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مقدمه
ّ

پیامبر رحمت بهترین اسوة زندگی
برابر نص صریح قرآن کریم ،پروردگار حکیم ،پیامبر عالیقدر اسالم را اسوه و الگوی همیشگی
مسلمانان و همة مردم قرار داده است.
حل مشکالت جوامع مختلف امروزی به دلیل دور بودن از معنویات و نداشتن الگو برای زندگی
است .تفاوتی نمیکند؛ آنهایی که به دلیل فقر اقتصادی در سختی و تنگی معیشت به سر میبرند،
میسوزند و میسازند و راه حلی برای مشکالت آنها یافت نمیشود .همچنین مردم کشورهایی که از
نظر وسایل رفاهی ظاهراً کسری و کمبودی ندارند ،آنها هم دچار گرفتاریهای عدیدهاند .آنچه قابل
مشاهده و غیرقابل انکار است ،نا امنی بسیار ،وفور جنحه و جنایت ،سرقتهای عجیب و تعرض دایم
و پیوسته به مال و جان و نوامیس و ...از آن جمله است .صف خودکشیها طوالنی است ،زیرا اغلب
مردم این کشورها به دلیل بیخدایی زود به بنبست میرسند .بسیاری از آنها راهحل نجات خود از
این همه گرفتاریها را در خودکشی میبینند .تروریستها و تبهکاران و جانیان ،امان مردم را بریدهاند.
وزیر خارجه ایتالیا میگفت 20 :درصد اتومبیلها در کشورش به سرقت میرود و دیگر هرگز پیدا
نمیشود .پلیس آمریکا از ساعت  6بعد از ظهر تا بامداد قادر به تأمین امنیت شهر و شهروندان خود
نیست .خشونت پلیس آمریکا هم نتوانسته است آرامش را به مردم خود بدهد .برای چنین جامعهای
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تأمین آرامش در آیندة دور هم مقدور نیست .چون هیچ شخص ،حزب و سازمانی نه ابزار این کار را
دارد و نه داعیة آن را.
راستی در چنین جامعهای که متعصبین مذهبی آنها هفتهای یکبار با معشوقة خود به کلیسا میروند
و پس از شنیدن وعظ ماللآور کشیش و یکی دو آهنگ ،با ترسیم یک عالمت صلیب بر سینة خود،
کلیسا را ترک میکنند و تا هفتة آینده خوشند! آیا میتوان برای آنها آرامشی ماندگار پیشبینی کرد؟
تفاوتی ندارد؛ بسیاری از مسلمانان کشورهای اسالمی نیز که به دلیل سرسپردگی زمامدارانشان
به دشمنان اسالم و یا ضعف اعتقادات خود آفتزده شده و از مسلمانی فقط نام و یا شعار آن را دارند،
اینان نیز دچار بحراناند و در تنگنای بیهویتی به سر میبرند .به قول زندهیاد «حسنین هیکل»
نویسندة سرشناس مصری ،خیلی از اعراب از قرآن فقط دو آیه را بلدند و در حفظ دارند.
بسماهلل الرحمن الرحیم
ق اهللالعظیم
صد 

دارو و درمان در دست خداست

مصور بشر است ،طبیب دردها نیز هست .یعنی تشخیص درد
پروردگار سبحان که خالق ،صانع و ّ
جامعه با اوست و دارو نیز در دست اوست .او عالج درد جامعة امروز و فردا و فرداها را در یک نسخة
کوتاه و با یک کپسول میداند .آنجا که میفرماید:
1
َأال بِ ِذ ْك ِر ا ِ
وب .
هلل َت ْط َم ِئ ُّن الْ ُق ُل ُ
تنها و فقط با یاد خدا میتوان به آرامش دست یافت.

تصور نشود « ِذکر» در آیة فوق ،ذکر معمول باشد؛ ذکر در این آیه عمل به مجموعة دستورالعمل
اجرایی و گستردهای است که خداوند متعال برای سعادت دنیا و آخرت همة مردم توسط پیامبر اسالم
به بشر عرضه کرده و خود پیامبر را به عنوان اسوه و الگو تعیین نموده است .آنجا که فرمود:
2
ول ا ِ
ي َر ُس ِ
هلل ُأ ْس َو ٌة َح َس َنةٌ .
كان لَ ُك ْم ف 
لَق َْد َ
به طور تحقیق و یقین رفتار پیامبر برای همة شما اسوه و الگوست.

سئوال اینجاست که:
 کدامیک از رفتارهای پیامبراسالم(ص) برای همگان الگوست؟16

پاسخ به این سئوال «سهل ممتنع» است؛ سهل است ،زیرا پیامبر اسالم با مردم بودند و در جامعة

 -1سورة رعد ،آیة .28
 -2سورة احزاب ،آیة .21

خود زندگی معمولی داشتند و همة مردم میتوانستند به راحتی با ایشان تماس بگیرند و با ایشان ارتباط
عقیدتی و فکری برقرار کنند و رفتار ایشان را دقیق ًا زیر نظر بگیرند.
اما ممتنع است؛ زیرا پیامبر اسالم(ص) بزرگترین رسول الهی و برجستهترین عناصر خلقت و
شایستهترین انسان و شاهکار آفرینش در خَ لق و خُ لق هستند.
در منابع اسالمی راجع به شخصیت پیامبر اینگونه آمده است:
ك ِم ْن خَ ْل ِق َ
ك َو ِخ َي َر ِت َ
ك َو َح ِبي ِب َ
ك َو َص ِف ِّي َ
ك َو َأ ِمي ِن َ
ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلى ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُسولِ َ
ك،
َو َحا ِف ِظ ِس ِّر َك َو ُم َب ِّل ِغ ِر َساال ِت َ
ك،
َأ ْف َض َل َو َأ ْح َس َن َو َأ ْج َم َل َو َأ ْك َم َل َو َأزْ َكى َو َأن َْمى َو َأ ْط َي َب َو َأ ْط َه َر َو َأ ْس َنى،
َ
ار ْك َت َو َت َر َّح ْم َت َو َت َح َّن ْن َت َو َس َّل ْم َت َع َلى َأ َح ٍد ِم ْن ِع َبا ِد َك،
َو أ ْك َث َر َما َص َّل ْي َت َو بَ َ
ْ ِ َ 1
ك َو َأ ْهلِ الْ َك َرا َم ِة َع َل ْي َ
ك َو ِص ْف َو ِت َ
ك َو ُر ُس ِل َ
َو َأ ْن ِب َيائِ َ
ك ِم ْن خَ لقك.
پروردگارا!

محمد(ص) رحمت فرست .هم او که بندة توست و رسول تو و امین تو و برگزیده تو،
بر پیامبرّ ،

و دوست صمیمی تو و بهترین موجودات خلقت تو و حافظ اسرار تو و تبلیغکنندة دستورات توست.
او که برترین و نیکوترین و زیباترین و کاملترین و پاکترین و رشدیافتهترین و دلپذیرترین و
مطهرترین و ریشهدارترین انسان است.
او پرامتیازترین کسانی است که بر آنها رحمت فرستادی و برکت دادی و مورد لطف فرمودی
و باالبردی و درود فرستادی ،اعم از بندگانت و پیامبرانت و رسوالنت و برگزیدگانت؛
و خالصه او اهل کرامت بر تو از همة موجودات است.

آیا ما میتوانیم از فضایل حصولی و غیرتحصیلی هم از پیامبر تقلید کنیم و در آن رفتار ،پیامبر را
«اُسوة حسنة» خود قرار دهیم؟
آیا میشود ما از فضایل دهگانة فوق ،از پیامبر پیروی کنیم؟
حتم ًا ما میتوانیم پیامبر رحمت را در همة این صفات اسوة خود قرار دهیم.
دلیلش آن است که:
 اگر این صفات قابل الگوبرداری نباشند ،برای ما چه سودی دارد که بخوانیم و ل ّذت ببریم وحفظ نماییم؟
پیداست که پیامبر رحمت دارای دهها صفات عظیم و فوقالعادهاند که ما به دلیل ظرفیت محدود
خود از آنها بیاطالعیم و کسی هم به ما نگفته و ضرورتی هم برای آنها نبوده است .اما آنچه از صفات
 -1دعای افتتاح .مفاتیحالجنان ،مرحوم شیخ عباس قمی .

17

پیامبر(ص) منتشر شده و به ما رسیده و ما تا حدی به بعضی از ابعاد آن صفات واقف شدهایم ،در همان
حد برای ما «اسوه» است؛ مث ً
«حسن» که افضلالتفضیل آن «اَ َحسن» میشود،
ال می توانیم به صفت ُ
نگاه اجمالـی بیندازیم .اصو ًال به هر کار زیبا ،انسانی و دلپذیر مانند :ایثـار ،عفـو و مـدارا ،رفتـار خوش
میگوییم .در این صفات و دهها صفت دیگر پیامبر رحمت در اوج هستند و ما میتوانیم برای هر کدام
از آنها از عملکرد پیامبر نمونهای ارایه کنیم:
 –1ایثار

قرآن کریم از ایثار پیامبر و اهلالبیت اینگونه میگوید:
َ
ون َّ
ى ُح ِّب ِه ِم ْسكين ًا َو َيتيم ًا َو أسيراً.
الطعا َم َعل 
َو ُي ْط ِع ُم َ

1

غذا و طعام را در حالی که خود به آن نیاز داشتند،
تمام ًا به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند.

چون این ماجرا بسیار معروف است و در همین کتاب نیز به ان اشاره کردهایم ،از تکرار مکررات
خودداری میکنیم؛ لذا ما میتوانیم در ایثار و انفاق ،پیامبر(ص) را اسوة خود قرار دهیم.
 –2عفو

در دهم رمضان سال هشتم هجری وقتی پیامبر رحمت فاتحانه وارد ّ
مکه شدند ،میتوانستند برابر
مکیان تفاهم کرده بودند -دستور قتل مردم ّ
دیبیه -که در سال ششم هجری با ّ
مکه و یا
متن پیمان ُح ّ
حداقل کشتن سران خونخوار مکه را صادر کنند؛ همانهایی که در  20سال گذشته آن همه پیامبر را
آزرده بودند و با تحمیل جنگهای بدر ،اُ ُحد و خندق ،خسارتهای جبرانناپذیری به اسالم وارد آورده
بودند؛ اما پیامبر رحمت در برابر چشمان حیرتزدة ّ
مکیان به آنها فرمودند:
2
ِا ْذ َه ُبوا َف َأ ْن ُت ُم ُّ
الط َلقَا ُء.
بروید که همة شما آزاد شدهاید.

با همین یک جمله ،همه را بخشیدند .آیا ما نمیتوانیم با الگو گرفتن از پیامبر(ص) با گذشتن از
خطای کوچک و بزرگ اطرافیان خود ،همه را ببخشیم و به جای کاشتن بذر کینه و عداوت در دلهای
افراد ،آنها را از مواهب عفو و عاطفه برخوردار کنیم؟
 –3مدارا با مردم
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پیامبر رحمت در دورة  23سالة بعثت عالوه بر آزارهای فراوانی که از ناحیة مشرکان دیدند ،از رفتار

 -1سورة انسان ،آیة . 8
 -2الكافي (ط  -اإلسالميه)  ،ج ،3ص . 513

ناهنجار بسیاری از اصحاب خود به طور دایم در عذاب بودند ،چندین بار همانها در صدد ترور ایشان
برآمدند .در آخرین مورد در بازگشت پیامبر از جنگ تبوک در سال نهم هجری 10 ،نفر از آنان به قصد
دره کردند .در همان شب بسیار
کشتن پیامبر در صدد رم دادن شتر پیامبر و پرتابشدن ایشان به ّ
«حذیفه» که شتر پیامبر را به
خطرناک و در تاریکی ،برقی لمعان کرد و چهرة آنان آشکار شد .پیامبر به ُ
جلو میراند ،فرمودند :موضوع را به هیچکس نگوید .بدین سان پیامبر با آنها مدارا کردند و حتی به همگان،
مدارا با یکدیگر را سفارش میفرمودند .آنجا که بارها گفتند:
1
َأ َم َر ِني َر ِّبي بِ ُم َد َارا ِة الن ِ
َّاس َك َما َأ َم َر ِني بِ َأ َدا ِء الْ َف َرائِضِ.
خداوند مرا به مدارا کردن با مردم سفارش کرده است؛
همچنانکه مرا به انجام واجبات سفارش فرموده است.

لذا مدارا با زیرمجموعه و در گام اول با اعضای خانواده و عوامل زیردست یک ضرورت است.
حداقل مدارا

خیلی از وقتها مشاهده میکنیم وقتی یک عالم و یا یک سخنران برای تأکید بر اظهارات خود
آیه و یا روایتی را میخواند ،عدهای تتمة آیه و یا بقیة روایت را میخوانند؛ (کاری که بسیار نازیباست)
و یا وقتی شخصی اشعاری را میخواند ،بعضی از حاضران تا آخر غزل را میخوانند!! (چیزی که زیبنده
نیست) .این عمل در بعضی از مجریان تلویزیون هم دیده میشود .یا عدهای از افراد در نماز جماعت
«جهر» 2نماز را
اذکار تشهد و سالم را قبل از امام جماعت میگویند و یا حتی قبل از امام آن هم با َ
تمام میکنند .اگر قصد از اقامة نماز به جماعت با آن همه تأکید و ثواب تبعیت از امام و تمرین برای
پیروی مطلق از امام معصوم است ،پس تقدم بر امام جماعت فقط در فاصلة فیزیکی نیست؛ که نماز
را باطل میکند .بلکه پیروی در اذکار و قیام و قعود و غیره است.
درود بر دارنده خُ لق خوب

پروردگار زیباپسند در معرفی پیامبر رحمت ،آن عزیز را به خُ لق و خوی «عظیم» معرفی میکند:
3
َو ِإن َ
ى خُ ُل ٍق َعظيم.
َّك لَ َعل 
تحقیق ًا تو (ای پیامبر) اخالق عظیم و برجستهای داری.

 -1الكافي (ط  -اإلسالميه)  ،ج ،2ص .117
 -2جهر در نماز به معنای بلند خواندن نماز است ،به گونهای که جوهرة صدا ظاهر باشد؛ به گونهای که عادت ًا اگر کسی در کنار انسان باشد ،به
راحتی صدای انسان را بشنود .و اخفات به معنای آهسته خواندن نماز است ،به طوری که جوهرة صدا ظاهر نباشد .واجب است که انسان حمد و
سورة نماز صبح و نمازهای مغرب و عشا را به صورت جهری و نمازهای ظهر و عصر را به صورت اخفات بخواند.
 -3سورة قلم ،آیة .4
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با توجه به اینکه خدای سبحان اغراقگو نیست و هرگز جوگیر هم نمیشود ،توصیف کردن پیامبر
به خُ لق عظیم بسیار بسیار مهم است.
گفتنی است که در قرآن مجموع ًا  58بار واژة عظیم آمده است .عمده موارد استفادة این کلمه
دربارة صفات پروردگار است؛ مث ً
ال
1
ظيم.
َو ال َيؤُ ُد ُه ِح ْف ُظ ُهما َو ُه َو الْ َع ِل ُّي الْ َع ٌ
نگهداری آسمان و زمین برای او دشوار نیست؛
که او علی عظیم است.

َو اهللُ ُذوالْ َف ْضلِ الْ َعظيم.

2

خداوند دارای فضل فوقالعاده است.

َ
الصالِ ِ
ظيم.
ذين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
َو َع َد اهللُ الَّ َ
حات لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َو أ ْج ٌر َع ٌ

3

خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل های شایسته کرده اند،
وعده داده که آنها را بیامرزد و پاداشی بزرگ دهد.

او ِ
يم .
الس ْب ِع َو َر ُّب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظ ِ
الس َم َ
ات َّ
ق ُْل َمن َّر ُّب َّ

4

بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟

اس ِم َر ِّب َ
ظيم.
ك الْ َع ِ
َف َس ِّب ْح بِ ْ

5

پس به [پاس] نام پروردگار بزرگت ،تسبيح بگوى.

در تمامی موارد فوق پروردگار سبحان ،خود را عظیم ،عرش خود را عظیم ،فضل خود را عظیم،
اسم خود را عظیم و پاداش خود را عظیم معرفی میکند.
با این مقدمة کوتاه ،شاید تا اندازهای به معنای واژة عظیم از منظر پروردگار سبحان آشنا شده باشیم.
چنین پروردگار عظیمی که قدرتش عظیم و فضل و عرش و اسم و پاداشش را به مؤمنان عظیم میداند،
پیامبر خاتم را به داشتن خُ لق عظیم معرفی میکند و او را میستاید .اما شاید هنوز هم به درستی راجع
به ُخلق عظیم پیامبر اطالع دقیقی نداریم.

کدامیک از اخالقیات پیامبر ،عظیم است؟

با بررسی دیگر آیات قرآن کریم تا حدی میتوانیم پاسخ سؤال خود را بیابیم.

پروردگار سبحان در آیة دیگری راجع به پیامبر(ص) میفرماید:
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 -1سورة بقره ،آیة . 255
 -2سورة بقره ،آیة .105
 -3سورة مائده ،آیة .9
 -4سورة مومنون ،آیة . 86
 -5سورة الحاقه ،آیة . 52

لَق َْد جا َء ُک ْم َر ُس ٌ
ین َر ٌ
یم.
ول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُک ْم َع ِز ٌ
یز َع َل ْی ِه ما َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
یص َع َل ْی ُک ْم بِالْ ُمؤْ ِم ِن َ
ؤُف َر ِح ٌ

1

به تحقیق رسولی از جنس خودتان به سویتان آمد ،که:
 –1رنجهای شما برای او دردآور است.
 –2به شما عالقة وافری دارد.
 –3نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

در آیة فوق خداوند سه ویژگی کاربردی پیامبر را به طور واضح تشریح میفرماید:
 اینکه پیامبر نسبت به مشکالت مسلمانان بیتفاوت نیستند .رنج و درد مردم را درک میکنند.آن دسته از این رنجها را اگر بتوانند حل میکنند ،ولی اگر مشکالت بهگونهای باشد که راهحل آن در
دست پیامبر نباشد ،پیامبر رحمت ،غصه میخورند .یعنی ایشان ازغصههای امت خود ،غصه میخورند.
به راستی اگر یک مسئول در هر موقعیتی همین یک صفت را داشته باشد ،قابل تحسین است.
زیرا همین احساس مسئولیت موجب امید زیر مجموعه و تخفیف آالم و رنجهای آنها میشود.
به قول سعدی:
تو کز محنت دیگران بیغمی

نشاید که نامـت نهند آدمـی

این است که پیامبر،

 ویژگی دیگر پیامبر که خداوند در آیة فوق به آن توجه کرده و توجه داده،مؤمنان را دوست دارند و به اطرافیان خود ابراز عالقه میکنند.
معنای حریص با آنچه بین مردم ما مصطلح است ،تفاوت بسیار است .حریص یعنی دوستی
عمیق .عربها وقتی به هم میرسند ،چنانچه نسبت به هم عالقة خاصی داشته باشند ،میگویند
ریص لّ ُکم'' .یعنی به شما خیلی عالقمندم و از دیدن شما بسیار خوشحالم.
''ح ٌ
َ
 باالخره ویژگی سوم آن است که پیامبر رحمت ،به مؤمنان عالقمند و مهربانند.بدیهی است که این محبت و این عالقمندی پیامبر به مؤمنان ،مخصوص مسلمانان صدر اسالم
نیست .پیامبر رحمت تا روز قیامت ،ا ّمت خود را دوست دارند و برای سعادت آنها دعا میکنند.
پیامبر ،به دلیل همین ویژگی است که وقتی گروهی را میبینند که با لجبازیهای خود اسالم را
غصه میخورند.
نمیپذیرندّ ،
 میپرسید چرا غصه میخورند؟ –1به دلیل آنکه:
آنها خود را از سعادت خداباوری با آن همه آثار ارزشمند و بینظیر ،محروم میکنند.
 – 2به دلیل باقی ماندن در شرک و کفر ،به جهنم خواهند رفت.

 -1سورة توبه ،آیة .128
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قرآن کریم در تشریح همین منزلت پیامبر میفرماید:
ً1
باخ ٌع نَ ْف َس َ
َف َل َع َّل َ
ك ِ
هذا الْ َح ِ
آثار ِه ْم إ ِْن لَ ْم ُيؤْ ِم ُنوا بِ َ
ى ِ
ديث َأ َسفا.
ك َعل 

تو چرا خود را تا این اندازه به تعب و غصه میاندازی که چرا آنها به این قرآن ایمان نمیآورند؟

به قول مفسران ارزشمند ،این سؤال «سئوال استنکاری» نیست .یعنی سؤال خداوند از پیامبر
جنبة انتقادی ندارد .همچنین اینگونه سؤالها نیاز به جواب هم ندارد .بلکه سؤال تأییدی و تکریمی
است .مث ً
وقت شب مشغول درس خواندن است .او از
ال مادری مشاهده میکند که فرزندش تا دیر ِ
محبت میگوید:
سر مهر و ّ
 تو چرا اینقدر درس میخوانی .خودت را ُکشتی.یعنی آفرین بر تو ای پسرم .درس بخوان که با درس خواندن به جایی میرسی.
پروردگار بزرگ همة این موضعگیریهای پیامبر رحمت خود را ستوده و تأیید کرده است.
علم حصولی و علم تحصیلی

 –1علم حصولی یا حضوری:

به آن دسته از علومی اطالق میشود که شخص برای به دست آوردن آن زحمت نکشیده و
تالشی نداشته است؛ مث ً
ال حافظة خوب و یا طبع شعر.
طبع شعر نهتنها تحصیلی نیست ،حتی ارثی هم نیست.
 –2علم تحصیلی:

همانگونه که از ظاهرش پیداست ،مجموعة فضايلی که انسان از راه تحصیل به دست میآورد
علوم تحصیلی است؛ مانند علوم حوزوی و تمامی علوم دانشگاهی و غیره.
پیامبر رحمت مظهر اسما و صفات

این سوءتفاهم است اگر تصور کنیم که پیامبر بسیار مهربانند و این مهربانی مانع از برخوردهای
ج ّدی با مشرکان ،كافران و معاندان میشود .اص ً
ال موضوع اینگونه نیست .پیامبر رحمت آیت عظمای
پروردگارند .پروردگار سبحان بهرغم اینکه رحمت در ذات اوست -که خود فرموده است:
2
الر ْح َم َة.
َك َت َب َرب ُّ ُك ْم َع َلى نَ ْف ِس ِه َّ
مقرر كرد ه است
پروردگارتان رحمت را بر خود ّ
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يعني رحمت از خداوند جداشدنی نیست .ا ّما همین خداوند رحمان و رحیم میفرماید:

 -1سورة کهف ،آیة . 6
 -2سورة انعام ،آیة . 54

إ َِّن َّ َ
ك.
ون ذلِ َ 
الل ال َي ْغ ِف ُر َأ ْن ُيشْ َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر ما ُد َ

1

به طور تحقیق خداوند شرک را نمیپذیرد،

و مشرک را نمیآمرزد .ولي گناه غیر از شرک را میبخشد.

یا به مسلمانان میفرماید:

َفقا ِت ُلوا َأئِ َّم َة الْ ُك ْفر.

2

پیشوایان کفر را ُ
بکشید.

کشتن سران کفر و نابود کردن بساط بتپرستی از مظاهر رحمت الهی است .زیرا تا مشرکان زنده
و ف ّعال باشند ،راه خداپرستی هموار نخواهد شد و توحیدمداران آرامش نخواهند یافت.
یا وقتی پیامبر دیدند آنهایی که به دالیل واهی از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند ،در
رسمیت یابد،
عوض اقدام به ساختن مسجد نمودند تا پیامبر با اقامة نماز در آن مسجد ،بنیاد نفاق آنها ّ
خداوند به پیامبر دستور ویران کردن مسجد مزبور را داد و نام آن را «مسجد ضِ رار» گذاشت.

تخریب مسجد ضرار و بیآبرو شدن عوامل آن همه در راستای رحمت الهی است .به قول شاعر:
ترحـم بر پلنگ تیـز دندان

ستمکاری بود بر گوسفندان

در منابع شیعی در مورد پروردگار میخوانیم:
و َأی َق ْن ُت َأن َ َ َ
الر ْح َم ِة،
الر ِاح ِم َ
َ ْ
ین ِفی َم ْو ِض ِع الْ َع ْف ِو َو َّ
َّک أن َْت أ ْر َح ُم َّ
َ
ین ِفی َم ْو ِض ِع الن ََّک ِ
ال َو ال َّن ِق َم ِة،
َو أشَ ُّد الْ ُم َعا ِق ِب َ
ْ َ ِ 3
ین ِفی َم ْو ِض ِع الْ ِک ْب ِر َیا ِء َو ال َعظ َمة.
َو َأ ْع َظ ُم الْ ُم َت َج ِّب ِر َ
من به یقین رسیدهام که تو ای خداوند بسیار مهربان،

رحمکنندهترین رحمکنندگان در جای خودش و سختترین کیفرکنندگانی در موقع انتقام و تنبیه؛
و بزرگترین سختگیرانی در جایی که قاطعیت و بزرگی و عظمت الزم باشد.

در راستای استراتژی خداوند مبنی بر حاکمیت توحید بر همة هستی ،خداوند سبحان با یک دید
كامل ،جامع و قابل درک که عالمت زیبا و عمق جهانبینی اوست ،به دو عامل شرک پایدار که مزاحمان
بالقوه و بالفعل حاکمیت توحیدند ،یعنی یهود محارب و جهانخواران جنگطلب اشاره میکند و آنها را
دشمنان حقیقی مسلمانان معرفی میفرماید:
ُ 4
لَ َت ِج َد َّن َأشَ َّد الن ِ
ذين َأشْ َركوا.
ذين آ َم ُنوا الْ َي ُهو َد َو الَّ َ
َّاس َعدا َو ًة لِ َّل َ
 -1سورة نسا ،آیة .48
 -2سورة توبه ،آیة .12
 -3مفاتیح الجنان .دعای افتتاح .
 -4سورة مائده ،آیة . 82
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دشمنترین دشمنان ،مؤمنان یهود و مشرکان هستند.

مجسم ،رژیم جنگافروز
ک ُکش ،رژیم صهیونیستی و مظهر شرک
امروز مظهر یهود ستمگر و کود 
ّ

آمریکاست.

معرفی این دو عنصر خطرناک و جنگطلب به عنوان دشمنان ابدی مسلمانان از عنایات ویژة
پروردگار است.
این نهایت سادهلوحی و سادهاندیشی است اگر تصور کنیم خداوند مهربان یعنی خدایی که به کار
دشمنان مؤمنان ،کاری نداشته باشد و یا هشدار الزم را به پیامبر و مسلمانان در مراقبت از آنها ندهد،
یا خیال کنیم پیامبر رحمت دیگر نباید آزارش به کسی برسد!
پیامبر رحمت که به دنبال اجرای فرامین پروردگار است ،دنبال ترویج اسالم و تبلیغ خدامحوری
است و طبع ًا باید همة مزاحمان این خط را بیازارد که از آنها بسیار آزرده خاطر است.
امام خمینی به چنین اسالمی اعتقاد داشت که آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن شمارة یک مسلمانان
خواند و خواستار ریشهکن شدن رژیم صهیونیستی از منطقه شد.
میبینیممقاممعظمرهبریحضرتآیتاهللالعظمیخامنهاینيزهمینخطروشنراتعقیبمیکنند
و از رفتار پیامبر با دشمنان اسالم و دشمنان مسلمانان پیروی مینمایند.
اصو ً
ال اسالمی که:
خواستار حاکمیت است،
باید با ژرفاندیشی در عملکرد پیامبر نسبت به مشرکان،
هرگز در صدد تفاهم با آنها نباشد؛ زیرا امکان تفاهم توحید با شرک نیست.

آخر چگونه میتوان با صهیونیسم اشغالگر و جهانخواران جنگافروز به توافق رسید؟

برای آنها هیچ چیزی دلپـذیرتر از نابودی ما و مطلوبتر از ذلّت مسلمانان نیست .این موضوع
استراتژی آنهاست .قرآن این خصلت دشمنان مسلمانان را مطرح کرده است:
ين آ َم ُنوا َل َت َّت ِخ ُذوا بِ َطانَ ًة ِم ْن ُدو ِن ُك ْم َل َي ْألُون َُك ْم خَ َب ًال َو ُّدوا َما َع ِنتُّ ْم ق َْد بَ َد ِت الْ َبغْضَ ا ُء
َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
1
ِم ْن َأ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ُتخْ ِفي ُص ُدو ُر ُه ْم َأ ْك َب ُر ق َْد بَ َّينَّا لَ ُك ُم ْال َي ِ
ون .
ات إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع ِق ُل َ
ای اهل ایمان!

از غیرمؤمنان ،محرم اسرار خود انتخاب نکنید .آنها از خیانت به شما دست برنمیدارند.
ولی آنچه در دل دارند (و به دالیل سیاسی) آشکار نمیکنند ،بدتر است.
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 -1سورة آلعمران آیة .118

آنها دوست دارند که شما همیشه در گرفتاری باشيد.

ما آیات (و راههای دشمنشناسی) را برای شما شرح دادیم؛
اگر تعقل کنید(گرفتاری شما برطرف میشود).

دشمنان به طور دايم در فکر آزار شما هستند ،چون خرسندی آنها در آزار شماست .هر روز به بهانهای
برای شما مشکل ایجاد میکنند؛ یک روز حقوق بشر ،یک روز غنیسازی اورانیوم ،یک روز موشکهای
بالستیک ،یک روز حمایت از تروریسم ،یک روز دخالت در امور داخلی همسایگان و یک روز هم ایجاد
بحران در منطقه؛ کار و تخصص آنها در همین است.
قرآن به درستی ماهیت آنها را افشا میکند:
1
َو لَن َترضى َع َ
نك َاليهو ُد َو َل النَّصارى َح ّتى َت َّت ِب َع ِم َّل َت ُهم.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواستههای آنها شوی.

این یک درس عمیق در سیاست خارجی است .ما باید از نوع رفتار پیامبر با یهود و نصارا عبرت
بگیریم و همان روش را برگزینیم.

قرآن روش پیامبر در برابر کفّار را چنین بیان میکند:
ول ا ِ
ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
ذين َم َع ُه َأ ِش َّدا ُء َع َلى الْ ُك َّف ِار ُر َحما ُء بَ ْي َن ُهم.
هلل َو الَّ َ

2

محمد(ص) پیامبر خدا و آنهایی که با او هستند در برابر کفّار سرسختاند؛
ولی بین خودشان مهربانی حاکم است.

هیچ امیدی برای تغییر روش آنها نسبت به ما نیست .بنابراین نباید به لبخند آنها دل داد .این فقط
برای فریب ماست .وقتی به قول قرآنکریم آنها از گرفتاریهای ما خرسند میشوند و ما را گرفتار
میخواهند و گرفتار مشکالت میکنند ،لبخند آنها برای فریب ما نيست؟
نگاهی گذرا به کارنامة پنج رئیس جمهور اخیر آمریکا همین تجزیه و تحلیل را تأیید میکند.
قدرتهای صهیونیستی پس از «جیمیکارتر» به سراغ یک هنرپیشة دسته سوم «هالیوودی» به
نام «رونالد ریگان» رفتند که از رانندگی فقط بوق زدن آن را بلد بود .او پس از آنکه برای انتقام از
استقاللطلبی انقالب اسالمی فرمان حمله به هواپیمای مسافری ایرباس ایران در مسیر بندرعباس –
دبی را صادر كرد 3،شانههای خود را باال انداخت و گفت:
 این حادثه یک موضوع تمام شده است.وزیر دفاع وی «گاسبرواینبرگر» هم روزی گفت:
 باید ریشة مردم ایران را خشکاند. -1سورة بقره ،آیة .120
 -2سورة فتح ،آیة .29
 -3در  12تیرماه سال  1367فرماندة ناو «وینسنس» با حمله به هواپیماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس  290مسافر بیگناه آن که
اغلب کودک و زن بودند ،به شهادت رساند.
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ماهیت حقیقی دولتمردان آمریکایی است.
این عملکردها و این اظهارات نشاندهندة ّ
با پیگیریهای کشورمان ،برای سازمان ملل ثابت شد که هواپیمای ساقط شدة مسافری ایرانایر
در مسیر درست خود بوده و ناو آمریکایی به عمد آن را ساقط کرده است.
اما جانشین ریگان -یعنی جورج بوش پدر  -فرماندة جنایتکار ناو را تشویق کرد و از او تقدیر نمود.
وقتی خبرنگاران به او گفتند:
 حقیقت این است که حمله به هواپیمای ایرانی عمدی بوده است.جورج بوش با گستاخی تمام در پاسخ خبرنگاران گفت:
 برای من حقیقت هیچ ارزشی ندارد.این یک موضوع اثبات شده است که آمریکای امروز را هیچکس و هیچچیز نمیتواند کنترل کند.
امروز اگر آمریکا کشورهای مخالف خود را با بمب هستهای نابود کند ،چه کسی و چه مرجعي وجود
دارد که بخواهد او را محکوم و مجازات کند؟
سرانجام پس از گذشت سالها ،بوش پسر به مدت  8سال رئیس جمهور آمریکا شد .به قول خود
آمریکاییها ،او بیکفایتترین و ناتوانترین رئیس جمهور آمریکا بود .او میگفت:
 نه کشورهای دنیا برای من مهم است و نه سازمان ملل؛ بلکه آنچه مشاورانم میگویند مهم است.جنايتكاران ،بوش را برای آنکه به هیچکس گوش ندهد ،بر سر کار آورده بودند؛ تا اين كه باالخره
نوبت به «اوباما» رسيد كه قدرت را به دست گيرد .او برای جلب آرای مرد ِم درمانده و مأیوس آمریکا،
قول هر نوع تجدیدنظر در سیاستهای آمریکا را داد .اما پس از رسیدن به قدرت نهتنها به وعدههای
خود عمل نکرد ،بلکه با جنگافروزی در خاورمیانه و شخم زدن کشورهای عراق ،سوریه ،لیبی ،یمن
و با حمایت از داعش ،القاعده و تروریستهای دیگر از اسالف خود بسيار بدتر عمل کرد.
رئیس جمهوری بعدی آمریکا که یا «بانوکلینتون» است که نیامده میگوید:
1
 اگر رئیس جمهور آمریکا شود ،اجازة کشتن دویست هزار فلسطینی را به اسرائیل میدهد!!و يا «ترامپ» است که میگوید:
 چنانچه رئیس جمهور شوم ،اجازه ورود مسلمانان را به آمریکا نخواهم داد.کاندیداهای رؤسای جمهوری آمریکا نیامده مسابقة زشتی را برای بیاعتنایی به مقررات همة
کشورها در برنامة خود قرار داده و این را با ایجاد نا امنی بیشتر برای کشورها شروع کردهاند؛ و این
چهرهههاي ملعون ،ماهیت آمریکا را به خوبي به نمایش میگذارند.
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این یک حقیقت است که هرکس رئیس جمهور آمریکا شود ،باید استراتژی آمریکا را که ایجاد بحران

 -1کیهان ،چهارشنبه .94/11/28

در همه جا و برای همة کشورها و همة مردم دنیاست ،پیگیـریکند .این استراتژی را صهیونیستها
و نومحافظهکاران و سرمایهداران بزرگ تدوین کردهاند.
سرویسهای امنیتی آمریکا به خود اجازه میدهند که به هر کجا سرک بکشند و همه را حتی
مقامات انگلیسی و صدراعظم آلمان را هم کنترل کنند و از آنها جاسوسی نمایند ! !
بنابراین رئیس جمهور آمریکا هرکه باشد ،چه از حزب دمکرات و یا از حزب جمهوریخواه باید
همین سیاست را پیگیری کند وگرنه یا مانند «جان.اف.کندی» او را میکشند و یا مانند بیل کلینتون او
را بیآبرو میسازند.
این قصه سر دراز دارد؛ چرا که رنجنامة مستضعفان عالم عموم ًا و رنجهای طوالنی و عمیقی که
مردم ما از جنایات آمریکا و متحدانش دیدهاند ،بسيار بیش از اینهاست که در این مقاله بگنجد؛ به
همین دلیل سخن خود را به پایان میبریم...
مردم ما از خداوند ،پیامبر و اهلالبیت او و از امام خمینی و رهبر معظم انقالب،
آموختهاندکه:
آمریکا و متحدان آمریکا ،دشمنان همیشگی ما هستند.

بگذریم...

دشمنانی که جز به نابودی ما نمیاندیشند.

سقوط و نابودی قطعی ظالم

در این تردیدی نیست که ظلم ظال م مانند شنا در جهت خالف جریان رودخانه است.
پیامبر عالیقدر اسالم میفرمایند:
ُول اهللُ َع َّز َو َج ّلَ :و ِع َّز ِتي َو َجاللِي َأل ْن َت ِق َم َّن ِم َن َّ
َيق ُ
الظالِ ِم ِفي َع ِاج ِل ِه َو ِ
آج ِل ِه،
1
َو َأل ْن َت ِق َم َّن ِم َّم ْن َر َأى َم ْظ ُلو ًما َفق َِد َر َأ ْن َي ْن ُص َر ُه َف َل ْم َي ْن ُص ْر ُه
خداوند میفرماید:

به عزت و جاللم سوگند که از ستمگر در دنیا و در آخرت قطع ًا انتقام میگیرم.
همچنین از کسی که ستمدیده را ببیند و بتواند او را یاری کند و نکند،
بیگمان از او هم انتقام میگیرم.

ی میماند ،ولی هیچ حاکمیتی با ظلم پایدار
همه گفتهاند و همه شنی دهایم که حکومت با کفر باق 

نخواهد ماند .نابودی رژیم خونآشام پهلوی را دیدیم .متعاقب آن ویرانی کاخهای صدام و حزب بعث
 -1كنزالع ّمال ,ج  ,3ص ( 505حدیث قدسی) .
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ستمکار را هم مشاهده کردیم .فروپاشی اتحاد شوروی که هزاران نفر را در مسیر مارکسیسم به خاک
و خون کشید ،به چشم خود مالحظه نمودیم.
حضرت امام خمینی آن شخصیت خدابین بود که نابودی شوروی را قریبالوقوع اعالم کرد و هیأتی
به ریاست حضرت آیتاهلل جوادی آملی برای ابالغ همین موضوع در سال  1367به مسکو فرستادند.
به طور قطع یک روز هم آمریکا به دلیل ظلمهای عدیده و ویرانگری بسیار و نابودی حرث و نسل
از بین خواهد رفت .در این موضوع نباید هیچکس تردید کند .در مورد سقوط زود هنگام شاه نه تنها
هیچکس از زمامـداران غربـی پیشبینی نکرد ،حتـی سـرویسهای جاسوسی منطقهای و غربی هم
نتوانستند نابودی شاه را پیشبینی کنند .اما امام خمینی پیشبینیکرد و با صراحت فرمودند:
 -شاه رفتنی است .از تهدیدات او نترسید.

جراید نوشتهاند:
 -سازمان سیا پیشبینی کرده است که طی  20سال آینده رژیم صهیونیستی نابود میشود.

1

به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم

پیامبر اسالم(ص) در مورد ایرانیها و نقش بینظیر آنها در پاسداری از ارزشهای اسالمی فرمودند:
2
َأ ْع َظ ُم الن ِ
َّاس ن َِص ًيبا ِفي اإل ِْسال ِم َأ ْه ُل َف ِارسَ.
بزرگترین سهم را در اسالم مردم ایران دارند.

باز پیامبر رحمت در شرح آیة شریفة:
3
ذين آ َم ُنوا َم ْن َي ْر َت َّد ِم ْن ُك ْم َع ْن دي ِن ِه َف َس ْو َف َي ْأ ِتي اهللُ بِق َْو ٍم ُي ِحبُّ ُه ْم َو ُي ِحبُّونَه...
يا َأيُّ َها الَّ َ
ای کسانی که ایمان آوردهاید! هر کس از دین شما از دین خدا برگردد،

خداوند به زودی مردمی را میآورد که آنها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند.

و در حالیکه پیامبر(ص) به شانة سلمان دست میزدند ،فرمودند:
4
اناإل ِْسال ُم ِفيالث َُّر َّيا لَ َت َنا َولَ ُه ِر َج ٌ
ال ِم ْن َأ ْهلِ َف ِار َس.
لَ ْو َك َ

اگر دین بر ثریا آویخته باشد(دور دست باشد) تحقیق ًا ایرانیان به آن دست مییابند.

وطنان ایرانی سلمان ،یعنی مردم هوشمند ایران زمین هستند.
مقصود ،ه م
ِ

گذشت زمان این پیشبینی آسمانی پیامبر را به اثبات رساند .در طول  1400سال گذشته هیچ مردمی
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 -1روزنامة جمهوری اسالمی 1395/5/6 ،ص .16
 -2میزان الحکمه .آیتاهلل محمد ریشهری ،ج  ،10ص .4567
 -3سورة مائده ،آیة . 54
 -4همان ،ص .4570

به اندازة ایرانیها به اسالم خدمت نکردهاند .مؤلف کتب اربعة شیعه یعنی:
 -1کافی /از شیخکلینی  -2من ال یحضره الفقیه /ازشیخ صدوق  -3تهذیب  -4استبصار  /هر دو از
شیخ صدوق ،همگی ایرانیاند .مؤلف هر شش کتاب اهلسنت معروف به «صحاح سته» هم ایرانی هستند.
در عرصة کالم ،فلسفه ،تفسیر و ...نقش ایرانیها از همة اقوام برتر است.
همانگونه که قب ً
ال نوشتهایم از  313نفر از اصحـاب خاص امام عصـر(عج) 290نفرشان ایرانی
میباشند .این خود بهترین دلیل بر نقش بیبدیل ایرانیهای مهذب در محضر امام زمـان ارواحنا فداه
برای به اهتزار درآمدن پرچم توحید در بلندای هستی است.
گوشههایی از سنت پیامبر(ص)

پیامبر اسالم کیسه مانندی داشتند که همواره در هر سفر با خود میبردند .محتوای آن کیسه پنج
وسیلهای بود که رسول رحمت همه روزه از آنها استفاده میکردند:
 –1آینه  –2شانه  –3مسواک  –4قیچی  –5عطر
پیامبر(ص) ،قبل از دیدار با مردم و با ارباب رجوع ،چهرة خود را در آینه میدیدند و با شانه ،موهای
بلند خود را شانه میزدند و مرتب میکردند و با قیچی عالوه بر تنظیم موهای خود ،ناخنهای خود
را کوتاه میفرمودند .عالوه بر آن روزی سه بار دندانهای خود را مسواک میزدند و با عطر و بوهای
معطر خود را همواره خوشبو مینمودند.
چگونه است که ما این رفتارهای حسنه و بسیار زیبا را از پیامبر نیاموختهایم؟!
بسیاری هستند که حداقل هفتهای یکبار هم مسواک نمیزنند .ب ه خصوص در مساجد و در جایگاه
اقامة نماز جماعت از بوی بد پای آنها نمازگزاران آزرده میشوند؛ لباسها نامنظم ،موها آشفته و ناخنها
نازیباست.
اگر بپذیریم که ما لباس را برای دیگران میپوشیم؛ که فرمودهاند:
 بخورید آنچه را میخواهید؛و بپوشید آنچه را مردم میخواهند.

بنابراین به احترام مردم باید لباس مناسب پوشید و در نظافت آن کوشید.
در احترام به مردم پیامبر(ص) فرمودهاند.
1
 سیر بخورید ،ولی به مسجد نروید.پیامبر رحمت در اهمیت دادن به مسجد سفارش زیادی فرمودهاند و حتی گفتهاند:

 - 1میزانالحکمه از آیتاهلل ریشهری ،ج  ، 5ص .394
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 یک رکعت نماز در مسجد از  70رکعت نماز در غیر مسجد برتر است.اگر نماز به جماعت برگزار شود و عدد مؤمنین از  10نفر بیشتر باشد ،اگر دریاها مرکب و درختها
1
مداد و جن و انس و مالئک نویسنده شوند ،نمیتوانند ثواب یک رکعت از آن نماز را بنویسند.
به رغم این موضوع بدیع و این روایت مشهور که جمهور فقهای عظام و مراجع بزرگوار در رسالههای
عملیة خود به عنوان روایت متواتر آوردهاند كه پیامبر فرمودهاند:
 به خاطر حفظ احترام به مردم وقتی که دهان شما بوی سیر میدهد به مسجد نروید.بدیهی است که این روایت اختصاص به سیر ندارد .یعنی اگر پای شما بوی عرق و یا بدن شما بوی
نامطبوع دارد ،به احترام مسجد و مردم ،به مسجد نروید.
آیا آلوده کردن محیطزیست و ایجاد آلودگیهای صوتی و تولید صداهای گوشخراش و ترساندن
مردم با حرکات وحشتآور در هنگام رانندگی و مزاحمتهای شبانهروزی با عبور ماشینهای سنگین
ساختمانی و تخلیة آهنآالت در نیمهشبها با صداهای وحشتناک و ...با سنتهای پیامبر مطابقت دارد؟
این مالحظات و رهنمودها از هر جواهری گرانبهاتر و از هر بحثی شیرینتر است...
به فرمودة خداوند مهربان تمامی رفتارها و رهنمودهای پیامبر برای ما «اسوة همیشگی» است.
دربارة کتاب حاضر

از سالها پیش در صدد جمعآوری یادداشتها و نوشتههای خود برای تدوین کتابی دربارة پیامبر
رحمت(ص) بودیم ،اما نمیدانستیم از کجا شروع کنيم و به کدامیک از ابعاد زندگی سیاسی پیامبر
تأکید بیشتری نماییم .از آنجایی که دربارة پیامبر اسالم کتابهای زیادی نوشته شده و هر شخصیتی
به سلیقه و تخصص خود آثار مفید و ارزندهای در این باره منتشر کرده است ،کار نویسنده دشوارتر
مینمود؛ اما به رغم این موضوع و «بضاعة مزجاة» نویسنده وجیزة مختصر موجود به محضر مبارک
پیامبر نور تقدیم میشود.
تالش ما بر آن بوده تا به بخشهايي از زندگی سیاسی پیامبر رحمت(ص) که کاربردیتر و برای
جامعة امروز الزمتر و راهبردیتر است ،اشاره کنیم .در هر حال از همة خوانندگان و عالقمندان این آثار
جدا ّ استدعا دارد کاستیهای کتاب را از کاستیهای نویسنده بدانند و از رهنمودهای خود برای پربارتر
شدن آثار مشابه دریغ نفرمایند .والسالم
تهران  /علی محمد بشارتی
30

 - 95/5/24مطابق با  11ذیالقعده /میالد امامرضا(ع)

 - 1رسالة توضیح المسائل همة مراجع .

فصل اول

میالد پیامبر رحمت

در همة منابع اسالمي و تاريخي بسيار ذكر شده كه پیامبر اسالم(ص) در آغاز بعثت
مشکالت زیادی را از ناحیة مشرکان م ّکه متحمل شدند و کفارنيز زحمات زیادی را برای آن

بزرگوار ایجاد کردند .بتپرستان بیمنطق ،به خصوص سران منافق ،ستمکار و خونخوار

نيز از هر گونه اقدامي براي نا امنكردن شرايط زندگي و عدم آرامش براي فعاليتهاي
شر آنها در
پیامبر(ص) را سرلوحة كار خويش قرار داده و یک روز هم آن بزرگوار از ّ

امان نبودند.

آن گونه كه نقل شده ،فقط در مسجدالحرام 360بت وجود داشت كه در طول سال

صدها بتپرست به زیارت اين خدایان دستساز خود به مكه میشتافتند .سران ملحد و
مشرک قریش نيز از قبل از اسالم از حماقت اين بتپرستان جاهل ،حداکثـر سوء استفاده

تها ،همه ساله مقادیر معتنابهی از آنان پول میگرفتند.
را میبردند و به عنوان نگهبانان ب 
یبردند .همچنین با فروش کاالهای
عالوه بر آن ،از هدایای آنها نیز بهرههاي فراوان م 
مختلف در بازار مکارة م ّکه ،سود سرشاری به جیب میزدند و با اجاره دادن مراکز

اقامتی به بتپرستان بیسواد ،از این رهگذر نیز صاحب درآمد سرشار میشدند؛ كه این

البته همة مسیرهای منافع مادی سران مشرک قریش نبود .آنها منافع دیگری هم داشتند
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که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.

فقط برای آنکه خوانندگان عزیز تا حدی در جریان سیستم شیطانی بتپرستی قرار
بگیرند ،اضافه میکنیم که سران مشرکین م ّکه شبکة گستردهای را در شهرها و بین قبایل
تأسیس کرده بودند که تمامی حرکات و سکنات مردم را به دقت زیر نظر داشتند و هیچ
شخصی نمیتوانست بدون اطال ِع افرادِ این شبکهها به منطقهای وارد شود و با افراد قبایل
تماس برقرار کند.

پیامبر(ص) قبل از بعثت

زندگی مبارک پیامبر رحمت(ص) قبل از بعثت را میتوانیم به سه دوره تقسیم کنیم:
 -1دورة طفولیت

هللبن عبدالمطلب بودند .مادرشان آمنه بنت وهب متعلق به
پیامبر رحمت تنها فرزند عبدا 

یکی از قبایل فکری نزدیک به بنیهاشم بود .حضرت آمنه از تیره و طایفة متحد بنیهاشم
در انعقاد حلفالفضول 1بود که تا آخر از مرامنامة آن پیمان حمایت کردند و م ّکه را که در

تصرف فکری و سلطة جهنمی بنیامیه بود ،تا حدی بیرون آوردند...

عبداهلل پدر بزرگوار پیامبر(ص) یکی از ده فرزند هاشم بود .حضرت عبداهلل که موحد

و پاسدار ارزشهای توحیدی بود ،در بازگشت از سفر تجاری شام و در یثرب که بعدها به
برکت هجرت پیامبر به مدینه مشهورشد ،در همان شهر درگذشت .بنابراین پیامبر رحمت

هرگز چشمشان به دیدار پدر روشن نشد؛ از این جهت تربیت پیامبر را ،از همان آغاز جدشان
حضرت عبدالمطلب ،بزرگ م ّکه به عهده گرفت؛ مردی الهی ،بزرگزاده ،بزرگ ،سخاوتمـند

و پر عاطفه؛ با چشمان خدابین ،که هم از گذشتگان راجع به بعثت پیامبر شنیده بود و هم
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 -1حلف الفضول یعنی «پیمان جوانمردان» ،این پیمان از یکی شریفترین پیمانهایی است که پیش از اسالم بسته شد .علت این پیمان
این است که :مردی زبیدی از اهل یمن کااليی به عاصبن وائل سهمی فروخت ،عاص در پرداخت بها مماطله نمود و به فروشنده ستم
کرد تا مأیوس شد .آن مرد اشعاری گفت و از قریش دادخواهی کرد .دادخواهی آن مرد ستم دیدة غریب ،در دل بنیهاشم اثر کرد .زبیر بن
عبدالمطلب که شجاع ،آزادمنش ،آقا ،بخشنده ،شاعر و خطیب بود ،وقتی اشعار آن مرد را شنید ،سوگند یاد کرد پیمانی با قبایل قریش ببندد
که اقویا را از ظلم به ضعیف منع کنند و اهل مکه را از ستم به غریب باز دارند و در این موضوع اشعاری گفت و آن حلف را «حلف الفضول»
نامید .آنگاه پنج قبیله از قبایل قریش از جمله بنیهاشم و بنیزهره در دارالندوه اجتماع کردند و اتفاق نمودند که داد مظلوم را از ظالم بگیرند
و هر ستمدیدهای را خواه از اهل مکه باشد و یا از کسانی که به مکه میآیند ،یاری کنند و با ستمگر مبارزه کنند تا حق مظلوم را از او بستانند.
به منزل عبداهلل بن جدعان رفتند و در آنجا سوگند یاد کردند و بهای کاالی مرد زبیدی را از عاص گرفتند و به او دادند.
امیه از شرکت در این پیمان خودداری کردند( .پرتويی از عظمت امام حسین(ع) ،ص ،220آیتاهلل لطفاهلل صافی
الزم به تذکر است که بنی ّ
گلپایگانی ،به نقل از سایت تبیان) رسول خدا از این پیمان با عظمت یاد میکردند و فرمودند...« :اگر حاال نیز مرا به آن پیمان بخواهند
اجابت میکنم ( »....فروغ ابدیت ،ج اول ،ص  -184چاپ  16دفتر تبلیغات اسالمی) این پیمان حقطلبی و ظلمستیزی پیامبر(ص) را از
آغاز نشان میدهد.

خود روی قراين و شواهد بسیار ،خورشید در حال طلوع بعثت را در ناصیة آسمانی

فرزند خود میدید...

بدین ترتیب توفیق تربیت ظاهری پیامبر رحمت به عهدة ایشان قرار گرفت.
اتفاق ًا نام زیبای «محمد» را جد بزرگوارشان بر نوة خود گذاشته بود.

همه میدانیم که حضرت آمنه نام فرزند خود را احمد گذاشت .دوران کودکی پیامبر رحمت
که به دلیل خشکسالی شرایط نامناسبی را در م ّکه پدید آورده بود ،با مشکالت بسیاری

روبهرو بود .حتی امروز که به برکت انقالبِ اطالعاتی و ارتباطی ،جهان بسیار کوچک شده
است ،کشورها از وضعیت یکدیگر به خوبي با اطالعند .یعنی اگر مشکالتی ناشی از زلزله یا

سیل و یا دیگر حوادث طبیعی در کشوری پدید آید و مقامات کشور مصیبت دیده از جهانیان
تقاضای کمک کنند ،دیگران بالفاصله به کمک آن کشور میشتابند.

این وضعیت در سالهایی که به دلیل کمبود نزوالت آسمانی تولیدات کشاورزی و دامی

درکشوری،بحرانکمبودموادغذاییودامیایجادمیکند،مسئوالنچنینکشوریمیتوانند
کمبودهایخودراازدیگرکشورهاتأمینکنند.البتهاتفاقافتادهکهوقتیمث ً
الکشورهایگندمخیز
مانندکانادا،استرالیا،آمریکا،روسیه،برزیلوآرژانتیندچارافتتولیدمیشوند ،اینمشکل

کهبهصورتعرضةمحدودگندمبروزمیکند،بهشکلافزایشقیمتگندمخودنماییمیکند.
یعنی به رغم این همه پیشرفتهایی که انسان در پیشرفتهای علمی در سطوح و زمینهها
و عرصههای مختلف دارد ،هنوز هم در برابر خشکسالی شدیداً آسیبپذیر است.
راستی که این موضوع بسیار جالبی است که بشر امروز با همة ادعاهایش -که صد

البته بسیاری از این ادعاها در زمینههای اختراعات و اکتشافات و پیشرفتها ،درست است-

هرگز نمیتواند خود را از نزوالت آسمانی بینیاز کند .خشکسالی مشکلی است که همة

کشورها را تحت تأثیر شدید قرار میدهد و انسان نمیتواند از تبعات آن مصون بماند.

همینجا باید اضافه کنیم که اگر نزوالت آسمانی را ظهور عنایات عمیم الهی به موجودات

عالم بدانیم ،هیچ انسان و هیچ جنبنده و غیر جنبندهای از عنایات الهی بینیاز نیست .از همین
رو ،فطری بودن عشق به خدا و نیاز به خدا و فقر و احتیاج گستردة همگان را در برابر خدا

میتوان فهمید؛ بگذریم.

خشکسالی در م ّکه
مکـه تا شعاع وسیعی در سال تولد پیامبر(ص) دچار مشکالت
گفتیم که م ّکـه و حومـة ّ
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ناشی از خشکسالی شده بود .به همین دلیل بسیاری از زنان قبایل و عشایر کمبود باران
برای آنها بحران مالی بیشتری را پدید ميآورد ،طبق یک رسم جاری به منظور پذیرش
پرستاری شیرخواران و اطفال صغیر بزرگان م ّکه ،به م ّکه هجوم ميآوردند و با مراجعه به

منازلمشاهیرشهرپیشنهادخودرامطرحمیکردند.اتفاق ًاحلیمهسعدیهکهزنیخدادوست

و پرهیزگار بود و قبیلهاش از این جهت معروف و مشهور بودند -و خود دارای سه فرزند

به نامهای :عبداهلل ،انسیه و شیماء بود -به همراه شـوهـرش به درب منازل بـزرگـان
شهـر رفت وآمد داشت كه از قضا گذارش به خانة عبدالمطلب افتاد.

عبدالمطلب رو به حلیمه کرد و گفت :از کدام قبیلهای؟ گفت :از بنیسعد .عبدالمطلب

پرسید :نامت چیست؟ پاسخ داد :حلیمه.

عبدالمطلب از اسم و نام او بسیار مسرور شد و گفت:

آفرین! آفرین! دو خوی پسندیده و دو خصلت شایسته داری .یکی سعادت و خوشبختی

و دیگر حلم و بردباری.

1

بنابراین پیامبر رحمت به همراه حلیمه سعـدیه در حالـی که فقط چهـار مـاه از سن
مبارکشان میگذشت ،م ّکه را ترک کرده و به منطقة قبیلة حلیمه آمدند .منطقة دورافتاده و

پاک با آسمانی پر ستاره و بسیار زیبا که نهاد تشنة انسان را برای ستایش و راز و نیاز
با رباالرباب کام ً
ال آماده و مستعد میکرد و ارتباط با پروردگار را تسهیل مینمود...
اتفاق ًا بارندگی مؤثری همان روزها بارید و چشمهسارها به راه افتادند و بیابانها را

سیراب کرد و احشام را به حال آورد؛ کیست که نداند همة اینها به برکت وجود پیامبر

رحمت بود.

حلیمه سعدیه دو نکتة دلپذیر را پس از آوردن پیامبر رحمت به محل قبیلة خود بازگو

میکند:

 -1من بیشیر بودم .فقط قدری شیر در سینة چپ داشتم ،اما کودک اصرار داشت

سینة راست بیشیر مرا بمکد .به مجرد آنکه آن سینه را در دهان او گذاشتم ،رگهای
خشکیدة آن ُپر شیر شد و این موضوع موجب تعجب همگان گردید.

2

 -2از روزی که «مح ّمد» را به خانه و قبیلة خود بردم ،روز به روز خیر و برکت در
3
خانهام بیشتر شد و دارایی و گلّهام فزونتر گردید.
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 -1سیرة حلبیه ،ج ،1ص .106
 -2بحاراالنوار ،ج ،15ص .345
 -3مناقب ابن شهرآشوب ،ج ،1ص.24

پر شیر شدن سینة حلیمه میتواند ناشی از کرامت و معجزه باشد و افزایش داراییها

و گوسفندانش هم میتواند حاصل بارندگیهای نافع به برکت حضور پیامبر رحمت در
منطقه روی داده باشد؛ که پیامبر اسالم پیامبر رحمت بود و آن عزیز مهربان که قبل از
بعثت هم رحمت بود و آنکس که درک داشت و از معرفت هم نسیمی بر وی وزیده بود،

میتوانست در سیمای الهی و آسمانی آن شخصیت بینظیر استفادة شایسته کند و قبل
از هرکس از مشاهیر نيز ،حضرت عبدالمطلب ج ّد بزرگوارشان آن بزرگی را یافته بود.

همچنین حضرت خدیجه آن زن بزرگ و عزیز و کم حرف و پر رمز و راز که مصداق

مصرع« :دل پر از گفتوگو و لب خاموش» بود ،خیلی پیشتر و بیشتر از نزدیکان ،قبیله،
عشیره ،اهل شهر و محله به عظمت پیامبر پی برد و طوق مو ّدت ایشان را بر گردن انداخت

و  15سال قبل از بعثت ،پیشنهاد ازدواج با پیامبر را مطرح کرد و یا با درخواست ازدواج
ایشان موافقت نمود.

به نظر ما هر دو احتمال یکی است؛ زیرا اصو ًال تصمیمی که رباالرباب میگیرد ،همگان

مجری فرمان پروردگارند و بس .همین!
 -2دوران نوجوانی و جوانی

دوران طفولیت پیامبر(ص) به پایان رسید .اکنون محمد امین به جوانی نجیب ،پارسا،

مهربان و دلسوز تبدیل شده است که داشتن این صفات برای آن جوان زیبا با قد و باالی

تبسم شیرینی کالم وی را مشایعت میکرد ،جاذبة زیادی
موزون که در گفتار همواره ّ

ایجاد کرده بود.

امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) در این مورد میفرمایند:

«از روزی که پیامبر از شیر باز گرفته شد ،خداوند ،بزرگترین فرشته را برای تربیت

او گمارد و آن فرشته شبها و روزها بزرگواریها و خویهای نیک را به او آموخت».

1

حدیث فوق از یک حقیقت پرده بر میدارد ،اینکه پیامبر عالیقدر اسالم از همان آغا ِز

تولد در کهف لطف خدا و در کنف حفاظت پروردگار بودهاند.

قید اینکه بزرگترین فرشتـه برای تربیت پیامبـر در نظر گرفته شده است ،به خوبی

روشن میکند که قبل از پایان دوران شیرخوارگی دهها فرشتة الهی حفاظت آن عزیز
بزرگ را به عهده داشتهاند.

 -1نهجالبالغه ،خطبة .19
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علیالظاهر دوران شیرخوارگی به لحاظ عرف و عادت دوران تربیت نیست ،تربیت

ایشان توسط بزرگترین فرشتهها پس از بازگرفتهشدن ایشان از شیر مطرح شده است؛

عزیزی که بزرگترین فرشته تربیت ایشان را -آن هم تربیت از دید پروردگار -به عهده
میگیرد.

همچنین دريافتيم که بعد از تولد نیز ،خداوند آن مولود آسمانـی را به اشکال مختلف

یعنی مستقیم و غیر مستقیم مورد مراقبت ویژه قرار میدهد؛ لذا به خوبـی میتوان پیبرد
که پروردگار سبحان از عالَم َذر که همة هستی را از نور وجودی ایشان آفرید ،از آن وجود
مقدس حراست ویژه کرده است.

امتداد این حراست در عالم صلب و عالم رحم نیز تداوم پیدا کرد .سپس این دست

تربیت و عنایات ویژة خداوند متعال در عالم دنیا استمرار یافت که به صورت جزیی در

قرآن ،روایات و در تاریخ ثبت و ضبط است.

سفری به یثرب

گفتیم که حضرت عبداهلل پدر بزرگوار پیامبر(ص) ،در آخرین سفر تجاری خود به
شام و در بازگشت به م ّکه در شهر یثرب مریض شد .بیماری وی موجب شد که او نتواند

کاروان تجاری قریش را همراهی کند .لذا در یثرب و در بین خویشاوندان خود ماند و پس
از یک ماه در آنجا درگذشت .حضرت عبداهلل در هنگام وفات  25ساله بود.

1

حضرت آمنه مادر پیامبر پس از پنج سال که از ارتحال دردناک شوهرش میگذشت ،با
اجازه از عبدالمطلب پدربزرگ پيامبر و پیشوای قریش ،همراه با زنی پارسا به نام «اُ ِّم اَی َمن»
عازمیثربشدند.اینسفریکماهطولکشید.پیامبردراینمدتدرمنزلیکهپدرشدرآنجا

فوت شده و در همانجا دفن شده بود ،حضور یافت .دیدن قبر پدر برای روح لطیف و قلب
مهربان پیامبر بسیار دردناک بود.

مادرش آمنه ،از فرصت حضور بر باالی قبر عبداهلل استفاده کرد و از مهربانیهای

وی میگفت و از بزرگیهای وی حرف میزد و از اشتیاق او برای دیدن فرزند خود سخن

به میان میآورد .محمد امین همة این ویژگیها را میشنید و بر قلب نازنین ایشان فشار
بسیاری وارد میشد .ایشان باید همة این تلخـیها را ببیند و بشنود و دم فروبندد و آمادة
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شنیدن و دیدن و تحمل مصايب بزرگتری شود.

 -1زندگانی حضرت محمد خاتمالنبیین ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص.35

سرانجام آمنـه همراه با فرزند دلبندش و ام ایمن راهی م ّکه شد .آمنه از همان یثـرب

 مدینه  -دچار بیماری شد .بنابراین با جسمی فرسوده و جانی خسته یثرب را ترک کرد،حال آنکه عمری از ایشان نگذشته بود .صبحی بود که باالجبار باید یثرب را ترک کنند.
زاد و توشة مختصری تهیه کرده بودند که آنها را به مدت حداقل یک هفته کفایت کند .اما

این بازگشت ،شوق رفت را نداشت .چون متأسفانه هر روز بر کسالت آمنه افزوده میشد.
سرانجام شرایط جسمی آمنه بد و بدتر شد و ايشان در منزلی بین راه م ّکه به نام «ابواء»1یا

«ابراء» 2در فاصلة  120کیلومتری م ّکه در حالي كه حدود  25سال داشت ،درگذشت و در
همانجا به خاک سپرده شد.

این حادثـة تلخ مـزید بر علت شد .فرزند بزرگ م ّکـه که در آن روزها  5سال بیشتر

نداشت ،چگونه میتوانست پس از سفری جانکاه و زیارت قبر پدر ،شاهد پرپر شدن گل
وجودی مادر مهربان و دلسوختة خود هم باشد!

اتکای مطلق به خداوند متعال

خداوندمتعالازخیلیقبلمراقبروحوجسمپیامبربود.بههمیندلیلتلخیندیدنچهرة

پدر و مشاهدة آبشدن شمع گرماآفرین مادر چیزی نیست که برای یک کودک  5-6ساله،

قابل تحمل باشد.

از طرف دیگر بايد بپذيريم كه در اين عالم ما به خود رها نشدهایم .ما همگی در دايرة

قدرت خداوندیم .این وابستگی در همة افراد یکسان نیست؛ به میزانی که افراد ،متعهدتر و

پارساتر باشند ،وابستگی آنها به خداوند بیشتر میشود .البته این یک طرفه نیست ،یعنی
افراد متعهد و پارسا بیشتر مورد مرحمت گسترده و همهجانبة خداوند قرار میگیرند .این
یک رویة موضوع است؛ اما رویة دیگر ،موضوعي مهمتر و اثرگذارتر است.
اصو ًال وابستگی به غیر خداوند ،جهل است .از آنجایی که همة موجودات عالم محتاج

مطلق خداوندند ،هیـچ کس و هیچ چیز نمیتواند به انسان اطمینان و امنیت کامل بدهد؛ نه
مال ،نه مسؤولیت ،نه شهرت و نه بزرگی .همة این مقولهها اعتباریاند ،و خود ناپایدار و

نیازمند به حفاظت و حراست .اموال را باید حفاظت کرد .مقام را باید با استعانت از آراي

مردم!! حفظ کرد .از جسم و جان باید بیشتر مراقبـت کرد ...و همة این حـراستها مقطعی

است.

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم(ص) ،آیتاهلل جعفر سبحانی ،ص. 68
 -2آینه در کربالست ،دکتر محمدرضا سنگری ،ص .104
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حاصل این بحث اینکه انسان هرگز نمیتواند به دلیل این همه اضطـراب و نگرانـی

دايمی به آرامش دست یابد .برعکس آنهایی که با خـداوند انس و پیوندی دیرینه دارند،

هرگز این مشکالت نمیتواند آنها را دچار نگرانی کند .زیرا خداوند حافظ مطلق و نگهدارندة

مطمئن است .یعنی:

 -ایجاد آرامش کامل ،در سایة خدامحوری مقدور است و بس.

این آرامش هرگز در جای دیگر قابل تحصیل نیست .با این مقدمه شاید خوانندگان

عزیز مقصود نویسنده را دریافته باشند.

راستی چرا خداوند سبحان و مهربان از همان اوان کودکی ،پیامبر خود را از نعمت

پدر و مادر محروم کرد؟

پیامبررحمت ،پیامبر مهربانیهاست .این پیامبر تمامی انرژی ،قدرت و رحمت خود را

از خداوند سبحان میگیرد .این شخصیت بزرگ باید از همان آغا ِز عمر بپذیرد که همهکاره
خداست و باید به او توکل کند .فقدان پدر هرقدر هم دردناک است ،اما با اتکا به قدرت الیزال
الهی قابل جبران است؛ همچنین مصیبت مرگ مادر برای کودک تلخ و ماللآور است.

در اهمیت والدین و در اهمیت دادن به آنها ،اسالم بیشتر از هر مذهب و مکتبی و در

مورد احترام به والدین ،پیامبر عزیز اسالم بیش از هر شخصیت و هر متفکری گفتهاند و
همگان را به رعایت مقام و حقوق آنها توصیه کردهاند و فرزندان را به فرمانبرداری از

والدین سفارش اکید فرمودهاند .اما همان مکتبی که تا آن اندازه از حقوق والدین میگوید،
وقتی امر داير میشود بین رعایت حقوق خدا و حقوق والدین ،صریح ًا میفرماید:

َو َو َّص ْي َنا ْ ِ
ْسان بِوالِ َد ْي ِه ُح ْسن ًا،
الن َ
1
داك لِ ُتشْ ِر َك بی ما لَ ْي َس لَ َ
َو إ ِْن جا َه َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم َفال ُت ِط ْع ُهما...
و ما انسان را به نیکی به پدر و مادر سفارش میکنیم

و گفتهایم اگر آنها با تو سختگیرند و تو را مجبور به شرک کنند،

یعنی:

تا چيزى را كه بدان علم ندارى با من شريك گردانى ،از آنان تبعیت مکن...

احترام به والدین و تبعیت از آنها تا جایی است که به اعتقاد به خدا آسیب نرساند.

در غیر این صورت،
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اطاعت از آنها جایز نیست و احترام به توصیة آنها باطل است.
 -1سورة عنكبوت ،آية . 8

این حکم محکم الهی است .یعنی:

 -پیروی از هر مقام و مسؤولی که انسان را به شرک دعوت میکند،

                                                                                  تقویت شرک است،

                                                                                         و غلط و باطل.

جایگاه خداوند را با هیچ چیز نمیتوان برابری کرد .حال ،هرکس به این معارف بیشتر

توجه کند و باور داشته باشد ،از دیگران باالتر است.

پس برای پیامبر اسالم(ص) که هم پیامبر خاتم و هم پیامبر رحمتاند ،باید چیزی را به

عنوان معارف عرضه کند که هم اصل رحمت و هم خاتم همة معارف باشد،

و آن هم خداباوری و خدامحوری است.

پیامبر کـه خود هم مؤمـن و هم عامل به همة این معارف بودند ،به هیـچکس و هیچ

چیزی غیر خدا اتکا نداشتند.

دیدیم که وقتی کار تبلیغ پیامبر(ص) در م ّکه جدی شد و شرک و بتپرستی در مسیر

زوال و نابودی قرار گرفت و منافع سران شرک و کفر به خطر افتاد ،آنها توسط حضرت

ابیطالب به پیامبر پیغام فرستادند که هرقدر سرمایه و پول بخواهی در اختیارت میگذاریم

و هر دختری که بخواهی به عنوان همسر به تو میدهیم و هر مقامی که دوست بداری به
تو خواهیم سپرد ،به شرط آنکه دست از ادعای نبوت و تبلیغ توحید برداری!!
پیامبر در پاسخ فرمودند:
َوا ِ
یالیساری،
هلل لَو َوضَ ُوا الشَّ َ
یالیمینی َو الق ََم َر ِف َ
مس ِف َ
1
عت.
مر ما َر َج ُ
َعلی اَن اَ َ
رج َع ِمن هذا ا َال ُ

به خداوند سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپ من بگذارند،
تا از رسالت الهی خود دست بردارم،
هرگز از این راه باز نخواهم گشت.

توکـل پیامبـر(ص) فقط بـه خـدا بود .او که به راه درست خود ایمان کامل داشت ،از

دشمنیهای مشرکان هرگز هراسی به خود راه نداد وسرانجام ديديم كه شـرک نابود و

مشـرکان از بین رفتند و اسالم جهانی شد.

پیامبر از همان دوران زندگی که سایة پدر بر سر نداشت ،توجه و تمرکز به سرپرست

اصلی همة عالمیان که خداوند است ،کرد و پس از آنکه مادرشان از دست رفت ،این تمرکز
 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم(ص) ،ص  ،109نقل از سیرة ابن هشام ،ج ،1ص .265
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و توجه تقویت شد؛ و این یک شعار نیست.

وقتی که شخص راه را بیخطر ببيند و وسیلة نقلیه را راهوار ،دیگر حتی فراموش میکند که

در آغاز سفر بسماهلل بگوید و آیتالکرسی بخواند و در طول راه ارتباطش را با خداوند برقرار

و تقویت کند .برعکس وقتی که با هواپیما سفر ميكند و عواملی مانند پرواز در شب ،ابری
بودن مسیر ،اضطراب بعضی از سرنشینان هواپیما و ...را مشاهده کند ،به دعا و توسل

روی میآورد ...و این موضوع را اکثریت مردم امتحان کردهاند.
راستی وقتی مث ً
ال پدر در کنار انسان باشد ،موضوع اندیشه برای ادارة زندگی منتفی

است ،همچنین با بودن مادر ،بسیاری از نگرانیهای کودک از بین میرود .اما با نبود هر

کدام از این عناصر اثرگذار و عزیز ،توجهات به جاهای دیگر جلب میشود.

البته اگر فقدان والدین برنامهریزی خدا باشد و هدایت دايمی کودک هم در دستور کار

خدا قرار داشته باشد ،کودک در این وضعیت تمامی توجهات خود را متوجـه رباالرباب

میکند.

این البته یک فرصت فوقالعاده و یک نعمت بیبدیل است.

خداوند به پیامبر(ص) میفرماید:
1
اَلَم َی ِج َ
دک َیتیم ًا َفاوی َو َو َج َد َک ضا ًال اً َف َهدی َو َو َج َد َک عائِ ً
ال َف َاغنی

آیا خداوند در وقتی که یتیم بودی به تو پناه نداد و از تو حمایت نکرد،
و تو را ناآگاه یافت ،سپس راه را به تو نشان نداد؟
همة راهها را به تو نشان داد و تو را فقیر و نیازمند دید،
پس تو را بینیاز کرد...

بدون شک َس ِر تمامی رشتهها در دست خداست .او هر کاری را که بخواهد انجام
میدهد .کارهای الهی مطلق ًا مثبت و تمام ًا به مصلحت مردم است.
خداوند در آیات فوق به سه موضوع مهم اشارة اساسی و اصولی دارد:

 -1بیپناهی ،تنهایی و یتیمی

راستی که این نوع زندگی سخت ،دردناک ،بسیار حساس و حتی خطرناک است.
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خداوند متعال و مهربان که میخواهد تربیت رحمةٌللعالمین آینده را به عهده گیرد ،تمامی

توجهات پیامبر را از همه کم و قطع میکند تا او تسلیم خداشود؛ خداوند هم سرپرستی

 -1سورة ضحی ،آیات  6تا . 8

مطلق او را بر عهده میگیرد.
 -2ندانستن راه

هیچکس نمیتواند بدون ارتباط با خـداوند و بدون انبیـا و اولیـاي الهی راه درست را

بشناسد و به صراط مستقیم دسترسی پیدا کند و طریق صـواب و صـالح را بیابد و به

جایی برسد.

پیامبر اسالم در آن روزگاران سخت ،به مدد خداوند و لطف ویژة او ،راه راست را

خیلی زود یافت و در صراطالمستقیم قرار گرفت.

 -3عائلهمندی و نیاز گسترده
اصو ًال مردان بزرگ دو نوع نیاز بزرگ دارند:
الف :نیاز مادی

پیداست که افراد مـؤثر و اثـرگذار خیلی زود مرجـع و مـالذ مستمندان و نیازمندان

ميشوند.

باید دست اینگونه افراد برای بذل و بخشش در جهـت رفـع نسبـی مشکالت بیچارگان

باز باشد.

ب :نیازهای معنوی

مردان بزرگ به دلیل حرفهای خوب و پاسخ درست به سؤاالت و نیازهای مردم،

بزرگ میشوند .بزرگترین ،بهترین و زیباترین حرفها ،از خود نگفتن و به خدا توجه دادن و

تبلیغ خداباوری و خدامحوری است.

خداوندميفرمايد:
1
َو َم ْن َأ ْح َس ُن ق َْو ًال ِم َّم ْن َدعا ِإلَى ا ِ
هلل َو َع ِم َل صالِح ًا َو َ
مين.
قال ِإنَّن 
ي ِم َن الْ ُم ْس ِل َ

و كيست خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد:
«من [در برابر خدا] از تسليمشدگانم»؟

لذا بايد تأمل كرد كه كدام كالم و بياني زيبا و دلپذيرتر از بحثي است كه دربارة خداوند

و كارهاي خوب و نيكوست؟

 -1سورة فصلت ،آية .33
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پیامبـر اسالم هر دو نیاز را داشتند؛ خـداوند هم هر دو نیـاز ایشان را برطرف کرد.

آنگاه به منظور آنکه توجه به مستمندان و حقمداران فراموش نشود ،آن را با ادامة آيات
همان سوره ،به یک فرهنگ تبدیل کرده و میفرماید:
1
عم ِة َر ِّب َ
ک َف َح ِّد ْث
السآئِ َل َفال َتن َه ْر َو اَ ّما بِ ِن َ
َف َا ّما َالی َ
تیم َفال َتق َه ْر َو أ ّما ّ

پس تو نیز یتیم را از خود مران و تحقیر مکن و نیازمند را از خود دور مساز،
و اما نعمتهایی را که خداوند به تو داده است،
بازگو و اعالم نما.

جالب است اشاره کنیم که بازگو کردن نعمت الهی در اینجا رسالت نیست،
بلکه دو چیز دیگر است:

اوالً :آن دسته از نعمتهایی که در شرح آیات  6تا  8سورة ضحی به آنها پرداختیم.

ثانیاً :نعمت بزرگی که در آیات  9تا  11همین سوره مورد توجه قرار دادیم؛ اینکه شکر

نعمتهای الهی و بازگو کردن نعمتها و استفادة بهینه از آنها نعمت بزرگ و فوقالعادهای
است که یک شخص مسؤول موظف است آن را در دستور کار خود قرار دهد.

ناگفته نگذاریم که فرهنگ نمودن معارف فوق و فرهنگ سـازی آنها یک دستور نیست .با

دقت در محتوای آنها به خوبی درمییابیم که این امور یک وظیفه است که خداوند با نهایت
لطف و مح ّبت در قالب امر ،وظیفة ما را متذکر شده است.

بديهي است وقتی مردمی مبادی آداب نباشند ،باید با وضع قانون و مقررات مناسب،

آنها را متوجه وظايفشان کرد.

آنچه خدا خواست ،مصلحت ماست

معمو ًال ما در مسائل دنیوی و مادی خود خواستهها ،آرزوها و درخواستهایی

داریم .البته بسیاری از این خواستهها ممکن است در چهارچوب شرع و اعتقادات دینی
باشد .مث ً
ال کاش با فالنی همکار بودم .کاش فالن ساختمان تعلق به من داشت .کاش آنقدر

درآمد داشتم که میتوانستم فالن اتومبیل را بخرم و یا به فالن کشور سفر کنم ...اینگونه
خواستها و آرزوها لزوم ًا منفی و خالف نیست .اما باید دید که در همین گونه خواستها چقدر
مصلحت ما مالحظه شده و مورد توجه قرار گرفته است.
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کیست که نداند طراوت جوانی و عمر زیبایی ،کوتاه و دورانبر و رو ناپایدار است؟!

-1سورة ضحی ،آیات  9تا .11

با نگاهي به این ازدواجهای احساسی که فرزندانی الابالی و بیفرهنگ را  -که به لحاظ

اعتقادی غیر متعادلاند -حاصل ميشود ،به خوبی به عمق بیان حکیمانة پیامبر اسالم(ص)
پی میبریم و به این نکتة بدیع و علمی میرسیم که بیفرهنگی والدین بهطور قهری به

فرزندان منتقل میشود .لذا دوری از ازدواج با چنان زنانی آسانتر است از برخورد با
فرزندان الابالی و ناسازگار ،و اجتناب از ازدواج با دختران و زنانی که بهرغم داشتن

ظاهری زیبا چون مار باطنی خطرناک دارند ،بسي آسانتر است از درگير شدن با چنين

فرزنداني.

پس چقدر خوب است که یک مسلمان متعهد به این معارف توجه کند و اصو ًال از ارتباط

و حتی دوستی با چنین خانوادههایی دوری نماید .آثار زیانبار دیگر مناهی هم ،کم و بیش

همینگونه است .حال اگر ما چنان تقاضاها و آرزوهایی داشتهایم و برای تحقق آنها در
ِ
رئوف رحیم دعای ما را
قالب دعا آنها را از خداوند مسألت نمودهایم و خداوند حکی ِم علی ِم

مستجاب نکرده است ،منّتی پایدار و عمیق بر ما دارد که ما نمیتوانیم از عهدة شکر همین
نعمت  -عدم اجابت دعای خود  -برآییم.
قرآن کریم میفرماید:

کر ُهوا شَ یئ ًا َو ُه َو خَ ٌیر لَ ُکم،
َعسی اَن َت َ
َ ُ 1
َو َعسی اَن ُت ِحبُّوا شَ یئ ًا َو ُه َو شَ ٌّر لکم.

بسیاری از چیزهایی که شما دوست نمیدارید ،ولي خیر شما در آن است،
و خیلی از چیزهایی که شما دوست میدارید ،ولی برای شما شرارت و بدبختی و نکبت دربر دارد.

تسلیم خدا شدن و دیگر هیچ

با این مقدمه که قدری هم طوالنی شد ،حال میتوانیم بیشتر به معنای باالی تسلیم در

برابر خداوند پی ببریم.

ما وقتی در امری از دانش کافی برخوردار نباشیم ،با طیب خاطر تسلیم کسی میشویم

که دارای دانش الزم باشد.

اطاعت ما از دکتر و یا پذیرش پیشنهاد تعمیرکار اتومبیل ،همچنین احترام ما در مقابل

یک معمار و غیره عالمت دانایی ماست .ما که در بسیاری از مسائل زندگی دارای علم و
دانش الزم نیستیم ،به راحتی تسلیم کسانی میشویم که دارای دانش و تجربهاند .پس چگونه

 -1سورة بقره ،آیة .216
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است که وقتی بحث احکام الهی به میان میآید ،ما خود را میخواهیم عالم و یا مستقل نشان
دهیم؟ در حالی کـه میدانیم خـداوند ،علیـم ،حکیـم ،رئـوف و رحیـم است.
یعنی:

                                  خداوند سبحان همة دانشهای هستی را در دست دارد،
                                 و چون رحمت جزء ذات خداست،
                                                                     در تمامی اوامر و نواهی او حکمت،
                                                                         رحمت و دلسوزی موج میزند؛
                                                                             پس چرا:
                                                                                              -ما در برابر خدا تسلیم نشویم؟

از طرف دیگر ،وقتی ما پذیرفتیم که مث ً
ال در برابر پزشک باید تسلیم شد ،حال آنکه به

بکرات شنیدهایم
تجربه یافتهایم که خیلی از پزشکان در تشخیص بیماری اشتباه میکنند و یا ّ
که مث ً
جراح پنس و یا پنبه و یا کارد و یا قیچی جراحی را در شکم بیمار جا
ال فالن پزشک ّ

میگذارد و شکم بیمار را میدوزد و پس از چندی دیگران متوجه اشتباه جراح میشوند و
بیمار را مجدداً برای خارج کردن اشیاي به جا مانده در محل جراحی به اتاق عمل میبرند ،یا
بکراتدچاراشتباهمیشودودرچنینمواردیدستور
معماربهرغمداشتننقشةساختمانی ّ

تخریب تمامی و یا بخشی از بنا را میدهند و دوباره میسازند و يا...
اما در کار خداوند غلط و اشتباه راه ندارد.

خداوند حکی ِم علیم ما را از نیست آفریده و همة ابزارهای رشد را در اختیار ما قرار داده

و راهنمایان عاقل و دلسوز هم برای هدایت و سعادت ما با دو ویژگی منحصر به فرد قرار
داده است:

 -1از ما پاداش و دستمزد نمیخواهند.

 -2خود به آنچه میگویند اعتقاد دارند و هدایت شده و معتقد به منحصر بودن راه

هدایتند.

خداوند در این مورد میفرماید:
عو َمن ال َیس َئ ُل ُکم اَجراً َو ُهم ُمه َتد ُونَ.
رس َ
الم َ
عو ُ
لین ِا َّت ِب ُ
ِا َّت ِب ُ

1

از پیامبران پیروی کنید؛
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از کسانی که مزدی از شما مطالبه نمیکنند و خود هدایت یافتهاند.

پس:

نگرفتن دستمزدِ تبلی ِغ دین از مردم،
وخود مبادی آداب بودن،
یک حکم الهی است.

مبلـغ دیـن باشد ،باید حتم ًا این دو ویژگی را داشته باشد .این دو
هرکس که میخواهد ّ
ویژگی جاذبة زیادی در مبلّغ و ج ّذابیت فراوانی در اظهارات وی ایجاد میکند.
راهنمایان الهی اعم از انبیا و اوصیا ،آنها همگی دارای آن دو صفت ممتاز بودهاند.

با توجه به اینکه احکام الهی روشن و اثرگذار است و راهنمایان آسمانی نیز پاک ،پارسا

و پاکباز بودهاند ،اما چرا توفیق زیادی در برنامههای پیامبران الهی شاهد نبودهایم؟
علتش روشن است.

پزشک زمانی در کار خود توفیق پیدا میکند که بیمار دستورالعملهای وی را به کار

بندد و به اندرزهای مشفقانة وی عمل کند.
به قول حافظ:

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق ،لیک چـو درد در تـو نـبینـد ،کـه را دوا بکـنـد

رسوالن الهی زمانی در مسؤولیت خود موفق میشوند که مردم از آنها تبعیت کنند

و نصایح آنها را به کار بندند .به عبارت بهتر تسلیم آنها شوند.
تسلیم در برابر پیامبران ،تسلیم در برابر خداست.

خداوندمیفرماید:

طاع بِ ِإ ْذ ِن ا ِ
َو ما َأ ْر َس ْلنا ِم ْن َر ُس ٍ
هلل .
ول ِإ َّال لِ ُي َ

1

ما رسوالن را فرستادیم تا به دستور خدا از آنها پیروی کنید.

هر قـدر انسانها در برابر خـداوند بیشتر تسلیـم شوند ،زودتر به فـالح و رستگاری

میرسند .ضمن آنکه تسلیم در برابر خداوند نشان عقل کامل است.

بهتربگوییم:

ما چون اغلب از خود بیگانهایم ،خیر و شر خود را نمیشناسیم و از مصلحتها بیاطالعیم،

از درد خود به دلیل جهل خود بیخبریم و اگر هم دردی داشته باشیم ،به دلیل غـرور

خود آن را درد نمـیدانیم .علیهذا هرگز به دنبال معالجـه نمیرویم و اگر افراد عالقمند و

دردآشنا درد ما را متذکر شوند ،واکنش تند نشان میدهیم .بدتر آنکه در برابر درد ،دارو،

پزشک ،ناصح و مشفق ایستادگی میکنیم؛ و امان از غرور و خودخواهی!
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در طول تاریخ هیچ عاملی مانند غـرور موجب اینهمه بدبختـی برای بشر نشده است و

چون غرور ادامه دارد ،هیچ عاملی مانند غرور موجب بدبختی برای انسان نخواهد شد.

امان از بشر دیرباور در برابر نصایح انبیا ،ولی زودباور در برابر فریبکار و عدم اطالع

اینگونه افراد از افکار غلط خود و نیز عدم اطالع از اصل مهم و اجتناب ناپذیر:

تأثیر و تأثر در نتیجة از حقیقت دور افتادن!

از این جهت هستی را بسیط و ساده و حتی شوخی میپندارند.

بپذیریم و یا نپذیریم ،ما اغلب در جهالتیم؛ هرقدر زودتر به این حقیقت پی ببریم ،زودتر

از ظلمت جهل رها میشویم.

بپذیریم و یا نپذیریم ،راه عالج نادانیهای خود را نمیدانیم.

بپذیریم و یا نپذیریم ،مصلحت خود را نمیدانیم و راه رهایی را تشخیص نمیدهیم...

لذا بهتر است كه بپذیریم و قبول کنیم و با طیب خاطر بر این نکته اذعان نماییم که:

 وجود راهنمایان الهی با نسخة صادقـانه ،مشفقانه ،راهگشـا ،حیاتبخش و تأثیرگذار کهداروی منحصر به فرد معالجة بیماریهای روحـی و جسمی ما را یکجـا در اختیار دارند ،فقط و
فقط از عهدة حل مشکالت متعدد ما برمیآیند.

پذیرفتن و یا نپذیرفتن ما حقیقت را تغییر نمیدهد .اما این حقیقت را بپذیریم که:
تسلیم شدن در برابر خداوند،

عالوه بر آنکه نشانة عقل سلیم است،
ما را سریع و سالم به رستگاری میرساند.

هدایت ،بزرگترین موهبت الهی

ما بر راه خود استواریم و به اعتقادات دینی خود تعصب داریم و اسالم را بزرگترین

موهبت الهی میدانیم .اینها اصول تغییر ناپذیر اعتقادی ماست.

این اظهارات ممکن است از دید عدهای ناشی از تعصب باشد .اگر تعصب به معنای

چشم و گوشبسته چیزی را پذیرفتن و جزء اعتقادات خود به حساب آوردن باشد ،اینگونه
نیست .اما اگر تعصب به معنی پذیرفتن حق و حقیقت و حقانیت اسالم است ،آری؛
ما در این موضوع متعصب و پابرجاییم،
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علتش هم روشن است ،زیرا:

و بر این عقیده افتخار میکنیم.

 -1خداوند سبحان ما را از هیچ آفرید .این امر به راستی منّت عظیمی بر ماست.

 -2کردگار متعال به ما چشم بصیرت و گوش حقشنو داد .این نیز بدون تردید

مرحمت ارزنده و فوقالعاده است.

 -3پروردگار مهربان ما را به راه منحصر به فرد سعـادت در دنیا و رستگـاری در

آخرت راهنمایی کرد .این امر الحق منّتی عظیم است.

موضوعی که خدا نیز به آن تأکید دارد:
1
نین ِإِذ بَ َع َث فی ِهم َرسو ًال ِّمن اَن ُف ِس ِهم...
المؤ ِم َ
لَقَد َم َّن اهللُ َع َلی ُ
خداوند تحقیق ًَا بر مؤمنین منت میگذارد که:

رسولی از خودشان را برای هدایتشان میفرستد.

خداوند که تمامی نعمتهای آشکار و پنهان متعلق به اوست؛
و سرچشمة همة موهبتها از اوست؛

و تمامی راههای محبت به او ختم میشود،

در مقابل نعمتهای شایان توجهی مانند خلقـت ،سـالمت ،رزق ،باران ،بهار ،رفـاه ،علم

و موفقیت در زندگی اقتصادی و رهـایی از دهها فتـنه و صـدها بـال و هزاران بیماری...

منت نمیگذارد ،بلکه به خاطر بعثت انبیا که هدایت ما در دستور کار آنهاست ،منت میگذارد.
راستی که:

                     هدایت نعمت فوقالعادهای است ،چون همة موارد فوق را دربر دارد.

خالصة بحث

چ چیز و به هیچکس نیاز ندارد .بلکه این
خداوند سبحان غنی بالذات است .او به هی 

همگان هستند که نیازمند به خداوندند.
اصو ًال ساختار وجودی ما را خداوند بر اساس نیاز آفریده است .بنابراین افرادی که
میخواهند از پذیرش این موضوع بدیهی خودداری کنند ،مضحک به نظر میرسد.
اصرار باریتعالی بر شکرگذاری بندهها از خداوند سبحان به چند دلیل است:
 -1بپذیریم که بندهایم و نیازمند.

 -2نعمت را بشناسیم تا بیشتر قدر نعمت را بدانیم.

 -3مهمتر آنکه ،صاحب نعمت را بیشتر بشناسیم و در برابر او خضوع کنیم.
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 -4وقتی که پذیرفتیم که خداوند صاحـب اصلـی نعمـت است و بقیة نعمتها نیز در

دستان مهربان اوست ،برای تداوم راه از او کمک بخواهیم.

 -5سپاسگزاری از پروردگار گشایش باب جدیدی برای ارتباط بیشتر با خداوند منان

توسط بنده است.

 -6این ارتباط یک نوع تفاهم است که انسان برای کمال با خداوند تعامل میکند.

 -7ضمن اینکه:

یاد میگیریم که از افرادی که به شکلی از اشکال به ما خدمت کرده و میکنند ،تشکر

کنیم.

ناگفته نگذاریم که:

سپاسگذاری از انعام الهی عالوه بر درک نعمت و توجه ویژه به نعمت ،باید نشان از

عجز ما در برابر خداوند باشد .بنابراین گفتن صدهزار بار شکر و یا جمالتی مشابه آن،

چندان مفید فایده نیست؛ بلکه ممکن است باعث غرور شود و بهتر است به جای آن بگویم:
 -پروردگارا! من عاجزم از اینکه شکر یکی از هزاران نعمت تو را به جا آورم.

سعدی میگوید:

نفس مینیارم زد از شکـر دوست

عطایـی است هر مـوی از او بر تنم
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که شکری ندانم که در خورد اوست

نشـاید بـه هـر مـوی شکـری کنم

فصل دوم

محمد امین در ّ
مکه
ّ

م ّکه پایگاه توحید

از روزی که خداوند متعال دستور ساختن کعبه را به حضرت ابراهیم(ع) داد و ايشان

پایههای مستحکم کعبه را به کمک فرزندش اسماعیل باال برد ،نخستین خانة توحید فراهم
شد و بنای ساده و دلربای کعبه پدید آمد.

کعبـه را به این دلیل کعبـه گفتهاند که از همان آغاز به شکل مکعب ساخته شده بود؛

اما چه شد که این بنای بسیط تا این اندازه محبوب توحیـدیان شد و دل هر خـدادوستی
را به خود جلب کرد؟

در پاسخ باید بگوییم که:

حضرت ابراهیم(ع) مهن ّدس اولیة این خانه بود .پس از آنکه با اخالص فراوان و نشاط

بسیار و شوق زایدالوصف بنای کعبه را به اتمام رساند ،چند دعا کرد.

قرآن آن دعاها را مطرح میکند:
َربَّنا ِإنِّی َأ ْس َک ْن ُت ِم ْن ُذ ِّر َّيتی بِ ٍ
واد َغ ْي ِر ذی ز َْرعٍ ِع ْن َد بَ ْي ِت َ
ک الْ ُم َح َّر ِم،
الصالةَ،
قيموا َّ
َربَّنا لِ ُي ُ
َف ْاج َع ْل َأ ْف ِئ َد ًة ِم َن الن ِ
َّاس َت ْهوی ِإلَ ْي ِه ْم،
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َو ْار ُز ْق ُه ْم ِم َن الث ََّم ِ
رات؛
1
ون
لَ َع َّل ُه ْم َيشْ ُک ُر َ
پروردگارا!

من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بیآب و علفی در کنار خانهای که حرم توست ساکن کردم؛
پروردگارا!
تو دلهای مردم را متوجه آنها ساز،
و از ثمرات آن روزیشان ده،
شاید سپاسگزار شوند.

کرد.

آری ،دعای مخلصانة حضرت ابراهیـم را خداوند رحمان و رحیم شنیـد و بـرآورده
امروز هر مسلمانی به دور از گرایشهاي سیاسی و مذهبی خود برای خانة خدا ارزشی

بیقیاس قايل است و هیچ مکان مذهبی را با آن مقایسه نمیکند.

آیا این نتیجـة دعای مستجاب شدة ابراهیم(ع) نیست؟ اما اجابت بخش اولیة دعای
ابراهیم ظاهراً مستجاب نشده است.
اصوالً بنای کعبه برای راهنمایی خداجویان بود.

ساختمان کعبه مکانی بوده و هست که مردم به صورت واحد به آنسو رو کنند و به

خدا بپردازند و نماز بخوانند؛ اما متأسفانه این ُبعد از ابعاد فلسفة کعبه چندان مورد توجـه
قرار نگرفته است.

توجهی به کعبه
عوامل بی ّ

در فاصلة بین بعثت حضرت ابراهیم(ع) تا بعثت حضرت موسی(ع) در روایات مطلبی

مشاهدهنمیشود.

درکتابهایتاریخیوتاریخانبیاهماگرنظریهست،نظریکسانینیست.یعنینمیتوان

به آنها چندان اعتماد کرد؛ ولی هرچه هست ،نمیتوان بین بعثـت حضرت اسحـاق فرزند

حضرت ابراهـيم و جد یهود تا مبعـث حضرت موسـی فاصلـة زیادی قايل شد؛ اما بعثـت
حضرت اسحاق در فلسطین و بیتالمقـدس بود .یعنی این پیامبر گرانقدر توج ّهی عم ً
ال به
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م ّکهنداشتند...

 -1سورة ابراهیم ،آیة .37

توجهـی قرار گیرد ،ابتـدا خاک
وقتی
محلـی هر قدر مقـ ّدس و پرارزش ،م ّدتی مورد بی ّ
ّ

و سپس خاشاک و در مراحل بعد با نفوذ نم و رطوبت به داخل بنا ،ساختمان از شکل

میافتد و رو به ویرانی میگذارد .به همین دلیل پس از تکمیل هر ساختمانـی بحث مهمی
برای نگـهداری از ساختمان مطرح است که آن هم خود سخنی مهم است که هم تخصص
میخواهد و هم بودجة مطلوب.

این موضوع در مورد افکـار ،اندیشـه و اعتقـادات هم صادق است .یعنی اعتقاد به خدا

و عالقمندی به اولیاي الهی و دقت در اجـرای فرامین پروردگار موضوع مهمی است؛ اما

موضوع مهم دیگر این است که باید از این باورها پاسداری کرد .یعنی:

ِ
دانش قابل قبول باید با تماس دايمی با متدینها
 -همواره افراد متعهد ،پارسا ،با تقوا و با

آنها را از آسیـبهای متعدد و متفاوت و رنگارنگ حفاظت کنند و ضمن آشنـا کـردن آنها با
دشمنان عقیده و رهزنان باورهای دینی ،آنها را در برابر انواع بیماریهای فکری و اعتقادي

واکسینهکنند.

مجموعة این تالشها که به منظور حفظ و حراست از اصول اعتقادات مردم مطرح است

و ما آن را تبلیغات مستمر میخوانیم ،موجب نگهداری دین افراد میشود.

بعثت حضرت ابراهیـم و بعثت حضرت اسحاق و فرزندانش یعقوب و یوسف ،محل

مأموریتشان بیتالمقدس و کنعان و تا حدی مصر بود ،نه بیشتر.

خدا نخواست محل بعثت پيامبر خاتم به تصرف فكري يهود و نصارا درآيد؛ كه مبارزه

با آنها از مبارزه با بتپرستان سختتر است و به تجربه ديديم كه بتپرستان مسلمان شدند،
ولي يهود خير!

بعد از یعقوب

اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب است .یعقوب فرزند اسحاق است كه او فرزند بالفصل

ابراهیم بود .یعقوب دوازده پسر داشت .یکی از آن پسرها یوسف است .داستان شنیدنی

یوسف را همگان کم و بیش میدانند .محل زندگی و مأموریت یوسف ،مصر بود .مصر

هم از حجاز فاصلة زیادی داشت .در دوران اسحاق و یعقوب و یوسف نمیدانیم بر کعبه
و م ّکه چه گذشته است ،ولی هرچه هست ،مکّه در آن مدت طوالنی فاقـد یک پیشـوای مذهبی

و دینـی بوده است .به همین دلیل به تدریج آن بنای رفیـع که به منظـور عـرض ارادت به

ساحت مق ّدس پروردگار ساخته شده بود تا توحیدیان در آن مکان به راز و نیاز با خداوند
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ربالعالمین عرض
بپردازند و آنهایی که دورترند رو به سوی کعبه ،به محضر پرفیض ّ

نیاز کنند ،به تصرف غیرتوحیدیان درآمد و کمکم بتپرستی جای خـداپرستی را گرفت و

خـودپرستـی رواج یافت.

حضرت موسی در زندگی سراسر تالش و مجاهدت بیدریغ خود کار بزرگی در

تکمیل نهضت حضرت ابراهیم داشت و موفقیت زیادی کسب کرد.

زندگی پرماجرای حضرت موسی(ع) موجب شد که پروردگار متعال  136بار نام او را

در قرآن بیاورد .تکرار نام موسی در قرآن دلیل برتری او بر سایر انبیا نیست ،بلکه علتش

پرماجرا بودن زندگی اوست .بهتر بگوییم :دلیلش رفتار ناصواب بنیاسرائیل بود که هر

روز برای آن پیامبر الهی مشکلی ایجاد میکردند.
تعدد مشکالت حضرت موسی که عمدت ًا توسط بنیاسرائیل ایجاد میشد ،نام آن پیامبر

را به عنوان پیامبر مقاوم و صبور و پردردسر توسط ا ّمتش  -بنـیاسرائیـل -در تاریخ

ثبت است.

در دوران موسی(ع) نیز کعبه از رونق توحیدیاش بیشتر افتاد و بتپرستان ف ّعالتر

نبوتش چندان دوام نیافت .زیرا
شدند .حضرت عیسی كه به پیامبری مبعوث شد ،دوران ّ

بنیاسرائیل که عمری را با رفتارهای خود حضرت موسی را آزرده وخاطرش را مكدر كرده
بودند ،با رفتن آن حضرت قویتر و نیرومندتر شدند و در برابر هر نوع حرکت توحیدی

مقاومت کردند و صفآرایی نمودند.

حضرت عیسی(ع) نيز که همه نوع دلیل محکم بر پیامبری خود داشت ،مورد بیمهری

شدید بنیاسرائیل قرار گرفت و آنها خیلی زود تصمیم به کشتن آن حضرت گرفتند.

شر بنیاسرائیل رهانید و به آسمان برد .ولی یکی از شیاطین
خداوند ،عیسی(ع) را از ّ

اِنسی که شباهتهایی با حضرت عیسی داشت ،در چشم بنیاسرائیل به صورت عیسی

جلوه کرد .لذا او را به دار کشیدند و بعد اعالم کردند که عیسی را بر دار کردهاند...
نبوت حضرت عیسی ،به حجاز ،م ّکه و کعبه توجهی نشد ،زیرا در
در دوران کوتاه ّ
«ربع مسکونی» زمین از
آن دوران سیاه تقریب ًا همة عالم آن روز و به قول معروف سکنه ُ

توحید فاصله داشتند.
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هندوستان با آن وسعت فراوان و جمع ّیت قابل مالحظه بتپرست بودند.
از گذشتة چین و ماچین اطالعی زیادی نداریم ،اما ظاهراً پای هیچ پیامبری به آن مناطق

نرسیده و یا آنکه خبرش به ما نرسیده است.

قسمت ترکستان نیز از این قاعده مستثنی نبود.

قارة آفریقا نیز از اعتقاد به توحید تا حد زيادي بیبهره بودند.

از قارة آمریکا اطالع نداریم .چون این قاره توسط دریانوردان اروپایی در اواخر قرن

پانزدهم کشف شده و «کریستف کلمب» دریانورد پرتغالی نخستین بار در سال  1492به

قارة آمریکا وارد شد .وی گمان کرد که به هندوستان رسیده است؛ اما شش سال بعد یعنی
در .......... 1498

میالدپیامبر نور در م ّکه

در چنان فضا و شرایطی پیامبر رحمت در م ّکه متولد شد .روز  17ربیعاالول سال 580

میالدی ،عامالفیل .مادر حضرت مح ّمد ،آمنه بنت وهب بود و پدرش عبداهللبن عبدالمطلببن
هاشم.

موحد ،خدوم ،مردمدار و اهل خدمت
قوم پیامبر همان بنیهاشماند؛ قبیلهای پاکدامنّ ،
به مردم .این صفات برای مردم بتپرست و سوداگر م ّکه که همه چیز خود را در تجارت

و سود بیشتر و فساد میدیدند ،عجیب و حتی غریب بود.
اصو ّال هر جامعهای به صفتی معروف میشود؛ صفت هم بسته به ارزشـی دارد که
مردم آن جامعه دارند و به آن مینازند.
مردم بتپرست م ّکه سـوداگری را برگزیده بودند تا با سـود حاصله از تجارت ،به

خوشگذرانی و به نای و نوش بپردازند و بتپرستی را هم به این دلیل برگزیده بودند تا
بت که بازیچة شیطان رجیم است و بسیاری را با همان ُبت به بازی گرفته و میگیرد ،در

عمل نيز با امر به بتپرستی ،بتپرستان از هر نوع قید و بندی آزاد شوند!
این است فلسفة بتپرستی و ا ّال آنانکه اهل دقت و مراقبت هستند و با قید و بندهای
قانونیوشخصیسعیدارندمنزلتخودرادرجامعهافزایشدهندوروحخودراباپرستش

آرام نمایند ،در پرستش بت ،هیچگونه عایدی نصیب بتپرستان نمیشود و هیچکدام از عوامل

و نیازهای روحی و باطنی آنها اشباع نمیگردد .پس بتپرستی یک سرگرمی بیش نیست.

امین ّ
مکه

در چنان محیط غمآلودی که جز درد و داغ برای خدامحوران چیزی دربر نداشت،
«محمـدبنعبـداهلل» هم بنا به فطـرت پـاک و بیآالیش خود به خـداپرستی در ُبعد کلّی آن
ّ
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میپرداخت .او که از هزاران سال پیش نوری در اصـالب پاک و ارحام ّ
مطهرة پاكـان و
موحدان بزرگ بود ،همواره و در تمامی شرایط مورد حمایت و هدایت خداوند قرار داشت
ّ
و به خدامحوری معروف بود و در ح ّد مطلوب و مقدور به نیایش خدای عزّ
وجل مشغول

میگشت.

همگان در مورد زندگی پیامبر رحمت قبل از بعثت نوشتهاند که فرزند عبداهلل سراسر

نور بود و با تمامی وجود پرهیزگار و درستاندیش.

یتیم قریش حتی یک روز هم زندگی بدون خدا را نگذرانید .ما نمیخواهیم اغراق کنیم

و چیزی بنویسیم که خـواننده را خرسـند کند ،بلکه ما باید امـانتدار باشیم و چیزی را

بنویسیم که خوانندگان را به اعماق تاریخ ببرد و آنها را با زندگـي  10سال قبل ازبعثت
پیامبر آشنا نموده ،تا از دور رفتار و كردار پیامبر را زیر نظر بگیرند و ببینند:
 چه میکند؟ کجا میرود؟ -به چه میاندیشد؟

 -با مردم چهسان رفتار میکند و با کوچکترها و بزرگترها چگونه رفتارمينمايد.

همین رفتار زیبا و خردمنـدانة پیامبر بود که فرزند عبداهلل به «محمد امین» معروف

شد .امین در بین مردمان خودپرست و خودرأی که دشمنی با دیگران را از افتخارات خود
میدانستند ،بسيار حايز اهميت است .زيرا مح ّمدبن عبداهلل قبل از بعثت ،مرجع مردم م ّکه

در حل مشکالت نسبی و نگهداری امانات آنها در هنگام ضرورت بود.

پیامبرعزیزقبلازبعثتباکمالصداقتوعالقمندیازاماناتمردمنگاهداریمیکردند

و هر زمان که صاحب امانت برای تحویل امانت خود مراجعه میکرد ،امانت را سـالم و

بیکم و کاست تحویل میدادند و بابت این کار پولی را هم مطالبه نمیکردند.
بعدها هم که عزیز م ّکه و شریف قریش و افتخار بشریت به پیامبری مبعوث شدند،
صفت امانتداری ایشان ادامه یافت و تا آستانة هجرت امتداد پیدا کرد.
به همین دلیل پس از خروج پیامبر از م ّکه ،امیرالمؤمنین چند روزی را در م ّکه ماندند
تا امانات مردم را به صاحبان آنها مسترد دارند.

این هم یکی از افتخارات اسالم و پیامبر اسالم بود و هست که اموال ُک ّفار و مشرکین

که بیشترین آزار را آنها به رسول خدا رسانده بودند ،دقیق و سالم به صاحبانشان بازپس
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دادند.

این هم یکی دیگر از معانی وسیع امین است.

تأمل بيشتر در امين بودن پيامبر(ص)

بهرغم دشمنیهای پنهان و آشکار استکبار جهانی نسبت به پیامبر اسالم و اسالم و

دنبالهروی بعضی از مسلماننماها از این هدف شوم ،ما هم با سکوت و یا کمتوجهی خود

نسبت به پیامبر رحمت بسيار جفا کردهایم.

ما هنوز هم نتوانستهایم معنای دقیق« امین » را به تشنگان معارف اسالمی ارايه دهیم.

ذی ً
ال به بخشی از معنای امین اشاره میکنیم:

 –1پیامبر اسالم قبل از بعثت دارای اخالق کریمه و رفتار خوب بودند .ايشان هرگز از

هیچکس چهره درهم نکشیدند و در برخورد با انبوه ارباب رجوع احساس خستگی نکردند.
آن بزرگوار شب و روز به دنبال ّ
حل مشکالت مردم بودند .برای پیامبر مهم نبود که
مشکل مراجعهکننده با اهمیت و یا کماهمیت است.

دید الهی پیامبر نسبت به مسائل مردم این بود که تا شخصی به ستوه نیاید ،از کسی برای

حل مشکل خود تقاضای کمک نمیکند .بنابراین مراجع ه کننده هرکه باشد و مشکلش هرچه
باشد ،موضوع قابل بررسي بسیار مهم است .چنین بود که پیامبر با حوصله و سعة صدر

همواره به دنبال حل مشکالت مردم بودند.

 –2یکی دیگر از عالقمندی مردم م ّکه به پیامبر ِ
(س ّر) نگهداری پیامبر بود .هرگز اتفاق

نیفتاد که وقتی پیامبر مشکلی از مشکالت مردم را حل میکردند ،آن مشکل را برای دیگری

تعريف نمايند يا به اشـاره بيان كنند .حتی پس از بعثت و آن روزهایی که مشـرکان قـریش
یکپارچه در برابر پیامبر ایستادند ،هرگز از اسرار مشرکان چیزی افشا نشد و این راه و روش
را پیامبر تا آخر حفظ فرمودند.

 –3م ّکه به رغم داشتن موقعیت سیاسی و اقتصادی فراوان و کمنظیر دارای مردمی بد،

با اخالق ناپسند ،فاسد و مفسد بود؛ كه این هم از عجايب تاریخ است.
اهل م ّکه شغل محبوبشان تجارت بود و از عادات قبیح آنها این بود که به یکدیگر
اعتماد نداشتند .آنها مجبور بودند از ترس خیانت خویشان و یا دستبرد دزدان ،اموال

منقول و قیمتی خود را در جایی امن قرار دهند و یا در خاک پنهان کنند و یا تحویل فردی
امین بدهند تا در هنگام مراجعت اموال خود را پس بگیرند.

در مکّه هیچ کس جز حضرت مح ّمد(ص) نبود تا مردم بتوانند اموال خود را به امانت نزد
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او بگذارند .لذاست که مردم م ّکه با جمع ّیت خاطر اجناس قیمتی خود را نزد ايشان میگذاشتند
و پس از بازگشت تحویل میگرفتند.

 –4امین از «امن» میآید .واژگانی مانند امنیت ،تأمین ،ایمان ،امان ،مؤمن ،آمـن ،همه

از یک ریشهاند .امنیت مقولهای است که به خصوص امروز کاربردیتر از هر زمان دیگر
است.

امنیتازآرامشواطمینانهمباالتراست .امری که موجـب اطمینان درون و بیـرون شود،

جنبة امنیتی دارد .هیچ موضوعی مانند ایمان نمیتواند باعث اطمینان روحی و درونی شود.
همچنین هیچ موضوعی مانند ایمان به خدا نمیتواند موجب اعتماد به افراد شود.

بسیاری از قیافهها موجب انتشار انرژی مثبت میشود و برعکس.

ایمان افراد بزرگ میتواند به دل بنشیند و باعث اطمینان شود.

تبسم شیرین و پاسداری از ارزشهای الهی
پیامبر اسالم قبل از بعثت با قیافة آسمانی و ّ

و انسانی و بیزاری از بتپرستی و خالف ،با بيان توحيد و عمل به دستورات الهی ،موجب
آرامش مردم م ّکه بودند.
چهرة ملکوتی پیامبر اسالم را امیرالمؤمنین(ع) اینگونه ترسیم کردهاند:
ِ َ 1
َم ْن َرآ ُه بَ ِدي َه ًة َهابَ ُه َو َم ْن خَ الَ َط ُه َم ْع ِر َف ًة َأ َح َّب ُه َيق ُ
ُول نَا ِع ُت ُه لَ ْم َأ َر ق َْب َل ُه َو َل بَ ْع َد ُه م ْثل ُه.
هرکس بدون سابقة قبلی وی را میدید ،هیبتش او را میگرفت،

و هر که با وی معاشرت میکرد و او را میشناخت ،دوستدارش میشد؛
هر که میخواست او را وصف کند ،میگفت:
نظیر او را در گذشته و حال ندیدهام.

جمع ّیت م ّکه در آستانة بعثت

م ّکه به رغم سابقة طوالنی و تاریخ چند هزار ساله ،شهر کوچک و کمجمعیتی بود.

مرکز شهر مسجدالحرام بود و کوه ابوقبیس شهر را از ناحیة جنوب محدود میکرد .بازار
م ّکه آخرین نقطة شهر بود و قبرستان ابوطالب و ُحجون در بیرون شهر م ّکه واقع بودند.
شهر م ّکه چون فقط  70متر از سطح دریا ارتفاع دارد ،بسیار گرم و طاقتفرساست و به
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دلیل احاطه شدن به وسیلة کوههای مرتفع و تو در تو مانع گسترش شهر و افزایش جمعیت

 -1حکمت نامة پیامبر اعظم(ص) ،آیتاهلل ریشهری ،ج ،1ص  -17بحاراألنوار (ط  -بيروت) ،ج ،16ص.190

م ّکه میشد .بارندگی بسیار محدود م ّکه سبب شده بود که مردم از دسترسی به آب و به
خصوص آب آشامیدنی سالم محروم شوند .بنابراین عمدة مردم م ّکه از آبهای راکد و

متعفن مینوشیدند و استحمام وجود نداشت.

امیرالمؤمنین(ع) تصویر گویایی از وضعیت مردم م ّکه قبل ازبعثت پيامبـر(ص) به

تصویر میکشند:

ِا َّن َ
مين،
اهلل بَ َع َث ُم َح َّمداً َص َّلی اهللُ َع َل ْي ِه َو آلِ ِه َو َس َّل َم نَذيراً لِ ْلعالَ َ
شرِّ دِين ،وَ فی َ
َو اَمين ًا َعلی ال َّت ْنزيلِ َ ،و اَ ْن ُت ْم َم ْعشَ َر ْال َعرَ ِب َعلی َ
ش ّر دارٍ،
ون الْ َج ِش َب،
ون الْ َك ِد َرَ ،و َت ْأ ُك ُل َ
ون بَ ْي َن ِحجا َرة خُشْ نَ ،و َح ّيات ُص ٍّم ،تَشْ َربُ َ
ُمنيخُ َ
1
ون اَ ْرحا َم ُك ْم ،ا َْال ْصنا ُم ُ
فيك ْم َم ْن ُصوبَةٌَ ،وا ْالثا ُم بِ ُك ْم َم ْع ُصوبَةٌ.
ون ِدما َء ُك ْمَ ،و َتق َْط ُع َ
َو َت ْس ِف ُك َ
محمد(ص) را به عنوان بیمدهندة عالمیان و امین بر قرآن برانگیخت،
خداوندّ ،

و شما ملّت عرب در آن وقت دارای بدترین دین بودید و در بدترین خانه زندگی میکردید،
منزلتان در میان سنگهای سخت بود و در بین مارهای زهردار میزیستید،
آب تیرهرنگ و گندیده مینوشیدید و غذای خشن و نامناسب میخوردید،
خون یکدیگر را میریختید و قطع َر ِحم میکردید.

بتها در میان شما جایگاه داشت و مرتکب همه نوع گناه میشدید.

اکثر مردم مكه با شرایط زندگي سخت محیطی ،زیست محیطی و مشکالت فراوان

تجار و ثروتمندان در این شهر مـيزیستند كـه
اقتصادی روبهرو بودند و تعداد اندکي از ّ

الزم است در این موضوع به مواردي اشارهشود:

 –1گروهی که اهل تجارت بودند.
آنها نیازمندیهای مردم م ّکه را از شام و ایران و مصر و یمن وارد میکردند و با
قیمت بسیار باال به فروش میرساندند .این گروهِ بتپرست اهل احتکار هم بودند؛ یعنی
بخشی از کاالهای موردنیاز مردم را در انبارهای خود ذخیره میکردند و پس از آنکه
در بازار ،آن کاال کم و نایاب میشد ،به بازار میآوردند و به چند برابر قیمت معمول به

فروش میرساندند.

پیداست که در چنین شرایطی محرومین م ّکه دچار چه عسرتی میشدند؟

 –2دستهای از ثروتمندان قریش كه در م ّکه میماندند و یا اغلب اوقات سال در م ّکه بودند.
 -1نهجالبالغه ،خطبة .26
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چون تجارت کاال برای مرد ِم نیازمند م ّکه محدود بود ،م ّکه و روستاها و عشایر و قبایل
اطراف م ّکه آنقدر پولدار نبودند که آن همه تاجر بخواهند تمامی طول سال و یا در تمام عمر
به تجارت در آن محل بپردازند.
نوشتهاند:

«بازرگانان قریش هر سال یک بار به شام میرفتند».
به نظر میرسد که جمع ّیت م ّکه در آستانة بعثت اعم از زن و مرد و کودک به زحمت
1

به  12هزار نفر میرسید .با این حساب ،گفتن از ثروتمندان م ّکه و ثروت م ّکه از جعلیات
تاریخ است .با جمع ّی ِ
ت کم م ّکه و رفت وآمد محدود به این شهر غیر از ایام حج و زايران

بینوای بتها که گاهی از ش ّدت فقر زنهایشان حتی فاقد لباس مناسب برای طواف بودند
 به طوری که به صورت عریان و برهنه طواف میکردند -از کجا مردم م ّکه ثروتمندمیشدند؟

نوشتهاند در سفری که معاویه در زمان عمر به م ّکه داشت ،چند جای لباسش پاره بود؟!!
قرینهایدیگر

 –1در جنگ بدر که در هفدهم رمضان سال دوم هجری روی داد 70 ،نفر از قریش
کشته و  70نفر دیگر هم مجروح شدند .بتپرستان م ّکه یک سال تمام تبلیغ کردند و مردم

م ّکه و اطراف آن را برای انتقام از مسلمانان بسیج نمودند و ابوسفیان به زحمت توانست
فقط  1800نفر را بسیج کند .گر چه تعداد مسلمانان در جنگ اُحد نيز در حدود  700نفر بود.
 –2در جنگ خندق (1ذیالقعده سال پنجم هجرت ،یعنی  18سال بعد از بعثت) تعداد

رزمندگان مسلمان در آن روز به نقل مشهور  3000نفر بود.2

مؤلف محترم آیتاهلل جعفر سبحانی به نقل از سیرة ابن هشام و مغازی شمار مسلمانان

را در اين جنگ  3000نفر نقل کرده است.

3

جهل و بیسوادی در حجاز

تا در جامعهای علم نباشد و به علم احترام گذاشته نشود و دانشمندان مورد تکریم واقع

نشوند،جهلبرروحوجسمافرادآنجامعهحاکممیشودوامورسیاسی ،اعتقادیوفرهنگی
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 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل سبحانی ،ص .370
 -2همان.
 -3همان ،ص .328

دچار آفت عظیم جاهلیت میگردد.
یکی از بدبختیهای مردم م ّکه در عهد جاهلیت ،بیسوادی عمومی مردم بود .وقتی
برای مردمي پول ،شرابخواری و شهوت مهم باشد ،بقیة ارزشهای عالی انسانی مانند:

تعهد ،سالمت نفس ،پرهیزگاری ،انفاق ،ایثار ،مردمدوستی و مح ّبت به افراد رنگ میبازد
و طرفداران این ارزشها منزوی میگردند.

نوشتهاند که:
 -در م ّکه و در دوره جاهل ّیت از اهالی م ّکه فقط  17نفر توانایی خواندن و نوشتن داشتند

و از مردم مدینه فقط  11نفر چنین بودند.
وقتی در شهر مهمی مانند م ّکه که ساالنه مردم زیادی  -چه برای انجام حج و یا زیارت
1

بتهای خود -به این شهر میرفتند و در تماس و ارتباط با مردم مختلف آن شهر با چنین
جهل وسیعی روبهرو میشدند؛ باید حدس زد که قبايل و عشاير اطراف م ّکه و یا ساکن در

حجاز اغلب بیسواد مطلق بودند و تاریکی بیسوادی و بیمعرفتی بر همه جا حاکم بوده
است.

وقتی شهر م ّکه را بتوانیم برابر اسناد اینگونه ببینیم و بدانیم ،دیگر تعجبی ندارد اگر
سران بتپرست م ّکه پاسدار بتهای قبايل مختلف میشدند و در عوض از هدایای معتقدان
آن بتها بهرهمند میگشتند و امرار معاش میکردند.

مشکل مردم مکّه فقط بتپرستی نبود؛

زیرا بتپرستی دلیل بیماری روحی و ضعف شدید باطن است.

بتپرست اینقدر بیارزش و ذلیل است که خود را بندة سینهچاک یک مشت سنگ و

یا چوب و یا حتی خرما میکند و همة احساسات خود را به پای آنها میریزد.

انسان وقتی میشنود افرادي خورشید و یا ماه و یا ستاره میپرستند ،به عقل آنها

میخندد؛ اما وقتی بتپرستی را میبیند و یا وقتی زندگی بتپرستان را در تاریخ مطالعه

میکند ،بر انسان ّیت ،شرف و عرفان مردة آنها فاتحه میفرستد و به خود میگوید:

 -راستی که ابلیس تا چـه اندازه در تهـدید خود موفق بـوده است؛ چـرا كه او در آغاز

خلیفهاللهی آدم گفت:

َف ِب ِع َّز ِت َ
ين ،
ك َ ُل ْغ ِو َي َّن ُه ْم َأ ْج َم ِع َ
2
ين.
إ َِّل ِع َبا َِد َك ِم ْن ُه ُم الْ ُمخْ َل ِص َ

 -1فرازهایی ازتاریخ پیامبر اسالم(ص) ،آیتاهلل جعفر سبحانی ،ص .25
 -2سورة ص ،آیات  82و . 83
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پروردگارا!
به ع ّزتت سوگند که من همه را از نسل آدم منحرف میکنم؛ مگر بندگان مخلص تو،
که مرا قدرت نفوذ در آنها نیست.

دیدن بتپرستان و یا خواندن شرح زندگی بتپرستان دلیلی محکم بر جهل بشر

است.

جهل بشر شرایط مناسبی برای تأثیرگذاری وساوس شیطان و سرانجام انحراف

افراد است.

بدون تردید سواد و علم به تنهایی نمیتوانند بشر را از تأثیرپذیری از ابلیس حفظ کند؛

بلکه علم وسیلة مناسبی است که در اختیار دانشمند قرار دارد،
تا با استفاده از این چراغ ،راه هدایت خود را بیابد.

جهل حاکم بر حجاز

جهل حاکم بر حجاز موجب پدید آمدن خـرافات فراوان وگسترده شده بود .جهل و

توجه به خرافه الزم و ملزوم هماند.

خرافات شایع در حجاز هم خود داستان غمانگیزی دارد .ما به دلیل خوف از اطالة

کالم از شرح آن میگذریم ،ولی فقط به سه مورد از خـرافات حاکـم بر حجـاز قبل از اسـالم

اشاره میکنیم:

قصاب و کشتن حداد!؟
 –1گناه کردن ّ

معروف است که قاضی بلخ قصابی را به دلیل دیر آوردن گوشت به قصابی خود او

را به اعدام محکوم کرد .مأموران وقتی خواستند طناب دار را به گردن قصاب مادرمرده

قصاب این کار میسر نشد.
بیندازند ،به دلیل قد کوتاه ّ
موضوع را به قاضی اطالع دادند.

«قاضی سر به جیب تفکر برد» .مقداری اندیشید .سر برداشت و گفت« :یعقوب حداد

قد بلندی دارد .او را به جای قصاب اعدام کنید».
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مأموران به دنبال آهنگر رفتند و او را به جای قصاب به دار زدند.
داستان مردم م ّکه که غرق در اوهام بودند هم مانند وضع قاضی بلخ بود.

اشرفالواعظین معروف به نسیم شمال میگوید:

تو را چکار که سنگک سیاه یا تلـخ است

تو را چکار که امروز غِـ ّره یا سلـخ است

حـداد
قصـاب و کـشتـن ّ
گنـاه کـردن ّ

زبـان سـرخ سـر سبـز مـیدهد بر باد

همان حکـایت دیـوان و قاضـی بلخ است

عادت مردم م ّکه قبل از اسالم هم اینگونه بود که اگر گاو مادهای آب نمیخورد ،گاو

نر را میزدند .زیرا معتقد بودند که بین شاخهای گاو نر دیو نشسته است .گاو نر بیچاره
را میزدند تا دیوها فراری شوند و گاو ماده آب بخورد!!

 –2ظرفی را پُر از آتش میکردند و به دم گاو میبستند .گاو مادرمرده میسوخت و

نعـره میزد و ناله میکرد .آن وقت نعـره و نالة گاو را شبیـه رعـد و بـرق مـیدانستند و
میگفتند این خود مقدمة نزول باران است!!

 –3شتـری را در کنار قبـری حبس میکردند و به او آب و غذا نمیدادند تا شتـر جان

بسپارد! آنها معتقد بودند صاحب قبر در روز قیامت با همین شتر به محشر میرود و نیاز
به پیمودن راه ندارد!!

1

اندر معنای جاهلیت

جاهلیـت یک کلمه جـامع و پرمعنـاست .اگر ریشـة همة خباثتها ،فسادها ،انحرافها و

ی را جهل بدانیم ،تا حدی میتوانیم به معنای جاهلیت پی ببریم.
بیخدای 

آنچه از عـرب جاهلـی بتپرست قبل از اسـالم شنیدهایم و یا خواندهایم بیمباالتی،

بیتوجهی و بیمنطقی است.

اگر کسی بتواند در آن ظلمـات چنـد الیه و در آن آشفتگی عجیب با ایثار و انفاق خود

اشک چشم مستمندی را پاک کند و یا با احترام به فطرت پاک انسانی راه خدا را بپیماید،

به طوری که توسط همان بتپرستها به امین شهرت یابد ،باید خیلی در انسانیت و ایثار
شهره باشد تا همگان او را به این کار بشناسند و یا این صفت در جامعه ،کمیاب و مانند

اکسیر باشد تا همگی از او بگویند و دربارة او بشنوند.

خالصة کالم
خالصة کالم که خالصة این فصل هم محسوب میشود ،این است:

-1فرازهایی ازتاریخ پیامبر اسالم(ص) ،آیتاهلل جعفر سبحانی .
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الف :مردم م ّکه از نظر ثروت زیاد مطرح نبودند .ثروتمندانی هم اگر داشتند ،محدود

بودند و قدرت اقتصادی آنها نیز چندان زیاد نبود.
ب :مردم م ّکه در عصر جاهلی حقیقت ًا جاهل بودند .از جاهل هم جز جهل و جهالت،

کاریساختهنیست.بنابراینآنچهراجعبهمکنتوهوشمندیمردمم ّکهدرعصرجاهلیت
میگویند ،اغراق است.

تجار و ثروتمندان محدود قریش هم افرادی خسیس و کمبازده بودند.
همان ّ
 -قبل از بعثت ،در م ّکه فقر و فاقه بیداد میکرد و انفاق و ایثار هم رونقی نداشت.

که:

ثروت حضرت خدیجه که الحق ثروت زیادی هم بود ،در مکتوبات چنین آمده است

ایشان دارای  80/000شتر بودند که مالالتجاره را از شام به عراق ،از عراق به حجاز

و یا به مصر و یمن میبردند .بنابراین ایشان از نظر ثروت در رفاه کامل بود.
حضرت خدیجه عالوه بر اینکه خود پیشنهاد ازدواج با پیامبر نمود؛

– تمامی ثروت خود را برای پیشبرد کار بعثت در اختیار پیامبر گذاشت.

– همچنین ایشان دومین شخص بود که بعثت پیامبر را تبریک گفت و با گفتن

شهادتین مسلمان شد؛ هرچند قبل از بعثت هم وی موحد بود.

راجع به پیشدمی حضرت خدیجـه در اسالم و در دفاع از پیامبـر اسـالم نقل شده که
وقتی جمعی از اراذل و اوباش م ّکه به تحریک ابوسفیان با چوب و چماق به در خانة پیامبر

آمدند و اهل منزل را تهدید کردند ،خدیجه د ِر منزل را باز کرد و با شجاعت به آنها گفت:

اس!
اِشْ ِهدوا أ ُی َها ال ّن ْ
أنَا ّو ّمالْی ّو َما أ ْم ِل ُ
ک بَ ْی َن َی َد َّی لِ ُم َح َّم ٍد؛
1
َف ْف َع ُلوا َما ِش ْئ ُت ْم.
ای مردم!

بدانید من و تمام اموالم و همة داراییام و امکاناتم متعلق به پیامبر است؛
حال هر کاری میخواهید انجام دهید ...
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 -1منتهیاالمال ،شیخ عباس قمی ،ج  ،1ص .126

فصل سوم

ازدواج با حضرت خدیجه

کوتاه دربارة حضرت خدیجه
 –1تولد :سال دوم عامالفیل

کرد.

 –2ازدواج :نخستین بار و در  24سالگی و در سال  25عامالفیل با پیامبر اسالم ازدواج
 –3تعداد فرزندان :فقط یک دختر آن هم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه بود.
 –4وفات :دهم ماه رمضان سال دهم هجری؛ سه سال قبل از هجرت.

 –5سالهای زندگی مشترک با پیامبر :حدود  25سال.
 –6سن :حدود  50سال.

حضرت خدیجه در حالی با پیامبر ازدواج کرد که دوشیزه بود.
در حدیث هم آمده است.
1
َأ َّن ال َّن ِب َّی (ص) َت َز َّو َج بِ َها َو َكان َْت َع ْذ َرا َء.

پیامبر در حالی با خدیجه ازدواج کرد که وی باکره بود.

 -1تنقیحالمقال ،ج  ،2ص  - 77بناتالنبی ،عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی ،ص  - 18بحاراألنوار ،ج  ،22ص .191
ِيج َه.
أَ َّن ال َّنبِ َّي ص تَ َز َّو َج ب ِ َها َو َكان َْت َع ْذ َرا َء ُي َؤ ِّك ُد َذل َِك َما ُذك َِر فِي ِك َتابَ ِي الْنْ َوا ِر َو الْبِ َد ِع أَ َّن ُر َق َّي َه َو َز ْي َن َب َكانَ َتا ابْ َن َت ْي َهالَ َة ُأخْ ِت خَ د َ
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این یک اصل اعتقادی است .ممکن نیست بطنی که میخواهد حامل سیدة نساءالعالمین

حضرت زهرا(ع) باشد ،در اختیار غیرپیامبر قرار گیرد؛ ولو به طور موقت.

در این مورد به نظر «ابن شهر آشوب» دانشمند بزرگ شیعه اشاره میکنیم:

« -احمد بالذری» و «ابوالقاسم کوفی» در کتابهاشان و «س ّیدرضی» در کتاب «الشافی»

و «ابوجعفر» در «التلخیص» نوشته اند که پیامبـر عالیقدر اسالم(ص) ّاولین همسر خدیجه
بودهاند؛ بنابراین پیامبراسالم(ص) ّاولین و آخرین همسر خدیجه بودهاند.

مو ّید این مطلب موضوعی است که در دو کتاب «البدع» و «االنوار» آمده است .بدین

«رق ّیـه» و «زینـب» دختران خدیجه نبودهاند ،بلکه دختران «هالـه» خواهر خدیجه
معنا که ُ
محسوبمیشدند.

1

مشخصاتحضرتخدیجه

حضرت خدیجه یکی از شخصیتهای بزرگ م ّکه قبل از اسالم بود .آن شخصیت

موحد و پاکدامن از همان نوجوانی به تقوا و طهارت شهرت یافت ،به همین دلیل از نوجوانی
و جوانی خواستگاران زیادی داشت .خدیجة خدامحور که ازمردان بتپرست م ّکه نفرت
داشت ،به همة خواستگاران که اغلب به خاطر ثروت و وجاهت او به خواستگاری او
میآمدند ،پاسخ منفی داد .این در حالی بود که دختران در سنین پایین ازدواج میکردند.
تجرد را برگزید تا همسر مورد عالقة خود که دارای ایمان به خدا باشد و از فضایل
خدیجه ّ

معنوی و انسانی بهرة وافی داشته باشد ،انتخاب نماید...
حضرت خدیجه به لحاظ ظاهری و زیبایی در م ّکه کمنظیر و یا حتی بینظیر بود .در
این مورد در کتابهای مختلف آمده است:

کانَت[خديجه]:
ِم ْن َأ ْح َسنِ ال ِّن َساء َج َ ً
مال.

او از زیباروترین زنان بود.

کم َل ُه َّن َع ْق ً
ال.
َو اَ َ

دارای عقل کامل بود.

و اَ َت َّم ُه َّن َرأی ًا.
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دارای نظری صائب و فوقالعاده بود.
 -1مناقب ابن شهرآشوب ،ج  ،1ص .151

َو اَک َثر ُه َّن ِع ّف ُة دین ًا َو َحیا ًء َو ُم ُر ّو ًة َو ما ًال ...

1

او در پاکدامنی زبانزد خاص و عام بود،

و در دینداری و حیا و مر ّوت و مال و انفاق نظیر نداشت.

َی ِج ُب بِما ُیسئ َْل َي ْن ِط ُق ِإ َذا َع َج َز الْق َْو ُم َعنِ الْ َك َل ِم.

2

به سؤالها ،پاسخهای محکم میداد؛

و او سخنور توانمندی بود در دورانی که عمدة مردم از این هنر بیبهره بودند.

نوری در آسمان سیاه شرک

وقتی که یک محقق میخواهد دربارة برجستگیها و فضایل یک شخصیت فرهیخته
و بزرگ بحث کند ،باید حتم ًا جامعة او را و محیط زندگی آن شخص را هم ببیند .بدون
رعایت این مالحظات نقل صفات یک شخص بزرگ ،خیرهکننده نیست .زمانی که ما مث ً
ال

میخواهیم از ثروت انبوه حضرت خدیجه سخن بگوییم ،ناچار باید به دو نکتة مهم توجه
کرده و آنها را مورد نظر قرار دهیم تا ثروت و انفاق او مشخصتر شود:
 –1فقر گسترده و وسیع در جامعة کفرآمیز ّ
مکه.
 –2تحصیل ثروت به هر شکل و از هر طریق.

باید اضافه کنیم که عمدة داراییهای ثروتمندان م ّکه از راه زشت رباخواری بود.

همچنین مردم بسیاری در فق ِر وسیع دست و پا میزدند و ثروتمندان از هر گونه کمکی

به آنان پرهیز داشتند.

این صفات -به خصوص دو صفت اخیر  -فوقالعادگی و منحصر به فـرد بودن حضرت

خدیجه را به تصویر میکشند.

دقت در این دو ویژگـی برای خدیجـه آنگاه زیباتر جلـوه میکند که بدانیم در دوران
خدیجـه اصو ًال زنهـای م ّکـه وقـر و وزنـی نداشتند .حاکمیت طوالنی شرک جایـی برای
 -1ریاحین الشریعه ،ج  ،2ص .204
 -2الكافي ،ج  -17كتاب العقل والجهل ،ص  ،10امام موسي كاظم(ع):
ان َيقُول:
ِير الْ ُم ْؤ ِمن َ
ِين(ع) َك َ
َيا هِشَ ا ُم إِ َّن أَم َ
ْ
َ
َّ
ون فِي ِه َص َل ُح
ون فِي ِه ث ََل ُث خ َِص ٍ
يب إِ َذا ُسئ َِل َو َينْطِ ُق إِ َذا َع َج َز الْ َق ْو ُم َع ِن الْ َك َل ِم َو ُيشِ ُير بِال َّرأ ِي الذِي َي ُك ُ
إِ َّن م ِْن َع َل َم ِة الْ َعاق ِِل أ ْن َي ُك َ
ال ُي ِج ُ
ي ٌء َف ُه َو أَ ْح َم ُق.
ال الث ََّلثِ شَ ْ
أَ ْهلِ ِه َف َم ْن لَ ْم َي ُك ْن فِي ِه م ِْن َه ِذ ِه الْخِ َص ِ
ِين (ع) َقال:
ِير الْ ُم ْؤ ِمن َ
إِ َّن أَم َ
َ
َ
ِس إِ َّل َر ُج ٌل فِي ِه َه ِذ ِه الْخِ َص ُ
س َف ُه َو أ ْح َم ُق.
ال الث ََّل ُث أ ْو َوا ِح َد ٌة ِم ْن ُه َّن َف َم ْن لَ ْم َي ُك ْن فِي ِه شَ ْ
ِس فِي َص ْد ِر الْ َم ْجل ِ
َل َي ْجل ُ
ي ٌء ِم ْن ُه َّن َف َجلَ َ
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خردورزی زن باقی نگذاشته بود.
باید تکرار کنیم که:

 -تمامی امور معیشت و اثرگذار در حاکمیت خدا و اسالم جلوه میکند.

شخص ّیت ،ادب ،حیا ،وفاداری ،پاکدامنی ،ایثار ،دست ودلبازی وخالصه همة صفات

الهی و انسانی زمانی مطرح میشوند که جامعه به خاطر حاکمیت اخالق ،متقاضی چنان

صفاتیباشند.

وقتی در جامعة شـرکآلود م ّکه همـة ارزشهای الهـی از جمله عقـل و درایـت بیقدر

و کمبها شده بودند ،ویژگی منحصر به فرد حضرت خدیجه بیش از پیش آشکار میشود.
خدیجة موحد

الف :در جامعة آلوده به شرک م ّکه قبل از بعثت وجود یک عنصر خداباور مانند اکسیر
بود .زیرا عربستا ِن ُمشرک به مرکزیت م ّکه ،آلوده به انواع آلودهگیها به خصوص بتپرستی

و مسجدالحرام که به ارادة پروردگار و مساعی حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل باید هم

مرکز خداباوری باشد و هم مروج خداباوری ،به صورت یک بتخانه درآمده بود که  360بت
را در خود جای داده بود تا طوایف مختلف بتپرست ،بتهای خود را در این مکان بگذارند
و سران بتپرست م ّکه هم به پاسداری از بتهای آنها بپردازند ،و در عوض بتپرستان،

سروری و سلطة سران م ّکه را قبول کنند .این یکی از مشکالت و یا شاید عمدهترین آنها در
م ّکه بود.
ب :از طرف دیگر وقتی بتپرستی بر جامعهای حاکم شود ،اگر مردم بیسواد و عادی

ندانند ،بتگران ،بتتراشان و نگهبانان بتها میدانند که در هیچ بتی ذ ّرهای خاص ّیت و اثر وجود

ندارد .بنابراین آنها به جای بتپرستی ،خودپرستی و هواپرستی را در پیش میگیرند.

خودپرستی ،فاجعهای کمتر از بتپرستی نیست ،زیرا آنها هزار برابر بتها مروج

شرک ،فساد و انواع تبهکاری میشوند.
بزرگان نکردند در خود نگاه

72

خدا بینی از خویشتنبین مخواه

1

ج :وقتی تداوم بـتپرستی به خـودپرستی گسترده انجامید ،دیگر این رئیس بتکده

و بتخانه نیست که فـرمان میدهد ،بلکه هر یک از افراد در جایگاه خود یک رئیس ،رهبر

 -1سعدی .

و فرمانده است که فرمان میدهد و سعی میکند به اشکال مختلف برتری خود را با اعمال

شرکآلودش مانند خونریزی ،قتل نفس ،دزدی ،کالهبرداری و خیانت در امانت بروز دهد.

د :با این حساب دیگر تعجب نمیکنیم که در م ّکه  -که در آغاز بعثت دهها نفر بیشتر

جمع ّیت نداشت -چند صد فرمانده و زمامدار ،رئیس ،رهبر و پیشوا وجود داشته باشد.
جالب است اشاره کنیم:

هنگامیکهابوسفیاندررمضانسالدومهجریحضورسربازاناسالمرادرجنگبدر
به اطالع مردم م ّکه رساند ،مکیا ِن احساساتی و کممایه در جلسهای که با حضور سران

م ّکه به ریاست ابوجهل تشکیل شد ،بیش از هزار نفر شرکت کردند.

دستور جلسه تعیین نوع برخورد با سپاه اسـالم بود .در آن جلسة طوالنی که غـرور،

خودخواهی ،شرک و احساسات روح و جسمشان را فراگرفته بود ،از سر نادانی هر کدام
طرحی را از روی بیاطالعی ارایه دادند .مورخان هرچند به طور دقیق محتوای مذاکرات

جلسة مزبور را ننوشتهاند ،اما از تعدد و تناقض آرا نوشتهاند .همچنین متذکر شدهاند که
 70نفر از سران م ّکه!! ضرورت سرکوب مسلمانان را مطرح کردند.
 -آیا به راستی در چنین جلسهای میتوان تصمیم صائب گرفت؟

دیدیم که حاصل همان جلسه اعزام سراسیمة هزار نفر از م ّکیان مغرور به بدر بود،
که چون بدون مطالعه و تحقیق صورت گرفت ،نه تنها مکیان دچار شکست ذلّتبار و
غیرقابل جبران شدند ،حتی  70نفر از سـران آنها به هالکت رسیدند؛ از جملة آنها ُعتبه،

ختـری ،عاص بن سعیـد و ...که اینها همگی از سـران
شیبه ،ابوجهل ،ام ّیه بن خلف ،ابوال ُب ُ

قریش بودند.

کافی است اشاره کنیم که:

حداقل  30نفر از کشتههای آنها به دست امیرالمؤمنین(ع) انجام شد؛ مانند «ولیدبن

ُعتبه»« ،عاص بن سعید»« ،طغمه بن َعدی نوفل»« ،نوفل بن خویلد»« ،حنظله بن ابیسفیان»،
سود»« ،حارش زَم َعه» و ...که هر کدام از آنها گذشته از قدرت و ثروت بسیاری
«زمعه بن اَ َ
که داشتند ،از شجاعان و دالوران بودند که برخی از آنها نیز از شیاطین و افراد خطرناک

برای اسالم و مسلمین محسوب میشدند که با کشته شدن آنها پایههای بتپرستی،
شرک ،ظلم و تعدی در جزیرهالعرب یکسره متزلزل گردید.

1

 -1زندگانی حضرت محمد خاتمالنبیین(ص) ،آیتاهلل سیدهاشم رسولی محالتی ،ص .310
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هـ  :گفتیم که بـتپرستی به خـودپرستی میانجامد و خودپرستی منشأ دهها فساد و

افساد است؛ هرچند تاریخ بیشتر به شرک عمیق و گستردة جزیرهالعرب پرداخته است ،ولی
به حاصل و محصول آن به عنوان یک بحث محوری توجه ویژهای نکرده است.
حاصل و محصول بتپرستی را میتوان فهرستوار مطرح کرد:
 –1فساد جنسی.
 –2آدمکشی.
 –3نا امنی.
 –4سرقتهای گسترده
 –5خیانت در امانت.
 –6برتریطلبی بیهوده و بیدلیل.
 –7فقر گسترده در کنار ثروت انبوه.
 –8رواج وسیع رباخواری.
 –9شرابخواری فراوان و تجارت وسیع شراب.
 –10بیکاری ،تنبلی ،لودگی و فخرفروشی بیدلیل.
تنها در مورد زنا و خودفروشی میتوان گفت که به دلیل وفور این بالی بزرگ ،نهتنها

قبح زنا از بین رفته بود ،بلکه برعکس بعضی از زنان بر پشت بام خود پرچمی را به اهتزاز
درآورده بودند تا مسافران و تازهواردان به م ّکه را به طرف خود برای نامـوسفروشـی

راهنماییکند.

یکی از اینگونه زنان ،هنده ،همسر ابوسفیان و مادر معاویه و مادر بزرگ یزید بود.
یکی دیگر از اینها ،مرجانه ،مادر زیادبن ابیه و مادربزرگ عبیداهللبن زیاد بود

نوشتهاند به اینگونه زنان «صاحبال ّرایات» دارندگان پرچم میگفتند.

بالی دیگری که بر جسم و جان مردم م ّکه رسوخ کرده بود ،رباخواری بود؛ همان گناه

بزرگی که اقتصاد را از پایه ویران میکند و اختالف طبقاتی را دامن میزند و تولید را با
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خطر ج ّدی مواجـه میسازد .تنبلی از یکطرف و فقر نهادینه شده در جامعه از سوی دیگر
از تبعات رباخواری -این بالی بزرگ و عمل زشت و ناپسند -است.

ویژگیهای حضرت خدیجه

هرچند پیامبـر عالیقـدر اسـالم(ص) همسران دیگـری نیـز اختیار کردند ،اما هرگز

هیـچکدام از آنها مشابه خدیجه نبودند و مجموع فضایل آنها به پای فضایل ومحسنات

خدیجهنمیرسید.

ذی ً
ال به پارهای از این برتریها میپردازیم:

 – 1نخستین همسر پیامبر.

بارها گفتهایم که حضرت خدیجـه اولین همسر پیامبر بودند 1.کیفیت این ازدواج و

مقدمات آن را در همین فصل میآوریم.

ازدواج با خدیجه یکی از بزرگترین رویدادها در تاریخ اسالم محسوب میشود .در

حقیقت هم پیامبر و هم خدیجه هر دو قبل از این ازدواج عزب بودند و قبل از آن ازدواجی
نکرده بودند.

 – 2ازدواج با خدیجه  15سال قبل از بعثت انجام شد.

خدیجه  15سال را در کنار حضرت محمد(ص) با آسودگی خاطر ،ادب ،نجابت و

آرامش زندگی کرد.

از آنجایی که خدیجه از طرق عادی آن روزها متوجه شده بود که همسرش در آیندة

نزدیک به امر پروردگار به نبوت مبعوث میشوند ،بیصبرانه و با بردباری قابل ستایش
در انتظار بعثت بود.

لذا هنگامی که فرشتة وحی برای نخستین بار بر همسرش در غار حرا نازل شد و آیات

اول ّیة سورة علق را تالوت کرد ،پیامبر به خانه آمدند و موضوع را با امیرالمؤمنین و خدیجه
در میان گذاشتند؛ هم علیبن ابیطالب و هم خدیجه بالفاصله پیامبـر را تصدیق کردند و

شهادتینگفتند.
بنابراین:

 -امیرالمؤمنین علی(ع) نخستین مرد و حضرت خدیجه نخستین زنی است که به

پیامبر ایمان آورد.

امیرالمؤمنین(ع) طی خطبهای که در کوفه بیان داشتند ،فرمودهاند:

 -1تنقیح المقال ،ج  ،3ص .77
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اولین آیات بر پیامبر اسالم ایشان نیز در غار حرا حضور داشتهاند.
 -در هنگام فرود ّ

1

 – 3السابقون االول

یکی از زیباترین آیات الهی راجع به مسلمانان اولیه ،آیة زیر است:
رين َو ْ َ
ُون ْ َ
ون ِم َن الْ ُم ِ
الن ِ
ْصار،
ال َّولُ َ
السا ِبق َ
هاج َ
َو َّ
ذين ات ََّب ُعو ُه ْم بِإ ِْح ٍ
سان َر ِض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َرضُ وا َع ْن ُه،
َو الَّ َ
2
َّات َت ْجري َت ْح َت َها ْ َ
َو َأ َع َّد لَ ُه ْم َجن ٍ
دين فيها َأبَداً ذلِ َ
ك الْ َف ْو ُز الْ َعظيم.
النْها ُر خالِ َ

پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار آنهایی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند،
خداوند از ایشان راضی است و آنها نیز از او راضیاند.
برای آنها باغهایی آماده شده که در پای درختان آن نهرهایی جاری است،
که همیشه در آن بهرهمند و در آنجا جاودانهاند؛
این همان پیروزی وکامیابی بزرگ است.

حضرت خدیجه مصداق بارز آیة فوق است و امیرالمؤمنین برجستهترین مصداق؛

زیرا آن دو بزرگوار همانگونه که صادقانه دستان مبارک پیامبر را به عنوان تصدیق

رسالت به گرمی فشردند ،لحظهای از حمایت پیامبر دست نکشیدند ،در حالیکه عمدة مردم
م ّکه نهتنها به پیامبر ایمان نیاوردند ،بلکه برعکس همواره با قول و فعل و امکانات خود به
آزار پیامبر عظیمالشأن اسالم پرداختند.
 – 4السابقون السابقون

اولیه یعنی امیرالمؤمنین و خدیجه و قلیلی
آیة دیگری که شأن و شخصیت مسلمانان ّ

از مسلمانان را میستاید ،آیة ذیل است:

ُون،
السابِق َ
السابِق َ
ُون َّ
َو َّ
ُأ ْولَ ِئ َ
ون ،
ك الْ ُمق ََّربُ َ
ِ 3
ِفي َجن ِ
َّات ال َّنع ِيم.

پیشی گرفتگان در اسالم ،آنهایی که مقرب خداوندند،
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در بهشتهای پرنعمت جای دارند.
اسدالغابه ،ج  ،7ص . 80
 -1السیرهالنبویه ابن هشام ،ج  ،1ص ُ -187
 -2سورة توبه ،آیة .100
 -3سورة واقعه ،آیات  12 ،11و .13

در این آیات 3 ،ویژگی آن مسلمانان بزرگ را برمیشمرد:

 – 1پیشیگرفتگان در خداباوری.
مقربان به خداوند.
ّ –2

 – 3جاودانگان در بهشت برین.
 – 5ا م االئمه

همة صفات آسمانی حضرت خدیجه فوقالعاده است .اما شاید بتوان با قاطعیت گفت

که برجستهترین و عالیترین خصوصیات ایشان در این است که مادر یازده امام و یازده
خلیفة پیامبر است .انوار درخشانی که در  1400سال گذشته گوهر توحید را در سراسر
عالم منتشر کردهاند.

همچنین انشاءاهلل آخرین فرزند ایشان حضرت ولیاهلل االعظم امام عصر ارواحنا فداه
پرچم توحید را بر قلّه عالم به اهتزاز درخواهند آورد.
 – 6از جملة چهار زن برگزیدة عالم

در حدیث آمده است که پیامبر فرمودهاند:

«  4زن برگزیدة خداوندند:

 -یک :فاطمة زهرا(س).

 دو :خدیجه ِبنت خویلد.

 سه :مریم بنت عمران ماد ِر عیسی مسیح(ع). چهار :آسیه ِبنت مزاحم همسر فرعون».

این  4نفر نه آنکه در زمان خودشان ،بلکه تا آخر زمان اُسوة زنان و مردان عالم

هستند.

1

کرات خدیجه را با حضرت مریم مقایسه کردهاند.
پیامبر به ّ

از آنجایی که حضرت مریم س ّیدة زنا ِن زما ِن خودش بوده است ،حضرت خدیجه

هم س ّیدة زنان عالم تا قبل از حضرت زهرا بودهاند.

امروز غیر از صدیقة طاهره(س) ،حضرت خدیجه نیز از همة زنهای عالم برترند.

2

 -1اسدالغابه ،ج  ،7ص . 84
 -2االصابه ابن حجر عقالنی ،ج  ،4ص .375
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 – 7معشوق پیامبر(ص)

این حقیقت ابدی است که همة زیباییهای عالم از پیامبر عالیقدر و نیکوی اسالمی

است .احدی به پای آن بزرگوار نرسیده و نخواهد رسید .اگر رحمت را از اسماءالحسنای

الهی یا برترین اسماء الهی بدانیم ،سخن گزافی نیست؛ زیرا اگر اسمی و یا صفتی برتر از
رحمت بود ،خداوند مهربان ،آن را برای خود مینوشت.
پروردگارمیفرماید:

الر ْح َم َة.
َک َت َب َربُّ ُک ْم َع َلی نَ ْف ِس ِه َّ

1

پروردگار شما رحمت را بر خود فرض (واجب) کرده است.

گفتنی است که:

خداوند هیچ نام و یا صفت دیگری را اینسان برای خود فرض نفرموده است .آنوقت

خداوند بزرگ ،پیامبرش را براساس رحمت عام برای همة اهل عالم و همة موجودات

آفرینش مبعوث فرموده است:

َو ما َأ ْر َس ْل َ
مين.
ناك ِإ َّال َر ْح َم ًة لِ ْلعالَ َ

2

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.

حال که روشن شد همة عالم زیر نگین پیامبر و همة خوبیها در دستان پرمهر او و

همة نیکیها در ید باهرة اوست ،میتوان گفت:

 -پیامبر معشوق و افتخار عالم هستی است.

اما ببینید که این پیامبر عزیز چگونه به خدیجه مینگرد و از خداوند چه میخواهد:
3
َو ُک ْن ُت اَنها ِ
عاش َق ًا َف َسألْ ُت اهلل اَن َي ْج َم َع بَينی َو بَي َنها.
از پروردگار خواستهام به خاطر عشقی که به خدیجه دارم،

یعنی:

در بهشت هم مرا با او قرار دهد.

 -تمامی آفرینش عاشق پیامبرند ،ولی معشوق پیامبر ،حضرت خدیجه است.

خدیجه همسر شایستة پیامبر(ص)

حضرت خدیجه همة ویژگیهای یک همسر شایسته را دارا بود .خدیجه موحد بود.
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 -1سورة انعام ،آیة . 54
 -2سورة انبیا ،آیة .107
 -3کفایهالطالب گنجی شافعی ،ص .359

در آن دوران تلخ و سیاه که تفکر بتپرستی بر سراسر عربستان سایه انداخته بود و عمدة

مردم حجاز مصنوع خود را میپرستیدند و در برابر سنگ ،آهن و چوب سجده میکردند
و در هر خانه بتی و در هر محله بتی و در هر منطقه بتی بود و خالصه در هر ده ،قصبه و

شهری بتی پرستیده میشد و خداپرستی متروک و از توحید اثری نبود ،حضرت خدیجه
خداپرست بود و به خداوند بزرگ و خالق آسمانها و زمین ایمان داشت.
«و َر َقهِ بن نوفل» بوده
تصور نشود که ایمان خدیجه حاصل تبلیغات عموی ایشان َ
است .هر چند ورقه به هر دلیل از جمله مسافرتهای فراوان به سرزمین شام ،تحت تأثیر

مسیحیت قرار گرفته و مسیحی متعصبی شده بود ،اما خدیجه نصرانی نبود.
این نشان میدهد که ایمان خدیجه از ناحیة عموی ایشان نبوده است.
گروهی از محققان نوشتهاند که َور َقهبن نوفل عموی خدیجه است.

اما گروهی معتقدند که پدر خدیجه ُ
«خویلد» بود .خویلد هم فرزند «اسد» میباشد .همین

اسد پدر نوفل و پدربزرگ ورقه است.

بنابراین خدیجه با ورقه دخترعمو -پسرعمو میشدند ،نه عمو و برادرزاده.

1

این موضوع تأثیر کمتر تفکرات ورقهبن نوفل بر حضرت خدیجه را نشان میدهد.
پس:

 -ایمان حضرت خدیجه از کجا بود و چه چیز موجب خداپرستی وی شده بود؟

«خویلد» پدر خدیجه

یکیازشخصیتهایقریشخویلداست؛مردیسخاوتمندوبزرگوارم ّکه.بدونتردید

او هم بتپرست نبود .اما در تاریخ ردپای زیادی از اعتقادات وی بر جای نمانده است؛ حتی

ما اطالع چندانی از تعداد فرزندان وی نداریم.
وی مانند ثروتمندان م ّکه به امر تجارت مشغول بود و بخشی از عایدات خود را صرف

افراد تهیدست و نیازمند میکرد و به کمک خانوادههای مستمند و محروم میشتافت .و نیک
«فجار» 2کشته شده و یا در همان جنگ فوت کرده است.
میدانیم که خویلد در جنگ ّ

3

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل سبحانی ،ص . 58
 -2جنگهاى فجار :عربهاى جاهلى چهار ماه از سال :رجب ،ذىالقعده ،ذىالحجه و محرم را محترم مىشمردند و جنگ در آن را حرام مىدانستند.
(به نقل زمخشرى در كشّ اف  )269 /2اين حكم از بقاياى دين حنيف ابراهيم (ع) بوده است .گويند در طول تاريخ عرب چهار بار اين قانون شكسته
شد و چهار جنگ بزرگ در ماههاى حرام رخ داد .چون اين كار قانونشكنى و هتك حرمت ماههاى حرام بود« ،فجار» نام گرفت كه به معناى فجور
و حرمتشكنى است .آخرين جنگهاى فجار بين قريش و هوازن در گرفت كه چهار سال طول كشيد( .به نقل ابن اسحاق . )198 /1
 -3همان ،نقل از سیرة ابن هشام ،ج ،1ص .186
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فجار
جنگ ّ

جنگی بین قریش و طايفة «هوازن» روی داد .پیامبر در شرایطی که بیش از  15سال

فجار» معروف شد و کار پیامبر
نداشت ،در آن جنگ حضور یافت .آن جنگ هم به نام «حرب ّ

با آن سن و سال این بود که تیرها را آماده میکرد و در اختیار عموهای خود میگذاشت

تا به طرف دشمنان بیرحم و خونخوار شلیک کنند.
خود پیامبر میفرماید:

نت اُن َِّب ُل َعلی اَعمامی
ُک ُ

1

به عموهایم تیر میدادم تا پرتاب کنند.

این حادثه نشان از قدرت روحی پیامبر و شجاعت فوقالعادة ایشان است.

فجار ،مشخص میشود
از طرفی با توجه به کشته شدن یا فوت جناب خویلد در جنگ ّ

که خویلد حداقل  10سال قبل از ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه از دنیا رفته بود.

خصوصیات حضرت خدیجه بدون تردید عنایت خداوند به وی و اراده و برنامهریزی

شدة پروردگار برای آرامش پیامبر(ص) بود.

رفتار آسمانی حضرت خدیجه با پیامبر را در سه مرحله میتوان خالصه کرد:
 -1دوران تجارت پیامبر(ص)

نوشتهاند که حضرت خدیجه یکی از ثروتمندان مشهور م ّکـه و ثروتمندترین بانوی

م ّکه بود .کاروانهای تجاری و پرتعداد خدیجه بین شهرهای معروف و آباد آن روز مانند
شام ،عراق ،مصر و م ّکه بهطور دايم در حرکت بود .محققان نوشتهاند 80000شتـر متعلق
به حضرت خدیجه کاالها و مالالتجارة ایشان را به اقصی مناطق میبردند و اجناسی را

از آنجا تهیه کرده و میآوردند.

به همراه این شتران 400مرد که همگان برای خدیجه کار میکردند ،کار تجارت را به

عهده داشتند .با توجه به اینکه متوسط قیمت یک شتر حدود  50میلیون ریال به وجه رایج
امروز است ،تنها قیمت شترهای خدیجه حداقل  400میلیارد تومان بوده است.

2

هدایت و اداره و نظارت بر مالالتجارة عظیم و توجه ویژه به عرضه و تقاضا و قیمت

و درآمد و مسیرهای مناسب و همچنین ادارة  400غالم کاردان و رعایت همة مالحظات
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تجاری و مهمتر از همه ،تجارت بدون ربا و سالمت کار و تهیة کاالهای سالم و مورد نیاز

 -1همان.
 -2در این مورد در صفحات بعد توضیح بیشتری آورده شده است.

مردم و رعایت انصاف در قیمتگذاری و عدم سوء استفاده از عرضة محدود کاال و غیره،

همة اینها عالمت مدیریت فوقالعادة خدیجه و نشان واضحی از اعتقادات پاک و خالص
خدیجه به خدا و مالحظات الهی از جمله مردمدوستی ایشان است.
 -2ازدواج پیامبر(ص) با حضرت خدیجه(س)

بسیار بعید است که علتالعلل موافقت حضرت خدیجه برای پذیرش همسری پیامبر را

فقط درستکاری ،امانتداری و عقل اقتصادی ایشان بدانیم .کسانی که چنین نظری دارند،
به خدیجه و به پیامبر جفا کردهاند.

خدیجه بانویی پارسا ،پرهیزگار ،عفیف و با حیا بود .دوست و دشمن از متانت ،وقار و

نجابت ایشان بسیار گفته و زیاد نوشتهاند .بنابراین ب ه طور قطع آنچه خدیجه را وادار کرد تا

به ابوطالب  -بزرگ بنیهاشم -که برای خواستگاری وی برای پیامبر آمده بود ،پاسخ مثبت

دهد ،خصوصیات بینظیر مانند پارسایی ،خدامحوری ،پاکدامنی ،پرهیزگاری و دیگر صفات

آسمانی ایشان بود.

دیگر صفات پیامبر نيز همگی برخاسته از صفات الهی ایشان بود.

از طرف دیگر خدیجـه خود عالوه بر صفات الهـی دارای صفات واالی انسانی واالیی
بود .اصالت خانوادگی که در جاهلیت حرف اول و آخر را در م ّکه میزد ،خدیجه دارا بود.

عالوه بر اینها خدیجـه در رسیدگی به بینوایان و نیازمندان شهرت زیادی داشت .جمع

زیادی از نیازمندان بهطور دايم از مساعدتهای وی بهرهمند بودند.
آوازة خدیجه در این باره به گونهای بود که در م ّکه هیچ زنی به پای او نمیرسید.

الصعالیک»
کار شهرت خدیجه در کمک به نیازمندان موجب شد که مردم وی را «اُ ُّم َ

یعنی مادر بینوایان و یا «اُ ُّم االِیتام» مادر یتیمان بخوانند.

1

بنابراین زنی با آن همه صفات الهی و انسانی نه تنها با اشتیاق به دنبال همسری مردی

با چنین ویژگیها و خصوصیاتی است و نه تنها به ابوطالب پاسخ مثبت میدهد ،بلکه با

شوق بسیار از اين مسأله استقبال میکند.

بسیاری از اسناد نشانگر آن است که خدیجه با آن خصوصیات و با آنکه از جمال و

زیبایی ظاهری هم بهره بسیار داشت -و به همین دالیل خواستگاران زیادی به خواستگاری

یرفتند و یا واسطههایی میفرستادند و خدیجه به همه پاسخ منفی میداد -خدیجه
وی م 
خود خواستار همسری پیامبر شده است.
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ابن هشام نقل میکند:
 -خدیجه شخص ًا تمایالت خود را اظهار کرده و به پیامبـر که عمـوزادة وی محسوب

میشد ،گفت« :عموزادة من! بر اثر خویشی که میان من و تو برقرار است و آن عظمت و
عزّتی که میان قوم خود داری و امانت و حسن ُخلق و راستگویی که از تو مشهود است،
جداً مایلم با تو ازدواج کنم».
«امین قریش» به او پاسخ داد« :الزم است عموهای خود را از این کار آگاه سازی و

با مشورت آنها این کار را انجام دهی».

1

تا همینجای موضوع ،میتوان به عمق عالقة خدیجه به روحیات معنوی و ارزشی

پیامبر پی برد و به درک باالی وی از مالحظات انسانی آگاهی یافت .همچنین میتوان به

طور جدی از شجاعت ،درایت و موقعیتشناسی وی مطلع گشت...

بیشتر مورخان معتقدند که نفیسه دختر «علیـه» پیام خدیجه را به صورت زیر به

پیامبررساند:

 -ای محمد! چرا شبستان زندگی خود را با چراغ همسر ،روشن نمیکنی؟ اگر من تو

را به زنی با شرافت و با عزّت که از ثروت و وجاهت هم بهرهمند است ،راهنمایی کنم ،شما

همسری وی را میپذیری؟

پیامبر فرمود منظورت کیست؟
نفیسه گفت :خدیجه!

پیامبر پرسید :آیا خدیجه خود به این کار راضی میشود ،با اینکه وضع زندگی مادی

من با او تفاوت بسیار دارد؟

نفیسه گفت :اختیار او در دست من است و من او را حاضر میکنم .شما وقتی را تعیین

کنید که وکیل او «عمروبن اسد» با شما و اقوام شما جمع شوند و مراسم عقد رسمی را برگزار

کنند.

پیامبرسپسحضرتابوطالبرادرجریانمذاکراتانجامشدهپیرامونخواستگاریاز

خدیجهقرارداد.طولینکشیدکهبامساعیابوطالبجلسةخواستگاریبرگزارشدوابوطالب

خطبه خواند.
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متن خطبه بدین شرح است:
مد ِ ِ
براهیم...
اَ َلح ُ
ل الَّذی َج َعلنا ِمن ُذر َّی ِة ِا َ

 -1سیرة ابن هشام ،ج ،1ص .204

بن اَخی هذا ُم َح َّم ِدبنِ َع ِبدا ِ
هلل ال ُی ِ
قاس
ث َُّم اِ ُ
وازن بِ َر ُج ٍل ِمن ق َُریش اِ ّال َر َج َح بِ ِه ال ُی ُ
بِ َا َح ٍد ِمن ُهم ِا ّال َع ُظ َم َعن ُه
ال َف ِا َّن َ
المال ُم ِق ً
کان فی ِ
المال ِظ ٌّل زائِ ٌل...
َو اِن َ
ستایش خدایی را سزاست که:

ما را از نژاد ابراهیم و نسل اسماعیل و ریشة «معد» و اصل « ُمضّ ر» گردانید،
و ما را سرپرستان خانه و خدمتگذاران حرمش قرار داد،

و کعبه را برای ما خانهای که مقصود حاجیان است و حرمی امن گردانید،
و ما را فرمانروایان مردم قرار داد.
این محمد برادرزادة من است که اگر با هر مردی از قریش از نظر فضیلت سنجیده شود،
از او برتر است و با هرکدام از آنان مقایسه گردد،
از او فزونتر باشد؛
و اگرچه او از نظر مالی تهيدست است،
اما از آنجا که پول و ثروت سایهای گذرا و عاریتی است که هر روز در دست این و آن است،
از این رو تهیدستی از مقام و شخصیت او نکاهد.
به خدا سوگند!
محمد را در آینده داستانی بزرگ و سرگذشتی مشهور باشد.
وی متمایل به ازدواج با خدیجه است و خدیجه نیز به او مایل است.
اینک او را به ازدواج محمد درآورید و مهریة او را هم هرچه خواستید ،به عهدة من است؛
که نقدا ً و یا در آینده میپردازم...

1

باز هم دربارة حضرت خدیجه

با آمادگی کامل خدیجه و حتی پیشنهاد وی مراسم خواستگاری به خوبی و زیبایی

انجام شد و حضرت ابوطالب بزرگ بنیهاشم مراسم شورانگیز عقد و خطبهخوانی را

صورت داد و زندگی مشترک با زیبایی هرچه بیشتر آغاز شد؛ که  25سال طول کشید.

بدین ترتیب حضرت خدیجه ،آن بانوی بزرگوار ،پرهیزگار ،پاکدامن ،نجیب و گرانقدر،

به عقد «محمد امین» درآمد؛ عقدی که در آسمانها ،خطبة آن خوانده شد بود،
و مالئک ،شاهد آن بودند.
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تولد حضرت زهرا(س)

دربارة حضرت زهرا(س) به عنوان اولین و آخرین فرزند پیامبر اسالم از خدیجه

مطالب شگفتانگیز فراوانی در منابع معتبر حدیثی و تاریخی آمده است .به راستی که این

شگفتیها را پایانی نیست.

حضرت فاطمه(س) در درون شکم مادر ،با خدیجه سخن میگفت و آن هنگام که به

دنیا آمد ،به روی زمین به حال سجده درآمد و انگشت خود را باال گرفت:
کان َْت ِ
حین
فاط َم ُة ُت ّ
حد ُث فی بَ ْطنِ اُ ِّمها َو لَ ّما ُولِ َد ْت َو َق َع ْت َ

ض ِ
وش َق َع ْت َع َلی ا َال ْر ِ
ساج َد ًة را ِف َع ًة ِا ْص َب َعها.
ظاهراً صحبت کردن دربارة چنین امری کام ً
ال جدید بود و در تاریـخ کسی نظیر آن
را به خاطر نداشت .بعضی دربارة حضرت مسیح(ع) معتقدند که در رحم مادر با حضرت
مریم صحبت میکرده و مادر خـود را تسلی میداده است؛ ولی ظاهـراً این قول مشهور
نیست .زیرا بیشترین اعجاب مردم ،از تکلّم حضرت عیسی در گهواره بوده است ،چنان که
در ماجرای آغاز تولد حضرت مسیح و حیـرت و سردرگمی مردم و ایرادهایی که مردم
میگرفتند ،حضرت مریم همه را به طفل خود حـواله میداد و پاسخ شبههها و سؤالهای
متعدد آنها را به نوزاد خود محول میکرد .مردم با تعجب بیشتر میگفتند:
ِ ً 2
الم ِ
َک َ
هد َصب ّیا.
یف ن ََک ِّل ُم َمن َک َ
ان ِفی َ
1

چگونه با نوزادی که در گهواره است ،سخن بگوییم؟

در این وقت ،طفل نوزاد ،با قدرت و اعجاز الهی ،به سخن درآمد و به همة تصورات

غلط و تفکرات باطل آنها پایان داد و برعکس بر اعجاب آنان بیفزود.
ِ 3
هلل ءا َت ِن َی ِ
بد ا ِ
ق َ
تاب َو َج َع َل ِنی نَب ًّیا.
َال ِإنّی َع ُ
الک َ

گفت :من بندة خداوندم ،به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.

سخن گفتن حضرت مسیح(ع) عجیبتر از «ب ِ ْک ْرزایی» حضرت مریم نبود؛ اما از آنجایی

که بسیاری از مردم تحـتتأثیر القائات انسانهای شیطانصفت قرار میگیرند ،خداوند با
تکلّـم حضرت مسیـح ،آن هم در روزهای آغازین تولـد ،به بسیاری از القائات خاتمـه داد و
تولد شگفتانگیـز حضرت عیسی را از قدرت بالغة خود دانست و بر پاکـی حضرت مـریم

صحه گذاشت.
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بنابراین ،سخن گفتن حضرت زهرا(س) قبل از تولد کام ً
ال نو بود و تازگی داشت؛

هرچند ،دربارة سایر ائمة اطهار نیز چنین وضعی را نوشتهاند .سخن گفتن امام حسین(ع)
در رحم مادر ،ظاهراً از مسلمات است؛ اما سخن گفتن حضرت زهرا(س) بیسابقه بود.
حضرت خدیجه میگوید:
1
ال خَ فیف ًا َت َک ِّل ُمنی ِم ْن ِ
لَ ّما َح َم ْل ُت بِ ِ
فاط َم َة کان َْت َح ْم ً
باطنی.

زمانی که به فاطمه(س) حامله شدم ،وی در شکمم با من صحبت میکرد.

حدیث سوم که بیانگر سخن گفتن حضرت زهرا(س) است ،نکتة دیگری را هم در بر

دارد .آن نکتـه که مؤید دلیل پنجمـی است که دربارة علت عالقـة شدید پیامبـر اسـالم به

حضرت زهرا(س) آوردهایم؛ بنابراین و بنا به اهمیـت فـراوانی که این حـدیث دارد ،آن را
عین ًا میآوریم:

دیجة بِ ِ
فاط َمة کانَت ُت َک ِّل ُمها ما فی بَط ِنها َو کانَت ُت َک ّت َمها َعنِ النَّبی(ص)،
لَ ّما َح َم َلت خَ َ
یس َم َعها َغ ُیرها َفسألها َع َّمن کانَت ُت ِ
خاط ُب ُه َفقالَت:
َف َدخَ َل علیها َیوم ًا َو َج َدها َت َت َک َّل ُم َو لَ َ
ما فی بَطنی َف ِانَّ ُه َی َت َک َّل ُم َمعی.
َف َ
قال النَّبی َص ّلیاهللُ َع َل ِيه َو آلِ ِه َو َس َّل َم :
دیجة ِ
نت َج َع َلها اهللُ ا ّم اَ َح َد َعشَ َر ِمن ُخ َلفائی،
هذ ِه بِ ُ
اَ ِبشری یا خَ َ
َ ِ 2
ُی ِ
عد ابیهم.
جون بَعدی َو بَ َ
خر َ

آن زمان که خدیجه به فاطمه(س) حامله گردید ،فاطمه(س) در درون شکم مادر،
با وی سخن میگفت و خدیجه این مطلب را از رسول خدا ،پنهان میکرد.
پس ،روزی رسول خدا بر خدیجه وارد شدند و مالحظه کردند که مشغول سخن گفتن است،
بدون اینکه کسی پیش او باشد.
پس ،از خدیجه سؤال فرمودند که:
با چه کسی سخن میگوید؟
خدیجة کبری عرض کرد:
با کسی که در شکم دارم سخن میگویم.
پس ،رسول خدا فرمودند:
بشارت باد تو را ای خدیجه ،خدای متعال دختری را که در شکم داری،
مادر یازده خلیفه قرار داده است که جانشینان من هستند و پس از من و پدرشان خواهند آمد.
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چنین موقعیتی را هیچ انسانی جز حضرت زهرا(س) نداشته است؛ حتی دربارة پیامبر

عالیقدر اسالم ،چنین مطلبی درج نشده و هیچکس هم چنین ادعایی نداشته است.
این حضرت زهرا(س) است که از هر حیث ،تافتة جدابافته است.

قبل از حمل

فوقالعادگیحضرتزهرا(س)راازابعادمختلفمیتوانفهمید.آنچهمحققاندربررسی

زندگی حضرت زهرا(س) به آن پرداختهاند ،بیشتر دربارة دفاع از والیت پس از ارتحال پیامبر
اسالم(ص) است .حال آنکه ،برای پیبردن به بخشی از زندگی پر رمز و راز و شگفتآور
این بانوی آسمانی ،باید به تمامی زوایای زندگی و همة مراحل حیات پر بار ایشان توجه کرد،
تا دفاع فوقالعادة ایشان از والیت امیرالمؤمنین(ع) مفهوم بیشتری پیدا کند.

به شگفتیهای دوران جنینی بانوی اول اسالم اشاره کردیم ،حال به مرحلهای دیگر

نیز اشاره میکنیم.

عالمة مجلسی ،حدیث صحیحی را که به حد تواتر رسیده است ،نقل میکند.

آن حدیث ،چنین است:
ُ
سو ِلا ِ
َه َب َط َج َبر ُ
هلل َص َّلی اهلل َع َل ِيه َو آلِ ِه َو َس َّل َم َفنادا ُه یا ُم َح َّمد،
ئیل َعلی َر ُ
قراُ َع َل َ
عین َصباح ًا.
دیج َة اَربَ َ
السالم َو ُه َو َیأ ُم ُر َک اَن َتع َت ِز َل خَ َ
یک َّ
لی ا َالعلی َی َ
ال َع ّ
َفشَ َّق ذلِ َ
کان لَها ُم ِح َّب ًا َو بِها وا ِمق ًا َف َاقا َم ال ّنبی،
ک َعلی النَّبی َص َّلیاهللُ َع َل ِيه َو آلِ ِه َو َس َّل َم َو َ
1
کان فی ِاخ ِر اَ ّیا ِم ِه ِت َ
قو ُم ال َّل َ
لک...
یل َح ّتی ِاذا َ
اَربَ َ
صو ُم ال ّنها َر َو َی ُ
عین یوم ًا َی ُ
جبرئیل امین نزد رسول خدا(ص) آمد و به وی عرض کرد:
اى محمد!
خداوند سبحان بر شما سالم میرساند،
و به تو دستور مى دهد كه به مدت چهل شبانه روز از همسرت «خديجه» دورى گزينى.
اين فرمان بر پيامبر خدا گران آمد ،زیرا با وجود عالقة فراوانی که به خدیجه داشت،
چهل روز دوری از وی مدت زیادی بود.
پس ،رسول خدا چهل شبانه روز را به همین ترتیب دوری گزید.

در حالی که روزها را روزه میگرفتند و شبها را به عبادت و شب زندهداری میگذراندند.
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به «خديجه» نيز به وسيلة عمار یاسر پيام فرستادند كه :ای خدیجه! هرگز چنين مپندارى كه
 -1بحاراالنوار ،محمد باقر مجلسی ،ج  ، 6ص .712

دورى گزيدن از تو ،به خاطر بىتوجهى و يا كدورت و ناراحتى است ،بلكه حقيقت اين است
كه پروردگارم مرا به اين كار فرمان داده است و من تنها به انجام دستور مىانديشم .از اين

رو اين دورى گزيدن را جز به نيكى و خير نسبت به من گمان نداشته باش ،چرا كه خداوند

هر روز چندين مرتبه به وجود شايستة تو بر فرشتگان گرانمايهاش مباهات مىكند.

پس هنگامى كه شب فرا مىرسد ،در را ببند و برای استراحت به بستر رفته ،استراحت

کن؛ و من نيز در خانة «فاطمه بنتاسد» به سر میبرم.

خدیجه ،هر روز چندین بار ،از دوری محبوبش ،رسول خدا متأثر میگردید .وقتی چهل

شبانه روز به پایان رسید ،جبرئیل فرود آمد و گفت :ای محمد! پروردگار سبحان بر شما
سالم میرساند و به شما امر میفرماید که خود را برای تح ّیت و تحفة او آماده سازی.

رسول مکرم اسالم فرمودند :ای جبرئیل ،تحفة حضرت ربالعالمین چیست و تحیت

او کدام است؟

جبرئیل پاسخ داد :نمیدانم.

رسول اکرم در این گفتوگو بودند که میکائیل به حضور پیامبر(ص) شرفیاب شد،

در حالی که همراهش طبقی بود که بر روی آن دستمالی از دیبا وجود داشت .پس آن طبق
را در برابر نبی مکرم نهاد و جبرئیل پیش آمد و عرض کرد :ای محمد ،پروردگارت امر

میکند که امشب از غذای موجود در این طبق افطار کنی.
علی(ع)میفرماید:

 -رسول اکرم به هنگام افطار به من فـرمان میدادند که در را باز بگذارم تا هر که از

راه میرسـد و نیازمند غذاست ،بتـواند داخل خانـه شود و غذا بخـورد؛ ولی در آن شـب
فرمودند :یا علـی! بر در منزل بنشین و مانع ورود افراد شو؛ زیرا که این طعام جز بر من،

بر همه کس حرام است.

حضرت علی(ع) میفرماید:

 -پس در کنار در نشستم و پیامبـر با غذا تنها ماندند و َط َبق غذا را سرپوش برداری

فرمودند و در طبق ،خوشهای خرمای تازه و خوشهای انگور بود .آنگاه رسول خدا از آن
غذا میل فرمودند و آب گوارا هم نوشیدند و دست خویش را برای شستن پیش آوردند .پس

جبرئیل بر دست ایشان آب میریخت و میکائیل میشست و اسرافیل خشک میکرد و بقیة
غذا به همراه ظرف به آسمان برده شد .رسول خدا برخاستند تا نماز(نافله) گزارند .جبرئیل

گفت :در این لحظه نماز برای شما حرام است ،به منزل خدیجه بروید و با وی بیامیزید؛
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زیرا خدای تعالی به ذات خود سوگند خورده است که از صلب شما امشب فرزندی پاک و

پاکیزه ایجاد فرماید.

رسولاکرمبهسرعتبهطرفخانةخدیجهآمدند.خدیجهگوید:منکمکمباتنهاییانس

گرفته بودم و وقتی شب میرسید ،سر خود را میپوشاندم ،پرده را میانداختم ،در خانه را

میبستم و نمـاز به جـای میآوردم و پس از آن ،چـراغ را خاموش میکردم و در بسـتر
میآرمیدم .در آن شب ،بین خواب و بیداری بودم که صدای دقالباب شنیدم .صدا کردم:

کیست که در را میکوبد؟ دری که جز محمد ،کسی حق دقالباب را ندارد.

رسول خدا با سخن دلنشین و لحن زیبای خود فرمودند :خدیجه! باز کن .من محمدم.

خدیجه میگوید :برخاستم در حالی که بسیار خوشحال و شادمان بودم .در را

گشودم و پیامبر وارد شدند.

ایشان عادت داشتند هر وقت وارد منزل میشدند ،ظرفی میخواستند و وضو میگرفتند،

نماز میخواندند و بعد از نماز خواندن ،به بستر خود برای استراحت میرفتند؛ ولی در آن
شب نه آب خواستند و نه برای نماز آماده شدند .بلکه بالفاصله به بستر آمدند ...پس سوگند

بر آن کس که آسمان را برافراشت و آب را جاری فرمود که در آن شب ،رسول خدا از من
دور نشد ،مگر اینکه سنگینی حمل فاطمه(س) را در خویش احساس کردم؛ تا آخر حدیث.

1

اهتمام خداوند سبحان و توجه ویژة پروردگار به حضرت فاطمة زهرا(س) را از حدیث

فوق به خوبی میتوان فهمید .شوق و شور باریتعالی به صدیقة طاهره وصف ناشدنی
است .این اندازه توجه ،این حد اهتمام ،این قدر برنامهریزی و در کل دقت خدای متعال در
پرورش حضرت زهرا(س) آن هم قبل از تولد و قبل از انعقاد نطفه ،فقط و فقط ،دربارة صدیقة

طاهره وجود داشته است.

پس به خوبی میتوان نتیجه گرفت که:

 وجود مقدس حضرت زهرا(س)،موجودی غیر معمولی ،ملکوتی،

عنصری الهی ،انسانی آسمانی؛
و خالصه،
زنی برتر از تمامی زنان عالم و باالتر از همة انبیا و اولیا،
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به جز پیامبر خاتم هستند.
 -1فاطمهالزهرا(س) ،از والدت تا شهادت ،سید محمدکاظم قزوینی ،ص ،15 -35نقل از بحاراالنوار.

اهمیت حدیث فوق که به نظر برخی از اهل فن به حد تواتر رسیده است ،به قدری

است که عالوه بر علمای شیعه گروهی از مشاهیر عامه هم آن را نقل کردهاند؛ از جمله:
 خوارزمی در مقتلالحسین ،ص  63و .68 -ذهبی ،در میزاناالعتدال ،ج  ،2ص .26

 -تلخیص المستدرک ،ج  ،3ص .156

 ابنحجر عسقالنی ،در لسانالمیزان ،ج  ،4ص .36و بسیاری دیگـر از دانشمنـدان عامـه ،بر حدیث فوق صحـه گذاشتهاند و توجـه ویژة

خداوند سبحان را بر رسول گرامی اسالم و حضرت خدیجـه ،قبل از تولد حضرت صدیقة
طاهره و حتی قبل از حمل ،تأییـد کردهاند و وجود آن حضـرت را از این جهت استثنایی و

خارقالعاده دانستهاند.
تاریخ تولد

دربارة تاریخ تولد حضرت صدیقة طاهره ،اختالف نظر مختصری بین محققان وجود

دارد.

حضرت زهرا(س) در بیستم جمادیالثانی سال پنجم بعثت در م ّکه متولد شدند.

مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی مینویسد:

 -پنج سال پس از بعثت رسول خدا ،فاطمة زهرا(س) به دنیا آمد .این حادثه ،سه سال

بعد از معراج رسول خدا(ص) واقع شد .هنگامی که پیامبر اکرم از دنیا رفتند ،فاطمة زهرا(س)

هجده ساله بودند.

1

با توجه به اینکه دوران رسالت رسول گرامی اسالم  23سال بوده است ،قول کافی

معتبر و دقیق است.

مرحوم ابنشهر آشوب در کتاب مناقب آورده است:

 -فاطمة زهرا(س) پنج سال بعد از بعثت متولد گردید ،که مصادف بود با سه سال

پس از وقوع معراج .در بیستم جمادیالثانی ،تولد اتفاق افتاد .این بزرگوار همراه پدر گرامی
2
خود ،هشت سال در م ّکه زندگی کردند ،سپس مهاجرت نمودند.
مرحوم عالمة مجلسی در بحاراالنوار آورده است:

 -1الکافی ،محمدبن یعقوب کلینی ،ج ،3ص .319
 -2فاطمهالزهرا(س) ،از والدت تا شهادت،سید محمدکاظم قزوینی ،ص . 58
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 -فاطمه زهرا(س) دختر رسول گرامی اسالم ،پنج سال بعد از بعثت متولد شد...

1

وقت زایمان

روایات صحیح و احادیث معتبر فراوانـی دربارة فوقالعادگـی حضـرت زهـرا(س)

وجود دارد.

بسیاری از علمای حدیث نقل کردهاند که خدیجه گفته است:

 -زمانی که لحظة تولد فرزندم نزدیک شد ،به سراغ قابلههای قریش فرستادم و از

آنها کمک خواستم؛ اما چون همسر محمد بودم از آمدن امتناع ورزیدند(همین نکته هم دلیل
محکمی است که تولد حضرت زهرا بعد از بعثت بوده است؛ زیرا زنان قریش ،قبل از بعثت

پیامبر اسالم با خدیجه خصومتی نداشتند ،ولی پس از بعثت ،همسر حضرت محمد بودن،
علت مخالفت زنان قریش شد .این موضوع ،فقط در وقت تولد حضرت زهرا اتفاق افتاد).
حضرت خدیجه در ادامه میگوید:

 -در همین هنگام چهار زن بر من وارد شدند که جمال،زیبایی و نورانیت آنان وصف

شدنی نیست.

حوا هستم.
یکی از آنان گفت :من مادر تو ّ
دیگری گفت :من آسیهام.

سومی خود را کلثوم ،خواهر حضرت موسی معرفی کرد.

و چهارمی گفت :من مریم هستم .ما آمدهایم تا به تو در زایمان کمک کنیم.

2

مرگ حضرت خدیجه

بدون تردید یکی از تلخترین و سختترین روزها برای پیامبر مهربانیها و استقامتها،

روز وفات حضرت خدیجه است؛ زیرا:
 -1این حادثة تلخ نسبت ًا بهطور ناگهانی روی داد .یعنی چون خدیجه سالخورده و پیر

نبود ،وفات ایشان غیر منتظره بود.

 -2این غم بزرگ به فاصلة کمی از وفات حضرت ابوطالب عموی عزیز پیامبر اتفاق افتاد.
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بعضی وفات ابوطالب را در بیست و سوم رجب سال دهم بعثت نوشتهاند .اگر وفات

 -1بحاراالنوار ،محمدباقر مجلسی ،ج  ، 65ص .147
 -2همان ،ج  ،16ص . 80

حضرت خدیجه را دهم رمضان سال دهم بپذیریم ،فوت خدیجه درست  47روز پس از

فوت عموی عزیز پیامبر واقع شد.

بعضی مانند یعقوبی فاصلة مرگ آن دو را به فاصلة سه روز نوشتهاند.

1

 -3فوت حضرت ابوطالب موجب شد که پیامبر اسالم بزرگترین حامی سیاسی

خود را از دست دهد .ارتحال خدیجه هم سبب شد رسول رحمت بزرگترین مدافع عاطفی،

اقتصادی و صمیمی خویش را در کنار خود نداشته باشد.

 -4هرچند مرگ حضرت ابوطالب بسیار تلخ و درناک بود ،اما سن عموی پیامبر در

وقت فوت  86سال بود .جمعی 90سال هم گفتهاند؛ ولی خدیجه 50سال بیشتر نداشت.

به هر حال فوت حضرت ابوطالب و ارتحـال حضرت خدیجه بسیار جانکاه و از جهات

فراوانی جبرانناپذیر بود .کافی است بگوییم که دشمنیهای مشرکان قریش با پیامبر پس از
فوت ابوطالب آشکارتر ،عمیقتر و سازمان یافتهتر شد؛ خصومتی که این بار با نقشههای
شوم قریش خطرناکتر گردید.

پیامبر در سال دهم بعثت به دلیل این دو حادثه دردناک بسیار غمناک و آزرده خاطر

«عام الحزن» مشهور شد.
بودند؛ به همین دلیل سال دهم بعثت به
ُ

عمق احترام پیامبر(ص) به حضرت خدیجه(س)

هرچنددورانبستریشدنخدیجهبیشازسهروزطولنکشید،اماپیامبرعمدةوقتخود

رادرکناربسترهمسرمحبوبخودمیگذرانید.پیامبریکهدرصبرواستقامتضربالمثل

بودند ،از اینکه خدیجه را در بستر بیماری مشاهده میکردند ،آشکارا نگران و ناراحت
بودند؛ غمگین و تا حد زیادی نگران.

سرانجام خدیجه همسر دلبند و محبوب پیامبر درحدود  50سالگی 2در سپیدهدم دهم

رمضان سال دهم بعثت رخت به سرای باقی کشید و به دیدار محبوب شتافت و خاندان

وحی را به سوگ نشاند .آنگاه پیامبر عالیقدر اسالم جنازة پاک همسر خود را غسل داده

و بر آن بدن پاک کفن پوشاندند.

«حجون»
پیامبر رحمت با همراهی یاران اندک خود جنازة عزیز خود را به محلی به نام ُ
حمل کردند -قبرستانی معروف که امروز در مرکز شهر م ّکه و در فاصلة کمی از مسجدالحرام

 -1زندگی حضرت محمد خاتم النبیین ،ص.312
 -2به درستي نميتوان از روي اسناد ،سن حقيقي حضرت خديجه(س) را استخراج كرد.
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قرار دارد -قبری که از قبل آماده شده بود.

پیامبر عزیز جنازة همسر خود را تا کنار قبر حمل کردند .آنگاه خود به میان قبر

رفتند و در قبر قدری خوابیدند .این اوج عالقه و احترام پیامبر نسبت به خدیجه بود -چیزی

که عدهای به پیروی از پیامبر در بعضی از مواقع برای عزیزان خود انجام میدهند -پیامبر

سپس از قبـر خارج شدند ،آنگاه جنازة خدیجـه را در میان قبـر گذاشتند و خود بر قبـر
محبوب خود خـاک ریختند .سپس لختی در کنار قبر نشستند و به سوگواری پرداختند.

پیامبر پس از تدفین پیکر پاک همسر خود به منزل بازگشتند .منزلی که پس از  25سال

خالی از عواطف خدیجه و دلداریها ،نوازشها و قول و فعل و سکوت خدیجه بود.
راستی که آن روز برای پیامبر روزی بسیار سخت و دشوار بود...

اندر ثروت حضرت خدیجه

حضرتخدیجهدارای80/000شتربود.اینشترهاکهوسایلحملونقلمهمآنروزگار

بود ،مالالتجارة وی را به شهرها و مناطق آن روزها میبردند .اگر قیمت متوسط هر شتر

را به وجه رایج امروز حداقل  5میلیون تومان قبول داشته باشیم وهر شتر يكصد كيلو
بار را حمل كند و حداقل فرض كنيم كه اين شترها ده بار در سال به كار گرفته مي شده

و مالالتجارة هر شتر را نيز حداقل 1000درهم محاسبه کنیم ،بنابراين سرماية آن بانوي
بزرگوار حدود ششصد میلیارد تومان بوده است.
قیمت شتران خدیجه /تومان:

5/000/000 × 80/000 =400/000/000/000

میلیون کیلو /در هر دفعه 80/000 ×100 = 8 /000/000
وزن بارها /به تن 8 /000/000 ÷1000= 8000

وزن بارها در سال /به تن 8 /000 × 10= 80 /000

مال التجاره /تومان:

( =200/000/000/000تومان) 80/000×1000×2500

ثروت حضرت خدیجه /تومان:

ميليارد = 600ميليارد 0+ 200ميليارد400

حسن ختام

پس از دستور خداوند به پیامبر مبنی بر آشکار کردن رسالت خود تازه مشکالت پیامبر
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اکرم و حضرت خدیجه آغاز شد .هرچند قبل از این فرمان ،حداقل بنیهاشم و جمعی از
قریش فهمیده بودند که محمد امین به رسالت مبعوث شدهاند ،اما چون آن رسالت آشکار

نشده بود چندان احساس خطر نمیکردند .اما سه سال بعد از بعثت پیامبر ،ایشان مسئولیت

یافت که موضوع رسالت را به عنوان مهمترین مأموریت آشکار کنند...
مشرکان م ّکه در آغاز کودکان خود را مأموریت دادند تا به آزار پیامبر بپردازند .آنها در
این مورد اذیت را به پیامبر مهربان به اوج رساندند ....اما وقتی آیات بتشکن و مشرککش
قرآنپایههایبتپرستیوخودپرستیقریشراجداًبهلرزهدرآورد،خوددستبهکارشدند
و راس ًا آزار سازماندهی شدة پیامبر را آغاز کردند .به کرات جسم مقدس پیامبر را زیر
ضربات مشت و چوب و چماق خود گرفتند ....و هر بار امیرالمؤمنین ،پیامبر را از دست

مشرکان نجات میدادند.

دلبستگىوپيوستگى

حضرت خديجه مانند همسر ،دختر و فرزندانش باالتر از تعاريف و مدح ماست .آنچه

ما نوشتهايم ،حاصل شناخت محدود ما از گوهر وجودى شخصيت چند بعدى حضرت
خديجه است.

اگر نتوانيم از خديجه به خديجه برسيم ،مىتوانيم از رهگذر عالقمندىهاى بىنظير

پيامبر عزيز و مهربان تا حدى به بلنداى جايگاه رفيع خديجه دست يابيم.

آنچه از پيامبر(ص) دربارة خديجه سراغ داريم  ،در سه بخش مىتوانيم مطالعه كنيم:

 -1نوع عالقمندى خاص پيامبر به حضرت خديجه و اظهار عالقمندى ايشان به آن

بانوى عزيز؛ چيزى كه در البهالى كتاب به صورت گذرا به آنها پرداختهايم.

 -2نوع عملكرد پيامبر پس از خديجه و بهخصوص در وقت تدفين جسم پاك ايشان؛

كه اين موضوع را به طور مختصر به آن اشاره كرديم.

 -3نوع توجه ويژة پيامبر اسالم با بارگاه و قبر مطهـر حضرت خديجه؛ كه پيامبر

به رغم مشكالت عظيمـى كه پس از فوت حضرت ابيطالب به عنوان تنها حامى سياسى

ايشان در مكه و بعد از ارتحـال خديجـه به عنوان همسر دلبند و يـار همراه و صاحبـة پر
درك و انيس و مونسشان ،برايشان پيش آمد ،در آن شرايط سخت به زيارت قبـر مطهر

خديجه مىرفتند و با قبر ايشان صحبت مىكردند.

در فتح مكه كه در سال هشتم هجرى روى داد ،پيامبر اسالم دستور دادند كه خيمة

ايشان را در حجون و بر سر قبر حضرت خديجه برپا كنند.

راستى فتح مكه منتهاى آرزوى پيامبر بود كه با تبديل يكى از بزرگترين بتخانهها به
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پرستشگاه خداى احد و واحد ،مسير تاريخ عوض شد و وعدة الهى به پيامبر و مسلمانان
محقق گرديد .اما با اقدام زيباى پيامبر در ايجاد اقامتگاه در جوار مضجع حضرت خديجه،

پيامبر هم بر سهم غيرقابل انكار خديجه در تقويت و ترويج اسالم و فتح مكه تأكيد چندباره

كردند و هم دلبستگى هميشگى و پيوستگى خود با حضرت خديجه را به نمايش گذاردند.

«نذر حضرت خديجه(س)»

خاتونعالم
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ای همـسر ختـم رسـل حـورا ،خـدیـجه

خاتـون عـالـم مـادر زهــرا ،خدیـجـه

عقد تو را روحالقدس خواندهست در عرش

ام االئمــه زوجـــة عــذرا ،خـدیـجـه

در عـرش بیـش از ارض باشــد اعتبـارت

بـاشـد نـشانــت جنـهالمـأوا ،خدیجـه

غـار حـرا از آمـد و رفـت تـو سرمسـت

ای همـسر زیبــای زیبـاهـا ،خـدیجــه

گـر دیگـران جـاری چو نهـر و جویبـارند

بـاران و آب و ابــری و دریــا ،خـدیـجـه

بـودی بـرای مصطـفی فـردوس ای حـور

زیتـون و نخـل و سدری و طـوبی ،خدیجه

ای افـتخار جـمله زنهـا تـا قـیـامــت

از مـریـم و آسـیـه و حــ ّوا ،خـدیـجـه

پنـهـان بدی در حفظ جان و جسـم احمد

بـر هـیچ کـس َقدرت نشد پیـدا ،خدیجه

ِعب ابـی طالـب ز ایـثـار تـو مبهـوت
شـ ِ

بـردی غذای مـؤمنـان شبهـا ،خـدیجـه

گـر فـاطـمـه « ام ابـیهـا» شـد به دوران

بُـد مـادر صـدیـقـة کبـری ،خـدیـجـه

داری به سر شمس الضحی ختـم رسـوالن

داری به بـر چـون کوثـر ُمعـطـی ،خدیجه

دنـبـال احمد میدوید در شهر و هـامـون

در کوهسار و دشـت و در صحـرا ،خدیجـه

بـر زخـم جـان مصطفی بودی تـو مرهـم

همـراه و یـار و مـونس طـاهـا ،خدیـجـه

ایـثـار مـدیونت بـود بیشـک چو انـفـاق

رفـت از میان عشـق و محبت بـا ،خدیجه

زوجه پیغمبـر پس از مرگ تو بگرفـت

ن ُـه

با تو نـگشتـه هیچيك هـمتا ،خـدیجـه

ای مـادر اثنـی عشـر معصــوم ای نــور

چـون زوج و دامادت تـویی تنها ،خدیجـه

هستـم به درگاهـت به صد امید یک عمـر

دستی ز رحمت بهـر مـن بـگشـا ،خدیجه

1

91/5/11

 -1شعر از مؤلف كتاب.

فصل چهارم

بعثت پیامبر رحمت

ایمانعبدالمطلب

گفتیم که اجداد پیامبر عالیقدر اسالم همگی موحد بودهاند .در مورد عبدالمطلب که

ایمان ایشان مشهور است ،حتی موقعی که مذاکرات وی با «ابرهه» با شکست روبهرو شد
و ابرهه تهدید خود را برای انهدام کعبه تکرار کرد ،عبدالمطلب با کمال خونسردی و اطمینان

و شجاعت گفت:

اَنَا َر ُّبا ِال ْبل َو لِ ْل َب ِ
يت َر ُّب َيح ِف َظ ُه.

1

من صاحب شترها هستم .کعبه هم خدایی دارد که آن را حفظ میکند.

روشن است که مذاکرات عبدالمطلب با ابرهه با شکست روبهرو میشد .زیرا ابرهه

برای عدم عمل به تهدید خود در ویرانی کعبه ،از عبدالمطلب امتیاز بزرگی میخواست؛

امتیازی که ممکن نبود جد بزرگوار پیامبر به عنصری خونخوار مانند ابرهه بدهد.
ابرهه تصمیم داشت با نشان دادن قدرت خود به عبدالمطلب  -بزرگ م ّکه -او را به

تخریب کعبه و کشتار مردم تهدید کند ،به شرط آنکه عبدالمطلب هم تعهد کند که از آمدن
قبایل و عشایر به م ّکه برای زیارت کعبه و انجام حج ممانعت به عمل آورد .زیرا ابرهه خود

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر(ص) ،ص .91
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در یمن کلیسایی ساخته بود و همة اقوام و قبایل و عشایـر اطراف را مجبـور کرده بود که

دست از عقاید خود بردارند و در کلیسای وی به عبادت بپردازند.
باز هم میبینیم که عبدالمطلب پس از ترک خیمة ابرهه به م ّکه بازگشت و به همه فرمان
داد تا از شهر خارج شوند .پس از خروج مردم از شهر ،خود به مسجدالحرام رفت و در

کنار کعبه حلقة درب کعبه را گرفت و گفت:

شـر دشمنان
 خـدایا! جز تو به کسی امیدوار نیستیم .تو خود خـانة خود را ازّ

محفوظ بدار...

ایمانابوطالب

همچنین ابوطالب در مواقع قحطی و خشکسالی برادرزاده خود را به مصلّی میبرد

و خدا را به مقام او سوگند میداد و باران میطلبید.

در این مورد اشعاری در دل کتابهای تاریخ موجود است.
قب ً
ال گفتیم که پیامبر(ص) هنگام مذاکره با «بحیـرا» راهب بصری تنفر خود را نسبت

به بتهای معروف عرب اظهار کرد .آنجا که راهب رو به او کرد و گفت :تو را سوگند
«عزّی» مرا از آنچه میپرسم پاسخ گو.
میدهم به حق «الت» و ُ

«عزّی» سوگند
رسول گـرامی اسالم بر او پرخاش کرد و گفت :هرگز مرا به «الت» و ُ

مده .چیزی در جهان نزد من مانند پرستش آن دو مبغوض نیست.
آنگاه راهب گفت:

« -تو را به خدا سوگند میدهم از آنچه میخواهی بپرس»

1

همة اینها بر دو موضوع مهم گواهی میدهند:

 -نخست آنکه همه از روی قراین و شواهد و دالیل محکم در انتظار بعثت مح ّمدبن

عبداهلل بودهاند.

 -دوم این که رسول گرامی اسالم و حضرت ابیطالب و عبدالمطلب همگی خداپرست

موحد بودهاند.
و ّ

بهترین گواه بر یکتاپرستی ایشان همان اعتکاف قبل از بعثت در غار حرا است.

سیرهنویسان همگی اتفاقنظر دارند که پیامبر قبل از بعثت ،سالی چند ماه در غار حرا
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به عبادت خدا میپرداخت.

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،ص .91

امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
ان ُي َج ِاو ُر ِفی ُك ِّل َس َن ٍة بِ ِح َرا َء َف َأ َرا ُه َو َل َي َرا ُه َغ ْي ِری.
َو لَق َْد َك َ

1

پیامبر در هر سال در کوه حرا اقامت میکرد،
من او را میدیدم.
جز من کسی او را نمیدید.

حتی روزی که او به رسالت مبعوث شد ،در نماز مشغول عبادت بود.

امیرالمؤمنین دربارة ایمان بالنده و اعتقادات الهی پیامبر قبل از بعثت فراتر رفته و

باالترمیفرمایند:

 -از روزی که پیامبر از شیر مادر بازگرفته شد ،خداوند یکی از بزرگترین فرشتهها

را برای ترب ّیت او گمارد .آن فرشته شبها و روزها بزرگیها و بزرگواریها و اخالق نیک

را به او میآموختند.

2

خشم از بتپرستی و بتپرستان

بزرگم ّکهازاینکهمیدیدمردم،دربرابراجساموسنگوچوبوغیرهخضوعمیکنند
و آن اشیای بیروح ،بیقدر و بیقیمت را جایگاه خدایی دادهاند ،شدیداً متأثر بود.

او نمیتوانست ببیند که بشر تا این اندازه افت شخصیتی یافته و خود را به قیمت
بسیار کمی در بازار خودفروشی م ّکه آن روزها ،فروخته است.
آخر چگونه یک انسان عاقل و شرافتمند میتواند خـداوند عظیم و کبیر و خالق مطلق همة

هستی و حاکم بر همة موجودات و آفریدگار همة زیباییها ،عشقها ،نیایشها ،دعاها و تضرعها
را نبیند ،بلکه خود را فریب دهد و عشق خود را به پای مشتی سنگ بیشکل و یا شک ل داده شده
بریزد و از او عزّت ،قدرت ،ثروت ،اندیشه ،تعالی و بالندگی را طلب کند.

اف باد بر مردمان پست و فرومایهای که نخستین بار چنین اسائة ادبی را به محضر

پاک پروردگار سبحان روا داشتند و از صبر و بردباری خداوند حداکثر سوء استفاده را

نمودند و عمر و امکانات و استعداد بشریت را بدین سان به نابودی کشاندند.
ما از محضر پاک رباالرباب عمیق ًا عذرخواهی میکنیم و از اینکه بندگان بیمعرفت
تا این اندازه در ظلمات بیخدایی پیش راندهاند ،ابراز شرمندگی داریم.

در عوض غزلی را که در سال  1352در سیاهچالـههای رژیم پهلوی در همین حال و

هوا سرودهایم ،به خاک پاک بارگاهش تقدیم میکنیم:

 -1نهجالبالغه ،خطبة .190
 -2نهجالبالغه ،همان .
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مناجات به درگاه قاضیالحاجات

ای مـنـتـهای ّ
لـذت هـستـی لـقـای تو

بیگـانه شد ز خـویـش کـه شد آشنـای تو

گـر ّ
لـذت وصـال تـو را یـافـت عاشقـی

بیـرون ز خـویش مـیشـود و مبتـالی تو

آیـد اگـر بـه کـوی تو سـرگشتهای به راز

عـی» 1شنـود از نـدای تو
گلبـانـگ «ا ِ ْرجِ ِ

فـرخنـده عاشقـی که کـنـد وصلت آرزو

خـ ّرم سـری کـه هست در آن سر هوای تو

نی» 2را کـه بینـمت
هرگـز نگـویمـت «ا َ ِر ِ
حور و قصور و جلوه فردوس خوشتر است

4

بیشک که هست در دل3و در دیـده جای تو

ّ
لــذت لقـای تــو و هـم رضـای تـو
یـا

زخمـی که بـر تنـی بزنی عین مرهم است

بـیـمار عـشـق زنـده بـود از دوای تـو

چـون بـسمـل تپیـده به خـون دارم آرزو

پـم و لیـک به خلوتسرای تو
تـ َ
در خـون َ

5

دنـیـا و ماســوا بـه دو ارزن نمـیخـرد

6

آن کـس که راه جـانب معبـود خـود بـرد

ارزش حقیقی افراد

گفتیم که بهترین لحظات عمر انسان زمانی است که انسان با خداوند ارتباط برقرار
میکند .ل ّذت چنین لحظاتی با هیچ لذتی قابل قیاس نیست.
اصو ً
ال ل ّذتها دوگونهاند:
 –1لذّت مادی:

مجموعة نعمتها و اموری که موجب تقویت جسم افراد شود؛ اعم از ل ّذتهایی که از

رهگذر خوردن ،آشامیدن ،پوشیدن لباس و غیره ایجاد میشود؛
که لذت مادی است.

 –2لذّت معنوی:

آن دسته از اموری که روح ،باطن و درون افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و قلب و
روح انسـان را شـاد و خـرسـند میسازد و انسان ّ
حظ معنوی میبرد؛
که به لذت معنوی معروف است.
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ك َراضِ َي ًه َّم ْرضِ ّي ًه  -سورة فجر ،آيات  27و .28
طمئِ َّنهْ ،ار ِجعِي إِلَى َرب ِّ ِ
فس ُ
الم َ
َ -1یا أَ َّی ُتها ال َّن ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وسىلِمِيقَاتِ َنا َوكل َم ُه َرب ُّ ُه قال َر ِّب أ ِرن ِي أنظ ْر إِل ْيك قال لن ت ََران ِي  -سورة اعراف ،آية .143
َ -2ولَ َّما َجا َء ُم َ
الصاد ُِق(ع) :الْ َقلْ ُب َح َر ُم َّ
َ -3ق َ
اللِ َف َل ت ُْسك ِْن َح َر َماهللِ غ َْي َراهللِ  -بحاراألنوار ،ج  ، 67ص .25
ال َّ
َ -4و ِرضْ َو ٌان ِّم َن َ
اللِ أَ ْك َبر -سورة توبه ،آیة .72
َ -5فإِ ّنَ ا َ
هلل َق ْد شَ ا َء أَ ْن َي َر َ
اك َقت ًِيل  -بحاراألنوار ،ج  ،44ص (364حديث قدسي).
 -6این بند که  9بیت است در سیاهچالهای ساواک شاه سرود شده است و چون کاغذ و قلم برای یادداشت آن نبود ،از همان ابتدا
حفظ کردیم .الحمدهلل ربالعالمین بالشعروالحافظه.

تفاوت ل ّذتهای مادی با معنوی این است که:
اوالً :ل ّذتهای مادی محدودند.

ثانیاً :ل ّذتهای مادی زودگذرند و اثرگذاری آنها هم موقت و اثرات آنها نیز زودگذرند.
ثالثاً :ل ّذتهای مادی همیشه و در همه جا یافت نمیشود.

رابعاً :ساختار انسان به گونهای است که با ل ّذتهای مادی نمیتواند همیشه همراه
باشد .مث ً
ت مادی که اکل و شرب است،
ال در وقت بیماری پزشک او را از عمدهترین ل ّذ 

بازمیدارد و یا او را در بیمارستان در وقت بستری شدن خلع لباس مینماید!

برعکس ل ّذتهای معنوی ،دایمی و دیرپای است و هیچکس و با هیچ قدرتی نمیتواند
او را از ل ّذت معنوی بازدارد و یا محروم کند.
اصوالً مهمترین و شورانگیزترین ل ّذتهای معنوی ارتباط با خدا،

                                                          در هنگام دعا و نیایش است.

این ل ّذت دوطرفه است؛ یعنی:
 -خیلی بیشتر از ل ّذتی که یک انسان فرهیخته در وقت دعا و توسل کسب میکند،

خداوند به مناجات بندهای که او را دوست دارد و به راز و نیاز با او میپردازد ،گوش فرا
میدهد و او را مورد عنایت ویژة خود میسازد.

پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:
ِ1
ما ِمن ٍ
شیء اکر َم َع َلیا ِ
هلل تعالی ِم َن ال ُّدعاء.

هیچ چیزی نزد خدای تعالی با فضیلتتر از دعا نیست.

همچنین امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) نقل میکنند:
وجل ِفی ْ َ
َأ َح ُّب ْ َ
ال ِإلَى ّ َالل ع ّز ّ
ال ْع َم ِ
ال ْر ِ
الد َعا ُء،
ض ُّ
ُ
العفاف.
َو أفضَ ُل ال ِعبا َد ِة

َ
قال:
2
امیرالمؤمنین(ع) َر ُج ً
ال َد ّعا ًء.
ّو َ
کان ُ

محبوب ترین کارها در روی زمین ،برای خدای ع ّزوجلّ دعا است،
و بهترین عبادت پرهیزگاری و پارسایی است؛
و امیرالمؤمنین(ع) مردی بود که بسیار دعا می کرد.

 -1مکارم االخالق ،ص .268
 -2اصول کافی ،ج  ،2ص .467
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دست عجز

خداوند بزرگ اصرار دارد تا بندگان خود را به خضوع و تواضع در برابر خود وادار

کند .این خود یک لطف خاص به بندگان خاص خداست؛ زیرا:
 –1اصو ًال کبر عالمت خامی و جهل است.
 –2خامی و جهالت مانع عمدة رشد و تعالی است.

 –3امتناع از تواضع در برابر خداوند ناسپاسی مطلق است.

 –4تا انسان در برابر یک شخص بزرگ تواضع و فروتنی نکند ،هرگز نمیتواند از

فضل و بزرگی آن شخص بهرهمند گردد.

عدم تواضع در برابر خداوند دارای تبعات منفی بسیاری است؛ از جمله :محروم شدن

از عنایات ویژة الهی که سهم بندگان خاص است.

 – 5عدم تواضع در برابر پروردگار سبحان هم نشان کبر و ناسپاسی و هم باعث
تقویت کبر و ناسپاسی است .این دقیق ًا معنای آیة شریفة ذیل است:
1
ين .
ون َع ْن ِع َبا َد ِتی َس َي ْد ُخ ُل َ
ين َي ْس َت ْك ِب ُر َ
ون َج َهن ََّم َد ِاخ ِر َ
ا ْد ُعونی َأ ْس َت ِج ْب لَ ُك ْم إ َِّن الَّ ِذ َ
مرا بطلبید تا شما را اجابت کنم؛

کسانی که از عبادت من (دعا ،تواضع و خضوع) در برابر من خودداری کنند،
در آیندهای نزدیک به جهنم وارد میشوند.

همیشه دو سؤال در ترجمـة آیـة شریفـة فوق وجود داشته که برای خیلی از مردم

جداً مطرح بوده است:

الف :آیا خداوند همة دعاهای مردم را مستجاب میکند؟
ب :چرا هرکس که اهل دعا نیست ،باید به جهنم برود؟

در پاسخ سؤال اول باید بگوییم :خیر .همة دعاها و درخواستها را خداوند اجابت

نمیکند .زیرا:

 –1اجابت بسیاری از درخواستها محال عقلی است؛ مث ً
ال کسی بخواهد پادشاه

انگلیس شود.
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 –2خیلی از دعاها نیاز به مقدمه و تالش دارد؛ مثل قبول شدن در کنکور.

 -1سورة غافر ،آية . 60

 –3اجابت بعضی از دعاها مستلزم ظلم به دیگری است.

 –4اجابت همة دعاها قدرت ،اقتدار ،استقالل خداوندگار را کمرنگ میکند.

 –5اجابت بسیاری از دعاها محال سنّت الهی است؛ مثل دعا برای عمـر طوالنـی

افرادی که مردنی هستند.

 –6یکی دیگر از عوامل عدم اجابت دعا ،گناه است .گناه مانع از عروج دعاست.

با این مقدمه معنای « اجابت» این است که:

 هر وقت بندهای بخواهد با خدا ارتباط برقرار کند و با او صحبت کند،                                                   خداوند بیواسطه حرف او را میشنود.

خـداوند همواره بیدار ،حاضر ،فـاقـد منشی و رئیس دفتر و بـینیاز به مرخصی و

استراحت است.

هر وقت بخواهیم میتوانیم با خداوند خلوت کنیم.

امام سجاد (ع) در دعاي ابوحمزه به خدا عرض میکند:
اَلْ َح ْم ُد ِ ِ
ل الَّ ِذی ُأنَا ِد ِيه ُك َّل َما ِشئ ُْت لِ َح َاج ِتی
ِ 1
َو َأخْ ُلو بِ ِه َح ْي ُث ِشئ ُْت لِ ِس ِّری بِغ َْي ِر شَ ِفيعٍ َف َيق ِْضی لِي َح َاجتی.

سپاس و ستایش مخصوص خدایی است که هرگاه خواهم برای رفع حاجتم ،صدایش کنم،
و هر جا که بخواهم ،میتوانم با او خلوت کنم،
و نیازهای خود را بدون واسطه و بیواسطه طرح کنم و خواست مرا برآورده کند.

در پاسخ به سؤال دوم هم به طور خالصه باید بگوییم:

خودداری از دعا اگر به دلیل خستگی ،بیحالی و مانند اینها باشد ،قابل تحمل است؛
ولی اگر عدم ارتباط با خداوند و یا همانگونه که گفتیم:
دلیل کبر ،خودخواهی و ...باشد،
چنین شخص بیخدا ،مشرک و کافر است،
و جایگاه چنین افرادی هم جهنم میباشد.

حال میتوان تا حد زیادی به اهمیت دعا و راز و نیاز با خداوند پی برد و به رشد و تعالی

و عرفان حاصله از اظهار عجز گسترده و فراوان در برابر خداوند قادر قاهر و عالم رسید.
 -1مفاتیح الجنان ،فرازهای اولیة دعای ابوحمزه ثمالی .
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ِ
بدبخت بیخـدا هم پی برد؛ که بدترین عالمت
همچنین میتوان به پوچی زندگی افراد

بدبختی آنها قهر خداوند با آنهاست.

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست

سخت کار مـا بود کـز ما خدا برگشتـه است

حال که بحث پیراموندعا به اینجا رسید ،حالتهای مختلف برافراشتن دستها به طرف

آسمان و نام و اصطالحات آن را بیاوریم.

ناگفته نگذاریم این اصطالحات اگر امروز تا حد زیادی متروک شده ،ولی در دعا و

در عرفان اسالمی مطرح است و توجه به این موقعیتها و اصطالحات نشان دادن اهمیت

دعا در حاالت وموقعیتها و شرایط مختلف است و در این باب ائمة اطهار(ع) شش نوع

حالت دست را مطرح کردهاند:

1

َ – 1ر ْغ َب ْت :اگر در هنگام دعا دو کف دست را مانند هنگام قنوت به آسمان بلند کنیم،
این نوع بلند کردن دست را «رغبت» گویند.
َ – 2ر ْه َب ْت :چنانچه پشت دستها را در وقت دعا به آسمان برافرازیم« ،رهبت»
مینامند؛ مانند تکبیرهاالحرام.
 – 3تَ َب َّتل :اگر انگشت صبابه در وقت دعا به آسمان اشاره کنیم« ،تبتل» میگویند.
 – 4تَضَ ُّرع :چنانچه در وقت دعا انگشت صبابه به سمت راست و چپ اشاره کند ،این

«تضرع» خوانند.
حالت دعا را
ّ

این حالت در دعا هنگام خواندن دعای مخصوص ماه رجب در بعد از نمازهای واجب

مطرح است.
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ال َو ِال ْست َِعا َذ ِة َو الْ َم ْس َألَةِ):
اب ال َّرغ َْب ِة َو ال َّر ْه َب ِة َو الت ََّضرُّ ِع َو الت ََّبت ُِّل َو ِالبْتِ َه ِ
 -1اصولكافى ،ج  ،4ص  228و ( 229كتاب دعا و نيايش ،بَ ُ
ابو اسحاق گويد :حضرت صادق(ع ) فرمود :رغبت آن است كه كف دو دست خود را به سوى آسمان بدارى  ،و رهبت آن است كه پشت دستهايت
را به سوى آسمان بدارى  .و در گفتار خداى عزوجلَ [ :و ت ََبت َّْل إِلَ ْي ِه ت َْبتيال/سورة مزمل ،آیة ً ]8فرمود :تبتل :دعا كردن به يك انگشت است كه
بدان اشاره كنى ،و تضرع اين است كه با دو .انگشت اشاره كنى و آن دو را حركت دهى ،و ابتهال :باال بردن هر دو دست است و اينكه آنها را
بكشى ،و اين موقع اشك ريختن است ،و سپس دعا كن.
رغبت به معناى ميل و شوق ،رهبت به معناى ترس و بيم ،تضرع يعنى فروتنى كردن ،تبتل به معناى بريدگى و انقطاع به درگاه خداوند،
ابتهال به معناى زارى كردن ،استعاذه يعنى پناه جستن و مسألت به معناى درخواست كردن است ،.اينها ترجمههاى فارسى است و معانى
ديگر آنها در ضمن اخبار بيايد.
اصول كافى ،ج  ،4ص :232
محمدبن مسلم و زراره گويند :به حضرت صادق(ع) عرضكرديم :مسألت به درگاه خدا چگونه است؟ فرمود :دو دست خود را باز كنی ،عرض
كرديم :استعاذه چگونه است؟ فرمود :هر دو كف دست خود را به جانب فضا كنى (مانند كسىكه مى خواهد دست بـه ديوار بگذارد و خالصه
اينكه كف دستها را به طرف قبله مىگيرى .از مجلسى(ره ) و تبتل :اشاره با انگشت است ،و تضرع :جنبانيدن انگشت است ،و ابتهال اين
است كه هر دو را با هم بكشى.

ِ – 5اب ْ ِت َهال :وقتی شخصی که اهل دعاست دستهای خود را تا جلو صورت خود باال

بیاورد ،این حالت «ابتهال» است.

1

 -6ا ِْستِعا ّذه :اگر هر دو كف دست خود را به جانب آسمان کنیم ،مانند كسى كه مىخواهد

دست بـه ديوار بگذارد و كف دستها را به طرف قبله بگیریم ،این حالت را استعاذه میگویند.
(البته حالتهای دیگری نیز آورده شده است ،از قبیل :مسأله و  ...که از آنها میگذریم).

اتصال و اختالط

مراجع معظم تقلید میگویند:

 -به مجـرد آنکه شیئی ُم َتن ِ ّجـس ،به «آب ُکـر» وصل شود ،آن شـیء پـاک و طـاهر

میشود.

در این مورد دو نظر مطرح است:

نظریة اول اختالط:

گروهی میگویند اگر مث ً
ال شیلنگ آب را به تشتی که چند لباس خیس و نجس ( ُمتنجس)
در آن است وصل شود تا آب ُکر مخلوط با آب نجس شود ،تشت و لباسها پاک میشود.
این حالت را اختالط یا امتزاج مینامند.

نظریة دوم اتصال:

دستة دیگری میگویند:
 الزم نیست آب ُکر با مث ًال آب تشت مخلوط شود .به مجرد آنکه آب کر به هر جای

آب تشت وصل شود ،تشت و لباسهای خیس شده در آن پاک میشود.
مث ً
ال هنگام ذبح گوسفند اگر بالفاصله بعد از ذبح ،گردن گوسفند را با شلینگ آب

بشویند تا جایی که خون گوسفند رفته پاک است ،ولو آب به آن نرسیده باشد.

هرچند هر دو نظر در حوزههای علمیه مطرح است و از این نظر مراجع را به اتصالی

و اختالطی تقسیم میکنند ،ولی نظریة دوم طرفداران بیشتری دارد.

بشر منهای خدا هم مثل آب قلیل است که بسیار آسیبپذیر است و با کمترین اتفاق نجس

میشود .چنین آبی هر کجا که باشد میتواند اسباب زحمت و دردسر شود .زیرا نهتنها این
آب مشکلی را حل نمیکند ،بلکه خود مشکلزاست؛ مگر آنکه به آب کر وصل شود.

 -1جامعالفروق ،حجتاالسالم والمسلمین شیخمحمد نصیری ،ص (207که به  5مورد اول اشاره کردهاند).
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بشر باید متصل و مرتبط با خدا شود تا بتواند سودمند باشد .شخص جداافتاده از

خدا برای همه خطرناک است .نه در تجارت قابل اطمینان است و نه در روابط اجتماعی و

نه فرهنگی و نه دوستی.

ما افراد را به میزان ایمانشان احترام میکنیم و با آنها ارتباط عاطفی یا کاری برقرار

مینماییم .انسان بیایمان بسیار خطرناک است.

قرآن کریم از وحشتی که حضرت مریم با دیدن آن شخص پیدا کرد ،علت وحشت او را

چنینمیگوید:

َ
ِ ً1
الر ْح َمن ِم َ
نت َتق ّيا.
نك إِن ُك َ
قَالَ ْت ِإ ِنّی أ ُعو ُذ بِ َّ

از تو به خدا پناه میبرم؛ اگر پاکدامن نباشی.

حق با حضرت مریم بود .نقل قول این ماجرا هم دلیل بر آن است .خداوند موضعگیری

مریم را در برابر آن مرد ناآشنا تأیید میکند.

وقتی کسی با خدا انس و الفتی ندارد ،قابل اعتماد نیست .چون ایمـان است که میتواند

تا حد زیادی آیندة افراد را مشخص کند.

وقتی شخصی فاقد ایمان باشد ،به چه چیز او میتوان اعتماد کرد؟

ایمان موجب جمعیت خاطر همگی است .شخص بیایمان از یک حیوان َس ُبع و سرکش

هم غیرقابل اعتمادتر و وحشیتر است.

پیامبر عالیقدر اسالم(ص) در این مورد میفرمایند:
اَ ْو َح ُش الْ َو ْحشَ ِت اَلْ ُع ْج َب.

وحشتناکترین ترس ،ترس از افراد خودپسند است.

شخص خودپسند همان شخص بیمار بیخداست .او به جای تسلیم در برابر خداوند

سبحان و اظهار اعجاب در برابر مخلوقات عظیم مانند آسمانها و زمیـن ،شیطان رجیم،
خـودبینی را به جای خـدابینی به او آموخته است .زیرا شخص مؤمن در برابر خداوند خاضع

و تسلیم و در رعایت مقررات شرع مق ّید است .بنابراین:

مقیـد ،مورد اطمینان است؛ زیرا تا حـد زیادی میتوان به رفتـار حـال و آینـدة وی
 -فرد ّ

اطمینان پیدا کرد.

کوتاه سخن اینکه:
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یک جانور وحشی حداکثر کاری که میتواند انجام دهد ،عمل به خوی درندگی خود

 -1سورة مریم ،آیة .18

و پارهپاره کردن انسان و خوردن اوست .اما یک عنصر بیخدا عالوه بر آنکه بر جان
و مال و نوامیس انسانهای دیگر تع ّدی میکند و حساب بانکی افراد را خالی میسازد و
عکسهای مونتاژ شدة خانوادهها را به «اینترنت» میدهد و با دروغ و دغل آبروی افراد را

میبرد ،در ادامة خوی بیخدایی خود افراد زیادی را از هستی ساقط میکند؛ که این اعمال

وحشیانه ،از عهدة هیچ وحشی و درندهای برنمیآید.

چند حدیث راجع به دعا

 – 1دعا اصل عبادت است.

قال رسولاهلل(ص):

ال ُّد َعا ُء ُم ُّخ الْ ِع َبا َد ِة َو َل ُي ْه َل ُ
ك َم َع ال ُّد َعا ِء َأ َح ٌد .

1

دعا مغز و اصل عبادت است و هیچ کس با دعا هالک نمیشود.

 – 2دعا محبوب خداوند:

َال َما ِم ْن شَ ْی ٍء َأ َح َّب ِإلَی َّ ِ
ق َ
الل ِم ْن َأ ْن ُي ْس َأ َل.

2

برترین عبادت دعا کردن است.

 – 3دعا ِسالح مؤمن است و:...

ات َو ْ َ
الس َما َو ِ
ال ْر ِ
ض.
ال ُّد َعا ُء ِس َل ُح الْ ُمؤْ ِمنِ َو َع ُمو ُد ِّ
الدينِ َو نُو ُر َّ

3

دعا اسلحة مؤمن و ستون استوار دین و نور آسمانها و زمین است.

 – 4دعا کلید رحمت خداوند:

الر ْح َم ِة.
ال ُّد َعا ُء ِم ْف َت ُ
اح َّ

4

دعا کلید رحمت خداوند است.

 – 5دعا برگردانندة قضا و قدر:

َل َي ُر ُّد الْقَضَ ا َء إ َِّل ال ُّد َعا ُء.

5

قضا برطرف نميشود مگر با دعا.
 -1بحاراألنوار ،ج  ، 90ص .300
 -2مستدركالوسائل ،ج  ،5ص .163
 -3الكافي ،ج  ،2ص .468
 -4مستدركالوسائل ،ج  ،5ص .167
 -5مستدركالوسائل ،ج  ،5ص .177
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 – 6ناتوانترین مردم:

إ َِّن َأ ْع َج َز الن ِ
َّاس َم ْن َع َج َز َعنِ ال ُّد َعا.

1

ناتوانترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد.

 – 7دفع بال با دعا:

َو ا ْد َف ُعوا الْ َب َل َء بِال ُّد َعا ِء .

2

هر نوع بال را با دعا پس بزنید.

باز هم دعا و اجابت دعا

دال ز نـور هـدایت گـر آگهـی یـابـی

چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

تو کـز سـرای طبیعت نمـیروی بیرون

کجـا به کـوی طریقت گذر توانـی کرد

جمـال یار نـدارد نقـاب و پـرده ولـی

غـبار دل بنشـان تا نظـر توانـی کرد

3

یکی از زیباترین حالت یک انسان موحـد و عاشق ،موقع دعـاست .وقتی که بنده مراتب

خاکساری و ضعف و نیاز خود را به درگاه قادر متعال ابراز میدارد ،چنین وضعی را با
هیچ چیزی نمیتوان مقایسه کرد؛ که خود فرمود:
4
َأ ْن ُت ُمالْ ُفقَرا ُء ِإلَیا ِ
ميد .
هلل َو اهللُ ُه َوالْ َغ ِن ُّيالْ َح ُ

شما همگی نیازمند خدایید؛ فقط و فقط خداوند بینیاز مطلق است.

در هنگام دعا عالوه بر جاری بودن زبان به حمد و سپاس خداوند واظهار عجز وضعف

باید دستها را به دعا بلند کنیم؛ انگار که میخواهیـم چیزی را از کسی دریافت کنیم.

این باز و برافراشته کردن دستها باید خارج از عرف نباشد .مهمتر اینکه وقتی چشمها
را به آسمان میدوزیم ،آن هم نباید غیرطبیعی باشد ،که مث ً
ال یا دنبال کسی میگردیم و یا
به کسی مینگریم.

رهنمودهای آسماانی پیامبر عظیمالشأن اسالم در این مورد زیباست.

مورد اول:
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 -1مستدركالوسائل ،ج  ، 8ص .359
 -2الكافي ،ج  ،4ص .3
- 3حافظ.
 -4سورة فاطر ،آیة .15

ول ا ِ
َأ َّن َر ُس َ
هلل(ص) َم َّر َعلی َر ُج ٍل
الس َما ِء
َو ُه َو َرا ِف ٌع بَ َص َر ُه ِإلَی َّ

ض بَ َص َر َك َف ِإن َ
َفق َ
َال ُغ َّ
َّك لَ ْن َت َرا ُه َو َم َّر َع َلی َر ُج ٍل .
پیامبر بر مردی گذشت که دیدند:

چشمان خود را به سوی آسمان دوخته بود.
پیامبر به وی فرمودند:
چشمت را فروبند که تو هرگز او را نمیبینی.

مورد دوم:

ول ا ِ
َأ َّن َر ُس َ
هلل(ص) َم َّر َعلی َر ُج ٍل
الس َما ِء
َو ُه َو َرا ِف ٌع َي َد ْي ِه ِإلَی َّ
َ 1
ك َف ِإن َ
َال ُك َّف ِم ْن َي َد ْي َ
َو ُه َو َي ْد ُعو َفق َ
َّك لَ ْن َت َنال ُه
پیامبر مردی را دیدند که:

در حالت دعا دستهای خود را به طور غیرطبیعی به آسمان بلند کرده بود.
به او فرمودند:
دستت را پایین بیاور که تو هرگز به او نمیرسی.

یعنی الزم نیست در هنگام دعا چشم را به آسمان دوخت و دستها را آنقدر باال برد

که زیر بغل آشکار شود .آری ،در موقع دعا بهتر است مقداری سر و دست را باال آورد.

سپاسگزاری دايمی از پروردگار

بشر چقدر مدیون خداست؟ ما که نمیدانیم .ولی این را میدانیم که همة موجودی

بنده از خداست .همة تعالی و رشد او از پروردگار است .تمامی موفقیتهای وی مرهون

عنایتهای رباالرباب است .بشر خود چه دارد که بخواهد در پاسخ به این سؤال از خود

بروز دهد و مطرح کند؟!

بشـر هیچ هیچ است ،اگر از خـدا فاصله پیدا کند .چیزی که خود خداوند به صراحت

فرموده است:

ون لِزام ًا.
ق ُْل ما َي ْع َبؤُا بِ ُك ْم َر ِّبي لَ ْو ال ُدعا ُؤ ُك ْم َفق َْد َك َّذ ْب ُت ْم َف َس ْو َف َي ُك ُ

2

ای پیامبر! به آنها بگو:

اگر دعای تو نبود ،پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نمیکرد.

 -1مستدركالوسائل ،ج  ،5ص -185گزیدة حکمتنامة پیامبراعظم ،ص . 706
 -2سوره فرقان آیه 77
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راستی که ما باید همواره سپاسگزار همیشگی خداوند باشیم که به ما اجازه داده
است که با او ارتباط برقرار کنیم .فرصتی به ما عطیه فرموده تا با او حرف بزنیم؛ وقتی
در نظر گرفته است که به رغم ظرفیت پایین ما و معرفت محدود ما ،با او تماس بگیریم.
دو نوع تماس با خداوند

خداوند دو نوع خط ویژه (هاتالین) در اختیار ما گذاشته است تا با او ارتباط برقرار

کنیم:

خط یک :نماز

َم ْن اَرا َد اَ ْن َی َت َک َّل َم َم َع ا ِ
هلل َف ْل ٌُي ِص ّل.

هرکس میخواهد با خداوند صحبت کند ،نماز بخواند.
خط دو :قرآن

َم ْن اَرا َد اَ ْن ُی َک ِّل ُماهللُ َم َع ُه َف ْل َيق َْرء القُران .

هرکس میخواهد خدا با او تکلّم کند ،قرآن بخواند.

هرچه هست ،وظیفة بنده در هر حال و در هر جا ارتباط با خداست.

این را خداوند الزم و واجب کرده است .این خود دلیل محکم لطف و رحمت خدا بر

بنده است که جدا نیفتد و نابود نشود.
تشبیه و تنزیه

ما گاه با مثالهای بسیط و ساده مسائل مهم اعتقادی را برای مردم تشریح میکنیم.

مث ً
ال میگوییم همانگونه که یک ساختمان بدون یک معمار و بنّا ایجاد نمیشود ،خلقت

آسمانها و زمین نیز نمیتواند بدون معمار و خالق باشد.

دراینجاخداوندرابایکمعمارمقایسهمیکنیم.امابالفاصلهذاتاقدسپروردگاررامنزه

از این تشبیه میدانیم .برای نشان دادن ضایعة جبرانناپذیر جدایی خلق از خالق ،قطعه شعر

زیر میتواند تا حد زیادی موضوع را برساند:

نصیحت مرغ به جوجه

گفـت با جوجـه مادری هشیار
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گربـه را بین کـه ُدم علـم کرده

چشـم خود تا به هم زنی ب َ َر َدت

که ز پهـلـوی من مرو به کنـار

گوشها تیـز و پشـت َخم کرده

تا ُکلـه چـرخ دادهای خـوردت

گـربه گفتا که مادرم ترسوست

به خیالش که گربه هم لولوست

گربه حیوان خوش خط و خالی است

فکر آزار جـوجـه هرگـز نیست

سـه قدم دورتـر شـد از مـادر

آمدش آنچـه گفتـه بود به سر

گربـه ناگـاه از کمیـن برجست

گلوی جوجـه را به دندان خست

برگرفتش به چنگ و رفت چو باد
گربه از پیش و مـرغ در دنبـال

مرغ بیچـاره در پَیِـش افـتـاد

نالـهها کرد و زد بسـی پر و بال

جوجه چون پند مادرش نشنود

نـالـة مـادرش نــدارد ســود

گر تضـرع کنـد و گـر فـریـاد

جوجه را ُگربـه پس نخواهد داد

بدون تردید مهربانی خداوند به بندگانش از مهربانی مرغ به جوجهاش بیشتر است.

بعثت  124هزار پیامبر یکی از دالیل مح ّبت خداست تا همگان از نعمت توحید بهرهمند
شوند و به بهشت بروند.

در غار حرا چه گذشت؟

گفتیم که پیامبر عظیمالشان اسالم در آغاز و به منظور دوری از غوغای دیو و ددهای
م ّکه سالی چند ماه را در غار حرا در شمال م ّکه میگذرانیدند و پس از دعا و نیایش و عبادت
بسیار از محضر پرفیض خداوند متعال ،رهایی این قوم گمراه را ازجهنم بیخدایی مسألت

مینمودند.بهتدریجکهوعدههایالهیرادرخوابهایفراوانورؤیاهایصادقانهمیدیدند،
دریافتند که متعاقب ًا به پیامبری مبعوث خواهند شد.
«جای شک نیست که روبهرو شدن با فرشتة وحی آمادگی خاصی الزم دارد.

تا روح شخصی بـزرگ و نیـرومند نباشد ،تاب تحمل بار نبـوت و مالقات با فرشته را

نخواهد داشت .امین قریش این آمادگـی را به وسیلة عبادتهای طوالنی و تفکرهای ممتد
و عنایات الهی به دست آورده بود .به نقل بسیاری از سیـرهنـویسان پیش از روز بعثـت،

ایشان خوابها و رؤیاهایی میدیدند که مانند روز روشن دارای واقعیت بود».
ولی هرچه بود ،ل ّذتبخشترین ساعات عمر پیامبر بزرگوار اسالم لحظاتی بود که در
1

غار حرا و در جاهای دیگر به راز و نیاز با خداوند میگذرانیدند.
اصو ً
ال برای هر شخص عاشق زیباترین و پربارترین و اثرگذارترین لحظات ،لحظاتی

است که با معشوق خود به سر میبرد و یا به او فکر میکند و خیالش را با او میگذراند.

 -1بحاراالنوار ،ج  ،18ص  -194صحیح بُخاری ،ج  ،1ص .72
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در غار حرا اینک عاشقترین مخلوق عالم هستی شورانگیزترین و زیباترین لحظات

عمر خود را با معاشقه با پروردگار طی میکند.
طوری امین م ّکه با خدا به سر میبرد که گذشت زمان نمیتوانست این رشتة

حیاتبخش را قطع کند و یا عواملی مانند خواب و خوراک آن را کمرنگ نماید.

نزول فرشتة وحی

عزیز بنـیهاشم قبل از رسالت و در آستـانة بعثـت ،عمدة وقت و زندگـی خود را در
همین غار میگذراندند .در روایت و در بعضی از ُکتب تاریخی آمده است که ایشان تمام ماه
رمضان را در غار حرا به سر میبردند .سرانجام انتظارها به پایان رسید و فرشتة وحی
بر پیامبر فرود آمد و لوحی را به پیامبر نشان داد و دستور خداوند هم ابالغ شد که:
اق َْر ْأ ِب ْاس ِم َر ِّب َ
ك الَّ ِذی خَ َلق،
ان ِم ْن َع َل ٍق،
خَ َل َق اإلن َْس َ
اق َْر ْأ َو َربُّ َ
ك األ ْك َر ُم،
َ 1
ان َما لَ ْم َي ْعلمْ.
الَّ ِذی َع َّل َم بِالْ َق َل ِمَ ،ع َّل َم اإلن َْس َ
بخوان به نام پروردگارت؛ همان کسی که جهان را آفرید.
همان که انسان را از خون بسته خلق کرد.
بخوان که پروردگارت بسیار گرامی است؛
آنکه با قلم تعلیم داد و به انسان آنچه را نمیدانست ،آموخت.

و آنچه خدا خواست انجام شد.
عزیز م ّکه با خواست و امر و ارادة پروردگار به پیامبری مبعوث شد و عالم هستی را

از این مژدة بینظیر بسیار خرسند و سربلند نمود.
رضایت کامل همراه با خستگی!

فشار هنگفت و فوقالعادهای که از رهگذر نزول نخستین آیات الهی بر پیامبر وارد آمده
بود ،طاقتفرسا بود .اصو ًال وقتی انسان با بزرگی روبهرو شود و یا مورد خطاب شخص

برجستهای قرار گیرد ،ضربان قلبش افزایش مییابد و عرق بدنش بیرون میزند ،زبانش به
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لکنت میافتد و حتی ممکن است تا مدتی خود نداند که چه میگوید؛ هرچند پیامبر عالیقدر

 -1سورة علق ،آیات  1تا . 5

اول خلقت تا قیام قیامت است ،اما نباید منکر این شد
اسالم بزرگترین شخصیت عالم از ّ
که خداوندگار الشریک له که همة قدرت هستی در دست اوست ،با پیامبر صحبت میکند.
معلوم است که پیامبر بزرگ در مقابل خداوند عالم ،موجود کوچک و نیازمندی بیش

اولیة نزول وحی تمامـی تـوان و قـدرتش در
نیست .به طور تحقیق رسول خدا در لحظات ّ

رباالرباب از دست داده بودند .به همین دلیل از کـوه حـرا پایین آمدند و راه خانة
برابر ُّ
خود را در پیش گرفتند.

نخست مژدة بعثت خود را به امیرالمؤمنین(ع) و سپس به خدیجه(س) دادند .سپس به

گوشهای از حجرة خود رفتند و پتو یا رواندازی خواستند تا بر خود بپیچند تا گرم شوند.

این برداشت شخص نیست و هیچگونه نقصی برای پیامبر تلقی نمیشود و هیچچیز از

ارزشهای آسمانی پیامبر نمیکاهد .زیرا این خداست که فوقالعاده در فوقالعاده است و
همه در برابر او کوچک و ناتوان و نیازمندند.
آیة شریفة:

َأ ْن ُت ُمالْ ُفقَرا ُء ِإلَیا ِ
ميد.
هلل َو اهللُ ُه َوالْ َغ ِن ُّيالْ َح ُ

1

این همه شمایید که نیازمند خدایید؛

و فقط و فقط خداوند ،غنی و بینیاز و شایستة حمد و سپاس و ستایش است.

وقتی از زبان خداوند بینیاز او را میخوانیم و میشنویم ،میدانیم که این جمله شعار

نیست ،بلکه حقیقتی است که با زبان ساده مطرح میشود.

غنی یعنی بینیازی؛ خداوند به دلیل توانمندیهای مطلق خود ،همة زیر مجموعـة او

که بسیار گسترده و بیشمارند و در عین حال نیازمند مطلق ،تمامی نیازمندیهای آنها را

میداند و با قدرت بینظیر خود نیاز آنها را برطرف میکند؛ زیرا:

 –1گنجینهها و خزاین پروردگار غنی برای برطرف کردن هر نوع فقری ُپر است .اتفاق ًا

معنـای حقیقـی غنـی مطلـق همین است و احتیاجهای فراوان بنده هم دلیل محکمـی بر فقر
مطلق اوست.

غنی مطلق وقتی فقر فقیر را برطرف کرد:
ّ –2
اوالً آبروی فقیر را حفظ میکند.

ثانیاً بر او منّت نمیگذارد.

ثالثاً آبروی فقیر را با افشای فقر او و کمک خود به او در جلو دیگران نمیبرد.

 -1سورة فاطر ،آیة .15
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 –3اگر همین فقیـر صد بار دیگـر هم به خـدا مراجعـه کرد ،پروردگار به او احتـرام

میگذارد و او را تحقیر نمیکند و از او روی برنمیگرداند.

 –4فقر همة فقرا را میداند و بدون نیاز به اظهار فقر ،فقر فقیر را برطرف میکند .به

قول شاعر:

از تلخـی سـؤال کسانی کـه واقفند

فرصت به لب گشـودن سائل نمیدهند

ادامة بحث

اولیـه را بر
خدیجه وقتی همسر دلبند خود را دید و از وی شنید که فرشتة وحی آیات ّ
نبوت مبعوث شدهاند ،بسیار خوشحال شد و پیامبری
وی خوانده است و ایشان رسم ًا به ّ
وی را تصدیق کرد و به ایشان ایمان آورد.
پیامبر سپس به خدیجه فرمودند:

َ -دثَرین :مرا بپوشان.

خدیجه او را پوشانید .سپس پیامبر لحظهای به استراحت پرداختند؛ اما این استراحت
کوتاه که صرف ًا برای رفع خستگی بود ،دیری نپایید.
برپایی ا ّولین نماز جماعت

حال که دو تن به پیامبر ایمان آوردهاند -یعنی امیرالمـؤمنین علـیبن ابیطالب (ع) و
حضرت خدیجه -که تعداد مسلمانان با شخص پیامبر جمع ًا سه نفر بودند ،نخستین نماز
جماعت را در خانة خدیجـه اقامه کردند؛ چیزی که خود مولی در نهجالبالغه به آن اعتراف

میکند:

یت َو ِاح ٌد ْیو َم ِئذ ِفی ْ ِ
ال ْس َ
ال ِم َغ َیر َر ُس ِ
ول ال ّل ِه (ص)
یج َم ْع بَ ٌ
َو لَ ْم ْ
یج َة َو َأنَا ثَالِ ُث ُه َما.
َو خَ ِد َ
ِ1
َ
یح ال ُّن ُب َّوة.
الر َسالَ ِةَ ،و َأشُ ُّم ِر َ
أ َری نُو َر الْ َو ْحی َو ِّ

آن زمان در خانهای جز خانهای که رسول حق (ص) و خدیجه در آن بودند،
اسالم وارد نشده بود،
و من سومی آنان بودم.
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نور وحی و رسالت را میدیدم و بوی نبوت را استشمام میکردم.

 -1نهجالبالغه ،خطبة  .234معروف به خطبه قاصعه که طوالنیترین خطبههاست .قاصعه به معنای درهم کوبیدن مستکبران است.

ا ّولین کسی که به پیامبر ایمان آورد که بود؟

اولین
بحثهایبسیارزیادیدراینبارهدرتاریخآمدهاست.گروهیحضرتخدیجهرا ّ

گرونده به پیامبر اسالم میدانند .بعضی دیگر نظرشان این است که امیرالمؤمنین علیبن

ابیطالب نخستین مسلمان محسوب میشود.
اتفاق ًا تمامی منابع شیعی و اغلب اسناد اهل تسنن حاکی از همین خبر است .تنها موضوعی
که گاه برداشتهای خالفـی از آن میشود ،این استکه دشمنان اهلالبیت که نتوانستهاند انبوه
اسناد موجود که امیرالمؤمنین را نخستین ایمان آورنده به پیامبر معرفی میکنند ،دستکاری

نمایند ،به توجیه پرداخته و میگویند:

 علیبنابیطالب در هنگام بیعت با پیامبر به سن بلوغ نرسیده بود؟؟شیعه  میگوید:

اوالً :امیرالمؤمنین در هنگام بیعت با پیامبر به سن بلوغ رسیده بودند.

ثانیاً :اگربهفرضبهسنبلوغهمنرسیدهبودند،دارایبلوغعقلیوفکریبودهاند.وگرنه

پیامبر اسالم بیعت امیرالمؤمنین را نمیپذیرفتند و آن را تکلیف «ماالیطاق» میدانستند .اما
پیامبر رحمت از همان آغاز وحی و شاید در همان غار حرا که امیرالمؤمنین علی (ع) در
هنگام نزول اولیة آیات الهی در غار حضور داشتند ،بیعت امیرالمؤمنین را پذیرفتند.
خود مولی در نهجالبالغه به این موضوع بسیار مهم تصریح دارند:

الش َ
یط ِ
ین نَ َز َل الْ َو ْحی َع َل ِیه َص َّلیاهلل َع َل ِیه َو آلِ ِه َف ُق ْل ُت:
َو لَق َْد َس ِم ْع ُت َرنَّ َة َّ
ان ِح َ
ول ال ّل ِه َما ِ
یا َر ُس َ
الرنَّةُ؟
هذ ِه َّ
َفق َ
َال:
یط ُ َ
یس ِم ْن ِع َبا َد ِت ِهِ .إنَ َ
الش َ
َ
ّك َت ْس َم ُع َما َأ ْس َم ُعَ ،و َت َری َما َأ َری،
هذا َّ
ان ق َْد أ َ
ِإ َّال َأنَ َ
ّك لَ ْس َت بِ َن ِبی،
1
َو ِلك َّن َ
ك لَ َو ِز ٌیر َو ِإنَ َ
ّك لَ َع َلی خَ یر.

به هنگام نزول وحی بر ایشان صلیاهلل علیه وآله ،صدای نالة شیطان را شنیدم،
پس از پیامبر پرسیدم :یا رسولاهلل! این ناله ،چیست؟
فرمودند :این نالة شیطان است.
او از اینکه (با بعثت من به عنوان پیامبر خاتم) دیگر هرگز کسی او را نخواهد پرستید،
 -1همان .

عمیق ًا مأیوس شده ،لذا فریاد میکند.
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یا علی!
تو هرچه را که من میشنوم ،میشنوی و هرچه را که من میبینم ،میبینی.
تفاوت در این است که تو پیامبر نیستی .اما وزیر من هستی و بر مسیر خیر استواری.

آقا امیرالمؤمنین(ع) در جای دیگری در همین مورد فرمودهاند:
َ ِ 1
ول اَ ِ
اب لَ ْم َي ْس ِب ْق ِنی ِإ َّال َر ُس ُ
الصالة .
هلل (ص) بِ َّ
َاب َو َس ِم َع َو َأ َج َ
اَل َّل ُه َّم ِإنّی َأ َّو ُل َم ْن َأن َ
پروردگارا!

من نخستین کسی هستم که به سوى تو روى آوردم،
دعوت پیامبر را شنیدم و اجابت کردم؛
و هیچکس جز پیامبر در برپایی نماز بر من سبقت نگرفت.
آخرین کالم

آخرین کالم و نکتهای که در مورد پیشقدمی امیرالمؤمنین(ع) در بیعت با پیامبر باید

ت که:
گفت این اس 

 -امیرالمؤمنین(ع) از فطرت خداباوری خود به طرف اسالم قدم برمیداشتند و وارد

دنیای سعادتآفرین اسالم میشدند ،که یکی از مشخصههای آن دین ،مسئولیتپذیری
است .حال آنکه بقیة مردم اعم از مهاجر و انصار از شرک و بتپرستی جدا میشدند،
                                                                                             و توحید را میپذیرفتند.

هرچند از نظر عرفان شیعی نور پاک خاتماالنبیا و پرتو تابناک امیرالمؤمنین از «عالم

ذر» یا «عالم میثاق» به وحدانیت پروردگار سبحان شهادت دادند ،پس از آن بود که خداوند

اجازه داد که کاینات از «قوه» به «فعل» درآید و خلقت پا به عرصة وجود بگذارد.
در حدیث معروفی آمده است که روزی رسولاهلل(ص) فرمودند:
صی ًا َو اَ َد ُم بَ ْی َن الْماء َوالطین.
ُک ْن ُت َو ّ

وصی پیامبر اسالم بودم که هنوز ِگلِ آدم آماده نشده بود.
من هم زمانی ّ

ُك ْن ُت نَ ِب ًّيا َوآ َد ُم بَ ْي َن الْ َما ِء َو ِّ
الطينِ .

2

من پیامبر بودم در زمانی که هنوز ِگل آدم آماده نشده بود.
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تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

 -1نهجالبالغه ،خطبة قاصعه.
 -2األسرارالمرفوعه فياألخبارالموضوعه ،حديث .352

مهاجرت به حبشه

ِ
دعوت آشکار به خوبی پیش میرفت ،اما واکنش قریش هم نسبت به مسلمانان
کار
عموم ًا و پیامبر به خصوص هر روز سختتر و شدیدتر میشد .بهتر بگوییم:
 -عکسالعمل قریش نسبت به اسالم بستگی به پیشرفت اسالم و گرایش مردم مختلف

نسبت به دین جدید بود.

اینک ماه رجـب سال پنجـم بعثـت بود و درست دو سـال از آشکـارشدن دعـوت

پیامبر میگذشت .در این دو سال که گرایش مردم به اسـالم شدت گرفته بود ،خصومت

قریش مضاعف شده و شکنجة مسلمانان آغاز شده بود.

همین مشکالت باعث شد که خط مهاجرت به کشورهای اطراف در دستور قرار گیرد.

یمن که تحتالحمایة ایران آن روز بود ،مناسب برای مهاجرت نبود.

«حیره» شرایطی مانند یمن برای مسلمانان داشت .به همین دلیل گـروهی از قبایل

مختلف که ده نفر بودند ،رهسپار «حبشه» شدند.

در آن سالها حاکم حبشه «نجاشی» بود که یک مسیحی متعصب و عدالتمدار بود.

کشتیهایی که بار و مسافر را از جده به حبشه میبرد و بار و مسافر را به جده میرساندند،
درانتقالمهاجراننقشداشتند.ازهرمسافرنیمدینارمیگرفتندودریکمسافرتچندروزه

آنها را به حبشه میرساندند.

خبر رفتار خوب و جوانمـردانة پادشاه حبشه موجب خـرسندی پیامبر و مسلمانان

شده بود و همین امر موجب شد که  83نفر از مسلمانان به زعامت جعفربنابیطالب عازم
حبشه شوند.

در این مرحله بسیاری توانستند همسر و فرزندان خود را هم با خود ببرند.

یکی از مسلمانان به نام «ابیسلمه» همسر خود «امالسلمه» را با خود به حبشه برد.

این زن بعدها و پس از فوت همسرش ،افتخار همسری با پیامبر را یافت .این زن عاقل و با

معرفت بعد از «خدیجه» ارزشمندترین همسر پیامبر محسوب میشود.

وی خاطرات هجرت به حبشه را بارها برای آشنایان نقل کرده است.

با اجازه از محضر پیامبر رحمت(ص)

وقتی بعضی از افراد سادهلوح و بیبصیرت بعضی از رفتار پیامبر را میشنوند و

با فکر بسیط خود میسنجند و اقدام پیامبـر(ص) را زیر سؤال قرار میدهند ،بدون آنکه
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از خود بپرسند:

 -چرا و به چه دلیل؟

 چه کسی به شما اجازة چنین کاری به شما داده است؟...کار نیکان را قیاس از خود مگیر

گرچه باشد در نوشتن شیر شیر

اگر آنها قبل از هر نوع عکسالعمل از خود بپرسند:

 –1آیا قول و فعل پیامبر باید با فکر و اندیشه ،تطبیق داشته باشد؟

 –2آیا ایـنقـدر حـق ندارد اگر دچار ضعف بدنـی است ،خود را بپـوشاند و قـدری

استراحت کند؟

 –3آیا حال که عزیز بنیهاشم به پیامبری مبعوث شدهاند ،دیگر نباید نه چیزی بخورند

و بیاشامند و یا استراحت کنند؟
اینگونه سادهلوحیها اُ ّمتهای قبل هم داشتهاند.

آن سفیهان به پیامبران میگفتند:
ون ِفي ْ َ
ون َّ
ال ْسوا ق .
الطعا َم َو َي ْمشُ َ
ِإنَّ ُه ْم لَ َي ْأ ُك ُل َ

1

آنها (پیامبران) غذا میخورند و در بازارها راه میروند.

قرآن در این باره میفرماید:
2
ون َّ
الطعا َم َو ما كانُوا خالِدين.
َو ما َج َع ْلنا ُه ْم َج َسداً ال َي ْأ ُك ُل َ
ما آنها را جنازة بیروح قرار ندادیم که غذا نخورند.

اصو ًال خوردن و یا نخوردن غذا مشکلی را از جامعه حل نمیکند.
خداوند سبحان از همان آغاز پیامبـران را از جنس خود مردم و از مردم قرار داد تا

مخاطبان آنها احساس یگانگی کنند و از آنها فاصله نگیرند.

اتفاق ًا قرآن کتاب انسانسـاز جهانآفرین که همة دستوراتش منطبق با عقل سلیم و

همة اندرزهایش شنیدنی و به کاربردنی و همة نقطهنظراتش دقیق و شخص ّیتساز است،
در مورد خواب میفرماید:
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 -3سورة نبأ ،آیة .9

َو َج َع ْلنا ن َْو َم ُك ْم ُسباتا.

ً3

خواب را موجب آرامش شما قرار دادهایم.

در آیة دیگری خواب را از آیات مهم پروردگار میداند:
1
َو ِم ْن آيا ِت ِه َمنا ُم ُك ْم بِال َّل ْيلِ َو النَّهار.

یکی از آیات مهم پروردگار خواب روز و شب شماست.

انسان عاقل زودتر معنای این دو آیه را میفهمد.

آری ،خواب موجب آرامش و آسایش انسان است .تجربه نشان داده است اگر کسی

سه شبانهروز نخوابد ،خواهد ُمرد .ممکن است بعضی ایـراد بگیـرند که این حرف عملی

نیست ،زیرا دیده شده افرادی تا چندین شبانهروز بدون خواب زندگی میکنند.

این هم درست است .افرادی یا به دلیل نوعی بیماری ناشناخته نمیتوانند بخوابند ،یا
افرادی که میخواهند قهرمان شوند و به شهرت برسند و نامشان در مث ً
ال کتاب «گینس» ثبت

شود ،پس از تمرینات بسیار سخت و مـرارتهای فراوان میتوانند چند شبانهروز را
اص ً
ال نخوابند .اینها هیچ کدام مالک نیستند .مـالک انسانهای معمولی هستند که بیش از

 99درصد مردم را تشکیل میدهند .برای اینها ل ّذتی با استراحت توسط خواب به دست
میآید که با چیز دیگری تأمین نمیشود.

به همین دلیل خداوند خواب را از آیات مهم خود برشمرده است.

به اصل مطلب برمیگردیم.

پیامبر رحمت پس از رسیدن به خانه و لختی استراحت و احتما ًال خواب ،تجدید قوا

کردند .پس از آن به مأموریت مهم و آسمانی خود پرداختند.
نزول سورة ُم َّدثِّر برای چه بود؟

بعضی از افراد فکر میکنند که سورة مبارکـة ُم ّد ّثر به همین منظور نازل شده است.

چون مخاطب آیه پیامبـر است .آیه مخاطب خود را که جامة خواب به خود پیچیده معرفی

میکند.

باید به صراحت بگوییم که اینگونه نیست.

عموم علمای شیعه و بیشتر محققان اهل تسنن معتقدند که آیات آغازین این سوره در

سال سوم بعثت نازل شده است .بنابراین:

محتوای این آیات ارتباطی به استراحت مختصر پیامبر پس از نزول آیات اولیة سورة

علق ندارد.
 -1سورة روم ،آیة .23
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باید اضافه کنیم:

همة مفسران معتقدند که فقط  5آیه از آیات نوزدهگانة سورة علق در غار حرا نازل

شده است .چهارده آیة دیگر به تدریج آمده و سوره در مدینه تکمیل گشته است.
دلیل روشن این ادعا آیات زیر است:
اَ َر َأ ْي َت الَّذی َي ْنهی،
َّ 1
َع ْبداً إِذا َصلی.

آیا دیدی کسی را که نهی میکرد؛
بندهای که نماز میخواند.

همه میدانیم که حکم واجب شدن نماز در مدینه نازل و ابالغ شده است .این خود

نشانگر آن است که آیة فوق در دهة دوم بعثت آمده است.
مفسران محترم هم بر این نکته تصریح دارند که :

اولین سورهای است که در آغاز بعثت نازل شده ،ولی سورة «مدثر»
سوره «اقرأ» ّ

اولین سورهای است که پس از دعوت آشکار یعنی سه سال بعد فروفرستاده شده است.
ّ

2

همین آیه و با همین لحن نشان میدهد که پیامبر مورد لطف ویژه خداوند میباشد.

خطاب به پیامبر که آن حضرت ردا بر خود کشیده است ،به جای خطاب با عنوان رسول

و نبی میتواند بیانگر حقیقت یادشده باشد.

3

هشدار به فامیل

پیامبر عظیمالشأن اسالم نخست نمیتوانستند در م ّکه رسالت خود را آشکار کنند و

همة مردم را به اسالم دعوت نمایند .این کار نیازمند مقدماتی بود که به مرور زمان ایجاد

میشد .لذا پیامبر برابر دستور صریح قرآن که میفرماید:
4
َ
ك َْ
شير َت َ
الق َْربين.
َو أن ِْذ ْر َع َ

عشیره و فامیل خود را نخست انذار بده (و از توحید و یکتاپرستی آگاه نما).

پیامبر رحمت طی مراسمی که همة فامیل در آن جمع بودند ،موضوع رسالت خود را

با زبان فصیح و نرم برای حاضران مطرح فرمودند .اما از جمع حاضر که در حدود  20نفر
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 -1سورة علق ،آیات  9و .10
 -2تفسیر نمونه ،ج  ،25ص  - 205تفسیر المیزان ،ج  ،20ص .261
 -3تفسیر راهنما ،ج  19ص . 382
 -4سورة شعرا ،آیة .214

بودند ،هیچکس دعوت پیامبر رحمت را نپذیرفت.

روز دیگر هم ماجرا تکرار شد؛ اما از احدی دعوی نصرت برنخواست.

در سومین میهمانی که آخرین میهمانی هم محسوب میشد ،باز هم در برابر دعوت

پیامبر به اسالم غیر از امیرالمؤمنین کسی حاضر به پذیرفتن اسالم نشد.

در اینجا بود که پیامبر دست خود را به طرف علیبنابیطالب دراز کردند و عم ً
ال و

علن ًا امیرالمؤمنین در جمع ،اسالم خود را آشکار نمودند و پیامبر در همان مجلس گفت:
 -پسرعمم علیبنابیطالب جانشین من است.

در دو سه جلسه ابولهب بدترین رفتار همراه با اعتـراض را داشت؛ حتی در پایان جلسة

سوم که پیامبر وعدة عذاب جهنم را برای مشرکین دادند ،همین شخص تندمزاج و عصبانی
به پیامبر گفت:

ّتبأ لَ َ
ک.

نابود شوی.

خداوند سبحان نیز با لحن محکم و بسیار جدی آیة زیر را بر پیامبر نازل فرمود:
1
ي لَ َه ٍب َو َت َّب.
َت َّب ْت َيدا َأب 
خالصه آنکه:

بریده باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او باد.

ق قریش هم رو به فزونی گذاشت.
اسالم به تدریج فراگیر شد و کینههای عمی 
اینها تمام ًا بخشی از تبعات دعوت به توحید بود.

اصو ًال اسالم به همین دلیل دین برتر و طبع ًا به همین دلیل ماندگار است که برای ماندن

برنامة اجرایی و کاربردی دارد.

اگر پذیرفتیم که تبلیـغ توحیـد و ترویج خـداباوری وظیفـه است ،مبارزه با معاندان،

بتپرستان و خودپرستان بخشی از مشکالت مسیر است .اما وقتی پذیرفتیم که راه توحید

یکی است و بقیة راهها باطل ،وظیفة ما روشنتر میشود.
قرآن میفرماید:

َفماذا بَ ْع َدالْ َح ِّق ِإ َّالالضَّ الل

2

و بعد از حقيقت جز گمراهى چيست؟

یعنی :راهی غیر از راه خدا ،گمراهی است.

 -1سورة مسد ،آیة .1
 -2سورة یونس ،آیة .32
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بنابراین:

برای طی طریق در مسیر توحید باید همة مشکالت مسیر را پذیرفت و با آنها جنگید

و راه خود را باز کرد.

راستی آیا هرگز از خود پرسیدهایم که:

 چرا ائمه اطهار(ع) یا با شمشیر دشمن و یا با سم معاندان توحید به شهادت رسیدهاند؟ -و آیا چرایی کشته شدن مداوم انبیای الهی را جویا شدهایم؟

که خداوند فرموده است:

دلیلش روشن است.

ين بِغ َْي ِر َحق.
ِ َو َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّن ِب ِّي َ

1

پیامبران الهی را به طور مستمر میکشند.

ائمة اطهار(ع) که وارث انبیای الهی بودهاند ،مسیر توحید را با اعتقاد و دقت ادامه دادند

و این راه را تا حد زیادی هموار نمودند .اما چون خودپرستان ضدتوحید عمل آنها را و
خود آنها را مانع حاکمیت خود میدیدند ،آنان را میکشتند.

این حرکت تا امروز و تا قیامت ادامه دارد ،تا سرانجام پرچم بلند توحید بر بلندای

آفرینش به اهتزار در آید.
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 -1سورة آلعمران ،آیة .26

فصل پنجم

 10سال عسرت و پیشرفت

غنیمت و غرامت

اهل منطق میگویند:

َم ْن لَ ُه ال ُغ ْن ُم َف َع َل ْی ِه الغُرم.

1

هر کسی از غنیمت چیزی بهرهمند میشود،
غرامت آن را هم باید بپردازد.

این یک اصل مسلّم و پذیرفته شده است که وقتی شخصی به نعمتی دست یافت و از

منافع چیزی بهرهمند گردید:

اوالً :این گونه دستاوردها اغلب حاصل تالشهای مستمر و کوشش بسیار است.

ثانیاً :این دستاوردها از هر نوع که باشد ،باید دیگران را در آن سهیم کرد و اگر پیروزی

بر خصم باشد ،باید دیگران هم در جشن آن پیـروزی شریک کـرده و در دستاوردهای
آن سهیم نمود.

اسـالم یک دین الهـی و آسمانـی است و خداوند ،پروردگار جهان ازلی و ابدی ،اراده

کرده است که اسالم دین عامه باشد ،چنانکه قرآن میفرماید:

 -1قاعدهای است در حقوق مدنی؛ به این معنی که دستیابی به هر نفع و سودی باید به میزان قابلیت شخص در تحمل خسارات و
ریسکهای احتمالی باشد.
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ضيت لَ ُك ُم ْال ِْسال َم دين ًا.
َو َر ُ

1

و اسالم را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم.

بهرغم این موضوع که اسالم یک هدیة الهی است ،پیامبر عالیقدر اسالم برای پیشرفت

و فراگیر شدن آن زحمات بسیاری کشیدند و آسیبهای روحی و جسمی فراوانی پیدا
کردند تا اسالم را به پیش ببرند.

این مهم است ،یعنی به رغم آنکه؛

 –1دین اسالم ،دین خداست.
 –2خواست خدا بود که اسالم دین همگانی شود.
 –3ارادة خداوند بر حفظ اسالم بوده و هست.

ِإنَّا ن َْح ُن نَ َّزلْ َنا ِّ
ون.
الذ ْك َر َو ِإنَّا لَ ُه لَحا ِف ُظ َ

2

بىترديد ،ما اين قرآن را به تدريج نازل كردهايم ،و قطع ًا نگهبان آن خواهيم بود

ولی با حفظ همة موارد سهگانة فوق ،قرار خداوند بر این نبود که موضوع راهبردی

پیشرفت اسالم از راههای غیرمتعارف و غیرعادی پیش برود .لذا باید مردمی که از منافع

عظیم آسمانی اسالم بهرهمند شدهاند و اسالم آنها را از گمراهی آشکار رها کرده ،مواردی
را رعایت کنند؛ که خود اشاره دارد:

ي ضَ ٍ
الل ُمبينٍ.
َو إ ِْن كانُوا ِم ْن ق َْب ُل لَف 

3

قطع ًا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

بنابراین بار سنگین پاسداری از اسالم و پیشبرد اسالم بر دوش مسلمانان گذاشته

اول در این مبارزه دیرپای و استراتژیک نیز ،پیامبر اسالم(ص) بود.
شده است و شخص ّ
ما بعدها و در همین کتاب راجع به جنگهای فراوان دفاعی اسالم خواهیم گفت که پیامبر

در غزوات حضور ف ّعال داشتند و بارها تا مرز شهادت پیش رفتند...

عالوه بر آن مجموعة تلخیهایی که از رهگذر دفاع از ارزشهای اسالمی چشیدند

و آزارهایی که دیدند ،از مجموعة مشکالتی که  124هزار پیامبر داشتند ,بیشتر بود؛ به

طوری که خود فرمودند:
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أوذيت.
َبی ِمثلِ َما
ُ
َما أو ِذ َی ن ّ

1

هیچ پیامبری به اندازة من آزار ندید و آزرده نشد.

آزردن پیامبر کار دنیاپرستان مستکبـر است و آزردهخاطر شدن پیامبر هم تبعات

رسالت و زکات توحیدمداری اسالم عزیز محسوب میشود .این دو جریان از زمان هابیل
و قابیل بوده است و تا نفخ صور امتداد خواهد یافت.
اصو ً
ال اسالم دین مبارزه است .مبارزه علیه کفر و شرک ،شعار اسالم است.

خداوند کریم و رحیم که رحمت بیپایان هستی در ذات اوست ،فرموده است:
2
الر ْح َمة.
َك َت َب َربُّ ُك ْم َعلی نَ ْف ِس ِه َّ
مقرر كرد ه است.
پروردگارتان رحمت را بر خود ّ

پروردگاربرایخویشتنخویشرحمتبیپایانوعظیمراخواستهو جاریکردهاست.

این رحمت بیپایان با بعثت پیامبر رحمت و با واسطـة ایشان در هستی به جریان افتاده

است.

َو ما َأ ْر َس ْل َ
ناك ِإ َّال َر ْح َم ًة لِ ْلعالَمين.

3

و ما تو را فقط و فقط برای همة عالمیان به عنوان رحمت بیپایان فرستادیم.

رحمت ،با مائده و طعام متفاوت است .اصو ًال چیزهای موقت و گذرا را « نعمت» میگویند،

مانند:نعمت سالمتی.

«  رحمت» مجموعة ارزشها و کرامتهایی است که خداوند سبحان برای بندگان خود خواسته

است ,که مشابه آن در هیچ کجا یافت نمیشود و در اندیشه ،مرام و مکتب هیـچ ادعاکنندهای
وجود ندارد؛ به قول امروزیها ،این فروشگاه «شعبه» ندارد.

حال ببینیم وظایف و مسؤولیت ما در این زمینهها چیست؟

 -1وقتی ذات اقدس خداوند رحمان و رحیم سعادت دنیا را با بعثت پیامبر اسالم برای

بشریت نوشت و خود با همة وجود از آن رحمت ،حمایت همهجانبه نمود ,مردم دانا و
عارف باید خود را در معرض شمیم دلکش آن گلزار شکوفا قرار دهند تا از عطر دلپذیر
آن ،روح و جان و جسم خود را بهرهمند سازند .این حداقل وظیفة بنده است.
اگر بنده این ح ّد از تالش را نداشته باشد ،مسلم ًا کوشش انبیا بیهوده بوده است.

 -1بحاراألنوار ،ج  ،39ص . 55
 -2سورة انعام ،آية . 54
 -3سورة انبيا ،آية .107
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 -2دومین وظیفة بنده ،دل دادن بیشتر به رهنمودهای پیامبر رحمت است .این حرکت،

اول ،راه را برای تعالی و بالندگی باز میکند و مانند بال و پر ،انسان
عالوه بر تثبیت حرکت ّ
را برای پرواز روحی فراهم مینماید.

 -3سومین وظیفة بنده ،چشاندن اینهمه موهبت به دیگران و ترویج این فکـر زیبا به

افراد مستعد است.

همانگـونه که گفتیم ،هر کدام از مراحل سهگانة فـوق کـه شـرط دایمـی مسلمانـی
است ،هزینههایی دارد؛ به خصوص مرحلـة سـوم که جداً سخت و طاقتفرساست.

ن همـه رحمـت و
هیچکس نگفته و از کسی نشنیدیم و در جایی نوشتـه نشده که ای 
عنایت حق ،مجانی به دست مردم خواهد رسید .اصو ًال جهاد به همین منظور در اسالم در

شرایطی واجب شده است؛ که خداوند میفرماید:
ين آ َم ُنوا!
َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
َه ْل َأ ُدل ُّ ُك ْم َع َلی ِت َجا َر ٍة ُت ْن ِج ُ
يك ْم ِم ْن َع َذ ٍ
اب َألِيمٍ،
ون ِفی َسبِيلِ ا ِ
ون بِا ِ
هلل بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم،
هلل َو َر ُسولِ ِه َو ُت َجا ِه ُد َ
تُؤْ ِم ُن َ
1
ون .
َذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ

ای اهل ایمان! آیا میخواهید شما را به یک سرمایهگذاری راهنمایی کنم،
که شما را از عذاب دردناک نجات دهد.
به خداوند و به پیامبر او ایمان بیاورید،

و در راه خداوند (یعنی در راه دفاع از ایمان به خدا و پیامبر) با اموال و جانتان جهاد کنید؛
اين [گذشت و فداكارى] اگر بدانيد ،براى شما بهتر است.

راستی که جهاد در راه حفظ و تثبیت اسالم یک اصل بسیار مترقی و زیبای اسالمی است.

موضوعی که هم موجب بقا و تقویت اسالم میشود و هم عزّت مسلمانان پایدار میماند.
امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) در مورد اهمیت جهاد میفرمایند:
َفإ َِّن ِ
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
الجن َِّة،
الج َها َد بَ ٌ
اب َ
ِ َ ِ ِ ِ 2
اصة أ ْول َيائه.
َف َت َح ُه اهللُ لِخَ َّ
دقیق ًا جهاد در راه خداوند دری از بهشت است،
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که خداوند آن را برای خاصان درگاه خود گشوده است.

 -1سوره صف ،آیات  10و .11
 -2نهجالبالغه ،خطبة .27

بدبخت مردمی که به هر دلیل از این نعمت بزرگ محرومند؛ که اینان از همه چیز حتی

از سایة خودشان هم واهمه دارند .بدبختتر آنهایی هستند که اگر پیامبرشان امر محکم
خداوند در جهاد را به آنها ابالغ کرد ،با کمال گستاخی که نشان نادانی و ذلّت آنهاست،

میگویند:

َفا ْذ َه ْب َأن َْت َو َربُّ َ
ك َفقا ِتال ِإنَّا ها ُهنا قا ِع ُدون.

1

تو و خدایت بروید و با آنها بجنگید ما در اینجا میمانیم.

ذلّت پایدار

امیرالمؤمنین (ع) در ادامة خطبة اثربخش خود میفرمایند:
َف َم ْن َت َر َك ُه َأ َلب َس ُه اهللُ ث َْو َب ال ُّذ ِّلَ ،و شَ ِم َل ُه َالب َ
الصغ ِ
َار َوالق ََما ُء
ال ُءَ ،و ُد ِّي َث ِب َّ
ی اعتنایی ترک کند،
هرکس جنگ و جهاد را از روی ب 
ت بپوشاند و غرق بال نماید،
خداوند بر او جامة ِذل َّ ْ
و به بیمقداری و بیارجی و حقارت بسیار و پستی گرفتار آید.

ابَ ،و ُأ ِد َ
يع ِ
َو ضُ ِر َب َع َلی َق ْل ِب ِه بِا ِْال ْس َه ِ
الج َها ِد،
الح ُّق ِم ْن ُه بِ َت ْض ِي ِ
يل َ
يم الخَ ْس َفَ ،و ُم ِن َع الن ََّص َف.
َو ِس َ
بر دل آنکس که از جهاد در راه خدا خوددداری کند،
پردههای بیعقلی افکنده میشود؛
و به دلیل ترک جهاد،

حق از او گرفته شود و محکوم به ذل ّت و خواری و محروم از انصاف گردد.

همانگونه که خوانندگان عزیز توجه میکنند تمامی خطبه به تبعات فرار از جهاد اختصاص
دارد و آشکارترین آثار آن ذلّت است .واژة ذ ّلت را مولی در چند جای خطبة خود آوردهاند.
دأب 2امیرالمؤمنین این است که در مسائل مهم وارد موضوعات ریز میشوند.

در باب فراری بودن از جهاد آقا میخواهند بگویند:

 -کسی که اهل جهاد نیست  ،اصوالً اهل منطق نیست.

یعنی او نمیتواند در اجتماع دوست و دشمن خود را مشخص کـند ،که با دوستان

مماشات و مدارا کند و با دشمن ،هـر کس باشد و هر جا که هست ،به ستیز بپردازد؛ چرا

که در غیر اینصورت ،دشمن از ما آسـوده خواهد شد و به تهاجم به مال و جان مردم
 -1سورة مائده ،آیة .24
 -2عادت ،خصلت ،خوى.
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خواهد پرداخت و حرث و نسل را نابود خواهد کرد؛
و این یعنی ذلّت و ذلّت پایدار.

قرآن کریم درباره ذلّت و مسکنت یهود ،پس از مخالفـت جـ ّدی آنها با فرمان جهاد،

چنینمیفرماید:

َو ضُ ِربَ ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذلَّ ُة َو الْ َم ْس َك َن ُة َو با ُؤ بِغَضَ ٍب ِم َن اهلل.

1

پس ُمهر ذل ّت بر پیشانی آنها زده شد و به خشم خدایی گرفتار شدند.

بنابراین خداوند کریم و رحیم و رحمان پیامبری را با همین نشانهها مبعوث فرمود تا

مردم را از گمراهی آشکار رها سازد.

رهایی از گرفتاری با اسالم به دست میآید و اسالم دین جنگ و جهاد در مسیر حفظ

ارزشهای اسالمی است.
راه دوری نرویم.

به راستی اگر انقالب حضرت امام خمینی رحمهاهلل علیه نبود ،سلطة سنگین قدرتهای

استعمارگروبهخصوصصهیونیستهابرکشورمانادامهمییافتوتقویتمیشدوتمامی
ارزشهای اسالمی پایمال میگردید و جان و مال و حتی نوامیس مردم مسلمان کشورمان

دستخوش مطامع صهیونیستها و استکبار جهانی میشد؛ چیزی که شروع شده بود .ولی
به برکت انقالب متوقف شد و نابود گشت.

رسیدن به چنین دستاورد عظیمی بدون جهـاد کردن و محـرومیت کشیدن میسور
نبود .اتفاق ًا تحمیل جنگ  8ساله ،درگیـریها ،توطئهها ،تحریمها ،ترورها و تهدیدها همه

و همه هزینههای گزاف استقالل و آزادی کشور و مردم است.

بدون این مصایب ،افراد شناخته نمیشدند و توجه ویژه به انقالب نمیشد .نه آنکه

خداوند کشت ه شدن و شهادت را دوست دارد؛ خیر .شهادت در راه خدا و محرومیت کشیدن و
تحریمها و تهدیدها و دشواریهای دیگر الزمة پاسداری از حق و حقیقت است .زیرا استکبار

جهانی و بتپرستها و خودپرستها که صاحب آن همه مکـنت و قـدرت هستند ،در برابر

حق و حقمداران ساکت نمینشینند و با همة امکانات به جنگ صالحان میآیند.
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ازطرفیوظیفةپاسداریازارزشهایالهیوظیفةمؤمناناست.پساینجنگودرگیری

ت هم الزمة آن.
حتمی و دایمی و غیرقابل انکار است و جراحت و شهاد 

 -1سورة بقره ،آیة . 61

تبعات آشکار شدن تبلیغ اسالم

مادام که پیامبـر عظیمالشأن اسالم(ص) دعوت خود را آشکار نکرده بودند ،مشرکین

قریش که کم و بیش از موضوع اسالم و ادعاهای پیامبر چیزهایی شنیده بودند ،موضوع

را جدی نمیگرفتند .اما وقتی حقیقت دعوت آشکار شد ،دشمنیها هم ج ّدیتر و آشکارتر
گردید.

راستی این هم یکی دیگر از سیاستهای حسابشده و دقیق پیامبر اسالم بود که به امر

خداوند سبحان سه سال دعوت خود را آشکار نساختند.

این سه سال ارزیابی دقیـقی از واکنش قریش نسبت به اسالم و مسلمانان به دست

پیامبر داد .ارزیابی دقیق پیامبر این بود که:

 –1بتپرستان قریش واکنش تنـد و خصمانهای را نسبت به هر چیز و هر کس که کانون

بتپـرستی و خودپـرستی آنها را تهدید کند ،نشان خواهند داد.

 –2اینکه این رفتارها اغلب سطحی و غیرمؤثر هرگز نمیتواند چهرة نورانی توحید را

خدشهدار کند؛ زیرا بتپرستی عاری از جاذبة معقول و اثرگذار است.

–3بهرغمهمةکاستیهاییکهدربتپرستیوجوددارد،برایریشهدواندننهالنوپای
اسالم و افزایش تعداد مسلمانان و ترویج مطلوب اسالم ،مسلم ًا مشکالت پیشرو بسیار
زیاد و پرهزینه است.

پیامبر به همین دلیل اصحاب خود را به پایداری در برابر مشکالت و بردباری انقالبی

وادار میفرمودند.

قرآن کریم هم به طور مرتب با آیات روشنگر و فوقالعاده اثرگذار خود مژدة پیروزی

حتمی را مطرح میکند:

ذين قالُوا َربُّ َنا اهللُ ث َُّم ْاس َتقا ُموا َت َت َن َّز ُل َع َل ْي ِه ُم الْ َمالئِ َكةُ،
إ َِّن الَّ َ
1
ون.
َأ َّال َتخا ُفوا َو ال َت ْح َزنُوا؛ َو َأ ْب ِش ُروا بِالْ َجن َِّة الَّتی ُك ْن ُت ْم ُتو َع ُد َ

به راستی کسانی که به خدا ایمان آوردهاند و در این مسیر پایداری فراوان میکنند،
مالئکه بر آنها نازل میشود و به آنها میگوید:
نترسید و نگران نباشید!
همچنین به آنها میگوید:
مژدة بهشت باد بر شما که به شما وعدة آن داده شده است.

 -1سورة فصلت ،آیة .30
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رفتار قریش با پیامبر و مسلمانان از انسجام و هماهنگی الزم برخوردار نبود ،به طوری

کهبرخوردافرادیمانندابولهبوعدةدیگریازافرادقریشبسیارتند،زشتوخارجازعرف

بود .از طرف دیگر سران قریش با ابوطالب عموی پیامبر که مردی بزرگ ،عمیق و عاقل
اولیة بعثت ،به پیامبر ایمان آورده بود ولي برای اطالع از تصمیمات
بود و همان روزهای ّ

قریش ترجیح پیامبر و خود وی این بود که ایمانش را آشکار نسازد ،تماس گرفتند و به

وی گفتند:

«برادرزادة تو به خدایان ما ناسـزا میگوید و از آیین ما را به زشتـی یاد میکند و به

افکار و عقاید ما میخندد و پدران ما را گمـراه میشمرد .یا به او دستور بده! کـه دست از

سر ما بردارد و یا اینکه او را در اختیار ما بگذار و حمایت خود را از او بردار!!.

1

پاسخ مدبرانة ابوطالب همانگونه که انتظار میرفت ،بر قریش اثر گذاشت و آنها به

طور موقت در برابر پیامبر اسالم صبر در پیش گرفتند.

سرعت گسترش اسالم و آمار رو به افزایش مسلمانان چیزی نبود که از چشم قریش

دور بماند .خشم قریش زمانی بیشتر شد که گزارش رسید پیامبر به سراغ قبایل و عشایر

اطراف رفته و آنها را به اسالم دعوت کرده است.

علیهـذا قریش بار دیگر و این بار انعطافناپذیر و خیلی جـ ّدی پیش ابیطـالب رفتند

و گفتند:

«ای ابوطالب! تو از نظر شرافت و سن بر ما برتری داری ،ولی ما قب ً
ال هم به تو گفتیم

که برادرزادة خود را از تبلیـغ آیین جدید باز بدار .معالوصف شما اعتنا نکردید .اکنون جام

صبر ما لبریز شده و ما بیش از این نمیتوانیم تحمل کنیم که ببینیم فردی از ما به خدایان

ما بدگویـی میکند و ما را بیخرد و افکار ما را پست میشمـرد .بر تو فرض است که او را

از هر گونه فعال ّیت باز داری وگرنه با او و تو که حامی او هستی ،مبارزه میکنیم؛ تا تکلیف
هر دو گروه مع ّین گردد و یکی از آنها از بین برود».

2

وقتی که ابـوطالب نزد پیامبـر رفت و پیام قریش را به ایشان رساند ،پیامبر بیاعتنا به

تهدیدات قریش ،همچنان راه خود را با اعتقاد راسخ و قدرت ادامه دادند.
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تصور نشود که این پیامها ساده و عادی بوده است .شهری آکنده از  360بت با مردمی
به شدت مغرور ،خودخواه و کمخرد که جز م ّکه و اطراف م ّکه را نمیدیدند و سیادت و آقایی

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل جعفر سبحانی ،ص .108
 -2همان ،ص .109

پوشالی خود را ماندگار و آسیبناپذیر میپنداشتند و حاضر نبودند که دست از تالشهای

خود بردارند .آنها وقتی دیدند که مالقات قبل با ابوطالب و پیام و صحبت و تهدیدات

آنها بر پیامبر بیاثر بوده است ،بر آن شدند تا از راه دیگری وارد شوند ،تا شاید مؤثر واقع
شود.

قریش بار سوم با ابوطالب مالقات کردند و به او گفتند:

«اگر برادرزادة تو فاقد ثروت و مال است ،ما میتوانیم او را ثروتمند کنیم .اگر نیازمند
به مقام و منصب باشد ،همة مناصب م ّکه در دست ماست ،ما هر نوع مقامی که میخواهد

به او خواهیم سپرد .اگر همسری بخواهد ،دختران قریش نزد ما هستند .اگر بیماری دارد!!
کام ً
ال ما آمادهایم که در تمامی این مـالحظات جانب او را بگیـریم تا او دست از ادعاهای
خود بردارد.

پیامبر در پاسخ قریش فرمودند:

َو اهللُ َيا َع َّما ْه!
عوا الشَّ ْم ُس ِفي َي ِمي ِني َو الْق ََم ُر ِفی ِش َمالِی َعلي اَن اَ َتر َك هذا االثَر ،
لَ ْو َوضَ ُ
1
َح ّتی َي ْظ ِهر ُه اهلل اَو اَه ِل َ
ك فيه َما َت َرك ُت ُه.
ُ
به خدا قسم ای عمو!

اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم قرار دهند تا از مسیر خود بازگردم،
هرگز این کار را نخواهم کرد .تا خداوند ،حقیقت اسالم را آشکار کند،
یا من در این مسیر کشته شوم.

وقتی ابوطالب چنین جمالت فوقالعاده مهم و شجاعانه و فصیح را از پیامبر شنید،

اشک شوق در چشمان وی حلقـه زد و بر صورتش غلتیـد و با عشق و عالقـه به پیامبـر

گفت:

 -به خدا سوگند!

هرگز از حمایت تو دست برنمیدارم .مأموریت خود را ادامه بده؛ من حامی توام.

اما باز هم فشارها تشدید میشود.

ِ
قریشمغروروقتیدیدندتهدیدهاوتطمیعهااثریندارد،بلکهفعالیتپیامبرروبهافزایش

است و هر روز خبـر تازهای از فزونـی تعداد مسلمانان میرسد ،در دو جبهـه دست به

 -1سیره ابن هشام ج  1ص 265
س فِي َيمِينِي َو الْق ََم ُر فِي شِ َمال ِي َما ت ََر ْك ُت َه َذا الْ َق ْو َل َحتَّى ُأنْ ِف َذ ُه أَ ْو ُأ ْق َت َل ُدونَ ُه ث َُّم ْاس َت ْع َب َر
بحاراألنوار ،ج  ،35ص َ َ: 86يا َع َّما ْه لَ ْو ُوضِ َع ِت الشَّ ْم ُ
َف َب َكى ث َُّم َقا َم ُي َولّي ِ ...
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کـار شدند تا شاید تأثیر بگذارد:
 –1جبهة سیاسی:

یکی از عوامل مؤثر در ترویج سریع اسالم در م ّکه بتپرستی مردم م ّکه بود .بتپرستی

ضدعقل و ضدفطرت محسوب میشد و پیامبر برعکس ،مردم را به توحید و خداپرستی که
فطری است و شوق آن در نهاد هر انسانی هست ،دعوت میکردند.

بتپرستان که تحمل این تبلیغات را نداشتند و چیزی هم نداشتند که مردم را از پیروی

اسالم دور کنند ،پیامبر را (نعوذباهلل) به سحر و جادو متهم میکردند و یا کاهن میگفتند...
و اتهاماتی از این قبیل .ا ّما عاقالن تفاوت ِ
سحر و کهانت 1را با وحـی به خوبـی تشخیص

میدادند و آیات الهی را کالمی فوقالعاده میدیدند.
 –2جبهة خشونت:

رفتار قریش با شخص پیامبر ،هم نشان از خوی ددمنشی قریش بود و هم آثار زشت

بتپرستی محسوب میشد .قریش در برابر پیامبر رفتاری بسیار خشن داشت.
والح َکم بود ،به دلیل
یکی از سران وحشی قریش ابوجهل بود .او که نام اولیهاش ا ُب َ
بروز جهالت بسیار نسبت به پیامبر به ابوجهل (پدر نادانیها) معروف گردید.
ذی ً
ال به بعضی از رفتار وی با پیامبر اشاره میکنیم.

 –1روزی ابوجهـل در منطقة صفا پیامبـر(ص) را دید و به او ناسـزا گفت و ایشان را

آزردهخاطر کرد.

پیامبر در برابر جسارتهای وی ساکت شدند.

 – 2روزی دیگر پیامبر برای برگزاری نماز به مسجدالحرام رفته بودند ،ابوجهل که

از قبل منتظر پیامبر بود در گوشهای نشسته بود .همین که پیامبر به مسجد وارد شدند،

شکمبة کثیف گوسفندی را بر سر ایشان زد (شاید ابولهب بوده است).

آزار و ایذاي مسلمانان

هیچ مسلمانی از آزار قریش در امان نبود .اصو ًال م ّکه برای هیچ یک از مسلمانان امنیت

نداشت .اما از مسلمانان آنهایی که از قبایل غیرمعروف و کمتعداد بودند ،بیشتر در معرض
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تهاجم و توهین و شکنجه قریش بودند.

در این مورد به ارایة دو نمونه بسنده میکنیم:

 -1کاهنی ،فالگویی ،پیشگویی ،اخترگویی  .اخترشناسی و فالگویی ،غیبگوییکردن ،از مغیبات خبر دادن و ...

عمار یاسر
ّ –1

یکی از مسلمانان خوشنام و پیشقدم در اسالم و والیتمدار ع ّمار یاسر است .شهرت

خاندان ع ّمار به خاطر تح ّمل شکنجههای «ماالیطاق» است .ابوجهل تصمیم داشت پدر و مادر

ع ّمار یعنی یاسر و سم ّیه را چنان شکنجه کند که عبرتی برای دیگر مسلمانان باشد .از این نظر
آتش سنگینی فراهم کرد و ع ّمار و سم ّیه و یاسر را به نزدیک آتش برد .سپس با نیش خنجر

و آهن گداخته به جان یاسر و سم ّیه و حتی ع ّمار افتاد .شدت شکنجه به قدری توانفرسا و

جانکاه بود که والدین ع ّمار تحمل نکردند و در زیر شکنجة ابوجهل جان به جانآفرین تقدیم

کردند .بدینسان ایندو نخستین شهیدان مکتب اسالم محسوب میشوند .البته جمعی ع ّمار
رااز زیرشکنجة ابوجهلنجات دادند،چون والدین وی در م ّکهکسی رانداشتندکهجسد آنها را

دفن کنند!! ناچار ع ّمار را نكشتند كه جنازة آنها را دفن كند.
موحـد چـو بـرپای ریزی زرش
ّ

امید و هراسش نباشد به کس

و گر تیـغ هنـدی زنی بر سرش

بر این است بنیاد توحیـد و بس

1

 –2ابوذر غفاری

یکی دیگر از مسلمانان پیشقدم در اسالم و باصفا و والیتمدار حضرت ابوذر است.

هم او بود که پیامبر اسالم که اهل اغراق و زیادهگویی نیستند ،دربارة ابوذر فرمودند:
 -آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نینداخته است.

وی چهارمین نفری است که به افتخار مسلمان شدن نایل آمد و از همان آغاز مورد

توجه و عنایت ویژة پیامبر قرار گرفت.

یکی از عواملی که موجب مح ّبت ویژة پیامبـر نسبت به وی شد و تا آخـر هم ادامه

یافت ،روح پرخاشگرانة وی در مقابل بتپرستان ستیزهجو بود.

پیامبر پس از آنکه ابوذر آشکارا ایمان آورد ،به وی مأموریت دادند تا به میان قبیلة

خود بازگردد و همه را به اسالم دعوت کند.

ابوذر پذیرفت؛ اما به پیامبر گفت:
ن که از م ّکه خارج گردم ،ندای توحید را در م ّکه طنینانداز شوم.
 دوست دارم قبل از آ پس از این بحث و در موقعی که اغلب بتپرستها در مسجدالحرام جمع شده بودند،

وارد مسجد شد و با صدای بلند گفت:

 -1سعدی
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ول َ
أن ُم َح َّمداً َر ُس ُ
اهلل.
َأشْ َه ُد َأ ْن َل ِإلَ َه إ َِّل اهللُ و َأشْ َه ُد َّ
ابوذر در م ّکه هیچ کس را نداشت .لذا سران و اراذل و اوباش قریش به وی نزدیک
شدند و آنقدر مشت و لگد به وی زدند که بیهوش نقش بر زمین شد .در این هنگام عباس
عموی پیامبر نزدیک آنها آمد و گفت :ابوذر از قبیلة ِغفار است .کاروان قریش سالی چند
بار از میان این قبیله رفت و آمد میکند ،اگر ابوذر در م ّکه کشته شود ،افراد قبیلة وی ممکن
است مسیر کاروان مکیان را ناامن کنند .با این تمهید ابوذر از دست مکیان رها گردید.
اما ابوذر کسی نبود که در برابر بتپرستان کوتاه بیاید.
اوروزیدرمسجدالحرامبود.زنیرادیدکهدربرابربتهابهنیایشودعامشغولاست.
ابوذر از نادانی آن زن تعجب کرد و گفت :از این بتها هیچکاری برنمیآید .فریاد زن از
حرف ابـوذر بلند شد .جـوانان تبـهکار قریش به تحریک سران خود مجدداً بر سر ابـوذر
ریختند و به شدت او را شکنجه کردند.

مهاجرت به حبشه

قب ً
ال گفتیم که چون محیط م ّکه برای زندگی مسلمانان طاقتفرسا شده بود ،جمعی از

آنها به حبشه مهاجرت کردند .این مهاجرت در چند مرحله انجام شد.
 -در مرحلة اول گروه اندکی در حدود  10نفر به حبشه رفتند.

 -در مرحلة بعد هیأتی  83نفره به زعامت جعفربنابیطالب به حبشه رفتند .آنها پس از

مالقات با نجاشی پادشاه موحد حبشه و انگیزة مهاجرت خود زندگی جدید در این کشور
را آغاز کردند .زندگی در کشوری دورافتاده و کمرونق و با امکانات بسیار محدود؛ بسیار

سخت بود .زیرا مسلمانان مهاجر فرصت زیادی نداشتند که بخواهند پول و امکاناتی برای

زندگی در محل جدید خود همراه بیاورند؛ اما در حبشه از تهدید و تنبیه در امان بودند.

وقتی که خبر مهاجرت بعضی از مسلمانان به حبشه و رفتـار توأم با احترام پادشاه

حبشه به سران قریش رسید ،خوف و ترس سراپای آنها را فراگرفت .آنها از این میترسیدند
که حبشه به صورت پایگاه جدید مسلمانان درآید و م ّکه را تهدید نماید.
از این رو بر آن شدند که هیأتی همراه با هدایای نفیس به حبشه بفرستند و استرداد

آنها را از نجاشی بخواهند.
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هیأت بتپرستان به سرپرستی «عمروعاص» عازم حبشه شدند و در دیدار با پادشاه

حبشه از عملکرد مسلمانان و ادعاهای آنها به نجاشی شکایت کردند.

پادشاه با تدبیر حبشه ،جعفـربنابیطالب و چند تن از همراهان وی را به دربار خود

دعوت کرد و مأموریت هیأت قریش را با آنها در میان گذاشت .سپس از جعفر خواست که

اصول دین اسالم را با وی درمیان گذارد.

البته هیأت قریش قبل از مالقات با نجاشی با گروهی از مشاوران و وزرای نجاشی

مالقات کرده و ضمن تقدیم هدایای نفیس با چربزبانی خواستار حمایت آنها از خودشان

شده بودند.

جعفر که از این مالقاتهای قریشیان با وزرا مطلع شده بود و از شیطنتهای عمروعاص

چیزهای زیادی میدانست ،آن جلسه را بسیار مهم و تعیینکننده به حساب آورد .به همین
دلیل با توکل بر خداوند بزرگ چنین آغاز کرد:

بسماهلل الرحمن الرحیم

ما گروهی از مردم نادان و بتپرست بودیم که از مردار اجتناب نمیکردیم.

پیوسته دنبال کارهای زشت بودیم .همسایه پیش ما احترام نداشت .ضعیف و افتاده،

محکوم زورمندان بودند .با خویشاوندان خود به ستیزه و جنگ میپرداختیم.

روزگاری بر این منوال گذشت تا آنکه یک نفر از میان ما که سابقة درخشانی در

پاکی و درستکاری داشت ،به فرمان خداوند مبعوث شد و ما را به توحید و یکتاپرستی

دعوت کرد و بتپرستی را محکوم نمود.

او امانتداری را مهم معرفی کرد و از ناپاکیها ما را بازداشت و دستور داد با
خویشان و همسایگان خوشرفتار باشیم و از خونریزی و اعمال زشت و نامشروع و
شهادت دروغ و خیانت در امانت پرهیـز کنیم و در حفظ امـوال یتیمان بکوشیم و از
بهتان زدن به زنان خودداری نماییم.
به ما دستور داد نماز بخوانیم ،روزه بگیریم و مالیات ثروت خود را بپردازیم.
ما به او ایمان آوردیم و به ستایش و پرستش خدای یگانه قیام کردیم و آنچه

را حرام شمرده بود ،حرام شمردیم و حاللهای او را حالل دانستیم.

ولی قریش در برابر ما قیام کرد و روز و شب به آزار ما پرداخت تا ما از دین

خود دست برداریم و بار دیگر سنگها و ِگلها را بپرستیم و ِگـرد خیانتها و سراغ
زشتیها برویم.

ما مدتها در برابر کارشکنیهای آنها مقاومت کردیم ،تا آنکه تاب و توانایی
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ما تمام شد .برای حفظ دین خود دست از مال و زندگی خود شستـه به خـاک حبشه
پناه آوردیم.
آوازة عدالتخواهی زمامدار حبشـه مانند آهنربا ما را به سوی خود کشانید؛
اکنون نیز به عدالت شما اعتماد کامل داریم.

1

واکنش نجاشی پادشاه حبشه
صحبتهای فصیح ،مدلّل و پرجاذبة جعفربن ابیطالب که از روحی سرشار از عشق
الهی برخاسته بود ،تمامی حضار در مجلس وبه خصوص شخص نجاشی را شدیداً تحت

تأثیر قرار داد.

نجاشیکهسختتحتتأثیربود،ازجعفرخواستچندآیهازآیاتقرآنرابرایحاضران

بخواند.جعفرنیزآیاتیازکالماهللمجیدکهراجعبهپاکدامنیحضرتمریمبود،ازسورةمریم
خواند .هنوز آیات نورانی قرآن تمام نشده بود که چشمان نجاشی مسیحی که عالقة

وافری به حضرت مریم واعتقاد محکمی به پاکدامنی مادر مسیح داشت ،سرشار از اشک

شد .صدایش به گریه درآمد و حتی صفحات کتابهای مق ّدس مسیحیت که روبهرویش

قرار داشت ،خیس کرد.

سپس نجاشی به هیات م ّکه گفت:

گفتار پیامبر اسالم و آنچه را که عیسی مسیح آورده است ،از یک منبع نور

سرچشمه میگیرند.

به ّ
مکه بازگردید که من هرگز اینها را به شما تسلیم نمیکنم...

گفته میشود که هیأت اعزامی قریش به تحریک وزرای نجاشی پرداختند و یا وزرای
پادشاه حبشه مجدداً عمروعاص را تحریک کردند که در مالقات دوم با نجاشی به او بگویند

که مسلمانان نسبت به حضرت مسیح نظر جدیدی دارند .خوب است آنها را احضار کنید و

حقیقت موضوع را از آنها بپرسید .به امر نجاشی مجلس دومی تشکیل شد و مسلمانان به

ریاست جعفر هم حضور یافتند .نجـاشی عقیدة اسالم را نسبت به حضرت مسیح از جعفر
پرسید.

جعفر هر چیزی که از پیامبر اسالم راجع به مسیح شنیده بود ،باز گفت؛ اینکه:
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حضرت مسیـح بنـده و پیامبـر خدا بود .روح و کلمـهای از ناحیة او بود که به مریم

 -1تاريخ كامل ،ج  ،2ص  54و  - 55تاريخ طبري ،ج  ،2ص .73

عطا نمود.

این جواب نهتنها نجاشی را نگران نکرد ،بلکه بر عالقهاش به مسلمانان افزود.
مجدداً به گروه قریش پاسخ منفی داد.

سپس جلسه به سود مسلمانان خاتمه یافت.

شکستهایخردکنندةبتپرستان

هیأت اعزامی قریش به حبشه ،با خواری و شکست سیاسی بیسابقه دست خالی از

سـری که با سران قریش داشت ،از عالقة باطنی
حبشه بازگشت .عمروعاص در جلسة ّ
نجاشی نسبت به اسالم گفت و همة سران م ّکه را از این حیث عمیق ًا نگران کرد.
از طرف دیگر به رغم شکنجههای عمیق و گسترده ،نهتنها از گرایش مردم به اسالم

کاسته نشد ،بلکه هر روز بر تعداد مسلمانان افزوده میشد.

هفت سال از دعوت علنی پیامبر به اسالم میگذشت .بتپرستان به هیچکدام از نتایج

تصمیم خود نرسیده بودند .قریش به منظور فشار اقتصادی بیشتر بر مسلمانان ،در جلسة
مهم خود عهدنامهای را در  4بند نوشتند و امضا کردند و در خانة کعبه گذاشتند.

مفاد قرارداد بدین شرح است:
 –1هرگونه خرید و فروش با هواداران (محمد) تحریم میشود.
 –2ارتباط و معاشرت با مسلمانان اکیدا ً ممنوع میگردد.
 –3کسی حق ندارد از آنها دختر بگیرد و یا به آنها زن بدهد.
محمد طرفداری کرد.
 –4در تمام محکمهها و قضاوتها باید از مخالفان ّ

این پیمان در شب ّاول محرمالحرام سال هفتم بعثت

پس از امضای سران قریش در کعبه قرار دادند.

منعقد شد .پیماننامه را

متن پیام و حمایت سران بتپرست کعبه ،از نگرانی ج ّدی قریش حکایت میکند .این

خود دلیل محکمی است که تا روز انعقاد این پیمان ،تمهیدات قریش برای جلوگیری از
پیشرفت اسالم تأثیر محدودی داشته است.

البته « ُم ْطعِم بن عدی» از امضـای متن پیمان خودداری نمود؛ که بعدها به تناسب بحث
بیشتر دربارة ُم ْطعِم صحبت میکنیم.
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ب ابیطالب»
هزار روز در «شِ ْع ِ

پس از انعقاد و امضای آن پیمان پرمشکل ،پیامبـر و مسلمانان که در حـدود  100نفر

میشدند ،مجبور شدند تا از سر ناچاری اقداماتی را انجام دهند؛ از جمله:
درهای در خارج از م ّکه به نام ِ
«ش ْعبِ ابیطالب» پناه بردند .درهای بیآب و علف
 –1به ّ

و لمیزرع و بدون آب و وسایل آسایش که سایبان و ساختمانی نداشت.
با توجه به اینکه این تبعیدِ جمعی سه سال طول کشید؛ که برای شهری مثل م ّکه که
دو فصل بیشتر ندارد ،فصل گرم ،داغ و بسيار سخت بود!

مکـه در سایه به  46درجه باالی صفر
در فصل داغ و طوالنی تابستان دمای هوای ّ

میرسد و با توجه به اینکه مسلمانان در محيطی فاقد سایه به سر میبردند ،دمای روزهای
تابستان به  60درجه باالی صفر هم میرسید؛ که راستی طاقتفرسا بود.

دره نه تنها از وسایل رفاه خبـری نبود ،بلکه مسلمانان از غذای معمولی هم
 –2در این ّ

محروم بودند .گفته میشود چون محاصرة شعب بسیار سخت بود و افراد متعددی بر

محاصره نظارت داشتند ،کمک چندانی نمیشد در آن شرایط برای آنها فرستاد.

نوشتهاند «حکم بن حزام» برادرزادة خدیجه و «ابوالعباس بن ربیع» و «هشام بن عمر»

نیمهشبها مقداری گندم و خرما بر شتری بار میکردند و تا نزدیکی شعب میبردند.
سپس افسار شتر را رها میکردند تا شتر خود و بارش را برای مسلمانان ببرد.

معلوم نیست زیرانداز و روانداز و لباس مسلمانان چگـونه تأمین مـیشد و آب آنها

از کجا به دست میآمد و موضوع شستشوی آنها چسان بوده است؛ آن هم به مـدت سه
سال ،یعنی هزار روز.

متأسفانه تاریخ به صورتی گذرا به این سه سال اشاره کرده است و از بحث عمیق

و تجزیه و تحلیل آن گذشته است؛ کاری که میتوانست زندگی سـه سالة پیامبر اکرم را

بهتر به تصویر بکشد تا وجود مقدس آن رسـول عـزیز که در هر حال باید موجب اسوه
باشد ،بهتر منعکس شود.
مأموریت مهم موریانه
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ما بارها و در بحثهای مختلف نوشتهایم که تمامی موجودات عالم اعم از موجودات

بزرگ مانند فیل و گاو تا حشرات کوچک مانند زنبور عسل و موریانه همگی هرچند از

آیات الهی هستند ،گاه و حسب شرایط از طرف پروردگار مأموریتی به عهده میگیرند و
به خوبی از عهدة مأموریت برمیآیند.

دو حیوان بزرگ مانند فیل و گاو دو سوره به نام آنها در قرآن داریم و همچنین دو

سوره به نامهای نحل و نمل راجع به زنبور عسل و مورچه؛ که از بزرگی پروردگارشان

پرده برمیدارند.

در ماجرای هجرت پیامبر رحمت از م ّکـه به مدینـه ،در فصل ششم همین کتاب به

تفصیل دربارة آن بحث کردهایم.

یک حشره مانند عنکبوت مأموریت یافت تا راه خروجی «غـار ثـور» را با تنیدن تارهای

خود مسدود کند و به کبـوتری نیز از خـداوند دستور رسید که در مسیر غار تخمگذاری
کند تا دشمنان پیامبر کام ً
ال مطمئن شوند کسی در غـار نرفته است .زیرا اگـر کسی در غار

میرفت ،تخمهای کبوتر شکسته میشد و تارهای عنکبوت پاره میگردید.

گفتیم که پیمان سیاسی و امنیتی قریش به منظور تضعیف همهجانبة سیاسی و امنیتی

مسلمانان منعقد شد و سران بتپرست،متعهد شدند تا پیامبر و مسلمانان را از هر حیث
در محاصرة خود قرار دهند .اما خداوند طبق معمول از پیامبـر خود حمایت کرد و طرح
خطرناک بتپرستها به کلّی خنثی گردید .خداوند به موریانه این بار مأموریت ویژه داد

تا متن پیمان قریش را بخورد!!
شرح مختصر موضوع

سه سال از توقف ُعسرتبار مسلمانان در شعب ابی طالب گذشته بود .اکنون بهانهای

الزم بود تا یکی دیگر از آیات متقن الهی آشکار شود.
گفتیم که:

«هشام بن عمر» روزی پیش «زهیربن ابی ام ّیه» که نوة دختری عبدالمطلب بود ،رفت

و گفت :آیا سزاوار است که تو غذا بخوری و بهترین لباسها بپوشی ،اما خویشاوندان تو

برهنه و گرسنه باشند؟

به خدا سوگند هرگاه تو دربارة خویشاوندان ابوجهل چنین تصمیمی میگرفتی و او

را برای اجرای آن دعوت میکردی ،هرگز تسلیم تو نمیگشت.

زُهیر گفت :من به تنهایی نمیتوانم پیمان را لغو کنم ،اما اگر کسان دیگری باشند که

در این امر مهم به من کمک کنند ،من برای لغو آن آمادگی دارم.
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هشام گفت :من در این موضوع با تو همراهم .اما اگر شخص سومی باشد ،ارادة ما
بهتر پیش میرود .در این مورد به سراغ « َم ْطعِم بن عدی» رفتند .همان شخصیت بزرگی که
با شجاعت از امضای پیمان مزبور خودداری کرده بود.

او نیز دو نفر دیگر به نامهای «ابیالبختری» و «زمعه» را با خود همراه ساخت؛ سپس

هر پنج نفر در جمع قریش حضور یافتند.

در آن جمع ،زهیر که فامیل پیامبر محسوب میشد ،موضوع پیمان قـریش و ُعسـرت

مسلمانان و خانوادة آنها را مطرح کرد و ضرورت لغو آن را خواستار شد.

طبق معمول ابوجهل به مخالفت برخاست و گفت :پیمان محترم است و نباید لغو شود.

نخست زهیر به مخالفت با پیمان سخنرانی کرد و گفت :وقت آن رسیده که پیمان لغو

گردد.

آن چهار نفر دیگر با متانت و به تدریج مخالفت خود را آشکار کردند .موضوع مخالفت

با پیمان به قدری زیبا و دقیق انجام شد که ابوجهل که پدر نادانیهای روزگار بود ،دید دیگر

نمیتواند از پیمان مزبور دفاع کند.

از طرف دیگر ،خداوند رحمان رحیم پس از دستور به موریانه برای خوردن متن پیمان،

خبر آن را به پیامبر خود در شعـب ابیطالب ابالغ فرمود .پیامبر نیز موضوع را از طریق

عموی خود ابیطالب ،قریش را در جریان کار موریانه قرار داد.

ابوطالب در جمع مذبذب قریش قرار گرفت وگفت :من از طرف پسر برادرم برای شما

خبر مهمی دارم .شما دقت کنید اگر خبر راست باشد ،به او ایمان بیاورید؛ ولی اگـر دروغ

باشد ،من او را تسلیم شما مـیکنم تا هر تصمیمی که میخواهید دربارة محمد بگیرید.

همگی گفتند :حرف درستی میزنی (این ماجرا به خوبی از ایمان عمیق ابیطالب به

پیامبر حکایت دارد .او صد در صد گفتة پیامبر راجع به خوردن متن پیمان توسط موریانه

را باور کرده بود که اینطور مطمئن با قریش صحبت میکرد).

پس از این بحثها همگی به سراغ متن پیمان رفتند و آن را در حالـی که در ظرفی قرار

اولیة آن شکسته نشده بود ،آوردند و در جمع ،آن را باز کردند .دیدند غیر از
داشت و مهر ّ
هم» که قریش به جای بسماهلل در آغاز قراردادهای
جملة اولیة پیمان یعنی کلمة «ب ِْسمِک اللُّ َ

خود مینوشتند ،بقیه توسط موریانه خورده شده است.
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هرچند قریش بـدعهـد ،از انجام قول خود یعنی مسلمان شدن خودداری کردند ،اما
حاصل آن ِ
آیت الهـی شکسته شدن محاصرة شعب ابیطالب و آزاد شدن مسلمانان بود.

یک نکتة مهم

ما به درستی نمیدانیم تعداد مسلمانانی که به مدت سه سال در شعب ابیطالب به

سر بردند ،چند نفر بودهاند.

متأسفانه اسناد در این باره تصریحی به تعداد مسلمانان ندارد .اما خبری در خیلی

از اسناد وجود دارد که میتواند تا حدی به تعداد مسلمانان زندانی در شعب پرده بردارد.
مورخینمینویسند:

 -تمامی ثروت پیامبر و خدیجه و ابوطالب در این مدت محاصره هزینة مسلمانان

شده است.

1

اگر چنین چیزی درست باشد ،نشان از کثرت جمع ّیت در شعب است .اما با توجه به

سختی کمکرسانی به شعب و ثروت انبوه خدیجه ،شاید این خبر درست نباشد .زیرا تنها
بخشی از ثروت خدیجه  80/000شتر بوده است .این خبر معنایش این است که روزانه 80

شتر برای محاصرهشدگان در شعب نحر میشد؟! حال آنکه همه میدانیم هر شتر خوراک

 100نفر در روز است؛ که با این حساب تعداد افراد محاصره شده  8000نفر میشود.

البته این هم درست است که فرستادن شتر با خواروبار و خرما و نان در هر روز

مقدور نبود؛ زیرا برابر اسناد و مدارک ،یکی از رنجهای فراگیر در شعب ابیطالب گرسنگی

شدید مسلمانان بوده است .عمدة مسلمانان محاصره شده به طور دایم گرسنه بودند.
خبر زیر مو ّید نظر ماست.
سعدبن وقاص می گوید:

 -شبی از میان دره بیرون آمدم ،در حالی که نزدیک بود تمام قوا را از دست بدهم .ناگهان

پوست خشکیدة شتـری دیدم ،آن را برداشتم ،شستم ،سوزاندم و کوبیـدم و بعد با آب

مختصری ،خمیر کرده و از این طریق ،سه روز به سر بردم.

2

به هر حال یا باید ثروت خدیجه را انکار کنیم و یا خبر مطرح شده در مدت محاصرة

مسلمانان در شعب ابيطالب كه ثروت پیامبر و حضرت خدیجه و ابوطالب خرج اين
محاصر ه شدگان شده است .زیرا:

 –1ثروت خدیجه به قدری زیاد بوده که به تنهایی ميتوانسته جوابگوی هزینههای

جاری تاز ه مسلمانان باشد.

 -1شایستهترین همسر پیامبر ،علیمحمد بشارتی ،ص .207
 -2همان -فروغ ابدیت ،آیتاهلل سبحانی.
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 –2با توجه به اینکه خرید و فروش برای مسلمانان محاصره شده به آسانی مقدور
نبوده است ،چگونه ثروت انبوه خدیجه تمام ًا خرج محاصرهشدگان شده است.
 –3اگر این خبر را قبول کنیم ،نه تنها محاصرهشدگان در شعب در عسرت نبودهاند،

بلکه نوعی رفاه هم داشتهاند!!

ولي آنچه مسلم است ،گرسنگی مداوم مشكل محاصرهشدگان بود.

اگر این موضوع را بپذیریم ،نه تنها ثروت پیامبر و عمو و همسرشان در این سه سال

صرف محاصرهشدگان نشده ،بلکه تنها در مسیر ترویج اسالم به کار رفته است.
توضیح ًا اینکه وقتی به امر پیامبر ،جناب ابوذر عازم قبیلة خود در َر َب َذه شد ،مقادیر

قابل مالحظهای پول برای ترویـج اسـالم در اختیار وی گذاشتند .ابـوذر با همان پـولها
توانست تا قبل از هجرت نیمی از مردم قبیلة خود را مسلمان کند.

به طور قطع پیامبر عظیمالشأن اسالم مأموریتهای مشابه ديگري را نيز به بعضی

از مسلمانان محول كرده و هزینة آن را پرداختهاند.

از طرف دیگر پیامبر رحمت قبل از هجرت به مدینه مقادیر قابل توجهی از درهم و دینار

ویاخوارباربهیثربفرستادندتاایشانبعدازهجرتبهمدینهوآمدنجمعزیادیازمهاجران

نیازمند ،دستشان خالی نباشد وبتوانند در حد مقدور به آنها کمک کنند.

البته اصحاب ُص ّفه هم بودند .آنهایی که از طبقات پاییـن م ّکه محسوب میشدند و تا پیدا

کردن کار روی سکویی در مسجدالنبـی به سر میبردند و غذای آنها اغلب توسط انصار

تأمین میشد.

ا ّما جمعی از مهاجران که از شخصیتها بودند ،توانستند در مدینه و در اطراف مسجد

برای خود خـانه بسازند و وسایل رفاه مختصری براي خود تهیه کنند و غذای خود را نيز

تامیننمايند.

این کار جز با کمک پیامبر مقدور نبوده است .اقدام مؤثر پیامبر از تتمـة ثروت خدیجـه
انجام میگرفت ،چون انصار مدینه در مقام مقایسه ،ثروتمندتر از مهاجران م ّکه نبودند.
پیامبر اتفاق ًا با دقت فراوان به نیازمندان هر دو گروه کمک دايمی میکردند.

ثروت با برکت حضرت خدیجه تا گشایش اساسی و فتح قلعههای «بنی قریضه»،
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«بنی نضیر» و غیره ،مشکلگشای نسبی امور مسلمانان از جمله تهیة ساز و برگ نظامی
اولیه در مدینه بود.

فصل ششم

هجرت

هجرت

یکی از عناوین مهم در زندگی انبیا و اولیا موضوع هجرت است.

هجرت دو نوع است:

الف :هجرت مادی و ظاهری
ب :هجرت معنوی و عرفانی

در هجرت مادی شخص به منظور استفاد بهینه از استعدادهای خود و بهرهبرداری

از امکانات رشد در مناطق دیگر ،جالی وطن میکند و به منطقـهای میرود که میتواند با
بهرهمندی از شرایط مناسبت ِر آن منطقه ،سریعتر و بهتر به هدف خود برسد.
سعدی مهاجر معروف میگوید:

تا به د ّکان و خانه در گِروی

هرگز ای خـام آدمـی نشوی

برو اندر جهـان تَفـ ّرج کن

پیش از آن روز کز جهان بروی

1

موالی متقیان امیرالمؤمنین (ع) طی دو بیت بسیار زیبا فوايد سفر را که همان هجرت
 -1گلستان سعدی ،باب سوم ،در فضیلت قناعت.
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مادی است ،به زیباترین شکل بیان میکنند:
َتغ ََّر ْب َعنِ َ
األ ْو َط ِ
ان ِف ْي َط َل ِ
ـب ال ُع َلى
ـاب مـ ِع ْيشَ ٍ
ـة
ـر ُج َه ٍّ
َتـ َف ُّ
ـم ،واكـ ِت َس ُ َ

َو سا ِف ْر َف ِفي َ
ـس َف َوائِ ِ
األ ْس َف ِ
ـد
ار خَ ْم ُ
ِ ِ1
مـاجـد
َو ِع ْل ٌم ُ ،و ٌ
آدابُ ،
وص ْ
ـح َبـةُ َ

از شهرهای خود برای تحصیل شایستگی دور شوید و مسافرت کنید؛
که مسافرت پنج فايده دارد:
رفع ناراحتیهای روحی و کسب درآمد و دانشافزایی،
و اطالع از آداب و رسوم مردم دیگر،

بنابراین:

و استفاده از گفتهها و دانش افراد برجسته.

در هجرت مادی ،تغییر مکان شرط است .اما در هجرت عرفانی و معنوی،

                                                                         سفر از بیرون به درون است.

اين سفر بسیار گسترده ،وسیع و شورانگیز است .زیرا در این سفر یک انسان فرهیخته

ی که چشم انسان را کور و گوش آدمی را کر میکنند ،به
با عبور از مظاهر مادی و دنیای 

طوری که دیگر هیچ پند و بندی نمیتواند آنها را از دنیاپرستی بازدارد ،دیگر قول او دنیاگرایی

و فعل او دنیاخواهی است .برای چنین عنصری تنها صحبتی که میتواند وی را به وجد

آورد ،صحبتهای افرادی است که بیشتر مفتون دنیا شده و در این دریای بیهودگی بیشتر

غرق شده باشند.

تنها راه برای نجات چنین افرادی توصیه به هجرت و بهترین داروی این بیماری

ُمسری پاسخ دادن به ندای فطرت است که به خود آیید! و گوش جـان را به توصیة باطن

خود بسپريد تا از این همه درد و بال نجات پیدا کنید.
لوازم اینگونه هجـرت لزوم ًا تغییر مکـان نیست ،اما چنانچه این هجـرت با یک نمـود

ظاهـری همراه باشد ،هجـرت ،کامـل میشود.

در زندگی همة انبیاي الهی هجرت وجود دارد.

حضرت نوح(ع) با طوفان معروف از منطقهای به منطقة دیگری کوچ کرد .هجرت حضرت

ابراهیم(ع) از فلسطین به م ّکه ،حضرت موسی(ع) از مصر به کنعان ،حضرت عیسی(ع از زمین

به آسمان چهارم ،حضرت محمد(ص) از م ّكه به مدينه ،امیرالمؤمنین(ع) از مدینه به کوفه ،امام
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مجتبی(ع) از کوفه به مدینه و حضرت اباعبداهللالحسین (ع) از مدینه به کربال...

 -1منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسایل ج  ، 8ص  - 115ديوان منسوب به امام علی(ع) ،ص.139

هجرت پیامبر اسالم

گفتیمکهمحیطشرکآلودم ّکهدرعصربعثتبهگونهاینبودکهدرختمق ّدستوحیدو
خدامحوریدرآنرشدکندوبهبارنشیند.برعکس،شهرم ّکهکهباهدایتپروردگارومساعی

قابلتحسینحضرتابراهیمبهپایگاهتوحیدتبدیلشدهبود،تنها 360بت رادرمسجدالحرام
در خود جاي داده بود و اين مسألة بزرگترین دلیل بالی عظیمی بود که بر مردم م ّکه وارد

شده بود و نیز همین موضوع بزرگترین س ّد و مانع ترویج و توسعة توحید بود.
تاریخ ُپر است از عملکرد زشت و کفرآمیز سران م ّکه به منظور دور کردن منطقه از

رایحة دلپذیر توحید .چه خونهایی که به خاطر سـران شرک به ناحق ریخته شد و چه

اموالـی که برای رضایت بتپرستان و خودپرستان مصادره گردید و چه نوامیسی که به
دستور یا به منظور جلب بتگران م ّکه هتک گردید.
اینها بخشی از کارنامة توحیدستیزان و سران خودپرست م ّکه تا قبل از بعثت است.

اما زمانی که پیامبر عالیقدر اسالم(ص) دعوت خود را آشکار کردند ،این دشمنیها
عمیقتر ،سازمانیافتهتر ،بیرحمانهتر و خطرناکتر گردید.

در مسیر هجرت

متوجه شده بودند که کار ایشان با قریش گِرِه
پیامبر عالیقدر اسالم از خیلی قبل
ّ
بسیار محکمی خورده است .زیرا بتپرستان مغرور م ّکه به هیچوجه ،نهتنها َس ِر همراهی
با پیامبر را نداشتند ،كه حتی تحمل ایشان و افکار ایشان را هم نداشتند .بنابراین آنها که
تمامی هستی و دنیاشان زعامت و پاسداری از بتهای قریش بود ،بدرفتاری را با پیامبر
به اوج رساندند .اما این سیاستها سودمند نبود ،زیرا رؤسای قریش به خوبی مشاهده

میکردند که کار پیامبر هر روز وسیعتر میشود و هر روز بر تعداد مسلمانان افزوده

میگردد .این بود که تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسانند.
شرح تصمیم اینگونه بود:

بتپرستان قریش در اواخر جمادیالثانـی سیزدهمین سال بعثت پیامبر(ص) تصمیم

خطرناکی گرفتند .آنها در جلسة طوالنی و پرتشنج ،سرانجام به اتفاق تصمیم گرفتند که

از تمامی قبایل قریش یکنفر را انتخاب کنند و در یک شب مشخص همگي به خانة پیامبر
هجوم آوردند و رسولخدا را ب ُکشند.
قریش میخواست قتل پیامبر با هزینة کمی صورت گیرد .زیرا قریش میدانست اگر
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هر یک از قبایل قریش به طور مستقل اقدام به قتل پیامبر کند ،بنیهاشـم که باشرفترین
و مشهورترین و محترمترین قبایل م ّکـه بود و هرگز تح ّمل توهین به پیامبـر را نداشت،
آرام نمیگرفت و در صدد انتقام از آن قبیله برمیآمد.
قبایل دیگر قریش دو دسته میشدند:

 -بعضی به کمک بنیهاشم،

 و برخی به پشتیبانی از قاتل ،به جان هم میافتادند و از طرفین جمع زیادی کشته ومجروحمیشدندواموالبسیاریازدوطرفنابودمیشدوم ّکهنیزتاسالهایطوالنیرنگ

امنیت به خود نمیدید.

قریش به منظور اجتناب از ایجاد اختالف داخلی ،بر آن شد تا دستهجمعی به قتل
پیامبر اقدام کنند .در آن صورت و در حالی که همة قبایل م ّکه مبادرت به کشتن پیامبر

میکردند ،بنیهاشم به خونخواهی قیام نمیکرد و با گرفتن خونبها!! کار فیصله مییافت!

اما از آنجا که خداوند بزرگ در هر حال از پیامبر خود حفاظت میکرد ،توطئـة قریش
را به پیامبر منعکس فرمود .سپس پیامبر را وادار نمود تا هرچه زودتر م ّکه را به مقصد

یثرب ترک کند.

امیرالمؤمنین(ع)دربسترپیامبر(ص)

از آنجا که قریش قصد داشت به خانة پیامبر حمله کند ،از این رو رسولخدا باید برای

فریب دادن دشمن ،ظاهر قضیه را رعایت کند .چون بستر پیامبر از دیوار خانة پیامبر قابل
رؤیتبودوپیامبرعلیالظاهرتهجدونمازشبخودرادرخانةکوچکخودبهجایمیآوردند؛

که اگر کسی میخواست از باالی دیوار میتوانست پیامبر را مشاهده کند .همچنین قرائت
قرآن پیامبر به همین دلیل به گوش همسایگان و یا عابران میرسید .هرچند پیامبر همه

نوع محدودیتی را برای خود فراهم میکردند تا کسی از صدای نماز و یا قرآن خویش
آزرده نشود .به همین دلیل به امیرالمؤمنین دستور دادند شب را در بستر ایشان و در

خانة ایشان استراحت کنند.

امیرالمؤمنین (ع) به پیامبر عرض کردند:

آیا با این کار جان شما حفظ خواهد شد؟
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تبسم شیرین فرمودند:
پیامبر با ّ
آری .حتم ًا من سالم خواهم ماند.

به همین دلیل امیرالمؤمنین در جای پیامبر خوابیدند و دیرهنگام که ده تن از گماشتگان

سران قریش به منظور کشتن پیامبر با شمشیرهای برآمده از نیام به خانة پیامبر حمله

بردند ،با فریاد امیرالمؤمنین روبهرو شدند که کیستید؟ و چه میخواهید؟

تازه مشرکین فهمیدند که تمام شب را در غفلت به سر بردهاندو لذا با خشم از

امیرالمؤمنینپرسیدند:

 محمد(ص) کجاست؟امیرالمؤمنینفرمودند:

چه میدانم؛ مگر شما مح ّمد را به من سپرده بودید که سراغش را از من میگیرید؟
المبیت
لَیلَةُ َ

در مورد مسألة خوابيدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر بحثهای فراوانی شده است.

ما در اینجا به صورت مختصر به خالصهای از این مباحث میپردازیم:

بدون تردید خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر از زیباترین فضایل و روشنترین

افتخار ابدی علیبنابیطالب است .زیرا ایمـان کاملی الزم است کـه انسان خود به بیشة
پرخطری برود که به َده دلیل جان سالم دربردن از آن ،بسیار بعید مینمود.

به همین دلیل خداوند در تشریح اقدام شجاعانه و خدامدارانة امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
1
ضات ا ِ
َّاس َم ْن َيشْ ري نَ ْف َس ُه ا ْب ِتغا َء َم ْر ِ
َو ِم َن الن ِ
هلل َو اهللُ َرؤ ٌُف بِالْ ِعباد.
از مردم کسی که جان خود را به جهت جلب رضای خداوند در طبق اخالص گذاشت،
(و تقديم خدا كرد)؛
و خداوند نسبت به اینها مهربان است.

اهمیتکارامیرالمؤمنین(ع)

این آیه افتخار ابدی امیرالمؤمنین علیبنابیطالب است .بعضی از دشمنان مولی و همة

آنهایی که نمیخواهند امام اول شیعیان را در این جایگاه آسمانی ببینند ،میگویند:

 -خوابیدن حضرت علی در بستر پیامبر چیز مهمی نبود .چون پیامبر به حضرت علی

اطمینان داده بود که آن شب کشته نخواهد شد!

بیانضباطی و بیمعرفتی را مشاهده کنید که تا این اندازه شأنیت آیه را پایین میآورد.

 -1سورة بقره ،آیة .207
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خداوند از جانفشانی امیرالمؤمنین سخن میگوید ،به طوری که «ابوجعفر اسکانی» در

جواب «ابوعثمان جاخط» ناصبی مینویسد:

 -علمای مسلمین اتفاق دارند که احدی از بشر به فضیلت خوابیدن حضرت علی در

فراش پیامبر اسالم نرسیده است.

1

همچنین «ابن سبیع مغربی» در کتاب «شفا ُءالصدور» ضمن بیان شجاعت حضرت

علی میگوید:

-اتفاقنظرعلمایعرببرایناستکهخوابیدنحضرتعلی(ع)دربستررسولاهلل(ص)

در شب هجـرت افضـل بود از همـراهي (ابوبکر) با آن حضـرت .زیرا که خود در جـای

آن حضرت قرار داد و زندگی خویش را فدای آن حضرت نمود و بدینوسیله شجاعت

خود را برای همقطارانش ظاهر نمود.

2

قصد از باز گذاشتن این مبحث به دو دلیل است:

اولیة امیرالمؤمنین با پیامبر و پاسداری از
 –1روشن باشد که بحث بعثت و همراهی ّ

اسالم و از پیامبر اسالم تا آخرین لحظات حیات مبارک پیامبر و به خصوص در داستان
هجرت یک موضوع متصل به هم است.

کارنامة سراسر افتخارآمیز علیبن ابیطالب به آیینهای میماند که موال را باید در آن دید.

 –2امر هجرت یک موضوع مهم وفوقالعاده حیاتی است .عناصر اصلی آن حادثه پس

از هدایتها و حمایتهای مستمر خداوند ،دو نفر بودند :پیامبر و امیرالمؤمنین.

ما در همین مبحث خواهیم نوشت که کار امیرالمؤمنین در این موضوع تا چه اندازه

مهم و سرنوشتساز بوده است.
در غار ثور چه گذشت؟

تمامی مسألة هجـرت در پردهای از راز و رمـز گذشت .پیامبر در آغاز حرکت به

سوی «یثرب» برخالف معمول و برای آنکه دشمن متوجه مسیر ایشان نشود ،در جهت
خالف مدینه از شهر خارج شدند و همراه ابوبکر به «غار ثور» در جنوب م ّکه رفتند.

همانگونه که گفتیم ،پس از آنکه مهاجمان در حمله به بیت پیامبر سودی نبردند ،به دنبال
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پیامبرهمةراههایمنتهیبهمدینهرابهدقتموردبازرسیقراردادندوتااعماقکویروسنگالخ

سیدسلطانالواعظین شیرازی ،ص  410تا .412
 -1شبهای پیشاور ،آیتاهلل ّ
-2همان.

صعبالعبور راه مدینه پیش راندند؛ ولی هیچ ردپایی و آثاری از پیامبر نیافتند.
سـران بتپرست و خـودپـرست م ّکه که همة هستی خود را در تداوم بتپرستی مردم
میدیدند ،با تعیین جایزهای هنگفت اوج نقشة خود را برای درهم شکستن اسـالم آشکار

کردند.

آری ،م ّکیان اعالم کردند:

 -هرکس از پیامبر خبری بیاورد که منجر به دستگیری ایشان شود ،یکصد شتر

خواهد خواهد گرفت!!

با این جایزة نفیس زن و مرد و پیر و جوان همه به تکاپو افتادند تا شاید خبری از
حساس کرده
پیامبر به دست آوردند .همین تصمیم خطرناک م ّکیان ،کار هجرت را سخت و ّ

بود.

پیامبر به عنوان برنامهریز و قهرمان این سفر ،همة احتماالت را بررسی و راههای

نفوذ را دیده و را ه نفوذیها را بسته بودند.

از طرف دیگر امیرالمؤمنین به امر پیامبر به سه دلیل در مکّه ماندند.
 –1اخبار م ّکه و تصمیمات قریش را هر شب به پیامبر برسانند.

 –2اماناتی که از مردم نزد پیامبر مانده بود ،به صاحبان آنها برگردانند.
 –3با رعایت همة مالحظات امنیتی و با احتیاط بسیار ،پیامبر را و دو همراه ایشان را

با سه شتر راهوار که از قبل تهیه کرده بودند ،از غار ثور به یثرب بفرستند.

بسیار بعید است که غیر از امیرالمؤمنین کس دیگری از محل اختفای پیامبر باخبر شده

باشد.

موضوع حضور پیامبر(ص) در غار ثور موضوع سادهای نیست .پیامبر ،عالیترین مظهر

هستی و برجستهترین عبد عبید پروردگار و زیباترین عنصر خدامحور و پرافتخارترین

شر بتپرستان
عاشق و معشوق خداست .چنین شخصیـت واال و بینظیـر و فوقالعـاده ،از ّ
دون صفت که قصد جان ایشان کرده بودند تا چراغ هدایت الهی را خاموش کنند ،به غار ثور

روی آوردهاند تا با توقفی چند روزه به هجرت تاریخساز خود مسیر تاریخ را عوض کنند.

مگر ممکن است خداوند اجازه دهد تا هر شخص معمولی ،بیمعرفت و يا کممعرفتی

بتواند از مسیر چنین وجود مقدسی -كه مأموريت گسترش آخرين دين الهي را دارد و به امر

پروردگار عمل ميكند-مطلع شود تا با لب گشودن از این موضوع با همگنان خود همة
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تدابیر الهی را خنثی نماید و تاريخ را در مسير باطل قرار دهد؟

اگر ما هم سادهلوح بودیم ،نظر مورخان متعصب سنی را باور میکردیم که نوشتهاند:

 باری رسول خدا(ص) سه روز همچنان در غار بود .در این مدت چند نفر بودند که ازمحلاختفایرسولخدامطلعبودندوبرایآنحضرتغذامیآوردندواخبارم ّکهرابهاطالع

آن حضرت میرساندند:

-یکیعلی(ع)بودکهمطابقچندحدیثهرروزبهآنجامیآمدوسهشترودلیل(راهنما)

راه به منظور هجرت به مدینه برای آن حضرت و ابوبکر تهیه کرد.
 و دیگری غالم ابوبکر «عامربن ُف َه ْیره» بود.چنانکه در پارهای از تواریخ آمده است.

1

حتی بعضی نوشتهاند:

 -سه شتر را ابوبکر از قبل برای این سفر تهیه کرده بود.

2

در مورد تعصبات ابن هشام تنها به یکی از اشتباهکاریهای او و یا بهتر بگویم در

مورد تعص ّبات زشت که موجب غلطکاریهای بسیار او شده است ،اکتفا میکنیم:
مطابق نقل ابن هشام ...ابوبکر قب ً
ال سه شتر برای این منظور آماده کرده بود.

2/1

راستی وقتی خود ابوبکر كه به طور اتفاقی در مسیر پیامبر ظاهر شده بود و پیامبر

برای آنکه موضوع افشا نشود ،او را به همراه خود به داخل غار بردند ،چگونه به اسرار
هجرت از قبل مطلع شده بود تا بخواهد سه شتر تهیه کند؟!

از طرفی ابوبکر كه آدم کمبضاعتی بود ،در شرایطی نبود که بخواهد سه شتر تهیه کند.

این غلطکاریها فقط برای آن است که مقام منيع امیرالمؤمنین و عملکرد آن امام عزیز

را کمرنگ کنند.

از اینکه چرا و به چه دلیل ابوبکر در این سفر به همراه پیامبر وارد غار ثور شده است،

دلیل درستی در منابع تاریخی به دست نمیآید؛ ولی هرچه هست او که باید برای پیامبر یار

شاطری 3باشد ،بار خاطری بود .زیرا او با نگرانی و اضطراب خود اسباب دردسر پیامبر
را فراهم میآورد.

موضوع را قرآن به روشنی بیان میکند:
ُول لِ ِ
غار ِإ ْذ َيق ُ
ِإ ْذ ُهما ِفی الْ ِ
صاح ِب ِه:
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 -1زندگانی حضرت محمد خاتمالنبیین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص .261
 2و  -2/1به نقل از سیرة ابن هشام.
 -3زیرک ،باهوش ،چاالک و چابک.

ال َت ْح َز ْن إ َِّن َ
اهلل َم َعنا،
1
َف َأ ْن َز َل اهللُ َسكي َن َت ُه َع َل ْي ِه َو َأ َّي َد ُه بِ ُج ُن ٍ
ود لَ ْم َت َر ْوها.
پیامبر به همراه خود فرمودند:

ناراحت مباش! خدا با ماست.
سپس آرامش فوقالعادهای از خنثیشدن نقشة مشرکین به پیامبر دست داد،
و خداوند او را از حمایت خود برخوردار نمود و با سپاهیانی که قابل رؤیت نبود،
حمایت کرد.

جنود خدا چه بود؟

ما در مورد ناآرامیهای ابوبکر در غار میگذریم .اما بحث کوتاهی پیرامون ُجنود

خداوند در موضوع هجرت میکنیم:

 –1پس از آنکه پیامبـر در غار رفتند ،خداوند کبـوتری را مأمور ساخت تا در بستر

غار تخمگذاری کند تا آنهایی که به قصد ورود به غار به درب غار ميرسند ،متوجه شوند
کسی در غار نیست؛ زیرا اگر کسی در غار رفته باشد ،تخمها شکسته میشود.

 –2خداوند عنکبوتی را فرمان داد تا درب غار را به کلّی با تار خود بپوشاند .بنابراین

جستجوگران وقتی به درب غار ثور رسیدند و متوجه تار گستردة عنکبوت شدند ،یقین

کردند که اگر کسی به درون غار رفته باشد ،تمامی تار عنکبوتها گسسته و نابود میشد.

تدبیر و همهجانبهنگری
نهتنها ک ّفار م ّکه به خوبی میدانستند که علیبنابیطالب از هر حیث همراه ،تابع و

مؤمن به پیامبر و حامی همهجانبة رسولاهلل و هماهنگ با ایشان به منظور خروج ایشان از
م ّکه است ،به همین دلیل تمامی حرکات و سکنات ایشان را دقیق ًا زیر نظر داشتند.
کافی بود که اگر کسی میخواست بفهمد که پیامبـر از چه مسیری از م ّکه خارج شده

است ،رفتار امیرالمؤمنین را زیرنظر بگیرد.

ی (ع) این موضوع را به خوبی درک میکردند .به همین دلیل رفتار خود
حضرت عل 

را با دقت بسیار و به طوری که شک و شبههای در بتپرستان ایجاد نکند ،تنظیم کرده

بودند؛ ازجمله اینکه:
 -1سورة توبه ،آیة .40
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 –1بسیار سعی داشتند که بیشتر در بین مردم باشند.
 –2در رفت وآمد خود و از قول و فعلی که به هجرت پیامبر مربوط شود ،دوری

میکردند.

 –3بیشتر وقت خود را صرف امور عادی میکردند تا کسی مشکوک نشود.
 –4مشرکیـن قریش که طرحهای خود را علیـه پیامبر برباد رفته میدیدند ،بیشتر وقت

جلسات خود را به ادامة مبارزه با پیامبر در مدینه اختصاص داده بودند.

اول ماه ربیعاالول خود
 –5امیرالمؤمنین (ع) در نیمهشب و در تاریکیهای شبهای ّ
را به درب غار ثور میرساندند و ضمن اراية گزارش شهر م ّکه رهنمودهای الزم را نیز از
پیامبر میگرفتند و مختصر آب و غذایی هم به پیامبر(ص) میدادند؛ موضوعی که هیچکس

از آن اطالع نیافت.

خدامحوریپرهزینه!؟

راستی چرا باید موضوع مهم هجرت در چنان شرایطـی و با آن همه اضطراب و

نگرانی همراه باشد؟

آیا خداوند قادري که در یک شب و یا در بخشی از یک شب پیامبر خود را از م ّکه به

مسجداالقصی ميبرد و از آنجا به آسمانها دعوت ميکند و تمامی کاینات را به ایشان

نشان ميدهد -سیر و سلوکـی عظیم ،فوقالعاده ،اثربخش و غیرتکـراری -آیا نمیشد
دست پیامبر را در م ّکه بگیرد و او را سالم و غانم به مدینه برساند؟
راستی سبب این همه بال و ابتال چیست؟

مفصل پیرامون موضـوع پرهزینة مبعـث و تبلیـغ پرمشکل
اتفاق ًا تمامی بحـثهای ّ

خدامحوری و ترویج صعب و سخت معارف الهی همواره این ذهنیت را ایجاد میکند که:
                                                                                        حکمت اين همه مشكالت چیست؟

                                           چرا تبلیغ خدامحوری تا این اندازه پرهزینـه ودشوار است؟

آیا نمـیشد پروردگار متعال موضوع خداباوری فطـری را که در نهاد همة موجودات
قرار داده است ،توسعه میداد و همة مردم را فطرت ًا خدامحور و مطیع رباالرباب میکرد؟
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وقتی خود پیامبر صف پیامبرانی که در راه ترویج توحید کشته شدند ،طوالنی نشان

میدهد و میگوید:

ين بِغ َْي ِر الْ َحق.
َو َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّن ِب ِّي َ

1

پیامبران را به ناحق میکشتند.

ون فعل مضارع است و دلیل تداوم کشته شدن پیامبران الهی به دست مخالفان
فعل َی ْق ُت ُل َ

در مقاطع مختلف تاریخ است.

چرا باید این همه پیامبران و البد هواداران و همراهان آنها بیرحمانه و مدام کشته

شوند؟

چرا گروهي تبعيد گردند؟

چرا عدهاي اموالشان مصادره شود و يا خود به زندان بيفتند؟

راستی حکمت چیست؟

واقعیت این است که هرچه زود برآید دیر نپاید .تمامی اموری که به سادگی قابل

حصول است ،هم کماهمیت است و هم ناپایدار .برعکس:

 -تمامی مناصب و خواستههایی که ُحصول به آنها طوالنی و دشوار باشد،

بارهاگفتهایم:

پراهمیت است.

اگر کسی بخواهد دارای مدرک دانشگاهی باشد ،ولی دنبال دانش و رشتة مهمی

نباشد ،کافی است در یکی از دهها مرکز آموزش عالی بدون کنکور ثبتنام کند و پس از
سه سال تا چهار سال موفق به کسب مدرک کارشناسی که همان لیسانس استشود.

نتيجهآنميشودكهچنینشخصسادهلوحوسطحینگرینهازخودشکاریساخته

است و نه از مدرکش .برعکس اگر فردی بخواهد در زندگی منشأ اثری شود تا مردم از علم او
بهرهمندشوندوبدینوسیلهبهمردموجامعهخدمتیدرخورتوجهبنماید،بایددررشتهایاز
رشتههایدانشگاهیبهتحصیلادامهدهدکهمفیدفایدهبرایمردمباشد.مث ً
الرشتةپزشکی

از یک دانشگاه معتبر .وی باید نخست در کنکور شرکت کند .کنکوری نسبت ًا دشوار تا
افرادی که توان و استعداد الزم را داشته باشند ،بپذیرد.

وي پس از گذر از س ّد کنکور ،باید با دقت و برنامهریزی دقیق دروس پزشکی را به

خوبی بگذراند و با مطالعات جنبی خود را باال بکشد و از سطح کالس دانشگاه باالتر رود.
پس از پایان تحصیالت طب ،دوران تخصصی و فوق تخصصی را پشتسر بگذراند.

 -1سورة بقره ،آیة . 61
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او در این حال یک پـزشک تئـوریک است .او بعد از این مراحل و عبور از تمامی دروس
عملی و تئوریک به یک پزشک خوب تبدیل میشود .مطالعات دايم و ارتباط با «اینترنت» از

وی یک پزشک حاذق و خدوم میسازد .او با این دورة  15سالة تحصیل میتواند به مردم

جامعهاش خدمت شایستهای کند؛ البته اگر متعهد باشد.
تشبیه و تنزیه

این البته یک مثال ساده بـرای نشان دادن کار پـراهمیت بـا مقدمـة طوالنی ،سخت و

هزینهبر است .حال میتوان تا ح ّدی به سؤال مطرح شده در این فصل پاسخ دهیم.

ما ضمن تشبیه بعثت انبیا با کنکور سخت دانشگاه و تنزیه مباحث الهی از امور ظاهری

و عادی ،میپرسيم:

محول میشد ،چه اتّفاقی میافتاد؟
 -اگر کار هدایت مردم به فطرت ّ

میگوییم:

الف :این کار فطری میتوانست تحت تأثیر عوامل محیطی ضعیف شود.

ب :چون انسان خود در هـدایت خود نقشـی نداشته و هـزینهای نپرداخته است،

قدردان نعمت هدایت نخواهد بود.

ج :بشر در طول زمان به نیازهایی برمیخورد و با سؤالهایی روبهرو میشد که
لزوم ًا فطرت به همة این سؤالها نمیتوانست پاسخ دهد.
د :مردمی هم که خداباوری در فطرت آنها بود ،به مرور زمان بعض ًا دیو شدند و

دست به کشتن پیامبران زدند .این آدمیان دیو شدة ناخلف با بودن پیامبران دیو شدند.
راستی اگر پیامبران نبودند ،اينان چه میشدند و به چه جنایاتی دست میزدند؟

هرچه هست ،حکمت عالیة الهی ،عظیمتر ،وسیعتر و مفیدتر از این اظهارات و حرفهاست؛

ولی ما آنچه در تاریخ نهضت انبیا مشاهده کردهایم ،شرح میکنیم نه بیشتر.

به طور قطع اگر انبیاي الهی بر مسند درس و بحث مینشستند و از فلسفه میگفتند،

                                                                                          مثنوی هفتاد من کاغذ میشد.

بگذریم.
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خداوند با چه کسانی است؟
از پیامبر(ص) پرسیدند:

 -از کجا بدانیم خداوند چقدر ما را دوست دارد؟

پیامبر در پاسخ فرمودند:

 -ببینید شما چقدر خداوند را دوست دارید؟

در قرآن کریم از همراه بودن خداوند با بعضی از بندگانش سخن به میان آمده است.

آنجا که میگوید:

إ َِّن َ
ون .
ذين ُه ْم ُم ْح ِس ُن َ
ذين ا َّتق َْوا َو الَّ َ
اهلل َم َع الَّ َ

1

خداوند با کسانی است که دارای تقوا باشند و همچنین کسانی که نیکوکارند.

آیة فوق به صراحت از همراهی خداوند با تقواپیشهگان بحث میکند.
بهتر است معنای تقواپیشهگان را هم از قرآن کریم بیاموزیم.
قرآن میفرماید:

ذلِ َ
تاب ال َر ْي َب ِ
دى لِ ْل ُم َّتقين،
فيه ُه ً
ك الْ ِك ُ
الصال َة َو ِم َّما َر َزقْنا ُه ْم ُي ْن ِفقُون،
قيم َ
ذين ُيؤْ ِم ُن َ
ون َّ
الَّ َ
ون بِالْغ َْي ِب َو ُي ُ
ك َو ما ُأن ِْز َل ِم ْن ق َْب ِل َ
ون بِما ُأن ِْز َل ِإلَ ْي َ
ون،
ك َو بِ ْال ِخ َر ِة ُه ْم ُيو ِق ُن َ
ذين ُيؤْ ِم ُن َ
َو الَّ َ
2
دى ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو ُأول ِئ َ
ُأول ِئ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُحون.
ك َعلی ُه ً

ِ
كتاب با عظمتي است كه شك در آن راه ندارد ،و ماية هدايت پرهيزگاران است.
اين
[متقین] آنهایی هستند که به غیب (خداوند و دیگرانی که از حس و لمس خارجاند) ايمان دارند،
و نماز برپا میدارند و از آنچه ما به آنها روزی دادهایم در راه خداوند انفاق میکنند.
همچنین آنهایی که به آنچه بر پیامبر نازل شده و بر پیامبران قبل نازل شده،
ایمان آورده،
و به آخرت هم یقین دارند.
این افراد بر طریق هدایت پروردگارشان هستند و آنها رستگارند.

پس قرآن کسانی که داري اين ويژگيها باشند ،با خداوند محسوب ميكند:
 –1به خدا ایمان دارند و نماز برپا میدارند و اهل انفاق در راه خدا هستند.
 –2همچنین آنهایی که به آنچه بر پيامبر(ص) و بر پیامبران قبل نازل شده ،و به

قیامت ایمان دارند.

 -1سورة نحل ،آیة .128
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ُم ِ
حسنُون کیانند؟

نیکوکاران چه کسانی هستند که خداوند با آنهاست؟

ون» آمده است .یعنی یکبار حالت رفعی دارد،
در قرآن کریم فقط یکبار کلمة « ُمحس ُن َ

اما در عوض  33بار کلمة زیبای ُمحسنین به کار رفته است (ما در اینجا از شرح کلمه

خودداری میکنیم تا زودتر به مقصود خود برسیم) .از این تعداد:
 – 1إ َِّن َ
ين  6 :بار
اهلل ُي ِح ُّب الْ ُم ْح ِس ِن َ

َ – 2ك َذلِ َ
ين (و مشتقات اجر) 16 :بار
ك ن َْج ِزی الْ ُم ْح ِس ِن َ
 – 3بَ ِّش ِر الْ ُم ْح ِسنين 1 :بار
ى لِ ْل ُم ْح ِسنين 1 :بار
 – 4بُشْ ر 

همانگونه که خوانندگان عزیز مشاهده میکنند ،خداوند سبحان در همه جا از
« ُم ْح ِسنين» تقدیر و تجلیل کرده و به آنها بشارت داده و اجر عمل آنها را به خود محول
نموده است.

حالببینیم:

« ُم ْح ِ
سنين» چه کسانی هستند؟

در قرآن کریم حدود  300بار کلمة احسان و مشت ّقات آن آمده است .ریشة احسان،

ُحسن استُ .حسن ،زیبایی ظاهری است که ریشه در باطن داشته باشد.

اگر شخصی و یا چیزی از زیبایی ظاهری برخوردار باشد ،جمیل میگوییم.

حال چه کسی است که زیبایی ظاهری و اعمال وی ،داللت بر باطن زیبا و درون قشنگ

و روحی آراسته به خلعت خداوند داشته باشد.

در اسالم،

هر قدر اخالص شخص بیشتر باشد،
عملش زیباتر و اثربخشی اثرش عالیتر است.

زیرا اخالص در عمل ،نشانة یقین عامل است.

اخالص عالمت این استکه شخص باطن خـود را به خدا سپرده و اعمال خود را فقط و فقط

برای خدا و به خاطر خـدا و برای جلب رضایت خـداوند تنظیم نموده است و هر کاری میکند

منظورش خـداست ،نه چیز دیگر.
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این معنای دقیق احسان است .مشتقات این واژه مانندُ :محسن ،حسنهُ ،حسن َح َسن،

تحسین ،حسنات ،محسنات ...هم در همین راستا باید معنا کرد.

با توجه به این مقدمه که قدری هم طوالنی شد ،حال میتوان گفت که:

 -خداوند سبحان همواره در کنار و حامـی و پشتیبان و هوادار آنانی است که اخالص

دارند و فقط برای خدا کار میکنند .برای آنها مقولههایی مانند شهرت و معروفیت هیچ
اهمیتی ندارد و ثروت و قدرت در دید آنها بیاهمیت است و با همین دید از منظر اینان قدرت،

عزّت ،ثروت ،مقبولیت و محبوبیت در دست خدا و در اختیار خدا و مربوط به خداست.

پس جز به خدا به چیز دیگری نمیاندیشیند و روی هیچ چیز و هیچ کس حساب خارج

از معمول نميكند .از آنجایی که روی قاعدة:
ِ 1
َم ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة َف َل ُه َعشْ ُر َأ ْمثالها.

هرکس یک کار برای خدا انجام دهد ،خداوند ده برابر آن به وی اجر و حسنه میدهد.

یکی از آن همه حسنة الهی این استکه او را در پنـاه دايمی و ابدی خود قرار میدهد

و از همه نوع حمایت خود او را بهرهمند میسازد .جمال دالرای خود را به وی مینمایاند
و او را برای ابد عاشق و مفتون خود میکند .دیگر ،زیباروترین زیبارویان هم در پیش

چشم وی زشت میشوند و ثروتمندترین افراد از دید وی بیقدر و بیمنزلت میگردند.

الحق که رسیدن به این مقام بدون طی دشـواریهای طاقـتفرسا و رنـجهای فراوان

و محرومیتهای زیاد و مشکالت ماالیطـاق مقدور نیست.

آیا میشود بدون این مقدمات در دربار خداوند به جایی رسید؟ خير؛

محال است.

محـال است که انسان بیدلیل به جایی برسد .به قول قدیمـیها هیچکس در دربار

پروردگار عزیز بالجهت نمیشود.

انبیاي الهی در مسیر خداخواهی ،رنجها بردند ،تلخیها چشیدند و سختیها کشیدند.

پیامبر عظیمالشأن زمانی عالیترین و برجستهترین و عزیزترین پیامبران و عالیقدرترین
موجودات شدند که در راه خدا بیشتر از همة پیامبران آزار دیدند و اذیت شدند؛

أوذيت.
َبی ِمثلِ َما
ُ
َما أو ِذ َی ن ّ

2

که خود فرمودند:

هیچ پیامبری به اندازة من اذیت نشده است.

هجرت یکی از همان موارد سخت و یکی از همان آزارهای بینظیر بود که پیامبر با

 -1سورة انعام ،آیة .160
 -2بحاراألنوار ،ج  ،39ص . 55
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طیب خاطر به استقبال آن رفتند و با لطف خداوند سربلند از آن خارج شدند.

آیا اگر پروردگار توانا پیامبر را از طریق اعجاز از م ّکه به مدینه میبرد ،موضوع هجرت

تا این اندازه زیبا و ماندگار میشد؟

اگر در اسالم موضوع جهاد نبود ،مسلمانان به چه چیز دیگری امتحان میشدند؛
و خدادوستی آنها چگونه امتحان میشد؟
و چگونه مشخص ميشد كه جان خود را بیشتر دوست دارند و یا خدا را؟
اگر نماز شب وجود نداشت،
چگونه میشد از کسی پرسید که خدا بهتر است یا خواب؟
اگر روزه نبود،
چهسان میتوانستیم از کسی بپرسیم خدا را بیشتر دوست داری یا غذا را؟

در مسیر کمال و در راه وصال همه آزمایش میشوند تا سره از ناسره تمیز داده

شود .در اسالم هرچند جهاد بسیار امر مق ّدسی است ،ولی:

 -قتال که احتمال کشته شدن درآن زیاد است ،از جهاد باالتر است.

 10نکتة مهم در مورد هجرت

 –1اگر هجرت طبیعی انجام میشد ،قدرت خدا و قدرتنمایی پروردگار هم چندان

مطرح نمیشد.

 -2اگر پیامبر چند روز قبل از تصمیم بتپرستان قریش که به طور قطع از طریق
وحی از آن توطئه مطلع شده بودند ،از م ّکه خارج میشدند ،اهمیت هجرت در این حد نبود

و جنگ توحید و شرک تا این اندازه تماشایی نمیگشت.

 –3اگر هجرت طبیعی صورت میگرفت ،اثبات حمایت همهجانبة خداوند از پیامبرش

تا این اندازه ملموس و محسوس نبود.

 –4بعضی از مواقع خداوند اصرار دارد که دشمنانش را بیآبرو کند و نقشههای آنها

را خنثی نماید .در ماجرای هجرت دشمنان اسالم به راستی بیآبرو شدند.

 –5خداوند بسياري از عوامل هستی را برای حفظ پیامبرش در موضوع هجرت به
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کار گرفت؛ حتی حشرات مانند عنکبوت را وادار کرد تا در مدخل غار با تار خود بپوشاند و
به کبوتر امر کرد تا در راه ورودی غار تخمگذاری کند و خداوند میداند که غیر از این دو

گروه از مأموران الهی ،چه گروه یا گروههای دیگری به کار گرفته شدند تا رسول رحمت

هجرتی فوقالعاده داشته باشد.

صنع طوری ماجرا را
هر چه هست خداوند نویسندة بزرگ نمایشنامة هجرت با قلم ُ

تنظیم کرد و به نمایش گذارد تا این اتفاق تا قیامت زیبا و تماشایی باشد.

بسیار بعید است که به کارگیری موجودات در آن رویداد منحصر به کبوتر و عنکبوت

باشد .ما از محتوای مذاکرات مشرکین در امر هجرت بیاطالعیم و از مشکالت راهبردی

که هجرت پیامبر برای آنها پدید آورد ،خبری نداریم.
 -چه تعدادی در آن ماجرا مریض شدند؟

 -چند نفرشان به لکنت زبان و لرزش دست و نافرمانی پا و بیاختیاریهای مختلف و

عصبانیتهایگوناگونوتحقیروتوهینهایکوچکهابهبزرگتروبزرگترهابهکوچکترها
گرفتار آمدند .و ...

 –6پروردگاری که اینگونه بندة خود را از هر خطری محافظت میکند و دقیقترین برنامهها

را برای موفقیت او تهیه و به اجرا میگذارد ،همچنان از مؤمنین حمایت میکند که خود

میفرماید:

َو َكذلِ َ
ك نُ ْن ِجی الْ ُمؤْ ِمنين.

1

و مؤمنان را [نيز] چنين نجات مىدهيم.

–7هیجانهجرتباهماهنگیدقیقمسائلاطالعاتیورعایتکلیةمسائلامنیتیتوسط
خود پیامبر اجرا شد .به همراه بردن ابوبکر میتواند یکی از آن دالیل باشد .چون وی اتفاق ًا

در مسیر پیامبر برای خروج از خانه در آن شب قرار داشت.

–8بیاطالعگذاردناصحابغیرازامیرالمؤمنین(ع)ازمسیرخودازعواملمؤثردرمخفی

ماندن مخفیگاه پیامبـر در غار ثور بود .کافی بود پیامبر یا امیرالمؤمنین ،یکـی دیگـر از
اصحاب را از مسیر خود و یا مخفـیگاه مطلع میکردند؛ كه اين امر برابر بود با افشاي

مخفیگاه و لو رفتن پیامبر و فشل شدن هجرت.

–9بهرغمآشکاربودنلطفوحمایتخداوندازپیامبرش،مراحلهجرتطبیعیوعادی
صورت گرفت .زيرا برای خداوند کاری نداشت که پیامبر را به یک ( َط ْرفَةَ َع ْين) از م ّکه به مدینه

منتقل کند و در آن صورت هجرت تا این اندازه هیجانانگیز نبود.
 -1سورة انبیا ،آیة . 88
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 –10دوران طفولیت پیامبر عجیب بود .نوجوانی پیامبر نیز عجیب بود .بعثت پیامبر هم
عجیب بود .گرایش جوانان قریش به پیامبر هم عجیب بود .رهایی از ِ
«شعِب ابیطالب» هم
عجیب بود .پیروزی در جنگهای داخلی و خارجی هم عجیب بود .فتح م ّکه هم عجیب بود.
لذا در این میان هجرت که میخواست مبدأ تاریخ قرار گیرد ،نمیتوانست موضوعی

ساده و بدون حاشیه باشد .به نظر ما اعجبالعجايب در زندگی پیامبر(ص) ،هجرت بود.

خروج از غار ثور

در نیمههای شب سوم توقف پیامبر در غار ثور سه شتر راهوار که امیرالمؤمنین مبادرت
به تهیة آنها کرده بودند ،در دامنة کوه آماده شده بودند تا پیامبر را از م ّکه دور کنند و به سوی

مدینه حرکت دهند.

اول
به احتمال زیاد اجتماع سران قریش در دارالنـدوه به منظور تصویب قتـل پیامبر ّ

االول بوده است .پیامبر به امر خداوند از شب دوم به غار ثور رفتند و همانگـونه که
ربیع ّ
گفتیم ،شب دوم و روز دوم و شب سوم و روز سوم و شب چهارم را تا نیمـههای شـب

در غار ماندند و بعد از نیمههای شب چهارم ربیعاالول که همه جا تاریک بود ،از غار خارج
شدند و با سوار شدن بر شتر راهوار ،راه یثرب را از بیراهه درپیش گرفتند.

از آنجایی که هنوز احتمال هرگونه توطئه قریش وجود داشت ،پیامبر بقیة شب را با

سرعت زیاد طی طریق کردند تا هرچه زودتر از قلمرو مشرکان قریش دور شوند.

همراهان پیامبر عالوه بر ابوبکر« ،عبداهلل بن اریقط دیلمی» بودند .وی بلدچی محسوب

میشد و به تمامی راههای اصلی و فرعی مدینه اشراف داشت .ب ه نظر میرسد که پیامبر

از بیراهه خود را به کنارههای دریای سرخ رسانده و در سواحل آن دریا به راه خود
ادامه داده باشند.

همچنین به احتمال بسیار زیاد به دستور پیامبر روزها در اختفای کامل استراحت

میکردند و شبها را در اختفای کامل ميتاختند.
ازآنجاییکهراهاصلـیم ّکـهبهمدینـه 450کیلومتـراست-کهکـاروانهااینمسیـررا
5روزهطیمیکردند-اماسفرپیامبرهشتروزطولکشید.اینخوددلیلمحکمیبراستفاده

از همة ابزارهای امنیتی برای سالمتی سفر حتی به قیمت طوالنیتر شدن راه و صعبالعبور
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بودن مسیر بوده است.

بدین سان پیامبر در روز دوشنبه  12ربیعاالول وارد «قبا» شدند.

يك محاسبة دقيق رياضي و نجومي

تاریخ دقیق هجرت به سال شمسی

این موضوع ثابت شده است که حادثة مهم و اساسی غدیر که در روز هیجدهم

ربیعاالول سال دهم هجری روی داد ،روز عید نوروز بوده است.

از طرف دیگر این نکته هم روشن است که هجرت در ربیعاالول روی داده است .یعنی

به لحاظ ظاهری هجرت در حدود دو هفته پس از هیجدهم ربیع ،ولی به لحاظ تاریخی ده

سال پس از هجرت به وقوع پیوسته است .با توجه به اینکه تفاوت سال قمری و شمسی

ده روز است ،یعنی سال شمسی  365روز وسال قمری  355روز است ،با یک حساب

ساده میتوان تاریخ قطعی وقوع هجرت در فصل و ماه شمسی را به دست آورد .برابر
محاسبة زیر چون ده سال پس از هجـرت ،غـدیر محقق شد ،پس باید  100روز از عید

نوروز کم کنیم.

تفاوت ماه قمری و ماه شمسی 10×10=100 :

چون  100روز از اول فروردین بکاهیم ،چنین میشود365 -100=265 :

دویست و شصت و پنجمین روز سال برابر سال شمسی ،میشود حدود بیستم ماه

آذر و با توجه به تفاوت هجرت در ربیعاالول با غدیر در هیجدهم ذيالحجه سال دهم به

اول هجرت را دوم ربیعاالول بپذیریم،
یک تفاوت دو هفتهای تا یک ماه میرسیم .یعنی اگر ّ
تفاوت میشود دو هفته .و اگر ورود پیامبر را روز جمعه شانزدهم ربیعاالول قبول کنیم-

که درست هم همین است -روز ورود پیامبر به مدینه اوایل زمستان یعنی اوایل دیماه
بوده است.

در این ماه اذان صبح  5/40دقیقه و غروب آفتاب حدود  5بعد از ظهر است .یعنی طول

شبهادراینماهحدود 14ساعتاست.واينبدانمعنیاستكههجرتدرفصلخنکانجام
شده؛ در فصلی که طول شب برای سفر شبانه بسیار مناسب بوده است.

الزم به توضيح است كه اين محاسبه براي نخستين بار انجام شده و مطرح ميشود.
مسجد انتظار

چنین به نظر میرسد که پیامبر اسالم پس از سهشب طی طریق در جنوب م ّکه و دور
شدن از م ّکه با پیمودن یک نیم دایرة گسترده و کامل راه مدینه را در امتداد سواحل دریای

سرخ با رعایت دقیقترین مالحظات امنیتی پیموده باشند .سپس به تدریج خود را به یکی
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از راههای فرعی و صعبالعبور م ّکه به مدینه رسانده و به راه خود ادامه داده باشند.

پیامبر در تمامی مسیر از نزدیک شدن به آبادیها و واحهها خودداری کردهاند .زیرا

بیم هر گـونه توطئه و تبانی در هر حال و جود داشت .ولی از اسناد برمیآید که از «بـدر»

  150كيلومتري مدينه -به بعد راه اصلی را پیموده و ادامه داده باشند .چون این مسیربه «مسیر هجرت» معروف است.

سرانجام پیامبر(ص) پس از هشت روز سفر پرمخاطره و دلهرهآور  16ربیعاالول به
وادی « ُقبا» رسیدند .قبا در  12کیلومتری یثرب بود .بهرغم اصرار همراهان و بعضی از
اصحاب که به استقبال پیامبر از یثرب به قبا آمده بودند تا هر چه زودتر پیامبر به یثرب

وارد شوند ،نپذیرفتند .زيرا پیامبر بیصبرانه در انتظار امیرالمؤمنین(ع) بودند.

ایشان با توجه به سهم برجسته و تعیینکنندة امیرالمؤمنین علیبنابیطالب در

موضوع زیبای هجرت و حواشی دله رهآور آن ،نمیخواستند که بدون حضور ایشان
هجرت را به پایان ببرند.

این نکتة بسيار ظريف از فرازهای زیبای هجرت و یکی از زیباترین صفحات کتاب

نورانی و سراسر شرف ،عزّت و افتخار موالست.

پیامبر عزیز در مدت توقف در قبا مبـادرت به ساختن مسجـدی کردند که به «مسجد

انتظار» شهرت یافت.

سرانجام امیرالمؤمنین(ع) در روز  16ربیعاالول همراه مـادرشان فاطمه بنت اسد و

حضرت صدیقـة طاهره فاطمـة زهرا سالماهلل علیهـا و فاطمه دختر زبیـر وارد قبا شدند.
پیامبر عمیق ًا از دیدن امیرالمؤمنین خرسند شدند.
مسرت کردند و از اینکه فاطمه بنت
همچنین از زیارت حضرت زهرا فوقالعاده اظهار ّ

اسد به سالمتی به قبا رسیدند ،مسرور بودند.

پیامبر عالیقدر اسالم مراتب رضایت کامل خـداوند سبحـان را از نقش بـیبدیـل

امیرالمؤمنین در موضوع هجـرت را به اطالع امیرالمؤمنین رساندند.

آیات  191تا  195سورة مبارکة آلعمران ناظر بر همین موضوع است؛ به خصوص
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آیة زیر که میفرماید:
َ
َ
ُ
ُ
يع َع َم َل َعا ِم ٍل ِّم ُ
نكم ِّمن َذ َك ٍر أ ْو أن َثی،
َف ْاس َت َج َ
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أنِّی َل أ ِض ُ
بَ ْعضُ ُكم ِّمن بَ ْع ٍ
ض؛
ين َه َاج ُروا َو ُأخْ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِار ِه ْم،
َفالَّ ِذ َ

َو ُأو ُذوا ِفي َس ِبي ِلی َوقَا َت ُلوا َو ُق ِت ُلوا َ ُل َك ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َس ِّيئَا ِت ِه ْم،
َّات َت ْج ِري ِمن َت ْح ِت َها ْ َ
َو َ ُل ْد ِخ َل َّن ُه ْم َجن ٍ
ال ْن َها ُر،
1
ث ََوابًا ِّم ْن ِع ِند ا ِ
ند ُه ُح ْس ُن الث ََّو ِ
اب .
هلل َواهللُ ِع َ
خداوند آنها ،خواست آنها را پذیرفت؛

اینکه من (خدا) عمل هیچ عملکنندهای از شما مرد باشد یا زن ،نادیده نخواهم گرفت.
شما از هم هستید.
پس آنانکه هجرت کردند و از خانهها و شهرهای خود به دلیل خداخواهی اخراج شدند،
و در راه من آزارها دیدند و جنگ کردند و کشته شدند،
تحقیق ًا گناهان آنها را میبخشم و آنها را در باغهای بهشتی پذیرایی میکنم،
که به طور دايم آب صاف و زاللی در پای درختانش جاری است.
این پاداشی از ناحیة خداست؛
و اصوالً بهترین پاداشها نزد خداست.

آیة فوق به خوبی تصویری گویا و روشن از عملکرد بندة مخلص وعکسالعمل خداوند

را نشان میدهد.

عمل از هر که باشد،
و هر چه باشد،
از دید خداوند ،پنهان و بدون پاداش نمیماند.

پیداست هر عملی که برای خداوند انجام شود ،پاداش آن منحصراً در دست خداست.

کارهایی مانند هجرت در راه خدا وقبول اخراج از زاد و بوم خویش به اتهام خداخواهی

و ترویج این فرهنگ آسمانی و جهـاد در راه خـدا و کشته شدن در این مسیـر ...كه برای

نمونه در آیة مذكور آمده است.

راستی آیا میتوان یک انسان معمولی را بدون طی این مراحل سخت و دشوار تأیید

علو مقام را درخواست کرد؟
کرد و گزینش نمود و برای وی ّ
بدون شک پاسخ منفی است.

راستی اگر هجرت پیامبر بدون آن همه گرفتاری و درد و رنج اتفاق میافتاد ،این همه

زیبایـی و شکـوه از هجرت برجای میماند؟ و عوامل مؤثر دیگر در هجرت مورد تجلیل
پروردگار قرار میگرفتند؟
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اصو ً
ال روابط حاکم بر خالق و مخلوق رابطة معشوق و عاشق است.

چگونه است که ما میگوییم:

 خدا را دوست داریم ،خداوند همه چیـز ماست ،خداوند را از هر چیـز و از هرکسبیشتر دوست میداریم ،اص ً
ال ما عاشق خداییم.
چه کسی این شعارهای زیبای عرفانی را از ما قبول میکند اگر ما در مسیر این شعارها

گام عملی برنداشته باشیم؟

خداوند فرموده است:

ون َ
هلل .
اهلل َفا َّت ِب ُعونی ُي ْح ِب ْب ُك ُم ا 
إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُت ِحبُّ َ

1

ای پیامبر! به مردم بگو:

اگر ادعا میکنید که خداوند را دوست میدارید،

پس:

از من تبعیت کنید.
 شرط قبولی دوستی خدا ،اطاعت از پیامبر خداست.و اطاعت از پیامبر هم به معنای وسیع آن،
انجام واجبات و دوری از مح ّرمات است،
یعنی:
دوست داشتن اهلالبیت و اطاعت از آنها،
و تأیید امر و نهی آن بزرگواران.

یعنی:

در کنار مولیالموحدین امیرالمؤمنین بودن و با ناکثین ،قاسطین و مارقین جنگیدن.

یعنی:

دست در دست امام مجتبی گذاردن و با مخالفان آن امام عزیز و با همه معاندان و

دینفروشان و اخاللگران و با طاغوت شام و با طاغوتیان مبارزة بیامان داشتن.
یعنی:

با امام حسین از مدینه خارج شدن و گِر ِد کعبـة وجودی ایشان طواف کردن و سپس در مع ّیت

ایشان به سوی شکوهمندترین سرزمینها به منظور عشقبازی در راه جانان به راه افتادن؛
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و سرانجام در خون خود غلتيدن ،نوشتن.

یعنی:

 -یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

این است فلسفة هستی که بعثت ،هجـرت ،شهادت ،اسارتّ ،عزت ،عظمت ،قدرت و

والیت ابزار و لوازم آن است ،همین؛ تا مالئکهاهلل همـراه انبیا و اولیا بخوانند و بسرایند و
بگویند و افتخار كنند:

الح َس ْينِ ،
الح َس ْينِ َ ،و َع َلی ْأوال ِد ُ
لی ْبنِ ُ
السأل ُم َع َلی ُ
َّ
الح َس ْينَ ،و َع َلی َع ِّ
أص ِ
الح َسينِ
َو َع َلی ْ
حاب ُ
السألم.
ين بَ َذلُوا ُم َه َج ُه ْم ُد َ
اَلّ ِذ َ
ون الْ ُح َس ْين َع َل ْي ِه َّ

ورود به یثرب

سرانجام پیامبر عظیمالشأن اسالم به همراه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که دو

تن از اصحاب کسا و از اهلالبیت محسوب میشدند و میشوند ،روز جمعه شانزدهم

ربیعاالول وارد يثرب شدند.

رسول رحمت در مسیـر خود از محـالت قبايل مختلف مانند بنـیسالم ،بنـیساعده،

بنـیحارث و بنـیعدی عبور کردند .در تمامی این محالت ،بزرگان و رؤسای قبايل استدعا

میکردند که پیامبر محل اقامت خود را در منطقة آنها قرار دهند ،اما پیامبر بنا به بعضی از
مالحظات نپذیرفتند.

پیامبر میفرمودند جلو شتر مرا بازگذارید ،زیرا که او مأمور است .این شتر در هر جا
توقفکرد،درهمانجااقامتخواهیمکرد.پیامبربههنگامظهروقتیبهمحلّهبنیسالمرسیدند،
نخستین بار به اقامة نماز جمعه پرداختند .سپس به راه خود ادامه دادند.

نجار» از حرکت بازماند؛ یعنی همانجایی
سرانجام شتر پیامبر در محلة «بنیمالک بن ّ

که امروز مسجدالنبی آنجاست .تا پیامبر از شتر پیاده شدند ،مادر «ابوا ّیوب» وسایل

شخصی پیامبر را از شتر باز گرفت و به خانة خود برد .پیامبر به خانة ساده و خشت و
گِلی ابوایوب وارد شدند .خانه دوطبقه داشت ،بهرغم آنکه صاحب خانه پیشنهاد کرد که
اقامتگاه پیامبر در طبقة دوم باشد و به دلیل ادب و عرفان اسالمی میگفت :دوست ندارم

در طبقة فوقانی اقامتگاه شما که فوق همه هستی میباشید اقامت کنم .پیامبر ضمن تشکر
از وی اقامت در طبقة همکف را برای سهولت تماس با مردم و رفت وآمد سادهتر ترجیح

دادند.
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بدین سان این منزل تا ساختن منزل پیامبر حدود دو ماه اقامتگاه ايشان بود.

از روز ورود پیامبر به یثرب این شهر پرافتخار به «مدینهالنبی» تغییر نام داد؛ كه بعدها

برای سهولت تلفظ یا هر دلیل دیگر به «مدینه» معروف شد.
این روز یکـی از شکوهمنـدترین روزهـاست .ضمن ًا این هجـرت تاریخساز و الهی به

دستور پیامبر اسالم ،مبدأ تاریخ قرار گرفت.

پس منشأ سال هجری قمری و حتی هجری شمسی از هجرت عظیم پیامبر است.

زمینههایهجرت

پیامبر عزیز برای انتشار پیام خداوند لحظهای تعلل نمیکردند .نامرادیها ،مخالفتها

و عداوتها اثری بر روح پاک آن وجود مقدس نداشت.

پیامبر مسافرتی به طائف که در  70کیلومتری مکه بود ،داشتند ،شاید افرادی تحت

تأثیر قرار بگیرند و گشایشی در امور شود .اما مردم آن شهر به تحریک مقامات شهر،

پیامبر را با سنگ و چوب از شهر اخراج کردند .به قدری به بدن مبارک ایشان سنگ زدند

و خون جاری شده بود که کف و پشت هر دو پای ایشان پر از خون گردید.

ایشان در خارج از طائف در سایة درختی نشستند در همان حال واحوال به راز و

نیاز با خداوند مشغول شدند.
ال َّل ُه َّم ِإنِّی َأشْ ُكو ِإلَ ْي َ
ف ُق َّو ِتی َو ِق َّل َة ِحي َل ِتی َو َه َوا ِنی َع َلی الن ِ
َّاس،
ك ضَ ْع َ
َ َ
ين،
الر ِاح ِم َ
أن َْت أ ْر َح ُم َّ
ين،
َأن َْت َر ُّب الْ ُم ْس َت ْض َع ِف َ
ِ ُِ 1
َو َأن َْت َر ِّبی ِإلَی َم ْن َتكلني
پروردگارا!

به تو پناه میآورم .نیرویم ضعیف و توانم کم و غیر از تو و درگاه تو راهی نیست.
ای مهربانترین مهربانها!
ای پروردگار ضعیفان و نیازمندان!
ای خدای من! به که پناه ببرم جز تو؟
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این سفر یک هفتهای دستاورد جالبی هم داشت .عتبه و شبیه دو تن از سران قریش که
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مرحوم مجلسی از حضرت علی(ع) اين دعا را نقل کرده است که در موقع شداید خوانده میشود.

در دشمنی با پیامبر اسالم شهرت داشتند و پیامبر لختی برای رهایی از َش ّر اشرار طائف

«عداس» ظرف انگوری را به
در سایه درخت باغ آنها استراحت میکردند ،غالمشان به نام ُ

دستور آن دو برای پیامبر برد .پیامبر قبل از خوردن انگور «بسماهللالرحمن الرحیم» گفتند.

ُعداس که مسیحی بود ،بسیار تعجب کرد و از پیامبر پرسید :این جمله در حجاز و در این

«عزّی» آغاز میکنند .موضوع
منطقه رایج نیست .مردم در اینجا کارها را با نام «الت» و ُ

چیست؟

حضرت از عداس پرسیدند :اهل کجایی و چه دینی داری؟

عداس گفت :اهل سرزمین نینوا هستم و نصرانی میباشم.

پیامبر فرمودند :سرزمین آن مرد صالح یعنی یونس بن َمتّی.

پاسخ پیامبـر بر تعجـب عداس افزود .عـداس پرسید :شما یـونس متـی را از کجـا

میشناسی؟

پیامبر فرمود :برادرم یونس مانند من پیامبر بود.

خالصه این محاورات موجب شد که ُعداس به پیامبر ایمان بیاورد؛ و این دستاورد

بزرگی برای پیامبر بود.

بارقهای از یثرب

در محیط محدود م ّکه تمامی تالش سران قریش محدود کردن پیامبر و آزار مسلمانان
بود .اما در ایام حج که حاجیان برای حج به م َکه میآمدند ،م ّکه سخت سرگرم پذیرایی از

حاجیان بود و تا حدی از فشارها بر پیامبر کاسته میشد.

پیامبر در موسم حج سال  11بعثت با  6نفر از اهالی یثرب و از قبیلة «خزرج» مالقات

کردند و از آنها پرسیدند :شما با یهودیان همپیمان هستید؟ گفتند :آری.

پیامبر آیاتی از کالماهلل مجید بر آنها خواندند .آیات قرآن در دل آنها انقالبی برپا کرد.

در نتیجه هر  6نفر ایمان آوردند.

یکی از علل ایمان آوردن آنها در این بود که آنها از یهودیان شنیده بودند که پیامبری

از نژاد عرب ظهور میکند که مروج توحید و یکتاپرستی خواهد بود و به سلطة بتپرستی
و بتپرستان خاتمه خواهد داد .آنها به خود میگفتند در ایمان به پیامبر بر یهود سبقت
بگیرند و پیامبر را یاریکنند.

اهالی یثرب به پیامبر گفتند :سالیان درازی است که بین ما و طایفة دیگری در یثرب
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به نام «اوس» اختالف ،جنگ و برادرکشی است .امید داریم به برکت آیین شما ریشة این

اختالفها کنده شود .آنها اضافه کردند :ما عازم یثرب هستیم .ما اسالم را بر اهل خود

عرضه میکنیم اگر قوم ما همگی به شما ایمان بیاورند ،شما گرامیترین شخص نزد ما
خواهی بود.

مورخاننوشتهاند:

وقتی که این  6نفر به یثرب بازگشتند ،فعالیت گستردهای برای ترویج اسالم آغاز

کردند .طولی نکشید که به لطف خداوند و راهنمایی پیامبر و تالشهای آنها در تمامی
توجهی از مردم
خانههای یثرب از اسالم و از پیامبر اسالم ذکر خیر بود و جمع قابل ّ

یثرب به اسالم ایمان آوردند.

این خود مقدمهای برای هجرت پیامبر به یثرب شد.

سال دوازدهم بعثت

سال بعد یعنی در ایام حج سال دوازدهم بعثت  12نفر دیگر از اهالی یثرب که با
مساعی آن  6نفر مسلمان شده بودند ،به م ّکه آمدند و در «عقبه» و در اختفای کامل با پیامبر
مالقات کردند .معروفترین آنها شخصی به نام «اَ ْس َعدِبن زُراره» بود.
آنها با پیامبر در مفاد زیر به توافق رسیدند:

 –1به خدا شرک نورزیم.
 –2دزدی و زنا نکنیم.
 –3فرزندان خود را نکشیم.
 –4به یکدیگر تهمت نزنیم.
 –5کارهای زشت انجام ندهیم.
 –6با انجام کارهای نیک ،مخالفت نداشته باشیم.

این مواد ششگانه خالصة اسالم محسوب میشود.
برای افرادی که از سیاستهای راهبردی اسالم اطالعی ندارند و مشکالت بسیط و
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اولیة اسالم قابل حل است ،از این موارد
پیشپا افتادهای دارند که به سادگی توسط احکام ّ
اخالقی گفتن و بر انجام آنها تأکید داشتن ح ّ
الل مشکالت بسیاری از مردم است.

ُمفاد فوق که به امضاي طرفین رسید ،به «پیمان عقبة اول» معروف شد.

پیمان فوق به «بَیعةالنساء» هم معروف است ،زیرا بخش مهمی از پیمان ششگانة فوق

اگر به زنان بیاعتنایی شود و حمایت و همکاری و مساعدت آنان نباشد ،پیمان از همان آغاز

عقیم میشود.

این 12نفر با دلی سرشار از عشق به خداوند و عالقة شدید به پیامبر به یثرب بازگشتند

و برای گسترش اسالم تالش خستگیناپذیری را آغاز نمودند.

وقتی که آنها مشاهده کردند مردم یثرب عالقمند به اسالمند ،ولی کسی نیست که آنها

را با معارف اسالمی آشنا کند ،از پیامبر خواستند فرد مناسبی را برای این کار به یثرب
اعزام نماید.

رجلنامدارومه ّذبوآشنابااسالمرابرایراهنمایی
پیامبررحمت«مصعببنعمیر»آن ُ

مردم یثرب به آن شهر فرستادند.

مصعب توانست در مدت کوتاهی دلهای پاک مردم یثرب را ماالمال از عشق خداوند

و محبت به اسالم نماید.

او اولین کسی است که در یثرب به اقامة نماز جماعت پرداخت.

پیمان عقبة دوم

کار مصب در یثرب با همراهی  18نفر از مردم شهر که در دو نوبت با پیامبر مالقات

کرده بودند ،باال گرفت.

افراد زیادی از مردم یثرب دقیقهشماری میکردند تا موسم حج فرارسد و آنها بتوانند

به بهانة حج با پیامبر مالقات کنند.

در مراسم حج آن سال  500نفر از اهالی یثرب به حج آمدند .در بین آنها  73نفر

مسلمان بودند و بقیه ترجیح میدادند که به دست پیامبر مسلمان شوند!
آنها با رعـایت مالحظات امنیتی و دور از چشم مردم م ّکـه در «عقبه منی» با پیامبر

مالقات کردند.

در کتابهای تاریخی از نقش نیرومند عباس عمـوی پیامبـر در آن مجلس سخن به

میان آمده است.

به نظر نویسنده اینها از جعلیات بنیالعباس است.

عباس که تا جنگ بدر در صف مشرکین بود و حتی در آن جنگ اسیر شد ،آیا میتوانست
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نقشی در آن جمع داشته باشد؟

هیأت اعزامی از یثـرب در شب سیزدهم ذيالحجه با پیامبر مالقات کردند .تصمیم

پیامبر بر این بود اگر آن هیأت با پیامبر پیمانی مبنی بر حمایت همهجانبه از ایشان منعقد

کنند ،به یثرب هجرت کنند.

پیامبر در جمع هيأت یثرب بعد از تالوت آیاتی چند از کالماهلل فرمودند:

 -با شما پیمان میبندم .از من دفاع کنید ،همان طور که از فرزندان و اهـل بیـت خود دفاع

میکنید.

چند تن از هیأت با شور و اشتیاق فراوان از جمع برخاستند و مراتب آمادگی کامل

خود را برای دفاع از پیامبر اسالم اعالم کردند.

این پیمان عزم تغییرناپذیر پیامبر برای رفتن به یثرب را جزم کرد.
واکنش قریش

قریش از هیچکدام از دو پیمان اهل یثرب با پیامبر باخبر نشدند .خبر آنها با تأخیر به
سران م ّکه رسید .به خصوص پیمان عقبة دوم که بر رفتن پیامبر و مسلمانان به یثرب و
تشکیل حکومت در آن سرزمین تأکید میکرد ،بتپرستان را شدیداً وحشتزده کرد.
آنها به خود میگفتند که ما در م ّکه از عهدة آنها برنمیآییم ،اگر آنها به یثرب بروند،
دیگر مبارزه با آنها دشوار و پرهزینه و تا حدی مشکل است.
هرچه بود ،کار از کار گذشته بود.

پیامبر برای رفتن به یثرب آماده میشدند و مسلمانان به صورت مخفیانه و بدون

اطالع به اهل و دوستان خود ،به یثرب میرفتند .حتی برای آنکه قریش را بیاطالع بگذارند،
عالوه بر اموال غیرمنقول ،اموال منقول خود را به پـول تبدیل نمیکردند تا مردم م ّکه را از

رفتن خود بیاطالع گذاشته و غافلگیر کنند...
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فصل هفتم

تشکیل نخستین دولت اسالمی در مدینه

مساعی جمیلة انبیا

تمامی اوامـر الهـی به مردم که به وسیلة انبیا به آنها ابالغ شده ،همه برای حاکمیت
توحید است .این موضوع کام ً
ال راهبردی است .یعنی هیچ عاملی نمیتواند آن را تغییر دهد

و یا زیاد و کم کند و یا جایگزین سازد .بنابراین تمامی مساعی انبیای الهی فقط و فقط به
اهتزاز درآوردن پرچم توحید در بلندای عالم است .حال باید پرسید:
 -چگونه و با چه شکل و تمهیدی حاکمیت توحید ایجاد میشود؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت:

 هیچ امر مهمی بدون تهیة مقدمه محقق نمیشود .مث ًال برای ساختن یک مجتمع

مسکونی و حتی یک ساختمان معمولی ،اقدامات زیر شرط الزم است:
 –1باید زمین موردنظر را مشخص کرد.

 –2باید با آزمایش ،خاک زمین مزبور را مورد بررسی فنی قرار داد.
 –3باید نقشة کلّی ساختمان را توسط مهندس یا مهندسین معمار تهیه نمود.

 –4باید از راههای قانونی و با ارایة نقشه ،مجوز ساخت را از مراجع ذیربط اخذ کرد.
 –5باید نقشة اجرایی ساختمان را تهیه کرد.
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 –6در عرض این کارها باید مبادرت به تأسیس کارگاه نمود و به تدریج وسایل الزم

را فراهم آورد.

 – 7باید برابر نقشه ،گودبرداری و خاکبرداری را آغاز نمود .در خاکبرداری حتم ّا

باید مراقبت کرد که به منازل و اماکن اطراف آسیبی وارد نیاید.

 –8به تدریج بتنریزی آغاز شود .دقت باید کرد که بتنریزی نباید در قعر گرما باشد،

زیرا آب بتن قبل از آنکه خود را بگیرد ،خشک میشود.

در چلة زمستان هم نباید باشد ،زیرا بتن یخ میزند .در هر دو مورد مقاومت بتن
شدیداً پایین میآید و عمر ساختمان کوتاه میشود.
 –9بعد از خشک شدن بتن ،به تدریج دیوارها و ستونها باید ساخته شود .این مرحله

از اهمیت باالیی برخوردار است.

ِ
سقف ّاول اقدام شود.
 –10پس از باال آمدن دیوارها و ستونها قالببندی برای ریختن بت ِن

 –11از آن به بعد همین روند کار برای سقف دوم ،سوم و ...باید طی شود .همزمان

با این برنامهها دیوارهای سازههای طبقة اول مانند اتاقهای خواب ،مهمانخانه ،آشپزخانه،

سرویس و ح ّمام چیده میشود.

 –12به تدریج رابیسبندها برای زیبایی سقف رابیسبندی میکنند و گچکارها شروع

به سفید کردن دیوار میپردازند.

 –13کمکم لولهکش کار لولهکشی را شروع میکند.

 –14برقکش نیز برقکشی را انجام میدهد .این دو گروه نباید با هم کار کنند.
 –15همزمان موتورخانه نصب میشود.
و...

اگر تمامی این مراحل به خوبی پایان پذیرد ،اصطالح ًا میگویند سفتکاری ساختمان

تمام شده است .پس از این مراحل ،نازککاری آغاز میشود .نازککاری نیز خود مراحلی

دارد که از آن میگذریم.

چنانچه تمامی سفتکاری و نازککاری بنا پایان یابد و صاحبخانه به تجهیز آپارتمان

مسکونی خود پرداخت ،تازه این ساختمان ،ظرف زندگی است.

زندگی کردن در این ساختمان همراه با برنامههای اعتقادی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی

178

در راستای منـزلت صاحبخانه را میتوان مضروف ساختمان دانست .چرا که اجرای هر تفکری
نیاز به ظرف دارد.

حکومت الهی

به اجرا درآوردن دقیق دستورات و خواستههای الهی بدون ایجاد یک حکومت ارزشی

و الهی مقدور نیست.

چگونه ممکن است در حاکمیتهای طاغوتی ،کسی به دنبال اجرای اوامر الهی برآید؟
تاریخ انبیا مشحون از شکستهای مستمر انبیا در این مسیر است .اصو ًال هر حاکمیتی

به منظور ارایه ،اشاعه و اجرای تفکر حاکم است .بنابراین برای اجرای فرمان پروردگار
حتم ًا باید به یک حاکمیت اندیشید؛ آنگاه همة امکانات را به آن منظور به کار گرفت.
انبیای الهی به کرات برای به دست گرفتن قدرت از طاغوتیان ،دورخیز کردند؛ رنجها

بردند و مصیبتها دیدند و تلخیها چشیدند ،اما چیزی به دست نیاوردند.

جمع زیادی از پیامبران الهی در این مسیر جان خود را از دست دادند و پیامبران بزرگی

مانند حضرت ابراهیم به همین بهانه تا مرز شهادت ،آن هم سوختن در آتش خشم بتپرستان

پیش رفت.

حضرت موسی زحمات زیادی کشیدند ،ولی با حمایت همهجانبة پروردگار حتی موفق
شدند طاغوت مت ّکبر و خونخوار مصر یعنی فرعون را از قدرت به زیر کشند و در دریا

غرق کنند؛ اما دریغ و درد که حضرت موسی(ع) به دلیل عدم همراهی قوم ستمکار خود-
بنیاسرائیل-وعدمهمراهیآنهانتوانستدقیق ًابهحاکمیتتوحیدبرسد.دراینمسیرحضرت
موسی الحق که زحمت زیادی کشید .اما مگر میشود بدون یاران همراه کاری کرد؟

گاهی که موسی آنها را به جنگ با طاغوتیان و تحقق حاکمیت توحید و آقایی خودشان

به ورود کمهزینه به بیتالمقدس دعوت میکرد ،میگفتند:
قالُوا :

يا ُموسی!
 ِإنَّا لَ ْن ن َْد ُخ َلها َأبَداً ما دا ُموا فيها َفا ْذ َه ْب َأن َْت َو َربُّ َ
ك َفقا ِتال ِإنَّا ها ُهنا قا ِع ُدو ن .

1

به موسی میگفتند:

ما هرگز داخل آنجا نمیشویم؛
تا زمانی که در آنجا گروهی هستند ،تو برو با پروردگارت با آنها بجنگید؛ ما همین جا نشستهایم.

موسی به کرات الطاف فراوان پروردگار را به یاد بنیاسرائیل میآورد ،آنگاه آنها را

امر به انجام کاری میکرد و یا از مشکلی نهی مینمود .از جمله به آنها میگفت:
 -1سورةمائده ،آیة .24
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َو ِإ ْذ َ
قال ُموسی لِق َْو ِم ِه:
هلل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ َج َع َل ُ
يا ق َْو ِم ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت ا ِ
فيك ْم َأ ْن ِبيا َء،
1
َو َج َع َل ُك ْم ُم ُلوك ًا َو آتا ُك ْم ما لَ ْم ُي ِ
ؤْت َأ َحداً ِم َن الْعالَمي ن .
زمانی که موسی به قوم خود (بنیاسرائیل) گفت:

ای قوم من! نعمت خدا را که به شما عطا شده است ،به یاد آورید،
اینکه پیامبرانی از قوم شما مبعوث شدند که:
زنجیر بندگی و بردگی فرعون را از پای و عقیدة شما گسست؛
و شما را حاکم و صاحب اختیار خود قرار داد،
و به شما چیزهایی بخشید که به هیچ قومی نداده بود.

ا ّما یادآوری این همه نعمت بینظیر برای مردمی لجوج و بیمعرفت چه سود؟ گاهی

که در مسیر مبارزه با بتپرستان و خودپرستان همه نوع وسایل آسایش آنها فراهم بود؛

حتی خداوند متعال به منظور تسهیل در امر حاکمیت توحید ،غذای مسیر آنها را هم به
طور مستمر در اختیارشان میگذاشت ،از جمله دو غذای ارزشمند « َم ّن» و «سلّوی» را.
من عسلهایی بوده است که بر روی درختان مسیر وجود داشته است و
گفتهاند که ّ

وی» نیز پرندهای مانند سار بوده است .نوعی از همین پرنده شب هنگام به صورت
«سلْ َ
َ
گروهی بر درختان برای استراحت و خواب فرود میآیند؛ آنگونه که در خوزستان و به
خصوص در اهواز و دزفول وجود دارد .در چنین شرایطی صید آنها بسیار سهل وساده

است .زیرا با یک چادر که بر درخت بیندازند میتوانند در هر بار دهها قطعه از این پرنده
را شکار کنند.

حضرت موسی همة این تسهیالت را که در اختیارشان قرار گرفته بود ،از قدرت خدا

و نشان درست بودن مسیر الهی خود میدانست.

اما برعکس ،قوم ناسپاس بنیاسرائیل که عزم همراهی با پیامبر خود را نداشتند،
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نافرمانی خود را به شکل دیگری بروز دادند:
َو ِإ ْذ ُق ْل ُت ْم يا ُموسی!
 لَ ْن ن َْص ِب َر َعلی َطعا ٍم ِ
واح ٍد،
ِ 2
ك ُيخْ ِر ْج لَنا ِم َّما ُت ْن ِب ُت ْ َ
َفا ْد ُع لَنا َربَّ َ
ض ِم ْن بَ ْق ِلها َو ِقثَّائِها َو ُفو ِمها َو َع َد ِسها َو بَ َصلها.
ال ْر ُ

 -1سورة مائده ،آیة.20
 -2سورة بقره ،آیة . 61

زمانی که بنیاسرائیل گفتند:
اي موسي!
ما طاقت تحمل یک نوع طعام را نداریم،
از پروردگارت بخواه که آنچه از زمین میروید،
نصیب ما کند؛ مانند سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز را.

بود.

مالحظه بفرمایید که ایراد بنیاسرائیل صرف ًا ناسپاسی و کارشکنی بود؛ زیرا:
اوالً :یک غذا نبود ،که میگفتندَ :طعا ِ ِم َواحدِ؛ بلکه َم ّن و َسلوی یعنی عسل و گوشت پرنده
ثانیاًَ :م ّن و َسلوی را خداوند مائدة آسمانی میداند ،ولی قوم زمینی و خاکی بنیاسرائیل

آنچه را زمینی بود ،میخواستند.
ك ُيخْ ِر ْج لَنا ِم َّما ُت ْن ِب ُت ْ َ
َفا ْد ُع لَنا َربَّ َ
ض ...
ال ْر ُ
هرچه بود بنیاسرایئل قومی سرکش ،پرتوقع ،راحتطلب ،دینستیز ،بیایمان ،غیرقابل

اعتماد و بیلیاقت بودند.

همة اتهام واردة نویسنده به آنها از آیة  61سورة بقره فهمیده میشود.
َ
قال :
ون الَّذی ُه َو َأ ْدنی بِالَّذي ُه َو خَ ْي ٌر ا ْه ِب ُطوا ِم ْصراً
َأ َت ْس َت ْب ِدلُ َ
َفإ َِّن لَ ُك ْم ما َس َألْ ُت ْم َو ضُ ِربَ ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذلَّ ُة َو الْ َم ْس َك َن ُة
َو با ُؤ بِغَضَ ٍب ِم َن ا ِ
هلل،
ذلِ َ
آيات ا ِ
ون بِ ِ
هلل،
ك بِ َأنَّ ُه ْم كانُوا َي ْك ُف ُر َ
ين بِغ َْي ِر الْ َح ِّق ؛
َو َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّن ِب ِّي َ
1
ذلِ َ
ك بِما َع َص ْوا َو كانُوا َي ْع َت ُدو ن .
موسی گفت:

آیا شما چیز خوب را بر چیز پایین ترجیح میدهید؟
حال که چنین هست و از همراهی با من خودداری میکنید،
بروید و در شهر ساکن شوید؛ (یا برویدگم شوید).
سپس ذل ّت و زبونی بر آنها بار شد و مورد خشم خداوند قرار گرفتند.
 -1همان.

علتش این بود که:
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ی ُکشتند.
به آیات الهی کافر شدند ،و به طور مستمر پیامبران خدا را م 
این دلیل عصیان آنها و تجاوز آنها از مسیر حق بود.

نکتة قابل توجه از این فراز از تاریخ بنیاسرائیل این است که:

 -وقتی خطایی از انسان سر زند که ریشه در نهاد انسان نداشته باشد،

                                                              قابل اغماض و قابل گذشت است.
                   برعکس ،اگر شخصی خطایی و یا گناهی مرتکب شود که :
نشان باطن فاسد و درون سیاه او باشد،
دیگر به بزرگی و کوچکی گناه توجه نمیشود.

گناهکار هرکس باشد ،قابل تعقیب؛ و خطا هر قدر کوچک باشد ،باید جداً به آن رسیدگی

شود.

اول
وقتی بنیاسرائیل به بهانة یکنواختی غذا از فرمان موسی سرباز زدند ،درگام ّ

انسان میگوید :چیزی نیست .یکنواختی غذا با عدس و پیاز و سبزیجات برطرف میشود،
اما اگر اعتـراض به غذا اعتـراض به حضرت موسی و یا اعتراض به پروردگار باشد،

سرانجام به کشتن انبیا و ایجاد مانع در توسعة توحید میشود.
از همین موضوع قرآنی به خوبی استفاده میشود که:

تشکیل حکومت توحیدی،

                          جز با همراهی و همکاری توحیدمحوران والیتمدار مقدور نیست.

حساس زهر خود را میریزند و
مخالفان این ساز وکار سرانجام در شرایط ّ

برنامههای الهی انبیا را با شکست روبهرو میکنند.

رهبران الهی همواره کوشیدهاند:

یاران خود را از افراد صالح ،مصلح ،خالص و پرهیزگار انتخاب کنند؛
همانهاییکه باطنشان از ظاهرشان بهتر است.

اص ً
ال نماز شب برای همین منظور در اسالم وارد شده است.

هنگامی که پیامبر اسالم دعوت خود را آشکار کردند و با مقـاومت سرسختانة اهل

م ّکه روبهرو شدند و مخالفان در برابر او به مخالفت و تکذیب برخاسته بودند ،پیامبر

دستور پیدا میکنند در این مرحله با آنها مدارا نمایند».

1
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پیامبر در آن مقطع مأمور به مدارا شدند .در عوض سورة مز ّمل نازل شد و دستورالعمل

 -1تفسیر نمونه ،ج  ،25ص .125

زیبا و شکوهمندی برای خودسازی و رشد باطنی از ناحیة خداوند رسید؛ آری برپایی نماز شب:
َّ َ َّ ِ 1
يا َأيُّ َها الْ ُم َّز ِّم ُل ! ق ُِم الل ْيل ِإال َقليال.
ای جامه به خود پیچیده!

شب را بیدار باش ،اال مقداری از شب.

نماز شب آثار بسیار زیبا و پرشکوهی دارد؛ از جمله آنکه درون و باطن شخص را

پاالیش و روح را صیقل و درون را پاکیزه میکند .آری ،چون در خواندن نماز شب ریا
وجود ندارد .نماز صددرصد برای خدا خواهد بود .پس اجر آن را خداوند خواهد داد .یکی

از آن پاداشها ،باطن پاالیش شده است .پیامبر نیز به منظور تربیت اصحاب خود و آنکه
در آینده باید به لطف خداوند و کمک آنها معماری حکومت توحیدی را طرح و به اجرا

درآورند ،همگان به خصوص خواص را به برپایی نماز شب وادار کردند.
ذی ً
ال چند حدیث پیرامون نماز شب میآوریم:
 –1قال رسولاهلل(ص):

يل ُي ِ
َما ز َ
َال َج ْب َرئِ ُ
وصي ِني بِ ِق َيا ِم ال َّل ْيلِ ،
2
َح َّتی َظ َن ْن ُت َأ َّن ِخ َيا َر ُأ َّم ِتی لَ ْن َي َنا ُموا .
پیامبر فرمودند:

پیوسته جبرییل مرا به شبزندهداری سفارش میکرد،
تا جایی که گمان بردم بهترین افراد امت من شبها را هرگز نخواهند خوابید.

 –2رسولاهلل فی وصیته لعلی(ع):
َع َل ْی َ
ك بِ َصال ِة الْ َّلیلِ ؛
ً 3
ِن َك ِّررها اَربَ َعا .
پیامبر خدا در سفارش به علی (ع) فرمودند:
بر تو باد به نماز شب!
حضرت این جمله را چهار بار تکرار فرمودند.

 –3قالالصادق (ع):
4
شَ َر ُف الْ ُمؤْ ِمنِ َص َل ُت ُه بِال َّل ْيلِ َو ِع ُّز الْ ُمؤْ ِمنِ َك ُّف ُه َع ْن َأ ْع َر ِ
اض الن ِ
َّاس .

 -1سورة مدثر ،آيات 1و.2
 -2وسائلالشيعه ،ج  ، 8ص .154
 -3بحاراالنوار ج  69ص .392
 -4کافی ،ج  ،3ص  - 488هر سه روایت در میزانالحکمه ،ج  ،7ص  3147نيز آمده است.
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امام صادق(ع) فرمودند:
شرافت مؤمن در نماز شب اوست،
و ع ّزت مؤمن در خودداری او از لطمه زدن به آبروی مردم است.

همین سه حدیث برای روشـن شـدن موضـع اسـالم نسبت به خودسازی و تأثیر
کمنظیر نماز شب کافی است.

خودسازی مقدمة دیگرسازی

توجه ویژه به پروردگار نباشد ،هرگز نمیتواند
تا انسان ،خود در مسیر پرهیزگاری و ّ

مردم را به خودسازی وادار کند و حرف او تأثیر بگذارد.
قرآن کریم میفرماید:

َّاس بِالْ ِب ِّر َو َت ْن َس ْو َن َأ ْن ُف َس ُك ْم،
َأ َت ْأ ُم ُر َ
ون الن َ
1
ون.
تاب َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
َو َأ ْن ُت ْم َت ْت ُل َ
ون الْ ِك َ

مردم را به نیکی دعوت میکنید ،اما خودتان را از یاد میبرید؛
با آنکه شما کتاب آسمانی را میخوانید.
آیا نمیاندیشید؟!

پس باید نخست خود را ساخت .خودسازی خشت اول بنای شکوهمند حکومت اسالمی

خدامحور است.

از آنجایی که اسالم تا روز قیامت مرد و زن ،پیر و جوان ،بزرگ و کوچک و ...همـه

را به پاکدامنی و پرهیزگاری و ترس از خداوند و فرمانبرداری از پیامبر و تسلیم در برابر
ائمه اطهار سفارش کرده است ،لذا این سفارشها همان مالت ساختمان رفیع توحیدمدار

است.

ممکن نیست بنایی بدون محاسبة مصالح ساخته شود .چنانچه به هنگام اجرا از
ناخالصی در مصالح و انحراف در اجرا جلوگیری نشود ،مسلم ًا در آخر کار این ساختمان
با مشکل روبهرو خواهد شد و هزینههای تمام شدة آن افزایش خواهد یافت و مهندس و
معمار و استاد و کارگر نیز زیر سئوال خواهند رفت.
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بنابراین باید در تمامی مراحل ساختمان سـازی ،ازهر گونه نظـارت کارشناسـی

غافل نشد.

 -1سورة بقره ،آیة .44

انبیای الهی در انسانسازی موفق بودهاند؛ هرچند از تعداد زیاد صحابة خوب محروم

گشتهاند ،اما وجود همان تعداد معدود یاران صدیق ،از دو نکته حکایت میکند:
 –1کار و هنر پیامبر آدمسازی است.

 –2آنها فراوان زحمت کشیدند تا اصحاب خود را به پاکدامنی ،تقوای الهی و رعایت

دقیق دستورات دین تربیت کنند؛ اما همگان توفیق هدایت نیافتند؛ گر چه وجود همان تعداد

محدود ،خط پیامبر را نشان میدهد.

اینکه خداوند سبحان خواستار حکومت توحیدمدارانه است ،پیامبر نیز مأموریت دارند

در همین مسیر ،اصحاب و نزدیکان خود را به حرکت درآورند .حال اگر همه تحت تأثیر

قرار گیرند ،نعمالمطلوب؛ ولی چنانچه به هر دلیل همگی سر همراهی با پیامبر را نداشته

باشند ،هر تعداد که هماهنگ شوند ،زیباست.
خداوندمیفرماید:

ثير ًة بِ ِإ ْذ ِن اهلل.
َك ْم ِم ْن ِفئ ٍَة قَلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َك َ

1

بسا گروه کوچک و کمتعداد که به اذن و حمایت پروردگار،
بر گروههای بسیاری فايق میآیند.

نخستین اقدام پیامبر در مدینه

مدینه شهر نسبت ًا کوچکی بود که دو قبیلة «اوس» و «خزرج» مهمترین قبایل آن بودند.

ولی وجود چهار قلعة مستحکم در کنار مدینه و چسبیده به مدینه متعلق به یهودیان بود که

مشکالت عدیدهای را برای ساکنان اصلی این شهر ایجاد کرده بودند.
ی ُقر َی ْظ َه»« ،بنیالنضیر»« ،بنی قینقاع» و «بنی ثعلبه» که در کتابهای آسمانی
یهودیان «بن 
خود خوانده بودند که پیامبر خاتم در م ّکه مبعوث میشوند -ولی برای پیشبرد کار اسالم

به یثرب هجرت میکنند -آنها از اطراف شام به منطقه آمده بودند تا پس از هجرت پیامبر،

نخستین یهودیانی باشند که با پیامبر اسالم بیعت میکنند!! اما پس از هجرت ،آنها نهتنها به
اهداف اولیة خود عمل نکردند ،بلکه از همان روزهای آغازین هجرت ،بنای مخالفت با اسالم

و پیامبر اسالم را آغاز کردند.

گفتنیاستبیندوقبیلةنیرومنداوسوخزرجدرحدودصدسالجنگ،نزاعوخونریزی

جریان داشت .ریشة تمامی این اختالفات همین یهودیان بودند که حیات خود را مانند

 -1سورة بقره ،آیة .249
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رژیم اسرائیل امروز ،در اختالف انداختن بین مردم میدانستند تا بهتر بتوانند به تاراج
ثروتهای آنها بپردازند .به همین دلیل پیامبر از همان روزهای اول هجرت با یک راهبرد
عظیم ،بین مسلمانان عقد اخوت جاری کردند .به طوری که بین هر مرد خزرجی با یک مرد

از قبیلة اوس عقد اخوت برقرار کردند .با این تدبیر زیبا کدورتها از بین میرفت و برادری

آشکار میشد.

قرآن این منظرة تماشایی را اینگونه به تصویر میکشد:
َو ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت َّ ِ
الل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْعدا ًء ،
َف َألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُك ْم ،
ً1
َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه إِخْ وانا .

نعمت بزرگ الهی را به یاد بیاورید در حالی که شما دشمن یکدیگر بودید،
خداوند دلهای شما را به هم نزدیک کرد،
و به برکت لطف و رحمت او با یکدیگر برادر شدید.

این اندیشة فوقالعاده کاربردی و زیبا توانست مدینهای که از آثار شرک و بتپرستی

دارای مردمی متفرق ،دور از هم و ضد هم تشکیل شده بود ،در مدت کوتاهی دشمنیهایش

را به دوستی و خشمهایش را به رأفت تبدیل نماید.

در پایان همین مراسم عظیم پیامبر گرامی اسالم به امیرالمؤمنین فرمودند:

 -تو هم برادر من باش.

2

اولین واکنش یهود

گفتیم که یهودیان مدینه از شام و از اطراف شام به مدینه کوچ کرده بودند تا با پیامبر

خاتم بیعت کنند و نخستین یهودیان مسلمان شده باشند؛ ولی به چند دلیل آنها از نیت اولیة
خود فاصله گرفتند و رنگ عوض کردند.

 –1یهودیان وقتی به منطقه آمدند ،محیط را برای فعالیتهای اقتصادی مناسب دیدند

و طولی نکشید که عمدة تجارت منطقه به دست آنها افتاد.

 –2گروهی که در کار زراعت تخصص داشتند ،به باغداری و درختکاری پرداختند
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و دیری نپایید که نخلستانهای بزرگ احداث کردند و درآمد زیادی کسب نمودند.

 -1سورة آلعمران ،آیة .103
 -2فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل جعفر سبحانی ،به نقل از ينابيعالموده ،ج  ،1ص .226

 –3جمعی به دامـداری وگوسفندداری پرداختند و در مدت محدود ،صاحب گلّـههای

گوسفند فراوان و پرتعداد شدند ،که عمدة لبنیات مدینه را آنها تأمین میکردند.

 –4چون یهود سیادت و آرامش خود را در اختالف انداختن میداند ،آنها تمامی فکر خود

را برای ایجاد اختالف بین دو قبیلة اوس و خزرج صرف کردند؛ زیرا از جنگ و برادرکشی آن

دو قوم ،بیشتر از همه ،یهودیا ِن اسلحهساز ،سود میبردند.

 –5ذات یهود ضدیت با نهضت انبیاست .بنابراین آنها برای آنکه با مقاومـت مـردم

منطقه روبهرو نشوند ،هدف از کوچ خود به اطراف مدینه را برای بیعت با پیامبر اسالم

اعالم کردند.

مگر میشود قوم یهود که پیامبران بنیاسرائیل را میکشتند ،خود تابع پیامبر غیریهودی

شوند .یهود پس از هجـرت پیامبر بناي بدرفتـاری و تحـریک دو گـروه همپیمان قبلی خود
میگذاشتند.

حتی آنها با کمال گستاخی وارد مسجد پیامبر میشدند و آنها را به مسخره کردن

کالم پیامبر خدا وامیداشتند.

پیامبر در ابتدا دستور دادند یهودیان را از آمدن به مسجد باز دارند.

ما در همین فصل برخورد ریشهای پیامبر را با یهودیان مدینه شرح خواهیم داد.

اسالم آیین برادری و جنگ برای حفظ ارزشها

خیلی از افرادی که اهل قلـم هستند و آثار خوبـی دربـارة مبانـی اسالمـی به تحریر

جو روشنفکری قرار گرفتـه و در مورد جنگهای پیامبر دچار
درآوردهاند ،گاه تحت تأثیر ّ

تفریط شده و به اعوجاج مبتال شدهاند.
مث ً
ال میگویند که:

 -جنگهای پیامبر جنبة دفاعی داشته است؛

آخر:

موضعی که با آیات و روایات تطبیق ندارد.
 -چگونه ممکن است دینی داعیة جهانی شدن داشته باشد،

                     ولی فاقد تفکر مبارزاتی در زدودن موانع راه باشد.

آیات الهی به روشنی این موضوع را نشان میدهد:

187

ذين آ َم ُنوا!
يا َأيُّ َها الَّ َ
َه ْل َأ ُدل ُّ ُك ْم َعلی ِتجا َر ٍة ُت ْن ُ
جيك ْم ِم ْن َع ٍ
ذاب َأليم،
ون بِا ِهلل َو َر ُسولِ ِه،
تُؤْ ِم ُن َ
ي َسبيلِ ا ِ
هلل بِ َأ ْموالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم ،
ون ف 
َو ُتجا ِه ُد َ
ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم،
1
إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمو ن .
ای کسانی که ایمان آوردهاید!

آیا میخواهید شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک رهایی یابید؟
به خداوند و به پیامبر او ایمان بیاورید،
و با مال و جانتان در راه خداوند جهاد کنید؛
این برای شما بهتر است،
اگر بدانید.

آیة فوق به صراحت از وجـوب جنـگ برای رهایی از عذاب وجدان و بیم از ذلّت و

زبونی در برابر سلطة دشمن سخن میگوید.

اظهار ایمـان زمانی مسمـوع و قابل قبـول است که برای پاسـداری از مبـانی ایمان،

مبارزه هم باشد؛ مبارزه با عوامل انسانی ،مادی،سیاسی و فکری که نمیخواهند ایمان و

مؤمنی باشد.

پیداست که عمدة این توصیه ،به موضوع جهاد است.

جهاد اولیه

در فقه اسالمی بحث طوالنی و جالبی پیرامون جنگ و جهاد آمده است.

بسیاری میخواهند بگویند که جنگهای اسالم جنبة بازدارندگی دارد؛ چون اسالم جنگ
ابتدایی ندارد .پس اگر جنگی هم صورت میگیرد ،تمام ًا به منظور خنثی کردن توطئة دشمن

است.

این برداشت عالوه بر اینکه با عملکرد پیامبر اسالم مخالف است،
اصو ً
ال بر تفکر بنیادین اسالم نمیسازد،
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                                          و با استراتژی حاکمیت توحید بر عالم هم منطبق نیست.

 -1سورة صف ،آيات  10و .11

چگونه ممکن است ما وادار به برافراشتن پرچم اسالم در بلندای عالم شده باشیم،
ولی با مزاحمان و مخالفان این فرهنگ،
دستور جنگ نداشته باشیم؟

گفتنی است که:

پیامبر اسالم(ص) در همان سال اول به سه سریه دست زدند' .

 سر ّیة «حمزهبن عبدالمطلب»،«عبیده بن حارث»،
 سر ّیة ُ -و سر ّیة «ودان».

پیامبر عالیقدر اسالم مطلع شدند که کاروانی از ک ّفار قریش به سرکردگی ابوجهل با
حضور سیصد نفر از اهل م ّکه عازم شام هستند .لذا عموی خود حمزه را به همراه سی نفر

از مسلمانان مهاجر به سوی آنها فرستادند.

هر دو کاروان به هم رسیدند ،اما با وساطت شخصی به نام « َم ْجدِ ّی بن عمرو» که

با هر دو گروه پیمان صلح داشت ،بدون آنکه برخوردی صورت گیرد ،از هم جدا شدند.
این حادثه  7ماه پس از هجرت روی داد.

دو سریة دیگر هم مانند سریة اول بدون جنگ و خونریزی پایان یافت.
غرض از این درگیریها با کاروان قریش چه بود؟

در پاسخ به این سؤال بحثهای زیادی شده است.

از یکطرف مشاهده میکنیم که در این رودرروییها جنگی پیش نیامده است ،میتوان
گفت که بیشتر هدف از این اعزام نیرو ایجاد ترس در دل م ّکیان بوده است که قصد بدی
نسبت به مدینه نکنند.

از طرف دیگر چون این سر ّیهها از  50سر ّیه گذشته است ،میتوان گفت که عالوه بر

ایجاد ترس در دشمن ،آمادگی برای جنگ جدی با کفار قریش هم بوده است تا هرچه زودتر
شر مشرکان رها سازند.
م ّکه را که پایگاه توحید بود ،از ّ
دیدیم که در اولین فرصت و در 17رمضان سال دوم هجری نخستین جنگ با مشرکان

قریش روی داد ،که به پیروزی پیامبر(ص) انجامید.
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خالصة بحث

عدهای معتقدند که جنگهای اسالم علیه غیرمسلمانان و به خصوص علیه استکبار

جهانی جنبة تدافعی دارد .یعنی در تهاجم پیوسته استکبار به تمامیت اسالم،مسلمانان باید
دفاع کنند.

چگونه میتوان این نظر را پذیرفت در حالی که نفس توحید ،پرچم برافراشته شدة دایمی

علیه شرک و کفر است؟
اصو ًال اگر این نظر را بپذیریم،نباید بعثتی پیش میآمد تا انبیا علیه مشرکان قیام کنند
و مردم را به توحید دعوت نمایند.

 -آیا در حاکمیت طاغوت ،دعوت به توحید،یک نوع جنگ علیه کفر نیست؟

 آیا در جنگهای پیامبر عظیمالشان اسالم(ص) غیر از جنگ احد و خندق ،بقیة جنگهابه خصوص جنگ بدر ،خیبر ،تبوک و حنین جنگ اولیه علیه مشرکان نبود؟

در غروة تبوک پیامبر هشتصد کیلومتر از مدینه دور شدند تا در مرزهای روم اخطار

جدی به رومیان بدهند.

اگر در سنت الهی جنگ دایمی علیه شرک و کفر و ظلم نبود،
آثاری از توحید برجای نمیماند.
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فصل هشتم

جنگهای تدافعی و تهاجمی پیامبر رحمت

تعریف جنگ

هر نوع اختالف بین دو شخص و یا دو گروه و یا دو کشور که مرزهای عادی را درنوردد

و به درگیری فیزیکی بینجامد ،جنگ میگوییم.

درجنگبااینتعریف،هرکدامازطرفیندرگیرجنگنیازبهمیدانجنگوداشتننیروهای

باتجربه برای جنگیدن ،با ابزار و سالح الزم است.

هرچند با توسعة انواع سالحها در دنیای امروز این تعریف تا حدی تغییر کرده است ،ولی

در جهان امروز کشورهای بزرگ که دارای سیلوهای عظیم انواع سالحهای هستهای ،شیمیایی

و میکروبی هستند ،بینیاز به میدان جنگ و عناصر کارکشته برای به کارگیری سالح نیستند.
در جنگهایی که درگیریها منجر به قتل و جرح نمیشود،
   «جهاد» گفته میشود.

اما چنانچه درگیری به ُکشت و کشتار منجر شود،

      «قتال» میگویند.

یکی از فروعات بسیار مهم در اسالم جهاد است .بدون تردید جهـاد اگر با صالحـدید

حاکم عادل اسـالم باشد ،بر همة افراد واجد شـرایط الزم و واجب است.
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در این حالت خاص تفاوتی نمیکند که دشمن یک کشور کوچک و کماهمیت باشد و

یا ابرقدرتی با ساز و برگ نظام ِی ویرانگر و یا کشتار جمعی.
یعنی:

 -جایی که تمامیت اسـالم در معرض خطر باشد ،هیچ جانی ارزشمندتر از اسـالم نیست.

البته در این مورد بحثهای تخصصی و تکنیکی زیادی وجود دارد ،ولی حقیقت امر

همین است که مطرح شد.

در قرآن کریم آیات بسیاری راجع به نفس جهاد نازل شده است .عالقمندان میتوانند

به منظور بهرهبرداری از دیدگاه اسالم نسبت به جنگ و جهاد به قرآن ،روایات و به نظرات

مراجع عظام مراجعه کنند.
در قرآن مجموع ًا 46بار واژةجهاد و مشتقات آن و 165مورد بهقتال و مشتقات آن توجه

شده است؛ که صد البته همه آن موارد مربوط به قتال نمیشود.

جنگهای پیامبر اسالم

با توجه به این مقدمة مختصر حال میتوان به خوبی به این سؤال قدیمی پاسخ داد که:

آیا همة جنگهای پیامبر اعم از غزوه و سر ّیه تدافعی بوده است؟

در پاسخ باید گفت:

به طور قطع تمامی جنگها تدافعی نبوده است .آنچه در بسیاری از جنگها که شرح

آن خواهد آمد ،خطر بالقوه و یا احتماالت ،انگیزة اصلی جنگهای پیامبر بوده است.

قبل از پرداختن به شرح بعضی از جنگهای پیامبر ،به ناچار به دو نوع جنگ اشاره میکنیم:
 –1غزوه :جنگهایی که پیامبر خود شخص ًا در آن شرکت میکردند و خود فرماندهی

کل قوا بودند ،غزوه میگویند .البته این غزوات تمام ًا به درگیری و جنگ با دشمن منجر
نشده ،ولی اراده و قصد اصلی درگیری نظامی با دشمن بوده است.
مجموع ًا پیامبر(ص) در  27غزوه حضور یافتند .از اینها فقط  9غزوه مانند :بدر و اُ ُحد

به درگیری نظامی بسیار ج ّدی انجامید .انشاءاهلل در همین فصل به آنها خواهیم پرداخت.
–2سریّه :جنگهاییکهبینقوایاسالمونیروهایشرکبهامرپیامبررویدادکهخود
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پیامبربهدالیلیدرآنحضورنیافتندومسئولیتفرماندهیسپاهاسالمرابهعهدهامیرالمؤمنین

و یا دیگر اصحاب گذاشتهاند ،که به آنها سر ّیه میگویند.

مورخان اسالمی تعداد سرایا را مجموع ًا  27مورد نوشتهاند .همة سر ّیهها هم لزوم ًا

به جنگ و درگیری با دشمن منجر نشد.

هدف اصلی از غزوات و سرایا را میتوان در پنج مورد خالصه کرد:
الف :درگیری غیرقابل اجتناب با دشمن مهاجم.
ب :خنثیکردن نقشههای براندازی دشمن.
ج :حضور نظامی در مناطق اطراف مدینه برای خالیکردن دل دشمن.
د :ناامنکردن مسیر کاروانهای مشرکان قریش به عنوان دشمن اصلی.
هـ  :اصوالً یک نظام حکومتی باید همواره آمادة دفاع از تمامیت حکومت باشد.

ما در اینجا به فواید کوتاهمدت و درازمدت جنگ در اسالم اشاره میکنیم.

به منظور روشن شدن بحث ،نخست به جایگاه ممتاز جنگ و جهاد در اسالم اشاره میکنیم.
قبل از پیگیری موضوع در آغاز الزم میدانیم به تفاوت دو نوع از جنگها بپردازیم:

الف :جهاد :مبارزة دایمی در راه خدا به منظور تسهیل گرایش به اسالم و ترویج اصل

غیرقابل انکار توحید و خدامحوری به طور اعم را جهاد میگوییم.

این یک وظیفة حتمی و واجب هر مسلمانی است که برای حفظ اسالم و حفظ سربلندی

عظیم مسلمانان و مسلمانی با مخالفان توحید به مبارزة دایمی بپردازد.

اگر دشمن در مقابل اسالم جبهة فرهنگی گشود ،ما هم باید وارد جنگ فرهنگی بشویم

و با کارهای فرهنگی با دشمن بجنگیم.

اگر دشمنان قسمخورده اسالم به منظور تضعیف پایگاه توحید جنگ سیاسی را آغاز

کردند ،ما هم در جبهة مشابه باید به جنگ آنها برخیزیم.

چنانچه مخالفان اسالم و مسلمین جبهة اقتصادی را گشودند و در صدد تحریم اقتصادی

مؤمنان برآمدند ،ما هم در همان جبهه به مصاف آنها برویم و در حرکت خود کمترین تردیدی

نکنیم.

سرانجام اگر استکبار جهانـی و صهیونیسم به جنگ نظامـی با مؤمنان برخیزند ،ما هم
باید با همة توان و با هر نوع سالحی که برایمان مقدور باشد ،سپاه اسالم را مسلّح کنیم و
به مصاف آنها برخیزیم.
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اینها بحث جدید و حرف تازهای نیست .اسالم عزیز از همان آغاز به این موضوع

اساسی توجه ویژهای داشته است.

جالب است اشاره کنیم که قبل از غزوة بدر که در  17رمضان سال دوم هجری روی

داد ،در همان سال اول هجری دو سر ّیه روی داد:

َ -سریّه اول :نخست سپاهی به امر پیامبر به فرماندهی حضرت حمزه عموی پیامبر

تشکیل شد که به مصاف کاروان قریش به زعامت ابوجهل برود .تعداد کاروانیان قریش
سیصد نفر بود .حال آنکه نیروهای تحت امر حمزه فقط  30نفر بودند .این حادثه که
در رمضان سال اول هجری یعنی فقط  7ماه پس از هجرت روی داد ،هیچکس از کثرت
نیروهای دشمن و از محدود بودن سرباز اسالم سخن به میان نیاورد .این سر ّیه بدون

درگیری با دشمن تمام شد ،اما اثرات بسیار زیادی برای مسلمانان داشت.

 َسریّه دوم :نیرویی به استعداد شصت نفر به فرماندهی «عبیده بن حارث» به جنگ باکاروان قریش که مرکب از  200نفر بودند و زعامت آن را « ِع ْکرِمه بن ابیحفص» به عهده
داشت ،رفتند .این سر ّیه نیز بدون درگیری تمام شد .فقط دو نفر از کاروان قریش که مسلمان

شدهبودندولیمنتظربودندکهبهمسلمانانملحقشوند،همراهکاروانبهمدینهآمدندوتحت

لوای اسالم زندگی جدید را شروع کردند.
نخستینغزوه

در آخرین ماههای سال ّاول هجری پیامبر عالیقدر اسالم «سعـدبن عباده» را در مدینه

به جانشینی خود گماردند و نخستین بار لباس رزم پوشیدند و برای جنگ با « َبنی َحمزه» از

ولی چون با کاروان برخورد نکردند ،به مدینه بازگشتند .تعداد نیروهای
مدینه خارج شدندّ ،
همراه پیامبر و مدت این غزوه مشخص نیست.

قصد نویسنده از نگارش این موضوعات تأکید بر مسألة بسیار مهم جنگ و جهاد در

اسالم است.

اهم ّیت موضوع به ح ّدی است که پیامبر ننشستند و منتظر ازدیاد مسلمانان شوند تا

آنگاه به تدبير جنگ بپردازند و متناسب با شرایط ،به تهیة اسلحه اقدام كنند.
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پیامبر که همواره دشمنان بالقوة خود و اسالم را بسیار ج ّدی میگرفتند و پس از

هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی خطر بالفعل شدن خصومتها وجود داشت،

همواره به « َدفع َد َخل ُمق ّدر» 1میپرداختند و هر نوع دشمنی را جدی میگرفتند.
ذی ً
ال فواید جهاد در اسالم را به طور مختصر شرح میدهیم:

الف :تجارت پرسود

ذين آ َم ُنوا َه ْل َأ ُدل ُّ ُك ْم َعلی ِتجا َر ٍة ُت ْن ُ
جيك ْم ِم ْن َع ٍ
ذاب َأليم .
يا َأيُّ َها الَّ َ
ون فی َسبيلِ ا ِ
ون بِا ِ
هلل بِ َأ ْموالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم،
هلل َو َر ُسولِ ِه َو ُتجا ِه ُد َ
تُؤْ ِم ُن َ
2
ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمون .
ای اهل ایمان!

آیا مایلید شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک نجات یابید.
به خداوند و به پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خداوند با مال و جانتان جهاد کنید.
که این برای شما بهتر است اگر بدانید.

ت.
َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو ُي ْد ِخ ْل ُك ْم َجنَّا 

3

(نتیجة این جهاد) بخشش گناهان شما و ورود شما در بهشت است.

همانگونه که از سیاق قرآن استفاده میشود ،جهاد در راه خداوند با مال و جان چند

فایده دارد.

 –1آمرزش گناهان.
 –2ورود به بهشت برین با نعمتهای بیپایان.
 –3خلود در بهشت.
 –4پیروزی قطعی بر دشمنان.
 –5خرسندی عمیق مومنان.

ب :نشان صداقت در مسلمانی

ذين آ َم ُنوا بِا ِ
ي َسبيلِ اهلل ِ،
هلل َو َر ُسولِ ِه ث َُّم لَ ْم َي ْرتابُوا َو جا َه ُدوا بِ َأ ْموالِ ِه ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ف 
ِإن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
ون الَّ َ
4
ُأول ِئ َ
ُون .
الصا ِدق َ
ك ُه ُم َّ

 -1پیشگیری از اعتراض و ایرادهای ممکن.
 -2سورة صف ،آیة .10
 -3سورة صف ،آیة .12
 -4سورة حجرات ،آیة .15
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مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردهاند.
سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادهاند،
و با اموال و جان خود در راه خدا جهاد کردهاند؛ آنها حق ًا صادقند.

خیلیها هستند که ادعای مسلمانی دارند .خداوند سبحان برای آزمایش افراد مدعی
ایمان ،جهاد در راه خدا و نداشتن ّ
شک و شبهه در اعتقادات دینی را مطرح میکند.
اتفاق ًا جهاد با جان بهترین دلیل ایمان افراد مؤمن است.

ج :فضیلت غیرقابل انکار جهاد در راه خدا

این نکته قابل توجه است که چون همة مردم نمیتوانند در هنگام جهاد در صفوف خداجویان

حضور یابند ،اسالم جنگ را «واجب کفایی» قرار داده است .اما این وجوب معنایش آن نیست که

آنهایی که به هر دلیل و محظور شرعی نتوانستهاند در جهاد شرکت کنند ،مقامشان با آنهایی که

در جنگ شرکت کردهاند ،مساوی است؛ خیر.

قرآنمیفرماید:

ون فی َسبيلِ ا ِ
هلل بِ َأ ْموالِ ِه ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم،
نين َغ ْي ُر ُأولِي الضَّ َر ِر َو الْ ُمجا ِه ُد َ
ال َي ْس َت ِوي الْقا ِع ُد َ
ون ِم َن الْ ُمؤْ ِم َ
دين َد َر َج ًة َو ُك ًّال َو َع َد اهللُ الْ ُح ْسنی،
دين بِ َأ ْموالِ ِه ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َع َلی الْقا ِع َ
فَضَّ َل اهللُ الْ ُمجا ِه َ
ً1
دين َأ ْجراً َعظيما.
دين َع َلی الْقا ِع َ
َو فَضَّ َل اهللُ الْ ُمجا ِه َ
هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد دوری کردهاند،

با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند ،یکسان نیستند؛
خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند،
بر ترککنندگان جهاد برتری فوقالعادهای بخشیده است.
خداوند به آنها وعدة پاداش نیک داده،
و مجاهدان را بر غیر آنها با پاداش عظیم برتری بخشیده است.
 -زندة جاوید

2
ذين ُق ِت ُلوا فی َسبيلِ ا ِ
هلل َأ ْموات ًا بَ ْل َأ ْحيا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َزقُو ن .
َو ال َت ْح َس َب َّن الَّ َ

گمان نکنند آنهایی که در راه خداوند شهید شدند مردهاند،
بلکه زندهاند و نزد خدا روزی میخورند.

198

این آیه عالوه بر زندگی معنوی و عرفانی شهدای راه خداوند ،از یک زندگی مادی

 -1سورة نسا ،آیة .95
 -2سورة آلعمران ،آیة .169

مرفهانه و شاد پرده برمیدارد و آن هم زندگی شیرین و ممتازشان در عالم برزخ است.
زنده را زنده نخوانند که مرگ از پـی اوست

بلکه زندهست شهیدی که حیاتش ز قفاست

1

 -محبوب همیشگی خداوند

عالقهمندی خداوند به مومنان مشروط است ،مادام که مؤمن به واجبات عمل کند و

از منهیات دوری نماید .اما عالقة خداوند به مجاهدان راه خداوند که جهاد موجب شهادت

آنها شود ،همیشگی است:
2
إ َِّن َ
ص.
يان َم ْر ُصو 
ذين ُيقا ِت ُل َ
ون فی َسبي ِل ِه َص ًّفا َك َأنَّ ُه ْم بُ ْن ٌ
اهلل ُي ِح ُّب الَّ َ
خداوند به طور تحقیق دوستدار کسانی است که:

در یک صف واحد و محکم در راه خداوند قتال میکنند،
و مانند کوه استوارند.
 -با این همه مشکالت چرا نمیجنگید؟

ون فی َسبيلِ ا ِ
الر ِ
جال َو ال ِّنسا ِء َو الْ ِولْ ِ
دان
َو ما لَ ُك ْم ال ُتقا ِت ُل َ
هلل َو الْ ُم ْس َت ْض َع َ
فين ِم َن ِّ
هذ ِه الْق َْر َي ِة َّ
ون َربَّنا َأخْ ِر ْجنا ِم ْن ِ
الظالِ ِم َأ ْه ُلها
ذين َيقُولُ َ
الَّ َ
3
ْك َولِ ًّيا َو ْاج َع ْل لَنا ِم ْن لَ ُدن َ
َو ْاج َع ْل لَنا ِم ْن لَ ُدن َ
ْك نَصيرا .

چرا در راه خداوند قتال نمیکنید که تضعیفشدگان و مردان و زنان و کودکان،
همان افراد ستمدیده که به طور دایم میگویند:
ما را از این شهر که مردمش ستمگرند نجات ده،
و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و یاوری و یاری تعیین فرما.

در این مورد به همین شش آیه اکتفا میکنیم و بحث خود را پی میگیریم.
جنگ بدر

یکی از مهمترین واثربخشترین جنگهای اسالم با مشرکین جنگ بدر است.

این جنگ در  17رمضان سال دوم هجری در منطقة بدر و در  150کیلومتری مدینه
روی داد .در این جنگ پیامبر راس ًا فرماندهی سپاه اسالم را به عهده داشتند.
از آنجایی که پرداختن به تمامی غـزوات پیامبر از حوصلة کتاب و رسالت آن خارج

است ،ما فقط به چند غزوة پیامبر اشاره میکنیم:
 -1فؤاد كرماني .
 -2سورة صف ،آیة .4
 -3سورة نسا ،آیه .75
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به پیامبر اکرم خبر رسید که کاروانی به زعامت ابوسفیان حامل مالالتجارة مشرکان

قریش از نزدیکیهای مدینه عبور میکند .پیامبر به منظور تنبیه قریش و برای جبران اموال
مسلمانان که در م ّکه گذاشته و به مدینه مهاجرت کرده بودند و سران قریش آن اموال را
مصادره نموده بودند ،قصد داشتند اموال کاروان م ّکه را مصادر کنند .به همین دلیل با

رعایت مالحظات امنیتی از مدینه خارج شدند و به سوی بدر به راه افتادند تا راه کاروان
م ّکه را بگیرند.
در آغاز در نزدیکی آبهای بدر موضعگیری کردند.

پیامبر به همراهان خود فرمودند:

 همة مالحظات امنیتی را رعایت کنید تا کسی متوجه حضور شما نشود.کار تاکتیکی پیامبر(ص)

پس از استقرار نیروهای اسالم در بدر و سر و سامان دادن به کارهای نظامی ،پیامبر

سه کار مهم اطالعاتی را شروع کردند:

 –1گروه سه نفرهاي به فرماندهی امیرالمؤمنین علیبنابیطالب به همراه «زبیربن
عوام» و «سعدبن ابیو ّقاص» مأموریت یافتند تا برای گرفتن اطالعات کنار چاه بدر بروند.
 –2گروه دوم را به دهکدة بدر اعزام فرمودند تا به طور کام ً
سری از کاروان قریش
ال ّ

کسب اطالع کنند.

 –3خود پیامبر با یک رزمنده ،مسافتی را رفتند و غریبانه وارد قبیلهای شدند .سپس

از رئیس قبیله پرسیدند :چه خبر؟

وی در پاسخ گفت :به من گزارش رسیده که مح ّمد(ص) و یاران او از مدینه خارج

صحت داشته باشد ،آنها االن باید در فالن نقطه باشند.
شدهاند تا به بدر بیایند .اگر این خبر ّ
او با دست خود نقطهای را نشان داد که اتفاق ًا نیروهای اسالم همانجا بودند .سپس گفت
به من گزارش دادهاند فالن روز نیروهایی نظامی به قصد بدر از م ّکه خارج شدهاند .اگر

این خبر درست باشد قریش باید در آن نقطه باشد .نقطهای که قریش در همان محل بود.

پیامبر با این اطالعات به محل استقرار خود بازگشتند.
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طولی نکشید که امیرالمؤمنین با به اسارت گرفتن دو غالم از مأموریت خود برگشتند.
آن دو ،از طرف قریش مسئولیت داشتند که برای م ّکیان آب ببرند .پیامبر از آنها پرسیدند:

قریش کجا هستند؟ آنها گفتند :پشت آن کوه موضع گرفتهاند .مجدداً پرسیدند :تعداد آنها

چند نفر است؟ آنها نتوانستند پاسخ بدهند .پیامبر سؤال خود را عوض کردند و پرسیدند:

روزی چند شتر نحر میکنند؟ گفتند :یک روز  9شتر و یک روز  10شتر.

پیامبر فرمودند :با توجه به اینکه هر شتر غذای صد نفر در روز است ،تعداد آنها

بین نهصد تا هزار نفر است.

«عتبه»« ،شیبه»،
پیامبر سپس سؤال کردند :چه کسانی در کاروان هستند؟ پاسخ دادندُ :

«ابوالبختری»« ،ابوجهل»« ،حكيم بن حزام»« ،ام ّیه بن خلف» و...
پیامبر پس از اطالع از همراهان کاروان فرمودند:
 -شهر م ّکه جگرپارههای خود را بیرون ریخته است.

سپس پیامبر دستور دادند تا تکمیل اطالعات ،این دو نفر در بازداشت نگهداری شوند.

گروه سوم هم که وارد دهکدة بدر شده بودند ،مأموريت مهمي داشتند .آنها در نزدیکی

تپهای فرود آمدند و کنار آب قناتی رفتند .دو زن را مشاهده کردند که مشغول شستن لباسند

و با هم نزاع میکردند .یکی از آنها به دیگـری میگفت :چرا بدهی خود را پس نمیدهی؟
دومی میگفت :صبر کن فردا که کاروان قریش به بدر آمدند و در اینجا توقف کردند ،من

به آنها خدمت میکنم و پولی از آنها میگیرم و طلب تو را میپردازم.

آن دو نظامی مسلمان به نزدیک آنها رفتند و گفتند که از اهالی یمن هستند .آنها با علم

به اینکه کاروان ابوسفیان فردا به منطقه وارد میشود ،به اردوگاه بازگشتند و گزارش
خود را به َعرض پیامبر(ص) رساندند.
فرار کاروان قریش

ابوسفیان که او نیز بسیار تیز و نسبت ًا دقیق بود و گزارشهای متعددی از عوامل و

افراد خود پیرامون خروج پیامبر و مسلمانان از مدینه در تعقیب کاروان قریش شنیده بود،

ساعتی پس از گفتگوی دو مسلمان با آن دو زن در کنار قنات حاضر شد و به دقت اطراف
را مورد بررسی قرار داد .سپس از آن دو زن پرسید :کسی را در آن حوالی ندیدهاند؟ آن

دو گفتند :دو شترسوار ساعتی پیش اینجا بودند و میگفتند که از اهالی یمن هستند و به

شام میروند .

ابوسفیان پرسید آنها شتر خود را کجا خوابانده بودند .آنها محل آنها را نشان دادند.

ابوسفیان محل توقف موقت آنها را مورد بررسی قرار داد؛ از جمله ،فضوالت شترها را

دید .آنها را با عصای خود از هم باز کرد .مشاهده نمود که آکنده از هستة خرماست.
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ابوسفیان بالفاصله بر شتر راهوار خود سوار شد و به سرعت خود را به کاروان
رساند و آنها را از آمدن به بدر ترساند .او با عجله و از بیراهه کاروان را به طرف م ّکه

پیش راند تا از قلمرو مدینه خارج شد .ابوسفیان حتی اجازه نداد که اهل کاروان شب را
به استراحت بپردازند.

علت عجلة ابوسفیان این بود که وقتی هستة خرما را در فضوالت شترها مشاهده

کرد ،یقین نمود که شترها از مدینه آمده بودند نه از یمن .زیرا اگر شتـرها از یمن بودند و
در یمن خرما به آنها خورانده شده بود ،در فاصلة طوالنی یمن تا بدر باید فضوالت حاوی
هستة خرما در خیلی دورتر از بدر دفع میشد .با این استدالل او یقین کرد که شترسوارها

اهل مدینه بودهاند و در مدینه به شترهای خود خرما و هستة خرما داده بودند و در فاصلة

دو سه روز (مدینه تا بدر) دفع نشده و در اینجا دفع شده است.
بدین ترتیب کاروان قریش از دسترس مسلمانان فرار کرد.

«ض ْم َ
ازطرف دیگر ابوسفیان شخصی را به نام َ
ض ْم بن عمرو ِغفاری» به م ّکه فرستاد
که خبر کاروان را به قریش بدهد و ضرورت آمادگی م ّکه را برای دفاع از اموال و اجناس
خود اعالم کند.

ضمضم که انسانی احساساتی بود ،برای آنکه اهل م ّکه را شدیداً علیه پیامبر و مدینه

تحریک کند ،بینی شتر خود را برید و پاالن شتر را واژگون کرد و جامة خود را درید و
فریادکشان و شیونکنان خود را به م ّکه رساند.
این حرکت ضمضم ،مردان م ّکه را شدیداً تحریک کرد .راستی جایی که احساسات
حاکم باشد ،عقل کمرنگ میشود و عم ً
ال منزوی میگردد.
اغلب مردان قریش به رهبری ابوجهل آمادگی هم ه جانبـة خود را برای جنگیدن با

پیامبر اعالم کردند ...سرانجام چیزی در حدود هزار نفر از بتپرستان خشمگین با ساز و
برگ نظامی کافی همراه با خوار و بار و تدارکات عازم جنگ با مسلمانان شدند.
هرچند افرادی مانند ابوسفیان که خبر عزم م ّکیان برای جنگ با مسلمانان را شنیده بود،

به آنها پیغام داد که مالالتجـارة سالم در حال نزدیک شـدن به م ّکه است و افرادی مانند

ُعتبه ضرورتی برای جنگ بدون مقدمه با مسلمانان را نمیدیدند .اما ابوجهل که در غیاب
ابوسفیانحاکمم ّکهبود،میخواستباجنگبامسلمانانبرایخوداعتباریبینبتپرستان

202

دست و پا کند ،که با جنگ ناخواسته جان خود و  70نفر دیگر از بتپرستان را با جهالتش
از دست بداد.

ارزیابی نیروهای اسالم

 –1گفتیم که جنگ بدر در هفدهم رمضان سال دوم هجرت یعنی در حدود یکسال و

هفت ماه پس از هجرت روی داد .بنابراین طبیعی بود که مسلمانان آمادگی حرکت در یک

جنگ کالسیک و گسترده را نداشتند .همین موضوع غروری را برای مسلمانان نمیگذاشت

و تکیهگاه آنها فقط خدا بود.

 –2مهاجران از مسلمانان که اموال غیرمنقول و تا ح ّدی اموال منقول خود را در م ّکه

گذاشته و به مدینه آمده بودند ،چندان آمادگی روحی جنگ با همشهریان خود را نداشتند.

همین امر سهم مهاجران را که نسبت به انصار خودبرتربین بودند ،کم میکرد و فرصت
را به انصار مدینه میداد که خدامحوری را به نمایش بگذارند.

 –3قوای اسالم اعم از مهاجر و انصار صاحب مکنت و ثروت زیادی نبودند .عمدة آنها

نه وسیلة حمل و نقل فراوان داشتند و نه ساز و برگ نظامی کامل و نه موادغذایی الزم و نه
حساس ،مهم و امیدبخش میکرد.
داراي افراد آماده و ورزیده بودند .همین نکات جنگ را ّ

بهرغم همة این مشکالت ،پیامبر توانستند با تکیه بر قدرت قاهـرة پروردگار سبحان

چیزی در حدود  313نفر را آمادة جنگ نمايند .از این تعداد  232نفر از انصار و بقیه که در
حدود  84نفر میشدند ،از مهاجرین م ّکه بودند.
همچنین فقط  76شتر آمادة انتقال قوای اسالم به بدر در اختیارشان بود .از این رو به

هر سه یا چهار نفر یک شتر داده شد که به نوبت سوار شوند تا به بدر برسند.
درموردتعدادزرهوشمشیرمسلماناندربدرهم،متفاوتگفتهاند؛آنچهمسلّماستهمة

مسلمانانشمشیرنداشتند.باالجبار،بعضیشمشیرزن،برخینیزهداروگروهیتیراندازی
و عدهای هم کمندانداز بودند تا سوار را بر زمین بزنند ،یا اسیر بگیرند.
مجموع ًا  3اسب نيز در اختيار پيامبر بود.
ارزیابی قوای قریش

قریشمغرورکههمةدنیایآنهادرظاهرآنهابودودیگرهیچچیزینهبرایگفتنداشتند

و نه برای نوشتن ،آنها حتی برای خودنمایی بیشتر در تمامی سفرها طال و جواهرات خود

را به همراه خود میبردند تا هم با نشان دادن به دیگران فخرفروشی کنند و هم از ترس دزد
آنها را در م ّکه نگه نمیداشتند .به همین منظور همواره تعدادی محافظ مسلّح در اختیارشان
بود تا از اموال و جانشان حفاظت کنند.
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با این مقدمه ،قریش مغرور برای خودنمایی هرچه بیشتر ،نیروهایی به استعداد  1000نفر
تجهیز کردند .آنها همراه خود تعداد زیادی ُشتر برای حمل افراد و اشیا و هم برای نح ِر همه
روزه آورده بودند .مقدار زیادی آرد ،روغن ،خرما و مواد غذایی دیگر نيز همراهشان بود.

نوشتهاند که  15شتر فقط شراب آنها را حمل میکرد.
همة سربازان م ّکه ،هم زره داشتند ،هم شمشیر و هم نیزه .بعضیها دشنه هم داشتند.

همراه همة آنها نقدینگی مانند پول و نقره هم بود .نیرویی ویرانگر و کینهتوز و خونخوار

که فقط به لحاظ ظاهری و نفرات سه برابر مسلمانان بودند؛ ولی به لحاظ ساز و برگ
نظامی قابل مقایسه با مسلمانان نبودند.
همانگونه که بارها گفتهایم:

افراد مادی و ظاهـربین فقط ظاهـر را میبینند ،ولی افراد خدامحـور چون دل به خدا

سپـردهاند و لبهای خود را آکنده از عشق خـدا کردهاند ،مالحظات افراد مادی در دید آنها
چندان جایگاهی ندارد .آنها میگویند:

سر چه باشـد که فدای قـدم دوست کنم

این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد

سرانجام جنگ در گرفت

مجرب کسی
در هر جنگی باید عقالی قوم فرماندهی را بهعهده بگیرند .فرماندة بصیر و ّ

است که در وقت ضرورت به قلب دشمن بزند و در شرایط نامناسب هجوم را متوقف کند و یا

حتی دست به عقبنشینی بزند .اما وقتی فرمانده ّ
کل قوا!؟ ابوجهل باشد ،سربازان مسیر جهالت
رامیپیمایند.

گفتیم که:

عتبه مخالف جنگ بود .او شدیدا! از طرف ابوجهل متهم به ترس از جنگ شده بود .لذا او

و برادر بزرگترش به نام شیبه و فرزندش به نام ولید نخست عازم میدان شدند تا شجاعت

خودرابه ُرخابوجهلبکشند.ازنظرشخص ّیتیهمبایدگفتکهعتبهپدرهندهمسرابوسفیان
که رئیس قریش بود ،از جاه وجاللي برخوردار بود .یعنی ُعتبه پدربزرگ معاویه و جد یزید

محسوب میشود و ولید هم دایی معاویه و شیبه هم عموی هند بود .این سه نفر از مقر خود

خارج شدند و روبهروی سپاه اسالم قرار گرفتند و رجز خواندند و مبارز طلبیدند.
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«ع ْوف»«،عبداهللبنرواحه»و« ُم ّعوذ»
ازطرفرزمندگاناسالمسهتنازانصاربهنامهای َ

روبهروی آنها قرار گرفتند؛ سربلند و استوار.

عتبه از آنها خواست خود را معرفی کنند .آن سه با شجاعت خود را معرفی کردند.
ُعتبه با غرور خاصی گفت:

 -شما همشأن ما نیستند!! بروید تا کسانی به جنگ ما بیایند که همشأن ما باشند!

این سه تن بازگشتند .این بار رسول خدا دستور فرمودند امیرالمؤمنین علیبنابیطالب

و عموی خود حمزه و ُعبیده بن حارث به جنگ آنها بروند .هر سه با سرعت که نشان زیبایی
از عزم و اراده و ایمان آنها بود ،روبهروی آنها قرار گرفتند.

ُعتبه آنها را برای نبرد پسندید .هر یک از شخصیتهای اسالم روبروی آن سه تن قرار

گرفتند ،به طوری که حمزه به مصاف ُعتبه رفت ،عبیده با شیبه روبهرو شد و امیرالمؤمنین

هم به جنگ ولید شتافت.
ن کننده بود و قوای م ّکـه حساب زیادی روی آن
این جنـگ برای م ّکیـا ِن مغـرور تعیی 

میکردند.

در همان لحظات نخست ،ولید با شمشیر امیرالمؤمنین به خاک افتاد .حمزه هم توانست

با رزمندگی و چاالکی و ایمان خودُ ،عتبه را از پای درآورد و فریاد تکبیر را بلند کند .ا ّما مصاف

عبیده و شیبه طوالنی شد .هر دو رزمنده مجروح و خسته شده بودند .امیرالمؤمنین از

پشت عبیده درآمدند و شمشیری را بر سر شیبه زدند و شیبه در دم بر زمین افتاد.

کشتـه شدن این سه نفر روحیـة سپاه اسالم را مضاعـف کرد .برعکس ،در صفـوف

به ظاهر منسجم کفر این شکست ،تلخ و جانکاه بود .به دستور ابوجهل جنگ سراسری و

عمومی درگرفت؛ جنگ شدید و سرنوشتساز .هر یک از قوای اسالم که موفق به کشتن
یک بتپرست می شد ،فریاد تکبیر بلند میکرد .بیچاره م ّکیان که اگر مسلمانی را میکشتند،
روحیة سر دادن شعار و یا َر َجز خواندن را نداشتند...

در نبرد سراسری چیزی در حدود  70نفر از مشرکین به هالکت رسیدند .خود پیامبر

که لباس رزم پوشیده بودند و در میان کارزار قرار داشتند ،شمشیرهای زهردار میزدند.
اینطور نبود که پیامبر از « ِعریش» که به فارسی َک َپ ْر میگویند باشند .خیر؛ پیامبر عزیز
همپای رزمندگان با دشمنان قسمخورده میجنگیدند.
ف»
ماجرای «اُبی بن خَ لَ ْ

یکی از بتپرستان تندخو و بیتربیت شخصی به نام «ابیبن خلف» بود .او وقتی شنید

که پیامبر اسالم ،زنده شدن مردگـان را در قیامت تبلیغ میکنند ،سخت برآشفت .رفت و از
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قبرستان قطعة استخوان مردهای را پیدا کرد و به حضور پیامبر آمد .سپس استخوان را با
دستان خود پودر کرد و آن را در چشم و صورت پیامبر فوت نمود و گفت:
ی َرميم 1.
َم ْن ُي ْحیِ الْ ِعظا َم َو ِه َ
چه کسی میتواند این استخوانهای مرده را زنده کند.

پیامبر به امر خداوند و در پاسخ وی فرمودند:
2
َ َ َ
ليم .
ق ُْل ُي ْحيي َها الَّذی أنْشَ أها أ َّو َل َم َّر ٍة َو ُه َو بِ ُك ِّل خَ ْل ٍق َع ٌ

بگو :همان كس كه نخستينبار به آنها حیات داد ،دوباره زنده میکند،
و اوست كه به هر [گونه] آفرينشى داناست.

پاسخ محکم و کوبندة پیامبر« ،اُبی» را به شدت عصبانی نمود .او پیامبر خاتم را تهدید
کرد و گفت :من روزی ترا خواهم ُکشت.
پيامبر نيز در مقابل فرمودند :شايد من يك روز تو را بكشم.

سرانجام جنگ بدر پیش آمد .همین ابیبنخلف هم در جنگ حضور پیدا کرد.

رسو ل خدا همانطور که در میدان جنگ شمشیر میزدند و به پیش میرفتند ،نُک شمشیر
ایشان بر ْپشت دست چپ اُبی اصابت کرد و زخم کوچکی ایجاد شد و پس از خروج چند
قطره خون ،زخم بند آمد .ا ّما وقتی اُبی سر خود را بلند کرد و دید که شمشیر زننده پیامبر
بود ،به شدت ترسید و لرزه بر اندامش افتاد؛ به طوری که نتوانست در میدان دوام بیاورد.

غالمانش او را از میدان خارج کرده و به خیمهاش رساندند؛ ا ّما ترس و لرز وی تمامی
نداشت .هر کدام از بزرگان م ّکه که به عیادت او میآمدند ،زخم او را بسیار ساده و بیاهم ّیت

میگفتند .سرانجام خود به سخن آمد و گفت :مح ّمد(ص) روزی به من گفت :من یک روز تو
را میکشم .مح ّمد آدم راستگویی است.

سرانجام ابی بن خلف با همان زخم بسیار سطحی ُمرد.

این حکایت نشانگر آن است که پیامبر در جنگ بدر مانند یک رزمنده شدیداً میجنگیدند

و همچنين نشاندهندة آن است كه قريش در صداقت پيامبر ترديد نداشتند ،اما جهل و
غرور آنها مانع اسالم آوردنشان ميشد.
متن و حواشی جنگ بدر
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تردیدی نیست که همة خوبیها مربوط به خداست و تمامی بدیها مربوط به عملکرد

 -1سورة یس ,آیة .78
 -2سورة یس ,آیة .79

خود مردم است.

در جنگ بدر این خط ،بسیار برجسته و آشکار بود.

گفتیم که:

قوای کفـر به لحاظ تعداد سه برابر و به دلیـل ساز و برگ نظامـی ده برابر مسلمین

مجرب و کارکشتـهای نمیتوانست در آن روز امیـدی برای پیـروزی
بودند .هیـچ انسان ّ

مسلمانان داشته باشد.

قرآن این مشکالت را به زیبایی به تصویر کشیده است:
َو لَق َْد ن ََصر ُک ُم اهللُ بِ َب ْد ٍر َو َأ ْن ُت ْم َأ ِذلَّ ٌة َفا َّتقُوا َ
ون .
اهلل لَ َع َّل ُک ْم تَشْ ُک ُر َ
َ
َ
نین َأ لَ ْن َی ْک ِف َی ُک ْم أ ْن ُی ِم َّد ُک ْم َربُّ ُک ْم بِ َثالث َِة ٍ
ِإ ْذ َتق ُ
لین .
آالف ِم َن الْ َمالئِ َک ِة ُم ْن َز َ
ُول لِ ْل ُمؤْ ِم َ
1
بَلی إ ِْن َت ْص ِب ُروا َو َت َّتقُوا َو َی ْأ ُتو ُک ْم ِم ْن َف ْو ِر ِه ْم هذا ُی ْم ِد ْد ُک ْم َربُّ ُک ْم بِخَ ْم َس ِة ٍ
مین .
آالف ِم َن الْ َمالئِ َک ِة ُم َس ِّو َ
تحقیق ًا خداوند در جنگ بدر شما را یاری کرد .در شرایطی که در مخمصه بدی بودید؛
پس ،از خدا بترسید ،شاید سپاسگزار باشید.
آنگاه که به مؤمنان میگفتی:
 آیا این کافی نیست که خداوند با سه هزار مالئکه (سه برابر قوای ّمکه) شما را یاری میکند.
آری ،اگر استقامت کنید و پرهیزگاری نمایید،
و دشمن بر شما بتازد ،پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته یاری خواهد کرد.

آیات متعددی در قرآن از الطاف بیکرانة خداوند به مسلمانان در جنگ بدر حکایت میکنند.

اینطور نبود که مسلمانان بدون مدد ویژة الهی بتوانند بر قوای خصم در بدر پیروز شوند.

درهمةدرگیریهاخداوندبهمؤمنانکمکمیکند.اماجنگبدرباهمةجنگهافرقداشت.

تعداد مسلمانان اندک بود و مجموع مهاجران چیزی در حدود یکصد نفر بودند که 82
نفرشان در جنگ حضور یافتند.

اینها نشاندهندة آن است كه:

 –1لشكر اسالم از انسجام الزم برخوردار نبودند.
 –2روحیة جنگیدن با همشهریهای خود را نداشتند.

 –3خلیفة اول و دوم در  15سال گذشته در هیچ درگیـری شرکت نکرده بودند؛ یعنی تمرین

جنگی نداشتند .بنابراین در هیچ جنگی از آن دو و از سومی هیچ کس حملهای ندید و رزمی
مشاهدهننمود.

 -1سورة آلعمران ،آیات  123تا .125
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 – 4از انصار نیز یکدستی مشاهده نمیشد.

عبداهلل اُبی ،مناف ِق معروف بر روی انصار به خصوص بر روی قبیلة خزرج اثر زیادی

گذاشته و روحیة آنها را خراب کرده بود.
اصحاب متفاوت

اینگونه نیست که وقتی سخن از اصحاب پیامبر به میان میآید ،همة آنها منزّه از خطاب
برا از گناه بدانیم .اص ً
ال اینگونه نیست .اصحاب پیامبر اغلب افرادی معمولی بودند ،ولی
و ُم ّ

بسیاری ازآنها تحـت تأثیـر شعاع نیرومند نور وجودي پیامبـر قرار گرفتند و بعضی از

آنها فوقالعاده شدند ،ولی گروهی هرگز نخواستند این شرافت ویژه را قدر بدانند و متحول
شوند .برعکس ،بعضی از همانها بهرغم نزول فرمان خداوند مبنی بر حرام بودن شراب،

کماکان شراب مینوشیدند و بزههای دیگر هم مرتکب میشدند .اگر از همة اینها بگذریم،

نمیتوانیم از توطئة بسیار خطرناک گروهی از اصحاب که اغلب از مهاجران بودند و قصد
داشتند پیامبر را به شهادت برسانند ،بگذریم.

در کتابهای تاریخی به صورت تصریح و تلویح نام این افراد آمده است.

راستی این ننگ را چگونه میتوان نادیده گرفت و تحمل کرد و از عامالن آن گذشت

که عدهای از خودیها قصد داشتند نور خدا را خاموش کنند!
اهل تحقیق نوشتهاند که:

همین افراد سه بار یا بیشتر میخواستند پیامبـر خـدا را ترور کنند .ا ّما هر بار ،خداوند

توطئة آنها را فاش کرد و عامالن آن را برای پیامبر و بعضی از اصحاب افشا نمود.

مشکالت پیامبر عزیز اسالم به اینها محدود نمیشد ،زیرا بعضی از اصحاب که به ظاهر

لباس اسالم پوشیده بودند و از مصونیت ویژه بهره میبردند ،مانند ستون پنجم مشرکین
عمل میکردند.

ازاینحیث پیامبر ،تا آخرین روزهای عمرخود یک روز همازناحیة آنها آرامشنداشتند

و حتی در بستـر بیمـاری ،همانها مانع از وصیـت پیامبـر شدند و روح بزرگ آن پیامبر
رحیم و رؤوف را آزرده کردند؛ از این رو پیامبر با خاطری آزرده از دنیا رفتند.
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آیا با این عناصر مشکوک و پرمشکل میشد بر خصم خونخوار و کینهتوز پیروز شد؟
هرگز.

غرض از نگارش این سطور توضیح این نکتة مهم و تکراری است که:

اگر الطاف پنهان و آشکار خداوند نبود ،پیامبر اسالم با اینگونه اصحاب در همان سالهای

ّاولیة هجرت شهید میشدند و اسالم ازبین میرفت.

نقش بیبدیل امیرالمؤمنین(ع) در جنگ بدر

جنگ بدر در همان روز هفدهم رمضان سال دوم هجری با شکست سنگین بتپرستان

م ّکه به پایان رسید .قریش در جنگ بدر  70نفر از سران و شخص ّیتهای معروف خود را از
دست داد که ابوجهلُ ،عتبه ،شیبه ،ابوالبختری ،حنظله ،اُم ّیه و ُعقبهبن ابیمعیط از آن جملهاند.
در جنگ شگفتانگیز بدر دو موضوع بسیار مهم را میتوان عامل اصلی پیروزی مسلمانان

صدر اسالم دانست.

 –1حضور هزار مالئکه:

نص قرآن کریم هزار مالئکة ّ
معظم (مردفین) و تعلیم دیده ( َم ّسومین) به کمک
برابر ّ

پیامبر آمدهاند .نقش آنها در پیروزی جنگ فراتر از بحثهای نظری و عرفانی است.

مجسم» راجع به این حضور تعیینکننده به طور
از آنجایی که ،در کتاب «اسالم
ّ
1
ّ
مفصل بحث کردهایم از تکرار آن خودداری میکنیم.
–2فداکاریهایامیرالمؤمنین(ع):

نقش بیبدیل امیرالمؤمنین در جنگ بدر نیز فوقالعاده در پیروزی زود هنگام آن جنگ

مؤثرافتاد.وجودمبارکامیرالمؤمنیندرتمامجنگهایاسالمعلیهکفر،سرنوشتسازبوده

است.

اگر امیرالمؤمنین در جنگ اُ ُحد که تلخترین و یکی از مهمترین جنگهای صدر اسالم

است ،نبود ،با پیروزی کفر بر مسلمین نتایج تلخ و جبرانناپذیری به وجود میآمد.

حضـور امیـرالمـؤمنین(ع) در تمامـی صحنـههاي كارزار در وارد آوردن ضـربات

دشمنشکـن مولی ،فوقالعاده بود.

مرحوم شیخ مفید در کتاب ارزشمند «ارشاد»2نام  36تن از مشرکین را مینویسد که

در بدر توسط مولیالموحدین امیرالمؤمنین کشته شدهاند.

یعنی امیرالمؤمنین به تنهایی نیمی از  70تن از سران کفر که در بدر به هالکت رسیدهاند،

کشتهاند.

 -1اسالم مجسم ،شرح زندگی سیاسی امیرالمؤمنین علی(ع) ،علیمحمد بشارتی ،ص  58و . 59
 -2ارشاد .شیخ مفید ،ص .39
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اگر سن مبارک مولی در آغاز بعث را  15سال قبول کنیم ،سن ایشان در هنگام هجرت

 28سال و در جنگ بدر  29سال بوده است؛ یعنی معجـزة عظیـم پیامبـر بعد از قـرآن،

امیرالمؤمنین است كه در  29سالگی صنادید 1عرب و استوانههای شرک و کفر و بتپرستی
را از بنا و اساس نابود فرمودند.
بعد از بدر

مشرکین قریش پس از شکست خ ّفتبار خود در جنگ بدر هرگز نتوانستند آن خفت و
خواری را جبران کنند و از پیامبر انتقام بگیرند .هرچند ابوسفیان یکسال بعد جنگ «اُ ُحد»
را علیه اسالم به راه انداخت و مسلمانان به ظاهر شکست خوردند .ا ّما پیروزی ظاهری

آنها نتوانست عقدة شکست خردکنندة آنها را در بدر جبران کند .ابوسفیان دو سال بعد
با مقدمات بسیار و با به راه انداختن سه هزار مرد جنگی وکارآزموده همراه با تبلیغات
گسترده به قصد نابودی اسالم و تسخیر مدینه از م ّکه خارج شد و میخواست با آن

جنگ ،انتقام اساسی از اسالم بگیرد ،اما با عنایات ویژة پروردگار و با به هالکت رسیدن
«عمروبن عبدو ّد» نهتنها نقشة او نقش بر آب شد ،كه با کشته شدن چند تن از شجاعان و
شخصیتها ،مکه به کلّی روحیة خود را از دست داد.

سرانجام در سال هشتم هجـری با صلح ُحد ْیب ّیه که با تدبر عمیق پیامبـر بر م ّکیان

تحمیل شد ،برگ و بار شجرة خبیثة بتپرستی ریخته شد و در سال هشتم هجـری با فتح
م ّکه و تسخیر مسجدالحرام بنیاد کفر و شرک به کلّی از بین رفت؛ یعنی:
 -مشرکین هرگز نتوانستند شکست ذ ّلتبار جنگ بدر را جبران کنند.

به همین دلیل است که جنگ بدر جایگاه فوقالعادهای در دید خداوند و پیامبر اسالم

و اهلالبیت و اهل تحقیق دارد.

بدون توجه به فداکاریها و جانبازیهای امیرالمؤمنین ،گفتن از جنگ بدر بیهوده است.
اهم ّیت دادن به جنگ بدر،

تقدیر از شخصیت مولیالموحدین امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) است.
این یک حقیقت است؛

چه دشمنان اقرار کنند ،یا اقرار نکنند.
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یاُمیه به خصوص در جنگ
دلیل حقارت ،ذلّت و شکست خفتبار قریش عموم ًا و بن 

بدر و عدم جبران آن شکست ویرانگر ،رفتار زشت یزید با سر مق ّدس امام حسین(ع) است.

 -1مهتران ،بزرگان ،اشراف ،شجعان ،اجوادُ ،حلَماء.

یزید پس از  60سال که از جنگ بدر میگذشت ،بعد از عاشورای سال  61هجری در شام

در حالی که چوب خیزران را بر لبهای مبارک امام حسین(ع) مینواخت ،پس از خواندن چند

شعر کفرآمیز گفت:

َي ْو َم َك َي ْو ِم بَدر.

1

امروز به انتقام روز بدر.

رفتار و گفتار یزید بهترین دلیل بر شرک پایدار بنیام ّیه است که به عنوان حاکم

اسالمی! از انتقام روز جنگ بدر میگوید.؟؟
جنگ اُ ُحد

گفتیم که:

مشرکان قریش در اولین جنگ خود با مسلمانان شکست سخت و وحشتناکی خوردند
که تا آخر و تا فتح م ّکه خشم و کینة خود را از آن شکست نتوانستند پنهان کنند.
ابوسفیان و سایر سران م ّکه پس از جنگ بدر به لحاظ عاطفی ،خانوادههایی که کسان

خود را در بدر از دست داده بودند ،از عزاداری و برپایی مجلس سوگواری بازداشتند تا به

قول خودشان کینة آنها نسبت به پیامبر و نسبت به مسلمانان تقویت شود.
تشکیل سپاه عظیم

قریش که پهلوانی و جانبازی مسلمانان را در بدر دیده بودند ،دیگر باور کردند که

جنگ آنها با پیامبر جنگ با فرد و یا سالح نیست ،بلکه جنگ با عقیدة توحید است.

بنابراینرویقاعده،باهرچیزبایدباضدآنجنگید.باسالحنمیتوانباتفکرمبارزهکرد.
بتپرستان کوتهبین م ّکه هرگز نتوانستند با این معادله کنار بیایند.
بدون تعصب و گزافهگویی ،در هیچ جنگی مشرکین نتوانستند بر مسلمانان صدر اسالم

فايق آیند .حتی در جنگ اُ ُحد؛ که ابوسفیان به منظور کشتن پیامبر و نابودی اسالم و تسخیر

مدینه به منطقه آمده بود ،به هیچکدام از اهداف خود دست نیافت.
از نظر استراتژیک:

                               در هر جنگی ،اهداف فرماندة جنگ مهم است ،نه کشتن مردم،
                                                                                 و یا تخریب اماکن و یا مزارع.

 -1ارشاد ،شیخ مفید ،ج  ،2ص  -124تاریخ طبری ،ج  ،2ص  - 352مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،4ص .114
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امروز هم که امپـریالیسم آمریکا به کمک صهیـونیستها با به راه انداختـن هـر روزه

جنگهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و تبلیغاتی بر مردم دنیا در صدد تسهیـل سلطـه بر
جهان است و مقدمة آن مجبور کردن کشورها به تقلید از آنها در اباحـهگری و سکوالریسم
و ساختارشکنی تحت شعار آزادی است ،اما در عمل ،مشاهده میکنیم که آمریکا به آنچه که

از تحمیل جنگها میخواسته ،نرسیده است.

تحمیل جنگهای پرهزینه برای اقتصاد آمریکا فاجعه آميز بوده است .به همین دلیل

چند دهه است که آمریکا ایادی خود را وامیدارد که به کشورهایی که سیاست آمریکا را

نمیپذیرند و یا با آن سیاستها مبارزه میکنند ،بجنگند.

مورد مهم آن ،تحمیل جنگ  8سالة صدام علیه انقالب اسالمی و حمایت هم ه جانبة

استکبار جهانی و ارتجاع عرب و کشورهای وابسته از رژیم عراق بود.
آیا آمریکا که عم ً
ال پشتیبان همهجانبه صدام بود،
           و بر عمدة کشورهای عالم تحمیل کرد که:

           با کمکهای اقتصادی ،تسلیحاتی ،پرسنلی ،تبلیغاتی و اطالعاتی،
                                                                                    به صدام کمک کنند،
                                                                                    آیا این سیاستها جواب داد؟
                                                                                                                        هرگز.
وقتی بیداری سیاسی باشد،

هیچ سالحی برنده و تعیینکننده نیست.

بگذریم.
تاکتیک ابوسفیان

ابوسفیان پس از یک سال تبلیغات سوء علیه پیامبر اسالم و تلقین این موضوع که

باید همة قوای خود را در جنگ با مسلمانان به کار ببریم ،توانست سه هزار نفر از قبایل
مختلف را برای جنگ آماده کند.

مشرکان قریش سه هزار شتر ،دویست اسب ،هفتصد زرهپوش و جمعی پیادهنظام
و سوارهنظام که مجموع ًا چیزی در حدود سه هزار نفر میشدند ،به منطقه آورده بودند.
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همراه سپاه شرک  16نفر از سیاهروترین و بدکارترین زنان از جمله هنده همسر

ابوسفیان و مادر معاویه هم حضور داشتند تا سپاهیان را به اشکال مختلف تشویق کنند.

ات َط ِ
ار ِق و 1»...از جمله شعارهای آنها بود.
«ن َْح ُن بَ َن ُ

بدبخت مردمی که عامل تحریککنندة آنها در جنگ با رقیب خود ،زنان فاحشه و بدكاره

باشند و بدبخـتتر از آنها زنان بیچـاره و بیفرهنگـیاند که همواره آلت دست قدرتهای
بزهکار میشوند.

متأسفانهامروزهماینبیفرهنگیوجوددارد.درکشورهاییکهتبلیغاتپوچوبیمحتوای

آنها گوش آسمان را کر کرده است و در دوران جاهلیت مدرن حداکثر سوءاستفاده را از زنان

زیر عنوان آزادی شده و میشود ،آیا راه حلی برای این بیفرهنگی وجود دارد؟

پیامبر اسالم پس از اطالع از تدارکات قریش برای جنگ با مسلمانان با تشکیل جلسه

مردم را از آن باخبر کردند .سپس به مشورت با آنها پرداختند .بعضی از یاران پیامبر دفاع

شهری را ترجیحدادند و عقیده داشتند در شهر مدینه بمانند و در کوچهها و پسکوچهها
با آنها مبارزه کنند و زنان نیز از پشت بامها با پرتاب سنگ از سربازان اسالم پشتیبانی

نمایند.

این نظر سریع ًا و صریح ًا رد شد ،به خصوص آنهایی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند،

این رأی را دلیل بر ضعف میدانستند .آنها میگفتند جنگ بدر مشرکان قریش را به قدر کافی
تحقیر کرده است .جنگ شهری موجب شکست صولت سپاه اسالم و گستاخ شدن م ّکیان
خواهد شد.

نفاق نیرومند در مدینه

تصور نشود تمامی اطرافیان پیامبر اعم از مهاجر و انصار آدمهای قابل تأییدی

بودند؛ خیر .نفاق در بین مهاجرین معروف و فراوان است.

ما در اینجا به دو نمونه از نفاق انصار مدینه اشاره میکنیم.
وقتی قوای اسالم عازم اُ ُحد بود« ،عبداهلل بن ابی» رهبر منافقان اوس به دلیل آنکه پیامبر

رأی او را برای مبارزه و جنگ در داخل شهر مدینه نپذیرفته بود ،از قوای اسالم جدا شد و

همراه با سیصد نفر از قبیلة «اوس» که با او همقبیله بودند ،از سپاه اسالم جدا شدند.

 -1طبري ،تاريخ طبري ،ج ،2ص. 510
فرماندهان جنگي زنان و دختران را در جنگها به همراه ميآوردند تا براي حفظ آبروي خود هم كه شده تمام تالششان به كار برند.
زنان با سرودن اشعار و نواختن دف ،مردان را به مقاومت و مبارزه فرا ميخواندند .در جنگ احد چنين بود و زنان در لشكر دشمن با
ان تقبلوا نعانق ان تدبروا نفارق
زدن دف ،اين اشعار را تكرار ميكردند :نحن بنات الطارق ونبسط النمارق
 ما دختران طارقيم .روي فرشهاي گرانبها راه ميرويم .اگر رو به دشمن كنيد ،با شما همبستر ميشويم و اگر پشت به دشمننماييد و فرار كنيد ،از شما جدا ميشويم.
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پیامبر اسالم در مسیر رفتن به اُ ُحد به ناچار باید «میانبر» میرفتند .لذا ناگزير بودند
از مزرعة یکی دیگر از منافقان به نام « ُم َر ّبج» بگذرند .وی قوی ًا مانع از عبور مسلمانان شد،
ولی چون مخالفت وی بیاثر شد ،به توهین پیامبر و اصحاب پرداخت .جمعی از مسلمانان

شر او را کم کنند ،پیامبر فرمودند:
از پیامبر اجازه خواستند ّ
 -با این مرد لجوج کوردل کاری نداشته باشید.

1

عمدة اخبار مدینه را همین گروه از منافقان و بعضی از یهودیان برای مشرکان قریش

میفرستادند .در ماجرای «مسجد ضرار» ماه ّیت این گروه توطئهگر بیشتر آشکار شد و
ضرورت مبارزه با آنها در دستور کار پیامبر(ص) قرار گرفت.

پیامبر(ص) در اُ ُحد

پیامبر در روز جمعه پانزدم ماه شوال سال سوم هجرت پس از اقامة نماز جمعه به

تکمیل نیروهای خود و سفارشهای جنگی و نظامی به آنها پرداخت .با توجه به شمار

مشرکان که سه هزار نفر میشدند ،باز هم تعداد مسلمانان کمتر از یک سوم مشرکان
بود؛ باز هم مصاف کف ِر مجهز به سالح مادی ،با مسلمانانی بود که با سالح ایمان به اُ ُحد

آمده بودند.

یاران پیامبردراُ ُحدازپیرمردقدخمیدهایبهنام«عمروبنجموع»که 80سالسنداشت

«س َمره» و «رافع» که کمتر از  15سال سن داشتند ولی تیراندازان
و دو نوجوان به نامهای َ

ماهری محسوب میشدند ،تشکیل میدادند.

پیامبر نقطهاي از منطقة اُ ُحد را برای جنگ درنظر گرفتند که از پشت به کوه مرتفعی

منتهی میشد که دشمن نتواند از پشت نیروهای اسالم درآید .منتهی گردنة کمارتفاعی نقطة
ضعف جبهه بود .پیامبر دو دسته از تکتیراندازان حرفهای خود را بر تپه گماردند و فرمودند:

 -شما با پرتاب تیر ،دشمن را برانید و نگذارید آنها از پشت سر وارد جبهه گردند و ما را

غافلگیر کنند .ما در نبرد خواه غالب باشیم و یا مغلوب ،این منطقه را خالی مگذارید.
جنگ آغاز شد
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غیرمنسجم و اغلب کمتجربه و بیتدبیر بودند که در دامنة
نیروهای مشرکان افرادي
ّ
کوه اُ ُحد مستقر شده بودند.
 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،ص .266

ابوسفیان نیروهای خود را به سه دسته تقسیم کرد.
 -سمت راست سپاه را به خالدبن ولید سپرد.

 -گروه دوم به فرماندهی «عکرمه بن ابوجهل» در جناح چپ قوای خود گمارد.

 -و میانة جبهه را نیز در اختیار گروه زرهپوش قرار داد.

در همان آغاز جنگ ،تمامی پرچمداران سپاه کفر توسط امیرالمؤمنین ازپای درآمدند.

زبیربن عوام نیز در این جنگ خوب درخشید .ابودجانه هم رزمندگی را به اوج رساند.

«طلحه ابی طلحه» از سپاه شرک نعرهکنان پیش آمد و َرجز خواند و توهینها کرد و مبارز

طلبید .طولی نکشید که با ذوالفقار دشمنشکن امیرالمؤمنین به خاک افتاد و جانشینهاي

وی که برادران او محسوب میشدند ،با تیرهای «عاصمبن ثابت» کشته شدند.

تکتیراندازان نقش مهمی در جنگهای گذشته داشتند ،اما هنوز هم اين نقش ،بسيار

مهم و اثرگذار است ،تفاوتش در این است که امروزه تکنولوژی هم به کمک تکتیـراندازان

آمده است؛ ولی در جنگهای قدیم این بازوی قوی رزمندگان و تجربه و دقت چشم و دست

چاالك آنها بود که نقش تعیینکنندهای داشت.
شرایط عوض شد

با این تهاجم نفسگیر و بسیار شجاعانه ،قوای کفر درهم شکست و با مشکالت فراواني
روبهرو شد و آنهابه ناچار از اُ ُحد فرار کردند .نیروهايی که از طرف پیامبر مأمور حفاظت
از گردنه بودند ،وقتی متوجه هزیمت سپاه کفر شدند یا به طمع جمعآوری غنايم و یا تعقیب
دشمن و یا هر دلیل دیگر ،عمدة آنها از امر پیامبر تخلف کردند و گردنه را رها نموده و به
دره آمدند.

خالد که از صبح منتظر چنین فرصتی بود ،مسؤولیت جناح راست را به معاون خود

سپرد و خود با حدود  200سرباز تازهنفس با دور زدن احد ،از همان گردنه باال آمد و
تعداد معدود محافظان آن محل را بکشت و از عقبة قوای اسالم درآمد و همه را غافلگیر

کرد .این دسته پس از آنکه دست به قتل و غارت مسلمانان زدند ،به عدهای هم مأموریت
دادند تا تمامی مجروحان را ب ُکشند.
مشکل بزرگ

با کار خالد و انعکاس سریع آن به فراریان م ّکه ،همة آنان که از جبهه فرار کرده بودند
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بالفاصله بازگشتند و به مسلمانان حمله همهجانبه کردند.

شیرازة سپاه اسالم در حال گسیختن بود .مقاومت سرسختانة پیامبر اکرم و شخص

امیرالمؤمنین و تنی چند از رزمندگان از جمله حمزه س ّیدالشهداء و در رأس همه عنایات و

حمایتهای پروردگار نگذاشت که مشرکان بیش از این توفیق نظامی به دست آوردند.

هرچند قوای کفر به منظور تضعیف بیشتر مسلمین شایع کرد که پیامبر کشته شده است
و تأثیر منفی بسیاری گذاشت ،اما پیامبر مجروح ومصدوم همه را به نام به سوی خود

میخواندند:
 -اِلَ َّی یا ُفالن اِلَ َّی یا ُفالن.

فرماندهی شرک پس از مغلوب شدن موقت مسلمانان ،در صدد شهادت سه نفر برآمد:

 -پیامبر ،امیرالمؤمنین و حمزه.

افراد زیادی به قصد به شهادت رساندن پیامبر(ص) داوطلب شده بودند ،ولی همة آنها

باپایمردیهایپیامبرومقاومتوجنگندگیامیرالمؤمنین(ع)کشتهویامجروحشدند.امادر
عین حال ضربات پیامبر بر پیکر کافران در تاریخ ثبت است.
نوشتهاند که:

 -پیامبر به قدری شجاعانه در روز احد جنگید که تمامی تیرهای ايشان تمام شد و

کمان تیر او شکست و ز ه آن پاره شد.

1

کسانی که آشنایی با ادوات جنگی قدیم دارند ،نقش تیراندازها را بسیار مهم ارزیابی

میکنند.رزمندگانوقتیبایکشمشیرزنمواجهمیشدند،میتوانستندحتیالمقدوربامقاومت

از پیشروی وی جلوگیری کنند ،ولی تیرانداز را نمیتوان به سادگی خاموش کرد و از
معركه خارج نمود.

پیامبر در روز احد نخست با شمشیر جنگیدند .پیامبر در به کار بردن شمشیر مهارت

خاصی داشتند .تیراندازی پیامبر نیز در تاریخ ثبت است .مهارت پیامبر در استفاده از نیزه
هم زبانزد خاص و عام بود.
ابن اثیر مینویسد:

 -وجود پیامبر از هر طرف مورد هجوم دستههای قریش قرار داشت .هر دستهای
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که به آن حضرت حمله میآورد ،امیرالمؤمنین به فرمان پیامبر به آنها حمله میکرد و با
کشتن بعضی از آنها ،موجب فرار بقیه میشدند .این جریان چند بار در اُ ُحد تکرار شد .در
 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،ص .255

برابر این فداکاریها ،امین وحی نازل شد و فداکاریهای امیرالمؤمنین را ستود و گفت:
'' این نهایت فداکاری است که علی(ع) از خود نشان میدهد''.
رسولخدا نظر امین وحی را تصدیق کرد و گفت:
 -من از علی هستم و او از من است.

سپس ندایی در میدان شنیده شد که:
1
َل َف َتی إ َِّل َع ِل ٌّی َو َل َس ْي َف إ َِّل ُذوالْ َفقَار.
فرار از جبهه یعنی بازگشت به بتپرستی

گاهی اوقات انسان خالفی انجام میدهد ،اما چون خالفش چندان اثرگذار نیست ،وی

میتواند با توبه و جبران ،به عفو خداوندگار امیدوار باشد .اما گاهی گناه در شرایطی انجام
میشود که اصول و موازین در حال فروپاشی است .در اینگونه موارد ،نفس گناه چندان
مهم نیست ،بلکه چون اثرات گناه ،عظیم و گاه جبرانناپذیر است ،در اینجا گناهکار باید

بداند که گناه وی به این سادگیها بخشیده نمیشود.
در جنگ اُ ُحد و پس از ضد حملة مشرکین صف مسلمانان از هم پاشید .در نتیجه نه

اولیة سپاه اسالم از بین رفت ،بلکه بتپرستان آنقدر به مرکزیت سپاه
تنها دستاوردهای ّ
اسالم نزدیک شدند که کممانده بود خود پیامبر کشته شوند و در نتیجه اسالم به کلّی
نابود گردد.

عدهای دنیاپرست وقتی شرایط جبهه را اینگونه یافتند ،برای نجات جان خود پیامبر

را تنها گذاشتند و فرار را بر قرار ترجیح دادند!

ببینیم این فرا ِر به ظاهر ساده ،از دید خداوند چه معنایی دارد؟:
َو ما ُم َح َّم ٌد ِإ َّال َر ُس ٌ
الر ُس ُل ،
ول ق َْد خَ َل ْت ِم ْن ق َْب ِل ِه ُّ
مات َأ ْو ُق ِت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم َعلی َأ ْعقابِ ُك ْم َو َم ْن َي ْن َق ِل ْب َعلی َع ِق َب ْي ِه َف َل ْن َيضُ َّر َ
اهلل شَ ْيئ ًا ،
َأ َفإ ِْن َ
2
رين .
َو َس َي ْج ِزی اهللُ الشَّ ا ِك َ
محمد(ص) پیامبری مانند پیامبران قبل است،

آیا اگر او بمیرد یا کشته شود ،شما به گذشتة خود باز میگردید؟
کسی که چنین کند ،هرگز نمیتواند زیانی به خداوند وارد آورد.

این آیه در اُ ُحد نازل شد .مخاطب آیه همة آنهایی هستند که از جبهه فرار کردند و پیامبر

 -1کامل ابن اثیر ،ج  ،2ص .107
 -2سورة آلعمران ،آیة .144
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را تنها گذاشتند .خداوند «دفع دخل مقدر» میکند و میفرماید:

 -شما که میگویید علت فرار شما شنیدن شایعة قتل پیامبر بود ،به فرض اگر پیامبر

هم کشته میشد و یا میمرد ،آیا شما به گذشتة خود باز میگردید؟
مرحوم ع ّ
المه طباطبایی در المیزان میفرماید:

اِ ْن َق َل َب َعلی َع ِق َب ْي ِه،
یعنیَ :علی ِ
آثار ِهما ق ََصص ًا.
چون رجوع به سوی گذشتگان را جزا برای شرطی که موت یا قتل پیغمبر است ،قرار
داده ،به ناچار مراد از این رجوع برگشت از دین است ،نه اعراض و روگرداندن از جنگ؛
زیرا بین قتل یا موت پیامبر و بین فرار از جنگ ارتباطی نیست .ارتباطی که هست ،بین موت
1
یا قتل نبی با برگشت به سوی کفر است.
معلوم میشود عدهای در اُ ُحد دست از همه چیز کشیده بودند .زیرا اگر آنها میایستادند
و مقاومت میکردند ،قطع ًا سرنوشت جنگ به نفع اسالم و مسلمانان عوض میشد و مسیر
تاریخ تغيير میكرد .اما آنها طور دیگری عمل کردند؛ چون طور دیگری میاندیشیدند.
آنها از معرفت الزم برخوردار نبودند .زیرا اگر معرفت داشتند و قول خداوند را شنیده
و باور کرده بودند که دربارة پیامبر رحمت به صراحت فرموده است:
ِ َ ُ ِ ِ 2
نين م ْن أ ْنفسهم.
ال َّن ِب ُّی َأ ْولی بِالْ ُمؤْ ِم َ
جان پیامبر از جان تمامی مسلمانان ،ارزشمندتر و مهمتر است.

چگونه ممکن است یک مسلمان متعهد برای حفظ جـان خود ،جان پیامبـر خود را به

خطر بیندازد؟

مهمتر اینکه عدهای مسلماننمای بیمعرفت ،اسالم را که از جان پیامبر هم مهمتر است با

خطر جدی مواجه کنند و اسالم و پیامبر عالیقدر اسالم را که در محاصرة مشرکان خونخوار

قریش گرفتار آمده است ،تنها بگذارند و سالمت خود را ترجیح دهند و از میدان جنگ بگریزند.

همه دیدیم وقتی ابوسفیان و همسر خونخوارش هند بر سر جنازة حمزه عموی پیامبر

آمدند،بدنپاکعمویپیامبرراپارهپارهکردند،جگرشرابیرونآوردند.هندقطعهایازجگر
او را در دهان گذاشت ،سپس از قطعات گوش و لب حمزه گردنبندی ساخت.

ي پليد بر جسم پیامبر دست مییافتند ،چه بر سر آن
خدای ناخواسته اگر همانها 
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جسم خدایی و آسمانی میآوردند؟!

 -1تفسیر المیزان ،عالمه طباطبایی ،ج  ،4ص . 65
 -2سورة احزاب ،آیة . 6

آیا مسؤول چنان فاجعة احتمالی ،غیر از فراریان از اُ ُحد ،کسان دیگری بودند؟
هرگز! هرگز!

جنگ روانی

مراحل جنگ احد را میتوانیم به پنج مرحله تقسیم کنیم:

مرحلة ا ّول :با دلیری ،شجاعت و هدایتهای پیامبر و پایمردیهای امیرالمؤمنین

پیروزی برای مسلمانان حاصل شد.

مرحلة دوم :با سستعهدی گروهی از مسلمانان در رها کردن گردنة پشتجبهه ،باعث

شدند مشرکین به مسلمين هجوم برند و جمعی از مسلمانان از جمله حضرت حمزه را شهید
نمايندواينان سپسشادیهاکردندوبراییکسرهکردنکاراسالمپیدرپیبهپیامبرهجوم
سرسختانه داشتند.

مرحلة سوم :با مقاومت مثالزدنی پیامبر و جانشین بر حق ایشان امیرالمؤمنین ،ثبات

به جبهة اسالم بازگشت و مهاجمان از حمالت مکرر خود طرفی نبستند و مسلمانهای
فراری نيز بازگشتند.

مرحلة چهارم :جنگ روانی توسط ابوسفیان آغاز شد .پیامبر اکرم به موقع به مقابله

با او برخاستند و شعارهای او را خنثی کردند؛ که به آن میپردازیم.

مرحلة پنجم :عقبنشینی دشمن از اُ ُحد و تعقیب دشمن توسط پیامبر و یاران مجروح

و مصدوم خود به عنوان یک ترفند جنگی .به این مورد هم به طور تفصیل خواهیم پرداخت.

ابوسفیان پس از پیروزی نسبی در مرحلة دوم امیدوار بود که بتواند کار خود را تکمیل

ت جانانه و هجومهای سنگین پیامبر و امیرالمؤمنین روبهرو شد،
کند ،ولی چون با مقاوم 
دست به جنگ روانی زد .اگر هوشیاری پیامبر نبود ،شاید این مرحله از جنگ میتوانست
ضربة مهلکی بر پیکر اسالم وارد آورد.

«عزّی»
ابوسفیان دو بت معتبر مشرکین را با خود آورده بود .در مرحله سوم جنگ ،بت ُ

را روبهروی جبهة مسلمین آورد و سپس هواداران خود را واداشت تا شعار دهند.
َ ُ 1
اِنّا لَ َنا الْ ُع َّزى َو َل ُع َّزی لكم .
ما بُت ُع ّزی داریم،

ولی شما ُع ّزی ندارید.

 -1قاموس قرآن ،ج ،4ص  :343ن َْح ُن لَ َنا الْ ُعزَّى َو َل ُعزَّى لَ ُكم.
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این شعار که به صورت سراسری و توسط چند هـزار نفـر خوانده میشد ،وحشـت

زیادی در جبهة مسلمانان انداخت .افرادی الابالی ،بیشخصیت ،فاسد و بیخدا با گستاخی

و پررویی به خداباوران ارزشی میگویند که:

 -خدای ما سنگ بیروح ،بیارزش ،فاقد جان و عقل و درک و توانایی است.

ابوسفیـان تصور میکرد که ُعـزّی که مدتها محبـوب همة عـربها بوده است ،البد در

مخمصة جنگ هم میتواند به کمک وی بیاید؛ یا حتی بر روی مسلمـانان اثـر بگذارد و آنها را
به خود آورد.
او واقع ًا ناتوانتر از آن بود که بفهمد خداوند که خالق آسمانها و زمین است ،در ذهن

و دل و باطن مسلمانها قرار دارد و دیگر نهتنها به ُعزّی نمیاندیشند ،که با پرستش خداوند
ازلی و ابدی از هر چه ادای خدایی درمیآورد ،نفرت دارند.
لذا پیامبر به مسلمانان فرمودند :شما هم بگویید:
اهللُ َم ْو َلنَا َو َل َم ْولَی لَ ُكم.

1

ولی و ناصری مانند خدا داریم،
ما سرپرست و پیشوا و ّ
ولی شما مولی ندارید.

این شعار کوبنده ،مشرکان را وادار به سکوت کرد.

«ه َبل» را جلو مسلمانان آوردند .مشرکان از روی
طولی نکشید که به دستور ابوسفیان ،بت ُ

اعتقاد و یا احساسات به هیجان آمدند .ابوسفیان گفت همگی شعار دهید:
اُعلِ ُه َبل اُعلِ ُه َبل.
هبل بزرگ است

هبل بزرگ است.

از این دو حادثه معلوم میشود که ابوسفیان برای شکست مسلمانان همة احتماالت
را داده بود و برای هر اتفاقی برنامهای داشت .همراه آوردن بتهای ُعزّی و ُه َب ْل که از دید

بتپرستان بسیار مهم و حايز اعتبار بودند ،نشانگر آن است که بتپرستان خودپرست
همه چیز خود را به اُ ُحد آورده بودند .چون جنگ اُ ُحد برای آنها تعیینکنندهترین جنگ با
مسلمانانبود.

پیامبر عالیقدر اسالم که در همه حال از لطف خداوند ،جمع ّیتخاطر داشتند و این
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روحیه را به عنوان انرژی مثبت به مسلمانان منتقل میکردند ،به مسلمانان فرمودند:
 -شما هم بگویید:

 -1بحاراألنوار (ط  -بيروت) ،ج ،20ص .23

اَهللُ َأ ْع َلی َو َأ َج ّل

اَهللُ َأ ْع َلی َو َأ َج ّل .

1

خداوند متعال بزرگتر و تواناتر است.
خداوند متعال بزرگتر و تواناتر است.

این بار ،هم دوام شعار مشرکین کمتر بود و هم اثرات آن در بین خود آنها محدودتر.
پیامبر دستبردار نبودند

ابوسفیان وقتی که ديد این ترفند هم مؤثر واقع نشد ،ماندن در منطقه را جایز ندانست.
او میخواست با یک شعار دیگر آخرین لحظه از حادثه استفاده کند و اُ ُحد را ترک کند.

بنابراین از همان بلندی که ایستاده بود ،گفت:
 -امروز در برابر روز بدر.

پیامبر اسالم(ص) که نمیخواستند ابوسفیان باخرسندي و دست پر اُ ُحد را ترک کند،

به مسلمانان فرمودند بگوييد:

 -کشتههای شما در جهنماند ،ولی شهدای ما در بهشت.

ابوسفیان دید که دارند مسلمانان روحیه میگیرند .تازیانهای بر اسب خود زد و با
سرعت از اُ ُحد خارج شد.
خبر شکست مسلمانان به مدینه رسید .گروهی از زنان مدینه پیاده به طرف اُ ُحد در

حال حرکت بودند.

پیامبر مجروح و خسته ،در بین راه با جمعی از زنان مدینه روبهرو شدند .بین زنهای
«س َمراء بِن ِ
ِس» توجه پیامبر را به خود جلب
ْت َقی ْ
مدینه خانم با ارزش و فداکاری به نام َ
کرد.

آن زن ،دو فرزند رشیدش در اُ ُحد به شهادت رسیده بودند .پیامبر به سمراء بابت

شهادت فرزندانش تسلیت گفتند .پاسخی که سمراء به پیامبر عالیقدر اسالم داد ،خستگی
را از تن و روح پیامبر زدود .او گفت:
َ
هلل لَ َه َذا ال َّنق ُْع الَّ ِذي ِفي َو ْج ِه َ
ك أشَ ُّد ِم ْن ُم َصابِ ِه َما(یا َر ُس َّ
َوا ِ
ول اهلل).

2

به خدا قسم خاک و غباری که من بر چهرة ملکوتی شما مشاهده میکنم،
تحملش برای من تلختر از شهادت دو فرزندم است.

پیامبر با شنیدن احساسات پاک آن رشیده ،خرسند شدند و برایش دعا کردند.

 -1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،20ص  ،23باب  ،12غزوة أحد و غزوة حمراء األسد  .....ص 14
 -2مسكنالفؤاد عند فقداألحبه واألوالد ،ص .72

221

تردید در عقبنشینی

ابوسفیان وقتی دست به عقبنشینی زد ،با مخالفت بعضی از سران بتپرست روبهرو

شد .آنها به وی میگفتند :حال که کار به اینجا رساندهایم ،مصلحت آن است که برگردیم و

کار را یکسره کنیم و تمامی مسلمانان را بکشیم و جنگ با آنها را به سال آینده موکول نکنیم.
این موضوع تردید شدیدی ایجاد کرد .لذا ابوسفیان عزم خود را جزم کرد که باز گردد.

از طرف دیگر فرشتة وحی خبر تردید قریش را به پیامبر رساند .پیامبر به منادی فرمان
دادندهمةکسانیکهامروزدراُ ُحدحضورداشتهاند،جمعشوندتابهتعقیبمشرکانبپردازیم.

زیرا آنها قصد بازگشت دارند.

این خبر در مدینه به سرعت منتشر شد .لذا همه به فرمان پیامبر در مسجد جمع شدند.

عدهای که بر اثر شدت جراحـات وارده توانایـی زیادی برای آمدن به مسجد را نداشتند ،با
قدرت ایمان آماده شدند تا به تعقیب مشرکان بپردازند.

«حمرا ُءاالسد» فرود آمدند .سپس دستور دادند هرچند
شب فرارسیده بود .پیامبر در َ
نفر سریع ًا به جمعآوری هیزم بپردازند و با فاصلة معینی آتشافروزی کنند.
این تاکتیک را در شب هشتم ماه به این دلیل اتخاذ کردند که ابوسفیان و یارانش

تصور کنند این سپاه اسالم است که با نیروهای ذخیرة خود به انتقام جنگ امروز به تعقیب
م ّکیان بیرون آمده است.
«حمراءاالسد» تا م ّکه  9کیلومتر فاصله داشت.

استفاده از حیله در جنگ

استفاده از حیله در جنگها مشروع است .اصو ًال گفتهاند:
حی َله.
الح ُ
َما َ
رب ِإلّ الْ ْ
اصوالً جنگ چیزی جز حیله نیست.

براین اساس پیامبر اسالم رئیس قبیلة خزاعه که شخصی به نام َس ْعبد بود و به

تازگی مسلمان شده بود -ولی مشرکان از آن اطالع نداشتند -مأمور کردند که به اردوگاه
قریش برود و آنها را از کثرت جمعیت مسلمانان و عزم جزمشان برای انتقام مطلع کند.
سعبد وارد اردوگاه م ّکیان شد و یکسره به دیدار ابوسفیان رفت و گفت:
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 ای ابوسفیان! مح ّمد اکنون در حمراءاالسد است و با قدرت سربازان بیشتر ،از مدینهخارج شده است .آنهایی که در اُ ُحد شرکت نکرده بودند ،امروز در اینجا حاضرند.

وی در ادامه گفت:

 -من چهرههایی را دیدم که از شدت خشم برافروخته شده بود .من در عمرم تا کنون

چنان قیافههایی را ندیده بودم .مسلمانان از بیانضباطی دیروز سخت پشیمان شدهاند.

وی به قدری از قدرت مسلمانان و آمادگي و عزمشان گفت که تردید زیادی در

مشرکان ایجاد کرد ،به طوری كه ابوسفیان را از بازگشت منصرف ساخت .حتی صفوان
بن اُم ّیه که از سران متعصب بتپرستان بود گفت:

 مسلمانان خشمگین و زخ م خوردهاند .تصور میکنم که به همین مقدار اکتفا کنیم واز همین جا راه م ّکه را در پیش گیریم و به م ّکه بازگردیم.
با بازگشت مشركان از منطقه به طرف م ّکه ،به دستور پیامبر ،مسلمانان هم پس از

اطالع از عقبنشینی ابوسفیان به مدینه بازگشتند و خطر وحشتناکی که آمدن دوبارة

قریش به منطقه را دربرداشت ،با اقدام به موقع پیامبر خنثی شد.

پایان جنگ اُ ُحد و پایان رؤیای شکست اسالم
هرچند جنگ اُ ُحد در مرحلة دوم آن با شکست همراه شد ،ولی مشرکان نتوانستند از

این شکست به اهداف پلید خود  -که شکست اسالم بود -جامة عمل بپوشانند.

دیدیم که ابوسفیان در مرحلة سوم ،چهارم و پنجم جنگ شکست خورد و چيزي هم

به دست نياورد.
یاُم ّیه و شخص ابوسفیان از ایجاد مشکالت فراوان در ده سال
م ّکیان و در راس آنها بن 

پس از دعوت آشکار پیامبر چه میخواستند؟

آیا هدفی جز نابودی اسالم برای استمرار سیادت خود بر قریش ،داشتند؟
خیر.

بنیامیه از همان آغاز ميخواستند اسالم را نابود و محو نمايند ،اما به لطف خداوند

قادر و متعال هرگز خواب آنها تعبیر نشد.

پس از آن همه ایجاد زحمت برای پیامبر و مسلمانان ،سرانجام ابوسفیان و عمدة
سران شرک در سال دهم هجرت و پس از فتح م ّکه اسالم را به ظاهر پذیرفتند .اما هرگز

آنها عمیق ًا به اسالم دلبستگی پیدا نکردند؛ چون اعتقاد به اسالم بر جان آنها ننشسته بود.

آیا با سلطة مطلق معاویه بر مسلمانان هرگز او توانست به اهداف بنیام ّیه دست یابد.
او خیانتهای زیادی به اسالم کرد و جنایات بسیاری مرتکب شد ،ولی در نیل به هدفش
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ناموفق بود.

آیا یزید نوة ابوسفیان با آن جنایتها بهخصوص با شهادت امام حسین(ع) و اسارت

اهلالبیت که مرتکب شد ،به جایی رسید؟

آیا با سلطة بنیمروان -با آن اندازه ساختارشکنی آشکار -چیزی تغییر کرد؟
به یقین خیر.

این نومیدی را ابوسفیان پس از جنگ اُ ُحد دریافت که با جنگ و تحریم نمیتوان اسالم

را از پای درآورد...

ما هم در همین جا ،بحث خود پیرامون جنگهای مشرکان علیه اسالم و علیه پیامبر

اسالم را به پایان میبریم .هرچند ابوسفیان سال چهارم هجری برای جنگ با پیامبر اسالم
به حومه مدینه آمد .جنگی که به دلیل کثرت نیروهای شرک و شرکت احزاب وگروهها به

جنـگ احـزاب مشهور شد -كه تاریخ نام آن را جنـگ خنـدق نهاده است -ولی اين بار هم

بدون اینکه او به کمترین دستاوردی برسد ،با خجـالت و سرشكستگـي بسیار منطقـه را

ترک کرد.

جنگ خندق لکة ننگی در کارنامة ابوسفیان بر جاي گذاشت.
پس از جنگ خندق دیگر عم ً
ال مک ّیان جنگـی با مسلمانان نداشتند .ریشة شکست جنگ

خندق را در جنگ اُ ُحد باید جستجو کرد.
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فصل نهم

دیپلماسیتحسینبرانگیزپیامبررحمت

دیپلماسیتحسینبرانگیزپیامبررحمت

یکی از مهمترین رشتههای علوم انسانی ،علوم سیاسی است .امروز این علم در تمامی

جهان از اهم ّیت فوقالعادهای برخوردار است .به میزانی که دیپلماسی اهم ّیت بیشتری پیدا
میکند ،دیپلماتها از اعتبار بیشتری برخوردار میشوند.

در اهم ّیت علوم سیاسی همین بس که بگوییم امروز کشورهای کوچکی وجود دارند

که هرچند از امکانات اقتصادی باالیی برخوردار نیستند ،ولی با داشتن دیپلماتهای
ورزیده ،پراهمیت شدهاند و دیگر کشورها از مراجعه به آنها بینیاز نمیباشند.

بگذریم؛ امروز دیپلماسی از دید قدرتهای سلطهگر یعنی شیطنت ،فریب ،دروغ و نادیده

گرفتن حقوق کشورهای کوچک ،و تضعیف کشورهایی که میخواهند از سلطـة آنها خارج
شده و آزاد گردند.

اما در امور سیاسی هنوز هم اصول کلّی دیپلماسی رعایت میشود .قدرتهای اهل سلطه

هم مجبورند ظاهر را رعایت کنند .با توجه به همین واقع ّیت است که دیپلماسی در جهان امروز

از جایگاه ویژهای برخوردار است و دیپلماتها مورد توجه ویژهاند.

اسالم در توجه به دیپلماسی برای تحکیم مبانـی اسـالم توصیههای زیادی دارد و
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تأکیدات فراوانی میکند ،به خصوص در برخورد غیرمسلحانه با اقوام و قبایل مختلف
دستورالعملهای دقیق و اساسی دارد.

خوب است همین عنوان به صورت موضوعی برای تحقیقات میدانی مورد توجه قرار

گیرد و برای مطالعه ،عنوان پایاننامهها قرار گیرد.

در حدیب ّیه چه گذشت؟
ُعمرة سیاسی

پس از شکستهای سنگینی که مشرکین قریش در جنگ خندق متحمل شدند و شکستهای

فراوانی که به یهودیان همپیمان قریش یعنی یهودیان پیمانشکن «بنیقینقاع» و یهودیان

«بنیالنضیر»  -که طرح ترور پیامبر را تهیه کرده بودند -و یهودیان «بنیقریضه» بدعهد

که در محاصرة مدینه بهرغم تعهدی که به پیامبر سپرده بودند با قریش همکاری کردند...
اینها برای مشرکین م ّکه بسیار دردناک و تلخ بود .دیگر ،قبایل حجاز اعتقاد به قریش و
اتکا به آنها را شدیداً از دست میدادند .مشرکان قریش هم این موضوع را با تلخی بسیار

میفهمیدند ،ولی چارهای نداشتند .در سال ششم هجری که مسلمانان قدرتمندتر از قبل

و مشرکان قریش در ضعف بیسابقهای بودند ،پیامبر تصمیم گرفتند که با وارد آوردن
ضربة حیثیتی سیاسی به قریش به بهانة انجام عمره ،رهسپار م ّکه شوند.

اعالم خبر تصمیم پیامبر ،برای مسلمانان بسیار حیرتآور ،مه ّیج و جالب بود .مسلمانان

متعهدتر بسیار خرسند شدند ،زیرا این سفر فرصتی بود تا پس از شش سال خانة خدا را

زیـارت کنند .برای بسیاری هم این سفر سودمند بود .زیرا آن دسته از مهاجـران که بدون
تصفیه حساب با طرفهای تجاری خود از م ّکه خارج شده بودند ،اسناد برجای مانده را جمع

میکردند تا پس از عمره با شرکای سابق خود به تسویه حساب بپردازند.
هرچه بود ،سفر از هر حیث جالب بود.

پیامبر اسالم برای آنکه قریش از سفر عمرة ایشان خشمگین نشود ،شترها و

گوسفندانی را برای قربانی با خود بردند و به مسلمانان دستور دادند بهجز سالح همراه

مسافر که فقط یک شمشیر است ،هیچگونه سالحی را حمل نکنند.
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به سوی ّ
مکه

در ماه ذیالقعده سال ششم هجری پیامبر در رأس کاروانی که در حدود هزار و

پانصد نفر بودند ،عازم م ّکه شدند؛ سفری روحانی ،پرمخاطره و پرخاطره.

پیامبـر رحمـت در منطقهای به نام ذوالحلیفه احرام عمره بستند .دیگر همراهان هم
تبعیت کردند و احرام و عمره پوشیدند و لبیکگویان به سوی م ّکه حرکت کردند.

پیامبـر اعظـم اسـالم از قبل و به منظور رعایت مالحظات امنیتی چند گروه ویژه را
تعیین کردند که جلوتر از کاروان ،از راههای اصلی و فرعی منتهی به م ّکه ،طی طریق کنند تا

کاروان دچار توطئة دشمن نشود و مشکلی به وجود نیاید .عالوه بر آن ،این گروهها وظیفه
داشتند در مسیر م ّکه هر نوع حرکت مشکوکی را به پیامبر گزارش کنند.
اینگونه اقدامها تازه و بیسابقه نبود؛ زیرا پیامبر قبل از آن و پس از این هم از چنین

تاکتیکی بهره برده و منتفع شدند.
نخستین گزارش اطالعاتی

در منطقهای به نام «عسفان» یکی از عناصر اطالعاتی به حضور پیامبر رسید و اعالم
کرد مردم م ّکه از تصمیم پیامبر اطالع یافتهاند؛ لذا بین خود قرار گذاشته و به بتهای
«عزّی» سوگند خوردهاند تا از ورود شما به م ّکه جلوگیری کنند.
«الت» و ُ

پیامبر اسالم طبق معروف خونسردی خود را از این خبر حفظ کردند و به پیشروی

خود ادامه دادند.

اعزام خالد بن ولید

قریش که از حرکت پیامبر و مسلمانان به طرف م ّکه خشمگین شده بودند ،طالیهداران،

تیراندازان وسوارکاران پرتجربهای را انتخاب کردند و آنها را با فرماندهی «خالدبن ولید»
به منطقه اعزام کردند.

قریش ،خالد را فاتح جنگ اُ ُحد میدانست .زیرا هم او بود که در آن روز یعنی شنبه

هفتم شوال سال سوم هجری از پشت قوای اسالم درآمد و با شکست دادن عقبة سپاه

اسالم ،قوای اسالم را که در آستانة پیروزی بودند ،شکست داد.

مسلمانانازخالدنفرتداشتند.امابهخوبیمیدانستندکهکاریازدستخالدوهمراهان

وی برنمیآید .هرچند خالدبن ولید بعدها به ظاهر مسلمان شد و مورد حمایت شدید خلیفة
اول قرار داشت ،اما او همواره با اعمال زشت و اقدامات ضداسالمی و ضداخالقی خود

منفور مسلمانان متعهد بود( ...خالد تا پایان عمر مورد نفرت همگان بود).
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خالد و افرادی که شباهت به خالد داشته و  دارند،
در هیچ نظام سالمی،
نمیتوانند خود را با اصول و موازین آن نظام وفق دهند.

خالد مانند یک الت بیسر وپا با اعمال شنیع دایمی خود در م ّکه برای مردم آن روزهای

م ّکهکهبتپرستبودند،قابلتحملنبود.روزحدیب ّیهنیازبهتدبیرودوراندیشیبود.آنروز
بسیار حساس و سرنوشتساز بود و هم مسلمانان و هم م ّکیان احتیاج شدیدی به
بردباری وحوصله داشتند و حوادث و اخبار را به دقت مورد ارزیابی قرار میدادند تا بدون

درگیری بیهوده ،نتایج موردنیاز و انتظار را به دست آورند.

وجود خالد و خالدها در آن روز جز دردسر و اتالف وقت و از دست دادن فرصتها

نتیجهای نداشت؛ و همین حقیقت بود که مأموریت خالد شروع نشده ،پایان یافت.
اولین مالقات هیأت مذاکرهکنندة قریش با پیامبر(ص)

قریش پس از مشورتهای بسیار ،سرانجام تصمیم گرفت که با پیامبر مذاکره کند،

زیرا تجربه نشان داده بود که جنگ بتپرستان قریش با پیامبر مفید فایده نبوده است.

اولیه نزد پیامبر فرستادند .این
آنها نخست شخصی را به نام « ُب َد ْیل» برای مذاکرات ّ

خود یک پیروزی برای مسلمانان بود .پیامبر به بدیل که در رأس یک گروه چهارنفره به
منطقه آمده بود ،با خونسردی و احترام و با متانت فرمودند:

 ما برای جنگ نیامدهایم ،بلکه منظورمان زیارت خانة خدا و انجام عمره است.از آنجایی که بدیل مأموریتی غیر از اطالع از اهداف سفر پیامبر به م ّکه نداشت ،گفتة
1

پیامبر را به دقت شنید و با یک ارزیابی از وضع ظاهر مسلمانها ،در دل گفتة پیامبر را تصدیق

کرد و به سوی قریش بازگشت و دیدهها و شنیدههای خود به سران قریش گزارش کرد.
اعزام گروه دوم

قریش پس از شنیدن گزارش بدیل حرف او را نپذیرفته ،لذا برای اطمینان بیشتر از
انگیزة پیامبر گروه دوم به ریاست « ُم ْکرِز» را نزد پیامبر فرستاد.
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پیامبر با احترام و مهربانی هدف خود را از حرکت به طرف م ّکه «عمرة مفرده» اعالم
تبسم و دقت در شنیدن گفتههای هیأت اعزامی م ّکه بود،
کرد .گفتههای پیامبر که همراه با ّ
در دل هیات م ّکیان اثر گذاشت .آنها نیز به م ّکه بازگشتند و گزارش بدیل را تأیید کردند.

 -1زندگانی حضرت محمد خاتمالنبیین ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص .492

ارزیابی سران قریش
بتپرستان م ّکه سالها بود که پی برده بودند که عصر بـتپرستی ،خـودپرستی و

خیـالپرستی به پایان رسیده است.

ن یافتة آنها علیه پیامبر اسالم و اسالم
آنان به خوبی دیده بودند که آزارهای سازما 
در ده سال گذشته برای آنان سودمند نبوده و حتی شکنجههای ماالیطاق قبل از «شعِب

ابیطالب» و پس از آن نیز نتوانسته مسلمانان را گامی را به عقب براند.
تحمیل جنگهای بدر ،اُ ُحد ،خندق و دهها توطئه دیگر هم نتوانسته بود سقوط حتمی

تفکر غیر خداپرستی آنها را حتی یک روز به عقب بیندازد.

حال که مشاهده میکردند قهرمان بالمنازع تفکر توحیدی در آستانة رسیدن به کعبه

و نابود کردن بساط فریب و فکر منحط آنهاست ،با ترفندهای مختلف میخواستند سقوط

خود را ولو به مدت کوتاهی به عقب اندازند ،وگر نه سران قریش وقتی گزارش هیأت ّاول
را پس از مذاکره با پیامبر شنیدند که مسلمانان قصد جنگ ندارند ،قلب ًا باور کردند ،ا ّما زبان
آنها در خدمت پذیرش واقعیت نبود.

اعزام گروه سوم
«جلَ ْیس» رئیس گروه سوم هم قبل از آنکه با پیامبر مالقات کند ،وقتی صفا و سادگی
ُ
پیامبر را دید و وقتی  70شتر الغر را دید که به امر پیامبر رها شده بودند تا م ّکیان بفهمند

که قصد سفر آنها انجام عمره است ،خجالت کشید؛ به خصوص وقتی شترها را مشاهده

کرد که از فرط گرسنگی پشمهای یکدیگر را میخورند ،از تأثر و شرمندگی ،حیا کرد که
با پیامبر مالقات و مذاکره کند.

او بالفاصله و با سرعت بازگشت و پس از گزارش خود به سران قریش گفت:

 -ما هرگز با شما پیمان نبستهایم که زایران خانة خدا را از زیارت بازداریم .محمد(ص)

نظری غیر از زیارت ندارد.

تهدید ُجلَیْس
وی رئیس تیراندازان قریش و رئیس یک قبیلة جنگجو و پرتعداد بود .او وقتی مشاهده

کرد منافع سران قریش نمیگذارد مسلمانان از راه صلح و دوستی به زیارت خانة خدا
بپردازند و تکذیب اظهارات رؤسای گروههای سهگانه در مسالمتآمیز بودن سفر پیامبر
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به م ّکه هم در راستای اندیشههای منحط آنهاست ،لذا آنها را تهدید کرد و گفت:

 به خدایی که جان من در دست اوست ،اگر از ورود مح ّمد(ص) جلوگیری کنید منبا تمام قبیلهام که عموم ًا ماهرترین تیراندازان عرباند بر سر شما میریزیم و ریشة شما

را قطع میکنیم.
«سخن ُجلَ ْیس بر قریش گران آمد و از مخالفت او ترسیدند و در اندیشه فرو رفتند و
به او گفتند :آرام باش .ما خود راهی انتخاب میکنیم که مورد رضایت تو باشد».

1

هزاران صلوات بر پیامبر رحمت

اظهارات همراه با تهدیدات ُجلیس از یک حقیقت زیبایی پرده برمیدارد و آن اینکه

تفکر توحیدی فطری اسالم توانسته بود در الیهالیههای تاریک بتپرستی نفوذ کند و بر
باطل بودن آنها تأکید نماید؛ و این خود یک پیروزی عظیم برای پیامبر بود.

رفتار آسمانی پیامبر در آن روز و صبر و تدبیر و استادی ایشان در مذاکره با

هیأتهای اعزامی متفاوت بتپرستان ،دل آنها را تا حد زیادی از دروغ ،فریب و خیرهسری

بتپرستی خالی کرده و آمادة سرشار شدن از رهنمودهای پیامبر رحمت نموده بود.

دریغ و درد که اسناد تاریخی موجود مجال زیادی برای پرداختن به اظهارات

قریشیان مخالف سران نگذاشته است تا ما امروز و پس از  1443سال بتوانیم از تأثیر

شگفت حقیقت اسالم و از اخالق آسمانی پیامبر و تأثیر آن بر بتپرستان قریش بیشتر پی
ببریم؛ هرچند با هر مالحظهای آنان که باید ثبت میکردند ،نگفته و ننوشتهاند؛ ولی توفانی

که اسالم در حجاز باعث شد ،مدتها بود که ویرانههای سران بتپرستان را به تصرف
خود درآورده بود.

چهارمین هیأت قریش

گروه دیگری از ناحیة سران قریش به ریاست «عروهبن مسعود ثقفی» که مردی

تیزهوش و دقیق بود ،خدمت پیمبر آمد.

تعدد اعزام هیأتها میتواند دو دلیل داشته باشد:

 –1سران قریش چندان به هیأتها و اظهارات آنها اعتماد نداشتند .آنها دوست داشتند
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حداقل یکی از این هیأتها در مأموریت خود موفق شود تا به نوعی مطابق خواست آنها

عمل کند و پیامبر را بدون هیچ تعهدی از حدیب ّیه بازگردانند.
 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل جعفر سبحانی ،ص .364

 –2سران قریش در مخمصة عجیبی گرفتار آمده بودند .آنها نیاز داشتند که از پیامبر

وقت بیشتری بگیرند تا تصمیم آنها با مشورت بیشتر انجام شود و زیان کمتری برای

آنها داشته باشد.

مأموریت عروهبن مسعود تا حدی با سه گروه قبل متفاوت بود؛ زیرا:
اوالً :از همان آغاز ،پیامبر را به توطئة جنگی علیه م ّکه متهم کرد.
ثانیاً :ادب الزم در حضور پیامبر را رعایت نمیکرد...

اعزام نمایندة پیامبر(ص) به ّ
مکه

پیامبر پس از بینتیجه ماندن مذاکراتشان با گروههای اعزامی قریش ،شخصی را
به نام « ِخ ِ
راش بن اُم ّیه» را انتخاب کردند و بعد از راهنماییهای الزم او را به سوی سران
قریش اعزام نمودند.

هرچند سران قریش انتظار چنین حرکتی را نداشتند و نمیخواستند از زبان یک مسلمان
به حقیقت قضیه پی ببرند ،با نامردی بسیار و خالف عرف ُشتر او را کشتند و حتی قصد کشتن

خود او را داشتند که پشیمان شدند.

پیامبر پس از ناکام ماندن مأموریت خراش یک نفر از قریش که فامیل بنیام ّیه بود ،به
نام «عثمانبن ع ّفان» را به سوی آنها فرستادند .کسی که تا آن روز به هیچ قریشی توهین
نکرده بود و علیه آنها شمشیر نزده بود.

قریشیانتاحدیباعثماننرمخوییکردندواعزاماورامثبتانگاشتند.آنگاهبهاوگفتند
ماسوگندیادکردهایمنگذاریمامسالمح ّمدبازورواردم ّکهشود.بااینسوگند،دیگرراهبرای

مذاکره به منظور ورود مسلمانان به م ّکه بسته است.

طوالنی شدن توقف عثمان این شایعه را پیش آورد که عثمان به فرمان سران قریش

کشته شده است؛ به خصوص وقتی رفتار قریش را با «خراش بن ام ّیه» شنیدند ،این شایعه
قوت بیشتری یافت.
ّ

از طرف دیگر ،پیامبر رحمت که تصمیم گرفته بودند دست خالی حدیب ّیه را ترک نکنند،

فرمودند:

 -من از اینجا نمیروم تا کار را یکسره کنم.

پیامبرکهمیدیدندویامیشنیدنددراینموقعیتممکناستاختالفیبینمسلمانانبروز

کند ،دست به یک حرکت بسیار عمیق و جدی زدند و آن اینکه در زیر درختی نشستند
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و از مسلمانان تعهد جدید گرفتند که تا آخرین قطرة خون خود از اسالم و پیامبر اسالم

حمایتکنند.

این پیمان به پیمان «رضوان» معروف است.

قرآن به شکل زیبایی آن را مطرح میکند:
نين ِإ ْذ ُيبا ِي ُعون َ
َك َت ْح َت الشَّ َج َر ِة،
لَق َْد َر ِض َی اهللُ َعنِ الْ ُمؤْ ِم َ
ً1
السكي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو َأثابَ ُه ْم َف ْتح ًا قَريبا.
َف َع ِل َم ما فی ُق ُلوبِ ِه ْم َف َأ ْن َز َل َّ

خداوند از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان بستند ،خشنود شد،

و از وفا و خلوص آنها آگاه بود که آرامش روحی برای ایشان فرستاد،
و آنان را به فتحی نزدیک پاداش داد.

با این پیمان بهجا و گسترده ،مسلمانانی که با پیامبر بیعت کردند ،پذیرفتند که:

 –1یا قریش با انجام عمرة آنها موافقت میکند و آنها پس از عمره به مدینه بازمیگردند.

 –2یا قریش با آنها از در مخاصمه وارد میشود و آنها باید با همان سالح محدود تا

آخرین قطرة خون خود از پیامبر دفاع کنند.

 –3و یا تحت اوامر پیامبر بمانند تا پیامبر به هر چه فرمان داد ،عمل کنند.
با این پیمان هوشمندانه تکلیف همه مشخص شد .یعنی:
الف :هم مسلمانان از تردید بیرون میآمدند.

ب :هم خاطر پیامبر عظیمالشأن اسالم از ناحیة مسلمانان راحتتر میشد.
متوجه میشدند که این سفر را نمیتوان با دفعالوقت و برخورد سیاسی
ج :هم قریش
ّ

خنثی کرد؛ زیرا پیامبر برای گرفتن نتیجة ج ّدی ،ج ّدی است.

د :هم منافقان و مذبذبها و اهل تردید از خواب خرگوشی بیرون میآیند.
بازگشت عثمان

در همین حال عثمان هم به حدیب ّیه بازگشت وگزارش مأموریت خود را به پیامبر داد
و تلویح ًا گفت که قریش امسال را به دلیل سوگندی که خوردهاند ،موافق عمرة ما نیستند،
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ولی متعاقب ًا هیأتی را با اختیار کامل برای انعقاد قرارداد اعزام میکنند.

هنـوز گـزارش عثمان پایان نیافتـه بود که هیـأت کارشناسـی قـریش به زعـامت

 -1سوره فتح آیه 18

«سهیلبن عمرو» که از طرف قریش کام ً
ال توجیه شده بود ،به حدیب ّیه آمد.
پیامبرفرمودند:

 -سهیل آمده است قرارداد صلحی میان ما و قریش منعقد کند.

مأموریت خطیر و بسیار مهم سهیل

حساس بود .او
سهیلبن عمرو برخالف نامش که سهیل بود ،بسیار سخت ،صعب و ّ

نخست در صدد تحریک عواطف پیامبر اسالم برآمد و گفت:
 ای ابوالقاسم! م ّکه حرم و محل عزّت ماست .جهان عرب میداند تو با ما جنگ کردهای.اگر تو با همین حالت که با زور و قدرت توأم است ،وارد م ّکه شوی ضعف و بیجارگی ما در

تمام جهان عرب آشکار میسازی و فردا تمام قبایل عرب به فکر تسخیر سرزمین ما میافتند.
من تو را به خویشاوندی که با ما داری سوگند میدهم و احترامی را که م ّکه دارد و زادگاه
تو است ،یادآور میشوم...

پیامبر بر خالف مرام و عادتشان که هیچگاه سخنان کسی را قطع نمیکردند و همگان

را به همین نکتة اخالقی توصیه میکردند ،به منظور ترغیب سهیل به پرداختن به اصل

مذاکرات حرفهای او را قطع کردند و فرمودند:
 منظورتان چیست؟سهیل گفت:

 -نظر سران قریش این است که امسال از این نقطه به مدینه بازگردید و انجام مراسم

عمره را به سال آینده موکول کنید.

پیامبر با دوراندیشی ویژهای که داشتند و هم از طریق فرشتة وحی و هم با مالقاتهای

متعددی که با هیأتهای اعزامی قریش نموده بودند ،پی به مشکالت فراوان مشرکین بردند
و فروپاشی زودهنگام مرکزیت م ّکه را که درتصرف  360بت بود ،حتمی دانستند .بنابراین
مخالفت با پیشنهاد قریش را مصلحت ندیدند؛ به خصوص اینکه قریش عم ً
ال در برابر

پیامبر تسلیم شده و خواستار متارکة جنگ با پیامبر بودند.
در حاشیة مذاکرات

معمول این است کـه نویسنـدگان وقتی پیرامون مطلبـی تحقیق مـیکنند و یا به نگـارش

زندگینامةبزرگانمیپردازند،مجالیهممیگذارندتابهحواشیموضوعبپردازند.دراینجا
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نیز مناسب است قدری به حاشیة مذاکرات سهیل با پیامبر بپردازیم:

هنگامی که همه چیز برای نگـارش مفاد قرارداد مهیا شد ،پیامبـر به امیرالمؤمنین که

نویسندة متن قرارداد بودند ،فرمودند:
 -بنویسید:

بسماهلل الرحمن الرحیم

سهیل که دقیق ًا مواظب امور بود و فردی زیرک و باتجربه مینمود ،به پیامبر گفت:
ِاسمِ َک اللّه َّم.
 -من با این جمله آشنایی ندارم و رحمان ورحیم را نمیشناسم .بنویسید :ب ْ

پیامبر با تدبیر که آینده را مانند گذشته دقیق میدیدند ،در اینجا تسامح موقت فرموده

و پیشنهاد سهیل را پذیرفتند.

سپس پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودند:
بنویسید:

حمد َر ُسو ل ِ اهلل.
َهذا َما ّ
صالح َع ْلی ِه ُم ّ
( یعنی این پیمانی است که مح ّمد پیامبر خدا با سهیل نمایندة قریش میبندد).
سهیل گفت:
 اگر ما رسالت تو را قبول داشتیم ،هرگز با تو نمیجنگیدیم .بنابراین باید نام خودتو پدرت را بنویسی!!
باز هم پیامبر رحمت روی مصالح عالیهای که داشتند ،با این پینشهاد موافقت کردند.
سرانجام صلحنامه به شکل زیر به امضای طرفین رسید:
ُمفاد صلحنامة ُحدیبیّه

سرانجام و پس از دو هفته توقف در حدیبیه و رفت و آمدهای فراوان هیأتهای مذاکرهکنندة
قریش به م ّکه و انجام مذاکرات فشرده و ج ّدی ،قراردادی به شکل زیر به امضای طرفین رسید:
 –1قریش و مسلمانان متعهد میشوند که به مدت  10سال هر نوع جنگ و درگیری

ضد یکدیگر را ترک کنند تا امنیت اجتماعی و صلح عمومی در منطقه مستقر شود.

 –2اگر یکی از افراد قریش بدون اجازة بزرگتر خود از ّ
مکه فرار کند و به

محمد باید او را به قریش تحویل دهد؛ ولی اگر
مدینه آمد و اسالم را اختیار کندّ ،
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فردی از مسلمانان به ّ
مکه برود و به قریش بپیوندد و بتپرستی را اختیار کند ،قریش

موظف نیست او را به مسلمانان تحویل دهد.

 –3مسلمانان و قریش میتوانند با هر قبیلهای که بخواهند پیمان منعقد کنند.

 –4محمد و یاران او امسال از همین نقطه به مدینه بازمیگردند ،ولی در سالهای

آینده میتوانند آزادانه به ّ
مکه بیایند و خانة خدا را زیارت کنند؛ مشروط بر اینکه سه
روز بیشتر در ّ
مکه نمانند و سالحی غیر از سالح مسافر همراه نداشته باشند.
 –5مسلمانان مقیم ّ
مکه به موجب این پیمان میتوانند آزادانه شعایر مذهبی خود
را انجام دهند و قریش حق ندارند آنها را اذیت کنند و یا به ترک آیین خود مجبور
کنند و یا دین آنها را مسخره نمایند.
 –6امضا کنندگان متعهد میشوند که اموال یکدیگر را محترم بشمارند و حیله
و خدعه را ترک کنند و قلوب آنها به یکدیگر خالی از هرگونه کینه باشد.
 –7مسلمانانی که از مدینه وارد ّ
مکه میشوند ،مال و جان آنها محترم است.

ارزیابی صلحنامة حدیبیه

دقت در عملکرد و رفتار پیامبر اسالم و فعل و ترک فعل ایشان برای افراد مؤمن و

متعهد آسان است ،ولی برای کسانی که اسالم در قلب آنها وارد نشده و به همه چیز با
دیدة تردید مینگرند ،بسیار سخت است.

بودند افرادی در بین مسلمانان که عملکرد پیامبر را در برابر نمایندة قریش برنمیتافتند
و حتی علن ًا به مخالفت با متن قرارداد پرداختند .بعدها هم که اینان به مقام و جایگاهی

رسیدند ،صراحت ًا گفتند:

نبوت پیامبر تشکیک نکرده بودیم!!
 -هیچ روزی به اندازة روز حدیبیه در ّ

ازاینهاکهبگذریم،مسلمانان حقیقی تمامی تصمیمات رسول خدا را با طیب خاطر پذیرفتند

و به فرمان پیامبر گردن نهادند و طولی نکشید که آثار مثبت قرارداد آشکار شد؛ زیرا عالوه بر

اینکه جنگ با قریش با آن توافقنامه پایان مییافت ،عشایر و قبایل عرب بدون خوف از مشرکین

قریش دسته دسته به مدینه میآمدند و مسلمان میشدند؛ چیزی که قرآن پیشبینی کرده بود:
َ
ون ِفی ِدينِ ا ِ
ِإ َذا َجا َء ن َْص ُر ا ِ
هلل َأ ْف َو ًاجا،
َّاس َي ْد ُخ ُل َ
هلل َوالْ َف ْت ُح َ ،و َرأ ْي َت الن َ
َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ
ان َت َّوابًا.
ك َو ْاس َت ْغ ِف ْر ُه ِإنَّ ُه َك َ
هنگامي كه ياري خدا و پيروزي فرا رسد.

و مردم را ببيني گروه گروه وارد دين خدا ميشوند.
پروردگارت را تسبيح و حمد كن ،و از او آمرزش بخواه ،كه او بسيار توبهپذير است.

237

زمانی که یاری خداوند همراه با پیروزی بزرگ از لطف خداوند پیش آید ،مردم را

میبینی که دست ه دسته به اسالم میگروند و مسلمان میشوند.

مهمتر از همه مادة  2قرارداد بود؛ زیرا خیلی زود قریش متوجه مشکل این ماده شدند و
وقتیمشاهدهمیکردندجوانانم ّکهبدونخوف،مسلمانمیشوندوبرابرقراردادنمیتوانستند
به مدینه بروند ،راههای کاروانهای قریش را میبستند و مسیر آنها را ناامن میکردند.

لذا قریشیان خود پیشقدم شده و خواستار تعلیق مادة  2گشتند.
باحذفاینبند،جوانانزیادیازم ّکهبهمدینهآمدندوصفوفمسلماناندربرابرمشرکان

م ّکه محکمتر شد.

اثرات کوتا ه مدت

پیروزی پرگل!

هیچیک از مسلمانان ،امضای قرارداد صلح حدیب ّیه را ناشی از ضعف پیامبر اسالم ندانستند.
آنهایی هم که ظاهراً نگران بودند که چرا پیامبر تا آن اندازه در برابر نماینـدة قریش کوتاه
آمدند ،خیلی زود فهمیدند که اشتباه کرده بودند .زیرا وقتی پیمان حدیب ّیه به اجرا درآمد

و به خصوص جنگ و خونریزی با قریش خاتمه یافت ،به اهم ّیت صلحنامه واقف شدند،

ولو عدهای تا آخر هم در اشتباه خود ماندند!!

وقتی که قرارداد جاری شد ،قریش مغرور که هنوز هم باور نداشت در آستانة فروپاشی

است ،انعقاد قرارداد را صددرصد به سود پیامبر اسالم اعالم کردند و دستاورد صلحنامه
را برای قریش و م ّکیان یا هیچ و یا بسیار کم ارزیابی نمودند.
برای نمونه به یک مورد از این اظهار ناکامیها اشاره میکنیم:

وقتی که سال هفتم هجری پیامبر رحمت برابر متن قرارداد عازم م ّکه برای انجام

عمرة قضا شدند ،دو هزار نفر از مسلمانان به همراه ایشان در مسجدالنبی احرام بستند.

پیامبر برابر قرارداد اجازه دادند که مسلمانان در این سفر فقط اسلحة مسافر را با خود
حمل کنند .رؤسای قریش به دالیل گوناگون از م ّکه بیرون رفتند و از دور ناظر بر اوضاع بودند.

پیامبردویستنفرازچابکسوارانراهمراهباسالحهایمتعدددرمنطقهایبهنام« َم ّرالظهران»
فرستادند تا در صورتی که بتپرستان قریش بدعهدی کنند ،آن دویست نفر به کمک پیامبر
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درآیند و مکیان را تنبیه نمایند.

این مراسم سه روز طول کشید .سران قریش به سهیل گفتند که به مسلمانان ابالغ کند

تا هرچه زودتر م ّکه را برابر مقررات ترک کنند.

انتخاب سهیل بدین منظور بود که در یک سال گذشته او را موجب آن قرارداد میدانستند

و او را همواره سرزنش میکردند و حال مأموریت خشنی علیه پیامبر اسالم را به او واگذار
کردند.

اثرات دراز مدت

پیامبر اسالم از صلحنامه استفاده کردند و برای زمامداران آن روز دنیا نامه نوشتند

و آنها را به اسالم دعوت فرمودند.

مورخان تعداد این نامهها را  185نامه نوشتهاند.

1

شر قریش ،فرصت بسیار خوبی ایجاد کرده بود
جمع ّیت خاطر پیامبر و مسلمانان از ّ

که پیامبر با قدرت فوقالعاده و اطمینان فراوان هر روز سفیری را با نامة مخصوص به
دربار پادشاهان ،سالطین و زمامداران عالم گسیل میفرمودند؛ از جمله «عبـداهلل رواحـه

سهمی قرشی» را به درباره پادشاه ایران خسروپرویز فرستادند.

متاسفانه پادشاه فاسد و تاریکدل ساسانی نامـة پیامبـر را پاره کرد و خود و مردم

کشورش را از سعادت بزرگ دعوت به اسالم محروم ساخت.

امروز که بیش از  1400سـال از آن روز میگذرد ،مـردم ایران از اینکه زمامـدار

کشورشان تا آن اندازه مغرور ،خودخواه و بیسواد بود که قادر نبود به مصلحت و منافع
کشورش بیندیشد ،افسوس میخورند .او که غرق در انواع مفاسد شده بود ،نمیتوانست
به خدا و اسالم و پیامبر اسالم بیندیشد؛ ولی به حال هرچه بود ،پس از چندی ایران توسط

مسلمانان فتح شد و سلسلة فاسد ساسانی منقرض گردید.
دو سال پس از پیمان حدیب ّیه ،م ّکه توسط پیامبر اسالم فتح شد و ندای رهاییبخش:
اهللاکبر و الالهاالاهلل در م ّکه طنین انداخت.

این فتح نمایان ،تاریخی و تاریخساز عالوه بر نصرت خداوند و کوشش پیامبر و مسلمانان،

منافع زیادی را دربر داشت که می توان حاصل قرارداد صلح حدیبیه دانست.

پایان بحث دیپلماسی پیامبر(ص)

درمدینهودرمسجدالنبیستونیبهنام«استونهوفود»وجوددارد .وفودجمعوفداست.

وفد معنای هیأت سیاسی دارد.

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،ص .381
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بعد از انعقاد قرارداد حدیب ّیه و به خصوص پس از آنکه برابر بند سوم پیمان -که
صراحت ًا آمده بود :مسلمانان و قریش میتوانند با هر قبیلهای که بخواهند پیمان منعقد کنند-
عالوه بر قبایل و عشایر ،کشورهای مختلف آن روز نمایندگانی را به مدینه میفرستادند.
آنها مأموریت داشتند:

 –1با پیامبر مالقات کنند و سؤاالت خود را پیرامون اسالم از پیامبر بپرسند.

 –2از آنجایی که مشرکین حجاز تبلیغات سـازمانداده شدة گستـردهای علیه اسـالم

و پیامبر اسالم از سالهای اولیة بعثت و به خصوص پس از هجرت به راه انداخته بودند،

ترس زیادی از اسـالم بین مردم به وجود آمده بود و هیأتهای سیاسـی در این مورد
سؤاالت زیادی داشتند.

پیامبر رحمت در کنار استونه «سریر» مینشستند (سریر معنای صندلی و تخت و تکیهگاه

میدهد) و با نبوغ ذاتی و اخالق آسمانی و دوراندیشی مخصوص به خود ،با همة این هیأتها
مالقات میکردند و آنها را با مواهب اعتقاد به توحید آشنا مینمودند و زیانهای مادی و

معنوی گرایش به بتپرستی را شرح میدادند.
مورخان نوشتهاند:
همة ّ

 -تمامی هیأتهایی که با پیامبر مالقات میکردند ،پس از مالقات بسیار خرسند بودند؛

زیرا از چیزی که باتبلیغات بتپرستان علیه اسالم داشتند ،آثاری در قول و فعل پیامبر

مشاهدهنمیکردند.

تبسم شیرین پیامبر همراه بیان نرم و توضیح دربارة اسالم « َعلی قَدر ُعقُولِ ِهم» همچنین
ّ

توصیه به ترک جنگ و نیز دوری از خونریزی ،فساد و ...که از رهنمودهای ّاولیة اسالم

است ،مطلوب همگان به خصوص مورد نیاز مردمی بود که سالیان دراز در آتش جنگهای
بیهوده ،حرث و نسل آنها را ازبین رفته بود.

صد البته که موارد برشمرده شده و اندک ،بخش بسیار محدودی از دیپلماسی پیامبر(ص)

بود...

اشاره به برخی نکات در تبعیت از پیامبر(ص)

آثار شگفتانگیز تصمیمات پیامبر اسالم در عرصة دیپلماسی مانند اثرات اندیشههای
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آن پیامبر عزیز در عرصههای دیگر شکوهمند و تاریخساز است .کم نبودند از اطرافیان و

اصحاب پیامبر که یا به دلیل ضعف هوشمندی و یا به علت نداشتن آیندهنگری و یا به خاطر

مالحظات سیاسی ،نمیتوانستند به آیندة کوتاهمدت اسالم و مسلمانی بیندیشند ،چه رسد
به اینکه به آیندههای دور فکر کنند یا به دلیل ایمان به پیامبر ،تسلیم ایشان شوند و یا به

خاطر ضعف اعتقادی ،از پیامبر سؤاالت خود را بپرسند و از بنبست فکری خارج گردند.

بسیاری از اصحاب تا همین اندازه هم به خودشان زحمت طرح سؤال و گوش سپردن

به پاسخهای دقیق و همهجانبة پیامبر نمیدادند .به همین دلیل همواره با رفتارهای نسنجیدة

پیامبر و اهلالبیت را آزار میدادند و مشکلآفرین میشدند.

یک مسلمان باید همواره رفتار ،گفتار و پندار خود را مورد ارزیابی قرار دهد ،از خود بپرسد:
 -چرا فالن حرف بیهوده را زده است؟

 -به چه دلیل چنان اقدام ناپسند مرتکب گشته است؟

و یا قدری با خود خلوت کند و با دقت به افکار و اندیشههای خود بپردازد .مث ً
ال از

خود بپرسد:

 -چرا دربارة فالن موضوع اینگونه فکر میکند؟

 -چرا راجع به فالن شخص اینقدر نظر منفی دارد؟

 آیا حسادت ،او را منتقد فالن شخص کرده است و یا عوامل شیطانی دیگر؟...اصو ًال اسالم دین فکر ،تأمل و اندیشه است .این همه دستورالعملهای راهبردی و

وسیع که برای خودسازی در اسالم داریم ،فقط برای آن است که یک مسلمان قبل از آنکه
دچار اعوجاج فکری شود ،به خود آید ،اعمال گذشتة خود را مورد ارزیابی قرار دهد ،امور

منفی را دور بریزد و توبه کند و در صورت لزوم و امکان ،جبران نماید تا مورد عنایات

ویژة خداوند سبحان قرار بگیرد.

در صورتی که شخص یک شبی با خود خلوت کند و افکار و اعمال خود را مورد ارزیابی

میدانی قرار دهد و از خداوند مدد بگیرد تا راه راست را خداوند به او نشان دهد ،پروردگار

متعال نظر لطف به او خواهد کرد و راه راست را خواهد یافت.
خلوت با خداوند

یکی از نشانههای بزرگ مهربانیهای بیپایان خداوند سبحان به بندة خود فرصتی

است که در اختیار او گذاشته است تا به خود آید .این همه احادیث اثربخش و راهبردی
که در کتابهای فراوان از ائمه اطهار(ع) داریم ،همه عالمت روشن لطف خداوند به بندگان
است .آخر ،ائمه هم هرچه میگویند ،از خداست؛ آنها از خود هیچچیز ندارند.
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پروردگار متعال این مهم را به زیباترین روش به ما نمایانده است.
َ 1
ى ِإل ّي .
ق ُْل ِإنَّما َأنَا بَشَ ٌر ِم ْث ُل ُك ْم ُيوح 

ای پیامبر! به مردم بگو :من هم بشری مانند شما هستم ،فقط به من وحی میشود.

یعنی م ِن پیامبر هم از نظر ظاهری و ُملکی مشابه شما هستم؛ تنها تفاوت من در این

است که به خداوند از طریق وحی اتصال و ارتباط دارم .آنچه من به عنوان راهنمایی
دنیایی و آخرتی به شما میگویم ،گفتههای خداست.

خداوند هم در یک جمعبندی از اتصال و ارتباط پیامبر با خود میفرماید:

 -حال که شما متوجه شدید که پیامبر با پروردگار خود به طور دایم در ارتباط است،

پس بیایید و از پیامبران خود اطاعت کنید.
2
ون
ِا َّت ِب ُعوا الْ ُم ْر َسلين ،ا َّت ِب ُعوا َم ْن ال َي ْس َئ ُل ُك ْم َأ ْجراً َو ُه ْم ُم ْه َت ُد َ

از پیامبران (به دلیل ارتباط و اتصال و مأموریت ویژة آنها از طرف خداوند) پیروی کنید؛
آنهایی که هیچگونه پاداش و حقوقی بابت مأموریت خود نمیخواهند،
و خود هدایتشده و هدایتگرند.

به راستی که هرگاه یک فرد و شخص دارای این دو صفت زیبا باشد ،قابل احترام و

شایستة پیروی است:

 – 1هدایت شده و صحیحالعمل باشد.
 – 2از مردم در برابر مأموریت خود توقعی نداشته باشد.

انبیا و ائمة اطهار اینگونه بودند؛ یعنی هم خود به وصال حق رسیده بودند و پرچم

هدایت در دستان نیرومند آنها بود و هم هیچ چشمداشتی از مردم نداشتند .برعکس تا

میتوانستند نیاز نیازمندان را برآورده میکردند؛ حتی به فرمودة قرآن رسیدگی به فقرا

و کمک به آنها را در دستور کار دایمی خود داشتند و آنها را در اولویت قرار میدادند.
ون َّ
ى ُح ِّب ِه ِم ْسكين ًا َو َيتيم ًا َو َأسيرا،
الطعا َم َعل 
َو ُي ْط ِع ُم َ

ِإنَّما ن ُْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه ا ِ
ُريد ِم ْن ُك ْم َجزا ًء َو ال شُ ُكوراً.
هلل ال ن ُ

3

غذای خود را با آنکه به آن نیاز دارند ،به مسکین و یتیم و اسیر میدهند.
و میگویند :ما شما را به خاطر خداوند غذا میدهیم و هیچگونه پاداشی از شما نمیخواهیم؛
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 -1سورة کهف ،آیة .110
 -2سورة یس ،آیات  20و.21
 -3سورة هلاتی ،آیات  8و .9

و حتی توقع یک تشکر هم نداریم.

راستی که این همه زیباییهای گسترده و تمام نشدنی که در رفتار ،کردار و گفتار ائمه
لی» است.
مشاهده میکنیم ،همه به دلیل همان « ُیوحی ِا َّ
از آنجایی که خـداوند جمال و جمیل است و تمامی اسماء و صفات پروردگار بزرگ،

زیبا ،فوقالعاده ،دلپذیر و دلچسب است ،هرکس با خداوند ارتباط و اتصال پیدا کند،
                                                                                      به اندازة ایمان و عرفان خود،

                                                                                 از مواهب الهی بهرهمند میشود.

از آنجایی که دربار الهی همیشه باز و شبانهروز نورانی است و پذیرای بیدریغ

همة خداخواهان است ،افراد مراجعهکننده هر وقت د ِر خانة الهی را بزنند ،بالفاصله لبیک
خواهندشنید.

راستی این همه عرفان و اعتقاد را در کجا میتوان یافت و بیمحابا از آن بهرهمند گردید؟
راه خداوند همیشه مستقیم و بابهای رحمت الهی همیشه مفتوح،
و دست بذل و بخشش پروردگار همیشه به کار است؛
ولی باید این مسیر زیبا و پررهرو را از طریق ائمه(ع) طی کرد؛
زیرا:
راهی که ائمه(ع) برای رسیدن به خدا ارایه میدهند،
کوتاه ،سریع و بدون اشتباه است.

البته بدون واسطه هم میتوان به سوی خـداوند شتافت .شاید تالش در این زمینه هم

مفید فایده باشد؛ اما به سه دلیل باید خداخواهی را از ائمه(ع) فراگرفت:

 – 1خداوند خود به توجه به واسطه و توسل به آنها تاکید کرده است.

ذين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َ
ون .
اهلل َو ا ْب َتغُوا ِإلَ ْي ِه الْ َوسي َل َة َو جا ِه ُدوا ف 
ي َسبي ِل ِه لَ َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
يا َأيُّ َها الَّ َ

1

ای اهل ایمان!

از مخالفت با فرمان خدا بپرهیزید و وسیلهای برای تقرب به او بجویید؛
و در راه او (دراین مورد) جهاد کنید ،باشد که رستگار شوید.

آیه به صراحت از داشتن وسیلهای برای رستگاری سخن به میان میآورد .اما در این

ِ
شخص وسیلهشونده را نام نمیبرد ،اما یک سؤال بزرگ پیش میآید که این سئوال به
جا

تنهایی انسان را به وسیلة موردنظر پروردگار راهنمایی میکند؛
 -1سورة مائده ،آیة .35

و آن این است:
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 -برای رسیدن به خدا از چه کسی باید کمک گرفت؟

آنهایی که هنوز ایمان در آنها نهادینه نشده است؟ یا آنهایی که ایمانشان قوی است،

ولی خود به طور پیوسته دنبال پیامبر و اهلالبیت هستند تا ایمان خود را کامل کنند؟
معلوم است که:

یک انسان فرهیخته و با تجربه دنبال کسی نمیرود که خود به راهنمایی نیاز دارد.
بنابراین:

 باید از پیامبر و اهلالبیت او در این راه کمک گرفت تا دچار اعوجاج و انحراف نشویم. -2معصومیت ائمه(ع)

نظر به اینکه برابر نص قرآن کریم:
ً1
الر ْج َس َأ ْه َل الْ َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهيرا
ِإنَّما ُي ُ
ريد اهللُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ

خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند.

پیامبر و امامان شیعه(ع) دارای معصومیت هستند ،و این معصومیت ورای معصومیت

بسیط موجود در ذهن ماست؛ یعنی رهبرانی که هرگز دچار لغزش نشده و نخواهند شد.

بنابراینوقتیرهبریهرجامعهمستقل،مستقیموبهلحاظفکریوعقیدتیپایدارباشد،

جامعه در مسیر صالح و ثواب پیش میر ود و هرگز دچار اعوجاج نخواهد شد.
 -3ایمان مطلق

برابر نص قرآن کریم:
ون ُك ٌّل آ َم َن بِا ِ
الر ُس ُ
هلل َو َمالئِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه،
ول بِما ُأن ِْز َل ِإلَ ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َو الْ ُمؤْ ِم ُن َ
آ َم َن َّ
2
َك َربَّنا َو ِإلَ ْي َ
ال نُ َف ِّر ُق بَ ْي َن َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِل ِه َو قالُوا َس ِم ْعنا َو َأ َط ْعنا ُغ ْفران َ
ك الْ َمصير

پيامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ،ايمان آورده است،

و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آوردهاند [و گفتند]:
«ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمىگذاريم».
و گفتند« :شنيديم و گردن نهاديم،
پروردگارا !آمرزش تو را [خواستاريم] و فرجام به سوى تو است».
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پیامبر و ائمه اطهار(ع) به آنچه تبلیغ میکنند خود معتقدند و به راهی که مردم را به آن

 -1سورة احزاب ،آیة .33
 -2سورة بقره ،آیة .285

راهنمایی میکنند ،آشنایی کامل دارند .لذا چنین شخصیتهایی که هم به راه خود معتقدند و
هم به چالشهای راه آگاهی کامل دارند ،هرگز آدرس اشتباهی به کسی نمیدهند و پیروان

خود را به قول قرآن کریم «من سواء السبیل»  -از میانبر -به مقصد و مقصود میرسانند.
ترس از انحراف

هیچکدام از ما نمیتوانیم ادعا کنیم که دارای ایمان کاملیم.

تا ایمان ما به کمال نرسد ،همواره باید از خطر انحراف ترسید .بودهاند افرادی که

در تاریخ اسالم اسم و رسمی داشتهاند ،مدتها آوازة آنها همه جا را پر کرده بود ،ولی

نتوانستند مانند دوندگان «ماراتون» خود را به خط پایان برسانند و در نتیجه در نیمههای
راه از خط خارج شدند.
1
ما قب ً
ال درباره َ
«شلْ َمغَانی» صحبت کردهایم.

روزگاری آن شخص از اطرافیان حضرت بقیهاهللاالعظم امام عصر ارواحنا فداه بود،

«ح ّب نفس» او را به انحراف بزرگ کشاند .در نتیجه به امام زمان ُپشت کرد و به
اما ُ
دشمنان امام پیوست و امام زمان هم او را تکفیر کردند.

مورد دیگر عباس برادر امام رضا(ع)بود .او که ظاهراً به لحاظ ِ
سنی از امام رضا

بزرگتر بود ،پس از شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) ادعای امامت کرد .حال آنکه امام
هفتم بارها و به صورت عمومی و خصوصی بر امامت امام رضا پس از خودشان تأکید

فرموده بودند؛ اما عباس که آدم مشکلداری بود ،مورد حمایت بنیالعباس و دیگر دشمنان

اهلالبیت قرار گرفت و مشکالتی را برای حضرت رضا فراهم آورد.
شلمغانیهای امروز

یکی از مواهب بزرگ انقالب اسالمی تحوالت روحی و اعتقادی عظیمی بود که در عامة

مردم پدید آورد .دشمنان اسالم و دشمنان مسلمانان همواره سعی کرده و میکنند که مردم

مسلمان را از عقاید اسالمی تهی کنند.

سـران دول استکباری میدانند تا اسالم بر کشـورهای اسالمی حاکم باشد ،امکان سلطـه

بر کشور به منظـور تـاراج ثـروتها و امکانات کشـورهای اسالمـی نیست؛ به همین دلیل با
برنامـهریزیهای دقیق سعی بر بیتفاوتی مردم میکنند.
مجسم ،علیمحمد بشارتی ،ص .261
 -1اسالم ّ
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این برنامههای استعماری را توسط حاکمان وابسته به اجرا درمیآورند .آنچه شاه

در کشورمان قبل از انقالب انجام میداد ،همه در همین راستا بود و ماجرای زشت «جشن
هنر شیراز» از این جمله بود.

اما انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی رضواناهلل علیه نه تنها خط بطالن

بر تمامی برنامههای استعماری کشید ،برعکس ،دلهای مردم را سرشار از اعتقادات
عمیق الهی نمود .اعتقادی که بزرگترین سالح ُبرنده و اثربخش کشور در جنگ هشت

ساله و در جنگهای سیاسی ،روانی ،اقتصادی و نظامی امروز شده است.

به میزانی که مردم بیادعا و عزیز ما انقالبی شدند و انقالبی ماندند و انقالبی عمل کردند

و با همه وجود گوش به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
مدظله دارند و عم ً
ال این همدلی و هماهنگی ،دشمنان کشور و دشمنان انقالب اسالمی را
ناتوان ،ذلیل و بیارزش کرد ،افراد پرادعا را به عناصری سفیه ،پوچ ،سرگردان و ضد همهچیز

تبدیل کرد.

همانهایی که اوایل انقالب اسم و رسمی داشتند ،اما چون مانند «شلمغانی» به دنبال

مقام و مسؤولیت بودند -و به دلیل ادعاهاشان نظام به آنها بیاعتنایی کرد -سرانجام از

چشم مردم افتادند و بر دامن دشمنان مردم نشستند و حال نیز هرچند وقت ،حرفهایی

میزنند که فقط شیطان بزرگ و شیطان رجیم را خرسند میکنند؛
 -گاهی در خاتمیت پیامبر(ص) شک میکنند.

 زمانی منکر وجود مق ّدس امام زمان(عج) میشوند. -و  ...اخیراً هم گفتهاند مسلمانان به جای روزه در تابستان گرم ،بهتر است ماه اول

پاییز یعنی مهرماه را روزه بگیرند!!

در جایی دیدم که شخصی از او پرسیده بود:

 دختر شما که در آمریکا زندگی میکند ،حجاب را کنار گذاشته و زیر همه چیز زده است.وی در پاسخ گفته:

 -آنقدر من برای او سؤال و شبهه ایجاد کردهام که کنار گذاشتن حجاب حداقل کاری

است که او انجام داده است!!

راستی مگر ابلیس چه کرد که از دربار پروردگار رانده شد؟
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او حاضر نشد به دستور خداوند آدم را سجده کند و به صراحت در مورد دستور

خداوند گفت:

ي ِم ْن نا ٍر َو خَ َل ْق َت ُه ِم ْن ٍ
طين.
َأنَا خَ ْي ٌر ِم ْن ُه خَ َل ْق َتن 

مرا از آتش و آدم را از خاک آفریدهای؛ (پس من از آدم برترم)!!

خداوند هم فرمود:

قال َفاخْ ُر ْج ِم ْنها َف ِإن َ
َ
جيم .
َّك َر ٌ

پس دور شو و از اینجا برو ،و لعنت من تا قیامت بر تو باد.

ابلیس هم با گستاخی تمام گفت:
َ
قال َف ِب ِع َّز ِت َ
َ
صين .
ك َ ُل ْغ ِو َي َّن ُه ْم أ ْج َمعينِ ،إ َّال ِعبا َد َك ِم ْن ُه ُم الْ ُمخْ َل َ

1

به عزت خودت قسم!

همه را منحرف خواهم کرد .فقط بندگان خالص تو از این قاعده مستثنی هستند.

ماجرای عباسبن موسی بن جعفر و داستان انحراف شلمغانی نشانگر آنست که به

قول خداوند:

 -تهدیدهای ابلیس ج ّدی است.

لذا باید از ابلیس فاصله گرفت و از ابلیسصفتها هم پرهیز کرد؛ زیرا بسیاری در

جامعة ما هستند که در قیافة انسان و در لباس بنیآدمند ،اما رفتاری ابلیسوار دارند که

باید آنها را شناخت و به مردم معرفی کرد و از معاشرت با آنها اجتناب نمود.
ای بسا ابلیس آدم رو کـه هست

پس به هر دستی نشاید داد دست

بالی رفیق بد

مشکالتی که بشر از رهگذر دوست بد و همنشین ناصالح پیدا کرده است ،بیشتر از

اینهاست .مبانی اسالم و شیعی آکنده از تأثیرگذاری همنشین است؛ اعم از همنشین خوب
و یا همنشین بد .اما:

 -تأثیرگذاری همنشین بد ،بیشتر از اثربخشی دوست خوب است.

اصو ًال بیماری ساری است نه سالمتی .بنابراین انسانها زودتر از تماس با یک

شخص مبتال به آنفوالنزا تأثیر میپذیرند تا شخص بیمار از تماس با افراد سالم.

قرآن کریم به صراحت از ندامت بعضی از جهنمیها سخن به میان میآورد که آنها

علتالعلل جهنمی شدن خود را رفیق بد میگویند:
ض َّ
الظالِ ُم َع َلى َي َد ْي ِه َيق ُ
الر ُس ِ
َو َي ْو َم َي َع ُّ
ول َس ِبيال ،
ُول َيا لَ ْي َت ِني اتَّخَ ْذ ُت َم َع َّ

 -1سورة ص ،آیات  76تا . 83
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َيا َو ْي َل َتى لَ ْي َت ِني لَ ْم َأت َِّخ ْذ ُفالنًا خَ ِليال.

1

روزی که ستمکار دست خود را از حسرت برهم میزند و به دندان میگزد و میگوید:
ای کاش با رسول خدا همراهی میکردم.
ای وای من!
که فالن شخص را برای دوستی خود برگزیدم.

او مرا از یاد خدا غافل کرد ،بعد از آنکه من راه درست را انتخاب کرده بودم .شیطان

همواره (با وساوس خود) دنبال انحراف و خواری مردم است.

آیات فوق به صراحت از نقش رفیق بد در انحراف مردم سخن میگوید .نکتة جالب

اینکه آیات فوق از نقش همنشین بد آنگاه سخن میگوید که شخص راه درست را دیده

و انتخاب کرده ،آن وقت منحرف شده است ،نه آنکه راه درست را نمیدانسته و دوست
بد او را به اعوجاج کشانده است.

این همان معنای آیة شریفه است که از قول ابلیس نقل میکند که من در مسیر درست
و صحیح مردم به کمین مینشینم:
راط َ
ي َ َل ْق ُع َد َّن لَ ُه ْم ِص َ
قيم،
َ َف ِبما َأ ْغ َو ْي َتن 
ك الْ ُم ْس َت َ
2
ين .
ث َُّم َل ِت َي َّن ُهم ِّمن بَ ْينِ َأ ْي ِدي ِه ْم َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْي َما ِن ِه ْم َو َعن شَ َمائِ ِل ِه ْم َو َل َت ِج ُد َأ ْك َث َر ُه ْم شَ ا ِك ِر َ
ابلیس گفت حال که مرا منحرف کردی!!

من در مسیر هدایت تو در کمین بندگانت مینشینم،
سپس از پیشرو و از پشتسر و از سمت راست و از طرف چپ آنها،
به سراغشان میروم؛
خواهی دید که بیشتر آنها سپاسگزار نیستند.

خالصة بحث

قبل از پیگیری بحث اصلی این فصل که نگاهی به دیپلماسی پیامبر است ،در اینجا

پاسخ یک سؤال در تقدیر از خوانندگان عزیز بدهیم:

 -چگونه است که نویسنده در تمامی آثار مکتوب خود به مسائل جانبی بهای زیادی
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میدهد ،به طوری که گاهی اوقات موضوع اصلی کتاب کمرنگ میشود و یا مطالب جنبی

 -1سورة فرقان ،آیات  27و .28
 -2سورةاعراف ،آیات  16و .17

برجستهتر و مهمتر میگردد؟
در پاسخ میگوییم:

 –1ما به بهانة بررسی زندگی ائمة معصومین(ع) به اموری میپردازیم که راهبردی

است .چه سود اگر ما بدون شرح و بسط فقط به زندگی ظاهری ائمه اکتفا کنیم؟
اصو ًالائمةاطهارهمگیسیاسیبودهاند؛مانیزعناویننوشتههایخوددرمورداهلالبیت
را بررسی سیاسی زندگی آن عزیزان آوردهایم ،تا تجزیه و تحلیلها کاربردی باشد.

رضایت نسبی خوانندگان پرشمار این آثار مب ّین آن است که این سبک نوشتار بیشتر

مورد توجه ،عالقه و استفادة خوانندگان محترم از اقشار مختلف قرار گرفته است.

 –2اصو ًال ائمة اطهار تمام ًا چند ُبعدی بودهاند؛ چگونه میتوان دربارة زندگی آن

ذوات 1مق ّدس چیزی نوشت که از چند ُبعدی بودن عاری باشد .چنان نوشتاری نهتنها در

خور ائمه نیست ،بلکه برای خوانندگان عزیز ماللآور خواهد بود.
 –3این سبک از نگارش را ما از قرآن گرفتهایم.

خداوند سبحان در سورههای مختلف قرآن مطالب فراوان و بعض ًا تکراری آورده است.

مث ً
السورةیوسفکهدوازدهمینسورةقرآناست،پروردگاربهبهانةبررسیزندگیحضرت
یوسف(ع) به مسائل جنبی فراوانی اشاره میکند که به کلّی با موضوع سوره یا ارتباط
ندارد و یا ارتباط آنها کم است .مث ً
ال زمانی که دو نفر زندانی با یوسف بودند ،وقتی هر دو

خوابی دیدند ،پس از نقل خواب برای یوسف ،تعبیر رؤیای خود را از یوسف خواستند.

یوسف قبل از پاسخ به سؤال آنها ،مطالب اعتقادی راهبردی را مطرح میکند:
ِ ْ ِ ِ 2
قال ال َي ْأ ُ
َ
تيكما َطعا ٌم ُت ْرزَقا ِن ِه ِإ َّال نَ َّب ْأ ُت ُكما ب َتأويله .
قبل از دریافت جیرة غذایی ،تعبیر خواب شما را به شما میگویم.

ا ّما یوسف به مطالب دیگری میپردازد از جمله:
ُون خَ ْير َأ ِم ُ
اهلل الْ َو ِاح ُد الْ َق َّها ُر .
َأ َأ ْربَ ٌ
اب ُّم َت َف ِّرق َ ٌ

3

آیا پرستش خدای واحد بهتر است و یا خدایان پراکنده؟

صحبتهایجنبییوسفهفتسطرازسورهرادربرمیگیرد؛حالآنکهپاسخیوسف

به عنوان تعبیر خواب کوتاه و گذراست:

 -1خداوندان ،دارندگان ،صاحبان ،مالکان ،دارایان ...
 -2سورة یوسف ،آیة .27
 -3همان ،آیة . 39
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الس ْجنِ َأ َّما َأ َح ُد ُك َما َف َي ْس ِقي َربَّ ُه خَ ْم ًرا َو َأ َّما ْالخَ ُر َف ُي ْص َل ُب َف َت ْأ ُك ُل َّ
الط ْي ُر ِم ْن َر ْأ ِس ِه .
َيا َص ِاح َبيِ ِّ

1

ای رفقای همبند من!

یک نفر از شما آزاد میشود و ساقی پادشاه میگردد،
و دومی شما بر دار میشود و پرندگان بر چوب ة دار مغز او را میخورند.

اغلب سورههای دیگر قرآن نیز اینگونهاند .مث ً
ال سورة مبارکة بقره که به تنهایی حدود

 1/12از حجم ظاهری قرآن را تشکیل میدهد ،در بیان بقره  -که به داستان گاوپرستی

بنیاسرائیل میپردازد -فقط آیات  67تا  73راجع به آن ماجراست .ولی  250آیة دیگر به

مطالب بسیار مهم دیگری میپردازد.
جمع ًا در این سوره پروردگار به بیش از هفتاد موضوع اشاره میکند.

تصور میکنیم اشاره به همین مقدارتوضیح در مورد تعدد موضوعات و فلسفة تنوع

مطالب کتاب کافی باشد.

پس از صلح ُحدیب ّیه

در همین فصل دیدیم که به رغم مخالفت بعضی از اصحاب بیمعرفت با آن قرارداد
در روز انعقاد صلح حدیبیه ،عم ً
ال جنگ ک ّفار با مسلمانان پایان یافت.
رسول خدا(ص) از آن فرصت استثنایی که به لطف الهی و درایت خود پس از انعقاد

صلح حدیبیه به دست آورده بودند ،دو کار بسیار مهم را انجام دادند:
 – 1با تمامی قبایل قرارداد صلح و متارکة جنگ منعقد کردند.

آثار صلح حدیبیه بسیار فراوان و شگفتانگیز بود .هیچکس جز اهلالبیت این همه آثار

را پیشبینی نمیکرد.

صلح حدیبیه ،قبایل مختلف حجاز را بر آن داشت تا حال که قریش با پیامبر قرارداد

صلح منعقد کرده است و دیگر ترسی در بین نیست ،راحت و ساده به مدینه بیایند و
مسلمانشوند.

بنابراین از آثار فوقالعادة صلح ُحدیبیه ،مسلمان شدن سریع و بدون زحمت قبایل و

عشایر حجاز و انجام عمرة قضا در دو سال بعد از این قرارداد بود.
 – 2دعوت سران کشورهای جهان به اسالم
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پیامبر ارزشمند و آسمانی اسالم بعد از انعقاد صلح حدیبیه که تا حد زیادی خیالشان از

 -1همان ،آیة . 41

خصومت قریش راحت شد ،سران کشورهای آن روز را توسط نامه به اسالم دعوت فرمودند.
رسول رحمت با یک نگارش محکم و از موضع باال ،رهبران جهان آن روز را از شرک

برحذر داشتند و راه نجات همگان را مسیر توحید اعالم فرمودند.

در منابع تاریخی چهل مورد از این نامهها ثبت شده است .این موضوع به خوبی نشان

دهندة عزم جزم پیامبر بر حاکمیت توحید بر سراسر جهان و فراگیـر شدن اسـالم ناب در
اقصی نقاط گیتی بود.

پیامبر(ص) ضمن دعوت سران کشورها به اسالم ،اضافه فرمودهاند:

 -در صورت مخـالفت و عـدم پـذیرش اسـالم ،گناه دور ماندن مردم کشور شما از مواهب

توحید ،به گردن شماست.

واکنش سران کشورها به این نامهها سه نوع بود:

 –1بعضی مانند خسروپرویز پادشاه مستبد و فاسد ساسانی از روی کبر و به بهانة

اینکه پیامبر نام خود را جلوتر از نام وی نوشته بودند ،نامه را با گستاخی تمام پارهپاره کرد.

 –2بعضی مانند نجاشی پادشاه حبشه ،به گرمی از فرستادة پیامبر استقبال کرد و

ضمن پذیرش اسالم ،هدایایی را به رسم احترام برای پیامبر فرستاد.

 –3بسیاری از سران هم به هر دلیل که در اینجا نیاز به شرح آن نیست ،پاسخ نامة

پیامبر را ندادند؛ ولی پس از دریافت نامة پیامبر ،پیگیر مسائل اسالم و سیاستهای پیامبر

اسالم شدند.

لذا هرچه بود ،این نامهها زلزلهای در دربار پادشاهان مشرک و خودخواه ایجاد نمود.

دریغ و درد که با ارتحال پیامبر ،ترس سران طاغوت از بین رفت؛ زیرا مشاهده کردند

که سران کودتا ،راه دیگری غیر از روش پیامبر را تعقیب میکنند.

فتح مکه

یکی از بندهای صلح حدیب ّیه این بود که قبایل مختلف عرب آزادند که مسلمان شوند و

با پیامبر پیمان عدم تعرض منعقد نمایند .دو قبیلة معروف به نامهای «خزاعه» و «بنیبکر»
که سالها بین آنها خصومت و جنگ وجود داشت به منظور تداوم این برادر ُکشی ،دست
به اقدام عجیبی زدند ،یعنی خزاعه به اسالم گروید و بنیبکر به قریش پیوست؛ کاری که

عقالی قوم را بسیار متعجب نمود.

مدتی گذشت ،این قبایل جنگجو علیه یکدیگر اقدامی نکردند .سرانجام خوی خونخواری
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قبیلة بنیبکر مجدداً بجوش آمد و بدون بهانه و یا بهانة بسیار کوچک و کماهمیت ،به خزاعه
حمله برد .جالب این بود که سران بنیبکر به منظور همراه کردن قریش با خود به مکه

آمدند و ضمن تماس با بعضی از سران سفیه مکه مانند «عکرمه بن ابیجهل» و «صفوانبن
اُم ّیه» آنها را برای حمله به خزاعه با خود همراه کردند.
با همین پیمان زشت و تصمیم خام ،بنیبکر به خزاعه حمله برد و در حدود بیست نفر

از مردان آنها را کشت؛ هرچند قبیلة خزاعه برای رهایی از قتل وارد مکه حرم امن الهی شده
بودند ،اما نیروهای بنیبکر آنها را رها نکردند و تعداد دیگری از آنها را در مکه کشتند.

همین حادثه بهانة بسیار خوبی بود که پیامبر تصمیم نهایی خود را برای فتح مکه بگیرند.

ابوسفیان در مدینه

وقتی این حادثه پیش آمد ،سران مکه به خصوص شخص ابوسفیان به شدت نگران

شدند .آنها که به خوبی از محتوای صلحنامة ُحدیب ّیه مطلع بودند ،میدانستند که پیامبر با
ج ّد ّیت به مفاد پیمان پایبند هستند .یعنی نقض پیمان صلح حدیبیه توسط مکیان را اعالم
جنگ با مسلمانان تلقی میکنند .لذا به طور قطع پیمانشکنها را سخت تنبیه خواهند کرد.

از طرف دیگر ابوسفیان و قریش فهمیده بودند که دوران سیادت آنها به سر آمده است،

زیرا طی دو سال که از انعقاد قراردادشان با پیامبر میگذشت ،با جدیت تمام شاهد رفتن

قبایل مختلف عرب به مدینه و پذیرش اسالم بودند .آنها حداقل میدیدند که عمدة قبایل عرب

پس از حدیبیه یا مسلمان شدهاند و یا با پیامبر پیمان عدم تعرض منعقد کردهاند .یعنی متحد
دیروز قریش ،دشمن امروز قریش شدهاند.

این یک موضوع بسیار بسیار مهم در روابط پیامبر با سران م ّکه بود.

از طرف دیگر سران پیر و بیخاصیت مکه ،دیگر نه توان جنگیدن با مسلمانان را داشتند

و نه جنگهای تحمیلی آنها بر مسلمانان مفید فایده واقع شده بود .بهرغم این موضوع

ابوسفیان به مدینه آمد .او یقین داشت که این سفر هیچ دستاوردی برای آنها ندارد .بهرغم
این موضوع او در مدینه سعی کرد با شیطنتهای ذاتی خود راهی برای نجات مکه پیدا کند.
نخست به منزل دخترش «امحبیبه» که همسر پیامبر بود ،رفت .دخترش او را تحویل

نگرفت ،حتی از دیدن وی در خانة پیامبر خشمگین شد .ابوسفیان قصد کرد لختی در خانة
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دخترش بیاساید ،ولی به محض آنکه وی خواست بر روی فرش پیامبر بنشیند ،امحبیبه
فرش را از زیر پای ابوسفیان کشید .ابوسفیان عصبانی شد و با اعتراض گفت:

 -من پدر تو هستم .آیا اینقدر حق ندارم که لحظهای بر این فرش بنشینم؟

ام حبیبه گفت:

 -تو مرد مشرک و نجسی هستی ،نمیخواهم بر فرش پیامبر بنشینی.

ابوسفیان با ناراحتی فراوان منزل را ترک کرد .با چند تن از اصحاب پیامبر برای

پیدا کردن راهحل ،تماس گرفت .آنها نتوانستند راهحلی ارایه دهند .ابوسفیان به ناچار با

علیبنابیطالب تماس گرفت و با شیطنت و خباثت گفت:

 -یاعلی! قرابت و خویشی تو از همه کس به من بیشتر است .من برای انجام حاجتی

به این شهر آمدهام .از شما درخواست میکنم نگذاری دست خالی از مدینه خارج شوم.

امیرالمؤمنین که ابوسفیا ِن ملحد را خوب میشناختند و در چشمانش کفر و شرک و

نفاق را میشد خواند ،به او فرمودند:

 -ای ابوسفیان وای بر تو ،مگر نمیدانی که وقتی پیامبر تصمیمی میگیرند کسی

نمیتواند ایشان را از انجام آن مصرف کند ...اما من چارة کار را در این میبینم که تو در
میان مردم مدینه بروی و بر پایداری خود بر صلحنامة حدیبیه تأکید کنی!؟
ابوسفیانپرسید:

 آیا این کار برای من سودمند است؟امیرالمؤمنین در پاسخ فرمودند:

 گمان ندارم برای تو سودی داشته باشد ،اما راه دیگری فع ًال برای رهایی تو وجود ندارد.

رهنمودهای امیرالمؤمنین(ع) بهترین راهحل

بعد از هزار و چهارصد سال که از این ماجرا میگذرد ،هر شخصی که اهل حل و عقد باشد
و بخواهد فرازهای تاریخ اسالم را دقیق ًا مطالعه کند ،درمییابد که پیشنهاد امیرالمؤمنین(ع)

به ابوسفیان بهتـرین راهحل برای اسـالم و مسلمانان بود .زیرا وقتـی ابوسفیان به توصیـة
امیرالمؤمنین در مدینه بر پایبندی خود به صلحنامة حدیب ّیه اذعان کرد ،عم ً
ال او را خلع سالح
نمود و فکر هر گونه راهحل نظامی را از سر طاغوت مکه بیرون کرد؛ گر چه خباثت ذاتی وی

چیزی نبود که با مالیمت و نصیحت ،از او جـدا شود ،ولی ممکن بود حـداقل به مقاومتهای
پراکندهای دست زند تا شیرینی فتح مکه را به کام پیامبر اسالم تلخ کند..

دلیل ما واکنش سران مکه پس از بازگشت ابوسفیان از مدینه به مکه است.

وقتی ابوسفیان در جمع سران قریش گزارش سفر خود به مدینه را داد ،سران متوحش
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و نگران م ّکه از او پرسیدند:

 چه راهحلی برای مشکل موجود پیدا کردهای؟ابوسفیان در پاسخ گفت:

 -علیبنابیطالب پیشنهاد کرد که در شهر مدینـه فریاد بزنم که م ّکه بر صلح ُحدیب ّیه

پایبند است.

سران م ّکه از ابوسفیان پرسیدند:

آیا مح ّمد (رسولاهلل(ص)) هم این راهحل را امضا کرد؟ابوسفیانگفت:

 -خیر!

سران م ّکه به او گفتند.

 -به خدا قسم ،علیبنابیطالب تو را مسخره کرده است .آخر این کار چه سودی برای

ما داشت؟

ابوسفیانگفت:

 -به خدا هیچ راهحل دیگری نبود.

1

این حادثه و برخورد ،دو موضوع مهم را به ذهن متبادر میکند:
 –1سران م ّکه عموم ًا و شخص ابوسفیان بهخصوص به غریقی تبدیل شده بودند که

ساحل امن از آنها دور بود و وسیلهای هم در اختیار نداشتند تا آنها را نجات دهد؛ و حیران

و بیپناه بودند.

 –2امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با بزرگ بتپرستان ،او را به لحاظ اطالعاتی تخلیه

کردند و وزن حقیقی آن دشمن خدا و دشمن پیامبر را به وی نشان دادند؛ که خالی ،بیوزن
و بیارزش است.

پیشنهاد امیرالمؤمنین به ابوسفیان هم تیـر خالصـی بود که به دست خودش در مغز

بیمصرفش شلیک شد.

به راستی که همة دشمنان اسالم چنین سرنوشتی در انتظارشان است.

به سوی مکه
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پیامبر عظیمالشأن اسالم که آرزوی دیرینهشان پاک کردن مسجدالحرام از بتها و
آکنده کردن م ّکه از توحید و خداپرستی بود ،فرصت تاریخی پیدا کرده بودند که برابر پیمان
 -1زندگانی حضرت محمد خاتمالنبیین ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص 543

ُحدیب ّیه که خود سران م ّکه آن را تأیید و امضا کرده بودند و اکنون توسط خودشان نقض

شده بود ،آنان تنبیه شوند؛ لذا باید پیامبر از فرصت پیشآمده حداکثر استفاده را بنمایند.
به همین دلیل سریع ًا دستور تجهیز سپاه را صادر فرمودند .طولی نکشید که سپاه عظیمی
فراهم آمد .پیامبر رحمت به منظور حفظ اسرار نظامی ،اجازه ندادند تا روز خروج از مدینه،

هدف از تجهیز سپاه اعالم شود.

در تکمیل این سیاست ،تمامی راههای خروجی به مدینه را مأمور گماشتند تا خبر آمادگی

نظامی مدینه به خارج درز نکند .این هم یکی از سیاستهای مهم و کارساز پیامبر بود.
کشف یک توطئه

به رغم همة این تمهیدات ،یکی از مسلمانان ،یا به منظور خودشیرینی و یا جاسوسی و
یا مالحظات عاطفی ،خبر تجهیز سپاه اسالم را طی نامهای به سران م ّکه اعالم کرد .مورخان
ی َبلْ َت َعه» نوشتهاند.
نام وی را «حاطب بن اب 

وی نامه را به زنی به نام «ساره» داد تا به م ّکه ببرد .او هم نامه را گرفت و در گیسوان
خود پنهان کرد و بر شتری راهوار نشست و راه م ّکه را در پیش گرفت.

طبق معمول ،خداوند سبحان ،پیامبر خود را از این توطئه با خبر کرد .پیامبر ،امیرالمؤمنین
را به تعقیب آن زن فرستادند .در مسیر م ّکه به آن زن رسیدند و نامه را از او طلب نمودند.
آن زن نخست از موضوع نامه اظهار بیاطالعی کرد ،اما وقتی عزم جزم امیرالمؤمنین را
دید ،نامه را از میان گیسوان خود خارج کرد و به مولی تحویل داد.

با این هشیاری اطالعاتی ،این توطئة خطـرناک خنثی شد .زیرا اگر نامه به سران قریش

رسیده بود ،امکان داشت در برابر سپاه اسالم دست به مقاومت بزنند و فاجعهای به وجود آید.
سپاه عظیم اسالم فاصلة مدینه تا م ّکه را در مدت پنج روز پیمود .از طرفی مردم م ّکه

که به طور دایم از کاروانها و یا افرادی که از راههای مختلف به م ّکه وارد میشدند ،سؤال
میکردند :آیا در مسیر ،سپاه و یا لشکری ندیدهاند؟ آنها هم پاسخ منفی میدادند.
این خود دلیل قاطع رفتار درست پیامبر در حفظ اسرار نظامی است.

سرانجام سپاه اسالم به منطقه « َم ّرالظهران» رسیدند و در آنجا توقف کردند .پیامبر
برای خالی کردن دل م ّکیان ملحد ،به مسلمانان توصیه کردند شبهنگام در نقاط مختلف

بیابان آتش بیفروزند .مسلمانان به منظور عمل به فرامین پیامبر ،عصر همان روز مقادیر
زیادی هیزم و چوب خشک گِرد آوردند و شبانه در یک سطح گستردهای آتش زدند .اتفاق ًا
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آن شب شخص ابوسفیان که برای بازدیدهای احتیاطی به مرالظهران آمده بود ،وقتی

متوجه حضور غافلگیرانة سپاه اسالم شد ،مات و مبهوت گردید.

میگویند که عباس بن عبدالمطلب ،عموی پیامبر چند روز قبل از حضور سپاه اسالم در
اطراف م ّکه ،عازم مدینه شده بود تا مراتب اعتقاد خود به اسالم را به پیامبر اعالم کند .او در
محلاقامتپیامبردرمرالظهرانحضوریافت.ویاسترمخصوصپیامبرراگرفتوخودرا

به ابوسفیان رساند .ابوسفیان پرسید چه خبر است؟

عباس در پاسخ گفت :پیامبر اسالم همراه مسلمانان برای فتح م ّکه آمدهاند.
ابوسفیان پرسید :حال چاره چیست؟

گفت :مسلمانان هر جا تو را ببینند گردنت را میزنند .پس بیا و در پشت من بر مرکب

پیامبر بنشین تا تو را به خدمت پیامبر ببرم.
ابوسفیان در محضر پیامبر(ص)

سرانجام ابوسفیان رهبر بتپرستان م ّکه شخصی که در تاریخ به بیرحمی و شرک
و کفر و بعدها به نفاق شهرت خاصی داشت -هم او که از ریختن خون مسلمانان ل ّذت

میبرد و هرگز یک سلول از سلولهای او به وحی و توحید دل نبست و به مسلمانی معتقد
نگشت -با وساطت عباس در خیمهگاه پیامبر ،به حضور رسولخدا رسید .او وقتی دید
آبی که پیامبر هنگام وضو استفاده میکند ،عالقمندان و اصحاب ایشان نمیگذارند قطرهای

از آن بر زمین بریزد ،خیلی تعجب کرد و گفت.
1
َتا ِ
هلل َما َر َأ ْي ُت َكالْ َي ْو ِم ِك ْس َرى َو ق َْي َصر.

به خدا سوگند! چنین موقعیت و محبوبیتی را در شاهنشاه ایران و امپراتور روم ندیدهام.

پیامبر بعد از نماز و در حالی که همة مسلمانان اعم از مهاجر و انصار در خدمتشان

بودند و همه میدیدند ابوسفیان دشمن شمارة یک اسالم ،اینک ذلیل ،ضعیف ،تسلیم ،بیپناه
و نگران در محضر پیامبر نشسته است ،بسیار شادمان بودند.
پیامبر از ابوسفیان پرسیدند.

 وای بر تو! آیا وقت آن نرسیده که بدانی معبودی جز خدای یگانه نیست؟ابوسفیانگفت:
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 پدر و مادرم به قربان شما .راستی که تا چه اندازه بردبار ،کریم و نسبت به خویشاوندان -1مناقب آل أبيطالب (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص  ،207فصل في غزواته  ، .....ص .186

خود مهربانی! به خدا سوگند من فکر نمیکنم اگر به جز خدای یگانه معبودی بود ،تاکنون برای

من کاری صورت داده بود.

پیامبر در ادامه فرمودند:

وای بر تو ای ابوسفیان! آیا هنوز وقت آن نشده که بدانی من فرستاده از جانب خدا و

پیامبر هستم.

ابوسفیان نخست از دادن پاسخ صریح طفره رفت ،اما وقتی عزم جزم پیامبر را برای

درهم شکستن آخرین پایگاه شرک ،کفر و بتپرستی مشاهده کرد ،به رسالت پیامبر
اعتراف کرد.

دهم رمضان سال هشتم هجری

روز دهم رمضان سال هشتم هجری روزی تاریخی و فراموشنشدنی در تاریخ
اسالم و در خداباوری است .سپاه منظم اسالم از چهار دروازة شهر م ّکه وارد شهر شدند.

پیامبر اکرم خود از مسیر «اذافِر» خود را به م ّکه رساندند.

در آغاز در قبرستان ابوطالب در جوار قبر مط ّهر همسرشان خدیجه حضور یافتند و

پس از خواندن فاتحه ،دستور دادند خیمة خود را در همانجا برافرازند.

طالیهداران سپاه پیامبـر با سرود رهایی از هر شرک و کفر و وابستگی ،وارد م ّکه

شـدند و الالهاالاهلل گویان راه مسجدالحرام را در پیش گرفتند و هیچگونه مقاومتی از مردم
م ّکه مشاهده نشد.
عباده» شعار میدادند:
گروهی از رزمندگان اسالم به فرماندهی «سعدبن ُ
1
الْ َي ْو ُم ُت ْس َبى الْ ُح َر َمة.
اَلْ َي ْو ُم َي ْو ُم الْ َم ْل َح َمة
امروز روزی است که خون مشرکان ریخته شود.
ت
امروز روز قتل و اسيرى اس 

پیامبرفرمودند:

 پرچم را از سعد بگیرید و به جای آن شعار بگویید:2
اّلْ َي ْو َم َأ َع ّزاهللُ ِف ِ
يه ق َُر ْيشً ا.
اّلْ َي ْو َم َي ْو ُم الْ َم ْر َح َم ِة
امروز ،روز محبّت و رحمت و دوستی است.

امروز ،روزی است که خداوند برای قریش ع ّزت فرار داده است.

 -1بحاراألنوار (ط -بيروت) ،ج ،21ص .130
 -2شرح نهجالبالغه ،ابن أبيالحديد ،ج ،17ص .272
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بدین سان پیامبر رحمت ،در اوج قدرت و در شرایطی که هیچ قدرت مادی آن روز ،جرأت

رویارویی و مبارزه و جنگ با ایشان را نداشت ،در رویارویـی و مواجـه شدن با مردمـی که

دشمنترین دشمنان وی و دشمن توحیـد و یکتاپرستـی بودند و بارها با تحمیل جنگهای

ی کرده و مشکالت بسیاری برای اسالم و مسلمانان
ناخواسته ،صف شهدای اسالم را طوالن 
ایجاد کرده بودند ،با لطف ویژة الهی ،فاتحانه وارد این شهرشدند و رحمت ،مغفرت ،عنایت
الهی و مهربانی مطلق خداوند را به نمایش گذاشتند و با کالم برخاسته از رسالت آزادیبخش
خود وعدة عفو و مهربانی و سعادت به همین مردم دادند.

درود خدا و صلوات همة هستی بر روح و جسم پیامبر رحمت باد.

درمسجدالحرام

پیامبر رحمت با تواضع فراوان وارد مسجدالحرام شدند و پس از طواف و ...مهمترین

کار آن روز خود را نابود کردن بتها قرار دادند.

در مسجدالحرام  360بت از طوایف و عشایر مختلف وجود داشت .پیامبر تمامی بتها

را به کمک امیرالمؤمنین علیبنابیطالب شکستند .بعضی از بتها دور از دسترس بود.
ناچار باید راهی برای انهدام آنها یافت .امیرالمؤمنین ادب کرده و به پیامبر عرض کردند:
 شما پا بر دوش من بگذارید و بتها را بشکنید.پیامبرفرمودند:

 -وصایت تاب نبوت را ندارد.

سپس به امیرالمومنین فرمودند:

 -تو بیا و پا بر دوش من بگذار و بتها را بشکن.

1

اعالم عفو عمومی

پیامبر رحمت بعد از فراغت از شکستن بتها که تمام ًا و در برابر چشمان حیرتزدة

مکیان انجام شد ،در برابر انبوه مسلمانان و مردم مکه قرار گرفتند و پس از حمد خداوند
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 -1موضوع پا نهادن امیرالمومنین(ع) بر دوش پیامبر(ص) به منظور شکستن بتها موضوع بسیطی نیست که عدهای بخواهند حمل بر
تعصب شیعیان کنند و یا در اصل آن تردید نمایند .بسیاری از علمای اهل تسنن و محدثین آنها وقوع آن را نقل کردهاند؛ از جمله احمدبن
حنبل در مسند ج  ،1نسایی در خصائص ص ...31
در مجموع  34نفر از بزرگان اهل سنت به صراحت از پا گذاشتن امیرالمؤمنین بر دوش پیامبر نوشتهاند .اما اینکه بعضی وقوع آن را به
قبل از هجرت مربوط میدانند ،چندان قابل قبول نیست .زیرا شکستن بتها و یا حتی بعضی از بتها قبل از هجرت نمیتوان قبول کرد.
پیامبر تا قبل از هجرت یک روز از توطئة قریش آرامش نداشتند؛ آن هم در شرایطی بود که پیامبر بت آنها را نشکسته بودند .راستی اگر
ت آنها میکردند ،دیگر خون مسلمانان هدر میشد.
پیامبر اقدام به شکستن ب 

سبحان ،شعار همیشگی خود را تکرار کردند:
َل ِإلَ َه إ َِّل اهللُ َو ْح َد ُه َل شَ ِر َ
يك لَ ُه،

َص َد َق َو ْع َد ُه َو ن ََص َر َع ْب َد ُه،
1
َو َه َز َم ْ َ
اب َو ْح َد ُه..
ال ْح َز َ

معبودی جز خدای یگانه نیست؛
خدایی یگانه که به وعدة خود عمل کرد،
و بندة خود را پیروز نمود،
و تمامی احزاب و دشمنانش را نابود ساخت،

آنگاه مردم مکه را مخاطب ساخته و فرمودند:
2
ُّون َ.
ون َو َما َذا َت ُظن َ
َما َذا َتقُولُ َ

شما دربارة من چه میگویید؟

و در مورد تصمیم من نسبت به خودتان چگونه میاندیشید؟

مردم مکه که تا این لحظه مرعوب و نگران بودند و نفسشان به دلیل ترس از انتقام

به شماره افتاده بود ،وقتی مهربانی پیامبر را مالحظه کردند که آنها را آدم حساب کرده و

مخاطب ساخته و از آنها نظرخواهی میکنند ،جان تازهای گرفتند و گفتند:
ن َُظ ُّن خَ ْيراً َو نَق ُ
ُول خَ ْيراً،
َأخٌ َك ِر ٌيم َو ا ْب ُن َأخٍ ،
3
َكرِيمٍ َو ق َْد ق ََد ْر َت .
ما جز خیر و خوبی درباره شما چیزی نمیگوییم،

و جز خیر و خوبی گمان دیگری دربارة شما نداریم.
شما برادری مهربان و کریم هستید و برادرزاده و فامیل بزرگوار مایی.
اکنون قدرت در دست شماست.

پیامبر پس از شنیدن اظهارات مکیان فرمودند:

 -من به شما چیـزی را مـیگویم که برادرم یوسف در اوج قدرت به بـرادران خود

فرمود:

َ
ين.
الر ِاح ِم َ
َل َت ْث ِر َ
يب َع َل ْي ُك ُم الْ َي ْو َم َي ْغ ِف ُر اهللُ لَ ُك ْم َو ُه َو أ ْر َح ُم َّ

 -1بحاراألنوار (ط  -بيروت) ،ج ،21ص .135
 -2همان.
 -3همان.
 -4سورة یوسف ،آیة .92

4
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امروز روز مالمت شما نیست.
خداوند از شما بگذرد؛

در پایان هم فرمودند:

که او مهربانترین مهربانان است.

ا ْذ َه ُبوا َف َأ ْن ُت ُم ال ُّط َلقَا ُء .

1

بروید که همه شما آزادید.

عفو وحشی

به رغم این اعالم عفو عمومی ،پیامبر یک لیست سیاه ده نفره ارایه کردند و فرمودند:
 -این ده نفر را در هر کجا مشاهده کردید ب ُکشید.

یکی از آن ده نفر «وحشی» غالم هنده همسر ابوسفیان بود .همان عنصر خونخواری
که در جنگ اُ ُحد ،حضرت حمزه عموی پیامبر را شهید کرده بود.

جمعی از مسلمانها که عمدت ًا از مهاجرین بودند ،نزد پیامبر آمدند و عفو وحشی را

خواستار شدند .آنها تحریک شدة ابوسفیان بودند؛ چون وحشی غالم آنها بود و به دستور

ابوسفیان حمزه را شهید کرده بود.

نویسنده پس از هزار و چهارصد سال که از آن روز میگذرد ،از وساطت جمعی

کمایمان برای عفو «ملعون بن ملعون» از محضر رسول خدا معذرتخواهی میکند.
آنها نباید به خود اجازة چنین گستاخی را میدادند.

پیامبر ،وحشی را هم عفو کردند .این وحشی رامنشدنی هرگز تحت تأثیر آقایی پیامبر

قرار نگرفت .او با پررویی تمام پس از ارتحال پیامبر به مدینه آمد و ساکن آن شهر شد.

کرات به دلیل شرب مشروبات الکلی در زمان ابوبکر و عمر «حد» شراب
وحشی به ّ

خورد ،ولی هرگز از مسیر زشت خود برنگشت.

وی تا آخر عمر به عنوان یک عنصـر بیهـوده و مصرفی در مدینه موجب آزار دایمی

مؤمنان حقیقی بود.
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فصل دهم

غدير؛ ادامة والیت در بستر امامت

غدیر شورانگیزترین حوادث تاریخ
حجة الوداع


سال دهم هجرت فرا رسیده بود .پیامبر عازم حج بودند .دستور دادند جمع زیادی از

مسلمانان در این سفر سیاسی -اعتقادی پیامبر را همراهی کنند .این حج آخرین حج پیامبر
بود؛ و بعدها این سفر به «حجةالوداع» معروف شد.

حضرت پیامبر غسل کردند و خود را معطر ساختند و از مدینه بیرون آمدند .در خارج
مدینه و در اول مسیر م ّکه در «مسجد شجره» احرام بستند .پیامبر اول کسی بودند که در

مسجدشجرهمحرمشدند.چیزیحدود 10هزارنفربههمراهایشانمحرمشدند.لبیکگفتند
و به راه افتادند .آن روز هم از روزهای فراموش نشدنی در تاریخ اسالم است 10 .هزار نفر

موحد در مع ّیت رسولاهلل(ص) با لباس یکرنگ در حالی که خداوند را به یگانگی میستودند،
به طرف م ّکه به راه افتادند.
امیرالمؤمنین(ع) هم از نجران با تعداد زیادی شتر قربانی به پیامبر(ص) پیوست.
اعضای کاروانهای حج در هنگام ورود به م ّکه بسیار زیاد بودند.

مس
پیامبروهمراهانپسازورودبهم ّکه،واردمسجدالحرامشدند.استالمحجراالسود ّ
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نمودند.هفتدورطوافکردند.درپشتمقامابراهیمدورکعتنمازطوافخواندند.سعیبین

صفا و مروه به جای آوردند .پس از انجام تقصیر ،از احرام خارج شدند.
الحجه ،مجدداً احرام بستند و عازم عرفات شدند .شب نهم و روز
در روز هشتم ذی ّ
نهم را در عرفات گذراندند .پس از مغرب ،عازم مشعر گشتند .شب دهم در مشعرالحرام

وقوف کردند.

صبح دهم به منی رسیدند .پس از رمی جمره عقبه و قربانی ،حلق کردند -یعنی سر
تراشیدند.-آنگاهبهم ّکهآمدندوپسازطوافونمازطوافوسعیبینصفاومروهوطواف

نساء و نماز طواف نساء به منی بازگشتند .پس از دو شب توقف در منی که هر روز آن هر سه
جمره را ،رمی فرمودند ،عصر روز دوازدهم ذیالحجه به م ّکه مراجعت کردند و بدین
وسیله اعمال حج به پایان رسید.

در این سفر پیامبر یکی از مهمترین فرایض اسالمی ،یعنی حج را با دقت و حوصله به

مردم آموختند .تقبلاهلل اعمالهم .اما هنوز مأموریت پایان نیافته است.
حادثة غدیر

پس از اتمام مراسم حج ،پیامبر و مسلمانان به قصد مدینه ،از م ّکه خارج گشتند .روز
هیجدهم ذیالحجه در منطقهای بین م ّکه و مدینه و در نزدیکیهای آبگیری به نام «غدیرخم»

که  120کیلومتری م ّکه بود ،به فرمان خداوند متعال ،از حرکت باز ایستادند .فرمان جدی،
مهم و تعیینکننده است:

َ
الر ُس ُ
ول بَ ِّلغْ ما ُأن ِْز َل ِإلَ ْي َك ِم ْن َر ِّب َك،
يا أيُّ َها َّ

َو إ ِْن لَ ْم َت ْف َع ْل َفما بَ َّلغ َْت ِرسالَ َت ُه َو اهللُ َي ْع ِص ُم َ
ك ِم َن الن ِ
َّاس،
إ َِّن َ
رين
اهلل ال َي ْه ِدی الْق َْو َم الْكا ِف َ

1

اى پيامبر ،آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ،ابالغ كن؛
و اگر نكنى ،پيامش را نرساندهاى.

ِ
[گزند] مردم نگاه مىدارد.
و خدا تو را از
آرى ،خدا گروه كافران را هدايت نمىكند.

پیامبر از طرف خداوند مأموریت یافتهاند که امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(ع) را به
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عنوان خلیفه و جانشین و ادامهدهندة راه خود معرفی کنند.

این فرمان برای همه به جز برای خود پیامبر(ص) و علی(ع) غافلگیرکننده بود.
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پیامبر دستور دادند در نزدیکی غدیر خم اهل کاروان منزل کنند .به امر پیامبر گروه

بیشماری از حجاج که جلوتر رفته بودند ،بازگشتند .آنهایی که در عقب کاروان بودند ،به
تدریج رسیدند .هنوز هیچکس از اهداف این توقف اطالعی ندارد .طولی نکشید که به امر
پیامبر اسالم ،منبری از وسایلی که به همراه کاروان بود ،ساخته شد .هوا بسیار گرم بود،

چون «را ُبغ» و «غدیرخم» در نزدیکی دریای سرخ است.

پیامبر عظیمالشأن اسالم بعد از حمد خداوند سبحان ،در شرایطی که همة مردم در

انتظار صحبتهای ایشان بودند و از علت توقف میپرسیدند ،به مردم فرمودند:
َألَ ْس ُت َأ ْولى بِ ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم؟

قالُوا :بَلى.

ِ
مصلحت شما برتر از خود شما نیستم؟
آیا من در تشخیص
همگان گفتند:
آری؛
خدا و رسول خدا از هر حیث در تشخیص مصلحت بر ما برترند.

در حالی که دستهای علیبن ابیطالب را در دست خود داشتند و به مردم نشان میدادند،

َم ْن ُك ْن ُت َم ْوال ُهَ ،فهذا َع ِل ٌّى َم ْوال ُه،
1
َأل ّل ُه َّم ِ
وال َم ْن واال ُهَ ،و عا ِد َم ْن عادا ُه.

فرمودند:

هر كس من به او واليت دارم و موالى اويم ،اين على موالى او است.
خداوندا،
هر كس كه او را موالى خود بداند و دوستدارش باشد ،دوستش بدار،
و هر كس با او دشمنى ورزد ،دشمنش باش.

بدینسان به انتظار عمومی که تعیین جانشینی پیامبر و امامت امت بود ،پایان دادند و

به خواست خداوند عمل کردند و پرهیزگارترین ،شریفترین ،باسابقهترین ،برجستهترین

و الیقترین افراد امت را به جانشینی خود انتخاب کردند.

سپس به مردم امر فرمودند که با علیبنابیطالب به عنوان امیرالمؤمنین و جانشین

پیامبر و خلیفهالرسول بیعت کنند.

هوا به شدت گرم بود .هیچگونه سایبانی وجود نداشت .امکانات رفاهی یافت نمیشد.
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عالمه امینی نیز در کتاب الغدیر خود دهها دانشمند اهل تسنن را نام برده که در کتابهایشان موضوع غدیر را نقل کردهاند.
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اما از نظر خداوند تعیین جانشینی پیامبر به اندازهای مهم است که مردم گرمی محیط و
سختی معیشت در را ُبغ را به هر شکلی که هست ،باید تحمل کنند؛ چون امر ،امر خداست.
تحلیل حادثة غدیر

حادثة غدیر را قاطبة علمای شیعه و همچنین سیصد نفر از اکابر علمای اهل تسنن به

نقل از صد نفر از اصحاب با سلسلة سند نقل نمودهاند و به متواتر بودن آن اقرار کردهاند

و نزول آیة:

الْ َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم .

1

امروز دين شما را كامل كردم.

را بعد از ماجرای غدیر میدانند .بنابراین ماجرای غدیر مورد تأیید همة مسلمانان است.

ولی هر یک از فرق اسالمی به فراخور حال و بنا به عالقه و صمیمیت و صداقت خود ،غدیر

را مورد ارزیابی قرار دادهاند ،اما هیچیک از فرقههای اسالمی نتوانستهاند این رخداد عظیم
را نفی کنند و یا اصو ًال منکر وقوع آن باشند.

بسیاری از محققین هم روی غدیر انگشت گذارد ه و بدون اشاره به مقدمات آن و اینکه
پیامبر عظیمالشأن اسالم ،کراراً حضرت علی را وصی و جانشین خود خوانده بودند ،فیالمثل
در جایی فرمودهاند:
ك ِم ْن لَ ْح ِمیَ ،و َد ُم َ
اَن َْت َأ ِخی َو َو ِص ِّيی َو َو ِار ِثی ،لَ ْح ُم َ
ك ِم ْن َد ِمی،
2
ك ِس ْل ِمیَ ،و َح ْربُ َ
َو ِس ْل ُم َ
ك َح ْربِی.
یا علی!

تو برادر و جانشین و وارث من هستی ،گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است.
صلح تو صلح من و جنگ با تو ،جنگ با من است.

در جای دیگری به امیرالمؤمنین فرمودند:
َ
3
َبی بَ ْع ِدی .
ِ َأن َْت ِم ِّني بِ َم ْن ِزلَ ِة َها ُر َ
ون ِم ْن ُم َ
وسی إ َِّل أنَّ ُه َل ن َّ
تو برای من مانند هارون هستی برای موسی؛

بهجز اینکه بعد از من پیغمبری وجود ندارد.

این حدیث معروف به حدیث منزلت است و شیعه و سنی آن را نقل کردهاند و آن را
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فقط دربارة امیرالمؤمنین علی(ع) میدانند.

1

با توجه به منزلت و مقام حضرت هارون برای حضرت موسی(ع) مقام امیرالمؤمنین

نزد پیامبر مشخص میشود .بنابراین ،حادثة غدیر از نظر ثبوتی چیز جدیدی نبود؛ چه اینکه
پیامبر از آغاز پیامبری ،به خصوص از زمانی که دعوت خود را آشکار کردند ،همواره با

یک دید دیگری به امیرالمؤمنین نگاه میکردند و ایشان را از هر جهت گرامی میداشتند و
کرات و به مناسبتهای مختلف مقام و منزلت امیرالمؤمنین را گوشزد فرموده بودند.
به ّ

اما حادثة غدیر به لحاظ اثباتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،که میتوان به

پارهای از اهمیت آن اشاره کرد.
الف :بررسی آیة مربوط

 –1آیة:

بَ ِّلغْ ما ُأن ِْز َل ِإلَ ْي َ
ك ِم ْن َر ِّبك.

آنچه از طرف خداوند به تو نازل شده است ،ابالغ کن.

نشاندهندة عظمت و اهمیت موضوعی است که با خطاب تند و با انعطافناپذیری

همراه است؛ جدی بودن ابالغ ،موضوع تعیین جانشینی پیامبر است.

 – 2قسمت بعدی آیه:

َ َو إ ِْن لَ ْم َت ْف َع ْل َفما بَ َّلغ َْت ِرسالَ َت ُه.

اگر انجام ندهی ،رسالتت را انجام ندادهای.

نشاندهندة اهمیت بیشتر قضیة تعیین جانشینی است که معادل اجرای دستور خداوند

در ابالغ رسالت او در  23سال پیامبری است .شاید از یک نظر هم مهمتر باشد .چرا که

اوامر الهی در هر زمان مهمترین و فوقالعادهترین امر است .امروز بحث جانشینی پیامبر

موضوعیت دارد نه چیز دیگر .پس همه باید مطیع و منقاد خداوند در پذیرفتن خالفت
امیرالمؤمنین باشند .چون این موضوع از نماز ،روزه ،حج و جهاد باالتر و شریفتر است؛

هرچیز به جای خویش نیکوست.
 – 3قسمت سوم آیه:

َو اهللُ َي ْع ِص ُم َ
ك ِم َن النَّاس.

خداوند تو را از مردم حفظ خواهد کرد.

این فراز از آیه نشاندهندة مخالفت گروهی از مردم و احتمال توطئه و دشمنی با

 -1الغدیر ،عالمه شهیر امینی ،ج  ، 8ص .371

267

پیامبر و احتما ًال تهدید پیامبر و به خطر افتادن جان رسول اکرم است .اما به رغم احتمال
این خطر بزرگ ،خداوند ابالغ جانشینی را بر حفظ جان پیامبر مهمتر دانسته است.
 – 4قسمت آخر آیه:

إ َِّن َ
اهلل ال َي ْه ِدی الْق َْو َم الْكا ِفرينَ.

خداوند کافرین را هدایت نمیکند.

این قسمت از آیه نیز مشخص میکند که تعیین جانشینی مورد حمایت و تأیید خیلی

از مردم نیست.

لذا همانگونه که رسالت خود پیامبر مورد تأیید خیلیها قرار نگرفت و امر رسالت

به قدرت قاهرة خداوند متعال و مقاومت پیامبر عظیمالشأن اسالم پیش رفت ،امامت
امیرالمؤمنین هم پیش خواهد رفت ،ولو با مشکالت فراوان.
ب :بررسی خطبة پیامبر در غدیر:

 –1يا ا َّيها ال ّناس!
1
ست اَ ْولی بِ ُک ْم ِم ْن اَ ْن ُف ِس ُک ْم؟
اَلَ ُ

آیا من در تشخیص مصلحت شما اولی بر خود شما نیستم؟

نشانة مسألة مهم والیت خدا و رسول است .آنجا که خداوند میفرماید:
ِ َ ُ ِ ِ 2
نين م ْن أ ْنفسه ْم.
اَل َّن ِب ُّي َأ ْول 
ى بِالْ ُمؤْ ِم َ
پیامبر بر نفس و جان مومنان برتری دارد.

َ –2م ْن ُك ْن ُت َم ْوال ُهَ ،فهذا َع ِل ٌّى َم ْوال ُه.

هرکس من رهبر و موال و راهنمای اویم ،علی موالی اوست.

این فراز از صحبت پیامبر ،امیرالمؤمنین را در والیت بر مؤمنین و بر مسلمانان ،همتا

و همطراز پیامبر قرار داده است.

پیامبر مأمور ابالغ اوامر خداوند به مردم است .امیرالمؤمنین علی(ع) هم مأمور است

که دنبالة کار پیامبر را بگیرد و دستوراتی را که خداوند به پیامبر داده است ،بهعالوه
فرامین خودِ پیامبر به همراه اوامر والیی خود موال  -که در راستای دستورات خدا و
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رسول است -به مردم ابالغ نماید.

 -1جامع أحاديث الشيعه (للبروجردي) ،ج ،23ص .742
 -2سورة احزاب ،آیة . 6

اللهم ِ
وال َم ْن واال ُه و عا ِد َم ْن عادا ُه َوان ُْص ْر َم ْن ن ََص َر ُه واخْ ُذ ْل َم ْن خَ َذلَ ُه.
َّ
خداوندا!

دوست بدار هرکس علی را دوست میدارد،
و دشمن دار آنکس که با او دشمن است؛
کمککار آنکس باش که کمککار اوست،
و خوار نما آنکس که به دنبال تضعیف اوست.

 – 3بینش عمیق پیامبر اسالم درمورد مسألة حساس و حیاتبخش جانشینی و اهمیت

و دعا برای کسانی که در مسیر این موضوع قرار میگیرند و نفرین برای آنهایی که

مقاومت میکنند ،از این بخش از صحبت پیامبر مشخص میشود.

وقوع نفرین دال بر این است که مبارزه با مخالفی ِن تعیین امیرالمؤمنین به عنوان

میسر نیست.
جانشین پیامبر ،از راههای مسالمتآمیز و حتی جنگ ّ

چون نفرین اغلب در جایی میآید که راههای عادی بسته باشد.

1

مراسم بعد از معرفی امیرالمؤمنین(ع)

به امر پیامبر ،مردان حاضر با امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه ،وصی و جانشین پیامبر

بیعت کردند.

مورخینمینویسند:

اولین کسانی که با امیرالمؤمنین در روز غدیر بیعت کردند ،عمر بود؛ پس از او ابوبکر

و بعد عثمان و بعد طلحه و سپس زبیر .این پنج نفر در هر سه روزی که کاروان در غدیر

متوقف بود ،با امیرالمؤمنین به عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند.

اهمیت دستور خداوند به پیامبر برای تعیین امیرالمؤمنین به عنوان جانشین پیامبر ،در

جای خود ثابت است و مخالفت و موافقت مردم تأثیری در حکم خداوند ندارد .اما به لحاظ
ظاهری و برای محکوم کردن تالش آنهایی که بعداً در صدد نفی این حادثه برمیآیند ،مهم

است .ضمن ًا از قبل کلیة اقداماتی که برای تضعیف امیرالمؤمنین و جلوگیری از خالفت وی

صورت میگیرد ،باطل میگردد.

افرادی که خود را روبهروی امیرالمؤمنین قرار دادهاند ،مخذول و دشمن خدا و رسولاند.

 -1شبهای پیشاور ،سلطان الواعظین شیرازی.
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این حکم محکم الهی است و گذشت زمان و تغییر شرایط در این حکم هیچگونه تأثیری ندارد.
کلیة کسانی که غاصب خالفت شدند ،از دید خدا و رسول غاصباند؛
و دشمنی خدا و رسول و خذالن دنیا و آخرت را،
برای خود خریدهاند.
مسائل پس از بیعت

بسیاری از صحابه به خصوص اصحاب معروف ،پیش امیرالمؤمنین آمدند و به

حضرت علی به دلیل خالفت وی تبریک گفتند .حتی عمر گفت:
 ب َ ٍّخ ب َ ٍّخ ل َ ّک یا ّعلی (خوشا به حال شما یا علی!).

پس از تمام شدن مراسم بیعت ،این آیة شریفه نازل شد:
ضيت لَ ُك ُم ْال ِْسال َم دين ًا1.
الْ َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم دي َن ُك ْم َو َأ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتی َو َر ُ
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،
و راضی شدم که اسالم دین شما باشد.

آیة شریفه در حقیقت تبریک خداوند به پیامبر و امیرالمؤمنین است.

با روشن شدن مسألة جانشینی پیامبر ،دین تکمیل میشود و نعمت خداوند کامل میگردد.
دین یعنی همین مسأله که:

 -حالل و حرام خداوند و اوامر و نواهی خداوند برای مردم ،همیشه مشخص شود.

حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوار و معصوم ایشان ،امام ،ولی و راهبر مردم

تا روز قیامت هستند.

مادام که مردم گرد شمع وجودی ائمة معصومین(ع) بگردند،
به تاریکی جهل و انحراف نخواهند افتاد؛
و به فالح راه خواهند یافت.

فراز اول آیة فوق متوجه پیامبر است و معنی آن چنین است:

 -امروز دین تو اکمال یافت و نگرانی تو با تعیین جانشینی منتفی گردید.

اکمال دین یعنی:

                           -تعیین جانشین برای پیامبر.
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راستی اگر امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر تعیین نشده بود ،دین اسالم

 -1سوره مائده ،آیة .3

ناقص بود .رفتار نامعقول و نامشروع خلفای جور دلیل بر این مدعاست.
فراز دوم آیه متوجه امیرالمؤمنین است و معنی آن این است که:

ولی من بر زمین شدی.
 -امروز نعمت من بر تو سرازیر شد ،که ّ

به راستی هرکس دیگری به جز امیرالمؤمنین اگر خلیفة پیامبر میشد ،نعمت خداوند

اتمام مییافت و لذت بهرهمندی از نعمت خداوند درک میشـد؟

چه نعمتی بعد از هدایت باالتر از والیت است؟
والیت مکمل و متمم هدایت و رسالت است.

فراز سوم آیه متوجه مؤمنین است.

اینکه امروز و با تکمیل هدایت با والیت ،دین اسالم صورت کمال به خود گرفت و نقیصة

آن که بالتکلیفی مردم بعد از فوت پیامبر ،در روشن نبودن جانشین پیامبر بود ،رفع گردید.
من نیز راضی شدم که این هدیة بزرگ ،آسمانی و پربها (دین اسالم) را به شما ارزانی نمایم.

بدون تردید جانشین پیامبر آسمانی باید از دودمان وحی ،آشنا و معتقد به رسالت پیامبر

و عاشق رسول گرامی اسالم ،مطیع و مجری اوامر او در ظاهر و باطن و برون و درون ،آشنا

به کتاب ،مطلع بر محکمات و متشابهات و فروع و اصول ،مطیع و منقاد پروردگار و فداکار
در راه او ،عاشق سینهچاک پیامبر ،معتقد و مؤمن به اوامر و نواهی او ،شوهر سیدةنساء عالم

و ولی حسنین -که حافظ دین و فداکار در راه دین خدا و سید جوانان بهشتاند -و ...باشد.

چنین صفاتی فقط و فقط در شخص شخیص امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب جمع است.
خداوند هم امیرالمؤمنین را که اول مؤمن بودِ ،عدل خدا به عنوان شاهد بر نبوت پیامبر

قرار داد و او را جانشین پیامبر کرد.
إ َِّن َ
اهلل ال َي ْه ِدی الْق َْو َم الْكا ِفرينَ.

1

خداوند کافران را هدایت نمیکند .

فراز چهارم و پایانی آیه متوجه بعضی از مسلمین است.

به طور قطع جمعی از مسلمانها اعتقاد راستینی به پیامبر نداشتند .حتی چندین بار

در صدد ترور و کشتن پیامبر بودند که هر بار توطئة آنها خنثی شد و چهرة خود آنها نیز

 -1سورة مائده ،آیة . 67
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مشخص گردید .پیداست افرادی که نبوت پیامبر را قبول ندارند و اسالم را به صورت
مصلحت پذیرفتهاند ،حتم ًا با جانشین پیامبر هرچند منصوب خداوند هم باشد ،مخالفت
خواهند کرد.

بنابراین خداوند در پایان میفرماید:

 -به طور قطع خداوند کافران را هدایت نمیکند .اگر اسباب هدایت ،پیامبر و قرآن

باشد ،اینگونه افراد که پیامبر و کتاب را قبول ندارند:
1
َف ِب َأ ِّی َح ٍ
ديث بَ ْع َد ُه ُيؤْ ِم ُنو ن .

پس به كدامين سخن پس از [قرآن] ايمان مىآورند؟

دیگر راهی برای هدایت آنها نمیماند .چون خود ،راه هدایت را به روی خود بستهاند؛ و

این اوج عداوت متقابل خداوند و کافران است .کافرانی که با هر کس و هر چیز که منصوب
به خداوند است ،به خصومت میپردازند.

بدیهی است که اینان با امامت و جانشینی امیرالمؤمنین هم به ستیز برخواهند خاست.
گذشتزمانبهخصوصبعدازارتحالپیامبرعظیمالشأناسالمومشکالتفراوانیکه

برای حضرت زهرا(س) به وجود آمد  -و در جنگهای جمل ،صفین و نهروان بروز کرد -این

قسمت از آیه بهتر تفسیر میشود.
بنابراین:

غدیر شگفتانگیزترین و پرشکوهترین فراز تاریخ اسالم است.

غدیر انگیزة پایداری اسالم و زنده ماندن دین حنیف است.
غدیر خاتمیت پیامبر اسالم را رقم زد.
غدیر بینیازی بشر را به دین جدید و پیامبر جدید منتفی ساخت.
غدیر مسلمین را تا ابد سرور مردم جهان قرار داد.
غدیر احکام اسالم را پویایی بخشید.
غدیر به مسلمین ارج وارزش تازه بخشید.
پس بشریت تا قیامت مدیون غدیر است.

آنهایی که منکر غدیر میشوند ،اصو ًال منکر واقعیتی میشوند که بههیچوجه نمیشود
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انکار کرد.

جانشینی امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) و فرزندانش خواست خداوند سبحان است

 -1سورة مرسالت ،آیة . 50

و هیچچیز نمیتواند در اجرای خواست خداوند مانع ایجاد کند:
مين .
َو ما َتشاؤ َُن ِإ َّال َأ ْن َيشا َء اهللُ َر ُّب الْعالَ َ

1

عالمه امینی در جلد اول الغدیر 110نفر از اصحاب و  84نفر از تابعین را نام میبرد که

بر اصالت غدیر و معرفی حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) از طرف پیامبر به عنوان جانشین
خویش بحث کردهاند.

همچنین  360نفر از راویان حدیث از طبقات مختلف از پیشوایان وحافظان و استادان

برابر غدیر و تحقق آن اعتراف کردهاند.

عالوه بر آن ،راویان متعددی از قرن دوم ،سوم ،چهارم و پنجم تا قرن چهاردهم

همگی را با نام و مشخصات ذکر نموده است.

قسمشان داده است که
همچنین مواردی که شخص امیرالمؤمنین از مردم خواسته و َ

هر کس آن روز (روز غدیر) بوده است ،اعتراف کند و شهادت بدهد.

در جلد اول الغدیر عالوه بر اینها چندین مورد و مجلس از استدالل و احتجاج بسیاری

از صحابه و غیرصحابه و از دوست و دشمن راجع به غدیر مطالب بسیار مهمی نقل شده

است.

مورخ بسیار مشهور و
مفسر و ّ
از اینها جامعتر و کاملتر مطالبی است که از طبری ّ

معتبر نقل شده است.

طبریعالوهبرخالفتووصایتوامامتحضرتعلی(ع)ازپیامبرنقلمیکندکهرسول

گرامی اسالم تصریح کرده است که:

 -امامت در فرزندان حضرت علی تا قیامت ادامه خواهد یافت.

همچنین طبری میگوید:

 -در همین جا پیامبر فرمود :همة علم من به علی منتقل میشود و او برادرم ،وصی

و جانشین من و دارنده و نگهدارندة علم من است.

2

استاد بزرگوار باقر شریف قرشی از استاد بزرگ اهل سنت عالئلی نقل میکند که

وی معتقد است:
 -محقق ًا «عید غدیر» جزیی از اسالم است .هرکس آن را انکار کند ،از ریشه و اساس منکر

اسالم شده است.

3

 -1سورة تکویر ،آیة  - 29و تا خدا ،پروردگار جهانيان ،نخواهد[ ،شما نيز] نخواهيد خواست.
 -2خالفت و والیت ،ص  227و .228
 -3نظامالحکم واالداره فیاالسالم ،ص .251
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عالمه امینی در جلد سوم الغدیر حدیث متواتری را با تعابیر مختلف و از چند طریق

نقل میکند که پیامبر فرمود:

 -هرکس که بخواهد به آدم در علمش ،و به نوح در حکمش و به ابراهیم در حلمش و به

موسی در صولت و هیبتش و به عیسی در زهد و پارسایی و عبادتش و به محمد(ص) در تمام

و کمالش بنگرد ،به علیبنابیطالب نگاه کند.

باز عالمه امینی در همین جلد یعنی جلد سوم الغدیر از معتبرترین ومعروفترین کتب

اهل تسنن مانند :صحیح بخاری ،نسایی ،مسند احمد حنبل ،مستدرک حاکم ،تاریخ طبری،
المحرقه ابن حجر عسقالنی و دیگر مآخذ
تاریخ بغداد ،کنزالع ّمال ،جامع تِرمِذی ،الصواعق
ّ
معتبر و مشهور احادیث دیگری دربارة عترت طاهره نقل کردهاند.

ما در اینجا به یک حدیث که مورد اتفاق علمای بزرگ اهل سنت است ،اکتفا میکنیم.

پیامبرفرمود:

 « -بهترین مردان شما علیبنابیطالب و بهترین زنان فاطمة زهراست .علی بهترین

بشر است ،هـر کس آن را نپذیرد ،کافـر است .منزلت علی نسبت به من مانند منـزلت من
نسبت به پروردگارم میباشد.

یعنی همان وظیفهای را که من از جانب خداوند دارم -از هدایت بشر ،تعلیم کتاب و
حکمت ،تزکیة نفوس و تکمیل مکارم اخالق-عین ًا ،علی دارد از جانب من.
من خلیفة خدایم و علی خلیفة من است.
و باز فرمود:

 -علی از من است و من از علی هستم و او ولی هر مؤمنی بعد از من است.

1

خطبة پیامبر اسالم(ص) در غدیر خم

این خطبه به اندازة کافی فصیح ،بلیغ ،روشنگر ،واضح ،رسا ،استوار ،غیرمحافظهکارانه

و انعطافناپذیر است که نیاز به شرح و بسط ما ندارد و آنچه در سراسر آن به چشم

میخورد ،تأکید بر جامعیت و خاتمیت اسـالم با خالفت و والیت و حکومت امیرالمؤمنین

علی(ع) دارد:
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َو إ ِْن لَ ْم َت ْف َع ْل َفما بَ َّلغ َْت ِرسالَ َت ه .
نکتة بسیار مهم دیگر که در خطبه مشاهده میشود ،تـداوم والیـت و امـامت فرزندان

 -1تاریخ طبری ،ج  ،4ص .1839

امیرالمؤمنین(ع) تا حضرت ولیعصر(عج) میباشد.

توصیف حکومت امام عصر ارواحنا فداه هم از زبان پیامبـر رحمت شیرین و شنیدنـی

است:

 -او کسی است که بر همة دشمنان غالب میشود و هیچکس بر او غالب نخواهد شد...

بخش اول :حمد و ثنای الهی

اَلْ َح ْم ُد ِ
هلل الَّذی َعال فی َت َو ُّح ِد ِه َو َدنا فی َت َف ُّر ِد ِه َو َج َّل فی ُس ْلطا ِن ِه َو َع ُظ َم فی اَ ْرکا ِن ِه،
حاط بِ ُک ِّل شَ ٍ
َواَ َ
میع الْخَ ْل ِق بِق ُْد َر ِت ِه َو بُ ْرها ِن ِه،
یء ِع ْلم ًا َو ُه َو فی َمکا ِن ِه َو َق َه َر َج َ
زال َو َمجیداً ال َی ُ
َحمیداً لَ ْم َی َز ْلَ ،م ْحموداً ال َی ُ
زولَ ،و ُم ْب ِدئ ًا َو ُمعیداً َو ُک ُّل َأ ْم ٍر ِإلَ ْی ِه َی ُعو ُد.
ات َو َج ّبا ُر ْ َ
وکات َو ِ
الس ِ
داحی الْ َم ْد ُح ّو ِ
بار ُئ الْ َم ْس ُم ِ
ِ
ماوات،
ال َر َ
ضین َو ّ
وحَ ،ر ُّب الْ َم َ
میع َم ْن َأنْشَ َأ ُه.
میع َم ْن بَ َر َأ ُهُ ،م َت َط ِّو ٌل َعلی َج ِ
وحُ ،م َت َف ِّض ٌل َعلی َج ِ
الر ِ
وس ُسبُّ ٌ
ُق ُّد ٌ
الئک ِة َو ُّ
ون ال َترا ُه.
َی ْل َح ُظ ُک َّل َع ْی ٍن َوالْ ُع ُی ُ
َکریم َحلیم ُذ َ
وأ ٍ
نات ،ق َْد َو ِس َع ُک َّل شَ ٍ
یء َر ْح َم ُت ُه َو َم َّن َع َل ْی ِه ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه.
ٌ ٌ
ال َی ْع َج ُل بِا ْن ِتقا ِم ِهَ ،وال ُیبا ِد ُر ِإلَ ْی ِه ْم بِ َما ْاس َت َح ُّقوا ِم ْن َعذابِ ِه....
ات.
نونات وال اشْ َت َب َه ْت َع َل ْی ِه الْخَ ِف ّی ُ
السرائِ َر َو َع ِل َم الضَّ مائِ َرَ ،ولَ ْم َتخْ َف َع َل ْی ِه اَلْ َم ْک ُ
ق َْد َف ِه َم َّ
یء ،وال َغ َل َب ُة علی ُک ِّل شَ ٍ
ِحاط ُة بِ ُک ِّل شَ ٍ
لَ ُه ْال َ
یء وال ُق َّو ُة فی ُک ِّل شَ ٍئ والق ُْد َر ُة َعلی ُک ِّل شَ ٍئ،
قائم بِالْ ِق ْس ِط،
َولَ ْی َس ِم ْث َل ُه شَ ی ٌءَ .و ُه َو ُم ْن ِش ُئ الشَّ ی ِء َ
دائم َحی َو ٌ
حین الشَ ی َء ٌ

کیم.
الإِل َه ِإ َّال ُه َو الْ َعزی ُزالْ َح ُ
ال ْبصا ُر َو ُه َو ُی ْد ِر ُک ْ َ
َج َّل َع ْن َأ ْن ُت ْد ِر َک ُه ْ َ
ال ْبصا َر َو ُه َوال َّل ُ
بیر .ال َی ْل َح ُق َأ َح ٌد َو ْص َف ُه ِم ْن ُمعا َی َن ٍة،
طیف الْخَ ُ
َوال َی ِج ُد َأ َح ٌد َک ْی َف ُه َو ِم ْن ِس ٍر َو َعال ِن َی ٍة ِإ ّال بِما َد َّل َع َّز َو َج َّل َعلی نَ ْف ِس ِه.
هلل ألَّذی َم َ َ
الد ْه َر ق ُْد ُس ُهَ ،والَّذی َیغْشَ ی ْ َ
َو َأشْ َه ُد ا ِ
البَ َد نُو ُر ُهَ ،والَّذی ُی ْن ِف ُذ َأ ْم َر ُه بِال ُمشا َو َر ِة ُمشی ٍر
ل َّ
َوال َم َع ُه شَ ٌ
بیر ِهَ .ص َّو َر َما ا ْب َت َد َع َعلی َغ ْی ِر ِم ٍ
ْدیر ِه َوال ُیعا َو ُن فی َت ْد ِ
ریک فی َتق ِ
ثال،
َو خَ َل َق ما خَ َل َق بِال َم ُعون ٍَة ِم ْن َأ َح ٍد َوال َت َکلُّ ٍف َو َال ْاح ِت ٍ
یالَ .أنْشَ َأها َفکان َْت َو بَ َر َأها َفبان َْت.
الصنی َع ِة ،الْ َع ْد ُل الَّذی ال َی ُج ُور،
الص ْن َع َة ،اَلْ َح َس ُن َّ
والم ْت ِق ُن َّ
َف ُه َوا هلل الَّذی ال إِال َه ِإ َّال ُه ُ
َو ْ َ
ال ْک َر ُم الَّذی َت ْر ِج ُع ِإلَ ْی ِه ْ ُ
ال ُمو ُر.
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یء لِ ِع َّز ِت ِهَ ،و ْاس َت ْس َل َم ُک ُّل شَ ٍ
یء لِ َع َظ َم ِت ِهَ ،و َذ َّل ُک ُّل شَ ٍ
َو َأشْ َه ُد َأنَّ ُه اهلل الَّذی تَواضَ َع ُک ُّل شَ ٍ
یء لِق ُْد َر ِت ِه،
ک َْ
َوخَ ضَ َع ُک ُّل شَ ٍ
الک َو ُم َف ِّل ُ
یء لِ َه ْی َب ِت ِهَ .م ِل ُ
ال ْف ِ
ال ْم ِ
ک َْ
الک َو ُم َسخِّ ُرالشَّ ْم ِس َوالْق ََم ِر،
ُک ٌّل َی ْجری َِال َج ٍل ُم َس ّمیُ .ی َک ِّو ُرالَّ ْلی َل َع َلی الن ِ
َّهار َو ُی َک ِّو ُرالنَّها َر َع َلی الَّ ْلیلِ َی ْط ُل ُب ُه َحثیث ًا.
طان َم ٍ
قاص ُم ُک ِّل َج ّبا ٍر َع ٍ
نید َو ُم ْه ِل ُ
ِ
ک ُک ِّل شَ ْی ٍ
رید.
لَ ْم َی ُک ْن لَ ُه ِض ٌّد َوال َم َع ُه ِن ٌّد َأ َح ٌد َص َم ٌد لَ ْم َی ِل ْد َولَ ْم ُیولَ ْد َولَ ْم َی ُک ْن لَ ُه ُک ْفواً َأ َح ٌد.

إال ٌه ِ
واح ٌد َو َر ٌّب ِ
میت َو ُی ْحیی،
رید َف َیقْضیَ ،و َی ْع َل ُم َف ُی ْحصیَ ،و ُی ُ
ماج ٌد َیشا ُء َف ُی ْمضیَ ،و ُی ُ
ک َو ُی ْبکیَ ( ،و ُی ْدنی َو ُیقْصی) َو َی ْم َن ُع َو ُی ْعطی ،لَ ُه الْ ُم ْل ُ
َو ُی ْف ِق ُر َو ُیغْنیَ ،و ُی ْض ِح ُ
ک َولَ ُه الْ َح ْم ُد،
بِ َی ِد ِه الْخَ ْی ُر َو ُه َو َعلی ُک ِّل شَ ٍ
َدیر.
یء ق ٌ

ُیولِ ُج الَّ ْلی َل ِفی الن ِ
جیب ال ُّدعا ِء َو ُم ْج ِز ُل الْ َعطا ِء،
َّهار َو ُیولِ ُج النَّها َر فی الَّ ْلیلِ  ،الإِل َه ِإ ّال ُه َوالْ َعزی ُز الْ َغ ّفا ُرُ .م ْس َت ُ
ُم ْح ِصی ْ َ
ْفاس َو َر ُّب الْ ِجن َِّة َوال ّن ِ
الن ِ
اس ،الَّذی ال ُیشْ ِک ُل َع َل ْی ِه شَ ی ٌء،
َو ال ُی ِ
ین.
حاح الْ ُم ِل ّح َ
ضج ُر ُه ُصراخُ الْ ُم ْس َت ْص ِر َ
خین َوال ُی ْب ِر ُم ُه ِإلْ ُ

اَلْ ِ
مین.
نین َو َر ُّب الْعالَ َ
حینَ ،و َم ْولَی الْ ُمؤْ ِم َ
حینَ ،والْ ُم َو ِّف ُق لِ ْل ُم ْف ِل َ
لصالِ َ
عاص ُم لِ ّ
الَّ ِذی ْاس َت َح َّق ِم ْن ُک ِّل َم ْن خَ َل َق َأ ْن َیشْ ُک َر ُه َو َی ْح َم َد ُه ( َعلی ُک ِّل ٍ
حال)
َ
َ
الرخا ِءَ ،و ُأو ِم ُن بِ ِه و بِ َم َ
الس ّرا ِء والضَّ ّرا ِء َو ِّ
الئک ِت ِه،
أ ْح َم ُد ُه َکثیراً َوأشْ ُک ُر ُه دائم ًا َع َلی َّ
الش َّد ِة َو َّ
طیع َو ُأبا ِد ُر إِلی ُک ِّل ما َی ْرضا ُه َو َأ ْس َت ْس ِل ُم لِماقَضا ُه،
و ُک ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِهَ .أ ْس َم ُع َِال ْم ِر ِه َواُ ُ
َر ْغ َب ًة فی طا َع ِت ِه َو خَ ْوف ًا ِم ْن ُعقُوبَ ِت ِهَِ ،النَّ ُه اهلل الَّذی ال ُیؤْ َم ُن َم ْک ُر ُه َوال ُی ُ
خاف َجو ُر ُه.

بخش دوم :فرمان الهی برای مطلبی مهم

َ
ُ
الربُوبِ َّی ِة،
َوأ ِق ُّرلَ ُه َعلی نَ ْفسی بِالْ ُع ُبو ِد َّی ِة َو أشْ َه ُد لَ ُه بِ ُّ
َو ُأ َؤ ّدی ما َأ ْوحی بِ ِه ِإلَی َح َذراً ِم ْن َأ ْن ال َأ ْف َع َل َف َت ِح َّل بی ِم ْن ُه ِ
قار َع ٌة ال َی ْد َف ُعها َع ّنی َأ َح ٌد،
َو إ ِْن َع ُظ َم ْت حی َل ُت ُه َو َص َف ْت ُخ َّل ُت ُه  -الإِل َه ِإ َّال ُه َو َِ -النَّ ُه ق َْد َأ ْع َل َمنی َأنِّی إ ِْن لَ ْم ُأبَ ِّلغْ ما َأ ْن َز َل ِإلَی (فی َح ِّق َع ِلی)
َفما بَ َّلغ ُْت ِرسالَ َت ُهَ ،وق َْد ضَ ِم َن لی َتبا َر َک َو َتعالَی الْ ِع ْص َم َة ( ِم َن ال ّن ِ
ریم.
اس) َو ُه َوا هلل الْکا ِفی الْ َک ُ
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َف َأ ْوحی ِإلَی:
(بِس ِم اهلل الر ْحمنِ الر ِ َ
ک ِم ْن َر ِّب َ
ول بَ ِّلغْ ما ُأن ِْز َل ِإلَ ْی َ
االر ُس ُ
ک  -فی َع ِلی َی ْعنی:
حیم ،یا أ ُی َه َّ
َّ
َّ
ْ
َ
ال َف ِة لِ َع ِلی ْبنِ أبی طالِ ٍب َ -وإ ِْن لَ ْم َت ْف َع ْل َفما بَ َّلغ َْت ِرسالَ َت ُهَ ،واهلل َی ْع ِص ُم َ
ِفی الْ ِخ َ
ک ِم َن ال ّن ِ
اس).

َم ِ
لیغ ما َأ ْن َز َل اهلل َتعالی ِإلَ َّیَ ،و َأنَا ُأبَ ِّی ُن لَ ُک ْم َس َب َب ِ
عاش َرال ّن ِ
هذ ِه ْال َی ِة:
اس ،ما ق ََّص ْر ُت فی َت ْب ِ
والسال ُم َ -أ ْن َأقُو َم فی َ
إ َِّن َج ْب َ
هذا الْ َمشْ َه ِد،
السال ِم َربّی َ -و ُه َّ
رئیل َه َب َط ِإلَی ِمراراً ثَالث ًا َی ْأ ُم ُرنی َعنِ َّ
ض َو َأ ْس َو َدَ :أ َّن َع ِلی ْب َن َأبی طالِ ٍب َأخی َو َو ِص ّیی َو خَ لی َفتی ( َعلی ُأ َّمتی)
َف ُأ ْع ِل َم ُک َّل َأ ْب َی َ
ون ِم ْن ُموسی ِإ َّال َأنَّ ُه النَ ِبی بَ ْعدی َو ُه َو َولِیُّ ُک ْم بَ ْع َد اهلل َو َر ُسولِ ِه.
َو ْالِما ُم ِم ْن بَ ْعدی ،الَّذی َم َحلُّ ُه ِم ّنی َم َح ُّل ها ُر َ
َوق َْد َأ ْن َز َل اهلل َتبا َر َک َو َتعالی َع َل َّی بِذالِ َ
ک آ َی ًة ِم ْن ِکتابِ ِه ( ِهی)ِ ( :إنَّما َولِیُّ ُک ُم اهلل َو َر ُسولُ ُه،
ون)،
ؤْتون ال َّزکا َة َو ُه ْم را ِک ُع َ
الصال َة َو ُی َ
قیم َ
ون َّ
ذین آ َم ُنواالَّ َ
َوالَّ َ
ذین ُی ُ
ریدا هلل َع َّز َو َج َّل فی ُک ِّل ٍ
حال.
الصال َة َو آ َتی ال َّزکا َة َو ُه َو را ِک ٌع ُی ُ
َو َع ِلی ْب ُن َأبی طالِ ٍب الَّذی َأقا َم َّ
َ
وس َألْ ُت َجبر َ َ
لیغ ذالِ َ
قین َو َک ْث َر ِة
(السال َم) َع ْن َت ْب ِ
اس  -لِ ِع ْلمی بِ ِق َّل ِة الْ ُم َّت َ
ئیل أ ْن َی ْس َت ْع ِفی لِی َّ
ََ
ک إ ِْلی ُک ْم  -أیُّ َهاال ّن ُ
َْ
ِدغال ّ
قین َوإ ِ
ذین َو َص َف ُه ُم اهلل فی ِکتابِ ِه،
ئین بِ ْال ِْسال ِم ،الَّ َ
ئمین َو ِح َیلِ الْ ُم ْس َت ْه ِز َ
الل َ
الْ ُمنا ِف َ
بِ َأنَّ ُهم َیقُولُ َ َ
ظیم.
ون بِألْ ِس َن ِت ِه ْم مالَ ْی َس فی قُلوبِ ِه ْمَ ،و َی ْح َس ُبونَ ُه َه ِّین ًا َو ُه َو ِع ْن َداهلل َع ٌ
ْ
َ
ُ
َو َک ْث َر ِة َأذا ُه ْم لی َغ ْی َر َم َّر ٍة َح ّتی َس َّمونی أ ُذن ًا َو َز َع ُموا أنِّی َکذالِ َ
ک لِ َک ْث َر ِة ُمال َز َم ِت ِه ِإ ّیی َو ِإقْبالی َع َل ْی ِه،
( َو َهوا ُه َو ق َُبولِ ِه ِم ِّنی) َح ّتی َأ ْن َز َل ا هلل َع َّز َو َج َّل فی ذالِ َ
قولون ُه َو ُأ ُذ ٌن،
ؤْذون ال َّن ِبی َو َی َ
ذین ُی َ
ک ( َو ِم ْن ُه ُم الَّ َ
آلیةُ.
ذین َی ْز ُع َ
مون َأنَّ ُه ُأ ُذ ٌن)  -خَ ْی ٍر لَ ُک ْمُ ،یؤْ ِم ُن بِاهلل َو ُیؤْ ِم ُن لِ ْل ُمؤْ ِم َ
ق ُْل ُأ ُذ ُن َ ( -ع َلی الَّ َ
نین) ا َ
قائلین بِذالِ َ
ک بِ َأ ْسمائ ِه ْم لَ َس َّم ْی ُت َو َأ ْن ُأ ْو ِم َئ ِإلَ ْی ِه ْم بِ َأ ْعیا ِن ِه ْم َ َل ْو َم ْأ ُت،
َولَ ْو ِشئ ُْت َأ ْن ُأ َس ِّمی الْ َ
هم ق َْد َت َک َّر ْم ُتَ .و ُک ُّل ذالِ َ
َو َأ ْن َأ ُد َّل َع َل ْی ِه ُم لَ َدلَ ْل ُتَ ،و ِلک ِّنی َواهلل فی ُأ ِ
ک ال َی ْرضَ یا هلل ِم ّنی،
مور ْ
َ
َ
َ ُ
ک ِم ْن َر ِّب َ
ول بَ ِّلغْ ما ُأن ِْز َل ِإلَ ْی َ
االر ُس ُ
ک-
ِإ ّال أ ْن أبَ ِّلغَ ما أ ْن َز َل ا هلل ِإلَ َّی (فی َح ِّق َع ِلی) ،ث َُّم تال( :یا أیُّ َه َّ
فی َح ِّق َع ِل ٍی َ -و ِا ْن لَ ْم َت ْف َع ْل َفما بَ َّلغ َْت ِرسالَ َت ُه َوا ُ
هلل َی ْع ِص ُم َ
ک ِم َن ال ّن ِ
اس).
ّ
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اس (ذالِ َ
ک ِ
َف ْاع َل ُموا َم ِ
عاش َر ال ّن ِ
فیه َوا ْف َهمو ُه َو ْاع َل ُموا) َأ َّن اهلل ق َْد ن ََص َب ُه لَ ُک ْم َولِ ّی ًا َو إِمام ًا
رین َو ْ َ
سانَ ،و َع َلی الْبادی َوالْ ِ
عین لَ ُه ْم بِإ ِْح ٍ
ض طا َع َت ُه َع َلی الْ ُم ِ
الن ِ
حاض ِر،
َف َر َ
ْصار َو َع َلی ال ّتابِ َ
هاج َ
ض َو َ
بیرَ ،و َع َلی ْ َ
َو َع َلی الْ َع َج ِمی َوالْ َع َربیَ ،والْ ُح ِّر َوالْ َم ْم ِ
غیر َوالْ َک ِ
الص ِ
ال ْب َی ِ
األ ْس َو ِدَ ،و َعلی ُک ِّل ُم َو ِّح ٍد.
لوک َو َّ
ٍ
عون َم ْن خالَ َف ُهَ ،م ْرحو ٌم َم ْن َت ِب َع ُه َو َص َّد َق ُه،
ماض ُح ْک ُم ُه ،جا ٍز ق َْولُ ُه ،نا ِف ٌذ َأ ْم ُر ُهَ ،م ْل ٌ
طاع لَ ُه.
َفق َْد َغ َف َراهلل لَ ُه َولِ َم ْن َس ِم َع ِم ْن ُه َو َأ َ
اسِ ،إنَّ ُه ِ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
آخ ُر َمقا ٍم َأقُو ُم ُه فی هذا الْ َمشْ َه ِدَ ،ف ْاس َمعوا َو َأطیعوا َوانْقادوا َِال ْم ِر(اهلل) َر ِّب ُک ْم،
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َفإ َِّن َ
اهلل َع َّز َو َج َّل ُه َو َم ْوال ُک ْم َوإِال ُه ُک ْم ،ث َُّم ِم ْن دو ِن ِه َر ُسولُ ُه َونَ ِب ُی ُه الُْ ِ
مخاط ُب لَ ُک ْم،
ُث َّم ِم ْن بَ ْعدی َعلی َولِیُّ ُک ْم َو إِما ُم ُک ْم بِ َأ ْم ِرا هلل َر ِّب ُک ْمُ ،ث َّم ْالِما َم ُة فی ُذ ِّر َّیتی ِم ْن ُولْ ِد ِه إِلی َی ْو ٍم َت ْلق َْو َن اهلل َو َرسولَ ُه.
الح َ
الحرا َم ِإ ّال ما َح َّر َم ُه ا هلل ( َع َل ْی ُک ْم) َو َر ُسولُ ُه َو ُه ْم،
الل ِإ ّال ما َأ َح َّل ُه ا هلل َو َر ُسولُ ُه َو ُه ْمَ ،و َ
َ
َواهلل َع َّز َو َج َّل َع َّر َف ِنی الْ َح َ
الل َوالْ َحرا َم َو َأنَا َأ ْفضَ ْی ُت بِما َع َّل َمنی َر ِّبی ِم ْن ِکتابِ ِه َو َحاللِ ِه َو َحرا ِم ِه ِإلَ ْی ِه.
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اس ،علی ( َف ِّض ُلو ُه) .ما ِم ْن ِع ْلمٍ ِإ َّال َوق َْد َأ ْحصا ُه اهلل ِفیَ ،و ُک ُّل ِع ْلمٍ ُع ِّل ْم ُت َفق َْد َأ ْح َص ْی ُت ُه
بین (الَّذی َذ َک َر ُه اهلل فی ُسو َر ِة یس:
فی إِما ِم الْ ُم َّت َ
قینَ ،وما ِم ْن ِع ْلمٍ ِإ ّال َوق َْد َع َّل ْم ُت ُه َع ِل ّی ًاَ ،و ُه َو ْالِما ُم الْ ُم ُ
( َو ُک َّل شَ ٍ
یء َأ ْح َص ْینا ُه فی إِما ٍم ُم ٍ
بین).
َم ِ
عاش َرالن ِ
َّاس ،ال َت ِضلُّوا َع ْن ُه َوال َت ْن ِف ُروا ِم ْن ُهَ ،وال َت ْس َت ْن ِک ُفوا َع ْن ِوال َی ِت ِهَ ،ف ُه َوالَّذی َیهدی ِإلَی الْ َح ِّق
َو َی ْع َم ُل بِ ِهَ ،و ُی ْز ِه ُق الْ ِ
باط َل َو َی ْنهی َع ْن ُهَ ،وال َت ْأخ ُُذ ُه ِفی اهلل لَ ْو َم ُة الئِمٍَ .أ َّو ُل َم ْن آ َم َن بِاهلل َو َر ُسولِ ِه
یمان بی َأ َح ٌد)َ ،والَّذی َفدی َر ُس َ
(لَ ْم َی ْس ِب ْق ُه ِإلَی ْال ِ
ول اهلل بِ َن ْف ِس ِه،
َ
الر ِ
کان َم َع َر ُس ِ
جال َغ ْی ُر ُه.
َوالَّذی َ
ول ا هلل َوال أ َح َد َی ْع ُب ُدا هلل َم َع َر ُسولِ ِه ِم َن ِّ
َ(أ َّو ُل ال ّن ِ
اس َصال ًة َو َأ َّو ُل َم ْن َع َب َدا هلل َمعیَ .أ َم ْر ُت ُه َعنِا هلل َأ ْن َینا َم فی َم ْض َجعی،
َف َف َع َل فا ِدی ًا لی بِ َن ْف ِس ِه).
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اسَ ،ف ِّض ُلو ُه َفق َْد فَضَّ َل ُه ا هللَ ،واق َْب ُلو ُه َفق َْد ن ََص َب ُه اهلل.
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
وب اهلل َعلی َأ َح ٍد َأن َْک َر ِوال َی َت ُه َولَ ْن َی ْغ ِف َر لَ ُه،
اسِ ،إنَّ ُه إِما ٌم ِم َن اهللَ ،ولَ ْن َی ُت َ
َح ْتم ًا َع َلی اهلل َأ ْن َی ْف َع َل ذالِ َ
ک بِ َم ْن خالَ َف َأ ْم َر ُه َو َأ ْن ُی َع ِّذبَ ُه َعذاب ًا ن ُْکراً َأبَ َدا ْالبا ِد َو َد ْه َر ال ُّد ِ
هور.
َ
رین.
َّاس َوالْ ِحجا َر ُة ُأ ِع َّد ْت لِ ْلکا ِف َ
َف ْاح َذ ُروا أ ْن ُتخالِفو ُهَ .ف َت ْص ُلوا ناراً َوقو ُد َها الن ُ
اس ،بی َ -واهلل  -بَشَّ َر ْ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
لینَ ،و َأنَا َ ( -واهلل) -
ال َّولُ َ
ین َوالْ ُم ْر َس َ
ون ِم َن ال َّن ِب ِّی َ
َ َ
ماوات َو ْ َ
خا َت ُم ْ َ
الس ِ
میع الَْمخْ
ضین.
لین والْ ُح َّج ُة َعلی َج ِ
ال َر َ
ال ْن ِبیا ِء َوالْ ُم ْر َس َ
لوقین ِم ْن أ ْهلِ َّ
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ک َفق َْد َک َف َر ُک ْف َر الْجا ِه ِل َّی ِة ْ ُ
ک فی شَ ٍ
یء ِم ْن ق َْولی هذا َفق َْد شَ َّ
الولی َو َم ْن شَ َّ
َف َم ْن شَ َّ
ک فی ذالِ َ
ک
واح ٍد ِم َن ْ َ
الئ َّم ِة َفق َْد شَ َّ
فی ُک ِّل ما ُأن ِْز َل ِإلَیَ ،و َم ْن شَ َّ
ک ِفی الْ ُک ِّل ِم ْن ُه ْمَ ،والشَ ُّ
ک فی ِ
اک فینا ِفی ال ّن ِار.
َم ِ
اسَ ،حبا ِنی اهلل َع َّز َو َج َّل بِ ِ
عاش َرال ّن ِ
هذ ِه الْ َفضی َل ِة َم ّن ًا ِم ْن ُه َع َلی َو إ ِْحسان ًا ِم ْن ُه ِإلَی َوال إِل َه ِإ ّال ُه َو،
رین َو َعلی ُک ِّل ٍ
حال.
دین َو َد ْه َر ّ
الدا ِه َ
َأال لَ ُه الْ َح ْم ُد ِم ِّنی َأبَ َد ْالبِ َ
َ
ُ
َم ِ
اسَ ،ف ِّض ُلوا َع ِل ّی ًا َف ِإنَّ ُه َأ ْفضَ ُل الن ِ
عاش َرال ّن ِ
زْق َوبَ ِقی الْخَ ْل ُق.
الر َ
َّاس بَ ْعدی ِم ْن َذ َک ٍر و أنْثی ما أ ْن َز َل اهلل ِّ
وب َم ْن َر َّد َع َلی ق َْولی هذا َولَ ْم ُیوا ِف ْق ُه.
ون َم ْل ُع ٌ
َم ْل ُع ٌ
وب َمغْضُ ٌ
ونَ ،مغْضُ ٌ

رئیل خَ َّبرنی َعنِ اهلل َتعالی بِذالِ َ
َأال إ َِّن َج ْب َ
ک َو َیق ُ
ُولَ « :م ْن عادی َع ِل ّی ًا َولَ ْم َی َت َولَّ ُه َف َع َل ْی ِه لَ ْع َنتی،
َو َغضَ بی»َ ( ،و لْ َت ْن ُظ ْر نَ ْف ٌس ما ق ََّد َم ْت لِغ ٍَد َوا َّتقُواهلل َ -أ ْن ُتخالِ ُفو ُه َف َت ِز َّل ق ََد ٌم بَ ْع َد ث ُُبو ِتها -
ون).
بیر بِما َت ْع َم ُل َ
إ َِّن ا هلل خَ ٌ

َم ِ
زیزَ ،ف َ
َّاسِ ،إنَّ ُه َج ْن ُب ا هلل الَّذی َذ َک َر فی ِکتابِ ِه ال َع ِ
عاش َر الن ِ
قال تعالی ( ُمخْ ِبراً َع َّم ْن ُیخالِ ُف ُه):
َ(أ ْن َتق َ
ُول نَ ْف ٌس یا َح ْس َرتا َعلی ما َف َّر ْط ُت فی َج ْن ِب اهلل).
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
آن َو ا ْف َه ُموا آیا ِت ِه َوان ُْظ ُروا إِلی ُم ْح َکما ِت ِه َوال َت َّت ِبعوا ُم َتشابِ َه ُه،
اسَ ،ت َدبَّ ُروا الْق ُْر َ
سیر ُه ِإ َّال الَّذی َأنَا ِ
زواج َر ُه َولَ ْن ُی ِ
َف َواهلل لَ ْن ُی َب ِّی َن لَ ُک ْم ِ
آخ ٌذ بِ َی ِد ِه َو ُم ْص ِع ُد ُه
وض َح لَ ُک ْم َت ْف َ

إِلی َو ٌ
شائل بِ َعضُ ِد ِه ( َو را ِف ُع ُه بِ َی َدی) َو ُم ْع ِل ُم ُک ْم:
َأ َّن َم ْن ُک ْن ُت َم ْوال ُه َفهذا َع ِلی َم ْوال ُه،
َو ُه َو َع ِلی ْب ُن َأبی طالِ ٍب َأخی َو َو ِص ّییَ ،و ُمواال ُت ُه ِم َن ا هلل َع َّز َو َج َّل َأ ْن َزلَها َع َلی.
آن ال ِّثق ُْل ْ َ
بین ِم ْن ُولْدی ( ِم ْن ُص ْل ِب ِه) ُه ُم ال ِّثق ُْل ْ َ
اس ،إ َِّن َع ِل ّی ًا َو َّ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
ال ْک َب ُر،
ال ْصغ َُرَ ،والْق ُْر ُ
الط ِّی َ
واح ٍد ِم ْن ُهما ُم ْن ِب ٌئ َع ْن ِ
َف ُک ُّل ِ
ض.
صاح ِب ِه َو ُموا ِف ٌق لَ ُه ،لَ ْن َی ْف َت ِرقا َح ّتی َی ِردا َع َلی الْ َح ْو َ
َأال ِإنَّ ُه ْم ُأ َمنا ُء ا هلل فی خَ ْل ِق ِه َو ُح ّکا ُم ُه فی َأ ْر ِض ِهَ .أال َوق َْد َأ َّد ْی ُت.
َأال َوق َْد بَ َّلغ ُْتَ ،أال َوق َْد َأ ْس َم ْع ُتَ ،أال َوق َْد َأ ْوضَ ْح ُتَ ،أال َو إ َِّن ا هلل َع َّز َو َج َّل َ
قال َو َأنَا ُق ْل ُت َعنِ ا هلل َع َّز َو َج َّل،
َ
َ
نین بَ ْعدی َِال َح ٍد َغ ْی ِر ِه.
نین» َغ ْی َر َأخی هذاَ ،أال ال َت ِح ُّل ِإ ْم َر ُة الْ ُمؤْ ِم َ
میرالْ ُمؤْ ِم َ
أال ِإنَّ ُه ال «أ َ

بخش چهارم :بلند کردن امیرالمؤمنین(ع) به دست رسول خدا(ص)
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اس ،هذا َع ِل ٍّی أخی َو َوصیی َو واعی ِع ْلمیَ ،و خَ لی َفتی فی اُ َّمتی َعلی َم ْن آ َم َن بی

محار ُب َِال ْع ِ
الداعی ِإلَ ْی ِه َوالْعا ِم ُل بِما َی ْرضا ُه َوالُْ ِ
َو َعلی َت ْف ِ
سیر ِک ِ
دائه َوالْ ُموالی
تاب ا هلل َع َّز َو َج َّل َو ّ
َ
َعلی طا َع ِت ِه َوال ّناهی َع ْن َم ْع ِص َی ِت ِهِ .إنَّ ُه خَ لی َف ُة َر ُس ِ
نین َو ْالما ُم الْهادی ِم َن اهلل،
میرالْ ُمؤْ ِم َ
ول اهلل َو أ ُ
ثین َوالْ ِ
قین بِ َأ ْم ِراهلل َ .یق ُ
طین َوالْ ِ
ُول اهلل( :ما ُی َب َّد ُل الْق َْو ُل لَ َدی).
مار َ
قاس َ
َو قا ِت ُل ال ّنا ِک َ
بِ َأ ْم ِر َک یا َر ِّب َأ ُ
قول :اَلَّل ُه َّم ِ
وال َم ْن واال ُه َوعا ِد َم ْن عادا ُه ( َوان ُْص ْر َم ْن ن ََص َر ُه َواخْ ُذ ْل َم ْن خَ َذلَ ُه)
َوالْ َع ْن َم ْن َأن َْک َر ُه َو ْاغ ِض ْب َعلی َم ْن َج َح َد َح َّق ُه.
ک َون َْص ِب َ
ک ِع ْن َد َت ْبیینِ ذالِ َ
َّک َأ ْن َزلْ َت ْال َی َة فی َع ِل ٍّی َولِ ِّی َ
اللهم ِإن َ
ک ِإ ّیا ُه لِ َ
هذا الْ َی ْو ِم:
َّ
َ
َ
ضیت لَ ُک ُم ْال ِْسال َم دین ًا)،
(الْ َی ْو َم أ ْک َم ْل ُت لَ ُک ْم دی َن ُک ْم َوأ ْت َم ْم ُت َع َل ْی ُک ْم ِن ْع َمتی َو َر ُ
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( َو َم ْن َی ْب َت ِغ َغ ْی َر ْال ِْسال ِم دین ًا َف َل ْن ُیق َْب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفی ْال ِخ َر ِة ِم َن الْ ِ
رین).
خاس َ
اللهم ِإنِّی ُأشْ ِه ُد َک َأنِّی ق َْد بَ َّلغ ُْت.
َّ
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َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اسِ ،إنَّما َأ ْک َم َل اهلل َع َّز َو َج َّل دی َن ُک ْم بِإِما َم ِت ِهَ .ف َم ْن لَ ْم َی ْأ َت َّم بِ ِه َوبِ َم ْن َیقُو ُم َمقا َم ُه ِم ْن ُولْدی
ض َع َلی اهلل َع َّز َو َج َّل َف ُأول ِئ َ
ِم ْن ُص ْل ِب ِه إِلی َی ْو ِم الْ ِقیا َم ِة َوالْ َع ْر ِ
ذین َح ِب َط ْت َأ ْعمالُ ُه ْم ( ِفی ال ُّدنْیا َو ْال ِخ َر ِة)
ک الَّ َ
رون).
ذاب َوال ُه ْم ُی ْن َظ َ
َو ِفی ال ّن ِار ُه ْم خالِ ُد َ
ون( ،ال ُیخَ َّف ُف َع ْن ُه ُم الْ َع ُ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اس ،هذا َع ِلیَ ،أن َْص ُر ُک ْم لی َو َأ َح ُّق ُک ْم بی َو َأق َْربُ ُک ْم ِإلَی َو َأ َع ُّز ُک ْم َع َل ّی،
آن) ِإ ّال ِ
َواهلل َع َّز َو َج َّل َو َأنَا َع ْن ُه ِ
یانَ .و مانَ َزلَ ْت آ َی ُة ِرض ًا (فی الْق ُْر ِ
راض ِ
فیه،
َوال َ
آن ِإ ّال ِ
ذین آ َم ُنوا ِإ ّالبَ َدأ بِ ِهَ ،والنَ َزلَ ْت آ َی ُة َم ْدحٍ ِفی الْق ُْر ِ
فیهَ ،والشَ ِه َد ا هلل بِالْ َجن َِّة
خاط َب ا هلل الَّ َ
فی ( َه ْل َأتی َع َلی ْ ِ
الن ِ
ْسان) ِإ ّاللَ ُهَ ،وال َأ ْن َزلَها فی ِسوا ُه َوال َم َد َح بِها َغ ْی َر ُه.
َم ِ
اسُ ،ه َو ِ
ناص ُر دینِ ا هلل َوالُْمجا ِد ُل َع ْن َر ُس ِ
عاش َرال ّن ِ
ول اهللَ ،و ُه َوال َّت ِقی ال َّن ِقی الْها ِدی الْ َم ْه ِدی.
نَ ِبیُّ ُک ْم خَ ْی ُر نَبی َو َو ِصیُّ ُک ْم خَ ْی ُر َو ِصی ( َوبَ ُنو ُه خَ ْی ُر ْ َ
ال ْو ِصیا ِء).
َم ِ
اسُ ،ذ ِّر َّی ُة ُک ِّل نَ ِبی ِم ْن ُص ْل ِب ِهَ ،و ُذ ِّر َّیتی ِم ْن ُص ْل ِب َ(أ ِ
عاش َرال ّن ِ
نین) َع ِلی.
میرالْ ُمؤْ ِم َ
َم ِ
عاش َر ال ّن ِ
لیس َأخْ َر َج آ َد َم ِم َن الْ َجن َِّة بِالْ َح َس ِدَ ،فال َت ْح ُس ُدو ُه َف َت ْح ِب َط َأ ْعمالُ ُک ْم َو َت ِز َّل َأقْدا ُم ُک ْم،
اس ،إ َِّن ِإ ْب َ
َفإ َِّن آ َد َم ُأ ْه ِب َط ِإلَی ْ َ
رض بِخَ طیئ ٍَة ِ
ال ِ
واح َد ٍةَ ،و ُه َو َص ْف َوةُا هلل َع َّز َو َج َّلَ ،و َک ْی َف بِ ُک ْم َو َأ ْن ُت ْم َو ِم ْن ُک ْم َأ ْعدا ُءا هلل،
ص.
َأال َو ِإنَّ ُه ال ُی ْب ِغ ُ
ض َع ِل ّی ًا ِإ ّالشَ ِقیَ ،و ال ُیوالی َع ِل ّی ًا ِإ َّال َت ِقیَ ،و ال ُیؤْ ِم ُن بِ ِه ِإ ّال ُمؤْ ِم ٌن ُمخْ ِل ٌ
َو فی َع ِلی َ -وا هلل  -نَ َزلَ ْت ُسو َر ُة الْ َع ْصر:
حیمَ ،والْ َع ْص ِر ،إ َِّن ْ ِ
ْسان لَفی خ ُْس ٍر)
الر ِ
الن َ
الر ْحمنِ َّ
(بِ ْس ِم اهلل َّ

الص ْب ِر).
( ِإ ّال َع ّلی ًا الّذی آ َم َن َو َر ِضی بِالْ َح ِّق َو َّ
َم ِ
الر ُس ِ
ول ِإ َّالالْ َب ُ
عاش َرال ّن ِ
بین.
الغ الْ ُم ُ
اس ،ق َِد ْاس َتشْ َه ْد ُت ا هلل َوبَ َّل ْغ ُت ُک ْم ِرسالَتی َو ما َع َلی َّ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
ون).
اس( ،إ َّتقُوا هلل َح َّق ُتقا ِت ِه َوال َتمو ُت َّن ِإ ّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم َ
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َم ِ
اس( ،آ ِم ُنوا بِا هلل َو َر ُسولِ ِه َوالن ِ
عاش َرال ّن ِ
َّور الَّذی ُأن ِْز َل َم َع ُه ِم ْن ق َْبلِ َأ ْن ن َْط ِم َس ُو ُجوه ًا َف َن ُر َّدها،

الس ْب ِت)( .با هلل ما َعنی بِ ِ
َعلی َأ ْد ِ
هذ ِه ْال َی ِة ِإ َّال ق َْوم ًا ِم ْن َأ ْصحابی
بارها َأ ْو نَ ْل َع َن ُه ْم َکما لَ َعنَّا َأ ْص َ
حاب َّ
الص ْف ِح َع ْن ُه ْم َف ْل َی ْع َم ْل ُک ُّل ا ْم ِر ٍئ
َأ ْع ِر ُف ُه ْم بِ َأ ْسمائِ ِه ْم َو َأنْسابِ ِه ْمَ ،وق َْد ُأ ِم ْر ُت بِ َّ
َعلی ما َی ِج ُد لِ َع ِلی فی َق ْل ِب ِه ِم َن الْ ُح ِّب َوالْ ُبغ ِ
ْض).
َم ِ
اس ،النُّو ُر ِم َن ا هلل َع َّز َو َج َّل َم ْس ٌ
عاش َرال ّن ِ
لوک ِفی ث َُّم فی َع ِلی ْبنِ َأبی طالِ ٍب،
ث َُّم ِفی الن َّْسلِ ِم ْن ُه ِإلَی الْقائِ ِم الْ َم ْه ِدی الَّذی َی ْأخ ُُذ بِ َح ِّق ا هلل َو بِ ُک ِّل َح ّق ُه َو لَناَِ ،ال َّن ا هلل َع َّز َو َج َّل،
مین،
مین َوالّ َظالِ َ
نین َو ْال ِث َ
فین َوالْخائِ َ
دین َوالُْمخالِ َ
رین َوالْم ُعا ِن َ
ق َْد َج َع َلنا ُح َّج ًة َع َلی الْ ُمق َِّص َ

َوالْ ِ
مین.
بین ِم ْن َج ِ
میعالْعالَ َ
غاص َ
َم ِ
اسُ ،أن ِْذ ُر ُک ْم َأنّی َر ُس ُ
عاش َرال ّن ِ
الر ُس ُلَ ،أ َفإ ِْن ِم ُّت َأ ْو ُق ِت ْل ُت ا ْن َق َل ْب ُت ْم َعلی َأ ْعقابِ ُک ْم؟
ول ا هلل ق َْدخَ َل ْت ِم ْن ق َْب ِلی ُّ
رین).
(الصابِ َ
َو َم ْن َی ْن َق ِل ْب َعلی َع ِق َب ْی ِه َف َل ْنهان َیضُ َّرا هلل شَ ْیئ ًا َو َس َی ْج ِزی اهلل الشّ ا ِک َ
رین ّ
َأال َوإ َِّن َع ِل ّی ًا ُه َوالْ َم ْو ُص ُ
الص ْب ِر َوالشُّ ْک ِر ،ث َُّم ِم ْن بَ ْع ِد ِه ُولْدی ِم ْن ُص ْل ِب ِه.
وف بِ َّ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اس ،ال َت ُمنُّوا َع َلی بِإ ِْسال ِم ُک ْم ،بَ ْل ال َت ُمنُّوا َع َلی ا هلل َف ُی ْح ِب َط َع َم َل ُک ْم َو َی ْسخَ َط َع َل ْی ُک ْم ،

َو َی ْب َت ِل َی ُک ْم بِشُ ٍ
واظ ِم ْن نا ٍر َون ٍ
ُحاس ،إ َِّن َربَّ ُک ْم لَ ِبا الْ ِم ْرصا ِد.
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
رون.
ون ِإلَی ال ّن ِار َو َی ْو َم الْ ِقیا َم ِة ال ُی ْن َص َ
ون ِم ْن بَ ْعدی َأئ َّم ٌة َی ْد ُع َ
اسِ ،إنَّ ُه َس َی ُک ُ
َم ِ
اس ،إ َِّن اهلل َو َأنَا بَ ِ
عاش َرال ّن ِ
ریئان ِم ْن ُه ْم.
الد ْر ِک ْ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
ین.
اسِ ،إنَّ ُه ْم َو َأنْصا َر ُه ْم َو َأ ْتبا َع ُه ْم َو َأشْ یا َع ُه ْم ِفی َّ
ْس َم ْث َوی الْ ُم َت َک ِّب ِر َ
ال ْسفَلِ ِم َن ال ّن ِار َولَ ِبئ َ
الصحی َف ِةَ ،ف ْل َی ْن ُظ ْر َأ َح ُد ُک ْم فی َصحی َف ِت ِه!!
حاب َّ
َأال ِإنَّ ُه ْم َأ ْص ُ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اسِ ،إنِّی َأ َد ُعها إِما َم ًة َو ِورا َث ًة (فی َع ِقبی إِلی َی ْو ِم الْ ِقیا َم ِة)،
رت بِ َت ْبلیغَها ُح َّج ًة َعلی ُک ِّل ِ
حاض ٍر َو ٍ
غائب
َوق َْد بَ َّلغ ُْت ما ُأ ِم ُ
َو َعلی ُک ِّل َأ َح ٍد ِم َّم ْن شَ ِه َد َأ ْولَ ْم َیشْ َه ْدُ ،ولِ َد َأ ْولَ ْم ُیولَ ْد،
َف ْل ُی َب ِّل ِغ الْ ِ
ون ْالِما َم َة بَ ْعدی ُم ْلک ًا َو ْاغ ِتصاب ًا،
حاض ُر الْغائِ َب َوالْوالِ ُد الْ َولَ َد إِلی َی ْو ِم الْ ِقیا َم ِةَ .و َس َی ْج َع ُل َ
َ(أال لَ َع َن ا هلل الْ ِ
صبین)َ ،و ِع ْن َدها َس َی ْف ُر ُغ لَ ُک ْم َأیُّ َها ال َّثق ِ
َالن ( َم ْن َی ْف َر ُغ)
بین الْ ُم ْغ َت َ
غاص َ
َو ُی ْر ِس ُل َع َل ْی ُکما شُ ٌ
ُحاس َفال َت ْن َت ِص ِ
ران.
واظ ِم ْن نا ٍر َون ٌ
بیث ِم َن َّ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
الط ِّی ِب،
اس ،إ َِّن ا هلل َع َّز َو َج َّل لَ ْم َی ُک ْن لِ َی َذ َر ُک ْم َعلی ما َأ ْن ُت ْم َع َل ْی ِه َح ّتی َیمی َزالْخَ َ

کان ا هلل لِ ُی ْط ِل َع ُک ْم َع َلی الْغ َْی ِب.
َو ما َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اسِ ،إنَّ ُه ما ِم ْن ق َْر َی ٍة ِإ ّال َوا هلل ُم ْه ِل ُکها بِ َت ْکذی ِبها ق َْب َل َی ْو ِم الْ ِقیا َم ِة َو ُم َم ِّل ُک َها ْالِما َم الْ َم ْه ِدی،
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َوا هلل ُم َص ِّد ٌق َو ْع َد ُه.
ک َْ
اس ،ق َْد ضَ َّل ق َْب َل ُک ْم َأ ْک َث ُر ْ َ
لینَ ،وا هلل لَق َْد َأ ْه َل َ
لینَ ،و ُه َو ُم ْه ِل ُ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
رین.
ک ْال ِخ َ
ال َّو َ
ال َّو َ
َ
قال ا هلل َتعالی:
ک َْ
رین ،کذالِ َ
َ(ألَ ْم نُ ْه ِل ِ
بین).
مینَ ،و ْی ٌل َی ْو َم ِئ ٍذ لِ ْل ُم َک ِّذ َ
مج ِر َ
لین ،ث َُّم نُ ْت ِب ُع ُه ُم ْال ِخ َ
ال َّو َ
ک نَ ْف َع ُل بِالُْ ْ
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اسَ ،أنَا ِص ُ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
قیم الَّذی َأ َم َر ُک ْم بِاتِّبا ِع ِه ،ث َُّم َع ِلی ِم ْن بَ ْعدی.
راط ا هلل الْ ُم ْس َت ُ
لون.
دون ِإلَی الْ َح ِّق َو بِ ِه َی ْع ِد َ
ث َُّم ُولْدی ِم ْن ُص ْل ِب ِه َأئِ َّم ُة (الْ ُهدی)َ ،ی ْه َ
َ
مین »...إِلی ِ
حیم .الْ َح ْم ُد ِ
آخ ِرها،
الر ِ
هلل َر ِب الْعالَ َ
الر ْحمنِ َّ
ث َُّم ق ََرأ« :بِ ْس ِم ا هلل َّ
اس ،إ َِّن ا هلل ق َْد َأ َم َرنی َونَهانیَ ،وق َْد َأ َم ْر ُت َع ِل ّی ًا َونَ َه ْی ُت ُه (بِ َأ ْم ِر ِه)َ .ف ِع ْل ُم ْ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
ال ْم ِر َوال َّن ُهی لَ َد ْی ِه،
َ
صیروا إِلی ُمرا ِد ِه)
َف ْاس َم ُعوا َِال ْم ِر ِه َت ْس َل ُموا َوأطی ُعو ُه َت ْه َت ُدوا َوا ْن َت ُهوا لِ َن ْه ِی ِه تَرشُ ُدواَ ( ،و ُ
الس ُب ُل َع ْن َسبی ِل ِه.
َوال َت َت َف َّر ْق بِ ُک ُم ُّ
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َو َ
قالِ :فی نَ َزلَ ْت َوفی ِه ْم ( َوا هلل) نَ َزلَ ْتَ ،ولَ ُه ْم َع َّم ْت َو ِإ َّیا ُه ْم خَ َّص ْت،
ُأ َ
نون،
ذین الخَ ْو ٌف َع َل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َز َ
ولئک َأ ْولِیا ُءا هلل الَّ َ
ون.
َأال إ َِّن ِح ْز َب ا هلل ُه ُم الْغالِ ُب َ
َ َ
وان الشَّ یاطینِ یوحی بَ ْعضُ ُه ْم إِلی بَ ْع ٍ
ض زُخْ ُر َف الْق َْو ِل ُغروراً.
الس َفها ُءالْغا ُو َ
ون إِخْ ُ
أال إ َِّن أ ْعدائَ ُه ْم ُه ُم ُّ
ذین َذ َک َر ُه ُم ا هلل فی ِکتابِ ِهَ ،ف َ
ون بِا هلل َوالْ َی ْو ِم ْال ِخ ِر
قال َع َّز َو َج َّل( :ال َت ِج ُد ق َْوم ًا ُیؤ ِم ُن َ
َأال إ َِّن َأ ْولِیائَ ُه ُم الَّ َ
َ
َ
َ َ
شیر َت ُه ْم،
ُیوا ُّد َ
ون َم ْن حا َّدا هلل َو َر ُسولَ ُه َولَ ْوکانُوا آبائَ ُه ْم أ ْوأ ْبنائَ ُه ْم أ ْوإِخْ وانَ ُه ْم أ ْو َع َ
ُأول ِئ َ
یمان) إِلی ِ
آلی ِة.
ک َک َت َب فی قُلوبِ ِه ُم ْال َ
آخرا َ
ذین َو َص َف ُه ُم ا هلل َع َّز َو َج َّل َف َ
قال:
َأال إ َِّن َأ ْولِیائَ ُه ُم الْ ُمؤْ ِم َ
نون الَّ َ
ک لَ ُه ُم ْ َ
ذین آ َم ُنوا َولَ ْم َی ْل ِب ُسوا إیمانَ ُه ْم بِ ُظ ْلمٍ ُأول ِئ َ
دون).
ال ْم ُن َو ُه ْم ُم ْه َت َ
(الَّ َ
ذین آ َم ُنوا َولَ ْم َی ْرتابوا).
َ(أال إ َِّن َأ ْولِیائَ ُه ُم الَّ َ
ُولون:
نینَ ،ت َت َلقّا ُه ُم الْ َمالئِ َک ُة بِال َّت ْس ِ
لیم َیق َ
ذین ْیدخ َ
ُلون الْ َج َّن َة بِ َسال ٍم آ ِم َ
َأال إ َِّن َأ ْولِیائَ ُه ُم الَّ َ
دین.
َسال ٌم َع َل ْی ُک ْم ِط ْب ُت ْم َفا ْدخُلوها خالِ َ
َقون فیها بِغ َْی ِر ِح ٍ
ون َسعیراً.
ذین َی ْص َل َ
َأال إ َِّن َأ ْولِیائَ ُه ْم ،لَ ُه ُم الْ َج َّن ُة ُی ْرز َ
سابَ .أال إ َِّن َأ ْعدائَ ُه ُم الَّ َ

عون لِ َج َهن ََّم شَ هیق ًا َو ِهی َتفو ُر َو َی َر ْو َن لَهازَفیراً.
ذین َی ْس َم َ
َأال إ َِّن َأ ْعدائَ ُه ُم الَّ َ
ذین َ
قال ا هلل فی ِه ْمُ ( :ک َّلما َدخَ َل ْت ُأ َّم ٌة لَ َع َن ْت ُأخْ َتها) اآلیة.
َأال إ َِّن َأ ْعدائَ ُه ُم الَّ َ
َ
ُ
َ
ذین َ
َذیر،
َأال إ َِّن َأ ْعدائَ ُه ُم الَّ َ
قال ا هلل َع َّز َو َج َّلُ ( :ک َّلما ألْ ِقی فیها َف ْو ٌج َسألَ ُه ْم خَ َزنَ ُتها ألَ ْم َیأ ِت ُک ْم ن ٌ
َذیر َف َک َّذ ْبنا َو قُلنا مانَ َّز َل ا هلل ِم ْن شَ ٍ
یء إ ِْن َأ ْن ُت ْم ِإ ّال فی ضَ ٍ
الل َکبی ٍر) إِلی قَوله:
قالوا بَلی ق َْد جا َءنا ن ٌ
َ
الس ِ
َ(أال َف ُس ْحق ًا َِال ْص ِ
بیر.
عیر)َ .أال إ َِّن َأ ْولِیائَ ُه ُم الَّ َ
حاب َّ
ذین َیخْ شَ ْو َن َربَّ ُه ْم بِالْغ َْی ِب ،لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َوأ ْج ٌر َک ٌ
عیر َو ْ َ
َم ِ
ال ْج ِر الْ َک ِ
الس ِ
عاش َرال َن ِ
بیر.
اس ،شَ ّت َ
ان مابَ ْی َن َّ
( َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اس)َ ،ع ُد ُّونا َم ْن َذ َّم ُه ا هلل َولَ َع َن ُهَ ،و َولِیُّنا ( ُک ُّل) َم ْن َم َد َح ُه ا هلل َو َأ َح َّب ُه.
َ
عاشر ال ّن ِ َ
شیر.
َم ِ َ
َّذیر و َع ِل َّی الْ َب ُ
اس ،أال َو ِإنّی (أنَا) الن ُ
اس)َ ،أال َو ِإنِّی ُم ْن ِذ ٌر َو َع ِل َّی ٍ
( َم ِ
عاش َرال ّن ِ
هاد.
َم ِ
عاش َر ال ّناس َ(أال) َو ِإنّی نَبی َو َع ِل َّی َو ِص ّیی.
( َم ِ
اسَ ،أال َو ِإنِّی َر ٌ
عاش َرال ّن ِ
سول َو َع ِل َّی ْالِما ُم َوالْ َو ِصی ِم ْن بَ ْعدی،
َو ْ َ
جون ِم ْن ُص ْل ِب ِه).
الئِ َّم ُة ِم ْن بَ ْع ِد ِه ُولْ ُد ُهَ .أال َو ِإنّی والِ ُد ُه ْم َو ُه ْم َیخْ ُر َ

بخش هشتم :حضرت مهدی عجل اهلل فرجه الشریف
َأال إ َِّن خا َت َم ْ َ
الئِ َم ِة ِمنَّا الْقائِ َم الْ َم ْه ِدی.
َأال ِإنَّ ُه ّ
الدینِ .
الظا ِه ُر َع َلی ِّ
َأال ِإنَّ ُه الْ ُم ْن َت ِق ُم ِم َن ّ
مین.
الظالِ َ
َأال ِإنَّ ُه فا ِت ُح الْ ُح ُص ِ
ون َوها ِد ُمها.
َأال ِإنَّ ُه غالِ ُب ُک ِّل قَبی َل ٍة ِم ْن َأ ْهلِ ِّ
الش ْر ِک َوهادیها.
َأال ِإنَّ ُه الْ ُم ْد ِر ُک بِ ُک ِّل ثا ٍر َِال ْولِیا ِءا هلل.
َأال ِإنَّ ُه ال ّن ِ
اص ُر لِدینِ ا هلل.
اف ِم ْن بَ ْح ٍر َع ٍ
َأال ِإنَّ ُه الْغ َّر ُ
میق.
َأال ِإنَّ ُه َی ِس ُم ُک َّل ذی َف ْض ٍل بِ َف ْض ِل ِه َو ُک َّل ذی َج ْه ٍل بِ َج ْه ِل ِه.
َأال ِإنَّ ُه ِخ َی َرةُا هلل َو ُمخْ تا ُر ُه.
وار ُث ُک ِّل ِع ْلمٍ َوالُْ ُ
َأال ِإنَّ ُه ِ
محیط بِ ُک ِّل َف ْهمٍ.
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َأال ِإنَّ ُه الُْمخْ ِب ُر َع ْن َر ِّب ِه َع َّز َو َج َّل َو الْ ُمشَ ِّی ُد َِال ْم ِر آیا ِت ِه.
َ
دید.
الس ُ
الر ُ
شید َّ
أال ِإنَّ ُه َّ
ض ِإلَ ْی ِه.
َأال ِإنَّ ُه الْ ُم َف َّو ُ
َأال ِإنَّ ُه ق َْد بَشَّ َر بِ ِه َم ْن َس َل َف ِم َن الْق ِ
ُرون بَ ْی َن َی َد ْی ِه.
َأال ِإنَّ ُه الْباقی ُح َّج ًة َوال ُح َّج َة بَ ْع َد ُه َوال َح َّق ِإ ّال َم َع ُه َوالنُو َر ِإ ّال ِع ْن َد ُه.
َأال ِإنَّ ُه الغالِ َب لَ ُه َوال َم ْنصو َر َع َل ْی ِه.
َأال َو ِإنَّ ُه َولِی ا هلل فی َأ ْر ِض ِهَ ،و َح َک ُم ُه فی خَ ْل ِق ِهَ ،و َأمی ُن ُه فی ِس ِّر ِه َو عال ِن َی ِت ِه.

بخش نهم :مطرح کردن بیعت

َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اسِ ،إنّی ق َْدبَ َّی ْن ُت لَ ُک ْم َو َأ ْف َه ْم ُت ُک ْمَ ،و هذا َع ِلی ُی ْف ِه ُم ُک ْم بَ ْعدی.
َأال َو ِإنِّی ِع ْن َد ا ْن ِقضا ِء خ ُْط َبتی َأ ْد ُعو ُک ْم إِلی ُمصا َفقَتی َعلی بَ ْی َع ِت ِه َو ا ِإلق ِ
ْراربِ ِه ،ث َُّم ُمصا َف َق ِت ِه بَ ْعدی.
َأال َو ِإنَّی ق َْد با َی ْع ُت ا هلل َو َع ِلی ق َْد با َی َعنیَ .و َأنَا ِ
آخ ُذ ُک ْم بِالْ َب ْی َع ِة لَ ُه َعنِ ا هلل َع َّز َو َج َّل.
ذین ُیبا ِی ُعون َ
ون ا هللَ ،ی ُدا هلل َف ْو َق َأ ْیدی ِه ْمَ .ف َم ْن ن ََک َث َف ِإنَّما َی ْن ُک ُث َعلی نَ ْف ِس ِه،
َک ِإنَّما ُیبا ِی ُع َ
(إ َِّن الَّ َ
َو َم ْن َأ ْوفی بِما عا َه َد َع َل ْی ُه ا هلل َف َس ُی ِ
ؤْتیه َأ ْجراً َعظیم ًا).

بخش دهم :حالل و حرام ،واجبات و محرمات

َم ِ
اس ،إ َِّن الْ َح َّج َوالْ ُع ْم َر َة ِم ْن شَ ِ
عاش َرال ّن ِ
عائرا هلل،
آلیة.
( َف َم ْن َح َّج الْ َب ْی َت َأ ِو ْاع َت َم َر َفال ُج َ
ناح َع َل ْی ِه َأ ْن َی َّط َّو َف بِ ِهما) ا َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اسُ ،ح ُّجواالْ َب ْی َتَ ،فما َو َر َد ُه َأ ْه ُل بَ ْی ٍت ِإ َّال ْاس َت ْغ َن ْوا َو ُأ ْب ِشرواَ ،وال َتخَ َّلفوا َع ْن ُه ِإ ّالبَ َت ُروا َو ا ْف َتق َُروا.
ماس َل َف ِم ْن َذ ْن ِب ِه إِلی َو ْق ِت ِه ذالِ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
ک،
اس ،ما َوق ََف بِالْ َم ْو ِق ِف ُمؤْ ِم ٌن ِإ َّال َغ َف َرا هلل لَ ُه َ
َفإِذا ا ْنقَضَ ْت َح َّج ُت ُه ْاس َت ْأن ََف َع َم َل ُه.
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َم ِ
عاش َرالن ِ
نین.
اج ُمعان َ
مح ِس َ
ضیع َأ ْج َرالُْ ْ
ُون َو نَ َفقا ُت ُه ْم ُمخَ َّل َف ٌة َع َل ْی ِه ْم َوا هلل ال ُی ُ
َّاس ،الْ ُح ّج ُ
َم ِ
اسُ ،ح ُّجوا الْ َب ْی َت بِ َک ِ
عاش َرال ّن ِ
الدینِ َوال َّت َف ُّق ِهَ ،وال َت ْن َص ِر ُفوا َعنِ الْمشَ ا ِه ِد ِإ ّال بِ َت ْوبَ ٍة َو ِإقْالعٍ.
مال ّ
عاشرال ّن ِ َ
الصال َة َو آ ُتوا ال َّزکا َة َکما َأ َم َر ُک ُم ا هلل َع َّز َو َج َّل،
قیموا َّ
اس ،أ ُ
َم ِ َ
طال َع َل ْی ُک ُم ْ َ
َفإ ِْن َ
ال َم ُد َفق ََّص ْر ُت ْم َأ ْون َِسی ُت ْم َف َع ِلی َولِیُّ ُک ْم َو ُم َب ِّی ٌن لَ ُک ْم ،الَّذی ن ََص َب ُه ا هلل َع َّز َو َج َّل

مین خَ ْل ِق ِهِ .إنَّ ُه ِم ِّنی َو َأنَا ِم ْن ُهَ ،و ُه َو َو َم ْن َتخْ ُل ُف ِم ْن ُذ ِّر َّیتی ُیخْ ِبرون َُک ْم بِما َت ْس َأ ُلو َن َع ْن ُه
لَ ُک ْم بَ ْعدی َأ َ
ون.
ون لَ ُک ْم ما ال َت ْع َل ُم َ
َو ُی َب ِّی ُن َ
الل َو اَن َهی َعنِ الْ َحرا ِم فی َمقا ٍم ِ
الل َوالْ َحرا َم َأ ْک َث ُر ِم ْن َأ ْن ُأ ِ
َأال إ َِّن الْ َح َ
حص َی ُهما َو ُأ َع ِّر َف ُهما َفآ ُم َر بِالْ َح ِ
واح ٍد،
ول ِ
الص ْف َق َة لَ ُک ْم بِق َُب ِ
ماجئ ُْت بِ ِه َعنِ ا هلل َع َّز َو َج َّل فی َع ِل ٍّی ِ
نین
َف ُأ ِم ْر ُت َأ ْن آخ َُذ الْ َب ْی َع َة ِم ْن ُک ْم َو َّ
أمیرالْ ُمؤْ ِم َ
َو َ
ذین ُه ْم ِم ِّنی َو ِم ْن ُه إما َم ٌة فی ِه ْم قائِ َمةٌ،
األ ْو ِصیا ِء ِم ْن بَ ْع ِد ِه الَّ َ

خا ِت ُمها الْ َم ْهدی إِلی َی ْو ٍم َی ْلقَی اهلل الَّذی ُیق َِّد ُر َو َیقْضی.
الل َدلَ ْل ُت ُک ْم َع َل ْی ِه َو ُک ُّل َحرا ٍم نَ َه ْی ُت ُک ْم َع ْن ُه َف ِإنِّی لَ ْم َأ ْر ِج ْع َع ْن ذالِ َ
َم ِ
اسَ ،و ُک ُّل َح ٍ
عاش َرال ّن ِ
ک َو لَ ْم ُأبَ ِّد ْل.
َأال َفا ْذ ُک ُروا ذالِ َ
واص ْوابِ ِهَ ،وال ُت َب ِّدلُو ُه َوال ُتغ َِّی ُرو ُهَ .أال َو ِإنِّی اُ َج ِّد ُدالْق َْو َل:
ک َو ْاح َف ُظو ُه َو َت َ
َ َ
الصال َة َوآ ُتوا ال َّزکا َة َو ْأ ُم ُروا بِالْ َم ْع ِ
روف َوا ْن َه ْوا َعنِ الْ ُم ْن َک ِر.
قیموا َّ
أال َفأ ُ
َأال َوإ َِّن َر ْأ َس ْ َ
ال ْم ِر بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َأ ْن َت ْن َت ُهوا إِلی ق َْولی َو ُت َب ِّلغُو ُه َم ْن لَ ْم َی ْحضُ ْر َو َت ْأ ُمر ُو ُه بِق َُبولِ ِه َع ِّنی َو َت ْن َه ْو ُه َع ْن
ُمخالَ َف ِت ِهَ ،ف ِإنَّ ُه َأ ْم ٌر ِم َن اهلل َع َّز َو َج َّل َو ِم ِّنیَ .وال َأ ْم َر بِ َم ْع ٍ
روف َوال نَ ْهی َع ْن ُم ْن َک ٍر ِإ َّال َم َع إِما ٍم َم ْعصومٍ.
آن ُی َع ِّر ُف ُک ْم َأ َّن ْ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
الئِ َّم َة ِم ْن بَ ْع ِد ِه ُولْ ُد ُهَ ،و َع َّر ْف ُت ُک ْم ِإنَّ ُه ْم ِم ِّنی َو ِم ْن ُه،
اس ،الْق ُْر ُ
َح ْی ُث َیق ُ
ُول ا هلل فی ِکتابِ ِهَ ( :و َج َع َلها َک ِل َم ًة با ِق َی ًة فی َع ِق ِب ِه)َ .و ُق ْل ُت:
«لَ ْن َت ِضلُّوا ما إ ِْن َت َم َّس ْک ُت ْم بِ ِهما».

َم ِ
السا َع َة َکما َ
عاش َرال ّن ِ
قال ا هلل َع َّز َو َج َّل:
اس ،ال َّتقْوی ،ال َّتقْویَ ،و ْاح َذ ُروا ّ

محاس َب َة بَ ْی َن َی َدی َر ِّب
ظیم) .اُ ْذ ُک ُروا الْ َم َ
مات ( َوالْ َمعا َد) َوالْ ِح َ
ساب َوالْ َم َ
وازین َوالُْ َ
السا َع ِة شَ ی ٌء َع ٌ
(إ َِّن َزلْ َزلَ َة ّ
قاب.
َّواب َوالْ ِع َ
مین َوالث َ
الْعالَ َ
الس ِّیئ َِة َف َل ْی َس لَ ُه ِفی ِ
الج ِ
َصیب.
َف َم ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة ُأ َ
نان ن ٌ
ثیب َع َل ْیها َو َم ْن جا َء بِ َّ

بخش یازدهم :بیعت گرفتن رسمی

واح ٍد فی َوق ٍْت ِ
اسِ ،إن َُّک ْم َأ ْک َث ُر ِم ْن َأ ْن ُتصا ِفقُونی بِ َک ٍّف ِ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
واح ٍد،
القْرا َر بِما َع َّق ْد ُت لِ َع ِل ٍّی َأ ِ
َوق َْد َأ َم َر ِنی ا هلل َع َّز َو َج َّل َأ ْن آخ َُذ ِم ْن َألْ ِس َن ِت ُک ُم ْ ِ
ؤْمنین،
میرالْ ُم َ
َولِ َم ْن جا َء بَ ْع َد ُه ِم َن ْ َ
الئِ َّم ِة ِم ّنی َو ِم ْن ُهَ ،علی ما َأ ْع َل ْم ُت ُک ْم َأ َّن ُذ ِّر َّیتی ِم ْن ُص ْل ِب ِه.
َفقُولُوابِ َأ ْج َم ِع ُک ْم:
ون لِما بَ َّلغ َْت َع ْن َر ِّبنا َو َر ِّب َ
ک فی َأ ْم ِر إِما ِمنا َع ِل ٍّی َأ ِ
نین
ون ُم ْنقا ُد َ
ون راضُ َ
ون ُمطی ُع َ
« ِإنّا سا ِم ُع َ
میرالْ ُمؤْ ِم َ
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َو َم ْن ُولِ َد ِم ْن ُص ْل ِب ِه ِم َن ْ َ
ک َعلی ذالِ َ
الئِ َّم ِة .نُبا ِی ُع َ
ُلوبِنا َو َأ ْن ُف ِسنا َو َألْ ِس َن ِتنا َو َأ ْیدینا.
ک بِق ُ
َموت َو َع َل ْی ِه ن ُْب َع ُثَ .والنُغ َِّی ُر َوالن َُب ِّد ُلَ ،وال نَشُ ُّ
علی ذالِ َ
تاب،
ک ن َْحیی َو َع َل ْی ِه ن ُ
ک ( َوالن َْج َح ُد) َوالن َْر ُ
میثاق.
َوال ن َْر ِج ُع َعنِ الْ َع ْه ِد َوال نَ ْنق ُ
ُض الْ َ
نین َو ْ َ
ذین َذ َک ْر َت ِم ْن ُذ ِّری ِت َ
َو َع ْظ َتنا بِ َو ْع ِظ ا هلل فی َع ِل ٍّی َأ ِ
ک ِم ْن ُولْ ِد ِه بَ ْع َد ُه،
الئِ َّم ِة الَّ َ
میرالْمؤْ ِم َ
میثاق لَ ُه ْم َم ْأخُو ٌذ ِمنَّا،
الْ َح َسنِ َوالْ ُح َس ْینِ َو َم ْن ن ََص َب ُه ا هلل بَ ْع َد ُهماَ .فالْ َع ْه ُد َوالْ ُ
ِم ْن ُق ُلوبِنا َو َأ ْن ُف ِسنا َو َألْ ِس َن ِتنا َوضَ مائِ ِرنا َو َأ ْیدیناَ .م ْن َأ ْد َر َکها بِ َی ِد ِه َو ِإ َّال َفق َْد َأق ََّر بِ ِلسا ِن ِه،
َوال ن َْب َتغی بِذالِ َ
ک بَ َد ًال َوال َی َری ا هلل ِم ْن َأ ْن ُف ِسنا ِح َو ًال.
ک َع ْن َ
ن َْح ُن نُؤَ ّدی ذالِ َ
ک الّدانی والقاصی ِم ْن اَ ْوال ِدنا واَهالینا،
َو نُشْ ِه ُدا هلل بِذالِ َ
هید».
ک َو َکفی بِا هلل شَ هیداً َو َأن َْت َع َل ْینا بِ ِه شَ ٌ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
ُولون؟ َفإ َِّن ا هلل َی ْع َل ُم ُک َّل َص ْو ٍت َو خا ِف َی َة ُک ِّل نَ ْف ٍس،
اس ،ما َتق َ
( َف َمنِ ا ْه َتدی َف ِل َن ْف ِس ِه َو َم ْن ضَ َّل َف ِإنَّما َی ِض ُّل َع َل ْیها)،
َو َم ْن با َی َع َف ِإنَّما ُیبا ِی ُع ا هللَ ( ،ی ُدا هلل َف ْو َق َأ ْیدی ِه ْم).
َ
نین َوالْ َح َس َن َوالْ ُح َس ْی َن َو ْ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
الئِ َّم َة
میرالْ ُمؤْ ِم َ
اسَ ،فبا ِی ُعوا ا هلل َو با ِی ُعونی َوبا ِی ُعوا َع ِل ّی ًا أ َ
( ِم ْن ُه ْم ِفی ال ُّدنْیا َو ْال ِخ َر ِة) َک ِل َم ًة با ِق َی ًةُ .ی ْه ِل ُ
ک ا هلل َم ْن َغ َد َر َو َی ْر َح ُم َم ْن َو ِف ّی،
( َو َم ْن ن ََک َث َف ِإنَّما َی ْن ُک ُث َعلی نَ ْف ِس ِه َو َم ْن َأ ْوفی بِما عا َه َد َع َل ْی ُه ا هلل َف َس ُی ِ
ؤْتیه َأ ْجراً َعظیم ًا).
َم ِ
اس ،قُولُوا الَّذی ُق ْل ُت لَ ُک ْم َو َس ِّل ُموا َعلی َع ٍّ
عاش َرال ّن ِ
نینَ ،وقُولُوا:
لی بِ ِإ ْم َر ِة الْ ُمؤْ ِم َ
َک َربَّنا َو ِإلَ ْی َ
َ(س ِم ْعنا َو َأ َط ْعنا ُغ ْفران َ
صیر)،
ک الْ َم ُ
َو قُولوا( :اَلْ َح ْم ُد ِ
هلل الَّذی َهدانا لِهذا َو ما ُک ّنا لِ َن ْه َت ِدی لَ ْوال َأ ْن َهدانَا ا هلل) اآلیة.
َم ِ
اس ،إ َِّن َفضائِ َل َعلیِّ ْبنِ َأبی طالِ ٍب ِع ْن َدا هلل َع َّز َو َج َّل َ -و ق َْد َأ ْن َزلَها ِفی الْق ُْر ِ
عاش َرال ّن ِ
آن -
َأ ْک َث ُر ِم ْن َأ ْن ُأ ْح ِص َیها فی َمقا ٍم ِ
واح ٍدَ ،ف َم ْن َأن َْب َا ُک ْم بِها َو َع َر َفها َف َص ِّدقُو ُه.
اسَ ،م ْن ُی ِط ِع ا هلل َو َر ُسولَ ُه َو َع ِل ّی ًا َو ْ َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
کر ُت ُه ْم َفق َْد فا َز َف ْوزاً َعظیم ًا.
الئِ َم َة الَّ َ
ذین َذ ْ
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َم ِ
عاش َرالن ِ
نین،
ُون إِلی ُمبا َی َع ِت ِه َو ُمواال ِت ِه َو ال َّت ْس ِ
السابِق َ
لیم َع َل ْی ِه بِ ِإ ْم َر ِة الْ ُمؤْ ِم َ
َّاسّ ،
ُأ َ
ون فی َج ّن ِ
َّعیم.
ات الن ِ
ولئک ُه ُم الْفائ ُز َ
َم ِ
عاش َرال ّن ِ
اس ،قُولُوا ما َی ْرضَ ی ا هلل بِ ِه َع ْن ُک ْم ِم َن الْق َْو ِل،
ض َجمیع ًا َف َل ْن َیضُ َّرا َ
َفإ ِْن َت ْک ُف ُروا َأ ْن ُت ْم َو َم ْن ِفی ْ َ
ال ْر ِ
هلل شَ ْیئ ًا.

نین (بِما َأ َّد ْی ُت َو َأ َم ْر ُت)
اللهم ْاغ ِف ْر لِ ْل ُمؤْ ِم َ
َّ
َو ْاغ ِض ْب َع َلی (الْ ِ
رین،
دین) الْکا ِف َ
جاح َ
َوالْ َح ْم ُد ِ
مین.
هلل َر ِّب الْعالَ َ

ترجمه:
بخش اول:
حمد و ثنای الهی

ستایش خدایی را سزاست که در یگانگیاش بلند مرتبه و در تنهاییاش به آفریدگان نزدیک
است؛ سلطنتش پرجالل و در ارکان آفرینشاش بزرگ است .بی آنکه مکان گیرد و جابه جا شود،
بر همه چیز احاطه دارد و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.
همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست .آغاز و انجام از او و برگشت
تمامی امور به سوی اوست.
اوست آفرینندة آسمانها و گسترانندة زمینها و حکمران آنها .دور و منزه از خصایص آفریدههاست
و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است .هم اوست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزونیبخش
آفریدهها و نعمت ده ایجاد شدههاست .به یک نیم نگاه دیدهها را ببیند و دیدهها هرگز او را نبینند.
کریم و بردبار و شکیباست .رحمتاش جهان شمول و عطایش منّت گذار .در انتقام بی شتاب و
در کیفر سزاواران عذاب ،صبور و شکیباست .بر نهانها آگاه و بر درونها دانا .پوشیدهها بر او آشکار
و پنهانها بر او روشن است .او راست فراگیری و چیرگی بر هر هستی .نیروی آفریدگان از او و توانایی
بر هر پدیده ویژة اوست .او را همانندی نیست و هم اوست ایجادگر هر موجود در تاریکستان الشیء.
جاودانه و زنده و عدل گستر .جز او خداوندی نباشد و اوست ارجمند و حکیم.
دیدهها را بر او راهی نیست و اوست دریابندة دیدهها .بر پنهانیها آگاه و بر کارها داناست.
کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد مگر ،او  -ع ّزوجلّ -
خود ،راه نماید و بشناساند.
گواهی میدهم که او «اهلل» است .هم او که تن ّزهش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابدیت
را شامل است .بی مشاور ،فرمانش را اجرا ،بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور ساماندهی فرماید.
صورت آفرینش او را الگویی نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چارهجویی ،هستی بخشیده
است .جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است.
پس اوست «اهلل» که معبودی به جز او نیست .هم او که ُصنعش استوار است و ساختمان آفرینشش
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زیبا .دادگری است که ستم روا نمیدارد و کریمی که کارها به او باز میگردد.
و گواهی می دهم که او «اهلل» است که آفریدگان در برابر بزرگیاش فروتن و در مقابل ع ّزتش
رام و به توانایی اش تسلیم و به هیبت و بزرگیاش فروتناند .پادشاه هستیها و چرخانندة سپهرها و
رام کنندة آفتاب و ماه که هریک تا ا ََجل معین جریان یابند.

او پردة شب را به روز و پردة روز را  -که شتابان در پی شب است  -به شب پیچد .اوست شکنندة

هر ستمگر سرکش و نابودکنندة هر شیطان رانده شدهای است.
نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی .یکتا و بینیاز ،نه زاده و نه زاییده شده ،او را همتایی
نبوده است ،خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است .بخواهد و به انجام رساند .اراده کند و حکم نماید.
بداند و بشمارد .بمیراند و زنده کند .نیازمند و بینیاز گرداند .بخنداند و بگریاند .نزدیک آورد و دور
برد .بازدارد و عطا کند .او راست پادشاهی و ستایش .به دست توانای اوست تمام نیکی .و هم اوست
بر هر چیز توانا.
شب را در روز و روز را در شب فرو برد .معبودی جز او نیست؛ گرانمایه و آمرزنده؛ اجابت کنندة
دعا و افزایندة عطا ،بر شمارندة ن َفسها؛ پروردگار جن و انسان است.
چیزی بر او مشکل ننماید ،فریاد فریادکنندگان او را آزرده نکند و اصرا ِر اصرارکنندگان او را به
ستوه نیاورد .نیکوکاران را نگاهدار ،رستگاران را یار ،مؤمنان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار
است؛ آن که در همة احوال سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است.
او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می گویم .بر شادی و رنج و بر آسایش و سختی و به او و فرشتگان
و نبشتهها و فرستادههایش ایمان دارم ،فرمان او را گردن میگذارم و اطاعت میکنم؛ و به سوی خشنودی
او می شتابم و به حکم او تسلیمم؛ چرا که به فرمانبری او شايق و از کیفر او ترسانم .زیرا او خدایی است
که کسی از مکرش در امان نبوده و از بی عدالتیش ترسان نباشد (زیرا او را ستمی نیست).

بخش دوم:
فرمان الهی برای مطلبی مهم

اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی میدهم .و وظیفة خود را در آنچه وحی شده به انجام
میرسانم .مباد که از سوی او عذابی فرود آید ،که کسی یاری دور ساختن آن از من نباشد .هر چند توانش
بسیار و دوستیاش (با من) خالص باشد.
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 -معبودی جز او نیست  -چرا که اعالم فرموده که اگر آنچه (دربارة علی(ع)) نازل کرده به مردم

نرسانم ،وظیفة رسالتش را انجام ندادهام؛ و خداوند تبارک و تعالی امنیت از [آزار] مردم را برایم تضمین

کرده و البته که او بسنده و بخشنده است.
پس آنگاه خداوند چنین وحی فرستاده است:
«به نام خداوند همه مه ِر مهرورز .ای فرستادة ما! آنچه از سوی پروردگارت دربارة علی(ع) و خالفت
او بر تو فرود آمده ،به مردم ابالغ کن ،و گر نه رسالت خداوندی را به انجام نرساندهای؛ و او تو را از
آسیب مردمان نگاه می دارد».
ای مردم!
آنچه بر من فرود آمده ،در تبلیغ آن کوتاهی نکردهام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم:
همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سالم ،پروردگارم  -که تنها او سالم است  -فرمانی
آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعالم کنم که علی بن ابیطالب(ع) برادر،
وصی و جانشین من در میان ا ّمت و امام پس از من است .جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت

به موسی است ،لیکن پیامبـری پس از من نخواهد بود او (علـی (ع)) ،صاحب اختیارتان پس از خـدا و
رسول است.
و پروردگارم آیهای بر من نازل فرموده که:

«همانا ولی ،صاحب اختیار و سرپرست شما ،خدا و پیامبر او و ایمان آوردگانی هستند که نماز به
پا میدارند و در حال رکوع زکات می پردازند».
هر آینه علیبن ابیطالب(ع) نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
من از جبرئیل درخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از این مأموریت معاف فرماید .زیرا
کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و دسیسة مالمتگران و مکر مسخرهکنندگان اسالم را میدانم؛
همانا که خداوند در کتاب خود در وصفشان فرموده است:
«به زبان آنچيزي را میگویند که در دلهایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند؛ حال
آنکه نزد خداوند بس بزرگ است».
و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا اُذُن [سخن شنو و زودباور ]
نامیدهاند ،به خاطر همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من ،تا بدانجا
که خداوند در این موضوع آیهای فرو فرستاده:
« و از آنانند کسانی که پیامبر خدا را می آزارند و می گویند :او سخن شنو و زودباور است .بگو :آری
سخن شنو است - .علیه آنان که گمان میکنند او تنها سخن میشنود  -لیکن به خیر شماست ،او (پیامبر)
به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند و راستگو میانگارد».
و اگر میخواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا مردمان
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را به سویشان هدایت کنم [که آنان را شناسایی کنند] میتوانستم .لیکن سوگند به خدا در کارشان
کرامت نموده ،لب فروبستم .با این حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر اینکه آن چه در
حق علی(ع) فرو فرستاده به گوش شما برسانم.
سپس پیامبر(ص) چنین خواند:
حق علی(ع)  -ابالغ کن؛ وگرنه کار
«ای پیامبر ما! آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  -در ّ
رسالتش را انجام ندادهای .و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه میدارد».

بخش سوم:
اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالم

ای مردم!

بدانید این آیه دربارة اوست .ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار
و امام قرار داده ،پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی میکنند و بر
صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر
هر یکتاپرست الزم شمرده است.
[هشدار که] اجرای فرمان و گفتار او الزم و امرش نافذ است .ناسازگارش رانده ،پیرو و باورکنندهاش
در مهر و شفقت است .هر آینه خداوند ،او و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است.
ای مردم!
آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستادهام .پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید؛ چرا
که خداوند ع ّزوجلّ صاحب اختیار و ولی و معبود شماست؛ و پس از خداوند ولی شما ،فرستاده و پیامبر
اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن می گوید .و پس از من به فرمان پروردگار ،علی(ع)
ولی و صاحب اختیار و امام شماست .آنگاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود.
ّ
این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید ،دوام دارد.

روا نیست ،مگر آنچه خدا و رسول او و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست مگر آنچه آنان ناروا
دانند .خداوند عزوجل ،هم روا و هم ناروا را برای من بیان فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش
و حالل و حرامش به من آموخته ،در اختیار علی(ع) نهادهام.
ای مردم!
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او را برتر بدانید؛ چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من نوشته و من
نیز آن را در جان پیشوای پرهیزگاران ،علی ،ضبط کردهام.

او (علی) پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سورة یاسین یاد کرده که:
«و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمردهایم»...
ای مردم!
از علی(ع) رو برنتابید و از امامتش نگریزید .و از سرپرستی اش رو برنگردانید.
او [شما را] به درستی و راستی خوانده و [خود نیز] بدان عمل نماید .او نادرستی را نابود کند و از
آن بازدارد .در راه خدا نکوهش نکوهشگران او را از کار باز ندارد.
او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان ،به او سبقت نجسته.
و هم او جان خود را فدای رسول اهلل نموده،
و با او همراه بوده است.
تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت خداوند میکرد و جز او کسی چنین نبود.
اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است .از سوی خداوند به او فرمان دادم تا [در شب
هجرت] در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده ،پذیرفت که جان خود را فدای من کند.
ای مردم!
او رابرتر دانید ،که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را بپذیرید،
که خداوند او را برپا کرده است.
ای مردم!
او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبة ِ
منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد .این است روش
قطعی خداوند دربارة ناسازگار علی(ع) و هرآینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند.
از مخالفت او بهراسید و گرنه در آتشی درخواهید شد که آتشگیری آن مردمانند؛ و سنگ ،که
برای حقستیزان آماده شده است.
ای مردم!
به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده دادهاند و اکنون من فرجام پیامبران و برهان
بر آفریدگان آسمانیان و زمینیانم.
آن کس که راستی و درستی مرا باور نکند ،به کفر جاهلی درآمده و تردید در سخنان امروزم
همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است،
و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان،
به سان شک و ناباوری در تمامی آنان است.
و هرآینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.
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ای مردم!
خداوند ع ّزوجلّ از روی منّت و احسان خویش این برتری را به من پیشکش کرد و البته که خدایی
جز او نیست .آگاه باشید :تمامی ستایشها در همة روزگاران و در هر حال و مقام ویژة اوست.
ای مردم!
علي(ع) را برتر دانید؛ که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن هنگام که آفریدگان
پایدارند و روزیشان فرود آید.
دور دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم خشم باد بر آنکه این گفته را نپذیرد و با من سازگار
نباشد!
هان!
بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد:
«هر آن که با علی(ع) بستیزد و بر والیت او گردن نگذارد،
فرین و خشم من بر او باد!»
البته بایست که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده است.
[هان!] تقوا پیشه کنید،
و از ناسازگاری با علی بپرهیزید.
مباد که گامهایتان پس از استواری درلغزد.
که خداوند بر کردارتان آگاه است.
ای مردم!
همانا او همجوار و همسایة خداوند است که در نبشتة عزیز خود او را یاد کرده و دربارة ستیزندگان
با او فرموده است:
«تا آنکه مبادا کسی در روز رستخیز بگوید :افسوس که دربارة همجوار و همسایة خدا کوتاهی
کردم»...
ای مردم!
در قرآن اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید؛
و بر محکماتش نظر کنید،
و از متشابهاتش پیروی ننمایید.
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پس به خدا سوگند که باطنها و تفسیر آن را آشکار نمیکند مگر همین که دست و بازوی او را
گرفته و باال آوردهام و اعالم میدارم که:

 هر آن که من سرپرست اویم ،این علی سرپرست اوست.و او علیبن ابی طالب است؛ برادر و وصی من،
که سرپرستی و والیت او ،حکمی است از سوی خدا،
که بر من فرستاده شده است.
ای مردم!
همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ،یادگار گرانسنگ کوچکترند و قرآن یادگار گران
سنگ بزرگ تر .هر یک از ایندو از دیگر همراه خود خبر میدهد و با آن سازگار است .آن دو هرگز
از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.
هان!
بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند.
هشدار که من وظیفة خود را ادا کردم.
هشدار که من آنچه بر عهدهام بود ،ابالغ کردم و به گوشتان رساندم و روشن نمودم.
بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم.
هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمؤمنین خوانده شود.
هشدار که پس از من امارت مؤمنان برای کسی جز او روا نباشد.
سپس فرمود:
مردمان!
کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او! سپس فرمود:
آگاه باشید!
آن که من سرپرست اویم ،پس این علی سرپرست اوست!
خداوندا!
دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر آن که او را دشمن دارد و یاری
کن یار او را؛ و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد.

بخش چهارم:
بلند کردن امیرالمؤمنین (ع) به دست رسول خدا (ص)

ای مردم!

این علی(ع) است برادر و وصی و نگاهبان دانش من .و هم اوست جانشین من در میان ا ّمت و بر
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گروندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا که مردمان را به سوی او بخواند و به آنچه موجب خشنودی
اوست ،عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید.
او پشتیبان فرمانبرداری خداوند و بازدارنده از نافرمانی او باشد .همانا اوست جانشین رسولاهلل و
فرمانروای ایمانیان و پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با پیمانشکنان ،رویگردانان
از راستی و درستی و به دررفتگان از دین پیکار کند ،خداوند فرماید:
«فرمان من دگرگون نخواهدشد».
پروردگارا!
اکنون به فرمان تو چنین می گویم:
خداوندا!
دوستداران او را دوست دار.
و دشمنان او را دشمن دار.
پشتیبانان او را پشتیبانی کن.
یارانش را یاری نما.
خودداری کنندگان از یاریاش را به خود رها کن.
ناباورانش را از مهرت بران و بر آنان خشم خود را فرود آور.
معبودا!
تو خود در هنگام برپاداشتن او و بیان والیتش نازل فرمودی که:
«امروز آیین شما را به کمال ،و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم ،و اسالم را به عنوان دین
شما پسندیدم».
«و آن که به جز اسالم دینی را بجوید ،از او پذیرفته نبوده ،در جهان دیگر در شمار زیانکاران
خواهد بود».
خداوندا!
تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.
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ای مردم!

بخش پنجم:
تأکید بر توجه امت به مسألة امامت

خداوند ع ّزوجلّ دین را با امامت علی(ع) تکمیل فرمود .اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان

من و از نسل او  -تا برپایی رستاخیز و عرضة بر خدا  -پیروی نکنند ،در دو جهان کردههایشان بیهوده بوده،
در آتش دوزخ ابدی خواهند بود ،به گونهای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود.
ای مردم!
این علی یاورترین ،سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است.
خداوند ع ّزوجلّ و من از او خشنودیم .آیة رضایتی در قرآن نیست مگر این که دربارة اوست.
و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی نموده به او آغاز کرده [و او اولین شخص مورد نظر خدای
متعال بوده است] .
و آیة ستایشی نازل نگشته مگر دربارة او.
و خداوند در سورة «هل أتی علی اإلنسان» گواهی بر بهشت [رفتن ] نداده مگر برای او ،و آن را
در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است.
ای مردم!
او یاور دین خدا و دفاع کننده از رسول اوست.
او پرهیزگار پاکیزه و رهنمای ارشاد شده [به دست خود خدا] است.
پیامبرتان برترین پیامبر ،وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند.
ای مردم!
فرزندان هرپیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین علی(ع) است.
ای مردم!
ِ
شیطان اغواگر ،آدم را با رشک از بهشت راند ،مبادا شما به علی رشک ورزید که
به راستی که
کردههایتان نابود و گامهایتان لغزان خواهدشد.
آدم به خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال آنکه برگزیدة خدای ع ّزوجلّ بود.
پس چگونه خواهید بود شما و حال آن که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند.
آگاه باشید!
که با علی(ع) نمی ستیزد ،مگر بی سعادت.
و سرپرستی او را نمی پذیرد ،مگر رستگار پرهیزگار.
و به او نمی گرود ،مگر ایماندار بیآالیش.
و سوگند به خدا که سورة والعصر دربارة اوست:
«به نام خداوند همه مهر مهر ورز.
قسم به زمان که انسان در زیان است».
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مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است.
ای مردم!
خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم و بر فرستاده وظیفهای جز بیان و ابالغ روشن نباشد!
ای مردم!
تقوا پیشه کنید؛ همان گونه که بایسته است.
ِ
شرف اسالم.
و نمیرید جز با

بخش ششم:
اشاره به کارشکنیهای منافقین

ای مردم!

«به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید ،پیش از آنکه چهرهها را تباه و باژگونه کنیم یا
چونان اصحاب روز شنبه [یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردند] رانده شوید».
«به خدا سوگند مقصود خداوند از این آیه گروهی از صحابهاند که آنان را با نام و ن ََسب میشناسم،

لیکن به پردهپوشی کارشان مأمورم .آنک هر کس پایة کار خویش را مهر و یا خشم علی در دل قرار
دهد [و بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است.].
مردمان!
نور از سوی خداوند ع ّزوجل در جان من ،سپس در جان علیبن ابیطالب(ع) ،آن گاه در نسل او
تا قائم مهدی  -که حق خدا و ما را می ستاند  -جـاي گرفته.
چرا که خداوند ع ّزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان،
ستیزهگران ،ناسازگاران،
خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان،
حجت آورده است.
از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و ّ
ای مردم!
هشدارتان می دهم :همانا من رسول خدایم .پیش از من نیز رسوالنی آمده و سپری گشتهاند.
آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم ،به جاهلیت عقبگرد میکنید؟
آن که به قهقرا برگردد ،هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید ،و خداوند سپاسگزاران شکیباگر
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را پاداش خواهد داد.
بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او ،دارای کمال شکیبایی و سپاسگزاریاند.

ای مردم!
اسالمتان را بر من منت نگذارید؛ که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم
خواهد گرفت و سپس شما را به شعلهای از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود.
همانا پروردگار شما در کمینگاه است.
مردمان!
به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش میخوانند و در روز رستاخیز
تنها و بدون یاور خواهند ماند.
ای مردم!
خداوند و من از آنان بیزاریم.
ای مردم!
آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جای جهنم ،جایگاه متکبّران خواهند بود.
بدانید آنان اصحاب صحیفهاند.

اکنون هر کس در صحیفة خود نظر کند.
ای مردم!
اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای میگذارم در نسل خود تا برپایی
روز رستاخیز .و حال ،مأموریت تبلیغی خود را انجام میدهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که
زاده شده یا نشدهاند و بر تمامی مردمان باشد.
پس:
 بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا برپایی رستاخیز برسانند.آگاه باشید!
به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جابه جا نموده .آن را غصب کرده و به تصرف خویش
درآورند.
هان!
نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران! و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب  -شعلههای
آتش و مس گداخته  -بر سر شما جن و انس خواهد ریخت .آنجاست که دیگر یاری نخواهید شد.
ای مردم!
هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را ازپاک جدا کند .و خداوند
نمی خواهد شما را بر غیب آگاه گرداند( .اشاره به آیة  179سورة آلعمران)
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ای مردم!
هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خداوند به خاطر تکذیب اهل آن [حق را]  ،آنان را پیش از روز
رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد .و هر آینه خداوند وعدة خود را انجام خواهد داد.
ای مردم!
پیش از شما ،شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود کرد .و هم او نابودکنندة
آیندگان است.
او خود در کتابش آورده:
«آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان این چنین
کنیم .وای بر ناباوران!»
ای مردم!
همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم.
پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد ،خودداری کنید تا راه
یابید .به سوی هدف او حرکت کنید .راههای گونهگون شما را از راه او بازندارد!

ای مردم!

بخش هفتم:
پیروان اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشان

صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده .و پس از من علی(ع) است و آنگاه
فرزندانم از نسل او ،پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
سپس پیامبر(ص) قرائت فرمود:

ّ
الرحیم»  -تا آخر سوره(توحید).
الرحیم
الحمدلل ّ
الرحمن ّ
رب العالمین ّ
الرحمن ّ
«بسم اهلل ّ

هان!

به خدا سوگند این سوره دربارة من نازل شده و شامل امامان میباشد و به آنان اختصاص دارد.
آنان اولیای خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست.
آگاه باشید :البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود.
هشدار که:
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ستیزندگان با امامان ،گمراه،
و همکاران شیاطیناند.

برای گمراهی مردمان ،سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر میرسانند.
بدانید که:
خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده:
«[ی پیامبر ما] نمییابی ایمانآوردگان به خدا و روز بازپسین ،که ستیزهگران خدا و رسول را
دوست ندارند ،گرچه آنان پدران ،برادران و خویشانشان باشند .آنان [که چنیناند] خداوند ایمان را
در دلهایشان نبشته است - ».تا آخر آیه.
هان!
دوستداران امامان ،ایمانآوردگانند که قرآن چنان توصیف فرموده:
«آنان که ایمان آورده و باور خود را به شرک نیالودهاند ،در امان و در راه راست هستند».
هشدار!
یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود.
هشدار!
اولیای امامان آنانند که با آرامش و سالم به بهشت درخواهند شد و فرشتگان با سالم آنان را
پذیرفته ،خواهند گفت:
«درود بر شما که پاک شدهاید .اینک داخل شوید که در بهشت ،جاودانه خواهید بود».
هان!
بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بیحساب روزی داده خواهند شد.
هان!
دشمنان آنان کسانیاند که در آتش درآیند .و همانا نالة افروزش جهنم را میشنوند در حالی که
شعلههای آتش زبانه میکشد و زفیر (صدی بازدم) جهنم را نیز درمییابند.
هان!
خداوند دربارة ستیزهگران با آنان فرموده:
«هرگاه امتی داخل جهنم شود ،همتای خود را نفرین کند».
هشدار!
که دشمنان امامان همانانند که خداوند دربارة آنان فرموده:
«هر گروهی از آنان داخل جهنم شود ،نگاهبانان میپرسند :مگر برایتان ترسانندهای نیامد؟!
میگویند :چرا؛ ترساننده آمد ،لیکن تکذیب کردیم و گفتیم :خداوند وحی نفرستاده و شما نیستید
مگر در گمراهی بزرگ!»
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تا آن جا که فرماید:
«هان! نابود باد دوزخیان!»
هان!
یاران امامان در نهان ،از پروردگار خویش ترسانند ،آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود.
ای مردم!
چه بسیارراه است میان آتش و پاداش بزرگ!
ای مردم!
خداوند ستیزهجویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد.
ای مردم!
بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده.
هان!
که من بیم دهنده ام و علی راهنما.
ای مردم!
بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است.
ای مردم!
بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است و امامان پس از او فرزندان اویند.
آگاه باشید!
من والد آنانم ،ولی ایشان از نسل علی خواهند بود.

آگاه باشید!

بخش هشتم:
حضرت مهدی عجل اهلل فرجه الشریف
همانا آخرین امام ،قائم مهدی(عج) از ماست.

هان!
او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.
هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران.
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هشدار! که اوست فاتح دژها و منهدم کنندة آنها.
هشدار! که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمای آنان.

هشدار! که او خونخواه تمام اولیای خداست.
آگاه باشید! اوست یاور دین خدا.
هشدار! که از دریایی ژرف پیمانههایی افزون گیرد.
هشدار! که او به هر ارزشمندی به اندازة ارزش او ،و به هر نادان و بی ارزشی به اندازة نادانیاش
نیکی کند.
هشدار! که او نیکو و برگزیدة خداوند است.
هشدار! که او وارث دانشها و حاکم بر ادراکهاست.
هان!
بدانید که او از سوی پروردگارش سخن میگوید و آیات و نشانههای او را برپا کند.
بدانید:
همانا اوست بالیده و استوار.
بیدار باشید!
هم اوست که [اختیار امور جهانیان و آیین آنان ] به او واگذار شده است.
آگاه باشید! که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کردهاند.
حجتی نخواهد بود .درستی و راستی و نور و
حجت پایدار و پس از او ّ
آگاه باشید! که اوست ّ
روشنایی تنها نزد اوست.
هان!
کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزندة او یاری نخواهد گشت.
ولی خدا در زمین ،داور او در میان مردم،
آگاه باشید! که او ّ

و امانتدار امور آشکار و نهان است.

ای مردم!

بخش نهم:
مطرح کردن بیعت

من پیام خدا را برایتان آشکار کرده ،تفهیم نمودم .و این علی(ع) است که پس از من شما را آگاه
میکند.
اینک شما را میخوانم که پس از پایان خطبه با من و سپس با علی دست دهید ،تا با او بیعت کرده،
به امامت او اقرار نمایید.
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آگاه باشید! من با خداوند و علی(ع) با من پیمان بسته و من اکنون از سوی خدای ع ّزوجل برای
امامت او پیمان میگیرم.
« [ای پیامبر ] آنان که با تو بیعت کنند ،هر آینه با خدا بیعت کردهاند .دست خدا باالی دستان آنان
است .و هر کس بیعت شکند ،بر زیان خود شکسته ،و آنکس که بر پیمان خداوند استوار و باوفا باشد،
خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد».

ای مردم!

بخش دهم:
حالل و حرام ،واجبات و محرمات

همانا حج و عمره از شعاير و آداب و رسوم خدایی است .پس زايران خانة خدا و عمره کنندگان
بر صفا و مروه بسیار طواف کنند.
ای مردم!
در خانة خدا حج گزارید؛ که هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی نیاز شد و مژده گرفت ،و کسی
از آن روی برنگردانید مگر بیبهره و نیازمند گردید.
ای مردم!
مؤمنی در موقف (عرفات ،مشعر ،منا) نمان َد مگر اینکه خدا گناهان گذشتة او را بیامرزد و بایسته
است که پس از پایان اعمال حج [با پروندة پاک ] کار خود را از سر گیرد.
ای مردم!
حاجیان دستگیری شدهاند و هزینههای سفرشان جبران میشود و جایگزین آن به آنان خواهد
رسید .و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد.
ای مردم!
خانة خدا را با دین کامل و دانش ژرفی آن دیدار کنید و از زیارتگاهها جز با توبه و بازایستادن
[از گناهان ] برنگردید.
ای مردم!
نماز را به پا دارید و زکات بپردازید؛ همانسان که خداوند ع ّزوجل امر فرموده .پس اگر زمان بر
شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد بردید ،علی صاحب اختیار و تبیین کننده بر شماست.
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خداوند ع ّزوجل او را پس از من امانتدار خویش در میان آفریدگانش نهاده .همانا او از من و من از اویم.
و او و فرزندان من از جانشینان او ،پرسشهای شما را پاسخ دهند و آنچه را نمیدانید ،به شما میآموزند.

هان!
روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در اینجا یکباره به روا فرمان
دهم و از ناروا بازدارم.
از این روی مأمورم از شما بیعت بگیرم که دست در دست من نهید در مورد پذیرش آنچه از
سوی خداوند آوردهام دربارة علی امیرالمؤمنین(ع) و اوصیای پس از او که آنان از من و اویند.
این امامت به وراثت پایدار است و فرجام امامان ،مهدی(ع) است و استواری امامت تا روزی
است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند.
ای مردم!
شما را به هرگونه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز برنمیگردم.
بدانید و آگاه باشید!
آنها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن [احکام خدا] دگرگونی راه
ندهید.
هشدار! که دوباره میگویم:
 بیدار باشید!نماز را به پا دارید.
و زکات بپردازید،
و امر به معروف کنید،
و از منکر بازدارید.
و بدانید که:
 ریشة امر به معروف این است که به گفتة من [دربارة امامت ] برسید و سخن مرا به دیگرانبرسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید؛
همانا سخن من فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق
و کمال نمییابد.
ای مردم!
علی فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان
قرآن بر شما روشن میکند که امامان پس از ّ

از او و از مناند .چرا که خداوند در کتاب خود می گوید:
«امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد»...
و من نیز گفتهام که:
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«مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید ،گمراه نخواهید شد».
ای مردم!
تقوا را ،تقوا را رعایت کرده ،از سختی رستخیز بهراسید،
همانگونه که خداوند ع ّزوجل فرمود:
«البته زمین لرزة روز رستاخیز حادثة بزرگ است»...
مرگ،
قیامت،
و حساب و میزان و محاسبه در برابر پروردگار جهانیان،
و پاداش کیفر را یاد کنید.
آن که نیکی آورد ،پاداش گیرد.
و آن که بدی کرد ،بهرهاي از بهشت نخواهد برد.

بخش یازدهم:
بیعت گرفتن رسمی

ای مردم!

شما بیش از آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید .از این روی خداوند ع ّزوجل
به من دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرم و پیمان والیت علی امیرالمؤمنین(ع) را محکم کنم و
نیز بر امامان پس از او که از نسل من و اویند؛ همانگونه که اعالم کردم که ذ ّریّة من از نسل اوست.
پس همگان بگویید:

«البتّه که سخنان تو را شنیده پیروی میکنیم و از آنها خشنودیم و بر آن گردن گذار؛
و بر آن چه از سوی پروردگارمان در امامت اماممان علی امیرالمؤمنین و امامان دیگر
 از صلب او -به ما ابالغ کردی ،با تو پیمان میبندیم با دل و جان و زبان و دستهایمان.
با این پیمان زندهایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته میشویم.
و هرگز آن را دگرگون نکرده،
ّ
شک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمیگردیم.
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[ای رسول خدا] ما را به فرمان خدا پند دادی دربارة علی امیرالمؤمنین و امامان از نسل خود و او،
که حسن و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده است.

پس عهد و پیمان از ما گرفته شد،
از دل و جان و زبان و روح و دستانمان.
هر کس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست.
و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد،
و خداوند از ما شکست عهد نبیند.
و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خویشان خود خواهیم رسانید،
و خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت.
و هر آینه خداوند بر گواهی کافی است و تو نیز بر ما گواه باش».
ای مردم!
چه می گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و آن را که از دلها میگذرد میداند.
«هر آن کس هدایت پذیرفت ،به خیر خویش پذیرفته .و آن که گمراه شد ،به زیان خود رفته».
و هر کس بیعت کند ،هر آینه با خداوند پیمان بسته؛ که:
«دست خدا باالی دستان آنهاست».
ای مردم!
اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان
پس از آنان از نسل آنان که نشانة پایدارند در دنیا و آخرت.
خداوند ّ
مکاران را تباه میکند و به باوفایان مهر می ورزد.
«هر که پیمان شکند»
جز این نیست که به زیان خود گام برداشته ،و هر که بر عهدی که با خدا بسته پابرجا ماند،
به زودی خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد».
ای مردم!
آن چه به شما گفتم بگویید و به علی(ع) با لقب امیرالمؤمنین سالم کنید و بگویید:
«شنیدیم و فرمان میبریم .پروردگارا ،آمرزش تو را میخواهیم و بازگشت به سوی تو است».
و نیز بگویید:
«تمام سپاس و ستایش خدایی راست که ما را به این راهنمایی فرمود وگرنه راه نمی یافتیم»
 تا آخر آیه.ای مردم!
هر آینه برتریهای علیبن ابی طالب(ع) نزد خداوند ع ّزوجل  -که در قرآن نازل فرموده  -بیش از
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آن است که من یکباره برشمارم.
پس هر کس از مقامات او خبر داد و آنها را شناخت ،او را تصدیق و تأیید کنید.
ای مردم!
آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی کند ،به رستگاری بزرگی دست
یافته است.
ای مردم!
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سالم بر او با لقب امیرالمؤمنین(ع) ،رستگارانند
و در بهشت های پربهره خواهند بود.
ای مردم!
آن چه خدا را خشنود کند ،بگویید.
پس اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ،خدا را زیانی نخواهد رسانید.
پروردگارا!،
آنان را که به آنچه ادا کردم و فرمان دادم ،ایمان آوردند ،بیامرز.
و بر منکران کافر خشم گیر!
رب العالمین.
و الحمدهلل ّ

1
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 -1ترجمه برگرفته از :پایگاه اطالع رسانی حوزه

فصل یازدهم

فاجعة بزرگ؛ جلوگیری از خالفت راستين پيامبر

خاتمیتافتخاربشریت

یکی از عنایات فوقالعاده مهم خداوند به انسانها ،بعثت مستمر پیامبران است .پروردگار

متعال از همان آغاز خلقت انسان ،به منظور آشنا نمودن آنها با مهربانیهای خداوند مهربان

و رحيم راهنمایان راهیافتهای تحت نام «نبی» و یا «رسول» برای هدایت آنها فرستاد .پیامبران
با استفاده از فطرت خداخواه مردم و با رهنمودهای اساسی پروردگار و با زبان ساده و

قابل فهم برای همگان ،مردم را به خدا میخواندند؛ از مهربانیهای خدا میگفتند و از اشتیاق

رباالرباب نسبت به همگان سخن به میان میآوردند.
فوقالعادة ُّ
باید قبول کنیم که:

کار انبیا بسیار سخت و راه آنها بسیار دشوار بود .هرچند خداخواهی فطری است ،اما به

شرط آن که غبار گذر زمان و اعصار رسوبات ضخیم و عمیق بر فطرت مردم ننشانده باشد.
تعلیم و تربیت بهرغم آنکه ظاهری ساده دارد ،اما در عمل این کار بسیار سخت است.
تعلیم و تربیت  -یعنی همان آموزش و پرورش -امري «سه ِل ممتنع» است.

سه ِل ممتنع بودن تعلیم و تربیت ،یک شکل است و زبان نرم ومالیم پیامبران نیز

شکلي دیگر .یعنی انبیا یک وظیفه داشتند ،آن هم هدایت مردم در مسیر خداباوری .این کار
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انبیا بسیار مق ّدس بوده است.
اصو ً
ال هرکس از خدا بگوید و از مهربانیهای خدای رحمان سخن به میان آورد ،قابل تقدیر

وتحسیناست.ولیبرایمردمیکهجززبانزورنمیفهمند،آبدادنبهدرختبیباروپرخار
است.

وظیفة انبیا ،فقط تبلیغ خداباوری بود:

الر ُس ِ
ول ِإ َّال الْ َب ُ
بين .
الغ الْ ُم ُ
َو ما َع َلى َّ

1

بر پیامبران جز ابالغ دستورات الهی به مردم ،چیز دیگری نیست.

نبوت آنها را قبول نداشتند،
در جای دیگری از قول پیامبـران شهر «انطاکیه» که مردمّ ،

میفرماید:

ونَ ،و ما َع َل ْينا ِإ َّال الْ َب ُ
بين.
قالُوا َربُّنا َي ْع َل ُم ِإنَّا ِإلَ ْي ُك ْم لَ ُم ْر َس ُل َ
الغ الْ ُم ُ

2

گفتند:

خداوند میداند که ما برای هدایت شما هستیم.
در عین حال وظیفة ما فقط ابالغ است.

اما همه جا این سیاست کارآیی نداشت .البته مشکل در حاکمان بزهکار فاسد بود که

توحید را برای ادامة حاکمیت شرکآلود خود به مصلحت نمیدیدند .این دست از حاکمان
همواره افراد فاسد جامعه را برای مبارزه با هر حرکتی که باب میل آنها نبود ،در اختیار

داشتند که هر وقت الزم بود آنها را برای سرکوب مخالفان خود به کار میگرفتند.

دیدیم بخشی از اراذل و اوباش انطاکیه به مخالفت با پیامبران برخاستند و منکر پیامبری

آنها شدند .پیامبران با ادب و مهربانی گفتند :ما پیامبران الهی هستیم و وظیفهای جز ابالغ

نداریم .همان گروه خیرهسر ،وقتی پیامبران را منعطف یافتند ،بر گستاخیشان افزوده شد.
لذا به پيامبران گفتند:
3
ذاب َأليم.
قالُوا ِإنَّا َت َط َّي ْرنا بِ ُك ْم لَ ِئ ْن لَ ْم َت ْن َت ُهوا لَ َن ْر ُج َمن َُّك ْم َو لَ َي َم َّسن َُّك ْم ِمنَّا َع ٌ
آنها گفتند:

ما شما را به فال بد گرفتهایم و شما را برای خود شوم میدانیم،
اگر از این سخنان دست برندارید ،شما را سنگسار خواهیم کرد،
و شکنجة دردناکی از ناحیة ما به شما خواهد رسید.
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 -1سورة عنکبوت ،آیة .18
 -2سورة یس ،آیات  116و .17
 -3همان ،آیه .18

هرچهبودبامقاومتمردم،مأموریتپیامبراندرانطاکیهباموفقیتهمراهنبود.معاالسف

بیشتر مشکالت پیامبران الهی مشکالت مشترک بود .یعنی:

 -تحریک حاکمان طاغوتی و تحریک شدن مردم بیاطالع.

غرض از گشودن این بحث اشاره به دشــواریهای طاقتفرسای پیامبران الهـی در

مأموریت خود بود .بهرغم این موضوع ،هرگز شمع شبافروز نهضت انبیا خاموش نشد،
                                                                     و این حرکت عظیم و آسمانی متوقف نگردید.

رشد معنوی مردم

بهرغم همة مشکالت راه انبیا که مهمترین مشکل ،کشته شدن مستمر و ادامهدار انبیا

بود ،پیامبران الهی تا حد زیادی در انجام وظیفة خود موفق بودهاند .این نشان دهدنة اين

حقيقت است که حق همیشه پیروز است.

تحول فوقالعادهای
پروردگار سبحان برای آنکه در نهضت عظیم تبلیغ خداباوری ّ

ایجاد شود ،دست به انجام چند کار عمده و استراتژیک زد:

 -1دین اسالم کاملترین ادیان الهی است .پروردگار عالم مجموعه دستورالعملهایی که

تضمینکنندة سعادت دنیا و آخرت بشر است ،به تدریج بر انبیای عظام فرو فرستاده بود.
آنچه بر پیامبر اسالم نازل شد ،همان دستورالعملهاي قبل همراه با دستورات جدید بود.
اسالم به همین دلیل کاملترین ادیان الهی است.
 -2با این حساب عم ً
ال دیگر نیازی به بعثت پیامبر جدید نبود؛ زیرا دین اسالم ،دین همیشة

مردم و پیامبر اسالم هم پیامبر همیشة مردم است.

ولیوپیشوایالهیرانفینمیکند.
 -3بهرغمدرستیایندوموضوع،نیازبشربهراهنماو ّ

در تمامی ادوار ،بشر نیازمند پیشوایی منزّه از فساد و مب ّرا ازخالف و مجه ّز به پاسخگویی به

همة نیازهای دینی و اعتقادی مردم است.

برای جامعیت چنین رهبری ،وی باید منصوب پیامبر باشد تا مردم در خود وی و افکار

وی و آیندة سرنوشت وی مطمئن شوند.

 -4با این استراتژی مهم ،بعثـت پر هزینة انبیا را منتفی میکند .در عوض وظايف مهم

پیشوا و خلیفة منصوب پیامبر را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف :وظیفة خاص:

خلیفة بالفصل پیامبر که باید مطیـع مطلق خداوند و منصوب پیامبـر و طاهر و مطهر

311

و معروف در جامعه باشد ،وظیفة ذاتی وی ترویج دین پیامبر و شرح و بسط فروعات دین

در چهارچوب افکار پیامبر است.
ب :وظیفة عام:

یکی از زیباییهای اسالمی اسالم وظیفـهدهـی و وظیفـهپذیـری آحـاد مـردم است.
پیامبر اسالم فرمودهاند:

ُكلُّ ُك ْم َراعٍ َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه،
ِ ِ 1
َو ْ َ
َّاس َراعٍ َو ُه َو َم ْسئ ٌ
ال ِم ُير الَّ ِذي َع َلى الن ِ
ُول َع ْن َرع َّيته.
بدانید که همة شما مسؤول هستید،

و همگان دربارة رعیّت و زیردستان خود بازخواست میشوید.

این وظیفهمندی همان است که قرآن کریم به روشنی بیان فرموده است:

الدينِ ،
ون لِ َي ْن ِف ُروا َكا َّف ًة َف َل ْو ال نَ َف َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرق ٍَة ِم ْن ُه ْم طائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِفي ِّ
كان الْ ُمؤْ ِم ُن َ
َو ما َ
2
ون .
َو لِ ُي ْن ِذ ُروا ق َْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا ِإلَ ْي ِه ْم لَ َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُر َ
شایسته نیست مؤمنان همگی (رزمنده شوند و) کوچ کنند.

چرا از هر گروه و شهری ،جمعی از آنان برای (تحصیالت دینی به حوزههای علمیه نمیروند
تا پس از تحصیل) وقتی به شهر خود بازمیگردند ،مردم خود را با دین آشنا کنند
(و آنها را از انحراف بیم دهند)؛
شاید بترسند و از خطا بپرهیزند؟

آیة فوق صراحت زیادی برای تبلیغ اسالم و ترویج معارف آن توسط افراد باصالحیت

دارد.

  افراد باصالحیت از دید قرآن آنهایی هستند که:

                                 «تفقه» در دین داشته باشند.

یعنی اسالم را به صورت تخصصی فراگرفته باشند؛

و هدف از تحصیالت دینی،
هشدار به مردم است که:

از شرک به خدا و از انواع انحرافها دست بردارند،
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و در یک جمله« :خدامحور» شوند.

 -1إرشادالقلوب إلىالصواب (للديلمي) ،ج ،1ص  -184میزانالحکمه ،آیتاهلل محمدی ریشهری ،ج  ، 5ص .2310
 -2سورة توبه ،آیة .122

با این مقدمه ،روشن است که:

دیگر تا قیامت ،نیازی به «دین جدید» نداریم ،چون اسالم جامع است،

                                       و احکام مترقی اسالم برای همة اقشار ،تازه و قابل اجراست،

                                                                      و طبعاً نیازی به بعثت پیامبر هم نیست.

نکتة بسیار مهم در این بحث اعتقاد به امامت اهلالبیت پیامبر به عنوان خلیفه مسلمین

است ،نه هیچ شخص دیگر.

                                     چنین دین و مذهبی همیشه نو و افکارش تازه است،

و چون امام واجدشرایط را به توصیة پیامبر به رهبری خود پذیرفته است،

                                          بنابراین هرگز دچار انحراف و اعوجاج نمیشود.

ارتحال پیامبر رحمت

پیامبر عالیقدر اسالم پس از  23سال مجاهدت شبانهروزی در راه خداوند و تب ّین

اسالم و تشریح احکام نورانی قرآن کریم و تعیین عالیترین وارزشیترین شخص ّیتهای

اسالمی یعنی امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(ع) به عنوان خلیفة خود ،در سن  63سالگی در
شب بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری جان به جان آفرین تسلیم نمود.

پیامبر در  70روز پیش و در حادثة مهم غدیر به صراحت امیرالمؤمنین را به مردم

نشان دادند و فرمودند:

َم ْن ُك ْن ُت َم ْو َل ُه َف َه َذا َع ِل ٌّي َم ْو َل ُه.

1

ولی او هستم ،این علی موالی اوست.
هرکس من رهبر و پیشوا و ّ

پیامبررحمتهمانگونهکهبادقتوصراحتوبدونابهامعلیبنابیطالبرابهجانشینی

خود پس از مرگ معرفی کردند ،در همان خطبه ،یازده جانشین دیگر خود را از نسل همین

علی(ع) به عنوان خلفای خود به اسم نام بردند .حتی فصلی از بیانات مهم خود را به معرفی

و شخصیت و وظايف مهم دوازدهمین خلیفة خود حضرت بقیهاهللاالعظم امام عصر
ارواحناه فداه اختصاص دادند؛ که دیگر برای هیچکس ابهامی نماند.

نظر به اینکه ما در فصل نهم همین کتاب به طور تفصیل راجع به حادثة عظیم غدیر و

رهنمودهای پیامبر در مورد جانشینی علیبنابیطالب و یازده فرزند ایشان بحث کردهایم،
در اینجا به همین مختصر اکتفا میکنیم.

 -1الخصال ،ج ،1ص .219
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اهل البیت تالی 1قرآن

کرات اهلالبیت خود را رکن محکم و ستون نیرومند اسالم
پیامبر عالیقدر اسالم به ّ

معرفی کردند و دربارة آنها در شرایط مختلف توصیههای اکید فرمودند.
در حدیث بسیار معروفی اهلالبیت خود را معادل قرآن اعالم کردند.
ِإنِّي َت ِار ٌك ِف ُ
اب ا ِ
هلل َو ِع ْت َر ِتي َأ ْه َل بَ ْي ِتي،
يك ُم ال َّث َق َل ْينِ ِك َت َ
2
َو ِإنَّ ُه َما لَ ْن َي ْف َت ِرقَا َح َّتى َي ِر َدا َع َل َّي الْ َح ْوض.

من در میان شما دو شیئ گرانقدر برجای میگذارم :کتاب خدا و خاندانم را:

(مقصود از خانواده علی(ع) و ائمة طاهرین(ع) است که در روایات فراوان دیگر تصریح شده است)
و این دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند.

حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی دربارة این حدیث نوشتهاند:

 -اين جانب مناسب مىدانم كه شمهاى كوتاه و قاصر در باب «ثقلين» تذكر دهم؛

نه از حيث مقامات غيبى و معنوى و عرفانى ،كه قلم مثل منى عاجز است از جسارت در
مرتبهاى كه عرفان آن بر تمام دايرة وجود ،از ملك تا ملكوت اعلى و از آنجا تا الهوت

3

و آنچه در فهم من و تو نايد ،سنگين و تحمل آن فوق طاقت ،اگر نگويم ممتنع است؛

4

و نه از آنچه بر بشريت گذشته است ،از مهجور بودن از حقايق مقام واالى «ثقل اكبر»
و «ثقل كبير» 5كه از هر چيز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است؛ و نه از آنچه
گذشته است بر اين دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتيان بازيگر كه شمارش آن براى
مثل منى ميسر نيست با قصور اطالع و وقت محدود؛ بلكه مناسب ديدم اشارهاى گذرا و
بسيار كوتاه از آنچه بر اين دو ثقل گذشته است بنمايم.
شايدجملة:
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 -1تابع ،پیرو ،از پی آینده ،بیاید ،آنکه بعد بیاید( اسم صفت ) ،سوگند خوردن  .سوگند یاد کردن.
 -2بحاراألنوار (ط  -بيروت) ،ج ،2ص .226
 ... -3از ملك تا ملكوت اعلى و از آنجا تا الهوت -جهان آفرينش را به سه مرتبه يا به سه عالم به اين شرح تقسيم كردهاند:
ج :جهان عقل( جبروت)
الف :جهان ماده ب :جهان مثال( ملكوت)
جهان ماده و طبيعت ،عالم قوه و فعل و صورت و ماده و حركت و زمان و مكان است و پايينترين عالم از عوالم وجود است .جهان مثال كه تا
اندازهاى از قوه و حركت و زمان و مكان مجرد است ،اما از ابعاد مجرد نيست .اين عالم ،جسمانى است ،ولى مادى نيست .عالم عقل عالم موجودات
مجرد است .اين عالم حتى از بُعد و مقدار نيز مجرد است .هر يك از اين عوالم معلول عالم باالتر و علت عالم پايينتر خويش است و مجموعة
آنها معلول عالم الوهيت است كه همانا ذات بىمثال حق است و عالم الهوت ناميده مىشود و او احاطة قيومى به همة موجودات دارد .بنابراين،
علت موجده و محيط و مدب ِر طبيعت عالم مثال است كه آن هم محاط و معلول عالم عقل است و عالم عقل نيز محاط در عالم الهوت است.
ُرآن َظهراً َو بَ ْطن ًا َو ل َِب ْطنِ ِه ْ
قرآن ظاهرى
 ... -4اگر نگويم ممتنع است  -قال رسول اهلل( ص)َّ :ان لِلْق ِ
بطن ًا الى َس ْب َع ِة أَبْ ُط ٍن :به درستى كه ْ
و باطنى دارد و باطنش نيز تا هفت بطن ،باطن دارد.
 -5ثقل اكبر و ثقل كبير -مراد از ثقل اكبر ،كتاب خدا« قرآن» و از ثقل كبير ،اهل بيت(ع) است و قرآن چون اكبر از همه چيز حتى اهل
بيت است ،لذا اكبر مطلق است.

لَ ْن َي ْف َت ِرقَا َح َّتى َي ِر َدا َع َل َّي الْ َح ْوض

اشاره باشد بر اينكه بعد از وجود مقدس رسول اهلل(ص) هر چه بر يكى از اين دو
گذشته است ،بر ديگرى گذشته است و مهجوريت هر يك مهجوريت ديگرى است،
تا آنگاه كه اين دو مهجور بر رسول خدا در «حوض» وارد شوند .و آيا اين «حوض»
مقام اتصال كثرت به وحدت است 1و اضمحالل قطرات در دريا است ،يا چيز ديگر
كه به عقل و عرفان بشر راهى ندارد .و بايد گفت آن ستمى كه از طاغوتيان بر اين دو
وديعة رسول اكرم(ص) گذشته ،بر امت مسلمان بلكه بر بشريت گذشته است؛ كه قلم
از آن عاجز است.
و ذكر اين نكته الزم است كه حديث «ثقلين» متواتر 2بين جميع مسلمين است و
[در] كتب اهل سنت از «صحاح ششگانه» 3تا كتب ديگر آنان ،با الفاظ مختلفه و موارد
مكرره از پيغمبر اكرم(ص) به طور متواتر نقل شده است 4.و اين حديث شريف حجت
قاطع است بر جميع بشر به ويژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و بايد همة مسلمانان كه
 -1مقام اتصال كثرت به وحدت  -مراد بازگشت جميع موجودات و مراتب هستى به اصل ربوبى خويش در قيامت و آخرت است .به
عبارت ديگر رجوع كثرت در عالم وجود به وحدتى است كه از آن نشأت گرفته است ،همان مقام اتصال كثرت به وحدت است.
 -2متواتر  -اين اصطالح درايه و حديث و اصول است و خبرى است كه جماعتى آن را نقل كرده باشند به نحوى كه مفيد علم باشد،
يعنى علم عادى ،و محال باشد كه همگى تبانى بر كذب كرده باشند و بالجمله يكى از طرق علم عادى اخبار متواتره است و اغلب
اطالعات و علوم ما نسبت به امور تاريخى از همين راه است .زيرا گاه يك خبرى را عدهاى به نحو واحدى و لو وحدت معنوى نه لفظى
نقل نمايند ،محال است كه همگى تبانى كرده باشند؛ پس مفيد يقين خواهد بود ( .فرهنگ علوم ،دكتر سجادى به نقل از معالم ،ص 101
و تلويح تفتازانى ،ص )429
 -3صحاح ششگانه  -صحاح ششگانه به ترتيب زمان از اين قرار است:
 صحيح بخارى يا( الجامع الصحيح) از ابوعبد َّالل محمدبن اسماعيل بخارى( متوفى 256ه .ق).
 صحيح مسلم از ابوالحسين مسلمبن حجاج قشيرى نيشابورى( متوفى 261ه .ق). سنن ابن ماجه از محمدبن يزيدبن ماجه قزوينى( متوفى 273ه .ق). سنن ابىداود از سليمانبن اشعثبن اسحاق سجستانى( متوفى  275ه .ق). جامع ترمذى يا( سنن ترمذى) از ابوعيسى محمدبن عيسىبن َس ْوره( متوفى 279ه .ق). سنن نسائى( مسمى به مجتبى) از ابوعبد الرحمن احمدبن شعيب( متوفى 303ه .ق).كتب ششگانة مذكور در فوق به اضافه موطأ و مسند ابن حنبل( متوفى  241ه .ق ).جوامع اولية حديث اهل سنت را تشكيل مىدهند.
 -4به طور متواتر نقل شده است -براى اطالع از منابع فراوان و اثبات تواتر اين حديث شريف به كتاب گرانقدر و نفيس« عبقات االنوار»
تأليف عالمة مجاهد كبير مير حامد حسين هندى( متوفى  1306ه .ق ).كه شش جلد آن ويژة سند و شرح اين حديث از طريق علماى
اهل سنت است ،مىتوان رجوع كرد.
عالمة بزرگوار در اين اثر گرانقدر ،چهل كتاب براى حديث ثقلين از منابع مهم اهل تسنن به دست دادهاند .نيز آوردهاند كه ناقلين اين حديث
شريف به ترتيب زمانى در اهل تسنن ،در قرن دوم  16نفر ،در قرن سوم  33نفر ،در قرن چهارم  21نفر ،در قرن پنجم و ششم هر يك  13نفر،
در قرن هفتم  16نفر ،در قرن هشتم  17نفر ،در قرن نهم  5نفر ،در قرن دهم  18نفر ،در قرن يازدهم  10نفر ،در قرن دوازدهم  13نفر و در قرن
سيزدهم 11نفر بودهاند كه تمام ناقلين از بزرگان و كبار اهل سنت مىباشند.
عالمه سيد هاشم بحرانى در« غاي هالمرام» در باب 28پيرامون حديث ثقلين ،از طريق راويان و محدثين شيعه 82طريق براى اين حديث مىآورد.
بدين ترتيب اين حديث شريف با  268سند از معاريف شيعه و سنى نقل شده و در تواتر آن ترديدى نيست.
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حجت بر آنان تمام است ،جوابگوى آن باشند؛ و اگر عذرى براى جاهالن بيخبر باشد،
براى علماى مذاهب نيست.
اكنونببينيم:
چه گذشته است بر كتاب خدا ،اين وديعة الهى و ماترك پيامبر اسالم(ص) ،مسائل
أسفانگيزى كه بايد براى آن خون گريه كرد ،پس از شهادت حضرت على (ع) شروع شد.
خودخواهان و طاغوتيان ،قرآن كريم را وسيلهاى كردند براى حكومتهاى ضد
قرآنى؛ و مفسران حقيقى قرآن و آشنايان به حقايق را كه سراسر قرآن را از پيامبر
اكرم(ص) دريافت كرده بودند و نداى:

ِإنِّي َت ِار ٌك ِف ُ
يك ُم ال َّث َق َل ْينِ

در گوششان بود ،با بهانههاى مختلف و توطئههاى از پيش تهيه شده ،آنان را عقب
زده و با قرآن ،در حقيقت قرآن را -كه براى بشريت تا ورود به حوض ،بزرگترين
دستور زندگانى مادى و معنوى بود و هست -از صحنه خارج كردند؛ و بر حكومت عدل
الهى -كه يكى از آرمانهاى اين كتاب مقدس بوده و هست -خط بطالن كشيدند و
انحراف از دين خدا و كتاب و سنت الهى را پايه گذارى كردند ،تا كار به جايى رسيد
كه قلم از شرح آن شرمسار است.
و هر چه اين بنيان كج به جلو آمد كجيها و انحرافها افزون شد ،تا آنجا كه
قرآن كريم را كه براى رشد جهانيان و نقطة جمع همة مسلمانان بلكه عايلة بشرى ،از
مقام شامخ احديت به كشف تام محمدى (ص) 1تنزل كرد كه بشريت را به آنچه
2
شر شياطين و طاغوتها رها سازد
بايد برسند ،برساند و اين وليده «علم االسماء» را از ّ
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-1كشف تام محمدى( ص)  -منظور از تنزل قرآن از مقام شامخ احد ّيت به كشف تا ّم محمدى اين است كه قرآن كالم خداوند متعال
است و بدون واسطه ،انسانها استعداد و توان گرفتن پيام و كالم را ندارند ،بلكه به واسطة تنزل اين كالم از آن مقام ربوبى و تبلور آن
در وجود اقدس احمدى(ص) و جارى شدن كلمات بر زبان آن حضرت تعبير به كشف تامه شده است.
حضرت امام(ره) در تفسير سورة مباركة حمد فرمودهاند:
آن َم ْن خُ وطِ َب بِه» قرآن را هم آنكه مخاطبش هست ،مىفهميده چيست و معلوم است كه« من خوطب به» قرآن
« انَّما َي ْع ِر ُف الق ُْر ُ
را (مىفهمد) در آن مرتبهاى كه« نزل به الروح األمين على قلبك -إنّا انزلناه فى ليلة القدر» را غير از خود او نمىتواند مشاهده كند.
غيبيه ،مشاهده با چشم نيست ،مشاهده با
قضيه ،قضية ادراك عقلى نيست ،قدم برهان نيست ،قضيه مشاهده است ،آن هم مشاهدة ّ
نبى ،مشاهده با آن است ،او
قلب
است،
نفس نيست ،مشاهده با عقل نيست ،با عقل( هر كس) نيست .با آن قلبى( است) كه قلب عالم
ّ
دريافته« انّما يعرف القرآن من خوطب به» ليكن نمىتواند بيان كند مگر در لفافه امثله و الفاظ  ( ...تفسير سورة حمد ،چاپ جامعة مدرسين،
ص  44و )45
قرآن الفاظ نيست ،از مقولة چيزهاى سمعى و بصرى نيست ،از مقولة الفاظ نيست ،از مقولة اعراض نيست ،ليكن متنزلش كردهاند براى ماها كه
كور و كر هستيم ،تا آنجايى كه بشود اين كور و كرها هم از آن استفادهاى بكنند(.همان ،ص  43و  ( - )44پاورقيها به نقل از صحيفة امام)
علم آدم االسماء كلها»( سورة بقره ،آية  )31به تعليم الهى عال ِم به اسماء( حقايق عالم هستى) شد و
 -2حضرت آدم(ع) بنا به آية شريفة« و َ
مستحق و اليق خالفت خدايى گرديد .منظور حضرت امام از وليدة علم االسماء ،انسان است كه همگى از فرزندان حضرت آدم مىباشند.

و جهان را به قسط و عدل رساند و حكومت را به دست اولياء اهلل ،معصومين -عليهم
صلوات االولين و اآلخرين -بسپارد ،تا آنان به هر كه صالح بشريت است بسپارند -چنان
از صحنه خارج نمودند كه گويى نقشى براى هدايت ندارد و كار به جايى رسيد كه

ِ
خبيث بدتر از طاغوتيان وسيلهاى
نقش قرآن به دست حكومتهاى جائر و آخوندهاى
براى اقامه جور و فساد و توجيه ستمگران و معاندان حق تعالى شد .و مع األسف به
دست دشمنان توطئهگر و دوستان جاهل ،قرآن اين كتاب سرنوشتساز ،نقشى جز در
گورستانها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنكه بايد وسيلة جمع مسلمانان و
بشريت و كتاب زندگى آنان باشد ،وسيلة تفرقه و اختالف گرديد و يا به كلى از صحنه
خارج شد ،كه ديديم اگر كسى دم از حكومت اسالمى برمىآورد و از سياست ،كه نقش
بزرگ اسالم و رسول بزرگوار(ص) و قرآن و سنت مشحون آن است ،سخن مىگفت
گويى بزرگترين معصيت را مرتكب شده؛ و كلمة «آخوند سياسى» موازن با آخوند
بىدين شده بود و اكنون نيز هست.

ِ
منحرف خارج از
و اخيرا ً قدرتهاى شيطانى بزرگ به وسيلة حكومتهاى

تعليمات اسالمى ،كه خود را به دروغ به اسالم بستهاند ،براى محو قرآن و تثبيت مقاصد
شيطانى ابرقدرتها قرآن را با خط زيبا طبع مىكنند و به اطراف مىفرستند و با اين
حيلة شيطانى قرآن را از صحنه خارج مىكنند.
ما همه ديديم قرآنى را كه محمد رضا خان پهلوى طبع كرد و عدهاى را اغفال
كرد و بعض آخوندهاى بيخبر از مقاصد اسالمى هم مداح او بودند .و مىبينيم كه ملك
فهد هر سال مقدار زيادى از ثروتهاى بىپايان مردم را صرف طبع قرآن كريم و محالّ

ِ
ِ
مذهب ضد قرآنى مىكند و وهابيت ،اين مذهب سراپا بىاساس و خرافاتى را
تبليغات
ترويج مىكند؛ و مردم و ملتهاى غافل را سوق به سوى ابرقدرتها مىدهد و از اسالم
عزيز و قرآن كريم براى هدم اسالم و قرآن بهرهبردارى مىكند.
ما مفتخريم و ملت عزيز سر تا پا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر است كه:
پيرومذهبىاستكهمىخواهدحقايققرآنى،كهسراسرآنازوحدتبينمسلمين،
بلكه بشريت دم مىزند ،از مقبرهها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترين
نسخة نجات دهندة بشر از جميع قيودى كه بر پاى و دست و قلب و عقل او پيچيده است
و او را به سوى فنا و نيستى و بردگى و بندگى طاغوتيان مىكشاند ،نجات دهد.
و ما مفتخريم كه:
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پيرو مذهبى هستيم كه رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالى بوده ،و امير
المؤمنين على بن ابي طالب ،اين بندة رها شده از تمام قيود ،مأمور رها كردن بشر از تمام
اغالل و بردگي ها است.
ما مفتخريم كه:
كتاب نهج البالغه 1كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگى مادى و معنوى و
باالترين كتاب رهايىبخش بشر است و دستورات معنوى و حكومتى آن باالترين راه
نجات است ،از امام معصوم ما است.
ما مفتخريم كه:
ائمة معصومين ،از على بن ابي طالب گرفته تا منجى بشر حضرت مهدى صاحب
زمان -عليهم آالف التحيات و السالم -كه به قدرت خداوند قادر ،زنده و ناظر امور
است ،ائمة ما هستند.
ما مفتخريم كه:
ادعية حياتبخش كه او را «قرآن صاعد» 2مىخوانند ،از ائم ة معصومين ما است.
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 -1نهج البالغه :كتابى است پر ارج كه پس از« قرآن مجيد» بهترين و مشهورترين كتاب دنيا ،و آفتاب عالمتابى است كه در آسمان علم و ادب پرتوافكن
مىباشد و اعجاب و شگفتى آن حتى بيگانگان از اسالم را برانگيخته است.
كتاب نهج البالغه ،شامل خطبههاى امير المؤمنين ،نامهها و كلمات قصار آن بزرگوار است كه به وسيلة سيد شريف رضى جمعآورى شده است.
عالمه سيد شريف رضى در مقدمة خويش بر نهج البالغه آوردهاند:
سخنان آن حضرت متضمن عجايب بالغت و شگفتيهاى فصاحت و گوهرهاى ادبيات عربى و مطالب روشنىبخش دينى و دنيوى است و اين همه
امتيازات در هيچ كالمى جمع نشده و اين گونه سخنان جامع در هيچ كتابى گرد نيامده است ،زيرا امير المؤمنين(ع) يگانه سرچشمه و منبع فصاحت و منشأ
و مأخذ بالغت است كه رموز بالغت از آن حضرت آشكار شده و آيين و آدابش از او گرفته شده است ....
سخنان آن حضرت پرتويى از علم الهى و نسيم خوشبو و روحبخشى از سخنان پيامبر( ص) است  ...از جمله شگفتيهاى ويژة آن حضرت كه مخصوص
خود اوست و در هيچ كسى نظير آن پيدا نمىشود ،چند بُعدى بودن سخنان اوست ،زيرا اگر كسى سخنانى كه از آن حضرت دربارة زهد ،مواعظ و پند و
اندرز وارد شده ،بدون توجه به قدرت و عظمت گويندهاش بخواند و خوب تأمل كند ،بىگمان خواهد گفت اين سخنان از آن كسى است كه از امور دنيا
بهرهاى جز زهادت ،و كارى جز عبادت نداشته است و خود در گوشة انزوا نشسته و سر در الك خود برده و يا به دامن كوهى پناه برده و از جهان بريده
شزا
است ،كه جز احساس خود چيزى نمىشنود و غير از خود كسى نمىبيند و هر گز باور نمىكند كه گويندة اين سخنان ،بزرگمردى است كه شمشير آت 
به دست ،بىمحابا در قلب ميدان جنگ رخنه مىكند و گردنهاى گردنكشان را مىزند و پهلوانان را به خاك و خون مىافكند و هنگام برگشتن از ميدان
از نوك شمشيرش خون و لختههاى دل آب شده مىچكد ،و با اين همه ،پارساترين پارسايان و پاكبازترين پاكبازان و يگانه لنگر دوران است و اين از
فضايل شگفتانگيز و ويژگيهاى لطيف آن حضرت است كه صفات متضاد در وجودش جمع شده و امور مختلفه را در يك مركز گرد آورده است ...
 -2قرآن صاعد  -حضرت امام(ره) اين تعبير را در مواردى براى ادعيهاى كه از ائمه(ع) وارد شده است ،ذكر فرمودهاند:
 صحيفة امام ،ج ،20ص  - 408سخنرانى [در جمع مسئولين نظام (مقصد معرفى حق تعالى با تمام صفاتش)]  19 -آبان  17 /1366ربيعاالول 1408 ...ادعية ائمة هدى دعاهاى آنها ،همان مسائلى را كه كتاب خدا دارد ،دعاهاى آنها هم دارد با يك زبان ديگر .قرآن يك زبان دارد ،يك نحو صحبت مىكندو همة مطالب را دارد منتها بسيارىاش در رمز است كه ما نمىتوانيم بفهميم و ادعيه ائمه يك وضع ديگرى دارد ،به تعبير شيخ عارف و استاد ما[ حضرت
آيت َّالل شاهآبادى -رضوان َّالل تعالى عليه] ادعيه كتاب صاعد است ،قرآن صاعد؛ تعبير مىفرمود به اينكه قرآن كتاب نازل است كه از آن جا نزول كرده
است و ادعية ائمه كتاب صاعد است ،همان قرآن است رو به باال مىرود  ...كسى كه بخواهد بفهمد كه مقامات ائمه چى است ،بايد رجوع كند به آثار آنها،
آثار آنها ادعية آنهاست ،مهمش ادعية آنهاست و خطابههايى كه مىخواندند ...

ما مفتخريم كه:
«مناجات شعبانيه» 1امامان و «دعاى عرفات» 2حسينبن على -عليهما السالم-
و «صحيفة سجاديه» اين زبور آل محمد،
و «صحيفة فاطميه»
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كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضيه است ،از ما است.
ما مفتخريم كه:
«باقر العلوم» 4باالترين شخصيت تاريخ است و كسى جز خداى تعالى و رسول(ص)
و ائمه معصومين(ع) مقام او را درك نكرده و نتوانند درك كرد ،از ما است.

 -1مناجات شعبانيه  -عالم جليل القدر ،على بن طاوس اين دعا را در اعمال ماه شعبان از حسين بن محمد« ابن خالويه» نقل مىكند و مىنويسد:
امير المؤمنين و فرزندانش(س) هميشه اين دعا را در ماه شعبان مىخواندند ( اقبال االعمال ،ص  - 68مفاتيح الجنان ،اعمال ماه شعبان)
حضرت امام خمينى(ره) مىفرمايند:
مناجات شعبانيه از بزرگترين مناجات و از عظيمترين معارف الهى و از بزرگترين امورى است كه آنهايى كه اهلش هستند ،مىتوانند تا حدود ادراك
خودشان استفاده كنند  ...اين از دعاهايى است كه من غير از اين دعا نديدم كه همة ائمه -روايت شده است كه همه -اين دعا را ،اين مناجات را مىخواندند.
اين دليل بر بزرگى اين مناجات است كه همة ائمه اين مناجات را مىخواندند(صحيفة امام ،ج ،17ص  7 -455خرداد  15 /1362شعبان )1403
-2دعاى عرفات  -دعاى گرانقدر« عرفه» ،مناجاتى است كه حضرت ابا عبد َّالل الحسين( ع) در بعد از ظهر روز عرفه ،در زير آسمان در صحراى عرفات
در حالى كه مانند باران اشك مىريختند ،قرائت كردند  (.اقبال االعمال -اعمال روز عرفه ،ص  -339زاد العماد ،ص  -265مفاتيح الجنان ،اعمال روز
است.
عرفه) .اين دعا بيانگر راز و نياز عاشقانة سرور آزادگان و ساالر شهيدان با محبوب و معبود خود خالق يكتاست و شامل مفاهيم بس بلند و عميق 	
كان جبرئيل َيأتيها
كان َد َخلَها ُح ٌ
 -3صحيفة فاطميه  -قال الصادق( ع)َّ :ان فاطمة َم َك َث ْت بَ ْعد َر ُسول اهلل َخ ْم َس ًة َو َس َ
زن شدي ٌد َعلى ابيها ،و َ
بعين َيوم ًا َو َق ْد َ
ُ
لي َي ْك ُت ُب ذلك فهذا ُم ْص َح ُف فاطم َة.
ع
كان
و
يتها
ر
ذ
في
ها
د
ع
ب
َ
َ
َ
طي ُب نفسهاَ ،و ُيخْ بِرها عن أبيها َو مكان ِ ِه و ُيخْ بِ ُرها بما ُيك َ
َ
ون ْ
ّ
َف ُيحسِ ُن َعزاها َعلى أَبيهاَ ،ي ْ
ٌّ
امام صادق(ع) فرمود :فاطمه( ع) بعد از رحلت پيامبر اكرم( ص) بيش از  75روز زنده نماند ،و غم جانسوز داغ پدر قلب او را لبريز كرده بود ،به اين جهت
جبرئيل پى در پى به حضورش مىآمد ،و او را در عزاى پدر سالمت باد مىگفت ،و تسلى بخش خاطر غمين زهرا( ع) بود ،و گاه از مقام و منزلت پدر
بزرگوارش سخن مىگفت ،و گاه از حوادثى كه بعد از رحلت او بر ذريهاش وارد مىگرديد خبر مىداد ،و امير المؤمنين(ع) نيز آنچه جبرئيل امال مىكرد
همه را به رشتة تحرير در مىآورد ،و مجموعه اين سخنان است كه به مصحف فاطمه موسوم گرديد ( .االصول م نالكافي ،ج  ،1ص .)241
در روايت ديگرى در كتاب كافى ،از امير المؤمنين( ع) نقل شده است كه :در اين مصحف مسائل شرعى از حالل و حرام مطرح نيست ،بلكه دانشى است
از آنچه واقع شده و يا به وقوع خواهد پيوست.
-4باقر العلوم  -اسم مبارك آن بزرگوار محمد ،و لقب مشهور او باقر است كه حضرت رسول( ص) آن حضرت را طى رواياتى به اين لقب ملقب فرمود.
كنية مشهور آن حضرت ،ابى جعفر و عمر مبارك ايشان  57سال بود .امام باقر دو امتياز در ميان ائمه(ع) دارد.
ين َو فا ِطم ٌِّى
اول :جد پدرى ايشان امام حسين( ع) و جد مادرى آن حضرت امام حسن( ع) است .از اين جهت در حق ايشان گفته شدهَ « :علَ ٌّ
وى م ِْن َعلَ ِو َّي َ
ِمى م ِْن ها ِش ِم َّي ْي َن» .امتياز ديگر آنكه وى پايه گذار انقالب فرهنگى شيعه محسوب مىشود .گرچه انتشار معارف شيعه به دست امام
م ِْن فاطِم َّي َ
ين َو هاش ٌّ
صادق( ع) صورت گرفت ،ولى به دست امام باقر پايه گذارى شد .در دوران امام باقر( ع) دولت بنى اميه رو به زوال بود ،مردم از آنها متنفر بودند .به علت
وجود كسى چون عمربن عبد العزيز ،كه عالوه بر اينكه نفع بزرگى براى شيعه داشت ،ضرر بزرگى نيز براى بنى اميه داشت و اختالف شديدى كه در
ممالك اسالمى پديد آمده بود و هر كسى از گوشهاى قيام مىكرد ،خلفا به سرعت تغيير مىكردند -چنانكه در مدت امامت امام باقر( ع) در مدت نوزده
سال پنج خليفه روى كار آمدند :وليد بن عبد الملك ،سليمان بن عبد الملك ،عمر بن عبد العزيز ،يزيد بن عبد الملك ،هشام بن عبد الملك -پس موقعيت
مناسبى براى آن حضرت كه از ظلم بنى اميه فارغ شده بود ،پديد آورد كه انقالب علمى را آغاز نمايد و بزرگانى از عامه و خاصه در اطراف ايشان جمع
شدند و حقايق اسالم ،لطايف اسالم و باالخره معارف اسالم را منتشر كردند ،از اين جهت رسول اكرم( ص) به ايشان لقب« باقر» داده است.
صاحب لسان العرب مىگويد «:لُق َِّب ب ِ ِه ِلنَّ ُه بَق ََر الْ ِعلْ َم َو َع َر َف ْأصلَ ُه َو ْاس َت ْن َب َط َف ْر َع ُه َو تَ َو َّس َع فيهَِ ،و الت ََّب ُّق ُر ال َّت َو ُّس ُع» امام باقر ملقب به اين لقب است ،چون
شكافندة علم است ،پاية علوم اسالمى را شناخت و فروع آن را درك فرمود و آن را توسعه داد و ريشة تبقر به معنى توسعه است.
يوشك ْأن تبغى ح ّتى تَلْقَى َولَ َداً م َِن الْ ُح َس ْي ِن ُي ُ
جابر ُ
قال لَ ُه
عامه و خاصه نقل مىكنند كه رسول اكرم( ص) به جابر بن عبد َّالل انصارى فرموده است «:يا ُ
َّبيين بَ ْقراًَ ،فإِذا لَقي َت ُه َف َأ ْق ِرئْ ُه ِم ّني ا َّلسال ُم» اى جابر ،تو زنده مىمانى ،مردى از اوالد حسين را كه نامش محمد است ،مالقات مىكنى كه
ُم َح َّمد َي ْبق ُُر ِعلْ َم الن َ
او علم انبيا را مىشكافد .هنگامى كه او را ديدى سالمم را به او برسان ( .چهارده معصوم ،آيت َّالل مظاهرى ،ص . )84
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و ما مفتخريم كه:
مذهب ما «جعفرى» است كه فقه ما كه درياى بىپايان است ،يكى از آثار اوست.
و ما مفتخريم به همة ائمه معصومين -عليهم صلوات اهلل -و متعهد به پيروى آنانيم.
ما مفتخريم كه:
ائمه معصومين ما -صلوات اهلل و سالمه عليهم -در راه تعالى دين اسالم و در راه
پياده كردن قرآن كريم كه تشكيل حكومت عدل يكى از ابعاد آن است ،در حبس و
تبعيد به سر برده و عاقبت در راه براندازى حكومتهاى جائرانه و طاغوتيان زمان خود
شهيدشدند.
و ما امروز مفتخريم كه:
مىخواهيم مقاصد قرآن و سنت را پياده كنيم و اقشار مختلفة ملت ما در اين راه

ِ
بزرگ سرنوشتساز ،سر از پا نشناخته ،جان و مال و عزيزان خود را نثار راه خدا مىكنند.

1

وظیفة آحاد مسلمانان و وظیفة فقها

گفتیم که همة ما در برابر مردممان مسئول هستیم .دیدیم که پیامبر رحمت این

مسئولیت را به دوش همه گذاشتهاند .اما تبلیغ دین و ترویج احکام نورانی اسالم مقدمهای
دارد که لزوم ًا باید افرادی که به دنبال آنند ،رعایت کنند.

خداوند سبحان وظیفة تبلیغ تخصصی اسالم را برعهدة افراد خاصی گذاشته که

دارای تحصیالت فقهی باشند .آیة  122سورة توبه در همین مورد نازل شده است که

شرح آن گذشت.

اما شرح و بسط آیة مورد نظر حايز اهم ّیت بسیار است .از آنجایی که تحصیلکنندگان

علوم دینی میخواهند جانشین عام ائمة معصومین باشند ،حداقل باید چهار صفت ممتاز داشته
باشند:

امام صادق(ع) فرمودهاند:
كان ِمن ال ُفقَها ِء صائن ًا ِ
لنفس ِه ،حا ِفظ ًا لِدي ِن ِهُ ،مخالِف ًا على َهوا ُه،
َفأ َّما َمن َ
ُم ِطيع ًا ِ
ألمر َموال ُه،
2
ف ِلل َعوا ِّم أن ُي َق ِّل ُدو ُه.
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اما از فُقهاي دین آنکه:

 -1صحيفة امام ،ج ،21ص  -393وصيتنامة سياسى -الهى  -تاريخ نگارش 26 :بهمن  1 /1361جمادىاالول .1403
 -2احتجاج شیخ طبرسی ،ج  ،2ص .459

 –1خویشتندار باشند.
 –2از دینش با تمام توان حفاظت کنند.
 –3مخالف هوای نفسش باشد.
 –4مطیع موال و امام خود در ترویج دین و فتوا باشد.
بر مردم است که از چنان فقیهی تقلید نمایند.

والیت فقیه

یکی از زیباییهای والیت عام ،اعتقاد به والیت فقیه است .همانگونه که گفتیم بخشی

از وظايف تبلیغ اسالم و تبیین تشیع برعهدة فقهاي بزرگوار است .امری که در  1400سال

گذشته به بهترین وجهی انجام شده است.

مراجع عالیقدر در چهارده قرن اخیر به بهترین شکل ممکن هم از ارزشهای اسالمی

و تفکرات شیعی پاسداری کردند و هم تفکر تبیین دین و تحکیم مبانی اسالمی را تدوین
نمودند .اتفاق ًا بهترین و جامعترین کتب فقهی در همین مدت تالیف گردید .نظر به اینکه
فقهاي عظام عالوه بر تحکیم مبانی به اندیشة دیرپای والیت ائمه هم اعتقاد راسخ دارند،

فقها در مهمترین اندیشة اسالمی که «حکومت» است ،نیز نظر ج ّدی دارند .آنها در شرایط
ویژه مردم را برای تشکیل حکومت اسالمی فرامیخواندند .نظر به اینکه قبل از تشکیل
حکومت اسالمی موانع حکومت که همان رژیمهای مستبد و فاسد و خونخوار است ،باید
برچیده شود ،لذا مبارزة مستمر و ج ّدی با دیکتاتورها اصل غیرقابل انکار بوده است.
پس از سرنگونی رژیم ،والیت فقیه با تف ّکر اسالمی و با احترام به مردم دست به

تشکیل حکومت میزنند؛ کاری که حضرت امام خمینی انجام دادند.

تشکیل حکومت مبتنی بر والیت فقیه ،حکومتی مترقی ،مردمی ،شاداب ،تازه ،به روز،

و حاصل اعتقاد به والیت فقیه به نیابت از والیت ائمة اطهار است.

این تفکر نو رقیب ج ّدی اسالم حکومتی ضد اهلالبیت است که مکتبی بسته ،کمجاذبه،

نامتمرکز ،غیرمردمی ،غیرقابل انعطاف ،وابستگیزا ،عدالتکش و استعدادستیز است.
دیدیم که:

 اسالم برخاسته از والیت فقیه موجب جهانی شدن اسالم و گرایش غیراحساسی به قرآنو بازگشت مسلمانان مردد به اسالم و قدرت گرفتن مسلمانان و تضعیف ملموس و محسوس
قدرتها و ابرقدرتها شده و این حرکت ادامه دارد.
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ذی ً
ال به بخشی از اثرات اعتقاد به والیت فقیه در تشکیل حکومت اسالمی میپردازیم:

 5شاخص عمدة انقالبیگری

از تجزیه و تحلیل عمیق مقام معظم رهبـری از مسائل سیاسی داخلی و بینالمللی در

سالروز ارتحال امام خمینی رحمهاهلل علیه 1چنين استباط دارم:

«-1پایبندیبهمبانیوارزشهایاساسیانقالباسالمی»«،هدفگیریمستمرآرمانها

و همت بلند برای رسیدن به آنها»« ،پایبندی به استقالل همهجانبة کشور»« ،حساسیت در
برابر دشمن و تبعیت نکردن از او» و «تقوای دینی و سیاسی».

ايشان در تشریح «پایبندی به ارزشها ،اصول و مبانی» گفتند:

 -اعتقاد به اسالم ناب در برابر اسالم آمریکایی» اصليترین نکتة این شاخص است.

ایشان خاطرنشان کردند:

 -اسالم آمریکایی دو شاخه دارد:

متحجر
الف :اسالم
ّ

ب :اسالم سکوالر

استکبار از هر دو شاخه حمایت میکند.

آنها را راهنمایی میکنند ،یک جاهایی آنها را کمک میکنند؛ اسالم ناب در مقابل آنهاست.
در مقابل ،اسالم ناب اعتقاد عمیق به محور بودن مردم[دارد].

در نظام اسالمی «رأی و خواست و اهـداف ومنافـع مـردم» اصل است و اعتقاد واقعی

به این حقایق از ضرورت انقالبیگری است.

« -2پیشرفت و تکامل» را از دیگر ارزشهای اساسی انقالب برشمردند و افزودند:

تحول و بهتر شدن
 -فرد انقالبی به این ارزش نیز اعتقاد دارد و هر روز در پی ّ

اوضاع است.

«حمایت از محرومان و اقشار ضعیف» و «حمایت از مظلومان جهان» ارزش دیگری بود

اولین شاخص انقالبیگری یعنی پایبندی به اصول ومبانی انقالب
که رهبر انقالب در تبیین ّ

به آن اشاره کردند.
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ایشان در توضیح آن فرمودند:

 -1حرم امام خمینی(ره) 1395/3/14

-اگرپایبندیوبهتعبیرقرآن«استقامت»وجودداشت،حرکتمسئوالنونظامدرتندباد

حوادث نیز مستقیم و مستحکم خواهد بود وگرنه به «عملگرایی افراطی» دچار میشویم
و با هر حادثهای مسیر و جهت حرکت عوض میشود.

ایشان «تنبلی و محافظهکاری و نا امیدی» را نقطة مقابل این شاخص دانستند و تأکید

کردند:

 -راه پیشرفت ،تمام نشدنی است و باید با انقالبیگری مدام در این مسیر حرکت کرد.

 –3انقالبیگری «پایبندی به استقالل» است که رهبر انقالب در سخنان خود در اجتماع

عظیم مردم در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام رحمهاهلل علیه آن را در سه بعد سیاسی،

فرهنگی و اقتصادی تبیین کردند.

معنای حقیقی استقالل سیاسی این است که فریب شیوههای مختلف دشمن را نخوریم

و در هر موقعیتی مراقب استقالل داخلی ،منطقهای و جهانی باشیم.

ایشان راجع به حیلهگریهای دشمنان بهخصوص آمریکا خاطرنشان کردند:

 آنها همیشه با تهدید جلو نمیآیند .گاه با لبخند و حتی تملق حرف میزنند .مث ًال

نامه مینویسند که بیایید مشکالت جهانی را با مشارکت حل کنیم ...دعوت دشمن برای
همکاری در حل مسائل جهانی یعنی دعوت به کمک و ایفای نقش در ''بازی و میدانی که او

برای حل مسائل موردنظرش'' ترسیم و تعیین کرده است.

–4حساسیتدرمقابلدشمن       .بایدهرحرکتدشمنرارصدوتحلیلکرد.اهدافاوراشناخت

و با حساس ّیت الزم در مقابل زهر احتمالی فعالیتهای دشمن «پادزهر» آماده کرد.

رهبري با انتقاد از کسانی که با چشم بستن بر دشمنیهای آشکار ومکرر آمریکا

«توهم توطئه» مینامند ،افزودند:
سخن گفتن از دشمن را ّ

 -انکار دشمنیهای عمیق و واضح آمریکا با جمهوری اسالمی و ملّت ایران توطئه است

برای کاهش حساسیتها در مقابل شیطان بزرگ.

رهبر انقالب خصومت آمریکا با انقالب را ذاتی خواندند وافزودند:

 -نظام سلطه با جنگافروزی ،حمایت از تروریسم ،سرکوب آزادیخواهان و ظل م و ستم

بر مظلومان فلسطینی ،طبیعت خود را آشکار میکند و نظام اسالمی نمیتواند در مقابل این
سرکوبها ساکت و بیاعتنا بماند...
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بنابراین هر فرد و هر جریانی که برای اسالم و به نام اسالم کار میکند ،اگر به آمریکا

اعتماد کند ،دچار خطای بزرگ شده وسیلی آن را خواهد خورد.

 –5تقـوای دینی و سیاسی .تقـوای دینـی یعنی تالش و مراقبت برای تحقق همة اهدافـی
که اسالم برای جامعه تعیین ومطالبه کرده است.

در این زمینه نباید به محاسبة صرف ًا عقالیی تکیه کرد ،زیرا پیگیری این اهداف تکلیف

دینی است و هرکس اسالم را از حوزههای اجتماعی و سیاسی جدا کند ،دین مبین خدا را

نشناختهاست.

اگر تقـوای دینـی ،حاصل شد ،تقـوای سیاسـی نیز حاصل خواهد شد و انسان را در

«لغزشگاههای سیاسی و مسئولیتی» حفظ خواهد کرد.

1

فاجعة بزرگ

وقتی شخص مسلمان در زندگی خود خط فکری و عقیدتی خود را از کالماهلل مجید

و از اهل بیت عصمت و طهارت (همان انوار مق ّدسی که خداوند سبحان پاکدامنی و

خدامحوری و ثبات قدم و فالح و رستگاری آنها را تضمین کرده است) فرابگیرد ،دیگر

هیچگونه خوفی به دل راه نخواهد داد و هرگز دچار یأس و سرخوردگی نمیگردد .مسائل
تحدثه» را هم با اجازة ائمة اطهار از فقهاي عظام اداماهلل ِظلَّ ُهم َعلَی رؤوس المسلمین)
« ُم ْس َ
استفادهمیکنند.

چنین مردمی با چنین دینی همواره سربلند خواهد بود.

چیزی که پیامبر اسالم به دستور خداوند سبحان با تعیین علیبنابیطالب به جانشینی

خود دنبال آن بود ،اما معاالسف عدهای دنیاپرست دینشعار ،که وجود مق ّدس امیرمؤمنان
را برای رهبری خود نمیپذیرفتند -پس از ارتحال پیامبر با تمامی نیرو و امکانات تالش

کردند تا از جانشین ایشان ممانعت به عمل آورند.
طرح از پیش تهیه شده

همان روزی که پیامبر از دنیا رفتند ،تعداد زیادی از افراد غیربومی و ناآشنا وارد مدینه
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شدند .در هیچ سندی تعداد آنها قید نشده است ،اما هرچه بود جمع ّیت کثیری مدینه را پر
 -1روزنامههای معتبر کشور .یکشنبه 95/3/16

کردند.اینخودنشانگرآناستکهموضوعجلوگیریازجانشینیامیرالمؤمنینمهندسیشده

و از ماهها قبل تصمیمگیری شده بود.

نویسنده تردیدی ندارد که این مخالفتها از قبل از حادثة غدیر خم شروع شده بود.

زیرا موضوع جانشینی امیرالمؤمنین توسط پیامبر بارها طرح شده بود .دنیاپرستان در

ظاهر سکوت میکردند ،چون هم جرأت مخالفت علنی را نداشتند و هم به مصلحت خود

نمیدیدند که مخالفت خود را آشکار کنند .حتی شخصی که بعدها خود را خلیفة دوم پیامبر

معرفی میکرد ،در روز غدیر پس از ابراز خرسندي از تعیین امیرالمؤمنین به جانشینی
یاامیرال ُمؤمِنین (مبارکباد ،مبارکباد یا امیرالمؤمنین!)
پیامبر ،سه بار گفتَ :ب ّ ٍخ َب ٍِخ لَک
َ

همین شخص در رأس همة مخالفان علیبنابیطالب قرار گرفت و همة طرفداران مولی

را به ش ّدت تهدید کرد .اکثریت قریب به اتفاق هواداران اهلالبیت از ترس ،نفس برنمیآوردند.

یکی دو نفر از جمله زبیر که از امیرالمؤمنین حمایت علنی کرد و حتی تهدید نمود که با این

شمشیر با مخالفان مولی میجنگم ،به دستور همان شخص شمشیر از دستش گرفتند و
با مشت و لگد به جانش افتادند و تا ميتوانستند او را مجروح و مصدوم نمودند .سپس

شمشیرش را آنقدر به سنگ زدند که شکسته شد...

هیچکس ندانست که آن همه جمع ّیت از کجا آمدند ،چه کسانی بودند و با چه وسیلهای برای

حضور در مدینه آنها را مطلع کرده بودند؟

آن روزها که «موبایل» نبود .تلفن هم اختراع نشده بود .تلگراف و از این دست ابزار

هم مفهوم نداشت .میتوان قطع و یقین کرد که دنیادوستان شبپرست از ماهها قبل که
متوجه شده بودند که پیامبر رحمت ،طولی نخواهد گذشت که از دنیا میروند،
روی قراين
ّ
با رؤسای بعضی از قبایل دور و عشایر برای حضور به موقع افرادشان در مدینه صحبت

کرده بودند.

همچنین باید پذیرفت در روزهایی که پیامبر حال مساعدی نداشتند ،قاصدان سران

مدینه به طور دايم بین مدینه و عشایر در رفت وآمد بودهاند تا نیروهای خود را به حومة

مدینهبیاورند.

همینها پس از اطالع از ارتحال پیامبر بالفاصله وارد مدینه شدند و در نقاط مختلف

حساس مدینه استقرار یافتند.
و ّ

ازطرفی میبینیم که ابوبکر همة اطالعات خود از داخل بیت پیامبر از دخترش عایشه

میگرفت...
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موفقیت کودتا

هجوم هم ه جانبـة سران سپاه ابلیس به مواضع اسالم ناب و همراهی جمع کثیری از

مردم مدینه و اشغالگران از آنها از یک حقیقت پرد ه برمیدارد ،آن هم این است که:
طرح کودتا از خیلی قبل و حتی قبل از غدیر تهیه شده بود.

شركت عمدة سران کودتا در توطئة ترور پیامبر در مسیر بازگشت از تبوک به مدینه

در سال نهم هجرت ،دستپاچگی آنها را در قبضة قدرت نشان میدهد؛
زيرا آنها قدرت را میخواستند.

از دید آنها تفاوتی نمیکرد که با کشتن پیامبر به قدرت دست یابند ،یا با ارتحال

پیامبر!!

بدبخت مردمی که سعادت خود را در مرگ پیامبر رحمت میدیدند و بدبخت مردمی

صحه میگذارند و از آنها پیروی میکنند.
که هنوز هم بر کار خالف آنها ّ
علت موفقيت كودتا

اولیة کودتاگران میپردازیم.
حال به اقدامات ّ

از آنجایی که کودتاگران با سه موضوع بسیار مهم در غصب خالفت مواجه بودند،

آن سه عنصر عبارت بودند از:

نمیتوانستند به حکومت خود ادامه بدهند.

 –1عدم حاكميت اهلالبیت(ع) در جامعه:

از آنجایی که همگان راجع به جایگاه اهلالبیت در دربار پروردگار و در نزد پیامبر

اکرم اسالم اطالع داشتند ،مخالفان میدانستند که تا آنها هستند حکومت آنها تحکیم نمییابد
و جا نمیافتد؛ چون حضور اهلالبیت ضامن بقای اسالم و حكومت اسالم محسوب میشد.
 –2عدم تبعيت از احادیث نبوی:

قرآن کریم کتاب فرامین الهی برای زندگی شرافتمندانه در دنیاست .برای اغلب
موضوعاتی که در قرآن آمده است ،نقطهنظرات تعیینکننده داشتند؛ مث ً
ال همانگونه که در

حکم «نماز» که در قرآن به صورت کلّی به آن اشاره شده است ،شرح حکم در کالم پیامبر
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وجود داشت.همینطور راجع به دیگر احکام؛ از جمله راجع به اهلالبیت.

بنابراین تا این احادیث در جامعه بود ،مبارزه با مخالفان کودتا مقدور نبود.

 –3محروم نمودن صاحبان ارث از حق خود.

کودتاگران برای آنکه اطراف اهلالبیت را خلوت کنند ،مزرعة فدک را که ملک پیامبر(ص)

بود و به حضرت زهرا واگذار کرده بودند ،غصب نمودند .آنها با این کار ،هم اهلالبیت را در

ُعسرت اقتصادی قرار دادند و هم دست آنها را برای کمک به نیازمندان بستند.

ابوبكر در لحظات احتضار پیامبر در مدینه نبود .حال آنکه او از کارگردانان اصلی

جلوگیری از خالفت امیرالمؤمنین علیبنابیطالب بود.

هیچکس از او نپرسید :فالنی در این لحظات بسیار مهم کجا بودی؟

آیا نمیتوان گفت که وی در تدارک حضور عناصر ضد شورش در مدینه بوده است؟
اقدامات عملي كودتاگران

کودتاچیان برای آنکه با شورش عمومی روبهرو نشوند به سه کار مهم دست زدند.

 –1با حضور در جلسهای در «سقیفة بنی صاعده» در تراشیدن خلیفه پیشقدم شدند.

 –2با سران مدینه و به خصوص با آنهایی که دنیادوستتر و نرمتر بودند ،تماس

گرفتند و برای حضور آنها در دولت آینده به آنها قول مساعد دادند!!

 –3برای آنکه بتوانند هم مخالفان را تسلیم کنند وهم به ضدکودتا مبتال نشوند ،همانگونه

که گفتیم ،جمع قابل مالحظهای از قبایل و عشایر را به مدینه آوردند تا در ضدیت با اهلالبیت
به آنها کمک کنند؛ عناصر َخشن و مهیب که حتی لهجة آنها هم برای بسیاری از اهالی مدینه

ناآشنا بود .همة این تالشها به این منظور بود که دستور خدا و پیامبر اجرا نشود.

عجیب است .بشر تا این اندازه سقوط میکند که جلو وصیت پیامبر را میگیرد که پیامبر

با دلی شکسته و غصة فراوان از دنیا رحلت کنند.
آیا این منتهای گمراهی سران کودتا نیست؟

ابن عباس میگوید:

 -بزرگترین مصیبت برای اسالم این بود که اختالف و مجادلة گروهی از صحابه مانع

از آن شد که پیامبر نامة موردنظر خود را بنویسد.

1

ابوبکر بر فراز منبر پیامبر(ص)

در گرماگرم سر وصداهای بلند و فریادهای گوشخراش ،یکمرتبه مردم مشاهده

 -1صحیح بخاری ،کتاب علم ،ج  ،1ص  - 32صحیح مسلم ،ج  2ص  - 14مسند احمد ،ج  ،1ص  - 325طبقات کبری ،ج  ،2ص 244
 -نقدی از فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،ص . 527
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جراح
کردند که ابوبکر بر منبر پیامبر نشسته است و در دوطرف منبر عمر و ابوعبیدة ّ
با شمشیرهای بیرون آمده از نیام ایستادهاند؛ امری که تعجب عمیق مردم را برانگیخت.

بالفاصله عمر دست خود را به سوی ابوبکر دراز کرد و جانشینی پیامبر را به وی تبریک

گفت!!

بماند که وقتی مهاجرین بحث جانشینی پیامبر را مطرح کردند ،انصار مدینه اعم از

قبیلة اوس و خزرج که حرفهای جدید مهاجرین در آغاز با اعتقادات آنها سازگار نبود و
با آن مخالف بودند ،ا ّما بعضی از دنیادوستان همان دو قبیله ابتدا در دل و در مرحلة بعد

با زبان از کودتاگران حمایت کردند.

«س ْعدبن ُعباده» بر والیتمداری خود باقی
عمدة قبیلة خزرج تحت تأثیر رئیس خود َ

ماندند و از والیت امیرالمؤمنین به نوعی حمایت میکردند ،اما «اسعدبن حضیر انصاری»
رئیس قبیلة اوس هم برای آنکه از قافله عقب نماند ،جانب کودتاگران را گرفت.

با هماهنگ شدن انصار با کودتاگران ،خیال سران فتنه از ناحیة آنها تا حد زیادی

راحت شد .زیرا انصار بالقوه بیشتر از مهاجرین به پیامبر و به اهلالبیت تعلق خاطر داشتند
و بیشتر از دیگران از پیامبر اطاعت میکردند .اما کار اغلب آنها در پیروی از کودتاگران تا

امروز که هزار و چهارصد سال از آن روز سیاه میگذرد ،مسلمانان حقیقی در تعجبند و

خشم خود را نیز نمیتوانند پنهان کنند.

بعدها فشار سیاسی و اقتصادی و روانی کودتاگران چنان عرصه را بر مخالفان تنگ

کرد که فیالمثل سعدبن عباده دیگر نتوانست در مدینه زندگی کند .به ناچار او مدینه را
ترک کرد و شام را که از مدینه بسیار دور بود ،برای زندگی خود برگزید.

گماشتگان کودتاگران ُسعدبن عباده را در شام ترور کردند و در مدینه شایع کردند:
َ -ق َتلَ ُه الْج ِّن :جنیها او را کشتند!!

دوران ُعسرت قرآن و اهلالبیت(ع)

با روی کـار آمدن خلیفـة اول ،امـور به گونهای پیش رفت که مخالفـان اهلالبیـت

میخواستند .یعنی وقتی کودتاگران مانع استقرار خالفت امیرالمؤمنین شدند ،کارها باید
خالف مصالح اسالم و قرآن پیش برود و افراد مخالف اسالم و قرآن مصدر امور شوند.
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این فرمول در اصل درست است .ما از هرکس كه حمایت میکنیم ،عمدة دلـيـل ما به

خاطر افکار ،اندیشهها و عملکرد اوست.

کودتاگران به هر دلیل که در اسناد وجود دارد ،میل نداشتند اهلالبیت بر آنها حکومت

کنند .آنها از رفتار آسمانی پیامبر هم ناراحت بودند ،اما جرأت نمیکردند اقدامی علیه پیامبر
انجام دهند .اما در پنهان عمیق ًا مخالف اندیشـههای پیامبر و اهلالبیت بودند .یکی دو بار

تصمیم به ترور پیامبر گرفتند ،ولی طرح آنها قبل از هر اقدامی لو رفت .حوصله و بردباری
پیامبر هم مانع از تنبیه آنها میشد.
همانگونه که نوشتیم:

آنها در موضوع صلح حدیب ّیه هم کام ً
ال مخالفت کردند؛ چنانکه در فصل یازدهم

شرح آن را خواهيم آورد .آنها با کارنامة ضعیف عقیدتی و عدم انجام یک عمل چشمگیر در

توجه ویژه داشتند.
تقویت اسالم که برای آنها محبوبیت کسب کند ،به ناچار به دو موضوع ّ

 –1در جنگها ف ّعال نباشند .هیچکس از بتپرستان را به هالکت نرسانند ،تا پس از

کودتا از حمایتهای بتپرستان سابق که هنوز هم دلبستگی زیادی به اسالم نداشتند،
برخوردار شوند.

 –2کاری نکنند که جانشان به خطر بیفتد و مسألة کودتا موضوع ًا منتفی شود .به همین

دلیل در هیچ غزوه و سر ّیهای ف ّعال نبودند.
در جنگ اُ ُحد همانگونه که آوردیم ،از میدان فرار کردند .بنابراین آن روز که دیگر از

حضور فیزیکی پیامبر خبری نبود ،هرچه توانستند علیه پیامبر انجام دادند.

احتجاج حضرت زهرا(س) با ابوبکر

نظر به اینکه حق مسلّم امیرالمؤمنین امری محتوم و منصوص است و موضوع

از ناحیة خداوند سبحان به پیامبر ابالغ شده است ،بنابراین اهلالبیت در هیچ زمانی از

پیگیری آن خودداری نکردند.

پیگیری اوامر پروردگار متعال در حاکمیت توحید با بعثت  124هزار پیامبر ابالغ،

نبوت مبعوث گردیدند .تالش  23سالة
تبلیغ و پیگیری شد تا پیامبر عظیمالشأن اسالم به ّ
پیامبر ،مسیر توحید را تا حدود زیادی همواره کرد .سرانجام روح بزرگ و ملکوتی پیامبر

رحمت به سوی آسمانها پر کشید و عالم هستی را به سوگ نشاند .انتظار خداوند و

اهلالبیت و خوبان و نیکان عالم این بود که مسلمانان متفق و متحد ،دست علیبنابیطالب

را به عنوان خلیفة پیامبر به گرمی بفشارند و حمایت همهجانبة خود را از امامت و خالفت

ایشان اعالم کنند...
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اما دریغ و درد که این انتظار محقق نشد و این حق مسلم اهلالبیت تحقق نیافت...

حضرت زهرای مرضیه که پس از کودتا و توسط کودتاگران مضروب ،مجروح و

مصدوم شد ،در بستر بیماری قرار داشتند .سران کودتا به منظور ظاهرسازی و ریاكاري
از امیرالمؤمنین درخواست عیادت از حضرت زهرا کردند.

موضوع به زهرای مرضیه منعکس شد .ابتدا حضرت فاطمه نپذیرفتند ،چون از اهداف

شیطانی آنها مطلع بودند؛ اما سرانجام این مالقات انجام شد.

قبل از اشاره به گفتگوی کودتاگران با حضرت زهرا نقل این موضوع را الزم میدانیم

که کودتاگران هر کاری که الزم بود ،انجام میدادند تا هم موانع راه را بردارند و هم به هر

قیمت به تحکیم قدرت خود بکوشند.

مخالفتحضرتزهرابادرخواستمالقاتکودتاگرانجنبةسیاسیداشتتامسلمانان

در آن روزها و مردم عالم در طول تاریخ بدانند که اهلالبیت با غصب خالفت مولی مخالفند

و از کودتاگران نفرت دارند و آنها را دشمن خدا و پیامبر و دشمن اسالم میدانند .اما به

قدری صدای کودتاگران بلند بود و صوت اهلالبیت ضعیف ،كه حتي کودتاگران به کرات
تصمیم داشتند امیرالمؤمنین را به شهادت برسانند؛ ...باالخره این مالقات انجام شد.
مالقات در بستر بیماری

با وساطت امیرالمؤمنین(ع) ،شیخین به دیدار حضرت زهرا شتافتند .مالقاتی که اص ً
ال

مورد رضایت ایشان نبود .اما مصلحت در این بود که این کار انجام شود...

حضرت زهرا پس از چند لحظه سکوت که نشان خشم خود از آنها بود ،به آنها

فرمودند:

 اگر من حدیثی را از پیامبر نقل کنم که شما با آن آشنا هستید ،به آن عمل خواهید کرد؟گفتند آری.
فرمودند:

 -خشنودی من و خشم فاطمه موجب خرسندی و غضب من است؛ هرکس فاطمه دخترم

را دوست داشته باشد ،مرا دوست داشته و هرکس فاطمه را خشنود و راضی سازد ،مرا
خشنود و راضی ساخته است و هرکس فاطمه را به خشم درآورد ،مرا به خشم آورده است؟
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گفتند :آری .این حدیث را از رسول خدا شنیدهایم.
حضرت زهرا فرمودند:

 -پس ،خداوند و فرشتگان را شاهد و گواه میگیرم که شما مرا به خشم درآوردید و

راضی نساختید .هرگاه پیامبر را مالقات کنم ،از شما به او شکایت خواهم کرد.

ابوبکرگفت:منازخشموغضبآنحضرتوازخشموغضبتو،ایفاطمه،بهخداوند

پناه میبرم.

سپس شروع به گریستن کرد .او چنان میگریست که نزدیک بود جانش به در رود .در

آن لحظه ،حضرت زهرا فرمودند :به خدا سوگند به دنبال هر نمازی که میخوانم تو را نفرین

میکنم.

1

پیامبر اسالم راجع به شخصیت زهرای مرضیه مطالب بسیار مهمی فرمودند .بهرغم

اهم ّیت این مطالب و تأکید و تکرار آنها ،باز هم کودتاگران دنیاپرست همة اندرزهای خدا و
پیامبر را زیرپا گذاشتند و حقّ زهرا(س) را غصب کردند.

در اینجا و حسب بحث ،یکی از آن احادیث را میآوریم:

يا فاطمه!
ِ 2
ّان َ
اهلل َی ِ
غض ُب لِغَضَ ِب ِ
ک و َیرضى لِرضاک.
ای فاطمه!

خداوند از غضب تو خشمگین میشود و از رضایت تو راضی میگردد.

حدیث فوق به شکل زیر نیز در کتب اهل تسنن فراوان وجود دارد.
3
إن َ
اهلل َيغْضَ ُب لِغَضَ ِب َف ِاط َم َة َو َي ْرضَ ى لِ ِرضَ ا َها.
َّ

خداوند با خشم زهرا غضبناک ،و با خرسندی زهرا خرسند میشود.

حدیث فوق را تقریب ًا همة محققان اهل تسنن به عنوان خط کلّی پیامبر در مورد حضرت

زهرا(س) در آثار خود آوردهاند.

بنابراین کودتاگران در سه جبهه به مبارزه و زد وخورد با اهلالبیت(ع) پرداختند؛

 -نخست تا توانستند آنها را تضعیف کردند .درب خانة زهرای مرضیه(س) که جبريیل

بدون اجازه وارد نمیشد ،آتش زدند و زهـرای مرضیـه را مصدوم ،مضروب و مجروح

کردند.

محسن حضرت زهرا نيز در اين واقعة شوم سقط شد.

 -1االمامه والسیاسه .ابن قتيبه دینوری ،ج  ،1ص  -13بحاراالنوار ،الغدير ،شبهاي پيشاور و ...
 -2مستدرک حاکم نیشابوری ،ج  ،3ص .154
 -3األمالي(للصدوق) ،النص ،ص .384
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برخورد شدید و بیرحمان ة کودتاگران با حضرت زهرا به قدری معروف و از مسلّمات
است که حتی بسیاری از علماي اهل سنّت نوشتهاند .مث ً
ال «ابن حجر عسقالنی» دانشمند

معروف اهلسنّت مینویسد:

«مح ّمد بن حماد کوفی حافظ بعد از آن که تاریخ وفات او را نوشته ،گوید:

ویدرتمامدورانعمرشبااعتقادصحیحواستواربود.دراواخرعمربیشتریناحادیث

کهنزداوقرائتمیشد،روایاتواحادیثیبودکهبهمطاعنوبدیهایصحابهمربوطمیشد.
روزی نزد او رفتم ،دیدم مردی بر او این حدیث را قرائت میکند:

 ''-عمر چنان بر سینة زهرا(س) لگد زد که محسن او سقط شد»''.

1

اینها نمونهای از رفتار خشن ولی حساب شدة کودتاگران با اهلالبیت بود.

اولین شهید اهلالبیت،
همین برخورد ستمگرانة کودتاگران سرانجام موجب شهادت ّ

حضرت زهرا(س) شد.

 -کودتاگران پس از آنکه گام نخست را بیرحمانه و خشن برداشتند ،نوبت به احادیث

مفسرومب ّینقرآنشریفبود.بدوناستفادهازاحادیثنبوی
پیامبررسید.چیزیکه ّ
معرفّ ،
حتی خدا را نمیتوان عبادت و اطاعت کرد.

کودتاگران با صدور یک بخشنامه ،استفاده از احادیث را منع کردند و مخالفان را شدیداً

تهدید نمودند .خلیفة دوم که در روزهای آخر حیات پیامبر رحمت روزی با جمعی از همکاران
خود در منزل پیامبر بود ،پیامبر میخواستند در آن جمع بر مطلبی که چندین بار آن را مطرح

کرده بودند -یعنی خالفت امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب -تأکید چند باره کنند .فرمودند:
 -کاغد و قلم بیاورید تا چیزی بر آن نوشته شود که بعد از من گمراه نشوید.

عمر که از نوع صحبتهای پیامبر متوجه مقصود پیامبر شده بود ،با صدای بلند گفت:
ِ 2
اب اهلل.
رح ْس ُب َنا ِك َت ُ
الر ُجل فإنَّه لَ َي ُ
هج َ
َد َ
عوا َّ
این مرد را رها کنید که (نعوذباهلل) هذیان میگوید.
کتاب خدا ما را بس است.

پیامبر ناراحت شدند و فرمودندُ :قو ُموا ِعندی.

از اینجا بروید .مصلحت نیست پیش من نزاع کنید.

این گستاخانهترین موضعگیريی بود که در محضر پیامبر و علیه پیامبر و علیه خواستها
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و رهنمودهای پیامبر توسط کسانی مطرح شد که بعدها علیه اهلالبیت دست به کودتا زدند.
 -1لسانالمیزان ،ج  ، 5ص .177
 -2از ظهور اسالم تا سقوط بغداد .علی محمد بشارتی ،چاپ دوم ،ص ، 88به نقل از شبهای پیشاور ،ص . 658

خلیفة دوم در راستای دستورالعمل خطرناک خود ش ّدت عمل هم چاشنی کار خود کرد

و مخالفان ودولتمردان را تنبیه نمود .چنانکه روزی به «ابن مسعود» و «ابودردا» و «ابوذر»

که هر سه از شخصیتهای بزرگ صدر اسالم بودند ،گفت:
 -این حدیثها چیست که از پیامبر نقل میکنید؟

آنگاه دستور داد که هر سه نفرشان را زندانی کنند .این سه تن تا هنگام مرگ عمر

در زندان به سر میبردند».

1

«شعبی»میگوید:

یک سال با پسر عمر همنشین بودم .از وی برای نمونه حتی یک حدیث از پیامبر

نشنیدم.

«عبداهلل عمر» از محدثان معروف بود.

2

با همین برنامه ،هم اهلالبیت را تضعیف کرده ،خانهنشین نمودند و سپس به شهادت
رساندند و هم به کلّی جامعه را از فکر و فرهنگ پیامبر با منع انتشار حدیث خالی کردند.
ما چون در دیگر کتابهای خود از تالشهای مذبوحانة دشمنان اهلالبیت پس از ارتحال

پیامبر به تفصیل سخن گفتهایم ،در اینجا به همین مختصر بسنده میکنیم و عالقمندان را
برای اطالع بیشتر به منابع معتبر ارجاع میدهیم.

 -نکتهای که در پایان این فصل ناچار از توضیح و شرح آن هستیم ،بالی ویرانگر و

برباددهندهای بود که با غصب خالفت امیرالمؤمنین در جامعة اسالمی نازل شد.

کودتاگران که خود با صراحت و بارها از فضیلتهای علیبنابیطالب نسبت به خود

گفته بودند ،هرگز حاضر نشدند به فرمان خداوند و توصیههای اکید پیامبر عمل کنند و
خالفت را به مولی واگذار نمايند.

آنها برخالف حکـم اسالمی که حکـم اسالمی باید عالوه بر تقوا و مدیریت عدالتگرا و

دادگر باشد ،در عمل این شرایط را زیرپا گذاشتند .رفتار خالف شرع و عقل آنها موجب شد

که عثمان نااهل و معاویة منافق و یزید کافر حاکم جامعة اسالمی شوند و خود را امیرالمؤمنین

بخوانند.

دوران خالفت بنیامیه که از عثمان آغاز شد و تا سقوط بـنیالمروان در  27ذيالحجـه

سال  - 132به مدت  110سال -هجری ادامه یافت ،بدترین ،سختترین ،تلخترین و سیاهترین
دوران حکومت اسالمی است.

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،آیتاهلل سبحانی ،ص . 528
 -2سیرة پیشوایان ،استاد مهدی پیشوایی ،ص .225
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مردم ما اگر از نفاق برباددهندة معاویه چندان اطالع ندارند ،از جنایات بیشمار فرزندش

یزید مطلعند .فاجعة جانکاه کربال و شهادت مظلومانة حضرت اباعبداهللالحسین(ع) گوشهای
از کارنامة یزید و در حقیقت بخشی از کارنامة کودتاگران است.

پسازبنیالمرواننوبتبهحکومتسیاهوشومبنیالعباسرسید.آنهاازجنایاتبنیام ّیه

اظهار برائت میکردند و مردم را علیه بنیالمروان به منظور حاکمیت اهلالبیت سخن به میان

میآوردند .آنها هم پس از رسیدن به قدرت و تحکیم پایههای حکومت خود ،راه بنیامیه

و بنیالمروان را که عـداوت دیرپای و عمیق نسبت به اسالم و اهلالبیت بود ،ادامه دادند.

بدونتردیدکودتاگرانهماندنیاطلبانضداهلالبیتدرتمامیجنایاتخلفایجورسهیمو

شریکند و چون آنها عامل اصلی غصب خالفت اهلالبیت شدند ،در عمل خود عامل به قدرت

ّ
متوکل و ...میباشند.
رسیدن یزید ،مروان ،ولید ،هارون ،منصور ،مامون،
آری ،آنها سنـگ زیربنای حکـومت اسالمـی را از آغاز کج کار گذاشتند و این بنا تا روز

قیامت کج باال میرود و کج ،بیقواره و نامطمئن خواهد بود.
خشت ا ّول چون نهد معمار کج

تـا ثـریـا مـیرود دیـوار کج

عالوه بر این ،اگر در طول تاریخ مغوالن ،تیموریان ،سلجوقیان ،غزنویان ،صفویان،
قاجارها و پهلویها آن همه آدم ُکشتند و فساد کردند ،مقصر اصلی کودتاگرانند.

نویسنده شک ندارد که سلطة سنگین ابرقدرتهای جهانی و صهیونیسم جهانی و

قدرتهای طاغوتی و ضدخدا با کشورهای تحت سلطة آنها همراه با حاکمان ظالم و فاسق

و بیسواد و خونخوار و حتی پدیدههایی مانند وهابیت و احزاب فریبکار و فاسد مشابه
داخلی آنها و گروههای ملحد و بیدین مثل همة گروههای الحادی فدائیان ،منافقان و فرقان
و دیگر گروهکهای تجزیهطلب و طالبان و داعش و رژیمهای وابسته و کودک ُ
کش همگی
دستپروردةغیرمستقیمکودتاگراناند.

به مق ّدسات عالم سوگند! اگر خلفای غاصب در تاریخ اسالم به وجود نمیآمدند،

حکومت در دستان پرتوان خلفای راستین پیامبر اسالم میماند و جهان طعم گوارای عدالت

اسالمـی را میچشید.

آیا نمیتوان گفت که:

 -غصب خالفت توطئة بزرگ برای جلوگیری از عدالت علوی بود؟
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آیا هیچ فکر کردهایم که کشور هندوستان با یک میلیارد جمع ّیت تعلق به بتپرستان داشته
باشد؟  80درصد مردم هند ،بتپرستند .اص ً
ال هندو به معنای بتپرست است .در سفری که

نگارنده در سال  1367به عنوان قائممقام وزیر امور خارجه به هندوستان داشتم و مهمان
دولت هند بودم ،شبی با صرف وقت بتهای موجود در محل اقامت خود (سویت) را شمردم،

متوجه شدم که دولت هند در محل اقامت ما  360بت تعبیه کرده است ...مقصر کیست؟

چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت  97درصد مردمش بودایی هستند.

کشورهای ژاپن ،فیلیپین ،کره شمالی ،کره جنوبی ،تایلند ،سنگاپور ،ویتنام ،کامبوج

و الئوس با جمعیت انبوه مردمش یا بودایی یا برهمایی و یا دارای ادیان خرافی و غیر
آسمانیاند.

کجایند کودتاگران که همة این کاستیها که حاصل اقدام تبهکارانة آنهاست ،مشاهده

کنند و به کمی از آثار منفی و زشت اقدام خود آگاه گردند!

عالوه بر شرق آسیا ،بسیاری از کشورهای آفریقایی غیرمسلمانند.

همچنين عمدة کشورهای آمریکای التین غیرمسلمان هستند.
کشورهای اروپایی عمدت ًا سکوالر و بیدین میباشند؛ هر چند اسم ًا جزو کشـورهای

مسیحی مذهب به حساب میآيند.
وفور زنا

ما در همین کتاب و در بحث مربوط به فرهنگ جاهلیت آوردیم که در م ّکه و قبل از بعثت

بسیاری از مردم اعم از زن و مرد مبتال به بالی ویرانگر زنا بودند .بعضی از زنان و عمده
همسر شخصیتهای معروف م ّکه بر سردرب منزل خود پرچمی را به اهتزاز درآورده

بودند تا مسافران و تازهواردها به م ّکه را به خود جلب کنند.

یکی از همین زنان فاسد« ،هنده» همسر ابوسفيان و مادر معاویه وجدة یزید بود.
در م ّکه تا حد زیادی قبح این عمل زشت از بین رفته بود .این بیماری ُمسری منحصر به

مردم م ّکه نبود .زنان و مردان مشرک در دیگر نقاط حجاز نیز غرق در چنان فسادی بودند.

اولین پیمانی که پیامبر عالیقدر اسالم با دوازده نفر از اهل یثرب در «عقبه»
دیدیم که ّ

منا بستند ،به چند موضوع مهم توجه ویژه شده بود؛ اینکه:
 –1به خدا شرک نورزند
 –2دزدی و زنا نکنند

 –3فرزندان خود را نکشند.

1

اسالم از همان آغاز با برنامهریزیهای دقیق نخست به قبح این عمل خطرناک و

 -1فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،ص .184
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زشت همت گماشت و با نصیحت و داللت ،مردان و زنان را به ترک زنا وادار ساخت.

سپس با آیات محکم ،به ساختارشکنها هشدار داد و مرتکبین را به اشد مجازات مکافات

نمود.

اولیة سوره نور ناظر بر همین موضوع است:
آیات ّ
ي َف ْاج ِل ُدوا ُك َّل ِ
واح ٍد ِم ْن ُهما ِمائَ َة َج ْل َد ٍة،
ال َّزا ِن َي ُة َو ال َّزان 
ون بِا ِ
ي دينِ ا ِ
هلل َو الْ َي ْو ِم ْال ِخر ِ،
َو ال َت ْأخ ُْذ ُك ْم بِ ِهما َر ْأ َف ٌة ف 
هلل إ ِْن ُك ْن ُت ْم تُؤْ ِم ُن َ
1
َو لْ َيشْ َه ْد َعذابَ ُهما طائِ َف ٌة ِم َن الْ ُمؤْ ِمنين.
به زن و مرد زناکار یکصد شالق (به عنوان تنبیه بزنید)،

در هنگام اجرای حکم ،مهربانی به کار نبرید ،اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید؛
در هنگام اجرای حکم عدهای از مسلمانان هم ناظر بر حکم باشند.

مبارزه با اسالم با مقدمة زنا

دین حنیف اسالم اغلب عالج واقعه را قبل از وقوع میکند .در مورد حکم زنا ،اسالم

نخست تذکراتی به زنان و مردان میدهد .مردان را از چشمچرانی منع میکند و زنان را از

خودنمایی باز میدارد .عالوه بر آن ،از حضور زن و مرد نامحرم در جاهایی که رفت و آمد
به آنجا معمول نیست ،منع میکند؛ نکند زن و مرد دچار هوس شوند و مشکلی پدید آید.
آیة شریفة زیر ناظر بر همین نظر است.

كان ِ
فاحشَ ًة َو سا َء َسبي ً
ال.
الزن 
َو ال َتق َْربُوا ِّ
ى ِإنَّ ُه َ

2

به زنا نزدیک نشوید که کار زشت و راه بدی است.

بسیاری از مفسران نزدیک نشدن به زنا را خلوت کردن با زنان نامحرم و یا رفتن به

محیطهای آلودهای که خوف سرایت بیماری زنا وجود دارد ،ميدانند.
این حکم محکم در دوران پیامبر عالیقدر اسالم دقیق ًا جاری شد و به خوبی جا افتاد.

اما دریغ و درد ،تقریب ًا بالفاصله پس از ارتحال پیامبر ،این حکم آشکارا نقض شد .به طوری

که در دوران ابوبکر «خالدبن ولید» که به ظاهر برای جمعآوری زکات به منطقة «مالک بن
نویره» رفته بود ،وقتی چشمش به همسر زیبای مالک افتاد ،مالک را به بهانهای واهی ُکشت.
سپس با همسرش همبستر گردید.
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این خبر بازتاب بسیار بدی در مدینه داشت .اما خلیفة غاصب نهتنها به واکنش مردم

 -1سورة نور ،آیة .2
 -2سورة اسرا ،آیة .32

مدینه اعتنایی نکرد و خالد را تنبیه ننمود ،بلکه خالد را ارتقا هم داد.

عملکرد ضعیف خلفا نسبت به عمل قبیح زنا و بیاعتنایی به احکام الهی موجب شد که
این بالی خانمانسوز مجدداً دامنگیر مسلمانان شد و رفتـه رفتـه شایع گشت و قباحـت
آن هم به تدریج فراموش شد و دامن خاص و عام را گرفت.
دو نمونه از نکبت زنا

دهنفرازرجالههایکوفهکهبهدستورعمرسعددرعصرعاشوراابدانحضرتاباعبداهلل

الحسین و دیگر شهدای عزیز کربال را پایمال ُس ّم اسبهای خود کرده بودند ،در روز
دوازدهم محرم در دربار عبیداهلل حضور یافتند.

آنها كه همگی از یاوران و حامیان دربار کوفه بودند ،عبارتند از:

 –1اسیدبن مالک .همان جنایتکاری که گزارش اقدامات ننگین گروه خود را به عبیداهلل داد.
 –2حکیم بن طفیلطایی .همان خونخواری که دست چپ حضرت عباس را قطع کرده بود.
 –3اسحاق بن طفیل .همان بیچارهای که پیراهن از بدن امام حسین بیرون آورده بود.
بود.

 –4عمرو بن صبیح صیداوی .همان سیاهکاری كه «عبداهللبن مسلمبن عقیل» را شهیـد کرده
 –5اخنس بن مرشد .همان خیانتپیشهای که عمامه را از سر امام حسین ربوده بود.

 –6هانیبن ثبیت حضرمی .همان جنایتکاری که «عبداهلل» پسر امام حسین را شهید کرده بود.
 –7واحظ بن ناعم .همان خونخواری که جسم مطهر امام حسین را تیرباران کرده بود.
 –8رجاء بن منفذ عبدی .همان خائنی که در شهادت علیاکبر دست داشت.

 –9سالم بن خثیمه ُجعفی .همان کینهتوزی که به امام حسین جسارت زیادی کرده بود.

 –10صالح بن وهب ُجعفی .همان از خدا برگشتهای که در کشتن ابوالفضلالعباس دست

داشت.

«ابوعمروزاهد»میگوید:

 -مـن در دربـار ابن زیـاد بودم ،وقتی به این ده نفـر نگاه کردم ،دیـدم هر ده نفـر

آنـان زنازادهاند.

1

سؤال اين است:

الف :اگـر ایـن جنایتـکاران در آن روز حـدود 40ساله بودند ،معلوم میشود آغـاز زنـا

 -1شهادتنامـة امـام حسيـن(ع) ،آيتاهلل محمدي ريشهـري ،ج  ،2ص ،309به نقل از لهـوف سيدبن طاووس ،ص 182
و منير االحزان ،ص .78
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بهخصوصزنایمحسنهکهاززمانخلیفةاولآغازشدهبود،درزمانخلیفةدوماوجگرفته
است؛ چون آن افراد همگي در زمان خلیفة دوم متولد شده بودند.

ب :زنا بسیار بد و زناکار همواره محکوم است .اما معلوم میشود حاکمان جور برای

رسیدن به اهداف شوم خود ،از افراد آلوده از جمله زنازادگان بیشتر استفاده میکردند.
گوشهای از فساد هارون

«در این روزگار ،فساد ایشان (بنیالعباس) به جایی رسید که هارون که اعلم و افضل

ایشان بود ،دو خواهر بود.

یکی در مجلس شراب خود حاضر میکرد و ندمای خود را در آن مجلس از دخول

منع نمیکرد .جعفر یحیی برمکی که یکی از مقیمان مجلس او بود ،با خواهر او فساد کرد
و او را از وی پسری شد.

پسر را از هارون پنهان داشتند تا آن سال که هارون به حج شد .پسر در آنجا بدید .جعفر

را ب ُکشت.

خواهر دیگر محسنه نام بودُ .خردتر بود و در حسن و جمال به کمال .هارون او را به

خود نزدیک کرد!! و میان ایشان فساد واقع شد!؟

لطیفه مشهور است که بعد از وفات هارون ،امین که پسر او بود ،این محسنه را که ع ّمه

او بود ،با او فساد کرد.

تصور امین این بود که محسنة بکر باشد؛ اما بکر نبود.
ّ
امین پرسید :یا عمتا بکر نبودی؟ چه حالت است؟

محسنه در جواب امین گفت :پدرت در بغـداد کدام دختـر را بکر باقـی گذاشت که مرا

خواست بگذاشتن»...

1

مفصل بخوان از این مجمل.
تو خود حدیث ّ

ُحسن ختام

بارها و در همین کتاب آیاتـی از قرآن کریم را آوردیم که از کشتـه شدن انبیا به دست
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مشرکان سخن رفته است.

در اینجا به اراية دو آیه اکتفا میکنیم .آیاتی که دالیل مضحک مشرکان در کشتن انبیا

صباح به ملکشاه سلجوقی ،از ظهور اسالم تا سقوط بغداد ،علیمحمد بشارتی ،ص .286
 -1از نامة جوابیة حسن ّ

را بیان می کند.

به راستی که انبیاي الهی مظلومانه زیستند و مظلومانه کشته شدند.
ذين قالُوا إ َِّن َ
اهلل َع ِه َد ِإلَ ْينا َأ َّال نُؤْ ِم َن لِ َر ُس ٍ
ول َح َّتى َي ْأ ِت َينا بِق ُْر ٍ
بان َت ْأ ُك ُل ُه النَّا ُر،
الَّ َ
ي بِالْ َب ِّي ِ
نات َو بِالَّذي ُق ْل ُت ْم َف ِل َم َق َت ْل ُت ُمو ُه ْم،
ق ُْل ق َْد جا َء ُك ْم ُر ُس ٌل ِم ْن ق َْبل 

قين .
إ ِْن ُك ْن ُت ْم صا ِد َ

1

همان قاتالن پیامبران ادعا میکردند:
خداوند از ما پیمان گرفته است که:
ما به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر آنکه:
او یک قربانی (گوسفند) بیاورد که آتش صاعقة آسمانی او را نابود کند.
به آنها بگو:
پیامبرانی پیش از من برای شما آمدند و آنچه به عنوان معجزه از آنها خواستید ،آوردند،
اگر راست میگویید ،آنها را (که درخواست شما را اجابت کردند) چرا ُکشتید؟

یعنی مقاومت عدهای در برابر انبیای الهی و کشتن آنها کار بتپرستها ،خودپرستها

و ایادی آنهاست.
آنها اصو ًال با ارزشهای الهی مخالفند.

کودتاگران هم از همان گروه و وارث همان مواریثند.

به طور تحقیق اگر کودتاگران در زمان پیامبرا ِن گذشته بودند ،در صف قاتالن آنها

قرار داشتند .همچنین اگر قاتالن انبیاي گذشته هنگام ارتحال پیامبر در مدینه حاضر بودند،

دستیار کودتاگران میشدند؛ زیرا:

اَلْ ُک ْف ُر ِم َّل ٌة ِ
واح َدةٌ.
توجه در موضوع خاتمیت پیامبر عالیقدر اسالم ،خنثی شدن تمهیدات
اما نکتة قابل ّ
مشرکان با کشتن انبیاست.
این درست است که با کشتن هر پیامبری تا مدتها مسیر توحید ناهموار میشد و
حرکت کاروان توحیدیان به طرف کمال کند میگشت .اما خاتمیت برای این مشکل را ه حل
ارايه داد.
یعنی وقتی مشرکان که از نظر تعداد زیاد بودند ،زورشان به پیامبران که در اقلیت بودند
میرسید ،با خاتمیت پیامبر خاتم هر چند شبپرستان مشرک از خلفای راستین پیامبر
 -1سورة آلعمران ،آیة .183
 -2من ال يحضرهالفقيه ،ج ،3ص .47
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انتقام خونین گرفتند و فاجعة عظیمی مانند فاجعة جانگداز کربال را به وجود آوردند ،ولي
آنچه به بار آمد ،نابودی خود آن قاتالن بیحیثیت بود.

بهرغم همة این مصیبتها و تعمیم والیت و برعهده گرفتن بخشی از مسئولیت هدایت

مردم توسط علما -به نیابت از امامان ح ّقه از اهلالبیت(ع) -دیگر تهدید به کشتن و یا کشتن
امامان بیتأثیر گردید.

الحق که اين امر ،موضوع بسیار مهمی است؛ زیرا:

 -صف طوالنی علمای عامل در تش ّیع ،یکی از عوامل ماندگاری این مکتب الهی است.

اگر  124هـزار پیامبـر در  8000سال كشته شدند ،اما ما امروز و در یک زمان ،بحمداهلل

بیش از یک میلیون مرجع تقلید ،مجتهد ،عالم ،روحانی و طلبه داریم؛ و این قبیلة با برکت را
هیچ امری نمیتواند نابود کند.

راه توحید همواره صاف و سهلالعبور و کاروان توحیدیان نيز پرتعداد و در حرکت

به سوي كمال و تعالي همواره مستمر و مدام است.

دیدیم که انقالب اسالمی نيز توسط یکی از علمای الهی انجام شد که امروز میلیونها

حامی ،مدافع و پاسدار داشته و دارد .بنابراین:

 -مردم همگی در پاسداری از اسالم و ارزشهای اسالمی یا عالم بالقوهاند،

                                                                                                   یا عالم بالفعل.

خاکریزهای این سپـاه توحیـدی در تمامی خانهها ،و خاکریزهای آن در همة شهرها

و روستاها ،و خط مق ّدم آن دلهای همة مردم است.

حال ميتوان به خوبي تا حدي به استراتژي ديرپاي خداوند سبحان در خاتميت اسالم و

پيامبررحمت پي برد.

ديني كه مروجـان احكـام و مباني آن عمدة مردمند و با هيچ تمهيد و توطئهاي و يا با

توسل به هيچ سالحي نميتوان آنها را از صحنه خارج كرد و نابود نمود.

با این وصف مسلمانان راستین و پیروان اهلالبیت بیصبرانه در انتظار خاتم اوصیای

هلل االعظم امام عصر ارواحنافداه هستند؛
پیامبر رحمت حضرت بقیها 

تا مراتب ارادت ،عالقه و عشق خود را به پای آن امام همام،
جهت تشکیل حکومت جهانی توحید بریزند.
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انشاءاهلل.

فصل دوازدهم

نظر پیامبر رحمت نسبت به زن و زندگی مشترک

مواضع پیامبر رحمت نسبت به زن

اگر بگوییم معقولترین ،اساسیترین و زیباترین موضعگیریها دربارة زنان آن

چیزی است که از زبان پیامبر اسالم شنیده شده است ،سخن بسیار درستی است.
زیرا پیامبر عالیقدر اسالم آنچه میگویند قول خداست.

پیداست که بهترین موضعگیریها در مورد همة امور به خصوص راجع به زنان

را کسی میتواند مطرح کند که خالق زن است .چراکه او بهتر از هر متفکر و اندیشمندی:
 –1نیازهای زنان را میداند.
 –2راه تأمین این نیازها را هم میداند.
 –3با کمترین زمان و پایینترین هزینه ،زنان را به این نیازها آگاه میکند.
 –4با سهلترین و طبیعیترین روشها به زنان کمک میکند تا به این نیازها دست یابند.
 -5با احترام به زن ،بخش قابل توجهی از مردان به آسایش میرسند؛ آرامشی که موجب
آسوده خاطر شدن جامعه میشود.

افراط و تفریط

در طول تاریخ هیچ قشری به اندازة زنان مورد بیمهری قرار نگرفته است .قرآن کریم
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گوشهای از آن دوران عسرتبار و اسارتآور را به تصویر میکشد.
َو إِذا بُ ِّش َر َأ َح ُد ُه ْم بِ ْ ُ
النْثی َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َكظي م .
1
ى ِم َن الْق َْو ِم ِم ْن ُسو ِء ما بُ ِّش َر بِ ِه َأ ُي ْم ِس ُك ُه َعلی ُه ٍ
ون َأ ْم َي ُد ُّس ُه ِفی التُّ ِ
ون .
َي َتوار 
راب َأال سا َء ما َي ْح ُك ُم َ
وقتی به یکی از آنان (مردهای دوران جاهلیت) بشارت میدادند که دختردار شدهای،

رنگش از شرمساری سیاه میشد و به خاطر خبری که از دختردار شدن به وی رسیده بود،
شدیدا ً خشمگین میگشت.
او از قوم خود از خجالت فاصله میگرفت و نمیتوانست تصمیم بگیرد که:
این دختر را با ننگ بسیار نگاه بدارد یا زندهبه گورش کند.
راستی که چقدر بد فکر میکردند.

البته این تصویر مربوط به عملکرد اعراب دوران جاهلیت راجع به زنان در عربستان

و اطراف حجاز است .در آن روزگار وضع زنان در کشورهای دیگر هم چندان بهتر از

زنان حجاز نبوده است.

در اروپا هم وضع از یک جهت بدتر بود.

در تاریخ آمده است که:

بین سالهای  800میـالدی تا  1400میـالدی که به قرون وسطی معروف است ،تعداد

 5میلیون زن به دست دیکتاتورها و زمامداران فاسد و مفسد اروپایی کشته شدند .اتهام

آنان این بود که میگفتند :ما هم انسان هستیم .با ما مانند انسانها رفتار کنید .به اتهام
همین ادعا  5میلیون زن قتلعام شدند .این خط ادامه داشت تا این که  50سال بعد در 1453
میالدی «بیزانس» مرکز امپراطوری رم شرقی که اعراب به آن « ُقسطنطنیه» میگفتند،

توسط «سلطان محمد فاتح» پادشاه عثمانی سقوط کرد .سربازان عثمانی در هنگام ورود

به قسطنطنیه شعار میدادند« :اسالمبول»« ،اسالمبول»؛ یعنی :زنده باد اسالم
از آن به بعد آن شهر به «اسالمبول» تغییرنام یافت.

با شکست امپراطوری رم شرقی به تدریج اسالم به مردم اروپا رسید و مردم اروپا
با معارف اسالم نسبت به مسائل مختلف از جمله نسبت به زن آگاه شدند و تدریج ًا دست
از جنایت نسبت به زنان برداشتند.

صدالبته هنوز هم کشورهای غربی و حکومتهای استبدادی هرگز سر همراهی با زن را
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ندارند .در رژیمهای سرمایهداری زنان را مانند کاال میدانند و از آنها استفادة ابزاری میکنند
 -1سورة نحل ،آیات  58و . 59

و به عواطف و نیازهای غریزی زنان که تعالی و بلندمرتبگی در سایة عقل و دانش است،

بیاعتنایی میکنند و با مادر شدن زنان که طبیعیترین نیازهاست ،در عمل ضدیت دارند.
ازدواج

یکی از واجبات اسالم ازدواج است .اینکه میگوییم ازدواج واجب است ،به دلیل عوارضی

است که زن و مرد مجرد ممکن است در جامعه ایجاد کنند.

اسالم به منظور پیشگیری از فساد اجتماعی ،مرد و زن مسلمان را به راهحل عقالنی

و غریزی ازدواج تشویق میکند .نکتة بسیار مهم در این مورد این است که تأخیر در ازدواج
را به گردن مرد میاندازد.

پیامبر رحمت در مورد مردانی که به هر دلیل از ازدواج طفره میروند ،میفرمایند:
ٍ 1
بعین ٍ
ِشرا ُر ُکم ُع ّزابُ ُکمَ ،رک َع ِ
رکعة ِمن َغ ِیر ُم َت ِّأهل .
تان ِمن ُم َت ِّاهلِ خَ ٌیر ِمن َس َ
بدترین افراد شما عزبهای شمایند،

دو رکعت نماز فرد متأهل بهتر است از هفتاد رکعت نماز فرد غیرمتأهل.

گفتیم که تأخیر در ازدواج به دلیل بروز احتمالی فساد و تجدیدنسل و تهدید برهم خوردن

نظم هستی ،حرام است .عمدة گناه در این مقوله به گردن مرد است .زیرا بسیاری از دختران
مجرد و مه ّذبه در اجتماع ،وجود دارند که به سن ازدواج رسیدهاند ،اما به دلیل تعلل مردان،

مجرد ماندهاند .آخر این مرد است که باید به خواستگاری دختر برود .عکس آن هم با سنتهای

اخالقی مغایر است و هم ارزش زن را پایین میآورد؛ که صدالبته این کار درست نیست.
در تکمیل اهمیت ازدواج باز هم پیامبر میفرمایند:
ِ ْ ِ 2
َم ْن َت َز َّو َج َفق َْد َأ ْحر َز ِن ْص َف ِدي ِن ِه َف ْل َي َّت ِق َ
اهلل ِفی ال ِّن ْصف ال َباقی .
َ

کسی که ازدواج کند ،نیمی از دین خود را حفظ کرده است؛
برای حفظ نیمة دوم باید پرهیزگاری را در پیش بگیرد.

پاسداری از ازدواج

موضوع ازدواج امری طبیعی و غریزی است .اسالم آمد و نهتنها بر این حکم مهم صحه

 -1منتخب میزانالحکمه ،ح  - 2778حکمتنامة پیامبر اعظم .آیتاهلل ریشهری ،ج  ،12ص .346
روضهالواعظين و بصيرهالمتعظين(ط  -القديمه) ،ج ،2ص  ،374مجلس في ذكر الحث على النكاح و فضله  .....ص :373
ال أَبُو َع ْبد َّ
َق َ
ِين َر ْك َع ًة ُي َصلِّي َها َع َزب.
ِاللِ(ع)َ :ر ْك َع َت ِ
ان ُي َصلِّي ِه َما الْ ُم َت َز ِّو ُج أَ ْف َض ُل م ِْن َس ْبع َ
 -2مکارماالخالق ،ص -196امالی شیخ طوسی -بحاراالنوار ،ج  ،103ص .219
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گذاشت ،بلکه به اشکال مختلف بر آن تأکید کرد .چون همانگونه که همه میدانیم ،مث ً
ال کار

ساختمانسازی امری الزم و بسیار مهم است .مهندسین و معمارها به همراه دهها استاد و
کارگر با به کاربردن وسایل ساختمانی و مصالح ساختمانی به احداث بنایی مبادرت میکنند.
پیداست که کار آنها قابل مالحظه و قابل تأیید است .اما مهمتر از کار ساختمانسازی نگهداری
از ساختمان است .زیرا اگر دستاندرکاران ساختمان تمهیداتی برای حفظ و حراست بنا به

کار نگیرند ،عوامل درونی و بیرونی به تدریج به جان ساختمان میافتند و پس از چندی
ساختمان را از پای درمیآورند.

مقصود این است که بگوییم اسالم بیشتر از آنچه برای انجام ازدواج توصیههای اکید

کردهاست،برپایبندیزنوشوهربراصولزندگیمشترکتوصیهمیکند؛چیزیکهاهم ّیت

آن در طول تاریخ و به خصوص در جامعة امروز ما غیرقابل انکار است.
چگونه است که مردم معمو ًال برای ازدواج و انتخاب همسر و یا پذیرش درخواست

همسری ،دقت و تحقیق میکنند ولی برای جدایی از هم و فروپاشی زندگی مشترک نهتنها
تحقیق و دقت نمیکنند ،بلکه گاه با داشتن فرزند به جدایی رضایت میدهند؛ بدون آنکه
از خود بپرسند زن بیچاره پس از طالق چه سرنوشت تلخی خواهد داشت و فرزند یا
فرزندان او چه راهی در پیش خواهند گرفت.

اسالم عزیز به همین مالحظات و مالحظات دیگری طالق را مکروه شدید کرده است.
پیامبر(ص) فرمودهاند:

اِ َّنا َ
ض َّ
الق .
هلل َی ْب ِغ ُ
الط َ

1

خداوند طالق را دشمن میدارد.

رهنمودهای آسمانی

پیامبر عظیمالشان اسالم به منظور ایجاد صمیمیت بین زن و شوهر توصیههای بسیار

زیادی به هر دو داشته و دارند؛ که در همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد.

پیامبر رحمت به بعضی از زنان که دارای شوهران خشن وتنـدخو هستند ،نکات

ارزشی فراوانی توصیه کردهاند.
 -1ثواب هزار شهید
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ون َم ْحشَ ُر ُه َّن َم َع َف ِاط َم َة بِ ْن ِت ُم َح َّم ٍد (ص)،
اب الْق َْب ِر َو َي ُك ُ
ث ََل ٌث ِم َن ال ِّن َسا ِء َي ْر َف ُع اهللُ َع ْن ُه َّن َع َذ َ

 -1میزانالحکمه ،ج  ،7ح .3304

ا ْم َر َأ ٌة َص َب َر ْت َع َلی َغ ْي َر ِة ز َْو ِج َها،
َو ا ْم َر َأ ٌة َص َب َر ْت َع َلی ُسو ِء ُخ ُل ِق ز َْو ِج َها،
َو ا ْم َر َأ ٌة َو َه َب ْت َص َدا َق َها لِ َز ْو ِج َها،
اب َألْ ِف شَ ِه ٍ
يد،
ُي ْع ِطی اهللُ َت َعالَی لِ ُك ِّل َو ِاح َد ٍة ِم ْن ُه َّن ث ََو َ
ٍ 1
َو َي ْك ُت ُب لِ ُك ِّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َّن ِع َبا َد َة َس َنة .

خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمیدارد و در روز قیامت،
با فاطمه(س) دختر پیامبر محشور خواهد شد:
 – 1زنی که بر قدرت (تندخویی) شوهرش شکیبا باشد.
 – 2زنی که در برابر بد اخالقی شوهرش صبر کند.
 – 3زنی که مهریهاش را به همسرش ببخشد.
خداوند به هر یک از اینگونه زنان ثواب هزار شهید میدهد.

 80درصد مشکالتی که موجب فروپاشی زندگی مشترک میشود ،در همین سه نکتـه

نهفته است.

مردی بداخالقی میکند ،زن هم برای آنکه نشان دهد در برابر شوهرش کم نمیآورد،

جواب شوهر را میدهد.

مردی که امکان تأمین مهریة همسرش را ندارد ،در اینجا باز ممکن است زن واکنش

تند نشان دهد و ...

ی جلوگیری میکند.
عمل به رهنمودهای آسمانی پیامبر رحمت از فروپاشی زندگ 

خانهداری ،افتخار زن

یکی از نکات بسیار مهم در زندگی مشترک ،خانهداری زن است .زن خود به خوبی میداند

که مهمترین هنر زن ،خانهداری است؛ کاری که هم مورد حمایت اسالم است و هم توصیة مهم
اسالم به زنان.

خانهداری شغل نیست ،وظیفه هم نیست .زن مجبور نیست کارهای خانه را انجام دهد.

اما اگر به این مهم بپردازد ،عالوه بر تفاهم بیشتر بین زن و شوهر و آرامش در منزل و
راحتی فرزندان ،زن در عمل خواهد یافت که با کمترین هزینه ،دل شوهر را به دست میآورد

و هم خود ،جمع ّیت خاطر پیدا میکند و به آرامش میرسد.

 -1ارشادالقلوب الىالصواب (للديلمي) ،ج ،1ص  ،175الباب الحادي والخمسون في أخبار عنالنبي واألئمهاألطهار  .....ص 173
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حدیث زیر راهگشای بحث ماست:

نِالصا ِد ِق( ع) ق َ
َال:
َع َّ
ول ا ِ
َس َألَ ْت ُأ ُّم َس َل َم َة َر ُس َ
هلل (ص) َع ْن َف ْضلِ ال ِّن َسا ِء ِفي ِخ ْد َم ِة َأزْ َو ِاج ِه َّن
َفق َ
يد بِ ِه َص َلح ًا إ َِّل ن ََظ َر اهللُ ِإلَ ْي َها
َال َأيُّ َما ا ْم َر َأ ٍة َر َف َع ْت ِم ْن بَ ْي ِت ز َْو ِج َها شَ ْيئ ًا ِم ْن َم ْو ِضعٍ ِإلَی َم ْو ِضعٍ ُت ِر ُ
ِّ 1
َو َم ْن ن ََظ َر اهللُ ِإلَ ْي ِه لَ ْم ُي َعذ ْب ُه.
امام صادق(ع) میفرماید:

ا ُم َسل ََمه از پیامبر خدا دربارة فضیلت خدمت کردن زنان به شوهرانشان پرسید.
پیامر فرمودند:

هر زنی که در خانة شوهر خود به قصد مرتبکردن آن ،چیزی را جا به جا کند،
خداوند به او نظر(لطف) میافکند،
و هر که خداوند به او نظر(لطف) افکند ،عذابش نخواهد کرد.

 –2کارگزار پروردگار!

مردی به محضر پیامبر اسالم شرفیاب شد و از همسرش تعریف فراوان کرد و او

را به اخالق نیکو ستود.

ول ا ِ
هلل(ص) َفق َ
َو َجا َء َر ُج ٌل ِإلَی َر ُس ِ
َال:
إ َِّن لِی ز َْو َج ًة ِإ َذا َدخَ ْل ُت َت َل َّق ْت ِنی
َو ِإ َذا خَ َر ْج ُت شَ َّي َع ْتنیی
َو ِإ َذا َر َأ ْت ِنی َم ْه ُموم ًا،

از جمله گفت:
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قَالَ ْت:
ك َفق َْد َت َك َّف َل لَ َ
ك إ ِْن ُك ْن َت َت ْه َت ُّم لِ ِرزْ ِق َ
َما ُي ِه ُّم َ
ك بِ ِه َغ ْي ُر َك
آخ َر ِت َ
َو إ ِْن ُك ْن َت َت ْه َت ُّم بِ َأ ْم ِر ِ
ك َف َزا َد َك اهللُ َه ّم ًا،
ولا ِ
َفق َ
َال َر ُس ُ
هلل(ص):
ِ ِ 2
إ َِّن ِ ِ
ل ُع َّم ًال َو َه ِذ ِه ِم ْن ُع َّمالِ ِه لَ َها ِن ْص ُف َأ ْج ِر الشَّ هيد .

الف :هر وقت میخواهم از منزل خارج شوم ،چند قدم مرا بدرقه میکند و برای موفقیت

 -1گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص  - 893بحاراألنوار(ط  -بيروت) ،ج ،100ص.251
الیحصرهالفقیه ،علیبن بابویه معروف به شیخصدوق ،ج ،3ص .389
 - 2من
ُ

من دعا میکند

ب :هر وقت میخواهم وارد منزل شوم ،به استقبال من میآید و به من خستهنباشید

میگوید.

ج :هر وقت نشستهام و در فکر میباشم ،نزد من میآید و میگوید:

«اگر در فکر رزق هستی ،غصه مخور که خداوند رزق ما را تضمین کرده است؛ ولی

اگر در فکر عاقبت و دین و دیانت خود هستی ،باش و ادامه بده».
د :همة وسایل خانه را منظم و در جای خود قرار میدهد.
هـ  :لباسهایم را همیشه تمیز و مرتب میکند.

و :مشکلی در تهیة غذا نداریم.
سپس آن شخص پرسید:

 ای پیامبر خدا! همسر من چگونه زنی است؟پیامبرفرمودند:

خداوند برای ادارة کاینات کارگزارانی دارد ،یکی از این کارگزاران ،همسر شماست.

برای شریک زندگی نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است.
نعمت پایدار

تردیدی نباید در این نکته کرد که یکی از باالترین عطایای پروردگار همسر شایسته،

خوشرو وخوشاخالق است.

ممکن است بعضی از کلمه خوشرو تعجب کنند و یا در آن تردید نمایند .اینگونه افراد

باید به معارف اسالمی دقیقتر بنگرند تا مطلب مورد بحث را بهتر دریافت کنند.
اگر به معنای دقیق آیة شریفة:
1
طاب لَ ُك ْم ِم َن ال ِّنساء .
َفان ِْك ُحوا ما َ

و با زنان مورد پسند (یا پسندیده) ازدواج کنید.

بیشتر بیندیشیم ،به توصیة خداوند در مورد اینکه مردان در هنگام ازدواج باید عالوه

بر توجه کردن به خانواده و شرف و ارزشهای اسالمی وی ،به چهره و وضع ظاهری
او هم توجه ویژه کنند.

پیامبر رحمت فرمودهاند:

 -1سورة نسا ،آیة .3
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 -مردم در موقع خواستگاری الزم است به زنان محارم خود توصیه کنند که زیر بغل

عروس آیندة خود بو کنند تا بوی مشمئزکنندهای نداشته باشد.
حتی تأکید فرمودهاند:

 -محارم خواستگار عالوه بر آن ،باید وضع موی دختر را هم مشاهده کنند که زیبا

و خوشحالت باشد.

بدون تردید اگر همسر یک مرد دارای شرایط ظاهری خوب باشد و از زیباییهای

باطنی هم بهرهمند باشد ،خود یکی از عوامل بازدارندة مرد از انجام خالف و خطاست.

برای اطالع آن دسته از خوانندگان که ممکن است از برداشت ما در مورد آیة مورد

بحث هنوز در تعجب باشند ،عرض میکنیم که:

 -تفاوت است بین «طاب» و «طهر» .طاب زیبایی ظاهری است ،ولی طهر زیبایی باطنی

و معنوی است؛ طهارت پاکی روح و باطن است.

پروردگـار ،پیامبر و اهلبیت پیامبر را برخوردار از طهارت نفس و روح معرفی کرده

است.

پیامبررحمت،زیباترین...

در اینکه ائمة اطهار(ع) همگی عالوه بر زیباییهای ظاهری ،دارای زیبایی ظاهری

بودهاند ،اتفاق نظر است.

این یک موضع ثابت شده میباشد.

در صلوات مخصوص پیامبر اعظم که در دعای افتتاح آمده است ،میخوانیم:
ك ِم ْن خَ ْل ِق َ
ك َو ِخ َي َر ِت َ
ك َو َح ِبي ِب َ
ك َو َص ِف ِّي َ
ك َو َأ ِمي ِن َ
ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلی ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُسولِ َ
ك،
َو َحا ِف ِظ ِس ِّر َك َو ُم َب ِّل ِغ ِر َساال ِت َ
ك،
َأ ْفضَ َل َو َأ ْح َس َن َو َأ ْج َم َل َو َأ ْك َم َل،
َو َأزْ َكی َو َأن َْمی َو َأ ْط َي َب َو َأ ْط َه َرَ ،و َأ ْس َنی،
َو َأ ْك َث َر َما َص َّل ْي َت َو بَا َر ْك َت َو َت َر َّح ْم َت َو َت َح َّن ْن َت َو َس َّل ْم َت َع َلی َأ َح ٍد ِم ْن ِع َبا ِد َك َو َأ ْن ِب َيائِكَ ،
ِْ َ 1
ك َو َأ ْهلِ الْ َك َرا َم ِة َع َل ْي َ
ك َو ِص ْف َو ِت َ
َو ُر ُس ِل َ
ك ِم ْن خَ لقك.
خدایا!
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بر پیامبر درود بفرست،
 -1مفاتیحالجنان ،دعای افتتاح.

هم او که بنده و پیامبر تو و امین تو و برگزیدة تو و حبیب تو و انتخابشدة تو ،
از تمامی مخلوقات است و پاسدار اسرار تو و تبلیغکنندة رساالت توست؛
هم او که برترین و نیکوترین و زیباترین و کاملترین و خالصترین و ریشهدارترین و دلپذیرترین،
و خالصترین و پاکنهادترین کسانی است که تو به او درود فرستادهای،
و برکت دادهای و رحم کردهای و تحسین گفتهای و تحیت فرمودهای،
اعم از بندگانت و پیامبرانت و رسوالنت و برگزیدگانت؛
و خالصه آنهایی که:
اهل کرامتند از طرف تو برای بندگانت.

ما تمامی این صلوات طوالنی را در اینجا آوردیم ،صلواتی بینظیر و طوالنی با واژگانی

مترادف که اغلب معانی نزدیک به هم دارند.

شما از لغـتشناسترین لغتشناسان عالـم هم اگـر معنـی اجمـل را بپرسیـد ،او

به طور قطع خواهـد گفت:

 زیباترین ،زیباروترین ،دلپذیرترین و...زنان نامناسب

در مورد عالمت همسران شایسته و ارزشی مقداری صحبت کردیم و به طور مختصر

به عالیم و ویژگیهای زنان خوب نکاتی را متذکر شدیم.

در اینجا و به صورت مختصر راجع به زنان نامناسب ضمن برشمردن مشخصات

آنها ،مواضع پیامبر رحمت را میآوریم.
نکتة درخور توجه این استکه:

همانگونه که فرزند خوب میتواند در هر خانوادهای به وجود بیاید ،دختر شایسته

هم که همسـر مـردی در آینده خواهد شد ،در هر خـانوادهای امکان رشـد او وجود دارد.

یعنی:

بهرغم آنکه ژن و نطفه و حاللخواری از عوامل اساسی رشد و تعالی فرزندانی است

که در چنان خانوادههای تربیت میشوند ،امکان این هم هست که در خانوادههای مذهبی

که پدر و مادر رعایت حالل و حرام کرده و میکنند ،دختران و پسران نا اهل به وجود آید.
یعنی یک شخص متعهد و پارسا باید همواره مراقب باشد تا خبط و خطایی از وی سر

نزند .کافی است لحظهای غفلت کند و مرتکب معصیتی شود تا همان اتفاق ،مشکلی در تربیت
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فرزندش ایجاد کند.

توسل و درخواستهای مستمر از پروردگار سبحان
عالوه بر مواظبت دایم ،دعاّ ،

برای سالمت روحی و فکری فرزندان ،خود نیز خود را به خدا بسپارد تا خود و همسرش

دستخوش توفان گناه نشوند.

منظور از گناه در اینجا عمل خاصی نیست ،بلکه،
هر عملی است که:

انسان را از یاد خدا بازمیدارد،
و رشد او را کند و یا حتی متوقف میکند.

چند حدیث پیرامون ازدواج

الف :با چه زنانی نباید ازدواج کرد؟
قال رسولاهلل(ص):

الح ْمقا ِء،
 –1إ ّيا ُكم و َت َز ُّو َج َ
1
باع .
َّ
ياع و ُولْ َدها ِض ٌ
حب َتها ضَ ٌ
فإن ُص َ
از ازدواج با زن احمق بپرهیزید؛

زیرا همنشینی با او تباهی است و فرزندانش صفت او را خواهند داشت.

ادق عن ِ
آبائه(ع):
الص ُ
 – 2اإلما ُم ّ
رسولاهلل(ص) َ
َ
قال لِل ّن ِ
اس:
ّأن
الد َمنِ َ ،
َ
الد َمنِ ؟
قيل :يا
رسول اهلل ِ ،و ما خَ ضرا ُء ِّ
إ ّيا ُكم و خَ ْضرا َء ِّ
ِ 2
َ
السوء .
المرأ ُة َ
الحسنا ُء فی َمن ِب ِت ُّ
قال َ :

حضرت امام صادق(ع) از جد بزرگوار خود ،پیامبر اعظم نقل کردهاند که به مردم فرمودند:
از گلهای روییده شده در مزبلهها دوری کنید.
پرسیدند :ای پیامبر خدا! مقصودتان از گلهای مزبلهها چیست؟
پیامبر فرمودند:
زن زیباروییکه در خانوادهای فاسد رشد کرده باشد.
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راستی که نباید انسان فریب ظاهر افراد را بخورد .در ازدواج مهمتر از خود زن،

 -1بحاراالنوار ،ج  ،103ص  - 237گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص. 892
 -2همان ،ص . 892

خانوادة زن است .زیرا زیبایی ظاهری پایدار نمیماند ،اما اثرات «ژن» و تربیت و وراثت

پایدار است.

به قول حافظ:

بس نکته غیرحسن بباید کـه تا کسی

مقبول طبـع مردم صاحبنظـر شود

در صفحات پیش مطالب مستندی پیرامون زنان و همسر شایسته نوشتیم .در اینجا

بحث خود را پیرامون زنان غیرشایسته ادامه میدهیم.

در اینجا و در آغاز به اهمیت شوهر و لزوم احترام زن به شوهر خود ،به دو نکتة

بدیع اشاره میکنیم:

نکتة اول :مرد ،قوام خانه و خانواده

در اسالم به همان اندازه که افراط زشت و غیرقابل قبول است ،تفریط نیز قابل پذیرش

نیست .انسان عاقل و بالغ هرگز دچار افراط و تفریط نمیشود
امیرالمؤمنین علی(ع) میفرمایند:
ً1
َل َت َرى الْ َجا ِه َل إ َِّل ُم ْف ِرط ًا َأ ْو ُم َف ِّرطا.

شخص نادان جز در يكى از دو حالت تندروى و يا كندروى مشاهده نمىشود.

این درست است که زن در قرنهای گذشته و به دلیل جهل حاکم بر حکومتها دچار

عسرت فراوان و محرومیت زیاد گردیده است و همانگونه که در صفحات گذشتـه آوردیم،

حداقل  5میلیون زن در قرون وسطی در اروپا به خاطر آنکه میگفتند ما هم مانند مردها،

انسان هستیم ،همان رفتاری که با مردها دارید ،با ما هم داشته باشید ،قتلعام شدند.

در کشورهای آسیایی هم رفتار با زنها بهتر از اروپا نبود .این فراز تاریخی هر چه

بخواهید تلخ است؛ این البته تفریط است.

اما افراط هم زیانبار میباشد .بعد از انقالب کبیـر فرانسه در  1789میالدی زنان از

جایگـاه خود خارج شدند و به تدریج جایگاهـی را خواستند و دنبال کردند و رسیدند که
حق آنها نبوده و نیست.

در اسالم همهچیز قانونمند است.

قرآن کریم همانگونه که شوهر را به اشکال مختلف موظف میکند که هوادار همسر

خود باشد و به او احترام گذارد و شؤون او را حفظ کند ،به زن هم همه نوع توصیه را
 -1ترجمه و شرح نهج البالغه(فيضاالسالم) ،ج  ، 6ص  -1116ترجمة شرح نهج البالغه ،ابن میثم ،ج  ،5ص .464
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برای حفظ جایگاه شوهـر میکند و مرد را قـوام ،ستـون ،اصـل و اسـاس زندگی مشترک

میداند:

الر ُ
ون َع َلی ال ِّنسا ِء
جال َق َّوا ُم َ
ِّ
1
ُ
ض.
بِما فَضَّ َل اهلل بَ ْعضَ ُه ْم َعلی بَ ْع 

مردان ،شوهران و نگهبان زنانند،

به دلیل برتریهایی که خداوند از نظر نظام اجتماعی،
بعضی را بر بعضی ترجیح داده است.

و این برتری را هیچ چیز و هیچکس نمیتواند نقض کند؛ این نظر و فرمان خداست.
در این باره بحثهای زیادی دانشمندان مسلمان داشت ه و دارند.

معاالسف عالوه بر اینکه گروهی از زنان زیادهطلب و تندخو -که یا از مبانی اسالمی

بیاطالعند و یا دانسته تجاهل میکنند -میخواهند بر مرد و بر شوهر خود سلطه یابند.
این خواست و تالش مسلم ًا ظالمانه است .زیرا آنها جایگاهی را میخواهند که حق آنها
نیست ،اما بعضی از نویسندگان و گویندگان هم در این مورد دچار اشتباه میشوند و از

این خواست ناحق زنان حمایت میکنند.

فاجعه به همین جا ختم نمیشود ،بلکه این نویسندگان و گویندگان برای اثبات ادعای

خالف خود به اموری متوسل میشوند که نشان از کممایگی آنهاست.
مث ً
ال یک روز میگویند:

 -نظر اسـالم این است که زن مجبور نیست به فرزند خود شیـر بدهد .یا اینکـه زن

میتواند از تهیة غذا و شستن لباس و خالصه خانهداری و  ...خودداری ورزد.

حال چنین زنی که مجبور نیست حتی سادهترین کار منزل را انجام دهد ،دارای آن

چنان شخصیتی است که حق دارد در همة امور زندگی با شوهرش شریک شود ،کار
اقتصادی کند ،به تحصیالت بپردازد و...

اینگونه برخوردها اص ً
ال با روح اسالم تطبیق ندارد .هیچ زنی نباید پا را از جادهای

که خداوند برای وی ترسیم کرده ،بیرون بگذارد.

این آیه از محکمات قرآن است .یعنی مرور زمان و یا شوهران ناجور و دیگر استثنائات

نمیتوانند این حکم را کمرنگ کنند.
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زنانی که بیش از حق خود از شوهر خود مطالبه کنند مورد تایید نیستند.

 -1سورة نسا ،آیة .32

نکتة دوم :اگر سجده بر غیرخدا جایز بود...

بدون تردید سجده برای غیرخدا از هرکس که باشد و برای هرچه باشد ،شرک است.

ط جای
اگر با علم و آگاهی باشد ،ساجد و مسجود هردو اهل جهنم هستند؛ چون به غل 

خدا را اشغال کردهاند و حق خدا را ضایع نمودهاند و نظام هستی را با فعل و قول خود
به خشم آوردهاند.

سجده بر غیرخدا حرکت در جهت خالف رودخانة عظیم آفرینش است.

پروردگار در آیهای شکوهمندی این رودخانة عظیم دایمی و روحبخش را که از همان

ابتدای خلقت به جریان درآمده است و تا آخر ادامه و جریان خواهد داشت ،با اعالم حرکت

توحیدی و ابدی آفرینش اینگونه تشریح میکند:
1
ماوات َو ما ِفی ْ َ
َو ِ ِ
الس ِ
ال ْر ِ
ون .
ض ِم ْن دابَّ ٍة َو الْ َمالئِ َك ُة َو ُه ْم ال َي ْس َت ْك ِب ُر َ
ل َي ْس ُج ُد ما ِفی َّ
آنچه در آسمانها و در زمین است ،اعم ازجانداران و مالئکه،
همگی پروردگار را سجده میکنند.

این یک حکم کلی است؛ اگر هم استثنا داشته باشد ،سه شرط دارد:
الف :موردی است
ب :موقت است
ج :با امر خداست.

نمونهای که قرآن ارایه میدهد و در آیات آغازین سورة بقره آمده است ،زمانی بود
که پروردگار ،آدم را آفرید و او را خلیفه کرد و با الفبای خلیفهاللهی آشنایش نمود .سپس
به مالئکه و جن که در خلیفهاللهی انسان دچار تردید شده بودند ،دستور داد تا او را سجده

کنند.

امر خداوند در سجدة آدم در همین مورد هم سجده به مخلوق خدا و مصنوع بدیع

خدا بود؛ ولی هرچه بود خداوند فرمود:
2
َو ِإ ْذ ُق ْلنا لِ ْل َمالئِ َك ِة ْاس ُج ُدوا ِل َد م .

خداوند به مالئکه فرمود آدم را سجده کنید.

آیة کامل و روشنگر که خود شارح خود است ،اینگونه میباشد.

 -1سورة نحل ،آیة .49
 -2سورة بقره ،آیة .34
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رين .
ليس َأبی َو ْاس َت ْك َب َر َو َ
كان ِم َن الْكا ِف َ
َو ِإ ْذ ُق ْلنا لِ ْل َمالئِ َك ِة ْاس ُج ُدوا ِل َد َم َف َس َج ُدوا ِإ َّال ِإ ْب َ

1

زمانی که به مالئکه گفتیم آدم را سجده کنند،

همة آنها امر پروردگار را اجرا کرده و به آدم سجده نمودند،
فقط ابلیس (که از جن بود) سجده نکرد؛
و او از کافران بود.

همانگونه که مشاهده میشود ،سجـده به آدم ،هم به امـر خـداوند بود و هم موردی

و موقت.

غیرازاینمورد،درقرآنکریمازسجدةدیگریسخنبهمیانآوردهاست؛آنهمسجدة

برادران یوسف به یوسف است.

2

بررسیاینموردچونازبحثماخارجاستوموجباطالةکالموتوسعةبحثمیشود،

از شرح آن میگذریم.

پیامبر عالیقدر اسالم(ص) در مورد اهمیت دادن به زندگی مشترک و به منظور تحکیم

روابط فیمابین ،سخنان بسیار مهمی فرمودهاند:
3
لَ ْو َأ َم ْر ُت َأ َحداً َأ ْن َي ْس ُج َد ِ َل َح ٍد َ َل َم ْر ُت الْ َم ْر َأ َة َأ ْن َت ْس ُج َد لِ َز ْو ِج َها.
اگر قرار بود دستور دهم کسی در برابر کسی سجده کند،
حتم ًا به زن دستور میدادم که شوهرش را سجده کند.

شاید خط کلّی حدیث که میفرماید :اگر قرار بود ...به زن دستور میدادم که شوهر خود

را سجده کند ،این باشد که بیشتر زنها آغازگر بگومگو در زندگی مشترک هستند و اغلب
دعواها که اصو ًال فاقد ریشه و اساس است ،به این دلیل آغاز میشود و دوام میآورد و
مشکلزاست که زنها میخواهند از د ِر دیگری غیر از تقوا و پارسایی در خانه نفوذ پیدا

کنند و حرفشان را جا بیندازند.

در این مورد به ارایة چهار حدیث میپردازیم:

حدیث ا ّول:

قال رسولا هلل(ص):
يع َما ِفی ْ َ
ال ْر ِ
ض ِم ْن َذ َه ٍب َو ِفضَّ ٍة َح َم َل ْت ُه الْ َم ْر َأ ُة ِإلَی بَ ْي ِت ز َْو ِج َها ،
لَ ْو َأ َّن َج ِم َ
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 -1همان.
 -2سورة یوسف ،آیة .100
 -3الكافي(ط -االسالميه) ،ج ،5ص . 508

ث َُّم ضَ َربَ ْت َع َلی َر ْأ ِس ز َْو ِج َها َي ْوم ًا ِم َن ْ َ
ُول َم ْن َأن َْت ِإن ََّما الْ َم ُ
ال َّيا ِم َتق ُ
ال َمالی َح ِب َط َع َم ُل َها،
ِ 1
َو لَ ْو َكان َْت ِم ْن َأ ْع َب ِد الن ِ
وب َو َت ْر ِج َع َو َت ْع َت ِذ َر ِإلَی ز َْوج َها.
َّاس إ َِّل َأ ْن َت ُت َ
اگر همة طال و نقرههای روی زمین را زن به خانة شوهرش ببرد،
سپس روزی از روزها بر سر مرد فریاد بزند و بگوید:
تو کیستی؟ این داراییها مال من است.
اعمالش بر باد میرود ،اگرچه از عابدترین مردمان باشد.
مگر آن که توبه کند و از سخنش برگردد و از شوهرش پوزش بخواهد.

شرح مختصر حدیث اول

زندگـی مشتـرک یک تعریف بیشتر ندارد ،آن تفاهـم در سایة اسـالم است .هیچ چیزی

نمیتواند بهتر از تفاهم موجب تحکیم روابط مشترک زن و شوهر شود.

تفاهم یعنی تقویت مشترکات بین زن وشوهر .حال اگر مردی بخواهد به دالیلی که فقط

خودش قبول دارد بر همسرش فخر بفروشد ،اینکه من وزیر ،وکیل ،سردار ،استاندار یا

دکتر ،مهندس و ...مشهورم  ...این عناوین جز کدورت سودی به بار نمیآورد .یا برعکس،
اگر زنی بر شوهر خود بتازد که پدر من باغدار ،پولدار ،حجرهدار و یا خودم خانم جلسهای،

تلویزیونی مشهور و یا ...هستم ،اینگونه حرفها تیشهای است که به ریشة زندگی مشترک

وارد میآورد.

وقتی زنی به همسر مردی درآمد و یا مردی زنی گرفت ،عناوین جدیدی ایجاد میشود

که امتیازات قبل از ازدواج را باید کمرنگ کند.

حدیث دوم:

ان لَ ُه ا ْم َر َأ ٌة تُؤْ ِذ ِيه لَ ْم َيق َْبلِاهللُ َص َل َت َها َو َل َح َس َن ًة ِم ْن َع َم ِل َها،
َم ْن َك َ
َح َّتی ُت ِعي َن ُه َو ُت ْر ِض َي ُه
2
الد ْهر...
َو إ ِْن َصا َم ِت َّ

هر زنی که شوهرش را بیازارد ،خداوند نه نماز آن زن را قبول میکند و نه کار نیکش را.
هرچند همه عمر روزه بگیرد؛
تا زمانی که به شوهرش کمک کند و او را خشنود سازد...

 -1مکارماالخالق ،ص .202
 -2وسائلالشيعه ،ج ،20ص -163میزانالحکمه ،ج  ، 5ص .2266
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شرح حدیث دوم

درعرفمامشهوراستکهدرزندگیمشترکهموارهخانمهاپرچمدارجنگعلیهشوهرند؛

هر چند این نظر طرفداران زیادی دارد ،اما به زعم نویسنده صحیح نیست؛ حداقل مصادیق

آن را در اطرافیان و یا اقوام خود سراغ نداریم.

اختالف میتواند با هر بهانهای بروز کند و تقویت شود و مشکلآفرین باشد.

پس:

 وقتی هر چیزی میتواند عامل بگومگو باشد،چرا باید همواره زنها را عامل اختالف بدانیم؟

بنابراین هم مرد و هم زن میتوانند آغازگر درگیـریهای لفظی باشند .منتهی حدیث

فوق متوجه خانمهاست.

پیامبر اکرم میفرمایند:

 -وظیفة زن مح ّبت به شوهر است.

در آیة مشهور که زن را یکی از آیات الهی میداند ،شرطش مح ّبت فیمابین است.

آزردن شوهر توسط زن اعم از منتگذاری زن به مرد است ،که ممکن است حداقل

بهانهای باشد ،اما آزردن شوهر یک نوع بیماری است که به جان زن میافتد.

یعنی زن با بهانه و بدون بهانه و یا حتی با یک سوءتفاهم و بدون سوءتفاهم شوهر
خود را بیازارد و بیجهت از سر و وضع و لباس و حرف وغذا خوردن شوهر خود صرف ًا
برای آزار شوهر ایراد بگیرد .از چنین زنی است که نماز و کارهای خوب دیگرش قبول

نمیشود.

حدیث سوم:
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قال رسولاهلل(ص):
َأيُّ َما ا ْم َر َأ ٍة آ َذ ْت ز َْو َج َها بِ ِل َسا ِن َها لَ ْم َيق َْبلِ اهللُ ِم ْن َها َص ْرف ًا َو َل َع ْد ًل َو َل َح َس َن ًة ِم ْن َع َم ِل َها ،
َ
َاب،
الرق َ
َح َّتی ُت ْر ِض َي ُه َو إ ِْن َصا َم ْت نَ َها َر َها َو قَا َم ْت لَ ْي َل َها َو أ ْع َتق َِت ِّ
َو َح َم َل ْت َع َلی ِج َيا ِد الْخَ ْيلِ ِفی َسبِيلِ ا ِ
هلل،
َ ِ 1
َف َكان َْت َأ َّو َل َم ْن َي ِر ُد النَّا َر َو َك َذلِ َ
ان لَ َها ظالما.
الر ُج ُل ِإ َذا َك َ
ك َّ

هر زنی شوهر خویش را با زبانش بیازارد ،خداوند از او هیچ مال و فدیه و کار نیکی را نمیپذیرد،
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تا آن که او را راضی کند؛ اگرچه روزها را روزه بگیرد و شبها را به عبادت بگذراند،
و بندهها را آزاد کند و اسبهای اصیل در راه خدا بفرستد،
و در زمرة نخستین کسانی است که وارد آتش میشود؛
و با مردان بدخلق و تندخو نیز همینگونه برخورد میکند.

شرح حدیث سوم

با بررسی میدانی حدیث شریف فوق روشن میشود که آغازگر حمله در زندگی

مشترک زن و شوهر ،خانمها هستند؛ هرچند در انتهای حدیث فوق این جمله آمده است:
َو َك َذلِ َ
ان لَ َها َظالِما.
الر ُج ُل ِإ َذا َك َ
ك َّ
یعنی:

پروردگار با مردان بدخلق و تندخو نیز همینگونه برخورد میکند.

ظلم در اینجا یعنی فراتر از حد خود حرف زدن و توقع داشتن و بیشتر از حق خود خواستن.

اما بهرغم آنکه نامی هم از مرد ناشکیبا آمده ،اما روشن است که روی سخن با خانمهاست.
ما در همین فصل به بررسی روایاتی که راجع به مردان بداخالق است ،میپردازیم:

حدیث چهارم :زن از آزردن شوهر بپرهیزد
هیچ ل ّذتی باالتر از ترک لذتهای حرام نیست .یکی از حـرامهای معمول آزردن شوهر

توسط همسـر است .بسیاری از روانشناسـان آزار دادن را یک نوع بیمـاری میدانند که

به جان عدهای میافتد.

یکی از بدترین آزارها ،آزار دادن شوهر است .ببینید:

قال رسولاهلل(ص):
َ
َم ْن َكان َْت لَ ُه ا ْم َرأ ٌة تُؤْ ِذ ِيه لَ ْم َيق َْبلِ اهللُ َص َل َت َها َو َل َح َس َن ًة ِم ْن َع َم ِل َها ،
َ
َاب َو َأ ْن َفق َِت ْ َ
ال ْم َو َال ِفي َسبِيلِ ا ِ
هلل،
َح َّتی ُت ِعي َن ُه َو ُت ْر ِض َي ُه َو إ ِْن َصا َم ِت َّ
الرق َ
الد ْه َر َو قَا َم ْت َو أ ْع َتق َِت ِّ
َو َكان َْت َأ َّو َل َم ْن َي ِر ُد النَّا َر ،
ول ا ِ
ث َُّم ق َ
َال َر ُس ُ
هلل(ص):
ِ ً َ ِ 1
الر ُجلِ ِم ْث ُل َذلِ َ
ك الْ ِو ِ
زْر َو الْ َع َذ ِ
ان لَ َها ُمؤْ ذيا ظالما .
اب ِإ َذا َك َ
َو َع َلی َّ
هرکس زنی داشته باشد که شوهرش را بیازارد،
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خداوند نه نماز آن زن را قبول میکند و نه کار نیکش را؛
هرچند همة عمر را روزه بگیرد؛
مگر زمانی که به شوهرش کمک کند،
و او را خشنود سازد.
مرد نیز اگر زن خود را بیازارد و به او ستم کند،
همین گناه و عذاب را دارد.

شرح حدیث چهارم

حدیث چهارم تا حدی مانند حدیث سوم است ،با این تفاوت که در این حدیث برای

ابراز اینکه آزار دادن شوهران چه گناه بزرگی است و چقدر مشکلآفرین است ،وزر،
وبال و آثار منفی آزردن شوهر را بیشتر شرح میدهد.

در حدیث سوم چند عنوان مانند عبادت شب و آزادی بندهها و فرستادن اسبهای

اصیل برای جنگ با کافران ذکر میکند ،ولی در حدیث فوق از یک کار نیک تا روزة همة
عمر و ...سخن میگوید .یعنی:

آثار بسیار منفی یک ز ِن «آزاردهنده» ،نخست برای خودش در این حدیث آمده است.

شکیبایی بر کجخلقی زن

اینگونه نیست که باید همه چیز وفق مراد ما باشد .یکی از مواردی که به طور آشکار

و فراوان وجود دارد که به صورت گسترده اجازه نمیدهد که آدمی به همة خواهشها و

خواستها برسد ،تسلیم کردن زن در برابر مرد است.

این یک امر ثابت شده است که زنان پارسا و پرهیزگار هم اینگونه نیستند که در همه

جا و در هر موضوعی تسلیم و تابع و منقاد شوهر باشند.

دیده شده زنان متعددی که در برابر دختران و پسران خود مطیعاند ،اما هرگز حاضر
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نیستند یکدهم این خلق خود را نسبت به شوهر خود داشته باشند.
پیامبر عالیقدر اسالم در یک رهنمود کلّی در این موارد فرمودهاند:
َم ْن َص َبر َع َلی ُسو ِء ُخ ُل ِق ا ْمر َأ ِت ِه َو ْاح َت َس َب ُه َأ ْع َطا ُه ُ
اهلل (بِ ُك ِّل َم َّر ٍة)،
َ
َ
َ
َ
َي ْص ِب ُر َع َل ْي َها ِم َن الث ََّو ِ
وب َع َلی بَ َلئِ ِه ،
اب ِم ْث َل َما أ ْع َطی أيُّ َ
ِ 1
ان َع َل ْي َها ِم َن الْ ِو ِ
زْر ِفی ُك ِّل َي ْو ٍم َو لَ ْي َل ٍة ِم ْث ُل َر ْملِ َعال ج .
َو َك َ
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هر مردی که به خاطر خدا و به امید پاداش او در برابر بداخالقی همسرش صبر کند،
خداوند متعال برای هر روز و شبی که او شکیبایی میورزد،
همان ثوابی را به وی میدهد که به ایوب پیامبر(ع) در برابر گرفتاریاش عطا کرد،
و گناه آن زن نیز در هر روز و شب به اندازة ریگهای ریگستان است.

مرد بد و همسر بد

دربارة زن بد از قول پیامبر رحمت مطالبی آوردیم .از آنجایی که همة نوشتههای

نویسنده مانند اغلب گفتـههایش هم مستند است و هم برای خدا ،امیدواریم این نوشته بر
روی زنان اثرگذار باشد و همگی ما رفتارمان را با خواست خداوند منطبق کنیم.
ذی ً
ال چندین حدیث در مورد مردانی که زنان و همسران خود را با قول و فعل خود آزار

میدهند میآوریم:

همراهی با خانواده

یکی از بهترین جمعها دورهم جمع شدن تمامی اعضای خانواده است و بدون تردید

نظر لطف خداوند بر چنین جمع و اینگونه خانواده و خاندان است؛ که امری عقالنی،

شرعی و اجتماعی است.

پیامبر رحمت در این مورد چه میفرمایند؟

قال رسولا هلل(ص):
هلل َت َعالَی ِمنِ ْاع ِت َك ٍ
وس الْ َم ْر ِء ِع ْن َد ِع َيالِ ِه َأ َح ُّب ِإلَی ا ِ
اف ِفي َم ْس ِج ِدی .
ِ ُج ُل ُ

1

نشستن مرد نزد زن و فرزندش نزد خدای متعال،

محبوبتر است از اعتکاف او در این مسجد من (مسجدالنبی).

اهمیّتمسجدالنبی

همه میدانیم که مسجدالنبی به لحاظ رتبه بعد از مسجدالحرام ،مهمترین و مق ّدسترین

مساجد است .پیامبر در مورد اهمیت مدینه فرمودهاند:
َّ 2
الْ َم ِد ْي َن ُة خَ ْي ٌر ِمن َمكة .

مدینه بهتر از ّ
مکه است.
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پیامبر در مورد اهمیت مسجدالنبی فرمودند:
َص َل ٌة ِفي َم ْس ِج ِدي َه َذا َت ْع ِد ُل ِع ْن َد َّ ِ
الل َعشَ َر َة َآل ِف َص َل ٍة ِفي َغ ْي ِر ِه ِم َن الْ َم َس ِاج ِد إ َِّل الْ َم ْس ِج َد الْ َح َرا َم،
َ 1
الص َل َة ِف ِيه َت ْع ِد ُل ِمائَ َة َألْ ِف َصلة.
َفإ َِّن َّ
نماز در مسجد من برابر با ده هزار نماز در مساجد دیگر است ،مگر مسجدالحرام؛
که نماز در آن با هزار نماز برابری میکند.

آیت الهی

نویسندهای را توانا میدانند که بتواند مسائل جامعه را با قلمی زیبا و شکوهمند مطرح

کند و چنانچه بتواند نثری زیبا با واژگان بهتر و بدیعتر خلق کند ،آن نثر را فاخر میگوییم.
پس نثر فاخر ،هنر نویسندگان بزرگ است.

صد البته اگر صاحب اثر ،هنـر خود را در قالب شعـر ارایه دهد ،اثرش بهتر و ماندگارتر

است.

از طرف دیگر بعضـی از نویسنـدگـان به هر دلیل که در اینجـا جای شـرح آن نیست،

نوشتههای خود را هرچند با نثـر زیبایـی ارایه میکنند ،اما چون محتوای آن بیاهمیت است،
آن اثر در جامعه موج نمیاندازد و ثمربخش نیست.

نویسندهای را میشناسیم که وقتی خواست راجع به زندگی مشترک مطلبی در دفاع

از زن بنویسد ،عنان اختیار خود را از دست داد و به بیراهه رفت.

برعکس شخص دیگری میآید و برای جبران بیمهری نسبت به مرد ،زن را تحقیر

میکند و دچار اعوجاج میگردد.
هر دو روش خطاست.

نیاز نیست برای تقویت زنان در جامعه به دروغ متوسل شویم و قصهسازی کنیم و

یا جهت ارج نهادن بر مرد ،مرتکب اغراق و تندروی گردیم.

راستی در این مقوله هم باید راه را از خداوند یاد بگیریم:
َو ِم ْن آيا ِت ِه َأ ْن خَ َل َق لَ ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأزْواج ًا لِ َت ْس ُك ُنوا ِإلَ ْيها،
2
ك َل ٍ
َو َج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن فی ذلِ َ
يات لِق َْو ٍم َي َت َف َّك ُرون .
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از آیات پروردگار این استکه:

 -1وسائلالشيعه ،ج ، 5ص .271
 -2سورة روم ،آیة .21

برای شما از نوع خودتان همسرانی قرار داد تا به وسیلة آنها به آرامش برسید،
و بین شما را دوستی و رحمت ایجاد کرد.
در این موضوع نشانههای دیگری برای آنها که اهل اندیشهاند،
وجود دارد.

بررسی مختصر آیه

آیههمانعالمتونشانهاست.درزمانهایقدیمکاروانهابرایآنکهدرشرایطخاص

مانند برف ،ابر ،باران و یا عبور شبانه دچار انحراف نشوند ،در بعضی از مسیرها که
به دلیل طبیعی چند راه وجود داشت ،آغاز راه را نشانهگذاری میکردند .این نشانهها

در فواصل خاص در طول مسیر هم ایجاد میشد .راهیانی که از اینگونه راهها که

عالمتگذاری شده بود عبور میکردند ،سرانجام به مقصد میرسیدند.

از دید خداوند متعال آسمانها و زمین آیـات الهـی هستند.؛ ماه ،خورشید و ستاره هم

اینگونهاند.

قرآن میفرماید:

ون .
َو بِال َّن ْج ِم ُه ْم َي ْه َت ُد َ

1

و از روی ستار ه راهنمایی میشوند.

بنابراین وقتی خداوند زن را از آیات خود میداند ،باید دربردارندة نکاتی باشد:

 –1چه قدرتی در زن است که میتواند قلب مرد خودمحـور و مغـرور را به تسخیر

خود درآورد؟

 –2زن چـه موجودی است که مانند یـاد خـدا ،موجب آرامش میشود؟که خداوند

فرموده است:

ِ َأال بِ ِذ ْك ِر ا ِ
وب .
هلل َت ْط َم ِئ ُّن الْ ُق ُل ُ

2

با یاد خدا قلبها آرام میگیرند.

دربارة زن هم میفرماید:

لِ َت ْس ُك ُنوا ِإلَ ْيها.

با زنها به آرامش میرسید.
 -1سورة نحل ،آیة .16
 -2سورة رعد ،آیة .28
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 –3چه آیتی است که مرد با همسر و توسط همسرش به معراج میرود؟

1

 –4زن چه وجود ذیجودی است که با برنامهریزی پروردگار نسل بشریت را حفظ

میکند.

 –5زن کیست و چیست که بزرگترین عطیة پروردگار برای مردان پرهیزگار ،زنان

زیبارویی در بهشت است که به حوریه تعبیر شده است؟
 – 6خالصه آنکه:

این چه آیتی است که همسری با او عالمت عقل است؟ زیرا اگر مرد نابغة روزگار

باشد ،ولی همسر نداشته باشد ،شرور است.
پیامبر(ص) فرمودهاند:

كم .
ِش َرا ُر ُك ْم ُع َّزابُ ُ

2

بدترین شما عزبها و مجردهای شما هستند.

یعنی مرد مجرد ،تنها با همسری با یک زن ،شرارت را کنار میگذارد.
پیامبر عظیمالشان اسالم میفرمایند:
3
َما بُ ِن َی ِفی ْال ِْس َل ِم بِ َنا ٌء َأ َح ُّب ِإلَی ا ِ
يج .
هلل َع َّز َو َج َّل َو َأ َع ُّز ِم َن ال َّت ْز ِو ِ

در اسالم هیچ بنایی ساخته نشده که نزد خداوند محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج باشد.

چند حدیث ناب پیرامون زن خوب

در مورد همسران شایسته روایات فراوانی از پیامبر اعظم وارد شده است:

َ
سو َلا هلل(ص):
قال َر ُ
ٍ 4
يل (ع) ُي ِ
َ -1ما ز َ
َال ِج ْب ِر ُ
المرأ ِة َح ّتی َظ َن ْن ُت أنّ ُه ال َي ْن َبغی َطال ِقها ّإل ِمن َف ِاحشَ ِة ُم َب َّينه .
وصی بِ َ
جبرییل پیوسته دربارة زن سفارش میکرد ،تا جایی که،

گمان بردم طالق او جایز نیست مگر در صورت ارتکاب زشتکاری آشکار.

الر ُجلِ لِ ْل َم ْر َأ ِة ِإنِّی ُأ ِحبُّ ِ
ك َل َي ْذ َه ُب ِم ْن َق ْل ِب َها َأبَداً .
 –2ق َْو ُل َّ

5
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 -1از رهنمودهای امام راحل(ره).
صحيفة امام ،ج ،7ص  27 - 341ارديبهشت  20 /1358جمادىالثانى 1399
پرورشدِه زنان و مردان ارجمند است .از دامن زن مرد به معراج

زن نقش بزرگى در اجتماع دارد .زن مظهر تحقق آمال بشر است .زن
مىرود .دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است.
 - 2حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .346
 -3مستدركالوسائل ،ج  ،14ص  - 152همان ،ص .341
 -4حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،12ص .358
 -5الكافي ،ج ، 5ص  - 569همان

این سخن مرد به زن که '':دوستت دارم''،
هرگز از دل زن بیرون نمیرود.

 –3إ َِّن َ
اهلل َو َر ُسولَ ُه بَ ِريئ َِان ِم َّم ْن َأضَ َّر بِا ْم َر َأ ٍة َح َّتی َتخْ َت ِل َع ِم ْنه 1.
بدانید که خداوند و پیامبرش بیزارند از مردی که:
به زنش آزار میرساند تا طالق خُ لع بگیرد.

تقبیح مردی که دست زدن دارد:

َ –4
سو َلاهلل(ص):
قال َر ُ
ِإنِّي َأ َت َع َّج ُب ِم َّم ْن َي ْض ِر ُب ا ْم َر َأ َت ُه َو ُه َو بِالضَّ ْر ِب َأ ْولَی ِم ْن َها ؛
2
َل َت ْض ِربُوا ِن َسا َء ُك ْم بِالْخَ شَ ِب َفإ َِّن ِف ِيه الْ ِق َصاص .
من در شگفتم از مردی که زنش را کتک میزند،

در حالی که خودش به کتکخوردن سزاوارتر از اوست.
زنانتان را با چوب نزنيد كه قصاص دارد

زن خوب نعمت فوقالعاده

َ -5ما ْاس َت َفا َد الْ ُمؤْ ِم ُن بَ ْع َد َتق َْوى ا ِ
هلل خَ ْي ًرا لَ ُه ِم ْن ز َْو َج ٍة َصالِ َح ٍة .

3

مؤمن بعد از تقوای الهی ،هیچ نعمتی برای او باالتر از زن شایسته نیست.

آیا زنان را میشود تنبیه بدنی کرد؟

بحث حساس و مهمی است که از همان آغاز ظهور اسالم و به خصوص پس از نزول

آیة  34سورة مبارکة نسا همواره در بین مسلمانان مطرح بوده و تا امروز هم ادامه دارد.
مسأله آن استکه:

 -آیازن را میشود تنبیه بدنی کرد؟

آیة  34سورة نسا صریح ًا میفرماید:

یعنی:

َو ْاض ِربُو ُه َّن

آنها را تنبیه بدنی کنید.

 -1بحاراالنوار ،ج  ،101ص  -164همان ص 360
 -2همان ،ص . 362
 -3حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،12ص . 362
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موضوع تنبیه بدنی زن که یک مورد و فقط در همین آیه آمده است ،مستلزم بررسی

همة آیة طوالنی  34و حتی آیات قبل و بعد آن است؛ زیرا بدون ورود به موضوع نزول

آیه و تأمل در شرایط و موقعیت مورد نظر آن ،ما را به جایی نمیرساند.
قرآن میفرماید:

الر ُ
ون َع َلی ال ِّنسا ِء بِما فَضَّ َل اهللُ بَ ْعضَ ُه ْم َعلی بَ ْع ٍ
ض،
جال َق َّوا ُم َ
ِّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظات ل ْلغ َْي ِب ،
تات حاف ٌ
حات قان ٌ
الصال ُ
َو بِما أ ْن َفقُوا م ْن أ ْموال ِه ْم َف َّ
بِما َح ِف َظ اهللُ َو ال َّ
ون نُشُ و َز ُه َّن َف ِع ُظو ُه َّن َو ا ْه ُج ُرو ُه َّن ِفي الْ َم ِ
ضاج ِع ،
التی َتخا ُف َ
َو ْاض ِربُو ُه َّن َفإ ِْن َأ َط ْع َن ُك ْم َفال َت ْبغُوا َع َل ْي ِه َّن َسبي ً
ال،
ً1
إ َِّن َ
كان َع ِل ًّيا َكبيرا .
اهلل َ

مردان بر زنان خود مدیریت دارند ،بدان سبب که خداوند بعضی از آنان را بر بعضی برتری داده است،
و نیز بدان سبب که آنان (در زندگی مشترک) خود از اموالشان هزینه میکنند.
پس ِ
زنان شایسته ،فرمانبردارند و در غیاب شوهر حقوق او را حفظ میکنند،
همانگونه که خدا (حقوق آنان را) حفظ کرده است،
و زنانی که از ناسازگاری آنان بیم دارید،
نخست اندرزشان دهید و اگر سود ندارد،
در بستر از آنان رویگردان شوید؛
و اگر باز هم سودمند نبود ،آنان را بزنید؛
پس اگر از شما اطاعت کردند ،راهی بر زیانشان مجویید.
همانا خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.

اض ِربُـو ُه َّن» را تنبیه بدنی
عمدة مفسران شیعه و بسیاری از تفاسیر اهل سنت جملة « َو ْ

زن دانستهاند.

2

آیتاهلل مکارم شیرازی '' آنها را تنبیه کنید ''،آوردهاند.

3

البته آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با نقل روایتی از امام باقر(ع) نوشتهاند که امام فرمودند:
السواک.
ِانَّه ُ الضَّ َ
رب بِ ّ
یعنی:
در هنگام تنبیه ،زنان را با چوب مسواک بزنید.
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 -1سورة نسا ،آیة .34
 -2تفسیر المیزان ،ج  ،3ص  - 498تفسیر راهنما ،ج  ،2ص .201
 -3تفسیر نمونه ،ج  ،3ص .369

آنچه از آیة شریفه فهمیده میشود این استکه:

 -رفتار هر فرد بستگی به میزان عقل و منطق و عرفان اوست.

از آنجایی که ممکن است درصد ناچیزی از زنان با رفتار ناپسند خود اسباب زحمت

شوهر خود را فراهم کنند و یا اسرار خصوصی و درونی مرد را برای غیر افشا کنند و از

اینها مهمتر امکان طغیان وی (نُشوز) میرود؛ در اینگونه موارد بر مرد الزم است برای
به راه آوردن همسر خود ،به تدریج از سه روش استفاده کند.
 –1استفاده ازوعظ و نصیحت.
 –2دوری گزیدن از وی در.......
 –3تنبیه بدنی.

صدالبته تنبیه بدنی به منظور جلوگیری از وقوع جرم است .یعنی مرد باید با توجه به

اجازهای که شرع به او داده است ،در وقت تنبیه بدنی مواظبت کند که:
الف :موجب شکستگی استخوان همسرش نشود
ب :باعث وارد آمدن زخم و جراحت نشود
ج :حتی کبود و سرخ هم نشود.

شاید اشارة روایت که تنبیه زنان با چوب مسواک باشد ،به منظور جلوگیری از شدت

عمل مرد است.

به نظر نویسنده ترس از تنبیه بدنی و رسوایی و شایعات بعد از آن ،زنان را وادار میکند

که آنقدر تندروی نکنند که موجب خشم و تنبیه شوهر خود قرار گیرند.
خالصة بحث

با بررسی میدانی آیات و روایات موجود پیرامون موضوع ازدواج ،چند نکتـة مهم به

دست میآید که توجه به آنها به فلسفة ازدواج بیشتر پی میبریم:

الف :ازدواج یک تکلیف است .بنابراین قبل و حین و در طول زندگی مشترک و تا آخر

زندگی قصد قربت در شروع ،ادامه و پایان آن الزم است.

ب :ازدواج کـاملترین دستور خداوند برای حفظ نسل و تا حد زیادی حفظ حرث است.

بنابراین سرمایهگذاری در این زمینه به مطالعه و دقت بیشتری نیاز دارد.
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ج :مرد بعد از ارتباط دایم با خداوند با هیچکس و موضوع دیگری به آرامـش کـامل

نمیرسد ،مگر در ازدواج و تشکیل زندگی مشترک.

د :زن آیت بزرگ پروردگار است .بنابراین باید این آیینه را با رفتار نیک ،تمامنما کرد تا
خداوند را بهتر در آن مشاهده کرد.

هـ :بگومگو در زندگی مشترک هرچند عادی شده ،ولی طبیعی نیست .در زندگی ائمه این

بحثها نبوده است .بههیچ وجه نباید زن را به خاطر مالحظات کوچک و مادی و بهانههای
کمارزش تحقیر کرد و سرزنش نمود و یا او را کتک زد.
و :پایداری زندگی مشترک به احترام متقابل است.
ز :زن باید بپذیرد که مطلوب شـوهـرش است .بنابراین شوهر باید مرتب و با بهانه و

بیبهانه به همسرش اظهار عالقه کند.

ح :به تعبیر قرآن کریم زن و مرد لباس یکدیگرند 1.بنابراین:
 -باید هر دو در صدد پوشاندن عیوب هم باشند.
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 -1سورة نسا ،آیة .187

فصل سیزدهم

اهمیّت علم از منظر پيامبر رحمت

بهترین اعمال در شب قدر ،مذاکرات علمی است.

1

اهم ّیت علم

علم معنای دانش و دانایـی دارد .معنای مخالف علـم ،جهـل است که معنای آن نادانی

است.

توجه بشر بوده است.
موضوع علم در تاریخ چندهزار سالة گذشته همواره مورد ّ

توجه به علم
اگر امروز ما میتوانیم زندگی راحت همراه با رفاه داشته باشیم ،حاصل ّ

است.

اگر انسان امروز توانسته است اکثریت قریب به اتفاق بیماریها را بشناسد و تا حد

زیادی نابود و یا حداقل کنترل کند ،از رهگذر علم است.

اگرامروزتمامینقاطعالموکشورهایدورونزدیکقابلدسترسیهستندومامیتوانیم

در دورترین کشورها با افراد ارتباط کالمی و تصویری برقرار کنیم و همزمان رفتار آنها

را مشاهده نماییم و از وضع زندگی آنها آگاه شویم ،نتیجة توجه به دانش است.

اگر ما میتوانیم با قدرت و اعتقاد بگوییم دورترین ستارههایی که تا  15سال پیش رصد

 -1مفاتیحالجنان ،اعمال شبهای قدر ،ص .295
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شدهاند ،تپندهها (کوآسارها) هستند؛ که ده میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند 1،همه
از نتایج احاطة علمی است.

البته آنچه میدانیم و مینویسیم قطرهای از دریای علمی است که امروز در اختیار دانشمندان

است .صدالبته کشورهای پیشرفته که با ابزارهای فوقالعاد ه توانستهاند به پیشرفتهای قابل
مالحظهای نایل آیند ،عمدة اطالعات به دست آمده را برای خود نگاه میدارند.

خست را در مورد انتشار علم به کار
بدون تردید اگر کشورهای توسعه یافته این همه ّ

نمیبردند ،انسانهای امروزی در جای باالتر و رفیعتری قرار داشتند.

خداشناسی در گرو دانش

بزرگترین ،با اهم ّیتترین و فطریترین موضوع ،مسألة خداشناسی است .موضوعی

که همة امور هستی به آن بستگی دارد .یعنی:

 -هرکس میخواهد در دنیا به آرامش درونی و بیرونی برسد ،باید خود را با نظام هستی

که تمامی اجزای آن خداشناسند ،هماهنگ کند.

قرآن کریم با صراحت از این نکتة مهم سخن میگوید:
ماوات َو ْ َ
َس َّب َح ِ ِ
الس ِ
ال ْر ِ
ض َو ُه َو الْ َعزي ُز الْ َحكيم.
ل ما ِفی َّ

2

آنچه در آسمانها و زمین است ،تسبیحگوی خداوند عزیز و حکیم است.

در آیة دیگری از نکتة بدیع دیگری پرده برمیدارد؛ آن هم سجدة همة موجودات برای

خداست:

ماوات َو ما ِفی ْ َ
َو ِ ِ
الس ِ
ال ْر ِ
ض ِم ْن دابَّ ٍة َو الْ َمالئِ َك ُة َو ُه ْم ال َي ْس َت ْك ِب ُرون.
ل َي ْس ُج ُد ما ِفی َّ

3

آنچه در آسمان و زمین است ،اعم از جنبنده و مالئکه،
بدون خودخواهی خدا را سجده میکنند.

سجده ،اخص تسبیح است .اگر ما تسبیح اهل آسمانها و زمین را عمل به غریزه معنا
میکنیم ،مث ً
ال در مورد زنبور عسل میگوییم آنچه این حشره به ظاهر کوچک ولی در عمل
بزرگ ،انجام میدهد ،یعنی شهد گلها را میمکد و با ترکیب کردن با بزاق دهان خود آن
را به عسل تبدیل میکند  -که به قول قرآن کریم ،شفای بسیاری از دردهای مردم است -

در حقیقت تسبیح خداوند است.
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 -1میزان انرژی که هر کواسار در هر ثانیه تولید میکند ،برای مصرف یک میلیارد سال زمین کافی است.
 -2سورههای حدید ،حشر و صف ،آیة اول.
 -3سورة نحل ،آیة .49

راب ُمخْ َت ِل ٌف َألْوانُ ُه ِ
فيه ِشفا ٌء لِلن ِ
َّاس،
َيخْ ُر ُج ِم ْن بُ ُطو ِنها شَ ٌ
1
إ َِّن فی ذلِ َ
ك َل َي ًة لِق َْو ٍم َي َت َف َّك ُرو ن .

از بدن وی مایع رنگارنگی خارج میشود که در آن برای مردم ِشفاست.
به يقين در اين امر ،نشانة روشني است براي جمعيتيکه ميانديشند.

آیا تولید عسل توسط زنبور عسل تسبیح او نیست؟

بسیاری از دانشمندان ،عارفان و علما ،عمل به فطرت را تسبیح میدانند.

اگر این تعبیر را در مورد معنای تسبیح بپذیریم ،موضوع سجدة موجودات و جانداران

را چگونه معنا کنیم؟

همانگونه که مشاهده کردیم:

قرآن کریم تمامی جنبندگان و جانداران را جزء سجد ه کنندگان به آستان باعظمت

پروردگار میآورد .راستی که باید مقدار وقت بیشتری برای درک معنای سجد ة جانداران

بگذاریم .این خود علم است.

علم است که بدانیم حیوانات دقیق ًا چه نوع موجوداتی هستند و چکار میکنند؟
رفتارشان با هم چطوری است؟

اینگونه اگر تصویر کنیم که ما مث ً
ال در دامداریها ،گاوداریها ،مرغداریها و ...تمامی

رفتار حیوانات را زیر نظر داریم و کل ّیة کنشها و واکنشهای آنها را میدانیم ،درست

نیست.

امروز ثابت شده است عس ِل کندوهای سنّتی که از کوهها و غارها به دست میآید،

با عسل صنعتی که از کندوهای جدید حاصل میشود ،تفاوت دارد .شاید این آزادی که
زنبورهای سنّتی دارند ،این آزادی تأثیر زیادی در تولیدات عسل آنها دارد .همچنین ثابت

شده است عمر ملکههای کندوهای قدیمی بیشتر از ملکههای امروزی است.
یک نکتة علمی مهم

دانشمندان پس از مطالعات دقیق بر روی ملکه زنبور عسل به یک نکتة دقیق پی بردهاند.

همهمیدانیمکهملکةزنبورعسلهیچگونهانداموابزاریبرایاکلوشربندارد.بههمیندلیل

چهار زنبور مخصوص موظف میشوند که به ملکه غذا بدهند .این چهار زنبور شهد گلها را

میمکند ،سپس با بزاق دهان خود مخلوط میکنند ،آنگاه آن را در دهان ملکه میگذارند .ملکه
 -1سورة نحل ،آیة . 69
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هم پس از دریافت غذا ،آن را با بزاق دهان خود مخلوط میکند ،سپس این معجون عجیب را

میبلعد .همین معجون سبب میشود که عمـر زنبـور عسل که چهار ماه است ،عمر ملکه را

 15برابر -یعنی  5سال -کند.
یک تالش بیثمر

محققان بر آن شدند که غذای مخصوص ملکه را که «رویال ژل» نام دارد ،قبل از آنکه

چهار زنبور در دهان ملکه بگذارند ،بدزدند .البد میپنداشتند اگر آن غذا را به دست بیاورند

عمرشان مانند ملکه طوالنی میشود .پس از تبلیغات بسیار و فروش رویال ژل به قیمت

کیلویی (و یا گرمی)  100هزار دالر ،معلوم شد که رویالژل فقط مخصوص علیا حضرت
ملکة زنبور عسل است و برای غیر از او ،هیچ تأثیری ندارد .حتی معتقدند اگر زنبورهای

معمولی رویال ژل مصرف کنند (که نمیکنند) در جا میمیرند !!.غذای ملکه مخصوص ملکه
است ،زیرا پروردگار متعال دستگاه بلع و هضم ویژهای به ملکه داده است.

راستی اگر بشر به فناوری ویژهای دست مییافت که رویال ژل ساده در دسترسش

قرار بگیرد ،نسل ملکة زنبور عسل و خود زنبور عسل منقرض میگشت.

یک شگفتی علمی
دانشمندان اخیراً به یک فن آوری فوق العاده ای دست یافته اند که می تواند صحبتهای

درختان را بفهمد.
قب ً
ال شنیده بودیم که سخن گفتن با درختان به خصوص صحبت با گل های آپارتمان

تأثیر شگفتی بر روی بوتة گل دارد .یکی از آشنایان میگفت یک هفتهای به مشهد رفته
بودم .وقتی مراجعت کردم گلهای آپارتمان را پژمرده یافتم .هر چند در غیاب من از دادن
آب به موقع کوتاهی نشده بود ،اما چون کسی نبوده که با گلها حرف بزند ،آنها افسرده

شده بودند.

وی در ادامه گفت:

پس از رسیدن به خانه وقتی قبل از تعویض لباس شروع کردم با صدای بلند با آنها

حرف زدن ،دو سه ساعت نگذشته بود که گلها از پژمردگی بیرون آمدند.
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این موضوع را کم و بیش مردم می دانند ،امافنآوری جدید دستگاهی است به نام

«پیتراستون».ایندستگاهدارای«حسگر»هاییاستکهدرخاکگلدانکارمیگذارند.دستگاه

سیگنالهایی(امواجی)ازدرختدریافتمیکندکهمیتوانازرویطولموجآنصحبتهای
درخت را دریافت کرد .دانشمندان اعتقاد دارند در آیندهای بسیار نزدیک و با تکمیل این
دستگاه میتوان کالم درخت را شنید و راجع به آب ،غذا ،هوا و حتی نور و عبورو مرور افراد
در اطراف درخت مطالبی را دریافت کرد.

اگر این فکر تحقق یابد و حرفهای گیاهان شنیده شود و به خواستههای آنها رسیدگی
1
گردد ،مسلم ًا تولیدات کشاورزی به طور چشمگیری افزایش مییابد.
یک شگفتی علمی دیگر

دانشمندان سالها تحقیق میکردند که چرا نمیشود گرگ را دستآموز و اهلی کرد.

زیرا توانستهاند عمدة درندگان عالم مانند شیر ،ببر ،پلنگ و ...را تسلیم خود کنند؛ اما توفیقی

در این مورد نیافتهاند.

محققین در مورد گرگها به نکتة بدیعی دست یافتند که قابل توجه است:

امروزه ثابت شده است که حیوانات و حتی درندگان مهیب ،نظام شگفتانگیز ازدواج را

رعایت میکنند؛ یعنی هیچ حیوان درندهای به مادة شوهردار تجاوز نمیکند .این قاعده را فقط
خوکها رعایت نمیکنند؛ که معروف است.

دانشمندان رفتار گرگها را وقتی دقیقتر زیرنظر گرفتند ،متوجه شدند که گرگ ماده

وقتی در محاصرة یک و یا چند گرگ نر تندخو قرار میگیرد ،با دادن عالمت که شوهردار

است ،نرها او را رها میکنند .اما وقتی به هر دلیل ماده نتواند گرگهای مجرد را قانع کند ،از

پیش آنها میگریزد .نرها هم او را تعقیب میکنند .گرگ ماده پس از یکی دو کیلومتر دوندگی
میایستد و ادرار میکند .گرگ نر یا گرگهای نر از بوییدن ادرار وی متوجه میشوند که
گرگ حامله است .در این حال با یک عالمت که نشان معذرتخواهی از گرگ متأهل حامله
است ،او را رها میکنند و از منطقه دور میشوند .برعکس ،گرگ شوهردار با تأنی و کندی

و با اطمینان به خانة خود بازمیگردد.

عجیب است که بشر در قرن نوزدهم با آزمایش ادرار خانمها توانست به حامله بودن

یا نبودن آنها پی ببرد .حال آنکه حیوانات از هزاران سال پیش به این دانش رسیده بودند.

پلنگها و گـربهسانان با پاشیـدن ادرار ،قلمـرو حضور خود را مشخص میکنند و

رقیبان این را به خوبی درک مینمایند.

2

 -1پیشرفتهای علمی ،برنامة سیمای جمهوری اسالمی ایران ،شبکة  ،95/4/23 ، 6ساعت  6بعد از ظهر.
 -2زندگی شگفتانگیز حیوانات ،ص .286

375

روزه در حیوانات

دانشمندان همچنین پی بردهاند که موضوع روزه در حیوانات هم وجود دارد.

محققان در بررسیهای دقیق در زندگی بهایم و جانوران متوجه شدهاند که آنها در

سال چند روز در جایی میمانند و از خوردن و آشامیدن خودداری میکنند .در بادی امر
محققان فکر میکردند که شاید آنها مریضاند و با امتناع از اکل و شرب به دنبال بازگشت

سالمتی خود هستند .اما با تحقیقات عمیقتر ،توجهشان به این موضوع مهم جلب شد که
آنها هم برای خود قانون و قواعد خودسازی دارند .دوری از خوردن و آشامیدن آن هم

برای حدود یک هفته میتواند در سالمت هر جانداری تأثیر داشته باشد .این یعنی همان

رهنمود پیامبر رحمت است که فرمودند:

ُصو ُموا َت ِص ُّحوا.

1

روزه بگیرید تا سالمت بمانید.

هرچه هست نظم شگفتانگیز حاکم بر هستی نشانی از نظم موجود بر همة موجودات

اعم از جانداران و جمادات است که همه قانونمند عمل میکنند.

امیدواریم محققان یک روز به ژرفای معنی سجدة حیوانات هم پی ببرند.

کسب علم برتر از نماز و روزه

دو واجب اسالمی نماز و روزه عالوه بر آنکه دو عبادت زیبا و اثربخش و پاکیزه کنندة

جسم و جان هستند ،کاربردی و در دسترس و سهلالعمل هم هستند؛ به خصوص نماز که
مردم با آن اُنسی دیرینه دارند و در سفر و حضر با آن مأنوسند.
به رغم اهم ّیـت فوقالعـادهای که نماز و روزه -به خصوص نماز -دارد؛ و در جایی

قرآن کریم آن را س ّدی در برابر فحشا و منکرات میداند:
ِ ْ َ 2
الصال َة َت ْنهی َعنِ الْ َف ْحشاء َو ال ُم ْنكر.
إ َِّن َّ

همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مىدارد.

با توجه به تأثیر شگفتانگیـز بازدارندگـی نماز از انواع خبط و خطا ،پروردگار متعال

ُبعد دیگری از ابعاد عظیم نماز را متذکر میشود:
بير ٌة ِإ َّال َع َلی الْ ِ
خاشعي ن .
الص ْب ِر َو َّ
َو ْاس َتعي ُنوا بِ َّ
الصال ِة َو ِإنَّها لَ َك َ

3
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 -1مستدركالوسائل ،ج  ،7ص - 502گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص .769
 -2سورة عنکبوت ،آیة . 45
 -3سورة بقره ،آیة . 45

از صبر و نماز یاری بجویید،
و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار ،نیرو بگیرید،
و این کار جز برای خاشعان سخت است.

با بررسی دقیقتر 67 ،مورد « َصالة» که در قرآن کریم آمده است و  20مورد مشتقات

«آن ،قرآن از تأثیرات فوقالعادة نماز بر روح و جسم نمازگزار نیز سخن گفته است.

اینها بدین دلیل میآوریم تا روشن شود که چرا پیامبر اعظم از نماز به نور چشم

خود تعبیر میکنند:

الص َل ِة .
ُج ِع َل ق َُّر ُة َع ْينی ِفی َّ

1

نماز روشنی چشم من است [یا روشنی چشم من در نماز است].

به رغم این همه اهمیتی که نماز دارد ،پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) راجع به کسب
علممیفرمایند:
اهمیت تحصیل علم

َ -1ط َل ُب الْ ِع ْل ِم َأ ْفضَ ُل ِع ْن َدا ِ
الص َيا ِم َوالْ َح ِّج َوالْ ِج َها ِد ِفی َس ِبيلِاهلل.
هلل ِم َن َّ
الصال ِة َو ِّ

ِ2

حج و جهاد در راه خدا برتر است.
نزد خدای متعال تحصیل علم ،از نماز و روزه و ّ

حدیث دوم در مورد علم کاربردی میفرماید:

َ – 2ف ْاط ُل ُبوا الْ ِع ْل َم،
ّ 3
الس َب ُب بَ ْي َن ُك ْم َو بَ ْي َن ا ِ
هلل َع َّز َو َجل .
َف ِإنَّ ُه َّ

پس دانش بیاموزید که عامل ارتباط شما با خداست.

الس َما ِء َو َم ْن ِفی ْ َ
ال ْر ِ
ض،
ِ – 3إنَّ ُه َي ْس َت ْغ ِف ُر لِ َطالِ ِب الْ ِع ْل ِم َم ْن ِفی َّ
َح َّتی الْ ُح ِ
وت ِفي الْ َب ْحر .

4

هرکس که در آسمان و زمین است حتی ماهیان دریا،
برای جویندة دانش طلب آمرزش میکند.

 -1الكافي ،ج  ، 5ص  - 321گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص . 672
 -2تنزيه الشريعهالمرفوعه - 379 /كنزالعمال ،شمارة  - 28655حکمتنامة پیامبر اعظم ،آیتاهلل ریشهری ،ج  ،1ص . 318
 -3وسائلالشيعه ،ج  ،27ص -28امالي ،شیخ صدوق ،ص .29
 -4کافی ،ج  ،1ص .34
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چه علمی بیاموزیم؟

آیا آموختن هر دانشی ،علم مطلوب اسالم است؟

آیا هر چه را که انسان نمیداند ،باید فراگیرد وگرنه جاهل است؟

به طور قطع هر دانشی مطلوب اسالم نیست و هیچکسی هم ما را به فراگرفتن دانشی

که برای رشد معنوی ما مؤثر نباشد ،توصیه نمیکند.
دانش مطلوب اسالم دو مشخصه دارد:

 –1یک گام انسان را به خدا نزدیک کند.
 –2یک گام به وسیلة آن عالقمندان را به خدا نزدیک کنیم.
امروز متأسفانه استعمارگران کسی را باسواد میدانند که دو چیز بلد باشد:

الف :دانستن زبان انگلیسی در سطح وسیع!!
ب :آشنایی با اینترنت!؟

عجیب این است که خواص و خودیها هم همین حرفها را در جمع خودیها مطرح

میکنند ،تا البد از قافلة علم عقب نمانند و خدمتی هم به بیگانگان کرده باشند.

ما البته میگوییم که از اینترنت میتوان به بسیاری از دانشهای عمومی جهان دست

یافت و به بخشی از پیشرفت علمی در زمینههای پزشکی ،کشاورزی و ...پی برد .اما باید با

صراحت و تأسف بگوییم که راهاندازان این شبکة خطرناک بینالمللی قصد بهرهبرداری ما

از پیشرفتهای علمی نداشتهاند .سوءاستفادههایی که صاحبان آن از مردم دنیا میکنند و
اِشرافوحشتناکیکهازمسائلکشورهاوخانوادههابهدستمیآورند،دربرابراستفادةکمی

که از این شبکه میشود ،دارای صرفه نیست.

عالوه بر آن ،ادارهکنندگان همین شبـکهها  -عالوه بر شنـود مکالمات حتی زمامداران

متحد خود مانند آلمان ،فرانسه ،حتی انگلیس و - ....به هیچوجه اجازه نمیدهند که علم در

کشورهای مستقل دنیا منتشر شود .لذا چگونه است که مفت و مجانی و با شعار فریبندة
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جریان آزاد اطالعات در دنیا ،دهها وصدها برنامههای استعماری خود را هم منتشر میکنند؟
اغلب جوانان بیخبر دنیا متأسفانه تحت تأثیر این برنامهها قرار میگیرند و مسلم ًا به

تدریج دین ،ایمان و اعتقادات خود را از دست میدهند و نسبت به وطن خود نیز بی احساس

میشوند.

از آنجایی که در این طرح استعماری حتی نوع و طرح و رنگ لباس خود هم از آنها

میگیرند و اینکه چه بخورند و کی بخورند و چگونه بخورند ،کمکم مل ّیت خود را هم در
بازار مناقصة غرب به « َث َم ِن َب ْخس» به نازلترین قیمت میفروشند...
اینها بخشی از مضرات این به اصطالح علم امروزی است که این همه طرفدار دارد.
بگذریم.

گفتیم که:

 -علم باید سودمند دنیا و آخرت ما باشد.

پیامبر عظیمالشأن اسالم میفرمایند:
َّاس ،
َت َع َّل ُموا الْق ُْر َ
َّاس َ ،و َت َع َّل ُموا الْ ِع ْل َم َو َع ِّل ُمو َه الن َ
آن َو َع ِّل ُمو َه الن َ
وض ،
َو َت َع َّل ُموا الْ َف َرائِ َ
َّاس َف ِإنِّي ا ْم ِر ٌؤ َمق ُْب ٌ
ض َو َع ِّل ُمو َها الن َ
ض َو َت ْظ َه ُر الْ ِف َت ُن ،
َو إ َِّن الْ ِع ْل َم َس ُيق َْب ُ

َح َّتى َيخْ َت ِل َف ا ْث َن ِ
ان ِفي الْ َف ِريضَ ِة َ ،و َل َي ِج َد ِان َم ْن َي ْف ِص ُل بَ ْي َن ُه َما .

1

دانش را فرا بگیرید و به مردم بیاموزید.

فریضهها را فرا بگیرید و به مردم بیاموزید.
قرآن را فراگیرید و به مردم بیاموزید،
که من از دنیا خواهم رفت ،و دانش به زودی گرفته میشود،
و فتنهها آشکار میگردند تا آن جا که اگر دو نفر در فریضهای اختالف کنند،
کسی را برای فیصله دادن و حل اختالف خود نخواهند یافت.

دغدغة پیامبر اسالم را میتوان از همین حدیث به خوبی دریافت کرد که:
 –1علم مفید و آزادیبخش را فرابگیریم.
 –2همان را باید به دیگران بیاموزیم.

ِإنَّما َيخْ شَ ی َ
اهلل ِم ْن ِعبا ِد ِه الْ ُع َلما ُء .

2

از بندگان خدا تنها دانايانند كه از او مىترسند.

همه ما میدانیم که در قرآن کریم از سه نوع ترس سخن به میان آمده است:

 -1حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص . 302
 -2سورة فاطر ،آیة .28
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لخائن خائِف.
َ –1خ ْوف :ترس ناشی از خطاست؛ اّ ُ
ُ –2خ ُشوع :ترس حاکی از احترام و تواضع.
َ –3خشیَتّ :
تذلل ،تسلیم و خویشتنداری در سطح باالست .باور اینکه خداوند سبحان

در همه جا حضور قدرتمندانه دارد.

قرآن میفرماید:
تحقیق ًا دانشمندان و آنهایی که به دلیل دانش باال به خداوند نزدیک شده و عشق خدا را

در دل خود ایجاد کردهاند ،نمیخواهند و نمیپسندند که در این عشق خدشهای وارد شود.
هر نوع خبط و خطا آیینة خدانمای دل را کدر و غبار آلوده میکند.

حافظ میگوید:

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبار دل بنشان تا نظر توانی کرد

وقتیانسانبداندوایمانداشتهباشدکهخداونددرهمهجاهستوناظربرفعلوحتین ّیت

ماست ،دیگر ترس ناشی از احترام به خدای حاضر و ناظر ،وجودش را فرا میگیرد.

چنین فردی هرگز به خود اجازه نمیدهد که دست به خبط و خطا بزند.

                                                           چنین شخصی را قرآن کریم عالم میگوید.

پس عالم دارای دانشی است با دو ویژگی آشکار:
 –1دانشی بازدارنده که او را از ارتکاب هر امری که موجب خشم خداست ،باز میدارد.
 –2دانشی که قابل انتقال به دیگران است ،تا اینگونه خدادوستیها ترویج شود.

دربارة این علم و تحصیل و ترویج و اهمیت این علم بیشتر صحبت میکنیم.
آیا فقط علوم اعتقادی علم است؟

با توجه به آنچه گفته شد یک سؤال همراه با شبهه میماند ؛ با این شرح و تفصیل:

 آیا علومی مانند فقه ،اصول ،تفسیر ،فلسفة اسالمی ،کالم و ...علم است؛                                                       و دیگر رشتههای علمی چیزی نیست؟

در پاسخ این سؤال با صراحت میگوییم که:
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 هر رشتة علمی که حتی یک گام ما را به خداوند کریم و رحیم نزدیک کند،                                                                                     علم محسوب میشود.

درموردرشتههایدیگرعلمیبعضیسریع ًاانسانرابهخدادوستیراهنماییمیکنند؛

مانند :علم نجوم ،علم فیزیولوژی و...

در مورد اهمیت این دو رشتة علمی در نزدیک کردن انسان به خـدا به كرات در كتب

حديث آمده است:

َم ْن لَ ْم َي ِ
عر َفة اهلل .
عر ِف ال َهي َْئ َة َوالتَّشْ ر ْي َح َف ُه َو ِع ِّن ٌ
ين ِفی َم َ

1

کسی که ستارهشناسی و علم تشریح و کالبدشناسی را نداند،
خداشناسیاش ناقص است.

در جای دیگری پیامبر رحمت در همین مورد فرمودهاند:
اَلْ ِع ْل ُم ِع ْل َم ِ
ان :
ِع ْل ُم َ
األ ْب َد ِان ،

َو ِع ْل ُم َ
األ ْد َي ِ
ان .

2

دانش دوگون ه است:
دینشناسی و کالبدشناسی.

همانگونه که گفتیم:

این دو علم:
 -دینشناسی و کالبدشناسی -

عالِم را زودتر به توجه به خدا و خدادوستی میرساند؛

ولی علوم دیگر مانند :فیزیک ،شیمی ،ریاضیات و ...هم اگر با دقت مطالعه شود ،با یک

فاصلة معقول ،ما را به قادر هستیبخش راهنمایی میکند.
بنابراین:

               -تحصیل این رشتهها ،هم مفید است و هم انسان را به ا ّدلة خداشناسی،
              و برهان نظم،
آشنا میکنند.

در عرصة فقه و علم

در عرصههای دیگر علم از جمله عرصههای تخصصی نیز علمای شیعه در هزار سال

گذشته الحق که خوش درخشیده و افتخارآفرین شدهاند .امروز به برکت همین نهضت
 -1به نقل از امام صادق(ع) و امام رضا(ع).
 -2بحاراالنوار ،ج  ،1ص .220
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مق ّدسودیرپاستکهاسالمپایدارماندهوشیعهکهپاسدارحقیقیاسالمنابدرهمةدورانها

به شمار میآید ،به دلیل داشتن فرهنگ غنی اهلالبیت در عالم سرفراز گردیده و بحمداهلل

تا کنون نیز به دور از توطئة بنیام ّیه و دیگر خلفای جور ،فقه شیعه و فقه اهلالبیت سالم

باقی مانده و انشاءاهلل باقی خواهد ماند.

در این عرصه دو نکتة زیبا در امر تبلیغ مورد توجه بسیار است:

 –1اعزام به حوزهها از شهرها

تبلیغدرفرهنگشیعهحرکتوتالشورفتنبهشهرهاومناطقیاستکهتبلیغموردنیاز

مردم است.

قرآن در این زمینه به صراحت میفرماید:
ون لِ َي ْن ِف ُروا َكا َّف ًة،
كان الْ ُمؤْ ِم ُن َ
ما َ
الدينِ ،
َف َل ْو ال نَ َف َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرق ٍَة ِم ْن ُه ْم طائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِفي ِّ
1
َو لِ ُي ْن ِذ ُروا ق َْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا ِإلَ ْي ِه ْم لَ َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُرو ن .

شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند.

پس چرا از هر فرقهاى از آنان ،دستهاى كوچ نمىكنند تا [دستهاى بمانند و] در دين آگاهى پيدا كنند،
و قوم خود را  -وقتى به سوى آنان بازگشتند ،راهنمایی کنند(بيم دهند)-
باشدكه آنان [از كيفر الهى] بترسند؟

خالصة آیه این است که:

 -باید در هر دورهای ،عدهای از شهرها و مناطق مختلف به حوزههای علمیه بروند و

درس فقه را بیاموزند و پس از بازگشت به شهر و روستای خود به تبلیغ دین بپردازند؛ نه

آنکه در حوزه بمانند و کاری به مردم خود نداشته باشند.

گرچه در این قاعده ،علمای عامل ،مراجع و مدرسین حوزهها از این امر مستثنی هستند.
 –2تبلیغ پس از تکمیل دروس حوزوی

طالب پس از بازگشت به شهر و دیار خود (و یا به ضرورت) وقتی به منطقهای اعزام

میشوند ،بهترین کار را انجام میدهند و بهترین پیام و قول را که بیان الهی و تبلیغ در راه
اوست ،در پیش میگیرند.
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قرآن میفرماید:

 -1سورة توبه ،آیة .122

َو َم ْن َأ ْح َس ُن ق َْو ًال ِم َّم ْن َدعا ِإلَیا ِ
هلل
1
َو َع ِم َل صالِح ًا َو َ
قال ِإنَّنی ِم َن الْ ُم ْس ِلمي ن .

چه کسی خوشگفتارتر و چه کالمی دلپذیرتر است از حرف کسی که:
مردم را به سوی خدا دعوت میکند،
و خود اهل راستی و درستی است.

راستی که:

در عالم هستی،
هیچ کالمی زیباتر از کالم خدا،

و هیچ کاری پسندیدهتر از تبلیغ دوستی و خدامحوری نیست.

علم بدون عمل

یکی از مواهب هستی ،علم است .ولی:

 یکی از مصایب عا َلم وجود دانشمندانی است که:ن ه تنها به علم خود عمل نمیکنند،

بلکه از اینکه میبینند مردم به دلیل تعهد و تقوای علمای عامل،
آنان را محبوب و مطلوب خود قرار دادهاند،
رنج میبرند.

نویسنده ،عالمی را میشناسد که سالها قبل از انقالب به درجة اجتهاد رسیده بود .او

از این حیث مورد احترام بود .ولی این مرد ،هرگز از علم خود بهره نبرد و هیچکس را هم از
دانش خود بهرهمند نساخت .وی حتی یک روز هم در خط انقالب و هواداری از امام خمینی
قرار نگرفت ....پس از پیروزی انقالب اسالمی هم حتی یک روز در مسیر انقالب نبود؛ بلکه

گاه بیگاه علیه انقالب اسالمی و مقامات انقالب موضع میگرفت و انتقاد تند میکرد!!

پیامبر عالیقدر اسالم ،دانشمندان بدون عمل را مانند درخت بیثمری میدانند.

علمای شیعه در طول تاریخ به لحاظ سیاسی همواره پرچمدار استقالل کشور بودهاند

و در این راه صدمات زیادی کشیده و محرومیتهای فراوانی دیدهاند و تعدادی جان خود

را هم از دست دادهاند.

در انقالب مشروطه سه رهبر اولیة نهضت را یا به شهادت رساندند و یا تبعید کردند:

 -1سورة فصلت ،آیة .33
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 -آیتاهلل حاجشیـخفضلاهلل نوری با تشکیل دادگاه غیرشرعی محکوم به اعدام کردند

و در روز  13رجب سال  1327هجری قمری بر دار نمودند.

 آیتاهلل سیدعبـداهلل بهبهانی با توطئة انگلیس وتوسط ایادی آن دولت ،ترور شد. و نفر سوم ،آیتاهلل سیدمحمـد طباطبایی را تبعید کردند.پس از آن ،دشمنان استقالل وطن در غیاب علمای عامل ،انقالب مشروطه را به نفع خود

تغییرمسیردادندتاازآنتوطئه،رضاخانبیریشهبرسرنوشتکشورمسلطشدوبرایران

آن رفت که همه کم و بیش اطالع دارند.

شعر حکمت است
پیامبر عالیقدر اسالم طی رهنمودی راجع به اثرات غیرقابل انکار شعر فرمودهاند:
الش ْع ِر لَ ِح ْك َم ًة َو إ َِّن ِم َن الْ َب َي ِ
إ َِّن ِم َن ِّ
ان لَ ِس ْحر .

1

بعضی از اشعار به طور قطع حکمتند و بيان سحر.

اشعار زیر که از سعدی است ،در راستای عمل به علم دانشمندان سروده شده است؛
الحق که بسیار زیبا ،جهتدار و ارزنده است.

َ
گوشت حدیث میشنود و هـوش بـیخبر

در حلقهای به صورت و چون حلقه بر دری

دعـوی مکـن که برتـرم از دیگران به علم

چون کبـر کردی از همـه دونـان فروتری

مـفـسری
از مـن بـگـوی عـالـم تفـسیـرگـوی را گـر در عمـل نکوشـی نـادان
ّ
بـار درخـت عـلـم ندانـم مگـر عـمـل

با علـم اگـر عمـل نکنـی شـاخ بـیبری

علـم آدم ّیـت است و جـوانمـردی و ادب

ورنـه ددی ،بـه صـورت انسـان مصـ ّوری

هر علـم را که کـار نبنـدی چـه فـایـده

چشـم از برای آن بـود آخـر ،که بنگـری

امروز غـ ّرهای به فصاحـت که در حـدیث

هـر نـکـتــه را هـزار دالیل بـیــاوری

از صد یکـی به جـای نـیاورده شرط علم
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حـب جـاه در طـلـب علـم دیـگـری
وز
ّ

فردا فضیـح باشـی در موقـف حـسـاب

گـر عـلتـی بگویـد و عـذری نـیـاوری

ور صـد هـزار عـذر بـخـواهـی گنـاه را

مر شـوی کـرده را نبـود زیب دخـتـری

فرمـانبـر خـدای و نگهبـان خلـق بـاش

این هـر دو قـرن اگر بگرفتـی سکنـدری

مخیـری
راهـی بـه سـوی عاقبـت خیـر مـیرود راهـی به سـوء عاقبـت ،اکنـون
ّ

2

 -1مناليحضرهالفقيه ،ج  ،4ص .379
 -2کلیات سعدی ،بخش قصاید .

چند حدیث ناب در مورد علم

ِ
اإليمان .
 –1اَلْ ِع ْل ُم َحيا ُة اإلسال ِم َو َعما ُد

1

دانش مایة حیات اسالم و ستون ایمان است.

َ -2أ ْفضَ ُل ُك ْم إ َِيمان ًا َأ ْفضَ ُل ُك ْم َم ْع ِر َف ًة .

2

مؤمنترین شما دانشمندترین شماست.

َ –3ع َم ٌل ق َْلي ٌل ِفی ِعلمٍ خَ ٌير ِم ْن َك ْثي ٍر ِفی َج ْه ٍل .

3

عمل اندک همراه با دانش ،بهتر از عمل زیاد همراه با نادانی است.

كان ما ُي ِ
فس ُد أك َث َر ِم ّما ُيص ِل ُح .
َ –4من َع ِم َل َعلی َغ ِير ِعلمٍ َ

4

آن کس که بیدانش دست به کاری بزند،

پیش از آن که اصالح کند ،کار را خراب میکند.

 –5الْ ِع ْل ُم َر ْأ ُس الْخَ ْي ِر ُك ِّل ِه َو الْ َج ْه ُل َر ْأ ُس الشَّ ِّر ُك ِّل ِه.

5

دانش سرآمد هرگونه خیر،

و جهل سرآمد هر بدي است.

اآلخ َر ِة َم َع ال ِع ِلم َوشَ ُّر ال ُّدنيا َو ِ
 –6خَ ُير ال ُّدنيا َو ِ
الجهلِ .
اآلخ َر ِة َم َع َ

6

خیر دنیا و آخرت با علم است و شر دنیا و آخرت حاصل نادانی است.

لم نو ٌر وضيا ٌء َي ِ
قذ ُف ُه اهللُ في ق ِ
ُلوب أولِيائِ ِه ،ون ََط َق بِ ِه َعلی لِسا ِن ِهم .
 –7ال ِع ُ

7

دانش نور و پرتوی است که خداوند در دلهای دوستانش میتاباند،
و با آن بر زبان آنان سخن میراند.

 -1حکمتنامة پیامبر اعظم ،آیتاهلل محمدی ریشهری ،ج  ،1ص . 286
 - 2بحاراالنوار ،ج  ،3ص .14
 -3تنبیهالحواطر ،ج  .2ص .14
 -4کافی ،ج  ،1ص .44
 -5بحاراألنوار ،ج ،75ص  ،175ح .9
 -6كنزالعمال ،ج ،13ص ،151ح - 36472حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .284
قرهالعيون للفيضالكاشاني ،ص  - 438همان .
ّ -7
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َّاس ِق َيم ًة َأ ْك َث ُر ُه ْم ِع ْلم ًا َو َأق َُّل الن ِ
َ –8أ ْك َث ُر الن ِ
َّاس ِق َيم ًة َأ َقلُّ ُه ْم ِع ْلم ًا .

1

با ارزشترین مردم دانشمندترین آنهاست و کمارزشترین مردم نادانترین ایشان است.

 –9الخَ یر فیمن َك َ ُ
يس بِعالِمٍ َو ال ُم َت َع ِّلم .
َْ َ
ان ِفی أ َّمتی لَ َ

2

هر یک از افراد امت من که نه دانشمند است و نه دانشجو،
در او خیری نیست.

یس ِم ّنی ِا ّل عالِم اَو ُم َت َع ِّلم .
 –10لَ َ

3

از من نیست جز دانشمند یا دانشجو.

اع ال َي ْع َبأا َ
ْنانَ :عالِ ٌم اَو ُم َت َع ّل ٌم َو َما َعدا ذلِ َ
اس ِاث ٍ
هلل بِ ِه ْم .
ك َه َم ٌج َر َع ٌ
 –11اَل ّن ُ

4

مردم دو دوستهاند:
عالم و یا دانشجو؛

دیگر مردم دنبالهروهایی کمخرد وبیارزشاند که خداوند به ایشان توجهی نمیکند.

امیرالمؤمنین هم به شکل دیگری همین مفهوم را با شرح مطرح فرمودهاند:
َّاس َث َل َث ٌة :
 –12الن ُ
اع ُك ِّل نَا ِع ٍق ،
اع َأ ْت َب ُ
َعالِ ٌم َربَّا ِن ٌّي َو ُم َت َع ِّل ٌم َع َلی َسبِيلِ ن ََج ٍاة َو َه َم ٌج َر َع ٌ
ون َم َع ُك ِّل ِريحٍ لَ ْم َي ْس َت ِضيئُوا بِ ُن ِ
ور الْ ِع ْل ِم ،
َي ِمي ُل َ
ْ ٍ ِ ٍ 5
َف َي ْه َت ُدوا َو لَ ْم َي ْل َجئُوا ِإلَی ُركن َوثيق .
مردم سه دستهاند:

یا دانشمندان الهیاند و یا دانشجوی بر راه رستگاری یا پشههایی که دستخوش باد و توفانند،
و همیشه سرگردان که به دنبال هر سروصدایی میروند و با وزش هر بادی حرکت میکنند.
نه از روشنایی دانش نور میگیرند،
و نه به پناهگاه استواری پناهنده میشوند.
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 -1بحاراألنوار ،ج  ،1ص  -163همان .
 -2حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .326
 -3همان.
 -4همان .
 -5بحاراألنوار ،ج  ،23ص  -44نهجالبالغه ،حکمت .147

ض َو الْ َمالئ ِ َك ُة َو اللَّ ُ
األر ُ
َّهار؛
ماو َ
الس َ
يل َو الن ٌ
ات َو ْ
َ –13ثال َث ٌة َيس َت ْغف ِ َر لَ ُه ُم َّ
1
األس ِخيا ُء .
اَل ُع َلما ُء َو الْ ُم َت َع ّل ُم َ
ون َو ْ

آسمانها و زمین و فرشتگان ،شب و روز برای سه گروه طلب آمرزش میکنند:
 –1دانشمندان،
 –2دانشجویان،
 -3و سخاوتمندان.

ضرورت کسب علم از هر جا

در زمانهای قدیم دورترین کشورهای شناخته شده برای اعراب و مسلمانها کشور

چین بود .با توجه به اینکه قارة آمریکا در اواخر قرن  15و در سال  1498کشف شد،

بنابراین طبیعی بود که مردم اطالعی از مناطق ماورای بحار نداشتند.

از طرفی هیأتهایی که به مدینه میآمدند و یا افرادی که با هندوستان ارتباط تجاری

داشتند ،جسته و گریخته اطالعاتی از کشوری به نام چین هم به مدینه میآوردند و از

پیشرفت آن کشور در تولیدات وسایل زندگی و ظروف و پارچه و کاغذ و مرکب و فرش
و خالصه تسلط آنها بر علوم متداول آن روز بحث میکردند.

بنابراین کشور چین در زمان پیامبر اسـالم ،دورترین و در عین حال پیشرفتهترین

کشورها بود .با توجه به اهتمام ویژة پیامبر اسـالم در تشویق مسلمانها به تحصیل علم،

فرمودند:

الصين .
اُ ْط ُل ُبوا الْ ِع ْل َم َو لَ ْو بِ ِّ

2

دانش را فرا بگیرید ،ولو علم در کشور چین باشد.

راستی که توجه به دانش و توصیههای اکید پیامبر برای تحصیل علم ،از افتخارات اسالم

است .اگر مسلمانان از همان آغاز به توصیهها و تأکیدهای پیامبر رحمت راجع به علم توجه

میکردند ،امروز مسلمانان با تسلط بر علوم مختلف ،آقای جهان بودند و آقایی میکردند
و به همه جا رسیده بودند .یعنی به جای آنکه جوانان کشورهای اسالمی برای تحصیل
به اروپا و آمریکا بروند و پس از هزینههای زیاد به رتبهای در یک رشته علمی برسند

و از دانش مطلوبی برخودار شوند و افتخار کسب کنند؛ در همین ممالک به این مهم دست

 -1ارشادالقلوب ،ج ،1ص 196
 -2بحاراالنوار ،ج  ،1ص  - 80وسائلالشيعه ،ج  ،27ص .27
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مییافتند؛ که در آن صورت از کشورهای دیگر نیز برای تحصیل علم به این سرزمین
میآمدند ،و این برای ما بسیار مطلوب بود .زیرا متأسفانه اغلب دانشجویانی که به فرنگ
میروند ،تحت تأثیر آداب و فرهنگ منحط آن کشورها قرار میگیرند و شاید هرگز به کشور

خود بازنگردند تا در خدمت کشور خودشان قرار گیرند ،و یا اگر به دلیلی به کشور خود
مراجعت کنند ،اغلب با دستاوردهای منفی باز میگردند!...
البته ناگفته نگذاریم که:

در این میان افراد زیادی بوده و هستند که پس از کسب علم از دانشگاههای معتبر

غرب به کشور خود بازگشته و منشأ خـدمات ارزنـده و پیشـرفت و افتخـار برای کشور

شدهاند.

افسوس عمیق

ما باید هزار بار از پیامبر خود عـذرخواهی کنیم که چرا به توصیههای ایشان عمل

نکردهایم ،ولی باید از مردم خودمان هم بیشتر پوزش بطلبیم که:

 -چرا نتوانستیم مشکالت عدیدة امروز آنها را که میشد با تدبیر و دوراندیشی

ببینیم و برای عالج این واقعه قبل از وقوع آن فکری بیندیشیم و مردممان را به منزلت باال

برسانیم؛ کوتاهی کردیم...

دریغ و صد دریغ که امروز غرب استعمارگر با توجه به نیاز ما مسلمانان ،یا به ما مطالب

علمیسطحباالرانمیدهندویاموضوعاتعلمیسطحدوموسومراقطرهچکانیدردسترس

ما میگذارند .آن وقت مسلمانان به روزی میافتند که همة احتیاجاتشان را دشمنانشان

و دشمنان اسالم باید تهیه کنند!!

در مورد نفت میبینیم که ولو بسیاری از کشورهای اسالمی دارای نفت هستند ،اما:
 –1هم میزان استخراج آن را استعمارگران تعیین میکنند.
 –2هم کشور طرف معامله را آنها مشخص میکنند.
 – 3هم قیمت آن را خودشان برعهده میگیرند.
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آیا باید دشمنان اسالم ،قیمت نفت ما را تعیین کنند؟

راستی که این برای هیچ مسلمان متعهدی قابل قبول نیست.

امروز متأسفانه به دلیل ضعف همهجانبة مسلمانان،
جهانخـواران برای آنها تصمیم میگیرند که:
با کدام کشور ارتباط برقرار کنند و با کدام دولت قطع رابطه نمایند؛

این یعنی:

راستی که چقدر استعمارگران برای ما در زحمت میافتند!!

 -رسوب تفکر استعماری بر روح و پیکر مسلمانان.

یک خاطرة تلخ

آشنایان میدانند که نویسنده ده سال بین سالهای  1363تا  1372قائممقام وزیر

امور خارجه بودهام.

روزی سفیر آلمان به دیدن من آمد و از اینکه ایران در «اوپـک» پرچمدار افزایش

قیمت نفت شده است ،گالیه میکرد.
ّ
مفصل پرسیدم:
پس از مذاکرات

 -نفت تنها کاالی ارزشمنـد ماست که مورد نیاز استراتژیک دنیاست .چرا باید این

کاالی قیمتی را به «ثمن بخس» بفروشیم؟
سپس پرسیدم:

 -آقای سفیر! اگر امـروز شما صاحب نفت بودید و ما مصرفکنندة نفت ،شما هر

بشکة نفت را به چه قیمتی به ما میفروختید؟

سفیر با چهرهای تلخ و ترش (که البد چرا آنها باید در مقولـة نفت محتاج ما باشند)

گفت:

 -اگر ما تولیدکنندة نفت بودیم نفت را در شیشة شربت سینه صادر میکردیم!

این خاطـره گویای یک حقیقت تلخـی است که امروز هر کشوری که در یک رشتهای

صاحب نام میشود ،خواست خود را هم به کشورهای نیازمند دیکته میکند.
همچنین:

کشورهای پیشرفته غربی هرگز با کشورهای درمانده و عقبافتاده،
مماشات نخواهند کرد،
و با برنامهریزیهای دقیق،
روز به روز آنها را محتاجتر و ضعیفتر میکنند.
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اما برنامة زشتتر و غیرقابل تحملتر آنها ،اختالف انداختن بین کشورهای اسالمی

است.

امروز هیـچ دو کشـور اسالمـی را نمیتوانیم نام ببریم که با هم دوست و صمیمی

باشند و یا با ترفند استعمارگران به نوعی گرفتار بحران نباشند.

کشور خودمان را درنظر بگیرید .مردم ایران با راهنماییهای امام خمینی و تالش

روحانیت و حمایت همهجانبة مردم بر دیو پهلوی غلبه کردند ،ولی هنوز پایههای این حکومت
محکم نشده بود که یزید زمان صدام ،با تحریک آمریکا ،اسرائیل و انگلیس و پولهای نفت

عربستان ،کویت ،امارات و ...و مزدوران کشورهای دور و نزدیک به کشور ما حمله کرد و طی
هشت سال عالوه بر وارد آوردن خسارتهای مالی بسیار 320 ،هزار نفر شهید و  2میلیون

نفر مجروح و  200میلیارد دالر خسارت وارد آورد.

هنوز هـم که پس از سـالها از پایان جنـگ و آتشبـس ،از جبهـههای جنـگ جنـازة
عزیـزان ما میآورند ،بدانیـم و فرامـوش نکنیم که:
 عداوت این کشورها ن ه تنها با کشور ما و انقالب ما کاسته نشده است،بلکه نسبت به دوران جنگ،
عمیقتر ،خطرناکتر و سازمانیافتهتر هم شده است.

آیا مسلمانان توصیة خداوند را نشنیدهاند که فرمود:
1
ون إِخْ َوة .
ِإن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
مؤمنان با هم برادرند.
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 -1سورة حجرات ،آية .10

فصل چهاردهم

 70رهنمود شورانگیز از پیامبر رحمت

در زمینة عقل

اگر بگوییم که پیامبـر رحمـت بعد از تالشهای خستگـیناپذیر در تـرویج توحیـد و

خدامحوری و روشنگریهای بدیع در زمینههای اصول اساسی اسالم بر هیچ موضوعی

مانند مقولة عـقـل توصیه نکردهاند ،سخن گزافی نیست.
کلمة عقل از «عقال» است.

عقال عبارت از طنابی است که ساربانها پس از آنکه به منزل میرسیدند و بار شترها

را برمیگرفتند برای آنکه شتر آزاد نباشد که به هر کجا خواست برود ،زانوی او را با آن

طناب میبستند .زیرا اگر شتر آزاد باشد یک شب تا صبح  20کیلومتر راه میرود که اگر
مورد حمله درندگان قرار نگیرد ،در بیابان گم میشود وشاید به دلیل ُبعد مسیر صاحب

شتر هرگز نتواند به شتر خود دست نیابد.
عربها به ِعقال «اِگال» میگویند.

همیشه ساربانها این اگال را همراه خود داشتهاند .امروز هم لباس عربها مرکب از

یک پیراهن بلند و یک «داشداشه» که به صورت روسری است که بر سر میبستند و با آگال

محکم میکنند .اگر اگال نباشد ،روسری میافتد و یا باد میبرد.
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با این معنا عقل عبارت است از:

عاملی که انسانهای فرهیخته را از انجام هر خبط و خطایی باز میدارد.

البته این معنای غیرایجابی عقل است.

عقل عالوه بر آنکه شخص را از بدیها باز میدارد ،بر پای بدیها عـقـال میبندد تا

مزاحم رشد و تعالی او نشود.
پیامبر(ص) فرمودهاند:

إ َِّن الْ َعق َْل ِعق ٌ
َال ِم َن الْ َج ْهلِ َو ال َّن ْفس .

1

عقل و نفس زمامی است که انسان را از نادانی بازمیدارد.

 – 1هدیة پروردگار:

قل َه ِد َّي ٌة ِم َن ا ِ
ال َع ُ
هلل .

2

عقل ارمغان خداوند است.

 – 2با ارزشترین هدیه:

َما ق ََس َم اهللُ لِ ْل ِع َبا ِد شَ ْيئ ًا َأ ْفضَ َل ِم َن الْ َعقْلِ .

3

خداوند چیزی با ارزشتر از عقل در میان بندگان تقسیم نکرده است.

 – 3دوست با ارزش:

يق ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َع ْق ُل ُه .
َص ِد ُ

4

دوست هر انسانی عقل اوست.

 – 4عامل اصلی عبادت:

لَ ْم ُي ْع َب ِد اهللُ َع َّز َو َج َّل بِشَ ْی ٍء َأ ْفضَ َل ِم َن الْ َعقْل .

5

خداوند با چیزی بهتر از عقل بندگی نمیشود.

 – 5مالک خوبی وبدی:
ِ ِ ِ 6
ِإ َذا بَ َلغ َُك ْم َع ْن َر ُج ٍل ُح ْس ُن َح ٍ
ال َفان ُْظ ُروا ِفی ُح ْسنِ َع ْق ِل ِه َف ِإن ََّما ُي َجازَى ب َع ْقله .
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 -1مستدركالوسائل ،ج  ،1ص  - 83تحف العقول ،ص .15
 -2گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص .20
 -3الكافي ،ج  ،1ص  -12هما ن .
 -4اصول کافی ،ج  ، 8ص .181
 -5اصول کافی ،ج  ،1ص .13
 -6الكافي ،ج  ،1ص ،12

هرگاه شنیدید که فالن شخص آدم خوبی است،
به خوب بودن عقل او بنگرید؛
زیرا انسان،
به میزان خردش پاداش داده میشود.

 – 6عاقلترین مردم:

َّاس َأشَ ُّد ُه ْم ُم َدا َرا ًة لِلن ِ
َأ ْعق َُل الن ِ
َّاس .

1

خردمندترین مردم کسی است که:
مداراکنندهترین نسبت به مردم باشد.

 – 7باز هم عاقلترین مردم:

اَعقَل ال ّن ِ
أطو ُع ُكم .
اس ْأع َق ُل ُكم َ

2

عاقلترین مردم کسی است فرمانبردارترین شما از خدا باشد.

ّ – 8اولین مخلوق خدا:

َأ َّو ُل َما خَ َل َق اهللُ الْ َعق ُْل .

3

نخستین چیزی که خداوند آفریده است؛ عقل است.

 – 9قوام انسان:

ين لِ َم ْن َل َعق َْل لَ ُه .
ِق َوا ُم الْ َم ْر ِء َع ْق ُل ُه َو َل ِد َ

4

جانمایة آدمی عقل اوست و کسی که خرد ندارد ،دین ندارد.

 – 10چراغ روشنیبخش خانه:
ْ ِ 5
الس َر ِاج ِفی ال َب ْيت .
َم َث ُل الْ َعقْلِ ِفی الْ َق ْل ِب َك َم َثلِ ِّ

حکایت خرد و عقل انسان در نهاد آدمی حکایت چراغ است در میان خانه.

 -1امالی شیخصدوق ،ج  ،4ص .28
 -2غررالحکم.
 -3بحاراالنوار ،ج  ،1ص .97
 -4میزان الحکمه ،ج  ، 8ص .3869
 -5علل الشرایع ،ج  ،1ص .98
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 – 11ستون استوار:
ِ ِ 1
ون ِع َبا َد ُت ُه ل َر ِّبه .
َ لِ ُك ِّل شَ ْی ٍء ِد َعا َم ٌة َو ِد َعا َم ُة الْ ُمؤْ ِمنِ َع ْق ُل ُه َف ِبق َْد ِر َع ْق ِل ِه َت ُك ُ
هر چیزی پشتوانهای دارد و پشتوانة مؤمن خرد اوست،

و [مؤمن] به اندازة خردش پروردگارش را بندگی میکند.

 – 12راهنمایی از عقل:

اِ ْس َت ْر ِش ُدوا الْ َعق َْل ُت ْرشَ ُدوا َو َل َت ْع ُصو ُه َف َت ْن َد ُموا .

2

از عقل راهنمایی بجویید تا راهنمایی شوید.

و از آن نافرمانی نکنید که پشیمان میشوید.

 – 13عالمات عقل:
َأ َل َو إ َِّن ِم ْن َع َل َم ِ
ات الْ َعقْلِ ال َّت َجا ِف َی َع ْن َد ِار الْغ ُُر ِ
ور َو ْ ِ
النَابَ َة ِإلَی َد ِار الْخُ ُلو ِد ،
ِ 3
َو ال َّت َز ُّو َد لِ ُس ْك َنی الْق ُُب ِ
ور َو ال َّت َأ ُّه َب لِ َي ْو ِم النُّشُ ور .

از نشانههای خرد ،دوری کردن از دلبستگی به دنیای پرفریب و مکر است،

و برعکس روی آوردن به سرای آخرت است و توشه برگرفتن برای خانه گور،
و آماده شدن برای روز رستاخیز میباشد.

امیرالمؤمنین علی (ع) هم در سخن مشابهی فرمودهاند:

 – 14عاقلترین مردم:
َأ َل َو إ َِّن َأ ْعق ََل الن ِ
َّاس َع ْب ٌد َع َر َف َربَّ ُه َف َأ َطا َع ُه َو َع َر َف َع ُد َّو ُه َف َع َصا .

4

به راستی که خردمندترین مردم بندهای است که پروردگارش را بشناسد و فرمانش را ببرد،
و دشمنش را بشناسد و نافرمانیش کند،
و سرای ماندن خود را بشناسد و آن را آباد کند،
و بداند که به زودی باید از این دنیا برود؛
پس به فکر رهتوشه باشد.
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 -1بحاراالنوار ،ج  ،1ص .96
 -2میزان الحکمه ،ج  ، 8ص .3878
 -3میزان الحکمه ،ج  ، 8ص .3910
 -4میزانالحکمه ،ج  ، 8ص .3900

َأ ْعق َُل الن ِ
َّاس ُم ْح ِس ٌن خَ ائِ ٌف َو َأ ْج َه ُل ُه ْم ُم ِسی ٌء آ ِم ٌن .

1

عاقلترین مردم ،نیکوکار خائف از خداست و نادانترین مردم ،بدکار آسودهخاطر است.

َّاس َأشَ ُّد ُه ْم ُم َدا َرا ًة لِلن ِ
َأ ْعق َُل الن ِ
َّاس .

2

عاقلترین مردم مدارکنندهترین آنها نسبت به مردم است.

همانگونه که خوانندگان عزیز توجه دارند پیامبر عظیـمالشأن اسالم خردمندترین

مردم را در یک نکته و با چند بیان معرفی کردهاند و آن اینکه به کسی میتوان عاقل گفت
و یا او را عاقلترین ،خردمندترین و داناترین مردم دانست ،که خود را با انجام واجبات و
ترک محرمات به خداوند نزدیک و نزدیکتر کند.

 – 15صفات عاقل:
ِص َف ُة الْ َعا ِقلِ َأ ْن َي ْح ُل َم َع َّم ْن َج ِه َل َع َل ْي ِه َو َي َت َجا َو َز َع َّم ْن َظ َل َم ُه َو َي َت َواضَ َع لِ َم ْن ُه َو ُدونَ ُه،
َو ُي َسابِ َق َم ْن َف ْو َق ُه ِفی َط َل ِب الْ ِب ِّر َو ِإ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي َت َك َّل َم َت َدبَّ َر،
ان خَ ْيراً َت َك َّل َم َف َغ ِن َم،
َفإ ِْن َك َ

ان شَ ّراً َس َك َت َف َس ِل َم َو ِإ َذا َع َرضَ ْت لَ ُه ِف ْت َن ٌة ْاس َت ْع َص َم بِا ِ
هلل،
َو إ ِْن َك َ
َو َأ ْم َس َ
ك َي َد ُه َو لِ َسانَ ُه
َو ِإ َذا َر َأى َف ِضي َل ًة ا ْن َت َه َز بِ َها َل ُي َف ِار ُق ُه الْ َح َيا ُء،
ص
َو َل َي ْب ُدو ِم ْن ُه الْ ِح ْر ُ
ْ ِ ُ 3
َف ِت ْل َ
ك َعشْ ُر ِخ َص ٍ
ال ُي ْع َر ُف بِ َها ال َعاقل .
ی  10گانة خردمند:
ویژگ 

 – 1در برابر رفتار جاهالنة نادان نسبت به خود ،بردبار باشد.
 –2از کسی که به او ستم کرده است ،درگذرد.
 –3در برابر فرودست خود ،فروتن باشد.
 –4از باالدست خود در طلب نیکی ،پیشی بگیرد.
 –5هرگاه بخواهد سخن بگوید ،بیندیشد.
 -1بحاراالنوار ،ج  ،77ص .165
 -2غررالحکم.
 -3تحفالعقول ،ص.28
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 –6اگر آنچه میخواهد بگوید ،خوب بود میگوید و بهرهمند میشود،
و اگر بد بود ،خاموشی میگزیند و سالم میماند.
 –7هرگاه با فتنهای روبهرو شود ،به خدا پناه میبرد و دست و زبان خود را نگه میدارد.
 –8هرگاه فضیلتی ببیند ،آن را غنیمت میشمارد.
 –9شرم و حیا از او جدا نمیشود.
 –10آزمندی از او سر نمیزند.
اینها ده خصلتند که خردمند به آنها شناخته میشود.

 – 16عاقلترین مردم:

ال اَ ْط َو َع ُهم ِ ِ
اس َعق ً
کمل ال ّن ِ
ل َو اَ ْع َم ُل ُهم بِطا َع ِت ِه .
اَ َ

1

کاملترین مردم در عقل،

مطیعترین آنان در برابر خداوند،
و عاملترین آنان به دستورهای او هستند.

 – 17عمل کامل:

َّاس َعق ًْل َأخْ َو ُف ُه ْم ِ ِ
َأ ْك َم ُل الن ِ
ل َو َأ ْط َو ُع ُه ْم لَ ُه .

2

کاملترین مردم در عقل کسی است که:
از خداوند بیشتر هراس دارد،
و از او بیشتر اطاعت میکند.

– 18نیکوکارترین:

حارم ا ِ
اَ ْح َس ُن ُکم َع ْق ً
ال اَو َر ُع ُکم َعن َم ِ
هلل َو اَ ْع َم ُل ُکم بُطا َع ِة اهلل .

3

نیکوکارترین شما در خردمندی کسی است که:
از محرمات الهی بیشتر اجتناب کند،
و به دستورهای الهی بیشتر عمل کند.
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 -1حکمتنامة پیامبر اعظم ،آیتاهلل ریشهری ،ج  ،1ص .188
 -2بحاراألنوار ،ج  ،74ص -156تحفالعقول ،ص. 50
 -3حکمتنامه ،ص .188

 – 19اوج خردمندی:

ان بِا ِ
َر ْأ ُس الْ َعقْلِ بَ ْع َد اإل َِيم ِ
سن الخُ ْل ِق .
هلل اَلْ َح َيا ُء َو ُح ُ

1

اوج خردمندی پس از ایمان به خداوند ،حیا و اخالق خوش است.

 – 20اوج عقلمداري:
2
ان بِا ِ
َر ْأ ُس الْ َعقْلِ بَ ْع َد اإل َِيم ِ
وج ّل ال َّت َحبُّ ُب إلَی ال ّن ِ
اس .
هلل َع َّز َ
اوج عقلداری پس از ایمان به خدا،
اظهار دوستی به مردم است.

 – 21اوج انديشهورزي:
ان بِا ِ
َر ْأ ُس الْ َعقْلِ بَ ْع َد ْال َِيم ِ
هلل ُم َدا َرا ُة الن ِ
َّاس ِفی َغ ْي ِر َت ْر ِك َح ٍّق.

3

اوج خردمندی پس از ایمان به خداوند،

مدارا کردن با مردم ،جز در مورد مخالفت با حق است.

 – 22جهل و جاهل:
ِ ْ ِ ِ 4
َك َفی بِالْ َمر ِء ِع ْل ًما َأ ْن َيخْ شَ ی َ
اهلل َ ،و َك َفی بِالْ َم ْر ِء َج ْه ًل َأ ْن ُي ْع ِج َب ب َنفسه .
ْ
برای علم همین دلیل کافی است که انسان از خدا بترسد،

و برای نادانی همین دلیل کافی است که از خود راضی باشد.

 – 23عالمت دروغ (کاربردیترین حدیث اجتماعی) :
5
َح ْس ُب َ
ذب ْأن ُت َح َّد َث بِ ُك ِّل َما َس ِم ْع َت ِم َن الْ َج ْهلِ ْأن ُت ْظ ِه َر ُك َّل َما َع ِل ْم َت .
ك ِم َن الْ ِك ْ
برای دروغگویی همین دلیل کافی است که:
هر آنچه میشنوی بازگو کنی،
و از نادانی است که هرآنچه را میدانی ،اظهار داری.
 -1تحفالعقول ،ص  - 50بحاراالنوار ،ج  ،77ص .154
 -2خصال شیخ صدوق ،ص .15
 -3بحاراألنوار ،ج  ،74ص  -147تحفالعقول ،ص .42
 -4کنزالعمال ،ج  ،3ص .142
 -5حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .212
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 – 24عالمت نقص عقل:
َ 1
َ
لس ْل َط ِ
َص الن ِ
ان َو َأ ْط َو ُع ُه ْم ل ُه .
َأ ْنق ُ
َّاس َعق ًْل أخْ َو ُف ُه ْم لِ ُّ
کمخردترین مردم کسی است كه:

از پادشاه بیشتر بترسد و از او اطاعت کند.

متأسفانهتاقبلازپیروزیانقالباسالمیماازاینمعارفتااندازةزیادیفاصلهداشتیم.

اگرچنیناحادیثنابیدردسترسمابود،دردورانعسرتودراوجتبهکاریرژیمشاهنشاهی
و تقویت وابستگیهای کشور به بیگانگان سکوت خواص را برنمیتافتیم و سکوت در برابر
شاه را دلیل نقص عقل و نقص ایمان میدانستیم و بهتر در دو جبهه مبارزه میکردیم.
ترس از شاه به جای ترس از خدا؟!

– 25اسبابمسخرةشیطان:

اَل ّزا ِه ُد الْجا ِه ُل َم ْسخَ ر ُة الشَّ ِ
يطان .

2

پارسای نادان ،اسباب ریشخندشیطان است.

خدا نکند شیطان از کار ما اظهار خرسندی کند .مرگ به طور قطع در چنین شرایطی

سودمندتر است از اینکه اعمال ما باعث خرسندی شیطان شود.

از خرسندی شیطان خطرناکتر اعمالی است که از بعضی سر میزند که بیشتر از

رضایت ،موجب خرسندی شیطان میشود؛ آن هم زمانی است که بعضی از زاهـدهـای
نـادان ،کاری میکنند که مردم از خدا و دین و مسلمانی بری میشوند.

       اصو ًال شیطان هم برای بقای چنین شخصی دعا میکند،
و هم در دل به اعمال او میخندد.

 – 26عزیز و ذلیل:

َما َأ َع َّز اهللُ بِ َج ْه ٍل ق َُّط َ ،وال َأ َذ َّل بِ ِح ْلمٍ ق َُّط .

3

خداوند هیچکس را به سبب نادانی ،عزیز نمیکند،
و هیچکس را به سبب بردباری ،خوار نمیسازد.
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 -1بحاراالنوار ،ج  ،77ص .154
 -2حکمتنامة پیامبر اسالم ،ج  ،1ص .202
 -3کافی ،ج  ،2ص .112

شر دنیا و آخرت:
ّ -27

الدنْیا َو ْ
اآل ِخ َر ِة َم َع الْ َج ْهلِ .
شَ ُّر ُّ

1

بدی دنیا و آخرت از نادانی است.

 – 28فقر و ثروت:

َل َفق َْر َأشَ ُّد ِم َن الْ َج ْهلِ َو َل َم َ
ال َأ ْع َو ُد ِم َن الْ َعقْلِ .

2

هیچ فقری بدتر از نادانی نیست،

و هیچ ثروتی سودمندتر از خردمندی نیست.

از عقل است که انسان در جامعه مطرح میشود.
از عقل است که شخص گِرد هوی و هوس نمیگردد.
از عقل است که انسان به بهشت میرود ...

پس الحق که عقل ثروت با برکتی است که هیچ چیز به پای او نمیرسد.

 – 29نعمت الهی فقط اکل و شرب نیست:
ُ 3
َم ْن لَ ْم َي َر َأ َّن ِ ِ
ل ِع ْن َد ُه ِن ْع َم ًة إ َِّل ِفي َم ْط َعمٍ َو َمشْ َر ٍب ق ََّل َع َم ُل ُه َو َك ُب َر َج ْهل ُه .
آن که نعمتهای الهی را فقط در خوراکیها و نوشیدنیها میبیند،
دانشش اندک و نادانیاش بسیار است.

 – 30شش عالمت جاهل:

ِس ُّت ِخ ٍ
عر ُف ِفی الْ َجا ِه ٍل :
صال ُي َ
طي ُة ِفی َغ ِير َم ِ
وض ِعها،
اَلْغَضَ ُب ِم ْن َغ ِير شَ ٍّرَ ،والْ َكال ُم ِمن َغ ِير نَ ْفعٍ َ ،والْ َع ّ
ِ ِ 4
السرَ ،وال َّث َق ُة بِ ُك ِّل َأح ٍد ،ال َي ْع ِر ُف َصد ْي َق ُه ِم ْن َع ُد ّوه .
َو إ ْفشا ُء ِّ
شش خصلت است که در نادان یافت میشود:

 -1خشم بدون زمینة بدی،
 -2سخن بیهوده،
 -1بحاراالنوار ،ج  ،1ص .204
 -2کافی ،ج  ،1ص .25
 -3بحاراالنوار ،ج  ،77ص .172
 -4حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .210
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 -3بخشش در غیرجایگاهش،
 -4آشکار ساختن رازها،
 -5اعتماد به هر کس،
 -6و این که :دوستش را از دشمنش تمیز نمیدهد.

– 31بیستخصلتدیگرجاهل:
ول ا ِ
َع ْن َأ ْع َل ِم الْ َجا ِهلِ َفق َ
َال َر ُس ُ
هلل (ص):
اك َم َّن َع َل ْي َ
َّاك َو إ ِِن ْاع َت َزلْ َت ُه شَ َت َم َ
ك َو إ ِْن َأ ْع َط َ
إ ِْن َص ِح ْب َت ُه َعن َ
ك،
َو إ ِْن َأ ْع َط ْي َت ُه َك َف َر َك َو إ ِْن َأ ْس َر ْر َت ِإلَ ْي ِه
ك ا َّت َه َم َ
َك َو إ ِْن َأ َس َّر ِإلَ ْي َ
خَ ان َ
ك َو إ ِِن ْاس َت ْغ َنی بَ ِط َر ،
ان َف ّظ ًا َغ ِليظ ًا َو إ ِْن ا ْف َتق ََر َج َح َد ِن ْع َم َة َّ ِ
الل
َو َك َ
َو لَ ْم َي َت َح َّر ْج َو إ ِْن َف ِر َح َأ ْس َر َف َو َطغَی َو إ ِْن َح ِز َن آ َي َس َو إ ِْن ضَ ِح َ
ك َف ِه َق ،
َو إ ِْن بَكی خَ ا َر َيق َُع ِفی ْ َ
ال ْب َر ِار
َو َل ُي ِح ُّب َّ َ
َال ِف َ
الل َو َل َي ْذ ُك ُر ُه إ ِْن َأ ْرضَ ْي َت ُه َم َد َح َ
الل َو َل ُي َرا ِق ُب ُه َو َل َي ْس َت ْحيی ِم َن َّ ِ
ك َو ق َ
يك ِم َن الْ َح َس َن ِة
ك َذ َه َب ْت ِم ْد َح ُت ُه َو َو َّق َع [ َوق ََع] ِف َ
يك َو إ ِْن َس ِخ َط َع َل ْي َ
َما لَ ْي َس ِف َ
السو ِء
يك ِم َن ُّ
ْ ِ 1
َما لَ ْي َس ِف َ
يك َف َه َذا َم ْج َرى ال َجاهلِ .
در پاسخ کسی که از نشانههای نادان پرسید ،فرمودند:

 –1اگر با او همنشین شوی ،تو را خسته میکند.
 –2و اگر از او کنارهگیری کنی ،تو را دشنام میدهد.
 –3اگر چیزی را به تو ببخشد ،منت میگذارد.
 –4اگر چیزی را به او ببخشی ،ناسپاسی میکند.
 –5اگر رازی در اختیارش بگذاری ،خیانت میکند.
 –6اگر رازی را در اختیار تو گذارد ،تو را به افشای آن متهم میسازد.
 –7اگر بینیاز شود ،ناسپاسی میکند و سرسخت و خشن میگردد.
 –8اگر تنگدست شود ،بیپروا نعمتهای خدا را انکار میکند.
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 –9اگر شاد شود ،زیادهروی میکند و طغیان میورزد.

 -1معدنالجواهر ،ص  - 53بحاراالنوار ،ج  ،1ص  -119تحفالعقول ،ص .291

 –10و اگر غمگین باشد ،ناامید میگردد.
 –11اگر بخندد ،قهقهه میزند.
 –12و اگر گریه کند ،درهم شکسته میشود.
 – 13از نیکان بدگویی میکند.
 –14خدا را دوست نمیدارد و در رفتارش او را درنظر نمیگیرد.
 –15از خداوند حیا نمیکند.
 –16به یاد خدا نیست.
 –17اگر او را خشنود کنی ،تو را میستاید.
 –18آنچه خوبیها در تو نیست ،به تو نسبت میدهد.
 –19اگر ناراضی گردد ،خوبیهای تو را انکار میکند.
 –20آنچه بدی در تو نیست ،به تو نسبت میدهد.
این روش افراد نادان است.

 – 32عمل به امر خداوند یعنی عقل:
ِق َ
يل لَ ُه َما الْ َعق ُْل؟ ق َ
َال:
1
ال بِ َطا َع ِة َّ ِ
الْ َع َم ُل بِ َطا َع ِة ا ِ
هلل َو إ َِّن الْ ُع َّم َ
الل ُه ُم الْ ُعق ََل ُء .

وقتی که از پیامبر اکرم پیرامون عقل سؤال شد ،فرمودند:
خرد عمل به طاعت خداست؛

ِ
کنندگان به دستورهای خداوند ،همان خردمنداناند.
به راستی که عمل

 – 33عالمت کمال عقل:

ق ُِس َم الْ َعق ُْل َع َلی ث ََلث َِة َأ ْج َز ٍاء:
َف َم ْن َكان َْت ِف ِيه َك َم َل َع ْق ُل ُه َو َم ْن لَ ْم َت ُك ْن ِف ِيه َف َل َعق ََل لَ ُه ؛
َ َ ِ 2
هلل َع َّز َو َج َّل َو ُح ْس ُن َّ
ُح ْس ُن الْ َم ْع ِر َف ِة بِا ِ
الص ْب ِر َعلي أ ْم ِره .
الطا َع ِة لَ ُه َو ُح ْس ُن َّ
خداوند عقل را سه قسمت کرده است:

هرکه این سه قسمت در او باشد ،عقلش کامل است؛

 -1مستدركالوسائل ،ج ،11ص  - 208بحاراالنوار ،ج  ،ص  - 131روضه الواعظین ،ص . 8
-2بحاراألنوار ،ج  ،1ص .106
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و هرکس در او هیچ نباشد ،خردمند نیست:
 – 1شناختی نیکو از خداوند.
 – 2پیروی زیبا از پروردگار.
 – 3استقامت در راه رباالرباب.

 – 34بدیع و زیبا:

لَ ْم ُي ْع َب ِداهللُ َع َّز َو َج َّل بِشَ ْی ٍء َأ ْفضَ َل ِم َن الْ َعقْلِ ،
ون الْ ُمؤْ ِم ُن َعا ِق ًل َح َّتی َت ْج َت ِم َع ِف ِيه َعشْ ُر ِخ َص ٍ
ال الْخَ ْي ُر ِم ْن ُه َم ْأ ُم ٌ
ول َو الشَّ ُّر ِم ْن ُه،
َو َل َي ُك ُ
ون َي ْس َت ْك ِث ُر َق ِل َ
يل الْخَ ْي ِر ِم ْن َغ ْي ِر ِه َو َي ْس َت ِق ُّل َك ِث َير الْخَ ْي ِر ِم ْن نَ ْف ِس ِه ،
َم ْأ ُم ٌ
َو َل َي ْس َأ ُم ِم ْن َط َل ِب الْ ِع ْل ِم ُط َ
ول ُع ُم ِر ِه َو َل َي َت َب َّر ُم بِ ِط َل ِب الْ َح َوائِ ِج ِق َب َل ُه ال ُّذ ُّل َأ َح ُّب ِإلَ ْي ِه ِم ْن الْ ِع ِّز
ُوت َو الْ َع ِ
اش َر ُة َل َي َرى َأ َحداً إ َِّل ق َ
َال،:
َو الْ َفق ُْر َأ َح ُّب ِإلَ ْي ِه ِم َن الْ ِغ َنی ن َِص ُيب ُه ِم َن ال ُّدن َْيا الْق ُ
َ
َّاس َر ُج َل ِن َف َر ُج ٌل ُه َو خَ ْي ٌر ِم ْن ُه،
ُه َو خَ ْي ٌر ِم ِّني َو أ ْتقَی ِإن ََّما الن ُ
َو َأ ْتقَی َو آخَ ُر ُه َو شَ ٌّر ِم ْن ُه َو َأ ْدنَی َف ِإ َذا َر َأ ی َم ْن ُه َو خَ ْي ٌر ِم ْن ُه،
َو َأ ْتقَی َت َواضَ َع لَ ُه لِ َي ْل َح َق بِ ِه َو ِإ َذا لَ ِق َی الَّ ِذی ُه َو شَ ٌّر ِم ْن ُه َو َأ ْدنَی ق َ
َال،:
ر،
َع َسی خَ ْي ُر َه َذا بَ ِاط ٌن َو شَ ُّر ُه َظا ِه ٌ
ِ ِ 1
َو َع َسی َأ ْن ُيخْ َت َم لَ ُه بِخَ ْي ٍر َف ِإ َذا َف َع َل َذلِ َ
ك َفق َْد َع َل َم ْج ُد ُه َو َسا َد َأ ْه َل َز َمانه .
خداوند با چیزی شایستهتر از عقل عبادت نشده است؛

و مؤمن ،خردمند نیست مگر آنکه  10فضیلت در او جمع شود:
 –1خوبی از او انتظار باشد.
 –2بدی از او انتظار نباشد.
 –3خوبیِ اندک دیگران را بسیار بشمرد.
 –4خوبیهای بسیار خود را کم بشمرد.
 –5در سراسر زندگی از آموختن علم خسته نشود.
 –6از رفت وآمد نیازمندان به نزد خویش دلتنگ نشود.
 –7تضعیف شدن در راه دفاع از ارزشهای الهی و در نزد او،
بهتر از مطرح شدن بیجهت باشد.
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 –8فقر (بینیازی) را بهتر از ثروتمندی دوست بدارد.
 -1خصال شیخ صدوق ،ص  - 433بحاراالنوار ،ج  ،74ص .160

 –9بهرة او از دنیا قوت (نیازمندیهای ضروری زندگی) باشد.
و اما دهم چیست؟
 -10کسی را نبیند مگر آنکه بگوید او از من بهتر و پارساتر است.
همانا مردمان  2دستهاند:
 -1دستهای که از مؤمن بهتر و پارساترند،
 -2و دستهای دیگر که بدتر از او و پایینتر از او هستند.
پس هنگامی که مؤمن بهتر و پارساتر از خود را ببیند،
در برابر او فروتنی میکند تا به او برسد،
و هنگامی که بدتر و پایینتر از خود را ببیند،
میگوید:
شاید خوبیاش پنهان است و بدیاش آشکار و شاید پایان کارش به خیر ختم شود.
هرگاه چنین کند،
عظمتش افزایش مییابد و بر مردم زمانش سروری میکند.

 – 35داناترین مردم:

َّاس ِإلَی ِع ْل ِ
َّاس َم ْن َج َم َع ِع ْل َم الن ِ
َأ ْع َل ُم الن ِ
مه .

1

داناترین مردم کسی است که:

ش مردم را به دانش خود اضافه کند.
دان 

 – 36باز هم داناترین مردم:

أل ُموسی َربَّ ُه َ
َس َ
قال َر ِّب اَ ُّی ِعبا ِد َك ْأع َل ُم؟
َ ِ ْ ِ ِ 2
قالَ :عالِ ٌم ال َيشْ َب ُع ِم َن الْ ِع ْل ِمَ ،ي ْج َم ُع ِع ْل َم ال َّن ِ
اس ِإلی علمه .
موسی از پروردگار بلندمرتبهاش پرسید:

پروردگارا کدام یک از بندگانت داناتر است؟
خداوند فرمود:
دانشمندی که از دانش سیر نمیشود و دانش دیگر مردم را با دانش خود جمع میکند.

 -1من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .395
 -2حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .328
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 – 37اعلم ناس:

لِ َر ُج ٍل َ
ون اَ ْع َل َم ال ّن ِ
اس .
قال لَ ُه اُ ِح ُّب اَن اَ ُك َ
فقال رسول(ص):
1
ِات َِّق َ
اهلل َت ُكن اَع َلم ال ّناس .

مردی به ایشان گفت :دوست دارم داناترین مردم باشم.
رسول خدا(ص) فرمودند:
از خدا بترس تا داناترین مردم باشی.

 - 38اهم ّیت حلم:

ث ََل ٌث َم ْن لَ ْم َي ُك َّن ِف ِيه لَ ْم َي ِت َّم لَ ُه َع َم ٌل،
َ ْ ِ 2
َو َر ٌع َي ْح ُج ُز ُه َع ْن َم َع ِ
اصیا ِ
َّاس َو ِح ْل ٌم َي ُر ُّد بِ ِه َج ْهل ال َجاهلِ .
هلل َو ُخ ُل ٌق ُي َد ِاری بِ ِه الن َ
 3خصلت است که اگر در کسی نباشد ،کار درستی از او سر نمیزند:
 - 1تقوایی که او را از نافرمانی خداوند بازدارد.
 -2خُ لق و خویی که با آن ،با مردم مدارا کند.
 – 3بردباریای که با آن ،نادانی نادان را پاسخ دهد.

 – 39حال بعضی از اهالی شهرهای کوچک و روستاها:
طیر ُة ِمن خَ طائ ٍر َج َهن ََّم ،
اَ ُّلر ُ
ستاق خَ َ

ياطين َو شُ ُيو ُخ ُهم ُج ّه ٌ
لَ ْی َس ِفيها َح ٌّد َو ال ُج ْم َع ٌة َو ال َجما َع ٌة َص ِّب ُت ُهم ِ
ال،
عار ٌم َو شُ ّبانُ ُهم شَ
ٌ
3
اَ ُلمؤ ِم ُن َأ ْن َت َن في ِهم ِم َن الْ ِجيف َه .

روستا(هایی که تحصیل دانش در آنجاها مقدور نیست) آغلی است از آغلهای دوزخ،
نه اجرای حدود الهی در آنجاها میشود ،نه نمازجمعهای و نه جماعتی (در آنجاها) دایر میگردد.
کودکانشان شرور و موذیاند ،جوانانشان شیطانصفتاند و پیرانشان ناداناند.

شرح:

مؤمن در میان آنها گندیدهتر از الشة مردار است.

این یک حقیقت است که هر جا از تقـوا اثری نباشد ،فساد نهادینه خواهد شد .در روستاهای
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 -1همان.
 -2اصول کافی ،ج  ،2ص .116
 -3حکمتنامة پیامبر اعظم ،آیتاهلل ریشهری ،ج  ،1ص  ..... 204از جامعاالخبار و بحارانوار

دوردست و صعبالعبور که امکان اعزام مبلغان دینی وجود نداشته و ندارد ،تبع ًا از تقوای

نهادینه شده و بازدارنده اثر زیادی نیست .بنابراین در اینگونه روستاها فساد نهادینه میشود.
فعال نبودن مساجد ،نبود امام جماعت و مبلّغ را فریاد میکند...
الحمدهللبهبرکتپیروزیانقالباسالمیروستاهایدورونزدیکازآبوبرقوراههای

مواصالتی و بهداشت باال برخوردار شدند و روحانیت مبارز با عالقة بیشتری عازم

روستاهاگشتند.

امروز از برکـت همین حـرکت اعتقـادی و انقالبـی است که روستـاها و اهالی روستا

پابهپای شهرها عالوه بر شرکت درتولیداتی مانند گندم ،جو و محصوالت دیگر گام بلندی
در خودکفایی کشور برداشتند.

در پاسـداری از انقـالب نیز سهم چشمگیـری بهعهده گرفتند و صف رزمنـدگان را

طوالنیت ر کردند...

ولی هرچه هست ،زندگی در روستاها کراهت بسیار دارد؛ بیکاری ،کمکاری ،بیکاری

پنهان و راحتطلبی ،بیماری بسیار خطرناک موجود در بسیاری از روستاهاست.

 – 40وظیفة عالم و وظیفة جاهل:
ال َي َنبغی لِلعالِم ْأن َي ْس ُك َت َعلی ِعل ِم ِه َ ،وال َي ْن َبغی لِلجا ِهلِ ْأن َي ْس ُك ْت َعلى َجه ِل ِه .
َ ُ
كر ُه:
قال ا هلل َج ّل ِذ ُ
1
َف ْاس َألُو ْا َأ ْه َل ِّ
ون .
الذ ْك ِر إِن ُكن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ

سزاوار نیست عالم با داشتن علم ،خاموشی گزیند و از دانش خود به جامعه سود نرساند؛
و سزاوار نیست جاهل بر جهل خود سکوت کند و دانش فرا نگیرد.
خداوند بزرگ میفرماید:
پس اگر نمیدانید ،از اهل ذکر بپرسید (یاد بگیرید و از جهالت خارج شوید).

در جوامع متعالی که علم و عالم در دسترس همگان است ،وجود بیسواد معنا ندارد.
البته فرق است بین بیسواد و جاهل.

ولی گاهی جاهل در لسان قرآن و روایات همان بی سواد است .اما تفاوتی نمیکند

که اگر عالمی به علمش عمل نکند با بیسوادی که تالشی در جهت رفع بیسوادی خود
 -1حکمتنامة پیامبر اعظم ،ج  ،1ص .214
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نکند ،هر دو مقصرند؛ ولی:

 -عالِم ساکت ،به طور قطع مؤاخذة سخت خواهد شد.

عالمان در برابر خداوند و مردم مسؤولند .مردم میگویند شما یک عمر زحمت کشیده

و علم آموختهاید ،ما هم یک عمر به شما به شکلهای مختلف احترام گذاشتهایم و شما را
به گفتة خداوند بر دیگران ترجیح دادهایم؛ چون خداوند فرموده است:
1
ون .
ذين ال َي ْع َل ُم َ
ذين َي ْع َل ُم َ
ون َو الَّ َ
َه ْل َي ْس َت ِوی الَّ َ
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند؟

این تفاوت عالم با جاهل تأثیرات شگفتانگیز و بینظیر عالِم در تبلیغات دینی و در

ترویج مبانی اسالمی است.

آیا با چنین سرمایهای سکوت قابل قبول است؟

 – 41مضار ُشرب خمر:

ين َي ْوم ًا ،
َم ْن شَ ِر َب ُم ْس ِكراً لَ ْم ُتق َْب ْل ِم ْن ُه َص َل ُت ُه َأ ْربَ ِع َ
َّ ُ َ ِ 2
ات ِفی ْ َ
اب الل َعل ْيه .
ين َم َ
َفإ ِْن َم َ
اب َت َ
ات ِمي َت ًة َجا ِه ِل َّي ًة َو إ ِْن َت َ
ال ْربَ ِع َ
در مذمت شراب فرمودند:

کسی نیست که شراب بنوشد و خداوند نمازش را تا چهل شبانهروز بپذیرد.
اگر بمیرد ،بهشت بر او حرام خواهد بود؛ و اگر در این چهل شبانهروز بمیرد،
به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است؛ ولی اگر توبه کند ،خداوند توبهاش را میپذیرد..

– 42سرچشمةپلیدیها:

اَلْخَ ْم ُر اُ ُّم الْ َف ِ
واح ِش َوالْ َکبائِر.

3

شراب سرچشمة پلیدیها و گناهان بزرگ است.

 – 43ریشة بدیها:

فتاح الشَّ ر .
اَلخَ ْم ُر ِج ُ
ماع ا ِالث ِْم َو ُأ ُّم الْخَ َبائِ ِث َو ِم ُ

4

شراب گردآورندة همة گناهان و سرچشمة پلیدیها و کلید زشتیهاست.
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 -1سورة زمر ،آية .9
-2الكافي ،ج  ، 6ص .400
 -3همان.
 -4جامعاالخبار ،ص .425

 – 44شرك:

َم ْن شَ ِر َب الْخَ ْم َر َم َسا ًء َأ ْص َب َح ُمشْ ِرك ًا َو َم ْن شَ ِر َب َص َباح ًا َأ ْم َسی ُمشْ ِرك ًا .

1

آنکس که در شامگاهان میگساریکند ،در صبح مشرک خواهد شد؛
و آنکسکه در صبحگاهان باده بنوشد ،در شامگاهان مشرک شود.

 – 45عابد الت و ُعزّی:

شَ ِار ُب الْخَ ْم ِر َك َعابِ ِد الْ َوثَنِ َو شَ ِار ُب الْخَ ْم ِر َك َعابِ ِد ّ
اللت َوال ُع ّزی .

2

میگسار مانند بتپرست است.

میگسار مانند پرستنده بتهای «الت» و « ُع ّزی» است.

بحثی پیرامون حرمت خمر

ی طلوع اسالم به دلیل زیانهای گستردهای که شرب خمر بر جان و جسم
از ابتدا 

مردم و اقتصاد و امنیت مردم میگذاشت ،مورد توجه ویژة اسالم بود.

قرآن کریم چون بیماری ُمسری شرب خمر را در جامعه مالحظه میکرد ،مصلحت

نمیدید که یکباره شرب خمر را ممنوع و حرام کند .چند سالی گذشت که یک نفر از
مسلمانان در هنگام خواندن نماز سورة کافرون را اینگونه خواند:
ون
ق ُْل َيا َأ ُّي َها الْ َكا ِف ُر َ
ون»« ،ال» را حذف کرد و گفتَ :
ون».
«أ ْع ُب ُد ما َت ْع ُب ُد َ
و به جای« ال َأ ْع ُب ُد ما َت ْع ُب ُد َ
خداوند آیة ذیل را در همین شرایط فرو فرستاد:
3
ون .
الصال َة َو َأ ْن ُت ْم ُسكارى َح َّتى َت ْع َل ُموا ما َتقُولُ 
ذين آ َم ُنوا ال َتق َْربُوا َّ
يا َأيُّ َها الَّ َ
ای مؤمنان!

وقتی که شراب خوردهاید ،نماز نخوانید ،تا بدانید چه میگویید.

حداقل رهنمود این آیه این بود که دستور ممنوعیت مصرف شراب در مواقع نماز

ممنوع کرد.

با توجه به ابتـالی مـردم به شـرب خمـر در صبح ،ظهر و شب این ممنوع ّیت حداقل

یکسوم از شبانهروز را شامل میشد.

 -1مستدركالوسائل ،ج  ،17ص  - 48من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .354
 -2بحاراالنوار ،ج  ،79ص .151
 -3سورة نسا ،آیة .43
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 –1در مرحلة دوم زمانی بود که پیرامون همین آیه بحثهای زیادی میشد که مث ً
ال

فاصله شرب خمر تا نماز چند ساعت باید باشد .خالصه اینکه:
 -با ُشرب خمر چگونه باید برخورد کرد؟

آیة ذیل در پاسخ به چنین سؤالی نازل شد.
1
َي ْس َئ ُلون َ
بير َو َمنا ِف ُع لِلن ِ
َّاس .
َك َعنِ الْخَ ْم ِر َو الْ َم ْي ِس ِر ق ُْل في ِهما ِإث ٌْم َك ٌ
از تو دربارة شراب و قمار سؤال میکنند ،به آنها بگو:

در این موضوع گناه بزرگی است (که غیرقابل انکار است)؛
اما منافعی هم برای مردم دارد.

قرآن کریم کتاب حکمت و علم و عقل است .لذا با مسائل و پدیدهها با نگاه اعتقادی،

علمی ومنطقی مینگرد.

اشاره به منافع شراب هم در مورد خرید و فروش آن است و هم در نوشیدن آن و

ا ّال میسر [قمار] که ش ّ ِر محض است و سرگرمی آن منظور است.
آیة محکم حرمت شرب خمر

 –3در مرحلة سوم زمانی پیش آمد که واژة «اثم کبیر» بسیاری از تازه مسلمانها را

که کماکان به شرب خمر ادامه میدادند ،ولی غرض خاصی نداشتند ،بسيار نگران كرده بود.
به دنبال کشف حقیقت برآمدند و مرتب سئوال میکردند.

پروردگار سبحان با آیة ذیل به طور ُکلّی شرب هر نوع مسکر و خمر را ممنوع و حرام
کرد و در فقه ،حد شارب َخمر هم گنجانده شد:
ْصاب َو ْ َ
ذين آ َم ُنوا ِإن ََّما الْخَ ْم ُر َو الْ َم ْي ِس ُر َو ْ َ
الزْال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َملِ الشَّ ْي ِ
طان َف ْاج َت ِن ُبو ُه ،
الن ُ
يا َأيُّ َها الَّ َ

لَ َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحو ن .

2

اي كساني كه ايمان آوردهايد!
به طور تحقیق شرب خمر و قمار و بتها و قمار (نوعی بختآزمایی) پلید و از اعمال شیطان است،
پس از آن اجتناب کنید ،شاید رستگار شوید.

آیه با صراحت کامل و روشن شرب خمر را به کلی ممنوع ساخته است و جای هیچ بحثی نیست.
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آیة بعد در امتداد همین بحث و در تکمیل همین موضوع نازل شد:

 -1سورة بقره ،آیة .219
 -2سورة مائده ،آیة .90

طان َأ ْن ُيو ِق َع بَ ْي َن ُك ُم الْ َعدا َو َة َو الْ َبغْضا َء ِفي الْخَ ْم ِر َو الْ َم ْي ِس ِر ،
ِإنَّما ُي ُ
ريد الشَّ ْي ُ
1
َو َي ُص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر ا ِ
ون .
الصال ِة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُه َ
هلل َو َعنِ َّ
به طور تحقیق تصمیم شیطان این استکه:

بین شما مسلمانان را با شراب و قمار ،دشمنی و کینه ایجاد کند،
و شما را از ذکر خدا باز بدارد؛
آیا (با این همه تمهید و تأکید) از این دو اجتناب میکنید؟

پس از نزول این دستور محکم ،مردم مدینه و دیگر شهرها بساط شرابخواری را
جمع کردند و از بین بردند و ُخمهای شراب را در کوچهها و معبرهای مدینه شکستند.
معروف است که تا دو سال پس از این حادثه هر وقت در مدینه باران میبارید ،بوی

شراب به مشام میرسید.

هرچه بود به دستور پیامبر و توسط پیامبر نهی ُشرب َخمر به اجرا درآمد و خاطیان

هم حد شرابخواری خوردند.

کار مسلمانان مدینـه در تـرک شـرب خمـر هم مهم بود؛ زیرا عادت به آن پلیدی به
اندازهای بود که صریح ًا میگفتند:

َما َح َّر َم َع َل ْینا شَ ٍ
یئ اَشَ ُّد ِم َن الْخَ ْم ِر .

2

هیچ حکمی بر ما سختتر از تحریم شراب نبود.

3

 70– 46هزار مالئکه:

ون َألْ َف َم َل ٍ
ون لَ ُه .
ك َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
َم ْن خَ َر َج ِم ْن بَ ْي ِت ِه َي ْط ُل ُب ِع ْلم ًا شَ َّي َع ُه َس ْب ُع َ

4

هرکس به جستجوی دانش از خانهاش بیرون رود،

هفتاد هزار فرشته او را بدرقه میکنند و برایش آمرزش میطلبند.

– 47طلباستغفاربرایدانشجو:
5
الس َما ِء َو َم ْن ِفی ْ َ
ض َح َّتی الْ ُح ِ
ال ْر ِ
وت ِفی الْ َب ْح ِر .
ِإنَّ ُه َي ْس َت ْغ ِف ُر لِ َطالِ ِب الْ ِع ْل ِم َم ْن ِفی َّ

پیامبر هرکس که در آسمان و زمین است حتی ماهیان دریا برای جویای علم آمرزش میطلبند.

 -1سورة مائده ،آیة .91
 -2تفسیر نمونه ،آیتاهلل مکارم شیرازی ،ج  ، 5ص .70
 -3حد شراب 70 ،ضربه شالق است.
 -4امالی شیخ طوسی ،ص .182
 -5اصولکافی ،ج  ،1ص .34
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 – 48سهل شدن راه بهشت:
ً َ ْ ِ 1
ك َط ِريق ًا َي ْط ُل ُب ِف ِيه ِع ْلم ًا َس َل َ
َم ْن َس َل َ
ك اهللُ بِ ِه َط ِريقا ِإلی ال َج ّن َة .
هرکس راهی را در جستجوی دانش بپیماید،

خداوند راهی را به سوی بهشت برایش میگشاید.

 – 49اولش جهل و آخرش پشیمانی:
2
اك َو ال َّل َج َاج َة َفإ َِّن َأ َّولَ َها َج ْه ٌل َو ِ
ِإ َّي َ
آخ َر َها ن ََدا َم ًة .
از لجاجت بپرهیز که:
اولش نادانی،
و آخرش پشیمانی است.

 – 50اجتناب از خندة زیاد:
ِ 3
الض ْح ِ
ِإ َّي َ
يت الْ َق ْل َب َو َي ْذ َه ُب بِ ُن ِ
اك َو َك ْث َر َة ِّ
ور الْ َو ْجه .
ك َف ِإنَّ ُه ُي ِم ُ
از خنده بسیار بپرهیز،

که دل را میمیراند و نور چهره را ميبرد.

خندة زیاد به خصوص اگر از اندازه خارج شود و به قهقهه برسد ،تقبیح شده است.

 – 51ویرانگر قلب:

ِإ َّيا ُك ْم َو ال ُّظ ْل َم َف ِإنَّ ُه ُيخَ ِّر ُب ُق ُلوبَ ُكم .

4

از ظلم بپرهیزید که ظلم دلهای شما را ویران میکند.

 – 52سامان یافتن دل:

الح الْ َق ْلب اِش ِتغالُ ُه بِ ِذ ْك ِر ا ِ
هلل .
أص ُل َص ِ
ْ

5

اساس سامان یافتن دل ،اشتغال به یاد خداست.
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 -1همان.
 -2تحفالعقول ،ص  -14بحاراالنوار ،ج  ،77ص .267
 -3مستدركالوسائل ،ج  ، 8ص .417
 -4صحیفة امام الرضا ،ص  - 97بحاراالنوار ،ج  ،75ص .315
 -5غررالحکم ،حدیث .3083

 – 53مح ّبت خدا:

ساس الْ َم ْع ِر َف َة .
اَلْ ُم َح َّب ُة اَ ُ

1

محبت اساس و پایة معرفت است.

ِ – 54س ّر دوری از گناه:
2
َم ْن َعر َف َ
اهلل َو َع َّظ َم ُه َم َن َع َفا ُه ِم َن الْ َك َل ِم َو بَ ْط َن ُه ِم َن َّ
الص َيا ِم َو الْ ِق َيام .
الط َعا ِم َو َع َفا نَ ْف َس ُه بِ ِّ
َ
هرکس خدا و عظمت او را بشناسد،

کالم از کالم و درون از طعام باز میدارد،
و نفس خویش را به روزه و شب زندهداری آرام میکند.

– 55بخشندهترینمردم:
َ 3
َأ ْج َو َد الن ِ
َّاس َم ْن َجا َد بِ َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه ِفی َسبِيلِ الل .
بخشندهترین مردم کسی است که:

جان و مال خود را در راه خدا ببخشد.

براي رزمندگان عزيز

 – 56اجر شهدای جنگ در دریا:
ِ ْ 4
ند ا ِ
هلل َأ ْم ِم ْن شُ َه َداء ال َب ِّر .
ِا َّن شُ َه َدا َء الْ َب ْح ِر اَ ْفضَ ٌل ِع َ

شهدای جنگ در دریا نزد خداوند برتر از شهدای جنگ زمینی هستند.

– 57هزینةرزمندگان:

ال َر ُج ًل ُي َجا ِه ُد ِفی َسبِيلِ ا ِ
َم ْن َج ُب َن ِم َن الْ ِج َها ِد َف ْل ُي َج ِّه ْز بِالْ َم ِ
هلل ،
ال َغ ْي ِر ِه َف َل ُه َف ْض ُل الْ ِج َها ِد َو لِ َم ْن َج َّه َز ُه َف ْض ُل ال َّن َفق َِة ِفی َس ِبيلِا ِ
َو الْ ُم َجا ِه ُد ِفی َس ِبيلِا ِ
هلل إ ِْن ُج ِّه َز بِ َم ِ
هلل ،
ِ ِ ْ ِ 5
َو ِك َل ُه َما َف ْض ٌل َو الْ ُجو ُد بِال َّن ْف ِس َأ ْفضَ ُل ِفی َس ِبيلِا ِ
هلل ِم َن الْ ُجود بال َمال .

 -1بحاراالنوار ،ج  ،90ص .342
 -2اصول کافی ،ج  ،2ص .237
 -3گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص . 834
 -4همان.
 -5مستدركالوسائل ،ج  ،11ص  - 24گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ،ص . 835
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هرکس (به هر دلیل) از شرکت در جنگ و جهاد میترسد،
باید به مردی که در راه خدا جهاد میکند ،کمک مالی برساند.
اگر مجاهد در راه خدا با مال شخص دیگری تجهیز شود،
فضیلت جهاد از آن رزمنده است،
و فضیلت و ثواب خرج کردن در راه خدا از آن تجهیزکننده،
هر دو کار فضیلت وثواب دارد؛
اما جانبازی در راه خدا از صرف پول برتر است.

 – 58نامهرسانی رزمندگان:
ِ ِ 1
ان َك َم ْن َأ ْع َت َق َرق ََب ًة َو ُه َو شَ ِر ُ
يك ُه في ث ََو ِ
اب َغ ْز َوته .
َم ْن بَ َّلغَ ِر َسالَ َة َغا ٍز َك َ

هرکس نامة رزمندهای را به مقصد برساند ،همچون کسی است که بندهای را آزاد کند،
و در ثواب جنگ نیز با وی شریک خواهد بود.

– 59تجهیزرزمندگان:

إ َِّن َ
الس ْه ِم الْ َو ِاح ِد ثَّ َل َث َة نَ َف ٍر اَلْ َج َّن َة ،
اهلل َع َّز َو َج َّل لَ ُي ْد ِخ ُل بِ َّ
َِ 2
الرا ِم َی ِب ِه و َ ُم ْنبل ُه .
صا ِن َع ُه َيح َت ِس ُب ِفی َصن َع ِت ِه الْخَ َير َو َّ

خداوند به سبب ساختن یک تیر ،سه نفر را به بهشت میبرد:
 –1سازندة آن که از ساختنش نیّت خیر داشته باشد.
 –2پرتابکنند ة آن.

 – 3کسی که آن تیر را به دست رزمنده میدهد.

 – 60درب بهشت مخصوص رزمندگان:
اب ُيق ُ
ين ،
َال لَ ُه بَ ُ
لِ ْل َجن َِّة بَ ٌ
اب الْ ُم َجا ِه ِد َ
ون بِ ُس ُيو ِف ِه ْم،
وح َو ُه ْم ُم َت َق ِّل ُد َ
َي ْمضُ َ
ون ِإلَ ْي ِه َف ِإ َذا ُه َو َم ْف ُت ٌ
ِِ 3
َو الْ َج ْم ُع ِفی الْ َم ْو ِق ِف َو الْ َم َلئِ َك ُة ُت َر ِّح ُب به ْم .
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 -1الكافي ،ج  ، 5ص  - 8همان.
 -2همان.
 -3امالی شیخ صدوق ،ص  - 673بحاراالنوار ،ج  ، 8ص .186

بهشت دروازهای دارد به نام دروازة مجاهدان.
مجاهدان ،با شمشیرهای حمایل شدة خود به سوی این دروازه که به رویشان باز است ،پیش میروند؛
و خالیق در نشر و فرشتگان به آنان خوشامد میگویند

ُ – 61غبار و بُخارجنگ:
1
َل َي ْج َت ِم ُع ُغ َبا ٌر ِفی َسبِيلِ َّ ِ
ان ِفی َج َهن ََّم .
الل َو ُدخَ ٌ

غبار راه رزمندگان در حین رفتن به جنگ و یا غبار در هنگام نبرد با دشمنان اسالم،
با دود آتش جهنم با هم جمع نمیشوند.

یعنی:
 رزمندهای که در راه خدا ،گرد و خاک مسیر و جبهه را خورده ،هرگز دود جهنم را نخواهدچشید.
 – 62ارزش عمل رزمندگان اسالم:
2
هلل اِ ّل َك َم َثلِ خ ُّط ٍ
دین فی َسبیلِ ا ِ
َما َأ ْع َم ُ
اف اخذ َ بِ ِم ْنق ِ
َار ِه ِمن ما ِء الْ َبحر .
ال الْ ِع َبا ِد ُکلُّ ُهم ِع َ
المجا ِه َ
ند ُ
اعمال همة بندگان خداوند در مقایسه با ارزش جهاد رزمندگان اسالم در راه خدا،
تنها به اندازة مقدار آبی است که پرستوی دریایی با منقار خود از دریا برمیدارد.

 – 63زیان ترک جهاد:
َف َم ْن َت َر َك الْ ِج َها َد َألْ َب َس ُه اهللُ َع َّز َو َج َّل ُذ ًّل َو َفقْراً ِفي َم ِعيشَ ِت ِه َو َم ْحق ًا ِفي ِدي ِن ِه ،
ِ ِ ِ 3
إ َِّن َ
اهلل َع َّز َو َج َّل َأ ْغ َنی ُأ َّم ِتی بِ َس َنابِ ِ
ك خَ ْي ِل َها َو َم َراك ِز ر َماح َها .
هرکس جهاد در راه خدا را ترک کند،

خداوند جامة خواری را بر او میپوشاند و زندگیاش را دستخوش فقر میسازد،
و دینش را ازبین می برد.
خداوند تبارک و تعالی ،ع ّزت و اقتدار ا ّمت مرا در ُس ّمهای اسبان جنگی،
و نوک نیزة مجاهدین قرار داده است.

 -1مستدرکالوسائل ،ج  ،11ص .13
 -2همان.
 -3الكافي ،ج  ، 5ص .2
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یک نکتة بسیار مهم

هرچند در اسالم ارزش رزمندگانی که برای دفاع از اسالم به امر پیامبر ،ائمه اطهار(ع)

و یا فقها و علما شرکت کرده و با تمامی امکانات خود به پاسداری از ارزشهای اسالمی

پرداختهاندویابهمنظورجلوگیریازنفوذورسوخافکاربتپرستیقدیموجدیدبهجانفشانی
مشغولبودهاند،بسیارباالاست؛بهخصوصکسانیکهدراینمسیرالهیجانخودرادرراه

پروردگار نثار کردهاند ،جایگاه بسیار واالیی دارند .اما همانگونه که گذشت ،رزمندگان

برای تداوم نبرد نیاز به پشتیبانی دارند.

بنابراین پشتیبانان آنها در هر پست و مقام ،چه رسانندگان اسلحه و مهمات به آنها ،چه

آنهایی که در تهیة غذا و لباس رزمندگان  -در جبهـه و يا پشت جبهه -تالش میکنند ...و يا با

سخنرانیهایعرفانیخودبهآنهاروحیهمیدهند،مأجورندودراجرجهادرزمندگانباآنان
شريك مي باشند.

افرادیهمهستندکهروحیةجنگیدنوحضوردرجبههراندارند،اینگروهاگربهاشکال

مختلفدرتقویترزمندگانبکوشندوآنهارابرخودترجیحدهندوبهآنهااحترامویژهبگذارند،

به طور قطع مورد عنایات ویژة پروردگار متعال قرار میگیرند و در ثواب رزمندگان

اسالم سهیم خواهند بود.

 – 64آداب معاشرت:

الر ُج َل ُيجا ِذ ُب َم ْن ُي ِ
عج َب ُه .
اس َف َّ
ِاخْ َت ِبروا ال ّن َ
إن َّ

1

مردم را قبل از هر چیز بیازمایید،

(سپس برای دوستی انتخاب کنید)؛
زیرا انسان (از نظر اخالقی و عملی) مجذوب کسی میشود که از او خوشش میآید.

تو را از برگ گل هر چنـد دامن پاکتر باشد

 – 65دیندوست
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مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد

الْ َم ْر ُء َع َلی ِدينِ خَ ِلي ِل ِه َو ق َِري ِن ِه .

2

انسان به دین (وعقیده) دوست و همنشین خویش است.
 -1اختصاص شیخ طوسی ،ص .266
 -2کافی ،ج  ،2ص .375

 – 66دوست خوب کم است:
َ ٍ 1
ون ِفی ِ
آخ ِر ال َّز َم ِ
ان َأخٌ ُيوث َُق بِ ِه َأ ْو ِد ْر َه ٌم ِم ْن َحلل .
َأق َُّل َما َي ُك ُ
کمترین چیزی که در آخر زمان یافت میشود،
برادر قابل اعتماد است،
یا کسب پولی از راه حالل.

 – 67دوری از همنشین بد:

السوء َف ِان َ
ِا ّی َ
عرف .
اک َو ق َِر َ
ين ُّ
َّك بِ ِه ُت َ

2

از همنشین بد بپرهیز؛

زیرا که تو را با او میشناسند.

تو اول بـگـو با كيـان زيستـي

 – 68بهترين دوست:

پس آن گه بگويم كه تو كيستي

خَ ْي ُر ْ َ
ال ْص َح ِ
اب َم ْن ق ََّل ِشقَا ُق ُه َو َك ُث َر ِو َفاقُه.

3

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

 – 69نكوهش عيبجويي ديگران:

ا َتط ُلبوا َع َث ِ
المؤمنين؛
رات
َ
ِ ِ 4
رات ِ
هلل ُ َع َثرا ِت ِه َي ْفضَ ْح ُه و لو في َج ِ
فإن َمن َت َت ّب َع َع َث ِ
هلل ُ َع َثرا ِت ِه ،و َمن َت َت ّب َع ا 
أخيه َت َت ّب َع ا 
ّ
وف بَيته .
لغزشهاى مسلمانان را نجوييد،

كه هر كس لغزشهاى برادرش را پى جويد،
خداوند لغزشهاى او را پيگيرى مىكند؛
و هر كه را كه خداوند عيبجويى كند،
رسوايش مىسازد؛ هر چند در اندرون خانة خود باشد.
 -1تحفالعقول.
 -2نهجالفصاحه.1013 ،
 -3تنبیه الخواطر معروف به مجموعة ورام ،ج  ،2ص .123
 -4كافي ،ج ،2ص.35۵
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 – 70دو خصلت بسیار خوب:
ْ ِِ ِ ِ1
ان بِا ِ
خَ ْص َل َت ِ
هلل َوال َّنف ُع لع َباد اهلل .
ان لَ ْي َس َف ْو َق ُه َما ِم َن الْ ِب ِّر شَ ْي ٌء ْال َِيم ُ
دو خصلت است که هیچ کار نیکی باالتر از آن دو نیست:
 –1ایمان به خداوند.
 -2سودرسانی به بندگان خدا.

–حسنختام:

إ َِّن َ
يل ُي ِح ُّب الْ َج َم َ
اهلل َج ِم ٌ
ال َو ُي ِح ُّب َأ ْن َي َرى َأث ََر ال ِّن ْع َم ِة َع َلی َع ْب ِد ِه .

2

خداوند زیباست و زیبایی را دوست میدارد.

خداوند دوستدار آن است که آثار نعمت خود را در بندهاش مشاهده کند.
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 -1گزیدة حکمتنامة پیامبر(ص) ،ص  - 426نهجالفصاحه1447 ،
 -2کافي ،ج  ،2ص.438

پایاننامه
صـد سـالم بـر پیـامبـر خـاتـم

آیت حـق به ُخلـق و خوی و کرم

نـور حـق در کــالم تـو جـاری

مـظـهــر تــام حضـرت بـاری

ای دل از عشق و شوق حـق لبریز

ای بـهـاری کـه نیسـتـت پاییـز

مـاه و خـورشید و آسمان و زمین

زُحـل و تیـر و زهـره و پـرویـن

ابـر و بـاران و رود و هــم دریـا

بـاغ و بستـان و جلگـه و صحـرا

از تـو دارند لطـف و شـوق و صفا

پـرتـوی از تــوانـد در هـر جـا

هـمـه ز ا ّول ز امـر رب رحـیـم

خـاکبوس تـو گشتـه و تسلیـم

ُرخ زیـبـای تو قلـم چـو کشیـد

لـب و انگشـت خـویش را بگزید

آبـرو دادهای ز ُخـلـق عـظـیـم

بـر خـالیق هم از جـدید و قدیم

چونکه چشمـت به کاینات افتـاد

آبـرو یـافـت زان نـگـه ایـجـاد

بـر همـه خـلـق رحـمتـی ز ازل

رحــمــت آخــری و هــم ا ّول

در ره حـق کـشـیـدهای سختی

تا رهـانـی بـشـر ز بـدبخـتـی

کافـری گـر شـود بـه دوزخ جـا

تـو ز رحـمت غمیـن شـوی جانا

محـبـت محـض
این بـود معنـی
ّ

چون تویی ترجمان رحمت محض

سـاقدوش تـو انـبـیـای عظـام

بر مـالیـک تویـی امیـر و امـام

مـادح توسـت کـردگار مجـیـد

کس نکـرده در ایـن سخن تردید

خـورده بر جـان پاک تـو سوگند

چون که باشد به عشق تو خرسند

از غـم اُمـتـت شـوی غمـگیـن

کاش اُمـتـت کنـد ز تو تمـکیـن

رب ودود
خواست یک شب خدای ّ

تـا شنـاسـاندت بـه ُک ّ
ـل وجـود

همـه هستـی چـو آینـه بنمـود

تا شـود قـدر تـو در آن مشهـود

چون که بُد آیـنه به وسعت هست

آفرینـش شـد از تماشـا مست

تا کـه عکس تـو شـد در آن پیدا

همـه هستـی بـگشـت نـاپیـدا

تـو بـرفتـی و جـبـرئیـل ز پـی

تـا ره وصــل حـق نـمـاید طـی
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ناگهـان پـرتـویی ز صـولت یـار

شـد عـنـانگیـر واقـف اسـرار

مـانـد روحاالمـیـن مـیـانـة راه

نـتـوانست تـا شــود هـمــراه

در نهـادش تـوان و تـوش نـبـود
همـرهـی کن تـو ای امیـن خدا

حبـت رسـول حـق فـرمـود
با ُم ّ

بـاز بـا مـن بـیــا و ره پـیـمـا

گفـت تنـهـا تـو رو کـه واالیـی

تـو نـداری بـه دهـر همـتـایـی

رب جهـان
تـو برو چـون به بـزم ّ

نیست غیر از تو هیچ کس مهـمان

رفـتـی و
طــی آسمـان کـردی
ِّ

بعـد از آن سیـر روح و جـان کـردی

کرسـی و لوح و سِ ـدره دیـدی تو

مـن نـدانـم چـههـا شنیـدی تو

چـون در آن بارگـاه غیب و شهود

حـب و حبیـب هیـچ نبـود
جـز ُم
ِّ

جـز تو ای افتخـار هـر دو جهـان

تبسـمت سـر و جـان
ای فـدای ّ

چـون تو مجـرای فیـض یـزدانی

پـاســدار حــریـم ایـمــانـی

ای به هستـی به ُخلق و لطف کلید

ای وجـودت دلیـل بـر تـوحیـد

به شفـاعـت چـو گشتـهای ممتاز

دسـت عالم به سـوی توست دراز

ور نه کـو طاعـت و تـوان و ثواب

تا رهـا کـردم از سـؤال و جـواب

اولـیـن عـاشقـت خـدای ودود

بهـر شـور و معاشـقـه فـرمـود

نیمه شبها ز خواب خوش برخیـز

دوسـت دارم ز تـو رسـول عـزیز

سـوز و شـور و دعـا و راز و نیـاز

خـاکـساری و التمـاس و نـمـاز

عقـل و ایمـان بـرای ا ُ ّمـت خـواه

چـون که عاقـل نمـیشود گمراه

گر تو شـبها دعـا کنـی به یقین
هـدیـهای داد بـر تـو رب َجلـی

بـنـا آمـیـن
هـمـه گـویـنـد َر ّ
جـانشینـی خـدامـدار عـلـی

او بـه غـار حـرا جلیس تـو بود

شـب مـعـراج هـم انیس تو بود

قـلم اینجا رسید و سر بشکست

الجـرم ُشستم از ثـنای تو دست

(ع)

علی محمد بشارتی
تهران – 95/4/25
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 -40فاطمه الزهرا(س) از والدت تا شهادت :آیتاهلل سیدمحمدکاظم قزوینی

 -41از عرش تا عرش ،تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت زهرا(س) :علیمحمد بشارتی
مجسم ،تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام امیرالمومنین(ع) :علیمحمد بشارتی
 -42اسالم ّ

 -43از ظهور اسالم تا سقوط بغداد :علیمحمد بشارتی

 -44عصر عدالت ،تجزیه و تحلیل روایات و اخبار پیرامون حکومت امامعصر(عج) :علیمحمد بشارتی

 -45حضرت خدیجه(س) ،شایستهترین همسر پیامبر(ص) :علیمحمد بشارتی
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از سري انتشارات مجتمع فرهنگي عاشورا
 -1ني نامة خورشيد
مجموعة نوحه و مراثي عاشورايي /ادبيات عاشورايي1

محمدقاسم فروغي جهرمي

 -2قصة عشق
نوحه و مراثي عاشورايي /ادبيات عاشورايي2

محمدجواد غفورزاده (شفق)

 -3شرح منظومة ظهر
نقد وبررسي شعر عاشورا از آغاز تا امروز /ادبيات عاشورايي3

دكتر غالمرضا كافي

 -4حسينبن علي(ع) ،امام شهدا /ادبيات عاشورايي4

دكتر مرضيه محمدزاده

 -5شعر آييني و تأثير انقالب اسالمي بر آن /ادبيات عاشورايي5

زهرا محدثي

« -6هدايت» و «جنگ نرم و سخت» در زيارت عاشورا /ادبيات عاشورايي6

   دكتر علياكبر احمديان

 -7عاشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه /ادبيات عاشورايي7

دكتر مرضيه محمدزاده

 -8نقد و تحليل شعر عاشورايي فارسي و عربي  /ادبيات عاشورايي8

دكتر نرگس انصاري

 -9جز زیبایی ندیدم
رأیت ّال جمیال»  /ادبيات عاشورايي 9
شرحی بر کالم حضرت زینب(س)«ما ُ

دكترعلیاکبر رنجبران تهرانی

 -10اسالم مجسم
بررسی مختصر زندگی سیاسی علیبنابیطالب(ع)  /ادبيات عاشورايي10

دكترعلیمحمد بشارتی

 -11از عرش تا عرش
بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت فاطمه(س)  /ادبيات عاشورايي11

دكترعلیمحمد بشارتی

 -12خانواده در نهضت حسینی
تحلیل روانشناسی روابط خانوادگی  /ادبيات عاشورايي12

عبدالرحیم پورشجاعی

-13شایستهترینهمسر
بررسی مختصر زندگی سیاسی حضرت خديجه(س) /ادبيات عاشورايي13

دكترعلیمحمد بشارتی

ی دیگر
 -14حسین زبان 
ترجمه و تحلیل شعرهای حسینی در ادبیات معاصر عرب  /ادبيات عاشورايي14

دکتر نرگس انصاری

 -15چهل منزل با حسین(ع)
مقتل  /ادبيات عاشورايي15

دكترعلیاکبر رنجبران تهرانی

 -16مدیریت عاشورایی /ادبيات عاشورايي16

دكترحسین علیانعطاآبادی

 -17طاها،ستار ة شمالی
مروري بر زندگي شهيده سيده طاهره هاشمي  /ادبيات عاشورايي17

مهدي خاني

 -18پرسش تشنگي  /دفتر اول
پاسخ به چند سؤال عاشورايي  /ادبيات عاشورايي18

مؤسسة فرهنگي هنري فرهنگ عاشورا

 -19پژوهش نامة ادبيات انقالب اسالمي و دفاع مقدس
با مقدمة زندهياد دكتر صادق آيينهوند

نقد و بررسي قالبها و گونههاي مختلف  /ادبيات عاشورايي19

غالمرضا كافي

 -20شهد شعر
كليات اشعار  /ادبيات عاشورايي20

دكترعلیمحمد بشارتی

 -21رضوان معارف
شرح زيارت جامعة كبيره  /ادبيات عاشورايي21

دكترعلیمحمد بشارتی

 -22عصر عدالت
حکومت توحیدمدار حضرت مهدی(عج) ادبيات عاشورايي22

دكترعلیمحمد بشارتی

