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مقّدمه

پیامبر رحمت بهترین اسوة زندگی
برابر نص صريح قرآن کريم، پروردگار حکیم، پیامبر عالی قدر اسالم را اسوه و الگوی همیشگی 

مسلمانان و همة مردم قرار داده است. 
حل مشکالت جوامع مختلف امروزی به دلیل دور بودن از معنويات و نداشتن الگو برای زندگی 
است. تفاوتی نمی کند؛ آنهايی که به دلیل فقر اقتصادی در سختی و تنگی معیشت به سر می برند، 
می سوزند و می سازند و راه  حلی برای مشکالت آنها يافت نمی شود. همچنین مردم کشورهايی که از 
نظر وسايل رفاهی ظاهراً کسری و کمبودی ندارند، آنها هم دچار گرفتاری های عديده اند. آن چه قابل 
مشاهده و غیرقابل انکار است، نا امنی بسیار، وفور جنحه و جنايت، سرقت های عجیب و تعرض دايم 
و پیوسته به مال و جان و نوامیس و... از آن جمله است. صف خودکشی ها طوالنی است، زيرا اغلب 
مردم اين کشورها به دلیل بی خدايی زود به بن بست می رسند. بسیاری از آنها راه  حل نجات خود از 
اين همه گرفتاری ها را در خودکشی می بینند. تروريست ها و تبه کاران و جانیان، امان مردم را بريده اند. 
وزير خارجه ايتالیا می گفت: ۲0 درصد اتومبیل ها در کشورش به سرقت می رود و ديگر هرگز پیدا 
نمی شود. پلیس آمريکا از ساعت 6 بعد از ظهر تا بامداد قادر به تأمین امنیت شهر و شهروندان خود 
نیست. خشونت پلیس آمريکا هم نتوانسته است آرامش را به مردم خود بدهد. برای چنین جامعه ای 
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تأمین آرامش در آيندة دور هم مقدور نیست. چون هیچ شخص، حزب و سازمانی نه ابزار اين کار را 
دارد و نه داعیة آن را. 

راستی در چنین جامعه ای که متعصبین مذهبی آنها هفته ای يک بار با معشوقة خود به کلیسا می روند 
و پس از شنیدن وعظ مالل آور کشیش و يکی دو آهنگ، با ترسیم يک عالمت صلیب بر سینة خود، 

کلیسا را ترک می کنند و تا هفتة آينده خوشند! آيا می توان برای آنها آرامشی ماندگار پیش بینی کرد؟
تفاوتی ندارد؛ بسیاری از مسلمانان کشورهای اسالمی نیز که به دلیل سرسپردگی زمامدارانشان 
به دشمنان اسالم و يا ضعف اعتقادات خود آفت زده شده و از مسلمانی فقط نام و يا شعار آن را دارند، 
اينان نیز دچار بحران اند و در تنگنای بی هويتی به سر می برند. به قول زنده ياد »حسنین هیکل« 

نويسندة سرشناس مصری، خیلی از اعراب از قرآن فقط دو آيه را بلدند و در حفظ دارند.
بسم  اهلل الرحمن الرحیم 

صدق  اهلل  العظیم

دارو و درمان در دست خداست
پروردگار سبحان که خالق، صانع و مّصور بشر است، طبیب دردها نیز هست. يعنی تشخیص درد 
جامعه با اوست و دارو نیز در دست اوست. او عالج درد جامعة امروز و فردا و فرداها را در يک نسخة 

کوتاه و با يک کپسول می داند. آن جا که می فرمايد:
 أاَل بِِذْكِر اهللِ َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب . ۱

تنها و فقط با یاد خدا می توان به آرامش دست یافت.

تصور نشود » ِذکر« در آية فوق، ذکر معمول باشد؛ ذکر در اين آيه عمل به مجموعة دستورالعمل 
اجرايی و گسترده ای 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. آن جا که فرمود:
لََقْد کاَن لَُكْم في  َرُسوِل اهللِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة .۲

به طور تحقیق و یقین رفتار پیامبر برای همة شما اسوه و الگوست.

سئوال اين جاست که:
- کدامیک از رفتارهای پیامبراسالم)ص( برای همگان الگوست؟ 

پاسخ به اين سئوال »سهل ممتنع« است؛ سهل است، زيرا پیامبر اسالم با مردم بودند و در جامعة 
۱- سورة رعد، آية  ۲8. 

۲- سورة احزاب، آية ۲۱. 
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خود زندگی معمولی داشتند و همة مردم می توانستند به راحتی با ايشان تماس بگیرند و با ايشان ارتباط 
عقیدتی و فکری برقرار کنند و رفتار ايشان را دقیقاً زير نظر بگیرند.

اما ممتنع است؛ زيرا پیامبر اسالم)ص( بزرگ ترين رسول الهی و برجسته ترين عناصر خلقت و 
شايسته ترين انسان و شاهکار آفرينش در َخلق و ُخلق هستند. 

در منابع اسالمی راجع به شخصیت پیامبر اين گونه آمده است:
َك َو َحِبیِبَك َو ِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، ٍد َعْبِدَك َو َرُسولَِك َو أَِمیِنَك َو َصِفیِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ِغ ِرَساالِتَك، َو َحاِفِظ ِسِرّ َك َو ُمَبلِّ
أَْفَضَل َو أَْحَسَن َو أَْجَمَل َو أَْکَمَل َو أَْزَکى َو أَْنَمى َو أَْطَیَب َو أَْطَهَر َو أَْسَنى،

ْمَت َو َتَحنَّْنَت َو َسلَّْمَت َعَلى أََحٍد ِمْن ِعَباِدَك، َو أَْکَثَر َما َصلَّْیَت َو بَاَرْکَت َو َتَرحَّ
َو أَْنِبَیائَِك َو ُرُسِلَك َو ِصْفَوِتَك َو أَْهِل الَْكَراَمِة َعَلْیَك ِمْن َخْلِقَك .۱

پروردگارا! 

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

 و دوست صمیمی تو و بهترین موجودات خلقت تو و حافظ اسرار تو و تبلیغ کنندة دستورات توست.

او که برترین و نیکوترین و زیباترین و کامل ترین و پاک ترین و رشدیافته ترین و دلپذیرترین و 

مطهرترین و ریشه دارترین 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.

آيا ما می توانیم از فضايل حصولی و غیرتحصیلی هم از پیامبر تقلید کنیم و در آن رفتار، پیامبر را 
»اُسوة حسنة« خود قرار دهیم؟

 آيا می شود ما از فضايل ده گانة فوق، از پیامبر پیروی کنیم؟ 
حتماً ما می توانیم پیامبر رحمت را در همة اين صفات اسوة خود قرار دهیم. 

دلیلش آن است که:
- اگر اين صفات قابل الگوبرداری نباشند، برای ما چه سودی دارد که بخوانیم و لّذت ببريم و 

حفظ نمايیم؟
پیداست که پیامبر رحمت دارای ده ها صفات عظیم و فوق العاده اند که ما به دلیل ظرفیت محدود 
 خود از آنها بی اطالعیم و کسی هم به ما نگفته و ضرورتی هم برای آنها نبوده است. اما آن چه از صفات

۱-  دعای افتتاح. مفاتیح الجنان، مرحوم شیخ عباس قمی .
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 پیامبر)ص( منتشر شده و به ما رسیده و ما تا حدی به بعضی از ابعاد آن صفات واقف شده ايم، در همان
 حد برای ما »اسوه« است؛ مثاًل می توانیم به صفت »ُحسن« که افضل التفضیل آن »اََحسن« می شود،

نگاه اجمالـی بیندازيم. اصواًل به هر کار زيبا، انسانی و دلپذير مانند: ايثـار، عفـو و مـدارا، رفتـار خوش 
 می گويیم. در اين صفات و ده ها صفت ديگر پیامبر رحمت در اوج هستند و ما می توانیم برای هر کدام

از آنها از عملکرد پیامبر نمونه ای ارايه کنیم:

1– ایثار

 قرآن کريم از ايثار پیامبر و اهل البیت اين گونه می گويد:
ِه ِمْسكینًا َو َيتیمًا َو أَسیراً .۱ عاَم َعلى  ُحبِّ َو ُيْطِعُموَن الطَّ

غذا و طعام را در حالی که خود به آن نیاز داشتند،

تماماً به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند.

چون اين ماجرا بسیار معروف است و در همین کتاب نیز به ان اشاره کرده ايم، از تکرار مکررات 
خودداری می کنیم؛ لذا ما می توانیم در ايثار و انفاق، پیامبر)ص( را اسوة خود قرار دهیم. 

2– عفو

در دهم رمضان سال هشتم هجری وقتی پیامبر رحمت فاتحانه وارد مّکه شدند، می توانستند برابر 
متن پیمان ُحديبّیه -که در سال ششم هجری با مّکیان تفاهم کرده بودند- دستور قتل مردم مّکه و يا 
حداقل کشتن سران خون خوار مکه را صادر کنند؛ همان هايی که در ۲0 سال گذشته آن همه پیامبر را 
آزرده بودند و با تحمیل جنگ های بدر، اُُحد و خندق، خسارت های جبران ناپذيری به اسالم وارد آورده 

بودند؛ اما پیامبر رحمت در برابر چشمان حیرت زدة مّکیان به آنها فرمودند:
َلَقاُء .۲  اِْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطُّ

بروید که همة شما آزاد شده اید.

با همین يک جمله، همه را بخشیدند. آيا ما نمی توانیم 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 دل های

افراد، آنها را از مواهب عفو و عاطفه برخوردار کنیم؟

3– مدارا با مردم

 پیامبر رحمت در دورة ۲۳ سالة بعثت عالوه بر آزارهای فراوانی که از ناحیة مشرکان ديدند، از رفتار
۱- سورة انسان، آية 8 .

۲- الکافي )ط - اإلسالمیه( ، ج  ۳، ص ۵۱۳ .
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ناهنجار بسیاری از اصحاب خود به طور دايم در عذاب بودند، چندين بار همان ها در صدد ترور ايشان 
برآمدند. در آخرين مورد در بازگشت پیامبر از جنگ تبوک در سال نهم هجری، ۱0 نفر از آنان به قصد 
کشتن پیامبر در صدد رم دادن شتر پیامبر و پرتاب شدن ايشان به دّره کردند. در همان شب بسیار 
خطرناک و در تاريکی، برقی لمعان کرد و چهرة آنان آشکار شد. پیامبر به »ُحذيفه« که شتر پیامبر را به 
 جلو می راند، فرمودند: موضوع را به هیچ کس نگويد. بدين سان پیامبر با آنها مدارا کردند و حتی به همگان،

مدارا با يکديگر را سفارش می فرمودند. آن جا که بارها گفتند:
أََمَرِني َربِّي بُِمَداَراِة النَّاِس َکَما أََمَرِني بَِأَداِء الَْفَرائِضِ    .۱ 
خداوند مرا به مدارا کردن با مردم سفارش کرده است؛

همچنان که مرا به انجام واجبات سفارش فرموده است. 

لذا مدارا با زيرمجموعه و در گام اول با اعضای خانواده و عوامل زيردست يک ضرورت است.

حداقل مدارا
خیلی از وقت ها مشاهده می کنیم وقتی يک عالم و يا يک سخنران برای تأکید بر اظهارات خود 
آيه و يا روايتی را می خواند، عده ای تتمة آيه و يا بقیة روايت را می خوانند؛ )کاری که بسیار نازيباست( 
و يا وقتی شخصی اشعاری را می خواند، بعضی از حاضران تا آخر غزل را می خوانند!! )چیزی که زيبنده 
نیست(. اين عمل در بعضی از مجريان تلويزيون هم ديده می شود. يا عده ای از افراد در نماز جماعت 
اذکار تشهد و سالم را قبل از امام جماعت می گويند و يا حتی قبل از امام آن هم با »َجهر«۲ نماز را 
تمام می کنند. اگر قصد از اقامة نماز به جماعت با آن همه تأکید و ثواب تبعیت از امام و تمرين برای 
پیروی مطلق از امام معصوم است، پس تقدم بر امام جماعت فقط در فاصلة فیزيکی نیست؛ که نماز 

را باطل می کند. بلکه پیروی در اذکار و قیام و قعود و غیره است.

درود بر دارنده ُخلق خوب
پروردگار زيباپسند در معرفی پیامبر رحمت، آن عزيز را به ُخلق و خوی »عظیم« معرفی می کند:

َو ِإنََّك لََعلى  ُخُلٍق َعظیم  .۳
تحقیقاً تو )ای پیامبر( اخالق عظیم و برجسته ای داری.

۱- الکافي )ط - اإلسالمیه( ، ج  ۲، ص ۱۱7.
۲- جهر در نماز به معنای بلند خواندن نماز است، به گونه ای که جوهرة صدا ظاهر باشد؛ به گونه ای که عادتاً 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. 
۳- سورة قلم، آية ۴. 
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 با توجه به اين که خدای سبحان اغراق گو نیست و هرگز جوگیر هم نمی شود، توصیف کردن پیامبر 
به ُخلق عظیم بسیار بسیار مهم است.

 گفتنی است که در قرآن مجموعاً ۵8 بار واژة عظیم آمده است. عمده موارد استفادة اين کلمه 
دربارة صفات پروردگار است؛ مثاًل

َو ال َيُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو الَْعِليُّ الَْعظیٌم  .۱ 
نگه داری آسمان و زمین برای او دشوار نیست؛

که او علی عظیم است.

َو اهللُ ُذوالَْفْضِل الَْعظیم  .۲ 
خداوند دارای فضل فوق العاده است.

الِحاِت لَُهْم َمْغِفَرٌة َو أَْجٌر َعظیٌم .۳ َوَعَد اهللُ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل های شایسته کرده اند،

وعده داده که آنها را بیامرزد و پاداشی بزرگ دهد. 
ْبِع َوَرُبّ الَْعْرِش الَْعِظیِم .۴ َماَواِت الَسّ ُبّ الَسّ ُقْل َمن َرّ

بگو پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ 
ْح بِاْسِم َربَِّك الَْعظیِم .۵ َفَسبِّ

پس به ]پاس [ نام پروردگار بزرگت، تسبیح بگوی. 

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 می کند.

 با اين مقدمة کوتاه، شايد تا اندازه ای 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 می داند،
پیامبر خاتم را به داشتن ُخلق عظیم معرفی می کند و او را می ستايد. اما شايد 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 می توانیم پاسخ سؤال خود را بیابیم.

پروردگار سبحان در آية ديگری راجع به پیامبر)ص( می فرمايد:
۱- سورة بقره، آية ۲۵۵ .
۲- سورة بقره، آية ۱0۵.
۳- سورة مائده، آية ۹. 

۴- سورة مومنون، آية 86 .
۵- سورة الحاقه، آية ۵۲ .
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لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْیِه ما َعِنُتّْم َحِريٌص َعَلْیُكْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤٌف َرِحیٌم .۱
به تحقیق رسولی از جنس خودتان به سویتان آمد، که:

1– رنج های شما برای او دردآور است.

2– به شما عالقة وافری دارد.

3– نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

در آية فوق خداوند سه ويژگی کاربردی پیامبر را به طور واضح تشريح می فرمايد: 
- اين که پیامبر نسبت به مشکالت مسلمانان بی تفاوت نیستند. رنج و درد مردم را درک می کنند. 
آن دسته از اين رنج ها را اگر بتوانند حل می کنند، ولی اگر مشکالت به  گونه ای باشد که راه حل آن در 

دست پیامبر نباشد، پیامبر رحمت، غصه می خورند. يعنی ايشان ازغصه های امت خود، غصه می خورند. 
به راستی اگر يک مسئول در هر موقعیتی همین يک صفت را داشته باشد، قابل تحسین است. 

زيرا همین احساس مسئولیت موجب امید زير مجموعه و تخفیف آالم و رنج های آنها می شود.
به قول سعدی:

تو کز محنت دیگران بی غمی                    نشاید که نامـت نهند آدمـی

- ويژگی ديگر پیامبر که خداوند در آية فوق به آن توجه کرده و توجه داده،  اين است که پیامبر، 
مؤمنان را دوست دارند و به اطرافیان خود ابراز عالقه می کنند.

معنای حريص با آن چه بین مردم ما مصطلح است، تفاوت بسیار است. حریص یعنی دوستی 
عمیق. عرب ها وقتی به هم می رسند، چنان چه نسبت به هم عالقة خاصی داشته باشند، می گويند 

''َحریٌص لُّکم''. يعنی به شما خیلی عالقمندم و از ديدن شما بسیار خوشحالم.
- باالخره ويژگی سوم آن است که پیامبر رحمت، به مؤمنان عالقمند و مهربانند. 

بديهی است که اين محبت و اين عالقمندی پیامبر به مؤمنان، مخصوص مسلمانان صدر اسالم 
نیست. پیامبر رحمت تا روز قیامت، اّمت خود را دوست دارند و برای سعادت آنها دعا می کنند.

پیامبر، به دلیل همین ويژگی است که وقتی گروهی را می بینند که با لجبازی های خود اسالم را 
نمی پذيرند، غّصه می خورند. 

- می پرسید چرا غصه می خورند؟
1– به دلیل آن که:

آنها خود را از سعادت خداباوری با آن همه آثار ارزشمند و بی نظیر، محروم می کنند.
2 – به دلیل باقی ماندن در شرک و کفر، به جهنم خواهند رفت.

۱- سورة توبه، آية ۱۲8.
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قرآن کريم در تشريح همین منزلت پیامبر می فرمايد:
َفَلَعلََّك باِخٌع نَْفَسَك َعلى  آثاِرِهْم ِإْن لَْم ُيْؤِمُنوا بِهَذا الَْحديِث أََسفًا .۱

تو چرا خود را تا این اندازه به تعب و غصه می اندازی که چرا آنها به این قرآن ایمان نمی آورند؟

به قول مفسران ارزشمند، اين سؤال »سئوال استنکاری« نیست. يعنی سؤال خداوند از پیامبر 
جنبة انتقادی ندارد. همچنین اين گونه سؤال ها نیاز به جواب هم ندارد. بلکه سؤال تأيیدی و تکريمی 
است. مثاًل مادری مشاهده می کند که فرزندش تا دير وقِت شب مشغول درس خواندن است. او از 

سر مهر و محّبت می گويد: 
- تو چرا اين قدر درس می خوانی. خودت را ُکشتی. 

يعنی آفرين بر تو ای پسرم. درس بخوان که با درس خواندن به جايی می رسی.
پروردگار بزرگ همة اين موضع گیری های پیامبر رحمت خود را ستوده و تأيید کرده است.

علم حصولی و علم تحصیلی
1– علم حصولی یا حضوری: 

به آن دسته از علومی اطالق می شود که شخص برای به دست آوردن آن زحمت نکشیده و 
تالشی نداشته است؛ مثاًل حافظة خوب و يا طبع شعر.

طبع شعر نه  تنها تحصیلی نیست، حتی ارثی هم نیست.

2– علم تحصیلی: 
همان گونه که از ظاهرش پیداست، مجموعة فضايلی که انسان از راه تحصیل به دست می آورد 

علوم تحصیلی است؛ مانند علوم حوزوی و تمامی علوم دانشگاهی و غیره.

پیامبر رحمت مظهر اسما و صفات

اين سوءتفاهم است اگر تصور کنیم که پیامبر بسیار مهربانند و اين مهربانی مانع از برخوردهای 
جّدی با مشرکان، کافران و معاندان می شود. اصاًل موضوع اين گونه نیست. پیامبر رحمت آيت عظمای 

پروردگارند. پروردگار سبحان به رغم اين که رحمت در ذات اوست- که خود فرموده است:
ْحَمَة .۲  َکَتَب َربُُّكْم َعَلى نَْفِسِه الرَّ

پروردگارتان رحمت را بر خود مقّرر کرده  است 

يعني رحمت از خداوند جداشدنی نیست. اّما همین خداوند رحمان و رحیم می فرمايد:
۱- سورة کهف، آية 6 . 
۲- سورة انعام، آية ۵۴ . 
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َ ال َيْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِِه َو َيْغِفُر ما ُدوَن ذلَِك  .۱ ِإنَّ اهللَّ
به طور تحقیق خداوند شرک را نمی پذیرد،

و مشرک را نمی آمرزد. ولي گناه غیر از شرک را می بخشد.

يا به مسلمانان می فرمايد:
َة الُْكْفر.۲ َفقاِتُلوا أَئِمَّ

پیشوایان کفر را بُکشید.

کشتن سران کفر و نابود کردن بساط بت پرستی از مظاهر رحمت الهی است. زيرا تا مشرکان زنده 
و فّعال باشند، راه خداپرستی هموار نخواهد شد و توحید مداران آرامش نخواهند يافت. 

يا وقتی پیامبر ديدند آنهايی که به داليل واهی از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند، در 
عوض اقدام به ساختن مسجد نمودند تا پیامبر با اقامة نماز در آن مسجد، بنیاد نفاق آنها رسمّیت يابد، 

خداوند به پیامبر دستور ويران کردن مسجد مزبور را داد و نام آن را »مسجد ِضرار« گذاشت. 
تخريب مسجد ضرار و بی آبرو شدن عوامل آن همه در راستای رحمت الهی است. به قول شاعر:

ترحـم بر پلنگ تیـز دندان                     ستم کاری بود بر گوسفندان

در منابع شیعی در مورد پروردگار می خوانیم:
ْحَمِة، اِحِمیَن ِفى َمْوِضِع الَْعْفِو َو الرَّ َو أَْيَقْنُت أَنََّك أَْنَت أَْرَحُم الرَّ

َو أََشدُّ الُْمَعاِقِبیَن ِفى َمْوِضِع النََّكاِل َو النَِّقَمِة،
ِريَن ِفى َمْوِضِع الِْكْبِرَياِء َو الَْعَظَمِة .۳  َو أَْعَظُم الُْمَتَجبِّ
من به یقین رسیده ام که تو ای خداوند بسیار مهربان،

 رحم کننده ترین رحم کنندگان در جای خودش و سخت ترین کیفرکنندگانی در موقع انتقام و تنبیه؛ 

و بزرگ ترین سخت گیرانی در جایی که قاطعیت و بزرگی و عظمت الزم باشد.

در راستای استراتژی خداوند مبنی بر حاکمیت توحید بر همة هستی، خداوند سبحان با يک ديد 
 کامل، جامع و قابل درک که عالمت زيبا و عمق جهان بینی اوست، به دو عامل شرک پایدار که مزاحمان

بالقوه و بالفعل حاکمیت توحیدند، يعنی یهود محارب و جهان خواران جنگ طلب اشاره می کند و آنها را 

دشمنان حقیقی مسلمانان معرفی می فرمايد:
لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوًة لِلَّذيَن آَمُنوا الَْیُهوَد َو الَّذيَن أَْشَرُکوا .۴

۱- سورة نسا، آية ۴8. 
۲- سورة توبه، آية ۱۲. 

۳- مفاتیح الجنان. دعای افتتاح . 
۴- سورة مائده، آية 8۲ .
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دشمن ترین دشمنان، مؤمنان یهود و مشرکان هستند. 

امروز مظهر یهود ستم گر و کودک ُکش، رژیم صهیونیستی و مظهر شرک مجّسم، رژیم جنگ افروز 

آمریکاست. 

معرفی اين دو عنصر خطرناک و جنگ طلب به عنوان دشمنان ابدی مسلمانان از عنايات ويژة 
پروردگار است.

اين نهايت ساده لوحی و ساده انديشی است اگر تصور کنیم خداوند مهربان يعنی خدايی که به کار 
دشمنان مؤمنان، کاری نداشته باشد و يا هشدار الزم را به پیامبر و مسلمانان در مراقبت از آنها ندهد، 

يا خیال کنیم پیامبر رحمت ديگر نبايد آزارش به کسی برسد! 
پیامبر رحمت که به دنبال اجرای فرامین پروردگار است، دنبال ترويج اسالم و تبلیغ خدامحوری 

است و طبعاً بايد همة مزاحمان اين 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 ریشه کن شدن رژیم صهیونیستی از منطقه شد. 
 می بینیم مقام معظم رهبری حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای نیز همین خط روشن را تعقیب می کنند

و از رفتار پیامبر با دشمنان اسالم و دشمنان مسلمانان پیروی می نمايند.
اصواًل اسالمی که:

خواستار حاکمیت است، 

باید با ژرف اندیشی در عملکرد پیامبر نسبت به مشرکان،

 هرگز در صدد تفاهم با آنها نباشد؛ زیرا امکان تفاهم توحید با شرک نیست.

آخر چگونه می توان با صهیونیسم اشغالگر و جهان خواران جنگ افروز به توافق رسید؟
برای آنها هیچ چیزی دلپـذيرتر از نابودی ما و مطلوب تر از ذلّت مسلمانان نیست. اين موضوع 

استراتژی آنهاست. قرآن اين خصلت دشمنان مسلمانان را مطرح کرده است:
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدوِنُكْم اَل َيْألُونَُكْم َخَبااًل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت الَْبْغَضاُء

 ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أَْکَبُر َقْد بَیَّنَّا لَُكُم اْلَياِت ِإْن ُکْنُتْم َتْعِقُلوَن .۱
ای اهل ایمان!

از غیرمؤمنان، محرم اسرار خود انتخاب نکنید. آنها از خیانت به شما دست برنمی دارند. 

ولی آن چه در دل دارند )و به دالیل سیاسی( آشکار نمی کنند، بدتر است.

آنها دوست دارند که شما همیشه در گرفتاری باشید.

۱- سورة آل عمران آية ۱۱8.
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ما آیات )و راه های دشمن شناسی( را برای شما شرح دادیم؛
اگر تعقل کنید)گرفتاری شما برطرف می شود(.

دشمنان به طور دايم در فکر آزار شما هستند، چون خرسندی آنها در آزار شماست. هر روز به بهانه ای 
برای شما مشکل ايجاد می کنند؛ يک روز حقوق بشر، يک روز غنی سازی اورانیوم، يک روز موشک های 
بالستیک، يک روز حمايت از تروريسم، يک روز دخالت در امور داخلی همسايگان و يک روز هم ايجاد 

بحران در منطقه؛ کار و تخصص آنها در همین است. 
قرآن به درستی ماهیت آنها را افشا می کند:

َو لَن َترضى َعنَك الَیهوُد َواَل النَّصارى َحّتى َتتَِّبَع ِملََّتُهم .۱
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی.

اين يک 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 کّفار را چنین بیان می کند:
اُء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحماُء بَْیَنُهم .۲ ٌد َرُسوُل اهللِ َو الَّذيَن َمَعُه أَِشدَّ ُمَحمَّ

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

هیچ امیدی برای تغییر روش آنها نسبت به ما نیست. بنابراين نبايد به لبخند آنها دل داد. اين فقط 
برای فريب ماست. وقتی به قول قرآن کريم آنها از گرفتاری های ما خرسند می شوند و ما را گرفتار 

می خواهند و گرفتار مشکالت می کنند، لبخند آنها برای فريب ما نیست؟
نگاهی گذرا به کارنامة پنج رئیس جمهور اخیر آمريکا همین تجزيه و تحلیل را تأيید می کند. 

قدرت های صهیونیستی پس از »جیمی کارتر« به سراغ يک هنرپیشة دسته سوم »هالیوودی« به 
نام »رونالد ريگان« رفتند که از رانندگی فقط بوق زدن آن را بلد بود. او پس از آن که برای انتقام از 
 استقالل طلبی انقالب اسالمی فرمان حمله به هواپیمای مسافری ايرباس ايران در مسیر بندرعباس –

دبی را صادر کرد،۳ شانه های خود را باال انداخت و گفت: 
- اين حادثه يک موضوع تمام شده است. 

وزير دفاع وی »گاسبرواين برگر« هم روزی گفت: 
- بايد ريشة مردم ايران را خشکاند. 

۱- سورة بقره، آية ۱۲0. 
۲- سورة فتح، آية ۲۹.

۳- در ۱۲ تیرماه سال ۱۳67 فرماندة ناو »وينسنس« با حمله به هواپیماي مسافربري ايران بر فراز خلیج فارس ۲۹0 مسافر بی گناه آن که 
اغلب کودک و زن بودند، به شهادت رساند. 
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اين عملکردها و اين اظهارات نشان دهندة ماهّیت حقیقی دولتمردان آمريکايی است. 
با پی گیری های کشورمان، برای سازمان ملل ثابت شد که هواپیمای ساقط شدة مسافری ايران اير 

در مسیر درست خود بوده و ناو آمريکايی به عمد آن را ساقط کرده است. 
اما جانشین ريگان- يعنی جورج بوش پدر - فرماندة جنايتکار ناو را تشويق کرد و از او تقدير نمود. 

وقتی خبرنگاران به او گفتند: 
- حقیقت اين است که حمله به هواپیمای ايرانی عمدی بوده است.

جورج بوش با گستاخی تمام در پاسخ خبرنگاران گفت:
- برای من حقیقت هیچ ارزشی ندارد.

اين يک موضوع اثبات شده است که آمريکای امروز را هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند کنترل کند.  
امروز اگر آمريکا کشورهای مخالف خود را با بمب هسته ای نابود کند، چه کسی و چه مرجعي وجود 

دارد که بخواهد او را محکوم و مجازات کند؟
سرانجام پس از گذشت سال  ها، بوش پسر به مدت 8 سال رئیس جمهور آمريکا شد. به قول خود 

آمريکايی ها، او بی کفايت ترين و ناتوان ترين رئیس جمهور آمريکا بود. او می گفت:
- نه کشورهای دنیا برای من مهم است و نه سازمان ملل؛ بلکه آن چه مشاورانم می گويند مهم است. 
جنايتکاران، بوش را برای آن که به هیچ کس گوش ندهد، بر سر کار آورده بودند؛ تا اين که باالخره 
نوبت به »اوباما« رسید که قدرت را به دست گیرد. او برای جلب آرای مردِم درمانده و مأيوس آمريکا، 
قول هر نوع تجديدنظر در سیاست های آمريکا را داد. اما پس از رسیدن به قدرت نه  تنها به وعده های 
خود عمل نکرد، بلکه با جنگ افروزی در خاورمیانه و شخم زدن کشورهای عراق، سوريه، لیبی، يمن 

و با حمايت از داعش، القاعده و تروريست های ديگر از اسالف خود بسیار بدتر عمل کرد. 
رئیس جمهوری بعدی آمريکا که يا »بانوکلینتون« است که نیامده می گويد: 

- اگر رئیس جمهور آمريکا شود، اجازة کشتن دويست هزار فلسطینی را به اسرائیل می دهد!!۱ 
و يا »ترامپ« است که می گويد: 

- چنان چه رئیس جمهور شوم، اجازه ورود مسلمانان را به آمريکا نخواهم داد.
کانديداهای رؤسای جمهوری آمريکا نیامده مسابقة زشتی را برای بی اعتنايی به مقررات همة 
کشورها در برنامة خود قرار داده و اين را با ايجاد نا امنی بیشتر برای کشورها شروع کرده اند؛ و اين  

چهره ه هاي ملعون، ماهیت آمريکا را به خوبي به نمايش می گذارند.
 اين يک حقیقت است که هرکس رئیس جمهور آمريکا شود، بايد استراتژی آمريکا را که ايجاد بحران 

۱- کیهان، چهارشنبه ۹۴/۱۱/۲8.
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 در همه جا و برای همة کشورها و همة مردم دنیاست، پی گیـری  کند. اين استراتژی را صهیونیست ها
و نومحافظه کاران و سرمايه داران بزرگ تدوين کرده اند. 

سرويس های امنیتی آمريکا به خود اجازه می دهند که به هر کجا سرک بکشند و همه را حتی 
مقامات انگلیسی و صدراعظم آلمان را هم کنترل کنند و از آنها جاسوسی نمايند ! !

بنابراين رئیس جمهور آمريکا هرکه باشد، چه از حزب دمکرات و يا از حزب جمهوری خواه بايد 
 همین سیاست را پی گیری کند وگرنه يا مانند »جان.اف.کندی« او را می کشند و يا مانند بیل کلینتون او 

را بی آبرو می سازند.
اين قصه سر دراز دارد؛ چرا که رنج نامة مستضعفان عالم عموماً و رنج های طوالنی و عمیقی که 
مردم ما از جنايات آمريکا و متحدانش ديده اند، بسیار بیش از اينهاست که در اين مقاله بگنجد؛ به 

همین دلیل سخن خود را به پايان می بريم... 
مردم ما از خداوند، پیامبر و اهل البیت او و از امام خمینی و رهبر معظم انقالب،

آموخته اند که:

آمریکا و متحدان آمریکا، دشمنان همیشگی ما هستند. 

دشمنانی که جز به نابودی ما نمی اندیشند.

بگذريم ...

سقوط و نابودی قطعی ظالم
در اين ترديدی نیست که ظلم ظالم  مانند شنا در جهت خالف جريان رودخانه است. 

پیامبر عالی قدر اسالم می فرمايند:
الِِم ِفي َعاِجِلِه َوآِجِلِه،  ِتي َو َجاللِي أَلْنَتِقَمنَّ ِمَن الظَّ َيُقوُل اهللُ َعزَّ َوَجّل: َو ِعزَّ

ْن َرأَى َمْظُلوًما َفَقِدَر أَْن َيْنُصَرُه َفَلْم َيْنُصْرُه۱ َو أَلْنَتِقَمنَّ ِممَّ
خداوند می فرماید:

به عزت و جاللم سوگند که از ستمگر در دنیا و در آخرت قطعاً انتقام می گیرم. 

همچنین از کسی که ستم دیده را ببیند و بتواند او را یاری کند و نکند،

بی گمان از او هم انتقام می گیرم. 

همه گفته اند و همه شنید ه ايم که حکومت با کفر باقی  می ماند، ولی هیچ حاکمیتی با ظلم پایدار 
نخواهد ماند. نابودی رژيم خون آشام پهلوی را ديديم. متعاقب آن ويرانی کاخ های صدام و حزب بعث 

۱- کنز العّمال, ج ۳, ص ۵0۵ )حديث قدسی( .
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ستم کار را هم مشاهده کرديم. فروپاشی اتحاد شوروی که هزاران نفر را در مسیر مارکسیسم به خاک 
و خون کشید، به چشم خود مالحظه نموديم. 

حضرت امام خمینی آن شخصیت خدا بین بود که نابودی شوروی را قريب الوقوع اعالم کرد و هیأتی 
 به رياست حضرت آيت اهلل جوادی آملی برای ابالغ همین موضوع در سال ۱۳67 به مسکو فرستادند.

به طور قطع يک روز هم آمريکا به دلیل ظلم های عديده و ويرانگری بسیار و نابودی حرث و نسل 
از بین خواهد رفت. در اين موضوع نبايد هیچ کس ترديد کند. در مورد سقوط زود هنگام شاه نه تنها 
هیچ کس از زمامـداران غربـی پیش بینی نکرد، حتـی سـرويس های جاسوسی منطقه ای و غربی هم 

نتوانستند نابودی شاه را پیش بینی کنند. اما امام خمینی پیش بینی کرد و با صراحت فرمودند:
- شاه رفتنی است. از تهدیدات او نترسید.

جرايد نوشته اند: 
- سازمان سیا پیش بینی کرده است که طی ۲0 سال آينده رژيم صهیونیستی نابود می شود.۱ 

به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم
پیامبر اسالم)ص( در مورد ايرانی ها و نقش بی نظیر آن ها در پاسداری از ارزش های اسالمی فرمودند: 

أَْعَظُم النَّاِس نَِصیًبا ِفي اإِلْسالِم أَْهُل َفاِرسَ .۲ 
بزرگ ترین سهم را در اسالم مردم ایران دارند. 

باز پیامبر رحمت در شرح آية شريفة:
يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللُ بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّونَه...3 

ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از دین شما از دین خدا برگردد، 

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

 و در حالی که پیامبر)ص( به شانة سلمان دست می زدند، فرمودند: 
لَْو َکانَ اإِلْسالُم ِفي الثَُّريَّا لََتَناَولَُه ِرَجاٌل ِمْن أَْهِل َفاِرَس .4 

اگر دین بر ثریا آویخته باشد)دور دست باشد( تحقیقاً ایرانیان به آن دست می یابند. 

مقصود، هم  وطناِن ايرانی سلمان، يعنی مردم هوشمند ايران زمین هستند. 
 گذشت زمان اين پیش بینی آسمانی پیامبر را به اثبات رساند. در طول ۱۴00 سال گذشته هیچ مردمی

۱- روزنامة جمهوری اسالمی، ۱۳۹۵/۵/6 ص ۱6.
۲- میزان الحکمه. آيت اهلل محمد ری شهری، ج ۱0، ص ۴۵67.

۳- سورة مائده، آية ۵۴ .
۴- همان، ص ۴۵70.
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به اندازة ايرانی ها به اسالم خدمت نکرده اند. مؤلف کتب اربعة شیعه يعنی:
۱- کافی/ از شیخ کلینی ۲- من ال يحضره الفقیه/ ازشیخ صدوق ۳- تهذيب ۴- استبصار / هر دو از 
شیخ صدوق، همگی ايرانی اند. مؤلف هر شش کتاب اهل  سنت معروف به »صحاح سته« هم  ايرانی هستند. 

در عرصة کالم، فلسفه، تفسیر و... نقش ايرانی ها از همة اقوام برتر است. 
همان گونه که قباًل نوشته ايم از ۳۱۳  نفر از اصحـاب خاص امام عصـر)عج(۲۹0 نفر شان ايرانی 
می باشند. اين خود بهترين دلیل بر نقش بی بديل ايرانی های مهذب در محضر امام زمـان ارواحنا فداه 

برای به اهتزار در آمدن پرچم توحید در بلندای هستی است.

گوشه هایی از سنت پیامبر)ص(
پیامبر اسالم کیسه مانندی داشتند که همواره در هر سفر با خود می بردند. محتوای آن کیسه پنج 

وسیله ای بود که رسول رحمت همه روزه از آنها استفاده می کردند:
۱– آينه ۲– شانه ۳– مسواک ۴– قیچی ۵– عطر

پیامبر)ص(، قبل از ديدار با مردم و با ارباب رجوع، چهرة خود را در آينه می ديدند و با شانه، موهای 
بلند خود را شانه می زدند و مرتب می کردند و با قیچی عالوه بر تنظیم موهای خود، ناخن های خود 
را کوتاه می فرمودند. عالوه بر آن روزی سه بار دندان های خود را مسواک می زدند و با عطر و بوهای 

معطر خود را همواره خوشبو می نمودند. 
چگونه است که ما اين رفتارهای حسنه و بسیار زيبا را از پیامبر نیاموخته ايم؟!

 بسیاری هستند که حداقل هفته ای يک بار هم مسواک نمی زنند. به  خصوص در مساجد و در جايگاه
 اقامة نماز جماعت از بوی بد پای آنها نمازگزاران آزرده می شوند؛ لباس ها نامنظم، موها آشفته و ناخن ها

نازيباست.
اگر بپذيريم که ما لباس را برای ديگران می پوشیم؛ که فرموده اند:

-بخوریدآنچهرامیخواهید؛
وبپوشیدآنچهرامردممیخواهند.

بنابراين به احترام مردم بايد لباس مناسب پوشید و در نظافت آن کوشید. 
در احترام به مردم پیامبر)ص( فرموده اند.

- سیر بخوريد، ولی به مسجد نرويد.۱
پیامبر رحمت در اهمیت دادن به مسجد سفارش زيادی فرموده اند و حتی گفته اند:

۱ - میزان الحکمه از آيت  اهلل ری شهری، ج ۵ ، ص ۳۹۴. 
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- يک رکعت نماز در مسجد از 70 رکعت نماز در غیر مسجد برتر است.
اگر نماز به جماعت برگزار شود و عدد مؤمنین از ۱0 نفر بیشتر باشد، اگر درياها مرکب و درخت ها 

مداد و جن و انس و مالئک نويسنده شوند، نمی توانند ثواب يک رکعت از آن نماز را بنويسند.۱
 به رغم اين موضوع بديع و اين روايت مشهور که جمهور فقهای عظام و مراجع بزرگوار در رساله های

عملیة خود به عنوان روايت متواتر آورده اند که پیامبر فرموده اند:
- به خاطر حفظ احترام به مردم وقتی که دهان شما بوی سیر می دهد به مسجد نرويد.

 بديهی است که اين روايت اختصاص به سیر ندارد. يعنی اگر پای شما بوی عرق و يا بدن شما بوی
نامطبوع دارد، به احترام مسجد و مردم، به مسجد نرويد.

آيا آلوده کردن محیط زيست و ايجاد آلودگی  های صوتی و تولید صداهای گوش خراش و ترساندن 
مردم با حرکات وحشت آور در هنگام رانندگی و مزاحمت های شبانه روزی با عبور ماشین های سنگین 
ساختمانی و تخلیة آهن آالت در نیمه شب ها با صداهای وحشتناک و... با سنت های پیامبر مطابقت دارد؟ 

اين مالحظات و رهنمودها از هر جواهری گران بهاتر و از هر بحثی شیرين تر است...
به فرمودة خداوند مهربان تمامی رفتارها و رهنمودهای پیامبر برای ما »اسوة همیشگی« است.

دربارة کتاب حاضر
از سال ها پیش در صدد جمع آوری يادداشت ها و نوشته های خود برای تدوين کتابی دربارة پیامبر 
رحمت)ص( بوديم، اما نمی دانستیم از کجا شروع کنیم و به کدامیک از ابعاد زندگی سیاسی پیامبر 
 تأکید بیشتری نمايیم. از آن جايی که دربارة پیامبر اسالم کتاب های زيادی نوشته شده و هر شخصیتی

به سلیقه و تخصص خود آثار مفید و ارزنده ای در اين باره منتشر کرده است، کار نويسنده دشوارتر 
می نمود؛ اما به رغم اين موضوع و »بضاعة مزجاة« نويسنده وجیزة مختصر موجود به محضر مبارک 

پیامبر نور تقديم می شود.
 تالش ما بر آن بوده تا به بخش هايي از زندگی سیاسی پیامبر رحمت)ص( که کاربردی تر و برای 
 جامعة امروز الزم تر و راهبردی تر است، اشاره کنیم. در هر حال از همة خوانندگان و عالقمندان اين آثار 
جداّ استدعا دارد کاستی های کتاب را از کاستی های نويسنده بدانند و از رهنمودهای خود برای پربارتر 

شدن آثار مشابه دريغ نفرمايند. والسالم
تهران / علی محمد بشارتی
۹۵/۵/۲۴ - مطابق با ۱۱ ذی القعده/ میالد امام رضا)ع(

۱ - رسالة توضیح المسائل همة مراجع .
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در همة منابع اسالمي و تاريخي بسیار ذكر شده كه پیامبر اسالم)ص( در آغاز بعثت 
مشکالت زيادی را از ناحیة مشركان مّکه متحمل شدند و كفارنیز زحمات زيادی را برای آن 
بزرگوار ايجاد كردند. بت پرستان بی منطق، به خصوص سران منافق، ستم كار و خون خوار 
نیز از هر گونه اقدامي براي نا امن كردن شرايط زندگي و عدم آرامش براي فعالیت هاي 
پیامبر)ص( را سرلوحة كار خويش قرار داده و يک روز هم آن بزرگوار از شّر آنها در 

امان نبودند. 
آن گونه كه نقل شده، فقط در مسجدالحرام360 بت وجود داشت كه در طول سال 
صدها بت پرست به زيارت اين خدايان دست ساز خود به  مکه می شتافتند. سران ملحد و 
مشرک قريش نیز از قبل از اسالم از حماقت اين بت پرستان جاهل، حداكثـر سوء استفاده 
را می بردند و به عنوان نگهبانان بت  ها، همه ساله مقادير معتنابهی از آنان پول می گرفتند. 
عالوه بر آن، از هدايای آنها نیز بهره هاي فراوان می  بردند. همچنین با فروش كاالهای 
مختلف در بازار مکارة مّکه، سود سرشاری به جیب می زدند و با اجاره دادن مراكز 
اقامتی به بت پرستان بی سواد، از اين رهگذر نیز صاحب درآمد سرشار می شدند؛ كه اين 
البته همة مسیرهای منافع مادی سران مشرک قريش نبود. آنها منافع ديگری هم داشتند 
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كه در اين جا مجال پرداختن به آنها نیست.
فقط برای آن كه خوانندگان عزيز تا حدی در جريان سیستم شیطانی بت پرستی قرار 
بگیرند، اضافه می كنیم كه سران مشركین مّکه شبکة گسترده ای را در شهرها و بین قبايل 
تأسیس كرده بودند كه تمامی حركات و سکنات مردم را به دقت زير نظر داشتند و هیچ 
شخصی نمی توانست بدون اطالعِ افرادِ اين شبکه ها به منطقه ای وارد شود و با افراد قبايل 

تماس برقرار كند.

پیامبر)ص( قبل از بعثت

زندگی مبارک پیامبر رحمت)ص( قبل از بعثت را می توانیم به سه دوره تقسیم كنیم:

1- دورة طفولیت

پیامبر رحمت تنها فرزند عبداهلل  بن عبدالمطلب بودند. مادرشان آمنه بنت وهب متعلق به 
يکی از قبايل فکری نزديک به بنی هاشم بود. حضرت آمنه از تیره و طايفة متحد بنی هاشم 
در انعقاد حلف الفضول1 بود كه تا آخر از مرامنامة آن پیمان حمايت كردند و مّکه را كه در 

تصرف فکری و سلطة جهنمی بنی امیه بود، تا حدی بیرون آوردند...
عبداهلل پدر بزرگوار پیامبر)ص( يکی از ده فرزند هاشم بود. حضرت عبداهلل كه موحد 
و پاسدار ارزش های توحیدی بود، در بازگشت از سفر تجاری شام و در يثرب كه بعدها به 
 بركت هجرت پیامبر به مدينه مشهورشد، در همان شهر درگذشت. بنابراين پیامبر رحمت
 هرگز چشمشان به ديدار پدر روشن نشد؛ از اين جهت تربیت پیامبر را، از همان آغاز جدشان

حضرت عبدالمطلب، بزرگ مّکه به عهده گرفت؛ مردی الهی، بزرگ زاده، بزرگ، سخاوتمـند 
و پر عاطفه؛ با چشمان خدابین، كه هم از گذشتگان راجع به بعثت پیامبر شنیده بود و هم 
۱- حلف الفضول يعنی »پیمان جوانمردان«، اين پیمان از يکی شريف ترين پیمان هايی است که پیش از اسالم بسته شد. علت اين پیمان 
اين است که:  مردی زبیدی از اهل يمن کااليی به عاص بن وائل سهمی فروخت، عاص در پرداخت بها مماطله نمود و به فروشنده ستم 
کرد تا مأيوس شد. آن مرد اشعاری گفت و از قريش دادخواهی کرد. دادخواهی آن مرد ستم ديدة غريب، در دل بنی هاشم اثر کرد. زبیر بن 
عبدالمطلب که شجاع، آزادمنش، آقا، بخشنده، شاعر و خطیب بود، وقتی اشعار آن مرد را شنید، سوگند ياد کرد پیمانی با قبايل قريش ببندد 
که اقويا را از ظلم به ضعیف منع کنند و اهل مکه را از ستم به غريب باز دارند و در اين موضوع اشعاری گفت و آن حلف را »حلف الفضول« 
نامید. آن گاه پنج قبیله از قبايل قريش از جمله بنی هاشم و بنی زهره در دارالندوه اجتماع کردند و اتفاق نمودند که داد مظلوم را از ظالم بگیرند 
و هر ستم ديده ای را خواه از اهل مکه باشد و يا از کسانی که به مکه می آيند،  ياری کنند و با ستمگر مبارزه کنند تا حق مظلوم را از او بستانند.

به منزل عبداهلل بن جدعان رفتند و در آن جا سوگند ياد کردند و بهای کاالی مرد زبیدی را از عاص گرفتند و به او دادند. 
الزم به تذکر است که بنی امّیه از شرکت در اين پیمان خودداری کردند.  )پرتويی از عظمت امام حسین)ع(، ص۲۲0، آيت اهلل لطف اهلل صافی 
گلپايگانی، به نقل از سايت تبیان( رسول خدا از اين پیمان با عظمت ياد می کردند و  فرمودند: »...اگر حاال نیز مرا به آن پیمان بخواهند 
اجابت می کنم ....« )فروغ ابديت، ج اول، ص ۱8۴- چاپ ۱6 دفتر تبلیغات اسالمی(  اين پیمان حق طلبی و ظلم ستیزی پیامبر)ص( را از 

آغاز نشان می دهد.
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خود روی قراين و شواهد بسیار، خورشید در حال طلوع بعثت را در ناصیة آسمانی 
فرزند خود می ديد... 

بدين ترتیب توفیق تربیت ظاهری پیامبر رحمت به عهدة ايشان قرار گرفت.
 اتفاقاً نام زيبای »محمد« را جد بزرگوارشان بر نوة خود گذاشته بود.

همه می دانیم كه حضرت آمنه نام فرزند خود را احمد گذاشت. دوران كودكی پیامبر رحمت 
كه به دلیل خشک سالی شرايط نامناسبی را در مّکه پديد آورده بود، با مشکالت  بسیاری 
روبه رو بود. حتی امروز كه به بركت انقالِب اطالعاتی و ارتباطی، جهان بسیار كوچک شده 
است، كشورها از وضعیت يکديگر به خوبي با اطالعند. يعنی اگر مشکالتی ناشی از زلزله يا 
سیل و يا ديگر حوادث طبیعی در كشوری پديد آيد و مقامات كشور مصیبت ديده از جهانیان 

تقاضای كمک كنند، ديگران بالفاصله به كمک آن كشور می شتابند. 
اين وضعیت در سال هايی كه به دلیل كمبود نزوالت آسمانی تولیدات كشاورزی و دامی 
 در كشوری، بحران كمبود مواد غذايی و دامی ايجاد می كند، مسئوالن چنین كشوری می توانند

كمبودهای خود را از ديگر كشورها تأمین كنند. البته اتفاق افتاده كه وقتی مثالً كشورهای گندم خیز 
مانند كانادا، استرالیا، آمريکا، روسیه، برزيل و آرژانتین دچار افت تولید می شوند،  اين مشکل 
كه به صورت عرضة محدود گندم بروز می كند، به شکل افزايش قیمت گندم خودنمايی می كند. 
 يعنی به رغم اين همه پیشرفت هايی كه انسان در پیشرفت های علمی در سطوح و زمینه ها 

و عرصه های مختلف دارد، هنوز هم در برابر خشک سالی شديداً آسیب پذير است. 
راستی كه اين موضوع بسیار جالبی است كه بشر امروز با همة ادعاهايش- كه صد 
البته بسیاری از اين ادعاها در زمینه های اختراعات و اكتشافات و پیشرفت ها، درست است- 
هرگز نمی تواند خود را از نزوالت آسمانی بی نیاز كند. خشک سالی مشکلی است كه همة 

كشورها را تحت تأثیر شديد قرار می دهد و انسان نمی تواند از تبعات آن مصون بماند. 
همین جا بايد اضافه كنیم كه اگر نزوالت آسمانی را ظهور عنايات عمیم الهی به موجودات 
عالم بدانیم، هیچ انسان و هیچ جنبنده و غیر جنبنده ای از عنايات الهی بی نیاز نیست. از همین 
رو، فطری بودن عشق به خدا و نیاز به خدا و فقر و احتیاج گستردة همگان را در برابر خدا 

می توان فهمید؛ بگذريم. 

خشک سالی در مّکه
ـّه تا شعاع وسیعی در سال تولد پیامبر)ص( دچار مشکالت  گفتیم كه مّکـه و حومـة مک
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ناشی از خشک سالی شده بود. به همین دلیل بسیاری از زنان قبايل و عشاير كمبود باران 
برای آنها بحران مالی بیشتری را پديد مي آورد، طبق يک رسم جاری به منظور پذيرش 
پرستاری شیرخواران و اطفال صغیر بزرگان مّکه، به مّکه هجوم مي آوردند و با مراجعه به 
 منازل مشاهیر شهر پیشنهاد خود را مطرح می كردند. اتفاقاً حلیمه سعديه كه زنی خدادوست

و پرهیزگار بود و قبیله اش از اين جهت معروف و مشهور بودند- و خود دارای سه فرزند 
به نام های: 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 كرد و گفت: از كدام قبیله ای؟ گفت: از بنی سعد. عبدالمطلب 

پرسید: نامت چیست؟ پاسخ داد: حلیمه.
عبدالمطلب از اسم و نام او بسیار مسرور شد و گفت: 

آفرين! آفرين! دو خوی پسنديده و دو خصلت شايسته داری. يکی سعادت و خوشبختی 
و ديگر حلم و بردباری.1

بنابراين پیامبر رحمت به همراه حلیمه سعـديه در حالـی كه فقط چهـار مـاه از سن 
مباركشان می گذشت، مّکه را ترک كرده و به منطقة قبیلة حلیمه آمدند. منطقة دورافتاده و 
پاک با آسمانی پر ستاره و بسیار زيبا كه نهاد تشنة انسان را برای ستايش و راز و نیاز 

با رب االرباب كاماًل آماده و مستعد می كرد و ارتباط با پروردگار را تسهیل می نمود...
اتفاقاً بارندگی مؤثری همان روزها باريد و چشمه سارها به راه افتادند و بیابان ها را 
سیراب كرد و احشام را به حال آورد؛ كیست كه نداند همة اينها به بركت وجود پیامبر 

رحمت بود. 
حلیمه سعديه دو نکتة دلپذير را پس از آوردن پیامبر رحمت به محل قبیلة خود بازگو 

می كند:
1- من بی شیر بودم. فقط قدری شیر در سینة چپ داشتم، اما كودک اصرار داشت 

سینة راست بی شیر مرا بمکد. به مجرد آن كه آن سینه را در دهان او گذاشتم، رگ های 
خشکیدة آن ُپر شیر شد و اين موضوع موجب تعجب همگان گرديد.2

2- از روزی كه »محّمد« را به خانه و قبیلة خود بردم، روز به روز خیر و بركت در 
خانه ام بیشتر شد و دارايی و گلّه ام فزون تر گرديد.3

۱- سیرة حلبیه، ج۱، ص ۱06.
۲- بحاراالنوار، ج۱۵، ص ۳۴۵.

۳- مناقب ابن شهرآشوب، ج۱، ص۲۴.
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پر شیر شدن سینة حلیمه می تواند ناشی از كرامت و معجزه باشد و افزايش دارايی ها 
و گوسفندانش هم می تواند حاصل بارندگی های نافع به بركت حضور پیامبر رحمت در 
منطقه روی داده باشد؛ كه پیامبر اسالم پیامبر رحمت بود و آن عزيز مهربان كه قبل از 
بعثت هم رحمت بود و آن كس كه درک داشت و از معرفت هم نسیمی بر وی وزيده بود، 
می توانست در سیمای الهی و آسمانی آن شخصیت بی نظیر استفادة شايسته كند و قبل 

از هركس از مشاهیر نیز، حضرت عبدالمطلب جّد بزرگوارشان آن بزرگی را يافته بود. 
همچنین حضرت خديجه آن زن بزرگ و عزيز و كم حرف و پر رمز و راز كه مصداق 
مصرع: »دل پر از گفت وگو و لب خاموش« بود، خیلی پیشتر و بیشتر از نزديکان، قبیله، 
عشیره، اهل شهر و محله به عظمت پیامبر پی برد و طوق موّدت ايشان را بر گردن انداخت 
و 15 سال قبل از بعثت، پیشنهاد ازدواج با پیامبر را مطرح كرد و يا با درخواست ازدواج 

ايشان موافقت نمود. 
 به نظر ما هر دو احتمال يکی است؛ زيرا اصوالً تصمیمی كه رب االرباب می گیرد، همگان

مجری فرمان پروردگارند و بس. همین!

2- دوران نوجوانی و جوانی

دوران طفولیت پیامبر)ص( به پايان رسید. اكنون محمد امین به جوانی نجیب، پارسا، 
مهربان و دلسوز تبديل شده است كه داشتن اين صفات برای آن جوان زيبا با قد و باالی 
موزون كه در گفتار همواره تبّسم شیرينی كالم وی را مشايعت می كرد، جاذبة زيادی 

ايجاد كرده بود. 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( در اين مورد می فرمايند:

»از روزی كه پیامبر از شیر باز گرفته شد، خداوند، بزرگ ترين فرشته را برای تربیت 
او گمارد و آن فرشته شب ها و روزها بزرگواری ها و خوی های نیک را به او آموخت«.1

حديث فوق از يک حقیقت پرده بر می دارد، اين كه پیامبر عالی قدر اسالم از همان آغاِز 
تولد در كهف لطف خدا و در كنف حفاظت پروردگار بوده اند. 

قید اين كه بزرگ ترين فرشتـه برای تربیت پیامبـر در نظر گرفته شده است، به خوبی 
روشن می كند كه قبل از پايان دوران شیرخوارگی ده ها فرشتة الهی حفاظت آن عزيز 

بزرگ را به عهده داشته اند. 

۱- نهج البالغه، خطبة ۱۹.
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علی الظاهر دوران شیرخوارگی به لحاظ عرف و عادت دوران تربیت نیست، تربیت 
ايشان توسط بزرگ ترين فرشته ها پس از بازگرفته شدن ايشان از شیر مطرح شده است؛ 
عزيزی كه بزرگ ترين فرشته تربیت ايشان را- آن هم تربیت از ديد پروردگار- به عهده 

می گیرد. 
همچنین دريافتیم كه بعد از تولد نیز،  خداوند آن مولود آسمانـی را به اشکال مختلف 
يعنی مستقیم و غیر مستقیم مورد مراقبت ويژه قرار می دهد؛ لذا به خوبـی می توان پی برد 
 كه پروردگار سبحان از عالَم َذر كه همة هستی را از نور وجودی ايشان آفريد، از آن وجود

مقدس حراست ويژه كرده است. 
امتداد اين حراست در عالم صلب و عالم رحم نیز تداوم پیدا كرد. سپس اين دست 
تربیت و عنايات ويژة خداوند متعال در عالم دنیا استمرار يافت كه به صورت جزيی در 

قرآن، روايات و در تاريخ ثبت و ضبط است.

سفری به یثرب
گفتیم كه حضرت عبداهلل پدر بزرگوار پیامبر)ص(، در آخرين سفر تجاری خود به 
شام و در بازگشت به مّکه در شهر يثرب مريض شد. بیماری وی موجب شد كه او نتواند 
كاروان تجاری قريش را همراهی كند. لذا در يثرب و در بین خويشاوندان خود ماند و پس 

از يک ماه در آن جا درگذشت. حضرت عبداهلل در هنگام وفات 25 ساله بود.1 
حضرت آمنه مادر پیامبر پس از پنج سال كه از ارتحال دردناک شوهرش می گذشت، با 
اجازه از عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر و پیشوای قريش، همراه با زنی پارسا به نام »اُمِّ اَيَمن« 
عازم يثرب شدند. اين سفر يک ماه طول كشید. پیامبر در اين مدت در منزلی كه پدرش در آن جا 
 فوت شده و در همان جا دفن شده بود، حضور يافت. ديدن قبر پدر برای روح لطیف و قلب 

مهربان پیامبر بسیار دردناک بود. 
مادرش آمنه، از فرصت حضور بر باالی قبر عبداهلل استفاده كرد و از مهربانی های 
وی می گفت و از بزرگی های وی حرف می زد و از اشتیاق او برای ديدن فرزند خود سخن 
به میان می آورد. محمد امین همة اين ويژگی ها را می شنید و بر قلب نازنین ايشان فشار 
بسیاری وارد می شد. ايشان بايد همة اين تلخـی ها را ببیند و بشنود و دم فروبندد و آمادة 

شنیدن و ديدن و تحمل مصايب بزرگ تری شود.
۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین، آيت اهلل رسولی محالتی، ص۳۵.
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سرانجام آمنـه همراه با فرزند دلبندش و ام ايمن راهی مّکه شد. آمنه از همان يثـرب 
- مدينه - دچار بیماری شد. بنابراين با جسمی فرسوده و جانی خسته يثرب را ترک كرد، 
حال آن كه عمری از ايشان نگذشته بود. صبحی بود كه باالجبار بايد يثرب را ترک كنند. 
زاد و توشة مختصری تهیه كرده بودند كه آنها را به مدت حداقل يک هفته كفايت كند. اما 
 اين بازگشت، شوق رفت را نداشت. چون متأسفانه هر روز بر كسالت آمنه افزوده می شد.

سرانجام شرايط جسمی آمنه بد و بدتر شد و ايشان در منزلی بین راه مّکه به نام »ابواء«1يا 
»ابراء«2 در فاصلة 120 كیلومتری مّکه در حالي كه حدود 25 سال داشت، درگذشت و در 

همان جا به خاک سپرده شد. 
اين حادثـة تلخ مـزيد بر علت شد. فرزند بزرگ مّکـه كه در آن روزها 5 سال بیشتر 
نداشت، چگونه می توانست پس از سفری جانکاه و زيارت قبر پدر، شاهد پرپر شدن گل 

وجودی مادر مهربان و دل سوختة خود هم باشد!

اتکای مطلق به خداوند متعال
خداوند متعال از خیلی قبل مراقب روح و جسم پیامبر بود. به همین دلیل تلخی نديدن چهرة 
 پدر و مشاهدة آب شدن شمع گرماآفرين مادر چیزی نیست كه برای يک كودک 6-5 ساله،

قابل تحمل باشد.
از طرف ديگر بايد بپذيريم كه در اين عالم ما به خود رها نشده ايم. ما همگی در دايرة 
قدرت خداونديم. اين وابستگی در همة افراد يکسان نیست؛ به میزانی كه افراد، متعهدتر و 
پارساتر باشند، وابستگی آنها به خداوند بیشتر می شود. البته اين يک طرفه نیست، يعنی 
افراد متعهد و پارسا بیشتر مورد مرحمت گسترده و همه جانبة خداوند قرار می گیرند. اين 

يک روية موضوع است؛ اما روية ديگر، موضوعي مهم تر و اثرگذارتر است.
اصوالً وابستگی به غیر خداوند، جهل است. از آن جايی كه همة موجودات عالم محتاج 
مطلق خداوندند، هیـچ كس و هیچ چیز نمی تواند به انسان اطمینان و امنیت كامل بدهد؛ نه 
مال، نه مسؤولیت، نه شهرت و نه بزرگی. همة اين مقوله ها اعتباری اند، و خود ناپايدار و 
نیازمند به حفاظت و حراست. اموال را بايد حفاظت كرد. مقام را بايد با استعانت از آراي 
مردم!! حفظ كرد. از جسم و جان بايد بیشتر مراقبـت كرد... و همة اين حـراست ها مقطعی 

است. 
۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم)ص(، آيت اهلل جعفر سبحانی، ص68 .

۲- آينه در کربالست، دکتر محمدرضا سنگری، ص ۱0۴.
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حاصل اين بحث اين كه انسان هرگز نمی تواند به دلیل اين همه اضطـراب و نگرانـی 
دايمی به آرامش دست يابد. برعکس آنهايی كه با خـداوند انس و پیوندی ديرينه دارند، 
هرگز اين مشکالت نمی تواند آنها را دچار نگرانی كند. زيرا خداوند حافظ مطلق و نگه دارندة 

مطمئن است. يعنی:
-ایجادآرامشکامل،درسایةخدامحوریمقدوراستوبس.

اين آرامش هرگز در جای ديگر قابل تحصیل نیست. با اين مقدمه شايد خوانندگان 
عزيز مقصود نويسنده را دريافته باشند.

راستی چرا خداوند سبحان و مهربان از همان اوان كودكی، پیامبر خود را از نعمت 
پدر و مادر محروم كرد؟ 

پیامبررحمت، پیامبر مهربانی هاست. اين پیامبر تمامی انرژی، قدرت و رحمت خود را 
از خداوند سبحان می گیرد. اين شخصیت بزرگ بايد از همان آغازِ عمر بپذيرد كه همه كاره 
خداست و بايد به او توكل كند. فقدان پدر هرقدر هم دردناک است، اما با اتکا به قدرت اليزال 

الهی قابل جبران است؛ همچنین مصیبت مرگ مادر برای كودک تلخ و مالل آور است. 
در اهمیت والدين و در اهمیت دادن به آنها، اسالم بیشتر از هر مذهب و مکتبی و در 
مورد احترام به والدين، پیامبر عزيز اسالم بیش از هر شخصیت و هر متفکری گفته اند و 
همگان را به رعايت مقام و حقوق آنها توصیه كرده اند و فرزندان را به فرمانبرداری از 
والدين سفارش اكید فرموده اند. اما همان مکتبی كه تا آن اندازه از حقوق والدين می گويد، 

وقتی امر داير می شود بین رعايت حقوق خدا و حقوق والدين، صريحاً می فرمايد:
ْیَنا اإْلِْنساَن بِوالَِدْيِه ُحْسنًا،  َو َوصَّ

َو ِإْن جاَهداَك لُِتْشِرَك بى  ما لَْیَس لََك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما...1
و ما انسان را به نیکی به پدر و مادر سفارش می کنیم 

و گفته ایم اگر آنها با تو سخت گیرند و تو را مجبور به شرک کنند،

 تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی، از آنان تبعیت مکن...

يعنی:
     احترامبهوالدینوتبعیتازآنهاتاجاییاستکهبهاعتقادبهخداآسیبنرساند.
  در غیر اين صورت،
اطاعت از آنها جايز نیست و احترام به توصیة آنها باطل است.

۱- سورة عنکبوت، آية 8 . 
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 اين حکم محکم الهی است. يعنی:
- پیرویازهرمقامومسؤولیکهانسانرابهشرکدعوتمیکند،
تقویتشرکاست،
وغلطوباطل.

جايگاه خداوند را با هیچ چیز نمی توان برابری كرد. حال، هركس به اين معارف بیشتر 
توجه كند و باور داشته باشد، از ديگران باالتر است.

پس برای پیامبر اسالم)ص( كه هم پیامبر خاتم و هم پیامبر رحمت اند، بایدچیزیرابه
عنوانمعارفعرضهکندکههماصلرحمتوهمخاتمهمةمعارفباشد،
                                     و آن هم خداباوریوخدامحوری است. 

پیامبر كـه خود هم مؤمـن و هم عامل به همة اين معارف بودند، به هیـچ كس و هیچ 
چیزی غیر خدا اتکا نداشتند. 

ديديم كه وقتی كار تبلیغ پیامبر)ص( در مّکه جدی شد و شرک و بت پرستی در مسیر 
 زوال و نابودی قرار گرفت و منافع سران شرک و كفر به خطر افتاد، آنها توسط حضرت

ابی طالب به پیامبر پیغام فرستادند كه هرقدر سرمايه و پول بخواهی در اختیارت می گذاريم 
و هر دختری كه بخواهی به عنوان همسر به تو می دهیم و هر مقامی كه دوست بداری به 

تو خواهیم سپرد، به شرط آن كه دست از ادعای نبوت و تبلیغ توحید برداری!! 
پیامبر در پاسخ فرمودند:

مَس ِفى الَیمینى َو الَقَمَر ِفى الَیسارى،  َواهللِ لَو َوَضُوا الشَّ
َعلى اَن اَرَجَع ِمن هذا ااَلمُر ما َرَجعُت.1

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.

توكـل پیامبـر)ص( فقط بـه خـدا بود. او كه به راه درست خود ايمان كامل داشت، از 
دشمنی های مشركان هرگز هراسی به خود راه نداد وسرانجام ديديم كه شـرک نابود و 

مشـركان از بین رفتند و اسالم جهانی شد. 
پیامبر از همان دوران زندگی كه ساية پدر بر سر نداشت، توجه و تمركز به سرپرست 
 اصلی همة عالمیان كه خداوند است، كرد و پس از آن كه مادرشان از دست رفت، اين تمركز

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم)ص(، ص ۱0۹، نقل از سیرة ابن هشام، ج۱، ص ۲6۵. 
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و توجه تقويت شد؛ و اين يک شعار نیست. 
وقتیکهشخصراهرابیخطرببیندووسیلةنقلیهراراهوار،دیگرحتیفراموشمیکندکه
درآغازسفربسماهللبگویدوآیتالکرسیبخواندودرطولراهارتباطشراباخداوندبرقرار

وتقویتکند. برعکس وقتی كه با هواپیما سفر مي كند و عواملی مانند پرواز در شب، ابری 
بودن مسیر، اضطراب بعضی از سرنشینان هواپیما و... را مشاهده كند، به دعا و توسل 

روی می آورد... و اين موضوع را اكثريت مردم امتحان كرده اند.
راستی وقتی مثاًل پدر در كنار انسان باشد، موضوع انديشه برای ادارة زندگی منتفی 
است، همچنین با بودن مادر، بسیاری از نگرانی های كودک از بین می رود. اما با نبود هر 

كدام از اين عناصر اثرگذار و عزيز، توجهات به جاهای ديگر جلب می شود.
البته اگر فقدان والدين برنامه ريزی خدا باشد و هدايت دايمی كودک هم در دستور كار 
خدا قرار داشته باشد، كودک در اين وضعیت تمامی توجهات خود را متوجـه رب االرباب 

می كند.
اين البته يک فرصت فوق العاده و يک نعمت بی بديل است. 

خداوند به پیامبر)ص( می فرمايد:
اَلَم َيِجدَك َيتیمًا َفاوى َو َوَجَدَك ضااًل اً َفَهدى َو َوَجَدَك عائاًِل َفَاغنى1 

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 راه ها را به تو نشان داد و تو را فقیر و نیازمند دید،

پس تو را بی نیاز کرد...

بدون شک َسرِ تمامی رشته ها در دست خداست. او هر كاری را كه بخواهد انجام 
می دهد. كارهای الهی مطلقاً مثبت و تماماً به مصلحت مردم است. 

خداوند در آيات فوق به سه موضوع مهم اشارة اساسی و اصولی دارد:
1- بی پناهی، تنهایی و یتیمی 

راستی كه اين نوع زندگی سخت، دردناک، بسیار حساس و حتی خطرناک است. 
خداوند متعال و مهربان كه می خواهد تربیت رحمٌة  للعالمین آينده را به عهده گیرد، تمامی 
 توجهات پیامبر را از همه كم و قطع می كند تا او تسلیم خدا   شود؛ خداوند هم سرپرستی

۱- سورة ضحی، آيات 6 تا 8 .
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مطلق او را بر عهده می گیرد. 

2- ندانستن راه 
هیچ كس نمی تواند بدون ارتباط با خـداوند و بدون انبیـا و اولیـاي الهی راه درست را 
بشناسد و به صراط مستقیم دسترسی پیدا كند و طريق صـواب و صـالح را بیابد و به 

جايی برسد. 
پیامبر اسالم در آن روزگاران سخت، به مدد خداوند و لطف ويژة او، راه راست را 

خیلی زود يافت و در صراط المستقیم قرار گرفت.

3- عائله مندی و نیاز گسترده 
اصوالً مردان بزرگ دو نوع نیاز بزرگ دارند:

الف: نیاز مادی 

پیداست كه افراد مـؤثر و اثـرگذار خیلی زود مرجـع و مـالذ مستمندان و نیازمندان 
مي شوند.

 بايد دست اين گونه افراد برای بذل و بخشش در جهـت رفـع نسبـی مشکالت بیچارگان
باز باشد.

ب: نیازهای معنوی 

مردان بزرگ به دلیل حرف های خوب و پاسخ درست به سؤاالت و نیازهای مردم، 
بزرگ می شوند. بزرگترین،بهترینوزیباترینحرفها،ازخودنگفتنوبهخداتوجهدادنو

تبلیغخداباوریوخدامحوریاست.
خداوند مي فرمايد:

ْن َدعا ِإلَى اهللِ َو َعِمَل صالِحًا َو قاَل ِإنَّني  ِمَن الُْمْسِلمیَن.1  َو َمْن أَْحَسُن َقْواًل ِممَّ
و کیست خوش گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: 

»من ]در برابر خدا[ از تسلیم شدگانم«؟

 لذا بايد تأمل كرد كه كدام كالم و بیاني زيبا و دلپذيرتر از بحثي است كه دربارة خداوند
و كارهاي خوب و نیکوست؟

۱- سورة فصلت، آية ۳۳.
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پیامبـر اسالم هر دو نیاز را داشتند؛ خـداوند هم هر دو نیـاز ايشان را برطرف كرد. 
آن گاه به منظور آن كه توجه به مستمندان و حق مداران فراموش نشود، آن را با ادامة آيات 

همان سوره، به يک فرهنگ تبديل كرده و می فرمايد:
ْث1 َفَاّما الَیتیَم َفال َتقَهْر َو أّما الّسآئَِل َفال َتنَهْر َو اَّما بِِنعَمِة َربَِّك َفَحدِّ

پس تو نیز یتیم را از خود مران و تحقیر مکن و نیازمند را از خود دور مساز، 

و اما نعمت هایی را که خداوند به تو داده است، 

بازگو و اعالم نما.

جالب است اشاره كنیم كه بازگو كردن نعمت الهی در اين جا رسالت نیست،
                                                                        بلکه دو چیز ديگر است: 

اوالً: آن دسته از نعمت هايی كه در شرح آيات 6 تا 8 سورة ضحی به آنها پرداختیم.

ثانیاً: نعمت بزرگی كه در آيات 9 تا 11 همین سوره مورد توجه قرار داديم؛ اين كه شکر 
نعمت های الهی و بازگو كردن نعمت ها و استفادة بهینه از آنها نعمت بزرگ و فوق العاده ای 

است كه يک شخص مسؤول موظف است آن را در دستور كار خود قرار دهد.
ناگفته نگذاريم كهفرهنگنمودنمعارففوقوفرهنگسـازیآنهایکدستورنیست. با 
دقت در محتوای آنها به خوبی درمی يابیم كهایناموریکوظیفهاستکهخداوندبانهایت

لطفومحّبتدرقالبامر،وظیفةمارامتذکرشدهاست.
بديهي است وقتی مردمی مبادی آداب نباشند، بايد با وضع قانون و مقررات مناسب، 

آنها را متوجه وظايفشان كرد.

آن چه خدا خواست، مصلحت ماست
معموالً ما در مسائل دنیوی و مادی خود خواسته ها، آرزوها و درخواست هايی 
داريم. البته بسیاری از اين خواسته ها ممکن است در چهارچوب شرع و اعتقادات دينی 
باشد. مثاًل كاش با فالنی همکار بودم. كاش فالن ساختمان تعلق به من داشت. كاش آن قدر 
درآمد داشتم كه می توانستم فالن اتومبیل را بخرم و يا به فالن كشور سفر كنم... اين گونه 
 خواست ها و آرزوها لزوماً منفی و خالف نیست. اما بایددیدکهدرهمینگونهخواستهاچقدر

مصلحتمامالحظهشدهوموردتوجهقرارگرفتهاست.

كیست كه نداند طراوت جوانی و عمر زيبايی، كوتاه و دوران   بر و رو ناپايدار است؟! 
۱-سورة ضحی، آيات ۹ تا ۱۱. 
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با نگاهي به اين ازدواج های احساسی كه فرزندانی الابالی و بی فرهنگ را - كه به لحاظ 
اعتقادی غیر متعادل اند- حاصل مي شود، به خوبی به عمق بیان حکیمانة پیامبر اسالم)ص( 
پی می بريم و به اين نکتة بديع و علمی می رسیم كه بی فرهنگی والدين به  طور قهری به 
فرزندان منتقل می شود. لذا دوری از ازدواج با چنان زنانی آسان تر است از برخورد با 
فرزندان الابالی و ناسازگار، و اجتناب از ازدواج با دختران و زنانی كه به  رغم داشتن 
ظاهری زيبا چون مار باطنی خطرناک دارند، بسي آسان تر است از درگیر شدن با چنین 

فرزنداني. 
پس چقدر خوب است كه يک مسلمان متعهد به اين معارف توجه كند و اصوالً از ارتباط 
 و حتی دوستی با چنین خانواده هايی دوری نمايد. آثار زيان بار ديگر مناهی هم، كم و بیش

همین گونه است. حال اگر ما چنان تقاضاها و آرزوهايی داشته ايم و برای تحقق آنها در 
قالب دعا آنها را از خداوند مسألت نموده ايم و خداوند حکیمِ علیمِ رئوِف رحیم دعای ما را 
مستجاب نکرده است، مّنتی پايدار و عمیق بر ما دارد كه ما نمی توانیم از عهدة شکر همین 

نعمت - عدم اجابت دعای خود - برآيیم.

قرآن كريم می فرمايد:
َعسى اَن َتكَرُهوا َشیئًا َو ُهَو َخیٌر لَُكم،

َو َعسى اَن ُتِحبُّوا َشیئًا َو ُهَو َشرٌّ لَُكم .1
بسیاری از چیزهایی که شما دوست نمی دارید، ولي خیر شما در آن است،

 و خیلی از چیزهایی که شما دوست می دارید، ولی برای شما شرارت و بدبختی و نکبت دربر دارد.

تسلیم خدا شدن و دیگر هیچ
با اين مقدمه كه قدری هم طوالنی شد، حال می توانیم بیشتر به معنای باالی تسلیم در 

برابر خداوند پی ببريم. 
 ما وقتی در امری از دانش كافی برخوردار نباشیم، با طیب خاطر تسلیم كسی می شويم

كه دارای دانش الزم باشد.
اطاعت ما از دكتر و يا پذيرش پیشنهاد تعمیركار اتومبیل، همچنین احترام ما در مقابل 
يک معمار و غیره عالمت دانايی ماست. ما كه در بسیاری از مسائل زندگی دارای علم و 
 دانش الزم نیستیم، به راحتی تسلیم كسانی می شويم كه دارای دانش و تجربه اند. پس چگونه

۱- سورة بقره، آية ۲۱6.
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 است كه وقتی بحث احکام الهی به میان می آيد، ما خود را می خواهیم عالم و يا مستقل نشان
دهیم؟ در حالی كـه می دانیم خـداوند، علیـم، حکیـم، رئـوف و رحیـم است. 
                                                                                           يعنی:
خداوندسبحانهمةدانشهایهستیرادردستدارد،

وچونرحمتجزءذاتخداست،
درتمامیاوامرونواهیاوحکمت،
رحمتودلسوزیموجمیزند؛

پسچرا:
-مادربرابرخداتسلیمنشویم؟

از طرف ديگر، وقتی ما پذيرفتیم كه مثالً در برابر پزشک بايد تسلیم شد، حال آن كه به 
تجربه يافته ايم كه خیلی از پزشکان در تشخیص بیماری اشتباه می كنند و يا بکّرات شنیده ايم 
كه مثالً فالن پزشک جّراح پنس و يا پنبه و يا كارد و يا قیچی جراحی را در شکم بیمار جا 
می گذارد و شکم بیمار را می دوزد و پس از چندی ديگران متوجه اشتباه جراح می شوند و 
 بیمار را مجدداً برای خارج كردن اشیاي به جا مانده در محل جراحی به اتاق عمل می برند، يا 
 معمار به رغم داشتن نقشة ساختمانی بکّرات دچار اشتباه می شود و در چنین مواردی دستور

تخريب تمامی و يا بخشی از بنا را می دهند و دوباره می سازند و يا...
                                  اما درکارخداوندغلطواشتباهراهندارد.

 خداوند حکیمِ علیم ما را از نیست آفريده و همة ابزارهای رشد را در اختیار ما قرار داده
 و راهنمايان عاقل و دلسوز هم برای هدايت و سعادت ما با دو ويژگی منحصر به فرد قرار

داده است:
1- از ما پاداش و دستمزد نمی خواهند.

2- خود به آن چه می گويند اعتقاد دارند و هدايت شده و معتقد به منحصر بودن راه 
هدايتند.

خداوند در اين مورد می فرمايد:
اِتَِّبعُو الُمرَسلیَن اِتَِّبعُو َمن ال َيسَئُلُكم اَجراً َو ُهم ُمهَتدُونَ .1

از پیامبران پیروی کنید؛

 از کسانی که مزدی از شما مطالبه نمی کنند و خود هدایت یافته اند.

پس:
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نگرفتندستمزدِتبلیِغدینازمردم،

وخودمبادیآداببودن،

یکحکمالهیاست.

ـّغدیـن باشد، بايد حتماً اين دوویژگی را داشته باشد. اين دو  هركس كه می خواهد مبل
ويژگی جاذبة زيادی در مبلّغ و جّذابیت فراوانی در اظهارات وی ايجاد می كند.

راهنمايان الهی اعم از انبیا و اوصیا، آنها همگی دارای آن دو صفت ممتاز بوده اند.
 با توجه به اين كه احکام الهی روشن و اثرگذار است و راهنمايان آسمانی نیز پاک، پارسا 

و پاكباز بوده اند، اما چرا توفیق زيادی در برنامه های پیامبران الهی شاهد نبوده ايم؟ 
علتش روشن است.

پزشک زمانی در كار خود توفیق پیدا می كند كه بیمار دستورالعمل های وی را به كار 
بندد و به اندرزهای مشفقانة وی عمل كند. 

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 می شوند كه مردم از آنها تبعیت كنند 
و نصايح آنها را به كار بندند. به عبارت بهتر تسلیم آنها شوند.

تسلیمدربرابرپیامبران،تسلیمدربرابرخداست.
خداوند می فرمايد:

َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِیطاَع بِِإْذِن ا هللِ .1 
ما رسوالن را فرستادیم تا به دستور خدا از آنها پیروی کنید.

هر قـدر انسان ها در برابر خـداوند بیشتر تسلیـم شوند، زودتر به فـالح و رستگاری 
می رسند. ضمن آن كهتسلیمدربرابرخداوندنشانعقلکاملاست.

بهتر بگويیم: 
 ما چون اغلب از خود بیگانه ايم، خیر و شر خود را نمی  شناسیم و از مصلحت ها بی اطالعیم،

از درد خود به دلیل جهل خود بی خبريم و اگر هم دردی داشته باشیم، به دلیل غـرور 
خود آن را درد نمـی دانیم. علی هذا هرگز به دنبال معالجـه نمی رويم و اگر افراد عالقمند و 
دردآشنا درد ما را متذكر شوند، واكنش تند نشان می دهیم. بدتر آن كه در برابر درد، دارو، 

پزشک، ناصح و مشفق ايستادگی می كنیم؛ وامانازغروروخودخواهی!
۱- سورة نساء، آية 6۴ .
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درطولتاریخهیچعاملیمانندغـرورموجباینهمهبدبختـیبرایبشرنشدهاست و 
چون غرور ادامه دارد، هیچ عاملی مانند غرور موجب بدبختی برای انسان نخواهد شد. 
امان از بشر ديرباور در برابر نصايح انبیا، ولی زودباور در برابر فريب كار و عدم اطالع 

اين گونه افراد از افکار غلط خود و نیز عدم اطالع از اصل مهم و اجتناب ناپذير:
                                                 تأثیر و تأثر در نتیجة از حقیقت دور افتادن! 
                      از اين جهت هستی را بسیط و ساده و حتی شوخی می پندارند. 

بپذيريم و يا نپذيريم، مااغلبدرجهالتیم؛ هرقدر زودتر به اين حقیقت پی ببريم، زودتر 
از ظلمت جهل رها می شويم. 

بپذيريم و يا نپذيريم، راه عالج نادانی های خود را نمی دانیم.
بپذيريم و يا نپذيريم، مصلحت خود را نمی دانیم و راه رهايی را تشخیص نمی دهیم... 

لذا بهتر است كه بپذيريم و قبول كنیم و با طیب خاطر بر اين نکته اذعان نمايیم كه:
-وجودراهنمایانالهیبانسخةصادقـانه،مشفقانه،راهگشـا،حیاتبخشوتأثیرگذارکه
دارویمنحصربهفردمعالجةبیماریهایروحـیوجسمیمارایکجـادراختیاردارند،فقطو

فقطازعهدةحلمشکالتمتعددمابرمیآیند.
پذيرفتن و يا نپذيرفتن ما حقیقت را تغییر نمی دهد. اما اين حقیقت را بپذيريم كه:
تسلیمشدندربرابرخداوند،
عالوهبرآنکهنشانةعقلسلیماست،
ماراسریعوسالمبهرستگاریمیرساند.

هدایت، بزرگ ترین موهبت الهی
ما بر راه خود استواريم و به اعتقادات دينی خود تعصب داريم و اسالم را بزرگ ترين 

موهبت الهی می دانیم. اينها اصول تغییر ناپذير اعتقادی ماست.
اين اظهارات ممکن است از ديد عده ای ناشی از تعصب باشد. اگر تعصب به معنای 
 چشم و گوش بسته چیزی را پذيرفتن و جزء اعتقادات خود به حساب آوردن باشد، اين گونه

نیست. اما اگر تعصب به معنی پذيرفتن حق و حقیقت و حقانیت اسالم است، آری؛ 
                                                   ما در اين موضوع متعصب و پابرجايیم،

                                                                 و بر اين عقیده افتخار می كنیم. 
علتش هم روشن است، زيرا:
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1- خداوند سبحان ما را از هیچ آفريد. اين امر به راستی مّنت عظیمی بر ماست.
2- كردگار متعال به ما چشم بصیرت و گوش حق شنو داد. اين نیز بدون ترديد 

مرحمت ارزنده و فوق العاده است.
3- پروردگار مهربان ما را به راه منحصر به فرد سعـادت در دنیا و رستگـاری در 

آخرت راهنمايی كرد. اين امر الحق مّنتی عظیم است. 
موضوعی كه خدا نیز به آن تأكید دارد:

ن اَنُفِسِهم...1 لََقد َمنَّ اهللُ َعَلى الُمؤِمنیَن ِإِذ بََعَث فیِهم َرسواًل ِمّ
خداوند تحقیقاًَ بر مؤمنین منت می گذارد که:

رسولی از خودشان را برای هدایتشان می فرستد.

خداوند كه تمامی نعمت های آشکار و پنهان متعلق به اوست؛
                                و سرچشمة همة موهبت ها از اوست؛
                         و تمامی راه های محبت به او ختم می شود،

در مقابل نعمت های شايان توجهی مانند خلقـت، سـالمت، رزق، باران، بهار، رفـاه، علم 
 و موفقیت در زندگی اقتصادی و رهـايی از ده ها فتـنه و صـدها بـال و هزاران بیماری...
منت نمی گذارد، بلکه به خاطر بعثت انبیا كه هدايت ما در دستور كار آنهاست، منت می گذارد.

راستی كه:
هدایتنعمتفوقالعادهایاست، چون همة موارد فوق را دربر دارد.

خالصة بحث
خداوند سبحان غنی بالذات است. او به هیچ  چیز و به هیچ كس نیاز ندارد. بلکه اين 

همگان هستند كه نیازمند به خداوندند.
اصوالً ساختار وجودی ما را خداوند بر اساس نیاز آفريده است. بنابراين افرادی كه 

می  خواهند از پذيرش اين موضوع بديهی خودداری كنند، مضحک به نظر می رسد.
اصرار باری تعالی بر شکرگذاری بنده ها از خداوند سبحان به چند دلیل است: 

1- بپذيريم كه بنده ايم و نیازمند.
2- نعمت را بشناسیم تا بیشتر قدر نعمت را بدانیم.

3- مهم تر آن كه، صاحب نعمت را بیشتر بشناسیم و در برابر او خضوع كنیم.

۱- سورة آل عمران، آية ۱6۴.
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4- وقتی كه پذيرفتیم كه خداوند صاحـب اصلـی نعمـت است و بقیة نعمت ها نیز در 
دستان مهربان اوست، برای تداوم راه از او كمک بخواهیم.

5- سپاسگزاری از پروردگار گشايش باب جديدی برای ارتباط بیشتر با خداوند منان 
توسط بنده است. 

6- اين ارتباط يک نوع تفاهم است كه انسان برای كمال با خداوند تعامل می كند.
7- ضمن اين كه:

ياد می گیريم كه از افرادی كه به شکلی از اشکال به ما خدمت كرده و می كنند، تشکر 
كنیم. 

ناگفته نگذاريم كه:
سپاس گذاری از انعام الهی عالوه بر درک نعمت و توجه ويژه به نعمت، بايد نشان از 
عجز ما در برابر خداوند باشد. بنابراين گفتن صدهزار بار شکر و يا جمالتی مشابه آن، 
چندان مفید فايده نیست؛ بلکه ممکن است باعث غرور شود و بهتر است به جای آن بگويم: 

- پروردگارا! من عاجزم از اين كه شکر يکی از هزاران نعمت تو را به جا آورم.
سعدی می گويد:

نفس می  نیارم زد از شکـر دوست           که شکری ندانم که در خورد اوست
عطایـی است هر مـوی از او بر تنم             نشـاید بـه هـر مـوی شکـری کنم



محّمد امین در مّکه

فصل دوم
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مّکه پایگاه توحید
از روزی كه خداوند متعال دستور ساختن كعبه را به حضرت ابراهیم)ع( داد و ايشان 
پايه های مستحکم كعبه را به كمک فرزندش اسماعیل باال برد، نخستین خانة توحید فراهم 

شد و بنای ساده و دل ربای كعبه پديد آمد.
كعبـه را به اين دلیل كعبـه گفته اند كه از همان آغاز به شکل مکعب ساخته شده بود؛ 
اما چه شد كه اين بنای بسیط تا اين اندازه محبوب توحیـديان شد و دل هر خـدادوستی 

را به خود جلب كرد؟ 
در پاسخ بايد بگويیم كه:

 حضرت ابراهیم)ع( مهنّدس اولیة اين خانه بود. پس از آن كه با اخالص فراوان و نشاط
بسیار و شوق زايد الوصف بنای كعبه را به اتمام رساند، چند دعا كرد. 

قرآن آن دعاها را مطرح می كند:
ِم،  يَّتى  بِواٍد َغْیِر ذى َزْرٍع ِعْنَد بَْیِتَك الُْمَحرَّ َربَّنا ِإنِّى أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

الَة، َربَّنا لُِیقیُموا الصَّ
 َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهوى ِإلَْیِهْم، 
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َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمراِت؛
لََعلَُّهْم َيْشُكُروَن1
پروردگارا! 

من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم توست ساکن کردم؛ 

پروردگارا! 

تو دل های مردم را متوجه آنها ساز،

و از ثمرات آن روزیشان ده،

شاید سپاسگزار شوند.

آری، دعای مخلصانة حضرت ابراهیـم را خداوند رحمان و رحیم شنیـد و بـرآورده 
كرد.

امروزهرمسلمانیبهدورازگرایشهايسیاسیومذهبیخودبرایخانةخداارزشی
بیقیاسقایلاست و هیچ مکان مذهبی را با آن مقايسه نمی كند.

آيا اين نتیجـة دعای مستجاب شدة ابراهیم)ع( نیست؟ اما اجابت بخش اولیة دعای 
ابراهیم ظاهراً مستجاب نشده است.

اصوالًبنایکعبهبرایراهنماییخداجویانبود.
ساختمان كعبه مکانی بوده و هست كه مردم به صورت واحد به آن سو رو كنند و به 
خدا بپردازند و نماز بخوانند؛ اما متأسفانه اين ُبعد از ابعاد فلسفة كعبه چندان مورد توجـه 

قرار نگرفته است.

عوامل بی توّجهی به کعبه
در فاصلة بین بعثت حضرت ابراهیم)ع( تا بعثت حضرت موسی)ع( در روايات مطلبی 

مشاهده نمی شود.
 در  كتاب های تاريخی و تاريخ انبیا هم اگر نظری هست، نظر يکسانی نیست. يعنی نمی توان

به آنها چندان اعتماد كرد؛ ولی هرچه هست، نمی توان بین بعثـت حضرت اسحـاق فرزند 
حضرت ابراهـیم و جد يهود تا مبعـث حضرت موسـی فاصلـة زيادی قايل شد؛ اما بعثـت 
حضرت اسحاق در فلسطین و بیت المقـدس بود. يعنی اين پیامبر گرانقدر توجّهی عمالً به 

مّکه نداشتند...
۱- سورة ابراهیم، آية ۳7. 
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ـّی هر قدر مقـّدس و پرارزش، مّدتی مورد بی توّجهـی قرار گیرد، ابتـدا خاک  وقتی محل
و سپس خاشاک و در مراحل بعد با نفوذ نم و رطوبت به داخل بنا، ساختمان از شکل 
می افتد و رو به ويرانی می گذارد. به همین دلیل پس از تکمیل هر ساختمانـی بحث مهمی 
برای نگـه داری از ساختمان مطرح است كه آن هم خود سخنی مهم است كه هم تخصص 

می خواهد و هم بودجة مطلوب.
اين موضوع در موردافکـار،اندیشـهواعتقـادات هم صادق است. يعنی اعتقاد به خدا 
و عالقمندی به اولیاي الهی و دقت در اجـرای فرامین پروردگار موضوع مهمی است؛ اما 

موضوع مهم ديگر اين است كهبایدازاینباورهاپاسداریکرد. يعنی:
-هموارهافرادمتعهد،پارسا،باتقواوبادانِشقابلقبولبایدباتماسدایمیبامتدینها
آنهاراازآسیـبهایمتعددومتفاوتورنگارنگحفاظتکنند و ضمن آشنـا كـردن آنها با 
 دشمنان عقیده و رهزنان باورهای دينی، آنها را در برابر انواع بیماری های فکری و اعتقادي

واكسینه كنند.
مجموعة اين تالش ها كه به منظور حفظوحراستازاصولاعتقاداتمردم مطرح است 

و ما آن را تبلیغات مستمر می خوانیم، موجبنگهداریدینافراد می شود. 
بعثت حضرت ابراهیـم و بعثت حضرت اسحاق و فرزندانش يعقوب و يوسف، محل 

مأموريت شان بیت المقدس و كنعان و تا حدی مصر بود، نه بیشتر.
خدا نخواست محل بعثت پیامبر خاتم به تصرف فکري يهود و نصارا درآيد؛ كه مبارزه 
 با آنها از مبارزه با بت پرستان سخت تر است و به تجربه ديديم كه بت پرستان مسلمان شدند،

ولي يهود خیر!

بعد از یعقوب
 اسرائیل نام ديگر حضرت يعقوب است. يعقوب فرزند اسحاق است كه او فرزند بالفصل

ابراهیم بود. يعقوب دوازده پسر داشت. يکی از آن پسرها يوسف است. داستان شنیدنی 
يوسف را همگان كم و بیش می دانند. محل زندگی و مأموريت يوسف، مصر بود. مصر 
هم از حجاز فاصلة زيادی داشت. در دوران اسحاق و يعقوب و يوسف نمی دانیم بر كعبه 
و مّکه چه گذشته است، ولی هرچه هست،مّکهدرآنمدتطوالنیفاقـدیکپیشـوایمذهبی
ودینـیبودهاست. به همین دلیل به تدريج آن بنای رفیـع كه به منظـور عـرض ارادت به 
ساحت مقّدس پروردگار ساخته شده بود تا توحیديان در آن مکان به راز و نیاز با خداوند 
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بپردازند و آنهايی كه دورترند رو به سوی كعبه، به محضر پرفیض ربّ العالمین عرض 
نیاز كنند، به تصرف غیرتوحیديان درآمد و كم كم بت پرستی جای خـداپرستیرا گرفت و 

خـودپرستـیرواج يافت.
حضرت موسی در زندگی سراسر تالش و مجاهدت بی دريغ خود كار بزرگی در 

تکمیل نهضت حضرت ابراهیم داشت و موفقیت زيادی كسب كرد. 
 زندگی پرماجرای حضرت موسی)ع( موجب شد كه پروردگار متعال 136 بار نام او را
 در قرآن بیاورد. تکرار نام موسی در قرآن دلیل برتری او بر ساير انبیا نیست، بلکه علتش

پرماجرا بودن زندگی اوست. بهتر بگويیم: دلیلش رفتار ناصواب بنی اسرائیل بود كه هر 
روز برای آن پیامبر الهی مشکلی ايجاد می كردند.

 تعدد مشکالت حضرت موسی كه عمدتاً توسط بنی اسرائیل ايجاد می شد، نام آن پیامبر
را به عنوان پیامبر مقاوم و صبور و پردردسر توسط اّمتش - بنـی اسرائیـل- در تاريخ 

ثبت است. 
در دوران موسی)ع( نیز كعبه از رونق توحیدی اش بیشتر افتاد و بت پرستان فّعال تر 
شدند. حضرت عیسی كه به پیامبری مبعوث شد، دوران نبّوتش چندان دوام نیافت. زيرا 
بنی اسرائیل كه عمری را با رفتارهای خود حضرت موسی را آزرده و  خاطرش را مکدر كرده 
 بودند، با رفتن آن حضرت قوی تر و نیرومندتر شدند و در برابر هر نوع حركت توحیدی

مقاومت كردند و صف آرايی نمودند. 
حضرت عیسی)ع( نیز كه همه نوع دلیل محکم بر پیامبری خود داشت، مورد بی مهری 

شديد بنی اسرائیل قرار گرفت و آنها خیلی زود تصمیم به كشتن آن حضرت گرفتند. 
خداوند، عیسی)ع( را از شّر بنی اسرائیل رهانید و به آسمان برد. ولی يکی از شیاطین 
اِنسی كه شباهت هايی با حضرت عیسی داشت، در چشم بنی اسرائیل به صورت عیسی 

جلوه كرد. لذا او را به دار كشیدند و بعد اعالم كردند كه عیسی را بر دار كرده اند...
در دوران كوتاه نبّوت حضرت عیسی، به حجاز، مّکه و كعبه توجهی نشد، زيرا در 
آن دوران سیاه تقريباً همة عالم آن روز و به قول معروف سکنه »ُربع مسکونی« زمین از 

توحید فاصله داشتند.
هندوستان با آن وسعت فراوان و جمعّیت قابل مالحظه بت پرست بودند. 

 از گذشتة چین و ماچین اطالعی زيادی نداريم، اما ظاهراً پای هیچ پیامبری به آن مناطق
نرسیده و يا آن كه خبرش به ما نرسیده است. 
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قسمت تركستان نیز از اين قاعده مستثنی نبود. 
قارة آفريقا نیز از اعتقاد به توحید تا حد زيادي بی بهره بودند.

از قارة آمريکا اطالع نداريم. چون اين قاره توسط دريانوردان اروپايی در اواخر قرن 
پانزدهم كشف شده و »كريستف كلمب« دريانورد پرتغالی نخستین بار در سال 1492 به 
 قارة آمريکا وارد شد. وی گمان كرد كه به هندوستان رسیده است؛ اما شش سال بعد يعنی

در 1498 ..........

میالدپیامبر نور در مّکه
 در چنان فضا و شرايطی پیامبر رحمت در مّکه متولد شد. روز 17 ربیع االول سال 580 
میالدی، عام الفیل. مادر حضرت محّمد، آمنه بنت وهب بود و پدرش عبداهلل بن عبدالمطلب بن  

هاشم. 
قوم پیامبر همان بنی هاشم اند؛ قبیله ای پاكدامن، مّوحد، خدوم، مردمدار و اهل خدمت 
به مردم. اين صفات برای مردم بت پرست و سوداگر مّکه كه همه چیز خود را در تجارت 

و سود بیشتر و فساد می ديدند، عجیب و حتی غريب بود.
اصوالّ هر جامعه ای به صفتی معروف می شود؛ صفت هم بسته به ارزشـی دارد كه 

مردم آن جامعه دارند و به آن می نازند. 
مردم بت پرست مّکه سـوداگری را برگزيده بودند تا با سـود حاصله از تجارت، به 
خوش گذرانی و به نای و نوش بپردازند و بت پرستی را هم به اين دلیل برگزيده بودند تا 
بت كه بازيچة شیطان رجیم است و بسیاری را با همان ُبت به بازی گرفته و می گیرد، در 

عمل نیز با امر به بت پرستی، بت پرستان از هر نوع قید و بندی آزاد شوند!
اين است فلسفة بت پرستی و االّ آنان  كه اهل دقت و مراقبت هستند و با قید و بندهای 
 قانونی و شخصی سعی دارند منزلت خود را در جامعه افزايش دهند و روح خود را با پرستش
 آرام نمايند، در پرستش بت، هیچ گونه عايدی نصیب بت پرستان نمی شود و هیچ كدام از عوامل
و نیازهای روحی و باطنی آنها اشباع نمی گردد. پس بت پرستی يک سرگرمی بیش نیست.

امین مّکه
در چنان محیط غم آلودی كه جز درد و داغ برای خدامحوران چیزی دربر نداشت، 
ـّدبن عبـداهلل« هم بنا به فطـرت پـاک و بی آاليش خود به خـداپرستی در ُبعد كلّی آن  »محم



58

می پرداخت. او كه از هزاران سال پیش نوری در اصـالب پاک و ارحام مّطهرة پاكـان و 
موحدان بزرگ بود، همواره و در تمامی شرايط مورد حمايت و هدايت خداوند قرار داشت 
و به خدامحوری معروف بود و در حّد مطلوب و مقدور به نیايش خدای عّز وجّل مشغول 

می گشت. 
همگان در مورد زندگی پیامبر رحمت قبل از بعثت نوشته اند كه فرزند عبداهلل سراسر 

نور بود و با تمامی وجود پرهیزگار و درست انديش.
 يتیم قريش حتی يک روز هم زندگی بدون خدا را نگذرانید. ما نمی خواهیم اغراق كنیم

و چیزی بنويسیم كه خـواننده را خرسـند كند، بلکه ما بايد امـانت دار باشیم و چیزی را 
بنويسیم كه خوانندگان را به اعماق تاريخ ببرد و آنها را با زندگـي 10 سال قبل ازبعثت 

پیامبر آشنا نموده، تا از دور رفتار و كردار پیامبر را زير نظر بگیرند و ببینند: 
- چه می كند؟ كجا می رود؟ 

- به چه می انديشد؟
- با مردم چه سان رفتار می كند و با كوچک ترها و بزرگ ترها چگونه رفتارمي نمايد.

همین رفتار زيبا و خردمنـدانة پیامبر بود كه فرزند عبداهلل به »محمد امین« معروف 
شد. امین در بین مردمان خودپرست و خودرأی كه دشمنی با ديگران را از افتخارات خود 
می دانستند، بسیار حايز اهمیت است. زيرا محّمدبن عبداهلل قبل از بعثت، مرجع مردم مّکه 

در حل مشکالت نسبی و نگه داری امانات آنها در هنگام ضرورت بود.
 پیامبر عزيز قبل از بعثت با كمال صداقت و عالقمندی از امانات مردم نگاهداری می كردند

و هر زمان كه صاحب امانت برای تحويل امانت خود مراجعه می كرد، امانت را سـالم و 
بی كم و كاست تحويل می دادند و بابت اين كار پولی را هم مطالبه نمی كردند. 

بعدها هم كه عزيز مّکه و شريف قريش و افتخار بشريت به پیامبری مبعوث شدند، 
صفت امانتداری ايشان ادامه يافت و تا آستانة هجرت امتداد پیدا كرد.

به همین دلیل پس از خروج پیامبر از مّکه، امیرالمؤمنین چند روزی را در مّکه ماندند 
تا امانات مردم را به صاحبان آنها مسترد دارند. 

اين هم يکی از افتخارات اسالم و پیامبر اسالم بود و هست كه اموال ُكّفار و مشركین 
كه بیشترين آزار را آنها به رسول خدا رسانده بودند، دقیق و سالم به صاحبانشان بازپس 

دادند.
اين هم يکی ديگر ازمعانیوسیعامین است.
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تأمل بیشتر در امین بودن پیامبر)ص(
به رغم دشمنی های پنهان و آشکار استکبار جهانی نسبت به پیامبر اسالم و اسالم و 
دنباله روی بعضی از مسلمان نماها از اين هدف شوم، ما هم با سکوت و يا كم توجهی خود 

نسبت به پیامبر رحمت بسیار جفا كرده ايم.
ماهنوزهمنتوانستهایممعنایدقیق»امین«رابهتشنگانمعارفاسالمیارایهدهیم.

ذياًل به بخشی از معنای امین اشاره می كنیم:
 1– پیامبر اسالم قبل از بعثت دارای اخالق كريمه و رفتار خوب بودند. ايشان هرگز از

هیچ كس چهره درهم نکشیدند و در برخورد با انبوه ارباب رجوع احساس خستگی نکردند.
آن بزرگوار شب و روز به دنبال حّل مشکالت مردم بودند. برای پیامبر مهم نبود كه 

مشکل مراجعه  كننده با اهمیت و يا كم اهمیت است.
دیدالهیپیامبرنسبتبهمسائلمردماینبودکهتاشخصیبهستوهنیاید،ازکسیبرای
حلمشکلخودتقاضایکمکنمیکند. بنابراين مراجعه  كننده هركه باشد و مشکلش هرچه
باشد، موضوع قابل بررسي بسیار مهم است. چنین بود كهپیامبرباحوصلهوسعةصدر

هموارهبهدنبالحلمشکالتمردمبودند.

2–  يکی ديگر از عالقمندی مردم مّکه به پیامبر)ِسّر(نگهداریپیامبر بود. هرگز اتفاق 

نیفتاد كه وقتی پیامبر مشکلی از مشکالت مردم را حل می كردند، آن مشکل را برای ديگری 
تعريف نمايند يا به اشـاره بیان كنند. حتی پس از بعثت و آن روزهايی كه مشـركان قـريش 
 يکپارچه در برابر پیامبر ايستادند، هرگزازاسرارمشرکانچیزیافشانشد و اين راه و روش

را پیامبر تا آخر حفظ فرمودند.

 3– مّکه به رغم داشتن موقعیت سیاسی و اقتصادی فراوان و كم نظیر دارای مردمی بد،

با اخالق ناپسند، فاسد و مفسد بود؛ كه اين هم از عجايب تاريخ است.
اهل مّکه شغل محبوبشان تجارت بود و از عادات قبیح آنها اين بود كه به يکديگر 
اعتماد نداشتند. آنها مجبور بودند از ترس خیانت خويشان و يا دستبرد دزدان، اموال 
منقول و قیمتی خود را در جايی امن قرار دهند و يا در خاک پنهان كنند و يا تحويل فردی 

امین بدهند تا در هنگام مراجعت اموال خود را پس بگیرند.
درمّکههیچکسجزحضرتمحّمد)ص(نبودتامردمبتواننداموالخودرابهامانتنزد
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اوبگذارند. لذاست كه مردم مّکه با جمعّیت خاطر اجناس قیمتی خود را نزد ايشان می گذاشتند
و پس از بازگشت تحويل می گرفتند.

4– امین از »امن« می آيد. واژگانی مانند امنیت، تأمین، ايمان، امان، مؤمن، آمـن، همه 

از يک ريشه اند. امنیت مقوله ای است كه به خصوص امروز كاربردی تر از هر زمان ديگر 
است.

امنیتازآرامشواطمینانهمباالتراست. امری كه موجـب اطمینان درون و بیـرون شود،
جنبة امنیتی دارد.هیچموضوعیمانندایماننمیتواندباعثاطمینانروحیودرونیشود.

همچنینهیچموضوعیمانندایمانبهخدانمیتواندموجباعتمادبهافرادشود.
بسیاری از قیافه ها موجب انتشار انرژی مثبت می شود و برعکس. 

ايمان افراد بزرگ می تواند به دل بنشیند و باعث اطمینان شود.
پیامبر اسالم قبل از بعثت با قیافة آسمانی و تبّسم شیرين و پاسداری از ارزش های الهی 
 و انسانی و بیزاری از بت پرستی و خالف، با بیان توحید و عمل به دستورات الهی، موجب

آرامش مردم مّکه بودند. 
چهرة ملکوتی پیامبر اسالم را امیرالمؤمنین)ع( اين گونه ترسیم كرده اند:

َمْن َرآُه بَِديَهًة َهابَُه َو َمْن َخالََطُه َمْعِرَفًة أََحبَُّه َيُقوُل نَاِعُتُه لَْم أََر َقْبَلُه َو اَل بَْعَدُه ِمْثَلُه.1
هرکس بدون سابقة قبلی وی را می دید، هیبتش او را می گرفت،

 و هر که با وی معاشرت می کرد و او را می شناخت، دوستدارش می شد؛

 هر که می خواست او را وصف کند، می گفت:

نظیر او را در گذشته و حال ندیده ام.

جمعّیت مّکه در آستانة بعثت
مّکه به رغم سابقة طوالنی و تاريخ چند هزار ساله، شهر كوچک و كم جمعیتی بود. 
مركز شهر مسجدالحرام بود و كوه ابوقبیس شهر را از ناحیة جنوب محدود می كرد. بازار 
مّکه آخرين نقطة شهر بود و قبرستان ابوطالب و ُحجون در بیرون شهر مّکه واقع بودند. 
شهر مّکه چون فقط 70 متر از سطح دريا ارتفاع دارد، بسیار گرم و طاقت فرساست و به 
 دلیل احاطه شدن به وسیلة كوه های مرتفع و تو در تو مانع گسترش شهر و افزايش جمعیت

۱- حکمت نامة پیامبر اعظم)ص(، آيت  اهلل ری شهری، ج۱، ص ۱7- بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۱6، ص۱۹0.
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مّکه می شد. بارندگی بسیار محدود مّکه سبب شده بود كه مردم از دسترسی به آب و به 
خصوص آب آشامیدنی سالم محروم شوند. بنابراين عمدة مردم مّکه از آب های راكد و 

متعفن می نوشیدند و استحمام وجود نداشت.
امیرالمؤمنین )ع( تصوير گويايی از وضعیت مردم مّکه قبل ازبعثت پیامبـر)ص( به 

تصوير  می كشند:
داً َصلَّى اهللُ َعَلْیِه َو آلِِه َوَسلََّم نَذيراً لِْلعالَمیَن، اِنَّ اهللَ بََعَث ُمَحمَّ

َو اَمینًا َعلى التَّْنزيِل، َو اَْنُتْم َمْعَشَر اْلَعرَِب َعلی َشرِّ دِين، وَ فی َشّر دارٍ، 
، َتْشَربُوَن الَْكِدَر، َو َتْأُکُلوَن الَْجِشَب،  ُمنیُخوَن بَْیَن ِحجاَرة ُخْشن، َو َحّیات ُصمٍّ

َو َتْسِفُكوَن ِدماَءُکْم، َو َتْقَطُعوَن اَْرحاَمُكْم، ااْلَْصناُم فیُكْم َمْنُصوبٌَة، َوااْلثاُم بُِكْم َمْعُصوبٌَة.1
خداوند، محّمد)ص( را به عنوان بیم دهندة عالمیان و امین بر قرآن برانگیخت،

و شما ملّت عرب در آن وقت دارای بدترین دین بودید و در بدترین خانه زندگی می کردید،

منزلتان در میان سنگ های سخت بود و در بین مارهای زهردار می زیستید،

آب تیره رنگ و گندیده می نوشیدید و غذای خشن و نامناسب می خوردید،

خون یکدیگر را می ریختید و قطع َرِحم می کردید. 

بت ها در میان شما جایگاه داشت و مرتکب همه نوع گناه می شدید.

اكثر مردم مکه با شرايط زندگي سخت محیطی، زيست محیطی و مشکالت فراوان 
اقتصادی روبه رو بودند و تعداد اندكي از تّجار و ثروتمندان در اين شهر مـي زيستند كـه 

الزم است در اين موضوع به مواردي اشاره  شود:
1– گروهی كه اهل تجارت بودند.

آنها نیازمندی های مردم مّکه را از شام و ايران و مصر و يمن وارد می كردند و با 
قیمت بسیار باال به فروش می رساندند. اين گروهِ بت پرست اهل احتکار هم بودند؛ يعنی 
بخشی از كاالهای موردنیاز مردم را در انبارهای خود ذخیره می كردند و پس از آن كه 
در بازار، آن كاال كم و ناياب می شد، به بازار می آوردند و به چند برابر قیمت معمول به 

فروش می رساندند. 
پیداست كه در چنین شرايطی محرومین مّکه دچار چه عسرتی می شدند؟

2– دسته ای از ثروتمندان قريش كه در مّکه می ماندند و يا اغلب اوقات سال در مّکه بودند.

۱- نهج البالغه، خطبة ۲6. 
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چون تجارت كاال برای مردمِ نیازمند مّکه محدود بود، مّکه و روستاها و عشاير و قبايل 
 اطراف مّکه آن قدر پولدار نبودند كه آن همه تاجر بخواهند تمامی طول سال و يا در تمام عمر

به تجارت در آن محل بپردازند. 
نوشته اند: 

»بازرگانان قريش هر سال يک بار به شام می رفتند«.1
به نظر می رسد كه جمعّیت مّکه در آستانة بعثت اعم از زن و مرد و كودک به زحمت 
به 12 هزار نفر می رسید. با اين حساب، گفتن از ثروتمندان مّکه و ثروت مّکه از جعلیات 
تاريخ است. با جمعّیِت كم مّکه و رفت وآمد محدود به اين شهر غیر از ايام حج و زايران 
 بی نوای بت ها كه گاهی از شّدت فقر زن هايشان حتی فاقد لباس مناسب برای طواف بودند

- به طوری كه به صورت عريان و برهنه طواف می كردند- از كجا مردم مّکه ثروتمند 
می شدند؟

نوشته اند در سفری كه معاويه در زمان عمر به مّکه داشت، چند جای لباسش پاره بود؟  !!

قرینه ای دیگر
1– در جنگ بدر كه در هفدهم رمضان سال دوم هجری روی داد، 70 نفر از قريش 

كشته و 70 نفر ديگر هم مجروح شدند. بت پرستان مّکه يک سال تمام تبلیغ كردند و مردم 
مّکه و اطراف آن را برای انتقام از مسلمانان بسیج نمودند و ابوسفیان به زحمت توانست 
فقط 1800 نفر را بسیج كند. گر چه تعداد مسلمانان در جنگ اُحد نیز در حدود 700 نفر بود.

2– در جنگ خندق )1ذی القعده سال پنجم هجرت، يعنی 18 سال بعد از بعثت( تعداد 

رزمندگان مسلمان در آن روز به نقل مشهور 3000 نفر بود2. 
 مؤلف محترم آيت اهلل جعفر سبحانی به نقل از سیرة ابن هشام و مغازی شمار مسلمانان

را در اين جنگ 3000 نفر نقل كرده است.3

جهل و بی سوادی در حجاز
تا در جامعه ای علم نباشد و به علم احترام گذاشته نشود و دانشمندان مورد تکريم واقع 
 نشوند، جهل بر روح و جسم افراد آن جامعه حاكم می شود و امور سیاسی،  اعتقادی و فرهنگی

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل سبحانی، ص ۳70.
۲- همان.

۳- همان، ص ۳۲8. 
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دچار آفت عظیم جاهلیت می گردد.
يکی از بدبختی های مردم مّکه در عهد جاهلیت، بی سوادی عمومی مردم بود. وقتی 
برای مردمي پول، شراب خواری و شهوت مهم باشد، بقیة ارزش های عالی انسانی مانند: 
تعهد، سالمت نفس، پرهیزگاری، انفاق، ايثار، مردم دوستی و محّبت به افراد رنگ می بازد 

و طرفداران اين ارزش ها منزوی می گردند.
نوشته اند كه:

 - در مّکه و در دوره جاهلّیت از اهالی مّکه فقط 17 نفر توانايی خواندن و نوشتن داشتند
و از مردم مدينه فقط 11 نفر چنین بودند.1

وقتی در شهر مهمی مانند مّکه كه ساالنه مردم زيادی - چه برای انجام حج و يا زيارت 
بت های خود- به اين شهر می رفتند و در  تماس و ارتباط با مردم مختلف آن شهر با چنین 
جهل وسیعی روبه رو می شدند؛ بايد حدس زد كه قبايل و عشاير اطراف مّکه و يا ساكن در 
حجاز اغلب بی سواد مطلق بودند و تاريکی بی سوادی و بی معرفتی بر همه جا حاكم بوده 

است. 
وقتی شهر مّکه را بتوانیم برابر اسناد اين گونه ببینیم و بدانیم، ديگر تعجبی ندارد اگر 
سران بت پرست مّکه پاسدار بت های قبايل مختلف می شدند و در عوض از هدايای معتقدان 

آن بت ها بهره مند می گشتند و امرار معاش می كردند.
مشکلمردممّکهفقطبتپرستینبود؛

زیرابتپرستیدلیلبیماریروحیوضعفشدیدباطناست.

بت پرست اين قدر بی ارزش و ذلیل است كه خود را بندة سینه چاک يک مشت سنگ و 
يا چوب و يا حتی خرما می كند و همة احساسات خود را به پای آنها می ريزد.

انسان وقتی می شنود افرادي خورشید و يا ماه و يا ستاره می پرستند، به عقل آنها 
می خندد؛ اما وقتی بت پرستی را می بیند و يا وقتی زندگی بت پرستان را در تاريخ مطالعه 

می كند، بر انسانّیت، شرف و عرفان مردة آنها فاتحه می فرستد و به خود می گويد: 
- راستی كه ابلیس تا چـه اندازه در تهـديد خود موفق بـوده است؛ چـرا كه او در آغاز 

خلیفه اللهی آدم گفت:
ِتَك أَلُْغِوَينَُّهْم أَْجَمِعیَن ، َفِبِعزَّ
 ِإالَّ ِعَباِدََك ِمْنُهُم الُْمْخَلِصیَن.2

۱- فرازهايی ازتاريخ پیامبر اسالم)ص(، آيت اهلل جعفر سبحانی، ص ۲۵. 
۲- سورة ص، آيات 8۲ و 8۳ . 
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پروردگارا!

به عّزتت سوگند که من همه را از نسل آدم منحرف می کنم؛ مگر بندگان مخلص تو،

که مرا قدرت نفوذ در آنها نیست.

ديدن بت پرستان و يا خواندن شرح زندگی بت پرستان دلیلی محکم بر جهل بشر 
است. 

جهل بشر شرايط مناسبی برای تأثیرگذاری وساوس شیطان و سرانجام انحراف 
افراد است. 

بدونتردیدسوادوعلمبهتنهایینمیتوانندبشرراازتأثیرپذیریازابلیسحفظکند؛
                               بلکه علم وسیلة مناسبی است كه در اختیار دانشمند قرار دارد،
تا با استفاده از اين چراغ، راه هدايت خود را بیابد.

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

توجه به خرافه الزم و ملزوم هم اند.
خرافات شايع در حجاز هم خود داستان غم انگیزی دارد. ما به دلیل خوف از اطالة 
كالم از شرح آن می گذريم، ولی فقط بهسهموردازخـرافاتحاکـمبرحجـازقبلازاسـالم

اشاره می كنیم:

1– گناه کردن قّصاب و کشتن حداد!؟
معروف است كه قاضی بلخ قصابی را به دلیل دير آوردن گوشت به قصابی خود او 
را به اعدام محکوم كرد. مأموران وقتی خواستند طناب دار را به گردن قصاب مادرمرده 

بیندازند، به دلیل قد كوتاه قّصاب اين كار میسر نشد.
موضوع را به قاضی اطالع دادند. 

»قاضی سر به جیب تفکر برد«. مقداری انديشید. سر برداشت و گفت: »يعقوب حداد 
قد بلندی دارد. او را به جای قصاب اعدام كنید.« 

مأموران به دنبال آهنگر رفتند و او را به جای قصاب به دار زدند. 
داستان مردم مّکه كه غرق در اوهام بودند هم مانند وضع قاضی بلخ بود. 

اشرف الواعظین معروف به نسیم شمال می گويد:



65

تو را چکار که سنگک سیاه یا تلـخ است          تو را چکار که امروز ِغـّره یا سلـخ است

 همان حکـایت دیـوان و قاضـی بلخ است         

اب و کـشتـن حـّداد              زبـان سـرخ سـر سبـز مـی دهد بر باد ـّ   گنـاه کـردن قص

عادت مردم مّکه قبل از اسالم هم اين گونه بود كه اگر گاو ماده ای آب نمی خورد، گاو 
نر را می زدند. زيرا معتقد بودند كه بین شاخ های گاو نر ديو نشسته است. گاو نر بیچاره 

را می زدند تا ديوها فراری شوند و گاو ماده آب بخورد!!

2– ظرفی را پُر از آتش می کردند و به دم گاو می بستند. گاو مادرمرده می سوخت و 
نعـره می زد و ناله می كرد. آن وقت نعـره و نالة گاو را شبیـه رعـد و بـرق مـی دانستند و 

می گفتند اين خود مقدمة نزول باران است!!

3– شتـری را در کنار قبـری حبس می کردند و به او آب و غذا نمی دادند تا شتـر جان 
بسپارد! آنها معتقد بودند صاحب قبر در روز قیامت با همین شتر به محشر می رود و نیاز 

به پیمودن راه ندارد!!1

اندر معنای جاهلیت
جاهلیـت يک كلمه جـامع و پرمعنـاست. اگر ريشـة همة خباثت ها،  فسادها، انحراف ها و 

بی خدايی  را جهل بدانیم، تا حدی می توانیم به معنای جاهلیت پی ببريم.
آن چه از عـرب جاهلـی بت پرست قبل از اسـالم شنیده ايم و يا خوانده ايم بی مباالتی، 

بی توجهی و بی منطقی است. 
اگر كسی بتواند در آن ظلمـات چنـد اليه و در آن آشفتگی عجیب با ايثار و انفاق خود 
اشک چشم مستمندی را پاک كند و يا با احترام به فطرت پاک انسانی راه خدا را بپیمايد، 
به طوری كه توسط همان بت پرست ها به امین شهرت يابد، بايد خیلی در انسانیت و ايثار 
شهره باشد تا همگان او را به اين كار بشناسند و يا اين صفت در جامعه، كمیاب و مانند 

اكسیر باشد تا همگی از او بگويند و دربارة او بشنوند.

خالصة  کالم
خالصة كالم كه خالصة اين فصل هم محسوب می شود، اين است:

۱-فرازهايی ازتاريخ پیامبر اسالم)ص(، آيت اهلل جعفر سبحانی .
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الف: مردم مّکه از نظر ثروت زياد مطرح نبودند. ثروتمندانی هم اگر داشتند، محدود 

بودند و قدرت اقتصادی آنها نیز چندان زياد نبود.
ب: مردم مّکه در عصر جاهلی حقیقتاً جاهل بودند. از جاهل هم جز جهل و جهالت، 
 كاری ساخته نیست. بنابراين آن چه راجع به مکنت و هوشمندی مردم مّکه در عصر جاهلیت

می گويند، اغراق است. 
همان تّجار و ثروتمندان محدود قريش هم افرادی خسیس و كم بازده بودند.

- قبل از بعثت، در مّکه فقر و فاقه بیداد می كرد و انفاق و ايثار هم رونقی نداشت.
ثروت حضرت خديجه كه الحق ثروت زيادی هم بود، در مکتوبات چنین آمده است 

كه:
ايشان دارای 80/000 شتر بودند كه مال التجاره را از شام به عراق، از عراق به حجاز 

و يا به مصر و يمن می بردند. بنابراين ايشان از نظر ثروت در رفاه كامل بود. 
حضرت خديجه عالوه بر اين كه خود پیشنهاد ازدواج با پیامبر نمود؛

– تمامی ثروت خود را برای پیشبرد كار بعثت در اختیار پیامبر گذاشت.
 – همچنین ايشان دومین شخص بود كه بعثت پیامبر را تبريک گفت و با گفتن 

شهادتین مسلمان شد؛ هرچند قبل از بعثت هم وی موحد بود.
راجع به پیشدمی حضرت خديجـه در اسالم و در دفاع از پیامبـر اسـالم نقل شده كه 
وقتی جمعی از اراذل و اوباش مّکه به تحريک ابوسفیان با چوب و چماق به در خانة پیامبر 

آمدند و اهل منزل را تهديد كردند، خديجه درِ منزل را باز كرد و با شجاعت به آنها گفت:
اِْشِهدوا أُيَها الّناْس!

ٍد؛ أنَا ّو ّمالْى ّو َما أْمِلُك بَْیَن َيَدىَّ لُِمَحمَّ
َفْفَعُلوا َما ِشْئُتْم.1

ای مردم! 

بدانید من و تمام اموالم و همة دارایی ام و امکاناتم متعلق به پیامبر است؛

حال هر کاری می خواهید انجام دهید ...

۱- منتهی االمال، شیخ عباس قمی، ج ۱، ص ۱۲6. 
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فصل سوم
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کوتاه دربارة حضرت خدیجه
1– تولد: سال دوم عام الفیل

2–ازدواج: نخستین بار و در 24 سالگی و در سال 25 عام الفیل با پیامبر اسالم ازدواج 

كرد.
3– تعداد فرزندان: فقط يک دختر آن هم حضرت صديقه طاهره زهرای مرضیه بود.

4– وفات: دهم ماه رمضان سال دهم هجری؛ سه سال قبل از هجرت.

5– سال های زندگی مشترک با پیامبر: حدود 25 سال.

6– سن: حدود 50 سال.

حضرت خديجه در حالی با پیامبر ازدواج كرد كه دوشیزه بود.
در حديث هم آمده است.

َج بَِها َو َکانَْت َعْذَراَء.1 أَنَّ النَِّبىَّ )ص( َتَزوَّ
پیامبر در حالی با خدیجه ازدواج کرد که وی باکره بود.

۱- تنقیح المقال، ج ۲، ص 77 - بنات النبی، عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی، ص ۱8 - بحاراألنوار، ج ۲۲، ص ۱۹۱.
ُد َذلَِک َما ُذِکَر ِفي ِکَتابَِي األْنَْوارِ َو الْبَِدِع أَنَّ ُرَقیََّه َو َزْيَنَب َکانََتا ابَْنَتْي َهالََة أُْخِت َخِديَجَه. أَنَّ النَّبِيَّ ص تََزوََّج بَِها َو َکانَْت َعْذَراَء ُيَؤکِّ
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اين يک اصل اعتقادی است. ممکن نیست بطنی كه می خواهد حامل سیدة نساءالعالمین 
حضرت زهرا)ع( باشد، در اختیار غیرپیامبر قرار گیرد؛ ولو به طور موقت. 

در اين مورد به نظر »ابن شهر آشوب« دانشمند بزرگ شیعه اشاره می كنیم:
- »احمد بالذری« و »ابوالقاسم كوفی« در كتاب هاشان و »سّیدرضی« در كتاب »الشافی« 
و »ابوجعفر« در »التلخیص« نوشته اند كه پیامبـر عالی قدر اسالم)ص( اّولین همسر خديجه 

بوده اند؛ بنابراين پیامبراسالم)ص( اّولین و آخرين همسر خديجه بوده اند.
موّيد اين مطلب موضوعی است كه در دو كتاب »البدع« و »االنوار« آمده است. بدين 
معنا كه »ُرقّیـه« و »زينـب« دختران خديجه نبوده اند، بلکه دختران »هالـه« خواهر خديجه 

محسوب می شدند.1

مشخصات حضرت خدیجه
حضرت خديجه يکی از شخصیت های بزرگ مّکه قبل از اسالم بود. آن شخصیت 
موحد و پاكدامن از همان نوجوانی به تقوا و طهارت شهرت يافت، به همین دلیل از نوجوانی 
و جوانی خواستگاران زيادی داشت. خديجة خدامحور كه ازمردان بت پرست مّکه نفرت 
داشت، به همة خواستگاران كه اغلب به خاطر ثروت و وجاهت او به خواستگاری او 
می آمدند، پاسخ منفی داد. اين در حالی بود كه دختران در سنین پايین ازدواج می كردند. 
خديجه تّجرد را برگزيد تا همسر مورد عالقة خود كه دارای ايمان به خدا باشد و از فضايل 

معنوی و انسانی بهرة وافی داشته باشد، انتخاب نمايد...
حضرت خديجه به لحاظ ظاهری و زيبايی در مّکه كم نظیر و يا حتی بی نظیر بود. در 

اين مورد در كتاب های مختلف آمده است:
کانَت ]خديجه[:

َساء َجمااَلً. ِمْن أَْحَسِن النِّ
او از زیباروترین زنان بود.

َو اَکَمَلُهنَّ َعْقاًل.
 دارای عقل کامل بود.

ُهنَّ َرأيًا. و اََتمَّ
دارای نظری صائب و فوق العاده بود.

۱- مناقب ابن شهرآشوب، ج ۱، ص ۱۵۱.
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َو اَکَثرُهنَّ ِعّفُة  دينًا َو َحیاًء َو ُمُرّوًة َو مااًل ...1
او در پاکدامنی زبان زد خاص و عام بود،

و در دینداری و حیا و مرّوت و مال و انفاق نظیر نداشت.
َيِجُب بِما ُيسَئْل َيْنِطُق ِإَذا َعَجَز الَْقْوُم َعِن الَْكاَلِم.2

به سؤال ها، پاسخ های محکم می داد؛

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

نوری در آسمان سیاه شرک
وقتی كه يک محقق می خواهد دربارة برجستگی ها و فضايل يک شخصیت فرهیخته 
و بزرگ بحث كند، بايد حتماً جامعة او را و محیط زندگی آن شخص را هم ببیند. بدون 
رعايت اين مالحظات نقل صفات يک شخص بزرگ، خیره  كننده نیست. زمانی كه ما مثاًل 
می خواهیم از ثروت انبوه حضرت خديجه سخن بگويیم، ناچار بايد به دو نکتة مهم توجه 

كرده و آنها را مورد نظر قرار دهیم تا ثروت و انفاق او مشخص تر شود:
1– فقر گسترده و وسیع در جامعة کفرآمیز مّکه.

2– تحصیل ثروت به هر شکل و از هر طریق.

بايد اضافه كنیم كه عمدة دارايی های ثروتمندان مّکه از راه زشت رباخواری بود. 
همچنین مردم بسیاری در فقرِ وسیع دست و پا می زدند و ثروتمندان از هر گونه كمکی 

به آنان پرهیز داشتند.
اين صفات- به خصوص دو صفت اخیر - فوقالعادگیومنحصربهفـردبودنحضرت

خدیجهرا به تصوير می كشند. 
دقت در اين دو ويژگـی برای خديجـه آن گاه زيباتر جلـوه می كند كه بدانیم در دوران 
خديجـه اصوالً زن هـای مّکـه وقـر و وزنـی نداشتند. حاكمیت طوالنی شرک جايـی برای 

۱- رياحین الشريعه، ج ۲، ص ۲0۴. 
۲- الکافي، ج ۱7- کتاب العقل والجهل، ص ۱0، امام موسي کاظم)ع(:

َيا ِهَشاُم إِنَّ أَِمیَر الُْمْؤِمنِیَن)ع( َکاَن َيُقول:
أِْي الَِّذي َيُکوُن ِفیِه َصاَلُح   إِنَّ ِمْن َعاَلَمِة الَْعاِقِل أَْن َيُکوَن ِفیِه ثاََلُث ِخَصاٍل ُيِجیُب إَِذا ُسئَِل َو َيْنِطُق إَِذا َعَجَز الَْقْوُم َعِن الَْکاَلِم َو ُيِشیُر بِالرَّ

أَْهلِِه َفَمْن لَْم َيُکْن ِفیِه ِمْن َهِذهِ الِْخَصاِل الثَّاَلِث َشيْ ٌء َفُهَو أَْحَمُق.
إِنَّ أَِمیَر الُْمْؤِمنِیَن )ع( َقال:

اَل َيْجلُِس ِفي َصْدرِ الَْمْجلِِس إاِلَّ َرُجٌل ِفیِه َهِذهِ الِْخَصاُل الثَّاَلُث أَْو َواِحَدٌة ِمْنُهنَّ َفَمْن لَْم َيُکْن ِفیِه َشيْ ٌء ِمْنُهنَّ َفَجلََس َفُهَو أَْحَمُق. 
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خردورزی زن باقی نگذاشته بود. 
بايد تکرار كنیم كه:

- تمامی امور معیشت و اثرگذار در حاكمیت خدا و اسالم جلوه می كند. 
شخصّیت، ادب، حیا، وفاداری، پاكدامنی، ايثار، دست ودلبازی وخالصه همة صفات 
الهی و انسانی زمانی مطرح می شوند كه جامعه به خاطر حاكمیت اخالق، متقاضی چنان 

صفاتی باشند. 
وقتی در جامعة شـرک آلود مّکه همـة ارزش های الهـی از جمله عقـل و درايـت بی قدر 

و كم بها شده بودند، ویژگیمنحصربهفردحضرتخدیجهبیش از پیش آشکار می شود.

خدیجة موحد
الف: در جامعة آلوده به شرک مّکه قبل از بعثت وجود يک عنصر خداباور مانند اكسیر 

بود. زيرا عربستاِن ُمشرک به مركزيت مّکه، آلوده به انواع آلوده گی ها به خصوص بت پرستی 
و مسجدالحرام كه به ارادة پروردگار و مساعی حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل بايد هم 
مركز خداباوری باشد و هم مروج خداباوری، به صورت يک بت خانه درآمده بود كه 360 بت 
را در خود جای داده بود تا طوايف مختلف بت پرست، بت های خود را در اين مکان بگذارند 
و سران بت پرست مّکه هم به پاسداری از بت های آنها بپردازند، و در عوض بت پرستان، 
سروری و سلطة سران مّکه را قبول كنند. اين يکی از مشکالت و يا شايد عمده ترين آنها در 

مّکه بود.

ب: از طرف ديگر وقتی بت پرستی بر جامعه ای حاكم شود، اگر مردم بی سواد و عادی 
 ندانند،بتگران،بتتراشانونگهبانانبتهامیدانندکهدرهیچبتیذّرهایخاصّیتواثروجود

ندارد. بنابراين آنها بهجایبتپرستی،خودپرستیوهواپرستی را در پیش می گیرند.
خودپرستی، فاجعه ای كمتر از بت پرستی نیست، زيرا آنها هزار برابر بت ها مروج 

شرک، فساد و انواع تبه كاری می شوند.
بزرگان نکردند در خود نگاه              خدا بینی از خویشتن بین مخواه1

ج: وقتی تداوم بـت پرستی به خـودپرستی گسترده انجامید، ديگر اين رئیس بت كده 

و بت خانه نیست كه فـرمان می دهد، بلکه هر يک از افراد در جايگاه خود يک رئیس، رهبر 
۱- سعدی .
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و فرمانده است كه فرمان می دهد و سعی می كند به اشکال مختلف برتری خود را با اعمال 
شرک آلودش مانند خون ريزی، قتل نفس، دزدی، كاله برداری و خیانت در امانت بروز دهد.

د: با اين حساب ديگر تعجب نمی كنیم كه در مّکه - كه در آغاز بعثت ده ها نفر بیشتر 
جمعّیت نداشت- چند صد فرمانده و زمامدار، رئیس، رهبر و پیشوا وجود داشته باشد.

جالب است اشاره كنیم:
 هنگامی كه ابوسفیان در رمضان سال دوم هجری حضور سربازان اسالم را در جنگ بدر

به اطالع مردم مّکه رساند، مکیاِن احساساتی و كم مايه در جلسه ای كه با حضور سران 
مّکه به رياست ابوجهل تشکیل شد، بیش از هزار نفر شركت كردند.

دستور جلسه تعیین نوع برخورد با سپاه اسـالم بود. در آن جلسة طوالنی كه غـرور، 
خودخواهی، شرک و احساسات روح و جسم شان را فراگرفته بود، از سر نادانی هر كدام 
طرحی را از روی بی اطالعی ارايه دادند. مورخان هرچند به طور دقیق محتوای مذاكرات 
جلسة مزبور را ننوشته اند، اما از تعدد و تناقض آرا نوشته اند. همچنین متذكر شده اند كه 

70 نفر از سران مّکه!! ضرورت سركوب مسلمانان را مطرح كردند.
- آيا به راستی در چنین جلسه ای می توان تصمیم صائب گرفت؟

ديديم كه حاصل همان جلسه اعزام سراسیمة هزار نفر از مّکیان مغرور به بدر بود، 
كه چون بدون مطالعه و تحقیق صورت گرفت، نه تنها مکیان دچار شکست ذلّت بار و 
غیرقابل جبران شدند، حتی 70 نفر از سـران آنها به هالكت رسیدند؛ از جملة آنها ُعتبه، 
ـُری، عاص بن سعیـد و... كه اينها همگی از سـران  شیبه، ابوجهل، امّیه بن خلف، ابوالُبخت

قريش بودند.
 كافی است اشاره كنیم كه:

حداقل 30 نفر از كشته های آنها به دست امیرالمؤمنین)ع( انجام شد؛ مانند »ولیدبن 
ُعتبه«، »عاص بن سعید«، »طغمه بن َعدی نوفل«، »نوفل بن خويلد«، »حنظله بن ابی سفیان«، 
»زمعه بن اَسَود«، »حارش َزمَعه« و... كه هر كدام از آنها گذشته از قدرت و ثروت بسیاری 
كه داشتند، از شجاعان و دالوران بودند كه برخی از آنها نیز از شیاطین و افراد خطرناک 
برای اسالم و مسلمین محسوب می شدند كه با كشته شدن آنها پايه های بت پرستی، 

شرک، ظلم و تعدی در جزيره العرب يک سره متزلزل گرديد.1
۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین)ص(، آيت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی، ص ۳۱0. 
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هـ    : گفتیم كه بـت پرستی به خـودپرستی می انجامد و خودپرستی منشأ ده ها فساد و 

 افساد است؛ هرچند تاريخ بیشتر به شرک عمیق و گستردة جزيره العرب پرداخته است، ولی
به حاصل و محصول آن به عنوان يک بحث محوری توجه ويژه ای نکرده است. 

حاصلومحصولبتپرستی را می توان فهرست وار مطرح كرد:

1– فساد جنسی.

2– آدم كشی.

3– نا امنی.

4– سرقت های گسترده

5– خیانت در امانت.

6– برتری طلبی بیهوده و بی دلیل.

7– فقر گسترده در كنار ثروت انبوه.

8– رواج وسیع رباخواری.

9– شراب خواری فراوان و تجارت وسیع شراب.

10– بیکاری، تنبلی، لودگی و فخرفروشی بی دلیل.

 تنها در مورد زنا و خودفروشی می توان گفت كه به دلیل وفور اين بالی بزرگ، نه  تنها
قبح زنا از بین رفته بود، بلکه برعکس بعضی از زنان بر پشت بام خود پرچمی را به اهتزاز 
درآورده بودند تا مسافران و تازه واردان به مّکه را به طرف خود برای نامـوس  فروشـی 

راهنمايی كند.
يکی از اين گونه زنان، هنده، همسر ابوسفیان و مادر معاويه و مادر بزرگ يزيد بود. 

يکی ديگر از اينها، مرجانه، مادر زياد بن ابیه و مادربزرگ عبیداهلل بن زياد بود
نوشته اند به اين گونه زنان »صاحبالّرایات« دارندگان پرچم می گفتند.

بالی ديگری كه بر جسم و جان مردم مّکه رسوخ كرده بود، رباخواری بود؛ همان گناه 
بزرگی كه اقتصاد را از پايه ويران می كند و اختالف طبقاتی را دامن می زند و تولید را با 
 خطر جّدی مواجـه می سازد. تنبلی از يک طرف و فقر نهادينه شده در جامعه از سوی ديگر

از تبعات رباخواری- اين بالی بزرگ و عمل زشت و ناپسند- است.
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ویژگی های حضرت خدیجه
هرچند پیامبـر عالی قـدر اسـالم)ص( همسران ديگـری نیـز اختیار كردند، اما هرگز 
هیـچ كدام از آنها مشابه خديجه نبودند و مجموع فضايل آنها به پای فضايل ومحسنات 

خديجه نمی رسید. 

ذياًل به پاره ای از اين برتری ها می پردازيم:
1 – نخستین همسر پیامبر.

بارها گفته ايم كه حضرت خديجـه اولین همسر پیامبر بودند.1 كیفیت اين ازدواج و 
مقدمات آن را در همین فصل می آوريم.

ازدواج با خديجه يکی از بزرگ ترين رويدادها در تاريخ اسالم محسوب می شود. در 
حقیقت هم پیامبر و هم خديجه هر دو قبل از اين ازدواج عزب بودند و قبل از آن ازدواجی 

نکرده بودند.

2 – ازدواج با خدیجه 15 سال قبل از بعثت انجام شد.
خديجه 15 سال را در كنار حضرت محمد)ص( با آسودگی خاطر، ادب، نجابت و 

آرامش زندگی كرد.
از آن جايی كه خديجه از طرق عادی آن روزها متوجه شده بود كه همسرش در آيندة 
نزديک به امر پروردگار به نبوت مبعوث می شوند، بی صبرانه و با بردباری قابل ستايش 

در انتظار بعثت بود.
لذا هنگامی كه فرشتة وحی برای نخستین بار بر همسرش در غار حرا نازل شد و آيات 
اولّیة سورة علق را تالوت كرد، پیامبر به خانه آمدند و موضوع را با امیرالمؤمنین و خديجه 
 در میان گذاشتند؛ هم علی بن ابی طالب و هم خديجه بالفاصله پیامبـر را تصديق كردند و

شهادتین گفتند. 
بنابراين:

- امیرالمؤمنین علی)ع( نخستین مرد و حضرت خديجه نخستین زنی است كه به 
پیامبر ايمان آورد.

امیرالمؤمنین)ع( طی خطبه ای كه در كوفه بیان داشتند، فرموده اند:
۱- تنقیح المقال، ج ۳، ص 77.
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-  در هنگام فرود اّولین آيات بر پیامبر اسالم ايشان نیز در غار حرا حضور داشته اند.1

3 – السابقون االول
يکی از زيباترين آيات الهی راجع به مسلمانان اولیه، آية زير است:

لُوَن ِمَن الُْمهاِجريَن َو اأْلَْنصاِر،  ابُِقوَن اأْلَوَّ َو السَّ
َو الَّذيَن اتََّبُعوُهْم بِِإْحساٍن َرِضَي اهللُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه،

َو أََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجري َتْحَتَها اأْلَْنهاُر خالِديَن فیها أَبَداً ذلَِك الَْفْوُز الَْعظیم .2
پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار آنهایی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند،

خداوند از ایشان راضی است و آنها نیز از او راضی اند. 

برای آنها باغ هایی آماده شده که در پای درختان آن نهرهایی جاری است،

که همیشه در آن بهره مند و در آن جا جاودانه اند؛

این همان پیروزی وکامیابی بزرگ است.

حضرت خديجه مصداق بارز آية فوق است و امیرالمؤمنین برجسته ترين مصداق؛ 
زيرا آن دو بزرگوار همان گونه كه صادقانه دستان مبارک پیامبر را به عنوان تصديق 
رسالت به گرمی فشردند، لحظه ای از حمايت پیامبر دست نکشیدند، در حالی كه عمدة مردم 
مّکه نه  تنها به پیامبر ايمان نیاوردند، بلکه برعکس همواره با قول و فعل و امکانات خود به 

آزار پیامبر عظیم الشأن اسالم پرداختند.

4 – السابقون السابقون
آية ديگری كه شأن و شخصیت مسلمانان اّولیه يعنی امیرالمؤمنین و خديجه و قلیلی 

از مسلمانان را می ستايد، آية ذيل است:
ابُِقوَن، ابُِقوَن السَّ َوالسَّ
بُوَن ،  أُْولَِئَك الُْمَقرَّ
ِفي َجنَّاِت النَِّعیِم.3

پیشی گرفتگان در اسالم، آنهایی که مقرب خداوندند، 

در بهشت های پرنعمت جای دارند.
۱- السیره النبويه ابن هشام، ج ۱، ص ۱87- اسُدالغابه، ج 7، ص 80 .

۲- سورة توبه، آية ۱00.
۳- سورة واقعه، آيات ۱۱، ۱۲ و ۱۳.
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در اين آيات، 3 ويژگی آن مسلمانان بزرگ را برمی شمرد:
1 – پیشی گرفتگان در خداباوری.

2 – مقّربان به خداوند.
3 – جاودانگان در بهشت برين.

5 – ام  االئمه
همة صفات آسمانی حضرت خديجه فوق العاده است. اما شايد بتوان با قاطعیت گفت 
كه برجسته ترين و عالی ترين خصوصیات ايشان در اين است كه مادر يازده امام و يازده 
خلیفة پیامبر است. انوار درخشانی كه در 1400 سال گذشته گوهر توحید را در سراسر 

عالم منتشر كرده اند. 
همچنین ان شاءاهلل آخرين فرزند ايشان حضرت ولی اهلل االعظم امام عصر ارواحنا فداه 

پرچم توحید را بر قلّه عالم به اهتزاز درخواهند آورد.

6 – از جملة چهار زن برگزیدة عالم
در حديث آمده است كه پیامبر فرموده اند:

» 4 زن برگزیدة خداوندند:
- یک: فاطمة زهرا)س(.

- دو: خدیجه بنِت خویلد.
- سه: مریم بنت عمران مادِر عیسی مسیح)ع(.

- چهار: آسیه بنِت مزاحم همسر فرعون.«

اين 4 نفر نه آن كه در زمان خودشان، بلکه تا آخر زمان اُسوة زنان و مردان عالم 
هستند.1 

پیامبر به كّرات خديجه را با حضرت مريم مقايسه كرده اند.
از آن جايی كه حضرت مريم سّیدة زناِن زماِن خودش بوده است، حضرت خديجه 

هم سّیدة زنان عالم تا قبل از حضرت زهرا بوده اند.
امروز غیر از صديقة طاهره)س(، حضرت خديجه نیز از همة زن های عالم برترند.2

۱- اسدالغابه، ج 7، ص 8۴ . 
۲- االصابه ابن حجر عقالنی، ج ۴، ص ۳7۵. 
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7 – معشوق پیامبر)ص(
اين حقیقت ابدی است كه همة زيبايی های عالم از پیامبر عالی قدر و نیکوی اسالمی 
است. احدی به پای آن بزرگوار نرسیده و نخواهد رسید. اگر رحمت را از اسماء الحسنای 
الهی يا برترين اسماء الهی بدانیم، سخن گزافی نیست؛ زيرا اگر اسمی و يا صفتی برتر از 

رحمت بود، خداوند مهربان، آن را برای خود می نوشت.
پروردگار می فرمايد:

ْحَمَة. 1  َکَتَب َربُُّكْم َعَلى نَْفِسِه الرَّ

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

گفتنی است كه:
خداوند هیچ نام و يا صفت ديگری را اين سان برای خود فرض نفرموده است. آن وقت 
خداوند بزرگ، پیامبرش را براساس رحمت عام برای همة اهل عالم و همة موجودات 

آفرينش مبعوث فرموده است:
َو ما أَْرَسْلناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِْلعالَمیَن.2

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.

حال كه روشن شد همة عالم زير نگین پیامبر و همة خوبی ها در دستان پرمهر او و 
همة نیکی ها در يد باهرة اوست، می توان گفت:
-پیامبرمعشوقوافتخارعالمهستیاست.

اما ببینید كه اين پیامبر عزيز چگونه به خديجه می نگرد و از خداوند چه می خواهد:
َو ُکْنُت اَنها عاِشَقًا َفَسألُْت اهلل اَن َيْجَمَع بَینى َو بَیَنها.3

از پروردگار خواسته ام به خاطر عشقی که به خدیجه دارم،

در بهشت هم مرا با او قرار دهد.

يعنی:
-تمامیآفرینشعاشقپیامبرند،ولیمعشوقپیامبر،حضرتخدیجهاست.

خدیجه همسر شایستة پیامبر)ص(
حضرت خديجه همة ويژگی های يک همسر شايسته را دارا بود. خديجه موحد بود. 

۱- سورة انعام، آية ۵۴ .
۲- سورة انبیا، آية ۱07. 

۳- کفايه الطالب گنجی شافعی، ص ۳۵۹.
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 در آن دوران تلخ و سیاه كه تفکر بت پرستی بر سراسر عربستان سايه انداخته بود و عمدة
مردم حجاز مصنوع خود را می پرستیدند و در برابر سنگ، آهن و چوب سجده می كردند 
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 می شد و خداپرستی متروک و از توحید اثری نبود، حضرت خديجه 

خداپرست بود و به خداوند بزرگ و خالق آسمان ها و زمین ايمان داشت.
تصور نشود كه ايمان خديجه حاصل تبلیغات عموی ايشان »َوَرَقهِ بن نوفل« بوده 
است. هر چند ورقه به هر دلیل از جمله مسافرت های فراوان به سرزمین شام، تحت تأثیر 

مسیحیت قرار گرفته و مسیحی متعصبی شده بود، اما خديجه نصرانی نبود. 
اين نشان می دهد كه ايمان خديجه از ناحیة عموی ايشان نبوده است.

گروهی از محققان نوشته اند كه َورَقه بن نوفل عموی خديجه است.
 اما گروهی معتقدند كه پدر خديجه »ُخويلد« بود. خويلد هم فرزند »اسد« می باشد. همین

اسد پدر نوفل و پدربزرگ ورقه است. 
بنابراين خديجه با ورقه دخترعمو- پسرعمو می شدند، نه عمو و برادرزاده.1

اين موضوع تأثیر كمتر تفکرات ورقه بن نوفل بر حضرت خديجه را نشان می دهد. 
پس:

-ایمانحضرتخدیجهازکجابودوچهچیزموجبخداپرستیویشدهبود؟

»خویلد« پدر خدیجه
 يکی از شخصیت های قريش خويلد است؛ مردی سخاوتمند و بزرگوار مّکه. بدون ترديد
 او هم بت پرست نبود. اما در تاريخ ردپای زيادی از اعتقادات وی بر جای نمانده است؛ حتی

ما اطالع چندانی از تعداد فرزندان وی نداريم. 
وی مانند ثروتمندان مّکه به امر تجارت مشغول بود و بخشی از عايدات خود را صرف 
 افراد تهیدست و نیازمند می كرد و به كمک خانواده های مستمند و محروم می شتافت. و نیک

می دانیم كه خويلد در جنگ »فّجار«2 كشته شده و يا در همان جنگ فوت كرده است.3
۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل سبحانی، ص ۵8 . 

۲- جنگ های فجار: عرب های جاهلی چهار ماه از سال: رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم را محترم می شمردند و جنگ در آن را حرام می دانستند. 
)به نقل زمخشری در کّشاف ۲/ ۲6۹( اين حکم از بقايای دين حنیف ابراهیم )ع( بوده است. گويند در طول تاريخ عرب چهار بار اين قانون شکسته 
شد و چهار جنگ بزرگ در ماه های حرام رخ داد. چون اين کار قانون شکنی و هتک حرمت ماه های حرام بود، »فجار« نام گرفت که به معنای فجور 

و حرمت شکنی است. آخرين جنگ های فجار بین قريش و هوازن در گرفت که چهار سال طول کشید. )به نقل ابن اسحاق ۱/ ۱۹8( . 
۳- همان، نقل از سیرة ابن هشام، ج۱، ص ۱86.
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جنگ فّجار
جنگی بین قريش و طايفة »هوازن« روی داد. پیامبر در شرايطی كه بیش از 15 سال 
 نداشت، در آن جنگ حضور يافت. آن جنگ هم به نام »حرب فّجار« معروف شد و كار پیامبر

با آن سن و سال اين بود كه تیرها را آماده می كرد و در اختیار عموهای خود می گذاشت 
تا به طرف دشمنان بی رحم و خون خوار شلیک كنند. 

خود پیامبر می فرمايد:
ُل َعلى اَعمامى1 ُکنُت اُنَبِّ

به عموهایم تیر می دادم تا پرتاب کنند.

اين حادثه نشان از قدرت روحی پیامبر و شجاعت فوق العادة ايشان است.
از طرفی با توجه به كشته شدن يا فوت جناب خويلد در جنگ فّجار، مشخص می شود 

كه خويلد حداقل 10 سال قبل از ازدواج پیامبر با حضرت خديجه از دنیا رفته بود.
خصوصیات حضرت خديجه بدون ترديد عنايت خداوند به وی و اراده و برنامه ريزی 

شدة پروردگار برای آرامش پیامبر)ص( بود.

رفتارآسمانیحضرتخدیجهباپیامبر را در سه مرحله می توان خالصه كرد:
1- دوران تجارت پیامبر)ص(

نوشته اند كه حضرت خديجه يکی از ثروتمندان مشهور مّکـه و ثروتمندترين بانوی 
مّکه بود. كاروان های تجاری و پرتعداد خديجه بین شهرهای معروف و آباد آن روز مانند 
شام، عراق، مصر و مّکه به  طور دايم در حركت بود. محققان نوشته اند80000 شتـر متعلق 
به حضرت خديجه كاالها و مال التجارة ايشان را به اقصی مناطق می بردند و اجناسی را 

از آن جا تهیه كرده و می آوردند. 
 به همراه اين شتران400 مرد كه  همگان برای خديجه كار می كردند، كار تجارت را به 
عهده داشتند. با توجه به اين كه متوسط قیمت يک شتر حدود 50 میلیون ريال به وجه رايج 

امروز است، تنها  قیمت شترهای خديجه حداقل 400 میلیارد تومان بوده است.2 
هدايت و اداره و نظارت بر مال التجارة عظیم و توجه ويژه به عرضه و تقاضا و قیمت 
و درآمد و مسیرهای مناسب و همچنین ادارة 400 غالم كاردان و رعايت همة مالحظات 
تجاری و مهم تر از همه، تجارت بدون ربا و سالمت كار و تهیة كاالهای سالم و مورد نیاز 

۱- همان.
۲- در اين مورد در صفحات بعد توضیح بیشتری آورده شده است.
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مردم و رعايت انصاف در قیمت گذاری و عدم سوء استفاده از عرضة محدود كاال و غیره، 
همة اينها عالمت مديريت فوق العادة خديجه و نشان واضحی از اعتقادات پاک و خالص 

خديجه به خدا و مالحظات الهی از جمله مردم دوستی ايشان است.

2- ازدواج پیامبر)ص( با حضرت خدیجه)س(
بسیار بعید است كه علت العلل موافقت حضرت خديجه برای پذيرش همسری پیامبر را 
 فقط درست كاری، امانت داری و عقل اقتصادی ايشان بدانیم. كسانی كه چنین نظری دارند،

به خديجه و به پیامبر جفا كرده اند. 
خديجه بانويی پارسا، پرهیزگار، عفیف و با حیا بود. دوست و دشمن از متانت، وقار و 
نجابت ايشان بسیار گفته و زياد نوشته اند. بنابراين به  طور قطع آن چه خديجه را وادار كرد تا 
به ابوطالب - بزرگ بنی هاشم- كه برای خواستگاری وی برای پیامبر آمده بود، پاسخ مثبت 
دهد، خصوصیات بی نظیر مانند پارسايی، خدامحوری، پاكدامنی، پرهیزگاری و ديگر صفات 

آسمانی ايشان بود. 
ديگر صفات پیامبر نیز همگی برخاسته از صفات الهی ايشان بود. 

از طرف ديگر خديجـه خود عالوه بر صفات الهـی دارای صفات واالی انسانی وااليی 
بود. اصالت خانوادگی كه در جاهلیت حرف اول و آخر را در مّکه می زد، خديجه دارا بود. 
عالوه بر اينها خديجـه در رسیدگی به بی نوايان و نیازمندان شهرت زيادی داشت. جمع 

زيادی از نیازمندان به  طور دايم از مساعدت های وی بهره مند بودند. 
آوازة خديجه در اين باره به گونه ای بود كه در مّکه هیچ زنی به پای او نمی رسید. 

كار شهرت خديجه در كمک به نیازمندان موجب شد كه مردم وی را »اُمُّالَصعالیک« 
يعنی مادر بی نوايان و يا»اُمُّاالِیتام« مادر يتیمان بخوانند.1

بنابراين زنی با آن همه صفات الهی و انسانی نه تنها با اشتیاق به دنبال همسری مردی 
با چنین ويژگی ها و خصوصیاتی است و نه تنها به ابوطالب پاسخ مثبت می دهد، بلکه با 

شوق بسیار از اين مسأله استقبال می كند. 
بسیاری از اسناد نشانگر آن است كه خديجه با آن خصوصیات و با آن كه از جمال و 
زيبايی ظاهری هم بهره بسیار داشت- و به همین داليل خواستگاران زيادی به خواستگاری 
وی می  رفتند و يا واسطه هايی می فرستادند و خديجه به همه پاسخ منفی می داد- خديجه 

خود خواستار همسری پیامبر شده است. 
۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبّیین، آيت اهلل رسولی محالتی، ص ۹۲.
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ابن هشام نقل می كند:
- خديجه شخصاً تمايالت خود را اظهار كرده و به پیامبـر كه عمـوزادة وی محسوب 
می شد، گفت: »عموزادة من! بر اثر خويشی كه میان من و تو برقرار است و آن عظمت و 
عّزتی كه میان قوم خود داری و امانت و حسن ُخلق و راستگويی كه از تو مشهود است، 

جداً مايلم با تو ازدواج كنم.« 
»امین قريش« به او پاسخ داد: »الزم است عموهای خود را از اين كار آگاه سازی و 

با مشورت آنها اين كار را انجام دهی.«1
تا همین جای موضوع، می توان به عمق عالقة خديجه به روحیات معنوی و ارزشی 
پیامبر پی برد و به درک باالی وی از مالحظات انسانی آگاهی يافت. همچنین می توان به 

طور جدی از شجاعت، درايت و موقعیت شناسی وی مطلع گشت...
بیشتر مورخان معتقدند كه نفیسه دختر »علیـه« پیام خديجه را به صورت زير به 

پیامبر رساند: 
- ای محمد! چرا شبستان زندگی خود را با چراغ همسر، روشن نمی كنی؟ اگر من تو 
را به زنی با شرافت و با عّزت كه از ثروت و وجاهت هم بهره مند است، راهنمايی كنم، شما 

همسری وی را می پذيری؟
پیامبر فرمود منظورت كیست؟

نفیسه گفت: خديجه!
پیامبر پرسید: آيا خديجه خود به اين كار راضی می شود، با اين كه وضع زندگی مادی 

من با او تفاوت بسیار دارد؟
نفیسه گفت: اختیار او در دست من است و من او را حاضر می كنم. شما وقتی را تعیین 
 كنید كه وكیل او »عمروبن اسد« با شما و اقوام شما جمع شوند و مراسم عقد رسمی را برگزار

كنند. 
پیامبر سپس حضرت ابوطالب را در جريان مذاكرات انجام شده پیرامون خواستگاری از 
 خديجه قرار داد. طولی نکشید كه با مساعی ابوطالب جلسة خواستگاری برگزار شد و ابوطالب

خطبه خواند. 

متن خطبه بدين شرح است:
اَلَحمُدهلِلِ الَّذى َجَعلنا ِمن ُذريَِّة اِبراهیَم...

۱- سیرة ابن هشام، ج۱، ص ۲0۴.
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ِدبِن َعبِداهللِ ال ُيواِزن بَِرُجٍل ِمن ُقَريش ااِلّ َرَجَح بِِه ال ُيقاُس  ُثمَّ اِبُن اَخى هذا ُمَحمَّ
بَِاَحٍدِمنُهم ااِلّ َعُظَم َعنُه

 َو اِن کاَن فى الماِل ُمِقاًل َفِانَّ الماَل ِظلٌّ زائٌِل...
ستایش خدایی را سزاست که:

ما را از نژاد ابراهیم و نسل اسماعیل و ریشة »معد« و اصل »ُمّضر« گردانید، 

و ما را سرپرستان خانه و خدمتگذاران حرمش قرار داد،

 و کعبه را برای ما خانه ای 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 فزون تر باشد؛

و اگرچه او از نظر مالی تهیدست است،

اما از آن جا که پول و ثروت سایه ای گذرا و عاریتی است که هر روز در دست این و آن است،

از این رو تهی دستی 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 نقداً و یا در آینده می پردازم...1         

باز هم دربارة حضرت خدیجه
با آمادگی كامل خديجه و حتی پیشنهاد وی مراسم خواستگاری به خوبی و زيبايی 
انجام شد و حضرت ابوطالب بزرگ بنی هاشم مراسم شورانگیز عقد و خطبه خوانی را 

صورت داد و زندگی مشترک با زيبايی هرچه بیشتر آغاز شد؛ كه 25 سال طول كشید.
بدين ترتیب حضرت خديجه، آن بانوی بزرگوار، پرهیزگار، پاكدامن، نجیب و گران قدر، 

به عقد »محمد امین« درآمد؛ عقدی كه در آسمان ها، خطبة آن خوانده شد بود،
                                                                  و مالئک، شاهد آن بودند.

 ۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبّیین، آيت اهلل رسولی محالتی، ص ۹۳ -  فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل سبحانی، ص8۵ - 
بحاراالنوار، ج ۱6، و سیرة ابن هشام، ج۱، ص ۲0۴ و...
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تولد حضرت زهرا)س(
دربارة حضرت زهرا)س( به عنوان اولین و آخرين فرزند پیامبر اسالم از خديجه 
مطالب شگفت انگیز فراوانی در منابع معتبر حديثی و تاريخی آمده است. به راستی كه اين 

شگفتی ها را پايانی نیست. 
حضرت فاطمه)س( در درون شکم مادر، با خديجه سخن می گفت و آن هنگام كه به 

دنیا آمد، به روی زمین به حال سجده درآمد و انگشت خود را باال گرفت:
ها َو لَّما ُولَِدْت َوَقَعْت حیَن  کانَْت فاِطَمُة ُتحّدُث فى بَْطِن اُمِّ

وشَقَعْت َعَلى ااَلْرِض ساِجَدًة راِفَعًة اِْصَبَعها.1
ظاهراً صحبت كردن دربارة چنین امری كامالً جديد بود و در تاريـخ كسی نظیر آن 
را به خاطر نداشت. بعضی دربارة حضرت مسیح)ع( معتقدند كه در رحم مادر با حضرت 
مريم صحبت می كرده و مادر خـود را تسلی می داده است؛ ولی ظاهـراً اين قول مشهور 
نیست. زيرا بیشترين اعجاب مردم، از تکلّم حضرت عیسی در گهواره بوده است، چنان كه 
در ماجرای آغاز تولد حضرت مسیح و حیـرت و سردرگمی مردم و ايرادهايی كه مردم 
می گرفتند، حضرت مريم همه را به طفل خود حـواله می داد و پاسخ شبهه ها و سؤال های 

متعدد آنها را به نوزاد خود محول می كرد. مردم با تعجب بیشتر می گفتند:
ُم َمن َکاَن ِفى الَمهِد َصِبّیًا. 2 َکیَف نََكلِّ

چگونه با نوزادی که در گهواره است، سخن بگوییم؟

در اين وقت، طفل نوزاد، با قدرت و اعجاز الهی، به سخن درآمد و به همة تصورات 
غلط و تفکرات باطل آنها پايان داد و برعکس بر اعجاب آنان بیفزود.

ا.3 َقاَل ِإنّى َعبُد ا هللِ ءاَتِنَى الِكتاَب َو َجَعَلِنى نَِبیًّ
گفت: من بندة خداوندم، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. 

سخن گفتن حضرت مسیح)ع( عجیب تر از »بِْکْر زايی« حضرت مريم نبود؛ اما از آن جايی 
كه بسیاری از مردم تحـت تأثیر القائات انسان های شیطان      صفت قرار می گیرند، خداوند با 
تکلّـم حضرت مسیـح، آن هم در روزهای آغازين تولـد، به بسیاری از القائات خاتمـه داد و 
تولد شگفت انگیـز حضرت عیسی را از قدرت بالغة خود دانست و بر پاكـی حضرت مـريم 

صحه گذاشت.
۱- قزوينی، سید محمد کاظم، فاطمه الزهرا)س(، از والدت تا شهادت، ص۲6۳.

۲- سورة مريم، آية ۲۹.
۳- همان، آية ۳0.
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بنابراين، سخن گفتن حضرت زهرا)س( قبل از تولد كامالً نو بود و تازگی داشت؛ 
هرچند، دربارة ساير ائمة اطهار نیز چنین وضعی را نوشته اند. سخن گفتن امام حسین)ع( 

در رحم مادر، ظاهراً از مسلمات است؛ اما سخن گفتن حضرت زهرا)س( بی سابقه بود. 
حضرت خديجه می گويد:

ُمنى ِمْن باِطنى.1 لَّما َحَمْلُت بِفاِطَمَة کانَْت َحْماًل َخفیفًا َتَكلِّ
زمانی که به فاطمه)س( حامله شدم، وی در شکمم با من صحبت می کرد.

 حديث سوم كه بیانگر سخن گفتن حضرت زهرا)س( است،  نکتة ديگری را هم در بر 
دارد. آن نکتـه كه مؤيد دلیل پنجمـی است كه دربارة علت عالقـة شديد پیامبـر اسـالم به 
حضرت زهرا)س( آورده ايم؛ بنابراين و بنا به اهمیـت فـراوانی كه اين حـديث دارد، آن را 

عیناً می آوريم:
ُمها ما فى بَطِنها َو کانَت ُتَكّتَمها َعِن النَّبى)ص(، لَّما َحَمَلت َخديَجة بِفاِطَمة کانَت ُتَكلِّ

ن کانَت ُتخاِطُبُه َفقالَت:   َفَدَخَل علیها َيومًا َوَجَدها َتَتَكلَُّم َو لَیَس َمَعها َغیُرها َفسألها َعمَّ
ما فى بَطنى َفِانَُّه َيَتَكلَُّم َمعى. 

َفقاَل النَّبى َصّلى ا هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلََّم :
اَبِشرى يا َخديَجة هِذِه بِنُت َجَعَلها ا هللُ اّم اََحَد َعَشَر ِمن ُخَلفائى،

ُيخِرجوَن بَعدى َو بَعَد اَبیِهم. 2
آن زمان که خدیجه به فاطمه)س( حامله گردید، فاطمه)س( در درون شکم مادر، 

با وی سخن می گفت و خدیجه این مطلب را از رسول خدا، پنهان می کرد. 

پس، روزی رسول خدا بر خدیجه وارد شدند و مالحظه کردند که مشغول سخن گفتن است،

 بدون این که کسی پیش او باشد. 

پس، از خدیجه سؤال فرمودند که:

با چه کسی سخن می گوید؟ 

خدیجة کبری عرض کرد:

با کسی که در شکم دارم سخن می گویم. 

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.
۱- بحار االنوار، ج 8، ص ۲۲۱. 

۲- شافعی، عبدالرحمن، نزهه  المجالس، ج ۱، ص ۲۲7، نقل از فاطمة زهرا)س( از والدت تا شهادت، ص ۲68.
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 چنین موقعیتی را هیچ انسانی جز حضرت زهرا)س( نداشته است؛  حتی دربارة پیامبر 
عالی قدر اسالم، چنین مطلبی درج نشده و هیچ  كس هم چنین ادعايی نداشته است.

اینحضرتزهرا)س(استکهازهرحیث،تافتةجدابافتهاست.

قبل از حمل
فوق العادگی حضرت زهرا)س( را از ابعاد مختلف می توان فهمید. آن چه محققان در بررسی 
زندگی حضرت زهرا)س( به آن پرداخته اند، بیشتر دربارة دفاع از واليت پس از ارتحال پیامبر 
اسالم)ص( است. حال آن كه، برای پی بردن به بخشی از زندگی پر رمز و راز و شگفت آور 
 اين بانوی آسمانی، بايد به تمامی زوايای زندگی و همة مراحل حیات پر بار ايشان توجه كرد،

تا دفاع فوق العادة ايشان از واليت امیرالمؤمنین)ع( مفهوم بیشتری پیدا كند. 
به شگفتی های دوران جنینی بانوی اول اسالم اشاره كرديم، حال به مرحله ای ديگر 

نیز اشاره می كنیم. 
عالمة مجلسی، حديث صحیحی را كه به حد تواتر رسیده است، نقل می كند. 

آن حديث، چنین است: 
د، َهَبَط َجبَرئیُل َعلى َرسُولِ ا هللِ َصلَّى ا هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلََّم َفناداُه يا ُمَحمَّ

الم َو ُهَو َيأُمُرَك اَن َتعَتِزَل َخديَجَة اَربَعیَن َصباحًا.   الَعلّى ااَلعلى َيقَراُ َعَلیَك السَّ
َفَشقَّ ذلَِك َعلى النَّبى َصلَّى ا هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلََّم َو کاَن لَها ُمِحبًَّا َو بِها واِمقًا َفَاقاَم الّنبى،

 اَربَعیَن يومًا َيصُوُم الّنهاَر َو َيقُوُم اللَّیَل َحّتى اِذا کاَن فى اِخِر اَّياِمِه ِتلَك...1
جبرئیل امین نزد رسول خدا)ص( آمد و به وی عرض کرد:

ای محمد! 

خداوند سبحان بر شما سالم می رساند،

 و به تو دستور می دهد که به مدت چهل شبانه روز از همسرت »خدیجه« دوری گزینی. 

این فرمان بر پیامبر 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 كه روزها را روزه می گرفتند و شب ها را به عبادت و شب زنده داری می گذراندند. 
به »خديجه« نیز به وسیلة عمار ياسر پیام فرستادند كه: ای خديجه! هرگز چنین مپنداری كه 

۱- بحاراالنوار، محمد باقر مجلسی، ج 6 ، ص 7۱۲.
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دوری گزيدن از تو، به خاطر بی توجهی و يا كدورت و ناراحتی است، بلکه حقیقت اين است 
كه پروردگارم مرا به اين كار فرمان داده است و من تنها به انجام دستور می انديشم. از اين 
رو اين دوری گزيدن را جز به نیکی و خیر نسبت به من گمان نداشته باش، چرا كه خداوند 

هر روز چندين مرتبه به وجود شايستة تو بر فرشتگان گران مايه اش مباهات می كند. 
پس هنگامی كه شب فرا می رسد، در را ببند و برای استراحت به بستر رفته، استراحت 

كن؛ و من نیز در خانة »فاطمه بنت اسد« به سر می برم. 
خديجه، هر روز چندين بار، از دوری محبوبش، رسول خدا متأثر می گرديد. وقتی چهل 
شبانه روز به پايان رسید، جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! پروردگار سبحان بر شما 

سالم می رساند و به شما امر می فرمايد كه خود را برای تحّیت و تحفة او آماده سازی. 
رسول مکرم اسالم فرمودند: ای جبرئیل، تحفة حضرت رب العالمین چیست و تحیت 

او كدام است؟
جبرئیل پاسخ داد: نمی دانم.

رسول اكرم در اين گفت وگو بودند كه میکائیل به حضور پیامبر)ص( شرفیاب شد، 
در حالی كه همراهش طبقی بود كه بر روی آن دستمالی از ديبا وجود داشت. پس آن طبق 
را در برابر نبی مکرم نهاد و جبرئیل پیش آمد و عرض كرد: ای محمد، پروردگارت امر 

می كند كه امشب از غذای موجود در اين طبق افطار كنی. 
علی)ع( می فرمايد: 

- رسول اكرم به هنگام افطار به من فـرمان می دادند كه در را باز بگذارم تا هر كه از 
راه می رسـد و نیازمند غذاست، بتـواند داخل خانـه شود و غذا بخـورد؛ ولی در آن شـب 
فرمودند: يا علـی! بر در منزل بنشین و مانع ورود افراد شو؛ زيرا كه اين طعام جز بر من، 

بر همه كس حرام است.
حضرت علی)ع( می فرمايد: 

- پس در كنار در نشستم و پیامبـر با غذا تنها ماندند و َطَبق غذا را سرپوش برداری 
فرمودند و در طبق، خوشه ای خرمای تازه و خوشه ای انگور بود. آن گاه رسول خدا از آن 
غذا میل فرمودند و آب گوارا هم نوشیدند و دست خويش را برای شستن پیش آوردند. پس 
جبرئیل بر دست ايشان آب می ريخت و میکائیل می شست و اسرافیل خشک می كرد و بقیة 
غذا به همراه ظرف به آسمان برده شد. رسول خدا برخاستند تا نماز )نافله( گزارند. جبرئیل 
گفت: در اين لحظه نماز برای شما حرام است، به منزل خديجه برويد و با وی بیامیزيد؛ 
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زيرا خدای تعالی به ذات خود سوگند خورده است كه از صلب شما امشب فرزندی پاک و 
پاكیزه ايجاد فرمايد.

 رسول اكرم به سرعت به طرف خانة خديجه آمدند. خديجه گويد: من كم كم با تنهايی انس
 گرفته بودم و وقتی شب می رسید، سر خود را می پوشاندم، پرده را می انداختم، در خانه را

می بستم و نمـاز به جـای می آوردم و پس از آن، چـراغ را خاموش می كردم و در بسـتر 
می آرمیدم. در آن شب، بین خواب و بیداری بودم كه صدای دق الباب شنیدم. صدا كردم: 

كیست كه در را می كوبد؟ دری كه جز محمد، كسی حق دق الباب را ندارد.
رسول خدا با سخن دلنشین و لحن زيبای خود فرمودند: خديجه! باز كن. من محمدم.

خديجه می گويد: برخاستم در حالی كه بسیار خوشحال و شادمان بودم. در را 
گشودم و پیامبر وارد شدند. 

ايشان عادت داشتند هر وقت وارد منزل می شدند، ظرفی می خواستند و وضو می گرفتند، 
نماز می خواندند و بعد از نماز خواندن، به بستر خود برای استراحت می رفتند؛ ولی در آن 
شب نه آب خواستند و نه برای نماز آماده شدند. بلکه بالفاصله به بستر آمدند... پس سوگند 
بر آن كس كه آسمان را برافراشت و آب را جاری فرمود كه در آن شب، رسول خدا از من 

دور نشد، مگر اين كه سنگینی حمل فاطمه)س( را در خويش احساس كردم؛ تا آخر حديث.1
اهتمام خداوند سبحان و توجه ويژة پروردگار به حضرت فاطمة زهرا)س( را از حديث 
فوق به خوبی می توان فهمید. شوق و شور باری تعالی به صديقة طاهره وصف ناشدنی 
است. اين اندازه توجه، اين حد اهتمام، اين قدر برنامه ريزی و در كل دقت خدای متعال در 
 پرورش حضرت زهرا)س( آن هم قبل از تولد و قبل از انعقاد نطفه، فقط و فقط، دربارة صديقة 

طاهره وجود داشته است. 
پس به خوبی می توان نتیجه گرفت كه:

- وجودمقدسحضرتزهرا)س(،
موجودیغیرمعمولی،ملکوتی،
عنصریالهی،انسانیآسمانی؛
وخالصه،
زنیبرترازتمامیزنانعالموباالترازهمةانبیاواولیا،
بهجزپیامبرخاتمهستند.

۱- فاطمه الزهرا)س(، از والدت تا شهادت، سید محمدکاظم قزوينی، ص۳۵- ۱۵، نقل از بحاراالنوار.
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اهمیت حديث فوق كه به نظر برخی از اهل فن به حد تواتر رسیده است، به قدری 
است كه عالوه بر علمای شیعه گروهی از مشاهیر عامه هم آن را نقل كرده اند؛ از جمله: 

- خوارزمی در مقتل الحسین، ص 63 و 68.
- ذهبی، در میزان االعتدال، ج 2، ص 26.

- تلخیص المستدرک، ج 3، ص 156.
- ابن حجر عسقالنی، در لسان المیزان، ج 4، ص 36.

و بسیاری ديگـر از دانشمنـدان عامـه، بر حديث فوق صحـه گذاشته اند و توجـه ويژة 
خداوند سبحان را بر رسول گرامی اسالم و حضرت خديجـه، قبل از تولد حضرت صديقة 
طاهره و حتی قبل از حمل، تأيیـد كرده اند و وجود آن حضـرت را از اين جهت استثنايی و 

خارق العاده  دانسته اند.

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

دارد.
 حضرت زهرا)س( در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مّکه متولد شدند.

مرحوم شیخ كلینی در كتاب شريف كافی می نويسد: 
- پنج سال پس از بعثت رسول خدا، فاطمة زهرا)س( به دنیا آمد. اين حادثه، سه سال 
 بعد از معراج رسول خدا)ص( واقع شد. هنگامی كه پیامبر اكرم از دنیا رفتند، فاطمة زهرا)س(

هجده ساله بودند.1 
با توجه به اين كه دوران رسالت رسول گرامی اسالم 23 سال بوده است، قول كافی 

معتبر و دقیق است. 

مرحوم ابن شهر آشوب در كتاب مناقب آورده است: 
- فاطمة زهرا)س( پنج سال بعد از بعثت متولد گرديد، كه مصادف بود با سه سال 
پس از وقوع معراج. در بیستم جمادی الثانی، تولد اتفاق افتاد. اين بزرگوار همراه پدر گرامی 

خود، هشت سال در مّکه زندگی كردند، سپس مهاجرت نمودند.2
مرحوم عالمة مجلسی در بحاراالنوار آورده است: 

۱-  الکافی، محمدبن يعقوب کلینی، ج۳، ص ۳۱۹.
۲- فاطمه الزهرا)س(، از والدت تا شهادت،سید محمدکاظم قزوينی، ص ۵8 .
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- فاطمه زهرا)س( دختر رسول گرامی اسالم، پنج سال بعد از بعثت متولد شد...1

وقت زایمان
روايات صحیح و احاديث معتبر فراوانـی دربارة فوق العادگـی حضـرت زهـرا)س( 

وجود دارد.

بسیاری از علمای حديث نقل كرده اند كه خديجه گفته است:
- زمانی كه لحظة تولد فرزندم نزديک شد، به سراغ قابله های قريش فرستادم و از 
آنها كمک خواستم؛ اما چون همسر محمد بودم از آمدن امتناع ورزيدند  )همین نکته هم دلیل 
محکمی است كه تولد حضرت زهرا بعد از بعثت بوده است؛ زيرا زنان قريش، قبل از بعثت 
پیامبر اسالم با خديجه خصومتی نداشتند، ولی پس از بعثت، همسر حضرت محمد بودن، 
علت مخالفت زنان قريش شد. اين موضوع، فقط در وقت تولد حضرت زهرا اتفاق افتاد(. 

حضرت خديجه در ادامه می گويد: 
- در همین هنگام چهار زن بر من وارد شدند كه جمال،زيبايی و نورانیت آنان وصف 

شدنی نیست. 
يکی از آنان گفت: من مادر تو حّوا هستم. 

ديگری گفت: من آسیه ام. 
سومی خود را كلثوم، خواهر حضرت موسی معرفی كرد.

و چهارمی گفت: من مريم هستم. ما آمده ايم تا به تو در زايمان كمک كنیم.2

مرگ حضرت خدیجه
بدون ترديد يکی از تلخ ترين و سخت ترين روزها برای پیامبر مهربانی ها و استقامت ها، 

روز وفات حضرت خديجه است؛ زيرا:
1- اين حادثة تلخ نسبتاً به  طور ناگهانی روی داد. يعنی چون خديجه سالخورده و پیر 

نبود، وفات ايشان غیر منتظره بود.

2- اين غم بزرگ به فاصلة كمی از وفات حضرت ابوطالب عموی عزيز پیامبر اتفاق افتاد. 

بعضی وفات ابوطالب را در بیست و سوم رجب سال دهم بعثت نوشته اند. اگر وفات 
۱- بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، ج 6۵ ، ص ۱۴7.

۲- همان، ج ۱6 ، ص 80 .
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حضرت خديجه را دهم رمضان سال دهم بپذيريم، فوت خديجه درست 47 روز پس از 
فوت عموی عزيز پیامبر واقع شد. 

بعضی مانند يعقوبی فاصلة مرگ آن دو را به فاصلة سه روز نوشته اند.1

3- فوت حضرت ابوطالب موجب شد كه پیامبر اسالم بزرگ ترين حامی سیاسی 

خود را از دست دهد. ارتحال خديجه هم سبب شد رسول رحمت بزرگ ترين مدافع عاطفی، 
اقتصادی و صمیمی خويش را در كنار خود نداشته باشد.

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

وقت فوت 86 سال بود. جمعی90 سال هم گفته اند؛ ولی خديجه50 سال بیشتر نداشت.
به هر حال فوت حضرت ابوطالب و ارتحـال حضرت خديجه بسیار جان كاه و از جهات 
فراوانی جبران ناپذير بود. كافی است بگويیم كه دشمنی های مشركان قريش با پیامبر پس از 
فوت ابوطالب آشکارتر، عمیق تر و سازمان يافته تر شد؛ خصومتی كه اين بار با نقشه های 

شوم قريش خطرناک تر گرديد. 
پیامبر در سال دهم بعثت به دلیل اين دو حادثه دردناک بسیار غمناک و آزرده خاطر 

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

عمق احترام پیامبر)ص( به حضرت خدیجه)س(
هرچند دوران بستری شدن خديجه بیش از سه روز طول نکشید، اما پیامبر عمدة وقت خود 
 را در كنار بستر همسر محبوب خود می گذرانید. پیامبری كه در صبر و استقامت ضرب المثل

بودند، از اين كه خديجه را در بستر بیماری مشاهده می كردند، آشکارا نگران و ناراحت 
بودند؛ غمگین و تا حد زيادی نگران.

سرانجام خديجه همسر دلبند و محبوب پیامبر درحدود 50 سالگی2 در سپیده دم دهم 
رمضان سال دهم بعثت رخت به سرای باقی كشید و به ديدار محبوب شتافت و خاندان 
وحی را به سوگ نشاند. آن گاه پیامبر عالی قدر اسالم جنازة پاک همسر خود را غسل داده 

و بر آن بدن پاک كفن پوشاندند.
پیامبر رحمت با همراهی ياران اندک خود جنازة عزيز خود را به محلی به نام »ُحجون« 
حمل كردند- قبرستانی معروف كه امروز در مركز شهر مّکه و در فاصلة كمی از مسجدالحرام 

۱- زندگی حضرت محمد خاتم النبیین، ص۳۱۲.
۲- به درستي نمي توان از روي اسناد، سن حقیقي حضرت خديجه)س( را استخراج کرد.
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قرار دارد- قبری كه از قبل آماده شده بود. 
پیامبر عزيز جنازة همسر خود را تا كنار قبر حمل كردند. آن گاه خود به میان قبر 
رفتند و در قبر قدری خوابیدند. اين اوج عالقه و احترام پیامبر نسبت به خديجه بود- چیزی 
كه عده ای به پیروی از پیامبر در بعضی از مواقع برای عزيزان خود انجام می دهند- پیامبر 
سپس از قبـر خارج شدند، آن گاه جنازة خديجـه را در میان قبـر گذاشتند و خود بر قبـر 

محبوب خود خـاک ريختند. سپس لختی در كنار قبر نشستند و به سوگواری پرداختند.
 پیامبر پس از تدفین پیکر پاک همسر خود به منزل بازگشتند. منزلی كه پس از 25 سال 

خالی از عواطف خديجه و دلداری ها، نوازش ها و قول و فعل و سکوت خديجه بود. 
راستی كه آن روز برای پیامبر روزی بسیار سخت و دشوار بود...

اندر ثروت حضرت خدیجه
 حضرت خديجه دارای80/000 شتر بود. اين شترها كه وسايل حمل و نقل مهم آن روزگار

بود، مال التجارة وی را به شهرها و مناطق آن روزها می بردند. اگر قیمت متوسط هر شتر 
را به وجه رايج امروز حداقل 5 میلیون تومان قبول داشته باشیم وهر شتر يکصد كیلو 
بار را حمل كند و حداقل فرض كنیم كه اين شترها ده بار در سال به كار گرفته مي شده 
و مال التجارة هر شتر را نیز حداقل1000 درهم محاسبه كنیم، بنابراين سرماية آن بانوي 

بزرگوار حدود  ششصد میلیارد تومان بوده است.
قیمت شتران خدیجه/ تومان:          400/000/000/000= 80/000 × 5/000/000

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

وزن بارها در سال/ به تن  000/ 80 =10 × 000/ 8
مال التجاره/ تومان:       200/000/000/000= )تومان( 2500×1000×80/000

 ثروت حضرت خدیجه/ تومان:           میلیارد600 = میلیارد200 +0 میلیارد400

حسن ختام
پس از دستور خداوند به پیامبر مبنی بر آشکار كردن رسالت خود تازه مشکالت پیامبر 
اكرم و حضرت خديجه آغاز شد. هرچند قبل از اين فرمان، حداقل بنی هاشم و جمعی از 
قريش فهمیده بودند كه محمد امین به رسالت مبعوث شده اند، اما چون آن رسالت آشکار 
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نشده بود چندان احساس خطر نمی كردند. اما سه سال بعد از بعثت پیامبر، ايشان مسئولیت 
يافت كه موضوع رسالت را به عنوان مهم ترين مأموريت آشکار كنند...

مشركان مّکه در آغاز كودكان خود را مأموريت دادند تا به آزار پیامبر بپردازند. آنها در 
اين مورد اذيت را به پیامبر مهربان به اوج رساندند.... اما وقتی آيات بت شکن و مشرک كش 
 قرآن پايه های بت پرستی و خودپرستی قريش را جداً به لرزه درآورد، خود دست به كار شدند

و راساً آزار سازماندهی شدة پیامبر را آغاز كردند. به كرات جسم مقدس پیامبر را زير 
ضربات مشت و چوب و چماق خود گرفتند.... و هر بار امیرالمؤمنین، پیامبر را از دست 

مشركان نجات می دادند.

دلبستگی و پیوستگی
 حضرت  خديجه مانند همسر، دختر و فرزندانش باالتر از تعاريف و مدح ماست. آن چه

ما نوشته ايم، حاصل شناخت محدود ما از گوهر وجودی شخصیت چند بعدی حضرت 
خديجه است.

 اگر نتوانیم از خديجه به خديجه برسیم، می توانیم از رهگذر عالقمندی های بی نظیر 
پیامبر عزيز و مهربان تا حدی به بلندای جايگاه رفیع خديجه دست يابیم. 

آن چه از پیامبر)ص( دربارة خديجه سراغ داريم ، در سه بخش می توانیم مطالعه كنیم:
1-نوع عالقمندی خاص پیامبر به حضرت خديجه و اظهار عالقمندی ايشان به آن 

بانوی عزيز؛ چیزی كه در البه الی كتاب به صورت گذرا به آنها پرداخته ايم.

2- نوع عملکرد پیامبر پس از خديجه و به خصوص در وقت تدفین جسم پاک ايشان؛ 

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

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

به رغم مشکالت عظیمـی كه پس از فوت حضرت ابي طالب به عنوان تنها حامی سیاسی 
ايشان در مکه و بعد از ارتحـال خديجـه به عنوان همسر دلبند و يـار همراه و صاحبـة پر 
درک و انیس و مونس شان، براي شان پیش آمد، در آن شرايط سخت به زيارت قبـر مطهر 

خديجه می رفتند و با قبر ايشان صحبت می كردند. 
در فتح مکه كه در سال هشتم هجری روی داد، پیامبر اسالم دستور دادند كه خیمة 

ايشان را در حجون و بر سر قبر حضرت خديجه برپا كنند. 
راستی فتح مکه منتهای آرزوی پیامبر بود كه با تبديل يکی از بزرگ ترين بت خانه ها به 
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پرستشگاه خدای احد و واحد، مسیر تاريخ عوض شد و وعدة الهی به پیامبر و مسلمانان 
محقق گرديد. اما با اقدام زيبای پیامبر در ايجاد اقامتگاه در جوار مضجع حضرت خديجه، 
پیامبر هم بر سهم غیرقابل انکار خديجه در تقويت و ترويج اسالم و فتح مکه تأكید چندباره 
كردند و هم دلبستگی همیشگی و پیوستگی خود با حضرت خديجه را به نمايش گذاردند.

»نذر حضرت خديجه)س(«

خاتونعالم
ای همـسر ختـم رسـل حـورا، خـدیـجه          خاتـون عـالـم مـادر  زهــرا، خدیـجـه

عقد تو را روح القدس خوانده ست در عرش          ام االئمــه زوجـــة عــذرا، خـدیـجـه

در عـرش بیـش از ارض باشــد اعتبـارت          بـاشـد نـشانــت جنـه المـأوا، 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 زن هـا تـا قـیـامــت          از مـریـم و آسـیـه و حــّوا، خـدیـجـه

پنـهـان بدی در حفظ جان و جسـم احمد          بـر هـیچ کـس َقَدرت نشد پیـدا، خدیجه

عِب ابـی طالـب ز ایـثـار تـو مبهـوت           بـردی غذای مـؤمنـان شب هـا، خـدیجـه ـِ ش

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 می دوید 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 بی شـک چو انـفـاق          رفـت از میان عشـق و محبت بـا، خدیجه 

نُـه زوجه              پیغمبـر پس از مرگ تو بگرفـت           با تو نـگشتـه هیچ یک  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، خدیجه1

91/5/11

۱- شعر از مؤلف کتاب. 



بعثت پیامبر رحمت

فصل چهارم
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ایمان عبدالمطلب
گفتیم كه اجداد پیامبر عالی قدر اسالم همگی موحد بوده اند. در مورد عبدالمطلب كه 
 ايمان ايشان مشهور است، حتی موقعی كه مذاكرات وی با »ابرهه« با شکست روبه رو شد
 و ابرهه تهديد خود را برای انهدام كعبه تکرار كرد، عبدالمطلب با كمال خونسردی و اطمینان

و شجاعت گفت:
اَنَا َربُّ  ااِلْبل َو لِْلَبیِت َربُّ َيحِفَظُه.1

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

روشن است كه مذاكرات عبدالمطلب با ابرهه با شکست روبه رو می شد. زيرا ابرهه 
برای عدم عمل به تهديد خود در ويرانی كعبه، از عبدالمطلب امتیاز بزرگی می خواست؛ 

امتیازی كه ممکن نبود جد بزرگوار پیامبر به عنصری خون خوار مانند ابرهه بدهد.
ابرهه تصمیم داشت با نشان دادن قدرت خود به عبدالمطلب - بزرگ مّکه- او را به 
تخريب كعبه و كشتار مردم تهديد كند، به شرط آن كه عبدالمطلب هم تعهد كند كه از آمدن 
قبايل و عشاير به مّکه برای زيارت كعبه و انجام حج ممانعت به عمل آورد. زيرا ابرهه خود 

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر)ص(، ص ۹۱. 
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 در يمن كلیسايی ساخته بود و همة اقوام و قبايل و عشايـر اطراف را مجبـور كرده بود كه 
دست از عقايد خود بردارند و در كلیسای وی به عبادت بپردازند. 

باز هم می بینیم كه عبدالمطلب پس از ترک خیمة ابرهه به مّکه بازگشت و به همه فرمان 
داد تا از شهر خارج شوند. پس از خروج مردم از شهر، خود به مسجدالحرام رفت و در 

كنار كعبه حلقة درب كعبه را گرفت و گفت:
- خـدايا! جز تو به كسی امیدوار نیستیم. تو خود خـانة خود را از شـّر دشمنان 

محفوظ بدار...

ایمان ابوطالب
همچنین ابوطالب در مواقع قحطی و خشک سالی برادرزاده خود را به مصلّی می برد 

و خدا را به مقام او سوگند می داد و باران می طلبید.
در اين مورد اشعاری در دل كتاب های تاريخ موجود است.

قبالً گفتیم كه پیامبر)ص( هنگام مذاكره با »بحیـرا« راهب بصری تنفر خود را نسبت 
به بت های معروف عرب اظهار كرد. آن جا كه راهب رو به او كرد و گفت: تو را سوگند 

می دهم به حق »الت« و »ُعّزی« مرا از آن چه می پرسم پاسخ گو. 
رسول گـرامی اسالم بر او پرخاش كرد و گفت: هرگز مرا به »الت« و »ُعّزی« سوگند 

مده. چیزی در جهان نزد من مانند پرستش آن دو مبغوض نیست. 
آن گاه راهب گفت:

- »تو را به خدا سوگند می دهم از آن چه می خواهی بپرس«1
همة اينها بر دو موضوع مهم گواهی می دهند:

- نخست آن كه همه از روی قراين و شواهد و داليل محکم در انتظار بعثت محّمدبن 
عبداهلل بوده اند.

- دوم اين كه رسول گرامی اسالم و حضرت ابی طالب و عبدالمطلب همگی خداپرست 
و موّحد بوده اند.

بهترين گواه بر يکتاپرستی ايشان همان اعتکاف قبل از بعثت در غار حرا است. 

سیره نويسان همگی اتفاق نظر دارند كه پیامبر قبل از بعثت، سالی چند ماه در غار حرا 
به عبادت خدا می پرداخت.

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، ص ۹۱.
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 امیرالمؤمنین)ع(  می فرمايد:
َو لََقْد َکاَن ُيَجاِوُر ِفى ُکلِّ َسَنٍة بِِحَراَء َفَأَراُه َو اَل َيَراُه َغْیِرى.1

پیامبر در هر سال در کوه حرا اقامت می کرد، 

من او را می دیدم.

جز من کسی او را نمی دید. 

حتی روزی كه او به رسالت مبعوث شد، در نماز مشغول عبادت بود.
امیرالمؤمنین دربارة ايمان بالنده و اعتقادات الهی پیامبر قبل از بعثت فراتر رفته و 

باالتر می فرمايند:
- از روزی كه پیامبر از شیر مادر بازگرفته شد، خداوند يکی از بزرگ ترين فرشته ها 
را برای تربّیت او گمارد. آن فرشته شب ها و روزها بزرگی ها و بزرگواری ها و اخالق نیک 

را به او می آموختند.2

خشم از بت پرستی و بت پرستان

 بزرگ مّکه از اين كه می ديد مردم، در برابر اجسام و سنگ و چوب و غیره خضوع می كنند
و آن اشیای بی روح، بی قدر و بی قیمت را جايگاه خدايی داده اند، شديداً متأثر بود. 

او نمی توانست ببیند كه بشر تا اين اندازه افت شخصیتی يافته و خود را به قیمت 
بسیار كمی در بازار خودفروشی مّکه آن روزها، فروخته است.

آخر چگونهیکانسانعاقلوشرافتمندمیتواندخـداوندعظیموکبیروخالقمطلقهمة
هستیوحاکمبرهمةموجوداتوآفریدگارهمةزیباییها،عشقها،نیایشها،دعاهاوتضرعها
رانبیند،بلکهخودرافریبدهدوعشقخودرابهپایمشتیسنگبیشکلویاشکلدادهشده

بریزدوازاوعّزت،قدرت،ثروت،اندیشه،تعالیوبالندگیراطلبکند.
اف باد بر مردمان پست و فرومايه ای كه نخستین بار چنین اسائة ادبی را به محضر 
پاک پروردگار سبحان روا داشتند و از صبر و بردباری خداوند حداكثر سوء استفاده را 

نمودند و عمر و امکانات و استعداد بشريت را بدين سان به نابودی كشاندند.
ما از محضر پاک رب االرباب عمیقاً عذرخواهی می كنیم و از اين كه بندگان بی معرفت 

تا اين اندازه در ظلمات بی خدايی پیش رانده اند، ابراز شرمندگی داريم. 
در عوض غزلی را كه در سال 1352 در سیاه چالـه های رژيم پهلوی در همین حال و 

هوا سروده ايم، به خاک پاک بارگاهش تقديم می كنیم:
۱- نهج البالغه، خطبة ۱۹0. 

۲- نهج البالغه، همان .
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مناجات به درگاه قاضی الحاجات
ای مـنـتـهای لـّذت هـستـی لـقـای تو          بیگـانه شد ز خـویـش کـه شد آشنـای تو

گـر لـّذت وصـال تـو را یـافـت عاشقـی          بیـرون ز خـویش مـی شـود و مبتـالی تو

آیـد اگـر بـه کـوی تو سـرگشته ای به راز         گلبـانـگ »اِْرِجعـِی«1 شنـود از نـدای تو

 فـرخنـده عاشقـی که کـنـد وصلت آرزو        خـّرم سـری کـه هست در آن سر هوای تو
   هرگـز نگـویمـت »اَِرنِی«2 را کـه بینـمت         بی شک که هست در دل3و در دیـده جای تو4

  حور و قصور و جلوه فردوس خوش تر است         یـا لــّذت لقـای تــو و هـم رضـای تـو

 زخمـی که بـر تنـی بزنی عین مرهم است        بـیـمار عـشـق زنـده بـود از دوای تـو

م و لیـک به خلوت سرای تو ـَ پ ـَ چـون بـسمـل تپیـده به خـون دارم آرزو          در خـون ت
  دنـیـا و ماســوا بـه دو ارزن نمـی خـرد5        آن کـس که راه جـانب معبـود خـود بـرد6

ارزش حقیقی افراد
گفتیم كه بهترين لحظات عمر انسان زمانی است كه انسان با خداوند ارتباط برقرار 

می كند. لّذت چنین لحظاتی با هیچ لذتی قابل قیاس نیست.
اصواًللّذتهادوگونهاند:

1– لّذت مادی: 
مجموعة نعمت ها و اموری كه موجب تقويت جسم افراد شود؛ اعم از لّذت هايی كه از 

رهگذر خوردن، آشامیدن، پوشیدن لباس و غیره ايجاد می شود؛ 
                                                        كه لذت مادی است.

2– لّذت معنوی:
 آن دسته از اموری كه روح، باطن و درون افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و قلب و 

روح انسـان را شـاد و خـرسـند می سازد و انسان حّظ معنوی می برد؛ 
                                       كه به لذت معنوی معروف است.

ْرِضّیًه - سورة فجر، آيات ۲7 و ۲8. ۱- َيا أََيُّتها الَنّفُس الُمطَمئَِنّه، اْرِجِعي إِلَی َربِِّک َراِضَیًه مَّ
ا َجاَء ُموَسیلِِمیَقاتَِنا َوَکلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْیَک َقاَل لَن تََرانِي - سورة اعراف، آية ۱۴۳.  ۲- َولَمَّ

ِ َفاَل ُتْسِکْن َحَرمَ اهللِ َغْیَراهللِ - بحاراألنوار، ج 67 ، ص ۲۵. اِدُق)ع(: الَْقلُْب َحَرمُ اهللَّ ۳- َقاَل الصَّ
َن اهلَلِ أَْکَبر- سورة توبه، آية 7۲.  ۴-  َو ِرْضَواٌن مِّ

۵- َفإِّنَ اهلَل َقْد َشاَء أَْن َيَراَک َقتِیاًل - بحاراألنوار، ج ۴۴، ص ۳6۴)حديث قدسي(.
6- اين بند که ۹ بیت است در سیاهچال های ساواک شاه سرود شده است و چون کاغذ و قلم برای يادداشت آن نبود، از همان ابتدا 

حفظ کرديم. الحمدهلل رب العالمین بالشعروالحافظه.
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تفاوتلّذتهایمادیبامعنوی اين است كه:
اوالً: لّذت های مادی محدودند.

ثانیاً: لّذت های مادی زود گذرند و اثرگذاری آنها هم موقت و اثرات آنها نیز زودگذرند.
ثالثاً: لّذت های مادی همیشه و در همه جا يافت نمی شود.

رابعاً: ساختار انسان به گونه ای است كه با لّذت های مادی نمی تواند همیشه همراه 

باشد. مثاًل در وقت بیماری پزشک او را از عمده ترين لّذت  مادی كه اكل و شرب است، 
بازمی دارد و يا او را در بیمارستان در وقت بستری شدن خلع لباس می نمايد!

برعکسلّذتهایمعنوی،دایمیودیرپایاستو هیچ كس و با هیچ قدرتی نمی تواند 
او را از لّذت معنوی بازدارد و يا محروم كند.

اصوالًمهمترینوشورانگیزترینلّذتهایمعنویارتباطباخدا،
درهنگامدعاونیایشاست.

 اين لّذت دوطرفه است؛ يعنی:
- خیلی بیشتر از لّذتی كه يک انسان فرهیخته در وقت دعا و توسل كسب می كند، 
خداوند به مناجات بنده ای كه او را دوست دارد و به راز و نیاز با او می پردازد، گوش فرا 

می دهد و او را مورد عنايت ويژة خود می سازد.
پیامبر اكرم )ص( می فرمايند:

عاِء.1 ما ِمن شىٍء اکرَم َعَلى اهللِ تعالى ِمَن الدُّ
 هیچ چیزی نزد خدای تعالی با فضیلت تر از دعا نیست.

همچنین امام صادق)ع( از حضرت علی)ع( نقل می كنند:
َعاُء، أََحُبّ اأْلَْعَماِل ِإلَى اهلَلِّ عّزوجّل ِفى اأْلَْرِض الُدّ

َو أفَضُل الِعباَدِة العفاُف. 
قاَل: 

ّو کاَن امیُرالمؤمنین)ع( َرُجاًل َدّعاًء.2
محبوب ترین کارها در روی زمین، برای خدای عّزوجّل دعا است،

و بهترین عبادت پرهیزگاری و پارسایی است؛

 و امیرالمؤمنین)ع( مردی بود که بسیار دعا می کرد.

۱- مکارم االخالق، ص ۲68.
۲- اصول کافی، ج ۲، ص ۴67.
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دست عجز
خداوند بزرگ اصرار دارد تا بندگان خود را به خضوع و تواضع در برابر خود وادار 

كند. اين خود يک لطف خاص به بندگان خاص خداست؛ زيرا:
1– اصوالً كبر عالمت خامی و جهل است.

2– خامی و جهالت مانع عمدة رشد و تعالی است.

3– امتناع از تواضع در برابر خداوند ناسپاسی مطلق است.

4– تا انسان در برابر يک شخص بزرگ تواضع و فروتنی نکند، هرگز نمی تواند از 

فضل و بزرگی آن شخص بهره مند گردد. 
عدم تواضع در برابر خداوند دارای تبعات منفی بسیاری است؛ از جمله: محروم شدن 

از عنايات ويژة الهی كه سهم بندگان خاص است.
5 – عدم تواضع در برابر پروردگار سبحان هم نشان كبر و ناسپاسی و هم باعث 

تقويت كبر و ناسپاسی است. اين دقیقاً معنای آية شريفة ذيل است:
 اْدُعونى أَْسَتِجْب لَُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتى َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن .1

مرا بطلبید تا شما را اجابت کنم؛

 کسانی که از عبادت من )دعا، تواضع و خضوع( در برابر من خودداری کنند،

 در آینده ای نزدیک به جهنم وارد می شوند.

همیشه دو سؤال در ترجمـة آيـة شريفـة فوق وجود داشته كه برای خیلی از مردم 
جداً مطرح بوده است:

الف: آیا خداوند همة دعاهای مردم را مستجاب می کند؟
ب: چرا هرکس که اهل دعا نیست، باید به جهنم برود؟

در پاسخ سؤال اول بايد بگويیم: خیر. همة دعاها و درخواست ها را خداوند اجابت 
نمی كند. زيرا:

1– اجابت بسیاری از درخواست ها محال عقلی است؛ مثاًل كسی بخواهد پادشاه 

انگلیس شود.
2– خیلی از دعاها نیاز به مقدمه و تالش دارد؛ مثل قبول شدن در كنکور.

۱- سورة غافر، آية 60 .
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3– اجابت بعضی از دعاها مستلزم ظلم به ديگری است.

4– اجابت همة دعاها قدرت، اقتدار، استقالل خداوندگار را كمرنگ می كند.

5– اجابت بسیاری از دعاها محال سّنت الهی است؛ مثل دعا برای عمـر طوالنـی 

افرادی كه مردنی هستند.
6– يکی ديگر از عوامل عدم اجابت دعا، گناه است. گناه مانع از عروج دعاست.

با اين مقدمهمعنای»اجابت« اين است كه:
-هروقتبندهایبخواهدباخداارتباطبرقرارکندوبااوصحبتکند،
خداوندبیواسطهحرفاورامیشنود.

خـداوند همواره بیدار، حاضر، فـاقـد منشی و رئیس دفتر و بـی نیاز به مرخصی و 
استراحت است. 

هر وقت بخواهیم می توانیم با خداوند خلوت كنیم.
 امام سجاد )ع( در دعاي ابوحمزه به خدا عرض می كند:

 اَلَْحْمُد هلِلِ الَِّذى أُنَاِديِه ُکلََّما ِشْئُت لَِحاَجِتى 
ى بَِغْیِر َشِفیٍع َفَیْقِضى لِي َحاَجِتى.1 َو أَْخُلو بِِه َحْیُث ِشْئُت لِِسرِّ

سپاس و ستایش مخصوص خدایی است که هرگاه خواهم برای رفع حاجتم، صدایش کنم، 

و هر جا که بخواهم، می توانم با او خلوت کنم،

و نیازهای خود را بدون واسطه و بی واسطه طرح کنم و خواست مرا برآورده کند.

 در پاسخ به سؤال دوم هم به طور خالصه بايد بگويیم:
خودداریازدعااگربهدلیلخستگی،بیحالیوماننداینهاباشد،قابلتحملاست؛
ولیاگرعدمارتباطباخداوندویاهمانگونهکهگفتیم:
دلیلکبر،خودخواهیو...باشد،
چنینشخصبیخدا،مشرکوکافراست،
وجایگاهچنینافرادیهمجهنممیباشد.

حال می توان تا حد زيادی 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. 

۱- مفاتیح الجنان، فرازهای اولیة دعای ابوحمزه ثمالی .
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همچنین می توان به پوچی زندگی افراد بدبخِت بی خـدا هم پی برد؛ كه بدترين عالمت 
بدبختی آنها قهر خداوند با آنهاست.

از خدا برگشتگان را کار چندان  سخت نیست        سخت کار مـا بود کـز ما خدا برگشتـه است

 حال كه بحث پیراموندعابه اين جا رسید، حالتهایمختلفبرافراشتندستهابهطرف
آسمانونامواصطالحاتآن را بیاوريم.

ناگفته نگذاريم اين اصطالحات اگر امروز تا حد زيادی متروک شده، ولی در دعا و 
در عرفان اسالمی مطرح است و توجه به اين موقعیت ها و اصطالحات نشان دادن اهمیت 
دعا در حاالت وموقعیت ها و شرايط مختلف است و در اين باب ائمة اطهار)ع(ششنوع

حالتدسترا مطرح كرده اند:1

1 – َرْغَبْت: اگر در هنگام دعا دو كف دست را مانند هنگام قنوت به آسمان بلند كنیم، 

اين نوع بلند كردن دست را »رغبت« گويند.

2 – َرْهَبْت: چنان چه پشت دست ها را در وقت دعا به آسمان برافرازيم، »رهبت« 

می نامند؛ مانند  تکبیره االحرام.

3 – تََبتَّل : اگر انگشت صبابه در وقت دعا به آسمان اشاره كنیم، »تبتل« می گويند.

ع: چنان چه در وقت دعا انگشت صبابه به سمت راست و چپ اشاره كند، اين  4 – تََضرُّ
حالت دعا را »تضّرع« خوانند. 

اين حالت در دعا هنگام خواندن دعای مخصوص ماه رجب در بعد از نمازهای واجب 
مطرح است.

ْهَبِة َو التََّضرُِّع َو التََّبتُِّل َو ااِلبْتَِهاِل َو ااِلْستَِعاَذِة َو الَْمْسأَلَِة(: ْغَبِة َو الرَّ ۱- اصول کافی، ج ۴، ص ۲۲8 و ۲۲۹ )کتاب دعا و نیايش، بَاُب الرَّ
 ابو اسحاق گويد: حضرت صادق)ع ( فرمود: رغبت آن است که کف دو دست خود را به سوی آسمان بداری ، و رهبت آن است که پشت دست هايت
 را به سوی آسمان بداری . و در گفتار خدای عزوجل: ]َو تََبتَّْل إِلَْیِه تَْبتیال/سورة مزمل، آية 8ً[ فرمود: تبتل: دعا کردن به يک انگشت است که
 بدان اشاره کنی، و تضرع اين است که با دو. انگشت اشاره کنی و آن دو را حرکت دهی، و ابتهال: باال بردن هر دو دست است و اين که آنها را

بکشی، و اين موقع اشک ريختن است، و سپس دعا کن.
رغبت به معنای میل و شوق، رهبت به معنای ترس و بیم، تضرع يعنی فروتنی کردن، تبتل به معنای بريدگی و انقطاع به درگاه خداوند،  
ابتهال به معنای زاری کردن، استعاذه يعنی پناه جستن و مسألت به معنای درخواست کردن است.، اينها ترجمه های فارسی است و معانی 

ديگر آنها در ضمن اخبار بیايد.
اصول کافی، ج ۴، ص ۲۳۲:

 محمدبن مسلم و زراره گويند: به حضرت صادق)ع( عرض کرديم: مسألت به درگاه خدا چگونه است؟ فرمود: دو دست خود را باز کنی، عرض
 کرديم: استعاذه چگونه است؟ فرمود: هر دو کف دست خود را به جانب فضا کنی )مانند کسی که می خواهد دست بـه ديوار بگذارد و خالصه
 اين که کف دست ها را به طرف قبله می گیری. از مجلسی)ره ( و تبتل: اشاره با انگشت است، و تضرع: جنبانیدن انگشت است، و ابتهال اين

است که هر دو را با هم بکشی.
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5 – ِابِْتَهال: وقتی شخصی كه اهل دعاست دست های خود را تا جلو صورت خود باال 
بیاورد، اين حالت »ابتهال« است.1

6- اِْسِتعاّذه: اگر هر دو كف دست خود را به جانب آسمان كنیم، مانند كسی كه می خواهد 
دست بـه ديوار بگذارد و كف دست ها را به طرف قبله بگیريم، اين حالت را استعاذه می گويند.
)البته حالت های ديگری نیز آورده شده است، از قبیل: مسأله و ... كه از آنها می گذريم.(

اتصال و اختالط
مراجع معظم تقلید می گويند:

- به مجـرد آن  كه شیئی ُمَتنِّجـس، به »آب ُكـر« وصل شود، آن شـیء پـاک و طـاهر 
می شود. 

در اين مورد دو نظر مطرح است:

نظریة اول اختالط: 
گروهی می گويند اگر مثالً شیلنگ آب را به تشتی كه چند لباس خیس و نجس )ُمتنجس( 
در آن است وصل شود تا آب ُكر مخلوط با آب نجس شود، تشت و لباس ها پاک می شود. 

اين حالت را اختالط يا امتزاج می نامند.

نظریة دوم اتصال: 
دستة ديگری می گويند:

- الزم نیست آب ُكر با مثاًل آب تشت مخلوط شود. به مجرد آن كه آب كر به هر جای 
آب تشت وصل شود، تشت و لباس های خیس شده در آن پاک می شود. 

مثالً هنگام ذبح گوسفند اگر بالفاصله بعد از ذبح، گردن گوسفند را با شلینگ آب 
بشويند تا جايی كه خون گوسفند رفته پاک است، ولو آب به آن نرسیده باشد. 

هرچند هر دو نظر در حوزه های علمیه مطرح است و از اين نظر مراجع را به اتصالی 
و اختالطی تقسیم می كنند، ولی نظرية دوم طرفداران بیشتری دارد.

 بشر منهای خدا هم مثل آب قلیل است كه بسیار آسیب پذير است و با كمترين اتفاق نجس
 می شود. چنین آبی هر كجا كه باشد می تواند اسباب زحمت و دردسر شود. زيرا نه  تنها اين

آب مشکلی را حل نمی كند، بلکه خود مشکل زاست؛ مگر آن كه به آب كر وصل شود. 
۱- جامع الفروق، حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد نصیری، ص ۲07)که به ۵ مورد اول اشاره کرده اند(.
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بشر بايد 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 ايمان شان احترام می كنیم و با آنها ارتباط عاطفی يا كاری برقرار 

می نمايیم.انسانبیایمانبسیارخطرناکاست.
 قرآن كريم از وحشتی كه حضرت مريم با ديدن آن شخص پیدا كرد، علت وحشت او را 

چنین می گويد:
ْحَمن ِمنَك ِإن ُکنَت َتِقّیًا.1 َقالَْت ِإِنّى أَُعوُذ بِالَرّ

از تو به خدا پناه می برم؛ اگر پاکدامن نباشی.

حق با حضرت مريم بود. نقل قول اين ماجرا هم دلیل بر آن است. خداوند موضع گیری 
مريم را در برابر آن مرد ناآشنا تأيید می كند. 

وقتیکسیباخداانسوالفتیندارد،قابلاعتمادنیست.چونایمـاناستکهمیتواند
تاحدزیادیآیندةافرادرامشخصکند.

وقتی شخصی فاقد ايمان باشد، به چه چیز او می توان اعتماد كرد؟ 
ايمان موجب جمعیت خاطر همگی است. شخص بی ايمان از يک حیوان َسُبع و سركش 

هم غیرقابل اعتمادتر و وحشی تر است. 
پیامبر عالی قدر اسالم)ص( در اين مورد می فرمايند:

اَْوَحُش الَْوْحَشِت اَلُْعْجَب.
وحشتناک ترین ترس، ترس از افراد خودپسند است.

شخص خودپسند همان شخص بیمار بی خداست. او به جای تسلیم در برابر خداوند 
سبحان و اظهار اعجاب در برابر مخلوقات عظیم مانند آسمان ها و زمیـن، شیطان رجیم، 
 خـودبینی را به جای خـدابینی به او آموخته است. زيرا شخصمؤمندربرابرخداوندخاضع

وتسلیمودررعایتمقرراتشرعمقّیداست. بنابراين:
ـّد،مورداطمیناناست؛زیراتاحـدزیادیمیتوانبهرفتـارحـالوآینـدةوی -فردمقی

اطمینانپیداکرد.
كوتاه سخن اين كه:

يک جانور وحشی حداكثر كاری كه می تواند انجام دهد، عمل به خوی درندگی خود 

۱- سورة مريم، آية ۱8. 
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و پاره پاره كردن انسان و خوردن اوست. اما يک عنصر بی خدا عالوه بر آن كه بر جان 
و مال و نوامیس انسان های ديگر تعّدی می كند و حساب بانکی افراد را خالی می سازد و 
عکس های مونتاژ شدة خانواده ها را به »اينترنت« می دهد و با دروغ و دغل آبروی افراد را 
می برد، در ادامة خوی بی خدايی خود افراد زيادی را از هستی ساقط می كند؛ كه اين اعمال 

وحشیانه، از عهدة هیچ وحشی و درنده ای برنمی آيد.

چند حدیث راجع به دعا
1 – دعا اصل عبادت است.

قال رسول اهلل)ص(:
َعاِء أََحٌد .1 َعاُء ُمخُّ الِْعَباَدِة َو اَل ُيْهَلُك َمَع الدُّ الدُّ

دعا مغز و اصل عبادت است و هیچ کس با دعا هالک نمی شود.

2 – دعا محبوب خداوند:
ِ ِمْن أَْن ُيْسَأَل.2 َقاَل َما ِمْن َشىْ ٍء أََحبَّ ِإلَى اهللَّ

برترین عبادت دعا کردن است.

3 – دعا ِسالح مؤمن است و...:
َماَواِت َو اأْلَْرِض.3 يِن َو نُوُر السَّ َعاُء ِساَلُح الُْمْؤِمِن َو َعُموُد الدِّ   الدُّ

دعا اسلحة مؤمن و ستون استوار دین و نور آسمان ها و زمین است.

4 – دعا کلید رحمت خداوند:
ْحَمِة.4 َعاُء ِمْفَتاُح الرَّ الدُّ

دعا کلید رحمت خداوند است.

5 – دعا برگردانندة قضا و قدر:
َعاُء.5  اَل َيُردُّ الَْقَضاَء ِإالَّ الدُّ

قضا برطرف نمي شود مگر با دعا.

۱- بحاراألنوار، ج  ۹0 ، ص ۳00.
۲- مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۱6۳. 

۳- الکافي، ج ۲، ص ۴68. 
۴- مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۱67.

۵- مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۱77. 
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6 – ناتوان ترین مردم:
َعا.1  إِنَّ أَْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن الدُّ

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد.

7 – دفع بال با دعا:
َعاِء .2 َو اْدَفُعوا الَْباَلَء بِالدُّ

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 نمـی روی بیرون         کجـا به کـوی طریقت گذر توانـی کرد
جمـال یار نـدارد نقـاب و پـرده ولـی          غـبار دل بنشـان تا نظـر توانـی کرد3

یکیاززیباترینحالتیکانسانموحـدوعاشق،موقعدعـاست. وقتی كه بنده مراتب
خاكساری و ضعف و نیاز خود را به درگاه قادر متعال ابراز می دارد، چنین وضعی را با 

هیچ چیزی نمی توان مقايسه كرد؛ كه خود فرمود:
 أَْنُتمُ الُْفَقراُء ِإلَى اهللِ َو اهللُ ُهَوالَْغِنيُّ الَْحمیُد .4

شما همگی نیازمند خدایید؛ فقط و فقط خداوند بی نیاز مطلق است.

در هنگام دعا عالوه بر جاری بودن زبان به حمد و سپاس خداوند واظهار عجز وضعف 
بايد دست ها را به دعا بلند كنیم؛ انگار كه می خواهیـم چیزی را از كسی دريافت كنیم. 

اين باز و برافراشته كردن دست ها بايد خارج از عرف نباشد. مهم تر اين كه وقتی چشم ها 
را به آسمان می دوزيم، آن هم نبايد غیرطبیعی باشد، كه مثاًل يا دنبال كسی می گرديم و يا 

به كسی می نگريم. 
رهنمودهای آسماانی پیامبر عظیم الشأن اسالم در اين مورد زيباست.

مورد اول:

 أَنَّ َرُسوَل اهللِ)ص( َمرَّ َعلى َرُجٍل 
َماِء َو ُهَو َراِفٌع بََصَرُه ِإلَى السَّ

۱- مستدرک الوسائل، ج 8 ، ص ۳۵۹.
۲- الکافي، ج ۴، ص ۳. 

۳ -حافظ.
۴- سورة فاطر، آية ۱۵. 
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 َفَقاَل ُغضَّ بََصَرَك َفِإنََّك لَْن َتَراُه َو َمرَّ َعَلى َرُجٍل .
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 نمی بینی.

مورد دوم:

أَنَّ َرُسوَل اهللِ)ص( َمرَّ َعلى َرُجٍل 
َماِء  َو ُهَو َراِفٌع َيَدْيِه ِإلَى السَّ

َو ُهَو َيْدُعو َفَقاَل ُکفَّ ِمْن َيَدْيَك َفِإنََّك لَْن َتَنالَُه1
پیامبر مردی را دیدند که:

در حالت دعا دست های خود را به طور غیرطبیعی به آسمان بلند کرده بود.

 به او فرمودند: 

دستت را پایین بیاور که تو هرگز به او نمی رسی.

يعنی الزم نیست در هنگام دعا چشم را به آسمان دوخت و دست ها را آن قدر باال برد 
كه زير بغل آشکار شود. آری، در موقع دعا بهتر است مقداری سر و دست را باال آورد.

سپاسگزاری دایمی از پروردگار
بشر چقدر مديون خداست؟ ما كه نمی دانیم. ولی اين را می دانیم كه همة موجودی 
بنده از خداست. همة تعالی و رشد او از پروردگار است. تمامی موفقیت های وی مرهون 
عنايت های رب االرباب است. بشر خود چه دارد كه بخواهد در پاسخ به اين سؤال از خود 

بروز دهد و مطرح كند؟! 
بشـرهیچهیچاست،اگرازخـدافاصلهپیداکند. چیزی كه خود خداوند به صراحت 

فرموده است:
ْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن لِزامًا.2 ُقْل ما َيْعَبُؤا بُِكْم َربِّي لَْو ال ُدعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ

ای پیامبر! به آنها بگو:

اگر دعای تو نبود، پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نمی کرد.
اعظم، ص 706 . ۱- مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۱8۵-گزيدة حکمت نامة پیامبر

۲- سوره فرقان آيه 77 
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راستی كه ما بايد همواره سپاسگزار همیشگی خداوند باشیم كه به ما اجازه داده 

است كه با او ارتباط برقرار كنیم. فرصتی به ما عطیه فرموده تا با او حرف بزنیم؛ وقتی 
در نظر گرفته است كه به رغم ظرفیت پايین ما و معرفت محدود ما، با او تماس بگیريم.

دو نوع تماس با خداوند

خداوند دو نوع خط ويژه )هات الين( در اختیار ما گذاشته است تا با او ارتباط برقرار 
كنیم:

خط یک: نماز

 َمْن اَراَد اَْن َيَتَكلََّم َمَع ا هللِ َفْلُیٌِصّل.

هرکس می خواهد با خداوند صحبت کند، نماز بخواند.

خط دو: قرآن

َمْن اَراَد اَْن ُيَكِلُّم  ا هللُ َمَعُه َفْلَیْقَرء الُقران .
هرکس می خواهد خدا با او تکلّم کند، قرآن بخواند.

هرچه هست، وظیفة بنده در هر حال و در هر جا ارتباط با خداست.
اين را خداوند الزم و واجب كرده است. اين خود دلیل محکم لطف و رحمت خدا بر 

بنده است كه جدا نیفتد و نابود نشود.

تشبیه و تنزیه
ما گاه با مثال های بسیط و ساده مسائل مهم اعتقادی را برای مردم تشريح می كنیم. 
مثالً می گويیم همان گونه كه يک ساختمان بدون يک معمار و بّنا ايجاد نمی شود، خلقت 

آسمان ها و زمین نیز نمی تواند بدون معمار و خالق باشد. 
 در اين جا خداوند را با يک معمار مقايسه می كنیم. اما بالفاصله ذات اقدس پروردگار را منزه
 از اين تشبیه می دانیم. برای نشان دادن ضايعة جبران ناپذير جدايی خلق از خالق، قطعه شعر

زير می تواند تا حد زيادی موضوع را برساند:
نصیحت مرغ به جوجه

گفـت با جوجـه مادری هشیار           که ز پهـلـوی من مرو به کنـار

گربـه را بین کـه ُدم علـم کرده          گوش ها تیـز و پشـت َخم کرده

چشـم خود تا به هم زنی بََرَدت           تا ُکلـه چـرخ داده ای خـوردت
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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 آن چـه گفتـه بود به سر

گربـه ناگـاه از کمیـن برجست           گلوی جوجـه را به دندان خست

برگرفتش به چنگ و رفت چو باد           مرغ بیچـاره در پَِیـش افـتـاد

گربه از پیش و مـرغ در دنبـال           نالـه ها 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 ترديد مهربانی خداوند به بندگانش از مهربانی مرغ به جوجه اش بیشتر است. 
بعثت 124 هزار پیامبر يکی از داليل محّبت خداست تا همگان از نعمت توحید بهره مند 

شوند و به بهشت بروند.

در غار حرا چه گذشت؟
گفتیم كه پیامبر عظیم الشان اسالم در آغاز و به منظور دوری از غوغای ديو و ددهای 
مّکه سالی چند ماه را در غار حرا در شمال مّکه می گذرانیدند و پس از دعا و نیايش و عبادت 
 بسیار از محضر پرفیض خداوند متعال، رهايی اين قوم گمراه را ازجهنم بی خدايی مسألت

 می نمودند. به تدريج كه وعده های الهی را در خواب های فراوان و رؤياهای صادقانه می ديدند، 
 دريافتند كه متعاقباً به پیامبری مبعوث خواهند شد.

»جای شک نیست كه روبه رو 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 قريش اين آمادگـی را به وسیلة عبادت های طوالنی و تفکرهای ممتد 
و عنايات الهی به دست آورده بود. به نقل بسیاری از سیـره نـويسان پیش از روز بعثـت، 

ايشان خواب ها و رؤياهايی می ديدند كه مانند روز روشن دارای واقعیت بود«.1
ولی هرچه بود، لّذت بخش ترين ساعات عمر پیامبر بزرگوار اسالم لحظاتی بود كه در 

غار حرا و در جاهای ديگر به راز و نیاز با خداوند می گذرانیدند. 
اصوالً برایهرشخصعاشقزیباترینوپربارترینواثرگذارترینلحظات،لحظاتی

استکهبامعشوقخودبهسرمیبردویابهاوفکرمیکندوخیالشرابااومیگذراند.
۱- بحاراالنوار، ج ۱8، ص ۱۹۴- صحیح بُخاری، ج ۱، ص 7۲.
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 در غار حرا اينک عاشق ترين مخلوق عالم هستی شورانگیزترين و زيباترين لحظات 
عمر خود را با معاشقه با پروردگار طی می كند.

اين رشتة  با خدا به سر می برد كه گذشت زمان نمی توانست  امین مّکه  طوری 
حیات بخش را قطع كند و يا عواملی مانند خواب و خوراک آن را كم رنگ نمايد.

نزول فرشتة وحی
عزيز بنـی هاشم قبل از رسالت و در آستـانة بعثـت، عمدة وقت و زندگـی خود را در 
همین غار می گذراندند. در روايت و در بعضی از ُكتب تاريخی آمده است كه ايشان تمام ماه 
 رمضان را در غار حرا به سر می بردند. سرانجام انتظارها به پايان رسید و فرشتة وحی 

بر پیامبر فرود آمد و لوحی را به پیامبر نشان داد و دستور خداوند هم ابالغ شد كه:
اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلق، 

َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق،
اْقَرْأ َو َربَُّك األْکَرُم،

 الَِّذى َعلََّم بِالَْقَلِم، َعلََّم اإلْنَساَن َما لَْم َيْعَلمْ .1
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؛

آن که با قلم تعلیم داد و به انسان آن چه را نمی دانست، آموخت.

و آن چه خدا خواست انجام شد. 
عزيز مّکه با خواست و امر و ارادة پروردگار به پیامبری مبعوث شد و عالم هستی را 

از اين مژدة بی نظیر بسیار خرسند و سربلند نمود.

رضایت کامل همراه با خستگی!
فشار هنگفت و فوق العاده ای كه از رهگذر نزول نخستین آيات الهی بر پیامبر وارد آمده 
 بود، طاقت فرسا بود. اصوالً وقتی انسان با بزرگی روبه رو شود و يا مورد خطاب شخص

برجسته ای قرار گیرد، ضربان قلبش افزايش می يابد و عرق بدنش بیرون می زند، زبانش به 
 لکنت می افتد و حتی ممکن است تا مدتی خود نداند كه چه می گويد؛ هرچند پیامبر عالی قدر

۱- سورة علق، آيات ۱ تا ۵ .
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اسالم بزرگ ترين شخصیت عالم از اّول خلقت تا قیام قیامت است، اما نبايد منکر اين شد 
كه خداوندگار الشريک له كه همة قدرت هستی در دست اوست، با پیامبر صحبت می كند. 
معلوم است كه پیامبر بزرگ در مقابل خداوند عالم، موجود كوچک و نیازمندی بیش 
 نیست. به طور تحقیق رسول خدا در لحظات اّولیة نزول وحی تمامـی تـوان و قـدرتش در

برابر ربُّ االرباب از دست داده بودند. به همین دلیل از كـوه حـرا پايین آمدند و راه خانة 
خود را در پیش گرفتند.

نخست مژدة بعثت خود را به امیرالمؤمنین)ع( و سپس به خديجه)س( دادند. سپس به 
گوشه ای از حجرة خود رفتند و پتو يا رواندازی خواستند تا بر خود بپیچند تا گرم شوند. 
اين برداشت شخص نیست و هیچ گونه نقصی برای پیامبر تلقی نمی شود و هیچ چیز از 
ارزش های آسمانی پیامبر نمی كاهد. زيرا اين خداست كه فوق العاده در فوق العاده است و 

همه در برابر او كوچک و ناتوان و نیازمندند.
 آية شريفة: 

أَْنُتمُ الُْفَقراُء ِإلَى اهللِ َو اهللُ ُهوَ الَْغِنيُّ الَْحمیُد.1
این همه شمایید که نیازمند خدایید؛

و فقط و فقط خداوند، غنی و بی نیاز و شایستة حمد و سپاس و ستایش است. 

وقتی از زبان خداوند بی نیاز او را می خوانیم و می شنويم، می دانیم كه اين جمله شعار 
نیست، بلکه حقیقتی است كه با زبان ساده مطرح می شود. 

غنییعنیبینیازی؛خداوند به دلیل توانمندی های مطلق خود، همة زير مجموعـة او 
كه بسیار گسترده و بی شمارند و در عین حال نیازمند مطلق، تمامی نیازمندی های آنها را 

می داند و با قدرت بی نظیر خود نیاز آنها را برطرف می كند؛ زيرا:
1– گنجینه ها و خزاين پروردگار غنی برای برطرف كردن هر نوع فقری ُپر است. اتفاقًا 

معنـای حقیقـی غنـی مطلـق همین است و احتیاج های فراوان بنده هم دلیل محکمـی بر فقر 
مطلق اوست.

2– غنّی مطلق وقتی فقر فقیر را برطرف كرد:

 اوالً آبروی فقیر را حفظ می كند. 

ثانیاً بر او مّنت نمی گذارد. 
ثالثاً آبروی فقیر را با افشای فقر او و كمک خود به او در جلو ديگران نمی برد.

۱- سورة فاطر، آية ۱۵. 
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3– اگر همین فقیـر صد بار ديگـر هم به خـدا مراجعـه كرد، پروردگار به او احتـرام 

می گذارد و او را تحقیر نمی كند و از او روی برنمی گرداند.

4– فقر همة فقرا را می داند و بدون نیاز به اظهار فقر، فقر فقیر را برطرف می كند. به 

قول شاعر:
از تلخـی سـؤال کسانی کـه واقفند               فرصت به لب گشـودن سائل نمی دهند

ادامة بحث
خديجه وقتی همسر دلبند خود را ديد و از وی شنید كه فرشتة وحی آيات اّولیـه را بر 
وی خوانده است و ايشان رسماً به نبّوت مبعوث شده اند، بسیار خوشحال شد و پیامبری 

وی را تصديق كرد و به ايشان ايمان آورد. 
پیامبر سپس به خديجه فرمودند:

- َدَثرين: مرا بپوشان. 
خديجه او را پوشانید. سپس پیامبر لحظه ای به استراحت پرداختند؛ اما اين استراحت 

كوتاه كه صرفاً برای رفع خستگی بود، ديری نپايید.

برپایی اّولین نماز جماعت
حال كه دو تن به پیامبر ايمان آورده اند- يعنی امیرالمـؤمنین علـی بن ابی طالب )ع( و 
حضرت خديجه- كه تعداد مسلمانان با شخص پیامبر جمعاً سه نفر بودند، نخستین نماز 
جماعت را در خانة خديجـه اقامه كردند؛ چیزی كه خود مولی در نهج البالغه به آن اعتراف 

می كند:
َو لَْم يْجَمْع بَیٌت َواِحٌد يْوَمِئذ ِفى ااْلِْساَلِم َغیَر َرُسوِل ال ّلِه )ص( 

َو َخِديَجَة َو أَنَا َثالُِثُهَما.
ِة.1 َسالَِة، َو أَُشُمّ ِريَح الُنُّبَوّ  أََرى نُوَر الَْوْحى َو الِرّ

آن زمان در خانه ای جز خانه ای که رسول حق )ص( و خدیجه در آن بودند،

اسالم وارد نشده بود،

و من سومی آنان بودم. 

نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم.
۱- نهج البالغه، خطبة ۲۳۴. معروف به خطبه قاصعه که طوالنی ترين خطبه هاست. قاصعه به معنای درهم کوبیدن مستکبران است.
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اّولین کسی که به پیامبر ایمان آورد که بود؟
 بحث های بسیار زيادی در اين باره در تاريخ آمده است. گروهی حضرت خديجه را اّولین 
گرونده به پیامبر اسالم می دانند.  بعضی ديگر نظرشان اين است كه امیرالمؤمنین علی بن 

 ابی طالب نخستین مسلمان محسوب می شود. 
اتفاقاً تمامی منابع شیعی و اغلب اسناد اهل تسنن حاكی از همین خبر است. تنها موضوعی 
كه گاه برداشت های خالفـی از آن می شود، اين است كه دشمنان اهل البیت كه نتوانسته اند انبوه 
اسناد موجود كه امیرالمؤمنین را نخستین ايمان آورنده به پیامبر معرفی می كنند، دست كاری 

نمايند، به توجیه پرداخته و می گويند:
- علی بن ابی طالب در هنگام بیعت با پیامبر به سن بلوغ نرسیده بود؟؟

شیعهمیگوید:

اوالً: امیرالمؤمنین در هنگام بیعت با پیامبر به سن بلوغ رسیده بودند.

 ثانیاً: اگر به فرض به سن بلوغ هم نرسیده بودند، دارای بلوغ عقلی و فکری بوده اند. وگر نه 

پیامبر اسالم بیعت امیرالمؤمنین را نمی پذيرفتند و آن را تکلیف »مااليطاق« می دانستند. اما 
پیامبر رحمت از همان آغاز وحی و شايد در همان غار حرا كه امیرالمؤمنین علی )ع( در 

هنگام نزول اولیة آيات الهی در غار حضور داشتند، بیعت امیرالمؤمنین را پذيرفتند.

خود مولی در نهج البالغه به اين موضوع بسیار مهم تصريح دارند:
یَطاِن ِحیَن نََزَل الَْوْحى َعَلیِه َصَلّى ا هلل َعَلیِه َو آلِِه َفُقْلُت: َو لََقْد َسِمْعُت َرنََّة الَشّ

نَُّة؟  يا َرُسوَل ال ّلِه َما هِذِه الَرّ
َفَقاَل: 

یَطاُن َقْد أَيَس ِمْن ِعَباَدِتِه. ِإنََّك َتْسَمُع َما أَْسَمُع، َو َتَرى َما أََرى،  هَذا الَشّ
ِإالَّ أَنََّك لَْسَت بَِنِبى، 

َو لِكَنَّك لََوِزيٌر َو ِإنََّك لََعَلى َخیر.1
به هنگام نزول وحی بر ایشان صلی اهلل علیه وآله، صدای نالة شیطان را شنیدم،

 پس از پیامبر پرسیدم: یا رسول اهلل! این ناله، چیست؟

فرمودند: این نالة شیطان است.

او از این که )با بعثت من به عنوان پیامبر خاتم( دیگر هرگز کسی او را نخواهد پرستید،

عمیقاً مأیوس شده، لذا فریاد می کند. 
۱- همان .
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یا علی! 

تو هرچه را که من می شنوم، می شنوی و هرچه را که من می بینم، می بینی. 

تفاوت در این است که تو پیامبر نیستی. اما وزیر من هستی و بر مسیر خیر استواری.

آقا امیرالمؤمنین)ع( در جای ديگری در همین مورد فرموده اند:
اَلِة .1 ُل َمْن أَنَاَب َو َسِمَع َو أََجاَب لَْم َيْسِبْقِنى ِإالَّ َرُسوُل اهلَلِ )ص( بِالصَّ اَللَُّهمَّ ِإنّى أَوَّ

پروردگارا! 

من نخستین کسی هستم که به سوی تو روی آوردم،

دعوت پیامبر را شنیدم و اجابت کردم؛

و هیچ کس جز پیامبر در برپایی نماز بر من سبقت نگرفت.

آخرین کالم

آخرين كالم و نکته ای كه در مورد پیش قدمی امیرالمؤمنین)ع( در بیعت با پیامبر بايد 
گفت اين است  كه: 

-امیرالمؤمنین)ع(ازفطرتخداباوریخودبهطرفاسالمقدمبرمیداشتندووارد
دنیایسعادتآفریناسالممیشدند،کهیکیازمشخصههایآندین،مسئولیتپذیری

است.حالآنکهبقیةمردماعمازمهاجروانصارازشرکوبتپرستیجدامیشدند،
وتوحیدرامیپذیرفتند.

هرچند از نظر عرفان شیعی نور پاک خاتم االنبیا و پرتو تابناک امیرالمؤمنین از »عالم 
ذر« يا »عالم میثاق« به وحدانیت پروردگار سبحان شهادت دادند، پس از آن بود كه خداوند 

اجازه داد كه كاينات از »قوه« به »فعل« درآيد و خلقت پا به عرصة وجود بگذارد. 

در حديث معروفی آمده است كه روزی رسول اهلل)ص( فرمودند:
ُکْنُت َوصّیًا َو اََدُم بَْیَن الْماء َوالطین.

من هم زمانی وّصی پیامبر اسالم بودم که هنوز ِگِل آدم آماده نشده بود.
یِن.2 ُکْنُت نَِبیًّا َوآَدُم بَْیَن الَْماِء َوالطِّ

من پیامبر بودم در زمانی که هنوز ِگل آدم آماده نشده بود.

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
۱- نهج البالغه، خطبة قاصعه .

۲- األسرار المرفوعه في األخبار الموضوعه، حديث ۳۵۲.



117

مهاجرت به حبشه
كار دعوِت آشکار به خوبی پیش می رفت، اما واكنش قريش هم نسبت به مسلمانان 

عموماً و پیامبر به خصوص هر روز سخت تر و شديدتر می شد. بهتر بگويیم: 
 - عکس العمل قريش نسبت به اسالم بستگی به پیشرفت اسالم و گرايش مردم مختلف

نسبت به دين جديد بود.
اينک ماه رجـب سال پنجـم بعثـت بود و درست دو سـال از آشکـارشدن دعـوت 
پیامبر می گذشت. در اين دو سال كه گرايش مردم به اسـالم شدت گرفته بود، خصومت 

قريش مضاعف شده و شکنجة مسلمانان آغاز شده بود. 
همین مشکالت باعث شد كه خط مهاجرت به كشورهای اطراف در دستور قرار گیرد.

يمن كه تحت الحماية ايران آن روز بود، مناسب برای مهاجرت نبود. 
»حیره« شرايطی مانند يمن برای مسلمانان داشت. به همین دلیل گـروهی از قبايل 

مختلف كه ده نفر بودند، رهسپار »حبشه« شدند. 
در آن سال ها حاكم حبشه »نجاشی« بود كه يک مسیحی متعصب و عدالت مدار بود. 
كشتی هايی كه بار و مسافر را از جده به حبشه می برد و بار و مسافر را به جده می رساندند، 
 در انتقال مهاجران نقش داشتند. از هر مسافر نیم دينار می گرفتند و در يک مسافرت چند روزه

آنها را به حبشه می رساندند. 
خبر رفتار خوب و جوانمـردانة پادشاه حبشه موجب خـرسندی پیامبر و مسلمانان 
شده بود و همین امر موجب شد كه 83 نفر از مسلمانان به زعامت جعفربن  ابی طالب عازم 

حبشه شوند.
 در اين مرحله بسیاری توانستند همسر و فرزندان خود را هم با خود ببرند.

يکی از مسلمانان به نام »ابی سلمه« همسر خود »ام السلمه« را با خود به حبشه برد. 
اين زن بعدها و پس از فوت همسرش، افتخار همسری با پیامبر را يافت. اين زن عاقل و با 

معرفت بعد از »خديجه« ارزشمند ترين همسر پیامبر محسوب می شود. 
وی خاطرات هجرت به حبشه را بارها برای آشنايان نقل كرده است.

با اجازه از محضر پیامبر رحمت)ص(
وقتی بعضی از افراد ساده لوح و بی بصیرت بعضی از رفتار پیامبر را می شنوند و 
با فکر بسیط خود می سنجند و اقدام پیامبـر)ص( را زير سؤال قرار می دهند، بدون آن كه 
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از خود بپرسند:
- چرا و به چه دلیل؟ 

- چه كسی به شما اجازة چنین كاری به شما داده است؟...
کار نیکان را قیاس از خود مگیر                گرچه باشد در نوشتن شیر شیر

اگر آنها قبل از هر نوع عکس العمل از خود بپرسند:
1– آيا قول و فعل پیامبر بايد با فکر و انديشه، تطبیق داشته باشد؟

2– آيا ايـن قـدر حـق ندارد اگر دچار ضعف بدنـی است، خود را بپـوشاند و قـدری 

استراحت كند؟

 3– آيا حال كه عزيز بنی هاشم به پیامبری مبعوث شده اند، ديگر نبايد نه چیزی بخورند

و بیاشامند و يا استراحت كنند؟
اين گونه ساده لوحی ها اُّمت های قبل هم داشته اند.

آن سفیهان به پیامبران می گفتند:
عاَم َو َيْمُشوَن ِفي اأْلَْسواق  .1 ِإنَُّهْم لََیْأُکُلوَن الطَّ

آنها )پیامبران( غذا می خورند و در بازارها راه می روند.

قرآن در اين باره می فرمايد:
عاَم َو ما کانُوا خالِدين .2 َو ما َجَعْلناُهْم َجَسداً ال َيْأُکُلوَن الطَّ
ما آنها را جنازة بی روح قرار ندادیم که غذا نخورند.

اصوالً خوردن و يا نخوردن غذا مشکلی را از جامعه حل نمی كند. 

خداوند سبحان از همان آغاز پیامبـران را از جنس خود مردم و از مردم قرار داد تا 
مخاطبان آنها احساس يگانگی كنند و از آنها فاصله نگیرند.

اتفاقاً قرآن كتاب انسان سـاز جهان آفرين كه همة دستوراتش منطبق با عقل سلیم و 
همة اندرزهايش شنیدنی و به كاربردنی و همة نقطه نظراتش دقیق و شخصّیت ساز است، 

در مورد خواب می فرمايد:
َو َجَعْلنا نَْوَمُكْم ُسباتًا.3

خواب را موجب آرامش شما قرار داده ایم.
۱- سورة فرقان، آية ۲0. 

۲- سورة انبیا، آية 8 . 
۳- سورة نبأ، آية ۹.
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در آية ديگری خواب را از آيات مهم پروردگار می داند:
َو ِمْن آياِتِه َمناُمُكْم بِاللَّْیِل َو النَّهار.1

یکی از آیات مهم پروردگار خواب روز و شب شماست.

انسانعاقلزودترمعنایایندوآیهرامیفهمد.
آری، خواب موجب آرامش و آسايش انسان است. تجربه نشان داده است اگر كسی 
سه شبانه روز نخوابد، خواهد ُمرد. ممکن است بعضی ايـراد بگیـرند كه اين حرف عملی 

نیست، زيرا ديده شده افرادی تا چندين شبانه روز بدون خواب زندگی می كنند.
اين هم درست است. افرادی يا به دلیل نوعی بیماری ناشناخته نمی توانند بخوابند، يا 
 افرادی كه می خواهند قهرمان شوند و به شهرت برسند و نام شان در مثاًل كتاب »گینس« ثبت

شود، پس از تمرينات بسیار سخت و مـرارت های فراوان می توانند چند شبانه  روز را 
اصاًل نخوابند. اينها هیچ كدام مالک نیستند. مـالک انسان های معمولی هستند كه بیش از 
99 درصد مردم را تشکیل می دهند. برای اينها لّذتی با استراحت توسط خواب به دست 

می آيد كه با چیز ديگری تأمین نمی شود. 
به همین دلیل خداوندخوابراازآیاتمهمخودبرشمردهاست.

به اصل مطلب برمی گرديم.
پیامبر رحمت پس از رسیدن به خانه و لختی استراحت و احتماالً خواب، تجديد قوا 

كردند. پس از آن به مأموريت مهم و آسمانی خود پرداختند.

ثِّر برای چه بود؟ نزول سورة ُمدَّ
بعضی از افراد فکر می كنند كه سورة مباركـة ُمّدّثر به همین منظور نازل شده است. 
چون مخاطب آيه پیامبـر است. آيه مخاطب خود را كه جامة خواب به خود پیچیده معرفی 

می كند.
بايد به صراحت بگويیم كه اين گونه نیست. 

عموم علمای شیعه و بیشتر محققان اهل تسنن معتقدند كه آيات آغازين اين سوره در 
سال سوم بعثت نازل شده است. بنابراين:

محتوایاینآیاتارتباطیبهاستراحتمختصرپیامبرپسازنزولآیاتاولیةسورة
علقندارد.

۱- سورة روم، آية ۲۳.
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بايد اضافه كنیم:
همة مفسران معتقدند كه فقط 5 آيه از آيات نوزده گانة سورة علق در غار حرا نازل 

شده است. چهارده آية ديگر به تدريج آمده و سوره در مدينه تکمیل گشته است.
دلیل روشن اين ادعا آيات زير است:

اَ َرأَْيَت الَّذى َيْنهى، 
َعْبداً ِإذا َصلَّى   .1

آیا دیدی کسی را که نهی می کرد؛

بنده ای که نماز می خواند.

همه می دانیم كه حکم واجب شدن نماز در مدينه نازل و ابالغ شده است. اين خود 
نشانگر آن است كه آية فوق در دهة دوم بعثت آمده است.

مفسران محترم هم بر اين نکته تصريح دارند كه :
سوره »اقرأ« اّولین سوره ای است كه در آغاز بعثت نازل شده، ولی سورة »مدثر« 
اّولین سوره ای است كه پس از دعوت آشکار يعنی سه سال بعد فروفرستاده شده است.2

همین آيه و با همین لحن نشان می دهد كه پیامبر مورد لطف ويژه خداوند می باشد.  
خطاب به پیامبر كه آن حضرت ردا بر خود كشیده است، به جای خطاب با عنوان رسول 

و نبی می تواند بیانگر حقیقت يادشده باشد.3

هشدار به فامیل
پیامبر عظیم الشأن اسالم نخست نمی توانستند در مّکه رسالت خود را آشکار كنند و 
همة مردم را به اسالم دعوت نمايند. اين كار نیازمند مقدماتی بود كه به مرور زمان ايجاد 

می شد. لذا پیامبر برابر دستور صريح قرآن كه می فرمايد:
َو أَْنِذْر َعشیَرَتَك اأْلَْقَربین .4

عشیره و فامیل خود را نخست انذار بده )و از توحید و یکتاپرستی آگاه نما(.

پیامبر رحمت طی مراسمی كه همة فامیل در آن جمع بودند، موضوع رسالت خود را 
با زبان فصیح و نرم برای حاضران مطرح فرمودند. اما از جمع حاضر كه در حدود 20 نفر 

۱- سورة علق، آيات ۹ و ۱0. 
۲- تفسیر نمونه، ج ۲۵، ص ۲0۵ - تفسیر المیزان، ج ۲0، ص ۲6۱.

۳- تفسیر راهنما، ج ۱۹ ص ۳8۲ .
۴- سورة شعرا، آية ۲۱۴. 
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بودند، هیچ كس دعوت پیامبر رحمت را نپذيرفت. 
روز ديگر هم ماجرا تکرار شد؛ اما از احدی دعوی نصرت برنخواست.

در سومین میهمانی كه آخرين میهمانی هم محسوب می شد، باز هم در برابر دعوت 
پیامبر به اسالم غیر از امیرالمؤمنین كسی حاضر به پذيرفتن اسالم نشد. 

در اين جا بود كه پیامبر دست خود را به طرف علی بن ابی طالب دراز كردند و عمالً و 
علناً امیرالمؤمنین در جمع، اسالم خود را آشکار نمودند و پیامبر در همان مجلس گفت:

- پسرعمم علی بن ابی طالب جانشین من است.
 در دو سه جلسه ابولهب بدترين رفتار همراه با اعتـراض را داشت؛ حتی در پايان جلسة

سوم كه پیامبر وعدة عذاب جهنم را برای مشركین دادند، همین شخص تندمزاج و عصبانی 
به پیامبر گفت:

 تّبأ لََك.
 نابود شوی.

خداوند سبحان نیز با لحن محکم و بسیار جدی آية زير را بر پیامبر نازل فرمود:
1. َتبَّْت َيدا أَبي  لََهٍب َو َتبَّ

بریده باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او باد.
خالصه آن كه:

اسالم به تدريج فراگیر شد و كینه های عمیق  قريش هم رو به فزونی گذاشت.
اينها تماماً بخشی از تبعات دعوت به توحید بود. 

 اصوالً اسالم به همین دلیل دين برتر و طبعاً به همین دلیل ماندگار است كه برای ماندن
برنامة اجرايی و كاربردی دارد.

اگر پذيرفتیم كه تبلیـغ توحیـد و ترويج خـداباوری وظیفـه است،  مبارزه با معاندان، 
بت پرستان و خودپرستان بخشی از مشکالت مسیر است. اما وقتی پذيرفتیم كه راه توحید 

يکی است و بقیة راه ها باطل، وظیفة ما روشن تر می شود.
قرآن می فرمايد: 

الل2  َفماذا بَْعَدالَْحقِّ ِإالَّالضَّ
و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ 

يعنی: راهی غیر از راه خدا، گمراهی است.
۱- سورة مسد، آية ۱. 

۲- سورة يونس، آية ۳۲. 
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بنابراين:
برای طی طريق در مسیر توحید بايد همة مشکالت مسیر را پذيرفت و با آنها جنگید 

و راه خود را باز كرد. 
راستی آيا هرگز از خود پرسیده ايم كه:

-چراائمهاطهار)ع(یاباشمشیردشمنویاباسممعاندانتوحیدبهشهادترسیدهاند؟
-وآیاچراییکشتهشدنمداومانبیایالهیراجویاشدهایم؟

كه خداوند فرموده است:
یَن بَِغْیِر َحق . 1  ِ َو َيْقُتُلوَن النَِّبیِّ

پیامبران الهی را به طور مستمر می کشند.

دلیلش روشن است. 
ائمة اطهار)ع( كه وارث انبیای الهی بوده اند، مسیر توحید را با اعتقاد و دقت ادامه دادند 
و اين راه را تا حد زيادی هموار نمودند. اما چون خودپرستان ضدتوحید عمل آنها را و 

خود آنها را مانع حاكمیت خود می ديدند، آنان را می كشتند.
اين حركت تا امروز و تا قیامت ادامه دارد، تا سرانجام پرچم بلند توحید بر بلندای 

آفرينش به اهتزار در آيد.

۱- سورة آل عمران، آية ۲6.
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غنیمت و غرامت
اهل منطق می گويند: 

َمْن لَُه الُغْنُم َفَعَلْیِه الُغرم.1
هر کسی از غنیمت چیزی بهره مند می شود، 

غرامت آن را هم باید بپردازد. 

اين يک اصل مسلّم و پذيرفته شده است كه وقتی شخصی به نعمتی دست يافت و از 
منافع چیزی بهره مند گرديد:

اوالً: اين گونه دستاوردها اغلب حاصل تالش های مستمر و كوشش بسیار است.

ثانیاً: اين دستاوردها از هر نوع كه باشد، بايد ديگران را در آن سهیم كرد و اگر پیروزی 
 بر خصم باشد، بايد ديگران هم در جشن آن پیـروزی شريک كـرده و در دستاوردهای

آن سهیم نمود. 
اسـالم يک دين الهـی و آسمانـی است و خداوند، پروردگار جهان ازلی و ابدی، اراده 

كرده است كه اسالم دين عامه باشد، چنان كه قرآن می فرمايد:
۱-  قاعده ای است در حقوق مدنی؛ به اين معنی که دستیابی به هر نفع و سودی بايد به میزان قابلیت شخص در تحمل خسارات و 

ريسک های احتمالی باشد.
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 َو َرضیُت لَُكُم اإْلِْسالَم دينًا.1

و اسالم را برای شما ]به عنوان [ آیینی برگزیدم .

به رغم اين موضوع كه اسالم يک هدية الهی است، پیامبر عالی قدر اسالم برای پیشرفت 
و فراگیر شدن آن زحمات بسیاری كشیدند و آسیب های روحی و جسمی فراوانی پیدا 

كردند تا اسالم را به پیش ببرند. 
اين مهم است، يعنی به رغم آن كه؛

1– دین اسالم، دین خداست.

2– خواست خدا بود که اسالم دین همگانی شود.

3– ارادة خداوند بر حفظ اسالم بوده و هست.

ْکَر َو ِإنَّا لَُه لَحاِفُظوَن .2  لَْنا الذِّ  ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
بی تردید، ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم، و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود

ولی با حفظ همة موارد سه  گانة فوق، قرار خداوند بر اين نبود كه موضوع راهبردی 
پیشرفت اسالم از راه های غیرمتعارف و غیرعادی پیش برود. لذا بايد مردمی كه از منافع 
عظیم آسمانی اسالم بهره مند شده اند و اسالم آنها را از گمراهی آشکار رها كرده، مواردی 

را رعايت كنند؛  كه خود اشاره دارد:
 َو ِإْن کانُوا ِمْن َقْبُل لَفي  َضالٍل ُمبینٍ  .3

قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

بنابراين بار سنگین پاسداری از اسالم و پیشبرد اسالم بر دوش مسلمانان گذاشته 
شده است و شخص اّول در اين مبارزه ديرپای و استراتژيک نیز، پیامبر اسالم)ص( بود. 
 ما بعدها و در همین كتاب راجع به جنگ های فراوان دفاعی اسالم خواهیم گفت كه پیامبر

در غزوات حضور فّعال داشتند و بارها تا مرز شهادت پیش رفتند... 
عالوه بر آن مجموعة تلخی هايی كه از رهگذر دفاع از ارزش های اسالمی چشیدند 
و آزارهايی كه ديدند، از مجموعة مشکالتی كه 124 هزار پیامبر داشتند, بیشتر بود؛ به 

طوری كه خود فرمودند:
۱- سورة مائده، آية ۳ .
۲- سورة حجر، آية ۹.

۳- سورةآل عمران، آية ۱6۴. 
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 َما أوِذَى نَبّى ِمثِل َما أوذيُت.1

هیچ پیامبری به اندازة من آزار ندید و آزرده نشد.

آزردنپیامبرکاردنیاپرستانمستکبـراست و آزرده خاطر شدن پیامبر هم تبعات 
رسالت و زكات توحید مداری اسالم عزيز محسوب می شود. اين دو جريان از زمان هابیل 

و قابیل بوده است و تا نفخ صور امتداد خواهد يافت.
اصوالًاسالمدینمبارزهاست.مبارزهعلیهکفروشرک،شعاراسالماست.

خداوند كريم و رحیم كه رحمت بی پايان هستی در ذات اوست، فرموده است:
ْحَمة.2 َکَتَب َربُُّكْم َعلى  نَْفِسِه الرَّ

پروردگارتان رحمت را بر خود مقّرر کرده  است.

 پروردگار برای خويشتن خويش رحمت بی پايان و عظیم را خواسته و  جاری كرده است.
اين رحمت بی پايان با بعثت پیامبر رحمت و با واسطـة ايشان در هستی به جريان افتاده 

است. 
َو ما أَْرَسْلناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِْلعالَمین .3

و ما تو را فقط و فقط برای همة عالمیان به عنوان رحمت بی پایان فرستادیم.

رحمت، با مائده و طعام متفاوت است. اصوالًچیزهایموقتوگذرارا»نعمت«میگویند،
مانند:  نعمت سالمتی. 

»رحمت«مجموعةارزشهاوکرامتهاییاستکهخداوندسبحانبرایبندگانخودخواسته
است,کهمشابهآندرهیچکجایافتنمیشود و در انديشه، مرام و مکتب هیـچ ادعاكننده ای

وجود ندارد؛ به قول امروزی ها، اين فروشگاه »شعبه« ندارد.

حال ببینیم وظایف و مسؤولیت ما در این زمینه  ها چیست؟
1- وقتی ذات اقدس خداوند رحمان و رحیم سعادت دنیا را با بعثت پیامبر اسالم برای 
بشريت نوشت و خود با همة وجود از آن رحمت، حمايت همه جانبه نمود, مردم دانا و 
عارف بايد خود را در معرض شمیم دلکش آن گلزار شکوفا قرار دهند تا از عطر دلپذير 

آن، روح و جان و جسم خود را بهره مند سازند. اين حداقل وظیفة بنده است. 
اگر بنده اين حّد از تالش را نداشته باشد، مسلماً كوشش انبیا بیهوده بوده است. 

۱- بحاراألنوار، ج ۳۹، ص ۵۵ .
۲- سورة انعام، آية ۵۴ . 
۳- سورة انبیا، آية ۱07.
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2- دومین وظیفة بنده، دل دادن بیشتر به رهنمودهای پیامبر رحمت است. اين حركت، 
عالوه بر تثبیت حركت اّول، راه را برای تعالی و بالندگی باز می كند و مانند بال و پر، انسان 

را برای پرواز روحی فراهم می نمايد. 

3- سومین وظیفة بنده، چشاندن اين همه موهبت به ديگران و ترويج اين فکـر زيبا به 
افراد مستعد است.

همان گـونه كه گفتیم، هر كدام از مراحل سه  گانة فـوق كـه شـرط دايمـی مسلمانـی 
است، هزينه هايی دارد؛ به خصوص مرحلـة سـوم كه جداً سخت و طاقت فرساست. 

هیچ كس نگفته و از كسی نشنیديم و در جايی نوشتـه نشده كه اين  همـه رحمـت و 
عنايت حق، مجانی به دست مردم خواهد رسید. اصوالً جهاد به همین منظور در اسالم در 

شرايطی واجب شده است؛ كه خداوند می فرمايد:
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا!

َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتْنِجیُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِیٍم،
 ُتْؤِمُنوَن بِاهللِ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفى َسِبیِل اهللِ بَِأْمَوالُِكْم َو أَْنُفِسُكْم، 

 َذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن .1
ای اهل ایمان! آیا می خواهید شما را به یک سرمایه گذاری 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؛

این ]گذشت و فداکاری [ اگر بدانید، برای شما بهتر است.

 راستی كهجهاددرراهحفظوتثبیتاسالمیکاصلبسیارمترقیوزیبایاسالمیاست.
موضوعی كه هم موجببقاوتقویتاسالم می شود و هم عّزتمسلمانان پايدار می ماند.

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( در مورد اهمیت جهاد می فرمايند:
َفِإنَّ الِجَهاَد بَاٌب ِمْن أَْبَواِب الَجنَِّة، 

ِة أَْولَِیائِِه .2 َفَتَحُه ا هللُ لَِخاصَّ
دقیقاً جهاد در راه خداوند دری از بهشت است،

 که خداوند آن را برای خاصان درگاه خود گشوده است. 
۱- سوره صف، آيات ۱0 و ۱۱.

۲- نهج البالغه، خطبة ۲7.
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بدبخت مردمی كه به هر دلیل از اين نعمت بزرگ محرومند؛ كه اينان از همه چیز حتی 
از ساية خودشان هم واهمه دارند. بدبخت تر آنهايی هستند كه اگر پیامبرشان امر محکم 
خداوند در جهاد را به آنها ابالغ كرد، با كمال گستاخی كه نشان نادانی و ذلّت آنهاست، 

می گويند:
َفاْذَهْب أَْنَت َو َربَُّك َفقاِتال ِإنَّا هاُهنا قاِعُدون .1

تو و خدایت بروید و با آنها بجنگید ما در این جا می مانیم.

ذلّت پایدار
امیرالمؤمنین )ع( در ادامة خطبة اثربخش خود می فرمايند:

َغاِر َوالَقَماُء  َث بِالصَّ ، َو َشِمَلُه الَباَلُء، َو ُديِّ لِّ  َفَمْن َتَرَکُه أَلَبَسُه ا هللُ َثْوَب الذُّ
هرکس جنگ و جهاد را از روی بی  اعتنایی ترک کند،

خداوند بر او جامة ِذلَّْت بپوشاند و غرق بال نماید،

و به بی مقداری و بی ارجی و حقارت بسیار و پستی گرفتار آید.

 َو ُضِرَب َعَلى َقْلِبِه بِااْلِْسَهاِب، َو أُِديَل الَحقُّ ِمْنُه بَِتْضِییِع الِجَهاِد، 
َو ِسیَم الَخْسَف، َو ُمِنَع النََّصَف.

بر دل آن کس که از جهاد در راه خدا خوددداری کند،

 پرده های بی عقلی افکنده می شود؛

و به دلیل ترک جهاد،

حق از او گرفته شود و محکوم به ذلّت و خواری و محروم از انصاف گردد.

  همان گونه كه خوانندگان عزيز توجه می كنند تمامی خطبه به تبعات فرار از جهاد اختصاص
دارد و آشکارترين آثار آن ذلّت است. واژة ذّلت را مولی در چند جای خطبة خود آورده اند.

 دأب2 امیرالمؤمنین اين است كه در مسائل مهم وارد موضوعات ريز می شوند. 
در باب فراری بودن از جهاد آقا می خواهند بگويند:
-کسیکهاهلجهادنیست،اصوالًاهلمنطقنیست.

يعنی او نمی تواند در اجتماع دوست و دشمن خود را مشخص كـند،  كه با دوستان 
مماشات و مدارا كند و با دشمن، هـر كس باشد و هر جا كه هست، به ستیز بپردازد؛ چرا 
كه در غیر اين  صورت،  دشمن از ما آسـوده خواهد شد و به تهاجم به مال و جان مردم 

۱- سورة مائده، آية ۲۴. 
۲- عادت، خصلت، خوی.
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خواهد پرداخت و حرث و نسل را نابود خواهد كرد؛
                         و اين يعنی ذلّت و ذلّت پايدار.

قرآن كريم درباره ذلّت و مسکنت يهود،  پس از مخالفـت جـّدی آنها با فرمان جهاد،  
چنین می فرمايد:

لَُّة َو الَْمْسَكَنُة َو باُؤ بَِغَضٍب ِمَن اهلل .1 َو ُضِربَْت َعَلْیِهُم الذِّ
پس ُمهر ذلّت بر پیشانی آنها زده شد و به خشم خدایی گرفتار شدند.

بنابراين خداوند كريم و رحیم و رحمان پیامبری را با همین نشانه ها مبعوث فرمود تا 
مردم را از گمراهی آشکار رها سازد. 

رهايی از گرفتاری با اسالم به دست می آيد و اسالم دين جنگ و جهاد در مسیر حفظ 
ارزش های اسالمی است.

راه دوری نرویم. 
به راستی اگر انقالب حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه نبود،  سلطة سنگین قدرت های 
استعمارگر و به خصوص صهیونیست ها بر كشورمان ادامه می يافت و تقويت می شد و تمامی 
 ارزش های اسالمی پايمال می گرديد و جان و مال و حتی نوامیس مردم مسلمان كشورمان

دستخوش مطامع صهیونیست ها و استکبار جهانی می شد؛ چیزی كه شروع شده بود. ولی 
به بركت انقالب متوقف شد و نابود گشت.

 رسیدن به چنین دستاورد عظیمی بدون جهـاد كردن و محـرومیت كشیدن میسور 
نبود. اتفاقاً  تحمیل جنگ 8 ساله،  درگیـری ها، توطئه ها،  تحريم ها،  ترورها و تهديدها همه 

و همه هزينه های گزاف استقالل و آزادی كشور و مردم است. 

بدون اين مصايب، افراد شناخته نمی شدند و توجه ويژه به انقالب نمی شد. نه آن كه 
خداوند كشته  شدن و شهادت را دوست دارد؛ خیر. شهادت در راه خدا و محرومیت كشیدن و 
 تحريم ها و تهديدها و دشواری های ديگر الزمة پاسداری از حق و حقیقت است. زيرا استکبار

جهانی و بت پرست ها و خودپرست ها كه صاحب آن همه مکـنت و قـدرت هستند،  در برابر 
حق و حق مداران ساكت نمی نشینند و با همة امکانات به جنگ صالحان می آيند. 

 از طرفی وظیفة پاسداری از ارزش های الهی وظیفة مؤمنان است. پس اين جنگ و درگیری
 حتمی و دايمی و غیرقابل انکار است و جراحت و شهادت  هم الزمة آن.

۱- سورة بقره، آية 6۱ .
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تبعات آشکار شدن تبلیغ اسالم
مادام كه پیامبـر عظیم الشأن اسالم)ص( دعوت خود را آشکار نکرده بودند، مشركین 
قريش كه كم و بیش از موضوع اسالم و ادعاهای پیامبر چیزهايی شنیده بودند،  موضوع 
را جدی نمی گرفتند. اما وقتی حقیقت دعوت آشکار شد،  دشمنی ها هم جّدی تر و آشکارتر 

گرديد.
 راستی اين هم يکی ديگر از سیاست های حساب شده و دقیق پیامبر اسالم بود كه به امر

خداوند سبحان سه سال دعوت خود را آشکار نساختند.
اين سه سال ارزيابی دقیـقی از واكنش قريش نسبت به اسالم و مسلمانان به دست 

پیامبر داد. ارزيابی دقیق پیامبر اين بود كه:
 1– بت پرستان قريش واكنش تنـد و خصمانه ای را نسبت به هر چیز و هر كس كه كانون

بت پـرستی و خودپـرستی آنها را تهديد كند، نشان خواهند داد.

2– اين كه اين رفتارها اغلب سطحی و غیرمؤثر هرگز نمی تواند چهرة نورانی توحید را 

خدشه دار كند؛ زيرا بت پرستی عاری از جاذبة معقول و اثرگذار است.

 3– به رغم همة كاستی هايی كه در بت پرستی وجود دارد، برای ريشه دواندن نهال نوپای

اسالم و افزايش تعداد مسلمانان و ترويج مطلوب اسالم، مسلماً مشکالت پیش رو بسیار 
زياد و پرهزينه است.

پیامبر به همین دلیل اصحاب خود را به پايداری در برابر مشکالت و بردباری انقالبی 
وادار می فرمودند. 

قرآن كريم هم به طور مرتب با آيات روشنگر و فوق العاده اثرگذار خود مژدة پیروزی 
حتمی را مطرح می كند:

ُل َعَلْیِهُم الَْمالئَِكُة، ِإنَّ الَّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ
 أاَلَّ َتخاُفوا َو ال َتْحَزنُوا؛ َو أَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَّتى  ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن .1

به راستی کسانی که به خدا ایمان آورده اند و در این مسیر پایداری فراوان می کنند،
 مالئکه بر آنها نازل می شود و به آنها می گوید:

 نترسید و نگران نباشید! 
همچنین به آنها می گوید:

 مژدة بهشت باد بر شما که به شما وعدة آن داده شده است.
۱- سورة فصلت، آية ۳0. 
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رفتار قريش با پیامبر و مسلمانان از انسجام و هماهنگی الزم برخوردار نبود، به طوری 
 كه برخورد افرادی مانند ابولهب و عدة ديگری از افراد قريش بسیار تند، زشت و خارج از عرف

بود. از طرف ديگر سران قريش با ابوطالب عموی پیامبر كه مردی بزرگ، عمیق و عاقل 
بود و همان روزهای اّولیة بعثت، به پیامبر ايمان آورده بود ولي برای اطالع از تصمیمات 
قريش ترجیح پیامبر و خود  وی اين بود كه ايمانش را آشکار نسازد، تماس گرفتند و به 

وی گفتند:
»برادرزادة تو به خدايان ما ناسـزا می  گويد و از آيین ما را به زشتـی ياد می كند و به 
افکار و عقايد ما می خندد و پدران ما را گمـراه می شمرد. يا به او دستور بده! كـه دست از 

سر ما بردارد و يا اين كه او را در اختیار ما بگذار و حمايت خود را از او بردار!!.1

پاسخ مدبرانة ابوطالب همان گونه كه انتظار می رفت، بر قريش اثر گذاشت و آنها به 
طور موقت در برابر پیامبر اسالم صبر در پیش گرفتند.

سرعت گسترش اسالم و آمار رو به افزايش مسلمانان چیزی نبود كه از چشم قريش 
دور بماند. خشم قريش زمانی بیشتر شد كه گزارش رسید پیامبر به سراغ قبايل و عشاير 

اطراف رفته و آنها را به اسالم دعوت كرده است. 

علی هـذا قريش بار ديگر و اين بار انعطاف ناپذير و خیلی جـّدی پیش ابی طـالب رفتند 
و گفتند:

»ای ابوطالب! تو از نظر شرافت و سن  بر ما برتری داری، ولی ما قباًل هم به تو گفتیم 
كه برادرزادة خود را از تبلیـغ آيین جديد باز بدار. مع الوصف شما اعتنا نکرديد. اكنون جام 
صبر ما لبريز شده و ما بیش از اين نمی توانیم تحمل كنیم كه ببینیم فردی از ما به خدايان 
 ما بدگويـی می كند و ما را بی خرد و افکار ما را پست می شمـرد. بر تو فرض است كه او را

از هر گونه فعالّیت باز داری وگرنه با او و تو كه حامی او هستی، مبارزه می كنیم؛ تا تکلیف 
هر دو گروه معّین گردد و يکی از آنها از بین برود«.2

وقتی كه ابـوطالب نزد پیامبـر رفت و پیام قريش را به ايشان رساند، پیامبر بی اعتنا به 
تهديدات قريش، همچنان راه خود را با اعتقاد راسخ و قدرت ادامه دادند.

تصور نشود كه اين پیام ها ساده و عادی بوده است. شهری آكنده از 360 بت با مردمی 
به شدت مغرور، خودخواه و كم خرد كه جز مّکه و اطراف مّکه را نمی ديدند و سیادت و آقايی 

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل جعفر سبحانی، ص ۱08.
۲- همان، ص ۱0۹.
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پوشالی خود را ماندگار و آسیب ناپذير می پنداشتند و حاضر نبودند كه دست از تالش های 
 خود بردارند. آنها وقتی ديدند كه مالقات قبل با ابوطالب و پیام و صحبت و تهديدات

آنها بر پیامبر بی اثر بوده است، بر آن شدند تا از راه ديگری وارد شوند، تا شايد مؤثر واقع 
شود. 

قريش بار سوم با ابوطالب مالقات كردند و به او گفتند: 
»اگر برادرزادة تو فاقد ثروت و مال است، ما می توانیم او را ثروتمند كنیم. اگر نیازمند 
به مقام و منصب باشد، همة مناصب مّکه در دست ماست، ما هر نوع مقامی كه می خواهد 
به او خواهیم سپرد. اگر همسری بخواهد، دختران قريش نزد ما هستند. اگر بیماری دارد!! 
كامالً ما آماده ايم كه در تمامی اين مـالحظات جانب او را بگیـريم تا او دست از ادعاهای 

خود بردارد. 
پیامبر در پاسخ قريش فرمودند:

اْه! َو اهللُ َيا َعمَّ
ْمُس ِفي َيِمیِني َو الَْقَمُر ِفى ِشَمالِى َعلي اَن اَتَرَك هذا االَثر ،  لَْو َوَضعُوا الشَّ

َحّتى َيْظِهرُه اهللُ  اَو اَهِلَك فیه َما َتَرکُتُه.1
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 فوق العاده 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 حمايت تو دست برنمی دارم. مأموريت خود را ادامه بده؛ من حامی تو ام. 
اما باز هم فشارها تشديد می شود.

 قريِش مغرور وقتی ديدند تهديدها و تطمیع ها اثری ندارد، بلکه فعالیت پیامبر رو به افزايش
است و هر روز خبـر تازه ای از فزونـی تعداد مسلمانان می رسد، در دو جبهـه دست به 

۱- سیره ابن هشام ج ۱ ص ۲6۵ 
ْمُس ِفي َيِمینِي َو الَْقَمُر ِفي ِشَمالِي َما تََرْکُت َهَذا الَْقْوَل َحتَّی أُنِْفَذُه أَْو أُْقَتَل ُدونَُه ُثمَّ اْسَتْعَبَر  اْه لَْو ُوِضَعِت الشَّ بحاراألنوار، ج ۳۵، ص 86 :َ َيا َعمَّ

َفَبَکی ُثمَّ َقاَم ُيَولّي ...ِ
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كـار شدند تا شايد تأثیر بگذارد:
1– جبهة سیاسی: 

يکی از عوامل مؤثر در ترويج سريع اسالم در مّکه بت پرستی مردم مّکه بود. بت پرستی 
ضدعقل و ضدفطرت محسوب می شد و پیامبر برعکس، مردم را به توحید و خداپرستی كه 

فطری است و شوق آن در نهاد هر انسانی هست، دعوت می كردند.
بت پرستان كه تحمل اين تبلیغات را نداشتند و چیزی هم نداشتند كه مردم را از پیروی 
اسالم دور كنند، پیامبر را )نعوذباهلل( به سحر و جادو متهم می كردند و يا كاهن می گفتند... 
و اتهاماتی از اين قبیل. اّما عاقالن تفاوت ِسحر و كهانت1 را با وحـی به خوبـی تشخیص 

می دادند و آيات الهی را كالمی فوق العاده می ديدند.

2– جبهة خشونت:

رفتار قريش با شخص پیامبر، هم نشان از خوی ددمنشی قريش بود و هم آثار زشت 
بت پرستی محسوب می شد. قريش در برابر پیامبر رفتاری بسیار خشن داشت.

يکی از سران وحشی قريش ابوجهل بود. او كه نام اولیه اش اُبوالَحَکم بود، به دلیل 
بروز جهالت بسیار نسبت به پیامبر به ابوجهل )پدر نادانی ها( معروف گرديد. 

ذياًل به بعضی از رفتار وی با پیامبر اشاره می كنیم.
1– روزی ابوجهـل در منطقة صفا پیامبـر)ص( را ديد و به او ناسـزا گفت و ايشان را 

آزرده  خاطر كرد. 
پیامبر در برابر جسارت های وی ساكت شدند.

2 –روزی ديگر پیامبر برای برگزاری نماز به مسجدالحرام رفته بودند، ابوجهل كه 

از قبل منتظر پیامبر بود در گوشه ای نشسته بود. همین كه پیامبر به مسجد وارد شدند، 
شکمبة كثیف گوسفندی را بر سر ايشان زد )شايد ابولهب بوده است(.

آزار و ایذاي مسلمانان
هیچ مسلمانی از آزار قريش در امان نبود. اصوالً مّکه برای هیچ يک از مسلمانان امنیت 
نداشت. اما از مسلمانان آنهايی كه از قبايل غیرمعروف و كم تعداد بودند، بیشتر در معرض 

تهاجم و توهین و شکنجه قريش بودند. 
در اين مورد به اراية دو نمونه بسنده می كنیم:

۱- کاهنی، فال گويی، پیش گويی، اخترگويی . اخترشناسی و فالگويی، غیب گويی کردن، از مغیبات خبر دادن و ...
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1– عّمار یاسر
يکی از مسلمانان خوش نام و پیش قدم در اسالم و واليت مدار عّمار ياسر است. شهرت 
خاندان عّمار به خاطر تحّمل شکنجه های »مااليطاق« است. ابوجهل تصمیم داشت پدر و مادر 
عّمار يعنی ياسر و سمّیه را چنان شکنجه كند كه عبرتی برای ديگر مسلمانان باشد. از اين نظر 
آتش سنگینی فراهم كرد و عّمار و سمّیه و ياسر را به نزديک آتش برد. سپس با نیش خنجر 
و آهن گداخته به جان ياسر و سمّیه و حتی عّمار افتاد. شدت شکنجه به قدری توان فرسا و 
جان كاه بود كه والدين عّمار تحمل نکردند و در زير شکنجة ابوجهل جان به جان آفرين تقديم 
كردند. بدين سان اين دو نخستین شهیدان  مکتب اسالم محسوب می شوند. البته جمعی عّمار 
 را از زير شکنجة ابوجهل نجات دادند، چون والدين وی در مّکه كسی را نداشتند كه جسد آنها را 

دفن كنند!! ناچار عّمار را نکشتند كه جنازة آنها را دفن كند.
موّحـد چـو بـرپای ریزی زرش                و گر تیـغ هنـدی زنی بر سرش
امید و هراسش نباشد به کس                بر این است بنیاد توحیـد و بس1

2– ابوذر غفاری
يکی ديگر از مسلمانان پیش قدم در اسالم و باصفا و واليت مدار حضرت ابوذر است. 

هم او بود كه پیامبر اسالم كه اهل اغراق و زياده گويی نیستند، دربارة ابوذر فرمودند:
- آسمان بر راستگوتر از ابوذر سايه نینداخته است.

وی چهارمین نفری است كه به افتخار مسلمان شدن نايل آمد و از همان آغاز مورد 
توجه و عنايت ويژة پیامبر قرار گرفت. 

يکی از عواملی كه موجب محّبت ويژة پیامبـر نسبت به وی شد و تا آخـر هم ادامه 
يافت، روح پرخاشگرانة وی در مقابل بت پرستان ستیزه جو بود.

پیامبر پس از آن كه ابوذر آشکارا ايمان آورد، به وی مأموريت دادند تا به میان قبیلة 
خود بازگردد و همه را به اسالم دعوت كند. 

ابوذر پذيرفت؛ اما به پیامبر گفت: 
- دوست دارم قبل از آن  كه از مّکه خارج گردم، ندای توحید را در مّکه طنین انداز شوم. 
پس از اين بحث و در موقعی كه اغلب بت پرست ها در مسجدالحرام جمع شده بودند، 

وارد مسجد شد و با صدای بلند گفت:
۱- سعدی
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داً َرُسوُل اهللَ.  أَْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اهللُ    و    أَْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
ابوذر در مّکه هیچ كس را نداشت. لذا سران و اراذل و اوباش قريش به وی نزديک 
شدند و آن قدر مشت و لگد به وی زدند كه بیهوش نقش بر زمین شد. در اين هنگام عباس 
عموی پیامبر نزديک آنها آمد و گفت: ابوذر از قبیلة ِغفار است. كاروان قريش سالی چند 
بار از میان اين قبیله رفت و آمد می كند، اگر ابوذر در مّکه كشته شود، افراد قبیلة وی ممکن 

است مسیر كاروان مکیان را ناامن كنند. با اين تمهید ابوذر از دست مکیان رها گرديد.
اما ابوذر كسی نبود كه در برابر بت پرستان كوتاه بیايد.

 او روزی در مسجدالحرام بود. زنی را ديد كه در برابر بت ها به نیايش و دعا مشغول است.
ابوذر از نادانی آن زن تعجب كرد و گفت: از اين بت ها هیچ كاری برنمی آيد. فرياد زن از 
حرف ابـوذر بلند شد. جـوانان تبـه كار قريش به تحريک سران خود مجدداً بر سر ابـوذر 

ريختند و به شدت او را شکنجه كردند.

مهاجرت به حبشه
قبالً گفتیم كه چون محیط مّکه برای زندگی مسلمانان طاقت فرسا شده بود، جمعی از 

آنها به حبشه مهاجرت كردند. اين مهاجرت در چند مرحله انجام شد.
- در مرحلةاول گروه اندكی در حدود 10 نفر به حبشه رفتند.

- در مرحلةبعد هیأتی 83 نفره به زعامت جعفربن ابی طالب به حبشه رفتند. آنها پس از 
مالقات با نجاشی پادشاه موحد حبشه و انگیزة مهاجرت خود زندگی جديد در اين كشور 
را آغاز كردند. زندگی در كشوری دورافتاده و كم رونق و با امکانات بسیار محدود؛ بسیار 
سخت بود. زيرا مسلمانان مهاجر فرصت زيادی نداشتند كه بخواهند پول و امکاناتی برای 

زندگی در محل جديد خود همراه بیاورند؛ اما در حبشه از تهديد و تنبیه در امان بودند.
وقتی كه خبر مهاجرت بعضی از مسلمانان به حبشه و رفتـار توأم با احترام پادشاه 
حبشه به سران قريش رسید، خوف و ترس سراپای آنها را فراگرفت. آنها از اين می ترسیدند 

كه حبشه به صورت پايگاه جديد مسلمانان درآيد و مّکه را تهديد نمايد.
از اين رو بر آن شدند كه هیأتی همراه با هدايای نفیس به حبشه بفرستند و استرداد 

آنها را از نجاشی بخواهند. 
هیأت بت پرستان به سرپرستی »عمروعاص« عازم حبشه شدند و در ديدار با پادشاه 

حبشه از عملکرد مسلمانان و ادعاهای آنها به نجاشی شکايت كردند.
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پادشاه با تدبیر حبشه، جعفـربن ابی طالب و چند تن از همراهان وی را به دربار خود 
دعوت كرد و مأموريت هیأت قريش را با آنها در میان گذاشت. سپس از جعفر خواست كه 

اصول دين اسالم را با وی درمیان گذارد.
البته هیأت قريش قبل از مالقات با نجاشی با گروهی از مشاوران و وزرای نجاشی 
مالقات كرده و ضمن تقديم هدايای نفیس با چرب زبانی خواستار حمايت آنها از خودشان 

شده بودند.
جعفر كه از اين مالقات های قريشیان با وزرا مطلع شده بود و از شیطنت های عمروعاص 
چیزهای زيادی می دانست، آن جلسه را بسیار مهم و تعیین كننده به حساب آورد. به همین 

دلیل با توكل بر خداوند بزرگ چنین آغاز كرد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما گروهی از مردم نادان و بت پرست بودیم که از مردار اجتناب نمی کردیم. 
پیوسته دنبال کارهای زشت بودیم. همسایه پیش ما احترام نداشت. ضعیف و افتاده، 

محکوم زورمندان بودند. با خویشاوندان خود به ستیزه و جنگ می پرداختیم. 
روزگاری بر این منوال گذشت تا آن که یک نفر از میان ما که سابقة درخشانی در 
پاکی و درست کاری داشت، به فرمان خداوند مبعوث شد و ما را به توحید و یکتاپرستی 

دعوت کرد و بت پرستی را محکوم نمود.
او امانت داری را مهم معرفی کرد و از ناپاکی ها ما را بازداشت و دستور داد با 
خویشان و همسایگان خوش رفتار باشیم و از خون ریزی 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 آن چه 
را حرام شمرده بود، حرام شمردیم و حالل های 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 سنگ ها و ِگل ها را بپرستیم و ِگـرد خیانت ها و سراغ 

زشتی ها برویم.
 ما مدت ها در برابر کارشکنی های آنها مقاومت کردیم، تا آن که 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 عدالت خواهی زمامدار حبشـه مانند آهن ربا ما را به سوی خود کشانید؛ 
اکنون نیز به عدالت شما اعتماد کامل داریم.1

واکنش نجاشی پادشاه حبشه
صحبت های فصیح، مدلّل و پرجاذبة جعفربن ابی طالب كه از روحی سرشار از عشق 
الهی برخاسته بود، تمامی حضار در مجلس وبه خصوص شخص نجاشی را شديداً تحت 

تأثیر قرار داد. 
 نجاشی كه سخت تحت تأثیر بود، از جعفر خواست چند آيه از آيات قرآن را برای حاضران

 بخواند. جعفر نیز آياتی از كالم اهلل مجید كه راجع به پاكدامنی حضرت مريم بود، از سورة مريم 
خواند. هنوز آيات نورانی قرآن تمام نشده بود كه چشمان نجاشی مسیحی كه عالقة 
وافری به حضرت مريم واعتقاد محکمی به پاكدامنی مادر مسیح داشت، سرشار از اشک 
شد. صدايش به گريه درآمد و حتی صفحات كتاب های مقّدس مسیحیت كه روبه رويش 

قرار داشت، خیس كرد.
سپس نجاشی به هیات مّکه گفت:

گفتار پیامبر اسالم و آن چه را که عیسی مسیح آورده است، از یک منبع نور 
سرچشمه می گیرند. 

به مّکه بازگردید که من هرگز اینها را به شما تسلیم نمی کنم...
گفته می شود كه هیأت اعزامی قريش به تحريک وزرای نجاشی پرداختند و يا وزرای 
پادشاه حبشه مجدداً عمروعاص را تحريک كردند كه در مالقات دوم با نجاشی به او بگويند 
كه مسلمانان نسبت به حضرت مسیح نظر جديدی دارند. خوب است آنها را احضار كنید و 
حقیقت موضوع را از آنها بپرسید. به امر نجاشی مجلس دومی تشکیل شد و مسلمانان به 
رياست جعفر هم حضور يافتند. نجـاشی عقیدة اسالم را نسبت به حضرت مسیح از جعفر 

پرسید.
جعفر هر چیزی كه از پیامبر اسالم راجع به مسیح شنیده بود، باز گفت؛ اين كه:

حضرت مسیـح بنـده و پیامبـر خدا بود. روح و كلمـه ای از ناحیة او بود كه به مريم 
۱- تاريخ کامل، ج ۲، ص ۵۴ و ۵۵ - تاريخ طبري، ج ۲، ص 7۳.
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عطا نمود.
اين جواب نه  تنها نجاشی را نگران نکرد، بلکه بر عالقه اش به مسلمانان افزود. 

مجدداً به گروه قريش پاسخ منفی داد. 
سپس جلسه به سود مسلمانان خاتمه يافت.

شکست های خردکنندة بت پرستان
هیأت اعزامی قريش به حبشه، با خواری و شکست سیاسی بی سابقه دست خالی از 
حبشه بازگشت. عمروعاص در جلسة سـّری كه با سران قريش داشت، از عالقة باطنی 

نجاشی نسبت به اسالم گفت و همة سران مّکه را از اين حیث عمیقاً نگران كرد.
از طرف ديگر به رغم شکنجه های عمیق و گسترده، نه  تنها از گرايش مردم به اسالم 

كاسته نشد، بلکه هر روز بر تعداد مسلمانان افزوده می شد.
هفت سال از دعوت علنی پیامبر به اسالم می گذشت. بت پرستان به هیچ كدام از نتايج 
 تصمیم خود نرسیده بودند. قريش به منظور فشار اقتصادی بیشتر بر مسلمانان، در جلسة

مهم خود عهدنامه ای را در 4 بند نوشتند و امضا كردند و در خانة كعبه گذاشتند. 

مفادقراردادبدين شرح است:

1– هرگونه خرید و فروش با هواداران )محمد( تحریم می شود.

2– ارتباط و معاشرت با مسلمانان اکیداً ممنوع می گردد.

3– کسی حق ندارد از آنها دختر بگیرد و یا به آنها زن بدهد.

4– در تمام محکمه ها و قضاوت ها باید از مخالفان محّمد طرفداری کرد.
اين پیمان در شب اّول محرم الحرام سال هفتم بعثت منعقد شد. پیمان نامه را 

پس از امضای سران قريش در كعبه قرار دادند.
متن پیام و حمايت سران بت پرست كعبه، از نگرانی جّدی قريش حکايت می كند. اين 
خود دلیل محکمی است كه تا روز انعقاد اين پیمان، تمهیدات قريش برای جلوگیری از 

پیشرفت اسالم تأثیر محدودی داشته است.

البته »ُمْطعِم بن عدی« از امضـای متن پیمان خودداری نمود؛ كه بعدها به تناسب بحث 
بیشتر دربارة ُمْطعِم صحبت می كنیم.
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هزار روز در »ِشْعِب ابی طالب«
پس از انعقاد و امضای آن پیمان پرمشکل، پیامبـر و مسلمانان كه در حـدود 100 نفر 

می شدند، مجبور شدند تا از سر ناچاری اقداماتی را انجام دهند؛ از جمله:
1– به دّره ای در خارج از مّکه به نام »ِشْعِب ابی طالب« پناه بردند. دره ای بی آب و علف 

و لم يزرع و بدون آب و وسايل آسايش كه سايبان و ساختمانی نداشت. 
با توجه به اين كه اين تبعیدِ جمعی سه سال طول كشید؛ كه برای شهری مثل مّکه كه 

دو فصل بیشتر ندارد، فصل گرم، داغ و بسیار سخت بود! 
ـّه در سايه به 46 درجه باالی صفر  در فصل داغ و طوالنی تابستان دمای هوای مک
 می رسد و با توجه به اين  كه مسلمانان در محیطی فاقد سايه به سر می بردند، دمای روزهای

تابستان به 60 درجه باالی صفر هم می رسید؛ كه راستی طاقت فرسا بود. 

2– در اين دّره نه تنها از وسايل رفاه خبـری نبود، بلکه مسلمانان از غذای معمولی هم 

محروم بودند. گفته می شود چون محاصرة شعب بسیار سخت بود و افراد متعددی بر 
محاصره نظارت داشتند، كمک چندانی نمی شد در آن شرايط برای آنها فرستاد. 

نوشته اند »حکم بن حزام« برادرزادة خديجه و »ابوالعباس بن ربیع« و »هشام بن عمر« 
نیمه شب ها مقداری گندم و خرما بر شتری بار می كردند و تا نزديکی شعب می بردند. 

سپس افسار شتر را رها می كردند تا شتر خود و بارش را برای مسلمانان ببرد. 
معلوم نیست زيرانداز و روانداز و لباس مسلمانان چگـونه تأمین مـی شد و آب آنها 
از كجا به دست می آمد و موضوع شستشوی آنها چسان بوده است؛ آن هم به مـدت سه 

سال، يعنی هزار روز.
متأسفانه تاريخ به صورتی گذرا به اين سه سال اشاره كرده است و از بحث عمیق 
و تجزيه و تحلیل آن گذشته است؛ كاری كه می توانست زندگی سـه سالة پیامبر اكرم را 
بهتر به تصوير بکشد تا وجود مقدس آن رسـول عـزيز كه در هر حال بايد موجب اسوه 

باشد، بهتر منعکس شود.

مأموریت مهم موریانه
ما بارها و در بحث های مختلف نوشته ايم كه تمامی موجودات عالم اعم از موجودات 
بزرگ مانند فیل و گاو تا حشرات كوچک مانند زنبور عسل و موريانه همگی هرچند از 
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آيات الهی هستند، گاه و حسب شرايط از طرف پروردگار مأموريتی به عهده می گیرند و 
به خوبی از عهدة مأموريت برمی آيند.

دو حیوان بزرگ مانند فیل و گاو دو سوره به نام آنها در قرآن داريم و همچنین دو 
سوره به نام های نحل و نمل راجع به زنبور عسل و مورچه؛ كه از بزرگی پروردگارشان 

پرده برمی دارند. 
در ماجرای هجرت پیامبر رحمت از مّکـه به مدينـه، در فصل ششم همین كتاب به 

تفصیل دربارة آن بحث كرده ايم.
يک حشره مانند عنکبوت مأموريت يافت تا راه خروجی »غـار ثـور« را با تنیدن تارهای 
خود مسدود كند و به كبـوتری نیز از خـداوند دستور رسید كه در مسیر غار تخم گذاری 
كند تا دشمنان پیامبر كامالً مطمئن شوند كسی در غـار نرفته است. زيرا اگـر كسی در غار 

می رفت، تخم های كبوتر شکسته می شد و تارهای عنکبوت پاره می گرديد.
گفتیم كه پیمان سیاسی و امنیتی قريش به منظور تضعیف همه جانبة سیاسی و امنیتی 
مسلمانان منعقد شد و سران بت پرست،متعهد شدند تا پیامبر و مسلمانان را از هر حیث 
در محاصرة خود قرار دهند. اما خداوند طبق معمول از پیامبـر خود حمايت كرد و طرح 
خطرناک بت پرست ها به كلّی خنثی گرديد. خداوند به موريانه اين بار مأموريت ويژه داد 

تا متن پیمان قريش را بخورد!!

شرح مختصر موضوع
سه سال از توقف ُعسرت بار مسلمانان در شعب ابی طالب گذشته بود. اكنون بهانه ای 

الزم بود تا يکی ديگر از آيات متقن الهی آشکار شود. 
گفتیم كه:

»هشام بن عمر« روزی پیش »زهیربن ابی امّیه« كه نوة دختری عبدالمطلب بود، رفت 
و گفت: آيا سزاوار است كه تو غذا بخوری و بهترين لباس ها بپوشی، اما خويشاوندان تو 

برهنه و گرسنه باشند؟ 
به خدا سوگند هرگاه تو دربارة خويشاوندان ابوجهل چنین تصمیمی می گرفتی و او 

را برای اجرای آن دعوت می كردی، هرگز تسلیم تو نمی گشت. 
ُزهیر گفت: من به تنهايی نمی توانم پیمان را لغو كنم، اما اگر كسان ديگری باشند كه 

در اين امر مهم به من كمک كنند، من برای لغو آن آمادگی دارم.
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هشام گفت: من در اين موضوع با تو همراهم. اما اگر شخص سومی باشد، ارادة ما 
 بهتر پیش می رود. در اين مورد به سراغ »َمْطعِم بن عدی« رفتند. همان شخصیت بزرگی كه

با شجاعت از امضای پیمان مزبور خودداری كرده بود.
او نیز دو نفر ديگر به نام های »ابی البختری« و »زمعه« را با خود همراه ساخت؛ سپس 

هر پنج نفر در جمع قريش حضور يافتند.
در آن جمع، زهیر كه فامیل پیامبر محسوب می شد، موضوع پیمان قـريش و ُعسـرت 

مسلمانان و خانوادة آنها را مطرح كرد و ضرورت لغو آن را خواستار شد. 
طبق معمول ابوجهل به مخالفت برخاست و گفت: پیمان محترم است و نبايد لغو شود. 
نخست زهیر به مخالفت با پیمان سخنرانی كرد و گفت: وقت آن رسیده كه پیمان لغو 

گردد.
آن چهار نفر ديگر با متانت و به تدريج مخالفت خود را آشکار كردند. موضوع مخالفت 
با پیمان به قدری زيبا و دقیق انجام شد كه ابوجهل كه پدر نادانی های روزگار بود، ديد ديگر 

نمی تواند از پیمان مزبور دفاع كند.
 از طرف ديگر، خداوند رحمان رحیم پس از دستور به موريانه برای خوردن متن پیمان،

خبر آن را به پیامبر خود در شعـب ابی طالب ابالغ فرمود. پیامبر نیز موضوع را از طريق 
عموی خود ابی طالب، قريش را در جريان كار موريانه قرار داد.

ابوطالب در جمع مذبذب قريش قرار گرفت وگفت: من از طرف پسر برادرم برای شما 
خبر مهمی دارم. شما دقت كنید اگر خبر راست باشد، به او ايمان بیاوريد؛ ولی اگـر دروغ 

باشد، من او را تسلیم شما مـی كنم تا هر تصمیمی كه می خواهید دربارة محمد بگیريد. 
همگی گفتند: حرف درستی می زنی )اين ماجرا به خوبی از ايمان عمیق ابی طالب به 
پیامبر حکايت دارد. او صد در صد گفتة پیامبر راجع به خوردن متن پیمان توسط موريانه 

را باور كرده بود كه اين طور مطمئن با قريش صحبت می كرد(.
پس از اين بحث ها همگی به سراغ متن پیمان رفتند و آن را در حالـی كه در ظرفی قرار 
داشت و مهر اّولیة آن شکسته نشده بود، آوردند و در جمع، آن را باز كردند. ديدند غیر از 
جملة اولیة پیمان يعنی كلمة »بِْسمِک اللُّهَم« كه قريش به جای بسم اهلل در آغاز قراردادهای 

خود می نوشتند، بقیه توسط موريانه خورده شده است. 
هرچند قريش بـدعهـد، از انجام قول خود يعنی مسلمان شدن خودداری كردند، اما 
حاصل آن آيِت الهـی شکسته شدن محاصرة شعب ابی طالب و آزاد شدن مسلمانان بود.
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یک نکتة مهم
ما به درستی نمی دانیم تعداد مسلمانانی كه به مدت سه سال در شعب ابی طالب به 

سر بردند، چند نفر بوده اند. 
متأسفانه اسناد در اين باره تصريحی به تعداد مسلمانان ندارد. اما خبری در خیلی 
از اسناد وجود دارد كه می تواند تا حدی به تعداد مسلمانان زندانی در شعب پرده بردارد. 

مورخین می نويسند: 
- تمامی ثروت پیامبر و خديجه و ابوطالب در اين مدت محاصره هزينة مسلمانان 

شده است.1
اگر چنین چیزی درست باشد، نشان از كثرت جمعّیت در شعب است. اما با توجه به 
سختی كمک رسانی به شعب و ثروت انبوه خديجه، شايد اين خبر درست نباشد. زيرا تنها 
بخشی از ثروت خديجه 80/000  شتر بوده است.   اين خبر معنايش اين است كه روزانه 80 
شتر برای محاصره شدگان در شعب نحر می شد؟! حال آن كه همه می دانیم هر شتر خوراک 

100 نفر در روز است؛ كه با اين حساب تعداد افراد محاصره شده 8000 نفر می شود.
البته اين هم درست است كه فرستادن شتر با خواروبار و خرما و نان در هر روز 
مقدور نبود؛ زيرا برابر اسناد و مدارک، يکی از رنج های فراگیر در شعب ابی طالب گرسنگی 

شديد مسلمانان بوده است. عمدة مسلمانان محاصره شده به طور دايم گرسنه بودند. 
خبر زير موّيد نظر ماست.
سعدبن وقاص می گويد:

 - شبی از میان دره بیرون آمدم، در حالی كه نزديک بود تمام قوا را از دست بدهم. ناگهان
پوست خشکیدة شتـری ديدم، آن را برداشتم، شستم، سوزاندم و كوبیـدم و بعد با آب 

مختصری، خمیر كرده و از اين طريق، سه روز به سر بردم.2 

به هر حال يا بايد ثروت خديجه را انکار كنیم و يا خبر مطرح شده در مدت محاصرة 
مسلمانان در شعب ابي طالب  كه ثروت پیامبر و حضرت خديجه و ابوطالب خرج اين 

محاصره  شدگان شده است. زيرا:
1– ثروت خديجه به قدری زياد بوده كه به تنهايی مي توانسته جوابگوی هزينه های 

جاری تازه  مسلمانان باشد.
۱- شايسته ترين همسر پیامبر، علی محمد بشارتی، ص ۲07. 

۲- همان- فروغ ابديت، آيت اهلل سبحانی.
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2–با توجه به اين كه خريد و فروش برای مسلمانان محاصره شده به آسانی مقدور 

نبوده است، چگونه ثروت انبوه خديجه تماماً خرج محاصره شدگان شده است.

3– اگر اين خبر را قبول كنیم، نه تنها محاصره شدگان در شعب در عسرت نبوده اند، 

بلکه نوعی رفاه هم داشته اند!!
ولي آن چه مسلم است، گرسنگی مداوم مشکل محاصره شدگان بود. 

اگر اين موضوع را بپذيريم، نه تنها ثروت پیامبر و عمو و همسرشان در اين سه سال 
صرف محاصره شدگان نشده، بلکه تنها در مسیر ترويج اسالم به كار رفته است.

توضیحاً اين كه وقتی به امر پیامبر، جناب ابوذر عازم قبیلة خود در َرَبَذه شد، مقادير 
قابل مالحظه ای پول برای ترويـج اسـالم در اختیار وی گذاشتند. ابـوذر با همان پـول ها 

توانست تا قبل از هجرت نیمی از مردم قبیلة خود را مسلمان كند.
به طور قطع پیامبر عظیم الشأن اسالم مأموريت های مشابه ديگري را نیز به بعضی 

از مسلمانان محول كرده و هزينة آن را پرداخته اند.
 از طرف ديگر پیامبر رحمت قبل از هجرت به مدينه مقادير قابل توجهی از درهم و دينار
 و يا خواربار به يثرب فرستادند تا ايشان بعد از هجرت به مدينه و آمدن جمع زيادی از مهاجران

نیازمند، دست شان خالی نباشد وبتوانند در حد مقدور به آنها كمک كنند.

البتهاصحابُصّفههم بودند. آنهايی كه از طبقات پايیـن مّکه محسوب می شدند و تا پیدا 
 كردن كار روی سکويی در مسجدالنبـی به سر می بردند و غذای آنها اغلب توسط انصار

تأمین می شد. 
اّما جمعی از مهاجران كه از شخصیت ها بودند، توانستند در مدينه و در اطراف مسجد  
برای خود خـانه بسازند و وسايل رفاه مختصری براي خود تهیه كنند و غذای خود را نیز 

تامین نمايند.
اين كار جز با كمک پیامبر مقدور نبوده است. اقدام مؤثر پیامبر از تتمـة ثروت خديجـه 

انجام می گرفت، چون انصار مدينه در مقام مقايسه، ثروتمندتر از مهاجران مّکه نبودند. 
پیامبر اتفاقاً با دقت فراوان به نیازمندان هر دو گروه كمک دايمی می كردند. 

ثروت با بركت حضرت خديجه تا گشايش اساسی و فتح قلعه های »بنی قريضه«، 
»بنی نضیر« و غیره، مشکل گشای نسبی امور مسلمانان از جمله تهیة ساز و برگ نظامی 

اولیه در مدينه بود.
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هجرت
يکی از عناوين 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 بهره برداری 
از امکانات رشد در مناطق ديگر، جالی وطن می كند و به منطقـه ای می رود كه می تواند با 

بهره مندی از شرايط مناسب ترِ آن منطقه، سريع تر و بهتر به هدف خود برسد.
سعدی مهاجر معروف می گويد:

 تا به دّکان و خانه در ِگروی            هرگز ای خـام آدمـی نشوی
 برو اندر جهـان تَفـّرج کن            پیش از آن روز کز جهان بروی1

موالی متقیان امیرالمؤمنین )ع( طی دو بیت بسیار زيبا فوايد سفر را كه همان هجرت 

۱- گلستان سعدی،  باب سوم، در فضیلت قناعت.
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مادی است، به زيباترين شکل بیان می كنند:
ْب َعِن اأَلْوَطاِن ِفْي َطَلـِب الُعَلى       َو ساِفْر َفِفي اأَلْسَفاِر َخْمـُس َفَوائِـِد   َتَغرَّ
اِجـِد1 ـَ ِعْیَشـٍة         َو ِعْلٌم ، ُو آداٌب، وُصـْحَبـُة م ـَ ، واکـِتَسـاُب م ُج َهـمٍّ  َتـَفـرُّ

از شهرهای خود برای تحصیل شایستگی دور شوید و مسافرت کنید؛

 که مسافرت پنج فایده دارد:

رفع ناراحتی های روحی و کسب درآمد و دانش افزایی،

و اطالع از آداب و رسوم مردم دیگر،

و استفاده از گفته ها و دانش افراد برجسته.

بنابراين:
درهجرتمادی،تغییرمکانشرطاست.امادرهجرتعرفانیومعنوی،
سفرازبیرونبهدروناست.

 اين سفر بسیار گسترده، وسیع و شورانگیز است. زيرا در اين سفر يک انسان فرهیخته 
با عبور از مظاهر مادی و دنیايی  كه چشم انسان را كور و گوش آدمی را كر می كنند، به 
 طوری كه ديگر هیچ پند و بندی نمی تواند آنها را از دنیاپرستی بازدارد، ديگر قول او دنیاگرايی

و فعل او دنیاخواهی است. برای چنین عنصری تنها صحبتی كه می تواند وی را به وجد 
آورد، صحبت های افرادی است كه بیشتر مفتون دنیا شده و در اين دريای بیهودگی بیشتر 

غرق شده باشند.
تنها راه برای نجات چنین افرادی توصیه به هجرت و بهترين داروی اين بیماری 
ُمسری پاسخ دادن به ندای فطرت است كه به خود آيید! و گوش جـان را به توصیة باطن 

خود بسپريد تا از اين همه درد و بال نجات پیدا كنید.
لوازم اين گونه هجـرت لزوماً تغییر مکـان نیست، اما چنان چه اين هجـرت با يک نمـود 

ظاهـری همراه باشد، هجـرت، كامـل می شود.
درزندگیهمةانبیايالهیهجرتوجوددارد.

حضرتنوح)ع( با طوفان معروف از منطقه ای به منطقة ديگری كوچ كرد. هجرت حضرت

ابراهیم)ع( از فلسطین به مّکه، حضرتموسی)ع( از مصر به كنعان، حضرتعیسی)عاز زمین

 به آسمان چهارم، حضرتمحمد)ص( از مّکه به مدينه،امیرالمؤمنین)ع( از مدينه به كوفه، امام
مجتبی)ع( از كوفه به مدينه و حضرتاباعبداهللالحسین)ع(از مدينه به كربال...

۱- منسوب به امیر المؤمنین علی)ع(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسايل ج 8 ، ص ۱۱۵ - ديوان منسوب به امام علی)ع( ، ص۱۳۹.
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هجرت پیامبر اسالم
گفتیم كه محیط شرک آلود مّکه در عصر بعثت به  گونه ای نبود كه درخت مقّدس توحید و 
خدامحوری در آن رشد كند و به بار نشیند. برعکس، شهر مّکه كه با هدايت پروردگار و مساعی 
 قابل تحسین حضرت ابراهیم به پايگاه توحید تبديل شده بود، تنها360 بت  را در مسجدالحرام
 در خود جاي داده بود و اين مسألة بزرگ ترين دلیل بالی عظیمی بود كه بر مردم مّکه وارد

شده بود و نیز همین موضوع بزرگ ترين سّد و مانع ترويج و توسعة توحید بود.
تاريخ ُپر است از عملکرد زشت و كفرآمیز سران مّکه به منظور دور كردن منطقه از 
رايحة دلپذير توحید. چه خون هايی كه به خاطر سـران شرک به ناحق ريخته شد و چه 
اموالـی كه برای رضايت بت پرستان و خودپرستان مصادره گرديد و چه نوامیسی كه به 

دستور يا به منظور جلب بت گران مّکه هتک گرديد.
اينها بخشی از كارنامة توحیدستیزان و سران خودپرست مّکه تا قبل از بعثت است. 
اما زمانی كه پیامبر عالی قدر اسالم)ص( دعوت خود را آشکار كردند، اين دشمنی ها 

عمیق تر، سازمان يافته تر، بی رحمانه تر و خطرناک تر گرديد.

در مسیر هجرت
پیامبر عالی قدر اسالم از خیلی قبل متوّجه شده بودند كه كار ايشان با قريش گِرِه 
بسیار محکمی خورده است. زيرا بت پرستان مغرور مّکه به هیچ وجه، نه تنها َسرِ همراهی 
با پیامبر را نداشتند، كه حتی تحمل ايشان و افکار ايشان را هم نداشتند. بنابراين آنها كه 
تمامی هستی و دنیاشان زعامت و پاسداری از بت های قريش بود، بدرفتاری را با پیامبر 
به اوج رساندند. اما اين سیاست ها سودمند نبود، زيرا رؤسای قريش به خوبی مشاهده 
می كردند كه كار پیامبر هر روز وسیع تر می شود و هر روز بر تعداد مسلمانان افزوده 

می گردد. اين بود كه تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسانند.
 شرح تصمیم اين گونه بود: 

بت پرستان قريش در اواخر جمادی الثانـی سیزدهمین سال بعثت پیامبر)ص( تصمیم 
خطرناكی گرفتند. آنها در جلسة طوالنی و پرتشنج، سرانجام به اتفاق تصمیم گرفتند كه 
از تمامی قبايل قريش يک نفر را انتخاب كنند و در يک شب مشخص همگي به خانة پیامبر 

هجوم آوردند و رسول خدا را بُکشند. 
قريش می خواست قتل پیامبر با هزينة كمی صورت گیرد. زيرا قريش می دانست اگر 
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هر يک از قبايل قريش به طور مستقل اقدام به قتل پیامبر كند، بنی هاشـم كه باشرف ترين 
و مشهورترين و محترم ترين قبايل مّکـه بود و هرگز تحّمل توهین به پیامبـر را نداشت، 

آرام نمی گرفت و در صدد انتقام از آن قبیله برمی آمد. 
قبايل ديگر قريش دو دسته می شدند:

- بعضی به كمک بنی هاشم،
- و برخی به پشتیبانی از قاتل، به جان هم می افتادند و از طرفین جمع زيادی كشته و 
 مجروح می شدند و اموال بسیاری از دو طرف نابود می شد و مّکه نیز تا سال های طوالنی رنگ

امنیت به خود نمی ديد.
قريش به منظور اجتناب از ايجاد اختالف داخلی، بر آن شد تا دسته جمعی به قتل 
پیامبر اقدام كنند. در آن صورت و در حالی كه همة قبايل مّکه مبادرت به كشتن پیامبر 
می كردند، بنی هاشم به خون خواهی قیام نمی كرد و با گرفتن خون بها!! كار فیصله می يافت!

اما از آن جا كه خداوند بزرگ در هر حال از پیامبر خود حفاظت می كرد، توطئـة قريش 
را به پیامبر منعکس فرمود. سپس پیامبر را وادار نمود تا هرچه زودتر مّکه را به مقصد 

يثرب ترک كند.

امیرالمؤمنین)ع( در بستر پیامبر)ص(
از آن جا كه قريش قصد داشت به خانة پیامبر حمله كند، از اين رو رسول خدا بايد برای 
 فريب دادن دشمن، ظاهر قضیه را رعايت كند. چون بستر پیامبر از ديوار خانة پیامبر قابل
 رؤيت بود و پیامبر علی الظاهر تهجد و نماز شب خود را در خانة كوچک خود به جای می آوردند ؛

كه اگر كسی می خواست از باالی ديوار می توانست پیامبر را مشاهده كند. همچنین قرائت 
قرآن پیامبر به همین دلیل به گوش همسايگان و يا عابران می رسید. هرچند پیامبر همه 
نوع محدوديتی را برای خود فراهم می كردند تا كسی از صدای نماز و يا قرآن خويش 
آزرده نشود. به همین دلیل به امیرالمؤمنین دستور دادند شب را در بستر ايشان و در 

خانة ايشان استراحت كنند. 
امیرالمؤمنین )ع( به پیامبر عرض كردند:

آيا با اين كار جان شما حفظ خواهد شد؟
پیامبر با تبّسم شیرين فرمودند:

آری. حتماً من سالم خواهم ماند.
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به همین دلیل امیرالمؤمنین در جای پیامبر خوابیدند و ديرهنگام كه ده تن از گماشتگان 
سران قريش به منظور كشتن پیامبر با شمشیرهای برآمده از نیام به خانة پیامبر حمله 

بردند، با فرياد امیرالمؤمنین روبه رو شدند كه كیستید؟ و چه می خواهید؟
تازه مشركین فهمیدند كه تمام شب را در غفلت به سر برده اندو لذا با خشم از 

امیرالمؤمنین پرسیدند:
- محمد)ص( كجاست؟
امیرالمؤمنین فرمودند:

چه می دانم؛ مگر شما محّمد را به من سپرده بوديد كه سراغش را از من می گیريد؟

َلیَلةُ  الَمبیت
در مورد مسألة خوابیدن  امیرالمؤمنین در بستر پیامبر بحث های فراوانی شده است. 

ما در اين جا به صورت مختصر به خالصه ای از اين مباحث می پردازيم:
بدون ترديد خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر از زيباترين فضايل و روشن ترين 
افتخار ابدی علی بن ابی طالب است. زيرا ايمـان كاملی الزم است كـه انسان خود به بیشة 

پرخطری برود كه به َده دلیل جان سالم دربردن از آن، بسیار بعید می نمود.
به همین دلیل خداوند در تشريح اقدام شجاعانه و خدامدارانة امیرالمؤمنین)ع( فرمود:

َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشري نَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللِ َو اهللُ َرُؤٌف بِالِْعباد.1
از مردم کسی که جان خود را به جهت جلب رضای خداوند در طبق اخالص گذاشت،

)و تقدیم خدا کرد(؛

و خداوند نسبت به اینها مهربان است.

اهمیت کار امیرالمؤمنین)ع(
 اين آيه افتخار ابدی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است. بعضی از دشمنان مولی و همة 

آنهايی كه نمی خواهند امام اول شیعیان را در اين جايگاه آسمانی ببینند، می گويند: 
- خوابیدن حضرت علی در بستر پیامبر چیز مهمی نبود. چون پیامبر به حضرت علی 

اطمینان داده بود كه آن شب كشته نخواهد شد! 
بی انضباطی و بی معرفتی را مشاهده كنید كه تا اين اندازه شأنیت آيه را پايین می آورد. 

۱- سورة بقره، آية ۲07.
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خداوند از جان فشانی امیرالمؤمنین سخن می گويد، به طوری كه »ابوجعفر اسکانی« در 
جواب »ابوعثمان جاخط« ناصبی می نويسد: 

- علمای مسلمین اتفاق دارند كه احدی از بشر به فضیلت خوابیدن حضرت علی در 
فراش پیامبر اسالم نرسیده است.1

همچنین »ابن سبیع مغربی« در كتاب »شفاُءالصدور« ضمن بیان شجاعت حضرت 
علی می گويد:

 - اتفاق نظر علمای عرب بر اين است كه خوابیدن حضرت علی)ع( در بستر رسول ا هلل)ص(
در شب هجـرت افضـل بود از همـراهي )ابوبکر( با آن حضـرت. زيرا كه خود در جـای 
آن حضرت قرار داد و زندگی خويش را فدای آن حضرت نمود و بدين وسیله شجاعت 

خود را برای هم قطارانش ظاهر نمود.2
قصد از باز گذاشتن اين مبحث به دو دلیل است:

1– روشن باشد كه بحث بعثت و همراهی اّولیة امیرالمؤمنین با پیامبر و پاسداری از 

اسالم و از پیامبر اسالم تا آخرين لحظات حیات مبارک پیامبر و به خصوص در داستان 
هجرت يک موضوع متصل به هم است.

 كارنامة سراسر افتخارآمیز علی بن ابی طالب به آيینه ای می ماند كه موال را بايد در آن ديد.

2– امر هجرت يک موضوع مهم وفوق العاده حیاتی است. عناصر اصلی آن حادثه پس 

از هدايت ها و حمايت های مستمر خداوند، دو نفر بودند: پیامبر و امیرالمؤمنین. 
ما در همین مبحث خواهیم نوشت كه كار امیرالمؤمنین در اين موضوع تا چه اندازه 

مهم و سرنوشت ساز بوده است.

در غار ثور چه گذشت؟
تمامی مسألة هجـرت در پرده ای از راز و رمـز گذشت. پیامبر در آغاز حركت به 
سوی »يثرب« برخالف معمول و برای آن كه دشمن متوجه مسیر ايشان نشود، در جهت 

خالف مدينه از شهر خارج شدند و همراه ابوبکر به »غار ثور« در جنوب مّکه رفتند.
همان گونه كه گفتیم، پس از آن كه مهاجمان در حمله به بیت پیامبر سودی نبردند، به دنبال 
 پیامبر همة راه های منتهی به مدينه را به دقت مورد بازرسی قرار دادند و تا اعماق كوير و سنگالخ

۱- شب های پیشاور، آيت اهلل سّیدسلطان الواعظین شیرازی، ص ۴۱0 تا ۴۱۲. 
۲-همان.
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صعب العبور راه مدينه پیش راندند؛ ولی هیچ ردپايی و آثاری از پیامبر نیافتند. 
سـران بت پرست و خـودپـرست مّکه كه همة هستی خود را در تداوم بت پرستی مردم 
 می ديدند، با تعیین جايزه ای هنگفت اوج نقشة خود را برای درهم شکستن اسـالم آشکار

كردند. 
آری، مّکیان اعالم كردند:

- هركس از پیامبر خبری بیاورد كه منجر به دستگیری ايشان شود، يکصد شتر 
خواهد خواهد گرفت!!

با اين جايزة نفیس زن و مرد و پیر و جوان همه به تکاپو افتادند تا شايد خبری از 
 پیامبر به دست آوردند. همین تصمیم خطرناک مّکیان، كار هجرت را سخت و حّساس كرده

بود. 
پیامبر به عنوان برنامه ريز و قهرمان اين سفر، همة احتماالت را بررسی و راه های 

نفوذ را ديده و راه  نفوذی ها را بسته بودند.
از طرف ديگرامیرالمؤمنینبهامرپیامبربهسهدلیلدرمّکهماندند.

1– اخبار مّکه و تصمیمات قريش را هر شب به پیامبر برسانند.

2– اماناتی كه از مردم نزد پیامبر مانده بود، به صاحبان آنها برگردانند.

3– با رعايت همة مالحظات امنیتی و با احتیاط بسیار، پیامبر را و دو همراه ايشان را 

با سه شتر راهوار كه از قبل تهیه كرده بودند، از غار ثور به يثرب بفرستند.
 بسیار بعید است كه غیر از امیرالمؤمنین كس ديگری از محل اختفای پیامبر باخبر شده

باشد.
موضوعحضورپیامبر)ص(درغارثورموضوعسادهاینیست. پیامبر، عالی ترين مظهر 
هستی و برجسته ترين عبد عبید پروردگار و زيباترين عنصر خدامحور و پرافتخارترين 
عاشق و معشوق خداست. چنین شخصیـت واال و بی نظیـر و فوق العـاده، از شّر بت پرستان 
دون صفت كه قصد جان ايشان كرده بودند تا چراغ هدايت الهی را خاموش كنند، به غار ثور 
روی آورده اند تا با توقفی چند روزه به هجرت تاريخ ساز خود مسیر تاريخ را عوض كنند.

مگر ممکن است خداوند اجازه دهد تا هر شخص معمولی، بی معرفت و يا كم معرفتی 
 بتواند از مسیر چنین وجود مقدسی -كه مأموريت گسترش آخرين دين الهي را دارد و به امر

پروردگار عمل مي كند-مطلع شود تا با لب گشودن از اين موضوع با همگنان خود همة 
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تدابیر الهی را خنثی نمايد و تاريخ را در مسیر باطل قرار دهد؟
اگر ما هم ساده لوح بوديم، نظر مورخان متعصب سنی را باور می كرديم كه نوشته اند:

- باری رسول خدا)ص( سه روز همچنان در غار بود. در اين مدت چند نفر بودند كه از 
 محل اختفای رسول خدا مطلع بودند و برای آن حضرت غذا می آوردند و اخبار مّکه را به اطالع

آن حضرت می رساندند:
 - يکی علی)ع( بود كه مطابق چند حديث هر روز به آن جا می آمد و سه شتر و دلیل )راهنما(

راه به منظور هجرت به مدينه برای آن حضرت و ابوبکر تهیه كرد.
- و ديگری غالم ابوبکر »عامربن ُفَهْیره« بود.

چنان كه در پاره ای از تواريخ آمده است.1
حتی بعضی نوشته اند:

- سه شتر را ابوبکر از قبل برای اين سفر تهیه كرده بود.2
در مورد تعصبات ابن هشام تنها به يکی از اشتباه كاری های او و يا بهتر بگويم در 

مورد تعصّبات زشت كه موجب غلط كاری های بسیار او شده است، اكتفا می كنیم:
مطابق نقل ابن هشام... ابوبکر قبالً سه شتر برای اين منظور آماده كرده بود.2/1 

راستی وقتی خود ابوبکر كه به طور اتفاقی در مسیر پیامبر ظاهر شده بود و پیامبر 
برای آن كه 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 كند؟!
از طرفی ابوبکر كه آدم كم بضاعتی بود، در شرايطی نبود كه بخواهد سه شتر تهیه كند.

اين غلط كاری ها فقط برای آن است كه مقام منیع امیرالمؤمنین و عملکرد آن امام عزيز 
را كم رنگ كنند.

از اين كه چرا و به چه دلیل ابوبکر در اين سفر به همراه پیامبر وارد غار ثور شده است،  
دلیل درستی در منابع تاريخی به دست نمی آيد؛ ولی هرچه هست او كه بايد برای پیامبر يار 
شاطری3 باشد، بار خاطری بود. زيرا او با نگرانی و اضطراب خود اسباب دردسر پیامبر 

را فراهم می آورد. 
موضوع را قرآن به روشنی بیان می كند:

 ِإْذ ُهما ِفى الْغاِر ِإْذ َيُقوُل لِصاِحِبِه:
۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین)ص(، آيت اهلل رسولی محالتی، ص ۲6۱.

۲ و ۲/۱- به نقل از سیرة ابن هشام.

۳- زيرک، باهوش، چاالک و چابک.
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ال َتْحَزْن ِإنَّ اهللَ َمَعنا،
َفَأْنَزَل اهللُ َسكیَنَتُه َعَلْیِه َو أَيََّدُه بُِجُنوٍد لَْم َتَرْوها .1

پیامبر به همراه خود فرمودند:

 ناراحت مباش! خدا با ماست.

سپس آرامش فوق العاده ای از خنثی شدن 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 ناآرامی های ابوبکر در غار می گذريم. اما بحث كوتاهی پیرامون ُجنود 

خداوند در موضوع هجرت می كنیم:
1– پس از آن كه پیامبـر در غار رفتند، خداوند كبـوتری را مأمور ساخت تا در بستر 

غار تخم گذاری كند تا آنهايی كه به قصد ورود به غار به درب غار مي رسند، متوجه شوند 
كسی در غار نیست؛ زيرا اگر كسی در غار رفته باشد، تخم ها شکسته می شود.

2– خداوند عنکبوتی را فرمان داد تا درب غار را به كلّی با تار خود بپوشاند. بنابراين 

جستجوگران وقتی به درب غار ثور رسیدند و متوجه تار گستردة عنکبوت شدند، يقین 
كردند كه اگر كسی به درون غار رفته باشد، تمامی تار عنکبوت ها گسسته و نابود می شد.

تدبیر و همه جانبه نگری
نه تنها كّفار مّکه به خوبی می دانستند كه علی بن ابی طالب از هر حیث همراه، تابع و 
مؤمن به پیامبر و حامی همه جانبة رسول اهلل و هماهنگ با ايشان به منظور خروج ايشان از 

مّکه است، به همین دلیل تمامی حركات و سکنات ايشان را دقیقاً زير نظر داشتند.
كافی بود كه اگر كسی می خواست بفهمد كه پیامبـر از چه مسیری از مّکه خارج شده 

است، رفتار امیرالمؤمنین را زيرنظر بگیرد. 
حضرت علی  )ع( اين موضوع را به خوبی درک می كردند. به همین دلیل رفتار خود 
را با دقت بسیار و به طوری كه شک و شبهه ای در بت پرستان ايجاد نکند، تنظیم كرده 

بودند؛ ازجمله اين كه:
۱- سورة توبه، آية ۴0.
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1– بسیار سعی داشتند كه بیشتر در بین مردم باشند.

2– در رفت وآمد خود و از قول و فعلی كه به هجرت پیامبر مربوط شود، دوری 

می كردند.

3– بیشتر وقت خود را صرف امور عادی می كردند تا كسی مشکوک نشود.

4– مشركیـن قريش كه طرح های خود را علیـه پیامبر برباد رفته می ديدند، بیشتر وقت 

جلسات خود را به ادامة مبارزه با پیامبر در مدينه اختصاص داده بودند.

5– امیرالمؤمنین )ع( در نیمه شب و در تاريکی های شب های اّول ماه ربیع االول خود 

را به درب غار ثور می رساندند و ضمن اراية گزارش شهر مّکه رهنمودهای الزم را نیز از 
 پیامبر می گرفتند و مختصر آب و غذايی هم به پیامبر)ص( می دادند؛ موضوعی كه هیچ كس

از آن اطالع نیافت.

خدامحوری پرهزینه!؟
راستی چرا بايد موضوع مهم هجرت در چنان شرايطـی و با آن همه اضطراب و 

نگرانی همراه باشد؟
آيا خداوند قادري كه در يک شب و يا در بخشی از يک شب پیامبر خود را از مّکه به 
مسجداالقصی مي برد و از آن جا به آسمان ها دعوت مي كند و تمامی كاينات را به ايشان 
نشان مي دهد- سیر و سلوكـی عظیم، فوق العاده، اثربخش و غیرتکـراری- آيا نمی شد 

دست پیامبر را در مّکه بگیرد و او را سالم و غانم به مدينه برساند؟ 
راستیسبباینهمهبالوابتالچیست؟

اتفاقاً تمامی بحـث های مفّصل پیرامون موضـوع پرهزينة مبعـث و تبلیـغ پرمشکل 
خدامحوری و ترويج صعب و سخت معارف الهی همواره اين ذهنیت را ايجاد می كند كه:
حکمتاینهمهمشکالتچیست؟
چراتبلیغخدامحوریتاایناندازهپرهزینـهودشواراست؟

آيا نمـی شد پروردگار متعال موضوع خداباوری فطـری را كه در نهاد همة موجودات 
قرار داده است، توسعه می داد و همة مردم را فطرتاً خدامحور و مطیع رب االرباب می كرد؟ 
وقتی خود پیامبر صف پیامبرانی كه در راه ترويج توحید كشته شدند، طوالنی نشان 

می دهد و می گويد:
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یَن بَِغْیِر الَْحق .1 َو َيْقُتُلوَن النَِّبیِّ
پیامبران را به ناحق می کشتند.

فعل َيْقُتُلوَن فعل مضارع است و دلیل تداوم كشته شدن پیامبران الهی به دست مخالفان 
در مقاطع مختلف تاريخ است.

چرا بايد اين همه پیامبران و البد هواداران و همراهان آنها بی رحمانه و مدام كشته 
شوند؟

چرا گروهي تبعید گردند؟ 
چرا عده اي اموالشان مصادره شود و يا خود به زندان بیفتند؟

راستی حکمت چیست؟
واقعیت اين است كه هرچه زود برآيد دير نپايد. تمامی اموری كه به سادگی قابل 

حصول است، هم كم اهمیت است و هم ناپايدار. برعکس:
 -تمامیمناصبوخواستههاییکهُحصولبهآنهاطوالنیودشوارباشد،
پراهمیتاست.

بارها گفته ايم:
اگر كسی بخواهد دارای مدرک دانشگاهی باشد، ولی دنبال دانش و رشتة مهمی 
نباشد، كافی است در يکی از ده ها مركز آموزش عالی بدون كنکور ثبت نام كند و پس از 

سه سال تا چهار سال موفق به كسب مدرک كارشناسی كه همان لیسانس است  شود.
 نتیجه آن مي شود كه چنین شخص ساده لوح و سطحی نگری نه از خودش كاری ساخته 
است و نه از مدركش. برعکس اگر فردی بخواهد در زندگی منشأ اثری شود تا مردم از علم او 
بهره مند شوند و بدين وسیله به مردم و جامعه خدمتی درخور توجه بنمايد، بايد در رشته ای از 
 رشته های دانشگاهی به تحصیل ادامه دهد كه مفید فايده برای مردم باشد. مثالً رشتة پزشکی

از يک دانشگاه معتبر. وی بايد نخست در كنکور شركت كند. كنکوری نسبتاً دشوار تا 
افرادی كه توان و استعداد الزم را داشته باشند، بپذيرد. 

وي پس از گذر از سّد كنکور، بايد با دقت و برنامه ريزی دقیق دروس پزشکی را به 
خوبی بگذراند و با مطالعات جنبی خود را باال بکشد و از سطح كالس دانشگاه باالتر رود. 
پس از پايان تحصیالت طب، دوران تخصصی و فوق تخصصی را پشت سر بگذراند. 

۱- سورة بقره، آية 6۱ .
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او  در اين حال يک پـزشک تئـوريک است. او بعد از اين مراحل و عبور از تمامی دروس 
عملی و تئوريک به يک پزشک خوب تبديل می شود. مطالعات دايم و ارتباط با »اينترنت« از 
وی يک پزشک حاذق و خدوم می سازد. او با اين دورة 15 سالة تحصیل می تواند به مردم 

جامعه اش خدمت شايسته ای كند؛ البته اگر متعهد باشد.

تشبیه و تنزیه
اين البته يک مثال ساده بـرای نشان دادن كار پـراهمیت بـا مقدمـة طوالنی، سخت و 

هزينه بر است. حال می توان تا حّدی به سؤال مطرح شده در اين فصل پاسخ دهیم. 
ما ضمن تشبیهبعثتانبیاباکنکورسختدانشگاهوتنزیهمباحثالهیازامورظاهری

وعادی،می پرسیم:
-اگرکارهدایتمردمبهفطرتمحّولمیشد،چهاّتفاقیمیافتاد؟

 می گويیم:
الف: اين كار فطری می توانست تحت تأثیر عوامل محیطی ضعیف شود.

ب: چون انسان خود در هـدايت خود نقشـی نداشته و هـزينه ای نپرداخته است، 

قدردان نعمت هدايت نخواهد بود.
ج: بشر در طول زمان به نیازهايی برمی خورد و با سؤال هايی روبه رو می شد كه 

لزوماً فطرت به همة اين سؤال ها نمی توانست پاسخ دهد.
د: مردمی هم كه خداباوری در فطرت آنها بود، به مرور زمان  بعضاً ديو شدند و 

دست به كشتن پیامبران زدند. اين آدمیان ديو شدة ناخلف با بودن پیامبران ديو شدند. 
راستی اگر پیامبران نبودند، اينان چه می شدند و به چه جناياتی دست می زدند؟

هرچه هست،حکمتعالیةالهی،عظیمتر،وسیعترومفیدترازایناظهاراتوحرفهاست؛
ولی ما آن چه در تاريخ نهضت انبیا مشاهده كرده ايم، شرح می كنیم نه بیشتر.

به طور قطعاگرانبیايالهیبرمسنددرسوبحثمینشستندوازفلسفهمیگفتند،
مثنویهفتادمنکاغذمیشد.

بگذريم.

خداوند با چه کسانی است؟
از پیامبر)ص( پرسیدند:
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-ازکجابدانیمخداوندچقدرمارادوستدارد؟
پیامبر در پاسخ فرمودند:

-ببینیدشماچقدرخداوندرادوستدارید؟
در قرآن كريم از همراه بودن خداوند با بعضی از بندگانش سخن به میان آمده است.

آن جا كه می گويد:
إِنَّ اهللَ َمَع الَّذيَن اتََّقْوا َو الَّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن .1

خداوند با کسانی است که دارای تقوا باشند و همچنین کسانی که نیکوکارند.

آية فوق به صراحت از همراهی خداوند با تقواپیشه گان بحث می كند. 
بهتر استمعنایتقواپیشهگان را هم از قرآن كريم بیاموزيم.

 قرآن می فرمايد:
ذلَِك الِْكتاُب ال َرْيَب فیِه ُهدًى لِْلُمتَّقین،

ا َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقون ، الَة َو ِممَّ الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب َو ُيقیُموَن الصَّ
َو الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِما أُْنِزَل ِإلَْیَك َو ما أُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َو بِاْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن،

ِهْم َو أُولِئَك ُهُم الُْمْفِلُحون  .2 أُولِئَك َعلى  ُهدًى ِمْن َربِّ
این کتاِب با عظمتي است که شک در آن راه ندارد، و مایة هدایت پرهیزگاران است.

]متقین[ آنهایی هستند که به غیب )خداوند و دیگرانی که از حس و لمس خارج اند( ایمان دارند،

و نماز برپا می دارند و از آن چه ما به آنها روزی داده ایم در راه خداوند انفاق می کنند.

همچنین آنهایی که به آن چه 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 كسانی كه داري اين ويژگي ها باشند، با خداوند محسوب مي كند:

1– به خدا ايمان دارند و نماز برپا می دارند و اهل انفاق در راه خدا هستند.

2–همچنین آنهايی كه به آن چه بر پیامبر)ص( و بر پیامبران قبل نازل شده، و به 

قیامت ايمان دارند.
۱- سورة نحل، آية ۱۲8.

۲- سورة بقره، آيات ۱ تا ۵ .
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ُمحِسنُون کیانند؟
نیکوکارانچهکسانیهستندکهخداوندباآنهاست؟

در قرآن كريم فقط يک بار كلمة »ُمحسُنوَن« آمده است. يعنی يک بار حالت رفعی دارد، 
اما در عوض 33 بار كلمة زيبای ُمحسنین به كار رفته است )ما در اين جا از شرح كلمه 

خودداری می كنیم تا زودتر به مقصود خود برسیم(. از اين تعداد:
1–ِإَنّ اهللَ ُيِحُبّ الُْمْحِسِنیَن : 6 بار

2– َکَذلَِك نَْجِزى الُْمْحِسِنیَن )و مشتقات اجر(: 16 بار
ِر الُْمْحِسنین : 1 بار 3– بَشِّ

4–  بُْشرى  لِْلُمْحِسنین : 1 بار
از  همان گونه كه خوانندگان عزيز مشاهده می كنند، خداوند سبحان در همه جا 
»ُمْحِسنین« تقدير و تجلیل كرده و به آنها بشارت داده و اجر عمل آنها را به خود محول 

نموده است. 
حال ببینیم:

»ُمْحِسنین«چهکسانیهستند؟
در قرآن كريم حدود 300 بار كلمة احسان و مشتّقات آن آمده است. ريشة احسان، 

ُحسن است. ُحسن،زیباییظاهریاستکهریشهدرباطنداشتهباشد.
اگر شخصی و يا چیزی از زيبايی ظاهری برخوردار باشد، جمیل می گويیم. 

 حال چه كسی است كه زيبايی ظاهری و اعمال وی، داللت بر باطن زيبا و درون قشنگ
و روحی آراسته به خلعت خداوند داشته باشد.

دراسالم،

هرقدراخالصشخصبیشترباشد،

عملشزیباترواثربخشیاثرشعالیتراست.

زيرا اخالص در عمل، نشانة يقین عامل است.
اخالصعالمتایناستکهشخصباطنخـودرابهخداسپردهواعمالخودرافقطوفقط
برایخداوبهخاطرخـداوبرایجلبرضایتخـداوندتنظیمنمودهاست و هر كاری می كند

منظورش خـداست، نه چیز ديگر.
اين معنایدقیقاحسان است. مشتقات اين واژه مانند: ُمحسن، حسنه، ُحسن َحَسن، 

تحسین، حسنات، محسنات... هم در همین راستا بايد معنا كرد. 
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با توجه به اين مقدمه كه قدری هم طوالنی شد، حال می توان گفت كه:
-خداوندسبحانهموارهدرکناروحامـیوپشتیبانوهوادارآنانیاستکهاخالص
دارندوفقطبرایخداکارمیکنند. برای آنها مقوله هايی مانند شهرت و معروفیت هیچ 
اهمیتی ندارد و ثروت و قدرت در ديد آنها بی اهمیت است و با همین ديد از منظر اينان قدرت، 

عّزت، ثروت، مقبولیت و محبوبیت در دست خدا و در اختیار خدا و مربوط به خداست.
پس جز به خدا به چیز ديگری نمی انديشیند و روی هیچ چیز و هیچ كس حساب خارج 

از معمول نمي كند. از آن جايی كه روی قاعدة:
َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َعْشُر أَْمثالِها.1

هرکس یک کار برای خدا انجام دهد، خداوند ده برابر آن به وی اجر و حسنه می دهد.

يکی از آن همه حسنة الهی اين است  كه او را در پنـاه دايمی و ابدی خود قرار می دهد 
و از همه نوع حمايت خود او را بهره مند می سازد. جمال دالرای خود را به وی می نماياند 
و او را برای ابد عاشق و مفتون خود می كند. ديگر، زيباروترين زيبارويان هم در پیش 

چشم وی زشت می شوند و ثروتمندترين افراد از ديد وی بی قدر و بی منزلت می گردند.
الحق كه رسیدن به اين مقام بدون طی دشـواری های طاقـت فرسا و رنـج های فراوان 

و محرومیت های زياد و مشکالت مااليطـاق مقدور نیست.
آيا می شود بدون اين مقدمات در دربار خداوند به جايی رسید؟ خیر؛ 
                                                                                 محال است. 

محـال است كه انسان بی دلیل به جايی برسد. به قول قديمـی ها هیچ كس در دربار 
پروردگار عزيز بالجهت نمی شود.

انبیاي الهی در مسیر خداخواهی، رنج ها بردند، تلخی ها چشیدند و سختی ها كشیدند. 
پیامبرعظیمالشأنزمانیعالیترینوبرجستهترینوعزیزترینپیامبرانوعالیقدرترین

موجوداتشدندکهدرراهخدابیشترازهمةپیامبرانآزاردیدندواذیتشدند؛ 
                                                                             كه خود فرمودند:

َما أوِذَى نَبّى ِمثِل َما أوذيُت.2
هیچ پیامبری به اندازة من اذیت نشده است.

هجرت يکی از همان موارد سخت و يکی از همان آزارهای بی نظیر بود كه پیامبر با 
۱- سورة انعام، آية ۱60. 

۲- بحاراألنوار، ج ۳۹، ص ۵۵ .
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طیب خاطر به استقبال آن رفتند و با لطف خداوند سربلند از آن خارج شدند. 
 آيا اگر پروردگار توانا پیامبر را از طريق اعجاز از مّکه به مدينه می برد، موضوع هجرت

تا اين اندازه زيبا و ماندگار می شد؟

اگر در اسالم موضوع جهاد نبود، مسلمانان به چه چیز دیگری امتحان می شدند؛

و خدادوستی آنها  چگونه امتحان می شد؟

و چگونه مشخص مي شد كه جان خود را بیشتر دوست دارند و یا خدا را؟

اگر نماز شب وجود نداشت، 

چگونه می شد از كسی پرسید كه خدا بهتر است یا خواب؟

 اگر روزه نبود، 

چه سان می توانستیم از كسی بپرسیم خدا را بیشتر دوست داری یا غذا را؟

 در مسیر كمال و در راه وصال همه آزمايش می شوند تا سره از ناسره تمیز داده 
شود. در اسالم هرچندجهادبسیارامرمقّدسیاست، ولی:

- قتالکهاحتمالکشتهشدندرآنزیاداست،ازجهادباالتراست.

10 نکتة مهم در مورد هجرت
1– اگر هجرت طبیعی انجام می شد، قدرت خدا و قدرت نمايی پروردگار هم چندان 

مطرح نمی شد.

2-  اگر پیامبر چند روز قبل از تصمیم بت پرستان قريش كه به طور قطع از طريق 

وحی از آن توطئه مطلع شده بودند، از مّکه خارج می شدند، اهمیت هجرت در اين حد نبود 
و جنگ توحید و شرک تا اين اندازه تماشايی نمی گشت.

3– اگر هجرت طبیعی صورت می گرفت، اثبات حمايت همه جانبة خداوند از پیامبرش 

تا اين اندازه ملموس و محسوس نبود.

4– بعضی از مواقع خداوند اصرار دارد كه دشمنانش را بی آبرو كند و نقشه های آنها 

را خنثی نمايد. در ماجرای هجرت دشمنان اسالم به راستی بی آبرو شدند.

5– خداوند بسیاري از عوامل هستی را برای حفظ پیامبرش در موضوع هجرت به 

كار گرفت؛ حتی حشرات مانند عنکبوت را وادار كرد تا در مدخل غار با تار خود بپوشاند و 
به كبوتر امر كرد تا در راه ورودی غار تخم گذاری كند و خداوند می داند كه غیر از اين دو 
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گروه از مأموران الهی، چه گروه يا گروه های ديگری به كار گرفته شدند تا رسول رحمت 
هجرتی فوق العاده داشته باشد. 

هر چه هست خداوند نويسندة بزرگ نمايشنامة هجرت با قلم ُصنع طوری ماجرا را 
تنظیم كرد و به نمايش گذارد تا اين اتفاق تا قیامت زيبا و تماشايی باشد. 

بسیار بعید است كه به كارگیری موجودات در آن رويداد منحصر به كبوتر و عنکبوت 
باشد. ما از محتوای مذاكرات مشركین در امر هجرت بی اطالعیم و از مشکالت راهبردی 

كه هجرت پیامبر برای آنها پديد آورد، خبری نداريم.
- چه تعدادی در آن ماجرا مريض شدند؟ 

- چند نفرشان به لکنت زبان و لرزش دست و نافرمانی پا و بی اختیاری های مختلف و 
 عصبانیت های گوناگون و تحقیر و توهین های كوچک ها به بزرگ تر و بزرگ ترها به كوچک ترها 

گرفتار آمدند. و ...
 6– پروردگاری كه اين گونه بندة خود را از هر خطری محافظت می كند و دقیق ترين برنامه ها

را برای موفقیت او تهیه و به اجرا می گذارد، همچنان از مؤمنین حمايت می كند كه خود 
می فرمايد:

َو َکذلَِك نُْنِجى الُْمْؤِمنین .1
و مؤمنان را ]نیز[ چنین نجات می دهیم.

7–هیجان هجرت با هماهنگی دقیق مسائل اطالعاتی و رعايت كلیة مسائل امنیتی توسط 

 خود پیامبر اجرا شد. به همراه بردن ابوبکر می تواند يکی از آن داليل باشد. چون وی اتفاقًا 
در مسیر پیامبر برای خروج از خانه در آن شب قرار داشت.

 8– بی اطالع گذاردن اصحاب غیر از امیرالمؤمنین)ع( از مسیر خود از عوامل مؤثر در مخفی

ماندن مخفی گاه پیامبـر در غار ثور بود. كافی بود پیامبر يا امیرالمؤمنین، يکـی ديگـر از 
اصحاب را از مسیر خود و يا مخفـی گاه مطلع می كردند؛ كه اين امر برابر بود با افشاي 

مخفی گاه  و لو رفتن پیامبر و فشل شدن هجرت.

 9– به رغم آشکار بودن لطف و حمايت خداوند از پیامبرش، مراحل هجرت طبیعی و عادی

 صورت گرفت. زيرا برای خداوند كاری نداشت كه پیامبر را به يک )َطْرَفَة َعْين( از مّکه به مدينه 
منتقل كند و در آن صورت هجرت تا اين اندازه هیجان انگیز نبود.

۱- سورة انبیا، آية 88 . 
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10– دوران طفولیت پیامبر عجیب بود. نوجوانی پیامبر نیز عجیب بود. بعثت پیامبر هم 

عجیب بود. گرايش جوانان قريش به پیامبر هم عجیب بود. رهايی از »ِشعِب ابی طالب« هم 
عجیب بود. پیروزی در جنگ های داخلی و خارجی هم عجیب بود. فتح مّکه هم عجیب بود. 
لذا در اين میان هجرت كه می خواست مبدأ تاريخ قرار گیرد، نمی توانست موضوعی 

ساده و بدون حاشیه باشد. به نظر مااعجبالعجایبدرزندگیپیامبر)ص(،هجرتبود.

خروج از غار ثور
در نیمه های شب سوم توقف پیامبر در غار ثور سه شتر راهوار كه امیرالمؤمنین مبادرت 
به تهیة آنها كرده بودند، در دامنة كوه آماده شده بودند تا پیامبر را از مّکه دور كنند و به سوی 

مدينه حركت دهند.
به احتمال زياد اجتماع سران قريش در دارالنـدوه به منظور تصويب قتـل پیامبر اّول 
ربیع االّول بوده است. پیامبر به امر خداوند از شب دوم به غار ثور رفتند و همان گـونه كه 
گفتیم، شب دوم و روز دوم و شب سوم و روز سوم و شب چهارم را تا نیمـه های شـب 
در غار ماندند و بعد از نیمه های شب چهارم ربیع االول كه همه جا تاريک بود، از غار خارج 

شدند و با سوار شدن بر شتر راهوار، راه يثرب را از بی راهه درپیش گرفتند. 
از آن جايی كه هنوز احتمال هرگونه توطئه قريش وجود داشت، پیامبر بقیة شب را با 

سرعت زياد طی طريق كردند تا هرچه زودتر از قلمرو مشركان قريش دور شوند.
همراهان پیامبر عالوه بر ابوبکر، »عبداهلل بن اريقط ديلمی« بودند. وی بلدچی محسوب 
می شد و به تمامی راه های اصلی و فرعی مدينه اشراف داشت. به  نظر می رسد كه پیامبر 
از بی راهه خود را به كناره های دريای سرخ رسانده و در سواحل آن دريا به راه خود 

ادامه داده باشند.
همچنین به احتمال بسیار زياد به دستور پیامبر روزها در اختفای كامل استراحت 

می كردند و شب ها را در اختفای كامل مي تاختند.
از آن جايی كه راه اصلـی مّکـه به مدينـه 450 كیلومتـر است- كه كـاروان ها اين مسیـر را 
 5 روزه طی می كردند- اما سفر پیامبر هشت روز طول كشید. اين خود دلیل محکمی بر استفاده

از همة ابزارهای امنیتی برای سالمتی سفر حتی به قیمت طوالنی تر شدن راه و صعب العبور 
بودن مسیر بوده است.

بدين سان پیامبر  در روز دوشنبه 12 ربیع االول وارد »قبا« شدند.
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یک محاسبة دقیق ریاضي و نجومي
تاریخ دقیق هجرت به سال شمسی

اين موضوع ثابت شده است كه حادثة مهم و اساسی غدير كه در روز هیجدهم 
ربیع االول سال دهم هجری روی داد، روز عید نوروز بوده است.

از طرف ديگر اين نکته هم روشن است كه هجرت در ربیع االول روی داده است. يعنی 
به لحاظ ظاهری هجرت در حدود دو هفته پس از هیجدهم ربیع، ولی به لحاظ تاريخی ده 
سال پس از هجرت به وقوع پیوسته است. با توجه به اين كه تفاوت سال قمری و شمسی 
ده روز است، يعنی سال شمسی 365 روز وسال قمری 355 روز است، با يک حساب 
ساده می توان تاريخ قطعی وقوع هجرت در فصل و ماه شمسی را به دست آورد. برابر 
محاسبة زير چون ده سال پس از هجـرت، غـدير محقق شد، پس بايد 100 روز از عید 

نوروز كم كنیم. 
تفاوت ماه قمری و ماه شمسی : 100=10×10 

چون 100 روز از اول فروردين بکاهیم، چنین می شود: 265=100- 365 
دويست و شصت و پنجمین روز سال برابر سال شمسی، می شود حدود بیستم ماه 
آذر و با توجه به تفاوت هجرت در ربیع االول با غدير در هیجدهم ذي الحجه سال دهم به 
يک تفاوت دو هفته ای تا يک ماه می رسیم. يعنی اگر اّول هجرت را دوم ربیع االول بپذيريم، 
تفاوت می شود دو هفته. و اگر ورود پیامبر را روز جمعه شانزدهم ربیع االول قبول كنیم- 
كه درست هم همین است- روز ورود پیامبر به مدينه اوايل زمستان يعنی اوايل دی ماه 

بوده است. 
در اين ماه اذان صبح 5/40 دقیقه و غروب آفتاب حدود 5 بعد از ظهر است. يعنی طول 
 شب ها در اين ماه حدود 14 ساعت است. و اين بدان معنی است كه هجرت در فصل خنک انجام

شده؛ در فصلی كه طول شب برای سفر شبانه بسیار مناسب بوده است.
الزم به توضیح است كه اين محاسبه براي نخستین بار انجام شده و مطرح مي شود.

مسجد انتظار
چنین به نظر می رسد كه پیامبر اسالم پس از سه شب طی طريق در جنوب مّکه و دور 
شدن از مّکه با پیمودن يک نیم دايرة گسترده و كامل راه مدينه را در امتداد سواحل دريای 
سرخ با رعايت دقیق ترين مالحظات امنیتی پیموده باشند. سپس به تدريج خود را به يکی 
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از راه های فرعی و صعب العبور مّکه به مدينه رسانده و به راه خود ادامه داده باشند.
پیامبر در تمامی مسیر از نزديک شدن به آبادی ها و واحه ها خودداری كرده اند. زيرا 
بیم هر گـونه توطئه و تبانی در هر حال و جود داشت. ولی از اسناد برمی آيد كه از »بـدر« 
- 150 كیلومتري مدينه- به بعد راه اصلی را پیموده و ادامه داده باشند. چون اين مسیر 

به »مسیر هجرت« معروف است. 
سرانجام پیامبر)ص( پس از هشت روز سفر پرمخاطره و دلهره آور 16 ربیع االول به 
وادی »ُقبا« رسیدند. قبا در 12 كیلومتری يثرب بود. به رغم اصرار همراهان و بعضی از 
اصحاب كه به استقبال پیامبر از يثرب به قبا آمده بودند تا هر چه زودتر پیامبر به يثرب 

وارد شوند، نپذيرفتند. زيرا پیامبر بی صبرانه در انتظار امیرالمؤمنین)ع( بودند.
ايشان با توجه به سهم برجسته و تعیین  كنندة امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در 
موضوع زيبای هجرت و حواشی دلهر ه آور آن، نمی خواستند كه  بدون حضور ايشان 

هجرت را به پايان ببرند.
اين نکتة بسیار ظريف از فرازهای زيبای هجرت و يکی از زيباترين صفحات كتاب 

نورانی و سراسر شرف، عّزت و افتخار موالست. 
پیامبر عزيز در مدت توقف در قبا مبـادرت به ساختن مسجـدی كردند كه به »مسجد 

انتظار« شهرت يافت. 
سرانجام امیرالمؤمنین)ع( در روز 16 ربیع االول همراه مـادرشان فاطمه بنت اسد و 
حضرت صديقـة طاهره فاطمـة زهرا سالم اهلل علیهـا و فاطمه دختر زبیـر وارد قبا شدند. 

پیامبر عمیقاً از ديدن امیرالمؤمنین خرسند شدند. 
همچنین از زيارت حضرت زهرا فوق العاده اظهار مّسرت كردند و از اين كه فاطمه بنت 

اسد به سالمتی به قبا رسیدند، مسرور بودند.
پیامبر عالی قدر اسالم مراتب رضايت كامل خـداوند سبحـان را از نقش بـی بديـل 

امیرالمؤمنین در موضوع هجـرت را به اطالع امیرالمؤمنین رساندند. 
آيات 191 تا 195 سورة مباركة آل عمران ناظر بر همین موضوع است؛ به خصوص 

آية زير كه می فرمايد:
ن َذَکٍر أَْو أُنَثى، نُكم مِّ َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّى اَل أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ن بَْعٍض؛  بَْعُضُكم مِّ
 َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم، 
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َئاِتِهْم، َرنَّ َعْنُهْم َسیِّ َوأُوُذوا ِفي َسِبیِلى َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا أَلَُکفِّ
َوأَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر،
ْن ِعنِد اهللِ َواهللُ ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب .1 َثَوابًا مِّ

خداوند آنها، خواست آنها را پذیرفت؛

این که من )خدا( عمل هیچ عمل کننده ای از شما مرد باشد یا زن، نادیده نخواهم گرفت.

 شما از هم هستید.

 پس آنان که هجرت کردند و از خانه ها و شهرهای خود به دلیل خداخواهی اخراج شدند،

و در راه من آزارها دیدند و جنگ کردند و کشته شدند،

تحقیقاً گناهان آنها را می بخشم و آنها را در با غ های بهشتی پذیرایی می کنم،

که به طور دایم آب صاف و زاللی در پای درختانش جاری است.

این پاداشی از ناحیة خداست؛

و اصوالً بهترین پاداش ها نزد خداست.

 آية فوق به خوبی تصويری گويا و روشن از عملکرد بندة مخلص وعکس العمل خداوند
را نشان می دهد. 

عملازهرکهباشد،
وهرچهباشد،

ازدیدخداوند،پنهانوبدونپاداشنمیماند.
پیداست هر عملی كه برای خداوند انجام شود، پاداش آن منحصراً در دست خداست. 
كارهايی مانند هجرت در راه خدا وقبول اخراج از زاد و بوم خويش به اتهام خداخواهی 
و ترويج اين فرهنگ آسمانی و جهـاد در راه خـدا و كشته شدن در اين مسیـر... كه برای 

نمونه در آية مذكور آمده است.
راستی آيا می توان يک انسان معمولی را بدون طی اين مراحل سخت و دشوار تأيید 

كرد و گزينش نمود و برای وی علّو مقام را درخواست كرد؟
                                       بدون شک پاسخ منفی است. 

راستی اگر هجرت پیامبر بدون آن همه گرفتاری و درد و رنج اتفاق می افتاد، اين همه 
زيبايـی و شکـوه از هجرت برجای می ماند؟ و عوامل مؤثر ديگر در هجرت مورد تجلیل 

پروردگار قرار می گرفتند؟
۱- سورة آل عمران، آية ۱۹۵.
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اصوالً روابطحاکمبرخالقومخلوقرابطةمعشوقوعاشقاست. 
چگونه است كه ما می گويیم:

- خدا را دوست داريم، خداوند همه چیـز ماست، خداوند را از هر چیـز و از هركس 
بیشتر دوست می داريم، اصاًل ما عاشق خدايیم. 

چهکسیاینشعارهایزیبایعرفانیراازماقبولمیکنداگرمادرمسیراینشعارها
گامعملیبرنداشتهباشیم؟
خداوند فرموده است:

ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبُعونى  ُيْحِبْبُكُم اهلل  .1
ای پیامبر! به مردم بگو:

 اگر ادعا می کنید که خداوند را دوست می دارید،

از من تبعیت کنید. 

پس:
- شرط قبولی دوستی خدا، اطاعت از پیامبر خداست. 

و اطاعت از پیامبر هم به معنای وسیع آن،

انجام واجبات و دوری از محّرمات است، 

                       یعنی:

دوست داشتن اهل البیت و اطاعت از آنها،

و تأیید امر و نهی آن بزرگواران. 

يعنی:
 در كنار مولی الموحدين امیرالمؤمنین بودن و با ناكثین، قاسطین و مارقین جنگیدن.

يعنی:
 دست در دست امام مجتبی گذاردن و با مخالفان آن امام عزيز و با همه معاندان و 

دين فروشان و اخالل گران و با طاغوت شام و با طاغوتیان مبارزة بی امان داشتن. 
يعنی:

با امام حسین از مدینه خارج شدن و ِگرِد كعبـة وجودی ایشان طواف كردن و سپس در معّیت 

ايشان به سوی شکوهمندترين سرزمین ها به منظور عشق بازی در راه جانان به راه افتادن؛
   و سرانجام در خون خود غلتیدن، نوشتن. 

۱- سورة آل عمران، آية ۳۱ .
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يعنی: 
- يا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

 اين است فلسفة هستی كه بعثت، هجـرت، شهادت، اسارت، ّعزت، عظمت، قدرت و 
واليت ابزار و لوازم آن است، همین؛ تا مالئکه اهلل همـراه انبیا و اولیا بخوانند و بسرايند و 

بگويند و افتخار كنند:
ألُم َعَلى الُحَسْین، َوَعَلى َعلىِّ ْبِن الُحَسْیِن، َوَعَلى أْوالِد الُحَسْیِن،  السَّ

َوَعَلى أْصحاِب الُحَسیِن 
ألم.  اَلِّذيَن بََذلُوا ُمَهَجُهْم ُدوَن الُْحَسْین َعَلْیِه السَّ

ورود به یثرب
سرانجام پیامبر عظیم الشأن اسالم به همراه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا كه دو 
تن از اصحاب كسا و از اهل البیت محسوب می شدند و می شوند، روز جمعه شانزدهم 

ربیع االول وارد يثرب شدند.
رسول رحمت در مسیـر خود از محـالت قبايل مختلف مانند بنـی سالم، بنـی ساعده، 
بنـی حارث و بنـی عدی عبور كردند. در تمامی اين محالت، بزرگان و رؤسای قبايل استدعا 
می كردند كه پیامبر محل اقامت خود را در منطقة آنها قرار دهند، اما پیامبر بنا به بعضی از 

مالحظات نپذيرفتند.
پیامبر می فرمودند جلو شتر مرا بازگذاريد، زيرا كه او مأمور است. اين شتر در هر جا 
 توقف كرد، در همان جا اقامت خواهیم كرد. پیامبر به هنگام ظهر وقتی به محلّه بنی سالم رسیدند،

نخستین بار به اقامة نماز جمعه پرداختند. سپس به راه خود ادامه دادند.
سرانجام شتر پیامبر در محلة »بنی مالک بن نّجار« از حركت بازماند؛ يعنی همان جايی 
كه امروز مسجد النبی آن جاست. تا پیامبر از شتر پیاده شدند، مادر »ابواّيوب« وسايل 
شخصی پیامبر را از شتر باز گرفت و به خانة خود برد. پیامبر به خانة ساده و خشت و 
گِلی ابوايوب وارد شدند. خانه دوطبقه داشت، به رغم آن كه صاحب خانه پیشنهاد كرد كه 
اقامتگاه پیامبر در طبقة دوم باشد و به دلیل ادب و عرفان اسالمی می گفت: دوست ندارم 
در طبقة فوقانی اقامتگاه شما كه فوق همه هستی می باشید اقامت كنم. پیامبر ضمن تشکر 
از وی اقامت در طبقة هم كف را برای سهولت تماس با مردم و رفت وآمد ساده تر ترجیح 

دادند. 
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بدين سان اين منزل تا ساختن منزل پیامبر حدود دو ماه اقامتگاه ايشان بود.
از روز ورود پیامبر به يثرب اين شهر پرافتخار به »مدينه النبی« تغییر نام داد؛ كه بعدها 

برای سهولت تلفظ يا هر دلیل ديگر به »مدينه« معروف شد.
اين روز يکـی از شکوهمنـدترين روزهـاست. ضمناً اینهجـرتتاریخسازوالهیبه

دستورپیامبراسالم،مبدأتاریخقرارگرفت.
پس منشأ سال هجری قمری و حتی هجری شمسی از هجرت عظیم پیامبر است.

زمینه های هجرت
پیامبر عزيز برای انتشار پیام خداوند لحظه ای تعلل نمی كردند. نامرادی ها، مخالفت ها 

و عداوت ها اثری بر روح پاک آن وجود مقدس نداشت. 
پیامبر مسافرتی به طائف كه در 70 كیلومتری مکه بود، داشتند، شايد افرادی تحت 
تأثیر قرار بگیرند و گشايشی در امور شود. اما مردم آن شهر به تحريک مقامات شهر، 
پیامبر را با سنگ و چوب از شهر اخراج كردند. به قدری به بدن مبارک ايشان سنگ زدند 

و خون جاری شده بود كه كف و پشت هر دو پای ايشان پر از خون گرديد. 
ايشان در خارج از طائف در ساية درختی نشستند در همان حال واحوال به راز و 

نیاز با خداوند مشغول شدند.
ِتى  َو ِقلََّة ِحیَلِتى  َو َهَواِنى َعَلى النَّاِس،  اللَُّهمَّ ِإنِّى أَْشُكو ِإلَْیَك َضْعَف  ُقوَّ

اِحِمیَن، أَْنَت أَْرَحُم الرَّ
أَْنَت َربُّ الُْمْسَتْضَعِفیَن،

َو أَْنَت َربِّى ِإلَى َمْن َتِكُلِني1
پروردگارا!

 به تو پناه می آورم. نیرویم ضعیف و توانم کم و غیر از تو و درگاه تو راهی نیست.

ای مهربان ترین مهربان ها!

ای پروردگار ضعیفان و نیازمندان!

ای خدای من! به که پناه ببرم جز تو؟

اين سفر يک هفته ای دستاورد جالبی هم داشت. عتبه و شبیه دو تن از سران قريش كه 
۱- بحاراالنوار، ج ۹۱، ص ۲۲۵ و ۲۲6

 مرحوم مجلسی از حضرت علی)ع( اين دعا را نقل کرده است که در موقع شدايد خوانده می شود. 
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در دشمنی با پیامبر اسالم شهرت داشتند و پیامبر لختی برای رهايی از َشّر اشرار طائف 
در سايه درخت باغ آنها استراحت می كردند، غالم شان به نام »ُعداس« ظرف انگوری را به 
دستور آن دو برای پیامبر برد. پیامبر قبل از خوردن انگور »بسم اهلل الرحمن الرحیم« گفتند. 
ُعداس كه مسیحی بود، بسیار تعجب كرد و از پیامبر پرسید: اين جمله در حجاز و در اين 
منطقه رايج نیست. مردم در اين جا كارها را با نام »الت« و »ُعّزی« آغاز می كنند. موضوع 

چیست؟ 
حضرت از عداس پرسیدند: اهل كجايی و چه دينی داری؟ 
عداس گفت: اهل سرزمین نینوا هستم و نصرانی می باشم.

پیامبر فرمودند: سرزمین آن مرد صالح يعنی يونس بن َمّتی. 
پاسخ پیامبـر بر تعجـب عداس افزود. عـداس پرسید: شما يـونس متـی را از كجـا 

می شناسی؟
پیامبر فرمود: برادرم يونس مانند من پیامبر بود.

خالصه اين محاورات موجب شد كه ُعداس به پیامبر ايمان بیاورد؛ و اين دستاورد 
بزرگی برای پیامبر بود.

بارقه ای از یثرب
در محیط محدود مّکه تمامی تالش سران قريش محدود كردن پیامبر و آزار مسلمانان 
بود. اما در ايام حج كه حاجیان برای حج به مَکه می آمدند، مّکه سخت سرگرم پذيرايی از 

حاجیان بود و تا حدی از فشارها بر پیامبر كاسته می شد. 
پیامبر در موسم حج سال 11 بعثت با 6 نفر از اهالی يثرب و از قبیلة »خزرج« مالقات 

كردند و از آنها پرسیدند: شما با يهوديان هم پیمان هستید؟ گفتند: آری. 
پیامبر آياتی از كالم اهلل مجید بر آنها خواندند. آيات قرآن در دل آنها انقالبی برپا كرد. 

در نتیجه هر 6 نفر ايمان آوردند. 
يکی از علل ايمان آوردن آنها در اين بود كه آنها از يهوديان شنیده بودند كه پیامبری 
از نژاد عرب ظهور می كند كه مروج توحید و يکتاپرستی خواهد بود و به سلطة بت پرستی 
و بت پرستان خاتمه خواهد داد. آنها به خود می گفتند در ايمان به پیامبر بر يهود سبقت 

بگیرند  و پیامبر را ياری  كنند.
اهالی يثرب به پیامبر گفتند: سالیان درازی است كه بین ما و طايفة ديگری در يثرب 
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به نام »اوس« اختالف، جنگ و برادركشی است. امید داريم به بركت آيین شما ريشة اين 
اختالف ها كنده شود. آنها اضافه كردند: ما عازم يثرب هستیم. ما اسالم را بر اهل خود 
عرضه می كنیم اگر قوم ما همگی به شما ايمان بیاورند، شما گرامی ترين شخص نزد ما 

خواهی بود. 
مورخان نوشته اند:

وقتی كه اين 6 نفر به يثرب بازگشتند، فعالیت گسترده ای برای ترويج اسالم آغاز 
كردند. طولی نکشید كه به لطف خداوند و راهنمايی پیامبر و تالش های آنها در تمامی 
خانه های يثرب از اسالم و از پیامبر اسالم ذكر خیر بود و جمع قابل توّجهی از مردم 

يثرب به اسالم ايمان آوردند.
اين خود مقدمه ای برای هجرت پیامبر به يثرب شد.

سال دوازدهم بعثت
سال بعد يعنی در ايام حج سال دوازدهم بعثت 12 نفر ديگر از اهالی يثرب كه با 
مساعی آن 6 نفر مسلمان شده بودند، به مّکه آمدند و در »عقبه« و در اختفای كامل با پیامبر 

مالقات كردند. معروف ترين آنها شخصی به نام »اَْسَعدِبن ُزراره« بود. 
آنها با پیامبر در مفاد زير به توافق رسیدند:

1– به خدا شرک نورزیم.

2– دزدی و زنا نکنیم.

3– فرزندان خود را نکشیم.

4– به یکدیگر تهمت نزنیم.

5– کارهای زشت انجام ندهیم.

6– با انجام کارهای نیک، مخالفت نداشته باشیم.
اين مواد شش گانه خالصة اسالم محسوب می شود. 

برای افرادی كه از سیاست های راهبردی اسالم اطالعی ندارند و مشکالت بسیط و 
پیش پا افتاده ای دارند كه به سادگی توسط احکام اّولیة اسالم قابل حل است، از اين موارد 

اخالقی گفتن و بر انجام آنها تأكید داشتن حالّل مشکالت بسیاری از مردم است. 
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ُمفاد فوق كه به امضاي طرفین رسید، به»پیمانعقبةاول« معروف شد.
پیمان فوق به »بَیعة النساء« هم معروف است، زيرا بخش مهمی از پیمان شش گانة فوق 
 اگر به زنان بی اعتنايی شود و حمايت و همکاری و مساعدت آنان نباشد، پیمان از همان آغاز

عقیم می شود.
 اين 12 نفر با دلی سرشار از عشق به خداوند و عالقة شديد به پیامبر به يثرب بازگشتند

و برای گسترش اسالم تالش خستگی ناپذيری را آغاز نمودند. 
وقتی كه آنها مشاهده كردند مردم يثرب عالقمند به اسالمند، ولی كسی نیست كه آنها 
را با معارف اسالمی آشنا كند، از پیامبر خواستند فرد مناسبی را برای اين كار به يثرب 

اعزام نمايد. 
 پیامبر رحمت »مصعب بن عمیر« آن رُجل نامدار و مهّذب و آشنا با اسالم را برای راهنمايی

مردم يثرب به آن شهر فرستادند.
مصعب توانست در مدت كوتاهی دل های پاک مردم يثرب را ماالمال از عشق خداوند 

و محبت به اسالم نمايد. 
او اولین كسی است كه در يثرب به اقامة نماز جماعت پرداخت.

پیمان عقبة دوم
كار مصب در يثرب با همراهی 18 نفر از مردم شهر كه در دو نوبت با پیامبر مالقات 

كرده بودند، باال گرفت. 
افراد زيادی از مردم يثرب دقیقه شماری می كردند تا موسم حج فرارسد و آنها بتوانند 

به بهانة حج با پیامبر مالقات كنند. 
در مراسم حج آن سال 500 نفر از اهالی يثرب به حج آمدند. در بین آنها 73 نفر 

مسلمان بودند و بقیه ترجیح می دادند كه به دست پیامبر مسلمان شوند! 
آنها با رعـايت مالحظات امنیتی و دور از چشم مردم مّکـه در »عقبه منی« با پیامبر 

مالقات كردند.
در كتاب های تاريخی از نقش نیرومند عباس عمـوی پیامبـر در آن مجلس سخن به 

میان آمده است. 
به نظر نويسنده اينها از جعلیات بنی العباس است. 

 عباس كه تا جنگ بدر در صف مشركین بود و حتی در آن جنگ اسیر شد، آيا می توانست
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نقشی در آن جمع داشته باشد؟
هیأت اعزامی از يثـرب در شب سیزدهم ذي الحجه با پیامبر مالقات كردند. تصمیم 
پیامبر بر اين بود اگر آن هیأت با پیامبر پیمانی مبنی بر حمايت همه جانبه از ايشان منعقد 

كنند، به يثرب هجرت كنند. 
پیامبر در جمع هیأت يثرب بعد از تالوت آياتی چند از كالم اهلل فرمودند:

- باشماپیمانمیبندم.ازمندفاعکنید،همانطورکهازفرزندانواهـلبیـتخوددفاع
میکنید.

چند تن از هیأت با شور و اشتیاق فراوان از جمع برخاستند و مراتب آمادگی كامل 
خود را برای دفاع از پیامبر اسالم اعالم كردند.

اين پیمان عزم تغییرناپذير پیامبر برای رفتن به يثرب را جزم كرد.

واکنش قریش
قريش از هیچ كدام از دو پیمان اهل يثرب با پیامبر باخبر نشدند. خبر آنها با تأخیر به 
 سران مّکه رسید. به خصوص پیمان عقبة دوم كه بر رفتن پیامبر و مسلمانان به يثرب و

تشکیل حکومت در آن سرزمین تأكید می كرد، بت پرستان را شديداً وحشت زده كرد.
آنها به خود می گفتند كه ما در مّکه از عهدة آنها برنمی آيیم، اگر آنها به يثرب بروند، 

ديگر مبارزه با آنها دشوار و پرهزينه و تا حدی مشکل است.
 هرچه بود، كار از كار گذشته بود. 

پیامبر برای رفتن به يثرب آماده می شدند و مسلمانان به صورت مخفیانه و بدون 
 اطالع به اهل و دوستان خود، به يثرب می رفتند. حتی برای آن كه قريش را بی اطالع بگذارند،

عالوه بر اموال غیرمنقول، اموال منقول خود را به پـول تبديل نمی كردند تا مردم مّکه را از 
رفتن خود بی اطالع گذاشته و غافلگیر كنند...



تشکیل نخستین دولت اسالمی در مدینه

فصل هفتم
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مساعی جمیلة انبیا
تمامی اوامـر الهـی به مردم كه به وسیلة انبیا به آنها ابالغ شده، همه برای حاكمیت 
توحید است. اين موضوع كاماًل راهبردی است. يعنی هیچ عاملی نمی تواند آن را تغییر دهد 
و يا زياد و كم كند و يا جايگزين سازد. بنابراين تمامی مساعی انبیای الهی فقط و فقط به 

اهتزاز درآوردن پرچم توحید در بلندای عالم است. حال بايد پرسید:
-چگونهوباچهشکلوتمهیدیحاکمیتتوحیدایجادمیشود؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:
- هیچ امر مهمی بدون تهیة مقدمه محقق نمی شود. مثالً برای ساختن يک مجتمع 

مسکونی و حتی يک ساختمان معمولی، اقدامات زير شرط الزم است:
1– بايد زمین موردنظر را مشخص كرد.

2– بايد با آزمايش، خاک زمین مزبور را مورد بررسی فنی قرار داد.
3– بايد نقشة كلّی ساختمان را توسط مهندس يا مهندسین معمار تهیه نمود.

4– بايد از راه های قانونی و با اراية نقشه، مجوز ساخت را از مراجع ذی ربط اخذ كرد.
5– بايد نقشة اجرايی ساختمان را تهیه كرد.
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6– در عرض اين كارها بايد مبادرت به تأسیس كارگاه نمود و به تدريج وسايل الزم 
را فراهم آورد.

7 – بايد برابر نقشه، گودبرداری و خاک برداری را آغاز نمود. در خاک برداری حتمّا 
بايد مراقبت كرد كه به منازل و اماكن اطراف آسیبی وارد نیايد.

8– به تدريج بتن ريزی آغاز شود. دقت بايد كرد كه بتن ريزی نبايد در قعر گرما باشد، 
زيرا آب بتن قبل از آن كه خود را بگیرد، خشک می شود. 

در چلة زمستان هم نبايد باشد، زيرا بتن يخ می زند. در هر دو مورد مقاومت بتن 
شديداً پايین می آيد و عمر ساختمان كوتاه می شود.

9– بعد از خشک شدن بتن، به تدريج ديوارها و ستون ها بايد ساخته شود. اين مرحله 
از اهمیت بااليی برخوردار است.

10– پس از باال آمدن ديوارها و ستون ها قالب بندی برای ريختن بتِن سقِف اّول اقدام شود.
11– از آن به بعد همین روند كار برای سقف دوم، سوم و... بايد طی شود. هم زمان 
با اين برنامه ها ديوارهای سازه های طبقة اول مانند اتاق های خواب، مهمانخانه، آشپزخانه، 

سرويس و حّمام چیده می شود.
12– به تدريج رابیس  بندها برای زيبايی سقف رابیس بندی می كنند و گچ كارها شروع 

به سفید كردن ديوار می پردازند.
13– كم كم لوله كش كار لوله كشی را شروع می كند.

14– برق كش نیز برق كشی را انجام می دهد. اين دو گروه نبايد با هم كار كنند.
15– هم زمان موتورخانه نصب می شود.

و...
اگر تمامی اين مراحل به خوبی پايان پذيرد، اصطالحاً می گويند سفت كاری ساختمان 
تمام شده است. پس از اين مراحل، نازک كاری آغاز می شود. نازک كاری نیز خود مراحلی 

دارد كه از آن می گذريم.
چنان چه تمامی سفت كاری و نازک كاری بنا پايان يابد و صاحبخانه به تجهیز آپارتمان 

مسکونی خود پرداخت، تازه اين ساختمان، ظرف زندگی است.
زندگی كردن در اين ساختمان همراه با برنامه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
 در راستای منـزلت صاحبخانه را می توان مضروف ساختمان دانست. چرا كه اجرای هر تفکری

نیاز به ظرف دارد.
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حکومت الهی
 به اجرا درآوردن دقیق دستورات و خواسته های الهی بدون ايجاد يک حکومت ارزشی

و الهی مقدور نیست.
چگونه ممکن است در حاكمیت های طاغوتی، كسی به دنبال اجرای اوامر الهی برآيد؟

تاريخ انبیا مشحون از شکست های مستمر انبیا در اين مسیر است. اصوالً هر حاكمیتی 
به منظور ارايه، اشاعه و اجرای تفکر حاكم است. بنابراين برای اجرای فرمان پروردگار 

حتماً بايد به يک حاكمیت انديشید؛ آن گاه همة امکانات را به آن منظور به كار گرفت.
انبیای الهی به كرات برای به دست گرفتن قدرت از طاغوتیان، دورخیز كردند؛ رنج ها 

بردند و مصیبت ها ديدند و تلخی ها چشیدند، اما چیزی به دست نیاوردند.
جمع زيادی از پیامبران الهی در اين 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 بت پرستان 

پیش رفت. 
حضرت موسی زحمات زيادی كشیدند، ولی با حمايت همه جانبة پروردگار حتی موفق 
شدند طاغوت متّکبر و خون خوار مصر يعنی فرعون را از قدرت به زير كشند و در دريا 
غرق كنند؛ اما دريغ و درد كه حضرت موسی)ع( به دلیل عدم همراهی قوم ستم كار خود- 
 بنی اسرائیل- و عدم همراهی آنها نتوانست دقیقاً به حاكمیت توحید برسد. در اين مسیر حضرت

موسی الحق كه زحمت زيادی كشید. اما مگر می شود بدون ياران همراه كاری كرد؟
گاهی كه موسی آنها را به جنگ با طاغوتیان و تحقق حاكمیت توحید و آقايی خودشان 

به ورود كم هزينه به بیت المقدس دعوت می كرد، می گفتند:
قالُوا :

يا ُموسى!
  ِإنَّا لَْن نَْدُخَلها أَبَداً ما داُموا فیها َفاْذَهْب أَْنَت َو َربَُّك َفقاِتال ِإنَّا هاُهنا قاِعُدون  .1

به موسی می گفتند:

ما هرگز داخل آن جا نمی شویم؛

تا زمانی که در آن جا گروهی هستند، تو برو با پروردگارت با آنها بجنگید؛ ما همین جا نشسته ایم.

موسی به كرات الطاف فراوان پروردگار را به ياد بنی اسرائیل می آورد، آن گاه آنها را 
امر به انجام كاری می كرد و يا از مشکلی نهی می نمود. از جمله به آنها می گفت:

۱- سورةمائده، آية ۲۴.
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َو ِإْذ قاَل ُموسى  لَِقْوِمِه:
 يا َقْوِم اْذُکُروا ِنْعَمَت اهللِ َعَلْیُكْم ِإْذ َجَعَل فیُكْم أَْنِبیاَء،

 َو َجَعَلُكْم ُمُلوکًا َو آتاُکْم ما لَْم ُيْؤِت أََحداً ِمَن الْعالَمین  .1
زمانی که موسی به قوم خود )بنی اسرائیل( گفت: 

ای قوم من! نعمت خدا را که به شما عطا شده است، به یاد آورید،

این که 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.

اّما يادآوری اين همه نعمت بی نظیر برای مردمی لجوج و بی معرفت چه سود؟ گاهی 
كه در مسیر مبارزه با بت پرستان و خودپرستان همه نوع وسايل آسايش آنها فراهم بود؛ 
حتی خداوند متعال به منظور تسهیل در امر حاكمیت توحید، غذای مسیر آنها را هم به 

طور مستمر در اختیارشان می گذاشت، از جمله دو غذای ارزشمند »َمّن« و »سلّوی« را. 

گفته اند كه مّن عسل هايی بوده است كه بر روی درختان مسیر وجود داشته است و  
»َسلْوَی« نیز پرنده ای مانند سار بوده است. نوعی از همین پرنده شب هنگام به صورت 
گروهی بر درختان برای استراحت و خواب فرود می آيند؛ آن گونه كه در خوزستان و به 
خصوص در اهواز و دزفول وجود دارد. در چنین شرايطی صید آنها بسیار سهل وساده 
است. زيرا با يک چادر كه بر درخت بیندازند می توانند در هر بار ده ها قطعه از اين پرنده 

را شکار كنند.
حضرت موسی همة اين تسهیالت را كه در اختیارشان قرار گرفته بود، از قدرت خدا 

و نشان درست بودن مسیر الهی خود می دانست. 
اما برعکس، قوم ناسپاس بنی اسرائیل كه  عزم همراهی با پیامبر خود را نداشتند، 

نافرمانی خود را به شکل ديگری بروز دادند:
َو ِإْذ ُقْلُتْم يا ُموسى!

  لَْن نَْصِبَر َعلى  َطعاٍم واِحٍد ،
ا ُتْنِبُت اأْلَْرُض ِمْن بَْقِلها َو ِقثَّائِها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها .2 َفاْدُع لَنا َربََّك ُيْخِرْج لَنا ِممَّ

۱- سورة مائده، آية۲0.
۲- سورة بقره، آية 6۱ . 
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زمانی که بنی اسرائیل گفتند: 

اي موسي!

 ما طاقت تحمل یک نوع طعام را نداریم، 

از پروردگارت بخواه که آن چه از زمین می روید،

 نصیب ما کند؛ مانند سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز را.

 مالحظه بفرمايید كه ايراد بنی اسرائیل صرفاً ناسپاسی و كارشکنی بود؛ زيرا: 
 اوالً: يک غذا نبود، كه می گفتند: َطعاِمِ َواحدِ؛ بلکه َمّن و َسلوی يعنی عسل و گوشت پرنده

بود.

 ثانیاً: َمّن و َسلوی را خداوند مائدة آسمانی می داند، ولی قوم زمینی و خاكی بنی اسرائیل 

آن چه را زمینی بود، می خواستند.
ا ُتْنِبُت اأْلَْرُض ... َفاْدُع لَنا َربََّك ُيْخِرْج لَنا ِممَّ

هرچه بود بنی اسرايئل قومی سركش، پرتوقع، راحت طلب، دين ستیز، بی ايمان، غیرقابل 
اعتماد و بی لیاقت بودند.

 همة اتهام واردة نويسنده به آنها از آية 61 سورة بقره فهمیده می شود.
قاَل :

أَ َتْسَتْبِدلُوَن الَّذى ُهَو أَْدنى  بِالَّذي ُهَو َخْیٌر اْهِبُطوا ِمْصراً 
لَُّة َو الَْمْسَكَنُة  َفِإنَّ لَُكْم ما َسَألُْتْم َو ُضِربَْت َعَلْیِهُم الذِّ

َو باُؤ بَِغَضٍب ِمَن اهللِ،
 ذلَِك بَِأنَُّهْم کانُوا َيْكُفُروَن بِآياِت اهللِ،

یَن بَِغْیِر الَْحقِّ ؛ َو َيْقُتُلوَن النَِّبیِّ
ذلَِك بِما َعَصْوا َو کانُوا َيْعَتُدون  .1

موسی گفت:

آیا شما چیز خوب را بر چیز پایین ترجیح می دهید؟ 

حال که چنین هست و از همراهی با من خودداری می کنید، 

بروید و در شهر ساکن شوید؛ )یا بروید گم شوید(.

سپس ذلّت و زبونی بر آنها بار شد و مورد خشم خداوند قرار گرفتند. 

علتش این بود که:
۱- همان .
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به آیات الهی کافر شدند، و به طور مستمر پیامبران خدا را می ُکشتند.

 این دلیل عصیان آنها و تجاوز آنها از مسیر حق بود.

نکتة قابل توجه از اين فراز از تاريخ بنی اسرائیل اين است كه:
- وقتیخطاییازانسانسرزندکهریشهدرنهادانساننداشتهباشد،
قابلاغماضوقابلگذشتاست.

برعکس،اگرشخصیخطاییویاگناهیمرتکبشودکه:

نشانباطنفاسدودرونسیاهاوباشد،

دیگربهبزرگیوکوچکیگناهتوجهنمیشود.

 گناه كار هركس باشد، قابل تعقیب؛ و خطا هر قدر كوچک باشد، بايد جداً به آن رسیدگی
شود. 

وقتی بنی اسرائیل به بهانة يکنواختی غذا از فرمان موسی سرباز زدند، درگام اّول 
انسان می گويد: چیزی نیست. يکنواختی غذا با عدس و پیاز و سبزيجات برطرف می شود، 
اما اگر اعتـراض به غذا اعتـراض به حضرت موسی و يا اعتراض به پروردگار باشد، 

سرانجام به كشتن انبیا و ايجاد مانع در توسعة توحید می شود.
از همین موضوع قرآنی به خوبی استفاده می شود كه:

                                                                              تشکیلحکومتتوحیدی،
جزباهمراهیوهمکاریتوحیدمحورانوالیتمدارمقدورنیست.

و  را می ريزند  اين ساز وكار سرانجام در شرايط حّساس زهر خود   مخالفان 
برنامه های الهی انبیا را با شکست روبه رو می كنند.

رهبران الهی همواره كوشیده اند:
یاران خود را از افراد صالح، مصلح، خالص و پرهیزگار انتخاب كنند؛ 
همان هایی كه باطن شان از ظاهرشان بهتر است.

اصاًل  نماز شب برای همین منظور در اسالم وارد شده است. 
هنگامی كه پیامبر اسالم دعوت خود را آشکار كردند و با مقـاومت سرسختانة اهل 
مّکه روبه رو شدند و مخالفان در برابر او به مخالفت و تکذيب برخاسته بودند، پیامبر 

دستور پیدا می كنند در اين مرحله با آنها مدارا نمايند.«1
پیامبر در آن مقطع مأمور به مدارا شدند. در عوض سورة مزّمل نازل شد و دستورالعمل 

۱- تفسیر نمونه، ج ۲۵، ص ۱۲۵. 
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زيبا و شکوهمندی برای خودسازی و رشد باطنی از ناحیة خداوند رسید؛ آری برپايی نماز شب:
ُل ! ُقِم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیال.1 مِّ يا أَيَُّها الُْمزَّ

ای جامه به خود پیچیده! 

شب را بیدار باش، اال مقداری از شب.

نماز شب آثار بسیار زيبا و پرشکوهی دارد؛ از جمله آن كه درون و باطن شخص را 
پااليش و روح را صیقل و درون را پاكیزه می كند. آری، چون در خواندن نماز شب ريا 
وجود ندارد. نماز صددرصد برای خدا خواهد بود. پس اجر آن را خداوند خواهد داد. يکی 
از آن پاداش ها، باطن پااليش شده است. پیامبر نیز به منظور تربیت اصحاب خود و آن كه 
در آينده بايد به لطف خداوند و كمک آنها معماری حکومت توحیدی را طرح و به اجرا 

درآورند، همگان به خصوص خواص را به برپايی نماز شب وادار كردند.
ذيالً چند حديث پیرامون نماز شب می آوريم:

1– قال رسول اهلل)ص(: 
َما َزاَل َجْبَرئِیُل ُيوِصیِني بِِقَیاِم اللَّْیِل، 

ِتى لَْن َيَناُموا .2 َحتَّى َظَنْنُت أَنَّ ِخَیاَر أُمَّ
پیامبر فرمودند:

 پیوسته جبرییل مرا به شب زنده داری سفارش می کرد،

تا جایی که گمان بردم بهترین افراد امت من شب ها را هرگز نخواهند خوابید.

2– رسول اهلل فی وصیته لعلی)ع(:
َعَلْیَك بَِصالِة الْلَّیِل ؛ 

رها اَربََعًا .3 ِنَكِرّ
پیامبر خدا در سفارش به علی )ع( فرمودند:

 بر تو باد به نماز شب! 

حضرت این جمله را چهار بار تکرار فرمودند.

3– قال الصادق )ع(: 
 َشَرُف الُْمْؤِمِن َصاَلُتُه بِاللَّْیِل َو ِعزُّ الُْمْؤِمِن َکفُُّه َعْن أَْعَراِض النَّاِس .4

۱- سورة مدثر، آيات ۱و۲. 
۲- وسائل الشیعه، ج 8 ، ص ۱۵۴.

۳- بحاراالنوار ج 6۹ ص ۳۹۲. 
۴- کافی، ج ۳، ص ۴88 - هر سه روايت در میزان الحکمه، ج 7، ص ۳۱۴7 نیز آمده است.
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امام صادق)ع( فرمودند:
 شرافت مؤمن در نماز شب اوست،

و عّزت مؤمن در خودداری او از لطمه زدن به آبروی مردم است.

همین سه حديث برای روشـن شـدن موضـع اسـالم نسبت به خودسازی و تأثیر 

كم نظیر نماز شب كافی است.

خودسازی مقدمة دیگرسازی
تا انسان، خود در مسیر پرهیزگاری و توّجه ويژه به پروردگار نباشد، هرگز نمی تواند 

مردم را به خودسازی وادار كند و حرف او تأثیر بگذارد. 
قرآن كريم می فرمايد:

أَ َتْأُمُروَن النَّاَس بِالِْبرِّ َو َتْنَسْوَن أَْنُفَسُكْم،
َو أَْنُتْم َتْتُلوَن الِْكتاَب أَ َفال َتْعِقُلوَن .1

مردم را به نیکی دعوت می کنید، اما خودتان را از یاد می برید؛

 با آن که شما کتاب آسمانی را می خوانید.

آیا نمی اندیشید؟!

پس بايد نخست خود را ساخت. خودسازیخشتاولبنایشکوهمندحکومتاسالمی
خدامحوراست.

از آن جايی كه اسالم تا روز قیامت مرد و زن، پیر و جوان، بزرگ و كوچک و... همـه 
را به پاكدامنی و پرهیزگاری و ترس از خداوند و فرمانبرداری از پیامبر و تسلیم در برابر 
ائمه اطهار سفارش كرده است، لذا اين سفارش ها همان مالت ساختمان رفیع توحیدمدار 

است.
ممکن نیست بنايی بدون محاسبة مصالح ساخته شود. چنانچه به هنگام اجرا از 
ناخالصی در مصالح و انحراف در اجرا جلوگیری نشود، مسلماً در آخر كار اين ساختمان 
با مشکل روبه رو خواهد شد و هزينه های تمام شدة آن افزايش خواهد يافت و مهندس و 

معمار و استاد و كارگر نیز زير سئوال خواهند رفت.
بنابراين بايد در تمامی مراحل ساختمان سـازی، ازهر گونه نظـارت كارشناسـی 

غافل نشد. 
۱- سورة بقره، آية ۴۴.
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انبیای الهی در انسان سازی موفق بوده اند؛ هرچند از تعداد زياد صحابة خوب محروم 
گشته اند، اما وجود همان تعداد معدود ياران صديق، از دو نکته حکايت می كند:

1– كار و هنر پیامبر آدم سازی است.

2– آنها فراوان زحمت كشیدند تا اصحاب خود را به پاكدامنی، تقوای الهی و رعايت 
دقیق دستورات دين تربیت كنند؛ اما همگان توفیق هدايت نیافتند؛ گر چه وجود همان تعداد 

محدود، خط پیامبر را نشان می دهد.
اين كه خداوند سبحان خواستار حکومت توحیدمدارانه است، پیامبر نیز مأموريت دارند 
در همین مسیر، اصحاب و نزديکان خود را به حركت درآورند. حال اگر همه تحت تأثیر 
قرار گیرند، نعم المطلوب؛ ولی چنان چه به هر دلیل همگی سر همراهی با پیامبر را نداشته 

باشند، هر تعداد كه هماهنگ شوند، زيباست.
خداوند می فرمايد:

 َکْم ِمْن ِفَئٍة َقلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َکثیَرًة بِِإْذِن اهلل.1

بسا گروه کوچک و کم تعداد که به اذن و حمایت پروردگار،

بر گروه های بسیاری فایق می آیند.

نخستین اقدام پیامبر در مدینه
مدينه شهر نسبتاً كوچکی بود كه دو قبیلة »اوس« و »خزرج« مهم ترين قبايل آن بودند. 
ولی وجود چهار قلعة مستحکم در كنار مدينه و چسبیده به مدينه متعلق به يهوديان بود كه 

مشکالت عديده ای را برای ساكنان اصلی اين شهر ايجاد كرده بودند.
يهوديان »بنی ُقرَيْظَه«، »بنی النضیر«، »بنی قینقاع« و »بنی ثعلبه« كه در كتاب های آسمانی 
خود خوانده بودند كه پیامبر خاتم در مّکه مبعوث می شوند- ولی برای پیشبرد كار اسالم 
به يثرب هجرت می كنند- آنها از اطراف شام به منطقه آمده بودند تا پس از هجرت پیامبر، 
نخستین يهوديانی باشند كه با پیامبر اسالم بیعت می كنند!! اما پس از هجرت، آنها نه تنها به 
اهداف اولیة خود عمل نکردند، بلکه از همان روزهای آغازين هجرت، بنای مخالفت با اسالم 

و پیامبر اسالم را آغاز كردند. 
 گفتنی است بین دو قبیلة نیرومند اوس و خزرج درحدود صد سال جنگ، نزاع و خون ريزی

 جريان داشت. ريشة تمامی اين اختالفات همین يهوديان بودند كه حیات خود را مانند 
۱- سورة بقره، آية ۲۴۹.
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رژيم اسرائیل امروز، در اختالف انداختن بین مردم می دانستند تا بهتر بتوانند به تاراج 
ثروت های آنها بپردازند. به همین دلیل پیامبر از همان روزهای اول هجرت با يک راهبرد 
عظیم، بین مسلمانان عقد اخوت جاری كردند. به طوری كه بین هر مرد خزرجی با يک مرد 
 از قبیلة اوس عقد اخوت برقرار كردند. با اين تدبیر زيبا كدورت ها از بین می رفت و برادری

آشکار می شد. 

قرآن اين منظرة تماشايی را اين گونه به تصوير می كشد:
ِ َعَلْیُكْم ِإْذ ُکْنُتْم أَْعداًء ، َو اْذُکُروا ِنْعَمَت اهللَّ

َفَألََّف بَْیَن ُقُلوبُِكْم ،
َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوانًا .1

نعمت بزرگ الهی را به یاد بیاورید در حالی که شما دشمن یکدیگر بودید،

 خداوند دل های شما را به هم نزدیک کرد،

و به برکت لطف و رحمت او با یکدیگر برادر شدید.

اين انديشة فوق العاده كاربردی و زيبا توانست مدينه ای كه از آثار شرک و بت پرستی 
دارای مردمی متفرق، دور از هم و ضد هم تشکیل شده بود، در مدت کوتاهی دشمنی هايش 

را به دوستی و خشم هايش را به رأفت تبديل نمايد.
 در پايان همین مراسم عظیم پیامبر گرامی اسالم به امیرالمؤمنین فرمودند: 

- تو هم برادر من باش.2

اولین واکنش یهود
گفتیم كه يهوديان مدينه از شام و از اطراف شام به مدينه كوچ كرده بودند تا با پیامبر 
خاتم بیعت كنند و نخستین يهوديان مسلمان شده باشند؛ ولی به چند دلیل آنها از نیت اولیة 

خود فاصله گرفتند و رنگ عوض كردند.

1– يهوديان وقتی به منطقه آمدند، محیط را برای فعالیت های اقتصادی مناسب ديدند 

و طولی نکشید كه عمدة تجارت منطقه به دست آنها افتاد.

2– گروهی كه در كار زراعت تخصص داشتند، به باغداری و درخت كاری پرداختند  

و ديری نپايید كه نخلستان های بزرگ احداث كردند و درآمد زيادی كسب نمودند.
۱- سورة آل عمران، آية ۱0۳.

2- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل جعفر سبحانی، به نقل از ينابیع الموده، ج ۱، ص ۲۲6. 
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3– جمعی به دامـداری وگوسفندداری پرداختند و در مدت محدود، صاحب گلّـه های 

گوسفند فراوان و پرتعداد شدند، كه عمدة لبنیات مدينه را آنها تأمین می كردند.

4– چون يهود سیادت و آرامش خود را در اختالف انداختن می داند، آنها تمامی فکر خود 

 را برای ايجاد اختالف بین دو قبیلة اوس و خزرج صرف كردند؛ زيرا از جنگ و برادركشی آن 
دو قوم، بیشتر از همه، يهودياِن اسلحه ساز، سود می بردند.

5–ذاتیهودضدیتبانهضتانبیاست. بنابراين آنها برای آن  كه با مقاومـت مـردم 

 منطقه روبه رو نشوند، هدف از كوچ خود به اطراف مدينه را برای بیعت با پیامبر اسالم
اعالم كردند.

مگر می شود قوم يهود كه پیامبران بنی اسرائیل را می كشتند، خود تابع پیامبر غیريهودی 
شوند. يهود پس از هجـرت پیامبر بناي بدرفتـاری و تحـريک دو گـروه هم پیمان قبلی خود 

می گذاشتند.
حتی آنها با كمال گستاخی وارد مسجد پیامبر می شدند و آنها را به مسخره كردن 

كالم پیامبر خدا وامی داشتند.
پیامبر در ابتدا دستور دادند يهوديان را از آمدن به مسجد باز دارند.

ما در همین فصل برخورد ريشه ای پیامبر را با يهوديان مدينه شرح خواهیم داد.

اسالم آیین برادری و جنگ برای حفظ ارزش ها
خیلی از افرادی كه اهل قلـم هستند و آثار خوبـی دربـارة مبانـی اسالمـی به تحرير 
درآورده اند، گاه تحت تأثیر جّو روشنفکری قرار گرفتـه و در مورد جنگ های پیامبر دچار 

تفريط شده و به اعوجاج مبتال شده اند.
مثالً می گويند كه: 

                         - جنگهایپیامبرجنبةدفاعیداشتهاست؛ 
                          موضعی كه باآیاتوروایاتتطبیقندارد.

آخر:
        - چگونهممکناستدینیداعیةجهانیشدنداشتهباشد،
ولیفاقدتفکرمبارزاتیدرزدودنموانعراهباشد.

آيات الهی به روشنی اين موضوع را نشان می دهد:
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يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا!
،  َهْل أَُدلُُّكْم َعلى  ِتجاَرٍة ُتْنجیُكْم ِمْن َعذاٍب أَلیم 

ُتْؤِمُنوَن بِاهللِ َو َرُسولِِه،
َو ُتجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللِ بَِأْموالُِكْم َو أَْنُفِسُكْم ،

ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم،
ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُمون  .1

ای کسانی که ایمان آورده اید!

 آیا می خواهید شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک رهایی یابید؟

 به خداوند و به پیامبر او ایمان بیاورید،

 و با مال و جان تان در راه خداوند جهاد کنید؛

این برای شما بهتر است، 

اگر بدانید.

آية فوق به صراحت از وجـوب جنـگ برای رهايی از عذاب وجدان و بیم از ذلّت و 
زبونی در برابر سلطة دشمن سخن می گويد.

اظهار ايمـان زمانی مسمـوع و قابل قبـول است كه برای پاسـداری از مبـانی ايمان، 
مبارزه هم باشد؛ مبارزهباعواملانسانی،مادی،سیاسیوفکریكه نمی خواهند ايمان و 

مؤمنی باشد. 
پیداست كه عمدة اين توصیه، به موضوع جهاد است.

جهاد اولیه
در فقه اسالمی بحث طوالنی و جالبی پیرامون جنگ و جهاد آمده است.

بسیاریمیخواهندبگویندکهجنگهایاسالمجنبةبازدارندگیدارد؛ چون اسالم جنگ 
ابتدايی ندارد. پس اگر جنگی هم صورت می گیرد، تماماً به منظور خنثی كردن توطئة دشمن 

است. 
اینبرداشت عالوه بر اين كهباعملکردپیامبراسالممخالفاست،
                                   اصوالًبرتفکربنیادیناسالمنمیسازد،

وبااستراتژیحاکمیتتوحیدبرعالمهممنطبقنیست.
۱- سورة صف، آيات ۱0 و ۱۱.
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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 كه:
پیامبر اسالم)ص( در همان سال اول به سه سريه دست زدند. '
- سرّية »حمزه بن عبدالمطلب«،
- سرّية »ُعبیده بن حارث«،
- و سرّية »ودان«.

پیامبر عالی قدر اسالم مطلع شدند كه كاروانی از كّفار قريش به سركردگی ابوجهل با 
 حضور سیصد نفر از اهل مّکه عازم شام هستند. لذا عموی خود حمزه را به همراه سی نفر

از مسلمانان مهاجر به سوی آنها فرستادند. 
هر دو كاروان به هم رسیدند، اما با وساطت شخصی به نام »َمْجدِّی بن عمرو« كه 
با هر دو گروه پیمان صلح داشت، بدون آن كه برخوردی صورت گیرد، از هم جدا شدند.

اين حادثه 7 ماه پس از هجرت روی داد. 
دو سرية ديگر هم مانند سرية اول بدون جنگ و خون ريزی پايان يافت. 

غرض از اين درگیری ها با كاروان قريش چه بود؟
در پاسخ به اين سؤال بحث های زيادی شده است.

از يک طرف مشاهده می كنیم كه در اين رودررويی ها جنگی پیش نیامده است، می توان 
گفت كه بیشتر هدف از اين اعزام نیرو ايجاد ترس در دل مّکیان بوده است كه قصد بدی 

نسبت به مدينه نکنند.
از طرف ديگر چون اين سرّيه ها از 50 سرّيه گذشته است، می توان گفت كه عالوه بر 
 ايجاد ترس در دشمن، آمادگی برای جنگ جدی با كفار قريش هم بوده است تا هرچه زودتر

مّکه را كه پايگاه توحید بود، از شّر مشركان رها سازند.

 ديديم كه در اولین فرصت و در 17 رمضان سال دوم هجری نخستین جنگ با مشركان
قريش روی داد، كه به پیروزی پیامبر)ص( انجامید.
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خالصة بحث
عده ای معتقدند كه جنگ های اسالم علیه غیرمسلمانان و به خصوص علیه استکبار 
جهانی جنبة تدافعی دارد. يعنی در تهاجم پیوسته استکبار به تمامیت اسالم،  مسلمانان بايد 

دفاع كنند. 
 چگونه می توان اين نظر را پذيرفت در حالی كه نفس توحید، پرچم برافراشته شدة دايمی

علیه شرک و كفر است؟
اصوالً اگر اين نظر را بپذيريم،  نبايد بعثتی پیش می آمد تا انبیا علیه مشركان قیام كنند 

و مردم را به توحید دعوت نمايند.
- آیادرحاکمیتطاغوت،دعوتبهتوحید،یکنوعجنگعلیهکفرنیست؟

-آیادرجنگهایپیامبرعظیمالشاناسالم)ص(غیرازجنگاحدوخندق،بقیةجنگها
بهخصوصجنگبدر،خیبر،تبوکوحنینجنگاولیهعلیهمشرکاننبود؟

در غروة تبوک پیامبر هشتصد كیلومتر از مدينه دور شدند تا در مرزهای روم اخطار 
جدی به رومیان بدهند.

اگردرسنتالهیجنگدایمیعلیهشرکوکفروظلمنبود،
آثاریازتوحیدبرجاینمیماند.



جنگ های تدافعی و تهاجمی پیامبر رحمت

فصل هشتم
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تعریف جنگ
 هر نوع اختالف بین دو شخص و يا دو گروه و يا دو كشور كه مرزهای عادی را درنوردد

و به درگیری فیزيکی بینجامد، جنگ می گويیم. 
 در جنگ با اين تعريف، هر كدام از طرفین درگیر جنگ نیاز به میدان جنگ و داشتن نیروهای

باتجربه برای جنگیدن، با ابزار و سالح الزم است.
هرچند با توسعة انواع سالح ها در دنیای امروز اين تعريف تا حدی تغییر كرده است، ولی 
در جهان امروز كشورهای بزرگ كه دارای سیلوهای عظیم انواع سالح های هسته ای، شیمیايی 
و میکروبی هستند، بی نیاز به میدان جنگ و عناصر كاركشته برای به كارگیری سالح نیستند. 

در جنگ هايی كه درگیری ها منجر به قتل و جرح نمی شود، 
                                                  »جهاد« گفته می شود.

          اما چنان چه درگیری به ُكشت و كشتار منجر شود، 
                                                      »قتال«می گويند.

يکی از فروعات بسیار مهم در اسالم جهاد است. بدون ترديدجهـاداگرباصالحـدید
حاکمعادلاسـالمباشد،برهمةافرادواجدشـرایطالزموواجباست.
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در اين حالت خاص تفاوتی نمی كند كه دشمن يک كشور كوچک و كم اهمیت باشد و 
يا ابرقدرتی با ساز و برگ نظامِی ويرانگر و يا كشتار جمعی. 

يعنی:
-جاییکهتمامیتاسـالمدرمعرضخطرباشد،هیچجانیارزشمندترازاسـالمنیست.
البته در اين مورد بحث های تخصصی و تکنیکی زيادی وجود دارد، ولی حقیقت امر 

همین است كه مطرح شد. 
در قرآن كريم آيات بسیاری راجع بهنفسجهاد نازل شده است. عالقمندان می توانند 
به منظور بهره برداری از ديدگاه اسالم نسبت به جنگ و جهاد به قرآن، روايات و به نظرات 

مراجع عظام مراجعه كنند.
 در قرآن مجموعاً 46 بار واژةجهادو مشتقات آن و 165 مورد بهقتالو مشتقات آن توجه

شده است؛ كه صد البته همه آن موارد مربوط به قتال نمی شود.

جنگ های پیامبر اسالم
با توجه به اين مقدمة مختصر حال می توان به خوبی به اين سؤال قديمی پاسخ داد كه:

آیاهمةجنگهایپیامبراعمازغزوهوسرّیهتدافعیبودهاست؟
در پاسخ بايد گفت:

به طور قطع تمامی جنگ ها تدافعی نبوده است. آن چه در بسیاری از جنگ ها كه شرح 
آن خواهد آمد، خطر بالقوه و يا احتماالت، انگیزة اصلی جنگ های پیامبر بوده است. 

قبل از پرداختن به شرح بعضی از جنگ های پیامبر، به ناچار به دونوعجنگ اشاره می كنیم: 
1– غزوه: جنگ هايی كه پیامبر خود شخصاً در آن شركت می كردند و خود فرماندهی 

كل قوا بودند، غزوه می گويند. البته اين غزوات تماماً به درگیری و جنگ با دشمن منجر 
نشده، ولی اراده و قصد اصلی درگیری نظامی با دشمن بوده است. 

مجموعاً پیامبر)ص( در 27 غزوه حضور يافتند. از اينها فقط 9 غزوه مانند: بدر و اُُحد 
به درگیری نظامی بسیار جّدی انجامید. ان شاءاهلل در همین فصل به آنها خواهیم پرداخت.
 2– سریّه: جنگ هايی كه بین قوای اسالم و نیروهای شرک به امر پیامبر روی داد كه خود

 پیامبر به داليلی در آن حضور نیافتند و مسئولیت فرماندهی سپاه اسالم را به عهده امیرالمؤمنین
و يا ديگر اصحاب گذاشته اند، كه به آنها سرّيه می گويند. 
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مورخان اسالمی تعداد سرايا را مجموعاً 27 مورد نوشته اند. همة سرّيه ها هم لزومًا 
به جنگ و درگیری با دشمن منجر نشد.

هدفاصلیازغزواتوسرایا را می توان در پنج مورد خالصه كرد:

الف: درگیری غیرقابل اجتناب با دشمن مهاجم.

ب: خنثی کردن نقشه های براندازی دشمن.

ج: حضور نظامی در مناطق اطراف مدینه برای خالی  کردن دل دشمن.

د: ناامن کردن مسیر کاروان های مشرکان قریش به عنوان دشمن اصلی.

هـ : اصوالً یک نظام حکومتی باید همواره آمادة دفاع از تمامیت حکومت باشد.

ما در اين جا به فوایدکوتاهمدتودرازمدتجنگدراسالماشاره می كنیم.
به منظور روشن شدن بحث، نخست به جایگاهممتازجنگوجهاددراسالماشاره می كنیم.
 قبل از پی گیری موضوع در آغاز الزم می دانیم بهتفاوتدونوعازجنگهابپردازيم:

الف: جهاد: مبارزة دايمی در راه خدا به منظور تسهیل گرايش به اسالم و ترويج اصل 

غیرقابل انکار توحید و خدامحوری به طور اعم را جهاد می گويیم.
اين يک وظیفة حتمی و واجب هر مسلمانی است كه برای حفظ اسالم و حفظ سربلندی 

عظیم مسلمانان و مسلمانی با مخالفان توحید به مبارزة دايمی بپردازد. 
اگر دشمن در مقابل اسالم جبهة فرهنگی گشود، ما هم بايد وارد جنگ فرهنگی بشويم 

و با كارهای فرهنگی با دشمن بجنگیم.
اگر دشمنان قسم خورده اسالم به منظور تضعیف پايگاه توحید جنگ سیاسی را آغاز 

كردند، ما هم در جبهة مشابه بايد به جنگ آنها برخیزيم. 
چنان چه مخالفان اسالم و مسلمین جبهة اقتصادی را گشودند و در صدد تحريم اقتصادی 
مؤمنان برآمدند، ما هم در همان جبهه به مصاف آنها برويم و در حركت خود كمترين  ترديدی 

نکنیم.
سرانجام اگر استکبار جهانـی و صهیونیسم به جنگ نظامـی با مؤمنان برخیزند، ما هم 
بايد با همة توان و با هر نوع سالحی كه برايمان مقدور باشد، سپاه اسالم را مسلّح كنیم و 

به مصاف آنها برخیزيم. 
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اينها بحث جديد و حرف تازه ای نیست. اسالم عزيز از همان آغاز به اين موضوع 
اساسی توجه ويژه ای داشته است.

جالب است اشاره كنیم كه قبل از غزوة بدر كه در 17 رمضان سال دوم هجری روی 
داد، در همان سال اول هجری دو سرّيه روی داد: 

- َسریّه اول: نخست سپاهی به امر پیامبر به فرماندهی حضرت حمزه عموی پیامبر 
تشکیل شد كه به مصاف كاروان قريش به زعامت ابوجهل برود. تعداد كاروانیان قريش 
سیصد نفر بود. حال آن كه نیروهای تحت امر حمزه فقط 30 نفر بودند. اين حادثه كه 
در رمضان سال اول هجری يعنی فقط 7 ماه پس از هجرت روی داد، هیچ كس از كثرت 
نیروهای دشمن و از محدود بودن سرباز اسالم سخن به میان نیاورد. اين سرّيه بدون 

درگیری با دشمن تمام شد، اما اثرات بسیار زيادی برای مسلمانان داشت.

- َسریّه دوم: نیرويی به استعداد شصت نفر به فرماندهی »عبیده بن حارث« به جنگ با 
كاروان قريش كه مركب از 200 نفر بودند و زعامت آن را »ِعْکرِمه بن ابی حفص« به عهده 
داشت، رفتند. اين سرّيه نیز بدون درگیری تمام شد. فقط دو نفر از كاروان قريش كه مسلمان 
 شده بودند ولی منتظر بودند كه به مسلمانان ملحق شوند، همراه كاروان به مدينه آمدند و تحت

لوای اسالم زندگی جديد را شروع كردند.

نخستین غزوه
در آخرين ماه های سال اّول هجری پیامبر عالی قدر اسالم »سعـدبن عباده« را در مدينه 
به جانشینی خود گماردند و نخستین بار لباس رزم پوشیدند و برای جنگ با »َبنی َحمزه« از 
مدينه خارج شدند، ولّی چون با كاروان برخورد نکردند، به مدينه بازگشتند. تعداد نیروهای 

همراه پیامبر و مدت اين غزوه مشخص نیست.
قصد نويسنده از نگارش اين موضوعات تأكید بر مسألة بسیار مهم جنگ و جهاد در 

اسالم است. 
اهمّیت موضوع به حّدی است كه پیامبر ننشستند و منتظر ازدياد مسلمانان شوند تا 

آن گاه به تدبیر جنگ بپردازند و متناسب با شرايط، به تهیة اسلحه اقدام كنند.
پیامبر كه همواره دشمنان بالقوة خود و اسالم را بسیار جّدی می گرفتند و پس از 
هجرت به مدينه و تشکیل حکومت اسالمی خطر بالفعل شدن خصومت ها وجود داشت، 
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همواره به »َدفع َدَخل ُمقّدر«1 می پرداختند و هر نوع دشمنی را جدی می گرفتند. 

ذيالًفوایدجهاددراسالم را به طور مختصر شرح می دهیم:
الف: تجارت پرسود

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلى  ِتجاَرٍة ُتْنجیُكْم ِمْن َعذاٍب أَلیم .
ُتْؤِمُنوَن بِاهللِ َو َرُسولِِه َو ُتجاِهُدوَن فى  َسبیِل اهللِ بَِأْموالُِكْم َو أَْنُفِسُكْم،

 ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُمون .   2
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. 
َيْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو ُيْدِخْلُكْم َجنَّات  .3

)نتیجة این جهاد( بخشش گناهان شما و ورود شما در بهشت است.

همان گونه كه از سیاق قرآن استفاده می شود، جهاد در راه خداوند با مال و جان چند 
فايده دارد.

1– آمرزش گناهان.

2– ورود به بهشت برین با نعمت های بی پایان.

 3– خلود در بهشت.

4– پیروزی قطعی بر دشمنان.

5– خرسندی عمیق مومنان.

ب: نشان صداقت در مسلمانی
ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو َرُسولِِه ُثمَّ لَْم َيْرتابُوا َو جاَهُدوا بَِأْموالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم في  َسبیِل اهللِ،

اِدُقوَن .4  أُولِئَك ُهُم الصَّ
۱- پیشگیری از اعتراض و ايرادهای ممکن. 

۲- سورة صف، آية ۱0.

۳- سورة صف، آية ۱۲.
۴- سورة حجرات، آية ۱۵.
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مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند. 

سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده اند،

و با اموال و جان خود در راه خدا جهاد کرده اند؛ آنها حقاً صادقند.

خیلی ها هستند كه ادعای مسلمانی دارند. خداوند سبحان برای آزمايش افراد مدعی 
ايمان، جهاد در راه خدا و نداشتن شّک و شبهه در اعتقادات دينی را مطرح می كند.

اتفاقاً جهاد با جان بهترين دلیل ايمان افراد مؤمن است.

ج: فضیلت غیرقابل انکار جهاد در راه خدا
اين نکته قابل توجه است كه چون همة مردم نمی توانند در هنگام جهاد در صفوف خداجويان 
حضور يابند، اسالم جنگ را»واجبکفایی«قرار داده است. اما اين وجوب معنايش آن نیست كه 
آنهايی كه به هر دلیل و محظور شرعی نتوانسته اند در جهاد شركت كنند، مقام شان با آنهايی كه 

در جنگ شركت كرده اند، مساوی است؛ خیر. 
قرآن می فرماید:

َرِر َو الُْمجاِهُدوَن فى  َسبیِل اهللِ بَِأْموالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم،  ال َيْسَتِوي الْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمنیَن َغْیُر أُولِي الضَّ
َل اهللُ الُْمجاِهديَن بَِأْموالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم َعَلى الْقاِعديَن َدَرَجًة َو ُکالًّ َوَعَد اهللُ الُْحْسنى،   َفضَّ

َل اهللُ الُْمجاِهديَن َعَلى الْقاِعديَن أَْجراً َعظیمًا.1  َو َفضَّ
هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد دوری کرده اند،

 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 ترک کنندگان جهاد برتری فوق العاده ای بخشیده است. 

خداوند به آنها وعدة پاداش نیک داده،

و مجاهدان را بر غیر آنها با پاداش عظیم برتری بخشیده است.

- زندة جاوید

ِهْم ُيْرَزُقون  .2  َو ال َتْحَسَبنَّ الَّذيَن ُقِتُلوا فى  َسبیِل اهللِ أَْمواتًا بَْل أَْحیاٌء ِعْنَد َربِّ
گمان نکنند آنهایی که در راه خداوند شهید شدند مرده اند،

 بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند.

اين آيه عالوه بر زندگی معنوی و عرفانی شهدای راه خداوند، از يک زندگی مادی 
۱- سورة نسا، آية ۹۵. 

۲- سورة آل عمران، آية ۱6۹.
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مرفهانه و شاد پرده برمی دارد و آن هم زندگی شیرين و ممتازشان در عالم برزخ است.
زنده را زنده نخوانند که مرگ از پـی اوست              بلکه زنده ست شهیدی که حیاتش ز قفاست1

-  محبوب همیشگی خداوند

عالقه مندی خداوند به مومنان مشروط است، مادام كه مؤمن به واجبات عمل كند و 
از منهیات دوری نمايد. اما عالقة خداوند به مجاهدان راه خداوند كه جهاد موجب شهادت 

آنها شود، همیشگی است:
ا َکَأنَُّهْم بُْنیاٌن َمْرُصوص  .2 ِإنَّ اهللَ ُيِحبُّ الَّذيَن ُيقاِتُلوَن فى  َسبیِلِه َصفًّ

خداوند به طور تحقیق دوستدار کسانی است که:

در یک صف واحد و محکم در راه خداوند قتال می کنند،

و مانند کوه استوارند.

- با این همه مشکالت چرا نمی جنگید؟

ساِء َو الِْولْداِن جاِل َو النِّ َو ما لَُكْم ال ُتقاِتُلوَن فى  َسبیِل اهللِ َو الُْمْسَتْضَعفیَن ِمَن الرِّ
الِِم أَْهُلها   الَّذيَن َيُقولُوَن َربَّنا أَْخِرْجنا ِمْن هِذِه الَْقْرَيِة الظَّ

َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدْنَك َولِیًّا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدْنَك نَصیرا . 3
چرا در راه خداوند قتال نمی کنید که تضعیف شدگان و مردان و زنان و کودکان،

 همان افراد ستم دیده که به طور دایم می گویند:

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 اين مورد به همین شش آيه اكتفا می كنیم و بحث خود را پی می گیريم.

جنگ بدر

يکی از مهم ترين واثربخش ترين جنگ های اسالم با مشركین جنگ بدر است. 
اين جنگ در 17 رمضان سال دوم هجری در منطقة بدر و در 150 كیلومتری مدينه 

روی داد. در اين جنگ پیامبر راساً فرماندهی سپاه اسالم را به عهده داشتند.
از آن جايی كه پرداختن به تمامی غـزوات پیامبر از حوصلة كتاب و رسالت آن خارج 

است، ما فقط به چند غزوة پیامبر اشاره می كنیم:
۱- فؤاد کرماني .

۲- سورة صف، آية ۴.

۳- سورة نسا، آيه 7۵.
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به پیامبر اكرم خبر رسید كه كاروانی به زعامت ابوسفیان حامل مال التجارة مشركان 
قريش از نزديکی های مدينه عبور می كند. پیامبر به منظور تنبیه قريش و برای جبران اموال 
مسلمانان كه در مّکه گذاشته و به مدينه مهاجرت كرده بودند و سران قريش آن اموال را 
مصادره نموده بودند، قصد داشتند اموال كاروان مّکه را مصادر كنند. به همین دلیل با 
رعايت مالحظات امنیتی از مدينه خارج شدند و به سوی بدر به راه افتادند تا راه كاروان 

مّکه را بگیرند.
در آغاز در نزديکی آب های بدر موضع گیری كردند.

پیامبر به همراهان خود فرمودند:
- همة مالحظات امنیتی را رعايت كنید تا كسی متوجه حضور شما نشود.

كار تاكتیکی پیامبر)ص(
پس از استقرار نیروهای اسالم در بدر و سر و سامان دادن به كارهای نظامی، پیامبر 

سهکارمهماطالعاتی را شروع كردند:
1– گروه سه نفره اي به فرماندهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب به همراه »زبیربن 

عوام« و »سعدبن ابی وّقاص« مأموريت يافتند تا برای گرفتن اطالعات كنار چاه بدر بروند.

2– گروه دوم را به دهکدة بدر اعزام فرمودند تا به طور كامالً سّری از كاروان قريش 

كسب اطالع كنند.

3– خود پیامبر با يک رزمنده، مسافتی را رفتند و غريبانه وارد قبیله ای شدند. سپس 

از رئیس قبیله پرسیدند: چه خبر؟
وی در پاسخ گفت: به من گزارش رسیده كه محّمد)ص( و ياران او از مدينه خارج 
شده اند تا به بدر بیايند. اگر اين خبر صّحت داشته باشد، آنها االن بايد در فالن نقطه باشند. 
او با دست خود نقطه ای را نشان داد كه اتفاقاً نیروهای اسالم همان جا بودند. سپس گفت 
به من گزارش داده اند فالن روز نیروهايی نظامی به قصد بدر از مّکه خارج شده اند. اگر 
اين خبر درست باشد قريش بايد در آن نقطه باشد. نقطه ای كه قريش در همان محل بود. 

پیامبر با اين اطالعات به محل استقرار خود بازگشتند.
طولی نکشید كه امیرالمؤمنین با به اسارت گرفتن دو غالم از مأموريت خود برگشتند. 
آن دو، از طرف قريش مسئولیت داشتند كه برای مّکیان آب ببرند. پیامبر از آنها پرسیدند: 
قريش كجا هستند؟ آنها گفتند: پشت آن كوه موضع گرفته اند. مجدداً پرسیدند: تعداد آنها 
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چند نفر است؟ آنها نتوانستند پاسخ بدهند. پیامبر سؤال خود را عوض كردند و پرسیدند: 
روزی چند شتر نحر می كنند؟ گفتند: يک روز 9 شتر و يک روز 10 شتر.

پیامبر فرمودند: با توجه به اين كه هر شتر غذای صد نفر در روز است، تعداد آن ها 
بین نهصد تا هزار نفر است.

پیامبر سپس سؤال كردند: چه كسانی در كاروان هستند؟ پاسخ دادند: »ُعتبه«، »شیبه«، 
»ابوالبختری«، »ابوجهل«، »حکیم بن حزام«، »امّیه بن خلف« و...

پیامبر پس از اطالع از همراهان كاروان فرمودند:
- شهر مّکه جگر پاره های خود را بیرون ريخته است.

سپس پیامبر دستور دادند تا تکمیل اطالعات، اين دو نفر در بازداشت نگه داری شوند.
گروه سوم هم كه وارد دهکدة بدر شده بودند، مأموريت مهمي داشتند. آنها در نزديکی 
 تپه ای فرود آمدند و كنار آب قناتی رفتند. دو زن را مشاهده كردند كه مشغول شستن لباسند

و با هم نزاع می كردند. يکی از آنها به ديگـری می گفت: چرا بدهی خود را پس نمی دهی؟ 
دومی می گفت: صبر كن فردا كه كاروان قريش به بدر آمدند و در اين جا توقف كردند، من 

به آنها خدمت می كنم و پولی از آنها می گیرم و طلب تو را می پردازم.
آن دو نظامی مسلمان به نزديک آنها رفتند و گفتند كه از اهالی يمن هستند. آنها با علم 
به اين كه كاروان ابوسفیان فردا به منطقه وارد می شود، به اردوگاه بازگشتند و گزارش 

خود را به َعرض پیامبر)ص( رساندند.

فرار كاروان قریش
ابوسفیان كه او نیز بسیار تیز و نسبتاً دقیق بود و گزارش های متعددی از عوامل و 
افراد خود پیرامون خروج پیامبر و مسلمانان از مدينه در تعقیب كاروان قريش شنیده بود، 
ساعتی پس از گفتگوی دو مسلمان با آن دو زن در كنار قنات حاضر شد و به دقت اطراف 
را مورد بررسی قرار داد. سپس از آن دو زن پرسید: كسی را در آن حوالی نديده اند؟ آن 
دو گفتند: دو شترسوار ساعتی پیش اين جا بودند و می گفتند كه از اهالی يمن هستند و به 

شام می روند .
ابوسفیان پرسید آنها شتر خود را كجا خوابانده بودند. آنها محل آنها را نشان دادند. 
ابوسفیان محل توقف موقت آنها را مورد بررسی قرار داد؛ از جمله، فضوالت شترها را 

ديد. آنها را با عصای خود از هم باز كرد. مشاهده نمود كه آكنده از هستة خرماست.
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ابوسفیان بالفاصله بر شتر راهوار خود سوار شد و به سرعت خود را به كاروان 
رساند و آنها را از آمدن به بدر ترساند. او با عجله و از بیراهه كاروان را به طرف مّکه 
پیش راند تا از قلمرو مدينه خارج شد. ابوسفیان حتی اجازه نداد كه اهل كاروان شب را 

به استراحت بپردازند.
علت عجلة ابوسفیان اين بود كه وقتی هستة خرما را در فضوالت شترها مشاهده 
كرد، يقین نمود كه شترها از مدينه آمده بودند نه از يمن. زيرا اگر شتـرها از يمن بودند و 
در يمن خرما به آنها خورانده شده بود، در فاصلة طوالنی يمن تا بدر بايد فضوالت حاوی 
هستة خرما در خیلی دورتر از بدر دفع می شد. با اين استدالل او يقین كرد كه شترسوارها 
اهل مدينه بوده اند و در مدينه به شترهای خود خرما و هستة خرما داده بودند و در فاصلة 

دو سه روز )مدينه تا بدر( دفع نشده و در اين جا دفع شده است.
بدين ترتیب كاروان قريش از دسترس مسلمانان فرار كرد.

ازطرف ديگر ابوسفیان شخصی را به نام »َضْمَضْم بن عمرو ِغفاری« به مّکه فرستاد 
كه خبر كاروان را به قريش بدهد و ضرورت آمادگی مّکه را برای دفاع از اموال و اجناس 

خود اعالم كند. 
ضمضم كه انسانی احساساتی بود، برای آن كه اهل مّکه را شديداً علیه پیامبر و مدينه 
تحريک كند، بینی شتر خود را بريد و پاالن شتر را واژگون كرد و جامة خود را دريد و 

فريادكشان و شیون كنان خود را به مّکه رساند.
اين حركت ضمضم، مردان مّکه را شديداً تحريک كرد. راستی جايی كه احساسات 

حاكم باشد، عقل كم رنگ می شود و عمالً منزوی می گردد. 
اغلب مردان قريش به رهبری ابوجهل آمادگی همه  جانبـة خود را برای جنگیدن با 
پیامبر اعالم كردند... سرانجام چیزی در حدود هزار نفر از بت پرستان خشمگین با ساز و 

برگ نظامی كافی همراه با خوار و بار و تداركات عازم جنگ با مسلمانان شدند. 
 هرچند افرادی مانند ابوسفیان كه خبر عزم مّکیان برای جنگ با مسلمانان را شنیده بود،

به آنها پیغام داد كه مال التجـارة سالم در حال نزديک شـدن به مّکه است و افرادی مانند 
ُعتبه ضرورتی برای جنگ بدون مقدمه با مسلمانان را نمی ديدند. اما ابوجهل كه در غیاب 
 ابوسفیان حاكم مّکه بود، می خواست با جنگ با مسلمانان برای خود اعتباری بین بت پرستان

دست و پا كند، كه با جنگ ناخواسته جان خود و 70 نفر ديگر از بت پرستان را با جهالتش 
از دست بداد.



203

ارزیابی نیروهای اسالم
1– گفتیم كه جنگ بدر در هفدهم رمضان سال دوم هجرت يعنی در حدود يک سال و 

 هفت ماه پس از هجرت روی داد. بنابراين طبیعی بود كه مسلمانان آمادگی حركت در يک
 جنگ كالسیک و گسترده را نداشتند. همین موضوع غروری را برای مسلمانان نمی گذاشت 

و تکیه گاه آنها فقط خدا بود.

2– مهاجران از مسلمانان كه اموال غیرمنقول و تا حّدی اموال منقول خود را در مّکه 

گذاشته و به مدينه آمده بودند، چندان آمادگی روحی جنگ با همشهريان خود را نداشتند. 
همین امر سهم مهاجران را كه نسبت به انصار خودبرتربین بودند، كم می كرد و فرصت 

را به انصار مدينه می داد كه خدامحوری را به نمايش بگذارند.

3– قوای اسالم اعم از مهاجر و انصار صاحب مکنت و ثروت زيادی نبودند. عمدة آنها 

 نه وسیلة حمل و نقل فراوان داشتند و نه ساز و برگ نظامی كامل و نه موادغذايی الزم و نه
داراي افراد آماده و ورزيده بودند. همین نکات جنگ را حّساس، مهم و امیدبخش می كرد.

به رغم همة اين مشکالت، پیامبر توانستند با تکیه بر قدرت قاهـرة پروردگار سبحان 
چیزی در حدود 313 نفر را آمادة جنگ نمايند. از اين تعداد 232 نفر از انصار و بقیه كه در 

حدود 84 نفر می شدند، از مهاجرين مّکه بودند. 
همچنین فقط 76 شتر آمادة انتقال قوای اسالم به بدر در اختیارشان بود. از اين رو به 

هر سه يا چهار نفر يک شتر داده شد كه به نوبت سوار شوند تا به بدر برسند.
 در مورد تعداد زره و شمشیر مسلمانان در بدر هم، متفاوت گفته اند؛ آن چه مسلّم است همة
 مسلمانان شمشیر نداشتند. باالجبار، بعضی شمشیرزن، برخی نیزه دار و گروهی تیراندازی

و عده ای هم كمندانداز بودند تا سوار را بر زمین بزنند، يا اسیر بگیرند.
مجموعاً 3 اسب نیز در اختیار پیامبر بود.

ارزیابی قوای قریش
قريش مغرور كه همة دنیای آنها در ظاهر آنها بود و ديگر هیچ چیزی نه برای گفتن داشتند 
و نه برای نوشتن، آنها حتی برای خودنمايی بیشتر در تمامی سفرها طال و جواهرات خود 
را به همراه خود می بردند تا هم با نشان دادن به ديگران فخرفروشی كنند و هم از ترس دزد 
 آنها را در مّکه نگه نمی داشتند. به همین منظور همواره تعدادی محافظ مسلّح در اختیارشان 

بود تا از اموال و جانشان حفاظت كنند.
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با اين مقدمه، قريش مغرور برای خودنمايی هرچه بیشتر، نیروهايی به استعداد 1000 نفر 
تجهیز كردند. آنها همراه خود تعداد زيادی ُشتر برای حمل افراد و اشیا و هم برای نحرِ همه 

روزه آورده بودند. مقدار زيادی آرد، روغن، خرما و مواد غذايی ديگر نیز همراهشان بود. 
نوشته اند كه 15 شتر فقط شراب آنها را حمل می كرد. 

همة سربازان مّکه، هم زره داشتند، هم شمشیر و هم نیزه. بعضی ها دشنه هم داشتند. 
همراه همة آنها نقدينگی مانند پول و نقره هم بود. نیرويی ويرانگر و كینه توز و خون خوار 
كه فقط به لحاظ ظاهری و نفرات سه برابر مسلمانان بودند؛ ولی به لحاظ ساز و برگ 

نظامی قابل مقايسه با مسلمانان نبودند.

همان گونه كه بارها گفته ايم:
افراد مادی و ظاهـربین فقط ظاهـر را می بینند، ولی افراد خدامحـور چون دل به خدا 
 سپـرده اند و  لب های خود را آكنده از عشق  خـدا كرده اند، مالحظات افراد مادی در ديد آنها 

چندان جايگاهی ندارد. آنها می گويند:
سر چه باشـد که فدای قـدم دوست کنم          این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد

سرانجام جنگ در گرفت

در هر جنگی بايد عقالی قوم فرماندهی را به عهده بگیرند. فرماندة بصیر و مجّرب كسی 
 است كه در وقت ضرورت به قلب دشمن بزند و در شرايط نامناسب هجوم را متوقف كند و يا
 حتی دست به عقب نشینی بزند. اما وقتیفرماندهکّلقوا!؟ابوجهلباشد،سربازانمسیرجهالت

رامیپیمایند.

گفتیم كه:
عتبه مخالف جنگ بود. او شديدا! از طرف ابوجهل متهم به ترس از جنگ شده بود. لذا او 
و برادر بزرگ ترش به نام شیبه و فرزندش به نام ولید نخست عازم میدان شدند تا شجاعت 
خود را به ُرخ ابوجهل بکشند. از نظر شخصّیتی هم بايد گفت كه عتبه پدر هند همسر ابوسفیان 
كه رئیس قريش بود، از جاه وجاللي برخوردار بود. يعنی ُعتبه پدربزرگ معاويه و جد يزيد 
 محسوب می شود و ولید هم دايی معاويه و شیبه هم عموی هند بود. اين سه نفر از مقر خود 

خارج شدند و روبه روی سپاه اسالم قرار گرفتند و رجز خواندند و مبارز طلبیدند.
 از طرف رزمندگان اسالم سه تن از انصار به نام های »َعْوف«، »عبداهلل بن رواحه« و »ُمّعوذ«

روبه روی آنها قرار گرفتند؛ سربلند و استوار. 
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عتبه از آنها خواست خود را معرفی كنند. آن سه با شجاعت خود را معرفی كردند. 
ُعتبه با غرور خاصی گفت:

- شما هم شأن ما نیستند!! برويد تا كسانی به جنگ ما بیايند كه هم شأن ما باشند!
اين سه تن بازگشتند. اين بار رسول خدا دستور فرمودند امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 
 و عموی خود حمزه و ُعبیده بن حارث به جنگ آنها بروند. هر سه با سرعت كه نشان زيبايی

از عزم و اراده و ايمان آنها بود، روبه روی آنها قرار گرفتند. 
ُعتبه آنها را برای نبرد پسنديد. هر يک از شخصیت های اسالم روبروی آن سه تن قرار 
 گرفتند، به طوری كه حمزه به مصاف ُعتبه رفت، عبیده با شیبه روبه رو شد و امیرالمؤمنین

هم به جنگ ولید شتافت. 
اين جنـگ برای مّکیـاِن مغـرور تعیین  كننده بود و قوای مّکـه حساب زيادی روی آن 

می كردند.
  در همان لحظات نخست، ولید با شمشیر امیرالمؤمنین به خاک افتاد. حمزه هم توانست
 با رزمندگی و چاالكی و ايمان خود، ُعتبه را از پای درآورد و فرياد تکبیر را بلند كند. اّما 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.

كشتـه شدن اين سه نفر روحیـة سپاه اسالم را مضاعـف كرد. برعکس، در صفـوف 
به ظاهر منسجم كفر اين شکست، تلخ و جانکاه بود. به دستور ابوجهل جنگ سراسری و 
عمومی درگرفت؛ جنگ شديد و سرنوشت ساز. هر يک از قوای اسالم كه موفق به كشتن 
يک بت پرست می شد، فرياد تکبیر بلند می كرد. بیچاره مّکیان كه اگر مسلمانی را می كشتند، 

روحیة سر دادن شعار و يا َرَجز خواندن را نداشتند...
در نبرد سراسری چیزی در حدود 70 نفر از مشركین به هالكت رسیدند. خود پیامبر 
كه لباس رزم پوشیده بودند و در میان كارزار قرار داشتند، شمشیرهای زهردار می زدند. 
اين طور نبود كه پیامبر از »ِعريش« كه به فارسی َكَپْر می گويند باشند. خیر؛ پیامبر عزيز 

همپای رزمندگان با دشمنان قسم خورده می جنگیدند.

ماجرای »اُبی بن َخلَْف«
يکی از بت پرستان تندخو و بی تربیت شخصی به نام »ابی بن خلف« بود. او وقتی شنید 
 كه پیامبر اسالم، زنده شدن مردگـان را در قیامت تبلیغ می كنند، سخت برآشفت. رفت و از
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قبرستان قطعة استخوان مرده ای را پیدا كرد و به حضور پیامبر آمد. سپس استخوان را با 
دستان خود پودر كرد و آن را در چشم و صورت پیامبر فوت نمود و گفت:

َمْن ُيْحِى الِْعظاَم َو ِهَى َرمیم .1 
چه کسی می تواند این استخوان های مرده را زنده کند.

پیامبر به امر خداوند و در پاسخ وی فرمودند:
ٍة َو ُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلیٌم . 2 َل َمرَّ ُقْل ُيْحییَها الَّذى أَْنَشَأها أَوَّ

بگو: همان کس که نخستین بار به آن ها حیات داد، دوباره زنده می کند،

و اوست که به هر ]گونه [ آفرینشی داناست. 

پاسخ محکم و كوبندة پیامبر، »اُبی« را به شدت عصبانی نمود. او پیامبر خاتم را تهديد 
كرد و گفت: من روزی ترا خواهم ُكشت.

پیامبر نیز در مقابل فرمودند: شايد من يک روز تو را بکشم.
سرانجام جنگ بدر پیش آمد. همین ابی بن خلف هم در جنگ حضور پیدا كرد. 

رسول  خدا همان طور كه در میدان جنگ شمشیر می زدند و به پیش می رفتند، ُنک شمشیر 
ايشان بر ْپشت دست چپ اُبی اصابت كرد و زخم كوچکی ايجاد شد و پس از خروج چند 
قطره خون، زخم بند آمد. اّما وقتی اُبی سر خود را بلند كرد و ديد كه شمشیر زننده پیامبر 

بود، به شدت ترسید و لرزه بر اندامش افتاد؛ به طوری كه نتوانست در میدان دوام بیاورد.
 غالمانش او را از میدان خارج كرده و به خیمه اش رساندند؛ اّما ترس و لرز وی تمامی 
نداشت. هر كدام از بزرگان مّکه كه به عیادت او می آمدند، زخم او را بسیار ساده و بی اهمّیت 
می گفتند. سرانجام خود به سخن آمد و گفت: محّمد)ص( روزی به من گفت: من يک روز تو 

را می كشم. محّمد آدم راست گويی است. 
سرانجام ابی بن خلف با همان زخم بسیار سطحی ُمرد.

اين حکايت نشان گر آن است كه پیامبر در جنگ بدر مانند يک رزمنده شديداً می جنگیدند 
و همچنین نشان دهندة آن است كه قريش در صداقت پیامبر ترديد نداشتند، اما جهل و 

غرور آنها مانع اسالم آوردن شان مي شد.

متن و حواشی جنگ بدر
ترديدی نیست كه همة خوبی ها مربوط به خداست و تمامی بدی ها مربوط به عملکرد 

1- سورة يس, آية 78. 
۲- سورة يس, آية 7۹.
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خود مردم است. 
در جنگ بدر اين خط، بسیار برجسته و آشکار بود. 

گفتیم كه:
قوای كفـر به لحاظ تعداد سه برابر و به دلیـل ساز و برگ نظامـی ده برابر مسلمین 
بودند. هیـچ انسان مجّرب و كاركشتـه ای نمی توانست در آن روز امیـدی برای پیـروزی 

مسلمانان داشته باشد. 
قرآن اين مشکالت را به زيبايی به تصوير كشیده است:

َو لََقْد نََصَرُکُم اهللُ بَِبْدٍر َو أَْنُتْم أَِذلٌَّة َفاتَُّقوا اهللَ لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن .
ُکْم َربُُّكْم بَِثالَثِة آالٍف ِمَن الَْمالئَِكِة ُمْنَزلیَن . ِإْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمنیَن أَ لَْن َيْكِفَیُكْم أَْن ُيِمدَّ

میَن .1 بَلى  ِإْن َتْصِبُروا َو َتتَُّقوا َو َيْأُتوُکْم ِمْن َفْوِرِهْم هذا ُيْمِدْدُکْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالئَِكِة ُمَسوِّ
تحقیقاً خداوند در جنگ بدر شما را یاری کرد. در شرایطی که در مخمصه بدی بودید؛

پس، از خدا بترسید، شاید سپاسگزار باشید.

 آن گاه که به مؤمنان می گفتی:

- آیا این کافی نیست که خداوند با سه هزار مالئکه )سه برابر قوای مّکه( شما را یاری می کند.

آری، اگر استقامت کنید و پرهیزگاری نمایید،

و دشمن بر شما بتازد، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته یاری خواهد کرد.

آيات متعددی در قرآن از الطاف بی كرانة خداوند به مسلمانان در جنگ بدر حکايت می كنند. 
اینطورنبودکهمسلمانانبدونمددویژةالهیبتوانندبرقوایخصمدربدرپیروزشوند. 

 در همة درگیری ها خداوند به مؤمنان كمک می كند. اما جنگ بدر با همة جنگ ها فرق داشت. 
تعداد مسلمانان اندک بود و مجموع مهاجران چیزی در حدود يکصد نفر بودند كه 82 

نفرشان در جنگ حضور يافتند.
اينها نشان دهندة آن است كه:

1– لشکر اسالم از انسجام الزم برخوردار نبودند.

2– روحیة جنگیدن با همشهری های خود را نداشتند.

3– خلیفة اول و دوم در 15 سال گذشته در هیچ درگیـری شرکت نکرده بودند؛ يعنی تمرين 

جنگی نداشتند. بنابراين در هیچ جنگی از آن دو و از سومی هیچ كس حمله ای نديد و رزمی 
مشاهده ننمود.

۱- سورة آل  عمران، آيات ۱۲۳ تا ۱۲۵.
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4 – از انصار نیز یکدستی مشاهده نمی شد. 
عبداهلل اُبی، منافِق معروف بر روی انصار به خصوص بر روی قبیلة خزرج اثر زيادی 

گذاشته و روحیة آنها را خراب كرده بود.

اصحاب متفاوت
اين گونه نیست كه وقتی سخن از اصحاب پیامبر به میان می آيد، همة آنها منّزه از خطاب 
و ُمبّرا از گناه بدانیم. اصاًل اين گونه نیست. اصحاب پیامبر اغلب افرادی معمولی بودند، ولی 
بسیاری ازآنها تحـت تأثیـر شعاع نیرومند نور وجودي پیامبـر قرار گرفتند و بعضی از 
آنها فوق العاده شدند، ولی گروهی هرگز نخواستند اين شرافت ويژه را قدر بدانند و متحول 
شوند. برعکس، بعضی از همان ها به رغم نزول فرمان خداوند مبنی بر حرام بودن شراب، 
كماكان شراب می نوشیدند و بزه های ديگر هم مرتکب می شدند. اگر از همة اينها بگذريم، 
نمی توانیم از توطئة بسیار خطرناک گروهی از اصحاب كه اغلب از مهاجران بودند و قصد 

داشتند پیامبر را به شهادت برسانند، بگذريم.
 در كتاب های تاريخی به صورت تصريح و تلويح نام اين افراد آمده است.

راستی اين ننگ را چگونه می توان ناديده گرفت و تحمل كرد و از عامالن آن گذشت 
كه عده ای از خودی ها قصد داشتند نور خدا را خاموش كنند!

اهل تحقیق نوشته اند كه:
همین افراد سه بار يا بیشتر می خواستند پیامبـر خـدا را ترور كنند. اّما هر بار، خداوند 

توطئة آنها را فاش كرد و عامالن آن را برای پیامبر و بعضی از اصحاب افشا نمود. 
مشکالت پیامبر عزيز اسالم به اينها محدود نمی شد، زيرا بعضی از اصحاب كه به ظاهر 
لباس اسالم پوشیده بودند و از مصونیت ويژه بهره می بردند، مانند ستون پنجم مشركین 

عمل می كردند.
 از اين حیث پیامبر، تا آخرين روزهای عمر خود يک روز هم از ناحیة آنها آرامش نداشتند

و حتی در بستـر بیمـاری، همان ها مانع از وصیـت پیامبـر شدند و روح بزرگ آن پیامبر 
رحیم و رؤوف را آزرده كردند؛ از اين رو پیامبر با خاطری آزرده از دنیا رفتند.

 آيا با اين عناصر مشکوک و پرمشکل می شد بر خصم خون خوار و كینه توز پیروز شد؟
                                                                                                                    هرگز.

غرض از نگارش اين سطور توضیح اين نکتة مهم و تکراری است كه:
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اگر الطاف پنهان و آشکار خداوند نبود، پیامبر اسالم با اين گونه اصحاب در همان سال های 
اّولیة هجرت شهید می شدند و اسالم ازبین می رفت.

نقش بی بدیل امیرالمؤمنین)ع( در جنگ بدر
جنگ بدر در همان روز هفدهم رمضان سال دوم هجری با شکست سنگین بت پرستان 
مّکه به پايان رسید. قريش در جنگ بدر 70 نفر از سران و شخصّیت های معروف خود را از 
دست داد كه ابوجهل، ُعتبه، شیبه، ابوالبختری، حنظله، اُمّیه و ُعقبه بن ابی معیط از آن جمله اند. 
درجنگشگفتانگیزبدردوموضوعبسیارمهمرامیتوانعاملاصلیپیروزیمسلمانان

صدراسالمدانست.
1–  حضور هزار مالئکه:  

برابر نّص قرآن كريم هزار مالئکة معّظم )مردفین( و تعلیم ديده )َمّسومین( به  كمک 
پیامبر آمده اند. نقش آنها در پیروزی جنگ فراتر از بحث های نظری و عرفانی است. 

از آن جايی كه، در كتاب »اسالم مجّسم« راجع به اين حضور تعیین كننده به طور 
مفصّل بحث كرده ايم از تکرار آن خودداری می كنیم. 1

2– فداکاری های امیرالمؤمنین)ع(:  
نقش بی بديل امیرالمؤمنین در جنگ بدر نیز فوق العاده در پیروزی زود هنگام آن جنگ 
 مؤثر افتاد. وجود مبارک امیرالمؤمنین در تمام جنگ های اسالم علیه كفر، سرنوشت ساز بوده

است. 
اگر امیرالمؤمنین در جنگ اُُحد كه تلخ ترين و يکی از مهم ترين جنگ های صدر اسالم 

است، نبود، با پیروزی كفر بر مسلمین نتايج تلخ و جبران ناپذيری به وجود می آمد. 
حضـور امیـرالمـؤمنین)ع( در تمامـی صحنـه هاي كارزار در وارد آوردن ضـربات 

دشمن شکـن مولی، فوق العاده بود.
مرحوم شیخ مفید در كتاب ارزشمند »ارشاد«2نام 36 تن از مشركین را می نويسد كه 

در بدر توسط مولی الموحدين امیرالمؤمنین كشته شده اند.
يعنی امیرالمؤمنین به تنهايی نیمی از 70 تن از سران كفر كه در بدر به هالكت رسیده اند، 

كشته اند.
۱- اسالم مجسم، شرح زندگی سیاسی امیرالمؤمنین علی)ع(، علی محمد بشارتی، ص ۵8 و ۵۹ .

۲- ارشاد. شیخ مفید، ص ۳۹.
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 اگر سن مبارک مولی در آغاز بعث را 15 سال قبول كنیم، سن ايشان در هنگام هجرت 
 28 سال و در  جنگ بدر 29 سال بوده است؛ يعنی معجـزة عظیـم پیامبـر بعد از قـرآن، 
امیرالمؤمنین است كه در 29 سالگی صناديد1 عرب و استوانه های شرک و كفر و بت پرستی 

را از بنا و اساس نابود فرمودند.

بعد از بدر
مشركین قريش پس از شکست خّفت بار خود در جنگ بدر هرگز نتوانستند آن خفت و 
خواری را جبران كنند و از پیامبر انتقام بگیرند. هرچند ابوسفیان يک سال بعد جنگ »اُُحد« 
را علیه اسالم به راه انداخت و مسلمانان به ظاهر شکست خوردند. اّما پیروزی ظاهری 
آنها نتوانست عقدة شکست خردكنندة آنها را در بدر جبران كند. ابوسفیان دو سال بعد 
با مقدمات بسیار و با به راه انداختن سه هزار مرد جنگی وكارآزموده همراه با تبلیغات 
گسترده به قصد نابودی اسالم و تسخیر مدينه از مّکه خارج شد و می خواست با آن 
جنگ، انتقام اساسی از اسالم بگیرد، اما با عنايات ويژة پروردگار و با به هالكت رسیدن 
»عمروبن عبدوّد« نه  تنها نقشة او نقش بر آب شد، كه با كشته شدن چند تن از شجاعان و 

شخصیت ها، مکه به كلّی روحیة خود را از دست داد.
 سرانجام در سال هشتم هجـری با صلح ُحدْيبّیه كه با تدبر عمیق پیامبـر بر مّکیان 
تحمیل شد، برگ و بار شجرة خبیثة بت پرستی ريخته شد و در سال هشتم هجـری با فتح 

مّکه و تسخیر مسجدالحرام بنیاد كفر و شرک به كلّی از بین رفت؛ يعنی:
-مشرکینهرگزنتوانستندشکستذّلتبارجنگبدرراجبرانکنند.

به همین دلیل است كه جنگ بدر جايگاه فوق العاده ای در ديد خداوند و پیامبر اسالم 
و اهل البیت و اهل تحقیق دارد. 

بدون توجه به فداكاری ها و جانبازی های امیرالمؤمنین، گفتن از جنگ بدر بیهوده است. 
اهمّیتدادنبهجنگبدر،
تقدیرازشخصیتمولیالموحدینامیرالمؤمنینعلیبنابیطالب)ع(است.
اینیکحقیقتاست؛
چهدشمناناقرارکنند،یااقرارنکنند.

دلیل حقارت، ذلّت و شکست خفت بار قريش عموماً و بنی اُمیه به خصوص در جنگ 
بدر و عدم جبران آن شکست ويرانگر، رفتار زشت يزيد با سر مقّدس امام حسین)ع( است. 

۱- مهتران، بزرگان، اشراف، شجعان، اجواد، ُحلَماء.
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يزيد پس از 60 سال كه از جنگ بدر می گذشت، بعد از عاشورای سال 61 هجری در شام 
در حالی كه چوب خیزران را بر لب های مبارک امام حسین)ع( می نواخت، پس از خواندن چند 

شعر كفرآمیز گفت: 
َيْوَم َکَیْوِم بَدر.1 

 امروز به انتقام روز بدر. 

رفتار و گفتار يزيد بهترين دلیل بر شرک پايدار بنی امّیه است كه به عنوان حاكم 
اسالمی! از انتقام روز جنگ بدر می گويد.؟؟

جنگ اُُحد

گفتیم كه:
مشركان قريش در اولین جنگ خود با مسلمانان شکست سخت و وحشتناكی خوردند 

كه تا آخر و تا فتح مّکه خشم و كینة خود را از آن شکست نتوانستند پنهان كنند.
ابوسفیان و ساير سران مّکه پس از جنگ بدر به لحاظ عاطفی، خانواده هايی كه كسان 
خود را در بدر از دست داده بودند، از عزاداری و برپايی مجلس سوگواری بازداشتند تا به 

قول خودشان كینة آنها نسبت به پیامبر و نسبت به مسلمانان تقويت شود.

تشکیل سپاه عظیم
قريش كه پهلوانی و جانبازی مسلمانان را در بدر ديده بودند، ديگر باور كردند كه 

جنگ آنها با پیامبر جنگ با فرد و يا سالح نیست، بلکه جنگ با عقیدة توحید است. 
 بنابراين روی قاعده، با هرچیز بايد با ضد آن جنگید. با سالح نمی توان با تفکر مبارزه كرد. 

بت پرستان كوته بین مّکه هرگز نتوانستند با اين معادله كنار بیايند.

بدون تعصب و گزافه گويی، درهیچجنگیمشرکیننتوانستندبرمسلمانانصدراسالم
فایقآیند.حتیدرجنگاُُحد؛كه ابوسفیان به منظور كشتن پیامبر و نابودی اسالم و تسخیر 

مدينه به منطقه آمده بود، به هیچ كدام از اهداف خود دست نیافت. 
ازنظراستراتژیک:

درهرجنگی،اهداففرماندةجنگمهماست،نهکشتنمردم،
ویاتخریباماکنویامزارع.

۱- ارشاد، شیخ مفید، ج ۲، ص ۱۲۴- تاريخ طبری، ج ۲، ص ۳۵۲ - مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۱۱۴.
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امروز هم كه امپـريالیسم آمريکا به كمک صهیـونیست ها با به راه انداختـن هـر روزه 
جنگ های نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی بر مردم دنیا در صدد تسهیـل سلطـه بر 
جهان است و مقدمة آن مجبور كردن كشورها به تقلید از آنها در اباحـه گری و سکوالريسم 
و ساختارشکنی تحت شعار آزادی است، امادرعمل،مشاهدهمیکنیمکهآمریکابهآنچهکه

ازتحمیلجنگهامیخواسته،نرسیدهاست.
 تحمیل جنگ های پرهزينه برای اقتصاد آمريکا فاجعه آمیز بوده است. به همین دلیل 
چند دهه است كه آمريکا ايادی خود را وامی دارد كه به كشورهايی كه سیاست آمريکا را 

نمی پذيرند و يا با آن سیاست ها مبارزه می كنند، بجنگند. 
مورد مهم آن، تحمیل جنگ 8 سالة صدام علیه انقالب اسالمی و حمايت همه  جانبة 

استکبار جهانی و ارتجاع عرب و كشورهای وابسته از رژيم عراق بود.
آیاآمریکاکهعمالًپشتیبانهمهجانبهصدامبود،
وبرعمدةکشورهایعالمتحمیلکردکه:

باکمکهایاقتصادی،تسلیحاتی،پرسنلی،تبلیغاتیواطالعاتی،
بهصدامکمککنند،

آیااینسیاستهاجوابداد؟
هرگز.

وقتی بیداری سیاسی باشد،
هیچ سالحی برنده و تعیین كننده نیست.

 بگذريم.

تاكتیک ابوسفیان
ابوسفیان پس از يک سال تبلیغات سوء علیه پیامبر اسالم و تلقین اين موضوع كه 
بايد همة قوای خود را در جنگ با مسلمانان به كار ببريم، توانست سه هزار نفر از قبايل 

مختلف را برای جنگ آماده كند. 
مشركان قريش سه هزار شتر، دويست اسب، هفتصد زره پوش و جمعی پیاده نظام 
و سواره  نظام كه مجموعاً چیزی در حدود سه هزار نفر می شدند، به منطقه آورده بودند.

 همراه سپاه شرک 16 نفر از سیاه روترين و بدكارترين زنان از جمله هنده همسر 
ابوسفیان و مادر معاويه هم حضور داشتند تا سپاهیان را به اشکال مختلف تشويق كنند. 
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»نَْحُن بََناُت َطاِرِق و...«1 از جمله شعارهای آنها بود.
بدبخت مردمی كه عامل تحريک  كنندة آنها در جنگ با رقیب خود، زنان فاحشه و بدكاره 
باشند و بدبخـت تر از آنها زنان بیچـاره و بی فرهنگـی اند كه همواره آلت دست قدرت های 

بزه كار می شوند. 
 متأسفانه امروز هم اين بی فرهنگی وجود دارد. در كشورهايی كه تبلیغات پوچ و بی محتوای
 آنها گوش آسمان را كر كرده است و در دوران جاهلیت مدرن حداكثر سوءاستفاده را از زنان

زير عنوان آزادی شده و می شود، آيا راه حلی برای اين بی فرهنگی وجود دارد؟
پیامبر اسالم پس از اطالع از تداركات قريش برای جنگ با مسلمانان با تشکیل جلسه 
مردم را از آن باخبر كردند. سپس به مشورت با آنها پرداختند. بعضی از ياران پیامبر دفاع 
شهری را ترجیح  دادند و عقیده داشتند در شهر مدينه بمانند و در كوچه ها و پس كوچه ها 
با آنها مبارزه كنند و زنان نیز از پشت بام ها با پرتاب سنگ از سربازان اسالم پشتیبانی 

نمايند. 
اين نظر سريعاً و صريحاً رد شد، به خصوص آنهايی كه در جنگ بدر شركت كرده بودند، 
اين رأی را دلیل بر ضعف می دانستند. آنها می گفتند جنگ بدر مشركان قريش را به قدر كافی 
تحقیر كرده است. جنگ شهری موجب شکست صولت سپاه اسالم و گستاخ شدن مّکیان 

خواهد شد.

نفاق نیرومند در مدینه
تصور نشود تمامی اطرافیان پیامبر اعم از مهاجر و انصار آدم های قابل تأيیدی 

بودند؛ خیر. نفاق در بین مهاجرين معروف و فراوان است. 
ما در اين جا بهدونمونهازنفاقانصارمدینه اشاره می كنیم.

وقتی قوای اسالم عازم اُُحد بود، »عبداهلل بن ابی« رهبر منافقان اوس به دلیل آن كه پیامبر 
 رأی او را برای مبارزه و جنگ در داخل شهر مدينه نپذيرفته بود، از قوای اسالم جدا شد و

همراه با سیصد نفر از قبیلة »اوس« كه با او هم قبیله بودند، از سپاه اسالم جدا شدند. 
۱- طبري، تاريخ طبري، ج۲، ص۵۱0 . 

فرماندهان جنگي زنان و دختران را در جنگ ها به همراه مي آوردند تا براي حفظ آبروي خود هم که شده تمام تالششان به کار برند. 
زنان با سرودن اشعار و نواختن دف، مردان را به مقاومت و مبارزه فرا مي خواندند. در جنگ احد چنین بود و زنان در لشکر دشمن با 

ان تقبلوا نعانق   ان تدبروا نفارق زدن دف، اين اشعار را تکرار مي کردند: نحن بنات الطارق    ونبسط النمارق 
- ما دختران طارقیم. روي فرش هاي گران بها راه مي رويم. اگر رو به دشمن کنید، با شما هم بستر مي شويم و اگر پشت به دشمن 

نمايید و فرار کنید، از شما جدا مي شويم.
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پیامبر اسالم در مسیر رفتن به اُُحد به ناچار بايد »میان بر« می رفتند. لذا ناگزير بودند 
از مزرعة يکی ديگر از منافقان به نام »ُمَرّبج« بگذرند. وی قوياً مانع از عبور مسلمانان شد، 
ولی چون مخالفت وی بی اثر شد، به توهین پیامبر و اصحاب پرداخت. جمعی از مسلمانان 

از پیامبر اجازه خواستند شّر او را كم كنند، پیامبر فرمودند: 
- با اين مرد لجوج كوردل كاری نداشته باشید.1

عمدة اخبار مدينه را همین گروه از منافقان و بعضی از يهوديان برای مشركان قريش 
می فرستادند. در ماجرای »مسجد ضرار« ماهّیت اين گروه توطئه گر بیشتر آشکار شد و 

ضرورت مبارزه با آنها در دستور كار پیامبر)ص( قرار گرفت.

پیامبر)ص( در اُُحد
پیامبر در روز جمعه پانزدم ماه شوال سال سوم هجرت پس از اقامة نماز جمعه به 
تکمیل نیروهای خود و سفارش های جنگی و نظامی به آنها پرداخت. با توجه به شمار 
مشركان كه سه هزار نفر می شدند، باز هم تعداد مسلمانان كمتر از يک سوم مشركان 
بود؛ باز هم مصاف كفرِ مجهز به سالح مادی، با مسلمانانی بود كه با سالح ايمان به اُُحد 

آمده بودند.

 ياران  پیامبر در اُُحد از پیرمرد قد خمیده ای به نام »عمروبن جموع« كه 80 سال سن داشت
و دو نوجوان به نام های »َسَمره« و »رافع« كه كمتر از 15 سال سن داشتند ولی تیراندازان 

ماهری محسوب می شدند، تشکیل می دادند. 

پیامبر نقطه اي از منطقة اُُحد را برای جنگ درنظر گرفتند كه از پشت به كوه مرتفعی 
منتهی می شد كه دشمن نتواند از پشت نیروهای اسالم درآيد. منتهی گردنة كم ارتفاعی نقطة 
ضعف جبهه بود. پیامبر دو دسته از تک تیراندازان حرفه ای خود را بر تپه گماردند و فرمودند:

 - شما با پرتاب تیر، دشمن را برانید و نگذاريد آنها از پشت سر وارد جبهه گردند و ما را 
غافلگیر كنند. ما در نبرد خواه غالب باشیم و يا مغلوب، اين منطقه را خالی مگذاريد.

جنگ آغاز شد
نیروهای مشركان افرادي غیرمنسّجم و اغلب كم تجربه و بی تدبیر بودند كه در دامنة 

كوه اُُحد مستقر شده بودند.
۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، ص ۲66.
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ابوسفیان نیروهای خود را به سه دسته تقسیم كرد. 
-  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 زره پوش قرار داد.

در همان آغاز جنگ، تمامی پرچمداران سپاه كفر توسط امیرالمؤمنین ازپای درآمدند.
زبیربن عوام نیز در اين جنگ خوب درخشید. ابودجانه هم رزمندگی را به اوج رساند. 
»طلحه ابی طلحه« از سپاه شرک نعره كنان پیش آمد و َرجز خواند و توهین ها كرد و مبارز 
طلبید. طولی نکشید كه با ذوالفقار دشمن شکن امیرالمؤمنین به خاک افتاد و جانشین هاي 

وی كه برادران او محسوب می شدند، با تیرهای »عاصم بن ثابت« كشته شدند. 
تک تیراندازان نقش مهمی در جنگ های گذشته داشتند، اما هنوز هم اين نقش، بسیار 
مهم و اثرگذار است، تفاوتش در اين است كه امروزه تکنولوژی هم به كمک تک تیـراندازان 
 آمده است؛ ولی در جنگ های قديم اين بازوی قوی رزمندگان و تجربه و دقت چشم و دست

چاالک آنها بود كه نقش تعیین  كننده ای داشت.

شرایط عوض شد
با اين تهاجم نفس گیر و بسیار شجاعانه، قوای كفر درهم شکست و با مشکالت فراواني 
رو به رو شد و آنهابه ناچار از اُُحد فرار كردند. نیروهايی كه از طرف پیامبر مأمور حفاظت 
از گردنه بودند، وقتی متوجه هزيمت سپاه كفر شدند يا به طمع جمع آوری غنايم و يا تعقیب 
دشمن و يا هر دلیل ديگر، عمدة آنها از امر پیامبر تخلف كردند و گردنه را رها نموده و به 

دره آمدند. 
خالد كه از صبح منتظر چنین فرصتی بود، مسؤولیت جناح راست را به معاون خود 
سپرد و خود با حدود 200 سرباز تازه  نفس 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 
كرد. اين دسته پس از آن كه دست به قتل و غارت مسلمانان زدند، به عده ای هم مأموريت 

دادند تا تمامی مجروحان را بُکشند.

مشکل بزرگ
با كار خالد و انعکاس سريع آن به فراريان مّکه، همة آنان كه از جبهه فرار كرده بودند 
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بالفاصله بازگشتند و به مسلمانان حمله همه جانبه كردند.  
شیرازة سپاه اسالم در حال گسیختن بود. مقاومت سرسختانة پیامبر اكرم و شخص 
 امیرالمؤمنین و تنی چند از رزمندگان از جمله حمزه سّیدالشهداء و در رأس همه عنايات و 
حمايت های پروردگار نگذاشت كه مشركان بیش از اين توفیق نظامی به دست آوردند. 
هرچند قوای كفر به منظور تضعیف بیشتر مسلمین شايع كرد كه پیامبر كشته شده است 
و تأثیر منفی بسیاری گذاشت، اما پیامبر مجروح ومصدوم همه را به نام به سوی خود 

می خواندند:
- اِلَیَّ يا ُفالن اِلَیَّ يا ُفالن.

فرماندهی شرک پس از مغلوب شدن موقت مسلمانان، در صدد شهادت سه نفر برآمد:
- پیامبر، امیرالمؤمنین و حمزه.

افراد زيادی به قصد به شهادت رساندن پیامبر)ص( داوطلب شده بودند، ولی همة آنها 
 با پايمردی های پیامبر و مقاومت و جنگندگی امیرالمؤمنین)ع( كشته و يا مجروح شدند. اما در 

عین حال ضربات پیامبر بر پیکر كافران در تاريخ ثبت است. 

نوشته اند كه:
- پیامبر به قدری شجاعانه در روز احد جنگید كه تمامی تیرهای ايشان تمام شد و 

كمان تیر او شکست و زه  آن پاره شد.1 
 كسانی كه آشنايی با ادوات جنگی قديم دارند، نقش تیراندازها را بسیار مهم ارزيابی 
 می كنند. رزمندگان وقتی با يک شمشیرزن مواجه می شدند، می توانستند حتی المقدور با مقاومت

از پیشروی وی جلوگیری كنند، ولی تیرانداز را نمی توان به سادگی خاموش كرد و از 
معركه خارج نمود. 

پیامبر در روز احد نخست با شمشیر جنگیدند. پیامبر در به كار بردن شمشیر مهارت 
خاصی داشتند. تیراندازی پیامبر نیز در تاريخ ثبت است. مهارت پیامبر در استفاده از نیزه 

هم زبان زد خاص و عام بود.
ابن اثیر می نويسد: 

- وجود پیامبر از هر طرف مورد هجوم دسته های قريش قرار داشت. هر دسته ای 
كه به آن حضرت حمله می آورد، امیرالمؤمنین به فرمان پیامبر به آنها حمله می كرد و با 
كشتن بعضی از آنها، موجب فرار بقیه می شدند. اين جريان چند بار در اُُحد تکرار شد. در 

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، ص ۲۵۵.
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برابر اين فداكاری ها، امین وحی نازل شد و فداكاری های امیرالمؤمنین را ستود و گفت:
'' اين نهايت فداكاری است كه علی)ع( از خود نشان می دهد.'' 

رسول خدا نظر امین وحی را تصديق كرد و گفت:
- من از علی هستم و او از من است.
سپس ندايی در میدان شنیده شد كه:

 اَل َفَتى ِإالَّ َعِلىٌّ َو اَل َسْیَف ِإالَّ ُذوالَْفَقار. 1

فرار از جبهه یعنی بازگشت به بت پرستی
گاهی اوقات انسان خالفی انجام می دهد، اما چون خالفش چندان اثرگذار نیست، وی 
می تواند با توبه و جبران، به عفو خداوندگار امیدوار باشد. اما گاهی گناه در شرايطی انجام 
می شود كه اصول و موازين در حال فروپاشی است. در اين گونه موارد، نفس گناه چندان 
مهم نیست، بلکه چون اثرات گناه، عظیم و گاه جبران ناپذير است، در اين جا گناهکار بايد 

بداند كه گناه وی به اين سادگی ها بخشیده نمی شود. 
در جنگ اُُحد و پس از ضد حملة مشركین صف مسلمانان از هم پاشید. در نتیجه نه 
 تنها دستاوردهای اّولیة سپاه اسالم از بین رفت، بلکه بت پرستان آن قدر به مركزيت سپاه 
اسالم نزديک شدند كه كم مانده بود خود پیامبر كشته شوند و در نتیجه اسالم به كلّی 

نابود گردد. 
عده ای دنیاپرست وقتی شرايط جبهه را اين گونه يافتند، برای نجات جان خود پیامبر 

را تنها گذاشتند و فرار را بر قرار ترجیح دادند! 
ببینیم اين فرارِ به ظاهر ساده، از ديد خداوند چه معنايی دارد؟:

ُسُل ،  ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ َو ما ُمَحمَّ
أَ َفِإْن ماَت أَْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلى  أَْعقابُِكْم َو َمْن َيْنَقِلْب َعلى  َعِقَبْیِه َفَلْن َيُضرَّ اهللَ َشْیئًا ،

اِکريَن . 2 َو َسَیْجِزى اهللُ الشَّ
محمد)ص( پیامبری مانند پیامبران قبل است،

آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به گذشتة خود باز می گردید؟

کسی که چنین کند، هرگز نمی تواند زیانی به خداوند وارد آورد.

 اين آيه در اُُحد نازل شد. مخاطب آيه همة آنهايی هستند كه از جبهه فرار كردند و پیامبر
۱- کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۱07.

۲- سورة آل عمران، آية ۱۴۴.
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را تنها گذاشتند. خداوند »دفع دخل مقدر« می كند و می فرمايد:
- شما كه می گويید علت فرار شما شنیدن شايعة قتل پیامبر بود، به فرض اگر پیامبر 

هم كشته می شد و يا می مرد، آيا شما به گذشتة خود باز می گرديد؟
مرحوم عالّمه طباطبايی در المیزان می فرمايد:

اِْنَقَلَب َعلى َعِقَبْیِه،
يعنى: َعلى آثاِرِهما َقَصصًا.

چون رجوع به سوی گذشتگان را جزا برای شرطی كه موت يا قتل پیغمبر است، قرار 
داده، به ناچار مراد از اين رجوع برگشت از دين است، نه اعراض و روگرداندن از جنگ؛ 
زيرا بین قتل يا موت پیامبر و بین فرار از جنگ ارتباطی نیست. ارتباطی كه هست، بین موت 

يا قتل نبی با برگشت به سوی كفر است. 1
معلوم می شود عده ای در اُُحد دست از همه چیز كشیده بودند. زيرا اگر آنها می ايستادند 
و مقاومت می كردند، قطعاً سرنوشت جنگ به نفع اسالم و مسلمانان عوض می شد و مسیر 

تاريخ تغییر می كرد. اما آنها طور ديگری عمل كردند؛ چون طور ديگری می انديشیدند.
آنها از معرفت الزم برخوردار نبودند. زيرا اگر معرفت داشتند و قول خداوند را شنیده 

و باور كرده بودند كه دربارة پیامبر رحمت به صراحت فرموده است:
النَِّبىُّ أَْولى  بِالُْمْؤِمنیَن ِمْن أَْنُفِسِهم .2

جان پیامبر از جان تمامی مسلمانان، ارزشمندتر و مهم تر است.

چگونه ممکن است يک مسلمان متعهد برای حفظ جـان خود، جان پیامبـر خود را به 
خطر بیندازد؟ 

مهم تر اين كه عده ای مسلمان نمای بی معرفت، اسالم را كه از جان پیامبر هم مهم تر است با 
 خطر جدی مواجه كنند و اسالم و پیامبر عالی قدر اسالم را كه در محاصرة مشركان خون خوار

قريش گرفتار آمده است، تنها بگذارند و سالمت خود را ترجیح دهند و از میدان جنگ بگريزند. 
همه ديديم وقتی ابوسفیان و همسر خون خوارش هند بر سر جنازة حمزه عموی پیامبر 
 آمدند، بدن پاک عموی پیامبر را پاره پاره كردند، جگرش را بیرون آوردند. هند قطعه ای از جگر

او را در دهان گذاشت، سپس از قطعات گوش و لب حمزه گردنبندی ساخت.
خدای ناخواسته اگر همان هاي  پلید بر جسم پیامبر دست می يافتند، چه بر سر آن 

جسم خدايی و آسمانی می آوردند؟!
۱- تفسیر المیزان، عالمه طباطبايی، ج ۴، ص 6۵ .

۲- سورة احزاب، آية 6 .
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آيا مسؤول چنان فاجعة احتمالی، غیر از فراريان از اُُحد، كسان ديگری بودند؟ 
                                                                                           هرگز! هرگز!

جنگ روانی
مراحل جنگ احد را می توانیم به پنج مرحله تقسیم كنیم:

مرحلة اّول: با دلیری، شجاعت و هدايت های پیامبر و پايمردی های امیرالمؤمنین 

پیروزی برای مسلمانان حاصل شد.
مرحلة دوم: با سست عهدی گروهی از مسلمانان در رها كردن گردنة پشت جبهه، باعث 

شدند مشركین به مسلمین هجوم برند و جمعی از مسلمانان از جمله حضرت حمزه را شهید 
 نمايند و اينان  سپس شادی ها كردند و برای يک سره كردن كار اسالم پی در پی به پیامبر هجوم

سرسختانه داشتند.
مرحلة سوم: با مقاومت مثال زدنی پیامبر و جانشین بر حق ايشان امیرالمؤمنین، ثبات 

به جبهة اسالم بازگشت و مهاجمان از حمالت مکرر خود طرفی نبستند و مسلمان های 
فراری  نیز  بازگشتند.

مرحلة چهارم: جنگ روانی توسط ابوسفیان آغاز شد. پیامبر اكرم به موقع به مقابله 

با او برخاستند و شعارهای او را خنثی كردند؛ كه به آن می پردازيم.
مرحلة پنجم: عقب نشینی دشمن از اُُحد و تعقیب دشمن توسط پیامبر و ياران مجروح 

و مصدوم خود به عنوان يک ترفند جنگی. به اين مورد هم به طور تفصیل خواهیم پرداخت.
ابوسفیان پس از پیروزی نسبی در مرحلة دوم امیدوار بود كه بتواند كار خود را تکمیل 
كند، ولی چون با مقاومت  جانانه و هجوم های سنگین پیامبر و امیرالمؤمنین روبه رو شد، 
دست به جنگ روانی زد. اگر هوشیاری پیامبر نبود، شايد اين مرحله از جنگ می توانست 

ضربة مهلکی بر پیکر اسالم وارد آورد.
 ابوسفیان دو بت معتبر مشركین را با خود آورده بود. در مرحله سوم جنگ، بت »ُعّزی« 

را روبه روی جبهة مسلمین آورد و سپس هواداران خود را واداشت تا شعار دهند.
اِنّا لََنا الُْعزَّى َو اَل ُعزَّى لَُكم .1 

ما بُت ُعّزی داریم،

ولی شما ُعّزی ندارید.
۱- قاموس قرآن، ج ۴، ص ۳۴۳: نَْحُن لََنا الُْعزَّی َو اَل ُعزَّی لَُکم .
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اين شعار كه به صورت سراسری و توسط چند هـزار نفـر خوانده می شد، وحشـت 
زيادی در جبهة مسلمانان انداخت. افرادی الابالی، بی شخصیت، فاسد و بی خدا با گستاخی 

و پررويی به خداباوران ارزشی می گويند كه:
- خدای ما سنگ بی روح، بی ارزش، فاقد جان و عقل و درک و توانايی است.

ابوسفیـان تصور می كرد كه ُعـّزی كه مدت ها محبـوب همة عـرب ها بوده است، البد در 
 مخمصة جنگ هم می تواند به كمک وی بیايد؛ يا حتی بر روی مسلمـانان اثـر بگذارد و آنها را 

به خود آورد. 
او واقعاً ناتوان تر از آن بود كه بفهمد خداوند كه خالق آسمان ها و زمین است، در ذهن 
و دل و باطن مسلمان ها قرار دارد و ديگر نه  تنها به ُعّزی نمی انديشند، كه با پرستش خداوند 

ازلی و ابدی از هر چه ادای خدايی درمی آورد، نفرت دارند. 
لذا پیامبر به مسلمانان فرمودند: شما هم بگويید:

 اهللُ َمْواَلنَا َو اَل َمْولَى لَُكم  .1
ما سرپرست و پیشوا و ولّی و ناصری مانند خدا داریم،

 ولی شما مولی ندارید.

اين شعار كوبنده، مشركان را وادار به سکوت كرد.
 طولی نکشید كه به دستور ابوسفیان، بت »ُهَبل« را جلو مسلمانان آوردند. مشركان از روی

اعتقاد و يا احساسات به هیجان آمدند. ابوسفیان گفت همگی شعار دهید:
اُعِل ُهَبل      اُعِل ُهَبل. 

هبل بزرگ است      هبل بزرگ است.

 از اين دو حادثه معلوم می شود كه ابوسفیان برای شکست مسلمانان همة احتماالت 
را داده بود و برای هر اتفاقی برنامه ای داشت. همراه آوردن بت های ُعّزی و ُهَبْل كه از ديد 
بت پرستان بسیار مهم و حايز اعتبار بودند، نشانگر آن است كه بت پرستان خودپرست 
همه چیز خود را به اُُحد آورده بودند. چون جنگ اُُحد برای آنها تعیین كننده ترين جنگ با 

مسلمانان بود.

 پیامبر عالی قدر اسالم كه در همه حال از لطف خداوند، جمعّیت خاطر داشتند و اين 
روحیه را به عنوان انرژی مثبت به مسلمانان منتقل می كردند، به مسلمانان فرمودند:

- شما هم بگويید:
۱- بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۲0، ص ۲۳. 
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  اهلَلُ أَْعَلى َو أََجلّ         اهلَلُ أَْعَلى َو أََجّل .1
خداوند متعال بزرگ تر و تواناتر است.

خداوند متعال بزرگ تر و تواناتر است.

اين بار، هم دوام شعار مشركین كمتر بود و هم اثرات آن در بین خود آنها محدودتر.

پیامبر دست بردار نبودند
ابوسفیان وقتی كه ديد اين ترفند هم مؤثر واقع نشد، ماندن در منطقه را جايز ندانست. 
او می خواست با يک شعار ديگر آخرين لحظه از حادثه استفاده كند و اُُحد را ترک كند. 

بنابراين از همان بلندی كه ايستاده بود، گفت:
- امروز در برابر روز بدر.  

پیامبر اسالم)ص( كه نمی خواستند ابوسفیان باخرسندي و دست پر اُُحد را ترک كند، 
به مسلمانان  فرمودند بگويید:

- كشته های شما در جهنم اند، ولی شهدای ما در بهشت.
ابوسفیان ديد كه دارند مسلمانان روحیه می گیرند. تازيانه ای بر اسب خود زد و با 

سرعت از اُُحد خارج شد.
خبر شکست مسلمانان به مدينه رسید. گروهی از زنان مدينه پیاده به طرف اُُحد در 

حال حركت بودند. 
پیامبر مجروح و خسته، در بین راه با جمعی از زنان مدينه روبه رو شدند. بین زن های 
 مدينه خانم با ارزش و فداكاری به نام »َسَمراء بِْنِت َقیِْس« توجه پیامبر را به خود جلب

كرد.
آن زن، دو فرزند رشیدش در اُُحد به شهادت رسیده بودند. پیامبر به سمراء بابت 
شهادت فرزندانش تسلیت گفتند. پاسخی كه سمراء به پیامبر عالی قدر اسالم داد، خستگی 

را از تن و روح پیامبر زدود. او گفت:
 َو اهللِ لََهَذا النَّْقُع الَِّذي ِفي َوْجِهَك أََشدُّ ِمْن ُمَصابِِهَما)يا َرُسولَّ ا هلل(.2

به خدا قسم خاک و غباری که من بر چهرة ملکوتی شما مشاهده می کنم،

تحملش برای من تلخ تر از شهادت دو فرزندم است.

پیامبر با شنیدن احساسات پاک آن رشیده، خرسند شدند و برايش دعا كردند.
۱- بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۲0، ص ۲۳، باب ۱۲، غزوة أحد و غزوة حمراء األسد .....  ص ۱۴

۲- مسکن الفؤاد عند فقد األحبه و األوالد، ص 7۲.
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تردید در عقب نشینی
ابوسفیان وقتی دست به عقب نشینی زد، با مخالفت بعضی از سران بت پرست روبه رو 
شد. آنها به وی می گفتند: حال كه كار به اين جا رسانده ايم، مصلحت آن است كه برگرديم و 
كار را يک سره كنیم و تمامی مسلمانان را بکشیم و جنگ با آنها را به سال آينده موكول نکنیم. 
اين موضوع ترديد شديدی ايجاد كرد. لذا ابوسفیان عزم خود را جزم كرد كه باز گردد.
 از طرف ديگر فرشتة وحی خبر ترديد قريش را به پیامبر رساند. پیامبر به منادی فرمان
 دادند همة كسانی كه امروز در اُُحد حضور داشته اند، جمع شوند تا به تعقیب مشركان بپردازيم.

زيرا آنها قصد بازگشت دارند. 
اين خبر در مدينه به سرعت منتشر شد. لذا همه به فرمان پیامبر در مسجد جمع شدند. 
عده ای كه بر اثر شدت جراحـات وارده توانايـی زيادی برای آمدن به مسجد را نداشتند، با 

قدرت ايمان آماده شدند تا به تعقیب مشركان بپردازند.
شب فرارسیده بود. پیامبر در »َحمراءُ االسد« فرود آمدند. سپس دستور دادند هرچند 

نفر سريعاً به جمع آوری هیزم بپردازند و با فاصلة معینی آتش افروزی كنند. 
اين تاكتیک را در شب هشتم ماه به اين دلیل اتخاذ كردند كه ابوسفیان و يارانش 
 تصور كنند اين سپاه اسالم است كه با نیروهای ذخیرة خود به انتقام جنگ امروز به تعقیب

مّکیان بیرون آمده است. 
»حمراءاالسد« تا مّکه 9 كیلومتر فاصله داشت.

استفاده از حیله در جنگ
استفاده از حیله در جنگ ها مشروع است. اصوالً گفته اند: 

َما الَحرُب ِإالَّ الْحْیَله.
اصوالً جنگ چیزی جز حیله نیست.

براين اساس پیامبر اسالم رئیس قبیلة خزاعه كه شخصی به نام َسْعبد بود و به 
تازگی مسلمان شده بود- ولی مشركان از آن اطالع نداشتند- مأمور كردند كه به اردوگاه 
قريش برود و آنها را از كثرت جمعیت مسلمانان و عزم جزم شان برای انتقام مطلع كند. 

سعبد وارد اردوگاه مّکیان شد و يک سره به ديدار ابوسفیان رفت و گفت:
- ای ابوسفیان! محّمد اكنون در حمراءاالسد است و با قدرت سربازان بیشتر، از مدينه 

خارج شده است. آنهايی كه در اُُحد شركت نکرده بودند، امروز در اين جا حاضرند.
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وی در ادامه گفت:
- من چهره هايی را ديدم كه از شدت خشم برافروخته شده بود. من در عمرم تا كنون 

چنان قیافه هايی را نديده بودم. مسلمانان از بی انضباطی ديروز سخت پشیمان شده اند. 
وی به قدری از قدرت مسلمانان و آمادگي و عزمشان گفت كه ترديد زيادی در 
مشركان ايجاد كرد، به طوری كه ابوسفیان را از بازگشت منصرف ساخت. حتی صفوان 

بن اُمّیه كه از سران متعصب بت پرستان بود گفت: 
- مسلمانان خشمگین و زخم  خورده اند. تصور می كنم كه به همین مقدار اكتفا كنیم و 

از همین جا راه مّکه را در پیش گیريم و به مّکه بازگرديم.
با بازگشت مشركان از منطقه به طرف مّکه، به دستور پیامبر، مسلمانان هم پس از 
اطالع از عقب نشینی ابوسفیان به مدينه بازگشتند و خطر وحشتناكی كه آمدن دوبارة 

قريش به منطقه را دربرداشت، با اقدام به موقع پیامبر خنثی شد.

پایان جنگ اُُحد و پایان رؤیای شکست اسالم
هرچند جنگ اُُحد در مرحلة دوم آن با شکست همراه شد، ولی مشركان نتوانستند از 

اين شکست به اهداف پلید خود - كه شکست اسالم بود- جامة عمل بپوشانند. 
ديديم كه ابوسفیان در مرحلة سوم، چهارم و پنجم جنگ شکست خورد و چیزي هم 

به دست نیاورد.
 مّکیان و در راس آنها بنی اُمّیه و شخص ابوسفیان از ايجاد مشکالت فراوان در ده سال

پس از دعوت آشکار پیامبر چه می خواستند؟ 
آيا هدفی جز نابودی اسالم برای استمرار سیادت خود بر قريش، داشتند؟ 
                                                                                                  خیر.

 بنی امیه از همان آغاز مي خواستند اسالم را نابود و محو نمايند، اما به لطف خداوند 
قادر و متعال هرگز خواب آنها تعبیر نشد.

پس از آن همه ايجاد زحمت برای پیامبر و مسلمانان، سرانجام ابوسفیان و عمدة 
سران شرک در سال دهم هجرت و پس از فتح مّکه اسالم را به ظاهر پذيرفتند. اما هرگز 
آنها عمیقاً به اسالم دلبستگی پیدا نکردند؛ چون اعتقاد به اسالم بر جان آنها ننشسته بود.
آيا با سلطة مطلق معاويه بر مسلمانان هرگز او توانست به اهداف بنی امّیه دست يابد.
 او خیانت های زيادی به اسالم كرد و جنايات بسیاری مرتکب شد، ولی در نیل به هدفش
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ناموفق بود. 
آيا يزيد نوة ابوسفیان با آن جنايت ها به خصوص  با شهادت امام حسین)ع( و اسارت 

اهل البیت كه مرتکب شد، به جايی رسید؟ 
آيا با سلطة بنی مروان-  با آن اندازه ساختارشکنی آشکار- چیزی تغییر كرد؟ 
                                                                                            به يقین خیر. 

اين نومیدی را ابوسفیان پس از جنگ اُُحد دريافت كه با جنگ و تحريم نمی توان اسالم 
را از پای درآورد...

ما هم در همین جا، بحث خود پیرامون جنگ های مشركان علیه اسالم و علیه پیامبر 
اسالم را به پايان می بريم. هرچند ابوسفیان سال چهارم هجری برای جنگ با پیامبر اسالم 
به حومه مدينه آمد. جنگی كه به دلیل كثرت نیروهای شرک و شركت احزاب وگروه ها به 
جنـگ احـزاب مشهور شد- كه تاريخ نام آن را جنـگ خنـدق نهاده است- ولی اين بار هم 
بدون اين كه او به كمترين دستاوردی برسد، با خجـالت و سرشکستگـي بسیار منطقـه را 

ترک كرد. 
جنگ خندق لکة ننگی در كارنامة ابوسفیان بر جاي گذاشت.  

پس از جنگ خندق ديگر عمالً مکّیان جنگـی با مسلمانان نداشتند. ريشة شکست جنگ 
خندق را در جنگ اُُحد بايد جستجو كرد.



دیپلماسی تحسین برانگیز پیامبر رحمت

فصل نهم
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دیپلماسی تحسین برانگیز پیامبر رحمت
يکی از مهم ترين رشته های علوم انسانی، علوم سیاسی است. امروز اين علم در تمامی 
جهان از اهمّیت فوق العاده ای برخوردار است. به میزانی كه ديپلماسی اهمّیت بیشتری پیدا 

می كند، ديپلمات ها از اعتبار بیشتری برخوردار می شوند.
در اهمّیت علوم سیاسی همین بس كه بگويیم امروز كشورهای كوچکی وجود دارند 
كه هرچند از امکانات اقتصادی بااليی برخوردار نیستند، ولی با داشتن ديپلمات های 

ورزيده، پراهمیت شده اند و ديگر كشورها از مراجعه به آنها بی نیاز نمی باشند.
بگذريم؛ امروز ديپلماسی از ديد قدرت های سلطه گر يعنی شیطنت، فريب، دروغ و ناديده 
 گرفتن حقوق كشورهای كوچک، و تضعیف كشورهايی كه می خواهند از سلطـة آنها خارج

شده و آزاد گردند.
 اما در امور سیاسی هنوز هم اصول كلّی ديپلماسی رعايت می شود. قدرت های اهل سلطه 
 هم مجبورند ظاهر را رعايت كنند. با توجه به همین واقعّیت است كه ديپلماسی در جهان امروز

از جايگاه ويژه ای برخوردار است و ديپلمات ها مورد توجه ويژه اند.
اسالم در توجه به ديپلماسی برای تحکیم مبانـی اسـالم توصیه های زيادی دارد و 
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تأكیدات فراوانی می كند، به خصوص در برخورد غیرمسلحانه با اقوام و قبايل مختلف 
دستورالعمل های دقیق و اساسی دارد. 

خوب است همین عنوان به صورت موضوعی برای تحقیقات میدانی مورد توجه قرار 
گیرد و برای مطالعه، عنوان پايان نامه ها قرار گیرد.

در حدیبّیه چه گذشت؟
ُعمرة  سیاسی

 پس از شکست های سنگینی كه مشركین قريش در جنگ خندق متحمل شدند و شکست های
فراوانی كه به يهوديان هم پیمان قريش يعنی يهوديان پیمان شکن »بنی قین قاع« و يهوديان 
»بنی النضیر« - كه طرح ترور پیامبر را تهیه كرده بودند- و يهوديان »بنی قريضه« بدعهد 
كه در محاصرة مدينه به رغم تعهدی كه به پیامبر سپرده بودند با قريش همکاری كردند... 
اينها برای مشركین مّکه بسیار دردناک و تلخ بود. ديگر، قبايل حجاز اعتقاد به قريش و 
اتکا به آنها را شديداً از دست می دادند. مشركان قريش هم اين موضوع را با تلخی بسیار 
می فهمیدند، ولی چاره ای نداشتند. در سال ششم هجری كه مسلمانان قدرتمندتر از قبل 
و مشركان قريش در ضعف بی سابقه ای بودند، پیامبر تصمیم گرفتند كه با وارد آوردن 

ضربة حیثیتی سیاسی به قريش به بهانة انجام عمره، رهسپار مّکه شوند.
اعالم خبر تصمیم پیامبر، برای مسلمانان بسیار حیرت آور، مهّیج و جالب بود. مسلمانان 
متعهد تر بسیار خرسند شدند، زيرا اين سفر فرصتی بود تا پس از شش سال خانة خدا را 
زيـارت كنند. برای بسیاری هم اين سفر سودمند بود. زيرا آن دسته از مهاجـران كه بدون 
 تصفیه حساب با طرف های تجاری خود از مّکه خارج شده بودند، اسناد برجای مانده را جمع

می كردند تا پس از عمره با شركای سابق خود به تسويه حساب بپردازند. 
هرچه بود، سفر از هر حیث جالب بود. 

پیامبر اسالم برای آن كه قريش از سفر عمرة ايشان خشمگین نشود، شترها و 
گوسفندانی را برای قربانی با خود بردند و به مسلمانان دستور دادند به جز سالح همراه 

مسافر كه فقط يک شمشیر است، هیچ گونه سالحی را حمل نکنند.

به سوی مّکه
در ماه ذی القعده سال ششم هجری پیامبر در رأس كاروانی كه در حدود هزار و 
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پانصد نفر بودند، عازم مّکه شدند؛ سفری روحانی، پرمخاطره و پرخاطره. 
پیامبـر رحمـت در منطقه ای به نام ذوالحلیفه احرام عمره بستند. ديگر همراهان هم 

تبعیت كردند و احرام و عمره پوشیدند و لبیک گويان به سوی مّکه حركت كردند.
پیامبـر اعظـم اسـالم از قبل و به منظور رعايت مالحظات امنیتی چند گروه ويژه را 
تعیین كردند كه جلوتر از كاروان، از راه های اصلی و فرعی منتهی به مّکه، طی طريق كنند تا 
كاروان دچار توطئة دشمن نشود و مشکلی به وجود نیايد. عالوه بر آن، اين گروه ها وظیفه 

داشتند در مسیر مّکه هر نوع حركت مشکوكی را به پیامبر گزارش كنند. 
اين گونه اقدام ها تازه و بی سابقه نبود؛ زيرا پیامبر قبل از آن و پس از اين هم از چنین 

تاكتیکی بهره برده و منتفع شدند. 

نخستین گزارش اطالعاتی
در منطقه ای به نام »عسفان« يکی از عناصر اطالعاتی به حضور پیامبر رسید و اعالم 
كرد مردم مّکه از تصمیم پیامبر اطالع يافته اند؛ لذا بین خود قرار گذاشته و به بت های 

»الت« و »ُعّزی« سوگند خورده اند تا از ورود شما به مّکه جلوگیری كنند.
پیامبر اسالم طبق معروف خونسردی خود را از اين خبر حفظ كردند و به پیشروی 

خود ادامه دادند.

اعزام خالد بن ولید
قريش كه از حركت پیامبر و مسلمانان به طرف مّکه خشمگین شده بودند، طاليه داران، 
تیراندازان وسواركاران پرتجربه ای را انتخاب كردند و آنها را با فرماندهی »خالدبن ولید« 

به منطقه اعزام كردند. 
قريش، خالد را فاتح جنگ اُُحد می دانست. زيرا هم او بود كه در آن روز يعنی شنبه 
هفتم شوال سال سوم هجری از پشت قوای اسالم درآمد و با شکست دادن عقبة سپاه 

اسالم، قوای اسالم را كه در آستانة پیروزی بودند، شکست داد. 
 مسلمانان از خالد نفرت داشتند. اما به خوبی می دانستند كه كاری از دست خالد و همراهان

وی برنمی آيد. هرچند خالدبن ولید بعدها به ظاهر مسلمان شد و مورد حمايت شديد خلیفة 
اول قرار داشت، اما او همواره با اعمال زشت و اقدامات ضداسالمی و ضداخالقی خود 

منفور مسلمانان متعهد بود... )خالد تا پايان عمر مورد نفرت همگان بود(. 
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خالدوافرادیکهشباهتبهخالدداشتهودارند،
درهیچنظامسالمی،

نمیتوانندخودرابااصولوموازینآننظاموفقدهند.
خالد مانند يک الت بی سر وپا با اعمال شنیع دايمی خود در مّکه برای مردم آن روزهای 
 مّکه كه بت پرست بودند، قابل تحمل نبود. روز حديبّیه نیاز به تدبیر و دورانديشی بود. آن روز

بسیار حساس و سرنوشت ساز بود و هم مسلمانان و هم مّکیان احتیاج شديدی به 
 بردباری وحوصله داشتند و حوادث و اخبار را به دقت مورد ارزيابی قرار می دادند تا بدون

درگیری بیهوده، نتايج موردنیاز و انتظار را به دست آورند.
وجود خالد و خالدها در آن روز جز دردسر و اتالف وقت و از دست دادن فرصت ها 

نتیجه ای نداشت؛ و همین حقیقت بود كه مأموريت خالد شروع نشده، پايان يافت.

اولین مالقات هیأت مذاکره کنندة قریش با پیامبر)ص(
قريش پس از مشورت های بسیار، سرانجام تصمیم گرفت كه با پیامبر مذاكره كند، 

زيرا تجربه نشان داده بود كه جنگ بت پرستان قريش با پیامبر مفید فايده نبوده است.
آنها نخست شخصی را به نام »ُبَدْيل« برای مذاكرات اّولیه نزد پیامبر فرستادند. اين 
خود يک پیروزی برای مسلمانان بود. پیامبر به بديل كه در رأس يک گروه چهارنفره به 

منطقه آمده بود، با خونسردی و احترام و با متانت فرمودند:
- ما برای جنگ نیامده ايم، بلکه منظورمان زيارت خانة خدا و انجام عمره است.1

از آن جايی كه بديل مأموريتی غیر از اطالع از اهداف سفر پیامبر به مّکه نداشت، گفتة 
پیامبر را به دقت شنید و با يک ارزيابی از وضع ظاهر مسلمان ها، در دل گفتة پیامبر را تصديق 

كرد و به سوی قريش بازگشت و ديده ها و شنیده های خود به سران قريش گزارش كرد.

اعزام گروه دوم
قريش پس از شنیدن گزارش بديل حرف او را نپذيرفته، لذا برای اطمینان بیشتر از 

انگیزة پیامبر گروه دوم به رياست »ُمْکرِز« را نزد پیامبر فرستاد. 
پیامبر با احترام و مهربانی هدف خود را از حركت به طرف مّکه »عمرة مفرده« اعالم 
كرد. گفته های پیامبر كه همراه با تبّسم و دقت در شنیدن گفته های هیأت اعزامی مّکه بود، 

در دل هیات مّکیان اثر گذاشت. آنها نیز به مّکه بازگشتند و گزارش بديل را تأيید كردند.
۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین، آيت اهلل رسولی محالتی، ص ۴۹۲.
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ارزیابی سران قریش
بت پرستان مّکه سال ها بود كه پی برده بودند كه عصر بـت پرستی، خـودپرستی و 

خیـال پرستی به پايان رسیده است.
آنان به خوبی ديده بودند كه آزارهای سازمان  يافتة آنها علیه پیامبر اسالم و اسالم 
در ده سال گذشته برای آنان سودمند نبوده و حتی شکنجه های مااليطاق قبل از »شعِب 

ابی طالب« و پس از آن نیز نتوانسته مسلمانان  را گامی را به عقب براند. 
تحمیل جنگ های بدر، اُُحد، خندق و ده ها توطئه ديگر هم نتوانسته بود سقوط حتمی 

تفکر غیر خداپرستی آنها را حتی يک روز به عقب بیندازد. 
حال كه مشاهده می كردند قهرمان بالمنازع تفکر توحیدی در آستانة رسیدن به كعبه 
و نابود كردن بساط فريب و فکر منحط آنهاست، با ترفندهای مختلف می خواستند سقوط 
خود را ولو به مدت كوتاهی به عقب اندازند، وگر نه سران قريش وقتی گزارش هیأت اّول 
را پس از مذاكره با پیامبر شنیدند كه مسلمانان قصد جنگ ندارند، قلباً باور كردند، اّما زبان 

آنها در خدمت پذيرش واقعیت نبود. 

اعزام گروه سوم
»ُجلَْیس« رئیس گروه سوم هم قبل از آن كه با پیامبر مالقات كند، وقتی صفا و سادگی 
پیامبر را ديد و وقتی 70 شتر الغر را ديد كه به امر پیامبر رها شده بودند تا مّکیان بفهمند 
كه قصد سفر آنها انجام عمره است، خجالت كشید؛ به خصوص وقتی شترها را مشاهده 
كرد كه از فرط گرسنگی پشم های يکديگر را می خورند، از تأثر و شرمندگی، حیا كرد كه 

با پیامبر مالقات و مذاكره كند.
او بالفاصله و با سرعت بازگشت و پس از گزارش خود به سران قريش گفت:

- ما هرگز با شما پیمان نبسته ايم كه زايران خانة خدا را از زيارت بازداريم. محمد)ص( 
نظری غیر از زيارت ندارد.

تهدید ُجلَیْس
وی رئیس تیراندازان قريش و رئیس يک قبیلة جنگجو و پرتعداد بود. او وقتی مشاهده 
كرد منافع سران قريش نمی گذارد مسلمانان از راه صلح و دوستی به زيارت خانة خدا 
بپردازند و تکذيب اظهارات رؤسای گروه های سه گانه در مسالمت آمیز بودن سفر پیامبر 
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به مّکه هم در راستای انديشه های منحط آنهاست، لذا آنها را تهديد كرد و گفت: 
- به خدايی كه جان من در دست اوست، اگر از ورود محّمد)ص( جلوگیری كنید من 
با تمام قبیله ام كه عموماً ماهرترين تیراندازان عرب اند بر سر شما می ريزيم و ريشة شما 

را قطع می كنیم. 
»سخن ُجلَْیس بر قريش گران آمد و از مخالفت او ترسیدند و در انديشه فرو رفتند و 

به او گفتند: آرام باش. ما خود راهی انتخاب می كنیم كه مورد رضايت تو باشد.«1

هزاران صلوات بر پیامبر رحمت
اظهارات همراه با تهديدات ُجلیس از يک حقیقت زيبايی پرده برمی دارد و آن اين كه 
تفکر توحیدی فطری اسالم توانسته بود در اليه اليه های تاريک بت پرستی نفوذ كند و بر 

باطل بودن آنها تأكید نمايد؛ و اين خود يک پیروزی عظیم برای پیامبر بود. 
رفتار آسمانی پیامبر در آن روز و صبر و تدبیر و استادی ايشان در مذاكره با 
هیأت های اعزامی متفاوت بت پرستان، دل آنها را تا حد زيادی از دروغ، فريب و خیره سری 

بت پرستی خالی كرده و آمادة سرشار شدن از رهنمودهای پیامبر رحمت نموده بود.
اظهارات  به  پرداختن  برای  زيادی  تاريخی موجود مجال  اسناد  كه  درد  و  دريغ 
قريشیان مخالف سران نگذاشته است تا ما امروز و پس از 1443 سال بتوانیم از تأثیر 
شگفت حقیقت اسالم و از اخالق آسمانی پیامبر و تأثیر آن بر بت پرستان قريش بیشتر پی 
ببريم؛ هرچند با هر مالحظه ای آنان كه بايد ثبت می كردند، نگفته و ننوشته اند؛ ولی توفانی 
كه اسالم در حجاز باعث شد، مدت ها بود كه ويرانه های سران بت پرستان را به تصرف 

خود درآورده بود.

چهارمین هیأت قریش
گروه ديگری از ناحیة سران قريش به رياست »عروه    بن مسعود ثقفی« كه مردی 

تیزهوش و دقیق بود، خدمت پیمبر آمد. 
تعدد اعزام هیأت ها می تواند دو دلیل داشته باشد:

1– سران قريش چندان به هیأت ها و اظهارات آنها اعتماد نداشتند. آنها دوست داشتند 

حداقل يکی از اين هیأت ها در مأموريت خود موفق شود تا به نوعی مطابق خواست آنها 
عمل كند و پیامبر را بدون هیچ تعهدی از حديبّیه بازگردانند.

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل جعفر سبحانی، ص ۳6۴.
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2– سران قريش در مخمصة عجیبی گرفتار آمده بودند. آنها نیاز داشتند كه از پیامبر 

وقت بیشتری بگیرند تا تصمیم آنها با مشورت بیشتر انجام شود و زيان كمتری برای 
آنها داشته باشد.

مأموريت عروه بن مسعود تا حدی با سه گروه قبل متفاوت بود؛ زيرا:
اوالً: از همان آغاز، پیامبر را به توطئة جنگی علیه مّکه متهم كرد.

ثانیاً: ادب الزم در حضور پیامبر را رعايت نمی كرد...

اعزام نمایندة پیامبر)ص( به مّکه
پیامبر پس از بی نتیجه ماندن مذاكرات شان با گروه های اعزامی قريش، شخصی را 
به نام »ِخراِش بن اُمّیه« را انتخاب كردند و بعد از راهنمايی های الزم او را به سوی سران 

قريش اعزام نمودند.
هرچند سران قريش انتظار چنین حركتی را نداشتند و نمی خواستند از زبان يک مسلمان 
 به حقیقت قضیه پی ببرند، با نامردی بسیار و خالف عرف ُشتر او را كشتند و حتی قصد كشتن

خود او را داشتند كه پشیمان شدند.
پیامبر پس از ناكام ماندن مأموريت خراش يک نفر از قريش كه فامیل بنی امّیه بود، به 
نام »عثمان بن عّفان« را به سوی آنها فرستادند. كسی كه تا آن روز به هیچ قريشی توهین 

نکرده بود و علیه آنها شمشیر نزده بود.
قريشیان تا حدی با عثمان نرم خويی كردند و اعزام او را مثبت انگاشتند. آن گاه به او گفتند 
 ما سوگند ياد كرده ايم نگذاريم امسال محّمد با زور وارد مّکه شود. با اين سوگند، ديگر راه برای

مذاكره به منظور ورود مسلمانان به مّکه بسته است.
طوالنی شدن توقف عثمان اين شايعه را پیش آورد كه عثمان به فرمان سران قريش 
كشته شده است؛ به خصوص وقتی رفتار قريش را با »خراش بن امّیه« شنیدند، اين شايعه 

قّوت بیشتری يافت. 
از طرف ديگر، پیامبر رحمت كه تصمیم گرفته بودند دست خالی حديبّیه را ترک نکنند، 

فرمودند:
- من از اين جا نمی روم تا كار را يک سره كنم.

 پیامبر كه می ديدند و يا می شنیدند در اين موقعیت ممکن است اختالفی بین مسلمانان بروز 
كند، دست به يک حركت بسیار عمیق و جدی زدند و آن اين كه در زير درختی نشستند 
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و از مسلمانان تعهد جديد گرفتند كه تا آخرين قطرة خون خود از اسالم و پیامبر اسالم 
حمايت كنند.

اين پیمان به پیمان»رضوان« معروف است. 
قرآن به شکل زيبايی آن را مطرح می كند:

َجَرِة، لََقْد َرِضَى اهللُ َعِن الُْمْؤِمنیَن ِإْذ ُيباِيُعونََك َتْحَت الشَّ
كیَنَة َعَلْیِهْم َو أَثابَُهْم َفْتحًا َقريبًا .1  َفَعِلَم ما فى  ُقُلوبِِهْم َفَأْنَزَل السَّ

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 اين پیمان به جا و گسترده، مسلمانانی كه با پیامبر بیعت كردند، پذيرفتند كه:
1– يا قريش با انجام عمرة آنها موافقت می كند و آنها پس از عمره به مدينه بازمی گردند.

2– يا قريش با آنها از در مخاصمه وارد می شود و آنها بايد با همان سالح محدود تا 

آخرين قطرة خون خود از پیامبر دفاع كنند.
3– و يا تحت اوامر پیامبر بمانند تا پیامبر به هر چه فرمان داد، عمل كنند.

با اين پیمان هوشمندانه تکلیف همه مشخص شد. يعنی:

الف: هم مسلمانان از ترديد بیرون می آمدند.

ب: هم خاطر پیامبر عظیم الشأن اسالم از ناحیة مسلمانان راحت تر می شد.

ج: هم قريش متوّجه می شدند كه اين سفر را نمی توان با دفع الوقت و برخورد سیاسی 

خنثی كرد؛ زيرا پیامبر برای گرفتن نتیجة جّدی، جّدی است.

د: هم منافقان و مذبذب ها و اهل ترديد از خواب خرگوشی بیرون می آيند.

بازگشت عثمان
در همین حال عثمان هم به حديبّیه بازگشت وگزارش مأموريت خود را به پیامبر داد 
و تلويحاً گفت كه قريش امسال را به دلیل سوگندی كه خورده اند، موافق عمرة ما نیستند، 

ولی متعاقباً هیأتی را با اختیار كامل برای انعقاد قرارداد اعزام می كنند.
هنـوز گـزارش عثمان پايان نیافتـه بود كه هیـأت كارشناسـی قـريش به زعـامت 

۱- سوره فتح آيه ۱8
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»سهیل بن عمرو« كه از طرف قريش كاماًل توجیه شده بود، به حديبّیه آمد.
پیامبر فرمودند: 

- سهیل آمده است قرارداد صلحی میان ما و قريش منعقد كند.

مأموریت خطیر و بسیار مهم سهیل
سهیل بن عمرو برخالف نامش كه سهیل بود، بسیار سخت، صعب و حّساس بود. او 

نخست در صدد تحريک عواطف پیامبر اسالم برآمد و گفت:
- ای ابوالقاسم! مّکه حرم و محل عّزت ماست. جهان عرب می داند تو با ما جنگ كرده ای. 
اگر تو با همین حالت كه با زور و قدرت توأم است، وارد مّکه شوی ضعف و بیجارگی ما در 
تمام جهان عرب آشکار می سازی و فردا تمام قبايل عرب به فکر تسخیر سرزمین ما می افتند. 
من تو را به خويشاوندی كه با ما داری سوگند می دهم و احترامی را كه مّکه دارد و زادگاه 

تو است، يادآور می شوم...
پیامبر بر خالف مرام و عادتشان كه هیچ گاه سخنان كسی را قطع نمی كردند و همگان 
را به همین نکتة اخالقی توصیه می كردند، به منظور ترغیب سهیل به پرداختن به اصل 

مذاكرات حرف های او را قطع كردند و فرمودند:
- منظورتان چیست؟

سهیل گفت: 
- نظر سران قريش اين است كه امسال از اين نقطه به مدينه بازگرديد و انجام مراسم 

عمره را به سال آينده موكول كنید.
پیامبر با دورانديشی ويژه ای كه داشتند و هم از طريق فرشتة وحی و هم با مالقات های 
متعددی كه با هیأت های اعزامی قريش نموده بودند، پی به مشکالت فراوان مشركین بردند 
و فروپاشی زودهنگام مركزيت مّکه را كه درتصرف 360 بت بود، حتمی دانستند. بنابراين 
مخالفت با پیشنهاد قريش را مصلحت نديدند؛ به خصوص اين كه قريش عمالً در برابر 

پیامبر تسلیم شده و خواستار متاركة جنگ با پیامبر بودند.

در حاشیة مذاكرات

معمول اين است كـه نويسنـدگان وقتی پیرامون مطلبـی تحقیق مـی كنند و يا به نگـارش 
 زندگی نامة بزرگان می پردازند، مجالی هم می گذارند تا به حواشی موضوع بپردازند. در اين جا
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نیز مناسب است قدری به حاشیة مذاكرات سهیل با پیامبر بپردازيم:
هنگامی كه همه چیز برای نگـارش مفاد قرارداد مهیا شد، پیامبـر به امیرالمؤمنین كه 

نويسندة متن قرارداد بودند، فرمودند:
- بنويسید:                          

                                           بسم  اهلل الرحمن الرحیم
سهیل كه دقیقاً مواظب امور بود و فردی زيرک و باتجربه می نمود، به پیامبر گفت:

. - من با اين جمله آشنايی ندارم و رحمان ورحیم را نمی شناسم. بنويسید: بِاْسمَِک اللّهمَّ
پیامبر با تدبیر كه آينده را مانند گذشته دقیق می ديدند، در اين جا تسامح موقت فرموده 

و پیشنهاد سهیل را پذيرفتند.
سپس پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودند:

 بنويسید: 
َهذا َما صالّح َعلْیِه ُمحّمد َرُسول ِ ا هلل.

) يعنی اين پیمانی است كه محّمد پیامبر خدا با سهیل نمايندة قريش می بندد.(
سهیل گفت:

- اگر ما رسالت تو را قبول داشتیم، هرگز با تو نمی جنگیديم. بنابراين بايد نام خودت 
و پدرت را بنويسی!!

باز هم پیامبر رحمت روی مصالح عالیه ای كه داشتند، با اين پینشهاد موافقت كردند.
سرانجام صلح نامه به شکل زير به امضای طرفین رسید:

ُمفاد صلح نامة ُحدیبیّه
سرانجام و پس از دو هفته توقف در حديبیه و رفت و آمدهای فراوان هیأت های مذاكره  كنندة 

قريش به مّکه و انجام مذاكرات فشرده و جّدی، قراردادی به شکل زير به امضای طرفین رسید:
 1– قریش و  مسلمانان متعهد می شوند که به مدت 10 سال هر نوع جنگ و درگیری
ضد یکدیگر را ترک کنند تا امنیت اجتماعی و صلح عمومی در منطقه مستقر شود.

2– اگر یکی از افراد قریش بدون اجازة بزرگ تر خود از مّکه فرار کند و به 
مدینه آمد و اسالم را اختیار کند، محّمد باید او را به قریش تحویل دهد؛ ولی اگر 

فردی از مسلمانان به مّکه برود و به قریش بپیوندد و بت پرستی را اختیار کند، قریش 

موظف نیست او را به مسلمانان تحویل دهد.
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3– مسلمانان و قریش می توانند با هر قبیله ای که بخواهند پیمان منعقد کنند.
4– محمد و یاران او امسال از همین نقطه به مدینه بازمی گردند، ولی در سال های 
آینده می توانند آزادانه به مّکه بیایند و خانة خدا را زیارت کنند؛ مشروط بر این که سه 

روز بیشتر در مّکه نمانند و سالحی غیر از سالح مسافر همراه نداشته باشند.

 5– مسلمانان مقیم مّکه به موجب این پیمان می توانند 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.

6– امضا کنندگان متعهد می شوند که اموال یکدیگر را محترم بشمارند و حیله 
و خدعه را ترک کنند و قلوب آنها به یکدیگر خالی از هرگونه کینه باشد.

7– مسلمانانی که از مدینه وارد مّکه می شوند، مال و جان آنها محترم است.

ارزیابی صلح نامة حدیبیه
دقت در عملکرد و رفتار پیامبر اسالم و فعل و ترک فعل ايشان برای افراد مؤمن و 
متعهد آسان است، ولی برای كسانی كه اسالم در قلب آنها وارد نشده و به همه چیز با 

ديدة ترديد می نگرند، بسیار سخت است. 
بودند افرادی در بین مسلمانان كه عملکرد پیامبر را در برابر نمايندة قريش برنمی تافتند 
و حتی علناً به مخالفت با متن قرارداد پرداختند. بعدها هم كه اينان به مقام و جايگاهی 

رسیدند، صراحتاً  گفتند:
- هیچ روزی به اندازة روز حديبیه در نبّوت پیامبر تشکیک نکرده بوديم!!

 از اينها كه بگذريم، مسلمانانحقیقیتمامیتصمیماترسولخداراباطیبخاطرپذیرفتند
وبهفرمانپیامبرگردننهادندوطولینکشیدکهآثارمثبتقراردادآشکارشد؛ زيرا عالوه بر

اين كه جنگ با قريش با آن توافق نامه پايان می يافت، عشاير و قبايل عرب بدون خوف از مشركین 
قريش دسته دسته به مدينه می آمدند و مسلمان می شدند؛ چیزی كه قرآن پیش بینی كرده بود:

ِإَذا َجاَء نَْصُر اهللِ َوالَْفْتُح ، َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفى ِديِن اهللِ أَْفَواًجا،
ابًا. ْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َکاَن َتوَّ َفَسبِّ

هنگامي که یاري خدا و پیروزي فرا رسد. 

و مردم را ببیني گروه گروه وارد دین خدا مي شوند.  

پروردگارت را تسبیح و حمد کن، و از او آمرزش بخواه، که او بسیار توبه پذیر است. 
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زمانی كه ياری خداوند همراه با پیروزی بزرگ از لطف خداوند پیش آيد، مردم را 
می بینی كه دسته  دسته به اسالم می گروند و مسلمان می شوند.

مهم تر از همه مادة 2 قرارداد بود؛ زيرا خیلی زود قريش متوجه مشکل اين ماده شدند و 
وقتی مشاهده می كردند جوانان مّکه بدون خوف، مسلمان می شوند و برابر قرارداد نمی توانستند 

به مدينه بروند، راه های كاروان های قريش را می بستند و مسیر آنها را نا امن می كردند. 
لذا قريشیان خود پیشقدم شده و خواستار تعلیق مادة 2 گشتند. 

 با حذف اين بند، جوانان زيادی از مّکه به مدينه آمدند و صفوف مسلمانان در برابر مشركان
مّکه محکم تر شد.

اثرات کوتاه  مدت
پیروزی پرگل!

 هیچ يک از مسلمانان، امضای قرارداد صلح حديبّیه را ناشی از ضعف پیامبر اسالم ندانستند.
آنهايی هم كه ظاهراً نگران بودند كه چرا پیامبر تا آن اندازه در برابر نماينـدة قريش كوتاه 
آمدند، خیلی زود فهمیدند كه اشتباه كرده بودند. زيرا وقتی پیمان حديبّیه به اجرا درآمد 
و به خصوص جنگ و خون ريزی با قريش خاتمه يافت، به اهمّیت صلح نامه واقف شدند، 

ولو عده ای تا آخر هم در اشتباه خود ماندند!!
وقتی كه قرارداد جاری شد، قريش مغرور كه هنوز هم باور نداشت در آستانة فروپاشی 
است، انعقاد قرارداد را صددرصد به سود پیامبر اسالم اعالم كردند و دستاورد صلح نامه 

را برای قريش و مّکیان يا هیچ و يا بسیار كم ارزيابی نمودند.
 برای نمونه به يک مورد از اين اظهار ناكامی ها اشاره می كنیم:

وقتی كه سال هفتم هجری پیامبر رحمت برابر متن قرارداد عازم مّکه برای انجام 
عمرة قضا شدند، دو هزار نفر از مسلمانان به همراه ايشان در مسجدالنبی احرام بستند.

پیامبر برابر قرارداد اجازه دادند كه مسلمانان در اين سفر فقط اسلحة مسافر را با خود 
 حمل كنند. رؤسای قريش به داليل گوناگون از مّکه بیرون رفتند و از دور ناظر بر اوضاع بودند.

 پیامبر دويست نفر از چابک سواران را همراه با سالح های متعدد در منطقه ای به نام »َمرّ الظهران« 
فرستادند تا در صورتی كه بت پرستان قريش بدعهدی كنند، آن دويست نفر به كمک پیامبر 

درآيند و مکیان را تنبیه نمايند. 
اين مراسم سه روز طول كشید. سران قريش به سهیل گفتند كه به مسلمانان ابالغ كند 
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تا هرچه زودتر مّکه را برابر مقررات ترک كنند.
انتخاب سهیل بدين منظور بود كه در يک سال گذشته او را موجب آن قرارداد می دانستند 
و او را همواره سرزنش می كردند و حال مأموريت خشنی علیه پیامبر اسالم را به او واگذار 

كردند.

اثرات دراز مدت
پیامبر اسالم از صلح نامه استفاده كردند و برای زمامداران آن روز دنیا نامه نوشتند 

و آنها را به اسالم دعوت فرمودند.
مورخان تعداد اين نامه ها را 185 نامه نوشته اند.1

جمعّیت خاطر پیامبر و مسلمانان از شّر قريش، فرصت بسیار خوبی ايجاد كرده بود 
كه پیامبر با قدرت فوق العاده و اطمینان فراوان هر روز سفیری را با نامة مخصوص به 
دربار پادشاهان، سالطین و زمامداران عالم گسیل می فرمودند؛ از جمله »عبـداهلل رواحـه 

سهمی قرشی« را به درباره پادشاه ايران خسروپرويز فرستادند. 
متاسفانه پادشاه فاسد و تاريک دل ساسانی نامـة پیامبـر را پاره كرد و خود و مردم 

كشورش را از سعادت بزرگ دعوت به اسالم محروم ساخت. 
امروز كه بیش از 1400 سـال از آن روز می گذرد، مـردم ايران از اين كه زمامـدار 
كشورشان تا آن اندازه مغرور، خودخواه و بی سواد بود كه قادر نبود به مصلحت و منافع 
كشورش بینديشد، افسوس می خورند. او كه غرق در انواع مفاسد شده بود، نمی توانست 
به خدا و اسالم و پیامبر اسالم بینديشد؛ ولی به حال هرچه بود، پس از چندی ايران توسط 

مسلمانان فتح شد و سلسلة فاسد ساسانی منقرض گرديد.
دو سال پس از پیمان حديبّیه، مّکه توسط پیامبر اسالم فتح شد و ندای رهايی بخش: 

اهلل اکبر و الاله االاهلل در مّکه طنین انداخت.
اين فتح نمايان، تاريخی و تاريخ ساز عالوه بر نصرت خداوند و كوشش پیامبر و مسلمانان، 

منافع زيادی را دربر داشت كه می توان حاصل قرارداد صلح حديبیه دانست.

پایان بحث دیپلماسی پیامبر)ص(
 در مدينه و در مسجدالنبی ستونی به نام »استونه وفود« وجود دارد.  وفود جمع وفد است.

وفد معنای هیأت سیاسی دارد. 
۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، ص ۳8۱.
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بعد از انعقاد قرارداد حديبّیه و به خصوص پس از آن كه برابر بند سوم پیمان- كه 
صراحتاً آمده بود: مسلمانان و قريش می توانند با هر قبیله ای كه بخواهند پیمان منعقد كنند- 
عالوه بر قبايل و عشاير، كشورهای مختلف آن روز نمايندگانی را به مدينه می فرستادند. 

آنها مأموريت داشتند:
1– با پیامبر مالقات كنند و سؤاالت خود را پیرامون اسالم از پیامبر بپرسند.

2– از آن جايی كه مشركین حجاز تبلیغات سـازمان داده شدة گستـرده ای علیه اسـالم 

و پیامبر اسالم از سال های اولیة بعثت و به خصوص پس از هجرت به راه انداخته بودند، 
ترس زيادی از اسـالم بین مردم به وجود آمده بود و هیأت های سیاسـی در اين مورد 

سؤاالت زيادی داشتند.
پیامبر رحمت در كنار استونه »سرير« می نشستند )سرير معنای صندلی و تخت و تکیه گاه 
می دهد( و با نبوغ ذاتی و اخالق آسمانی و دورانديشی مخصوص به خود، با همة اين هیأت ها 
مالقات می كردند و آنها را با مواهب اعتقاد به توحید آشنا می نمودند و زيان های مادی و 

معنوی گرايش به بت پرستی را شرح می  دادند.
همة موّرخان نوشته اند:

- تمامی هیأت هايی كه با پیامبر مالقات می كردند، پس از مالقات بسیار خرسند بودند؛ 
زيرا از چیزی كه باتبلیغات بت پرستان علیه اسالم داشتند، آثاری در قول و فعل پیامبر 

مشاهده نمی كردند. 
تبّسم شیرين پیامبر همراه بیان نرم و توضیح دربارة اسالم »َعلى َقدرُعُقولِِهم« همچنین 
توصیه به ترک جنگ و نیز دوری از خون ريزی، فساد و... كه از رهنمودهای اّولیة اسالم 
است، مطلوب همگان به خصوص مورد نیاز مردمی بود كه سالیان دراز در آتش جنگ های 

بیهوده، حرث و نسل آنها را ازبین رفته بود. 
صد البته كه موارد برشمرده شده و اندک، بخش بسیار محدودی از ديپلماسی پیامبر)ص( 

بود...

اشاره به برخی نکات در تبعیت از پیامبر)ص(
آثار شگفت انگیز تصمیمات پیامبر اسالم در عرصة ديپلماسی مانند اثرات انديشه های 
آن پیامبر عزيز در عرصه های ديگر شکوهمند و تاريخ ساز است. كم نبودند از اطرافیان و 
اصحاب پیامبر كه يا به دلیل ضعف هوشمندی و يا به علت نداشتن آينده نگری و يا به خاطر 



241

مالحظات سیاسی، نمی توانستند به آيندة كوتاه مدت اسالم و مسلمانی بینديشند، چه رسد 
به اين كه به آينده های دور فکر كنند يا به دلیل ايمان به پیامبر، تسلیم ايشان شوند و يا به 
خاطر ضعف اعتقادی، از پیامبر سؤاالت خود را بپرسند و از بن بست فکری خارج گردند. 
بسیاری از اصحاب تا همین اندازه هم به خودشان زحمت طرح سؤال و گوش سپردن 
به پاسخ های دقیق و همه جانبة پیامبر نمی دادند. به همین دلیل همواره با رفتارهای نسنجیدة 

پیامبر و اهل البیت را آزار می دادند و مشکل آفرين می شدند.
يک مسلمان بايد همواره رفتار، گفتار و پندار خود را مورد ارزيابی قرار دهد، از خود بپرسد:

- چرا فالن حرف بیهوده را زده است؟ 
- به چه دلیل چنان اقدام ناپسند مرتکب گشته است؟ 

و يا قدری با خود خلوت كند و با دقت به افکار و انديشه های خود بپردازد. مثالً از 
خود بپرسد:

- چرا دربارة فالن موضوع اين گونه فکر می كند؟ 
- چرا راجع به فالن شخص اين قدر نظر منفی دارد؟ 

- آيا حسادت، او را منتقد فالن شخص كرده است و يا عوامل شیطانی ديگر؟...
اصوالً اسالم دين فکر، تأمل و انديشه است. اين همه دستورالعمل های راهبردی و 
وسیع كه برای خودسازی در اسالم داريم، فقط برای آن است كه يک مسلمان قبل از آن كه 
دچار اعوجاج فکری شود، به خود آيد، اعمال گذشتة خود را مورد ارزيابی قرار دهد، امور 
منفی را دور بريزد و توبه كند و در صورت لزوم و امکان، جبران نمايد تا مورد عنايات 

ويژة خداوند سبحان قرار بگیرد. 
در صورتی كه شخص يک شبی با خود خلوت كند و افکار و اعمال خود را مورد ارزيابی 
میدانی قرار دهد و از خداوند مدد بگیرد تا راه راست را خداوند به او نشان دهد، پروردگار 

متعال نظر لطف به او خواهد كرد و راه راست را خواهد يافت.

خلوت با خداوند
يکی از نشانه های بزرگ مهربانی های بی پايان خداوند سبحان به بندة خود فرصتی 
است كه در اختیار او گذاشته است تا به خود آيد. اين همه احاديث اثربخش و راهبردی 
كه در كتاب های فراوان از ائمه اطهار)ع( داريم، همه عالمت روشن لطف خداوند به بندگان 

است. آخر، ائمه هم هرچه می گويند، از خداست؛ آنها از خود هیچ چیز ندارند. 
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پروردگار متعال اين مهم را به زيباترين روش به ما نمايانده است.
ُقْل ِإنَّما أَنَا بََشٌر ِمْثُلُكْم ُيوحى  ِإلَّي  .  1

ای پیامبر! به مردم بگو: من هم بشری مانند شما هستم، فقط به من وحی می شود.

يعنی مِن پیامبر هم از نظر ظاهری و ُملکی مشابه شما هستم؛ تنها تفاوت من در اين 
است كه به خداوند از طريق وحی اتصال و ارتباط دارم. آن چه من به عنوان راهنمايی 

دنیايی و آخرتی به شما می گويم،  گفته های خداست.
خداوند هم در يک جمع بندی از اتصال و ارتباط پیامبر با خود می فرمايد:

- حال كه شما متوجه شديد كه پیامبر با پروردگار خود به طور دايم در ارتباط است، 
پس بیايید و از پیامبران خود اطاعت كنید.

اِتَِّبُعوا الُْمْرَسلین ، اتَِّبُعوا َمْن ال َيْسَئُلُكْم أَْجراً َو ُهْم ُمْهَتُدوَن2
از پیامبران )به دلیل ارتباط و اتصال و مأموریت ویژة آنها از طرف خداوند( پیروی کنید؛

آنهایی که هیچ گونه پاداش و حقوقی بابت مأموریت خود نمی خواهند،

و خود هدایت شده و هدایت گرند. 

به راستی كه هرگاه يک فرد و شخص دارای اين دو صفت زيبا باشد، قابل احترام و 
شايستة پیروی است:

1 – هدایت شده و صحیح العمل باشد.

2 – از مردم در برابر مأموریت خود توقعی نداشته باشد.
انبیا و ائمة اطهار اين گونه بودند؛ يعنی هم خود به وصال حق رسیده بودند و پرچم 
هدايت در دستان نیرومند آنها بود و هم هیچ چشمداشتی از مردم نداشتند. برعکس تا 
می توانستند نیاز نیازمندان را برآورده می كردند؛ حتی به فرمودة قرآن رسیدگی به فقرا 

و كمک به آنها را در دستور كار دايمی خود داشتند و آنها را در اولويت قرار می دادند.
ِه ِمْسكینًا َو َيتیمًا َو أَسیرا،  عاَم َعلى  ُحبِّ َو ُيْطِعُموَن الطَّ

ِإنَّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللِ ال نُريُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً .3
غذای خود را با آن که به آن نیاز دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.

و می گویند: ما شما را به خاطر خداوند غذا می دهیم و هیچ گونه پاداشی از شما نمی خواهیم؛

و حتی توقع یک تشکر هم نداریم.
۱- سورة کهف، آية ۱۱0.

۲- سورة يس، آيات ۲0 و۲۱.
۳- سورة هل اتی، آيات 8 و ۹.
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راستی كه اين همه زيبايی های گسترده و تمام نشدنی كه در رفتار، كردار و گفتار ائمه 
« است.  مشاهده می كنیم، همه به دلیل همان »ُيوحى اِلىَّ

از آن جايی كه خـداوند جمال و جمیل است و تمامی اسماء و صفات پروردگار بزرگ، 
زيبا، فوق العاده، دلپذير و دلچسب است، هرکسباخداوندارتباطواتصالپیداکند،
بهاندازةایمانوعرفانخود،
ازمواهبالهیبهرهمندمیشود.

از آن جايی كه دربار الهی همیشه باز و شبانه روز نورانی است و پذيرای بی دريغ 
همة خداخواهان است، افراد مراجعه كننده هر وقت درِ خانة الهی را بزنند، بالفاصله لبیک 

خواهند شنید. 
راستی اين همه عرفان و اعتقاد را در كجا می توان يافت و بی محابا از آن بهره مند گرديد؟ 

راه خداوند همیشه مستقیم و باب های رحمت الهی همیشه مفتوح،

و دست بذل و بخشش پروردگار همیشه به كار است؛

ولی باید این مسیر زیبا و پررهرو را از طریق ائمه)ع( طی كرد؛

 زیرا:

 راهی كه ائمه)ع( برای رسیدن به خدا ارایه می دهند،

 كوتاه، سریع و بدون اشتباه است.

البته بدون واسطه هم می توان به سوی خـداوند شتافت. شايد تالش در اين زمینه هم 
مفید فايده باشد؛ اما بهسهدلیلبایدخداخواهیراازائمه)ع(فراگرفت:
1 – خداوند خود به توجه به واسطه و توسل به آنها تاکید کرده است.

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َو اْبَتُغوا ِإلَْیِه الَْوسیَلَة َو جاِهُدوا في  َسبیِلِه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن .1
ای اهل ایمان!

از مخالفت با فرمان خدا بپرهیزید و وسیله ای برای تقرب به او بجویید؛

 و در راه او )دراین مورد( جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.

آيه به صراحت از داشتن وسیله ای برای رستگاری سخن به میان می آورد. اما در اين 
جا شخِص وسیله شونده را نام نمی برد، اما يک سؤال بزرگ پیش می آيد كه اين سئوال به 

تنهايی انسان را به وسیلة موردنظر پروردگار راهنمايی می كند؛
                                                              و آن اين است:

۱- سورة مائده، آية ۳۵.
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-برایرسیدنبهخداازچهکسیبایدکمکگرفت؟
 آنهايی كه هنوز ايمان در آنها نهادينه نشده است؟ يا آنهايی كه ايمانشان قوی است، 

ولی خود به طور پیوسته دنبال پیامبر و اهل البیت هستند تا ايمان خود را كامل كنند؟
معلوم است كه:

يک انسان فرهیخته و با تجربه دنبال كسی نمی رود كه خود به راهنمايی نیاز دارد. 
بنابراين:

- بايد از پیامبر و اهل البیت او در اين راه كمک گرفت تا دچار اعوجاج و انحراف نشويم.

2- معصومیت ائمه)ع(
نظر به اين كه برابر نص قرآن كريم: 

َرُکْم َتْطهیرا1ً ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َو ُيَطهِّ  ِإنَّما ُيريُد اهللُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ
خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.

پیامبر و امامان شیعه)ع( دارای معصومیت هستند، و اين معصومیت ورای معصومیت 
بسیط موجود در ذهن ماست؛ يعنی رهبرانی كه هرگز دچار لغزش نشده و نخواهند شد. 
 بنابراين وقتی رهبری هر جامعه مستقل، مستقیم و به لحاظ فکری و عقیدتی پايدار باشد، 

جامعه در مسیر صالح و ثواب پیش می ر ود و هرگز دچار اعوجاج نخواهد شد.

3- ایمان مطلق
برابر نص قرآن كريم:

ِه َو الُْمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن بِاهللِ َو َمالئَِكِتِه َو ُکُتِبِه َو ُرُسِلِه، ُسوُل بِما أُْنِزَل ِإلَْیِه ِمْن َربِّ آَمَن الرَّ
ُق بَْیَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َو قالُوا َسِمْعنا َو أََطْعنا ُغْفرانََك َربَّنا َو ِإلَْیَك الَْمصیر2 ال نَُفرِّ

پیامبر ]خدا[ بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است، ایمان آورده است، 

و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند ]و گفتند:[

»میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم.« 

و گفتند: »شنیدیم و گردن نهادیم، 

آمرزش تو را ]خواستاریم [ و فرجام به سوی تو است.«  پروردگارا !

پیامبر و ائمه اطهار)ع( به آن چه تبلیغ می كنند خود معتقدند و به راهی كه مردم را به آن 
۱- سورة احزاب، آية ۳۳.
۲- سورة بقره، آية ۲8۵.
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راهنمايی می كنند، آشنايی كامل دارند. لذا چنین شخصیت هايی كه هم به راه خود معتقدند و 
هم به چالش های راه آگاهی كامل دارند، هرگز آدرس اشتباهی به كسی نمی دهند و پیروان 
خود را به قول قرآن كريم »من سواء السبیل« - از میان بر- به مقصد و مقصود می رسانند.

ترس از انحراف
هیچ كدام از ما نمی توانیم ادعا كنیم كه دارای ايمان كاملیم. 

تا ايمان ما به كمال نرسد، همواره بايد از خطر انحراف ترسید. بوده اند افرادی كه 
در تاريخ اسالم اسم و رسمی داشته اند، مدت ها آوازة آنها همه جا را پر كرده بود، ولی 
نتوانستند مانند دوندگان »ماراتون« خود را به خط پايان برسانند و در نتیجه در نیمه های 

راه از خط خارج شدند. 
ما قبالً درباره »َشلَْمَغانی« صحبت كرده ايم.1 

روزگاری آن شخص از اطرافیان حضرت بقیه اهلل االعظم امام عصر ارواحنا فداه بود، 
اما »ُحّب نفس« او را به انحراف بزرگ كشاند. در نتیجه به امام زمان ُپشت كرد و به 

دشمنان امام پیوست و امام زمان هم او را تکفیر كردند. 
مورد ديگر عباس برادر امام رضا)ع(بود. او كه ظاهراً به لحاظ ِسنی از امام رضا 
بزرگ تر بود، پس از شهادت حضرت موسی بن جعفر)ع( ادعای امامت كرد. حال آن كه امام 
هفتم بارها و به صورت عمومی و خصوصی بر امامت امام رضا پس از خودشان تأكید 
 فرموده بودند؛ اما عباس كه آدم مشکل داری بود، مورد حمايت بنی العباس و ديگر دشمنان

اهل البیت قرار گرفت و مشکالتی را برای حضرت رضا فراهم آورد.

شلمغانی های امروز
يکی از مواهب بزرگ انقالب اسالمی تحوالت روحی و اعتقادی عظیمی بود كه در عامة 
مردم پديد آورد. دشمنان اسالم و دشمنان مسلمانان همواره سعی كرده و می كنند كه مردم 

مسلمان را از عقايد اسالمی تهی كنند.
سـراندولاستکباریمیدانندتااسالمبرکشـورهایاسالمیحاکمباشد،امکانسلطـه
برکشوربهمنظـورتـاراجثـروتهاوامکاناتکشـورهایاسالمـینیست؛بههمیندلیلبا

برنامـهریزیهایدقیقسعیبربیتفاوتیمردممیکنند.

۱- اسالم مجّسم، علی محمد بشارتی، ص ۲6۱.
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اين برنامه های استعماری را توسط حاكمان وابسته به اجرا درمی آورند. آن چه شاه 
در كشورمان قبل از انقالب انجام می داد، همه در همین راستا بود و ماجرای زشت »جشن 

هنر شیراز« از اين جمله بود. 
اما انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی رضوان اهلل علیه نه تنها خط بطالن 
بر تمامی برنامه های استعماری كشید، برعکس، دل های مردم را سرشار از اعتقادات 
عمیق الهی نمود. اعتقادی كه بزرگ ترين سالح ُبرنده و اثربخش كشور در جنگ هشت 

ساله و در جنگ های سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی امروز شده است. 
به میزانی كه مردم بی ادعا و عزيز ما انقالبی شدند و انقالبی ماندند و انقالبی عمل كردند 
و با همه وجود گوش به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای 
مدظله دارند و عمالً اين هم دلی و هماهنگی، دشمنان كشور و دشمنان انقالب اسالمی را 
 ناتوان، ذلیل و بی ارزش كرد، افراد پرادعا را به عناصری سفیه، پوچ، سرگردان و ضد همه چیز

تبديل كرد.
همان هايی كه اوايل انقالب اسم و رسمی داشتند، اما چون مانند »شلمغانی« به دنبال 
مقام و مسؤولیت بودند- و به دلیل ادعاهاشان نظام به آنها بی اعتنايی كرد- سرانجام از 
چشم مردم افتادند و بر دامن دشمنان مردم نشستند و حال نیز هرچند وقت، حرف هايی 

می زنند كه فقط شیطان بزرگ و شیطان رجیم را خرسند می كنند؛
- گاهی در خاتمیت پیامبر)ص( شک می كنند. 

- زمانی منکر وجود مقّدس امام زمان)عج( می شوند.
- و ... اخیراً هم گفته اند مسلمانان به جای روزه در تابستان گرم، بهتر است ماه اول 

پايیز يعنی مهرماه را روزه بگیرند!! 
در جايی ديدم كه شخصی از او پرسیده بود:

- دختر شما كه در آمريکا زندگی می كند، حجاب را كنار گذاشته و زير همه چیز زده است.
وی در پاسخ گفته:

- آن قدر من برای او سؤال و شبهه ايجاد كرده ام كه كنار گذاشتن حجاب حداقل كاری 
است كه او انجام داده است!!

راستی مگر ابلیس چه كرد كه از دربار پروردگار رانده شد؟ 
او حاضر نشد به دستور خداوند آدم را سجده كند و به صراحت در مورد دستور 

خداوند گفت:
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أَنَا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتني  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طیٍن . 
مرا از آتش و آدم را از خاک آفریده ای؛ )پس من از آدم برترم(!!

خداوند هم فرمود: 
قاَل َفاْخُرْج ِمْنها َفِإنََّك َرجیٌم .

پس دور شو و از اینجا برو، و لعنت من تا قیامت بر تو باد.

ابلیس هم با گستاخی تمام گفت:
ِتَك أَلُْغِوَينَُّهْم أَْجَمعین، ِإالَّ ِعباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخَلصیَن . 1 قاَل َفِبِعزَّ

به عزت خودت قسم!

 همه را منحرف خواهم کرد. فقط بندگان خالص تو از این قاعده مستثنی هستند.

ماجرای عباس بن موسی بن جعفر و داستان انحراف شلمغانی نشان گر آنست كه به 
قول خداوند:

-تهدیدهایابلیسجّدیاست.
لذا بايد از ابلیس فاصله گرفت و از ابلیس صفت ها هم پرهیز كرد؛ زيرا بسیاری در 
جامعة ما هستند كه در قیافة انسان و در لباس بنی آدمند، اما رفتاری ابلیس وار دارند كه 

بايد آنها را شناخت و به مردم معرفی كرد 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 كه بشر از رهگذر دوست بد و همنشین ناصالح پیدا كرده است، بیشتر از 
اينهاست. مبانی اسالم و شیعی آكنده از تأثیرگذاری همنشین است؛ اعم از همنشین خوب 

و يا همنشین بد. اما:
-تأثیرگذاریهمنشینبد،بیشترازاثربخشیدوستخوباست.

اصوالً بیماری ساری است نه سالمتی. بنابراين انسان ها زودتر از تماس با يک 
شخص مبتال به آنفوالنزا تأثیر می پذيرند تا شخص بیمار از تماس با افراد سالم.

قرآن كريم به صراحت از ندامت بعضی از جهنمی ها سخن به میان می آورد كه آنها 
علت العلل جهنمی شدن خود را رفیق بد می گويند:

ُسوِل َسِبیال ، الُِم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا لَْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
۱- سورة ص، آيات 76 تا 8۳ .
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َيا َوْيَلَتى لَْیَتِني لَْم أَتَِّخْذ ُفالنًا َخِلیال .1
روزی که ستم کار دست خود را از حسرت برهم می زند و به دندان می گزد و می گوید:

 ای کاش با رسول خدا همراهی می کردم. 

ای وای من!

که فالن شخص را برای دوستی خود برگزیدم.

 او مرا از ياد خدا غافل كرد، بعد از آن كه من راه درست را انتخاب كرده بودم. شیطان 
همواره )با وساوس خود( دنبال انحراف و خواری مردم است.

آيات فوق به صراحت از نقش رفیق بد در انحراف مردم سخن می گويد. نکتة جالب 
اين كه آيات فوق از نقش همنشین بد آن گاه سخن می گويد كه شخص راه درست را ديده 
و انتخاب كرده، آن وقت منحرف شده است، نه آن كه راه درست را نمی دانسته و دوست 

بد او را به اعوجاج كشانده است. 

اين همان معنای آية شريفه است كه از قول ابلیس نقل می كند كه من در مسیر درست 

و صحیح مردم به كمین می نشینم:
َ َفِبما أَْغَوْيَتني  أَلَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصراَطَك الُْمْسَتقیَم، 

ن بَْیِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَماِنِهْم َوَعن َشَمائِِلِهْم َواَل َتِجُد أَْکَثَرُهْم َشاِکِريَن .2 ُثمَّ َلِتَینَُّهم مِّ
ابلیس گفت حال که مرا منحرف کردی!! 

من در مسیر هدایت تو در کمین بندگانت می نشینم،

 سپس از پیش رو و از پشت سر و از سمت راست و از طرف چپ آنها،

به سراغ شان می روم؛

خواهی دید که بیشتر آنها سپاسگزار نیستند.

خالصة بحث
قبل از پی گیری بحث اصلی اين فصل كه نگاهی به ديپلماسی پیامبر است، در اين جا 

پاسخ يک سؤال در تقدير از خوانندگان عزيز بدهیم: 
- چگونه است كه نويسنده در تمامی آثار مکتوب خود به مسائل جانبی بهای زيادی 
می دهد، به طوری كه گاهی اوقات موضوع اصلی كتاب كم رنگ می شود و يا مطالب جنبی 

۱- سورة فرقان، آيات ۲7 و ۲8. 
۲- سورةاعراف، آيات ۱6 و ۱7. 
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برجسته تر و مهم تر می گردد؟ 
در پاسخ می گويیم:

1– ما به بهانة بررسی زندگی ائمة معصومین)ع( به اموری می پردازيم كه راهبردی 

است. چه سود اگر ما بدون شرح و بسط فقط به زندگی ظاهری ائمه اكتفا كنیم؟
 اصوالً ائمة اطهار همگی سیاسی بوده اند؛ ما نیز عناوين نوشته های خود در مورد اهل البیت

را بررسی سیاسی زندگی آن عزيزان آورده ايم، تا تجزيه و تحلیل ها كاربردی باشد. 
رضايت نسبی خوانندگان پرشمار اين آثار مبّین آن است كه اين سبک نوشتار بیشتر 

مورد توجه، عالقه و استفادة خوانندگان محترم از اقشار مختلف قرار گرفته است.

2– اصوالً ائمة اطهار تماماً چند ُبعدی بوده اند؛ چگونه می توان دربارة زندگی آن 

ذوات1 مقّدس چیزی نوشت كه از چندُبعدی بودن عاری باشد. چنان نوشتاری نه تنها در 
خور ائمه نیست، بلکه برای خوانندگان عزيز مالل آور خواهد بود.

3– اين سبک از نگارش را ما از قرآن گرفته ايم. 

خداوند سبحان در سوره های مختلف قرآن مطالب فراوان و بعضاً تکراری آورده است. 
 مثالً سورة يوسف كه دوازدهمین سورة قرآن است، پروردگار به بهانة بررسی زندگی حضرت

يوسف)ع( به مسائل جنبی فراوانی اشاره می كند كه به كلّی با موضوع سوره يا ارتباط 
ندارد و يا ارتباط آنها كم است. مثالً زمانی كه دو نفر زندانی با يوسف بودند، وقتی هر دو 
خوابی ديدند، پس از نقل خواب برای يوسف، تعبیر رؤيای خود را از يوسف خواستند. 

يوسف قبل از پاسخ به سؤال آنها، مطالب اعتقادی راهبردی را مطرح می كند:
قاَل ال َيْأتیُكما َطعاٌم ُتْرَزقاِنِه ِإالَّ نَبَّْأُتُكما بَِتْأويِلِه .2

قبل از دریافت جیرة غذایی، تعبیر خواب شما را به شما می گویم.

اّما يوسف به مطالب ديگری می پردازد از جمله:
اُر .3 ُقوَن َخْیٌر أَِم اهللُ الَْواِحُد الَْقهَّ َتَفرِّ أَأَْربَاٌب مُّ

آیا پرستش خدای واحد بهتر است و یا خدایان پراکنده؟

 صحبت های جنبی يوسف هفت سطر از سوره را دربر می گیرد؛ حال آن كه پاسخ يوسف
به عنوان تعبیر خواب كوتاه و گذراست:

۱- خداوندان، دارندگان، صاحبان، مالکان، دارايان ...
۲- سورة يوسف، آية ۲7. 

۳- همان، آية ۳۹ . 
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ْیُر ِمْن َرْأِسِه .1 ا اْلَخُر َفُیْصَلُب َفَتْأُکُل الَطّ ا أََحُدُکَما َفَیْسِقي َربَُّه َخْمًرا َوأََمّ ْجِن أََمّ َيا َصاِحَبِي الِسّ
ای رفقای هم بند من! 

یک نفر از شما آزاد می شود و ساقی پادشاه می گردد،

و  دومی شما بر دار می شود و پرندگان بر چوبة  دار مغز او را می خورند.

اغلب سوره های ديگر قرآن نیز اين گونه اند. مثالً سورة مباركة بقره كه به تنهايی حدود 
1/12 از حجم ظاهری قرآن را تشکیل می دهد، در بیان بقره - كه به داستان گاوپرستی 
بنی اسرائیل می پردازد- فقط آيات 67 تا 73 راجع به آن ماجراست. ولی 250 آية ديگر به 

مطالب بسیار مهم ديگری می پردازد. 
جمعاً در اين سوره پروردگار به بیش از هفتاد موضوع اشاره می كند.

تصور می كنیم اشاره به همین مقدارتوضیح در مورد تعدد موضوعات و فلسفة تنوع 
مطالب كتاب كافی باشد.

پس از صلح ُحدیبّیه
در همین فصل ديديم كه به رغم مخالفت بعضی از اصحاب بی معرفت با آن قرارداد 

در روز انعقاد صلح حديبیه، عمالً جنگ كّفار با مسلمانان پايان يافت. 
رسول خدا)ص( از آن فرصت استثنايی كه به لطف الهی و درايت خود پسازانعقاد

صلححدیبیهبه دست آورده بودند، دوکاربسیارمهمرا انجام دادند:

1 – با تمامی قبایل قرارداد صلح و متارکة جنگ منعقد کردند.
آثار صلح حديبیه بسیار فراوان و شگفت انگیز بود. هیچ كس جز اهل البیت اين همه آثار 

را پیش بینی نمی كرد. 
صلح حديبیه، قبايل مختلف حجاز را بر آن داشت تا حال كه قريش با پیامبر قرارداد 
صلح منعقد كرده است و ديگر ترسی در بین نیست، راحت و ساده به مدينه بیايند و 

مسلمان  شوند. 
بنابراين از آثار فوق العادة صلح ُحديبیه، مسلمان شدن سريع و بدون زحمت قبايل و 

عشاير حجاز و انجام عمرة قضا در دو سال بعد از اين قرارداد بود.

2 – دعوت سران کشورهای جهان به اسالم
پیامبر ارزشمند و آسمانی اسالم بعد از انعقاد صلح حديبیه كه تا حد زيادی خیالشان از 

۱- همان، آية ۴۱ .
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خصومت قريش راحت شد، سران كشورهای آن روز را توسط نامه به اسالم دعوت فرمودند. 
 رسول رحمت با يک 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 تاريخی چهل مورد از اين نامه ها ثبت شده است. اين موضوع به خوبی نشان 
  دهندة عزم جزم پیامبر بر حاكمیت توحید بر سراسر جهان و فراگیـر شدن اسـالم ناب در

اقصی نقاط گیتی بود.
پیامبر)ص(ضمندعوتسرانکشورهابهاسالم، اضافه فرموده اند:

 - درصورتمخـالفتوعـدمپـذیرشاسـالم،گناهدورماندنمردمکشورشماازمواهب
توحید،بهگردنشماست.

واکنشسرانکشورها به اين نامه ها سه نوع بود:
1– بعضی مانند خسروپرويز پادشاه مستبد و فاسد ساسانی از روی كبر و به بهانة 

اين كه پیامبر نام خود را جلوتر از نام وی نوشته بودند، نامه را با گستاخی تمام پاره پاره كرد.

2– بعضی مانند نجاشی پادشاه حبشه، به گرمی از فرستادة پیامبر استقبال كرد و 

ضمن پذيرش اسالم، هدايايی را به رسم احترام برای پیامبر فرستاد.

3– بسیاری از سران هم به هر دلیل كه در اين جا نیاز به شرح آن نیست، پاسخ نامة 

پیامبر را ندادند؛ ولی پس از دريافت نامة پیامبر، پی گیر مسائل اسالم و سیاست های پیامبر 
اسالم شدند. 

لذا هرچه بود، اين نامه ها زلزله ای در دربار پادشاهان مشرک و خودخواه ايجاد نمود. 
دريغ و درد كه با ارتحال پیامبر، ترس سران طاغوت از بین رفت؛ زيرا مشاهده كردند 

كه سران كودتا، راه ديگری غیر از روش پیامبر را تعقیب می كنند.

فتح مکه
يکی از بندهای صلح حديبّیه اين بود كه قبايل مختلف عرب آزادند كه مسلمان شوند و 
با پیامبر پیمان عدم تعرض منعقد نمايند. دو قبیلة معروف به نام های »خزاعه« و »بنی بکر« 
كه سال ها بین آنها خصومت و جنگ وجود داشت به منظور تداوم اين برادرُكشی، دست 
به اقدام عجیبی زدند، يعنی خزاعه به اسالم گرويد و بنی بکر به قريش پیوست؛ كاری كه 

عقالی قوم را بسیار متعجب نمود.
مدتی گذشت، اين قبايل جنگجو علیه يکديگر اقدامی نکردند. سرانجام خوی خون خواری 



252

قبیلة بنی بکر مجدداً بجوش آمد و بدون بهانه و يا بهانة بسیار كوچک و كم اهمیت، به خزاعه 
 حمله برد. جالب اين بود كه سران بنی بکر به منظور همراه كردن قريش با خود به مکه

آمدند و ضمن تماس با بعضی از سران سفیه مکه مانند »عکرمه بن ابی جهل« و »صفوان بن 
اُمّیه« آنها را برای حمله به خزاعه با خود همراه كردند.

با همین پیمان زشت و تصمیم خام، بنی بکر به خزاعه حمله برد و در حدود بیست نفر 
از مردان آنها را كشت؛ هرچند قبیلة خزاعه برای رهايی از قتل وارد مکه حرم امن الهی شده 

بودند، اما نیروهای بنی بکر آنها را رها نکردند و تعداد ديگری از آنها را در مکه كشتند. 
همین حادثه بهانة بسیار خوبی بود كه پیامبر تصمیم نهايی خود را برای فتح مکه بگیرند.

ابوسفیان در مدینه
وقتی اين حادثه پیش آمد، سران مکه به خصوص شخص ابوسفیان به شدت نگران 
شدند. آنها كه به خوبی از محتوای صلح نامة ُحديبّیه مطلع بودند، می دانستند كه پیامبر با 
جّدّيت به مفاد پیمان پای بند هستند. يعنی نقض پیمان صلح حديبیه توسط مکیان را اعالم 
جنگ با مسلمانان تلقی می كنند. لذا به طور قطع پیمان شکن ها را سخت تنبیه خواهند كرد. 
از طرف ديگر ابوسفیان و قريش فهمیده بودند كه دوران سیادت آنها به سر آمده است، 
زيرا طی دو سال كه از انعقاد قراردادشان با پیامبر می گذشت، با جديت تمام شاهد رفتن 
قبايل مختلف عرب به مدينه و پذيرش اسالم بودند. آنها حداقل می ديدند كه عمدة قبايل عرب 
پس از حديبیه يا مسلمان شده اند و يا با پیامبر پیمان عدم تعرض منعقد كرده اند. يعنی متحد 

ديروز قريش، دشمن امروز قريش شده اند. 
اين يک موضوع بسیار بسیار مهم در روابط پیامبر با سران مّکه بود. 

از طرف ديگر سران پیر و بی خاصیت مکه، ديگر نه توان جنگیدن با مسلمانان را داشتند 
و نه جنگ های تحمیلی آنها بر مسلمانان مفید فايده واقع شده بود. به رغم اين موضوع 
ابوسفیان به مدينه آمد. او يقین داشت كه اين سفر هیچ دستاوردی برای آنها ندارد. به رغم 
اين موضوع او در مدينه سعی كرد با شیطنت های ذاتی خود راهی برای نجات مکه پیدا كند. 
نخست به منزل دخترش »ام حبیبه« كه همسر پیامبر بود، رفت. دخترش او را تحويل 
نگرفت، حتی از ديدن وی در خانة پیامبر خشمگین شد. ابوسفیان قصد كرد لختی در خانة 
دخترش بیاسايد، ولی به محض آن كه وی خواست بر روی فرش پیامبر بنشیند، ام حبیبه 

فرش را از زير پای ابوسفیان كشید. ابوسفیان عصبانی شد و با اعتراض گفت:
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- من پدر تو هستم. آيا اين قدر حق ندارم كه لحظه ای بر اين فرش بنشینم؟ 
ام حبیبه گفت:

- تو مرد مشرک و نجسی هستی، نمی خواهم بر فرش پیامبر بنشینی.
ابوسفیان با ناراحتی فراوان منزل را ترک كرد. با چند تن از اصحاب پیامبر برای 
پیدا كردن راه حل، تماس گرفت. آنها نتوانستند راه حلی ارايه دهند. ابوسفیان به ناچار با 

علی بن ابی طالب تماس گرفت و با شیطنت و خباثت گفت:
- ياعلی! قرابت و خويشی تو از همه كس به من بیشتر است. من برای انجام حاجتی 

به اين شهر آمده ام. از شما درخواست می كنم نگذاری دست خالی از مدينه خارج شوم.
امیرالمؤمنین كه ابوسفیاِن ملحد را خوب می شناختند و در چشمانش كفر و شرک و 

نفاق را می شد خواند، به او فرمودند:
- ای ابوسفیان وای بر تو، مگر نمی دانی كه وقتی پیامبر تصمیمی می گیرند كسی 
نمی تواند ايشان را از انجام آن مصرف كند... اما من چارة كار را در اين می بینم كه تو در 

میان مردم مدينه بروی و بر پايداری خود بر صلح نامة حديبیه تأكید كنی!؟
ابوسفیان پرسید:

- آيا اين كار برای من سودمند است؟
امیرالمؤمنین در پاسخ فرمودند: 

- گمان ندارم برای تو سودی داشته باشد، اما راه ديگری فعاًل برای رهايی تو وجود ندارد.

رهنمودهای امیرالمؤمنین)ع( بهترین راه حل
بعد از هزار و چهارصد سال كه از اين ماجرا می گذرد، هر شخصی كه اهل حل و عقد باشد 
و بخواهد فرازهای تاريخ اسالم را دقیقاً مطالعه كند، درمی يابد كه پیشنهاد امیرالمؤمنین)ع( 
به ابوسفیان بهتـرين راه حل برای اسـالم و مسلمانان بود. زيرا وقتـی ابوسفیان به توصیـة 
امیرالمؤمنین در مدينه بر پای بندی خود به صلح نامة حديبّیه اذعان كرد، عمالً او را خلع سالح 
نمود و فکر هر گونه راه حل نظامی را از سر طاغوت مکه بیرون كرد؛ گر چه خباثت ذاتی وی 
چیزی نبود كه با ماليمت و نصیحت، از او جـدا شود، ولی ممکن بود حـداقل به مقاومت های 

پراكنده ای دست زند تا شیرينی فتح مکه را به كام پیامبر اسالم تلخ كند..
دلیل ما واكنش سران مکه پس از بازگشت ابوسفیان از مدينه به مکه است.

 وقتی ابوسفیان در جمع سران قريش گزارش سفر خود به مدينه را داد، سران متوحش
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و نگران مّکه از او پرسیدند:
- چه راه حلی برای مشکل موجود پیدا كرده ای؟

ابوسفیان در پاسخ گفت: 
- علی بن ابی طالب پیشنهاد كرد كه در شهر مدينـه فرياد بزنم كه مّکه بر صلح ُحديبّیه 

پای بند است.
سران مّکه از ابوسفیان پرسیدند: 

-آيا محّمد )رسول اهلل)ص(( هم اين راه حل را امضا كرد؟
ابوسفیان گفت: 

- خیر!
سران مّکه به او گفتند. 

 - به خدا قسم، علی بن ابی طالب تو را مسخره كرده است. آخر اين كار چه سودی برای 
ما داشت؟

ابوسفیان گفت: 
- به خدا هیچ راه حل ديگری نبود.1

اين حادثه و برخورد، دو موضوع مهم را به ذهن متبادر می كند:
1– سران مّکه عموماً و شخص ابوسفیان به خصوص به غريقی تبديل شده بودند كه 
 ساحل امن از آنها دور بود و وسیله ای هم در اختیار نداشتند تا آنها را نجات دهد؛ و حیران

و بی پناه بودند.
2– امیرالمؤمنین)ع( در برخورد با بزرگ بت پرستان، او را به لحاظ اطالعاتی تخلیه 
 كردند و وزن حقیقی آن دشمن خدا و دشمن پیامبر را به وی نشان دادند؛ كه خالی، بی وزن

و بی ارزش است.
پیشنهاد امیرالمؤمنین به ابوسفیان هم تیـر خالصـی بود كه به دست خودش در مغز 

بی مصرفش شلیک شد.
به راستی كه همة دشمنان اسالم چنین سرنوشتی در انتظارشان است.

به سوی مکه
پیامبر عظیم الشأن اسالم كه آرزوی ديرينه شان پاک كردن مسجدالحرام از بت ها و 
آكنده كردن مّکه از توحید و خداپرستی بود، فرصت تاريخی پیدا كرده بودند كه برابر پیمان 

۱- زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین، آيت اهلل رسولی محالتی، ص ۵۴۳ 
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ُحديبّیه كه خود سران مّکه آن را تأيید و امضا كرده بودند و اكنون توسط خودشان نقض 
 شده بود، آنان تنبیه شوند؛ لذا بايد پیامبر از فرصت پیش آمده حداكثر استفاده را بنمايند.

به همین دلیل سريعاً دستور تجهیز سپاه را صادر فرمودند. طولی نکشید كه سپاه عظیمی 
فراهم آمد. پیامبر رحمت به منظور حفظ اسرار نظامی، اجازه ندادند تا روز خروج از مدينه، 

هدف از تجهیز سپاه اعالم شود. 
در تکمیل اين سیاست، تمامی راه های خروجی به مدينه را مأمور گماشتند تا خبر آمادگی 

نظامی مدينه به خارج درز نکند. اين هم يکی از سیاست های مهم و كارساز پیامبر بود.

کشف یک توطئه
به رغم همة اين تمهیدات، يکی از مسلمانان، يا به منظور خودشیرينی و يا جاسوسی و 
 يا مالحظات عاطفی، خبر تجهیز سپاه اسالم را طی نامه ای به سران مّکه اعالم كرد. مورخان

نام وی را »حاطب بن ابی َبلَْتَعه« نوشته اند. 
وی نامه را به زنی به نام »ساره« داد تا به مّکه ببرد. او هم نامه را گرفت و در گیسوان 

خود پنهان كرد و بر شتری راهوار نشست و راه مّکه را در پیش گرفت. 
طبق معمول، خداوند سبحان، پیامبر خود را از اين توطئه با خبر كرد. پیامبر، امیرالمؤمنین 
را به تعقیب آن زن فرستادند. در مسیر مّکه به آن زن رسیدند و نامه را از او طلب نمودند. 
آن زن نخست از موضوع نامه اظهار بی اطالعی كرد، اما وقتی عزم جزم امیرالمؤمنین را 

ديد، نامه را از میان گیسوان خود خارج كرد و به مولی تحويل داد.
با اين هشیاری اطالعاتی، اين توطئة خطـرناک خنثی شد. زيرا اگر نامه به سران قريش 
رسیده بود، امکان داشت در برابر سپاه اسالم دست به مقاومت بزنند و فاجعه ای به وجود آيد.

سپاه عظیم اسالم فاصلة مدينه تا مّکه را در مدت پنج روز پیمود. از طرفی مردم مّکه 
كه به طور دايم از كاروان ها و يا افرادی كه از راه های مختلف به مّکه وارد می شدند، سؤال 

می كردند: آيا در مسیر، سپاه و يا لشکری نديده اند؟ آنها هم پاسخ منفی می دادند.
اين خود دلیل قاطع رفتار درست پیامبر در حفظ اسرار نظامی است.

سرانجام سپاه اسالم به منطقه »َمّرالظهران« رسیدند و در آن جا توقف كردند. پیامبر 
برای خالی كردن دل مّکیان ملحد، به مسلمانان توصیه كردند شب هنگام در نقاط مختلف 
بیابان آتش بیفروزند. مسلمانان به منظور عمل به فرامین پیامبر، عصر همان روز مقادير 
زيادی هیزم و چوب خشک گِرد آوردند و شبانه در يک سطح گسترده ای آتش زدند. اتفاقًا 
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آن شب شخص ابوسفیان كه برای بازديدهای احتیاطی به مرالظهران آمده بود، وقتی 
متوجه حضور غافلگیرانة سپاه اسالم شد، مات و مبهوت گرديد.

می گويند كه عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر چند روز قبل از حضور سپاه اسالم در 
اطراف مّکه، عازم مدينه شده بود تا مراتب اعتقاد خود به اسالم را به پیامبر اعالم كند. او در 
 محل اقامت پیامبر در مرالظهران حضور يافت. وی استر مخصوص پیامبر را گرفت و خود را 

به ابوسفیان رساند. ابوسفیان پرسید چه خبر است؟
عباس در پاسخ گفت: پیامبر اسالم همراه مسلمانان برای فتح مّکه آمده اند.

ابوسفیان پرسید: حال چاره چیست؟
گفت: مسلمانان هر جا تو را ببینند گردنت را می زنند. پس بیا و در پشت من بر مركب 

پیامبر بنشین تا تو را به خدمت پیامبر ببرم.

ابوسفیان در محضر پیامبر)ص(
سرانجام ابوسفیان رهبر بت پرستان مّکه شخصی كه در تاريخ به بی رحمی و شرک 
و كفر و بعدها به نفاق شهرت خاصی داشت- هم او كه از ريختن خون مسلمانان لّذت 
می برد و هرگز يک سلول از سلول های او به وحی و توحید دل نبست و به مسلمانی معتقد 
نگشت- با وساطت عباس در خیمه گاه پیامبر، به حضور رسول خدا رسید. او وقتی ديد 
 آبی كه پیامبر هنگام وضو استفاده می كند، عالقمندان و اصحاب ايشان نمی گذارند قطره ای

از آن بر زمین بريزد، خیلی تعجب كرد و گفت. 
َتاهللِ َما َرأَْيُت َکالَْیْوِم ِکْسَرى َو َقْیَصر.1 

به خدا سوگند! چنین موقعیت و محبوبیتی را در شاهنشاه ایران و امپراتور روم ندیده ام.

پیامبر بعد از نماز و در حالی كه همة مسلمانان اعم از مهاجر و انصار در خدمتشان 
بودند و همه می ديدند ابوسفیان دشمن شمارة يک اسالم، اينک ذلیل، ضعیف، تسلیم، بی پناه 

و نگران در محضر پیامبر نشسته است، بسیار شادمان بودند.
پیامبر از ابوسفیان پرسیدند.

- وای بر تو! آيا وقت آن نرسیده كه بدانی معبودی جز خدای يگانه نیست؟
ابوسفیان گفت:

- پدر و مادرم به قربان شما. راستی كه تا چه اندازه بردبار، كريم و نسبت به خويشاوندان 

۱- مناقب آل أبي طالب )البن شهرآشوب(، ج  ۱، ص  ۲07، فصل في غزواته ..... ،  ص ۱86. 
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خود مهربانی! به خدا سوگند من فکر نمی كنم اگر به جز خدای يگانه معبودی بود، تاكنون برای 
من كاری صورت داده بود.

پیامبر در ادامه فرمودند: 
 وای بر تو ای ابوسفیان! آيا هنوز وقت آن نشده كه بدانی من فرستاده از جانب خدا و

پیامبر  هستم.
ابوسفیان نخست از دادن پاسخ صريح طفره رفت، اما وقتی عزم جزم پیامبر را برای 
درهم شکستن آخرين پايگاه شرک، كفر و بت پرستی مشاهده كرد، به رسالت پیامبر 

اعتراف كرد.

دهم رمضان سال هشتم هجری
روز دهم رمضان سال هشتم هجری روزی تاريخی و فراموش نشدنی در تاريخ 
اسالم و در خداباوری است. سپاه منظم اسالم از چهار دروازة شهر مّکه وارد شهر شدند. 

پیامبر اكرم خود از مسیر »اذافِر« خود را به مّکه رساندند.
در آغاز در قبرستان ابوطالب در جوار قبر مطّهر همسرشان خديجه حضور يافتند و 

پس از خواندن فاتحه، دستور دادند خیمة خود را در همان جا برافرازند.
طاليه داران سپاه پیامبـر با سرود رهايی از هر شرک و كفر و وابستگی، وارد مّکه 
شـدند والالهاالاهللگویان راه مسجدالحرام را در پیش گرفتند و هیچ گونه مقاومتی از مردم 

مّکه مشاهده نشد. 
گروهی از رزمندگان اسالم به فرماندهی »سعدبن ُعباده« شعار می دادند:

 اَلَْیْوُم َيْوُم الَْمْلَحَمة                 الَْیْوُم ُتْسَبى الُْحَرَمة.1
 امروز روزی است که خون مشرکان ریخته شود.

امروز روز قتل و اسیری است 

پیامبر فرمودند: 
- پرچم را از سعد بگیريد و به جای آن شعار بگويید:

اّلَْیْوَم َيْوُم الَْمْرَحَمِة           اّلَْیْوَم أََعّزاهللُ ِفیِه ُقَرْيًشا.2 
امروز، روز محبّت و رحمت و دوستی است.

امروز، روزی است که خداوند برای قریش عّزت فرار داده است.
۱- بحار األنوار )ط- بیروت(، ج  ۲۱، ص ۱۳0.

۲- شرح نهج البالغه، ابن أبي الحديد، ج ۱7، ص ۲7۲.
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بدين سان پیامبر رحمت، در اوج قدرت و در شرايطی كه هیچ قدرت مادی آن روز، جرأت 
 رويارويی و مبارزه و جنگ با ايشان را نداشت، در رويارويـی و مواجـه شدن با مردمـی كه 
دشمن ترين دشمنان وی و دشمن توحیـد و يکتاپرستـی بودند و بارها با تحمیل جنگ های 
ناخواسته، صف شهدای اسالم را طوالنی  كرده و مشکالت بسیاری برای اسالم و مسلمانان 
ايجاد كرده بودند، با لطف ويژة الهی، فاتحانه وارد اين شهر  شدند و رحمت، مغفرت، عنايت 
 الهی و مهربانی مطلق خداوند را به نمايش گذاشتند و با كالم برخاسته از رسالت آزادی بخش

خود وعدة عفو و مهربانی و سعادت به همین مردم دادند.
درود خدا و صلوات همة هستی بر روح و جسم پیامبر رحمت باد.

در مسجدالحرام
پیامبر رحمت با تواضع فراوان وارد مسجدالحرام شدند و پس از طواف و... مهم ترين 

كار آن روز خود را نابود كردن بت ها قرار دادند. 
در مسجدالحرام 360 بت از طوايف و عشاير مختلف وجود داشت. پیامبر تمامی بت ها 
را به كمک امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شکستند. بعضی از بت ها دور از دسترس بود. 

ناچار بايد راهی برای انهدام آنها يافت. امیرالمؤمنین ادب كرده و به پیامبر عرض كردند:
- شما پا بر دوش من بگذاريد و بت ها را بشکنید.

پیامبر فرمودند:
- وصايت تاب نبوت را ندارد.

سپس به امیرالمومنین فرمودند:
- تو بیا و پا بر دوش من بگذار و بت ها را بشکن.1

اعالم عفو عمومی
پیامبر رحمت بعد از فراغت از شکستن بت ها كه تماماً و در برابر چشمان حیرت زدة 
مکیان انجام شد، در برابر انبوه مسلمانان و مردم مکه قرار گرفتند و پس از حمد خداوند 
۱- موضوع پا نهادن امیرالمومنین)ع( بر دوش پیامبر)ص( به منظور شکستن بت ها موضوع بسیطی نیست که عده ای بخواهند حمل بر 
تعصب شیعیان کنند و يا در اصل آن ترديد نمايند. بسیاری از علمای اهل تسنن و محدثین آنها وقوع آن را نقل کرده اند؛ از جمله احمدبن 

حنبل در مسند ج ۱، نسايی در خصائص ص ۳۱...
در مجموع ۳۴ نفر از بزرگان اهل سنت به صراحت از پا گذاشتن امیرالمؤمنین بر دوش پیامبر نوشته اند. اما اين که بعضی وقوع آن را به 
قبل از هجرت مربوط می دانند، چندان قابل قبول نیست. زيرا شکستن بت ها و يا حتی بعضی از بت ها قبل از هجرت نمی توان قبول کرد. 
پیامبر تا قبل از هجرت يک روز از توطئة قريش آرامش نداشتند؛ آن هم در شرايطی بود که پیامبر بت آنها را نشکسته بودند. راستی اگر 

پیامبر اقدام به شکستن بت  آنها می کردند، ديگر خون مسلمانان هدر می شد.
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سبحان، شعار همیشگی خود را تکرار كردند:
اَل ِإلََه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشِريَك لَُه،

 َصَدَق َوْعَدُه َو نََصَر َعْبَدُه،
َو َهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدُه..1 

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،

آن گاه مردم مکه را مخاطب ساخته و فرمودند:
 َما َذا َتُقولُوَن َو َما َذا َتُظنُّوَن َ.2

شما دربارة من چه می گویید؟

و در مورد تصمیم من نسبت به خودتان چگونه می اندیشید؟

مردم مکه كه تا اين لحظه مرعوب و نگران بودند و نفس شان به دلیل ترس از انتقام 
به شماره افتاده بود، وقتی مهربانی پیامبر را مالحظه كردند كه آنها را آدم حساب كرده و 

مخاطب ساخته و از آنها نظرخواهی می كنند، جان تازه ای گرفتند و گفتند:
 نَُظنُّ َخْیراً َو نَُقوُل َخْیراً ،

أٌَخ َکِريٌم َو اْبُن أٍَخ،
َکِريٍم َو َقْد َقَدْرَت .3 

ما جز خیر و خوبی درباره شما چیزی نمی گوییم،

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 مـی گويم كه برادرم يوسف در اوج قدرت به بـرادران خود 

فرمود:
اِحِمیَن .4  اَل َتْثِريَب َعَلْیُكُم الَْیْوَم َيْغِفُر اهللُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

۱- بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۲۱، ص ۱۳۵.
۲- همان.
۳- همان. 

۴- سورة يوسف، آية ۹۲.



260

امروز روز مالمت شما نیست. 

خداوند از شما بگذرد؛

که او مهربان ترین مهربانان است.

در پايان هم فرمودند:
َلَقاُء .1  اْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطُّ

بروید که همه شما آزادید.

عفو وحشی
به رغم اين اعالم عفو عمومی، پیامبر يک لیست سیاه ده نفره ارايه كردند و فرمودند:

- اين ده نفر را در هر كجا مشاهده كرديد بُکشید. 
يکی از آن ده نفر »وحشی« غالم هنده همسر ابوسفیان بود. همان عنصر خون خواری 

كه در جنگ اُُحد، حضرت حمزه عموی پیامبر را شهید كرده بود.
جمعی از مسلمان ها كه عمدتاً از مهاجرين بودند، نزد پیامبر آمدند و عفو وحشی را 
خواستار شدند. آنها تحريک شدة ابوسفیان بودند؛ چون وحشی غالم آنها بود و به دستور 

ابوسفیان حمزه را شهید كرده بود.
نويسنده پس از هزار و چهارصد سال كه از آن روز می گذرد، از وساطت جمعی 

كم ايمان برای عفو »ملعون بن ملعون« از محضر رسول خدا معذرت خواهی می كند. 
آنها نبايد به خود اجازة چنین گستاخی را می دادند. 

پیامبر، وحشی را هم عفو كردند. اين وحشی رام نشدنی هرگز تحت تأثیر آقايی پیامبر 
قرار نگرفت. او با پررويی تمام پس از ارتحال پیامبر به مدينه آمد و ساكن آن شهر شد. 

وحشی به كّرات به دلیل شرب مشروبات الکلی در زمان ابوبکر و عمر »حد« شراب 
خورد، ولی هرگز از مسیر زشت خود برنگشت. 

وی تا آخر عمر به عنوان يک عنصـر بیهـوده و مصرفی در مدينه موجب آزار دايمی 
مؤمنان حقیقی بود.

۱- وسائل الشیعه، ج  ۱۵، ص ۱۵8.



غدیر؛ ادامة والیت در بستر امامت

فصل دهم
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غدیر شورانگیزترین حوادث تاریخ
الوداع حجة  

سال دهم هجرت فرا رسیده بود. پیامبر عازم حج بودند. دستور دادند جمع زيادی از 
مسلمانان در اين سفر سیاسی- اعتقادی پیامبر را همراهی كنند. اين حج آخرين حج پیامبر 

بود؛ و بعدها اين سفر به »حجة الوداع« معروف شد.
حضرت پیامبر غسل كردند و خود را معطر ساختند و از مدينه بیرون آمدند. در خارج 
مدينه و در اول مسیر مّکه در »مسجد شجره« احرام بستند. پیامبر اول كسی بودند كه در 
مسجد شجره محرم شدند. چیزی حدود 10 هزار نفر به همراه ايشان محرم شدند. لبیک گفتند 
 و به راه افتادند. آن روز هم از روزهای فراموش نشدنی در تاريخ اسالم است. 10 هزار نفر

 موحد در معّیت رسول اهلل)ص( با لباس يک رنگ در حالی كه خداوند را به يگانگی می ستودند، 
به طرف مّکه به راه افتادند.

امیرالمؤمنین)ع( هم از نجران با تعداد زيادی شتر قربانی به پیامبر)ص( پیوست.
اعضای كاروان های حج در هنگام ورود به مّکه بسیار زياد بودند.

پیامبر و همراهان پس از ورود به مّکه، وارد مسجدالحرام شدند. استالم حجراالسود مّس 
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 نمودند. هفت دور طواف كردند. در پشت مقام ابراهیم دو ركعت نماز طواف خواندند. سعی بین
صفا و مروه به جای آوردند. پس از انجام تقصیر، از احرام خارج شدند. 

در روز هشتم ذی الحّجه، مجدداً احرام بستند و عازم عرفات شدند. شب نهم و روز 
نهم را در عرفات گذراندند. پس از مغرب، عازم مشعر گشتند. شب دهم در مشعرالحرام 

وقوف كردند. 
صبح دهم به منی رسیدند. پس از رمی جمره عقبه و قربانی، حلق كردند- يعنی سر 
 تراشیدند-. آن گاه به مّکه آمدند و پس از طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف

 نساء و نماز طواف نساء به منی بازگشتند. پس از دو شب توقف در منی كه هر روز آن هر سه 
جمره را، رمی فرمودند، عصر روز دوازدهم ذی الحجه به مّکه مراجعت كردند و بدين 

وسیله اعمال حج به پايان رسید. 
در اين سفر پیامبر يکی از مهم ترين فرايض اسالمی، يعنی حج را با دقت و حوصله به 

مردم آموختند. تقبل اهلل اعمالهم. اما هنوز مأموريت پايان نیافته است.

حادثة غدیر
پس از اتمام مراسم حج، پیامبر و مسلمانان به قصد مدينه، از مّکه خارج گشتند. روز 
هیجدهم ذی الحجه در منطقه ای بین مّکه و مدينه و در نزديکی های آبگیری به نام »غديرخم« 
كه 120 كیلومتری مّکه بود، به فرمان خداوند متعال، از حركت باز ايستادند. فرمان جدی، 

مهم و تعیین كننده است:
ْغ ما أُْنِزَل ِإلَْیَك ِمْن َربَِّك،  ُسوُل بَلِّ يا أَيَُّها الرَّ

َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه َو اهللُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس،
ِإنَّ اهللَ ال َيْهِدى الَْقْوَم الْكاِفريَن 1 

ای پیامبر، آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابالغ کن؛

 و اگر نکنی، پیامش را نرسانده ای. 

و خدا تو را از ]گزنِد[ مردم نگاه می دارد.

 آری، خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.

 پیامبر از طرف خداوند مأموريت يافته اند كه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( را به 
عنوان خلیفه و جانشین و ادامه دهندة راه خود معرفی كنند. 

اين فرمان برای همه به جز برای خود پیامبر)ص( و علی)ع( غافلگیركننده بود.
۱- سورة مائده، آية 67 .
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پیامبر دستور دادند در نزديکی غدير خم اهل كاروان منزل كنند. به امر پیامبر گروه 
بی شماری از حجاج كه جلوتر رفته بودند، بازگشتند. آنهايی كه در عقب كاروان بودند، به 
تدريج رسیدند. هنوز هیچ كس از اهداف اين توقف اطالعی ندارد. طولی نکشید كه به امر 
پیامبر اسالم، منبری از وسايلی كه به همراه كاروان بود، ساخته شد. هوا بسیار گرم بود، 

چون »راُبغ« و »غديرخم« در نزديکی دريای سرخ است.
پیامبر عظیم الشأن اسالم بعد از حمد خداوند سبحان، در شرايطی كه همة مردم در 

انتظار صحبت های ايشان بودند و از علت توقف می پرسیدند، به مردم فرمودند:
أَلَْسُت أَْولى بُِكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم؟ 

قالُوا: بَلى.
آیا من در تشخیص مصلحِت شما برتر از خود شما نیستم؟

همگان  گفتند:

آری؛ 

خدا و رسول خدا از هر حیث در تشخیص مصلحت بر ما برترند. 

در حالی كه دست های علی بن ابی طالب را در دست خود داشتند و به مردم نشان می دادند،
                                                                                                                   فرمودند:

َمْن ُکْنُت َمْوالُه، َفهذا َعِلٌىّ َمْوالُه،
أَلّلُهمَّ واِل َمْن واالُه، َو عاِد َمْن عاداُه.1

هر کس من به او والیت دارم و موالی اویم، این علی موالی او است.

خداوندا، 

هر کس که او را موالی خود بداند و دوستدارش باشد، دوستش بدار، 

و هر کس با او دشمنی ورزد، دشمنش باش.

بدين سان به انتظار عمومی كه تعیین جانشینی پیامبر و امامت امت بود، پايان دادند و 
به خواست خداوند عمل كردند و پرهیزگارترين، شريف ترين، باسابقه ترين، برجسته ترين 

و اليق ترين افراد امت را به جانشینی خود انتخاب كردند.
سپس به مردم امر فرمودند كه با علی بن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین و جانشین 

پیامبر و خلیفه الرسول بیعت كنند.
هوا به شدت گرم بود. هیچ گونه سايبانی وجود نداشت. امکانات رفاهی يافت نمی شد. 

۱- خصائص نسائی، ص ۱0۱- المعجم الکبیر طبرانی، ج ۵، ص ۱۹۵، ۲۱۲ و...
عالمه امینی نیز در کتاب الغدير خود ده ها دانشمند اهل تسنن را نام برده که در کتاب هايشان موضوع غدير را نقل کرده اند. 
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اما از نظر خداوند تعیین جانشینی پیامبر به اندازه ای مهم است كه مردم گرمی محیط و 
سختی معیشت در راُبغ را به هر شکلی كه هست، بايد تحمل كنند؛ چون امر، امر خداست.

تحلیل حادثة غدیر
حادثة غدير را قاطبة علمای شیعه و همچنین سیصد نفر از اكابر علمای اهل تسنن به 
نقل از صد نفر از اصحاب با سلسلة سند نقل نموده اند و به متواتر بودن آن اقرار كرده اند 

و نزول آية:
الَْیْوَم أَْکَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم .1

امروز دین شما را کامل کردم. 

را بعد از ماجرای غدير می دانند. بنابراين ماجرای غدير مورد تأيید همة مسلمانان است. 
ولی هر يک از فرق اسالمی به فراخور حال و بنا به عالقه و صمیمیت و صداقت خود، غدير 
را مورد ارزيابی قرار داده اند، اما هیچ يک از فرقه های اسالمی نتوانسته اند اين رخداد عظیم 

را نفی كنند و يا اصوالً منکر وقوع آن باشند. 
بسیاری از محققین هم روی غدير انگشت گذارده  و بدون اشاره به مقدمات آن و اين كه 
 پیامبر عظیم الشأن اسالم، كراراً حضرت علی را وصی و جانشین خود خوانده بودند، فی المثل

در جايی فرموده اند:
ى َو َواِرِثى، لَْحُمَك ِمْن لَْحِمى، َو َدُمَك ِمْن َدِمى،  اَْنَت أَِخى َو َوِصیِّ

َو ِسْلُمَك ِسْلِمى، َو َحْربَُك َحْربِى.2 
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 ديگری به امیرالمؤمنین فرمودند:
ي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإالَّ أَنَُّه اَل نَبىَّ بَْعِدى .3  ِ أَْنَت ِمنِّ

تو برای من مانند هارون هستی برای موسی؛

 به  جز این که بعد از من پیغمبری وجود ندارد.

اين حديث معروف به حديث منزلت است و شیعه و سنی آن را نقل كرده اند و آن را 
۱- سورة مائدة، آية ۳. 

۲- المزار الکبیر)البن المشهدي(، ص ۵76 - الدعاء للندبه... ، ص ۵7۳.
۳- تحف العقول، النص، ص ۴۵۹، رسالته ع في   الرد علی أهل الجبر والتفويض و إثبات العدل و المنزله بین المنزلتین... ص ۴۵8 
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فقط دربارة امیرالمؤمنین علی)ع( می دانند.1
با توجه به منزلت و مقام حضرت هارون برای حضرت موسی)ع( مقام امیرالمؤمنین 
نزد پیامبر مشخص می شود. بنابراين، حادثة غدير از نظر ثبوتی چیز جديدی نبود؛ چه اين كه 
پیامبر از آغاز پیامبری، به خصوص از زمانی كه دعوت خود را آشکار كردند، همواره با 
يک ديد ديگری به امیرالمؤمنین نگاه می كردند و ايشان را از هر جهت گرامی می داشتند و 

به كّرات و به مناسبت های مختلف مقام و منزلت امیرالمؤمنین را گوشزد فرموده بودند.
اما حادثة غدير به لحاظ اثباتی از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است، كه می توان به 

پاره ای از اهمیت آن اشاره كرد.
الف: بررسی آیة مربوط

1– آیة:

 بَِلّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْیَك ِمْن َربِّك.
آن چه از طرف خداوند به تو نازل شده است، ابالغ کن.

نشان دهندة عظمت و اهمیت موضوعی است كه با خطاب تند و با انعطاف ناپذيری 
همراه است؛ جدی بودن ابالغ، موضوع تعیین جانشینی پیامبر است.

2 – قسمت بعدی آیه:

َ َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه. 

اگر انجام ندهی، رسالتت را انجام نداده ای.

نشان دهندة اهمیت بیشتر قضیة تعیین جانشینی است كه معادل اجرای دستور خداوند 
در ابالغ رسالت او در 23 سال پیامبری است. شايد از يک نظر هم مهم تر باشد. چرا كه 
اوامر الهی در هر زمان مهم ترين و فوق العاده ترين امر است. امروز بحث جانشینی پیامبر 
موضوعیت دارد نه چیز ديگر. پس همه بايد مطیع و منقاد خداوند در پذيرفتن خالفت 
امیرالمؤمنین باشند. چون اين موضوع از نماز، روزه، حج و جهاد باالتر و شريف تر است؛ 

هرچیز به جای خويش نیکوست.
3 –  قسمت سوم آيه:

َو اهللُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاس . 
خداوند تو را از مردم حفظ خواهد کرد.

اين فراز از آيه نشان دهندة مخالفت گروهی از مردم و احتمال توطئه و دشمنی با 
۱- الغدير، عالمه شهیر امینی، ج 8 ، ص ۳7۱. 
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پیامبر و احتماالً تهديد پیامبر و به خطر افتادن جان رسول اكرم است. اما به رغم احتمال 
اين خطر بزرگ، خداوند ابالغ جانشینی را بر حفظ جان پیامبر مهم تر دانسته است.

4 – قسمت آخر آيه:

ِإنَّ اهللَ ال َيْهِدى الَْقْوَم الْكاِفرينَ  . 
خداوند کافرین را هدایت نمی کند.

اين قسمت از آيه نیز مشخص می كند كه تعیین جانشینی مورد حمايت و تأيید خیلی 
از مردم نیست.

لذا همان گونه كه رسالت خود پیامبر مورد تأيید خیلی ها قرار نگرفت و امر رسالت 
به قدرت قاهرة خداوند متعال و مقاومت پیامبر عظیم الشأن اسالم پیش رفت، امامت 

امیرالمؤمنین هم پیش خواهد رفت، ولو با مشکالت فراوان.

ب: بررسی خطبة پیامبر در غدیر:
1– يا ايَّها الّناس ! 

اَلَسُت اَْولى بُِكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم؟1
آیا من در تشخیص مصلحت شما اولی بر خود شما نیستم؟

 نشانة مسألة مهم واليت خدا و رسول است. آن جا كه خداوند می فرمايد:
اَلنَِّبيُّ أَْولى  بِالُْمْؤِمنیَن ِمْن أَْنُفِسِهْم.2

پیامبر بر نفس و جان مومنان برتری دارد.

2– َمْن ُکْنُت َمْوالُه، َفهذا َعِلٌىّ َمْوالُه.
هرکس من رهبر و موال و راهنمای اویم، علی موالی اوست.

اين فراز از صحبت پیامبر، امیرالمؤمنین را در واليت بر مؤمنین و بر مسلمانان، همتا 
و هم طراز پیامبر قرار داده است.

پیامبر مأمور ابالغ اوامر خداوند به مردم است. امیرالمؤمنین علی)ع( هم مأمور است 
كه دنبالة كار پیامبر را بگیرد و دستوراتی را كه خداوند به پیامبر داده است، به عالوه 
فرامین خودِ پیامبر به همراه اوامر واليی خود موال - كه در راستای دستورات خدا و 

رسول است- به مردم ابالغ نمايد.
۱- جامع أحاديث الشیعه )للبروجردي(، ج  ۲۳، ص 7۴۲.

۲- سورة احزاب، آية 6 .
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اللهمَّ واِل َمْن واالُه و عاِد َمْن عاداُه َواْنُصْرَمْن نََصَرُه واْخُذْل َمْن َخَذلَُه. 
خداوندا!

دوست بدار هرکس علی را دوست می دارد،

و دشمن دار آن کس که با او دشمن است؛

کمک کار آن کس باش که کمک کار اوست،

و خوار نما آن کس که به دنبال تضعیف اوست.

3 – بینش عمیق پیامبر اسالم درمورد مسألة حساس و حیات بخش جانشینی و اهمیت 
و دعا برای كسانی كه در مسیر اين موضوع قرار می گیرند و نفرين برای آنهايی كه 

مقاومت می كنند، از اين بخش از صحبت پیامبر مشخص می شود.
وقوع نفرين دال بر اين است كه مبارزه با مخالفیِن تعیین امیرالمؤمنین به عنوان 

جانشین پیامبر، از راه های مسالمت آمیز و حتی جنگ میّسر نیست.
چون نفرين اغلب در جايی می آيد كه راه های 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 كردند. 
مورخین می نويسند:

اولین كسانی كه با امیرالمؤمنین در روز غدير بیعت كردند، عمر بود؛ پس از او ابوبکر 
و بعد عثمان و بعد طلحه و سپس زبیر. اين پنج نفر در هر سه روزی كه كاروان در غدير 

متوقف بود، با امیرالمؤمنین به عنوان جانشین پیامبر بیعت كردند.
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 كردن تالش آنهايی كه بعداً در صدد نفی اين حادثه برمی آيند، مهم 
است. ضمناً از قبل كلیة اقداماتی كه برای تضعیف امیرالمؤمنین و جلوگیری از خالفت وی 

صورت می گیرد، باطل می گردد.
افرادیکهخودراروبهرویامیرالمؤمنینقراردادهاند،مخذولودشمنخداورسولاند.

۱- شب های پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی.
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اين حکم محکم الهی است و گذشت زمان و تغییر شرايط در اين حکم هیچ گونه تأثیری ندارد. 
کلیةکسانیکهغاصبخالفتشدند،ازدیدخداورسولغاصباند؛
ودشمنیخداورسولوخذالندنیاوآخرترا،
برایخودخریدهاند.

مسائل پس از بیعت

بسیاری از صحابه به خصوص اصحاب معروف، پیش امیرالمؤمنین آمدند و به 
حضرت علی به دلیل خالفت وی تبريک گفتند. حتی عمر گفت: 

- بٍَخّ بٍَخّ لَّک یا ّعلی )خوشا به حال شما يا علی!(.
پس از تمام شدن مراسم بیعت، اين آية شريفه نازل شد:

 الَْیْوَم أَْکَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتى  َو َرضیُت لَُكُم اإْلِْسالَم دينًا.1  
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،

و راضی شدم که اسالم دین شما باشد.

آية شريفه در حقیقت تبريک خداوند به پیامبر و امیرالمؤمنین است. 
با روشن شدن مسألة جانشینی پیامبر، دين تکمیل می شود و نعمت خداوند كامل می گردد.

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 ايشان، 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.
فرازاولآیةفوق متوجه پیامبر است و معنی آن چنین است:

- امروز دين تو اكمال يافت و نگرانی تو با تعیین جانشینی منتفی گرديد.
اکمالدینیعنی:

-تعیینجانشینبرایپیامبر.
راستی اگر امیرالمؤمنین علی)ع( به عنوان جانشین پیامبر تعیین نشده بود، دين اسالم 

۱- سوره مائده، آية ۳. 
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ناقص بود. رفتار نامعقول و نامشروع خلفای جور دلیل بر اين مدعاست.

فرازدوم آيه  متوجه امیرالمؤمنین است و معنی آن اين است كه:
- امروز نعمت من بر تو سرازير شد، كه ولّی من بر زمین شدی.

به راستی هركس ديگری به جز امیرالمؤمنین اگر خلیفة پیامبر می شد، نعمت خداوند 
اتمام می يافت و لذت بهره مندی از نعمت خداوند درک می شـد؟

چه نعمتی بعد از هدایت باالتر از والیت است؟ 
  والیت مکمل و متمم هدایت و رسالت است.

فرازسوم آيه متوجه مؤمنین است. 
اين كه امروز و با تکمیل هدايت با واليت، دين اسالم صورت كمال به خود گرفت و نقیصة 
آن كه بالتکلیفی مردم بعد از فوت پیامبر، در روشن نبودن جانشین پیامبر بود، رفع گرديد. 
من نیز راضی شدم كه اين هدية بزرگ، آسمانی و پربها )دين اسالم( را به شما ارزانی نمايم.

بدون ترديد جانشین پیامبر آسمانی بايد 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 كتاب، مطلع بر محکمات و متشابهات و فروع و اصول، مطیع و منقاد پروردگار و فداكار 
در راه او، عاشق سینه چاک پیامبر، معتقد و مؤمن به اوامر و نواهی او، شوهر سیدة نساء عالم 

و ولی حسنین- كه حافظ دين و فداكار در راه دين خدا و سید جوانان بهشت اند-  و... باشد.
چنین صفاتی فقط و فقط در شخص شخیص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب جمع است. 
خداوند هم امیرالمؤمنین را كه اول مؤمن بود، ِعدل خدا به عنوان شاهد بر نبوت پیامبر 

قرار داد و او را جانشین پیامبر كرد. 
ِإنَّ اهللَ ال َيْهِدى الَْقْوَم الْكاِفرينَ .1

خداوند کافران را هدایت نمی کند .

فرازچهارمو پايانی آيه متوجه بعضیازمسلمین است. 
به طور قطع جمعی از مسلمان ها اعتقاد راستینی به پیامبر نداشتند. حتی چندين بار 
 در صدد ترور و كشتن پیامبر بودند كه هر بار توطئة آنها خنثی شد و چهرة خود آنها نیز 

۱- سورة مائده، آية 67 . 
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مشخص گرديد. پیداست افرادی كه نبوت پیامبر را قبول ندارند و اسالم را به صورت 
مصلحت پذيرفته اند، حتماً با جانشین پیامبر هرچند منصوب خداوند هم باشد، مخالفت 

خواهند كرد.
بنابراين خداوند در پايان می فرمايد: 

- به طور قطع خداوند كافران را هدايت نمی كند. اگر اسباب هدايت، پیامبر و قرآن 
باشد، اين گونه افراد كه پیامبر و كتاب را قبول ندارند:

َفِبَأىِّ َحديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمُنون  .1
پس به کدامین سخن پس از ]قرآن [ ایمان می آورند؟

ديگر راهی برای هدايت آنها نمی ماند. چون خود، راه هدايت را به روی خود بسته اند؛ و 
 اين اوج عداوت متقابل خداوند و كافران است. كافرانی كه با هر كس و هر چیز كه منصوب

به خداوند است، به خصومت می پردازند.
بديهی است كه اينان با امامت و جانشینی امیرالمؤمنین هم به ستیز برخواهند خاست. 
گذشت زمان به خصوص بعد از ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسالم و مشکالت فراوانی كه 
 برای حضرت زهرا)س( به وجود آمد - و در جنگ های جمل، صفین و نهروان بروز كرد-  اين

قسمت از آيه بهتر تفسیر می شود.
بنابراين:

غدیرشگفتانگیزترینوپرشکوهترینفرازتاریخاسالماست.
غدیر انگیزة پایداری اسالم و زنده ماندن دین حنیف است. 

غدیر خاتمیت پیامبر اسالم را رقم زد. 
غدیر بی نیازی 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. 

آنهايی كه منکر غدير می شوند، اصوالً منکر واقعیتی می شوند كه به هیچ وجه نمی شود 
انکار كرد. 

جانشینی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( و فرزندانش خواست خداوند سبحان است 
۱- سورة مرسالت، آية ۵0 . 
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و هیچ چیز نمی تواند در اجرای خواست خداوند مانع ايجاد كند:
َو ما َتشاُؤَن ِإالَّ أَْن َيشاَء اهللُ َربُّ الْعالَمیَن .1

عالمه امینی در جلد اول الغدير110 نفر از اصحاب و 84 نفر از تابعین را نام می برد كه 
بر اصالت غدير و معرفی حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( از طرف پیامبر به عنوان جانشین 

خويش بحث كرده اند.
همچنین 360 نفر از راويان حديث از طبقات مختلف از پیشوايان وحافظان و استادان 

برابر غدير و تحقق آن اعتراف كرده اند.
عالوه بر آن، راويان متعددی از قرن دوم، سوم، چهارم و پنجم تا قرن چهاردهم 

همگی را با نام و مشخصات ذكر نموده است.
 همچنین مواردی كه شخص امیرالمؤمنین از مردم خواسته و قَسم شان داده است كه 

هر كس آن روز )روز غدير( بوده است، اعتراف كند و شهادت بدهد.
در جلد اول الغدير عالوه بر اينها چندين مورد و مجلس از استدالل و احتجاج بسیاری 
از صحابه و غیرصحابه و از دوست و دشمن راجع به غدير مطالب بسیار مهمی نقل شده 

است.
از اينها جامع تر و كامل تر مطالبی است كه از طبری مفّسر و موّرخ بسیار مشهور و 

معتبر  نقل شده است.
  طبری عالوه بر خالفت و وصايت و امامت حضرت علی)ع( از پیامبر نقل می كند كه رسول

گرامی اسالم تصريح كرده است كه:
- امامت در فرزندان حضرت علی تا قیامت ادامه خواهد يافت.

همچنین طبری می گويد:
- در همین جا پیامبر فرمود: همة علم من به علی منتقل می شود و او برادرم، وصی 

و جانشین من و دارنده و نگه دارندة علم من است.2
استاد بزرگوار باقر شريف قرشی از استاد بزرگ اهل سنت عالئلی نقل می كند كه 

وی معتقد است:
 - محققاً »عید غدير« جزيی از اسالم است. هركس آن را انکار كند، از ريشه و اساس منکر 

اسالم شده است.3
۱- سورة تکوير، آية ۲۹ - و تا خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، ]شما نیز[ نخواهید خواست.

۲- خالفت و واليت، ص ۲۲7 و ۲۲8.
۳- نظام الحکم واالداره فی االسالم، ص ۲۵۱.
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عالمه امینی در جلد سوم الغدير حديث متواتری را با تعابیر مختلف و از چند طريق 
نقل می كند كه پیامبر فرمود:

- هركس كه 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 پارسايی و عبادتش و به محمد)ص( در تمام

و كمالش بنگرد، به علی بن ابی طالب نگاه كند. 
باز عالمه امینی در همین جلد يعنی جلد سوم الغدير از معتبرترين ومعروف ترين كتب 
اهل تسنن مانند: صحیح بخاری، نسايی، مسند احمد حنبل، مستدرک حاكم، تاريخ طبری، 
تاريخ بغداد، كنزالعّمال، جامع تِرمِذی، الصواعق المحّرقه ابن حجر عسقالنی و ديگر مآخذ 

معتبر و مشهور احاديث ديگری دربارة عترت طاهره نقل كرده اند. 
ما در اين جا به يک حديث كه مورد اتفاق علمای بزرگ اهل سنت است، اكتفا می كنیم.

پیامبر فرمود: 
-  » بهترين مردان شما علی بن ابی طالب و بهترين زنان فاطمة زهراست. علی بهترين 
بشر است، هـر كس آن را نپذيرد، كافـر است. منزلت علی نسبت به من مانند منـزلت من 

نسبت به پروردگارم می باشد.
يعنی همان وظیفه ای را كه من از جانب خداوند دارم- از هدايت بشر، تعلیم كتاب و 

حکمت، تزكیة نفوس و تکمیل مکارم اخالق-عیناً، علی دارد از جانب من. 
من خلیفة خدايم 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

اين خطبه به اندازة كافی فصیح، بلیغ، روشنگر، واضح، رسا، استوار، غیرمحافظه كارانه 
و انعطاف ناپذير است كه نیاز به شرح و بسط ما ندارد و آن چه در سراسر آن به چشم 
می خورد، تأكید بر جامعیت و خاتمیت اسـالم با خالفت و واليت و حکومت امیرالمؤمنین 

علی)ع( دارد:
 َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََته  .

نکتة بسیار مهم ديگر كه در خطبه مشاهده می شود، تـداوم واليـت و امـامت فرزندان 
۱- تاريخ طبری، ج ۴، ص ۱8۳۹.
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امیرالمؤمنین)ع( تا حضرت ولی عصر)عج( می باشد. 
توصیف حکومت امام عصر ارواحنا فداه هم از زبان پیامبـر رحمت شیرين و شنیدنـی 

است:
- او كسی است كه بر همة دشمنان غالب می شود و هیچ كس بر او غالب نخواهد شد...

بخش اول: حمد و ثنای الهی
ِدِه َوَجلَّ فى ُسْلطاِنِه َوَعُظَم فى اَْرکاِنِه،  ِدِه َو َدنا فى َتَفرُّ اَلَْحْمُد هللِ الَّذى َعال فى َتَوحُّ

َواَحاَط بُِكلِّ َشىٍء ِعْلمًا َو ُهَو فى َمكاِنِه َو َقَهَر َجمیَع الَْخْلِق بُِقْدَرِتِه َو بُْرهاِنِه، 
َحمیداً لَْم َيَزْل، َمْحموداً الَيزاُل َو َمجیداً الَيزوُل، َوُمْبِدئًا َوُمعیداً َو ُکلُّ أَْمٍر ِإلَْیِه َيُعوُد.

 باِرُئ الَْمْسُموکاِت َوداِحى الَْمْدُحّواِت َوَجّباُر اأْلََرضیَن َو الّسماواِت، 
ٌل َعلى َجمیِع َمْن أَْنَشَأُه.  ٌل َعلى َجمیِع َمْن بََرأَُه، ُمَتَطوِّ وِح، ُمَتَفضِّ وٌس ُسبُّوٌح، َربُّ الَْمالئَكِة َوالرُّ ُقدُّ

َیْلَحُظ ُکلَّ َعْیٍن َوالُْعُیوُن الَتراُه.

َکريٌم َحلیٌم ُذوأَناٍت، َقْد َوِسَع ُکلَّ َشىٍء َرْحَمُتُه َو َمنَّ َعَلْیِهْم بِِنْعَمِتِه. 
ال َيْعَجُل بِاْنِتقاِمِه، َوالُيباِدُر ِإلَْیِهْم بَِما اْسَتَحقُّوا ِمْن َعذابِِه....

مائَِر، َولَْم َتْخَف َعَلْیِه اَلَْمْكنوناُت وال اْشَتَبَهْت َعَلْیِه الَْخِفّیاُت. رائَِر َو َعِلَم الضَّ َقْدَفِهَم السَّ
ُة فى ُکلِّ َشٍئ والُقْدَرُة َعلى ُکلِّ َشٍئ،   لَُه اإْلِحاَطُة بُِكلِّ َشىٍء، والَغَلَبُة على ُکلِّ َشىٍء والُقوَّ

ىِء حیَن الَشىَء دائٌم َحى َوقائٌم بِالِْقْسِط، َولَْیَس ِمْثَلُه َشىٌء. َو ُهَو ُمْنِشُئ الشَّ
 الِإلَه ِإالَّ ُهَو الَْعزيُزالَْحكیُم.

َجلَّ َعْن أَْن ُتْدِرَکُه اأْلَْبصاُر َو ُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبصاَر َو ُهَواللَّطیُف الَْخبیُر. الَيْلَحُق أََحٌد َوْصَفُه ِمْن ُمعاَيَنٍة، 
َوَجلَّ َعلى نَْفِسِه. َوالَيِجُد أََحٌد َکْیَف ُهَوِمْن ِسٍر َو َعالِنَیٍة ِإالّ بِماَدلَّ َعزَّ

ْهَر ُقْدُسُه، َوالَّذى َيْغَشى اأْلَبََد نُوُرُه، َوالَّذى ُيْنِفُذ أَْمَرُه بِالُمشاَوَرِة ُمشیٍر َوأَْشَهُد اهللِ  ألَّذى َمأَلَ الدَّ
َر َما اْبَتَدَع َعلى َغْیِر ِمثاٍل،   َوالَمَعُه َشريٌك فى َتْقديِرِه َوالُيعاَوُن فى َتْدبیِرِه. َصوَّ

َو َخَلَق ما َخَلَق بِالَمُعونٍَة ِمْن أََحٍد َوال َتَكلٍُّف َواَل اْحِتیاٍل. أَْنَشَأها َفكانَْت َو بََرأَها َفبانَْت.
نیَعِة، الَْعْدُل الَّذى الَيُجُور،  ْنَعَة، اَلَْحَسُن الصَّ َفُهَوا هلل الَّذى ال ِإالَه ِإالَّ ُهوالُمْتِقُن الصَّ

َواأْلَْکَرُم الَّذى َتْرِجُع ِإلَْیِه اأْلُُموُر.
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ِتِه، َواْسَتْسَلَم ُکلُّ َشىٍء لُِقْدَرِتِه،  َوأَْشَهُد أَنَُّه ا هلل الَّذى َتواَضَع ُکلُّ َشىٍء لَِعَظَمِتِه، َوَذلَّ ُکلُّ َشىٍء لِِعزَّ
ْمِس َوالَْقَمِر، ُرالشَّ ُك اأْلَْفالِك َوُمَسخِّ َوَخَضَع ُکلُّ َشىٍء لَِهْیَبِتِه. َمِلُك ااْلَْمالِك َو ُمَفلِّ

ُرالنَّهاَر َعَلى الَّلْیِل َيْطُلُبُه َحثیثًا.  ُرالَّلْیَل َعَلى النَّهاِر َوُيَكوِّ  ُکلٌّ َيْجرى اِلََجٍل ُمَسّمى. ُيَكوِّ
قاِصُم ُکلِّ َجّباٍر َعنیٍد َو ُمْهِلُك ُکلِّ َشْیطاٍن َمريٍد.

لَْم َيُكْن لَُه ِضدٌّ َوال َمَعُه ِندٌّ أََحٌد َصَمٌد لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد َولَْم َيُكْن لَُه ُکْفواً أََحٌد. 
إالٌه واِحٌد َوَربٌّ ماِجٌد َيشاُء َفُیْمضى، َوُيريُد َفَیْقضى، َوَيْعَلُم َفُیْحصى، َوُيمیُت َوُيْحیى، 

َوُيْفِقُر َوُيْغنى، َوُيْضِحُك َوُيْبكى، )َوُيْدنى َو ُيْقصى( َوَيْمَنُع َو ُيْعطى، لَُه الُْمْلُك َولَُه الَْحْمُد،
 بَِیِدِه الَْخْیُر َو ُهَو َعلى ُکلِّ َشىٍء َقديٌر.

عاِء َوُمْجِزُل الَْعطاِء،  ُيولُِج الَّلْیَل ِفى النَّهاِر َوُيولُِج النَّهاَر فى الَّلْیِل، الِإلَه ِإالُّهَوالَْعزيُز الَْغّفاُر. ُمْسَتجیُب الدُّ
ُمْحِصى اأْلَْنفاِس َو َربُّ الِْجنَِّة َوالّناِس، الَّذى الُيْشِكُل َعَلْیِه َشىٌء، 

َو الُيضِجُرُه ُصراُخ الُْمْسَتْصِرخیَن َوالُيْبِرُمُه ِإلْحاُح الُْمِلّحیَن.
ُق لِْلُمْفِلحیَن، َو َمْولَى الُْمْؤِمنیَن َوَربُّ الْعالَمیَن. اَلْعاِصُم لِلّصالِحیَن، َوالُْمَوفِّ

 الَِّذى اْسَتَحقَّ ِمْن ُکلِّ َمْن َخَلَق أَْن َيْشُكَرُه َوَيْحَمَدُه )َعلى ُکلِّ حاٍل(
خاِء، َوأُوِمُن بِِه و بَِمالئَكِتِه، ِة َوالرَّ دَّ ّراِء َوالشِّ ّراِء والضَّ أَْحَمُدُه َکثیراً َوأَْشُكُرُه دائمًا َعَلى السَّ

وُکُتِبِه َوُرُسِلِه. أَْسَمُع اِلَْمِرِه َواُطیُع َوأُباِدُر ِإلى ُکلِّ ماَيْرضاُه َوأَْسَتْسِلُم لِماَقضاُه، 
َرْغَبًة فى طاَعِتِه َو َخْوفًا ِمْن ُعُقوبَِتِه، اِلَنَُّه اهلل الَّذى الُيْؤَمُن َمْكُرُه َوالُيخاُف َجوُرُه.

بخش دوم: فرمان الهی برای مطلبی مهم
بُوبِیَِّة،  لَُه َعلى نَْفسى بِالُْعُبوِديَِّة َو أَْشَهُد لَُه بِالرُّ َوأُِقرُّ

َوأَُؤّدى ما أَْوحى بِِه ِإلَى َحَذراً ِمْن أَْن ال أَْفَعَل َفَتِحلَّ بى ِمْنُه قاِرَعٌة الَيْدَفُعها َعّنى أََحٌد،
ْغ ما أَْنَزَل ِإلَى )فى َحقِّ َعِلى(   َو ِإْن َعُظَمْت حیَلُتُه َوَصَفْت ُخلَُّتُه - الِإلَه ِإالَُّهَو - اِلَنَُّه َقْدأَْعَلَمنى أَنِّى ِإْن لَْم أُبَلِّ

َفما بَلَّْغُت ِرسالََتُه، َوَقْد َضِمَن لى َتباَرَك َوَتعالَى الِْعْصَمَة )ِمَن الّناِس( َو ُهَوا     هلل الْكاِفى الَْكريُم.
َفَأْوحى ِإلَى:

ْغ ما أُْنِزَل ِإلَْیَك ِمْن َربَِّك - فى َعِلى َيْعنى:  ُسوُل بَلِّ حیِم، يا أَُيَهاالرَّ ْحمِن الرَّ )بِْسِم ا هلل الرَّ
ِفى الِْخاَلَفِة لَِعِلى ْبِن أَبى طالٍِب - َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه،َوا هلل َيْعِصُمَك ِمَن الّناِس(.
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ُن لَُكْم َسَبَب هِذِه اْلَيِة:  ، َو أَنَا أُبَیِّ ْرُت فى َتْبلیِغ ما أَْنَزَل ا هلل َتعالى ِإلَىَّ َمعاِشَرالّناِس، ما َقصَّ
الُم - أَْن أَُقوَم فى هَذا الَْمْشَهِد، الِم َربّى - َو ُهوالسَّ ِإنَّ َجْبرئیَل َهَبَط ِإلَى ِمراراً َثالثًا َيْأُمُرنى َعِن السَّ

 َفُأْعِلَم ُکلَّ أَْبَیَض َوأَْسَوَد: أَنَّ َعِلى ْبَن أَبى طالٍِب أَخى َو َوِصّیى َو َخلیَفتى )َعلى أُمَّتى( 
َواإْلِماُم ِمْن بَْعدى، الَّذى َمَحلُُّه ِمّنى َمَحلُّ هاُروَن ِمْن ُموسى ِإالَّ أَنَُّه النَِبى بَْعدى َوُهَو َولِیُُّكْم بَْعَد ا هلل َو َرُسولِِه.

َوَقْد أَْنَزَل اهلل َتباَرَك َو َتعالى َعَلىَّ بِذالَِك آَيًة ِمْن ِکتابِِه )ِهى(: )ِإنَّما َولِیُُّكُم ا هلل َو َرُسولُُه، 
کاَة َو ُهْم راِکُعوَن(،  الَة َوُيْؤتوَن الزَّ َوالَّذيَن آَمُنواالَّذيَن ُيقیُموَن الصَّ

َوَجلَّ فى ُکلِّ حاٍل. کاَة َوُهَو راِکٌع ُيريُدا هلل َعزَّ الَة َو آَتى الزَّ َو َعِلى ْبُن أَبى طالٍِب الَّذى أَقاَم الصَّ
الَم( َعْن َتْبلیِغ ذالَِك ِإلْیُكْم - أَيَُّهاالّناُس - لِِعْلمى بِِقلَِّة الُْمتَّقیَن َوَکْثَرِة  َوَسَألُْت َجْبَرئیَل أَْن َيْسَتْعِفى لِى )السَّ

الُْمناِفقیَن َوِإدغاِل الاّلئمیَن َو ِحَیِل الُْمْسَتْهِزئیَن بِاإْلِْسالِم، الَّذيَن َوَصَفُهُم ا  هلل فى ِکتابِِه،
نًا َو ُهَو ِعْنَدا هلل َعظیٌم.  بَِأنَُّهْم َيُقولُوَن بَِألِْسَنِتِهْم مالَْیَس فى ُقلوبِِهْم، َوَيْحَسُبونَُه َهیِّ

ونى أُُذنًا َو َزَعُموا أَنِّى َکذالَِك لَِكْثَرِة ُمالَزَمِتِه ِإّيى َو ِإْقبالى َعَلْیِه، ٍة َحّتى َسمَّ َوَکْثَرِة أَذاُهْم لى َغْیَر َمرَّ
َوَجلَّ فى ذالَِك )َو ِمْنُهُم الَّذيَن ُيْؤذوَن النَِّبى َو َيقولوَن ُهَو أُُذٌن،  ى( َحّتى أَْنَزَل ا هلل َعزَّ  )َو َهواُه َو َقُبولِِه ِمنِّ

ُقْل أُُذُن - )َعَلى الَّذيَن َيْزُعموَن أَنَُّه أُُذٌن( - َخْیٍر لَُكْم، ُيْؤِمُن بِا هلل َو ُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنیَن( الَيُة.
ْیُت َوأَْن أُْوِمَئ ِإلَْیِهْم بَِأْعیاِنِهْم أَلَْوَمْأُت، ى الْقائلیَن بِذالَِك بَِأْسمائِهْم لََسمَّ َولَْوِشْئُت أَْن أَُسمِّ

ْمُت. َوُکلُّ ذالَِك الَيْرَضى ا  هلل ِمّنى، ى َوا هلل فى أُموِرهْم َقْد َتَكرَّ َوأَْن أَُدلَّ َعَلْیِهُم لََدلَْلُت، َولِكنِّ
ْغ ما أُْنِزَل ِإلَْیَك ِمْن َربَِّك -  ُسوُل بَلِّ َغ ما أَْنَزَل ا  هلل ِإلَىَّ )فى َحقِّ َعِلى(، ُثمَّ تال: )يا أَيَُّهاالرَّ  ِإالّ أَْن أُبَلِّ

فى َحقِّ َعِلٍىّ - َو اِِْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه َوا هللُ َيْعِصُمَك ِمَن الّناِس(.

بخش سوم: اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالم
َفاْعَلُموا َمعاِشَر الّناِس )ذالَِك فیِه َواْفَهموُه َواْعَلُموا( أَنَّ اهلل َقْد نََصَبُه لَُكْم َولِّیًا َو ِإمامًا 

َفَرَض طاَعَتُه َعَلى الُْمهاِجريَن َواأْلَْنصاِر َو َعَلى الّتابِعیَن لَُهْم بِِإْحساٍن، َو َعَلى الْبادى َوالْحاِضِر، 
ٍد. غیِر َوالَْكبیِر، َو َعَلى اأْلَْبَیِض َواأَلْسَوِد، َو َعلى ُکلِّ ُمَوحِّ َو َعَلى الَْعَجِمى َوالَْعَربى، َوالُْحرِّ َوالَْمْملوِك َوالصَّ

َقُه،  ماٍض ُحْكُمُه، جاٍز َقْولُُه، ناِفٌذ أَْمُرُه، َمْلعوٌن َمْن خالََفُه، َمْرحوٌم َمْن َتِبَعُه َو َصدَّ
َفَقْد َغَفَرا هلل لَُه َولَِمْن َسِمَع ِمْنُه َو أَطاَع لَُه.

ُكْم، َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه آِخُر َمقاٍم أَُقوُمُه فى هذا الَْمْشَهِد، َفاْسَمعوا َو أَطیعوا َواْنقادوا اِلَْمِر)ا هلل( َربِّ
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َوَجلَّ ُهَو َمْوالُکْم َوِإالُهُكْم، ُثمَّ ِمْن دوِنِه َرُسولُُه َونَِبُیُه الُْمخاِطُب لَُكْم،   َفِإنَّ اهللَ َعزَّ
يَّتى ِمْن ُولِْدِه ِإلى َيْوٍم َتْلَقْوَن ا هلل َوَرسولَُه. ُكْم، ُثمَّ اإْلِماَمُة فى ُذرِّ ُثمَّ ِمْن بَْعدى َعلى َولِیُُّكْم َو ِإماُمُكْم بَِأْمِرا هلل َربِّ

َمُه ا هلل )َعَلْیُكْم( َو َرُسولُُه َو ُهْم،  الَحالَل ِإالّ ما أََحلَُّه ا هلل َو َرُسولُُه َوُهْم، َوالَحراَم ِإالّ ما َحرَّ
َفِنى الَْحالَل َوالَْحراَم َوأَنَا أَْفَضْیُت بِما َعلََّمنى َربِّى ِمْن ِکتابِِه َوَحاللِِه َو َحراِمِه ِإلَْیِه. َوَجلَّ َعرَّ َوا هلل َعزَّ

ْمُت َفَقْد أَْحَصْیُتُه ُلوُه(. ماِمْن ِعْلٍم ِإالَّ َوَقْد أَْحصاُه ا هلل ِفى، َو ُکلُّ ِعْلٍم ُعلِّ َمعاِشَرالّناِس، على )َفضِّ
 فى ِإماِم الُْمتَّقیَن، َوما ِمْن ِعْلٍم ِإالّ َوَقْد َعلَّْمُتُه َعِلّیًا، َو ُهَو اإْلِماُم الُْمبیُن )الَّذى َذَکَرُه ا هلل فى ُسوَرِة يس:

)َو ُکلَّ َشىٍء أَْحَصْیناُه فى ِإماٍم ُمبیٍن(.
َمعاِشَرالنَّاِس، الَتِضلُّوا َعْنُه َوالَتْنِفُروا ِمْنُه، َوالَتْسَتْنِكُفوا َعْن ِوالَيِتِه، َفُهَوالَّذى َيهدى ِإلَى الَْحقِّ 
ُل َمْن آَمَن بِا هلل َو َرُسولِِه  َوَيْعَمُل بِِه، َوُيْزِهُق الْباِطَل َوَيْنهى َعْنُه، َوالَتْأُخُذُه ِفى ا هلل لَْوَمُة الئٍِم. أَوَّ

)لَْم َيْسِبْقُه ِإلَى ااْليماِن بى أََحٌد(، َوالَّذى َفدى َرُسوَل ا هلل بَِنْفِسِه،
جاِل َغْیُرُه. َوالَّذى کاَن َمَع َرُسوِل ا هلل َوال أََحَد َيْعُبُدا هلل َمَع َرُسولِِه ِمَن الرِّ

ا هلل أَْن َيناَم فى َمْضَجعى،  ُل َمْن َعَبَدا هلل َمعى. أََمْرُتُه َعنِ  ُل الّناِس َصالًة َو أَوَّ )أَوَّ
َفَفَعَل فاِديًا لى بَِنْفِسِه(.

َلُه ا هلل، َواْقَبُلوُه َفَقْد نََصَبُه ا هلل. ُلوُه َفَقْد َفضَّ َمعاِشَرالّناِس، َفضِّ
َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه ِإماٌم ِمَن ا هلل، َولَْن َيُتوَب ا هلل َعلى أََحٍد أَْنَكَر ِوالَيَتُه َولَْن َيْغِفَر لَُه، 

هوِر. بَُه َعذابًا نُْكراً أَبََدا اْلباِد َو َدْهَر الدُّ َحْتمًا َعَلى ا هلل أَْن َيْفَعَل ذالَِك بَِمْن خالََف أَْمَرُه َوأَْن ُيَعذِّ
ْت لِْلكاِفريَن.  َفاْحَذُروا أَْن ُتخالِفوُه. َفَتْصُلوا ناراً َوقوُدَها النَّاُس َوالِْحجاَرُة أُِعدَّ

یَن َوالُْمْرَسلیَن، َوأَنَا - )َوا هلل( - لُوَن ِمَن النَِّبیِّ َراأْلَوَّ َمعاِشَرالّناِس، بى - َوا هلل - بَشَّ
ماواِت َواأْلََرضیَن. ُة َعلى َجمیِع الَْمْخلوقیَن ِمْن أَْهِل السَّ  خاَتُم اأْلَْنِبیاِء َوالُْمْرَسلیَن والُْحجَّ

 َفَمْن َشكَّ فى ذالَِك َفَقْد َکَفَر ُکْفَر الْجاِهِلیَِّة اأْلُولى َو َمْن َشكَّ فى َشىٍء ِمْن َقْولى هذا َفَقْد َشكَّ
ِة َفَقْد َشكَّ ِفى الُْكلِّ ِمْنُهْم، َوالَشاكُّ فینا ِفى الّناِر.  فى ُکلِّ ما أُْنِزَل ِإلَى، َوَمْن َشكَّ فى واِحٍد ِمَن اأْلَئمَّ

َوَجلَّ بِهِذِه الَْفضیَلِة َمّنًا ِمْنُه َعَلى َو ِإْحسانًا ِمْنُه ِإلَى َوال ِإلَه ِإالُّهَو، َمعاِشَرالّناِس، َحباِنى ا هلل َعزَّ
ى أَبََد اْلبِديَن َوَدْهَرالّداِهريَن َو َعلى ُکلِّ حاٍل.  أاَل لَُه الَْحْمُد ِمنِّ

ْزَق َوبَِقى الَْخْلُق. ُلوا َعِلّیًا َفِإنَُّه أَْفَضُل النَّاِس بَْعدى ِمْن َذَکٍر و أُْنثى ما أَْنَزَل ا هلل الرِّ َمعاِشَرالّناِس، َفضِّ
َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن، َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َردَّ َعَلى َقْولى هذا َولَْم ُيواِفْقُه.
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أاَل ِإنَّ َجْبرئیَل َخبَّرنى َعِن ا هلل َتعالى بِذالَِك َوَيُقوُل: »َمْن عادى َعِلّیًا َولَْم َيَتَولَُّه َفَعَلْیِه لَْعَنتى،
َمْت لَِغٍد َواتَُّقوا هلل - أَْن ُتخالُِفوُه َفَتِزلَّ َقَدٌم بَْعَد ُثُبوِتها -   َو َغَضبى«، )َو لَْتْنُظْر نَْفٌس ما َقدَّ

ِإنَّ ا هلل َخبیٌر بِما َتْعَمُلوَن(.
ْن ُيخالُِفُه(:  َمعاِشَر النَّاِس، ِإنَُّه َجْنُب ا هلل الَّذى َذَکَر فى ِکتابِِه الَعزيِز، َفقاَل تعالى )ُمْخِبراً َعمَّ

ْطُت فى َجْنِب ا هلل(. )أَْن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتا َعلى ما َفرَّ
َمعاِشَرالّناِس، َتَدبَُّروا الُْقْرآَن َو اْفَهُموا آياِتِه َواْنُظُروا ِإلى ُمْحَكماِتِه َوالَتتَِّبعوا ُمَتشابَِهُه، 
َن لَُكْم زواِجَرُه َولَْن ُيوِضَح لَُكْم َتْفسیَرُه ِإالَّ الَّذى أَنَا آِخٌذ بَِیِدِه َوُمْصِعُدُه  َفَواهلل لَْن ُيَبیِّ

ِإلى َوشائٌل بَِعُضِدِه )َو راِفُعُه بَِیَدى( َو ُمْعِلُمُكْم:
 أَنَّ َمْن ُکْنُت َمْوالُه َفهذا َعِلى َمْوالُه، 

َوَجلَّ أَْنَزلَها َعَلى. َو ُهَو َعِلى ْبُن أَبى طالٍِب أَخى َو َوِصّیى، َو ُمواالُتُه ِمَن ا هلل َعزَّ
ْقُل اأْلَْکَبُر، ْقُل اأْلَْصَغُر، َوالُْقْرآُن الثِّ بیَن ِمْن ُولْدى )ِمْن ُصْلِبِه( ُهُم الثِّ یِّ َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ َعِلّیًا َوالطَّ

 َفُكلُّ واِحٍد ِمْنُهما ُمْنِبٌئ َعْن صاِحِبِه َو ُمواِفٌق لَُه، لَْن َيْفَتِرقا َحّتى َيِردا َعَلى الَْحْوَض.
أاَل ِإنَُّهْم أَُمناُء ا هلل فى َخْلِقِه َو ُحّكاُمُه فى أَْرِضِه. أاَلَوَقْد أَدَّْيُت.

، َوَجلَّ َوَجلَّ قاَل َو أَنَا ُقْلُت َعِن ا هلل َعزَّ أاَل َوَقْد بَلَّْغُت، أاَلَوَقْد أَْسَمْعُت، أاَلَوَقْد أَْوَضْحُت، أاَل َو ِإنَّ ا هلل َعزَّ
 أاَلِإنَُّه ال »أَمیَرالُْمْؤِمنیَن« َغْیَر أَخى هذا، أاَل الَتِحلُّ ِإْمَرُة الُْمْؤِمنیَن بَْعدى اِلََحٍد َغْیِرِه.

بخش چهارم: بلند كردن امیرالمؤمنین)ع( به دست رسول خدا)ص(
َمعاِشَرالّناِس، هذا َعِلٍىّ أخى َو َوصیى َو واعى ِعْلمى، َو َخلیَفتى فى اُمَّتى َعلى َمْن آَمَن بى 
َوَجلَّ َوالّداعى ِإلَْیِه َوالْعاِمُل بِماَيْرضاُه َوالُْمحاِرُب اِلَْعدائِه َوالُْموالى َوَعلى َتْفسیِر ِکتاِب ا هلل َعزَّ

 َعلى طاَعِتِه َوالّناهى َعْن َمْعِصَیِتِه. ِإنَُّه َخلیَفُة َرُسوِل ا هلل َو أَمیُرالُْمْؤِمنیَن َواإْلماُم الْهادى ِمَن ا هلل، 
ُل الَْقْوُل لََدى(. َو قاِتُل الّناِکثیَن َوالْقاِسطیَن َوالْماِرقیَن بَِأْمِرا هلل . َيُقوُل ا هلل: )ماُيَبدَّ

بَِأْمِرَك ياَربِّ أَقوُل: اَلَّلُهمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه )َواْنُصْر َمْن نََصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذلَُه( 
َوالَْعْن َمْن أَْنَكَرُه َواْغِضْب َعلى َمْن َجَحَد َحقَُّه.

َك ِعْنَدَتْبییِن ذالَِك َونَْصِبَك ِإّياُه لِهَذا الَْیْوِم:  اللهمَّ ِإنََّك أَْنَزلَْت اْلَيَة فى َعِلٍىّ َولِیِّ
)الَْیْوَم أَْکَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتى َو َرضیُت لَُكُم اإْلِْسالَم دينًا(، 
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)َو َمْن َيْبَتِغ َغْیَراإْلِْسالِم دينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفى اْلِخَرِة ِمَن الْخاِسريَن(.
 اللهمَّ ِإنِّى أُْشِهُدَك أَنِّى َقْد بَلَّْغُت.

بخش پنجم: تأكید بر توجه امت به مسألة امامت
َوَجلَّ ديَنُكْم بِِإماَمِتِه. َفَمْن لَْم َيْأَتمَّ بِِه َوبَِمْن َيُقوُم َمقاَمُه ِمْن ُولْدى  َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّما أَْکَمَل ا هلل َعزَّ

ْنیا َواْلِخَرِة( َوَجلَّ َفُأولِئَك الَّذيَن َحِبَطْت أَْعمالُُهْم )ِفى الدُّ ِمْن ُصْلِبِه ِإلى َيْوِم الِْقیاَمِة َوالَْعْرِض َعَلى ا هلل َعزَّ
َو ِفى الّناِرُهْم خالُِدوَن، )الُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذاُب َوالُهْم ُيْنَظروَن(.

، ُکْم َعَلّىّ َمعاِشَرالّناِس، هذا َعِلى، أَْنَصُرُکْم لى َوأََحقُُّكْم بى َوأَْقَربُُكْم ِإلَى َوأََعزُّ
َوَجلَّ َوأَنَاَعْنُه راِضیاِن. َو مانََزلَْت آَيُة ِرضًا )فى الُْقْرآِن( ِإالّ فیِه،   َوا هلل َعزَّ

َوال خاَطَب ا هلل الَّذيَن آَمُنوا ِإالّبََدأ بِِه، َوالنََزلَْت آَيُة َمْدٍح ِفى الُْقْرآِن ِإالّ فیِه، َوالَشِهَد ا هلل بِالَْجنَِّة 
فى )َهْل أَتى َعَلى ااْلِْنساِن( ِإالّلَُه، َوال أَْنَزلَها فى ِسواُه َوالَمَدَح بِها َغْیَرُه.

َمعاِشَرالّناِس، ُهَو ناِصُر ديِن ا هلل َوالُْمجاِدُل َعْن َرُسوِل ا هلل، َو ُهَوالتَِّقى النَِّقى الْهاِدى الَْمْهِدى. 
نَِبیُُّكْم َخْیُر نَبى َو َوِصیُُّكْم َخْیُر َوِصى )َوبَُنوُه َخْیُراأْلَْوِصیاِء(.

يَّتى ِمْن ُصْلِب )أَمیِرالُْمْؤِمنیَن( َعِلى. يَُّة ُکلِّ نَِبى ِمْن ُصْلِبِه، َو ُذرِّ َمعاِشَرالّناِس، ُذرِّ
َمعاِشَر الّناِس، ِإنَّ ِإْبلیَس أَْخَرَج آَدَم ِمَن الَْجنَِّة بِالَْحَسِد، َفالَتْحُسُدوُه َفَتْحِبَط أَْعمالُُكْم َوَتِزلَّ أَْقداُمُكْم، 

، َوَکْیَف بُِكْم َوأَْنُتْم َو ِمْنُكْم أَْعداُءا هلل، َوَجلَّ َفِإنَّ آَدَم أُْهِبَط ِإلَى اأْلَرِض بَِخطیَئٍة واِحَدٍة، َوُهَو َصْفَوُةا هلل َعزَّ
أاَل َو ِإنَُّه الُيْبِغُض َعِلّیًا ِإالَّشِقى، َو الُيوالى َعِلّیًا ِإالَّ َتِقى، َو الُيْؤِمُن بِِه ِإالّ ُمْؤِمٌن ُمْخِلٌص.

َو فى َعِلى - َوا هلل - نََزلَْت ُسوَرُة الَْعْصر: 
حیِم، َوالَْعْصِر، ِإنَّ اإْلِْنساَن لَفى ُخْسٍر(  ْحمِن الرَّ )بِْسِم ا هلل الرَّ

ْبِر(. )ِإالّ َعلّیًا الّذى آَمَن َو َرِضى بِالَْحقِّ َوالصَّ
ُسوِل ِإالَّالَْبالُغ الُْمبیُن. َمعاِشَرالّناِس، َقِد اْسَتْشَهْدُت ا هلل َوبَلَّْغُتُكْم ِرسالَتى َو ما َعَلى الرَّ

َمعاِشَرالّناِس، )إتَُّقوا هلل َحقَّ ُتقاِتِه َوالَتموُتنَّ ِإالّ َوأَْنُتْم ُمْسِلُموَن(.

بخش ششم: اشاره به كارشکنی های منافقین
َمعاِشَرالّناِس، )آِمُنوا بِا هلل َو َرُسولِِه َوالنَّوِر الَّذى أُْنِزَل َمَعُه ِمْن َقْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوهًا َفَنُردَّها،
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ْبِت(. )با هلل ما َعنى بِهِذِه اْلَيِة ِإالَّ َقْومًا ِمْن أَْصحابى  َعلى أَْدباِرها أَْو نَْلَعَنُهْم َکما لََعنَّا أَْصحاَب السَّ
ْفِح َعْنُهْم َفْلَیْعَمْل ُکلُّ اْمِرٍئ   أَْعِرُفُهْم بَِأْسمائِِهْم َوأَْنسابِِهْم، َوَقْد أُِمْرُت بِالصَّ

َعلى ماَيِجُد لَِعِلى فى َقْلِبِه ِمَن الُْحبِّ َوالُْبْغِض(.
َوَجلَّ َمْسلوٌك ِفى ُثمَّ فى َعِلى ْبِن أَبى طالٍِب، َمعاِشَرالّناِس، النُّوُر ِمَن ا هلل َعزَّ

، َوَجلَّ ُثمَّ ِفى النَّْسِل ِمْنُه ِإلَى الْقائِِم الَْمْهِدى الَّذى َيْأُخُذ بَِحقِّ ا هلل َو بُِكلِّ َحّق ُهَو لَنا، اِلَنَّ ا هلل َعزَّ
ريَن َوالْمُعاِنديَن َوالُْمخالِفیَن َوالْخائِنیَن َواْلِثمیَن َوالَّظالِمیَن، ًة َعَلى الُْمَقصِّ  َقْد َجَعَلنا ُحجَّ

َوالْغاِصبیَن ِمْن َجمیِع الْعالَمیَن.
ُسُل، أََفِإْن ِمتُّ أَْوُقِتْلُت اْنَقَلْبُتْم َعلى أَْعقابُِكْم؟  َمعاِشَرالّناِس، أُْنِذُرُکْم أَنّى َرُسوُل ا هلل َقْدَخَلْت ِمْن َقْبِلى الرُّ

ا هلل َشْیئًا َوَسَیْجِزى ا  هلل الّشاِکريَن )الّصابِريَن(. َوَمْن َيْنَقِلْب َعلى َعِقَبْیِه َفَلْنهان َيُضرَّ
ْكِر، ُثمَّ ِمْن بَْعِدِه ُولْدى ِمْن ُصْلِبِه. ْبِر َوالشُّ  أاَلَوِإنَّ َعِلّیًا ُهَوالَْمْوُصوُف بِالصَّ

َمعاِشَرالّناِس، الَتُمنُّوا َعَلى بِِإْسالِمُكْم، بَْل الَتُمنُّوا َعَلى ا  هلل َفُیْحِبَط َعَمَلُكْم َوَيْسَخَط َعَلْیُكْم ،
َو َيْبَتِلَیُكْم بُِشواٍظ ِمْن ناٍر َونُحاٍس، ِإنَّ َربَُّكْم لَِبا الِْمْرصاِد.

ٌة َيْدُعوَن ِإلَى الّناِر َوَيْوَم الِْقیاَمِة الُيْنَصروَن.  َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه َسَیُكوُن ِمْن بَْعدى أَئمَّ
َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ ا هلل َوأَنَا بَريئاِن ِمْنُهْم.

ِريَن. ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن الّناِر َولَِبْئَس َمْثَوى الُْمَتَكبِّ َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّهْم َوأَْنصاَرُهْم َوأَْتباَعُهْم َوأَْشیاَعُهْم ِفى الدَّ
حیَفِة، َفْلَیْنُظْر أََحُدُکْم فى َصحیَفِتِه!!  أاَل ِإنَُّهْم أَْصحاُب الصَّ

َمعاِشَرالّناِس، ِإنِّى أََدُعها ِإماَمًة َو ِوراَثًة )فى َعِقبى ِإلى َيْوِم الِْقیاَمِة(،
ًة َعلى ُکلِّ حاِضٍر َوغائٍب   َوَقْد بَلَّْغُت ما أُِمرُت بَِتْبلیَغها ُحجَّ

ْن َشِهَد أَْولَْم َيْشَهْد، ُولَِد أَْولَْم ُيولَْد، َو َعلى ُکلِّ أََحٍد ِممَّ
ِغ الْحاِضُر الْغائَِب َوالْوالُِد الَْولََد ِإلى َيْوِم الِْقیاَمِة. َوَسَیْجَعُلوَن اإْلِماَمَة بَْعدى ُمْلكًا َو اْغِتصابًا،   َفْلُیَبلِّ

)أاَل لََعَن ا هلل الْغاِصبیَن الُْمْغَتصبیَن(، َوِعْنَدها َسَیْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثََّقالِن )َمْن َيْفَرُغ( 
َوُيْرِسُل َعَلْیُكما ُشواٌظ ِمْن ناٍر َونُحاٌس َفالَتْنَتِصراِن.

ِب،  یِّ َوَجلَّ لَْم َيُكْن لَِیَذَرُکْم َعلى ما أَْنُتْم َعَلْیِه َحّتى َيمیَزالَْخبیَث ِمَن الطَّ َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ ا هلل َعزَّ
َو ما کاَن ا هلل لُِیْطِلَعُكْم َعَلى الَْغْیِب.

ُكَها اإْلِماَم الَْمْهِدى، َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه ما ِمْن َقْرَيٍة ِإالّ َوا هلل ُمْهِلُكها بَِتْكذيِبها َقْبَل َيْوِم الِْقیاَمِة َو ُمَملِّ



282

ٌق َوْعَدُه. َوا هلل ُمَصدِّ
لیَن، َوُهَو ُمْهِلُك اْلِخريَن. لیَن، َوا هلل لََقْد أَْهَلَك اأْلَوَّ َمعاِشَرالّناِس، َقْد َضلَّ َقْبَلُكْم أَْکَثُراأْلَوَّ

قاَل ا هلل َتعالى:
بیَن(. لیَن، ُثمَّ نُْتِبُعُهُم اْلِخريَن، کذالَِك نَْفَعُل بِالُْمْجِرمیَن، َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ )أَلَْم نُْهِلِك اأْلَوَّ

بخش هفتم: پیروان اهل بیت)ع( و دشمنان ایشان
باِعِه، ُثمَّ َعِلى ِمْن بَْعدى. َمعاِشَرالّناِس، أَنَا ِصراُط ا هلل الُْمْسَتقیُم الَّذى أََمَرُکْم بِاتِّ

ُة )الُْهدى(، َيْهدوَن ِإلَى الَْحقِّ َو بِِه َيْعِدلوَن. ُثمَّ ُولْدى ِمْن ُصْلِبِه أَئِمَّ
حیِم. الَْحْمُد هللِ َرِب الْعالَمیَن...« ِإلى آِخِرها، ْحمِن الرَّ ُثمَّ َقَرأَ: »بِْسِم ا هلل الرَّ

َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ ا هلل َقْد أََمَرنى َونَهانى، َوَقْد أََمْرُت َعِلّیًا َونََهْیُتُه )بَِأْمِرِه(. َفِعْلُم اأْلَْمِر َوالنَُّهى لََدْيِه، 
َفاْسَمُعوا اِلَْمِرِه َتْسَلُموا َوأَطیُعوُه َتْهَتُدوا َواْنَتُهوا لَِنْهِیِه َترُشُدوا، )َوصیُروا ِإلى ُمراِدِه( 

ُبُل َعْن َسبیِلِه. ْق بُِكُم السُّ َوال َتَتَفرَّ
ْت، ْت َوِإيَّاُهْم َخصَّ َوقاَل: ِفى نََزلَْت َوفیِهْم )َوا هلل( نََزلَْت، َولَُهْم َعمَّ

 أُولئَك أَْولِیاُءا هلل الَّذيَن الَخْوٌف َعَلْیِهْم َوالُهْم َيْحَزنوَن،
 أاَل ِإنَّ ِحْزَب ا هلل ُهُم الْغالُِبوَن.

یاطیِن يوحى بَْعُضُهْم ِإلى بَْعٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغروراً. َفهاُءالْغاُووَن ِإْخواُن الشَّ  أاَل ِإنَّ أَْعدائَُهْم ُهُم السُّ
: )الَتِجُد َقْومًا ُيؤِمُنوَن بِا هلل َوالَْیْوِم اْلِخِر  َوَجلَّ  أاَل ِإنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذيَن َذَکَرُهُم ا هلل فى ِکتابِِه، َفقاَل َعزَّ

ُيوادُّوَن َمْن حادَّا هلل َو َرُسولَُه َولَْوکانُوا آبائَُهْم أَْوأَْبنائَُهْم أَْوِإْخوانَُهْم أَْوَعشیَرَتُهْم، 
أُولِئَك َکَتَب فى ُقلوبِِهُم اإْليماَن( ِإلى آِخرالَيِة.

َوَجلَّ َفقاَل:  أاَل ِإنَّ أَْولِیائَُهُم الُْمْؤِمنوَن الَّذيَن َوَصَفُهُم ا هلل َعزَّ
)الَّذيَن آَمُنوا َولَْم َيْلِبُسوا إيمانَُهْم بُِظْلٍم أُولِئَك لَُهُم اأْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتدوَن(.

)أاَل ِإنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذيَن آَمُنوا َولَْم َيْرتابوا(.
أاَل ِإنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذيَن يْدُخلوَن الَْجنََّة بَِسالٍم آِمنیَن، َتَتَلّقاُهُم الَْمالئَِكُة بِالتَّْسلیِم َيُقولوَن: 

َسالٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلوها خالِديَن.
أاَل ِإنَّ أَْولِیائَُهْم، لَُهُم الَْجنَُّة ُيْرَزقوَن فیها بَِغْیِر ِحساٍب. أاَل ِإنَّ أَْعدائَُهُم الَّذيَن َيْصَلوَن َسعیراً.
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أاَل ِإنَّ أَْعدائَُهُم الَّذيَن َيْسَمعوَن لَِجَهنََّم َشهیقًا َو ِهى َتفوُر َو َيَرْوَن لَهاَزفیراً.
ٌة لََعَنْت أُْخَتها( الية. أاَل ِإنَّ أَْعدائَُهُم الَّذيَن قاَل ا هلل فیِهْم: )ُکلَّما َدَخَلْت أُمَّ

: )ُکلَّما أُلِْقى فیها َفْوٌج َسَألَُهْم َخَزنَُتها أَلَْم َيأِتُكْم نَذيٌر، َوَجلَّ أاَل ِإنَّ أَْعدائَُهُم الَّذيَن قاَل ا هلل َعزَّ
َل ا هلل ِمْن َشىٍء ِإْن أَْنُتْم ِإالّ فى َضالٍل َکبیٍر( ِإلى َقوله:  ْبنا َو ُقلنا مانَزَّ  قالوا بَلى َقْد جاَءنا نَذيٌر َفَكذَّ
عیِر(. أاَل ِإنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم بِالَْغْیِب، لَُهْم َمْغِفَرٌة َوأَْجٌر َکبیٌر. )أاَلَفُسْحقًا اِلَْصحاِب السَّ

عیِر َواأْلَْجِر الَْكبیِر. َمعاِشَرالَناِس، َشّتاَن مابَْیَن السَّ
( َمْن َمَدَحُه ا هلل َو أََحبَُّه. ُه ا هلل َولََعَنُه، َو َولِیُّنا )ُکلُّ نا َمْن َذمَّ )َمعاِشَرالّناِس(، َعُدوُّ

َمعاِشَر الّناِس، أاَلَوِإنّى )أَنَا( النَّذيُر و َعِلىَّ الَْبشیُر.
)َمعاِشَرالّناِس(، أاَل َو ِإنِّى ُمْنِذٌر َو َعِلىَّ هاٍد.

َمعاِشَر الّناس )أاَل( َو ِإنّى نَبى َو َعِلىَّ َوِصّیى.
)َمعاِشَرالّناِس، أاَلَوِإنِّى َرسوٌل َو َعِلىَّ اإْلِماُم َوالَْوِصى ِمْن بَْعدى،
ُة ِمْن بَْعِدِه ُولُْدُه. أاَلَوِإنّى والُِدُهْم َوُهْم َيْخُرجوَن ِمْن ُصْلِبِه(. َواأْلَئِمَّ

بخش هشتم: حضرت مهدی عجل اهلل فرجه الشریف
أاَل ِإنَّ خاَتَم اأْلَئَِمِة ِمنَّا الْقائَِم الَْمْهِدى.

يِن. أاَل ِإنَُّه الّظاِهُر َعَلى الدِّ
أاَل ِإنَُّه الُْمْنَتِقُم ِمَن الّظالِمیَن.

أاَل ِإنَُّه فاِتُح الُْحُصوِن َوهاِدُمها.
ْرِك َوهاديها. أاَل ِإنَُّه غالُِب ُکلِّ َقبیَلٍة ِمْن أَْهِل الشِّ

أاَلِإنَُّه الُْمْدِرُك بُِكلِّ ثاٍر اِلَْولِیاِءا هلل.
أاَل ِإنَُّه الّناِصُر لِديِن ا هلل.

أاَل ِإنَُّه الَْغّراُف ِمْن بَْحٍر َعمیٍق.
أاَل ِإنَُّه َيِسُم ُکلَّ ذى َفْضٍل بَِفْضِلِه َو ُکلَّ ذى َجْهٍل بَِجْهِلِه.

أاَل ِإنَُّه ِخَیَرُةا هلل َو ُمْختاُرُه.
أاَل ِإنَُّه واِرُث ُکلِّ ِعْلٍم َوالُْمحیُط بُِكلِّ َفْهٍم.
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ُد اِلَْمِر آياِتِه. َوَجلَّ َو الُْمَشیِّ ِه َعزَّ أاَل ِإنَُّه الُْمْخِبُر َعْن َربِّ
ديُد. شیُد السَّ أاَل ِإنَُّه الرَّ
ُض ِإلَْیِه. أاَل ِإنَُّه الُْمَفوَّ

َر بِِه َمْن َسَلَف ِمَن الُْقروِن بَْیَن َيَدْيِه. أاَل ِإنَُّه َقْد بَشَّ
َة بَْعَدُه َوال َحقَّ ِإالّ َمَعُه َوالنُوَر ِإالِّعْنَدُه. ًة َوالُحجَّ أاَل ِإنَُّه الْباقى ُحجَّ

أاَل ِإنَُّه الغالَِب لَُه َوالَمْنصوَر َعَلْیِه.
ِه َو عالِنَیِتِه. أاَلَوِإنَُّه َولِى  ا هلل فى أَْرِضِه، َوَحَكُمُه فى َخْلِقِه، َوأَمیُنُه فى ِسرِّ

بخش نهم: مطرح كردن بیعت
َمعاِشَرالّناِس، ِإنّى َقْدبَیَّْنُت لَُكْم َوأَْفَهْمُتُكْم، َو هذا َعِلى ُيْفِهُمُكْم بَْعدى. 

أاَلَوِإنِّى ِعْنَد اْنِقضاِء ُخْطَبتى أَْدُعوُکْم ِإلى ُمصاَفَقتى َعلى بَْیَعِتِه َو اإِلْقراِربِِه، ُثمَّ ُمصاَفَقِتِه بَْعدى. 
. َوَجلَّ أاَلَوِإنَّى َقْد باَيْعُت  ا هلل َو َعِلى َقْد باَيَعنى. َوأَنَا آِخُذُکْم بِالَْبْیَعِة لَُه َعِن ا هلل َعزَّ

 )ِإنَّ الَّذيَن ُيباِيُعونََك ِإنَّما ُيباِيُعوَن ا هلل، َيُدا هلل َفْوَق أَْيديِهْم. َفَمْن نََكَث َفِإنَّما َيْنُكُث َعلى نَْفِسِه،
 َو َمْن أَْوفى بِما عاَهَد َعَلْیُه ا هلل َفَسُیْؤتیِه أَْجراً َعظیمًا(.

بخش دهم: حالل و حرام، واجبات و محرمات
َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة ِمْن َشعائِرا هلل، 

َف بِِهما( الَية. وَّ )َفَمْن َحجَّ الَْبْیَت أَِواْعَتَمَر َفالُجناَح َعَلْیِه أَْن َيطَّ
واالَْبْیَت، َفماَوَرَدُه أَْهُل بَْیٍت ِإالَّ اْسَتْغَنْوا َو أُْبِشروا، َوالَتَخلَّفوا َعْنُه ِإالّبََتُروا َو اْفَتَقُروا. َمعاِشَرالّناِس، ُحجُّ

َمعاِشَرالّناِس، ماَوَقَف بِالَْمْوِقِف ُمْؤِمٌن ِإالََّغَفَرا هلل لَُه ماَسَلَف ِمْن َذْنِبِه ِإلى َوْقِتِه ذالَِك، 
ُتُه اْسَتْأنََف َعَمَلُه. َفِإذا اْنَقَضْت َحجَّ

َمعاِشَرالنَّاِس، الُْحّجاُج ُمعانُوَن َو نََفقاُتُهْم ُمَخلََّفٌة َعَلْیِهْم َوا  هلل الُيضیُع أَْجَرالُْمْحِسنیَن.
وا الَْبْیَت بَِكماِل الّديِن َوالتََّفقُِّه، َوالَتْنَصِرُفوا َعِن الْمَشاِهِدِإالّ بَِتْوبٍَة َو ِإْقالٍع. َمعاِشَرالّناِس، ُحجُّ

 ، َوَجلَّ کاَة َکما أََمَرُکُم ا هلل َعزَّ الَة َو آُتوا الزَّ َمعاِشَرالّناِس، أَقیُموا الصَّ
َوَجلَّ ٌن لَُكْم، الَّذى نََصَبُه ا هلل َعزَّ ْرُتْم أَْونَِسیُتْم َفَعِلى َولِیُُّكْم َوُمَبیِّ َفِإْن طاَل َعَلْیُكُم اأْلََمُد َفَقصَّ
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يَّتى ُيْخِبرونَُكْم بِماَتْسَألُوَن َعْنُه  ى َو أَنَا ِمْنُه، َو ُهَو َو َمْن َتْخُلُف ِمْن ُذرِّ  لَُكْم بَْعدى أَمیَن َخْلِقِه. ِإنَُّه ِمنِّ
ُنوَن لَُكْم ما الَتْعَلُموَن. َوُيَبیِّ

َفُهما َفآُمَر بِالَْحالِل َو اَنَهى َعِن الَْحراِم فى َمقاٍم واِحٍد،  أاَل ِإنَّ الَْحالَل َوالَْحراَم أَْکَثُرِمْن أَْن أُحِصَیُهما َوأَُعرِّ
َوَجلَّ فى َعِلٍىّ أمیِرالُْمْؤِمنیَن  ْفَقَة لَُكْم بَِقُبوِل ماِجْئُت بِِه َعِن ا هلل َعزَّ َفُأِمْرُت أَْن آُخَذ الَْبْیَعَة ِمْنُكْم َوالصَّ

ى َوِمْنُه إماَمٌة فیِهْم قائَِمٌة،  َواأَلْوِصیاِء ِمْن بَْعِدِه الَّذيَن ُهْم ِمنِّ
ُر َو َيْقضى. خاِتُمها الَْمْهدى ِإلى َيْوٍم َيْلَقى ا هلل الَّذى ُيَقدِّ

ْل. َمعاِشَرالّناِس، َو ُکلُّ َحالٍل َدلَْلُتُكْم َعَلْیِه َوُکلُّ َحراٍم نََهْیُتُكْم َعْنُه َفِإنِّى لَْم أَْرِجْع َعْن ذالَِك َو لَْم أُبَدِّ
ُدالَْقْوَل: ُروُه. أاَل َو ِإنِّى اَُجدِّ لُوُه َوالُتَغیِّ أاَل َفاْذُکُروا ذالَِك َواْحَفُظوُه َو َتواَصْوابِِه، َوال ُتَبدِّ

کاَة َوْأُمُروا بِالَْمْعروِف َواْنَهْوا َعِن الُْمْنَكِر. الَة َوآُتوا الزَّ  أاَل َفَأقیُموا الصَّ
ى َوَتْنَهْوُه َعْن  ُغوُه َمْن لَْم َيْحُضْر َو َتْأُمرُوُه بَِقُبولِِه َعنِّ أاَلَوِإنَّ َرْأَس اأْلَْمِر بِالَْمْعُروِف أَْن َتْنَتُهوا ِإلى َقْولى َوُتَبلِّ

ى. َوال أَْمَر بَِمْعروٍف َوال نَْهى َعْن ُمْنَكٍر ِإالََّمَع ِإماٍم َمْعصوٍم. َوَجلَّ َوِمنِّ ُمخالََفِتِه، َفِإنَُّه أَْمٌر ِمَن ا هلل َعزَّ
ى َوِمْنُه،  ْفُتُكْم ِإنَُّهْم ِمنِّ َة ِمْن بَْعِدِه ُولُْدُه، َوَعرَّ ُفُكْم أَنَّ اأْلَئِمَّ َمعاِشَرالّناِس، الُْقْرآُن ُيَعرِّ

َحْیُث َيُقوُل ا هلل فى ِکتابِِه: )َو َجَعَلها َکِلَمًة باِقَیًة فى َعِقِبِه(. َوُقْلُت:
ْكُتْم بِِهما«. »لَْن َتِضلُّوا ما ِإْن َتَمسَّ

 : َوَجلَّ َمعاِشَرالّناِس، التَّْقوى، التَّْقوى، َواْحَذُروا الّساَعَة َکما قاَل ا هلل َعزَّ
)ِإنَّ َزلَْزلََة الّساَعِة َشىٌء َعظیٌم(. اُْذُکُروا الَْمماَت )َوالَْمعاَد( َوالِْحساَب َوالَْموازيَن َوالُْمحاَسَبَة بَْیَن َيَدى َربِّ 

الْعالَمیَن َوالثَّواَب َوالِْعقاَب. 
َئِة َفَلْیَس لَُه ِفى الِجناِن نَصیٌب. یِّ َفَمْن جاَء بِالَْحَسَنِة أُثیَب َعَلْیها َو َمْن جاَء بِالسَّ

بخش یازدهم: بیعت گرفتن رسمی
َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّكْم أَْکَثُر ِمْن أَْن ُتصاِفُقونى بَِكفٍّ واِحٍد فى َوْقٍت واِحٍد،

َوَجلَّ أَْن آُخَذ ِمْن أَلِْسَنِتُكُم اإْلِْقراَر بِما َعقَّْدُت لَِعِلٍىّ أَمیِرالُْمْؤمنیَن، َوَقْد أََمَرِنى ا هلل َعزَّ
يَّتى ِمْن ُصْلِبِه. ِة ِمّنى َو ِمْنُه، َعلى ما أَْعَلْمُتُكْم أَنَّ ُذرِّ  َولَِمْن جاَء بَْعَدُه ِمَن اأْلَئِمَّ

َفُقولُوا بَِأْجَمِعُكْم: 
نا َوَربَِّك فى أَْمِر ِإماِمنا َعِلٍىّ أَمیِرالُْمْؤِمنیَن  »ِإنّا ساِمُعوَن ُمطیُعوَن راُضوَن ُمْنقاُدوَن لِما بَلَّْغَت َعْن َربِّ
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ِة. نُباِيُعَك َعلى ذالَِك بُِقلُوبِنا َوأَْنُفِسنا َوأَلِْسَنِتنا َوأَْيدينا.  َو َمْن ُولَِد ِمْن ُصْلِبِه ِمَن اأْلَئِمَّ
ُل، َوال نَُشكُّ )َوالنَْجَحُد( َوالنَْرتاُب، ُر َوالنَُبدِّ على ذالَِك نَْحیى َو َعَلْیِه نَموُت َو َعَلْیِه نُْبَعُث. َوالنَُغیِّ

 َوال نَْرِجُع َعِن الَْعْهِد َوال نَْنُقُض الْمیثاَق.
يِتَك ِمْن ُولِْدِه بَْعَدُه،  ِة الَّذيَن َذَکْرَت ِمْن ُذرِّ َوَعْظَتنا بَِوْعِظ ا هلل فى َعِلٍىّ أَمیِرالْمْؤِمنیَن َواأْلَئِمَّ

الَْحَسِن َوالُْحَسْیِن َو َمْن نََصَبُه ا هلل بَْعَدُهما. َفالَْعْهُد َوالْمیثاُق لَُهْم َمْأُخوٌذ ِمنَّا،
 ِمْن ُقُلوبِنا َوأَْنُفِسنا َوأَلِْسَنِتنا َوَضمائِِرنا َوأَْيدينا. َمْن أَْدَرَکها بَِیِدِه َو ِإالَّ َفَقْد أََقرَّ بِِلساِنِه، 

َوال نَْبَتغى بِذالَِك بََداًل َوالَيَرى ا هلل ِمْن أَْنُفِسنا ِحَواًل. 
نَْحُن نَُؤّدى ذالَِك َعْنَك الّدانى والقاصى ِمْن اَْوالِدنا واَهالینا، 
َو نُْشِهُدا هلل بِذالَِك َو َکفى بِا هلل َشهیداً َوأَْنَت َعَلْینا بِِه َشهیٌد«.

َمعاِشَرالّناِس، ماَتُقولوَن؟ َفِإنَّ ا هلل َيْعَلُم ُکلَّ َصْوٍت َو خاِفَیَة ُکلِّ نَْفٍس،
 )َفَمِن اْهَتدى َفِلَنْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنَّما َيِضلُّ َعَلْیها(،
 َوَمْن باَيَع َفِإنَّما ُيباِيُع ا هلل، )َيُدا هلل َفْوَق أَْيديِهْم(.

َة  َمعاِشَرالّناِس، َفباِيُعوا ا  هلل َو باِيُعونى َوباِيُعوا َعِلّیًا أَمیَرالُْمْؤِمنیَن َوالَْحَسَن َوالُْحَسْیَن َواأْلَئِمَّ
ْنیا َواْلِخَرِة( َکِلَمًة باِقَیًة. ُيْهِلُك ا هلل َمْن َغَدَر َو َيْرَحُم َمْن َو ِفّى، )ِمْنُهْم ِفى الدُّ

 )َو َمْن نََكَث َفِإنَّما َيْنُكُث َعلى نَْفِسِه َو َمْن أَْوفى بِما عاَهَد َعَلْیُه ا هلل َفَسُیْؤتیِه أَْجراً َعظیمًا(.
ُموا َعلى َعلٍىّ بِِإْمَرِة الُْمْؤِمنیَن، َوُقولُوا:  َمعاِشَرالّناِس، ُقولُوا الَّذى ُقْلُت لَُكْم َوَسلِّ

)َسِمْعنا َو أََطْعنا ُغْفرانََك َربَّنا َو ِإلَْیَك الَْمصیُر(،
 َو ُقولوا: )اَلَْحْمُد هللِ الَّذى َهدانا لِهذا َو ما ُکّنا لَِنْهَتِدى لَْوال أَْن َهدانَا ا هلل( الية.

َوَجلَّ - َو َقْد أَْنَزلَهاِفى الُْقْرآِن - َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ َفضائَِل َعلِىّ ْبِن أَبى طالٍِب ِعْنَدا هلل َعزَّ
ُقوُه.  أَْکَثُر ِمْن أَْن أُْحِصَیها فى َمقاٍم واِحٍد، َفَمْن أَْنَبَاُکْم بِها َو َعَرَفها َفَصدِّ

َمعاِشَرالّناِس، َمْن ُيِطِع ا هلل َو َرُسولَُه َو َعِلّیًا َو اأْلَئَِمَة الَّذيَن َذکْرُتُهْم َفَقْد فاَزَفْوزاً َعظیمًا.
َمعاِشَرالنَّاِس، الّسابُِقوَن ِإلى ُمباَيَعِتِه َو ُمواالِتِه َو التَّْسلیِم َعَلْیِه بِِإْمَرِة الُْمْؤِمنیَن،

أُولئَك ُهُم الْفائُزوَن فى َجّناِت النَّعیِم.
َمعاِشَرالّناِس، ُقولُوا ما َيْرَضى ا هلل بِِه َعْنُكْم ِمَن الَْقْوِل،

ا هللَ َشْیئًا. َفِإْن َتْكُفُروا أَْنُتْم َو َمْن ِفى اأْلَْرِض َجمیعًا َفَلْن َيُضرَّ
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اللهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمنیَن )بِما أَدَّْيُت َوأََمْرُت( 
َواْغِضْب َعَلى )الْجاِحديَن( الْكاِفريَن،

َوالَْحْمُد هللِ َربِّ الْعالَمیَن.

ترجمه:
بخش اول: 

حمد و ثنای الهی
ستایش خدایی را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک 

است؛ سلطنتش پرجالل و در ارکان آفرینش اش بزرگ است. بی آن که 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 آسمان ها و گسترانندة زمین ها و حکمران آنها. دور و منزه از خصایص آفریده هاست

 و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است. هم اوست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزونی بخش

آفریده ها و نعمت ده ایجاد شده هاست. به یک نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده  ها هرگز او را نبینند.

کریم و بردبار و شکیباست. رحمت اش جهان شمول و عطایش منّت گذار. در انتقام بی شتاب و 

در کیفر سزاواران عذاب، صبور و شکیباست. بر نهان ها آگاه و بر درون ها دانا. پوشیده ها بر او آشکار 

و پنهان ها 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.

دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابندة دیده ها. بر پنهانی ها آگاه و بر کارها داناست.

  کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد مگر، او - عّزوجّل - 

خود، راه نماید و بشناساند.

گواهی می دهم که او »اهلل« است. هم او که تنّزهش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابدیت 

را شامل است. بی مشاور، فرمانش را اجرا، بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور سامان دهی فرماید. 

صورت آفرینش او را الگویی نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چاره جویی، 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 نمی دارد و کریمی که کارها به او باز می گردد.

و گواهی می دهم که او »اهلل« است که آفریدگان در برابر بزرگی اش فروتن و در مقابل عّزتش 

رام و به توانایی اش تسلیم و به هیبت و بزرگی اش فروتن اند. پادشاه هستی ها و چرخانندة سپهرها و 

رام کنندة آفتاب و ماه که هریک تا اََجل 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 شده ای است.

نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی. یکتا و بی نیاز، 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 بی نیاز 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؛ گران مایه و آمرزنده؛ اجابت کنندة 

دعا و افزایندة عطا، بر شمارندة نَفس ها؛ پروردگار جن و انسان است. 

چیزی بر او مشکل ننماید، فریاد فریادکنندگان او را آزرده نکند و اصراِر اصرارکنندگان او را به 

ستوه نیاورد. نیکوکاران را نگاه دار، 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 نبشته ها و فرستاده هایش ایمان دارم، فرمان او را گردن می گذارم و اطاعت می کنم؛ و به سوی خشنودی 

او می شتابم و به حکم او تسلیمم؛ چرا که به فرمانبری او شایق 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 می دهم. و وظیفة خود را در آن چه وحی شده به انجام

 می رسانم. مباد که از سوی او عذابی فرود آید، که کسی یاری دور ساختن آن از من نباشد. هر چند توانش

بسیار و دوستی اش )با من( خالص باشد.

- معبودی جز او نیست - چرا که اعالم فرموده که اگر آن چه )دربارة علی)ع(( نازل کرده به مردم 

 نرسانم، وظیفة رسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند تبارک و تعالی امنیت از ]آزار[ مردم را برایم تضمین
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کرده و البته که او بسنده و بخشنده است.

پس آن گاه خداوند چنین وحی فرستاده است: 

 »به نام خداوند همه مهِر مهرورز. ای فرستادة ما! آن چه 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 نرسانده ای؛ و او تو را از 

آسیب مردمان نگاه می دارد.«

ای مردم! 

 آن چه بر من فرود آمده، در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام 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 ابی طالب)ع( برادر، 

وصی و جانشین من در میان اّمت 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 آیه ای بر من نازل فرموده که: 

»همانا ولی، صاحب اختیار و سرپرست شما، خدا و پیامبر او و ایمان آوردگانی هستند که نماز به 

پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.« 

هر آینه علی بن ابی طالب)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 مالمت گران و مکر مسخره کنندگان اسالم را می دانم؛ 

همانا که خداوند در کتاب خود در وصفشان فرموده است: 

»به زبان آن چیزي را می گویند که در دل هایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند؛ حال 

آن که نزد خداوند بس بزرگ است.«

و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدان جا که مرا اُُذن ]سخن شنو و زودباور [

نامیده اند، به خاطر همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من، تا بدان جا 

که خداوند در این موضوع آیه ای 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 می کنند او تنها سخن می شنود - لیکن به خیر شماست، او )پیامبر(

به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند و راستگو می انگارد.«

 و اگر می خواستم 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[ می توانستم. لیکن سوگند به خدا در کارشان 

کرامت نموده، لب فروبستم. با این حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر این که آن چه در 

حق علی)ع( فرو فرستاده به گوش شما برسانم. 

سپس پیامبر)ص( چنین خواند: 

 » ای پیامبر ما! آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده - در حّق علی)ع( - ابالغ کن؛ وگرنه کار 

رسالتش را انجام نداده ای. و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد.«

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 می کنند 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 باورکننده اش

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 ایستاده ام. پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید؛ چرا

که خداوند عّزوجّل 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( 

ولّی و صاحب اختیار و امام شماست. آن گاه 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 آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست مگر آن چه 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( نهاده ام.

ای مردم! 

او را برتر بدانید؛ چرا که هیچ دانشی نیست مگر این که خداوند آن را در جان من نوشته و من 

نیز آن را در جان پیشوای پرهیزگاران، علی، ضبط کرده ام. 
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او )علی( پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سورة یاسین یاد کرده که: 

                                   »و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده ایم...«

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 نکوهش    گران 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 می کرد 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 منِکر 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 آتش گیری آن مردمانند؛ و سنگ، که 

برای حق ستیزان آماده شده است.

ای مردم! 

به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده اند 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 

هم سنگ 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 عّزوجّل از روی منّت و احسان خویش این برتری را به من پیشکش کرد و البته که خدایی 

جز او نیست. آگاه باشید: تمامی ستایش ها 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 روزی شان فرود آید.

دور دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم خشم باد بر آن که 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 گام هایتان پس از استواری درلغزد. 

که خداوند بر کردارتان آگاه است.

ای مردم! 

 همانا او هم جوار و همسایة خداوند است که در نبشتة عزیز خود او را یاد کرده و دربارة ستیزندگان

با او فرموده است:

»تا آن که مبادا کسی در روز رستخیز بگوید: افسوس که دربارة هم جوار 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. 

پس به خدا سوگند که باطن ها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را 

گرفته و باال آورده ام و اعالم می دارم که: 
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- هر آن که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست. 

و او علی بن 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 گران سنگ کوچک   ترند و قرآن یادگار گران 

سنگ بزرگ تر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود خبر می دهد 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 آن چه بر عهده ام 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 اّمت و بر 
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گروندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا که مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی 

اوست، عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید. 

او پشتیبان فرمانبرداری خداوند و بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول اهلل و 

 فرمانروای ایمانیان و پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با پیمان شکنان، روی گردانان

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 یاری اش 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 زیان کاران 

خواهد بود.«

 خداوندا!

تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.

بخش پنجم: 
تأکید بر توجه امت به مسألة امامت

ای مردم! 

خداوند عّزوجّل دین را با امامت علی)ع( تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان 
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من و از نسل او - تا برپایی رستاخیز و عرضة بر خدا - پیروی نکنند، در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده، 

در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود.

ای مردم! 

این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین شما نسبت به من است.

خداوند عّزوجّل 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! 

 به راستی که شیطاِن اغواگر، آدم را با رشک از بهشت راند، مبادا شما به علی رشک ورزید که

کرده هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهدشد.

آدم به خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال آن که برگزیدة خدای عّزوجّل 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 ایمان دار بی آالیش.

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 وظیفه ای جز بیان و ابالغ روشن نباشد!

ای مردم! 

             تقوا پیشه کنید؛ همان گونه که بایسته است. 

                                  و نمیرید جز با شرِف اسالم.

بخش ششم:
اشاره به کارشکنی های منافقین

ای مردم! 

»به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید، پیش از آن که چهره ها 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 صحابه اند که آنان را با نام و نََسب می شناسم،

لیکن به پرده پوشی 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 عّزوجل در جان من، سپس در جان علی بن ابی  طالب)ع(، آن گاه در نسل او 

تا قائم مهدی - که حق خدا و ما را می ستاند - جـاي گرفته.

     چرا که خداوند عّزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان،

                                       ستیزه گران، ناسازگاران، 

              خائنان و گنه کاران و ستم کاران و غاصبان،

              از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حّجت آورده است.

ای مردم! 

هشدارتان می دهم: همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسوالنی آمده و سپری گشته اند.

آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم، به جاهلیت عقب گرد می کنید؟

آن که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید، و خداوند سپاس گزاران شکیباگر 

را پاداش خواهد داد.

بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او، دارای کمال شکیبایی و سپاس گزاری اند.
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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 شعله ای از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود.

                                                       همانا پروردگار شما در کمین گاه است.

مردمان!

به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش می خوانند 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 صحیفه اند.

                                                  اکنون هر کس در صحیفة خود نظر کند.

ای مردم!

 اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای می   گذارم در نسل خود تا برپایی

 روز رستاخیز. و حال، مأموریت تبلیغی خود را انجام می دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که

زاده شده یا نشده اند 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 چپاول گران! و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب - شعله های 

آتش و مس گداخته - بر سر شما جن و انس خواهد ریخت. آن جاست 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 179 سورة آل عمران(
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ای مردم! 

هیچ سرزمینی نیست مگر این که 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 آن چه بازتان دارد، خودداری کنید تا راه 

یابید. به سوی هدف او حرکت کنید. راه های گونه گون شما را از راه او بازندارد!

بخش هفتم:
 پیروان اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشان

ای مردم! 

صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده. و پس از من علی)ع( است و آن گاه 

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: 

»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم الحمدهلّل رّب العالمین الّرحمن الّرحیم« - تا آخر سوره)توحید(.

هان! 

به خدا سوگند این سوره دربارة من نازل شده و شامل امامان می  باشد 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:

 ستیزندگان با امامان، گمراه،

و همکاران شیاطین اند.
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برای گمراهی مردمان، سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر می   رسانند.

بدانید که:

              خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده: 

»]ی پیامبر ما[ نمی یابی ایمان آوردگان به خدا و روز بازپسین، که ستیزه گران خدا و رسول را 

دوست ندارند، گرچه آنان پدران، برادران و خویشانشان باشند. آنان ]که چنین   اند[ خداوند ایمان را 

در دل هایشان نبشته است.« - تا آخر آیه.

هان! 

دوستداران امامان، ایمان آوردگانند که قرآن چنان توصیف فرموده: 

»آنان که ایمان آورده و باور خود را به شرک نیالوده اند، 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 شده اید. اینک داخل شوید که در بهشت، جاودانه خواهید بود.«

هان!

بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.

هان! 

دشمنان آنان کسانی اند که در آتش درآیند. و همانا نالة افروزش جهنم را می شنوند در حالی که 

شعله های آتش زبانه می کشد و زفیر )صدی بازدم( جهنم را نیز درمی یابند.

هان! 

خداوند دربارة ستیزه گران 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 می پرسند: مگر برایتان ترساننده ای نیامد؟! 

 می گویند: 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 ستیزه جویان 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.

بخش هشتم: 
حضرت مهدی عجل اهلل فرجه الشریف

آگاه باشید!

                 همانا آخرین امام، قائم مهدی)عج( از ماست. 

هان!

او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.

هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستم کاران.

هشدار! که اوست فاتح دژها و منهدم کنندة آنها.

هشدار! که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمای آنان.
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هشدار! که او خون خواه تمام اولیای خداست.

آگاه باشید! اوست یاور دین خدا.

هشدار! که از دریایی ژرف پیمانه هایی افزون گیرد.

هشدار! که او به هر ارزشمندی به اندازة ارزش او، و به هر نادان و بی ارزشی به اندازة نادانی اش 

نیکی کند.

هشدار! که او نیکو و برگزیدة خداوند است.

هشدار! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادراک هاست.

هان! 

بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه های 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 کرده اند.

آگاه باشید! که اوست حّجت پایدار و پس از او حّجتی نخواهد بود. درستی و راستی و نور و 

روشنایی تنها نزد اوست.

هان! 

کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزندة او یاری نخواهد گشت.

آگاه باشید! که او ولّی خدا در زمین، داور او در میان مردم،

                                  و امانتدار امور آشکار و نهان است.

بخش نهم: 
مطرح کردن بیعت

ای مردم!

من پیام خدا را برایتان آشکار کرده، تفهیم نمودم. و این علی)ع( است که پس از من شما را آگاه 

می کند.

 اینک شما را می خوانم 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 عّزوجل برای 

امامت او پیمان می گیرم. 

 » ]ای پیامبر [ آنان که با تو بیعت کنند، هر آینه با خدا بیعت کرده   اند. دست خدا باالی دستان آنان

است. و هر کس بیعت شکند، بر زیان خود شکسته، و آن  کس که بر پیمان خداوند استوار و باوفا باشد، 

خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد.«

 بخش دهم:
حالل و حرام، واجبات و محرمات

ای مردم! 

همانا حج و عمره از شعایر و آداب و رسوم خدایی است. پس زایران 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 بی بهره و نیازمند گردید.

ای مردم! 

مؤمنی در موقف )عرفات، مشعر، منا( نمانَد مگر این که 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 شده اند و هزینه های سفرشان جبران می شود 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 زیارتگاه ها جز با توبه و بازایستادن 

]از گناهان [ برنگردید.

ای مردم! 

نماز را به پا دارید و زکات بپردازید؛ همان سان که خداوند عّزوجل امر فرموده. پس اگر زمان بر 

شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد بردید، علی صاحب اختیار و تبیین کننده بر شماست. 

خداوند عّزوجل 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، پرسش های شما را پاسخ دهند و آن چه را نمی  دانید، به شما می آموزند.
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هان!

روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در این جا یک باره 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 آن چه از 

سوی خداوند آورده ام 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 برنمی   گردم.

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 می گویم: 

- 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 دیگران 

برسانید 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 نمی یابد.

ای مردم! 

قرآن بر شما روشن می  کند که امامان پس از علّی فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان 

از او و از من اند. چرا که خداوند در کتاب خود می گوید: 

»امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد...« 

و من نیز گفته ام 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، 

همان گونه که خداوند عّزوجل 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، بهره اي 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 عّزوجل 

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؛ همان گونه که اعالم کردم که ذّریّة من از نسل اوست.

پس همگان بگویید:

»البتّه که سخنان تو را شنیده پیروی می  کنیم 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 می بندیم با دل و جان و زبان و دست هایمان.

با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته می شویم. 

و هرگز آن را دگرگون نکرده،

شّک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمی گردیم.

]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. 



305

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 دل ها می گذرد می داند. 

»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 مّکاران را تباه می کند 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 می بریم. پروردگارا، آمرزش تو را می خواهیم 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 برتری های علی بن ابی طالب)ع( نزد خداوند عّزوجل - که در قرآن نازل فرموده - بیش از
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آن است که من یک باره 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 آن چه ادا کردم و فرمان دادم، ایمان آوردند، بیامرز.

                                                   و بر منکران کافر خشم گیر!
                                                        و الحمدهلل رّب العالمین.1

۱- ترجمه برگرفته از: پايگاه اطالع رسانی حوزه 



فاجعة بزرگ؛ جلوگیری از خالفت راستین پیامبر

فصل یازدهم
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خاتمیت افتخار بشریت
يکی از عنايات فوق العاده مهم خداوند به انسان ها، بعثت مستمر پیامبران است. پروردگار 
متعال از همان آغاز خلقت انسان، به منظور آشنا نمودن آنها با مهربانی های خداوند مهربان 
و رحیم راهنمايان راه يافته ای تحت نام »نبی« و يا »رسول« برای هدايت 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 می خواندند؛ از مهربانی های خدا می گفتند و از اشتیاق 

فوق العادة ربُّ االرباب نسبت به همگان سخن به میان می آوردند.
بايد قبول كنیم كه:

كار انبیا بسیار سخت و راه آنها بسیار دشوار بود. هرچند خداخواهی فطری است، اما به 
شرط آن كه غبار گذر زمان و اعصار رسوبات ضخیم و عمیق بر فطرت مردم ننشانده باشد.
تعلیم و تربیت به رغم آن كه ظاهری ساده دارد، اما در عمل اين كار بسیار سخت است.

تعلیم و تربیت - يعنی همان آموزش و پرورش- امري »سهِل ممتنع« است. 
سهِل ممتنع بودن تعلیم و تربیت، يک شکل است و زبان نرم وماليم پیامبران نیز 
شکلي ديگر. يعنی انبیا يک وظیفه داشتند، آن هم هدايت مردم در مسیر خداباوری. اين كار 
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انبیا بسیار مقّدس بوده است.
 اصوالً هرکسازخدابگویدوازمهربانیهایخدایرحمانسخنبهمیانآورد،قابلتقدیر
وتحسیناست. ولی برای مردمی كه جز زبان زور نمی فهمند، آب دادن به درخت بی بار و پرخار

است. 
وظیفةانبیا،فقطتبلیغخداباوریبود:

ُسوِل ِإالَّ الَْبالُغ الُْمبیُن .1  َو ما َعَلى الرَّ
بر پیامبران جز ابالغ دستورات الهی به مردم، چیز دیگری نیست.

در جای ديگری از قول پیامبـران شهر »انطاكیه« كه مردم، نبّوت آنها را قبول نداشتند، 
می فرمايد:

قالُوا َربُّنا َيْعَلُم ِإنَّا ِإلَْیُكْم لَُمْرَسُلوَن، َو ما َعَلْینا ِإالَّ الَْبالُغ الُْمبیُن.2
گفتند:

خداوند می داند که ما برای هدایت شما هستیم. 

در عین حال وظیفة ما فقط ابالغ است.

 اما همه جا اين سیاست كارآيی نداشت. البته مشکل در حاكمان بزه كار فاسد بود كه 
توحید را برای ادامة حاكمیت شرک آلود خود به مصلحت نمی ديدند. اين دست از حاكمان 
همواره افراد فاسد جامعه را برای مبارزه با هر حركتی كه باب میل آنها نبود، در اختیار 

داشتند كه هر وقت الزم بود آنها را برای سركوب مخالفان خود به كار می گرفتند. 
ديديم بخشی از اراذل و اوباش انطاكیه به مخالفت با پیامبران برخاستند و منکر پیامبری 
آنها شدند. پیامبران با ادب و مهربانی گفتند: ما پیامبران الهی هستیم و وظیفه ای جز ابالغ 
نداريم. همان گروه خیره سر، وقتی پیامبران را منعطف يافتند، بر گستاخی شان افزوده شد. 

لذا به پیامبران گفتند:
نَُّكْم ِمنَّا َعذاٌب أَلیم .3 قالُوا ِإنَّا َتَطیَّْرنا بُِكْم لَِئْن لَْم َتْنَتُهوا لََنْرُجَمنَُّكْم َو لََیَمسَّ

آنها گفتند:

ما شما را به فال بد گرفته ایم و شما را برای خود شوم می دانیم،

 اگر از این سخنان دست برندارید، شما را سنگسار خواهیم کرد،

و شکنجة دردناکی از ناحیة ما به شما خواهد رسید.
۱- سورة عنکبوت، آية ۱8.         

۲- سورة يس، آيات ۱۱6 و ۱7. 
۳- همان، آيه ۱8. 
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 هرچه بود با مقاومت مردم، مأموريت پیامبران در انطاكیه با موفقیت همراه نبود. مع االسف
بیشتر مشکالت پیامبران الهی مشکالت مشترک بود. يعنی:

- تحريک حاكمان طاغوتی و تحريک شدن مردم بی اطالع. 
غرض از گشودن اين بحث اشاره به دشــواری های طاقت فرسای پیامبران الهـی در 

مأموريت خود بود. به رغم اين موضوع، هرگزشمعشبافروزنهضتانبیاخاموشنشد،
واینحرکتعظیموآسمانیمتوقفنگردید.

رشد معنوی مردم
به رغم همة مشکالت راه انبیا كه مهم ترين مشکل، كشته شدن مستمر و ادامه دار انبیا 
بود، پیامبران الهی تا حد زيادی در انجام وظیفة خود موفق بوده اند. اين نشان دهدنة اين 

حقیقت است  كه حق همیشه پیروز است.
پروردگار سبحان برای آن كه در نهضت عظیم تبلیغ خداباوری تحّول فوق العاده ای 

ايجاد شود، دست به انجام چند كار عمده و استراتژيک زد:
1-دیناسالمکاملترینادیانالهیاست. پروردگار عالم مجموعه دستورالعمل هايی كه 

تضمین  كنندة سعادت دنیا و آخرت بشر است، به تدريج بر انبیای عظام فرو فرستاده بود. 
آن چه بر پیامبر اسالم نازل شد، همان دستورالعمل هاي قبل همراه با دستورات جديد بود. 

اسالم به همین دلیل كامل ترين اديان الهی است.
 2- با اين حساب عماًل ديگر نیازی به بعثت پیامبر جديد نبود؛ زيرا دیناسالم،دینهمیشة

مردموپیامبراسالمهمپیامبرهمیشةمردماست.
 3-  به رغم درستی اين دو موضوع،نیازبشربهراهنماوولّیوپیشوایالهیرانفینمیکند.

درتمامیادوار،بشرنیازمندپیشواییمنّزهازفسادومبّراازخالفومجهّزبهپاسخگوییبه
همةنیازهایدینیواعتقادیمردماست.

برای جامعیتچنینرهبری،ویبایدمنصوبپیامبرباشد تا مردم در خود وی و افکار 
وی و آيندة سرنوشت وی مطمئن شوند.

4- با اين استراتژی مهم،بعثـتپرهزینةانبیارا منتفی می كند. در عوضوظایفمهم

پیشواوخلیفةمنصوبپیامبر را می توان به دودسته تقسیم كرد:

الف: وظیفة خاص: 
خلیفة بالفصل پیامبر كه بايدمطیـعمطلقخداوندومنصوبپیامبـروطاهرومطهر
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ومعروفدرجامعه باشد، وظیفة ذاتی وی ترویجدینپیامبروشرحوبسطفروعاتدین
درچهارچوبافکارپیامبر است.

ب: وظیفة عام: 
يکی از زيبايی های اسالمی اسالموظیفـهدهـیووظیفـهپذیـریآحـادمـردماست. 

پیامبر اسالم فرموده اند:
 ُکلُُّكْم َراٍع َو ُکلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه،

َو اأْلَِمیُر الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َو ُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّته .1
بدانید که همة شما مسؤول هستید،

و همگان دربارة رعیّت و زیردستان خود بازخواست می شوید.

اين وظیفه مندی همان است كه قرآن كريم به روشنی بیان فرموده است:
يِن، َو ما کاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافًَّة َفَلْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِیَتَفقَُّهوا ِفي الدِّ

َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإلَْیِهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُروَن .2
شایسته نیست مؤمنان همگی )رزمنده شوند و( کوچ کنند. 

چرا از هر گروه و شهری، جمعی از آنان برای )تحصیالت دینی به حوزه های علمیه نمی روند 

تا پس از تحصیل( وقتی به شهر خود بازمی گردند، مردم خود را با دین آشنا کنند

)و آنها را از انحراف بیم دهند(؛

شاید بترسند و از خطا بپرهیزند؟

آية فوق صراحت زيادی برایتبلیغاسالموترویجمعارفآنتوسطافرادباصالحیت
دارد.

افرادباصالحیتازدیدقرآنآنهاییهستندکه:

»تفقه«دردینداشتهباشند.
يعنی اسالم را به صورت تخصصی فراگرفته باشند؛

و هدفازتحصیالتدینی،
هشداربهمردماستکه:
ازشرکبهخداوازانواعانحرافهادستبردارند،
ودریکجمله:»خدامحور«شوند.

۱- إرشاد القلوب إلی الصواب )للديلمي(، ج  ۱، ص ۱8۴- میزان الحکمه، آيت اهلل محمدی ری شهری، ج ۵ ، ص ۲۳۱0. 
۲- سورة توبه، آية ۱۲۲. 
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با اين  مقدمه، روشن است كه:
                     دیگرتاقیامت،نیازیبه»دینجدید«نداریم،چوناسالمجامعاست،
واحکاممترقیاسالمبرایهمةاقشار،تازهوقابلاجراست،
وطبعاًنیازیبهبعثتپیامبرهمنیست.

نکتة بسیار مهم در اين بحثاعتقادبهامامتاهلالبیتپیامبربهعنوانخلیفهمسلمین
است، نه هیچ شخص ديگر.

چنیندینومذهبیهمیشهنووافکارشتازهاست،
وچونامامواجدشرایطرابهتوصیةپیامبربهرهبریخودپذیرفتهاست،
بنابراینهرگزدچارانحرافواعوجاجنمیشود.

ارتحال پیامبر رحمت
پیامبر عالی قدر اسالم پس از 23 سال مجاهدت شبانه روزی در راه خداوند و تبّین 
اسالم و تشريح احکام نورانی قرآن كريم و تعیین عالی ترين وارزشی ترين شخصّیت های 
اسالمی يعنی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( به عنوان خلیفة خود، در سن 63 سالگی در 

شب بیست و هشتم صفر سال يازدهم هجری جان به جان آفرين تسلیم نمود. 
پیامبر در 70 روز پیش و در حادثة مهم غدير به صراحت امیرالمؤمنین را به مردم 

نشان دادند و فرمودند:
 َمْن ُکْنُت َمْواَلُه َفَهَذا َعِليٌّ َمْواَلُه.1

هرکس من رهبر و پیشوا و ولّی او هستم، این علی موالی اوست.

پیامبر رحمت همان گونه كه با دقت و صراحت و بدون ابهام علی بن ابی طالب را به جانشینی 
 خود پس از مرگ معرفی كردند، در همان خطبه، يازده جانشین ديگر 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 بقیه اهلل االعظم امام عصر

ارواحناه فداه اختصاص دادند؛ كه ديگر برای هیچ كس ابهامی نماند.

نظر به اين كه ما در فصل نهم همین كتاب به طور تفصیل راجع به حادثة  عظیم غدير و 
رهنمودهای پیامبر در مورد جانشینی علی بن ابی طالب و يازده فرزند ايشان بحث كرده ايم، 

در اين جا به همین مختصر اكتفا می كنیم.
۱- الخصال، ج ۱، ص ۲۱۹.
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اهل البیت تالی1 قرآن
پیامبر عالی قدر اسالم به كّرات اهل البیت خود را ركن محکم و ستون نیرومند اسالم 

معرفی كردند و دربارة آنها در شرايط مختلف توصیه های اكید فرمودند.

در حديث بسیار معروفی اهل البیت خود را معادل قرآن اعالم كردند.
 ِإنِّي َتاِرٌك ِفیُكُم الثََّقَلْیِن ِکَتاَب اهللِ َو ِعْتَرِتي أَْهَل بَْیِتي،

 َو ِإنَُّهَما لَْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ الَْحْوض .2
من در میان شما دو شیئ گران قدر برجای می گذارم: 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 بنیان گذار جمهوری اسالمی دربارة اين حديث نوشته اند:
- این جانب مناسب می دانم که شمه ای کوتاه و قاصر در باب »ثقلین« تذکر دهم؛ 
نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در 
مرتبه ای که عرفان آن بر تمام دایرة وجود، از ملک تا ملکوت اعلی  و از آن جا تا الهوت3 
و آن چه در فهم من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛4 
و نه از آن چه بر بشریت گذشته است، از مهجور بودن از حقایق مقام واالی »ثقل اکبر« 
و »ثقل کبیر«5 که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است؛ و نه از آن چه 
گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن برای 
مثل منی میسر نیست با قصور اطالع و وقت محدود؛ بلکه مناسب دیدم اشاره ای گذرا و 

بسیار کوتاه از آن چه بر این دو ثقل گذشته است بنمایم.

شاید جملة:
۱- تابع، پیرو، از پی آينده، بیايد، آن که بعد بیايد) اسم صفت (، سوگند خوردن . سوگند ياد کردن.

۲- بحار األنوار )ط - بیروت(، ج  ۲، ص ۲۲6.
۳- ... از ملک تا ملکوت اعلی و از آن جا تا الهوت- جهان آفرينش را به سه مرتبه يا به سه عالم به اين شرح تقسیم کرده اند:

 الف: جهان ماده        ب: جهان مثال) ملکوت(         ج: جهان عقل) جبروت(
جهان ماده و طبیعت، عالم قوه و فعل و صورت و ماده و حرکت و زمان و مکان است و پايین ترين عالم از عوالم وجود است. جهان مثال که تا 
اندازه ای از قوه و حرکت و زمان و مکان مجرد است، اما از ابعاد مجرد نیست. اين عالم، جسمانی است، ولی مادی نیست. عالم عقل عالم موجودات 
مجرد است. اين عالم حتی از بُعد و مقدار نیز مجرد است. هر يک از اين عوالم معلول عالم باالتر و علت عالم پايین تر خويش است و مجموعة 
آنها معلول عالم الوهیت است که همانا ذات بی مثال حق است و عالم الهوت نامیده می شود و او احاطة قیومی به همة موجودات دارد. بنابراين، 

علت موجده و محیط و مدبِر طبیعت عالم مثال است که آن هم محاط و معلول عالم عقل است و عالم عقل نیز محاط در عالم الهوت است.  
۴- ... اگر نگويم ممتنع است -  قال رسول اهلل) ص(:  انَّ لِلُْقرآِن َظهراً َو بَْطناً َو لَِبْطنِِه بْطناً الی  َسْبَعِة أَبُْطٍن: به درستی که قرآْن ظاهری 

و باطنی دارد و باطنش نیز تا هفت بطن، باطن دارد. 
۵- ثقل اکبر و ثقل کبیر- مراد از ثقل اکبر، کتاب خدا» قرآن« و از ثقل کبیر، اهل بیت)ع( است و قرآن چون اکبر از همه چیز حتی اهل 

بیت است، لذا اکبر مطلق است. 



315

 لَْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ الَْحْوض 
اشاره باشد بر این که بعد از وجود مقدس رسول اهلل)ص( هر چه بر یکی از این دو 

گذشته است، بر دیگری گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است، 

تا آن گاه که این دو مهجور بر رسول خدا در »حوض« وارد شوند. و آیا این »حوض« 

مقام اتصال کثرت به وحدت است1 و اضمحالل قطرات در دریا است، یا چیز دیگر 

که به عقل و عرفان بشر راهی ندارد. و باید گفت آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو 

ودیعة رسول اکرم)ص( گذشته، بر امت مسلمان بلکه بر بشریت گذشته است؛ که قلم 

از آن عاجز است.

و ذکر این نکته الزم است که حدیث »ثقلین« متواتر2 بین جمیع مسلمین است و 

]در[ کتب اهل سنت از »صحاح ششگانه«3 تا کتب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد 

مکرره از پیغمبر اکرم)ص( به طور متواتر نقل شده است.4 و این حدیث شریف حجت 

قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و باید همة مسلمانان که 

۱- مقام اتصال کثرت به وحدت - مراد بازگشت جمیع موجودات و مراتب هستی به اصل ربوبی خويش در قیامت و آخرت است. به 
عبارت ديگر رجوع کثرت در عالم وجود به وحدتی است که از آن نشأت گرفته است، همان مقام اتصال کثرت به وحدت است . 

۲- متواتر - اين اصطالح درايه و حديث و اصول است و خبری است که جماعتی آن را نقل کرده باشند به نحوی که مفید علم باشد، 
يعنی علم عادی، و محال باشد که همگی تبانی بر کذب کرده باشند و بالجمله يکی از طرق علم عادی اخبار متواتره است و اغلب 
اطالعات و علوم ما نسبت به امور تاريخی از همین راه است. زيرا گاه يک خبری را عده ای به نحو واحدی و لو وحدت معنوی نه لفظی 
 نقل نمايند، محال است که همگی تبانی کرده باشند؛ پس مفید يقین خواهد بود. ) فرهنگ علوم ،دکتر سجادی به نقل از معالم، ص ۱0۱

و تلويح تفتازانی، ص ۴۲۹( 
۳- صحاح ششگانه - صحاح شش گانه به ترتیب زمان از اين قرار است:

 - صحیح بخاری يا) الجامع الصحیح( از ابوعبد اهللَّ محمدبن اسماعیل بخاری) متوفی۲۵6 ه. ق.(
 - صحیح مسلم از ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری) متوفی۲6۱ ه. ق.(

- سنن ابن ماجه از محمدبن يزيدبن ماجه قزوينی) متوفی۲7۳ ه. ق.(
 - سنن ابی داود از سلیمان بن اشعث بن اسحاق سجستانی) متوفی ۲7۵ ه. ق.(

- جامع ترمذی يا) سنن ترمذی( از ابوعیسی محمدبن عیسی بن َسْوره) متوفی۲7۹ ه. ق.(
- سنن نسائی) مسمی به مجتبی( از ابوعبد الرحمن احمدبن شعیب) متوفی۳0۳ ه. ق.(

 کتب شش گانة مذکور در فوق به اضافه موطأ و مسند ابن حنبل) متوفی ۲۴۱ ه. ق.( جوامع اولیة حديث اهل سنت را تشکیل می دهند.
۴- به طور متواتر نقل شده است-  برای اطالع از منابع فراوان و اثبات تواتر اين حديث شريف به کتاب گرانقدر و نفیس» عبقات االنوار« 
تألیف عالمة مجاهد کبیر میر حامد حسین هندی) متوفی ۱۳06 ه. ق.( که شش جلد آن ويژة سند و شرح اين حديث از طريق علمای 

اهل سنت است، می توان رجوع کرد.
عالمة بزرگوار در اين اثر گران قدر، چهل کتاب برای حديث ثقلین از منابع مهم اهل تسنن به دست داده اند. نیز آورده اند که ناقلین اين حديث 
شريف به ترتیب زمانی در اهل تسنن، در قرن دوم ۱6 نفر، در قرن سوم ۳۳ نفر، در قرن چهارم ۲۱ نفر، در قرن پنجم و ششم هر يک ۱۳ نفر، 
در قرن هفتم ۱6 نفر، در قرن هشتم ۱7 نفر، در قرن نهم ۵ نفر، در قرن دهم ۱8 نفر، در قرن يازدهم ۱0 نفر، در قرن دوازدهم ۱۳ نفر و در قرن 

سیزدهم ۱۱ نفر بوده اند که تمام ناقلین از بزرگان و کبار اهل سنت می باشند.
عالمه سید هاشم بحرانی در» غايه المرام« در باب ۲8 پیرامون حديث ثقلین، از طريق راويان و محدثین شیعه 8۲ طريق برای اين حديث می آورد.

 بدين ترتیب اين حديث شريف با ۲68 سند از معاريف شیعه و سنی نقل شده و در تواتر آن ترديدی نیست. 
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حجت بر آنان تمام است، جوابگوی آن باشند؛ و اگر عذری برای جاهالن بي خبر باشد، 

برای علمای مذاهب نیست.

اکنون ببینیم:

 چه گذشته است بر کتاب خدا، این ودیعة الهی و ماترک پیامبر اسالم)ص(، مسائل

أسف انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت علی )ع( شروع شد. 

خودخواهان و طاغوتیان، قرآن کریم را وسیله ای کردند برای حکومت های ضد 

قرآنی؛ و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر 

اکرم)ص( دریافت کرده بودند و ندای:

ِإنِّي َتاِرٌك ِفیُكُم الثََّقَلْیِن 
در گوششان بود، با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه شده، آنان را عقب 

زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را- که برای بشریت تا ورود به حوض، بزرگ ترین 

دستور زندگانی مادی و معنوی بود و هست- از صحنه خارج کردند؛ و بر حکومت عدل 

الهی- که یکی از آرمان های این کتاب مقدس بوده و هست- خط بطالن کشیدند و 

انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی را پایه گذاری کردند، تا کار به جایی رسید 

که قلم از شرح آن شرمسار است.

و هر چه این بنیان کج به جلو آمد کجي ها و انحراف ها افزون شد، تا آن جا که 

قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطة جمع همة مسلمانان بلکه عایلة بشری، از 

مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی )ص(1 تنزل کرد که بشریت را به آن چه 

باید برسند، برساند و این ولیده »علم االسماء« 2را از شّر شیاطین و طاغوت ها رها سازد 

۱-کشف تام محمدی) ص( - منظور از تنزل قرآن از مقام شامخ احدّيت به کشف تاّم محمدی اين است که قرآن کالم خداوند متعال 
است و بدون واسطه، انسان ها استعداد و توان گرفتن پیام و کالم را ندارند، بلکه به واسطة تنزل اين کالم از آن مقام ربوبی و تبلور آن 

در وجود اقدس احمدی)ص( و جاری شدن کلمات بر زبان آن حضرت تعبیر به کشف تامه شده است.
 حضرت امام)ره( در تفسیر سورة مبارکة حمد فرموده اند:

» انَّما َيْعِرُف الُقْرآُن َمْن ُخوِطَب بِه« قرآن را هم آن که مخاطبش هست، می فهمیده چیست و معلوم است که» من خوطب به« قرآن 
را )می فهمد( در آن مرتبه ای که» نزل به الروح األمین علی قلبک- إنّا انزلناه فی لیلة القدر« را غیر از خود او نمی تواند مشاهده کند.

قضیه، قضیة ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، قضیه مشاهده است، آن هم مشاهدة غیبّیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با 
نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با عقل) هر کس( نیست. با آن قلبی) است( که قلب عالم است، قلب نبّی، مشاهده با آن است، او 
 دريافته» انّما يعرف القرآن من خوطب به« لیکن نمی تواند بیان کند مگر در لفافه امثله و الفاظ ... ) تفسیر سورة حمد، چاپ جامعة مدرسین،

ص ۴۴ و ۴۵(
قرآن الفاظ نیست، از مقولة چیزهای سمعی و بصری نیست، از مقولة الفاظ نیست، از مقولة اعراض نیست، لیکن متنزلش کرده اند برای ماها که 
کور و کر هستیم، تا آن جايی که بشود اين کور و کرها هم از آن استفاده ای بکنند.)همان، ص ۴۳ و ۴۴( - ) پاورقي ها به نقل از صحیفة امام(

۲- حضرت آدم)ع( بنا به آية شريفة» و علَم آدم االسماء کلها«) سورة بقره، آية ۳۱( به تعلیم الهی عالِم به اسماء) حقايق عالم هستی( شد و 
مستحق و اليق خالفت خدايی گرديد.  منظور حضرت امام از ولیدة علم االسماء، انسان است که همگی از فرزندان حضرت آدم می باشند. 
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و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاء اهلل، معصومین- علیهم 

صلوات االولین و اآلخرین- بسپارد، تا آنان به هر که صالح بشریت است بسپارند- چنان 

از صحنه خارج نمودند که گویی نقشی برای هدایت ندارد و کار به جایی رسید که 

نقش قرآن به دست حکومت های جائر و آخوندهای خبیِث بدتر از طاغوتیان وسیله ای 

برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد. و مع األسف به 

دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب سرنوشت ساز، نقشی جز در 

گورستان ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آن که باید وسیلة جمع مسلمانان و 

بشریت و کتاب زندگی آنان باشد، وسیلة تفرقه و اختالف گردید و یا به کلی از صحنه 

خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسالمی برمی آورد و از سیاست، که نقش 

بزرگ اسالم و رسول بزرگوار)ص( و قرآن و سنت مشحون آن است، سخن می گفت 

گویی بزرگ ترین معصیت را مرتکب شده؛ و کلمة »آخوند سیاسی« موازن با آخوند 

بی دین شده بود و اکنون نیز هست.

از  خارج  منحرِف  وسیلة حکومت های  به  بزرگ  شیطانی  قدرت های  اخیراً  و 

تعلیمات اسالمی، که خود را به دروغ به اسالم بسته اند، برای محو قرآن و تثبیت مقاصد 

شیطانی ابرقدرت ها قرآن را با خط زیبا طبع می کنند و به اطراف می فرستند و با این 

حیلة شیطانی قرآن را از صحنه خارج می کنند. 

ما همه دیدیم قرآنی را که محمد رضا خان پهلوی طبع کرد و عده ای را اغفال 

کرد و بعض آخوندهای بي خبر از مقاصد اسالمی هم مداح او بودند. و می بینیم که ملک 

فهد هر سال مقدار زیادی از ثروت های بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و محاّل 

تبلیغاِت مذهِب ضد قرآنی می کند و وهابیت، این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را 

ترویج می کند؛ و مردم و ملت های غافل را سوق به سوی ابرقدرت ها می دهد و از اسالم 

عزیز و قرآن کریم برای هدم اسالم و قرآن بهره برداری می کند.

ما مفتخریم و ملت عزیز سر تا پا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر است که:

 پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین، 

بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگ ترین 

 نسخة نجات دهندة بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است

و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند، نجات دهد.

و ما مفتخریم که:
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پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده، و امیر 

المؤمنین علی بن ابي طالب، این بندة رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام 

اغالل و بردگي ها است.

ما مفتخریم که:

کتاب نهج البالغه1 که بعد از قرآن بزرگ ترین دستور زندگی مادی و معنوی و 

باالترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن باالترین راه 

نجات است، از امام معصوم ما است.

ما مفتخریم که:

ائمة معصومین، از علی بن ابي طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب 

زمان- علیهم آالف التحیات و السالم- که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور 

است، ائمة ما هستند.

ما مفتخریم که:

ادعیة حیات بخش که او را »قرآن صاعد«2 می خوانند، از ائمة  معصومین ما است. 

۱-  نهج البالغه: کتابی است پر ارج که پس از» قرآن مجید« بهترين و مشهورترين کتاب دنیا، و آفتاب عالمتابی است که در آسمان علم و ادب پرتوافکن 
می باشد و اعجاب و شگفتی آن حتی بیگانگان از اسالم را برانگیخته است.

 کتاب نهج البالغه، شامل خطبه های امیر المؤمنین، نامه ها و کلمات قصار آن بزرگوار است که به وسیلة سید شريف رضی جمع آوری شده است.
عالمه سید شريف رضی در مقدمة خويش بر نهج البالغه آورده اند:

سخنان آن حضرت متضمن عجايب بالغت و شگفتي های فصاحت و گوهرهای ادبیات عربی و مطالب روشنی بخش دينی و دنیوی است و اين همه 
امتیازات در هیچ کالمی جمع نشده و اين گونه سخنان جامع در هیچ کتابی گرد نیامده است، زيرا امیر المؤمنین)ع( يگانه سرچشمه و منبع فصاحت و منشأ 

و مأخذ بالغت است که رموز بالغت از آن حضرت آشکار شده و آيین و آدابش از او گرفته شده است ....
 سخنان آن حضرت پرتويی از علم الهی و نسیم خوشبو و روح بخشی از سخنان پیامبر) ص( است ... از جمله شگفتي های ويژة آن حضرت که مخصوص 
خود اوست و در هیچ کسی نظیر آن پیدا نمی شود، چند بُعدی بودن سخنان اوست، زيرا اگر کسی سخنانی که از آن حضرت دربارة زهد، مواعظ و پند و 
اندرز وارد شده، بدون توجه به قدرت و عظمت گوينده اش بخواند و خوب تأمل کند، بی گمان خواهد گفت اين سخنان از آن کسی است که از امور دنیا 
بهره ای جز زهادت، و کاری جز عبادت نداشته است و خود در گوشة انزوا نشسته و سر در الک خود برده و يا به دامن کوهی پناه برده و از جهان بريده 
است، که جز احساس خود چیزی نمی شنود و غیر از خود کسی نمی بیند و هر گز باور نمی کند که گويندة اين سخنان، بزرگمردی است که شمشیر آتش زا 
به دست، بی محابا در قلب میدان جنگ رخنه می کند و گردن های گردن کشان را می زند و پهلوانان را به خاک و خون می افکند و هنگام برگشتن از میدان 
از نوک شمشیرش خون و لخته های دل آب شده می چکد، و با اين همه، پارساترين پارسايان و پاکبازترين پاکبازان و يگانه لنگر دوران است و اين از 

فضايل شگفت انگیز و ويژگي های لطیف آن حضرت است که صفات متضاد در وجودش جمع شده و امور مختلفه را در يک مرکز گرد آورده است ... 
۲- قرآن صاعد - حضرت امام)ره( اين تعبیر را در مواردی برای ادعیه ای که از ائمه)ع( وارد شده است، ذکر فرموده اند:

- صحیفة امام، ج ۲0، ص ۴08 -  سخنرانی ]در جمع مسئولین نظام )مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش([ - ۱۹ آبان ۱۳66/ ۱7 ربیع االول ۱۴08 
-... ادعیة ائمة هدی دعاهای آنها، همان مسائلی را که کتاب خدا دارد، دعاهای آنها هم دارد با يک زبان ديگر. قرآن يک زبان دارد، يک نحو صحبت می کند 
 و همة مطالب را دارد منتها بسیاری اش در رمز است که ما نمی توانیم بفهمیم و ادعیه ائمه يک وضع ديگری دارد، به تعبیر شیخ عارف و استاد ما] حضرت

آيت اهللَّ شاه آبادی- رضوان اهللَّ تعالی علیه [ ادعیه کتاب صاعد است، قرآن صاعد؛ تعبیر می فرمود به اين که قرآن کتاب نازل است که از آن جا نزول کرده 
است و ادعیة ائمه کتاب صاعد است، همان قرآن است رو به باال می رود ... کسی که بخواهد بفهمد که مقامات ائمه چی است، بايد رجوع کند به آثار آنها، 

آثار آنها ادعیة آنهاست، مهمش ادعیة آنهاست و خطابه هايی که می خواندند ...
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ما مفتخریم که:

»مناجات شعبانیه«1 امامان و »دعای عرفات«2 حسین  بن علی- علیهما السالم-

                                                     و »صحیفة سجادیه« این زبور آل محمد،

                                                    و »صحیفة فاطمیه«3 

که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است، از ما است.

ما مفتخریم که:

»باقر العلوم«4 باالترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول)ص( 

و ائمه معصومین)ع( مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ما است.
۱- مناجات شعبانیه -  عالم جلیل القدر، علی بن طاوس اين دعا را در اعمال ماه شعبان از حسین بن محمد» ابن خالويه« نقل می کند و می نويسد:

 امیر المؤمنین و فرزندانش)س( همیشه اين دعا را در ماه شعبان می خواندند ) اقبال االعمال، ص 68 - مفاتیح الجنان،  اعمال ماه شعبان(
 حضرت امام خمینی)ره(  می فرمايند:

مناجات شعبانیه از بزرگ ترين مناجات و از عظیم ترين معارف الهی و از بزرگ ترين اموری است که آنهايی که اهلش هستند، می توانند تا حدود ادراک 
خودشان استفاده کنند ... اين از دعاهايی است که من غیر از اين دعا نديدم که همة ائمه- روايت شده است که همه- اين دعا را، اين مناجات را می خواندند. 

اين دلیل بر بزرگی اين مناجات است که همة ائمه اين مناجات را می خواندند)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۴۵۵- 7 خرداد ۱۳6۲/ ۱۵ شعبان ۱۴0۳(
۲-دعای عرفات - دعای گران قدر» عرفه«، مناجاتی است که حضرت ابا عبد اهللَّ الحسین) ع( در بعد از ظهر روز عرفه، در زير آسمان در صحرای عرفات 
در حالی که مانند باران اشک می ريختند، قرائت کردند .) اقبال االعمال- اعمال روز عرفه، ص ۳۳۹- زاد العماد، ص ۲6۵- مفاتیح الجنان، اعمال روز 

عرفه(.  اين دعا بیانگر راز و نیاز عاشقانة سرور آزادگان و ساالر شهیدان با محبوب و معبود خود خالق يکتاست و شامل مفاهیم بس بلند و عمیق است.  
۳-  صحیفة فاطمیه -  قال الصادق) ع(: انَّ فاطمة َمَکَثْت بَْعد َرُسول اهلل َخْمَسًة َو َسبعیَن َيوماً َو َقْد کاَن َدَخلَها ُحزٌن شديٌد َعلی  ابیها، و کاَن جبرئیل َيأتیها 

َفُیحِسُن َعزاها َعلی أَبیها، َيطْیُب نفسها، َو ُيْخبِرها عن أبیها َو مکانِِه و ُيْخبُِرها بما يُکوَن بَْعَدها في ُذرّيتها و کاَن َعليٌّ َيْکُتُب ذلک فهذا ُمْصَحُف فاطمَة.
 امام صادق)ع( فرمود: فاطمه) ع( بعد از رحلت پیامبر اکرم) ص( بیش از 7۵ روز زنده نماند، و غم جان سوز داغ پدر قلب او را لبريز کرده بود، به اين جهت 
جبرئیل پی در پی به حضورش می آمد، و او را در عزای پدر سالمت باد می گفت، و تسلی بخش خاطر غمین زهرا) ع( بود، و گاه از مقام و منزلت پدر 
بزرگوارش سخن می گفت، و گاه از حوادثی که بعد از رحلت او بر ذريه اش وارد می گرديد خبر می داد، و امیر المؤمنین)ع( نیز آن چه جبرئیل امال می کرد 

همه را به رشتة تحرير در می آورد، و مجموعه اين سخنان است که به مصحف فاطمه موسوم گرديد. ) االصول من الکافي، ج ۱، ص ۲۴۱(. 
در روايت ديگری در کتاب کافی، از امیر المؤمنین) ع( نقل شده است که: در اين مصحف مسائل شرعی از حالل و حرام مطرح نیست، بلکه دانشی است 

از آن چه واقع شده و يا به وقوع خواهد پیوست.
۴-باقر العلوم - اسم مبارک آن بزرگوار محمد، و لقب مشهور او باقر است که حضرت رسول) ص( آن حضرت را طی رواياتی به اين لقب ملقب فرمود. 

کنیة مشهور آن حضرت، ابی جعفر و عمر مبارک ايشان ۵7 سال بود.  امام باقر دو امتیاز در میان ائمه)ع( دارد.
 اول: جد پدری ايشان امام حسین) ع( و جد مادری آن حضرت امام حسن) ع( است. از اين جهت در حق ايشان گفته شده: » َعلَویٌّ ِمْن َعلَِويَّیَن َو فاِطِمیٌّ 
ِمْن فاِطمیَّیَن َو هاِشمیٌّ ِمْن هاِشِمیَّْیَن«. امتیاز ديگر آن که وی پايه گذار انقالب فرهنگی شیعه محسوب می شود. گرچه انتشار معارف شیعه به دست امام 
صادق) ع( صورت گرفت، ولی به دست امام باقر پايه گذاری شد. در دوران امام باقر) ع( دولت بنی امیه رو به زوال بود، مردم از آنها متنفر بودند. به علت 
وجود کسی چون عمربن عبد العزيز، که عالوه بر اين که نفع بزرگی برای شیعه داشت، ضرر بزرگی نیز برای بنی امیه داشت و اختالف شديدی که در 
ممالک اسالمی پديد آمده بود و هر کسی از گوشه ای قیام می کرد، خلفا به سرعت تغییر می کردند- چنان که در مدت امامت امام باقر) ع( در مدت نوزده 
سال پنج خلیفه روی کار آمدند: ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملک، هشام بن عبد الملک- پس موقعیت 
مناسبی برای آن حضرت که از ظلم بنی امیه فارغ شده بود، پديد آورد که انقالب علمی را آغاز نمايد و بزرگانی از عامه و خاصه در اطراف ايشان جمع 

شدند و حقايق اسالم، لطايف اسالم و باالخره معارف اسالم را منتشر کردند، از اين جهت رسول اکرم) ص( به ايشان لقب» باقر« داده است. 
ُع« امام باقر ملقب به اين لقب است، چون  َع فیِه، َو التََّبقُُّر التََّوسُّ صاحب لسان العرب می گويد:» لُقَِّب بِِه اِلنَُّه بََقَر الِْعلَْم َو َعَرَف أْصلَُه َو اْسَتْنَبَط َفْرَعُه َو تََوسَّ

شکافندة علم است، پاية علوم اسالمی را شناخت و فروع آن را درک فرمود و آن را توسعه داد و ريشة تبقر به معنی توسعه است.
عامه و خاصه نقل می کنند که رسول اکرم) ص( به جابر بن عبد اهللَّ انصاری فرموده است:» يا جابُر يوشُک أْن تبغی حّتی تَلَْقی َولََداً ِمَن الُْحَسْیِن ُيقاُل لَُه 
الُم« ای جابر، تو زنده می مانی، مردی از اوالد حسین را که نامش محمد است، مالقات می کنی که  د َيْبُقُر ِعلَْم النَّبییَن بَْقراً، َفإِذا لَقیَتُه َفأَْقِرئُْه ِمّني السَّ ُمَحمَّ

او علم انبیا را می شکافد. هنگامی که او را ديدی سالمم را به او برسان. ) چهارده معصوم، آيت اهللَّ مظاهری، ص 8۴( . 
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و ما مفتخریم که:

 مذهب ما »جعفری« است که فقه ما که دریای بی پایان است، یکی از آثار اوست. 

و ما مفتخریم به همة ائمه معصومین- علیهم صلوات اهلل- و متعهد به پیروی آنانیم.

ما مفتخریم که:

 ائمه معصومین ما- صلوات اهلل و سالمه علیهم- در راه تعالی دین اسالم و در راه 

پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و 

تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت های جائرانه و طاغوتیان زمان خود 

شهید شدند. 

و ما امروز مفتخریم که:

 می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفة ملت ما در این راه 
بزرِگ سرنوشت ساز، سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا می کنند.1

وظیفة آحاد مسلمانان و وظیفة فقها
گفتیم كه همة ما در برابر مردم مان مسئول هستیم. ديديم كه پیامبر رحمت اين 
مسئولیت را به دوش همه گذاشته اند. اما تبلیغ دين و ترويج احکام نورانی اسالم مقدمه ای 

دارد كه لزوماً بايد افرادی كه به دنبال آنند، رعايت كنند.
خداوند سبحان وظیفة تبلیغ تخصصی اسالم را برعهدة افراد خاصی گذاشته كه 
دارای تحصیالت فقهی باشند. آية 122 سورة توبه در همین مورد نازل شده است كه 

شرح آن گذشت.
اما شرح و بسط آية مورد نظر حايز اهمّیت بسیار است. از آنجايی كهتحصیلکنندگان
علومدینیمی خواهند جانشینعامائمةمعصومین باشند، حداقل بايد چهارصفتممتازداشته 

باشند:
 امام صادق)ع( فرموده اند:

ا َمن کاَن ِمن الُفَقهاِء صائنًا لنفِسِه، حاِفظًا لِديِنِه، ُمخالِفًا على َهواُه،  َفأَمّ
ُمِطیعًا ألمِر َموالُه،

فِللَعواِمّ أن ُيَقِلُّدوُه.2
اما از ُفقهاي دین آن که:

۱- صحیفة امام، ج ۲۱، ص ۳۹۳- وصیت نامة سیاسی- الهی  - تاريخ نگارش: ۲6 بهمن ۱۳6۱/ ۱ جمادی االول ۱۴0۳. 
۲- احتجاج شیخ طبرسی، ج ۲، ص ۴۵۹. 
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1– خویشتن دار باشند.

2– از دینش با تمام توان حفاظت کنند.

3– مخالف هوای نفسش باشد.

4– مطیع موال و امام خود در ترویج دین و فتوا باشد.

بر مردم است که از چنان فقیهی تقلید نمایند.

والیت فقیه
يکی از زيبايی های واليت عام، اعتقاد به واليت فقیه است. همان گونه كه گفتیم بخشی 
از وظايف تبلیغ اسالم و تبیین تشیع برعهدة فقهاي بزرگوار است. امری كه در 1400 سال 

گذشته به بهترين وجهی انجام شده است. 
مراجع عالی قدر در چهارده قرن اخیر به بهترين شکل ممکن هم از ارزش های اسالمی 
و تفکرات شیعی پاسداری كردند و هم تفکر تبیین دين و تحکیم مبانی اسالمی را تدوين 
نمودند. اتفاقاً بهترين و جامع ترين كتب فقهی در همین مدت تالیف گرديد. نظر به اين كه 
فقهاي عظام عالوه بر تحکیم مبانی به انديشة ديرپای واليت ائمه هم اعتقاد راسخ دارند، 
فقها در مهم ترين انديشة اسالمی كه »حکومت« است، نیز نظر جّدی دارند. آنها در شرايط 
ويژه مردم را برای تشکیل حکومت اسالمی فرامی خواندند. نظر به اين كه قبل از تشکیل 
حکومت اسالمی موانع حکومت كه همان رژيم های مستبد و فاسد و خون خوار است، بايد 

برچیده شود، لذا مبارزة مستمر و جّدی با ديکتاتورها اصل غیرقابل انکار بوده است.
پس از سرنگونی رژيم، واليت فقیه با تفّکر اسالمی و با احترام به مردم دست به 

تشکیل حکومت می زنند؛ كاری كه حضرت امام خمینی انجام دادند. 
تشکیل حکومت مبتنی بر واليت فقیه، حکومتی مترقی، مردمی، شاداب، تازه، به روز، 

و حاصل اعتقاد به واليت فقیه به نیابت از واليت ائمة اطهار است. 
اين تفکر نو رقیب جّدی اسالم حکومتی ضد اهل البیت است كه مکتبی بسته، كم جاذبه، 

نامتمركز، غیرمردمی، غیرقابل انعطاف، وابستگی زا، عدالت كش و استعدادستیز است.
ديديم كه:

-اسالمبرخاستهازوالیتفقیهموجبجهانیشدناسالموگرایشغیراحساسیبهقرآن
وبازگشتمسلمانانمرددبهاسالموقدرتگرفتنمسلمانانوتضعیفملموسومحسوس

قدرتهاوابرقدرتهاشدهواینحرکتادامهدارد.
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ذيالً به بخشی ازاثراتاعتقادبهوالیتفقیهدرتشکیلحکومتاسالمیمی پردازيم:

5 شاخص عمدة انقالبی گری
از تجزيه و تحلیل عمیق مقام معظم رهبـری از مسائل سیاسی داخلی و بین المللی در 

سالروز ارتحال امام خمینی رحمه اهلل علیه1 چنین استباط دارم:
 1-  »پای بندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب اسالمی«، »هدف گیری مستمر آرمان ها

و همت بلند برای رسیدن به آنها«، »پای بندی به استقالل همه جانبة كشور«، »حساسیت در 
برابر دشمن و تبعیت نکردن از او« و »تقوای دينی و سیاسی«. 

ايشان در تشريح »پای بندی به ارزش ها، اصول و مبانی« گفتند:
- اعتقاد به اسالم ناب در برابر اسالم آمريکايی« اصلي ترين نکتة اين شاخص است. 

ايشان خاطرنشان كردند:
- اسالمآمریکایی دو شاخه دارد:

                                                       الف: اسالم متحّجر 
                                                       ب: اسالم سکوالر

استکبار از هر دو شاخه حمايت می كند.
آنها را راهنمايی می كنند، يک جاهايی آنها را كمک می كنند؛ 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 اين حقايق از ضرورت انقالبی گری است.

2- »پیشرفتوتکامل« را از ديگر ارزش های اساسی انقالب برشمردند و افزودند: 

- فرد انقالبی به اين ارزش نیز اعتقاد دارد و هر روز در پی تحّول و بهتر شدن 
اوضاع است.

»حمایتازمحرومانواقشارضعیف« و »حمایتازمظلومانجهان« ارزش ديگری بود 
كه رهبر انقالب در تبیین اّولینشاخصانقالبیگریيعنیپایبندیبهاصولومبانیانقالب 

به آن اشاره كردند. 
ايشان در توضیح آن فرمودند: 

۱- حرم امام خمینی)ره( ۱۳۹۵/۳/۱۴
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 - اگر پای بندی و به تعبیر قرآن »استقامت« وجود داشت، حركت مسئوالن و نظام در تندباد
حوادث نیز مستقیم و مستحکم خواهد بود وگرنه به »عمل گرايی افراطی« دچار می شويم 

و با هر حادثه ای مسیر و جهت حركت عوض می شود.
ايشان »تنبلی و محافظه كاری و نا امیدی« را نقطة مقابل اين شاخص دانستند و تأكید 

كردند:
-راهپیشرفت،تمامنشدنیاستوبایدباانقالبیگریمدامدراینمسیرحرکتکرد.

 3– انقالبی گری »پایبندیبهاستقالل« است كه رهبر انقالب در سخنان خود در اجتماع

 عظیم مردم در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام رحمه اهلل علیه آن را در سه بعد سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی تبیین كردند. 

معنای حقیقی استقالل سیاسی اين است كه فريب شیوه های مختلف دشمن را نخوريم 
و در هر موقعیتی مراقب استقالل داخلی، منطقه ای و جهانی باشیم.

ايشان راجع بهحیلهگریهایدشمنانبهخصوصآمریکاخاطرنشان كردند: 
- آنها همیشه با تهديد جلو نمی آيند. گاه با لبخند و حتی تملق حرف می زنند. مثاًل 
نامه می نويسند كه بیايید مشکالت جهانی را با مشاركت حل كنیم... دعوت دشمن برای 
همکاری در حل مسائل جهانی يعنی دعوت به كمک و ايفای نقش در ''بازی و میدانی كه او 

برای حل مسائل موردنظرش'' ترسیم و تعیین كرده است.

 4–حساسیتدرمقابلدشمن.بايد هر حركت دشمن را رصد و تحلیل كرد. اهداف او را شناخت

و با حساسّیت الزم در مقابل زهر احتمالی فعالیت های دشمن »پادزهر« آماده كرد.  
رهبري با انتقاد از كسانی كه با چشم بستن بر دشمنی های آشکار ومکرر آمريکا 

سخن گفتن از دشمن را »توّهم توطئه« می نامند، افزودند: 
 - انکار دشمنی های عمیق و واضح آمريکا با جمهوری اسالمی و ملّت ايران  توطئه است

برای كاهش حساسیت ها در مقابل شیطان بزرگ. 
رهبر انقالب خصومت آمريکا با انقالب را ذاتی خواندند وافزودند: 

- نظامسلطهباجنگافروزی،حمایتازتروریسم،سرکوبآزادیخواهانوظلموستم
برمظلومانفلسطینی،طبیعتخودراآشکارمیکندونظاماسالمینمیتوانددرمقابلاین

سرکوبهاساکتوبیاعتنابماند...
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  بنابراين هر فرد و هر جريانی كه برای اسالم و به نام اسالم كار می كند، اگر به آمريکا
اعتماد كند، دچار خطای بزرگ شده وسیلی آن را خواهد خورد.

5–تقـوایدینیوسیاسی.تقـوایدینـییعنیتالشومراقبتبرایتحققهمةاهدافـی

کهاسالمبرایجامعهتعیینومطالبهکردهاست.
در اين زمینه نبايد به محاسبة صرفاً عقاليی تکیه كرد، زيرا پی گیری اين اهداف تکلیف 
دينی است و هركس اسالم را از حوزه های اجتماعی و سیاسی جدا كند، دين مبین خدا را 

نشناخته است. 
اگر تقـوای دينـی، حاصل شد، تقـوای سیاسـی نیز حاصل خواهد شد و انسان را در 

»لغزشگاه های سیاسی و مسئولیتی« حفظ خواهد كرد.1

فاجعة بزرگ
وقتی شخص مسلمان در زندگی خود خط فکری و عقیدتی خود را از كالم اهلل مجید 
و از اهل بیت عصمت و طهارت )همان انوار مقّدسی كه خداوند سبحان پاكدامنی و 
خدامحوری و ثبات قدم و فالح و رستگاری آنها را تضمین كرده است( فرابگیرد، ديگر 
هیچ گونه خوفی به دل راه نخواهد داد و هرگز دچار يأس و سرخوردگی نمی گردد. مسائل 
»ُمْستَحدثه« را  هم با اجازة ائمة اطهار از فقهاي عظام ادام اهلل ِظلَُّهم َعلَی رؤوس المسلمین( 

استفاده می كنند.
چنین مردمی با چنین دينی همواره سربلند خواهد بود.

چیزی كه پیامبر اسالم به دستور خداوند سبحان با تعیین علی بن ابی طالب به جانشینی 
خود دنبال آن بود، اما مع االسف عده ای دنیا پرست دين شعار، كه وجود مقّدس امیرمؤمنان 
را برای رهبری خود نمی پذيرفتند- پس از ارتحال پیامبر با تمامی نیرو و امکانات تالش 

كردند تا از جانشین ايشان ممانعت به عمل آورند.

طرح از پیش تهیه شده
همان روزی كه پیامبر از دنیا رفتند، تعداد زيادی از افراد غیربومی و ناآشنا وارد مدينه 
شدند. در هیچ سندی تعداد آنها قید نشده است، اما هرچه بود جمعّیت كثیری مدينه را پر 

۱- روزنامه های معتبر کشور. يک شنبه ۹۵/۳/۱6 
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 كردند. اين خود نشانگر آن است كه موضوعجلوگیریازجانشینیامیرالمؤمنینمهندسیشده
وازماههاقبلتصمیمگیریشدهبود.

نويسنده ترديدی ندارد كه اين مخالفت ها از قبل از حادثة غدير خم شروع شده بود. 
زيرا موضوع جانشینی امیرالمؤمنین توسط پیامبر بارها طرح شده بود. دنیاپرستان در 
ظاهر سکوت می كردند، چون هم جرأت مخالفت علنی را نداشتند و هم به مصلحت خود 
نمی ديدند كه مخالفت خود را آشکار كنند. حتی شخصی كه بعدها خود را خلیفة دوم پیامبر 
معرفی می كرد، در روز غدير پس از ابراز خرسندي از تعیین امیرالمؤمنین به جانشینی 

پیامبر، سه بار گفت: َبٍخّ َبِخٍ لَک ياامیَرالُمؤمِنین )مبارک باد، مبارک باد يا امیرالمؤمنین!( 
همین شخص در رأس همة مخالفان علی بن ابی طالب قرار گرفت و همة طرفداران مولی 
را به شّدت تهديد كرد. اكثريت قريب به اتفاق هواداران اهل البیت از ترس، نفس برنمی آوردند. 
يکی دو نفر از جمله زبیر كه از امیرالمؤمنین حمايت علنی كرد و حتی تهديد نمود كه با اين 
شمشیر با مخالفان مولی می جنگم، به دستور همان شخص شمشیر از دستش گرفتند و 
با مشت و لگد به جانش افتادند و تا مي توانستند او را مجروح و مصدوم نمودند. سپس 

شمشیرش را آن قدر به سنگ زدند كه شکسته شد...
 هیچ کس ندانست که آن همه جمعّیت از کجا آمدند، چه کسانی بودند و با چه وسیله ای برای

حضور در مدینه آنها را مطلع کرده بودند؟ 

آن روزها كه »موبايل« نبود. تلفن هم اختراع نشده بود. تلگراف و از اين دست ابزار 
هم مفهوم نداشت. می توان قطع و يقین كرد كه دنیادوستان شب پرست از ماه ها قبل كه 
روی قراين متوّجه شده بودند كه پیامبر رحمت، طولی نخواهد گذشت كه از دنیا می روند، 
با رؤسای بعضی از قبايل دور و عشاير برای حضور به موقع افرادشان در مدينه صحبت 

كرده بودند. 
همچنین بايد پذيرفت در روزهايی كه پیامبر حال مساعدی نداشتند، قاصدان سران 
مدينه به طور دايم بین مدينه و عشاير در رفت وآمد بوده اند تا نیروهای خود را به حومة 

مدينه بیاورند. 
همین ها پس از اطالع از ارتحال پیامبر بالفاصله وارد مدينه شدند و در نقاط مختلف 

و حّساس مدينه استقرار يافتند.
ازطرفی می بینیم كه ابوبکر همة اطالعات خود از داخل بیت پیامبر از دخترش عايشه 

می گرفت...
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موفقیت کودتا

هجوم همه  جانبـة سران سپاه ابلیس به مواضع اسالم ناب و همراهی جمع كثیری از 
مردم مدينه و اشغالگران از آنها از يک حقیقت پرده  برمی دارد، آن هم اين است كه:

                  طرح کودتا از خیلی قبل و حتی قبل از غدیر تهیه شده بود. 
شركت عمدة سران كودتا در توطئة ترور پیامبر در مسیر بازگشت از تبوک به مدينه 

در سال نهم هجرت، دستپاچگی آنها را در قبضة قدرت نشان می دهد؛
                                           زيرا آنها قدرت را می خواستند.

از ديد آنها تفاوتی نمی كرد كه با كشتن پیامبر به قدرت دست يابند، يا با ارتحال 
پیامبر!!

بدبخت مردمی كه سعادت خود را در مرگ پیامبر رحمت می ديدند و بدبخت مردمی 
كه هنوز هم بر كار خالف آنها صّحه می گذارند و از آنها پیروی می كنند.

علت موفقیت کودتا
حال به اقدامات اّولیة كودتاگران می پردازيم. 

از آن جايی كه کودتاگران با سه موضوع بسیار مهم در غصب خالفت مواجه بودند، 
                                                    نمی توانستند به حکومت خود ادامه بدهند.

آن سه عنصر عبارت بودند از:
1– عدم حاکمیت اهل البیت )ع( در جامعه: 

از آن جايی كه همگان راجع به جايگاه اهل البیت در دربار پروردگار و در نزد پیامبر 
اكرم اسالم اطالع داشتند، مخالفان می دانستند كه تا آنها هستند حکومت آنها تحکیم نمی يابد 
و جا نمی افتد؛ چون حضور اهل البیت ضامن بقای اسالم و حکومت اسالم محسوب می شد.

2– عدم تبعیت از احادیث نبوی: 
الهی برای زندگی شرافتمندانه در دنیاست. برای اغلب  قرآن كريم كتاب فرامین 
موضوعاتی كه در قرآن آمده است، نقطه نظرات تعیین كننده داشتند؛ مثالً همان گونه كه در 
حکم »نماز« كه در قرآن به صورت كلّی به آن اشاره شده است، شرح حکم در كالم پیامبر 

وجود داشت.همین طور راجع به ديگر احکام؛ از جمله راجع به اهل البیت.
بنابراين تا اين احاديث در جامعه بود، مبارزه با مخالفان كودتا مقدور نبود.
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3– محروم نمودن صاحبان ارث از حق خود. 
كودتاگران برای آن كه اطراف اهل البیت را خلوت كنند، مزرعة فدک را كه ملک پیامبر)ص( 
بود و به حضرت زهرا واگذار كرده بودند، غصب نمودند. آنها با اين كار، هم اهل البیت را در 

ُعسرت اقتصادی قرار دادند و هم دست آنها را برای كمک به نیازمندان بستند.
ابوبکر در لحظات احتضار پیامبر در مدينه نبود. حال آن كه او از كارگردانان اصلی 

جلوگیری از خالفت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود.
هیچ كس از او نپرسید: فالنی در اين لحظات بسیار مهم كجا بودی؟

آيا نمی توان گفت كه وی در تدارک حضور عناصر ضد شورش در مدينه بوده است؟

اقدامات عملي کودتاگران
کودتاچیانبرایآنکهباشورشعمومیروبهرونشوندبهسهکارمهمدستزدند.

1– با حضور در جلسه ای در »سقیفة بنی صاعده« در تراشیدن خلیفه پیشقدم شدند.

2– با سران مدينه و به خصوص با آنهايی كه دنیادوست تر و نرم تر بودند، تماس 

گرفتند و برای حضور آنها در دولت آينده به آنها قول مساعد دادند!!
3– برای آن كه بتوانند هم مخالفان را تسلیم كنند وهم به ضدكودتا مبتال نشوند، همان گونه 

كه گفتیم، جمع قابل مالحظه ای از قبايل و عشاير را به مدينه آوردند تا در ضديت با اهل البیت 
به آنها كمک كنند؛ عناصر َخشن و مهیب كه حتی لهجة آنها هم برای بسیاری از اهالی مدينه 

ناآشنا بود. همة اين تالش ها به اين منظور بود كه دستور خدا و پیامبر اجرا نشود. 
 عجیب است. بشر تا اين اندازه سقوط می كند كه جلو وصیت پیامبر را می گیرد كه پیامبر

با دلی شکسته و غصة فراوان از دنیا رحلت كنند.
آيا اين منتهای گمراهی سران كودتا نیست؟

ابن عباس می گويد:
 - بزرگترين مصیبت برای اسالم اين بود كه اختالف و مجادلة گروهی از صحابه مانع

از آن شد كه پیامبر نامة موردنظر خود را بنويسد.1

ابوبکر بر فراز منبر پیامبر)ص(
در گرماگرم سر وصداهای بلند و فريادهای گوش خراش، يکمرتبه مردم مشاهده 
 ۱- صحیح بخاری، کتاب علم، ج ۱، ص ۳۲ - صحیح مسلم، ج ۲ ص ۱۴ - مسند احمد، ج ۱، ص ۳۲۵ - طبقات کبری، ج ۲، ص ۲۴۴

- نقدی از فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، ص ۵۲7 . 
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كردند كه ابوبکر بر منبر پیامبر نشسته است و در دوطرف منبر عمر و ابوعبیدة جّراح 
با شمشیرهای بیرون آمده از نیام ايستاده اند؛ امری كه تعجب عمیق مردم را برانگیخت. 
بالفاصله عمر دست خود را به سوی ابوبکر دراز كرد و جانشینی پیامبر را به وی تبريک 

گفت!!
بماند كه وقتی مهاجرين بحث جانشینی پیامبر را مطرح كردند، انصار مدينه اعم از 
قبیلة اوس و خزرج كه حرف های جديد مهاجرين در آغاز با اعتقادات آنها سازگار نبود و 
با آن مخالف بودند، اّما بعضی از دنیادوستان همان دو قبیله ابتدا در دل و در مرحلة بعد 

با زبان از كودتاگران حمايت كردند.
عمدة قبیلة خزرج تحت تأثیر رئیس خود »َسْعدبن ُعباده« بر واليت مداری خود باقی 
ماندند و از واليت امیرالمؤمنین به نوعی حمايت می كردند، اما »اسعدبن حضیر انصاری« 

رئیس قبیلة اوس هم برای آن كه از قافله عقب نماند، جانب كودتاگران را گرفت.
با هماهنگ شدن انصار با كودتاگران، خیال سران فتنه از ناحیة آنها تا حد زيادی 
راحت شد. زيرا انصار بالقوه بیشتر از مهاجرين به پیامبر و به اهل البیت تعلق خاطر داشتند 
و بیشتر از ديگران از پیامبر اطاعت می كردند. اما كار اغلب آنها در پیروی از كودتاگران تا 
امروز كه هزار و چهارصد سال از آن روز سیاه می گذرد، مسلمانان حقیقی در تعجبند و 

خشم خود را نیز نمی توانند پنهان كنند.
بعدها فشار سیاسی و اقتصادی و روانی كودتاگران چنان عرصه را بر مخالفان تنگ 
كرد كه فی المثل سعدبن عباده ديگر نتوانست در مدينه زندگی كند. به ناچار او مدينه را 

ترک كرد و شام را كه از مدينه بسیار دور بود، برای زندگی خود برگزيد.
گماشتگان كودتاگران ُسعدبن عباده را در شام ترور كردند و در مدينه شايع كردند: 

- َقَتلَُه الِْجّن: جنی ها او را كشتند!!

دوران ُعسرت قرآن و اهل البیت)ع(
با روی كـار آمدن خلیفـة اول، امـور به گونه ای پیش رفت كه مخالفـان اهل البیـت 
می خواستند. يعنی وقتی كودتاگران مانع استقرار خالفت امیرالمؤمنین شدند، كارها بايد 
خالف مصالح اسالم و قرآن پیش برود و افراد مخالف اسالم و  قرآن مصدر امور شوند. 
اين فرمول در اصل درست است. ما از هركس كه حمايت می كنیم، عمدة دلـیـل ما به 

خاطر افکار، انديشه ها و عملکرد اوست.
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کودتاگران به هر دلیل كه در اسناد وجود دارد، میلنداشتنداهلالبیتبرآنهاحکومت
کنند.آنهاازرفتارآسمانیپیامبرهمناراحتبودند،اماجرأتنمیکردنداقدامیعلیهپیامبر
انجامدهند. اما در پنهان عمیقاً مخالف انديشـه های پیامبر و اهل البیت بودند. یکیدوبار
تصمیمبهترورپیامبرگرفتند، ولی طرح آنها قبل از هر اقدامی لو رفت. حوصله و بردباری 

پیامبر هم مانع از تنبیه آنها می شد. 
همان گونه كه نوشتیم:

آنها در موضوع صلح حديبّیه هم كامالً مخالفت كردند؛ چنان كه در فصل يازدهم 
شرح آن را خواهیم آورد. آنها باکارنامةضعیفعقیدتیوعدمانجامیکعملچشمگیردر

تقویتاسالمکهبرایآنهامحبوبیتکسبکند، به ناچار بهدوموضوعتوّجه ويژه داشتند.
1– در جنگ ها فّعال نباشند. هیچ كس از بت پرستان را به هالكت نرسانند، تا پس از 

كودتا از حمايت های بت پرستان سابق كه هنوز هم دلبستگی زيادی به اسالم نداشتند، 
برخوردار شوند.

 2– كاری نکنند كه جانشان به خطر بیفتد و مسألة كودتا موضوعاً منتفی شود. به همین

دلیل در هیچ غزوه و سرّيه ای فّعال نبودند.
در جنگ اُُحد همان گونه كه آورديم، از میدان فرار كردند. بنابراين آن روز كه ديگر از 

حضور فیزيکی پیامبر خبری نبود، هرچه توانستند علیه پیامبر انجام دادند.

احتجاج حضرت زهرا)س( با ابوبکر
نظر به اين كه حق مسلّم امیرالمؤمنین امری محتوم و منصوص است و موضوع 
از ناحیة خداوند سبحان به پیامبر ابالغ شده است، بنابراين اهل البیت در هیچ زمانی از 

پی گیری آن خودداری نکردند. 
پی گیری اوامر پروردگار متعال در حاكمیت توحید با بعثت 124 هزار پیامبر ابالغ، 
تبلیغ و پی گیری شد تا پیامبر عظیم الشأن اسالم به نبّوت مبعوث گرديدند. تالش 23 سالة 
پیامبر، مسیر توحید را تا حدود زيادی همواره كرد. سرانجام روح بزرگ و ملکوتی پیامبر 
رحمت به سوی آسمان ها پر كشید و عالم هستی را به سوگ نشاند. انتظار خداوند و 
اهل البیت و خوبان و نیکان عالم اين بود كه مسلمانان متفق و متحد، دست علی بن ابی طالب 
را به عنوان خلیفة پیامبر به گرمی بفشارند و حمايت همه جانبة خود را از امامت و خالفت 

ايشان اعالم كنند... 
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اما دريغ و درد كه اين انتظار محقق نشد و اين حق مسلم اهل البیت تحقق نیافت...
حضرت زهرای مرضیه كه پس از كودتا و توسط كودتاگران مضروب، مجروح و 
مصدوم شد، در بستر بیماری قرار داشتند. سران كودتا به منظور ظاهرسازی و رياكاري 

از امیرالمؤمنین درخواست عیادت از حضرت زهرا كردند. 
موضوع به زهرای مرضیه منعکس شد. ابتدا حضرت فاطمه نپذيرفتند، چون از اهداف 

شیطانی آنها مطلع بودند؛ اما سرانجام اين مالقات انجام شد.
قبل از اشاره به گفتگوی كودتاگران با حضرت زهرا نقل اين موضوع را الزم می دانیم 
كه كودتاگران هر كاری كه الزم بود، انجام می دادند تا هم موانع راه را بردارند و هم به هر 

قیمت به تحکیم قدرت خود بکوشند. 
مخالفت حضرت زهرا با درخواست مالقات كودتاگران جنبة سیاسی داشت تا مسلمانان 
در آن روزها و مردم عالم در طول تاريخ بدانند كه اهل البیت با غصب خالفت مولی مخالفند 
و از كودتاگران نفرت دارند و آنها را دشمن خدا و پیامبر و دشمن اسالم می دانند. اما به 
قدری صدای كودتاگران بلند بود و صوت اهل البیت ضعیف، كه حتي كودتاگران به كرات 

تصمیم داشتند امیرالمؤمنین را به شهادت برسانند؛... باالخره اين مالقات انجام شد.

مالقات در بستر بیماری
با وساطت امیرالمؤمنین)ع(، شیخین به ديدار حضرت زهرا شتافتند. مالقاتی كه اصاًل 

مورد رضايت ايشان نبود. اما مصلحت در اين بود كه اين كار انجام شود...
حضرت زهرا پس از چند لحظه سکوت كه نشان خشم خود از آنها بود، به آنها 

فرمودند:
- اگر من حديثی را از پیامبر نقل كنم كه شما با آن آشنا هستید، به آن عمل خواهید كرد؟ 

گفتند آری. 
فرمودند: 

- خشنودی من و خشم فاطمه موجب خرسندی و غضب من است؛ هركس فاطمه دخترم 
را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته و هركس فاطمه را خشنود و راضی سازد، مرا 
خشنود و راضی ساخته است و هركس فاطمه را به خشم درآورد، مرا به خشم آورده است؟ 

گفتند: آری. اين حديث را از رسول خدا شنیده ايم. 
حضرت زهرا فرمودند: 
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- پس، خداوند و فرشتگان را شاهد و گواه می گیرم كه شما مرا به خشم درآورديد و 
راضی نساختید. هرگاه پیامبر را مالقات كنم، از شما به او شکايت خواهم كرد.

 ابوبکر گفت: من از خشم و غضب آن حضرت و از خشم و غضب تو، ای فاطمه، به خداوند
پناه می برم. 

سپس شروع به گريستن كرد. او چنان می گريست كه نزديک بود جانش به در رود. در 
آن لحظه، حضرت زهرا فرمودند: به خدا سوگند به دنبال هر نمازی كه می خوانم تو را نفرين 

می كنم.1
پیامبر اسالم راجع به شخصیت زهرای مرضیه مطالب بسیار مهمی فرمودند. به رغم 
اهمّیت اين مطالب و تأكید و تکرار آنها، باز هم كودتاگران دنیاپرست همة اندرزهای خدا و 

پیامبر را زيرپا گذاشتند و حّق زهرا)س( را غصب كردند. 
در اين جا و حسب بحث، يکی از آن احاديث را می آوريم:

يا فاطمه!
 اّن اهللَ َيغِضُب لَِغَضِبِك وَيرضى لِرضاِك.2

ای فاطمه! 

خداوند از غضب تو خشمگین می شود و از رضایت تو راضی می گردد.

حديث فوق به شکل زير نیز در كتب اهل تسنن فراوان وجود دارد.
إنَّ اهللَ َيْغَضُب لَِغَضِب َفاِطَمَة َو َيْرَضى لِِرَضاَها.3

خداوند با خشم زهرا غضبناک، و با خرسندی زهرا خرسند می شود.

 حديث فوق را تقريباً همة محققان اهل تسنن به عنوان خط كلّی پیامبر در مورد حضرت 
زهرا)س( در آثار خود آورده اند.

بنابراين کودتاگراندرسهجبههبهمبارزهوزدوخوردبااهلالبیت)ع(پرداختند؛
-نخستتاتوانستندآنهاراتضعیفکردند. درب خانة زهرای مرضیه)س( كه جبريیل 
بدون اجازه وارد نمی شد، آتش زدند و زهـرای مرضیـه را مصدوم، مضروب و مجروح 

كردند.
محسن حضرت زهرا نیز در اين واقعة شوم سقط شد. 

۱- االمامه والسیاسه. ابن قتیبه دينوری، ج ۱، ص ۱۳- بحار االنوار، الغدير، شب هاي پیشاور و ... 
۲- مستدرک حاکم نیشابوری، ج ۳، ص ۱۵۴.

۳- األمالي)للصدوق(، النص، ص ۳8۴ .
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برخورد شديد و بی رحمانة  كودتاگران با حضرت زهرا به قدری معروف و از مسلّمات 
است  كه حتی بسیاری از علماي اهل سّنت نوشته اند. مثاًل »ابن حجر عسقالنی« دانشمند 

معروف اهل سّنت می نويسد:
»محّمد بن حماد كوفی حافظ بعد از آن كه تاريخ وفات او را نوشته، گويد: 

 وی در تمام دوران عمرش با اعتقاد صحیح و استوار بود. در اواخر عمر بیشترين احاديث
 كه نزد او قرائت می شد، روايات و احاديثی بود كه به مطاعن و بدی های صحابه مربوط می شد. 

روزی نزد او رفتم، ديدم مردی بر او اين حديث را قرائت می كند:
-'' عمر چنان بر سینة زهرا)س( لگد زد كه محسن او سقط شد.''«1

اينها نمونه ای از رفتار خشن ولی حساب شدة كودتاگران با اهل البیت بود. 
همین برخورد ستم گرانة كودتاگران سرانجام موجب شهادت اّولین شهید اهل البیت، 

حضرت زهرا)س( شد.
- كودتاگران پس از آن كه گام نخست را بی رحمانه و خشن برداشتند، نوبت به احاديث 
 پیامبر رسید. چیزی كه معّرف، مفّسر و مبّین قرآن شريف بود. بدون استفاده از احاديث نبوی

حتی خدا را نمی توان عبادت و اطاعت كرد.
کودتاگرانباصدوریکبخشنامه،استفادهازاحادیثرامنعکردند و مخالفان را شديداً 
تهديد نمودند. خلیفة دوم كه در روزهای آخر حیات پیامبر رحمت روزی با جمعی از همکاران 
خود در منزل پیامبر بود، پیامبر می خواستند در آن جمع بر مطلبی كه چندين بار آن را مطرح  

كرده بودند- يعنی خالفت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب- تأكید چند باره كنند. فرمودند:
- كاغد و قلم بیاوريد تا چیزی بر آن نوشته شود كه بعد از من گمراه نشويد. 

عمر كه از نوع صحبت های پیامبر متوجه مقصود پیامبر شده بود، با صدای بلند گفت:
ُجل فإنَّه لََیهُجرَحْسُبَنا ِکَتاُب اهللِ  .2 َدعَوا الَرّ

این مرد را رها کنید که )نعوذباهلل( هذیان می گوید.
 کتاب خدا ما را بس است.

پیامبر ناراحت شدند و فرمودند: ُقوُموا ِعندی.
از اين جا برويد. مصلحت نیست پیش من نزاع كنید.

اين گستاخانه ترين موضع گیريی بود كه در محضر پیامبر و علیه پیامبر و علیه خواست ها 
و رهنمودهای پیامبر توسط كسانی مطرح شد كه بعدها علیه اهل البیت دست به كودتا زدند.

۱- لسان المیزان، ج ۵ ، ص ۱77. 
۲- از ظهور اسالم تا سقوط بغداد. علی محمد بشارتی، چاپ دوم، ص 88 ،به نقل از شب های پیشاور، ص 6۵8 .
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خلیفة دوم در راستای دستورالعمل خطرناک خود شّدت عمل هم چاشنی كار خود كرد 
 و مخالفان ودولتمردان را تنبیه نمود. چنان كه روزی به »ابن مسعود« و »ابودردا« و »ابوذر«

كه هر سه از شخصیت های بزرگ صدر اسالم بودند، گفت:
- اين حديث ها چیست كه از پیامبر نقل می كنید؟

آن گاه دستور داد كه هر سه نفرشان را زندانی كنند. اين سه تن تا هنگام مرگ عمر 
در زندان به سر می بردند.«1

»شعبی« می گويد:
يک سال با پسر عمر همنشین بودم. از وی برای نمونه حتی يک حديث از پیامبر 

نشنیدم.
»عبداهلل عمر« از محدثان معروف بود.2

با همین برنامه، هم اهل البیت را تضعیف كرده، خانه نشین نمودند و سپس به شهادت 
رساندند و هم به كلّی جامعه را از فکر و فرهنگ پیامبر با منع انتشار حديث خالی كردند.

ما چون در ديگر كتاب های خود از تالش های مذبوحانة دشمنان اهل البیت پس از ارتحال 
پیامبر به تفصیل سخن گفته ايم، در اين جا به همین مختصر بسنده می كنیم و عالقمندان را 

برای اطالع بیشتر به منابع معتبر ارجاع می دهیم.
- نکته ای كه در پايان اين فصل ناچار از توضیح و شرح آن هستیم، بالی ويرانگر و 

برباددهنده ای بود كه با غصبخالفتامیرالمؤمنیندر جامعة اسالمی نازل شد. 
كودتاگران كه خود با صراحت و بارها از فضیلت های علی بن ابی طالب نسبت به خود 
گفته بودند، هرگز حاضر نشدند به فرمان خداوند و توصیه های اكید پیامبر عمل كنند و 

خالفت را به مولی واگذار نمايند.
آنها برخالف حکـم اسالمی كه حکـم اسالمی بايد عالوه بر تقوا و مديريت عدالت گرا و 
دادگر باشد، در عمل اين شرايط را زيرپا گذاشتند. رفتار خالف شرع و عقل آنها موجب شد 
كه عثمان نااهل و معاوية منافق و يزيد كافر حاكم جامعة اسالمی شوند و خود را امیرالمؤمنین 

بخوانند.
دوران خالفت بنی امیه كه از عثمان آغاز شد و تا سقوط بـنی المروان در 27 ذي الحجـه 
سال 132 - به مدت 110 سال- هجری ادامه يافت، بدترين، سخت ترين، تلخ ترين و سیاه ترين 

دوران حکومت اسالمی است.
۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، آيت اهلل سبحانی، ص ۵۲8 .

۲- سیرة پیشوايان، استاد مهدی پیشوايی، ص ۲۲۵.
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مردم ما اگر از نفاق برباددهندة معاويه چندان اطالع ندارند، از جنايات بی شمار فرزندش 
يزيد مطلعند. فاجعةجانکاهکربالوشهادتمظلومانةحضرتاباعبداهللالحسین)ع(گوشهای

ازکارنامةیزیدودرحقیقتبخشیازکارنامةکودتاگراناست.
 پس از بنی المروان نوبت به حکومت سیاه و شوم بنی العباس رسید. آنها از جنايات بنی امّیه

اظهار برائت می كردند و مردم را علیه بنی المروان به منظور حاكمیت اهل البیت سخن به میان 
 می آوردند. آنها هم پس از رسیدن به قدرت و تحکیم پايه های حکومت خود، راه بنی امیه
و بنی المروان را كه عـداوت ديرپای و عمیق نسبت به اسالم و اهل البیت بود، ادامه دادند.

بدونتردیدکودتاگرانهماندنیاطلبانضداهلالبیتدرتمامیجنایاتخلفایجورسهیمو
شریکند و چون آنها عامل اصلی غصب خالفت اهل البیت شدند، در عمل خود عامل به قدرت

رسیدن يزيد، مروان، ولید، هارون، منصور، مامون، متوكّل و... می باشند.
 آری،آنهاسنـگزیربنایحکـومتاسالمـیراازآغازکجکارگذاشتندواینبناتاروز

قیامتکجباالمیرود و كج، بی قواره و نامطمئن خواهد بود. 
خشت اّول چون نهد معمار کج             تـا ثـریـا مـی رود دیـوار کج

عالوه بر اين، اگر در طول تاريخ مغوالن، تیموريان، سلجوقیان، غزنويان، صفويان، 
قاجارها و پهلوی ها آن همه آدم ُكشتند و فساد كردند، مقصر اصلی كودتاگرانند. 

نويسنده شک ندارد كه سلطة سنگین ابرقدرت های جهانی و صهیونیسم جهانی و 
قدرت های طاغوتی و ضدخدا با كشورهای تحت سلطة آنها همراه با حاكمان ظالم و فاسق 
و بی سواد و خون خوار و حتی پديده هايی مانند وهابیت و احزاب فريبکار و فاسد مشابه 
داخلی آنها و گروه های ملحد و بی دين مثل همة گروه های الحادی فدائیان، منافقان و فرقان 
و ديگر گروهک های تجزيه طلب و طالبان و داعش و رژيم های وابسته و كودک ُكش همگی 

دست پروردة غیرمستقیم كودتاگران اند. 
به مقّدسات عالم سوگند! اگر خلفای غاصب در تاريخ اسالم به وجود نمی آمدند، 
 حکومت در دستان پرتوان خلفای راستین پیامبر اسالم می ماند و جهان طعم گوارای عدالت

اسالمـی را می چشید. 
آیانمیتوانگفتکه:

-غصبخالفتتوطئةبزرگبرایجلوگیریازعدالتعلویبود؟
آيا هیچ فکر كرده ايم كه كشور هندوستان با يک میلیارد جمعّیت تعلق به بت پرستان داشته 
باشد؟ 80 درصد مردم هند، بت پرستند. اصالً هندو به معنای بت پرست است. در سفری كه 
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نگارنده در سال 1367 به عنوان قائم  مقام وزير امور خارجه به هندوستان داشتم و مهمان 
دولت هند بودم، شبی با صرف وقت بت های موجود در محل اقامت خود )سويت( را شمردم، 

متوجه شدم كه دولت هند در محل اقامت ما 360 بت تعبیه كرده است... مقصر كیست؟ 
چین با يک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت 97 درصد مردمش بودايی هستند. 

كشورهای ژاپن، فیلیپین، كره شمالی، كره جنوبی، تايلند، سنگاپور، ويتنام، كامبوج 
و الئوس با جمعیت انبوه مردمش يا بودايی يا برهمايی و يا دارای اديان خرافی و غیر 

آسمانی اند. 
كجايند كودتاگران كه همة اين كاستی ها كه حاصل اقدام تبه كارانة آنهاست، مشاهده 

كنند و به كمی از آثار منفی و زشت اقدام خود آگاه گردند!
عالوه بر شرق آسیا، بسیاری از كشورهای آفريقايی غیرمسلمانند. 

همچنین عمدة كشورهای آمريکای التین غیرمسلمان هستند.
كشورهای اروپايی عمدتاً سکوالر و بی دين می باشند؛ هر چند اسماً جزو كشـورهای 

مسیحی مذهب به حساب می آيند.

وفور زنا

ما  در همین كتاب و در بحث مربوط به فرهنگ جاهلیت آورديم كه در مّکه و قبل از بعثت 
بسیاری از مردم اعم از زن و مرد مبتال به بالی ويرانگر زنا بودند. بعضی از زنان و عمده 
 همسر شخصیت های معروف مّکه بر سردرب منزل خود پرچمی را به اهتزاز درآورده

بودند تا مسافران و تازه واردها به مّکه را به خود جلب كنند.
يکی از همین زنان فاسد، »هنده« همسر ابوسفیان و مادر معاويه وجدة يزيد بود. 

در مّکه تا حد زيادی قبح اين عمل زشت از بین رفته بود. اين بیماری ُمسری منحصر به 
مردم مّکه نبود. زنان و مردان مشرک در ديگر نقاط حجاز نیز غرق در چنان فسادی بودند.

ديديم كه اّولین پیمانی كه پیامبر عالی قدر اسالم با دوازده نفر از اهل يثرب در »عقبه« 
منا بستند، به چند موضوع مهم توجه ويژه شده بود؛ اين كه:

1– به خدا شرک نورزند
2– دزدی و زنا نکنند

 3– فرزندان خود را نکشند.1
اسالم از همان آغاز با برنامه ريزی های دقیق نخست به قبح اين عمل خطرناک و 

۱- فرازهايی از تاريخ پیامبر اسالم، ص ۱8۴. 
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زشت همت گماشت و با نصیحت و داللت، مردان و زنان را به ترک زنا وادار ساخت. 
سپس با آيات محکم، به ساختارشکن ها هشدار داد و مرتکبین را به اشد مجازات مکافات 

نمود.
آيات اّولیة سوره نور ناظر بر همین موضوع است:

اني  َفاْجِلُدوا ُکلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائََة َجْلَدةٍ،  اِنَیُة َو الزَّ الزَّ
َو ال َتْأُخْذُکْم بِِهما َرْأَفٌة في  ديِن اهللِ ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللِ َو الَْیْوِم اْلِخرِ،

َو لَْیْشَهْد َعذابَُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمنین .1
به زن و مرد زناکار یک صد 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 عده ای از مسلمانان هم ناظر بر حکم باشند.

مبارزه با اسالم با مقدمة زنا
دين حنیف اسالم اغلب عالج واقعه را قبل از وقوع می كند. در مورد حکم زنا، اسالم 
نخست تذكراتی به زنان و مردان می دهد. مردان را از چشم چرانی منع می كند و زنان را از 
خودنمايی باز می دارد. عالوه بر آن، از حضور زن و مرد نامحرم در جاهايی كه رفت و آمد 

به آن جا معمول نیست، منع می كند؛ نکند زن و مرد دچار هوس شوند و مشکلی پديد آيد.
آية شريفة زير ناظر بر همین نظر است.

نى  ِإنَُّه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیاًل.2 َو ال َتْقَربُوا الزِّ
به زنا نزدیک نشوید که کار زشت و راه بدی است.

بسیاری از مفسران نزديک نشدن به زنا را خلوت كردن با زنان نامحرم و يا رفتن به 
محیط های آلوده ای كه خوف سرايت بیماری زنا وجود دارد، مي دانند.

اين حکم محکم در دوران پیامبر عالی قدر اسالم دقیقاً جاری شد و به خوبی جا افتاد. 
اما دريغ و درد، تقريباً بالفاصله پس از ارتحال پیامبر، اين حکم آشکارا نقض شد. به طوری 
كه در دوران ابوبکر »خالدبن ولید« كه به ظاهر برای جمع آوری زكات به منطقة »مالک بن 
نويره« رفته بود، وقتی چشمش به همسر زيبای مالک افتاد، مالک را به بهانه ای واهی ُكشت. 

سپس با همسرش هم بستر گرديد.
اين خبر بازتاب بسیار بدی در مدينه داشت. اما خلیفة غاصب نه  تنها به واكنش مردم 

۱- سورة نور، آية ۲. 
۲- سورة اسرا، آية ۳۲. 
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مدينه اعتنايی نکرد و خالد را تنبیه ننمود، بلکه خالد را ارتقا هم داد. 
عملکرد ضعیف خلفا نسبت به عمل قبیح زنا و بی اعتنايی به احکام الهی موجب شد كه 
اين بالی خانمان سوز مجدداً دامن گیر مسلمانان شد و رفتـه رفتـه شايع گشت و قباحـت 

آن هم به تدريج فراموش شد و دامن خاص و عام را گرفت.

دو نمونه از نکبت زنا
 ده نفر از رجاله های كوفه كه به دستور عمر سعد در عصر عاشورا ابدان حضرت ابا عبداهلل 

الحسین و ديگر شهدای عزيز كربال را پايمال ُسّم اسب های خود كرده بودند، در روز 
دوازدهم محرم در دربار عبیداهلل حضور يافتند. 

آنها كه همگی از ياوران و حامیان دربار كوفه بودند، عبارتند از:
1– اسیدبن مالک. همان جنايتکاری كه گزارش اقدامات ننگین گروه خود را به عبیداهلل داد.
2– حکیم بن طفیل طایی. همان خون خواری كه دست چپ حضرت عباس را قطع كرده بود.
3– اسحاق بن طفیل. همان بیچاره ای كه پیراهن از بدن امام حسین بیرون آورده بود.

4– عمرو بن صبیح صیداوی. همان سیاه كاری كه »عبداهلل بن مسلم بن عقیل« را شهیـد كرده 
بود.

5– اخنس بن مرشد. همان خیانت پیشه ای كه عمامه را از سر امام حسین ربوده بود.
6– هانی بن ثبیت حضرمی. همان جنايتکاری كه »عبداهلل« پسر امام حسین را شهید كرده بود.
7– واحظ بن ناعم. همان خون خواری كه جسم مطهر امام حسین را تیرباران كرده بود.

8– رجاء بن منفذ عبدی. همان خائنی كه در شهادت علی اكبر دست داشت.
9– سالم بن خثیمه ُجعفی. همان كینه توزی كه به امام حسین جسارت زيادی كرده بود.

10– صالح بن وهب ُجعفی. همان از خدا برگشته ای كه در كشتن ابوالفضل العباس دست 
داشت.

»ابوعمروزاهد« می گويد: 
- مـن در دربـار ابن زيـاد بودم، وقتی به اين ده نفـر نگاه كردم، ديـدم هر ده نفـر 

آنـان زنازاده اند.1
سؤال این است:

الف: اگـر ايـن جنايتـکاران در آن روز حـدود 40 ساله بودند، معلوم می شود آغـاز زنـا 

 ۱- شهادت نامـة امـام حسیـن)ع(، آيت اهلل محمدي ري شهـري، ج ۲، ص۳0۹، به نقل از لهـوف سیدبن طاووس، ص ۱8۲ 
و منیر االحزان، ص 78.



338

 به خصوص زنای محسنه كه از زمان خلیفة اول آغاز شده بود، در زمان خلیفة دوم اوج گرفته
است؛ چون آن افراد همگي در زمان خلیفة دوم متولد شده بودند.

ب: زنا بسیار بد و زناكار همواره محکوم است. اما معلوم می شود حاكمان جور برای 
رسیدن به اهداف شوم خود، از افراد آلوده از جمله زنازادگان بیشتر استفاده می كردند.

گوشه ای از فساد هارون

»در اين روزگار، فساد ايشان )بنی العباس( به جايی رسید كه هارون كه اعلم و افضل 
ايشان بود، دو خواهر بود.

يکی در مجلس شراب خود حاضر می كرد و ندمای خود را در آن مجلس از دخول 
منع نمی كرد. جعفر يحیی برمکی كه يکی از مقیمان مجلس او بود، با خواهر او فساد كرد 

و او را از وی پسری شد.
 پسر را از هارون پنهان داشتند تا آن سال كه هارون به حج شد. پسر در آن جا بديد. جعفر

را بُکشت. 
خواهر ديگر محسنه نام بود. ُخردتر بود و در حسن و جمال به كمال. هارون او را به 

خود نزديک كرد!! و میان ايشان فساد واقع شد!؟ 
 لطیفه مشهور است كه بعد از وفات هارون، امین كه پسر او بود، اين محسنه را كه عّمه

او بود، با او فساد كرد.
تصّور امین اين بود كه محسنة بکر باشد؛ اما بکر نبود.

امین پرسید: يا عمتا بکر نبودی؟ چه حالت است؟
 محسنه در جواب امین گفت: پدرت در بغـداد كدام دختـر را بکر باقـی گذاشت كه مرا 

خواست  بگذاشتن...«1 

تو خود حديث مفّصل بخوان از اين مجمل.

ُحسن ختام
بارها و در همین كتاب آياتـی از قرآن كريم را آورديم كه از كشتـه شدن انبیا به دست 

مشركان سخن رفته است.
 در اين جا به اراية دو آيه اكتفا می كنیم. آياتی كه داليل مضحک مشركان در كشتن انبیا 

۱- از نامة جوابیة حسن صّباح به ملکشاه سلجوقی، از ظهور اسالم تا سقوط بغداد، علی محمد بشارتی، ص ۲86.
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را بیان می كند.
به راستی كه انبیاي الهی مظلومانه زيستند و مظلومانه كشته شدند.

الَّذيَن قالُوا ِإنَّ اهللَ َعِهَد ِإلَْینا أاَلَّ نُْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتَّى َيْأِتَینا بُِقْرباٍن َتْأُکُلُه النَّاُر، 
ناِت َو بِالَّذي ُقْلُتْم َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم، ُقْل َقْد جاَءُکْم ُرُسٌل ِمْن َقْبلي  بِالَْبیِّ

ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن .1
همان قاتالن پیامبران ادعا می کردند:

خداوند از ما پیمان گرفته است که:

 ما به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر آن که:

او یک قربانی )گوسفند( بیاورد که آتش صاعقة آسمانی او را نابود کند. 

به آنها بگو:

پیامبرانی پیش از من برای شما آمدند و آن چه به عنوان معجزه از آنها خواستید، آوردند،

 اگر راست می گویید، آنها را )که درخواست شما را اجابت کردند( چرا ُکشتید؟

يعنی مقاومت عده ای در برابر انبیای الهی و كشتن آنها كار بت پرست ها، خودپرست ها 
و ايادی آنهاست.

آنها اصوالً با ارزش های الهی مخالفند. 
كودتاگران هم از همان گروه و وارث همان مواريثند. 

به طور تحقیق اگر كودتاگران در زمان پیامبراِن گذشته بودند، در صف قاتالن آنها 
قرار داشتند. همچنین اگر قاتالن انبیاي گذشته هنگام ارتحال پیامبر در مدينه حاضر بودند، 

دستیار كودتاگران می شدند؛ زيرا: 
اَلُْكْفُر ِملٌَّة واِحَدٌة.2

اما نکتة قابل تّوجه در موضوع خاتمیت پیامبر عالی قدر اسالم، خنثی شدن تمهیدات 
مشركان با كشتن انبیاست.

اين درست است كه با كشتن هر پیامبری تا مدت ها مسیر توحید ناهموار می شد و 
حركت كاروان توحیديان به طرف كمال كند می گشت. اما خاتمیت برای اين مشکل راه  حل 

ارايه داد. 
يعنی وقتی مشركان كه از نظر تعداد زياد بودند، زورشان به پیامبران كه در اقلیت بودند 
 می رسید، با خاتمیت پیامبر خاتم هر چند شب پرستان مشرک از خلفای راستین پیامبر

۱- سورة آل عمران، آية ۱8۳. 
۲- من ال يحضره الفقیه، ج  ۳، ص ۴7.
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انتقام خونین گرفتند و فاجعة عظیمی مانند فاجعة جانگداز كربال را به وجود آوردند، ولي 
آن چه به بار آمد، نابودی خود آن قاتالن بی حیثیت بود. 

به رغم همة اين مصیبت ها و تعمیموالیتوبرعهدهگرفتنبخشیازمسئولیتهدایت
مردمتوسطعلما-بهنیابتازامامانحّقهازاهلالبیت)ع(- ديگر تهديد به كشتن و يا كشتن 

امامان بی تأثیر گرديد.
الحق كه اين امر، موضوع بسیار مهمی است؛ زيرا:

-صفطوالنیعلمایعاملدرتشّیع،یکیازعواملماندگاریاینمکتبالهیاست.

اگر 124 هـزار پیامبـر در 8000 سال كشته شدند، اما ماامروزودریکزمان،بحمداهلل
بیشازیکمیلیونمرجعتقلید،مجتهد،عالم،روحانیوطلبهداریم؛واینقبیلةبابرکترا

هیچامرینمیتواندنابودکند.
راه توحید همواره صاف و سهل العبور و كاروان توحیديان نیز پرتعداد و در حركت 

به سوي كمال و تعالي همواره مستمر و مدام است.
 ديديم كه انقالب اسالمی نیز توسط يکی از علمای الهی انجام شد كه امروز میلیون ها 

حامی، مدافع و پاسدار داشته و دارد. بنابراين:
-مردمهمگیدرپاسداریازاسالموارزشهایاسالمییاعالمبالقوهاند،
یاعالمبالفعل.

 خاک ريزهای اين سپـاه توحیـدی در تمامی خانه ها، و خاكريزهای آن در همة شهرها
و روستاها، و خط مقّدم آن دل های همة مردم است. 

 حال مي توان به خوبي تا حدي بهاستراتژيدیرپايخداوندسبحاندرخاتمیتاسالمو
پیامبررحمت پي برد.

ديني كه مروجـان احکـام و مباني آن عمدة مردمند و با هیچ تمهید و توطئه اي  و يا با 
توسل به هیچ سالحي نمي توان آنها را از صحنه خارج كرد و نابود نمود.

با اين وصفمسلمانانراستینوپیرواناهلالبیتبیصبرانهدرانتظارخاتماوصیای
پیامبررحمتحضرتبقیهاهللاالعظمامامعصرارواحنافداههستند؛
     تا مراتب ارادت، عالقه و عشق خود را به پای آن امام همام،
                           جهتتشکیلحکومتجهانیتوحید بريزند. 
                                                                          ان شاء اهلل.



نظر پیامبر رحمت نسبت به زن و زندگی مشترک

فصل دوازدهم
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مواضع پیامبر رحمت نسبت به زن
اگر بگويیم معقول ترين، اساسی ترين و زيباترين موضع گیری ها دربارة زنان آن 

چیزی است كه از زبان پیامبر اسالم شنیده شده است، سخن بسیار درستی است. 
زيرا پیامبر عالی قدر اسالم آن چه می گويند قول خداست.

پیداست كه بهترين موضع گیری ها در مورد همة امور به خصوص راجع به زنان 
را كسی می تواند مطرح كند كه خالق زن است. چراكه او بهتر از هر متفکر و انديشمندی: 

1– نیازهای زنان را می داند.
2– راه تأمین این نیازها را هم می داند.

3– با کمترین زمان و پایین ترین هزینه، زنان را به این نیازها آگاه می کند.
4– با سهل ترین و طبیعی ترین روش ها به زنان کمک می کند تا به این نیازها دست یابند.

5- با احترام به زن، بخش قابل توجهی از مردان به آسایش می رسند؛ آرامشی که موجب 
آسوده خاطر شدن جامعه می شود.

افراط و تفریط
در طول تاريخ هیچ قشری به اندازة زنان مورد بی مهری قرار نگرفته است. قرآن كريم 
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گوشه ای از آن دوران عسرت بار و اسارت  آور را به تصوير می كشد.
ا َو ُهَو َکظیم  . َر أََحُدُهْم بِاأْلُْنثى  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ َو ِإذا بُشِّ

ُه ِفى التُّراِب أاَل ساَء ما َيْحُكُموَن .1 َر بِِه أَ ُيْمِسُكُه َعلى  ُهوٍن أَْم َيُدسُّ َيَتوارى  ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء ما بُشِّ
وقتی به یکی از آنان )مردهای دوران جاهلیت( بشارت می دادند که دختردار شده ای،

 رنگش از شرمساری سیاه می شد و به خاطر خبری که از دختردار شدن به وی رسیده بود،

شدیداً خشمگین می گشت. 

او از قوم خود از خجالت فاصله می گرفت و نمی توانست تصمیم بگیرد که:

 این دختر را با ننگ بسیار نگاه بدارد یا زنده  به گورش کند. 

راستی که چقدر بد فکر می کردند.

البته اين تصوير مربوط به عملکرد اعراب دوران جاهلیت راجع به زنان در عربستان 
و اطراف حجاز است. در آن روزگار وضع زنان در كشورهای ديگر هم چندان بهتر از 

زنان حجاز نبوده است. 
در اروپا هم وضع از يک جهت بدتر بود. 

در تاريخ آمده است كه:
بین سال های 800 میـالدی تا 1400 میـالدی كه به قرون وسطی معروف است، تعداد 
5 میلیون زن به دست ديکتاتورها و زمامداران فاسد و مفسد اروپايی كشته شدند. اتهام 
آنان اين بود كه می گفتند: ما هم انسان هستیم. با ما مانند انسان ها رفتار كنید. به اتهام 
همین ادعا 5 میلیون زن قتل عام شدند. اين خط ادامه داشت تا اين كه 50 سال بعد در 1453 
میالدی »بیزانس« مركز امپراطوری رم شرقی كه اعراب به آن »ُقسطنطنیه« می گفتند، 
توسط »سلطان محمد فاتح« پادشاه عثمانی سقوط كرد. سربازان عثمانی در هنگام ورود 

به قسطنطنیه شعار می دادند: »اسالم بول«، »اسالم بول«؛ يعنی: زنده باد اسالم
از آن به بعد آن شهر به »اسالمبول« تغییرنام يافت.

با شکست امپراطوری رم شرقی به تدريج اسالم به مردم اروپا رسید و مردم اروپا 
با معارف اسالم نسبت به مسائل مختلف از جمله نسبت به زن آگاه شدند و تدريجاً دست 

از جنايت نسبت به زنان برداشتند.
صدالبته هنوز هم كشورهای غربی و حکومت های استبدادی هرگز سر همراهی با زن را 
ندارند. در رژيم های سرمايه داری زنان را مانند كاال می دانند و از آنها استفادة ابزاری می كنند 

۱- سورة نحل، آيات ۵8 و ۵۹ .
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و به عواطف و نیازهای غريزی زنان كه تعالی و بلندمرتبگی در ساية عقل و دانش است، 
بی اعتنايی می كنند و با مادر شدن زنان كه طبیعی ترين نیازهاست، در عمل ضديت دارند.

ازدواج
يکی از واجبات اسالم ازدواج است. اين كه می گويیم ازدواج واجب است، به دلیل عوارضی 

است كه زن و مرد مجرد ممکن است در جامعه ايجاد كنند. 
اسالم به منظور پیشگیری از فساد اجتماعی، مرد و زن مسلمان را به راه  حل عقالنی 
و غريزی ازدواج تشويق می كند. نکتة بسیار مهم در اين مورد اين است كه تأخیر در ازدواج 

را به گردن مرد می اندازد.
پیامبر رحمت در مورد مردانی كه به هر دلیل از ازدواج طفره می روند، می فرمايند:

ٍل .1 ِل َخیٌر ِمن َسبعیَن رکعٍة ِمن َغیِر ُمَتأهِّ ِشراُرُکم ُعّزابُُكم، َرکَعتاِن ِمن ُمَتاهِّ
بدترین افراد شما عزب های شمایند،

دو رکعت نماز فرد متأهل بهتر است از هفتاد رکعت نماز فرد غیرمتأهل.

گفتیم كه تأخیر در ازدواج به دلیل بروز احتمالی فساد و تجديدنسل و تهديد برهم خوردن 
نظم هستی، حرام است. عمدة گناه در اين مقوله به گردن مرد است. زيرا بسیاری از دختران 
مجرد و مهّذبه در اجتماع، وجود دارند كه به سن ازدواج رسیده اند، اما به دلیل تعلل مردان، 
مجرد مانده اند. آخر اين مرد است كه بايد به خواستگاری دختر برود. عکس آن هم با سنت های 

اخالقی مغاير است و هم ارزش زن را پايین می آورد؛ كه صدالبته اين كار درست نیست. 

در تکمیل اهمیت ازدواج باز هم پیامبر می فرمايند:
ْصِف الَْباِقى .2 َج َفَقْد أَْحَرَز ِنْصَف ِديِنِه َفْلَیتَِّق اهللَ ِفى النِّ َمْن َتَزوَّ
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 غريزی است. اسالم آمد و  نه  تنها بر اين حکم مهم صحه 

۱- منتخب میزان الحکمه، ح ۲778 - حکمت نامة پیامبر اعظم. آيت اهلل ری شهری، ج ۱۲، ص ۳۴6.
روضه الواعظین و بصیره المتعظین)ط - القديمه(،  ج ۲، ص ۳7۴، مجلس في ذکر الحث علی النکاح و فضله .....  ص ۳7۳:

ِ)ع(: َرْکَعَتاِن ُيَصلِّیِهَما الُْمَتَزوُِّج أَْفَضُل ِمْن َسْبِعیَن َرْکَعًة ُيَصلِّیَها َعَزب .  َقاَل أَبُوَعْبِداهللَّ
۲- مکارم االخالق، ص۱۹6- امالی شیخ طوسی- بحاراالنوار، ج ۱0۳، ص ۲۱۹. 
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گذاشت، بلکه به اشکال مختلف بر آن تأكید كرد. چون همان گونه كه همه می دانیم، مثاًل كار 
ساختمان سازی امری الزم و بسیار مهم است. مهندسین و معمارها به همراه ده ها استاد و 
كارگر با به كاربردن وسايل ساختمانی و مصالح ساختمانی به احداث بنايی مبادرت می كنند. 
پیداست كه كار آنها قابل مالحظه و قابل تأيید است. اما مهم تر از كار ساختمان سازی نگه داری 
از ساختمان است. زيرا اگر دست اندركاران ساختمان تمهیداتی برای حفظ و حراست بنا به 
كار نگیرند، عوامل درونی و بیرونی به تدريج به جان ساختمان می افتند و پس از چندی 

ساختمان را از پای درمی آورند. 
مقصود اين است كه بگويیم اسالم بیشتر از آن چه برای انجام ازدواج توصیه های اكید 
 كرده است، بر پای بندی زن و شوهر بر اصول زندگی مشترک توصیه می كند؛ چیزی كه اهمّیت

آن در طول تاريخ و به خصوص در جامعة امروز ما غیرقابل انکار است.
چگونه است كه مردم معموالً برای ازدواج و انتخاب همسر و يا پذيرش درخواست 
همسری، دقت و تحقیق می كنند ولی برای جدايی از هم و فروپاشی زندگی مشترک نه  تنها 
تحقیق و دقت نمی كنند، بلکه گاه با داشتن فرزند به جدايی رضايت می دهند؛ بدون آن كه 
از خود بپرسند زن بیچاره پس از طالق چه سرنوشت تلخی خواهد داشت و فرزند يا 

فرزندان او چه راهی در پیش خواهند گرفت.
اسالم عزيز به همین مالحظات و مالحظات ديگری طالق را مکروه شديد كرده است.

 پیامبر)ص( فرموده اند:
الَق .1  اِنَّ  ا هللَ َيْبِغُض الطَّ

خداوند طالق را دشمن می دارد.

رهنمودهای آسمانی
پیامبر عظیم الشان اسالم به منظور ايجاد صمیمیت بین زن و شوهر توصیه های بسیار 

زيادی به هر دو داشته و دارند؛ كه در همین فصل به آنها اشاره خواهیم كرد.
پیامبر رحمت به بعضی از زنان كه دارای شوهران خشن وتنـدخو هستند، نکات 

ارزشی فراوانی توصیه كرده اند.

1- ثواب هزار شهید
ٍد )ص(، َساِء َيْرَفُع اهللُ َعْنُهنَّ َعَذاَب الَْقْبِر َو َيُكوُن َمْحَشُرُهنَّ َمَع َفاِطَمَة بِْنِت ُمَحمَّ َثاَلٌث ِمَن النِّ

۱- میزان الحکمه، ج 7، ح ۳۳0۴.
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اْمَرأٌَة َصَبَرْت َعَلى َغْیَرِة َزْوِجَها،
 َو اْمَرأٌَة َصَبَرْت َعَلى ُسوِء ُخُلِق َزْوِجَها،

َو اْمَرأٌَة َوَهَبْت َصَداَقَها لَِزْوِجَها،
ُيْعِطى اهللُ َتَعالَى لُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َثَواَب أَلِْف َشِهیٍد،

َو َيْكُتُب لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهنَّ ِعَباَدَة َسَنٍة .1
خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمی دارد و در روز قیامت،

با فاطمه)س( دختر پیامبر محشور خواهد شد:

1 – زنی که بر قدرت )تندخویی( شوهرش شکیبا باشد.

2 – زنی که در برابر بد اخالقی شوهرش صبر کند.

3 – زنی که مهریه اش را به همسرش ببخشد.

خداوند به هر یک از این گونه زنان ثواب هزار شهید می دهد.

80 درصد مشکالتی كه موجب فروپاشی زندگی مشترک می شود، در همین سه نکتـه 
نهفته است.

مردی بداخالقی می كند، زن هم برای آن كه نشان دهد در برابر شوهرش كم نمی آورد، 
جواب شوهر را می دهد.

مردی كه امکان تأمین مهرية همسرش را ندارد، در اين جا باز ممکن است زن واكنش 
تند نشان دهد و ...

 عمل به رهنمودهای آسمانی پیامبر رحمت از فروپاشی زندگی  جلوگیری می كند.

خانه داری، افتخار زن
يکی از نکات بسیار مهم در زندگی مشترک، خانه داری زن است. زن خود به خوبی می داند 
كه مهم ترين هنر زن، خانه داری است؛ كاری كه هم مورد حمايت اسالم است و هم توصیة مهم 

اسالم به زنان. 
خانه داری شغل نیست، وظیفه هم نیست. زن مجبور نیست كارهای خانه را انجام دهد. 
اما اگر به اين مهم بپردازد، عالوه بر تفاهم بیشتر بین زن و شوهر و آرامش در منزل و 
راحتی فرزندان، زن در عمل خواهد يافت كه با كمترين هزينه، دل شوهر را به دست می آورد 

و هم خود، جمعّیت خاطر پیدا می كند و به آرامش می رسد. 
۱- ارشاد القلوب الی الصواب )للديلمي(، ج ۱، ص ۱7۵، الباب الحادي والخمسون في أخبار عنالنبي واألئمه    األطهار .....  ص ۱7۳ 
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حديث زير راه گشای بحث ماست:
اِدِق) ع( َقاَل:  َعنِ الصَّ

َساِء ِفي ِخْدَمِة أَْزَواِجِهنَّ  َسَألَْت أُمُّ َسَلَمَة َرُسوَل اهللِ )ص( َعْن َفْضِل النِّ
َفَقاَل أَيَُّما اْمَرأٍَة َرَفَعْت ِمْن بَْیِت َزْوِجَها َشْیئًا ِمْن َمْوِضٍع ِإلَى َمْوِضٍع ُتِريُد بِِه َصاَلحًا ِإالَّ نََظَر اهللُ ِإلَْیَها 

ْبُه .1 َو َمْن نََظَر اهللُ ِإلَْیِه لَْم ُيَعذِّ
امام صادق)ع( می فرماید:

 اُم َسلََمه از پیامبر خدا دربارة فضیلت خدمت کردن زنان به شوهرانشان پرسید.

پیامر فرمودند:

هر زنی که در خانة شوهر خود به قصد مرتب کردن آن، چیزی را جا به جا کند،

خداوند به او نظر)لطف( می افکند،

و هر که خداوند به او نظر)لطف( افکند، عذابش نخواهد کرد.

2– کارگزار پروردگار!

مردی به محضر پیامبر اسالم شرفیاب شد و از همسرش تعريف فراوان كرد و او 
را به اخالق نیکو ستود.

َو َجاَء َرُجٌل ِإلَى َرُسوِل اهللِ)ص( َفَقاَل:
 ِإنَّ لِى َزْوَجًة ِإَذا َدَخْلُت َتَلقَّْتِنى 

َو ِإَذا َخَرْجُت َشیََّعْتنیى
َو ِإَذا َرأَْتِنى َمْهُموماً ،

َقالَْت: 
َك ِإْن ُکْنَت َتْهَتمُّ لِِرْزِقَك َفَقْد َتَكفََّل لََك بِِه َغْیُرَك َما ُيِهمُّ

َو ِإْن ُکْنَت َتْهَتمُّ بَِأْمِر آِخَرِتَك َفَزاَدَك اهللُ َهّماً، 
َفَقاَل َرُسولُ اهلِل)ص(: 

ِهیِد .2 الِِه لََها ِنْصُف أَْجِر الشَّ ااًل َو َهِذِه ِمْن ُعمَّ ِإنَّ هلِلِ ُعمَّ
 از جمله گفت:

 الف: هر وقت می خواهم از منزل خارج شوم، چند قدم مرا بدرقه می كند و برای موفقیت

۱- گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 8۹۳ - بحار األنوار)ط - بیروت(، ج ۱00، ص۲۵۱.
۲ - من اليحُصره الفقیه، علی  بن بابويه معروف به شیخ صدوق، ج ۳، ص ۳8۹.
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من دعا می كند
ب: هر وقت می خواهم وارد منزل شوم، به استقبال من می آيد و به من خسته نباشید 

می گويد.
ج: هر وقت نشسته ام و در فکر می باشم، نزد من می آيد و می گويد: 

»اگر در فکر رزق هستی، غصه مخور كه خداوند رزق ما را تضمین كرده است؛ ولی 
اگر در فکر عاقبت و دين و ديانت خود هستی، باش و ادامه بده.«

د: همة وسايل خانه را منظم و در جای خود قرار می دهد.
هـ : لباس هايم را همیشه تمیز و مرتب می كند.

و: مشکلی در تهیة غذا نداريم.
سپس آن شخص پرسید:

- ای پیامبر خدا! همسر من چگونه زنی است؟
پیامبر فرمودند:

خداوند برای ادارة كاينات كارگزارانی دارد، يکی از اين كارگزاران، همسر شماست. 
برای شريک زندگی نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است.

نعمت پایدار
ترديدی نبايد در اين نکته كرد كه يکی از باالترين عطايای پروردگار همسر شايسته، 

خوش رو وخوش اخالق است. 
ممکن است بعضی از كلمه خوش رو تعجب كنند و يا در آن ترديد نمايند. اين گونه افراد 

بايد به معارف اسالمی دقیق تر بنگرند تا مطلب مورد بحث را بهتر دريافت كنند.
 اگر به معنای دقیق آية شريفة:

ساء .1 َفاْنِكُحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النِّ
 و با زنان مورد پسند )یا پسندیده( ازدواج کنید. 

بیشتر بینديشیم، به توصیة خداوند در مورد اين كه مردان در هنگام ازدواج بايد عالوه 
بر توجه كردن به خانواده و شرف و ارزش های اسالمی وی، به چهره و وضع ظاهری 

او هم توجه ويژه كنند.
پیامبر رحمت فرموده اند:

۱- سورة نسا، آية ۳. 
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- مردم در موقع خواستگاری الزم است به زنان محارم خود توصیه كنند كه زير بغل 
عروس آيندة خود بو كنند تا بوی مشمئزكننده ای نداشته باشد. 

حتی تأكید فرموده اند:
- محارم خواستگار عالوه بر آن، بايد وضع موی دختر را هم مشاهده كنند كه زيبا 

و خوش حالت باشد. 
بدون ترديد اگر همسر يک مرد دارای شرايط ظاهری خوب باشد و از زيبايی های 

باطنی هم بهره مند باشد، خود يکی از عوامل بازدارندة مرد از انجام خالف و خطاست.
برای اطالع آن دسته از خوانندگان كه ممکن است از برداشت ما در مورد آية مورد 

بحث هنوز در تعجب باشند، عرض می كنیم كه:
- تفاوت است بین »طاب« و »طهر«. طاب زيبايی ظاهری است، ولی طهر زيبايی باطنی 

و معنوی است؛ طهارت پاكی روح و باطن است.
پروردگـار، پیامبر و اهل بیت پیامبر را برخوردار از طهارت نفس و روح معرفی كرده 

است.

پیامبر رحمت، زیباترین...
در اين كه ائمة اطهار)ع( همگی عالوه بر زيبايی های ظاهری، دارای زيبايی ظاهری 

بوده اند، اتفاق نظر است.
 اين يک موضع ثابت شده می باشد.

در صلوات مخصوص پیامبر اعظم كه در دعای افتتاح آمده است، می خوانیم:
َك َو َحِبیِبَك َو ِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، ٍد َعْبِدَك َو َرُسولَِك َو أَِمیِنَك َو َصِفیِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ِغ ِرَساالِتَك، َك َو ُمَبلِّ َو َحاِفِظ ِسرِّ
أَْفَضَل َو أَْحَسَن َو أَْجَمَل َو أَْکَمَل،

َو أَْزَکى َو أَْنَمى َو أَْطَیَب َو أَْطَهَر، َو أَْسَنى،
ْمَت َو َتَحنَّْنَت َو َسلَّْمَت َعَلى أََحٍد ِمْن ِعَباِدَك َو أَْنِبَیائِكَ ، َو أَْکَثَر َما َصلَّْیَت َو بَاَرْکَت َو َتَرحَّ

َو ُرُسِلَك َو ِصْفَوِتَك َو أَْهِل الَْكَراَمِة َعَلْیَك ِمْن َخْلِقَك .1
خدایا!

بر پیامبر درود بفرست،

۱- مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.
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هم او که بنده و پیامبر تو و امین تو و برگزیدة تو و حبیب تو و انتخاب شدة تو ،

از تمامی مخلوقات است و پاسدار اسرار تو و تبلیغ کنندة رساالت توست؛

هم او که برترین و نیکوترین و زیباترین و کامل ترین و خالص ترین و ریشه دارترین و دلپذیرترین،

 و خالص ترین و پاک نهادترین کسانی است که تو به او درود فرستاده ای،

و برکت داده ای و رحم کرده ای و تحسین گفته ای و تحیت فرموده ای،

اعم از بندگانت و پیامبرانت و رسوالنت و برگزیدگانت؛

و خالصه آنهایی که:

 اهل کرامتند از طرف تو برای بندگانت.

ما تمامی اين صلوات طوالنی را در اين جا آورديم، صلواتی بی نظیر و طوالنی با واژگانی 
مترادف كه اغلب معانی نزديک به هم دارند. 

شما از لغـت شناس ترين لغت شناسان عالـم هم اگـر معنـی اجمـل را بپرسیـد، او 
به طور قطع خواهـد گفت: 

-زیباترین،زیباروترین،دلپذیرترینو...

زنان نامناسب
 در مورد عالمت همسران شايسته و ارزشی مقداری صحبت كرديم و به طور مختصر

به عاليم و ويژگی های زنان خوب نکاتی را متذكر شديم. 
در اين جا و به صورت مختصر راجع به زنان نامناسب ضمن برشمردن مشخصات 

آنها، مواضع پیامبر رحمت را می آوريم.
نکتة درخور توجه اين است كه:

همان گونه كه فرزند خوب می تواند در هر خانواده ای به وجود بیايد، دختر شايسته 
هم كه همسـر مـردی در آينده خواهد شد، در هر خـانواده ای امکان رشـد او وجود دارد. 

يعنی:
به رغم آن كه ژن و نطفه و حالل خواری از عوامل اساسی رشد و تعالی فرزندانی است 
كه در چنان خانواده های تربیت می شوند، امکان اين هم هست كه در خانواده های مذهبی 
كه پدر و مادر رعايت حالل و حرام كرده و می كنند، دختران و پسران نا اهل به وجود آيد.
 يعنی يک شخص متعهد و پارسا بايد همواره مراقب باشد تا خبط و خطايی از وی سر
 نزند. كافی است لحظه ای غفلت كند و مرتکب معصیتی شود تا همان اتفاق، مشکلی در تربیت
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فرزندش ايجاد كند. 
عالوه بر مواظبت دايم، دعا، توّسل و درخواست های مستمر از پروردگار سبحان 
برای سالمت روحی و فکری فرزندان، خود نیز خود را به خدا بسپارد تا خود و همسرش 

دستخوش توفان گناه نشوند. 
منظور از گناهدراینجاعملخاصینیست،بلکه،
هرعملیاستکه:

انسانراازیادخدابازمیدارد،

ورشداوراکندویاحتیمتوقفمیکند.

چند حدیث پیرامون ازدواج
الف: با چه زنانی نباید ازدواج کرد؟

قال رسول اهلل)ص(:

َج الَحْمقاِء،  1– إّياُکم و َتَزوُّ
فإنَّ ُصحَبَتها َضیاٌع و ُولَْدها ِضباٌع .1
از ازدواج با زن احمق بپرهیزید؛

زیرا همنشینی با او تباهی است و فرزندانش صفت او را خواهند داشت.

2 – اإلماُم الّصادُق عن آبائِه)ع(:

 أّن رسولَ اهلل)ص( قاَل لِلّناِس: 
َمِن ؟  َمِن ، قیَل: يا رسوَل اهللِ ، و ما َخضراُء الدِّ إّياُکم و َخْضراَء الدِّ

وِء .2 قاَل : الَمرأُة الَحسناُء فى َمنِبِت السُّ
حضرت امام صادق)ع( از جد بزرگوار خود، پیامبر اعظم نقل کرده اند که به مردم فرمودند:

از گل های روییده شده در مزبله ها دوری کنید. 

پرسیدند: ای پیامبر خدا! مقصودتان از گل های مزبله ها چیست؟ 

پیامبر فرمودند: 

زن زیبارویی که در خانواده ای فاسد رشد کرده باشد.

راستی كه نبايد انسان فريب ظاهر افراد را بخورد. در ازدواج مهم تر از خود زن، 
۱- بحاراالنوار، ج ۱0۳، ص ۲۳7 - گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص8۹۲ . 

۲- همان، ص 8۹۲ .
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خانوادة زن است. زيرا زيبايی ظاهری پايدار نمی ماند، اما اثرات »ژن« و تربیت و وراثت 
پايدار است.

به قول حافظ:
بس نکته غیرحسن بباید کـه تا کسی              مقبول طبـع مردم صاحب  نظـر شود

در صفحات پیش مطالب مستندی پیرامون زنان و همسر شايسته نوشتیم. در اين جا 
بحث خود را پیرامون زنان غیرشايسته ادامه می دهیم.

در اينجا و در آغاز به اهمیت شوهر و لزوم احترام زن به شوهر خود، به دو نکتة 
بديع اشاره می كنیم:

نکتة اول: مرد، قوام خانه و خانواده
در اسالم به همان اندازه كه افراط زشت و غیرقابل قبول است، تفريط نیز قابل پذيرش 

نیست. انسان عاقل و بالغ هرگز دچار افراط و تفريط نمی شود 
امیرالمؤمنین علی)ع(   می فرمايند:

طًا.1  اَل َتَرى الَْجاِهَل ِإالَّ ُمْفِرطًا أَْو ُمَفِرّ
شخص نادان جز در یکی از دو حالت تندروی و یا کندروی مشاهده نمی شود. 

اين درست است كه زن در قرن های گذشته و به دلیل جهل حاكم بر حکومت ها دچار 
عسرت فراوان و محرومیت زياد گرديده است و همان گونه كه در صفحات گذشتـه آورديم، 
حداقل 5 میلیون زن در قرون وسطی در اروپا به خاطر آن كه می گفتند ما هم مانند مردها، 

انسان هستیم، همان رفتاری كه با مردها داريد، با ما هم داشته باشید، قتل عام شدند. 
در كشورهای آسیايی هم رفتار با زن ها بهتر از اروپا نبود. اين فراز تاريخی هر چه 

بخواهید تلخ است؛ اين البته تفريط است.
اما افراط هم زيان بار می باشد. بعد از انقالب كبیـر فرانسه در 1789 میالدی زنان از 
جايگـاه خود خارج شدند و به تدريج جايگاهـی را خواستند و دنبال كردند و رسیدند كه 

حق آنها نبوده و نیست. 
در اسالم همه چیز قانونمند است. 

قرآن كريم همان گونه كه شوهر را به اشکال مختلف موظف می كند كه هوادار همسر 
خود باشد و به او احترام گذارد و شؤون او را حفظ كند، به زن هم همه نوع توصیه را 

۱- ترجمه و شرح نهج البالغه)فیض االسالم(، ج 6 ، ص ۱۱۱6- ترجمة شرح نهج البالغه، ابن میثم، ج ۵، ص ۴6۴ . 
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برای حفظ جايگاه شوهـر می كند و مرد را قـوام، ستـون، اصـل و اسـاس زندگی مشترک 
می داند:

ساِء اُموَن َعَلى النِّ جاُل َقوَّ الرِّ
َل اهللُ بَْعَضُهْم َعلى  بَْعض  .1  بِما َفضَّ
مردان، شوهران و نگهبان زنانند، 

به دلیل برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماعی، 

بعضی را بر بعضی ترجیح داده است.

و اين برتری را هیچ چیز و هیچ كس نمی تواند نقض كند؛ اين نظر و فرمان خداست.
در اين باره بحث های زيادی دانشمندان مسلمان داشته  و دارند.

مع االسف عالوه بر اين كه گروهی از زنان زياده طلب و تندخو- كه يا از مبانی اسالمی 
بی اطالعند و يا دانسته تجاهل می كنند- می خواهند بر مرد و بر شوهر خود سلطه يابند.

اين خواست و تالش مسلماً ظالمانه است. زيرا آنها جايگاهی را می خواهند كه حق آنها 
نیست، اما بعضی از نويسندگان و گويندگان هم در اين مورد دچار اشتباه می شوند و از 

اين خواست ناحق زنان حمايت می كنند. 
فاجعه به همین جا ختم نمی شود، بلکه اين نويسندگان و گويندگان برای اثبات ادعای 

خالف خود به اموری متوسل می شوند كه نشان از كم مايگی آنهاست. 
مثاًل يک روز می گويند: 

- نظر اسـالم اين است كه زن مجبور نیست به فرزند خود شیـر بدهد. يا اين كـه زن 
می تواند از تهیة غذا و شستن لباس و خالصه خانه داری و ... خودداری ورزد. 

حال چنین زنی كه مجبور نیست حتی ساده ترين كار منزل را انجام دهد، دارای آن 
چنان شخصیتی است كه حق دارد در همة امور زندگی با شوهرش شريک شود، كار 

اقتصادی كند، به تحصیالت بپردازد و...
اين گونه برخوردها اصاًل با روح اسالم تطبیق ندارد. هیچ زنی نبايد پا را از جاده ای 

كه خداوند برای وی ترسیم كرده، بیرون بگذارد.
 اين آيه از محکمات قرآن است. يعنی مرور زمان و يا شوهران ناجور و ديگر استثنائات

نمی توانند اين حکم را كم رنگ كنند. 
زنانی كه بیش از حق خود از شوهر خود مطالبه كنند مورد تايید نیستند.

۱- سورة نسا، آية ۳۲. 
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نکتة دوم: اگر سجده بر غیرخدا جایز بود...
بدون ترديد سجده برای غیرخدا از هركس كه باشد و برای هرچه باشد، شرک است. 
اگر با علم و آگاهی باشد، ساجد و مسجود هردو اهل جهنم هستند؛ چون به غلط  جای 
خدا را اشغال كرده اند و حق خدا را ضايع نموده اند و نظام هستی را با فعل و قول خود 

به خشم آورده اند. 
سجدهبرغیرخداحرکتدرجهتخالفرودخانةعظیمآفرینشاست. 

پروردگار در آيه ای شکوهمندی اين رودخانة عظیم دايمی و روح بخش را كه از همان 
ابتدای خلقت به جريان درآمده است و تا آخر ادامه و جريان خواهد داشت، با اعالم حركت 

توحیدی و ابدی آفرينش  اين گونه تشريح می كند:
ماواِت َو ما ِفى اأْلَْرِض ِمْن دابٍَّة َو الَْمالئَِكُة َو ُهْم ال َيْسَتْكِبُروَن .1 َو هلِلِ َيْسُجُد ما ِفى السَّ

آن چه در آسمان ها و در زمین است، اعم ازجانداران و مالئکه،

همگی پروردگار را سجده می کنند.

اين يک حکم كلی است؛ اگر هم استثنا داشته باشد، سه شرط دارد:

الف: موردی است

ب: موقت است

ج: با امر خداست.

نمونه ای كه قرآن ارايه می دهد و در آيات آغازين سورة بقره آمده است، زمانی بود 

كه پروردگار، آدم را آفريد و او را خلیفه كرد و با الفبای خلیفه اللهی آشنايش نمود. سپس 
به مالئکه و جن كه در خلیفه اللهی انسان دچار ترديد شده بودند، دستور داد تا او را سجده 

كنند. 
امر خداوند در سجدة آدم در همین مورد هم سجده به مخلوق خدا و مصنوع بديع 

خدا بود؛ ولی هرچه بود خداوند فرمود: 
َو ِإْذ ُقْلنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدم  .2

خداوند به مالئکه فرمود آدم را سجده کنید.

آیة کامل و روشنگر که خود شارح خود است، این گونه می باشد.
۱- سورة نحل، آية ۴۹.
۲- سورة بقره، آية ۳۴.



356

َو ِإْذ ُقْلنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبلیَس أَبى  َو اْسَتْكَبَر َو کاَن ِمَن الْكاِفريَن .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.

همان گونه كه مشاهده می شود، سجـده به آدم، هم به امـر خـداوند بود و هم موردی 
و موقت. 

 غیر از اين مورد، در قرآن كريم از سجدة ديگری سخن به میان آورده است؛ آن هم سجدة
برادران يوسف به يوسف است.2 

 بررسی اين مورد چون از بحث ما خارج است و موجب اطالة كالم و توسعة بحث می شود،
از شرح آن می گذريم.

 پیامبر عالی قدر اسالم)ص( در مورد اهمیت دادن به زندگی مشترک و به منظور تحکیم
روابط فیمابین، سخنان بسیار مهمی فرموده اند:

لَْو أََمْرُت أََحداً أَْن َيْسُجَد أِلََحٍد أَلََمْرُت الَْمْرأََة أَْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها.3
اگر قرار بود دستور دهم کسی در برابر کسی سجده کند،

حتماً به زن دستور می دادم که شوهرش را سجده کند.

شايد خط كلّی حديث كه می فرمايد: اگر قرار بود... به زن دستور می دادم كه شوهر خود 
 را سجده كند، اين باشد كه بیشتر زن ها آغازگر بگومگو در زندگی مشترک هستند و اغلب

دعواها كه اصوالً فاقد ريشه و اساس است، به اين دلیل آغاز می شود و دوام می آورد و 
مشکل زاست كه زن ها می خواهند از درِ ديگری غیر از تقوا و پارسايی در خانه نفوذ پیدا 

كنند و حرف شان را جا بیندازند.
در اين مورد به اراية چهار حديث می پردازيم:

حدیث اّول:
قال رسول  ا هلل)ص(:

ٍة َحَمَلْتُه الَْمْرأَُة ِإلَى بَْیِت َزْوِجَها ، لَْو أَنَّ َجِمیَع َما ِفى اأْلَْرِض ِمْن َذَهٍب َو ِفضَّ
۱- همان.

۲- سورة يوسف، آية ۱00. 
۳- الکافي)ط- االسالمیه(، ج ۵، ص ۵08 .
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ُثمَّ َضَربَْت َعَلى َرْأِس َزْوِجَها َيْومًا ِمَن اأْلَيَّاِم َتُقوُل َمْن أَْنَت ِإنََّما الَْماُل َمالى َحِبَط َعَمُلَها،
َو لَْو َکانَْت ِمْن أَْعَبِد النَّاِس ِإالَّ أَْن َتُتوَب َو َتْرِجَع َو َتْعَتِذَر ِإلَى َزْوِجَها.1

اگر همة طال و نقره های روی زمین را زن به خانة شوهرش ببرد،

 سپس روزی از روزها بر سر مرد فریاد بزند و بگوید: 

تو کیستی؟ این دارایی ها مال من است.

 اعمالش بر باد می رود، اگرچه از عابدترین مردمان باشد. 

مگر آن که توبه کند و از سخنش برگردد و از شوهرش پوزش بخواهد.

شرح مختصر حدیث اول

زندگـیمشتـرکیکتعریفبیشترندارد،آنتفاهـمدرسایةاسـالماست. هیچ چیزی 
نمی تواند بهتر از تفاهم موجب تحکیم روابط مشترک زن و شوهر شود. 

تفاهمیعنیتقویتمشترکاتبینزنوشوهر.حال اگر مردی بخواهد به داليلی كه فقط 
خودش قبول دارد بر همسرش فخر بفروشد، اين كه من وزير، وكیل، سردار، استاندار يا 
دكتر، مهندس و... مشهورم ... اين عناوين جز كدورت سودی به بار نمی آورد. يا برعکس، 
اگر زنی بر شوهر خود بتازد كه پدر من باغدار، پولدار، حجره دار و يا خودم خانم جلسه ای، 
تلويزيونی  مشهور و يا... هستم، اين گونه حرف ها تیشه ای است كه به ريشة زندگی مشترک 

وارد می آورد. 
وقتی زنی به همسر مردی درآمد و يا مردی زنی گرفت، عناوين جديدی ايجاد می شود 

كه امتیازات قبل از ازدواج را بايد كمرنگ كند.

حدیث دوم:
َمْن َکاَن لَُه اْمَرأٌَة ُتْؤِذيِه لَْم َيْقَبلِ اهللُ َصاَلَتَها َو اَل َحَسَنًة ِمْن َعَمِلَها، 

َحتَّى ُتِعیَنُه َو ُتْرِضَیُه 
ْهر...2 َو ِإْن َصاَمِت الدَّ

هر زنی که شوهرش را بیازارد، خداوند نه نماز آن زن را قبول می کند و نه کار نیکش را. 

هرچند همه عمر روزه بگیرد؛

تا زمانی که به شوهرش کمک کند و او را خشنود سازد...
۱- مکارم االخالق، ص ۲0۲.

۲- وسائل الشیعه، ج ۲0، ص۱6۳- میزان الحکمه، ج ۵ ، ص ۲۲66. 
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شرح حدیث دوم

 در عرف ما مشهور است كه در زندگی مشترک همواره خانم ها پرچمدار جنگ علیه شوهرند؛
هر چند اين نظر طرفداران زيادی دارد، اما به زعم نويسنده صحیح نیست؛ حداقل مصاديق 

آن را در اطرافیان و يا اقوام خود سراغ نداريم.
اختالف می تواند با هر بهانه ای بروز كند و تقويت شود و مشکل آفرين باشد. 

پس:
- وقتیهرچیزیمیتواندعاملبگومگوباشد،
چرابایدهموارهزنهاراعاملاختالفبدانیم؟

بنابراين هم مرد و هم زن می توانند آغازگر درگیـری های لفظی باشند. منتهی حديث 
فوق متوجه خانم هاست.

 پیامبر اكرم می فرمايند:
-وظیفةزنمحّبتبهشوهراست.

در آية مشهور كه زن را يکی از آيات الهی می داند، شرطش محّبتفیمابین است.
آزردن شوهر توسط زن اعم از منت گذاری زن به مرد است، كه ممکن است حداقل 

بهانه ای باشد، اما آزردن شوهر يک نوع بیماری است كه به جان زن می افتد. 

يعنی زن با بهانه و بدون بهانه و يا حتی با يک سوءتفاهم و بدون سوءتفاهم شوهر 
خود را بیازارد و بی جهت از سر و وضع و لباس و حرف وغذا خوردن شوهر خود صرفًا 
برای آزار شوهر ايراد بگیرد. از چنین زنی است كه نماز و كارهای خوب ديگرش قبول 

نمی شود.

حدیث سوم:
قال رسول اهلل)ص(:

 أَيَُّما اْمَرأٍَة آَذْت َزْوَجَها بِِلَساِنَها لَْم َيْقَبِل اهللُ ِمْنَها َصْرفًا َو اَل َعْداًل َو اَل َحَسَنًة ِمْن َعَمِلَها ،
َقاَب، َحتَّى ُتْرِضَیُه َو ِإْن َصاَمْت نََهاَرَها َو َقاَمْت لَْیَلَها َو أَْعَتَقِت الرِّ

َو َحَمَلْت َعَلى ِجَیاِد الَْخْیِل ِفى َسِبیِل اهللِ، 
ُجُل ِإَذا َکاَن لََها َظالِما.1 َل َمْن َيِرُد النَّاَر َو َکَذلَِك الرَّ َفَكانَْت أَوَّ

هر زنی شوهر خویش را با زبانش بیازارد، خداوند از او هیچ مال و فدیه و کار نیکی را نمی پذیرد،
۱- مکارم االخالق، ص ۲۱۴ - من اليحضره الفقیه/ علی بن بابويه قمی.
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 تا آن که او را راضی کند؛ اگرچه روزها را روزه بگیرد و شب ها را به عبادت بگذراند،

 و بنده ها را آزاد کند و اسب های اصیل در راه خدا بفرستد،

و در زمرة نخستین کسانی است که وارد آتش می شود؛

و با مردان بدخلق و تندخو نیز همین گونه برخورد می کند. 

شرح حدیث سوم

با بررسی میدانی حديث شريف فوق روشن می شود كه آغازگر حمله در زندگی 
مشترک زن و شوهر، خانم ها هستند؛ هرچند در انتهای حديث فوق اين جمله آمده است:

ُجُل ِإَذا َکاَن لََها َظالِما. َو َکَذلَِك الرَّ
يعنی:

 پروردگار با مردان بدخلق و تندخو نیز همین گونه برخورد می کند. 

ظلمدراینجایعنیفراترازحدخودحرفزدنوتوقعداشتنوبیشترازحقخودخواستن.
اما به رغم آن كه نامی هم از مرد ناشکیبا آمده، اما روشن است كه روی سخن با خانم هاست. 

ما در همین فصل به بررسی رواياتی كه راجع به مردان بداخالق است، می پردازيم:

حدیث چهارم: زن از آزردن شوهر بپرهیزد
هیچ لّذتی باالتر از ترک لذت های حرام نیست.یکیازحـرامهایمعمولآزردنشوهر
توسطهمسـراست. بسیاری از روان شناسـان آزار دادن را يک نوع بیمـاری می دانند كه 

به جان عده ای می افتد.
يکی از بدترين آزارها، آزار دادن شوهر است. ببینید:

قال رسول اهلل)ص(:
َمْن َکانَْت لَُه اْمَرأٌَة ُتْؤِذيِه لَْم َيْقَبِل اهللُ َصاَلَتَها َو اَل َحَسَنًة ِمْن َعَمِلَها ،

َقاَب َو أَْنَفَقِت اأْلَْمَواَل ِفي َسِبیِل اهللِ،  ْهَر َو َقاَمْت َو أَْعَتَقِت الرِّ َحتَّى ُتِعیَنُه َو ُتْرِضَیُه َو ِإْن َصاَمِت الدَّ
َل َمْن َيِرُد النَّاَر ، َو َکانَْت أَوَّ

ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ)ص(:
ُجِل ِمْثُل َذلَِك الِْوْزِر َو الَْعَذاِب ِإَذا َکاَن لََها ُمْؤِذيًا َظالِما .1  َو َعَلى الرَّ

هرکس زنی داشته باشد که شوهرش را بیازارد، 

۱- بحاراالنوار)ط- بیروت(، ج 7۳، ص ۳6۳ - گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 8۹۳ . 
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خداوند نه نماز آن زن را قبول می کند 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

حديث چهارم تا حدی مانند حديث سوم است، با اين تفاوت كه در اين حديث برای 
ابراز اين كه آزار دادن شوهران چه گناه بزرگی است و چقدر مشکل آفرين است، وزر، 

وبال و آثار منفی آزردن شوهر را بیشتر شرح می دهد. 
در حديث سوم چند عنوان مانند عبادت شب و آزادی بنده ها و فرستادن اسب های 
اصیل برای جنگ با كافران ذكر می كند، ولی در حديث فوق از يک كار نیک تا روزة همة 

عمر و... سخن می گويد. يعنی:
آثار بسیار منفی يک زِن »آزاردهنده«، نخست برای خودش در اين حديث آمده است.

شکیبایی بر کج خلقی زن
اين گونه نیست كه بايد همه چیز وفق مراد ما باشد. يکی از مواردی كه به طور آشکار 
و فراوان وجود دارد كه به صورت گسترده اجازه نمی دهد كه آدمی به همة خواهش ها و 

خواست ها برسد، تسلیم كردن زن در برابر مرد است.
 اين يک امر ثابت شده است كه زنان پارسا و پرهیزگار هم اين گونه نیستند كه در همه 

جا و در هر موضوعی تسلیم و تابع و منقاد شوهر باشند.
ديده شده زنان متعددی كه در برابر دختران و پسران خود مطیع اند، اما هرگز حاضر 

نیستند يک دهم اين خلق خود را نسبت به شوهر خود داشته باشند.
پیامبر عالی قدر اسالم در يک رهنمود كلّی در اين موارد فرموده اند:
ٍة(،  َمْن َصَبَر َعَلى ُسوِء ُخُلِق اْمَرأَِتِه َو اْحَتَسَبُه أَْعَطاُه اهللُ )بُِكلِّ َمرَّ

 َيْصِبُر َعَلْیَها ِمَن الثََّواِب ِمْثَل َما أَْعَطى أَيُّوَب َعَلى باََلئِِه ،
َو َکاَن َعَلْیَها ِمَن الِْوْزِر ِفى ُکلِّ َيْوٍم َو لَْیَلٍة ِمْثُل َرْمِل َعالِج  .1

۱- وسائل الشیعه، ج ۲0، ص ۱6۴-گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 8۹۴ .
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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 می ورزد،

همان ثوابی را به وی می دهد که به ایوب پیامبر)ع( در برابر گرفتاری اش عطا کرد،

و گناه آن زن نیز در هر روز و شب به اندازة ریگ های ریگستان است.

مرد بد و همسر بد
دربارة زن بد از قول پیامبر رحمت مطالبی آورديم. از آن جايی كه همة نوشته های 
نويسنده مانند اغلب گفتـه هايش هم مستند است و هم برای خدا، امیدواريم اين نوشته بر 

روی زنان اثرگذار باشد و همگی ما رفتارمان را با خواست خداوند منطبق كنیم.
 ذياًل چندين حديث در مورد مردانی كه زنان و همسران خود را با قول و فعل خود آزار

می دهند می آوريم:

همراهی با خانواده
يکی از بهترين جمع ها دورهم جمع شدن تمامی اعضای خانواده است و بدون ترديد 
نظر لطف خداوند بر چنین جمع و اين گونه خانواده و خاندان است؛ كه امری عقالنی، 

شرعی و اجتماعی است.
پیامبر رحمت در اين مورد چه می فرمايند؟

قال رسول  ا هلل)ص(:
ِ ُجُلوُس الَْمْرِء ِعْنَد ِعَیالِِه أََحبُّ ِإلَى اهللِ َتَعالَى ِمِن اْعِتَكاٍف ِفي َمْسِجِدى .1

نشستن مرد نزد زن و فرزندش نزد خدای متعال،

 محبوب تر است از اعتکاف او در این مسجد من )مسجدالنبی(.

اهمیّت مسجدالنبی
همه می دانیم كه مسجدالنبی به لحاظ رتبه بعد از مسجدالحرام، مهم ترين و مقّدس ترين 

مساجد است. پیامبر در مورد اهمیت مدينه فرموده اند:
ة .2 الَْمِدْيَنُة َخْیٌر ِمن َمَكّ

مدینه بهتر از مّکه است.
۱- مجموعة ورام، ج ۲، ص ۱۲۲، الجزء الثاني- گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 8۹۳ . 

۲- همان، ص 8۵6 .
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پیامبر در مورد اهمیت مسجدالنبی فرمودند:
ِ َعَشَرَة آاَلِف َصاَلٍة ِفي َغْیِرِه ِمَن الَْمَساِجِد ِإالَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم، َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َتْعِدُل ِعْنَد اهللَّ

اَلَة ِفیِه َتْعِدُل ِمائََة أَلِْف َصاَلة .1 َفِإنَّ الصَّ
نماز در مسجد من برابر با ده هزار نماز در مساجد دیگر است، مگر مسجدالحرام؛

که نماز در آن با هزار نماز برابری می کند.

آیت الهی
نويسنده ای را توانا می دانند كه بتواند مسائل جامعه را با قلمی زيبا و شکوهمند مطرح 
كند و چنان چه بتواند نثری زيبا با واژگان بهتر و بديع تر خلق كند، آن نثر را فاخر می گويیم. 

پسنثرفاخر،هنرنویسندگانبزرگاست.
صد البته اگر صاحب اثر، هنـر خود را در قالب شعـر ارايه دهد، اثرش بهتر و ماندگارتر 

است.
از طرف ديگر بعضـی از نويسنـدگـان به هر دلیل كه در اين جـا جای شـرح آن نیست، 
 نوشته های خود را هرچند با نثـر زيبايـی ارايه می كنند، اما چون محتوای آن بی اهمیت است،

آن اثر در جامعه موج نمی اندازد و ثمربخش نیست. 
 نويسنده ای را می شناسیم كه وقتی خواست راجع به زندگی مشترک مطلبی در دفاع 

از زن بنويسد، عنان اختیار خود را از دست داد و به بیراهه رفت. 
برعکس شخص ديگری می آيد و برای جبران بی مهری نسبت به مرد، زن را تحقیر 

می كند و دچار اعوجاج می گردد. 
هردوروشخطاست.

نیاز نیست برای تقويت زنان در جامعه به دروغ متوسل شويم و قصه سازی كنیم و 
يا جهت ارج نهادن بر مرد، مرتکب اغراق و تندروی گرديم. 

راستی در اين مقوله هم بايد راه را از خداوند ياد بگیريم:

َو ِمْن آياِتِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَْیها،
ُرون .2 َو َجَعَل بَْیَنُكْم َمَودًَّة َو َرْحَمًة ِإنَّ فى  ذلَِك َلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

از آیات پروردگار این است که:

۱- وسائل الشیعه، ج  ۵ ، ص ۲7۱.
۲- سورة روم، آية ۲۱. 
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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 نشانه های دیگری برای آنها که اهل اندیشه اند، 

وجود دارد.

بررسی مختصر آیه

 آيه همان عالمت و نشانه است. در زمان های قديم كاروان ها برای آن كه در شرايط خاص
مانند برف، ابر، باران و يا عبور شبانه دچار انحراف نشوند، در بعضی از مسیرها كه 
به دلیل طبیعی چند راه وجود داشت، آغاز راه را نشانه گذاری می كردند. اين نشانه ها 
در فواصل خاص در طول مسیر هم ايجاد می شد. راهیانی كه از اين گونه راه ها كه 

عالمت گذاری شده بود عبور می كردند، سرانجام به مقصد می رسیدند. 

 از ديد خداوند متعال آسمان ها و زمین آيـات الهـی هستند.؛ ماه، خورشید و ستاره هم 
اين گونه اند.

 قرآن می فرماید:
َو بِالَنّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن  .1

و از روی ستاره  راهنمایی می شوند.

بنابراين وقتی خداوند زن را از آيات خود می داند، بايد دربردارندة نکاتی باشد:
1– چه قدرتی در زن است كه می تواند قلب مرد خودمحـور و مغـرور را به تسخیر 

خود درآورد؟

2– زن چـه موجودی است  كه مانند يـاد خـدا، موجب آرامش می شود؟  كه خداوند 
فرموده است:

ِ أاَل بِِذْکِر اهللِ َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب .2
با یاد خدا قلب ها آرام می گیرند.

دربارة زن هم می فرمايد:
 لَِتْسُكُنوا ِإلَْیها.

با زن ها به آرامش می رسید.

۱- سورة نحل، آية ۱6.
۲- سورة رعد، آية ۲8. 
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3– چه آيتی است كه مرد با همسر و توسط همسرش به معراج می رود؟1
4– زن چه وجود ذی جودی است كه با برنامه ريزی پروردگار نسل بشريت را حفظ 

می كند.
5– زن كیست و چیست كه بزرگ ترين عطیة پروردگار برای مردان پرهیزگار، زنان 

زيبارويی در بهشت است كه به حوريه تعبیر شده است؟
6 – خالصه آن كه:

 اين چه آيتی است كه همسری با او عالمت عقل است؟ زيرا اگر مرد نابغة روزگار 
باشد، ولی همسر نداشته باشد، شرور است. 

پیامبر)ص(  فرموده اند:
ابُكُم .2 ِشَراُرُکْم ُعزَّ

بدترین شما عزب ها و مجردهای شما هستند.

يعنی مرد مجرد، تنها با همسری با يک زن، شرارت را كنار می گذارد.
پیامبر عظیم الشان اسالم می فرمايند:

 َما بُِنَى ِفى اإْلِْساَلِم بَِناٌء أََحبُّ ِإلَى اهللِ َعزَّ َو َجلَّ َو أََعزُّ ِمَن التَّْزِويِج .3
در اسالم هیچ بنایی ساخته نشده که نزد خداوند محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج باشد.

چند حدیث ناب پیرامون زن خوب
در موردهمسرانشایسته روايات فراوانی از پیامبر اعظم وارد شده است:

قاَل َرسُوَل  ا هلل)ص(:
1- َما َزاَل ِجْبِريُل )ع( ُيوِصى بِالَمرأِة َحّتى َظَنْنُت أنُّه ال َيْنَبغى َطالِقها إاّل ِمن َفاِحَشِة ُمَبیَّنٍه .4

جبرییل پیوسته دربارة زن سفارش می کرد، تا جایی که،

 گمان بردم طالق او جایز نیست مگر در صورت ارتکاب زشت کاری آشکار.

ُجِل لِْلَمْرأَِة ِإنِّى أُِحبُِّك اَل َيْذَهُب ِمْن َقْلِبَها أَبَداً .5 2– َقْوُل الرَّ
۱- از رهنمودهای امام راحل)ره(.

صحیفة امام، ج 7، ص ۳۴۱ - ۲7 ارديبهشت ۱۳۵8/ ۲0 جمادی الثانی ۱۳۹۹
 زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش  ِده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج

می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است .
۲ - حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۳۴6. 

۳- مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۵۲ - همان، ص ۳۴۱.
۴- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱۲، ص ۳۵8.

۵- الکافي، ج ۵ ،ص ۵6۹ - همان 



365

این سخن مرد به زن که:'' دوستت دارم''، 

هرگز از دل زن بیرون نمی رود.

ْن أََضرَّ بِاْمَرأٍَة َحتَّى َتْخَتِلَع ِمنْه .1  3– ِإنَّ اهللَ َو َرُسولَُه بَِريَئاِن ِممَّ

بدانید که خداوند و پیامبرش بیزارند از مردی که:

به زنش آزار می رساند تا طالق ُخلع بگیرد.

تقبیح مردی که دست زدن دارد:
4– قاَل َرسُوَل  اهلل)ص(:

ْرِب أَْولَى ِمْنَها ؛ ْن َيْضِرُب اْمَرأََتُه َو ُهَو بِالضَّ ُب ِممَّ  ِإنِّي أََتَعجَّ
اَل َتْضِربُوا ِنَساَءُکْم بِالَْخَشِب َفِإنَّ ِفیِه الِْقَصاص .2

من در شگفتم از مردی که زنش را کتک می زند،

 در حالی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر از اوست.

زنانتان را با چوب نزنید که قصاص دارد

زن خوب نعمت فوق العاده
5- َما اْسَتَفاَد الُْمْؤِمُن بَْعَد َتْقَوى اهللِ َخْیًرا لَُه ِمْن َزْوَجٍة َصالَِحٍة .3

مؤمن بعد از تقوای الهی، هیچ نعمتی برای او باالتر از زن شایسته نیست.

آیا زنان را می شود تنبیه بدنی كرد؟
بحث حساس و مهمی است كه از همان آغاز ظهور اسالم و به خصوص پس از نزول 
آية 34 سورة مباركة نسا همواره در بین مسلمانان مطرح بوده و تا امروز هم ادامه دارد.

مسأله آن است  كه:
-آیازنرامیشودتنبیهبدنیکرد؟

 آية 34 سورة نسا صريحاً می فرمايد:
َو اْضِربُوُهنَّ 

 یعنی:
 آنها را تنبیه بدنی کنید.

۱- بحاراالنوار، ج ۱0۱، ص ۱6۴- همان ص ۳60 
۲- همان، ص ۳6۲ .

۳- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱۲، ص ۳6۲ .
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موضوع تنبیه بدنی زن كه يک مورد و فقط در همین آيه آمده است، مستلزم بررسی 
همة آية طوالنی 34 و حتی آيات قبل و بعد آن است؛ زيرا بدون ورود به موضوع نزول 

آيه و تأمل در شرايط و موقعیت مورد نظر آن، ما را به جايی نمی رساند.
 قرآن می فرمايد:

َل اهللُ بَْعَضُهْم َعلى  بَْعٍض ، ساِء بِما َفضَّ اُموَن َعَلى النِّ جاُل َقوَّ الرِّ
الِحاُت قاِنتاٌت حاِفظاٌت لِْلَغْیِب ،  َو بِما أَْنَفُقوا ِمْن أَْموالِِهْم َفالصَّ

 بِما َحِفَظ اهللُ َو الالَّتى  َتخاُفوَن نُُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمضاِجِع ،
َو اْضِربُوُهنَّ َفِإْن أََطْعَنُكْم َفال َتْبُغوا َعَلْیِهنَّ َسبیاًل،

 ِإنَّ اهللَ کاَن َعِلیًّا َکبیراً .1
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 اموال شان هزینه می کنند.

پس زناِن شایسته، فرمانبردارند و در غیاب شوهر حقوق او را حفظ می کنند،

 همان گونه 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 روی گردان 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.

« را تنبیه بدنی  عمدة مفسران شیعه و بسیاری از تفاسیر اهل سنت جملة »َو اْضِربُـوُهنَّ
زن دانسته اند.2

 آيت اهلل مکارم شیرازی '' آنها را تنبیه كنید،'' آورده اند.3
 البته آيت اهلل هاشمی رفسنجانی با نقل روايتی از امام باقر)ع( نوشته اند كه امام فرمودند:

رَب بِالّسواك.  اِنَّهُ الضَّ
 يعنی:

در هنگام تنبیه، زنان را با چوب مسواک بزنید.
۱- سورة نسا، آية ۳۴. 

۲- تفسیر المیزان، ج ۳، ص ۴۹8 - تفسیر راهنما، ج ۲، ص ۲0۱.
۳- تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳6۹.
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آن چه از آية شريفه فهمیده می شود اين است كه:
- رفتار هر فرد بستگی به میزان عقل و منطق و عرفان اوست.

از آن جايی كه ممکن است درصد ناچیزی از زنان با رفتار ناپسند خود اسباب زحمت 
شوهر خود را فراهم كنند و يا اسرار خصوصی و درونی مرد را برای غیر افشا كنند و از 
اينها مهم تر امکان طغیان وی )ُنشوز( می رود؛ در اين گونه موارد بر مرد الزم است برای 

به راه آوردن همسر خود، به تدريج از سه روش استفاده كند.

1– استفاده ازوعظ و نصیحت.

2– دوری گزیدن از وی در.......

3– تنبیه بدنی.

صدالبته تنبیه بدنی به منظور جلوگیری از وقوع جرم است. يعنی مرد بايد با توجه به 
اجازه ای كه شرع به او داده است، در وقت تنبیه بدنی مواظبت كند كه:

الف: موجب شکستگی استخوان همسرش نشود

ب: باعث وارد آمدن زخم و جراحت نشود

ج: حتی کبود و سرخ هم نشود.
شايد اشارة روايت كه تنبیه زنان با چوب مسواک باشد، به منظور جلوگیری از شدت 

عمل مرد است.
 به نظر نويسنده ترس از تنبیه بدنی و رسوايی و شايعات بعد از آن، زنان را وادار می كند 

كه آن قدر تندروی نکنند كه موجب خشم و تنبیه شوهر خود قرار گیرند.

خالصة بحث
با بررسی میدانی آيات و روايات موجود پیرامون موضوعازدواج، چند نکتـة مهم به 

دست می آيد كه توجه به آنها بهفلسفةازدواج بیشتر پی می بريم:
الف: ازدواج يکتکلیف است. بنابراين قبل و حین و در طول زندگی مشترک و تا آخر 

زندگی قصدقربتدر شروع، ادامه و پايان آن الزم است.

 ب: ازدواجکـاملتریندستورخداوندبرایحفظنسل و تا حد زيادی حفظحرثاست. 
بنابراين سرمايه گذاری در اين زمینه بهمطالعهودقتبیشترینیاز دارد.



368

ج: مرد بعد از ارتباط دايم با خداوند با هیچ كس و موضوع ديگری بهآرامـشکـامل
نمی رسد، مگر درازدواجوتشکیلزندگیمشترک.

د: زن آیتبزرگپروردگاراست. بنابراين بايداینآیینهرابارفتارنیک،تمامنماکردتا

خداوندرابهتردرآنمشاهدهکرد.

 هـ:بگومگودرزندگیمشترک هرچند عادی شده، ولی طبیعی نیست. در زندگی ائمه اين

بحث ها نبوده است. به هیچ وجه نبايد زن را به خاطر مالحظات كوچک و مادی و بهانه های 
كم ارزش تحقیركرد وسرزنشنمود و يا او را کتکزد.

و: پايداری زندگی مشترک بهاحتراممتقابل است.

ز: زن بايد بپذيرد كه مطلوبشـوهـرش است. بنابراين شوهر بايد مرتب و با بهانه و 
بی بهانه به همسرشاظهارعالقهكند.

ح: به تعبیر قرآن كريم زنومردلباسیکدیگرند.1 بنابراين:
- بایدهردودرصددپوشاندنعیوبهمباشند.

۱- سورة نسا، آية ۱87.



اهمیّت علم از منظر پیامبر رحمت

فصل سیزدهم
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بهترین اعمال در شب قدر، مذاکرات علمی است.1
اهمّیت علم

علم معنای دانش و دانايـی دارد. معنای مخالف علـم، جهـل است كه معنای آن نادانی 
است.

موضوع علم در تاريخ چندهزار سالة گذشته همواره مورد توّجه بشر بوده است. 
اگر امروز ما می توانیم زندگی راحت همراه با رفاه داشته باشیم، حاصل توّجه به علم 

است. 
اگر انسان امروز توانسته است اكثريت قريب به اتفاق بیماری ها را بشناسد و تا حد 

زيادی نابود و يا حداقل كنترل كند، از رهگذر علم است. 
 اگر امروز تمامی نقاط عالم و كشورهای دور و نزديک قابل دسترسی هستند و ما می توانیم

در دورترين كشورها با افراد ارتباط كالمی و تصويری برقرار كنیم و هم زمان رفتار آنها 
را مشاهده نمايیم و از وضع زندگی آنها آگاه شويم، نتیجة توجه به دانش است.

 اگر ما می توانیم با قدرت و اعتقاد بگويیم دورترين ستاره هايی كه تا 15 سال پیش رصد
۱- مفاتیح الجنان، اعمال شب های قدر، ص ۲۹۵.
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شده اند، تپنده ها )كوآسارها( هستند؛ كه ده میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند،1 همه 
از نتايج احاطة علمی است.

البته آن چه می  دانیم و می نويسیم قطره ای از دريای علمی است كه امروز در اختیار دانشمندان 
است. صدالبته كشورهای پیشرفته كه با ابزارهای فوق العاده  توانسته اند به پیشرفت های قابل 

مالحظه ای نايل آيند، عمدة اطالعات به دست آمده را برای خود نگاه می دارند. 
بدون ترديد اگر كشورهای توسعه يافته اين همه خّست را در مورد انتشار علم به كار 

نمی بردند، انسان های امروزی در جای باالتر و رفیع تری قرار داشتند.

خداشناسی در گرو دانش
بزرگترین،بااهمّیتترینوفطریترینموضوع،مسألةخداشناسیاست. موضوعی 

كه همة امور هستی به آن بستگی دارد. يعنی:
 -هرکسمیخواهددردنیابهآرامشدرونیوبیرونیبرسد،بایدخودرابانظامهستی

کهتمامیاجزایآنخداشناسند،هماهنگکند.
قرآن كريم با صراحت از اين نکتة مهم سخن می گويد:

ماواِت َو اأْلَْرِض َو ُهَو الَْعزيُز الَْحكیم  .2 َسبََّح هلِلِ ما ِفى السَّ
آن چه در آسمان ها و زمین است، تسبیح گوی خداوند عزیز و حکیم است.

در آية ديگری از نکتة بديع ديگری پرده برمی دارد؛ آن همسجدةهمةموجوداتبرای
خداست:

ماواِت َو ما ِفى اأْلَْرِض ِمْن دابٍَّة َو الَْمالئَِكُة َو ُهْم ال َيْسَتْكِبُرون  .3 َو هلِلِ َيْسُجُد ما ِفى السَّ
آن چه در آسمان و زمین است، اعم از جنبنده و مالئکه،

 بدون خودخواهی خدا را سجده می کنند.

سجده،اخصتسبیحاست.اگر ما تسبیح اهل آسمان ها و زمین را عمل به غريزه معنا 
می كنیم، مثالً در مورد زنبور عسل می گويیم آن چه اين حشره به ظاهر كوچک ولی در عمل 
بزرگ، انجام می دهد، يعنی شهد گل ها را می مکد و با تركیب كردن با بزاق دهان خود آن 
 را به عسل تبديل می كند - كه به قول قرآن كريم، شفای بسیاری از دردهای مردم است -

در حقیقت تسبیح خداوند است.
۱- میزان انرژی که هر کواسار در هر ثانیه تولید می کند، برای مصرف يک میلیارد سال زمین کافی است.

۲- سوره های حديد، حشر و صف، آية اول.
۳- سورة نحل، آية ۴۹. 
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َيْخُرُج ِمْن بُُطوِنها َشراٌب ُمْخَتِلٌف أَلْوانُُه فیِه ِشفاٌء لِلنَّاِس،
ُرون  .1 ِإنَّ فى  ذلَِك َلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

از بدن وی مایع رنگارنگی خارج می شود که در آن برای مردم ِشفاست.

به یقین در این امر، نشانة روشني است براي جمعیتي که مي اندیشند. 

آيا تولید عسل توسط زنبور عسل تسبیح او نیست؟ 
بسیاریازدانشمندان،عارفانوعلما،عملبهفطرتراتسبیحمیدانند.

اگر اين تعبیر را در مورد معنای تسبیح بپذيريم، موضوع سجدة موجودات و جانداران 
را چگونه معنا كنیم؟

همان گونه كه مشاهده كرديم:
قرآن كريم تمامی جنبندگان و جانداران را جزء سجده  كنندگان به آستان باعظمت 
پروردگار می آورد. راستی كه بايد مقدار وقت بیشتری برایدرکمعنایسجدةجانداران 

بگذاريم. اين خود علم است.
علم است كه بدانیم حیوانات دقیقاً چه نوع موجوداتی هستند و چکار می كنند؟ 
                                                                رفتارشان با هم چطوری است؟

اين گونه اگر تصوير كنیم كه ما مثالً در دامداری ها، گاوداری ها، مرغداری ها و... تمامی 
رفتار حیوانات را زير نظر داريم و كلّیة كنش ها و واكنش های آنها را می دانیم، درست 

نیست.
امروز ثابت شده است عسِل كندوهای سّنتی كه از كوه ها و غارها به دست می آيد، 
با عسل صنعتی كه از كندوهای جديد حاصل می شود، تفاوت دارد. شايد اين آزادی كه 
زنبورهای سّنتی دارند، اين آزادی تأثیر زيادی در تولیدات عسل آنها دارد. همچنین ثابت 

شده است عمر ملکه های كندوهای قديمی بیشتر از ملکه های امروزی است.

یک نکتة علمی مهم
دانشمندان پس از مطالعات دقیق بر روی ملکه زنبور عسل به يک نکتة دقیق پی برده اند. 
همه می دانیم كه ملکة زنبور عسل هیچ گونه اندام و ابزاری برای اكل و شرب ندارد. به همین دلیل 
چهار زنبور مخصوص موظف می شوند كه به ملکه غذا بدهند. اين چهار زنبور شهد گل ها را 
 می مکند، سپس با بزاق دهان خود مخلوط می كنند، آن گاه آن را در دهان ملکه می گذارند. ملکه

۱- سورة نحل، آية 6۹ .
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 هم پس از دريافت غذا، آن را با بزاق دهان خود مخلوط می كند، سپس اين معجون عجیب را 
می بلعد. همین معجون سبب می شود كه عمـر زنبـور عسل كه چهار ماه است، عمر ملکه را 

15 برابر- يعنی 5 سال- كند.

یک تالش بی ثمر
محققان بر آن شدند كه غذای مخصوص ملکه را كه »رويال ژل« نام دارد، قبل از آن كه 
چهار زنبور در دهان ملکه بگذارند، بدزدند. البد می پنداشتند اگر آن غذا را به دست بیاورند 
عمرشان مانند ملکه طوالنی می شود. پس از تبلیغات بسیار و فروش رويال ژل به قیمت 
كیلويی )و يا گرمی( 100 هزار دالر، معلوم شد كه رويال ژل فقط مخصوص علیا حضرت 
ملکة زنبور عسل است و برای غیر از او، هیچ تأثیری ندارد. حتی معتقدند اگر زنبورهای 
معمولی رويال ژل مصرف كنند )كه نمی كنند( در جا می میرند.!! غذای ملکه مخصوص ملکه 

است، زيرا پروردگار متعال دستگاه بلع و هضم ويژه ای به ملکه داده است. 
راستی اگر بشر به فناوری ويژه ای دست می يافت كه رويال ژل ساده در دسترسش 

قرار بگیرد، نسل ملکة زنبور عسل و خود زنبور عسل منقرض می گشت.

یک شگفتی علمی
دانشمندان اخیراً به يک فن آوری فوق العاده ای دست يافته اند كه می تواند صحبت های 

درختان را بفهمد. 
قبالً شنیده بوديم كه سخن گفتن با درختان به خصوص صحبت با گل های آپارتمان 
تأثیر شگفتی بر روی بوتة گل دارد. يکی از آشنايان می گفت يک هفته ای به مشهد رفته 
بودم. وقتی مراجعت كردم گل های آپارتمان را پژمرده يافتم. هر چند در غیاب من از دادن 
آب به موقع كوتاهی نشده بود، اما چون كسی نبوده كه با گل ها حرف بزند، آنها افسرده 

شده بودند. 
وی در ادامه گفت:

پس از رسیدن به خانه وقتی قبل از تعويض لباس شروع كردم با صدای بلند با آنها 
حرف زدن، دو سه ساعت نگذشته بود كه گل ها از پژمردگی بیرون آمدند. 

اين موضوع را كم و بیش مردم می دانند، امافن آوری جديد دستگاهی است به نام 
 »پیتراستون«. اين دستگاه دارای »حس  گر«هايی است كه در خاک گلدان كار می گذارند.دستگاه
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سیگنال  هايی)امواجی( از درخت دريافت می كند كه می  توان از روی طول موج آن صحبت های 
درخت را دريافت كرد. دانشمندان اعتقاد دارند در آينده ای بسیار نزديک و با تکمیل اين 
 دستگاه می توان كالم درخت را شنید و راجع به آب، غذا، هوا و حتی نور و عبورو مرور افراد

در اطراف درخت مطالبی را دريافت كرد.
 اگر اين فکر تحقق يابد و حرف های گیاهان  شنیده شود و به خواسته های آنها رسیدگی 

گردد، مسلماً تولیدات كشاورزی به طور چشمگیری افزايش می يابد.1     

یک شگفتی علمی دیگر
دانشمندان سال ها تحقیق می كردند كه چرا نمی شود گرگ را دست آموز و اهلی كرد. 
زيرا توانسته اند عمدة درندگان عالم مانند شیر، ببر، پلنگ و... را تسلیم خود كنند؛ اما توفیقی 

در اين مورد نیافته اند.
محققین در مورد گرگ ها به نکتة بديعی دست يافتند كه قابل توجه است:

امروزه ثابت شده است كه حیوانات و حتی درندگان مهیب، نظام شگفت انگیز ازدواج را 
 رعايت می كنند؛ يعنی هیچ حیوان درنده ای به مادة شوهردار تجاوز نمی كند. اين قاعده را فقط

خوک ها رعايت نمی كنند؛ كه معروف است. 
دانشمندان رفتار گرگ ها را وقتی دقیق تر زيرنظر گرفتند، متوجه شدند كه گرگ ماده 
وقتی در محاصرة يک و يا چند گرگ نر تندخو قرار می گیرد، با دادن عالمت كه شوهردار 
است، نرها او را رها می كنند. اما وقتی به هر دلیل ماده نتواند گرگ های مجرد را قانع كند، از 
پیش آنها می گريزد. نرها هم او را تعقیب می كنند. گرگ ماده پس از يکی دو كیلومتر دوندگی 
می ايستد و ادرار می كند. گرگ نر يا گرگ های نر از بويیدن ادرار وی متوجه می شوند كه 
گرگ حامله است. در اين حال با يک عالمت كه نشان معذرت خواهی از گرگ متأهل حامله 
است، او را رها می كنند و از منطقه دور می شوند. برعکس، گرگ شوهردار با تأنی و كندی 

و با اطمینان به خانة خود بازمی گردد.
عجیب است كه بشر در قرن نوزدهم با آزمايش ادرار خانم ها توانست به حامله بودن 
يا نبودن آنها پی ببرد. حال آن كه حیوانات از هزاران سال پیش به اين دانش رسیده بودند. 
پلنگ ها و گـربه سانان با پاشیـدن ادرار، قلمـرو حضور خود را مشخص می كنند و 

رقیبان اين را به خوبی درک می نمايند.2
۱- پیشرفت های علمی، برنامة سیمای جمهوری اسالمی ايران، شبکة 6 ، ۹۵/۴/۲۳، ساعت 6 بعد از ظهر.

۲- زندگی شگفت انگیز حیوانات، ص ۲86. 
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روزه در حیوانات
دانشمندان همچنین پی برده اند كه موضوع روزه در حیوانات هم وجود دارد. 

محققان در بررسی های دقیق در زندگی بهايم و جانوران متوجه شده اند كه آنها در 
سال چند روز در جايی می مانند و از خوردن و آشامیدن خودداری می كنند. در بادی امر 
محققان فکر می كردند كه شايد آنها مريض اند و با امتناع از اكل و شرب به دنبال بازگشت 
سالمتی خود هستند. اما با تحقیقات عمیق تر، توجهشان به اين موضوع مهم جلب شد كه 
آنها هم برای خود قانون و قواعد خودسازی دارند. دوری از خوردن و آشامیدن آن هم 
برای حدود يک هفته می تواند در سالمت هر جانداری تأثیر داشته باشد. اين يعنی همان 

رهنمود پیامبر رحمت است كه فرمودند:
وا.1  ُصوُموا َتِصحُّ

روزه بگیرید تا سالمت بمانید.

هرچه هست نظم شگفت انگیز حاكم بر هستی نشانی از نظم موجود بر همة موجودات 
اعم از جانداران و جمادات است كه همه قانون مند عمل می كنند.

امیدواريم محققان يک روز به ژرفای معنی سجدة حیوانات هم پی ببرند.

کسب علم برتر از نماز و روزه
دو واجب اسالمی نماز و روزه عالوه بر آن كه دو عبادت زيبا و اثربخش و پاكیزه كنندة 
جسم و جان هستند، كاربردی و در دسترس و سهل العمل هم هستند؛ به خصوص نماز كه 

مردم با آن اُنسی ديرينه دارند و در سفر و حضر با آن مأنوسند. 
به رغم اهمّیـت فوق العـاده ای كه نماز و روزه- به خصوص نماز- دارد؛ و در جايی 

قرآن كريم آن را سّدی در برابر فحشا و منکرات می داند:
الَة َتْنهى  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكر.2  ِإنَّ الصَّ

همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد.

با توجه به تأثیر شگفت انگیـزبازدارندگـینمازازانواعخبطوخطا، پروردگار متعال 
ُبعد ديگری از ابعاد  عظیم نماز را متذكر می شود:

الِة َو ِإنَّها لََكبیَرٌة ِإالَّ َعَلى الْخاِشعین  .3 ْبِر َو الصَّ َو اْسَتعیُنوا بِالصَّ
۱- مستدرک الوسائل، ج 7، ص ۵0۲ -گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 76۹. 

۲- سورة عنکبوت، آية ۴۵ .
۳- سورة بقره، آية ۴۵ .
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از صبر و نماز یاری بجویید،

و با استقامت و مهار هوس های درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید،

و این کار جز برای خاشعان سخت است.

با بررسی دقیق تر، 67 مورد »َصالة« كه در قرآن كريم آمده است و 20 مورد مشتقات 
»آن، قرآن از تأثیرات فوق العادة نماز بر روح و جسم نمازگزار نیز سخن گفته است. 

اينها بدين دلیل می آوريم تا روشن شود كه چرا پیامبر اعظم از نماز به نور چشم 
خود تعبیر می كنند:

اَلِة .1  ُة َعْینى ِفى الصَّ ُجِعَل ُقرَّ
نماز روشنی چشم من است ]یا روشنی چشم من در نماز است[.

به رغم اين همه اهمیتی كه نماز دارد، پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( راجع به كسب 

علم می فرمايند:

اهمیت تحصیل علم
َیاِم َوالَْحجِّ َوالِْجَهاِد ِفى َسِبیلِ اهلِل.2 الِة َوالصِّ 1- َطَلُب الِْعْلِم َأْفَضُل ِعْنَداهلِل ِمَن الصَّ

نزد خدای متعال تحصیل علم، از نماز و روزه و حّج و جهاد در راه خدا برتر است.

حدیث دوم در مورد علم كاربردی می فرماید:
2 – َفاْطُلُبوا الِْعْلَم،

َبُب بَْیَنُكْم َو بَْیَن اهللِ َعزَّ َو َجّل .3 َفِإنَُّه السَّ
پس دانش بیاموزید که عامل ارتباط شما با خداست.

َماِء َو َمْن ِفى اأْلَْرِض، 3 – ِإنَُّه َيْسَتْغِفُر لَِطالِِب الِْعْلِم َمْن ِفى السَّ

َحتَّى الُْحوِت ِفي الَْبْحر .4
هرکس که در آسمان و زمین است حتی ماهیان دریا،

برای جویندة دانش طلب آمرزش می کند.
۱- الکافي، ج ۵ ، ص ۳۲۱ - گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 67۲ .

۲- تنزيه الشريعه المرفوعه/ ۳7۹ - کنزالعمال، شمارة ۲86۵۵ - حکمت نامة پیامبر اعظم، آيت اهلل ری شهری، ج ۱، ص ۳۱8 .
۳- وسائل الشیعه، ج ۲7، ص۲8- امالي، شیخ صدوق، ص ۲۹. 

۴- کافی، ج ۱، ص ۳۴. 
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چه علمی بیاموزیم؟
آيا آموختن هر دانشی، علم مطلوب اسالم است؟ 

آيا هر چه را كه انسان نمی داند، بايد فراگیرد وگرنه جاهل است؟
بهطورقطعهردانشیمطلوباسالمنیست و هیچ كسی هم ما را به فراگرفتن دانشی 

كه برای رشد معنوی ما مؤثر نباشد، توصیه نمی كند. 

دانش مطلوب اسالم دو مشخصه دارد:

1– یک گام انسان را به خدا نزدیک کند.

2– یک گام به وسیلة آن عالقمندان را به خدا نزدیک کنیم.

امروز متأسفانه استعمارگران كسی را باسواد می دانند كه دو چیز بلد باشد:

الف: دانستن زبان انگلیسی در سطح وسیع!!

ب: آشنایی با اینترنت!؟

عجیب اين است كه خواص و خودی ها هم همین حرف ها را در جمع خودی ها مطرح 
می كنند، تا البد از قافلة علم عقب نمانند و خدمتی هم به بیگانگان كرده باشند.

ما البته می گويیم كه از اينترنت می توان به بسیاری از دانش های عمومی جهان دست 
يافت و به بخشی از پیشرفت علمی در زمینه های پزشکی، كشاورزی و... پی برد. اما بايد با 
صراحت و تأسف بگويیم كه راه اندازان اين شبکة خطرناک بین المللی قصد بهره برداری ما 
از پیشرفت های علمی نداشته اند. سوءاستفاده هايی كه صاحبان آن از مردم دنیا می كنند و 
 اِشراف وحشتناكی كه از مسائل كشورها و خانواده ها به دست می آورند، در برابر استفادة كمی 

كه از اين شبکه می شود، دارای صرفه نیست. 
عالوه بر آن، اداره كنندگان همین شبـکه ها - عالوه بر شنـود مکالمات حتی زمامداران 
متحد خود مانند آلمان، فرانسه، حتی انگلیس و.... - به هیچ وجه اجازه نمی دهند كه علم در 
كشورهای مستقل دنیا منتشر شود. لذا چگونه است كه مفت و مجانی و با شعار فريبندة 
جريان آزاد اطالعات در دنیا، ده ها وصدها برنامه های استعماری خود را هم منتشر می كنند؟

اغلب جوانان بی خبر دنیا متأسفانه تحت تأثیر اين برنامه ها قرار می گیرند و مسلماً به 
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تدريج دين، ايمان و اعتقادات خود را از دست می دهند و نسبت به وطن خود نیز بی احساس 
می شوند.

از آن جايی كه در اين طرح استعماری حتی نوع و طرح و رنگ لباس خود هم از آنها 
می گیرند و اين كه چه بخورند و كی بخورند و چگونه بخورند، كم كم ملّیت خود را هم در 

بازار مناقصة غرب به »َثَمِن َبْخس« به نازل ترين قیمت می فروشند...
اينها بخشی از مضرات اين به اصطالح علم امروزی است كه اين همه طرفدار دارد.

بگذريم.
             گفتیم كه:

                               - علم باید سودمند دنیا و آخرت ما باشد. 
پیامبر عظیم الشأن اسالم می فرمايند:

ُموَه النَّاَس ،  ُموَه النَّاَس ، َو َتَعلَُّموا الِْعْلَم َوَعلِّ َتَعلَُّموا الُْقْرآَن َوَعلِّ
ُموَها النَّاَس َفِإنِّي اْمِرٌؤ َمْقُبوٌض ،  َو َتَعلَُّموا الَْفَرائَِض َو َعلِّ

َو ِإنَّ الِْعْلَم َسُیْقَبُض َوَتْظَهُر الِْفَتُن ، 
َحتَّى َيْخَتِلَف اْثَناِن ِفي الَْفِريَضِة ، َو اَل َيِجَداِن َمْن َيْفِصُل بَْیَنُهَما .1

دانش را فرا بگیرید و به مردم بیاموزید. 

فریضه ها 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 می شود،

و فتنه ها آشکار می گردند تا آن جا که اگر دو نفر در فریضه ای اختالف کنند،

کسی را برای فیصله دادن و حل اختالف خود نخواهند یافت. 

دغدغةپیامبراسالم را می توان از همین حديث به خوبی دريافت كرد كه:

1– علم مفید و آزادی بخش را فرابگیریم.

2– همان را باید به دیگران بیاموزیم.
 ِإنَّما َيْخَشى اهللَ ِمْن ِعباِدِه الُْعَلماُء .2

از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند.

همه ما می دانیم كه در قرآن كریم از سه نوع ترس سخن به میان آمده است:
۱- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۳0۲ . 

۲- سورة فاطر، آية ۲8 .
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1– َخْوف: ترس ناشی از خطاست؛ اّلخائُن خائِف.

2– ُخُشوع: ترس حاكی از احترام و تواضع.

 3– َخشیَت: تذلّل، تسلیم  و خويشتن داری در سطح باالست. باور اين كه خداوند سبحان

در همه جا حضور قدرتمندانه دارد.

قرآن می فرمايد:
تحقیقاً دانشمندان و آنهايی كه به دلیل دانش باال به خداوند نزديک شده و عشق خدا را 
در دل خود ايجاد كرده اند، نمی خواهند و نمی پسندند كه در اين عشق خدشه ای وارد شود. 

هرنوعخبطوخطاآیینةخدانمایدلراکدروغبارآلودهمیکند.
حافظ می گويد:

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی               غبار دل بنشان تا نظر توانی کرد

وقتیانسانبداندوایمانداشتهباشدکهخداونددرهمهجاهستوناظربرفعلوحتینّیت
ماست،دیگرترسناشیازاحترامبهخدایحاضروناظر،وجودشرافرامیگیرد.

       چنین فردی هرگز به خود اجازه نمی دهد كه دست به خبط و خطا بزند. 
چنینشخصیراقرآنکریمعالممیگوید.

پس عالم دارای دانشی است با دو ویژگی آشکار:
1– دانشی بازدارنده که او را از ارتکاب هر امری که موجب خشم خداست، باز می دارد.

2– دانشی که قابل انتقال به دیگران است، تا این گونه خدادوستی ها ترویج شود.
دربارة اين علم و تحصیل و ترويج و اهمیت اين علم بیشتر صحبت می كنیم.

آیا فقط علوم اعتقادی علم است؟
با توجه به آن چه گفته شد يک سؤال همراه با شبهه می ماند ؛ با اين شرح و تفصیل:

-آیاعلومیمانندفقه،اصول،تفسیر،فلسفةاسالمی،کالمو...علماست؛
ودیگررشتههایعلمیچیزینیست؟

در پاسخ اين سؤال با صراحت می گويیم كه:
-هررشتةعلمیکهحتییکگاممارابهخداوندکریمورحیمنزدیککند،
علممحسوبمیشود.
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 در مورد رشته های ديگر علمی بعضی سريعاً انسان را به خدادوستی راهنمايی می كنند؛
مانند: علم نجوم، علم فیزيولوژی و...

در مورد اهمیت اين دو رشتة علمی در نزديک كردن انسان به خـدا به كرات در كتب 
حديث آمده است:

یٌن ِفى َمعَرَفة ا هلل .1 َمْن لَْم َيعِرِف الَهیْئََة َوالتَّْشرْيَح َفُهَو ِعنِّ
کسی که ستاره شناسی و علم تشریح و کالبدشناسی را نداند،

 خداشناسی اش ناقص است.

در جای ديگری پیامبر رحمت در همین مورد فرموده اند:
اَلِْعْلُم ِعْلَماِن :

 ِعْلُم اأَلْبَداِن ، 
َوِعْلُم اأَلْدَياِن .2

دانش دوگونه  است: 

دین شناسی و کالبدشناسی.

همان گونه كه گفتیم:
ایندوعلم:

-دینشناسیوکالبدشناسی-
عالِمرازودتربهتوجهبهخداوخدادوستیمیرساند؛ 

ولی علوم ديگر مانند:فیزیک،شیمی،ریاضیاتو...هم اگر با دقت مطالعه شود، با يک 
فاصلة معقول، ما را به قادر هستی بخش راهنمايی می كند. 

بنابراين:
-تحصیلاینرشتهها،هممفیداستوهمانسانرابهاّدلةخداشناسی،
وبرهاننظم،
آشنامیکنند.

در عرصة فقه و علم
در عرصه های ديگر علم از جمله عرصه های تخصصی نیز علمای شیعه در هزار سال 
 گذشته الحق كه خوش درخشیده و افتخارآفرين شده اند. امروز به بركت همین نهضت

۱- به نقل از امام صادق)ع( و امام رضا)ع(.
۲- بحاراالنوار، ج ۱، ص ۲۲0.
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 مقّدس و ديرپاست كه اسالم پايدار مانده و شیعه كه پاسدار حقیقی اسالم ناب در همة دوران ها 
به شمار می آيد، به دلیل داشتن فرهنگ غنی اهل البیت در عالم سرفراز گرديده و بحمداهلل 
تا كنون نیز به دور از توطئة بنی امّیه و ديگر خلفای جور، فقه شیعه و فقه اهل البیت سالم 

باقی مانده و ان شاء اهلل باقی خواهد ماند.

در اين عرصه دو نکتة زیبا در امر تبلیغ مورد توجه بسیار است:
1– اعزام به حوزه ها از شهرها

 تبلیغ در فرهنگ شیعه حركت و تالش و رفتن به شهرها و مناطقی است كه تبلیغ مورد نیاز
مردم است. 

قرآن در اين زمینه به صراحت می فرمايد:
ما کاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافًَّة ، 

يِن،  َفَلْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِیَتَفقَُّهوا ِفي الدِّ
َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإلَْیِهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُرون  .1

شایسته نیست مؤمنان همگی ]برای جهاد[ کوچ کنند. 

پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا ]دسته ای بمانند و[ در دین آگاهی پیدا کنند،

 و قوم خود را - وقتی به سوی آنان بازگشتند، راهنمایی کنند  )بیم دهند(- 

باشدکه آنان ]از کیفر الهی [ بترسند؟

خالصة آيه اين است كه:
- بايد در هر دوره ای، عده ای از شهرها و مناطق مختلف به حوزه های علمیه بروند و 
درس فقه را بیاموزند و پس از بازگشت به شهر و روستای خود به تبلیغ دين بپردازند؛ نه 

آن كه در حوزه بمانند و كاری به مردم خود نداشته باشند. 
گرچه در اين قاعده، علمای عامل، مراجع و مدرسین حوزه ها از اين امر مستثنی هستند.

2– تبلیغ پس از تکمیل دروس حوزوی 
طالب پس از بازگشت به شهر و ديار خود )و يا به ضرورت( وقتی به منطقه ای اعزام 
می شوند، بهترين كار را انجام می دهند و بهترين پیام و قول را كه بیان الهی و تبلیغ در راه 

اوست، در پیش می  گیرند. 
قرآن می فرمايد:

۱- سورة توبه، آية ۱۲۲.
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ْن َدعا ِإلَى اهلِل  َو َمْن أَْحَسُن َقْوالً ِممَّ
َو َعِمَل صالِحًا َو قاَل ِإنَّنى  ِمَن الُْمْسِلمین  .1

چه کسی خوش گفتارتر و چه کالمی دلپذیرتر است از حرف کسی که:

مردم را به سوی خدا دعوت می کند،

و خود اهل راستی و درستی است.

راستی كه:
درعالمهستی،

هیچکالمیزیباترازکالمخدا،
وهیچکاریپسندیدهترازتبلیغدوستیوخدامحورینیست.

علم بدون عمل
يکی از مواهب هستی،علم است. ولی:

-یکیازمصایبعاَلموجوددانشمندانیاستکه:
نهتنهابهعلمخودعملنمیکنند،

بلکهازاینکهمیبینندمردمبهدلیلتعهدوتقوایعلمایعامل،
آنانرامحبوبومطلوبخودقراردادهاند،

رنجمیبرند.

نويسنده، عالمی را می شناسد كه سال ها قبل از انقالب به درجة اجتهاد رسیده بود. او 
از اين حیث مورد احترام بود. ولی اين مرد، هرگز از علم خود بهره نبرد و هیچ كس را هم از 
دانش خود بهره مند نساخت. وی حتی يک روز هم در خط انقالب و هواداری از امام خمینی 
قرار  نگرفت.... پس از پیروزی انقالب اسالمی هم حتی يک روز در مسیر انقالب نبود؛ بلکه 

گاه بیگاه علیه انقالب اسالمی و مقامات انقالب موضع می گرفت و انتقاد تند می كرد!!
پیامبر عالی قدر اسالم، دانشمندان بدون عمل را مانند درخت بی ثمری می دانند.

علمای شیعه در طول تاريخ به لحاظ سیاسی همواره پرچمدار استقالل كشور بوده اند 
و در اين راه صدمات زيادی كشیده و محرومیت های فراوانی ديده اند و تعدادی جان خود 

را هم از دست داده اند.
در انقالب مشروطه سه رهبر اولیة نهضت را يا به شهادت رساندند و يا تبعید كردند:

۱- سورة فصلت، آية ۳۳. 
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- آیتاهللحاجشیـخفضلاهللنوری با تشکیل دادگاه غیرشرعی محکوم به اعدام كردند 
و در روز 13 رجب سال 1327 هجری قمری بر دار نمودند.

- آیتاهللسیدعبـداهللبهبهانی با توطئة انگلیس وتوسط ايادی آن دولت، ترور شد.

- و نفر سوم، آیتاهللسیدمحمـدطباطبایی را تبعید كردند. 

پس از آن، دشمنان استقالل وطن در غیاب علمای عامل، انقالب مشروطه را به نفع خود 
 تغییر مسیر دادند تا از آن توطئه، رضاخان بی ريشه بر سرنوشت كشور مسلط شد و بر ايران

آن رفت كه همه كم و بیش اطالع دارند.

شعر حکمت است
پیامبر عالی قدر اسالم طی رهنمودی راجع به اثرات غیرقابل انکار شعر فرموده اند:

ْعِر لَِحْكَمًة َو ِإنَّ ِمَن الَْبَیاِن لَِسْحر .1 ِإنَّ ِمَن الشِّ
بعضی از اشعار به طور قطع حکمتند و بیان سحر.

اشعار زير كه از سعدی است، در راستای عملبهعلمدانشمندان سروده شده است؛ 
                                                         الحق كه بسیار زيبا، جهت دار و ارزنده است.

گوَشت حدیث می شنود و هـوش بـی خبر       در حلقه ای به صورت و چون حلقه بر دری

دعـوی مکـن که برتـرم از دیگران به علم        چون کبـر کردی از همـه دونـان فروتری

از مـن بـگـوی عـالـم تفـسیـرگـوی را        گـر در عمـل نکوشـی نـادان مـفـّسری

بـار درخـت عـلـم ندانـم مگـر عـمـل        با علـم اگـر عمـل نکنـی شـاخ بـی بری

علـم آدمّیـت است و جـوانمـردی و ادب        ورنـه ددی، بـه صـورت انسـان مصـّوری

از صد یکـی به جـای نـیاورده شرط علم         وز حـّب جـاه در طـلـب علـم دیـگـری

هر علـم را که کـار نبنـدی چـه فـایـده        چشـم از برای آن بـود آخـر، که بنگـری

امروز غـّره ای به فصاحـت که در حـدیث         هـر نـکـتــه را هـزار دالیل بـیــاوری

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
ری2 ـّ راهـی بـه سـوی عاقبـت خیـر مـی رود       راهـی به سـوء عاقبـت، اکنـون مخی

۱- من اليحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳7۹.
۲- کلیات سعدی، بخش قصايد  .
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چند حدیث ناب در مورد علم
1– اَلِْعْلُم َحیاُة اإلسالِم َو َعماُد اإليماِن .1    
دانش مایة حیات اسالم و ستون ایمان است.

2- أَْفَضُلُكْم ِإيَمانًا أَْفَضُلُكْم َمْعِرَفًة .2
مؤمن ترین شما دانشمندترین شماست.

3– َعَمٌل َقلْیٌل ِفى ِعلٍم َخیٌر ِمْن  َکثْیٍر ِفى َجْهٍل .3
عمل اندک همراه با دانش، بهتر از عمل زیاد همراه با نادانی است.

4– َمن َعِمَل َعلى َغیِر ِعلٍم کاَن ما ُيفِسُد أکَثَر ِمّما ُيصِلُح .4
آن کس که بی دانش دست به کاری بزند، 

پیش از آن که اصالح کند، کار را خراب می کند.

ِه. 5 رِّ ُکلِّ ِه َو الَْجْهُل َرْأُس الشَّ 5– الِْعْلُم َرْأُس الَْخْیِر ُکلِّ
دانش سرآمد هرگونه خیر،

و جهل سرآمد هر بدي است.

نیا َوالِخَرِة َمَع الَجهِل .6 نیا َوالِخَرِة َمَع الِعلِم َوَشرُّ الدُّ 6– َخیُر الدُّ
خیر دنیا و آخرت با علم است و شر دنیا و آخرت حاصل نادانی است.

7– الِعلُم نوٌر وضیاٌء َيقِذُفُه ا هللُ في ُقلوِب أولِیائِِه، ونََطَق بِِه َعلى لِساِنِهم .7
دانش نور و پرتوی است که خداوند در دل های دوستانش می تاباند،

و با آن بر زبان آنان سخن می راند.

۱- حکمت نامة پیامبر اعظم، آيت اهلل محمدی ری شهری، ج ۱، ص ۲86 .
۲ - بحاراالنوار، ج ۳، ص ۱۴. 
۳- تنبیه الحواطر، ج ۲. ص ۱۴.

۴- کافی، ج ۱، ص ۴۴. 
۵- بحاراألنوار، ج7۵، ص ۱7۵، ح ۹. 

6- کنزالعمال، ج۱۳، ص۱۵۱، ح۳6۴7۲ - حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۲8۴.
7- قّره العیون للفیض الکاشاني، ص ۴۳8 - همان . 
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8– أَْکَثُر النَّاِس ِقیَمًة أَْکَثُرُهْم ِعْلمًا َو أََقلُّ النَّاِس ِقیَمًة أََقلُُّهْم ِعْلمًا .1
با ارزش ترین مردم دانشمندترین آنهاست و کم ارزش ترین مردم نادان ترین ایشان است.

9– الَخْیَر فیَمن َکاَن ِفى أُمَّتى لَیَس بِعالٍِم َو ال ُمَتَعِلّم .2
هر یک از افراد امت من که نه دانشمند است و نه دانشجو، 

در او خیری نیست.

10– لَیَس ِمّنى ااِّل عالِم اَو ُمَتَعِلّم .3
از من نیست جز دانشمند یا دانشجو.

11– اَلّناُس اِْثناٍن: َعالٌِم اَو ُمَتَعّلٌم َو َماَعدا ذلَِك َهَمٌج َرَعاٌع ال َيْعَبأا هللَ بِِهْم .4
مردم دو دوسته اند: 

عالم و یا دانشجو؛

 دیگر مردم دنباله روهایی کم خرد وبی ارزش اند که خداوند به ایشان توجهی نمی کند.

امیرالمؤمنین هم به شکل ديگری همین مفهوم را با شرح مطرح فرموده اند:

12– النَّاُس َثاَلَثٌة :
ٌم َعَلى َسِبیِل نََجاٍة َو َهَمٌج َرَعاٌع أَْتَباُع ُکلِّ نَاِعٍق ، َعالٌِم َربَّاِنيٌّ َو ُمَتَعلِّ

َيِمیُلوَن َمَع ُکلِّ ِريٍح لَْم َيْسَتِضیُئوا بُِنوِر الِْعْلِم ،
َفَیْهَتُدوا َو لَْم َيْلَجُئوا ِإلَى ُرْکٍن َوِثیٍق .5

مردم سه دسته اند: 

یا دانشمندان الهی اند و یا دانشجوی بر راه رستگاری یا پشه هایی که دستخوش باد و توفانند،

و همیشه سرگردان که به دنبال هر سروصدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند.

 نه از روشنایی دانش نور می گیرند،

 و نه به پناه گاه استواری پناهنده می شوند.
۱- بحاراألنوار، ج ۱، ص ۱6۳- همان . 

۲- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۳۲6.
۳- همان. 
۴- همان .

۵- بحاراألنوار، ج ۲۳، ص ۴۴- نهج البالغه، حکمت ۱۴7. 
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ماَواَت َو األْرُض َو الَْمالئَِکُة َو اللَّیُل َو النَّهاٌر؛ 13– َثالَثٌة َيسَتْغفَِر لَُهُم السَّ
 اَلُعَلماُء َو الُْمَتَعّلُموَن َو األْسِخیاُء .1

آسمان ها و زمین و فرشتگان، شب و روز برای سه گروه طلب آمرزش می کنند:

 1– دانشمندان، 

2– دانشجویان،

3- و سخاوتمندان.

ضرورت كسب علم از هر جا
در زمان های قديم دورترين كشورهای شناخته شده برای اعراب و مسلمان ها كشور 
چین بود. با توجه به اين كه قارة آمريکا در اواخر قرن 15 و در سال 1498 كشف شد، 

بنابراين طبیعی بود كه مردم اطالعی از مناطق ماورای بحار نداشتند.
از طرفی هیأت هايی كه به مدينه می آمدند و يا افرادی كه با هندوستان ارتباط تجاری 
داشتند، جسته و گريخته اطالعاتی از كشوری به نام چین هم به مدينه می آوردند و از 
پیشرفت آن كشور در تولیدات وسايل زندگی و ظروف و پارچه و كاغذ و مركب و فرش 

و خالصه تسلط آنها بر علوم متداول آن روز بحث می كردند.

 بنابراين كشور چین در زمان پیامبر اسـالم، دورترين و در عین حال پیشرفته ترين 
كشورها بود. با توجه به اهتمام ويژة پیامبر اسـالم در تشويق مسلمان ها به تحصیل علم، 

فرمودند:
ین .2 اُْطُلُبوا الِْعْلَم َو لَْو بِالصِّ

دانش را فرا بگیرید، ولو علم در کشور چین باشد.

راستی كه توجه به دانش و توصیه های اكید پیامبر برای تحصیل علم، از افتخارات اسالم 
است. اگر مسلمانان از همان آغاز به توصیه ها و تأكیدهای پیامبر رحمت راجع به علم توجه 
می كردند، امروز مسلمانان با تسلط بر علوم مختلف، آقای جهان بودند و آقايی می كردند 
و به همه جا رسیده بودند. يعنی به جای آن كه جوانان كشورهای اسالمی برای تحصیل 
 به اروپا و آمريکا بروند و پس از هزينه های زياد به رتبه ای در يک رشته علمی برسند

و از دانش مطلوبی برخودار شوند و افتخار كسب كنند؛ در همین ممالک به اين مهم دست 
۱- ارشادالقلوب، ج۱، ص ۱۹6 

۲- بحاراالنوار، ج ۱، ص 80 - وسائل الشیعه، ج ۲7، ص ۲7. 
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می يافتند؛ كه در آن صورت از كشورهای ديگر نیز برای تحصیل علم به اين سرزمین 
می آمدند، و اين برای ما بسیار مطلوب بود. زيرا متأسفانه اغلب دانشجويانی كه به فرنگ 
می روند، تحت تأثیر آداب و فرهنگ منحط آن كشورها قرار می گیرند و شايد هرگز به كشور 
خود بازنگردند تا در خدمت كشور خودشان قرار گیرند، و يا اگر به دلیلی به كشور خود 

مراجعت كنند، اغلب با دستاوردهای منفی باز می گردند!... 
البته ناگفته نگذاريم كه:

در اين میان افراد زيادی بوده و هستند كه پس از كسب علم از دانشگاه های معتبر 
غرب به كشور خود بازگشته و منشأ خـدمات ارزنـده و پیشـرفت و افتخـار برای كشور 

شده اند.

افسوس عمیق
ما بايد هزار بار از پیامبر خود عـذرخواهی كنیم كه چرا به توصیه های ايشان عمل 

نکرده ايم، ولی بايد از مردم خودمان هم بیشتر پوزش بطلبیم كه:
- چرا نتوانستیم مشکالت عديدة امروز آنها را كه می شد با تدبیر و دورانديشی 
ببینیم و برای عالج اين واقعه قبل از وقوع آن فکری بینديشیم و مردم مان را به منزلت باال 

برسانیم؛ كوتاهی  كرديم... 
دريغ و صد دريغ كه امروز غرب استعمارگر با توجه به نیاز ما مسلمانان، يا به ما مطالب 
 علمی سطح باال را نمی دهند و يا موضوعات علمی سطح دوم و سوم را قطره چکانی در دسترس

ما می گذارند. آن وقت مسلمانان به روزی می افتند كه همة احتیاجات شان را دشمنان شان 
و دشمنان اسالم بايد تهیه كنند!! 

در موردنفت می بینیم كه ولو بسیاری ازکشورهایاسالمی دارای نفت هستند، اما:

1– هم میزان استخراج آن را استعمارگران تعیین می کنند.

2– هم کشور طرف معامله را آنها مشخص می کنند.

3 – هم قیمت آن را خودشان برعهده می گیرند.

آیابایددشمناناسالم،قیمتنفتماراتعیینکنند؟
 راستی كه اين برای هیچ مسلمان متعهدی قابل قبول نیست.
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امروزمتأسفانهبهدلیلضعفهمهجانبةمسلمانان،
جهانخـوارانبرایآنهاتصمیممیگیرندکه:

باکدامکشورارتباطبرقرارکنندوباکدامدولتقطعرابطهنمایند؛
راستیکهچقدراستعمارگرانبرایمادرزحمتمیافتند!!

 اين يعنی:
-رسوبتفکراستعماریبرروحوپیکرمسلمانان.

یک خاطرة تلخ
آشنايان می دانند كه نويسنده ده سال بین سال های 1363 تا 1372 قائم مقام وزير 

امور خارجه بوده ام.
روزی سفیر آلمان به ديدن من آمد و از اين كه ايران در »اوپـک« پرچم دار افزايش 

قیمت نفت شده است، گاليه می كرد.
پس از مذاكرات مفصّل پرسیدم:

- نفت تنها كاالی ارزشمنـد ماست كه مورد نیاز استراتژيک دنیاست. چرا بايد اين 
كاالی قیمتی را به »ثمن بخس« بفروشیم؟

سپس پرسیدم: 
- آقای سفیر! اگر امـروز شما صاحب نفت بوديد و ما مصرف كنندة نفت، شما هر 

بشکة نفت را به چه قیمتی به ما می فروختید؟
سفیر با چهره ای تلخ و ترش )كه البد چرا آنها بايد در مقولـة نفت محتاج ما باشند( 

گفت:
- اگر ما تولیدكنندة نفت بوديم نفت را در شیشة شربت سینه صادر می كرديم!

اين خاطـره گويای يک حقیقت تلخـی است كه امروز هر كشوری كه در يک رشته ای 
صاحب نام می شود، خواست خود را هم به كشورهای نیازمند ديکته می كند. 

همچنین:
کشورهایپیشرفتهغربیهرگزباکشورهایدرماندهوعقبافتاده،
مماشاتنخواهندکرد،
وبابرنامهریزیهایدقیق،
روزبهروزآنهارامحتاجتروضعیفترمیکنند.
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اما برنامة زشت تر و غیرقابل تحمل تر آنها، اختالف انداختن بین كشورهای اسالمی 
است. 

امروز هیـچ دو كشـور اسالمـی را نمی توانیم نام ببريم كه با هم دوست و صمیمی 
باشند و يا با ترفند استعمارگران به نوعی گرفتار بحران نباشند. 

كشور خودمان را درنظر بگیريد. مردم ايران با راهنمايی های امام خمینی و تالش 
روحانیت و حمايت همه جانبة مردم بر ديو پهلوی غلبه كردند، ولی هنوز پايه های اين حکومت 
محکم نشده بود كه يزيد زمان صدام، با تحريک آمريکا، اسرائیل و انگلیس و پول های نفت 
عربستان، كويت، امارات و... و مزدوران كشورهای دور و نزديک به كشور ما حمله كرد و طی 
 هشت سال عالوه بر وارد آوردن خسارت های مالی بسیار، 320 هزار نفر شهید و 2 میلیون

نفر مجروح و 200 میلیارد دالر خسارت وارد آورد. 

هنوز هـم كه پس از سـال ها از پايان جنـگ و آتش بـس، از جبهـه های جنـگ جنـازة 

عزيـزان ما می آورند، بدانیـم و فرامـوش نکنیم كه:

- عداوتاینکشورهانهتنهاباکشورماوانقالبماکاستهنشدهاست،
بلکهنسبتبهدورانجنگ،
عمیقتر،خطرناکتروسازمانیافتهترهمشدهاست.

آيا مسلمانان توصیة خداوند را نشنیده اند كه فرمود:
ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوة .1

مؤمنان با هم برادرند.

۱- سورة حجرات، آية ۱0.
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در زمینة عقل
اگر بگويیم كه پیامبـر رحمـت بعد از تالش های خستگـی ناپذير در تـرويج توحیـد و 
خدامحوری و روشنگری های بديع در زمینه های اصول اساسی اسالم بر هیچ موضوعی 

مانند مقولةعـقـلتوصیه نکرده اند، سخن گزافی نیست.
كلمة عقل از »عقال« است. 

عقال عبارت از طنابی است كه ساربان ها پس از آن كه به منزل می رسیدند و بار شترها 
را برمی گرفتند برای آن كه شتر آزاد نباشد كه به هر كجا خواست برود، زانوی او را با آن 
طناب می بستند. زيرا اگر شتر آزاد باشد يک شب تا صبح 20 كیلومتر راه می رود كه اگر 
مورد حمله درندگان قرار نگیرد، در بیابان گم می شود وشايد به دلیل ُبعد مسیر صاحب 

شتر هرگز نتواند به شتر خود دست نیابد. 
عرب ها به ِعقال »اِگال« می گويند.

همیشه ساربا ن ها اين اگال را همراه خود داشته اند. امروز هم لباس عرب ها مركب از 
 يک پیراهن بلند و يک »داشداشه« كه به صورت روسری است كه بر سر می بستند و با آگال

محکم می كنند. اگر اگال نباشد، روسری می افتد و يا باد می برد.
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با اين معناعقلعبارتاستاز:
عاملیکهانسانهایفرهیختهراازانجامهرخبطوخطاییبازمیدارد.

البته اين معنای غیرايجابی عقل است. 
عقل عالوه بر آن كه شخص را از بدی ها باز می دارد، بر پای بدی ها عـقـال می بندد تا 

مزاحم رشد و تعالی او نشود.
 پیامبر)ص( فرموده اند:

ِإنَّ الَْعْقَل ِعَقاٌل ِمَن الَْجْهِل َو النَّْفس .1 
عقل و نفس زمامی است که انسان را از نادانی بازمی دارد.

1 – هدیة پروردگار:
الَعقُل َهِدَيٌّة ِمَن اهللِ .2

عقل ارمغان خداوند است.

2 – با ارزش ترین هدیه:
 َما َقَسَم اهللُ لِْلِعَباِد َشْیئًا أَْفَضَل ِمَن الَْعْقِل .3

خداوند چیزی با ارزش تر از عقل در میان بندگان تقسیم نکرده است.

3 – دوست با ارزش:
 َصِديُق ُکلِّ اْمِرٍئ َعْقُلُه .4

دوست هر انسانی عقل اوست.

4 – عامل اصلی عبادت:
 لَْم ُيْعَبِد اهللُ َعزَّ َو َجلَّ بَِشىْ ٍء أَْفَضَل ِمَن الَْعْقل .5
خداوند با چیزی بهتر از عقل بندگی نمی شود.

5 – مالک خوبی وبدی:
 ِإَذا بََلَغُكْم َعْن َرُجٍل ُحْسُن َحاٍل َفاْنُظُروا ِفى ُحْسِن َعْقِلِه َفِإنََّما ُيَجاَزى بَِعْقِلِه .6

۱- مستدرک الوسائل، ج ۱، ص 8۳ - تحف العقول، ص ۱۵. 
۲- گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص ۲0.

۳- الکافي، ج ۱، ص ۱۲- هما ن .
۴- اصول کافی، ج 8 ، ص ۱8۱. 

۵- اصول کافی، ج ۱، ص ۱۳. 
6- الکافي، ج ۱، ص ۱۲،
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هرگاه شنیدید که فالن شخص آدم خوبی است،

 به خوب بودن عقل او بنگرید؛

 زیرا انسان،

به میزان خردش پاداش داده می شود.

6 – عاقل ترین مردم:
ُهْم ُمَداَراًة لِلنَّاِس .1  أَْعَقُل النَّاِس أََشدُّ
خردمندترین مردم کسی است که:

مداراکننده ترین نسبت به مردم باشد.

7 – باز هم عاقل ترین مردم:
اَعَقل الّناِس أْعَقُلُكم أطَوُعُكم .2

عاقل ترین مردم کسی است فرمانبردارترین شما از خدا باشد.

8 – اّولین مخلوق خدا:
ُل َما َخَلَق اهللُ الَْعْقُل .3 أَوَّ

نخستین چیزی که خداوند آفریده است؛ عقل است.

9 – قوام انسان:
 ِقَواُم الَْمْرِء َعْقُلُه َو اَل ِديَن لَِمْن اَلَعْقَل لَُه .4

جان مایة آدمی عقل اوست و کسی که خرد ندارد، دین ندارد.

10 – چراغ روشنی بخش خانه:
َراِج ِفى الَْبْیِت .5 َمَثُل الَْعْقِل ِفى الَْقْلِب َکَمَثِل السِّ

حکایت خرد و عقل انسان در نهاد آدمی حکایت چراغ است در میان خانه.
۱- امالی شیخ صدوق، ج ۴، ص ۲8. 

۲- غررالحکم.
۳- بحاراالنوار، ج ۱، ص ۹7. 

۴- میزان الحکمه، ج 8 ، ص ۳86۹. 
۵- علل الشرايع، ج ۱، ص ۹8. 
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11 – ستون استوار:
ِه .1 َ لُِكلِّ َشىْ ٍء ِدَعاَمٌة َو ِدَعاَمُة الُْمْؤِمِن َعْقُلُه َفِبَقْدِر َعْقِلِه َتُكوُن ِعَباَدُتُه لَِربِّ

هر چیزی پشتوانه ای دارد و پشتوانة مؤمن خرد اوست،

و ]مؤمن[ به اندازة خردش پروردگارش را بندگی می کند.

12 – راهنمایی از عقل:
اِْسَتْرِشُدوا الَْعْقَل ُتْرَشُدوا َو اَل َتْعُصوُه َفَتْنَدُموا .2
از عقل راهنمایی بجویید تا راهنمایی شوید.

و از آن نافرمانی نکنید که پشیمان می شوید.

13 – عالمات عقل:
أاََل َو ِإنَّ ِمْن َعاَلَماِت الَْعْقِل التََّجاِفَى َعْن َداِر الُْغُروِر َو اإْلِنَابََة ِإلَى َداِر الُْخُلوِد ،

َد لُِسْكَنى الُْقُبوِر َو التََّأهَُّب لَِیْوِم النُُّشوِر .3 َو التََّزوُّ
از نشانه های 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 می باشد.

امیرالمؤمنین علی )ع( هم در سخن مشابهی فرموده اند:
14 – عاقل ترین مردم:

ُه َفَعَصا .4  أاََل َو ِإنَّ أَْعَقَل النَّاِس َعْبٌد َعَرَف َربَُّه َفَأَطاَعُه َو َعَرَف َعُدوَّ
به راستی که خردمندترین مردم بنده ای 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 ره توشه باشد.

۱- بحاراالنوار، ج ۱، ص ۹6.
۲- میزان الحکمه، ج 8 ، ص ۳878. 
۳- میزان الحکمه، ج 8 ، ص ۳۹۱0. 
۴- میزان الحکمه، ج 8 ، ص ۳۹00. 
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 أَْعَقُل النَّاِس ُمْحِسٌن َخائٌِف َو أَْجَهُلُهْم ُمِسى ٌء آِمٌن .1
عاقل ترین مردم، نیکوکار خائف از خداست و نادان ترین مردم، بدکار آسوده خاطر است.

ُهْم ُمَداَراًة لِلنَّاِس .2  أَْعَقُل النَّاِس أََشدُّ
عاقل ترین مردم مدارکننده ترین آنها نسبت به مردم است.

همان گونه كه خوانندگان عزيز توجه دارند پیامبر عظیـم الشأن اسالم خردمندترين 
مردم را در يک نکته و با چند بیان معرفی كرده اند و آن اين كه به كسی می توان عاقل گفت 
و يا او را عاقل ترين، خردمندترين و داناترين مردم دانست، كه خود را با انجام واجبات و 

ترک محرمات به خداوند نزديک و نزديک تر كند.

15 – صفات عاقل:
ْن َظَلَمُه َو َيَتَواَضَع لَِمْن ُهَو ُدونَُه،  ْن َجِهَل َعَلْیِه َو َيَتَجاَوَز َعمَّ ِصَفُة الَْعاِقِل أَْن َيْحُلَم َعمَّ

َو ُيَسابَِق َمْن َفْوَقُه ِفى َطَلِب الِْبرِّ َو ِإَذا أََراَد أَْن َيَتَكلََّم َتَدبََّر،
َفِإْن َکاَن َخْیراً َتَكلََّم َفَغِنَم، 

َو ِإْن َکاَن َشّراً َسَكَت َفَسِلَم  َو ِإَذا َعَرَضْت لَُه ِفْتَنٌة اْسَتْعَصَم بِاهللِ،
َو أَْمَسَك َيَدُه َو لَِسانَُه

َو ِإَذا َرأَى َفِضیَلًة اْنَتَهَز بَِها اَل ُيَفاِرُقُه الَْحَیاُء، 
َو اَل َيْبُدو ِمْنُه الِْحْرُص 

َفِتْلَك َعْشُر ِخَصاٍل ُيْعَرُف بَِها الَْعاِقُل .3
ویژگی  10 گانة خردمند:

1 – در برابر رفتار جاهالنة نادان نسبت به خود، بردبار باشد.

2– از کسی که به او ستم کرده است، درگذرد.

3– در برابر فرودست خود، فروتن باشد.

4– از باالدست خود در طلب نیکی، پیشی بگیرد.

5– هرگاه بخواهد سخن بگوید، بیندیشد.

۱- بحاراالنوار، ج 77، ص ۱6۵. 
۲- غررالحکم.

۳- تحف العقول، ص۲8.
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6– اگر آن چه می خواهد بگوید، خوب بود می گوید و بهره مند می شود،

و اگر بد بود، خاموشی می گزیند و سالم می ماند.

7– هرگاه با فتنه ای روبه رو شود، به خدا پناه می برد و دست و زبان خود را نگه می دارد.

8– هرگاه فضیلتی ببیند، آن را غنیمت می شمارد.

9– شرم و حیا از او جدا نمی شود.

10– آزمندی از او سر نمی زند.

اینها ده خصلتند که خردمند به آنها شناخته می شود.

16 – عاقل ترین مردم:
 اَکَمل الّناِس َعقاًل اَْطَوَعُهم هلِلِ َو اَْعَمُلُهم بِطاَعِتِه .1

کامل ترین مردم در عقل، 

مطیع ترین آنان در برابر خداوند،

و عامل ترین آنان به دستورهای او هستند.

17 – عمل کامل:
 أَْکَمُل النَّاِس َعْقاًل أَْخَوُفُهْم هلِلِ َو أَْطَوُعُهْم لَُه .2
کامل ترین مردم در عقل کسی است که:

از خداوند بیشتر هراس دارد،

و از او بیشتر اطاعت می کند.

 18 – نیکوکارترین:
اَْحَسُنُكم َعْقاًل اَوَرُعُكم َعن َمحاِرم ا هللِ َو اَْعَمُلُكم بُطاَعِة ا هلل .3

نیکوکارترین شما در خردمندی کسی است که:

از محرمات الهی بیشتر اجتناب کند،

و به دستورهای الهی بیشتر عمل کند.

۱- حکمت نامة پیامبر اعظم، آيت  اهلل ری شهری، ج ۱، ص ۱88. 
۲- بحاراألنوار، ج 7۴، ص۱۵6- تحف العقول، ص۵0  .

۳- حکمت نامه، ص ۱88. 
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19 – اوج خردمندی:
َرْأُس الَْعْقِل بَْعَد اإِليَماِن بِاهللِ اَلَْحَیاُء َوُحسُن الُخْلِق .1

اوج خردمندی پس از ایمان به خداوند، حیا و اخالق خوش است.

20 – اوج عقل مداري:
وَجّل التََّحبُُّب إلَى الّناِس .2 َرْأُس الَْعْقِل بَْعَد اإِليَماِن بِاهللِ َعزَّ

اوج عقل داری پس از ایمان به خدا،

اظهار دوستی به مردم است.

21 – اوج اندیشه ورزي:
 َرْأُس الَْعْقِل بَْعَد اإْلِيَماِن بِاهللِ ُمَداَراُة النَّاِس ِفى َغْیِر َتْرِك َحٍقّ .3

اوج خردمندی پس از ایمان به خداوند،

مدارا کردن با مردم، جز در مورد مخالفت با حق است.

22 – جهل و جاهل:
َکَفى بِالَْمْرِء ِعْلًما أَْن َيْخَشى اهللَ ، َوَکَفى بِالَْمْرِء َجْهاًل أَْن ُيْعِجَب بَِنْفِسِه .4

برای علم همین دلیل کافی است که انسان از خدا بترسد،

و برای نادانی همین دلیل کافی است که از خود راضی باشد.

23 – عالمت دروغ   )کاربردی ترین حدیث اجتماعی( :
َث بُِكِلّ َما َسِمْعَت ِمَن الَْجْهِل أْن ُتْظِهَر ُکلَّ َما َعِلْمَت .5 َحْسُبَك ِمَن الِْكذْب أْن ُتَحدَّ

برای دروغ گویی همین دلیل کافی است که:

هر آن چه می شنوی بازگو کنی،

و از نادانی است که هرآن چه را می دانی، اظهار داری.

۱- تحف العقول، ص ۵0 - بحاراالنوار، ج 77، ص ۱۵۴. 
۲- خصال شیخ صدوق، ص ۱۵. 

۳- بحاراألنوار، ج 7۴، ص ۱۴7- تحف العقول، ص ۴۲. 
۴- کنزالعمال، ج ۳، ص ۱۴۲. 

۵- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۲۱۲. 
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24 – عالمت نقص عقل:
ْلَطاِن َو أَْطَوُعُهْم لَُه .1 أَْنَقُص النَّاِس َعْقاًل أَْخَوُفُهْم لِلسُّ

کم  خردترین مردم کسی است که:

از پادشاه بیشتر بترسد و از او اطاعت کند.

 متأسفانه تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ما از اين معارف تا  اندازة زيادی فاصله داشتیم.
 اگر چنین احاديث نابی در دسترس ما بود، در دوران عسرت و در اوج تبه كاری رژيم شاهنشاهی
 و تقويت وابستگی های كشور به بیگانگان سکوت خواص را برنمی تافتیم و سکوت در برابر

شاه را دلیل نقص عقل و نقص ايمان می دانستیم و بهتر در دو جبهه مبارزه می كرديم. 
                                                                ترس از شاه به جای ترس از خدا؟!

25 – اسباب مسخرة شیطان:
یطاِن .2 اَلّزاِهُد الْجاِهُل َمْسَخرُة الشَّ

پارسای نادان، اسباب ریش خندشیطان است.

خدا نکند شیطان از كار ما اظهار خرسندی كند. مرگ به طور قطع در چنین شرايطی 
سودمندتر است از اين كه اعمال ما باعث خرسندی شیطان شود.

از خرسندی شیطان خطرناک تر اعمالی است كه از بعضی سر می زند كه بیشتر از 
رضايت، موجب خرسندی شیطان می شود؛ آن هم زمانی است كه بعضیاززاهـدهـای

نـادان،کاریمیکنندکهمردمازخداودینومسلمانیبریمیشوند.
اصوالً شیطان هم برای بقای چنین شخصی دعا می كند،
                               و هم در دل به اعمال او می خندد.

26 – عزیز و ذلیل:
َما أََعزَّ اهللُ بَِجْهٍل َقطُّ ، َوال أََذلَّ بِِحْلٍم َقطُّ .3

خداوند هیچ کس را به سبب نادانی، عزیز نمی کند،

و هیچ کس را به سبب بردباری، خوار نمی سازد.

۱- بحاراالنوار، ج 77، ص ۱۵۴. 
۲- حکمت نامة پیامبر اسالم، ج ۱، ص ۲0۲. 

۳- کافی، ج ۲، ص ۱۱۲. 
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27- شّر دنیا و آخرت:
ْنیا َو اْلِخَرِة َمَع الَْجْهِل .1  َشُرّ الُدّ

بدی دنیا و آخرت از نادانی است.

28 – فقر و ثروت:
 اَل َفْقَر أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل َو اَل َماَل أَْعَوُد ِمَن الَْعْقِل .2

هیچ فقری بدتر از نادانی نیست،

و هیچ ثروتی سودمندتر از خردمندی نیست. 

از عقل است كه انسان در جامعه مطرح می شود. 
از عقل است كه شخص گِرد هوی و هوس نمی گردد. 

از عقل است كه انسان به بهشت می رود ... 
پس الحق كهعقلثروتبابرکتیاستکههیچچیزبهپایاونمیرسد.

29 – نعمت الهی فقط اکل و شرب نیست:
 َمْن لَْم َيَر أَنَّ هلِلِ ِعْنَدُه ِنْعَمًة ِإالَّ ِفي َمْطَعٍم َو َمْشَرٍب َقلَّ َعَمُلُه َو َکُبَر َجْهُلُه .3

آن که نعمت های الهی را فقط در خوراکی ها و نوشیدنی ها می بیند،

دانشش اندک و نادانی اش بسیار است.

30 – شش عالمت جاهل:
ِستُّ ِخصاٍل ُيعَرُف ِفى الَْجاِهٍل :

، َوالَْكالُم ِمن َغیِر نَْفٍع، َوالَْعطّیُة ِفى َغیِر َموِضِعها،   اَلَْغَضُب ِمْن َغیِر َشٍرّ
ِه .4 ر، َوالثََّقُة بُِكِلّ أَحٍد، ال َيْعِرُف َصدْيَقُه ِمْن َعُدِوّ َو إْفشاُء الِسّ

شش خصلت است که در نادان یافت می شود:

1- خشم بدون زمینة بدی، 

2- سخن بیهوده، 

۱- بحاراالنوار، ج ۱، ص ۲0۴. 
۲- کافی، ج ۱، ص ۲۵.

۳- بحاراالنوار، ج 77، ص ۱7۲. 
۴- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۲۱0.
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3- بخشش در غیرجایگاهش،

4- آشکار ساختن رازها،

5- اعتماد به هر کس،

6- و این که: دوستش را از دشمنش تمیز نمی دهد.

31 – بیست خصلت دیگر جاهل:
َعْن أَْعاَلِم الَْجاِهِل َفَقاَل َرُسوُل اهللِ )ص(:

ِإْن َصِحْبَتُه َعنَّاَك َو ِإِن اْعَتَزلَْتُه َشَتَمَك َو ِإْن أَْعَطاَك َمنَّ َعَلْیَك ،
َو ِإْن أَْعَطْیَتُه َکَفَرَك َو ِإْن أَْسَرْرَت ِإلَْیِه 

َخانََك َو ِإْن أََسرَّ ِإلَْیَك اتََّهَمَك َو ِإِن اْسَتْغَنى بَِطَر ،
 ِ َو َکاَن َفّظًا َغِلیظًا َو ِإْن اْفَتَقَر َجَحَد ِنْعَمَة اهللَّ

ْج َو ِإْن َفِرَح أَْسَرَف َو َطَغى َو ِإْن َحِزَن آَيَس َو ِإْن َضِحَك َفِهَق ، َو لَْم َيَتَحرَّ
َو ِإْن بَكى َخاَر َيَقُع ِفى اأْلَْبَراِر 

ِ َو اَل َيْذُکُرُه ِإْن أَْرَضْیَتُه َمَدَحَك َو َقاَل ِفیَك ِمَن الَْحَسَنِة  َ َو اَل ُيَراِقُبُه َو اَل َيْسَتْحیى ِمَن اهللَّ َو اَل ُيِحبُّ اهللَّ
وِء  َما لَْیَس ِفیَك َو ِإْن َسِخَط َعَلْیَك َذَهَبْت ِمْدَحُتُه َو َوقََّع ]َوَقعَ [ ِفیَك ِمَن السُّ

َما لَْیَس ِفیَك َفَهَذا َمْجَرى الَْجاِهِل .1

در پاسخ کسی که از نشانه های نادان پرسید، فرمودند:

1– اگر با او همنشین شوی، تو را خسته می کند. 

2– و اگر از او کناره گیری کنی، تو را دشنام می دهد. 

3– اگر چیزی را به تو ببخشد، منت می گذارد.

4– اگر چیزی را به او ببخشی، ناسپاسی می کند.

5– اگر رازی در اختیارش بگذاری، خیانت می کند.

 6– اگر رازی را در اختیار تو گذارد، تو را به افشای آن متهم می سازد.

 7– اگر بی نیاز شود، ناسپاسی می کند و سرسخت و خشن می گردد. 

8– اگر تنگ دست شود، بی پروا نعمت های خدا را انکار می کند. 

9– اگر شاد شود، زیاده روی می کند و طغیان می ورزد.

۱- معدن الجواهر، ص ۵۳ - بحاراالنوار، ج ۱، ص ۱۱۹- تحف العقول، ص ۲۹۱. 
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10– و اگر غمگین باشد، ناامید می گردد. 

11– اگر بخندد، قهقهه می زند.

12– و اگر گریه کند، درهم شکسته می شود. 

13 – از نیکان بدگویی می کند. 

14– خدا را دوست نمی دارد و در رفتارش او را درنظر نمی گیرد. 

15– از خداوند حیا نمی کند. 

16– به یاد خدا نیست.

17– اگر او را خشنود کنی، تو را می ستاید. 

18– آن چه خوبی ها در تو نیست، به تو نسبت می دهد. 

19– اگر ناراضی گردد، خوبی های تو را انکار می کند. 

20– آن چه بدی در تو نیست، به تو نسبت می دهد.

این روش افراد نادان است.

32 – عمل به امر خداوند یعنی عقل:
ِقیَل لَُه َما الَْعْقُل؟ َقاَل:

ِ ُهُم الُْعَقاَلُء  .1 اَل بَِطاَعِة اهللَّ الَْعَمُل بَِطاَعِة اهللِ َو ِإنَّ الُْعمَّ
وقتی که از پیامبر اکرم پیرامون عقل سؤال شد، فرمودند: 

خرد عمل به طاعت خداست؛

به راستی که عمل کنندگاِن به دستورهای خداوند، همان خردمندان اند.

33 – عالمت کمال عقل:
ُقِسَم الَْعْقُل َعَلى َثاَلَثِة أَْجَزاٍء:

 َفَمْن َکانَْت ِفیِه َکَمَل َعْقُلُه َو َمْن لَْم َتُكْن ِفیِه َفاَل َعَقَل لَُه ؛
ْبِر َعَلي أَْمِرِه .2 اَعِة لَُه َو ُحْسُن الصَّ ُحْسُن الَْمْعِرَفِة بِاهللِ َعزَّ َو َجلَّ َو ُحْسُن الطَّ

خداوند عقل را سه قسمت کرده است:

هرکه این سه قسمت در او باشد، عقلش کامل است؛
۱- مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص ۲08 - بحاراالنوار، ج ، ص ۱۳۱ - روضه الواعظین، ص 8 . 

۲-بحاراألنوار، ج ۱، ص ۱06.
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و هرکس در او هیچ نباشد، خردمند نیست:

1 – شناختی نیکو از خداوند.

2 – پیروی زیبا از پروردگار.

3 – استقامت در راه رب االرباب.

34 – بدیع و زیبا:
لَْم ُيْعَبِداهللُ َعزَّ َو َجلَّ بَِشىْ ٍء أَْفَضَل ِمَن الَْعْقِل، 

رُّ ِمْنُه،  َو اَل َيُكوُن الُْمْؤِمُن َعاِقاًل َحتَّى َتْجَتِمَع ِفیِه َعْشُر ِخَصاٍل الَْخْیُر ِمْنُه َمْأُموٌل َو الشَّ
َمْأُموٌن َيْسَتْكِثُر َقِلیَل الَْخْیِر ِمْن َغْیِرِه َو َيْسَتِقلُّ َکِثیَر الَْخْیِر ِمْن نَْفِسِه ،

لُّ أََحبُّ ِإلَْیِه ِمْن الِْعزِّ ُم بِِطاَلِب الَْحَوائِِج ِقَبَلُه الذُّ َو اَل َيْسَأُم ِمْن َطَلِب الِْعْلِم ُطوَل ُعُمِرِه َو اَل َيَتَبرَّ
ْنَیا الُْقوُت َو الَْعاِشَرُة اَل َيَرى أََحداً ِإالَّ َقاَل:،  َو الَْفْقُر أََحبُّ ِإلَْیِه ِمَن الِْغَنى نَِصیُبُه ِمَن الدُّ

ي َو أَْتَقى ِإنََّما النَّاُس َرُجاَلِن َفَرُجٌل ُهَو َخْیٌر ِمْنُه،   ُهَو َخْیٌر ِمنِّ
َو أَْتَقى َو آَخُر ُهَو َشرٌّ ِمْنُه َو أَْدنَى َفِإَذا َرأَ ى َمْن ُهَو َخْیٌر ِمْنُه،

َو أَْتَقى َتَواَضَع لَُه لَِیْلَحَق بِِه َو ِإَذا لَِقَى الَِّذى ُهَو َشرٌّ ِمْنُه َو أَْدنَى َقاَل:،
ُه َظاِهرٌ،   َعَسى َخْیُر َهَذا بَاِطٌن َو َشرُّ

َو َعَسى أَْن ُيْخَتَم لَُه بَِخْیٍر َفِإَذا َفَعَل َذلَِك َفَقْد َعاَل َمْجُدُه َو َساَد أَْهَل َزَماِنِه .1
خداوند با چیزی شایسته تر از عقل عبادت نشده است؛

و مؤمن، خردمند نیست مگر آن که 10 فضیلت در او جمع شود:

1– خوبی از او انتظار باشد.

2– بدی از او انتظار نباشد.

3– خوبِی اندک دیگران را بسیار بشمرد.

4– خوبی های بسیار خود را کم بشمرد.

5– در سراسر زندگی از آموختن علم خسته نشود.

6– از رفت وآمد نیازمندان به نزد خویش دل تنگ نشود.

7– تضعیف شدن در راه دفاع از ارزش های الهی و در نزد او،

                                   بهتر از مطرح شدن بی جهت باشد.

8– فقر )بی نیازی( را بهتر از ثروتمندی دوست بدارد.

۱- خصال شیخ صدوق، ص ۴۳۳ - بحاراالنوار، ج 7۴، ص ۱60. 
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9– بهرة او از دنیا قوت )نیازمندی های ضروری زندگی( باشد.

و اما دهم چیست؟ 

10- کسی را نبیند مگر آن که بگوید او از من بهتر و پارساتر است.

همانا مردمان 2 دسته اند:

1- دسته ای که از مؤمن بهتر و پارساترند،

2- و دسته ای دیگر که بدتر از او و پایین تر از او هستند. 

پس هنگامی که مؤمن بهتر و پارساتر از خود را ببیند،

در برابر او فروتنی می کند تا به او برسد،

و هنگامی که بدتر و پایین تر از خود را ببیند،

می گوید:

شاید خوبی اش پنهان است و بدی اش آشکار و شاید پایان کارش به خیر ختم شود. 

هرگاه چنین کند، 

عظمتش افزایش می یابد و بر مردم زمانش سروری می کند.

35 – داناترین مردم:
 أَْعَلُم النَّاِس َمْن َجَمَع ِعْلَم النَّاِس ِإلَى ِعْلمِه .1

داناترین مردم کسی است که:

دانش  مردم را به دانش خود اضافه کند.

36 – باز هم داناترین مردم:
َسأَل ُموسى َربَُّه قاَل َرِبّ اَىُّ ِعباِدَك أْعَلُم؟

ِمِه .2 قال: َعالٌِم ال َيْشَبُع ِمَن الِْعْلِم، َيْجَمُع ِعْلَم الَنّاِس ِإلَى ِعْلْ
موسی از پروردگار بلندمرتبه اش پرسید:

پروردگارا کدام یک از بندگانت داناتر است؟

خداوند فرمود: 

دانشمندی که از دانش سیر نمی شود و دانش دیگر مردم را با دانش خود جمع می کند.
۱- من اليحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۹۵. 

۲- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۳۲8.
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37 – اعلم ناس:
 لَِرُجٍل قاَل لَُه اُِحبُّ اَن اَُکوَن اَْعَلَم الّناِس .

فقال رسول)ص(: 
 اِتَِّق اهللَ َتُكن اَعَلم الّناس .1

مردی به ایشان گفت: دوست دارم داناترین مردم باشم.

رسول خدا)ص( فرمودند:

 از خدا بترس تا داناترین مردم باشی.

38 - اهمّیت حلم:
 َثاَلٌث َمْن لَْم َيُكنَّ ِفیِه لَْم َيِتمَّ لَُه َعَمٌل،

 َوَرٌع َيْحُجُزُه َعْن َمَعاِصى اهللِ َو ُخُلٌق ُيَداِرى بِِه النَّاَس َو ِحْلٌم َيُردُّ بِِه َجْهَل الَْجاِهِل .2
3 خصلت است که اگر در کسی نباشد، کار درستی از او سر نمی زند:

1 - تقوایی که او را از نافرمانی خداوند بازدارد.

2- ُخلق و خویی که با آن، با مردم مدارا کند.

3 – بردباری ای که با آن، نادانی نادان را پاسخ دهد.

39 – حال بعضی از اهالی شهرهای کوچک و روستاها:
اَلرُّستاُق َخطیَرُة ِمن َخطائٍر َجَهنََّم ،

لَْیَس ِفیها َحدٌّ َو ال ُجْمَعٌة َو ال َجماَعٌة َصِبُّتُهم عاِرٌم َو ُشّبانُُهم َشیاطیٌن َو ُشُیوُخُهم ُجّهاٌل،
 اَلُمؤِمُن أَْنَتَن فیِهم ِمَن الِْجیفَه .3

روستا)هایی که تحصیل دانش در آن جاها مقدور نیست( آغلی است از آغل های دوزخ،

نه اجرای حدود الهی در آن جاها می شود، نه نمازجمعه ای و نه جماعتی )در آن جاها( دایر می گردد. 

کودکان شان شرور و موذی اند، جوانانشان شیطان صفت اند و پیرانشان نادان اند. 

مؤمن در میان آنها گندیده تر از الشة مردار است.

شرح: 
 اين يک حقیقت است كه هرجاازتقـوااثرینباشد،فسادنهادینهخواهدشد. در روستاهای

۱- همان. 
۲- اصول کافی، ج ۲، ص ۱۱6.

۳- حکمت نامة پیامبر اعظم، آيت اهلل ری شهری، ج ۱، ص ۲0۴ ..... از جامع االخبار و بحارانوار
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دوردست و صعب العبور كه امکان اعزام مبلغان دينی وجود نداشته و ندارد، تبعاً از تقوای 
نهادينه شده و بازدارنده اثر زيادی نیست. بنابراين در اين گونه روستاها فساد نهادينه می شود.

فعال نبودن مساجد، نبود امام جماعت و مبلّغ را فرياد می كند... 
 الحمدهلل به بركت پیروزی انقالب اسالمی روستاهای دور و نزديک از آب و برق و راه های

مواصالتی و بهداشت باال برخوردار شدند و روحانیت مبارز با عالقة بیشتری عازم 
روستاها گشتند. 

امروز از بركـت همین حـركت اعتقـادی و انقالبـی است كه روستـاها و اهالی روستا 
پابه پای شهرها عالوه بر شركت درتولیداتی مانند گندم، جو و محصوالت ديگر گام بلندی 

در خودكفايی كشور برداشتند. 
در پاسـداری از انقـالب نیز سهم چشم گیـری به عهده گرفتند و صف رزمنـدگان را 

طوالنی تر  كردند...
ولی هرچه هست، زندگی در روستاها كراهت بسیار دارد؛ بی كاری، كم كاری، بی كاری 

پنهان و راحت طلبی، بیماری بسیار خطرناک موجود در بسیاری از روستاهاست.

40 – وظیفة عالم و وظیفة جاهل:
ال َينَبغى لِلعالِم أْن َيْسُكَت َعلى ِعلِمِه ، َوال َيْنَبغى لِلجاِهِل أْن َيْسُكْت َعلى َجهِلِه .

 قاَل ا هللُ َجّل ِذکُرُه: 
ْکِر ِإن ُکنُتْم اَل َتْعَلُموَن .1 َفاْسَألُواْ أَْهَل الِذّ

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 می فرماید: 

پس اگر نمی دانید، از اهل ذکر بپرسید )یاد بگیرید و از جهالت خارج شوید(.

در جوامع متعالی كه علم و عالم در دسترس همگان است، وجود بی سواد معنا ندارد. 
                                                                    البته فرق است بین بی سواد و جاهل.

 ولی گاهی جاهل در لسان قرآن و روايات همان بی سواد است. اما تفاوتی نمی كند 
كه اگر عالمی به علمش عمل نکند با بی سوادی كه تالشی در جهت رفع بی سوادی خود 

۱- حکمت نامة پیامبر اعظم، ج ۱، ص ۲۱۴.
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نکند، هر دو مقصرند؛ ولی:
-عالِمساکت،بهطورقطعمؤاخذةسختخواهدشد.

عالمان در برابر خداوند و مردم مسؤولند. مردم می گويند شما يک عمر زحمت كشیده 
و علم آموخته ايد، ما هم يک عمر به شما به شکل های مختلف احترام گذاشته ايم و شما را 

به گفتة خداوند بر ديگران ترجیح داده ايم؛ چون خداوند فرموده است:
َهْل َيْسَتِوى الَّذيَن َيْعَلُموَن َو الَّذيَن ال َيْعَلُموَن .1

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟ 

اين تفاوت عالم با جاهل تأثیرات شگفت انگیز و بی نظیر عالِم در تبلیغات دينی و در 
ترويج مبانی اسالمی است.

 آيا با چنین سرمايه ای سکوت قابل قبول است؟

41 – مضار ُشرب خمر:
  َمْن َشِرَب ُمْسِكراً لَْم ُتْقَبْل ِمْنُه َصاَلُتُه أَْربَِعیَن َيْومًا ،

ُ َعَلْیهِ .2  َفِإْن َماَت ِفى اأْلَْربَِعیَن َماَت ِمیَتًة َجاِهِلیًَّة َو ِإْن َتاَب َتاَب اهللَّ
در مذمت شراب فرمودند:

 کسی نیست که شراب بنوشد و خداوند نمازش را تا چهل شبانه روز بپذیرد.

اگر بمیرد، بهشت بر او حرام خواهد بود؛ و اگر در این چهل شبانه روز بمیرد،

 به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است؛ ولی اگر توبه کند، خداوند توبه اش را می پذیرد..

42 – سرچشمة پلیدی ها:
اَلَْخْمُر اُمُّ الَْفواِحِش َوالَْكبائِر.3

شراب سرچشمة پلیدی ها و گناهان بزرگ است.

43 – ریشة بدی ها:
ر .4 اَلَخْمُر ِجماُع ااِلْثِم َو أُمُّ الَْخَبائِِث َو ِمفتاُح الشَّ

شراب گردآورندة همة گناهان و سرچشمة پلیدی ها و کلید زشتی هاست.
۱- سورة زمر، آية ۹. 

۲-الکافي، ج 6 ، ص ۴00. 
۳- همان.

۴- جامع االخبار، ص ۴۲۵. 
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44 – شرک: 
َمْن َشِرَب الَْخْمَر َمَساًء أَْصَبَح ُمْشِرکًا َو َمْن َشِرَب َصَباحًا أَْمَسى ُمْشِرکًا .1
آن کس که در شامگاهان می گساری کند، در صبح مشرک خواهد شد؛

و آن کس که در صبحگاهان باده بنوشد، در شامگاهان مشرک شود.

45 – عابد الت و ُعّزی:
 َشاِرُب الَْخْمِر َکَعابِِد الَْوَثِن َو  َشاِرُب الَْخْمِر َکَعابِِد الاّلت َوالُعّزى .2

می گسار مانند بت پرست است. 

می گسار مانند پرستنده بت های »الت« و »ُعّزی« است.

بحثی پیرامون حرمت خمر
از ابتدای  طلوع اسالم به دلیل زيان های گسترده ای كه شرب خمر بر جان و جسم 

مردم و اقتصاد و امنیت مردم می گذاشت، مورد توجه ويژة اسالم بود. 
قرآن كريم چون بیماری ُمسری شرب خمر را در جامعه مالحظه می كرد، مصلحت 
نمی ديد كه يک باره شرب خمر را ممنوع و حرام كند. چند سالی گذشت كه يک نفر از 

مسلمانان در هنگام خواندن نماز سورة كافرون را اين گونه خواند:
 ُقْل َيا أَُيَّها الَْكاِفُروَن

و به جای» ال أَْعُبُد ما َتْعُبُدونَ «، »ال« را حذف كرد و گفت: »أَْعُبُد ما َتْعُبُدوَن«.
 خداوند آية ذيل را در همین شرايط فرو فرستاد:

الَة َو أَْنُتْم ُسكارى َحتَّى َتْعَلُموا ما َتُقولُون   .3 يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْقَربُوا الصَّ
ای مؤمنان!

وقتی که شراب خورده اید، نماز نخوانید، تا بدانید چه می گویید.

حداقل رهنمود اين آيه اين بود كه دستور ممنوعیت مصرف شراب در مواقع نماز 
ممنوع كرد.

با توجه به ابتـالی مـردم به شـرب خمـر در صبح، ظهر و شب اين ممنوعّیت حداقل 
يک سوم از شبانه روز را شامل می شد.

۱- مستدرک الوسائل، ج ۱7، ص ۴8 - من اليحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۵۴.
۲- بحاراالنوار، ج 7۹، ص ۱۵۱. 

۳- سورة نسا، آية ۴۳. 
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1– در مرحلة دوم زمانی بود كه پیرامون همین آيه بحث های زيادی می شد كه مثاًل 

فاصله شرب خمر تا نماز چند ساعت بايد باشد. خالصه اين كه:
- با ُشرب خمر چگونه بايد برخورد كرد؟

آية ذيل در پاسخ به چنین سؤالی نازل شد.
َيْسَئُلونََك َعِن الَْخْمِر َو الَْمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْثٌم َکبیٌر َو َمناِفُع لِلنَّاِس  .1

از تو دربارة شراب و قمار سؤال می کنند، به آنها بگو:

در این موضوع گناه بزرگی است )که غیرقابل انکار است(؛

اما منافعی هم برای مردم دارد.

 قرآن كريم كتاب حکمت و علم و عقل است. لذا با مسائل و پديده ها با نگاه اعتقادی، 
علمی ومنطقی می نگرد. 

اشاره به منافع شراب هم در مورد خريد و فروش آن است و هم در نوشیدن آن و 
االّ میسر ]قمار[ كه شِرّ محض است و سرگرمی آن منظور است.

آیة محکم حرمت شرب خمر
3– در مرحلة سوم زمانی پیش آمد كه واژة »اثم كبیر« بسیاری از تازه مسلمان ها را 

كه كماكان به شرب خمر ادامه می دادند، ولی غرض خاصی نداشتند، بسیار نگران كرده بود.
به دنبال كشف حقیقت برآمدند و مرتب سئوال می كردند.

 پروردگار سبحان با آية ذيل به طور ُكلّی شرب هر نوع مسکر و خمر را ممنوع و حرام
كرد و در فقه، حد شارب َخمر هم گنجانده شد:

ْیطاِن َفاْجَتِنُبوُه ، يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الَْخْمُر َو الَْمْیِسُر َو اأْلَْنصاُب َو اأْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
لََعلَُّكْم ُتْفِلُحون  .2

اي کساني که ایمان آورده اید!

به طور تحقیق شرب خمر و قمار و بت ها و قمار )نوعی بخت آزمایی( 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.
آية بعد در امتداد همین بحث و در تکمیل همین موضوع نازل شد:

۱- سورة بقره، آية ۲۱۹. 
۲- سورة مائده، آية ۹0. 
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ْیطاُن أَْن ُيوِقَع بَْیَنُكُم الَْعداَوَة َو الَْبْغضاَء ِفي الَْخْمِر َو الَْمْیِسِر ، ِإنَّما ُيريُد الشَّ
الِة َفَهْل أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن .1 ُکْم َعْن ِذْکِر اهللِ َو َعِن الصَّ َو َيُصدَّ

به طور تحقیق تصمیم شیطان این است که:

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 می کنید؟

پس از نزول اين دستور محکم، مردم مدينه و ديگر شهرها بساط شراب خواری را 
جمع كردند و از بین بردند و ُخم های شراب را در كوچه ها و معبرهای مدينه شکستند. 

معروف است كه تا دو سال پس از اين حادثه هر وقت در مدينه باران می باريد، بوی 
شراب به مشام می رسید.

هرچه بود به دستور پیامبر و توسط پیامبر نهی ُشرب َخمر به اجرا درآمد و خاطیان 
هم حد شراب خواری خوردند. 

كار مسلمانان مدينـه در تـرک شـرب خمـر هم مهم بود؛ زيرا عادت به آن پلیدی به 
اندازه ای بود كه صريحاً می گفتند:

َم َعَلْینا َشیٍئ اََشدُّ ِمَن الَْخْمِر .2  َما َحرَّ
هیچ حکمی بر ما سخت تر از تحریم شراب نبود.3

46 – 70 هزار مالئکه:
َمْن َخَرَج ِمْن بَْیِتِه َيْطُلُب ِعْلمًا َشیََّعُه َسْبُعوَن أَلَْف َمَلٍك َيْسَتْغِفُروَن لَُه .4

هرکس به جستجوی دانش از خانه اش بیرون رود،

هفتاد هزار فرشته او را بدرقه می کنند و برایش آمرزش می طلبند.

47 – طلب استغفار برای دانشجو:
َماِء َو َمْن ِفى اأْلَْرِض َحتَّى الُْحوِت ِفى الَْبْحِر .5 ِإنَُّه َيْسَتْغِفُر لَِطالِِب الِْعْلِم َمْن ِفى السَّ

پیامبر هرکس که در آسمان و زمین است حتی ماهیان دریا برای جویای علم آمرزش می طلبند.
۱- سورة مائده، آية ۹۱. 

۲- تفسیر نمونه، آيت اهلل مکارم شیرازی، ج ۵ ، ص 70. 
۳- حد شراب، 70 ضربه شالق است.

۴- امالی شیخ طوسی، ص ۱8۲. 
۵- اصول کافی، ج ۱، ص ۳۴. 
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48 – سهل شدن راه بهشت:
َمْن َسَلَك َطِريقًا َيْطُلُب ِفیِه ِعْلمًا َسَلَك اهللُ بِِه َطِريقًا ِإلَى الَْجّنِةَ .1

هرکس راهی را در جستجوی دانش بپیماید،

خداوند راهی را به سوی بهشت برایش می گشاید.

49 – اولش جهل و آخرش پشیمانی:
لََها َجْهٌل َو آِخَرَها نََداَمًة .2 ِإيَّاَك َو اللََّجاَجَة َفِإنَّ أَوَّ

از لجاجت بپرهیز که:

 اولش نادانی، 

و آخرش پشیمانی است.

50 – اجتناب از خندة زیاد:
ْحِك َفِإنَُّه ُيِمیُت الَْقْلَب َو َيْذَهُب بُِنوِر الَْوْجِه .3 ِإيَّاَك َو َکْثَرَة الضِّ

از خنده بسیار بپرهیز،

که دل را می میراند و نور چهره را مي برد.

خندة زياد به خصوص اگر از اندازه خارج شود و به قهقهه برسد، تقبیح شده است.

51 – ویرانگر قلب:
ُب ُقُلوبَُكم  .4 ْلَم َفِإنَُّه ُيَخرِّ ِإيَّاُکْم َو الظُّ

از ظلم بپرهیزید که ظلم دل های شما را ویران می کند.

52 – سامان یافتن دل:              
 أْصُل َصالِح الَْقْلب اِشِتغالُُه بِِذْکِر ا هللِ .5

اساس سامان یافتن دل، اشتغال به یاد خداست.
۱- همان.

۲- تحف العقول، ص ۱۴- بحاراالنوار، ج 77، ص ۲67. 
۳- مستدرک الوسائل، ج 8 ، ص ۴۱7.  

۴- صحیفة امام الرضا، ص ۹7 - بحاراالنوار، ج 7۵، ص ۳۱۵. 
۵- غررالحکم، حديث ۳08۳.
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53 – محّبت خدا:
اَلُْمَحبَُّة  اَساُس الَْمْعِرَفَة .1

محبت اساس و پایة معرفت است.

54 – ِسّر دوری از گناه:
َیاِم َو الِْقَیام .2 َعاِم َو َعَفا نَْفَسُه بِالصِّ َمُه َمَنَع َفاُه ِمَن الَْكاَلِم َو بَْطَنُه ِمَن الطَّ َمْن َعَرَف اهللَ َو َعظَّ

هرکس خدا و عظمت او را بشناسد،

کالم از کالم و درون از طعام باز می دارد،

و نفس خویش را به روزه و شب زنده داری آرام می کند.

55 – بخشنده ترین مردم:
 أَْجَوَد النَّاِس َمْن َجاَد بَِنْفِسِه َو َمالِِه ِفى َسِبیِل الَل .3

بخشنده ترین مردم کسی است که:

جان و مال خود را در راه خدا ببخشد.

براي رزمندگان عزیز
56 – اجر شهدای جنگ در دریا:

اِنَّ ُشَهَداَء الَْبْحِر اَْفَضٌل ِعنَد ا هللِ أَْم ِمْن ُشَهَداِء الَْبرِّ .4
شهدای جنگ در دریا نزد خداوند برتر از شهدای جنگ زمینی هستند.

57 – هزینة رزمندگان:
ْز بِالَْماِل َرُجاًل ُيَجاِهُد ِفى َسِبیِل اهللِ ، َمْن َجُبَن ِمَن الِْجَهاِد َفْلُیَجهِّ

َزُه َفْضُل النََّفَقِة ِفى َسِبیلِ اهللِ ، َز بَِماِل َغْیِرِه َفَلُه َفْضُل الِْجَهاِد َو لَِمْن َجهَّ َو الُْمَجاِهُد ِفى َسِبیلِ اهللِ ِإْن ُجهِّ
َو ِکاَلُهَما َفْضٌل َو الُْجوُد بِالنَّْفِس أَْفَضُل ِفى َسِبیلِ اهللِ ِمَن الُْجوِد بِالَْماِل .5

۱- بحاراالنوار، ج ۹0، ص ۳۴۲.

۲- اصول کافی، ج ۲، ص ۲۳7.
۳- گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 8۳۴ .

۴- همان.
۵- مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۴ - گزيدة حکمت نامة پیامبر اعظم، ص 8۳۵ . 
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هرکس )به هر دلیل( از شرکت در جنگ و جهاد می ترسد،

 باید به مردی که در راه خدا جهاد می کند، 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.

58 – نامه رسانی رزمندگان:
َمْن بَلََّغ ِرَسالََة َغاٍز َکاَن َکَمْن أَْعَتَق َرَقَبًة َو ُهَو َشِريُكُه في َثَواِب َغْزَوِتِه .1

هرکس نامة رزمنده ای را به مقصد برساند، همچون کسی است که بنده ای را آزاد کند،

و در ثواب جنگ نیز با وی شریک خواهد بود.

59 – تجهیز رزمندگان:
ْهِم الَْواِحِد ثَّاَلَثَة نََفٍر اَلَْجنََّة ، ِإنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ لَُیْدِخُل بِالسَّ
اِمَى بِِه وَ ُمْنِبَلُه .2 صاِنَعُه َيحَتِسُب ِفى َصنَعِتِه الَْخیَر َو الرَّ

خداوند به سبب ساختن یک تیر، سه نفر را به بهشت می برد:

1– سازندة آن که از ساختنش نیّت خیر داشته باشد. 

2– پرتاب کنندة  آن.

3 – کسی که آن تیر را به دست رزمنده می دهد.

60 – درب بهشت مخصوص رزمندگان:
 لِْلَجنَِّة بَاٌب ُيَقاُل لَُه بَاُب الُْمَجاِهِديَن ،

ُدوَن بُِسُیوِفِهْم، َيْمُضوَن ِإلَْیِه َفِإَذا ُهَو َمْفُتوٌح َو ُهْم ُمَتَقلِّ
ُب بِِهْم .3 َو الَْجْمُع ِفى الَْمْوِقِف َو الَْماَلئَِكُة ُتَرحِّ

۱- الکافي، ج ۵ ، ص 8 - همان.
۲- همان.

۳- امالی شیخ صدوق، ص 67۳ - بحاراالنوار، ج 8 ، ص ۱86. 
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بهشت دروازه ای دارد به نام دروازة مجاهدان. 

مجاهدان، با شمشیرهای حمایل شدة خود به سوی این دروازه که به رویشان باز است، پیش می روند؛

و خالیق در نشر و فرشتگان به آنان خوشامد می گویند

61 – ُغبار و بُخارجنگ:
ِ َو ُدَخاٌن ِفى َجَهنََّم .1 اَل َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفى َسِبیِل اهللَّ

غبار راه رزمندگان در حین رفتن به جنگ و یا غبار در هنگام نبرد با دشمنان اسالم،

با دود آتش جهنم با هم جمع نمی شوند.

یعنی:
- رزمنده ای که در راه خدا، گرد و خاک مسیر و جبهه را خورده، هرگز دود جهنم را نخواهد 

چشید.

62 – ارزش عمل رزمندگان اسالم:
َما أَْعَماُل الِْعَباِد ُکلُُّهم ِعنَد الُمجاِهديَن فى َسبیلِ  ا هللِ اِ اّل َکَمَثِل ُخّطاٍف اخذَ  بِِمْنَقاِرِه ِمن ماءِ  الَْبحر .2

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 برمی دارد.

63 – زیان ترک جهاد:
َفَمْن َتَرَك الِْجَهاَد أَلَْبَسُه اهللُ َعزَّ َو َجلَّ ُذالًّ َو َفْقراً ِفي َمِعیَشِتِه َو َمْحقًا ِفي ِديِنِه ،

ِتى بَِسَنابِِك َخْیِلَها َو َمَراِکِز ِرَماِحَها .3  ِإنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ أَْغَنى أُمَّ
هرکس جهاد در راه خدا را ترک کند،

خداوند جامة خواری را بر او می پوشاند و زندگی اش را دستخوش فقر می سازد،

و دینش را ازبین می برد. 

خداوند تبارک و تعالی، عّزت و اقتدار اّمت مرا در ُسمّ های اسبان جنگی،

و نوک نیزة مجاهدین قرار داده است.

۱- مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۳. 
۲- همان. 

۳- الکافي، ج ۵ ، ص ۲.  
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یک نکتة بسیار مهم
هرچند در اسالم ارزش رزمندگانی كه برای دفاع از اسالم به امر پیامبر، ائمه اطهار)ع( 
و يا فقها و علما شركت كرده و با تمامی امکانات خود به پاسداری از ارزش های اسالمی 
پرداخته اند و يا به منظور جلوگیری از نفوذ و رسوخ افکار بت پرستی قديم و جديد به جان فشانی 
 مشغول بوده اند، بسیار باال است؛ به خصوص كسانی كه در اين مسیر الهی جان خود را در راه

پروردگار نثار كرده اند، جايگاه بسیار وااليی دارند. اما همان گونه كه گذشت، رزمندگان 
برای تداوم نبرد نیاز به پشتیبانی دارند. 

بنابراين پشتیبانان آنها در هر پست و مقام، چه رسانندگان اسلحه و مهمات به آنها، چه 
آنهايی كه در تهیة غذا و لباس رزمندگان - در جبهـه و يا پشت جبهه- تالش می كنند... و يا با 
 سخنرانی های عرفانی خود به آنها روحیه می دهند، مأجورند و در اجر جهاد رزمندگان با آنان

شريک مي باشند.
افرادی هم هستند كه روحیة جنگیدن و حضور در جبهه را ندارند، اين گروه اگر به اشکال 
 مختلف در تقويت رزمندگان بکوشند و آنها را بر خود ترجیح دهند و به آنها احترام ويژه بگذارند،

به طور قطع مورد عنايات ويژة پروردگار متعال قرار می گیرند و در ثواب رزمندگان 
اسالم سهیم خواهند بود.

64 – آداب معاشرت:
ُجَل ُيجاِذُب َمْن ُيعِجَبُه .1  اِْخَتِبروا الّناَس َفإنَّ الرَّ

مردم را قبل از هر چیز بیازمایید، 

)سپس برای دوستی انتخاب کنید(؛

زیرا انسان )از نظر اخالقی و عملی( مجذوب کسی می شود که از او خوشش می آید.

تو را از برگ گل هر چنـد دامن پاک تر باشد          مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد

65 – دین دوست
 الَْمْرُء َعَلى ِديِن َخِلیِلِه َو َقِريِنِه .2

انسان به دین )وعقیده( دوست و همنشین خویش است.

۱- اختصاص شیخ طوسی، ص ۲66. 
۲- کافی، ج ۲، ص ۳7۵. 
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66 – دوست خوب کم است:
َماِن أٌَخ ُيوَثُق بِِه أَْو ِدْرَهٌم ِمْن َحاَلٍل .1 أََقلُّ َما َيُكوُن ِفى آِخِر الزَّ

کم ترین چیزی که در آخر زمان یافت می شود،

برادر قابل اعتماد است،

یا کسب پولی از راه حالل.

67 – دوری از همنشین بد:
وء َفِانََّك بِِه ُتعَرف .2 اِّياَك َو َقِريَن السُّ

از همنشین بد بپرهیز؛

زیرا که تو را با او می شناسند.

تو اول بـگـو با کیـان زیستـي                پس آن گه بگویم که تو کیستي

68 – بهترین دوست:
َخْیُر اأْلَْصَحاِب َمْن َقلَّ ِشَقاُقُه َو َکُثَر ِوَفاُقه .3

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

69 – نکوهش عیب جویي دیگران:
ا َتطُلبوا َعَثراِت المؤمنیَن؛

فإنّ  َمن َتَتّبَع َعَثراِت أخیِه َتَتّبَع اهلل ُ َعَثراِتِه، و َمن َتَتّبَع اهلل ُ َعَثراِتِه َيْفَضْحُه و لو في َجوِف بَیِتِه .4
لغزش های مسلمانان را نجویید،

که هر کس لغزش های برادرش را پی جوید، 

خداوند لغزش های او را پي گیری می کند؛

و هر که را که خداوند عیب جویی کند، 

رسوایش می سازد؛ هر چند در اندرون خانة خود باشد.                                         

۱- تحف العقول. 
۲- نهج الفصاحه، ۱0۱۳.

۳- تنبیه الخواطر معروف به مجموعة ورام، ج ۲، ص ۱۲۳. 
۴- کافي، ج۲، ص۳۵۵.  
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70 – دو خصلت بسیار خوب:
َخْصَلَتاِن لَْیَس َفْوَقُهَما ِمَن الِْبِرّ َشْي ٌء اإْلِيَماُن بِاهللِ َوالَنّْفُع لِِعَباِد اهللِ .1

دو خصلت است که هیچ کار نیکی باالتر از آن دو نیست:

1– ایمان به خداوند. 

2- سودرسانی به بندگان خدا.

– حسن ختام:
ْعَمِة َعَلى َعْبِدِه .2  ِإنَّ اهللَ َجِمیٌل ُيِحبُّ الَْجَماَل َو ُيِحبُّ أَْن َيَرى أََثَر النِّ

خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد.

 خداوند دوستدار آن است که آثار نعمت خود را در بنده اش مشاهده کند.

۱- گزيدة حکمت نامة پیامبر)ص(، ص ۴۲6 - نهج الفصاحه، ۱۴۴7  
۲- کافي، ج ۲، ص۴۳8.
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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                        ُزحـل 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 اّول ز امـر رب رحـیـم                        خـاک بوس تـو گشتـه و تسلیـم

ُرخ زیـبـای تو قلـم چـو کشیـد                        لـب و انگشـت خـویش را بگزید

آبـرو داده ای ز ُخـلـق عـظـیـم                        بـر خـالیق هم از جـدید و قدیم

چون که چشمـت به کاینات افتـاد                        آبـرو یـافـت  زان نـگـه ایـجـاد

بـر همـه خـلـق رحـمتـی ز ازل                        رحــمــت آخــری و هــم اّول

در ره حـق کـشـیـده ای سختی                        تا رهـانـی بـشـر ز  بـدبخـتـی

کافـری گـر شـود بـه دوزخ جـا                        تـو ز رحـمت غمیـن شـوی جانا

ت محـض                        چون تویی ترجمان رحمت محض ـّ این بـود معنـی محـب

سـاق دوش 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

خواست یک شب خدای رّب ودود                         تـا شنـاسـاندت بـه ُکـّل 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 عـنـان گیـر واقـف اسـرار

مـانـد روح االمـیـن مـیـانـة راه                        نـتـوانست تـا شــود هـمــراه

ت رسـول حـق فـرمـود ـّ در نهـادش تـوان و تـوش نـبـود                        با ُمحب

همـرهـی کن تـو ای امیـن خدا                        بـاز بـا مـن بـیــا و ره پـیـمـا

گفـت تنـهـا تـو رو کـه واالیـی                        تـو نـداری بـه دهـر همـتـایـی

تـو برو چـون به بـزم رّب جهـان                        نیست غیر از تو هیچ کس مهـمان

رفـتـی و طــِیّ آسمـان کـردی                        بعـد از آن سیـر روح و جـان کـردی

کرسـی و لوح و ِسـدره دیـدی تو                        مـن نـدانـم چـه هـا شنیـدی تو

چـون در آن بارگـاه غیب و شهود                        جـز ُمحـِبّ  و حبیـب هیـچ نبـود

جـز تو ای افتخـار هـر دو جهـان                        ای فـدای تبّسـمت سـر و جـان

چـون تو مجـرای فیـض یـزدانی                        پـاســدار حــریـم ایـمــانـی

ای به هستـی به ُخلق و لطف کلید                        ای وجـودت دلیـل بـر تـوحیـد

به شفـاعـت چـو گشتـه ای 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 شب ها 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 اُّمـت خـواه                        چـون که عاقـل نمـی شود گمراه

ا آمـیـن ـّ گر تو شـب ها دعـا کنـی به یقین                        هـمـه گـویـنـد َربـن
  هـدیـه ای داد بـر تـو رب َجلـی                         جـانشینـی خـدامـدار عـلـی)ع(

 او بـه غـار حـرا جلیس تـو بود                          شـب مـعـراج هـم انیس تو بود

قـلم این جا رسید و سر بشکست                         الجـرم ُشستم از ثـنای تو دست

علی محمد بشارتی

  تهران – 95/4/25
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