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 به  تقدیم

و   جھل  یکیتار در  سرگردان  تیبشر  شیبا نور و گرما  هکحجاز،   د فروزانیخورش
 د.یبخش  را نجات  تیو معص  در گناه  زده خی

د یخورش  آن را از  نورشان  هک  و رحمت  تیھدا  آسمان  بخش  نتیز  ستارگان  و به
 .اند ردهکاخذ   معرفت

  یسو  را به  تیبشر  یدر ھر قرن  هک  زانیعز  آن  نیراست  روانیو پ  رھروان  و به
 نند، ک یم  ییراھنما  بخش  اتیو ح  دھنده نجات  ینور و گرما  از آن  استفاده

  هک  ستمیب  در قرن  مشفق  و مصلح  دعوت  امام /یندو  د ابوالحسنیس  حضرت  به
 فرا خواند.  ینبو  رهیو س  یزندگان  یسو  به  تمام  ییبایمعاصر را با ز  تیبشر





 
 

  سخن  پیش

  یلونذيراً إبشرياً   باحلق  أرسلهو  حممداً رمحةً للعاملني  بعث  ، الذي العاملني  ّ ِ رب احلمد هللا

تِ   فنياملكلَّ  ائع  و بيان  همهلدايَ طْعِ   الئلبالدَّ   ينالدِّ   رشَ   یعل  ، أمحده الرباهني  ة وواضحاتيَّ القَ

مه  مجيع مهو  فَضله  املزيد من  أسألهو  نعَ رَ  ّ َ  أشهد أنو  اهللا الكبري املتعال الإ  لهإ ال  أشهد أنو  ،كَ

يِّ  نا سَ نَن  العظيم  بالقرآن  ماملكرَّ   املخلوقني  أفضل ، خليلهو  وحبيبه  رسولهو  حممداً عبدهدَ   وبالسُّ

شدين سرتَ   آله  یوعل  املرسلنيو  سائر النبيني یعلو  عليه  سالمهاهللا و  ، صلوات املستنرية للمُ

 بعد؛ أما،  الدين  يوم  إىل  أتباعهو  أصحابهو
  یسع ، تیو پر از موفق  مطلوب  یزندگ  به  دنیرس  یراب  هک  است  یموجود  انسان

  شیخو  سرمشق را  آنان  رد و روشیبگ  درس  اش و برتر جامعه  موفق  یند از الگوھاک یم
 قرار دھد.  یدر زندگ

  یبرتر برا و ویکن  یالگو  عنوان  را به ج رمکا  رسول  ، حضرت پروردگار مھربان
را »  اسوه«  نیاز ا  یرویپ و  تیتبع  ید و حتینما یم  یمعرف  یاسالم  ی و جامعه  مسلمانان

 گرداند. یم  واجب  بر مسلمانان
  ی رهیس  ی مطالعه  از راه»  حسنه  ی اسوه«  نیا  یزندگان  ی وهیشتر با شیب  ییآشنا

در پرتو   یاسالم  شمندانیثر علما و اندکا  هکباشد  یمقدور م ج  حضرت  آن  ینوران
  یبرا  آن  ی مطالعه  هکاند،  نموده  و ضبط  را جمع  ، آن شانیو گرانقدر ا  حیصح  ثیاحاد

 . است  و الزم  واجب  یاسالم  فرد فرد امت
  آن  نگاران رهیس و  از موّرخان  یکھر   هکدارد   یابعاد مختلف ج  رمکا  رسول  ی رهیس

  ارمغان  به  طالبان  یبرا را  ییگرانبھا  یو ُدّرھا  قرار داده  یمورد بررس  یا هیرا از زاو
 اند.  آورده
و   است  پرداخته ج امبریپ  یاز زندگان  هیزاو  یک  به  د، فقطیدار  یرو  شیپ  هک  یتابک

  یبرا  و پند است  سراسر درس  هکباشد  یم ج الله رسول  یخی و تار ّمھم  یسفرھا  آن
  نیخداوند بھتر  هکـ   نگاران رهیو س  موّرخان  الشاز ت  است  یا دهیگز  قیتحق  نی. ا ُامتش
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  یاصل  یو مبنا  شده  انتخاب  آنان  نیتر حیاز صح  هک د ـیفرما  تیعنا  آنان  را به  پاداش
  موالنا محمد قاسم  ی با ترجمه  یندو  د ابوالحسنیس  امام (اثر»  رحمت  ّینب«ار ک  نیا

  یتر محمد علکد  با ترجمه  یپورکمبار  نیالد یصف  خی(اثر ش»  نبّوت دیخورش«)،  یقاسم
 (اثر»  دانیجاو  فروغ«)،  مخلص  عبدالرؤف  ترجمه (با» یالنب سیرة«)،  کیفشار  یلسان

) و  یمرادزھ دیعبدالمج  ، با ترجمه یندو  مانید سلیس  و عالمه  ینعمان  یشبل  عالمه
  نیمحمد ام  ، با ترجمه یاندھلوک  سیمحمد ادر  (اثر عالمه»  یمصطف  رتیس«

 باشد. یبر) م نیحس
،  دهیگرد  نقل  سانینو رهیاز س  سفر مھم  سه  نیا  انیجر  هکنیاز ا  یجدا  تابک  نیدر ا

سفرھا   نیا  یاتیو ح  مھم  یھا درس  یسو  به  خواننده  نمودن  متوجه  یاصل  ھدف
  ز بهیجاھا ن  یدر بعض و  دهیگرد  مشخص  خاص  صورت  از موارد به  یدر بعض  هکباشد  یم

  بوده  نکرممیغ  اتکن  ردنک ، جدا بوده  و سراسر درس  مھم  مطالب  تمام  هکنیا  لیدل
 را در بردارد.  مھم  یھا سفر درس  نیا  یتمام  هک  و حجةالوداع  ھمانند سفر سوم  است
  تیموفق پر از  ی ارنامهک  گذرا به  ینگاھ  هک  دهیگرد  اضافه  یز بخشین  انیدر پا  
 دارد.   تیبشر  ی جامعه  یبرا  شانیا  ماندگار نبوت  یھا ز ارمغانیو ن ج الله رسول

  یزندگان  مختلف  یھا با گوشه  جوان  شتر نسلیب  یینوشتار آشنا  نیاز ا  ھدف
  یزندگو   ینبو  ی رهیشتر سیب  ی مطالعه  یسو  به  آنان  نمودن  قیو تشو ج الله رسول

 باشد. یم  در پرتو آن  ردنک
  مخالفت  امبر، َعَلمیپ  دشمنان  هک  از زمان  برھه  نیدر ا  کوچکار ک  نیا  هکد آنیام  به

ز یآم مسخره  یھا ینقاش اتور ویکارک  دنیشک  را در قالب  امبر رحمتیپ  ردنک  و مسخره
  پروردگار مورد قبول  در بارگاهاند،  گرفته  دست  به ج  حضرت  آن  کپا  ساحت  به  نسبت

 گردد. ج الله رسول  روح  یشاد  و موجب  واقع
 

 ُقبا  ، مسجد جامع ـ سنندج  یگنج  وبیا
 ١٣٨٥  ماه  نیـ فرورد ١٤٢٧  االول عیرب



 
 

  مقدمه

 بزرگ  یرسالت  یبرا  انتخاب
  به  مباھات ، افتخار و دختران  ردنکگور   به  ، زنده زمان  مردم  یو گمراھ  او از جھل

  به  عّلت  نیھم  بود، به  شده  ، خسته یدتیو فساد عق  یپرست ، بت و اوالد و مردگان  ثروت
و فساد دور   خرافات  ھمه  آن د تا ازیگز یم  و خلوت  برده  از شھر پناه  در خارج  یغار

  و چه  است  نھفته  یبیاسرار عج  خلوت در  هکبرسد؛ چرا  شتنیخو  به  باشد و در خلوت
 شوند! یم  انینما  یبر آدم  هک  ییرازھا
  روش  آنجا به برد. در یرا با خود م  اش نمود و توشه یم  آنجا درنگ  یمتوال  یھا شب«
 .)١(»ردک یم  شیایو ن  ، عبادت میسل  و فطرت  یمیابراھ

  هکبود   توانا برده  یوجود پروردگار  به  یپ  قلبش  ی مطالعهھا و  خلوت  نیاو در ا
 باشد.  ائناتک»  ادرسیفر«و » معبود«تواند  یم

خود   اوج  به  یپرست و بت  و خرافات  تیو جاھل  جھل  ی مشاھده  او بنا به  ینگران«
و   یی، راھنما نیزم ھا و ، آسمان دگار جھانیآفر  از جانب  هکدوار بود یبود، او ام  دهیرس
،  دوران  نیند. در ھمک یم  ختهیاو را برانگ  یزیچ  ییگردد، گو  حال  شامل  یتیھدا

 تر نبود. دهیپسند  ز از آنیچ  چیھ  هکشد   واقع  اش مورد عالقه  چنان  ینیگز خلوت
،  گشت یم دیناپد  ھا از نگاھش خانه  هکنیتا ا  رفت یشد و دور م یم  خارج  هکاز م

  هک  یو درخت  نار ھر سنگکرد، از ک یعبور م  هکم  یھا ھا و دّره یاز واد  هک  یھنگام

خود، و   اطراف  او به »!اهللا رسول يا  عليك  السالم«گفتند:  یم  سالم  یبر و  گذشت یم
 .)٢(»دید ینم  یگرید زیھا چ و سنگ  ، اما جز درختان ستینگر یم  و راستش  چپ
  آتش از  یا بر لبه  بود، جھان  سر گذاشته  را پشت  بھار از عمرش  چھل  هک  یھنگام«

،  رفت یم  شیپ  یشکانتحار و خود  یسو  آور به سرسام  یبا سرعت  تی، بشر قرار داشت
فرا   بعثت  وقت و  دا گشتیھو  نمود و آثار آن  طلوع  سعادت  صبح  هکنجا بود یا

 .١٠٨  ، ص رحمت  ینب  )١(
 .  رحمت ّیاز نب  نقل  ، به٢٣٥ ٢٣٤  ، ص٢ ، ج ھشام ابن  رهیس  )٢(
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 .)١(»دیرس

 ٱ﴿
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱَخلََق  ١َخلََق  �َّ  ٱ  ٢ِمۡن َعلٍَق  ۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ ٱَوَر�َُّك  ۡقَرأ

َ
�ۡ ٣ 

ِيٱ َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ َعلَّمَ  ٤ ۡلَقلَمِ ٱَعلََّم ب  .]۵ -۱العلق: [ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعَلۡم  ۡ�ِ
انسان را از * دیه [سراسر ھستی را] آفرک] نام پروردگارت  منیبخوان به [«

] با  ه [نوشتنکسی ک* بخوان و پروردگارت بس گرامی است* دیرھای بسته آف خونپاره
 .» آموختدانست،  ه نمیکبه انسان آنچه را * قلم آموخت

د! قانون  یا و   ینفسان  یبالھا  ر در دامیاس  یھا انسان  یرا برا  یزندگ  نییو آ  محمِّ
 ! ، بخوان یشھوان

  غرقاب در  شدن  از غرق  ییو رھا  یویدن  ید و بندھایاز ق  یو آزاد  یرستگار  راه
 ! بخوان  تیبشر  یرا برا  یاخالق  یفساد و فحشا

را   یاجتماع  یھا ، و آرمان یمدن  ی جامعه  به  دنیرس  ا، راهیپو  یھا نسل  تیترب  روش
 ! نک  انیب  تیبشر  یبرا

  انیب  جامعه  یرا برا  یاخالق  لیاز رذا  ییو رھا  یاخالق  لیفضا  به  افتنی  دست  روش
 ! نک

 ! بخوان  عالقمندان  یرا برا  شدن  با او دوست  نییپروردگار، و آ  به  دنیرس  قیو طر
،  بانتیپشت  هک  ند! بخوانک یم  کمکتو را   پروردگارت  هک!  ! بخوان ! بخوان بخوان

گاه«و »  یقو«   روش در  هک؛ چرا را بخوان  نامه  نی، ا راه  انکسال  ی! برا است»  آ
  یبایز  روش  یدارا  یراست  شود، و به ینم  افتی  یو نقص  بیع  گونه چیھ  ات یآموزش

 .]۴القلم: [ ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخُلٍق َعِظيٖ� ﴿ : یھست  یو اخالق  یآموزش
  و به  بزرگ و  مھم  یتیمأمور  یتو را برا  هکببند!   مکرا مح  مر ھّمتکبلند شو!   پس
»  ترساننده«و   ارتباط  تیاھم  به»  رسان مژده«  هک  تیبشر  یبرا  میعظ»  یدشاھ«  عنوان
  یقیحق»  محبوب«  یسو  را به  تا عاشقان  میا دهیباشد، برگز یم  غفلت  ی جهیاز نت

و پرخطر،   یطوالن  راه  نیا  یھا یبلند و  یپست  یھا یکیو تار  و خم  چیو در پ  یفراخوان
 . یباش  آنان  فرا راه  یو مشعل  فروزان  یھمانند چراغ

َها﴿ ُّ�
َ
� � َونَِذيٗر�  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
ٓ أ ا ِ ٱإَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥إِ�َّ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ

نِٗ��  اٗجا مُّ  .]۴۶ -۴۵األحزاب: [ ﴾٤٦َوِ�َ

 .١٠٧  ، ص رحمت  ّینب  )١(
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  عنوان  . و به میفرستاد  دھنده میب و  رسان و مژده  گواه  عنوان  غمبر! ما تو را بهیپ  یا«
 . »تابان  چراغ  عنوان  الله، و به  فرمان  خدا طبق  یسو  به  ی نندهک دعوت

 ! را نپوشان  درونت  د تابانیخورش  نیو ا  نکم  درنگ  پس

َها﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱ َ�ٰٓ نِذۡر  ١ لُۡمدَّ

َ
 .]۲-۱المدثر: [ ﴾٢ُ�ۡم فَأ

  را از عذاب  ز و (مردمانی!) برخ دهیآرم  بستر خواب (و در  دهیشکبر سر   جامه  یا«
 ».! ) بترسان زدانی

اقشار،   یتمام  یبرا  هکآغاز یھا ب انسان  و بر تمام  را بر جامعه  تینور ھدا  افشاندن
 . یھست  تکر و بریو خ  یو خوشبخت  سعادت  ی هیما

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�َٰلِمَ�  َوَما
َ
 .]۱۰۷األنبیاء: [ ﴾١٠٧أ

 .« میا نفرستاده  انیجھان  یبرا  رحمت  عنوان  غمبر!) ما تو را جز بهیپ  ی(ا«
  هک  گونه ھمان ، یھا ھست انسان  یسو  ما به  رسان غامیز پیمحّمد! تو ن  یبلند شو، ا

  یھا د نامهییُمھر تأ ، اما تو میبود  را داده  تیمأمور  نیگر اید  یافراد  ز بهیاز تو ن  شیپ
 . یاز خود ھست  شیپ  رسانان غامیو سرور پ  نیشیپ

 اروانندک  یو رھنما  لیسارباننددل  اء چونیدور انب  نیدر ا
 .)١(ارک  نی، ھمو آخر در ا ساالر ھمو اول  د ما گشتهیس  شانیز ا و

و   اّول  قتیاّما در حق  ی» خاتم«، ھر چند  یوردگار ھستپر  امبرانیپ  نیتو آخر  پس
 . یآنان  افضل

 او نبود و نخواھد بود  جود مثل  به  هکاو   شدست  خاتم  نیبھر ا
 .)٢(؟ بر تو است  صنعت  : ختم ییتو گو  نه  َبَرد استاد دست  در صنعت  هک  چون

  باشد. چون یم  یالھ  آوران امیپ  نیو آخر  تیبشر  نجات  ی فرشته ج ! محّمد یآر
 او را فرمود:  پروردگارش

ّ�َِك ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
 .]۶۷المائدة: [ ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

 .»مردم) برسان!(به  امًال کآنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، «
 رد.کآغاز   اش خانواده  انیرا از م  دعوتش
  تمام  دگاننینما  یعنی ش»دیز«و »  یعل«، » جهیخد«، »رکابوب«  چون  یمخلصان

 راز.  گلشن  )١(
 .١٧٢و  ١٧١  تی، ب ، دفتر ششم یمعنو  یمثنو  )٢(
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  ی جهیخد  روز، حضرت  آن  ی جامعه  زنان  ی ندهیوستند؛ نمایاو پ  به  اقشار جامعه
، سقیر صدکابوب  حضرت ، جامعه  یو جانفدا  آزاده  مردان  ی ندهینما لیبرک

  ی ندهیو نما سیمرتض  یعل  ، حضرت جامعه  ی ندهیآ  یروھایو ن  نوجوانان  ی ندهینما
ردند تا ک  نام ثبت  تبشکدر م س حارثه  د بنیز  ، حضرت جامعه  و مستضعف  فیقشر ضع

،  یزیانگ رتیو ح  کمبار  بکیتر  ند؛ چهینما  یرا رھبر  شیخو  گروه  ندهیآ در  یکھر 
  یساز انسان  میعظ  دانشگاه  نیا  ، خود را به نیآغاز  یروزھا  در ھمان  ھم  و جوانان  زنان

 سرکابوب  چون  یو تاجران  نار بازرگانانکدر   جامعه  نیرساندند. فقرا و مستضعف
  ی از جامعه  یا نمونه و  املکطور   بشر به  حقوق  تیاز رعا  یا شدند. صحنه  السک ھم
 . ینیو د  یاصول  یکراتکدم

  نیار اک  یرد و بناک  نگاه  گوناگون  یایاز زوا  توان یرا م  چھار شاگرد اول  بکیتر  نیا
چھار قشر  از  لکمتش  ینمود. مجلس  یرا بررس  تیبشر  ُمشفق  استاد توانا و معّلم

 ؛ دوران  موجود در آن  مختلف
 . سقیر صدک، ابوب داران  هیو سرما  ثروتمندان  از گروه
 . سحارثه  د بنی، ز جامعه  فیو قشر ضع  نکیفقرا و مسا  از گروه
 .لجهیشد، خد یم  آنان  ھا به ظلم  نیشتریب  دوران  در آن  هک  زنان  از گروه
 . سیمرتض  یشوند، عل  داده  تکامور مشار  ی د در ادارهیبا  هک  نوجوانان  از گروه

 :اقشار  تمام  مشارکت
  رسول  اھتمام و  توجه  ی دھنده  نشان  یکیرا دارد؛   امیدو پ  جامعه  یبرا  بکیتر  نیا

و   تیموفق  یبرا  یو نھضت  تکحر ھر  هکنیا  ، و دوم اقشار جامعه  تمام  به  نسبت ج  رمکا
 قشرھا) دارد.  ی ھمه  تک(مشار  یبکیتر  نیچن  از بهین  یروزیپ  یھا قّله  به  دنیرس

خطر  را  جامعه»  یداریب«،  خیتار  ی شهیھم  هک»  یآزاد«  ، دشمنان یاز چند  پس
،  رشد جامعه از  یریو جلوگ»  جھل«در   یماندگار  یو برا  دانسته  شیخو  یبرا  یبزرگ

و   یاز آزاد  دم  یسک  اند، و ھرگاه ردهک  ، تالش شیخو  و ستم  ظلم  یابقا  جھت
و   نموده  ترورش و  یدر نابود  یسع  گوناگون  یھا باشد با حربه  زده  یرکف روشن

مختلف  یھا امروز با تھمت برخاستند و ھمانند  مقابله  هز بین ج امبریند، با پینما یم
 دند. ینورز  غیدر  یتالش  چیاز ھ  شینابود  یبرا

.  است  نیزم ھا و او پروردگار آسمان  بانیپشت  هکشود؛ چرا ینم  میتسل ج اما محّمد
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و   نخبهافراد   یکی  یکی ند.ک یم  را شروع  ؛ دعوتش ھاست قدرت  تمام  او صاحب  یحام
،  خطاب  ، عمر بن ھمچون  یافراد شاند؛ک یم  شیخو  تبکم  را به  هکم  ی شهیاند  صاحب
د، یز  د بنی، سع وقاص یاب  دالله، سعد بنیعب  ، طلحة بن عوام  ر بنی، زب عفان  بن  عثمان

  (رضی الله عنھم اجمعین). و...  عوف  بن  عبدالرحمن
  جامعه  را بر مردم  ، فشار و آزارشان یتاپرستیکو   یآزاد  دشمنان  ھم  طرف  از آن

  میتسل»  نجات  ی فرشته«  نیھا، ا سهیدس  نیا  ینند، اما با وجود تمامک یچند برابر م
  ند؛ در تالشک یم  یزیر برنامه  هکاز م  خارج  به  شیخو  دعوت  گسترش  یشود و برا ینم

 آشنا سازد.  نییآ  نیرا با ا  مختلف  یھاشھر  ی شهیر و اندکف  افراد صاحب  هک  است

 : نشدن  میتسل
نمودند   تنگ  نید  یرا بر داع  عرصه  ارانکو ستم  ظالمان  یاریدر شھر و د  ھرگاه

را در شھرھا و   شیخو  دعوت  هکشود، بل  ظالمان  میگردد و تسل  وسید و مأید ناامینبا
 د.ینما  اعالن  یگرید  یشورھاک





 
 

 : اّول  بخش
 تا طائف  از مّکه سفر  اّولین

 یغیسفر تبل  نیاول  تا طائف  هکاز م

 طائف و اولین سفر تبلیغی
را   جامعه  خردان یب  فراوان  یو فشارھا  را نامناسب  هکم  تیوضع  یوقت ج امبریپ

را در نظر   هکم از  خارج  دعوتش  و ابالغ  شیخو  ی شهینشر اند  یرد، براک  احساس
  . بست )١(» طائف«مقصد   سفر را به  رخت  عّلت  نیھم  ، به گرفت

 بود.  سحارثه  د بنیز ج  حضرت آن  و خادم  سفر، ھمراه  نیدر ا

 ؟ چرا طائف
 را  طائف ، چرا عربستان  یشھرھا  انیدر م  هکند کخطور   ذھن  به  سؤال  نید ایشا

 دند؟یبرگز
 بود؟  لیچند دل  به  طائف  انتخاب

  یکینزد در» سعد یبن»  ی لهیرا در قب  یرخوارگیو ش  کیودک  دوران ج امبریپ -١
و   توقع  دعوتش  قبول  یآنجا برا  از مردم  عّلت  نیھم  بود، به  گذرانده  طائف

 . داشت  یادیانتظار ز
 آمد. یشمار م  به  هکبعد از م  عربستان  شھر بزرگ  نیدوم  طائف -٢
  یبرا ، در آنجا و اطراف  هکم  ثروتمندان  هکبود   یخوب  یالقیی  ی منطقه  طائف -٣

 بودند.  را ساخته  ییھا اخکال و ی، و تابستان  گذراندن

 : لکو تو  هجرت
 و  یدتیو فساد عق  یپرست از بت  تیبشر  ی جامعه  و نجات لمةاللهک  یاعال  یبرا
 ، مردم  یداریخاطر ب  د، و بهیخر  را با جان  یلکو مش  یسخت  ھرگونهد ی، با یاخالق

  غالب ھا یمتیو نامال  التکمش  بر انواع»  لکتو«  یرویبا ن  راه  نیرد و در اک»  ھجرت«

 شد.  انجام  یالدیم ٦١٩برابر با   بعثت  دھم  سفر در سال  نیا  )١(
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 آمد.
،  است  مکار مستحیبس  و طائف  هکم  روابط  هک  دانست یم  یخوب  به ج  رمکا  رسول«

،  نیوجود ا بود، با  دهیرس  طائف  به  ھم  انکیو آزار م  تیاذو   بیذکت  یھا و گزارش
  طائف  طرف  را به  حضرت ھا، آن انسان  تیو ھدا  و دعوت  غیتبل  د بهیشد  ی عالقه

  یرویو ن  یو  ی امبرانهیپ بلند و  ھمانا بر ھّمت ج خدا  رسول  اقدام  نید. ایشانک
د از ینبا  هک  امر است  نیا  نیُمب ند وک یم  اللتد  بر خداوند متعال  و اعتمادش»  لکتو«

 .)١(»د شدینوم  یبشر  میسل  فطرت

 : در مورد طائف  یطالعاتا
قرار »  غزوان«  وهک  یبر باال  هکم  یشرق  جنوب  یلیما )٢(٧٥  در فاصله  شھر طائف

  ردهک  شھر را احاطه  تمام  یوار بزرگی. د ھزار پا است  حدود شش  وهک  نیا  دارد. ارتفاع
»  طائف«شھر را   نیا  نام  لیدل  نیھم  ند، بهک یم  دور تا دور شھر را طواف  ییبود، گو
 بود.»  ھروج«  اش یمیقد  بودند. نام  گذاشته

بود،   شده  یفساد اجتماع  ، سبب وجود داشت  در طائف  هک  یھنگفت  یھا ثروت
در آنجا  و فساد ھستند و  ربا، زنا، مشروب  اھل  طائف  ثروتمندان  هکبود   معروف
  یزیخ حاصل  به  . با توجه داشت  ز رواجین  یو عطرساز  پوست  ی، َدّباغ یساز مشروب

.  داشت  رونق  یارکدرخت و  یشاورزکبود و   فراوان  وهیم  یھا ، باغ آب  ثرتکو   نیزم
 د.یآ یم  حساب  و آباد به  شاداب  یا منطقه  ز طائفیامروز ن

  یرو » بت«  نیا  پرستش  یاز ھر سو برا  بود. مردم»  الت«  ز عبادتکمر  طائف
 بود.  شیقر  بت  نیتر بزرگ»  ُھبل«  ز عبادتکمر  هکم  هک آوردند، ھمچنان یم

پنداشتند؛ در  یم بود  عبهکدر   هک»  ُھبل«  بیرا رق»  الت«خود   ُبت»  فیثق«  ی لهیقب
  عبهک  مختص  هکرا   میتعظ و  سیمظاھر تقد  ی هیلکبودند.   ساخته  یحرم  آن  اطراف
 »)٣(دادند. یم  انجام»  الت«  یبود، برا

 گذرد؟ یم  چه  در طائف
ھا را از  نیسرزم  یخواھد تمام یم  است  تکو بر  رحمت  انیجھان  یبرا  هک  یامبریپ

 .١٣٨  ، ص  رحمت ّینب  )١(
 . است  شده  ز ثبتین  یلیما ٦٥ا ی ٦٠ھا  تابکاز   یدر برخ  )٢(
 .١٣٦ ـ ١٣٥  ، ص سابق  منبع  )٣(
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  جان  را به  سفر طائف  راه  یسخت  عّلت  نیھم  مند گرداند، به بھره  و لطف  رحمت  نیا
  یقیرا با معبود حق  ند و آنانک داریرا ب  و غفلت  تیدر معص  غرق  یھا خرد تا انسان یم

 رند!یباشند و بپذ  اگر خواھان  آشنا گرداند؛ البته
  سرداران از  تن  سه  یا در جلسه  سحارثه  د بنیز  ھمراه  یآور الھ امیپ  نیتر بزرگ

عمرو « فرزندان » بیحب«و » مسعود«، » لیالیعبد«ند؛ ک یم  را مالقات»  فیثق«  ی لهیقب
گاه  یھا را انسان  آنان ج امبریپ  هکبودند، »  یر ثقفیعم  بن تصّور   یرکف و روشن  آ

 رد!ک یم
د و از یگشا یم  سخن  به  لب  یاو تعال  از پروردگار و با نام  با استعانت ج  رمکا  رسول

 د:یگو یم  سخن» أالله«  و قدرت  ینگگای،  عظمت
  یخداوند  ، ھمان مطلق  ادرسیو فر  یواقع  یروا و حاجت  یقی! معبود حق برادران

  ؛ ھمان است  وجود آورده  را به  و ستارگان  ، ماه دهیرا آفر  نیھا و زم آسمان  هک  است
را   بندگانش از  یکی  ی، در ھر عصر قتیحق  یسو  ھا به انسان  ییراھنما  یپروردگار برا

  ی جامعه  یبرا  آورش امیپ  عنوان  ز مرا بهین  و االن  است  دهیبرگز  شیامبر خویپ  عنوان  به
  یسو  به  یکیو تار  یرا از گمراھ ھا تا انسان  داده  تیو مرا مأمور  نموده  انتخاب  تیبشر
 ... میو نور ارشاد نما  تیھدا

 : بیترت  نیا  ردند، بهک  سخن  به  شروع  ر و تعّقلکتف  بدون  جاھالن  ، آن لحظه  نیدر ا
 ند!ک یم  را پاره  عبهک  ی باشد، پرده  : اگر خدا تو را فرستاده یاول

 ند؟!ک  امبر انتخابیپ  عنوان  به  هک  افتیجز تو ن  گر را بهید  یسکا خدا ی: آ یدوم
اگر   هک؛ چرا گفت  نخواھم  رگز با تو سخن، ھ مجلس  نیاز ا  خدا سوگند پس  : به یسوم

و اگر   مینکرا رد   و سخنت  مینیبا تو بنش  هک  یھست  باالتر از آن  یلیخ  یامبر خدا باشیپ
 ! مییبگو  با تو سخن  هک  ستین  ستهیز شاین  یدروغگو ھست

 برد، فرمود:   یپ  خردان یب  نیا  جھالت  به  یوقت ج امبریپ
 د!ینکن  صحبت  یسکبا   جلسه  نیمورد ادر   حداقل  پس
و   از مردمان اند، جاھل  اندازه  نیتا ا  قوم  نیا  سرداران  ید وقتیفھم ج امبریپ  هکچرا

 ! داشت  یانتظار  توان ینم  ردستانشانیز
  هکدادند   لکیتش  یطوالن  دو صف ج امبریپ  خروج  رفتند و ھنگامینپذ  اما آنان

  است  مرسوم  هک  گونه بود، ھمان  دو صف  آن  انیاز م  گذشتن  مجبور به ج الله رسول
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  ییآمدگو  شند و خوشک یم  را صف  جاده  دو طرف  نام افراد صاحب  استقبال  یبرا
  یکھر   هک  داده  لکیو... تش  انکودک و  و اوباش  از اراذل  دو صف  جاھالن  نینند، اک یم

را   یو مھربان  امبر عطوفتیپ  لکش  نیبد داشتند و  دست  به  یو اشغال  و چوب  سنگ
 ردند!ک  بدرقه

  یو پاھا  صورت بر سر و  یا و ضربه  یسنگ  یکیگذرد و ھر  یاز آنجا م ج  رمکا  رسول
  آنان  باز ھم  هکند، ینش یم  نیو درد بر زم  ضربات  از شّدت  یند. گاھز یم  شانیا

 نند.ک یم  رفتن  راه  به و وادار  را گرفته  دستانش
خود را   یبیترت ھر  اند، به شده  خون  امًال غرقکو پاھا   نیآلود و نعل خون  سر و صورت

 برد.  ھا پناه یکینزد  در آن  یباغ  داد و به  نجات  جاھالن  آن  از دست
اد یفر دار،یب  یھا وجدان  و تمام  آسمان  فرشتگان  تمام  هک  است  یا لحظه  نیا

طور برخورد   نیا  یحجاز  با محبوب  هک  جاھل  مردم  بر آن  حسرت  کزنند و اش یم
  هک  گرفته  دنیچیپ  برق مانند رعد و  ھا در آسمان اد فرشتهیرد؛ فریگ یم  دنیردند، بارک
 ؟! یادب یب  نی، چن جھان ، با سرور ھر دو و زمان  نیزم  ! با محبوب خردان یب  یا

 :الله  آزار در راهو   نجهکش  تحمل
لج امبریپ  کسفر دردنا  نیاز ا  یگرید  درس از   هک  است  یو آزار  نجهکش  ، تحمُّ

 د.یآ یم  شیالله پ یال  یداع  یبرا  خردان یو ب  جاھالن  جانب
 و  یباشھا  آن دلسوز و ُمشفق  هک  یسانک  یاز سو  نجهکآزار و ش  ھر چند تحمل

ار ک  نیا در  ، اما باز ھم آور است و رنج  فرسا، سخت ار طاقتیبسباشد،   آنان  نجات  ھدفت
 . گرفت  درس  امبر دلسوز و مھربانید از پیز باین

.  افتی  ییرھا  جاھالن  آن  رساند و از دست  باغ  خود را به  و رنج  با زحمت ج امبریپ
  به  بار دست کاش  چشمان ، با یو زخم  نیخون  شکمبار  یغبارآلود، پاھا  سر و صورت
 : پرداخت  مناجات  به  یقیحق  ادرسیو با پروردگار و فر  دعا برداشت

رَْحَم الّرامِحِ�َ «
َ
ْشُكو َضْعَف قُّوِ� ، َوقِلَّة ِحيليَِت ، وََهَواِ� ىلَعَ انّلاِس يَا أ

َ
ْك أ

َ
 !اللُّهّم إيل

 َمْن تَِ�لُ 
َ

نَْت َرّ�، إىل
َ
ُمْستَْضَعِفَ� َوأ

ْ
نَْت رَّب ال

َ
 َعُدّو أ

َ
ْم إىل

َ
ُمِ�، أ  بَِعيٍد َ�تََجهَّ

َ
ِ�؟ إىل

ْمِري؟
َ
 َملّْكتَُه أ

وَْسُع يِل.
َ
بَايِل، َولَِ�ّن اَعِ�يَتَك ِ�َ أ

ُ
ّ َغَضٌب فََال أ  إْن لَْم يَُ�ْن بِك يلَعَ

ْمُر ادّلْ�يَا
َ
لَُماُت، وََصلَُح َعلَيِْه أ ُ الظُّ

َ
قَْت هل رْشَ

َ
ي أ ِ

ّ
ُعوُذ بِنُوِر وَْجِهك اذل

َ
ْن  أ

َ
ِخَرِة ِمْن أ

ْ
َواآل
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ّ

 قُّوَة إال
َ

 َحْوَل َوال
َ

ُعتىَْب َحىّت تَْرىَض ، َوال
ْ
َّ َسَخُطَك، لَك ال لَّ يلَعَ ْو َ�ِ

َ
َل يِب َغَضبُك، أ يِْ�ِ

 .)١(»بِك
خود   و ذّلت ریتداب  یمکو   یو ناتوان  از ضعف  ! من مھربانان  نیتر مھربان  یپروردگارا! ا

 . آورم یم  تیاکتو ش  ، به نزد مردم
  یسک  چه  مرا به  . پس پروردگارم  ییو تو  و مظلومان  پروردگار مستضعفان  ییتو

  ـ ھجوم  ام ینابود  ـ جھت  بر من  هک  ینک یواگذار م  یسک  ا مرا بهی؟! آ یسپار یم
 ؟!  یا داده ار او قراریرا در اخت  ارمک  هک  یدشمن  ا بهیآورد؟  یم

تر و  سھل ، تو بر من  تیعاف  نیک. ل ندارم  کینباشد، با  تو بر من  خشم از  یناش  نیاگر ا
 . تر است شیبا گشا

  و به  ساخت  مبّدل  ییروشنا  ھا را به یکیتار  هکتو   نور جمال  آن  به  میجو یم  پناه
  من د، و ازیفرود آ  تو بر من  خشم  هک  نیو از ا  افتی  سامان  ا و آخرتیامور دن  آن  سبب

؛  یخشنود گرد  هک  طلبم یم  پوزش قدر  ). و از تو آن آورم یم  تو پناه  (به  یناخشنود شو
 ندارد. وجود  یو قدرت  تو توان  یجز از سو  هکچرا

 : احوال یبا پروردگار در تمام  ارتباط
،  احوال  یدر تمام  و مناجات» دعا«آموزد،  یما م  به ج الله  رسول  هک  یگرید  درس

شود.   واقع  گردد و مظلوم  شانیو پر  ستهکش  الله، دل  یال  یداع  هک  یمخصوصًا ھنگام
د و یباال برقرار نما  با عالم  یمکمح  د ارتباطیبا  یو ناراحت  یتاب یب  یجا  به  لحظات  نیدر ا

 قادر.  ینایدانا و ب  یشنوا  اوست  هکند ک  انیب  دل  را با صاحب  درد دل

 :پروردگار  تیرضا
و   تیرضا  هکاست  نیا  میآموز یم  کدردنا  ی صحنه  نیاز ا  هک  یگرید  درس

خشنود و   یاز داع  یقیحق  دارد، و اگر محبوب  یبرتر  یزیپروردگار بر ھر چ  یخشنود
 پروردگار و  یتیگردد، اما اگر نارضا یم  و آسان  سھل  یھر ناراحت  باشد، تحمل  یراض

 ندارد.  ارزش  یتیموفق  چیار باشد، ھکدر  او  و غضب  خشم
»  عهیرب«  فرزندان»  بهیش«و »  ُعتبه«  به  برد متعّلق  آنجا پناه  به ج امبریپ  هک  یباغ 

و   نیخون  سر و صورت دعا بود و با  در حال  هکستند یرا نگر ج امبریپ  یدو مدت  بود. آن

 .١٨٩  ، ابن ھشام ص ج یرة النبیس  )١(
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شد   یکتحر  شان و عواطف  احساسات  عاقبت بود،  گرفته  پناه  درخت  ی هیغبارآلود در سا
 رد.ک  یرو  رحمت  به  و قلبشان
 جامبریپ  یبود، دادند تا برا  یحیمس  یفرد  هک»  عداس«،  غالمشان  انگور به  یمقدار

 ببرد.
  انگورھا دست  یسو  به ج امبریپ  ی. وقت امبر گذاشتیپ  یانگور را جلو»  عداس«

 انگور را خورد.  سپس » ميالرح الرمحن اهللا �سم«رد فرمود: کدراز 
:  گفت  سپس ، ستینگر  تمام  دّقت  به ج  حضرت  آن  ینوران  یمایس  به»  عداس«
را از   جمله  نیا  حال  ندارند و تا به  ییآشنا  المک  نیبا ا  نیسرزم  نیا  خدا مردم  به  قسم

 . ام دهینشن  یسک
 ؟ ستیچ  نتیو د  ینیسرزم  دامک  ! اھل عّداس  یفرمود: ا ج امبریپ

 . ھستم  حیمس  نیرو دینوا و پین  : اھل گفت  عداس
از  » یَمتّ   بن  ونسی«،  مرد صالح  آن  هک  یھست  ینیسرزم  آن  فرمود: اھل ج امبریپ

 . آنجاست
 د؟یشناس یجا مکرا از   ونسی: شما  گفت  عداس

 . ھستم  یامبر الھیپ  ھم  امبر خدا بود، منی، پ ونسی  فرمود: برادرم ج  حضرت  آن
  (و مشّرف د.یرا بوس  افتاد و آن  حضرت  آن  یو پا  و بر دست  گشت  مجذوب  عّداس

 شد).  اسالم  به
  یو گمراھ  یفساد  را به  مرد، غالمت  نی: ا گفت  یگرید  از دو برادر به  یکی

 .)١(شاند!ک
نداشتند و  بر  خود دست  نیاز د  یافتادند ول  شگفتدر   صحنه  نیاز ا  عهیرب  فرزندان

تو   نیباز ندارد! د  نتیمرد تو را از د  نیبدو گفتند: ا  برگشتھا  آن شیپ  عّداس  هک  نیھم
 ! او بھتر است  نیاز د

اما از  داد،  فیرا تخفھا  آن د، خشمید  انیفیاز ثق ج محّمد  هک  یو آزار  تیاذ
 )٢(ندادند.  تن  شیرویپ  هو ب  استکن  جمودشان

 .٣٢٥  ، ص اة الصحابهیح  )١(
 .٢٦٢  محمد، ص  یزندگان  )٢(
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 :ها از فرصت  ردنک  استفاده
و  را ببرد  استفاده  مالک،  آمده  شیو پ  نکمم  یھا فرصت  ید از تمامیبا  یقیحق  یداع

و   یخستگ با وجود ج امبری، پ صحنه  نیرا ننگرد. در ا  یسکز یرآمیتحق  ی دهیبا د
در اثر   هکند، ک ینم  یوتاھک،  غالم»  عّداس«بر   اسالم  ردنک  اد، از عرضهیز  یناراحت

  یداع  د. پسیآ یم  اسالم  آغوش  به  یحیمس  ی، فرد و مشفقانه  مانهیرک  اخالق  نیھم
از   جھّنم  از آتشھا  آن نجات  یبرا و اعزاز بنگرد و  احترام  ی دهیھا را با د انسان  د تمامیبا
 زد.نور  غیدر  یوششک  چیھ

 :د...یام  به  هیهد  ردنک  قبول
و   مخالفان  جلب  یبرا  هکنیآموزد ا یما م  نجا بهیدر ا ج امبریپ  هک  یگرید  درس

 . رفتیپذ دیرا با  آنان  ی هیو ھد  ی، دعوت شان تید ھدایام  و به  قلوبشان  فیتأل
  نید یب افراد  به  انگورھا متعّلق  نیو ا  باغ  نیا  هکد یھر چند فھم ج  رمکا  رسول

را   باز آن  آغوش گشاد و با  ی دهی، اما با د است  یحیمس  یز فردین  نندهک  ییرایو پذ  است
 دارد.  تیار اھمیبس  هکشد،   انسان  یک  تی، ھدا جهیرد و نتک  قبول

بطرف   محزون و  افسرده ج امبری، پ» عّداس«از   یانگور و خداحافظ  از خوردن  پس
  را ھمراه  لید، خداوند، جبرئیرس»  المنازل قرن«  ی منطقه  به  . چونرھسپار شده کم

  هکرا   یوھکتا دو   خواست  اجازه ج امبریاز پ  فرستاد؛ فرشته ج امبریھا نزد پ وهک  کَملَ 
 امبریو نابود شوند، اما پ  ستین  یوبد تا ھمگکب  ھم  به  قرار گرفته  آن  انیم در  طائف

 و فرمودند:  نداده  اجازه ج  مھربانو   مشفق
 را  گانهی  یخدا  هکدا شوند یپ  یسانکھا  این  ی ندهیآ  یھا از نسل  دوارمیام  ر! منیخ«

 .)١(»نسازند  یکرا شر  یاحد  ینند و با وک  پرستش
  از فرزندان» ھند«و » سند«  فاتح»  /قاسم  محمد بن«شد،   گونه نیا  تًا ھمیو نھا

  اخراج  طائف و از  داده  نجهکش  تیوضع  نیرا با ا ج  رمکا  رسول  هکبودند   یافراد  نیھم
 ردند.ک

 :ها انسان  تیاز هدا  د نشدنیناام

 .١٣٩  ، ص  رحمت ّینب  )١(
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  تیھدا د ازینبا  یداع  هک  است  نیا ج امبریپ  یغیسفر تبل  نیدر اول  درس  نیآخر
دوار باشد، تا از یام  د ھموارهیبا  هکاورد، بلیبھا  آن ییبد دعا  د شود و رو بهیھا ناام انسان
  یاز سو  وارده  یھا زخم باشد بر  یرند و مرھمیرا بپذ  دعوت  نیا  یسانکافراد   آن  نسل

 . آنان  انکایو ن  پدران

 : طائف  ی بعد از واقعه ج امبریپ
را   یمھربان و  آور عطوفت امیپ  نیا  نینازن  ھر چند قلب  طائف  ی واقعه  و رنج  یتلخ

  استکن  شانیا  تیللھ و  و اخالص  و استقامت  گرداند، اما از صالبت  کو اندوھنا  نیغمگ
  آوردن  مانی، ا آن  ی جهینت  هکنمود؛  یم  ھا تالش انسان  تیھدا  یبرا  شیاز پ  شیو ب
 باشد. یم  نهیاز شھر مد  یلیقبا

  قلب  یآسمان  یھمانم  یکبا   بار، پروردگار خواست فافزا و تأس سفر غم  نیاز ا  پس
را   مقامش  یبرد تا برتر ھا آسمان  او را به  عّلت  نیھم  را شاد گرداند، به  بشیحب  محزون
 د.ینما  ا ثابتیگر انبیو د  و فرشتگان  هکبر مالئ

در   هک  مشھور است»  اسراء و معراج«  ی واقعه  به ج الله رسول  یسفر آسمان  نیا
 .)١(ستین  آن  انیب  نجا مجالیا

  هک  یمستقل  یھا شود و رساله  مراجعه  ثیو حد  رهیس  یھا تابکاز »  معراج«  مبحث  مورد به  نیدر ا )١(
 . است  شده  نوشته  در مورد آن

                                                 



 
 

 : دّوم  بخش
  تا مدینه  از مّکه سفر  دومین

 سفر هجرت

 ) (سفر ھجرت  نهیتا مد  هکاز م
  یبرا  یھواداران  در طائف  است  نتوانسته ج امبریدند پیفھم»  شیقر«  هک  یھنگام

  هکدر م  شانیبرا  ماندن  هک  ییجا افزودند تا  ارانشیو   شانیو آزار ا  تیابد، بر اذیب  شیخو
 نمود. یم  ار سختیبس

و   شی، آسا یو رنج  یاز ھر سخت  پس  هک  گذاشته  نیرا بر ا  اما پروردگار سّنتش
  از دل  معراج  یرا با سفر آسمان  سفر طائف  رنج  هکطور  رسد، ھمان یم  از راه  یراحت

و   تیاذ  ھمه  نیاز ا  را پس  دهیستمد  خواھد مسلمانان یم  رد، حاال ھمک  رونیب ج امبریپ
 برساند.  و آرامش  یراحت  به  هکآزار م

 : مسلمانان  یبرا  مطمئن  پناھگاه  نهیمد
 فرمود:   هکدر م  ارانشیو   مسلمانان  به ج امبریپ

 شما در آنجا  هک  است  ا فرمودهیمھ  یگاھیو جا  شما برادران  یبرا  خداوند متعال«
 ». افتید یخواھ  تیامن

 ردند.ک  ھجرت»  نهیمد«  یسو  و فرد فرد به  گروه  گروه  مسلمانان  علت  نیھم  به

 اما چرا مدینه؟
  به  هکدارد   ، ضرورت میبپرداز ج الله  ولخود رس  ھجرت  ی واقعه  به  هکاز آن  شیپ

  نیر را در ایتصو  نیتر یقو  هک  میباش  داشته  یا اشاره  نهیدر مد  نشر اسالم  یچگونگ
 شود. یم  نًا نقلیع  هک  دادم  صیتشخ /یندو  د ابوالحسنیس»  رحمت  ّ ینب«در   نهیزم

  ساله ھر  هکردند ک یم  ییخودنما»  خزرج«و »  اوس«  بزرگ  ی لهیدو قب  نهیدر مد
 آمدند. یم  هکم  به  عرب  لیگر قباید  ھمراه  حج  مراسم  یبرا

  را به  آنان ، رفته  مختلف  لیقبا  انیم  و به  ردهک  استفاده  فرصت  نیاز ا ج امبریپ
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 فرمودند: یدادند و م یم  دعوت  اسالم
 شما  . خداوند به شما ھستم  یبرا  انیآور پروردگار جھان امیپ  ! من فالن یبن  یا«

  د و از عبادتینساز  یکرا شر  یاحد  ید و با ویاو را بپرست  فقط  هکدھد  یدستور م
مورد  د، مرایرا باور دار  د و سخنشیآور  مانیاو ا  د و بهیشکب  دست  انیکشر  یتمام
 .)١(» برسانم  مردم  خداوند را به  امید تا پیقرار دھ  تیحما

 :انصار  انیدر م  از اسالمآغ
  مالقات » خزرج«  ی لهیاز قب  یبا گروھ»  عقبه«نار کدر   حج  در موسم ج امبریپ

چند از   یاتیآ رد وک  عرضه  آنان  را به  نمود و اسالم  خدا دعوت  یسو  را به  رد. آنانک
 نمود.  تالوت  آنان  یرا برا  یالھ  المک

  هک  یامبریدر مورد پھا  آن بودند و از  انیھودی  ی هیھمسا»  نهیمد«در   ھا چون آن
  نیخدا! ا  به  قسم  میدان یبودند، با خود گفتند: م  دهیار شنیبس  ، سخن دهیفرا رس  زمانش
نجا یرند، ایبگ  سبقت دند، مبادا از مایترسان یھود ما را از او می  هک  است  یامبریپ  ھمان

 گفتند:  ج  حضرت  آن  به  آوردند، سپس  مانیاو ا  بهو   رفتهیرا پذ  دعوتش  هکبود 
 و  یدشمن  با ھمھا  آن مانند  یقوم  چیھ  هک  میا ردهکرھا   یخود را در حال  ما قوم«

 مّتحد گرداند، ما  را با ھمھا  آن شما  ی لهیوس  به  د خداوند متعالیندارند. شا  عداوت
ھا  آن ، اگر خداوند متعال مینک یم  شما دعوت  نییآ  را بهھا  آن و  میرو یمھا  آن نزد  کنیا

 .)٢(»نخواھد بود تر ی) از شما گرام (نزد آنان  یشخص  چیند ھکشما مّتحد   نییآ  را توسط
  یبرا برگشتند و»  نهیمد«  بودند به  آورده  مانیا  هک»  خزرج«  فهیچند نفر از طا  نیا
  اسالم  خواندند، سرانجام فرا  اسالم  را به  و آنانردند ک  فیتعر ج خدا  خود از رسول  قوم
نماند،   یباق»  نهیمد«  یھا از خانه  یا خانه  چیھ  هک  یطور  ، به افتیانتشار ھا  آن انیدر م

 .)٣(شد یم خدا  از رسول  صحبت  در آن  هکنیمگر ا

ولی:  عقبه  عتیب
ُ

 أ
 ج  رمکا  رسول با»  یأول  عقبه«  یکنزد،  حج  نفر از انصار؛ در موسم  بعد، دوازده  سال

 .١٤٢  ، ص  رحمت ّینب  )١(
 .  رحمت ّیاز نب  نقل  ، به٤٢٩ـ  ٤٢٨  ، ص١ ، ق ھشام ابن  رهیس  )٢(
 . ھمان  )٣(
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را با خداوند   یاحد  هکردند ک نمودند و عھد  عتیب ج  حضرت  و با آن  ردهک  مالقات
شند و در کب  دست  فرزندان  شتنکنند، از کز یو زنا پرھ  ینسازند، از دزد  یکشر

  بازگشت  ی انصار اراده  گروه  نیا  یند: وقتینما  امًال اطاعتک ج  رمکا  از رسول  معروفات
  اعزام»  نهیمد«  به  آنان  را ھمراه» سریعم  بن  مصعب« ج  رمکا  رسول  نمودند، حضرت

  لیاموزد و مسایبھا  آن را به  اد بدھد و اسالمی  قرآنھا  آن به  هکدستور داد  او  نمود و به
  معروف»  ُمْقِریء«  به«  نهیمد«در » سریعم  بن  مصعب«دھد.   میتعلھا  آن به را  نید

  یجا  نماز به  یو  امامت  به  بود و ھمه  میمق»  زراره  اسعد بن«نزد  . او گشت
 )١(آوردند. یم

 : اسالم  یانصار برا  یآمادگ  عوامل
در   بزرگ  ی فهیدو طا  هکرا »  خزرج«و »  أوس«  هکبود   یالھ  اتیاز عنا  نیا  یراست  به

رد تا ک  آماده  اسالم  نیمب  نیو د ج  رمکامبر ایپ  تیو حما  نصرت  یبودند، برا»  نهیمد«
و   اسالم  رشی، بدانند و در پذ نداشت وجود  تر از آن بزرگ  ینعمت  هکرا   نعمت  نیقدر ا

در   ھم  رند، آنیبگ  سبقت  رهیجز  شبه  نانکسا خود و  زمان  اھل  هیلکاز   آن  به  خدمت
  ، و به شده  روگردان  ، از اسالم» شیقر«ھا  آن رأس ، و در عرب  لیقبا  هک  یطیشرا

 ».باشد  هک  به  لشیرا خواھد و م  هکار یتا «،  یآر بودند.  برخاسته  مخالفت

ُ ٱوَ ﴿ ۡسَتقِيٍ�  �َّ  .]۲۱۳ة: البقر[ ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 .»بخشد یم  تیھدا  راست  راه  یسو  بخواھد به  هکرا   یسکھر  خداوند«

  بر اساس » ثربی«  عرب  لیبود و قبا  ا شدهیپروردگار مھ  از جانب  هکر یز  عوامل  البته
انصار   آوردن  اسالم در  یادیار زیداشتند، تا حّد بس  تفاوت»  هکم«  و اھل»  شیقر«با   آن

 مؤثر شد:
ّبر در کت غلّو و  و عدم  ییخو مانند نرم  یلیخصا  انصار را به  خداوند متعال : اول  عامل
  هکبودند »  منی«  یاز اھال  در اصل»  خزرج«و »  أوس«را یبود، ز  ردهک  ، متصف ّبرابر حق

  خصلت  یھا طبعًا دارا یمنی بودند.  ردهک  ھجرت»  نهیمد«  به  میقد  در زمان  شان انکاین
 فرمود:»  نهیمد«  به  یمنی  أتیورود ھ  مھنگا ج  رمکا  رسول  هکطور   بودند، ھمان  یکین

 .٤٣٤ـ  ٤٣١  : ص سابق  منبع  )١(
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 .)١(»قلو�اً   فئدة وأل�أ  أرق  ايلمن  هلأ  أتا�م«
 ».ھستند، نزد شما آمدند  دل و نرم  القلب  قیار رقیبس  هک  منی  مردم«

 د:یفرما یانصار م  در وصف  ھم  خداوند متعال

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ  .]۹الحشر: [ ﴾ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ز] ی[نمان یش از آنان در دار اإلسالم جای گرفتند و ایه پکسانی راست کز] یو [ن«
دارند و در  نند دوست میکه به سوی آنان ھجرت کسانی را کدر دلشان جای گرفت. 

گران را] بر ینند و [دکازی نیاند احساس ن ] داده ی خود از آنچه [به مھاجرانھا دل
ش مصون یه از آز نفس خوکسانی کدھند و  ح مییترج -ازمند باشندیو لو ن -خودشان
 .»ه رستگارندکنانند یباشند، ا

بودند   شده  وفتهکو   خسته  یداخل  یھا بر اثر جنگ»  خزرج«و »  أوس« : دوم  عامل
بودند، و   سوخته  جنگ  نیا  ی ورهکدر   یبود، ھمگ  نرفته  نیاز ب»  بعاث«  ھنوز آثار جنگ

داشتند مّتحد و   دوست بودند. لذا  متنفر شده  سخت  و از آن  دهیرا چش  تلخش  طعم
  لماتکخود را با   یقلب  یآرزو  نیھمھا  آن ابند،ی  ییھا رھا جنگ  ورانکگردند و از   مّتفق

 ابراز داشتند:  لیذ
اهللا   �معهم  أن  ، فعىس الرش ما بينهمالعداوة و  من  بينهم  ال قومنّا قد تر�نا قومنا وإ«
 .»عز منكأ  ، فال رجل اهللا بك  �معهم  نإ، ف بك

در   هک بود  یو شرارت  عداوت  آنان  نیدر ب  هک  میخود را رھا نمود  قوم  یما در حال«
  را به  وحدت  آنان  نیشما ب  امیپ  منتیم  د خداوند بهیشا  نبود، پس  یگرید  قوم  چیھ  نیب

  صورت  نیمّتحد گرداند، در ا راھا  آن شما  لهیوس  د اگر خداوند بهیوجود آورد و بدان
 ».زتر از شما نخواھد بودیعز  سک  چیھ

 د:یگو یم ل» قهیصد  شهیعا«  حضرت  نیالمؤمن  ام
مه  بعاث  يوم  كان«  .» لرسوله  یاهللا تعال  يوماً قدّ
  دعوت  رشیپذ  یبرا  یا را مقدمه  آن  خداوند متعال  هکبود   یروز»  بعاث«روز «

 ».خود قرار داد  رسول

 ننده)کح یح خوانده است. (تصحیث را صحین حدیا یخ آلبانیوابن ماجه، و ش یترمذ -1
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  گانهیا بیانب و  ، با نبوت یطوالن  ھا بر اثر مرور زمان ر عربیو سا»  شیقر« : سوم  عامل
  یدارا  هک  ییھا امت از  و دور بودن  یپرست در بت  و اغراق  جھل  لیدل  بودند و به  شده

  نیھم  به  د ھمیمج  ردند. قرآنک ینم  کرا در  نبوت  بودند، مفھوم  یسماو  تبکا و یانب
 ند:ک یم  اشاره  اصل

نِذَر َءابَآؤُُهۡم َ�ُهۡم َ�ٰفِلُوَن  ِ�ُنِذرَ ﴿
ُ
آ أ  .]۶یس: [ ﴾٦قَۡوٗما مَّ

  میب ) غمبرانیپ  (توسط  شانی) ا یک(نزد  انکایو ن  پدران  هک  یدھ  میرا ب  یتا قوم«
  به  نسبت ، یآسمان  خبر (از قانون یو ب  غافل  هک  است  عّلت  نیھم  اند، و به نشده  داده
 .») ھستند و خود و مردمانخدا 

ردند و ک یم  ا صحبتیو انب  در مورد نبوت  هک  ییھا یھودیاز »  خزرج«و »  أوس«اما 
د یرا تھد»  خزرج« و»  أوس«  یگاھ  ینمودند و حت یر میخواندند و تفس یم»  تورات«
  با او ھمراهھا  یھودیما   هک شود یم  مبعوث  زمان  در آن  یامبریپ  یزود  به  هکردند ک یم

 . )١(مینک یم و نابود  میشک یم»  ارم«و » عاد«و شما را مانند   شده
 شود: یادآور می  باره  نید در ھمیمج  قرآن

ا﴿ ِ ٱَجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ّمِۡن ِعنِد  َولَمَّ ٞق لَِّما َمَعُهۡم َوَ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل �َۡسَتۡفتُِحوَن َ�َ  �َّ ُمَصّدِ
ِينَ ٱ ْ بِهِ  �َّ ْ َ�َفُروا ا َعَرفُوا ا َجآَءُهم مَّ ْ فَلَمَّ ِ ٱَفلَۡعَنُة  ۦۚ َ�َفُروا  ﴾٨٩ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َ  �َّ
 .]۸۹البقرة:[

  آنان  ) به غمبر اسالمی پ ّتوسط  قرآن  نام  (به  یتابکخداوند   از طرف  هک  یو ھنگام«
  هک) بود  مقاصد آن و  نید  اصولد و یتوح  (ھمچون  ییزھایچ  ی نندهک قیتصد  هکد یرس

  ی) پ شیمحتوا  صدق  شناختند و (به را  ) آن تورات  ی) داشتند و (از رو با خود (از تورات
  را آورده  آن  یغمبریرا، پیدند (زیفر ورزک  بدان و عناد)  حسادت  سبب  (به  یبردند، ول

  ا نزاعیو   جنگ  به  انکبا مشر  هک  ی) قبًال (ھنگام گرچه نبود،  لیاسرائ  یاز بن  هکبود 
  هک  یامبریپ  نیآخر  را با فرستادن  شانیخدا ا  هکگفتند  یم خاستند، یبرم  یلفظ

را   افرانکبر   یروزیو پ  د فتحیخواھد داد و) ام  یاری،  است  داده دینو  بدان  تابشانک
 .») باد شانیا  چون(  افرانکخداوند بر   لعنت  داشتند، پس

  مردم و»  نهیمد«  یھا عرب  هک  میابی یدر م  یخوب  به  ر شدهکذ  عوامل  به  توجه با
نبودند   جاھل و  گانهیب  چنان  آن  یالھ  و سنن  ینید  میمفاھ  درباره»  خزرج«و »  أوس«

 .٢١٧  ، ص١  ر، جیثک  ر ابنیتفس  )١(
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با   ارتباط  لیدل  به»  خزرج« و»  أوس«  هکبودند؛ چرا  آنان  یھا هیو ھمسا»  هکم«  اھل  هک
آشنا و   ینید  میو مفاھ  مورد نبوت امًال درکھود یبا   و اختالط  و معاھده  و جنگ  صلح

ردند و ک  مالقات ج  رمکا  با رسول  حج  موسم در  یوقت  لیدل  نیھم  بودند؛ به  مأنوس
در   ییوشد، گ  برداشته  دگانشانیاز جلو د  غفلت  د، پردهیرس  شان سمع  به  اسالم  دعوت

 )١(بودند.  یفرصت  نیانتظار چن

 : خوب  صفات  در نظرگرفتن
 و  یکن  صفات  یا قومیبا ھر فرد و   رو شدن  ند در روبهک  ید سعیبا  نید  یداع

ھر   هکچرا د؛ینما  و آغاز دعوتش  عطف  ی را نقطه  رد و آنیرا در نظر بگ  آنان  ی دهیپسند
  از آن  توان یم  هکباشند  یم  یکین  یھا و خصلت  صفات  یقطعًا دارا  یفرد و گروھ

 رد.ک  استفاده
 ھا با انسان  ی دھنده  یو آشت  نندهک  د وصلینما  یسع  شهید ھمیبا  یواقع  یداع

 د.یز نمایپرھ  یو دور  جاد تفرقهیاز ا  شّدت  باشد و به  شانیو با خدا  خودشان

 : ثربی  یها یژگیو
  داشتیگرام بر  عالوه  یاسالم  ز دعوتکو مر» دارالھجرة«  عنوان  به»  نهیمد«  انتخاب

را   گر آنید  یسک جز الله  به  هک  داشت  یشمار یب  یھا متک، ح آن  نانکسا  قیو تشو
  یا مانند قلعه  ییایجغراف و  یشیالج از نظر سوق»  نهیمد«  هکنیا  متکح  یکداند،  ینم

را ینبود؛ ز  یعیاز طبیامت  نیا  یدارا  یگریشھر د  چیھ  آن  یکیدر نزد  هکبود،   مکمح
  احاطه  شرق  را از سمت  آن»  واقم«حرة  ، و غرب  را از سمت  نهیمد» الوبرة« )٢(حرة

 بود.  ردهک
  موقع  یھجر ٥  در سال ج  رمکا  رسول  هکبود   ییجا»  نهیمد«  نقطه  نیتر یشمال

 .١٤٨  ، ص  رحمت ّینب  )١(
بر اثر   هکباشد  یم  یا و سوخته  اهیس  یھا سنگ  یدارا  هکشود  یم  گفته  یا منطقه  به  ا البهیحرة  )٢(

  لکر مشکلش  ردنکتنھا عبور   نه  یا منطقه  نی. در چن است  وجود آمده  به  آتشفشان  شدن  یجار
 . ز دشوار استین  رفتن  ادهیپ  هک، بل است

  را احاطه  نهیمتعدد مد  از جھات  هک  است  ردهکر کرا ذ  یمتعدد  ، حرات تابشکدر   یآباد روزیف
  کو از تحر  شده  مانع  گانگانیب  از تھاجم  حرات  نیھا دورند، ا یو بعض  یکنزد  ینند، بعضک یم

 المطابة.  ) المغانم١١٤ـ  ١٠٨  نند. (صک یم  یریر جلوگکلش
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  یھا از باغ  دهیپوش » نهیمد«  جھات  هیحصار نمود، بق  ندقرا با خ  آن»  احزاب«  جنگ
  ییآرا و صف  لکمش  مھاجم رکعبور لش  هک  یطور  شتزارھا بود؛ بهکھا و  و نخل  انبوه

و   مھاجم  یرھاکلش  دنیوبک  در ھم  یبرا  ینظام  گاهی، و وجود چند پا نکر ممیرھا غکلش
 بود.  یافکھا  آن یریجلوگ
 د: یگو یم»  اسحاق  ابن«
  به  نخل  ھا و درختان با ساختمان  آن  جھات  هیباز بود و بق  نهیاز مد  هیناح  یک  فقط«

 ».نمود یم  نکنامم  از آن  عبور دشمن  هکبود   متصل  ھم
در مورد   یالھ  متکح  نیا  ، به از ھجرت  قبل ج  رمکا  رسول  حضرت  جھت  نیبد

 بود:  ردهک  اشاره»  نهیمد«  انتخاب
 .» و هما احلرتان  �البت  �ب  �ل  ، ذات م�دار هجرت  تيرأ  �إ«
دو   انیم خرما در  درختان  یبود دارا  ینیشد، زم  داده  نشان  من  شما به  گاه ھجرت«

 ». سنگالخ  منطقه
»  خزرج« و » أوس«از   اعم»  نهیمد«  آغاز شد. مردم»  نهیمد«  به  ، ھجرت بعد از آن

و   ، شجاعت یجوانمرد ، یدار شتنی، خو رتیمانند: غ  یا و برجسته  خوب  لیخصا  یدارا
  چیھ  شدند و به ینم  میتسل  یسک  و در مقابل  داشته  الفت  یبودند و با آزاد  یسوار  اسب

 پرداختند. ینم  و خراج  باج  یو دولت  یا لهیقب
 . است  افتهی  یامًال تجلک ج الله  با رسول سسعد  یدر گفتگو  صفات  نیا

  غزوه  (ھنگام ج  رمکا  رسول  بود خدمت  فهیسردار طا  هک» سمعاذ  سعد بن«
 : گفت  نی) چن خندق

  ، وهم نعبد اهللا والنعرفه ، ال وثانباهللا وعبادة األ  الرشك  یعل  الء القومؤوه  قد كنا نحن«

 ».و بيعاً أ  ال قريإيأكلوا منها ثمرة   أن  اليطمعون
خدا را  ؛ میردک یم  ھا را پرستش و بت  میبرد یسر م  به  ک) در شر شی(قرھا  این ما و«

نداشتند   جرأت ) شی(قرھا  این  زمان  ، در آن میخبر بود یو از او ب  میردک ینم  عبادت
 ».بخرندرا   آن ایشوند   ھمانم  هکنیرند، مگر ایخرما از ما بگ  دانه  یک  یحت

  و اصحابش ج  رمکا  رسول  ھجرت  یبرا»  ثربی«، شھر  ر شدهکذ  عوامل  به  با توجه
قرار   ز اسالمکو مر  قرارگاه  هکبود   ستهیامًال شاکشھر   نی! ا یبود. آر  انکم  نیتر مناسب

  بهش  ی هیلکو   نموده  یشرویپ  خارج  یایدن  ابد و بهی  تیدر آنجا تقو  رد، تا اسالمیگ
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 )١(خود قرار دھد. روز را در قلمرو  آن  متمدن  و جھان  رهیجز

 : نهیدر مد  اسالم  گسترش
  بن سعد«نمود،   گسترش  به  ) شروع و خزرج  انصار (اوس  یھا در خانه  اسالم

  ی شاخه از  عبداالشھل  یخود (بن  فهیسردار طا  هک» سریحض  د بنیأس«و » سمعاذ
  و حسن  یقبل  مسلمانان  یھا تالش  ی جهینتھا  آن آوردند، اسالم  ) بودند اسالم أوس

 بود. »سریعم  بن  مصعب«  دعوت
  چیھ  شدند، باالخره  اسالم  به  مشرف»  بنو عبداالشھل«  فهیطا  ، تمام بعد از آن

  به  و زنان  از مردان  یتعداد  در آن  هکنینماند مگر ا  یانصار باق  یھا از خانه  یا خانه
 )٢(شدند.  مشرف  اسالم

 دوم  عقبه  عتیب
انصار   از مسلمانان  ی، تعداد بازگشت»  هکم«  بعد به  در سال» سریعم  بن  مصعب«

نار کدر   هکقرار گذاشتند   عده  نیآمدند، ا»  هکم«  به  نکیمشر  با حجاج  ز ھمراهین
  شب  سوم  یکافتند و ی  فراغت  از حج  یند، وقتینما  مالقات ج  رمکا  با رسول»  عقبه«

  نفر مرد و زن  ھفتاد و سه  تعدادشان گرد آمدند، و»  عقبه«  یکنزد  ی ، در دّره گذشت
 بود.

ھا  آن نمودند و  تالوتھا  آن ید را برایمج  و قرآن  گفته  سخنھا  آن با ج  رمکا  رسول
 فرمودند:  نیارا چنکآش  گاه آننمود،   قیتشو  اسالم  ، و به ردهک  الله دعوت  یسو  را به
 و  از زنان  هک  د، ھمچنانیینما  محافظت  از من  هک  رمیگ یم  عتیاز شما ب  من«

 ».دیینما یم  خود محافظت  فرزندان
را ھا  آن هک ز عھد گرفتندین  حضرت  نمودند و از آن  عتیب ج  رمکا  با رسول  یھمگ

 و فرمودند: داد  وعده ج  یگرام  رسولبرنگردد،   قومش  یسو  ند و بهکرھا ن
  یبا و  با شما بجنگد من  یسکد، ھر یھست  و شما از من  از شما ھستم  من«

 ». نمک یم  د، صلحینک  صلح  یسکو با ھر   جنگم یم
نفر از   ُنه  هکد یبرگز  مسئول  عنوان  را بهھا  آن نفر از  دوازده ج  رمکا  رسول  سپس

 .١٤٩  ، ص سابق  منبع  )١(
 . ھمان  )٢(
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 .)١(بودند»  أوس«از   تن  و سه»  خزرج«

 : نهیمد  به  ھجرت  اجازه
با   یارکھم از  هکنیبر ا  یردند مبنک  عتیب ج  رمکا  از انصار با رسول  گروه  نیا  یوقت
  پناهھا  آن به  مسلمانان از  ید، تعدادینخواھند ورز  غیدر  روانشیو پ ج  رمکا  رسول

  ھجرت»  نهیمد«  به  هکدستور داد  » هکم«  مسلمانان  تمام  به ج  رمکا  بردند، رسول
 فرمودند: وندند، ویانصار خود بپ  برادران  ند، و بهینما

 .»بها  داراً تأمنونخواناً وإ  ل�م  قد جعل  اهللا عزوجل  نإ«
آنجا  شما در  هک  است  ا فرمودهیمھ  یگاھیو جا  شما برادران  یبرا  خداوند متعال«

 ». افتید یخواھ  تیامن
»  هکم« در ج  رمکا  نمودند، اما خود رسول  ھجرت  گروه  ، گروه مسلمانان  سپس

 بود.»  نهیمد«  به  ھجرت  منتظر اجازه  هک  یماند، در حال  یباق
  هک  ینبود، طور  و آسان  ، سھل» هکم«از   مسلمانان  ھجرت  هکنماند   ناگفته

جاد یا  موانع  مسلمانان  سر راه ردندک یم  یسع  هکند، بلینگو  یزیبفھمند و چ»  شیقر«
باز   ھجرت رکاز ف  ند، اما مھاجرانیدچار نما  التکمش  را با انواعھا  آن ، و نموده

  تمام  گران  میتصم  نیا نند، ھر چندیرا برگز»  هکم«در   آمدند و حاضر نبودند اقامت ینم
»  هکم«د خود را در و فرزن  مجبور شدند زن»  سابوسلمه«مانند   یبعض  یشد؛ و حت یم

شدند  یمجبور م»  سبیصھ«مانند  گرید  یند، و بعضینما  و تنھا مسافرت  ردهکرھا 
 )٢(ند.ینما  ھجرت نند تاک  خود را قربان  و ثروت  ییدارا  یتمام

 در دارالّندوه  شوم  یا توطئه
  و اسالم شوند یم  تیتقو  نهیدر مد  مسلمانان  هکنمودند   مشاھده  شیقر  سران  یوقت

  جلسات  یبرگزار  محل  هک( )٣(»دارالّندوة«در   است  گسترش  بهروز رو   در آنجا روز به

 . ھمان  )١(
 .١٥١  ، ص سابق  منبع  )٢(
»  البک  بن  یقص«  یعنی ج امبریپ  جّد چھارم  ، توسط شیقر  یشورا  ا مجلسیدارالّندوة  )٣(

  نیواگذار شد. بعدھا ا» عبدالّدار«  فرزندش  به  آن  ی ، اداره شانیا  مرگ  شد و ھنگام  یگذار انیبن
 ).٢٣١  ، صج  یالنب  رتیشد. (س  جد الحراماز مس  ییجز  انکم
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  یتمام  در آن  هکنمودند  برگزار  یعموم  ی بود) جلسه  شیقر  یریگ میو تصم  یمشورت
 داشتند.  تکشر  شیقر  سران

  فرزندان  ھمراه و  شده  آماده ج الله  رسول  اصحاب  هکردند ک  مشاھده  انکمشر  چون
را فرا   آنان  یحسرت و  و اندوه  نند، حزنک یم  وچک  نهیمد  یسو  به  شیخو  و اموال

و   انهکمشر  تیموجود  هک  برافراشت سر  میعظ  یخطر  شان دگانیرا در برابر دی؛ ز گرفت
 رد.ک ید میرا تھد  آنان  یاقتصاد

شناختند و  یم و ارشاد او را  یرھبر  مالکو  ج امبریپر ینافذ و ُپر تأث  تیشخص  آنان
گاه  یواال  اھداف  تحّقق  در راه  ارانشی  یارکو فدا  یداریو پا  از اراده بودند و   او آ

ھر دو   خردمندان  لیاز تما و  و خزرج  اوس  یدفاع  و توان  یرزم  یرویاز ن  نیھمچن
  یو طوالن  تلخ  دوران  از تحمل  پس  ژهیو  ھا به یتوز نهکی  کو تر  و صالح  صلح  به  لهیقب

 بودند.  مطلع  یداخل  یھا جنگ
  یرد پک یم دیرا تھد  شان تیموجود  هک  یخطر  و عظمت  اوضاع  وخامت  به  آنان

تنھا   هکآمدند  بر  خطر بزرگ  نیا  دفع  یبرا  لهیوس  نیبھتر  یبردند و در جستجو
 .)١(بود ج  یمصطف محّمد  ، حضرت اسالم  عوت، پرچمدار د آن  ی سرچشمه

 : گفت  یکیدادند؛   هیارا  ینظر  دامکنظر، ھر  از شور و تبادل  پس
 .» مینک  یو او را زندان  ر بستهیمحمد را با زنج  یو پا  دست«
 .»  مینک  دشیتبع: « گفت  یگرید

 با  انهیطور مخف  به  شبانهشوند و   انتخاب  یافراد  لیقبا  از تمام: « گفت  ابوجھل
 او  یخونبھا  صورت  نیدر آورند. در ا  یاو را از پا  برده  حمله  یبر و  آماده  یرھایشمش

  لیبا قبا  ییتنھا  توانند به ینم»  ھاشم  یبن«شود و  یم  میتقس  مختلف  لیقبا  انیم
 بپردازند.  و مبارزه  جنگ  به  مختلف

  ھمان  منتخب شد. افراد  بیآراء تصو  اتفاق  دند و بهیپسند  یشنھاد را ھمگیپ  نیا
ردند. ک  محاصره و آنجا را  رسانده ج حضرت  آن  ی خانه  خود رابه  زده ، شتاب شب
  جھت  نیھم  دانستند، به یم و عار  بیدر آنجا بود، ع  زن  هکرا   یا خانه  ھا ورود به عرب

 .)٢(ودندب ج امبریپ  منتظر خروج  خانه  رونیب

 .٢٣٢  ص ج  یالنب  رتیس  )١(
 .٢٥٨  ، ص١  ، ج دانیجاو  فروغ  )٢(
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برگزار شد  بود)  بعثت ١٤  صفر سال ٢٦(  شنبه  روز پنج  صبح  شیقر  سران  ی جلسه
  از ظھر حضرت  شیپ ، شیقر  سرداران  توسط  شوم  ی نقشه  آن  بیاز تصو  قًا پسیو دق
 فرمود:  ج حضرت  آن  به و  ساخت  را از ماجرا مطلع ج  رمکا  ، رسول لیجبرئ
 .»است  هصادر نمود  تیرا برا  هکاز م  و خروج  ھجرت  ی خداوند اجازه«

 و فرمود:  ردهک  را مشخص  شیقر  ی توطئه  دفع  ی و نحوه  ھجرت  زمان  سپس
 .)١(» ، نخواب یدیخواب یم  ھر شب  هک  یدر بستر  امشب«

 : مخلصش ی بنده  پروردگار توانا حافظ
 ر وکد، خداوند او را از مینما  لکتوو   نیقی  پروردگارش  امًال بهک  یداع  اگر مؤمن

گاه  دشمنان  یھا نقشه  او را نخواھد داد و در  به  رساندن  بیآس  ی و اجازه  ساخته  آ
 د.ینما یم  محافظتش  و اوضاع  احوال  یتمام

  هکروز   ھمان ظھر  در گرماگرم ج امبریاز ماجرا، پ  و باخبر شدن  یوح  از اتمام  پس
ار سفر ی  منزل  یسو  به  دوان  آمد، دوان ینم  رونیھوا ب  شدن  کخن  وقتتا   یسکمعموًال 

  خروج  ی ز از نحوهیرا ن  ھمسفرش تا  برده  فیتشر س قیر صدکابوب  یعنی  و حَضَرش
 سازد.  مطلع

  ردهک  مورد نقل  نیا در لشهیعا  را از حضرت  یطوالن  ثیحد /یبخار  امام
 : مینک یر مکرا ذ  از آن  ییھا بخش  هک،  است
:  گفت  ی. شخص میبود  ر نشستهکابوب  پدرم  در منزل  هکظھر بود   قًا ھنگامیدق«

  به  ا صبحی  شهیھم ج  حضرت  آن  نبود چون  یردنکآورد. باور   فیتشر ج الله  رسول
  وقتبود)، اما امروز   ھر روزش ارک  نیاز عصر (و ا  ا پسیآوردند و  یم  فیما تشر  ی خانه
  آمده  شیپ  یار مھمکباد! حتمًا   تیفدا  مادرم : پدر و ر بلند شد و گفتکظھر! ابوب  یگرما
 ! است

،  داشت بر سر  یلنگ  هک  ی، وارد شد در حال گرفتن  از اجازه  پس ج  رمکا  رسول
  عرضر کابوب ! نک  رونیرا ب  گانهی، افراد ب نمک  تنھا صحبت  خواھم یر! مکابوب  یفرمود: ا

 ھستند.  خودت  محرمھا  این ، ستین  یا بهیالله! غر ا رسولیباد!   تیفدا  رد: پدرمک
 شد.  داده  ھجرت  ی اجازه  من  به ! اخلروج  يف  يل  قد أذن  �إففرمود:  ج امبریپ  پس

 .٢٣٦  ، صج  یالنب  رتیس  )١(
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 :پروردگار  امور به  یواگذار
پروردگار   امور به  ضیو تفو  واگذار نمودن  مؤمن  یبرا  مھم  یھا گر از درسید  یکی

 .  است  نندهکر یو تدب  رندهیگ  میتصم  نیاو بھتر  هکباشد؛ چرا یم
ز ین  یقیحق  یو داع  نفرمود. مؤمن  نداد، ھجرت  خداوند اجازه  هک  یتا زمان ج امبریپ

 د.ینما  مشورت  ند و از پروردگار طلبک  استخاره  د در امور مھمشیبا
  پرورش  یطور خصوص  دو شتر را به یبود و حتّ   دهیشکھا انتظار  ماه  هک( سرکابوب

ز ین  ھمسفرت و  ا ھمراهیباد! آ  تیفدا  رد: پدر و مادرمک  ) عرض و دلھره  با اضطراب  داده
 ؟! است  شده  نییتع

 اند). در نظر گرفته  میھمراھ  یر را براک! (ابوب فرمود: بله ج الله  رسول
  هیگر  یاز شاد  هک  بودم  دهیرا ند  یسک  لحظه  د: تا آنیفرما یم ل شهیعا  حضرت

 ر شد.یسراز  از چشمانش  کاش  یاز خوشحال  هک  دمیر را دکابوب  ند، پدرمک
  بود، به  ردهک  آماده  سفر ھجرت  یدو شتر را برا  شیپ  از چھار ماه  هک سرکابوب

 د.ینک یرا پسند م  دامک، ھر  شماست  مخصوص  یدو سوار  نیاز ا  یکی:  امبر گفتیپ
 . نمک یم  را قبول  آن  پول  پرداخت  فرمود: در مقابل ج امبریپ

 : مهم یها تیمأمور یبرا  فکبر  و جان  افراد مخلص  انتخاب
  به  نیو ا  گرفته  پروردگار صورت  ، از جانب فکبر   و جان  مخلص سرکابوب  انتخاب

  یسفر  یبرا  هکباشد؛ چرا یم  و اخالصش  صداقت  نیو ھمچن  یستگیو شا  اقتیخاطر ل
فرد را در  نیمحبوب تر و  نی، دلسوزتر نیتر ، صادق نیتر نید امیپر خطر با  نیچن  نیا

 ..س قیر صدکنبود جز ابوب  یسک  هک  نظر گرفت

 :أخدا  در راه  و مال  جان  ردنکفدا
 دھد، یم  میرا تعل  و مال  از جان  ثار و گذشتیا  ما درس  نجا بهیدر ا سرکابوب  حضرت

 یھمرا  و شوق  یاز شاد  هکھراسد بل ینم  و مالش  جان  خطر افتادن  تنھا از به  نه  هک
  شیو آسا  ، رفاه ، مال جان  ردنکاز فدا   یواقع  مؤمن  زد. پسیر یم  شوق  ک، اشجپیامبر 
 . مال  دادن  دست خاطر از  به  و لرزان  ترسان  شود نه یم  شاد و خوشحال  اسالم  در راه
  به  مالقات گذاشتند و قرار  انیدر م  را با ھم  خروج  یو چگونگ  رفتن  ی برنامه  پس 
و   شاگرد مخلص  گر را بهید  یتیتا مأمور  بازگشت  شیخو  منزل  به ج امبریافتاد. و پ  شب
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 بسپارد. س مرتضی  یعل  حضرت  یعنی  گرشید  فکبر   جان
فار ک  بغض و  نهکی  آتش  نیا  انیبودند و در م  ردهک  ھجرت  ثر صحابهکا  ھنگام  در آن

 حضور داشتند.  تیبشر  خیتار  مردان از بزرگ  تن  سه  شیقر
توانستند در   هکبودند   ییار باالیبس  در سطح  نیقیو   مانیاز نظر ا  دو تن  نیمسلمًا ا

، دو ھمسنگر بیعل ر وکپرخطر بمانند. ابوب  لحظات  نیتا آخر ج الله  نار رسولک
  از محبوب  یپاسدار  یبرا و  گذاشته  اخالص  ی فهکخود را در   ھر دو جان  هک  مخلص

واگذار  س یعل  حضرت  را به  مھم  تیمسئول دو ج امبریبودند. پ  مانده  هک، در م یحجاز
 نمود؛

  نیا  هکنند، ک  کبتوانند شھر را تر  شانیتا ا ج  حضرت  در بستر آن  دنی؛ خواب یکی
  در دام  نھادن  امًال گامک بود و ج الله رسول  ریخود در مس  جان  قرار دادن  یعنام  ار بهک

  نیریش  یو تلخ  یھر سخت ج امبریخاطر پ  بود، اما به  رفتن  مرگ  آغوش  و به  دشمن
 شود. یم

  ینگھدار ج امبرینزد پ  هکھا بود  یشیقر  یھا امانتو   اموال  ؛ برگرداندن دوم
و   اموال ، یبا وجود دشمنھا  آن بود،  و صادق  نیام ج محمد  شدند. چون یم

 ج امبریگذاشتند. پ یم  امانت  فرد بود، به  نیتر مطمئن  هک  شانیرا نزد ا  شانیھا امانت
  شان صاحبان  به  و سالم  حیرا صح  یھمگ  هکداد   تیرا مأمور س یعل  ز حضرتین

 بازگرداند.

 :شود یم  یارکثار و فدایا  سبب محبت
  خیتار  از صفحات  گاه چیز ھین  صحنه  نی. ا لکو تو  ی، عل محبتو   ی، عل و اخالص  یعل

بخوابد   یسک  یدر جا  د و آرزو در بستر مرگیام  با ھزاران  یجوان  هکشود  ینم  رنگ  مک
از  س یعل  حضرت  . انتخاب است  و مخلوق  خالق  و محبوب  نیو زم  آسمان  مقبول  هک

  شاگرد مخلص  نیا  تیمقبول  یایگو ر،یگ و نفس  ار مھمک  نیا  یبرا ج الله  رسول  جانب
 باشد. یم  نیالعالم  رب  در بارگاه

بر   نیقی و  لکبا تو  هکالله باشد   یال  انیداع  نیالع نصب  امیا  ی شهید ھمیبا  صحنه  نیا
  به  و عشق  دهیعق و  نییو آ  نید  ا در راهیو   افتی  نجات  یحتم  از مرگ  توان یپروردگار م

 نمود.  میرا تقد  نیریش  جان  یحت ج الله  رسول
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 :پروردگار  اذن  به  محاصره  ی از حلقه  گذشتن
شود.   آماده  تیمأمور  یبرد، تا برا  خانه  را به س یعل  ، حضرت از غروب  پس ج امبریپ

  دارالّندوة منزل  ی مصوبه  بر اساس  مختلف  لیقبا  و سنگدالن  انکاز مشر  تن  ازدهی
 بودند. ج امبریپ  آمدن  رونیردند و منتظر بک  را محاصره ج امبریپ

  مهید و نیخواب یم بعد از نماز عشاء  شب  لیدر اوا  هک  داشت  عادت ج  حضرت  آن«
 ». رفت یم  عبهکنار ک  به  و مناجات  نماز شب  یادا  یبرا  شب

  خانه از  نماز شب  یزد و برایخ یبر م  هک  ینشستند تا ھنگام  نیمکدر   دشمنان
 سازند.  یرا عمل  شیخو  میو تصم  برده  ورشیشود بر او  یم  خارج

از   یحالت با  ابوجھل  هکداشتند   نیقی  النهیرذ  ی توطئه  نیا  تیموفق  به  چنان ، آن آنان
 : گفت یم شخند و استھزاءیرد و با رک یم  افرادش  رو به  ینیب ّبر و خود بزرگکت

 د ویشو یم  و عجم  عرب  د، پادشاهینک  یرویپ  اگر از امرش  هک  است  یمحّمد مّدع
اگر و  ! د داشتیخواھ»  اردن«  یھا بوستان  بسان  ییھا ، بوستان شده  زنده  از مرگ  پس
  سوزانده  در آن  هکد ییآ یدر م  و در آتش  زنده  از مرگ  و پس  شده  شتهکد، ینکن  نیچن

 )١(»د!یشو یم
  یشمار لحظه  انکو مشر  جاھالن  بود. آن  یکنزد  شوم  ی نقشه  یاجرا  زمان

  کپا  هکرا (نعوذبالله) از م  ننگ  ی هکل  نیرفتند تا ا یم  خودشان  زعم  ردند و بهک یم
 ابند.ی  ییرھا  از آن  شهیھم  ینند و براک

گر بودند.  نظاره را ج امبریپ  خروج  باز راه  یبودند و با چشمان  یداریب  مالکدر   آنان
  هک  سبز رنگ  ی پارچه  داد با ھمان را دستور س ی، علج امبری! پ ز و آمادهیرھا تیشمش

  ترس  و بدون  امًال آرامکپوشاند و خود را ب رد،ک یم  استفاده  خواب  ھنگام  حضرتش
،  آمده  رونیب  ز با آرامشین  خودش  ند. سپسک یم  محافظت را  یپروررگار و  هکبخوابد 

ا  وََجَعۡلَنا﴿ ی هیو آ  برداشته را  کخا  یمشت ا َوِمۡن َخۡلفِِهۡم َسّدٗ يِۡديِهۡم َسّدٗ
َ
ِمۢن َ�ۡ�ِ �

وَن  ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
  دشمنان  و بر سر و صورت  خوانده  را بر آن )٢(]۹یس: [ ﴾٩فَأ

 د.یپاش

 .٢٣٨  ، صج  یالنب  رتیس  )١(
م، لذا یا م، و در پشت سرشان سّدی و چشمانشان را پوشاندهیش روی آنان سّدی قرار دادیدر پ -2

 ینند!ب نمی
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با  ج  رمکا  و رسول  نا گشتیناب ج الله  رسول  دنیاز د  خداوند، چشمانشان  اذن  به
رساند و ھر دو از شھر  س قیر صدکابوب  یعنی  ھمسفر مخلصش  را به خود  راحت  الیخ

 ردند.ک  تکحر»  منی«ر یو در مس  شده  خارج

 دهد؟! یم  نجات  ظالمان  را از چنگال  شیخو  ُمحّبان  یسک  چه
از   هک  کیخطرنا  را در لحظات  شیخو  و دوستداران  قادر و ناظر، محبان پروردگار

خطر   آن از  یزیگر  باشد و راه یم  بست و بن  انیپا  ی نقطه  یبشر  ی شهیو اند  د عقلید
  را از چنگال  شیخو  و عاشقان  را فرستاده  شیخو  یبیغ  یرسد، امدادھا ینظر نم  به

 د.ینما یم  لیرا خوار و ذل  رھاند و دشمنانشان یم  مرگ

 :گرید  درس
  هکرا   هیآ  نید، ھمیترس  ظالمان رد و از شّر کخطر   احساس  ییدر جا  اگر مؤمن

  محافظت زیشاءالله او ن ند، انک  فوت  فرمود، بخواند و بر اطراف  تالوت ج الله  رسول
 . است  مجّرب  نیرد. اکنا خواھد یرا ناب  خواھد شد و خداوند دشمنانش

بر   هکد یرا د  خردان یب  نیبود، ا  ردهک  را مشاھده ج امبری، پ ر راهیدر مس  هک  یشخص
را   ھستند، آنان  حضرت  آن  اند و منتظر خروج شده  جمع ج امبریپ  منزل  ی دروازه

:  گفت  ! با تعجب میھست محمد  د؟ گفتند: منتظر خروجینک یار مک  نجا چهی: ا گفت
نجا یا  هکد یا وانهیشما د ! دمید  ر راهیاو را در مس  ! من ستین  در منزل  هکمحمد! محمد 

 د! یا نشستهمنتظر 
ردند، ک  را نگاه  ، داخل منزل  درب  ی از گوشه  یشدند، اما وقت  کوکمش  یمک  آنان

فرا   صبح  ھنگام  یردند، اما وقتک! صبر  است  دهیخود خواب  دند محمد در رختخوابید
و   مات  چارگانیب  نیآمد! ا  رونیب  بلند شد و از منزل  از رختخواب س یعل  د، حضرتیرس

 دند!یرا گز  حسرت  ر شدند و انگشتیمتح

 :ندک یم  یزیر برنامه  دشمنانش  یپروردگار برا
  توانند مسلمانان یم  شیخو  یھا نند با برنامهک یر مک، ف نید  دشمنان  شهیھم
در   قدرت  هکاند  نند، اما غافلک یم  یزیر ار برنامهک  نیا  یببرند و برا  نیرا از ب  مخلص
  یھا طرح ند وک یم  یزیر ز برنامهی؛ او ن است» الله«  قادر مطلق  هک، بل ستین  آنان  دست

 نجا یخداوند در ا  هک  گونه زند. ھمان یم  را بر ھم  دشمنانش
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 د:یفرما یم ج الله  رسول  به

ِينَ ٱَ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر  �َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ ٱ ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰األنفال: [ ﴾٣٠ ۡلَ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
دند یشک یم  تو نقشه  ی درباره  افرانک  هکرا   یاور) ھنگامیخاطر ب  غمبر! بهیپ  ی(ا

)  شانیا  یتو از شّر و بال  نجات  یبرا  برسانند) و خدا (ھمتو شّر و بال   به  چگونه  هک(
 . ساز است  چاره  نیرد، و خداوند بھترک یم  یساز چاره ر ویتدب

  یبرا ما  هکدھد  یرا م  یمژدگان  نیز این ج محّمد  یواقع  روانیپ  خداوند به  پس
اگر   هکچرا ؛ میانینما یشما م  را به  از شّر آنان  ییرھا  و راه  میشک یم  نقشه  دشمنانتان

و   است  نید ار او نشرکبردارد،   قدم  یالھ  یرضا  باشد و جھت  ، مخلص نید  یداع
  خواھد بود. آنان پروردگار توانا  حسابشان  ھستند و طرف  نید  او، دشمنان  دشمنان

  گاه  چیھ ببرند، اما  نینند و از بک  و ارشاد را خاموش  تینور ھدا  نیخواھند ا یم
را   شان و دشمنان  است  شیخو  ُمحبان  ی نندهک  پروردگار محافظت  هکتوانند؛ چرا ینم

 رد.کنابود خواھد 

 ! محبوب  ی هکم  یا  خداحافظ
  وچهک  تمام ،ج حضرت  آن  بعثت  نی، سرزم یوح  ، َمھبطج الله رسول  ، زادگاه هکم
  یبرک  ی جهیبا خد  هک  ییروزھا بود؛  پر از خاطره ج  رمکا  رسول  یبرا  شیھا وچهک  پس

پر نور   تبکو م  ارقم . دار یو جوان  ینوجوان و  کیودک  بود. دوران  ردهک  یزندگ  در آن
  به  یبیعج  یامبر دلبستگیپ  هکشد   گر سببید  ی خاطره  و ھزاران  و طواف  عبهک،  آن

 رد؟!ک  توان یم  ا چهباشد؛ ام  داشته  تکبر ر ویشھر پر خ  نیا
  کتر  به زور او را وادار  به  یدھند! وقت ینم  ونتکس  ی اجازه  افرانکو   نانید یب  یوقت

 نند!ک یار مید
و   و اندوه  حزن را برگرداند و با  کمبار  ی چھره  و دور شدن  خروج  ھنگام ج امبریپ

 بار فرمود:   کاش  یچشمان
  من  ) به (ناخلف  فرزندان  هک  نمک  ! اما چه یزتریعز  میبرا  جھان  ! تو از تمام هکم  یا

  خداحافظ نند؛ک یتو م  کتر  دھند و مرا وادار به ینم  و آرامش  و اقامت  ماندن  ی اجازه
 !ج محّمد  نیریو ش  تلخ  خاطرات  تمام  یو ا  هکم  یا
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 : دهیخاطر عق  به  یدرون یها خواسته  از تمام  گذشتن
را   یمحبوب ، ھر مانیو ا  دهیخاطر عق  به  هکآموزد  یم  مؤمنان  نجا بهیدر ا ج امبریپ

  د جھتیباشد، با  گرفته  یجا  یآدم  در قلب  و محّبتش  عشق  هک  رد. ھر آنچهکد فدا یبا
و فرزند   ا زنیباشد   اشانهک و  نمود؛ خانه  را قربان  ، آن یالھ  یرضا  سبکو   نید  شرفتیپ

 و...
  را بر شما تنگ  عرصه  نانید یو ب  انک! اگر مشر نباش  دلسوز! نگران  یداع  پس

  تکپا  نییو آ  نیاز د  یپاسدار  اند، جھت شده  مسلط  ارتانیاند، اگر بر شھر و د ردهک
و   نانید یب  نیا  را از لوث  تکمبار  نیپروردگار سرزم  یزود  شاءالله به  ، ان نک  ھجرت

 آمد.  یباز خواھ  آن  به  یبا سربلند  وقت  رد؛ آنکواھد خ  کپا  غاصبان

 :)١(غار ثور  یسو  به
بود، اما   نهیمد  مقصدشان شدند، ھر چند  از شھر خارج سرکابوب  و حضرت ج امبریپ

  به  آنان  دانست یم  هکند؛ چراک  سرگردان فار راک  خواست  یخوب  یکتکبا تا ج الله رسول
را   نهیمد  راه  ند، پسیآ یم  شان بیتعق  و به فھمند یرا م  شان خروج  انیجر  یزود

غار   یسو  ردند و بهک  تکحر»  منی«  سمت  به  یعنی  آن  مخالف  و در جھت  گذاشته
 رفتند.» ثور«

دشوار و پر   دارد و صعود بر آن  و خم  چیپر پ  راه  هک  بلند است  یوھکبر » ثور«غار «
  ی. برخ برداشت  زخم  حضرتش  ی، پاھا وهک  مودنیپ  یرو برا  نیاز ا،  است  سنگالخ

بماند،   یمخف  شیپا  یجا سپرد تا یم  پا راه  ی نارهکبر  ج امبریپ  چون  هکاند  گفته
  زور و اصرار آن  به سرکدند، ابوبیرس  وهک  به  چون  ھر حال  شدند. به  یزخم  شیپاھا

 )٢(دند.یغار رس  به  هکنیتا ا باال برد  وهکاز و   گرفته  را بر دوش ج حضرت

 :مھر و محّبت  یاز شگفت  خیر تارینظ یب  ی ار غار و صحنهیدو 
  یا صحنه  بیدند. عجیغار رس  و درگاه  وهک  یباال  به  یار جانیدو   نیا  جمعه  شب

خطر قرار   معرض ، خود را در نیراست  عاشق  . باز ھم است  گرفتن  لکش  نجا در حالیا
وارد غار شود،  ج الله رسول دھد ینم  اجازه سرکند؛ ابوبینب  یبیآس  دھد تا معشوق یم

 قرار دارد.  هکم  راست  در سمت  یلیما  سه  ی غار ثور در فاصله  )١(
 .٢٤٠  ، صج  یالنب  رتیس  )٢(
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شود.   مطمئن  یموذ  و حشرات  واناتیح وجود  و از عدم  ردهک  شیرا تفت  تا ابتدا آن
ند، ک یم  ھا را مرتب یو ناھموار  درشت  یھا سنگ  و با دستانش  غار رفته  خود داخل

موجود   یھا ند و در سوراخک یم  را پاره  افتد، لباسش یم غار  داخل  سوراخ  به  نگاھش
  خروج  بندد، تا مانع یم  شیخو  یپا  ی را با پاشنه  ماندهیباق  سوراخ  گذارد؛ سپس یم

 ج الله رسول  او نرسد، مھم  به  یبیآس  هکشد یاند ینم  شتنیخو  جانور باشد، به و  حشره
 باشد.  و راحت  لمسا  هکباشد  یم

غبار آلود و  و  خسته ج امبری! پ د داخلیی! بفرماج الله ا رسولید: یفرما یم  سپس
  استراحت  از بهین ج امبریپ  هکفھمد  یم سرکابوب  یاند، وقت شده  نیخون  شکمبار  یپاھا

را بر   سرش ج امبریپ  د. سپسینک  استراحت ! شماج الله  ا رسولید: یفرما یدارد م
از   یبعد مار  کیرود. اند یم  خواب  به  و مطمئن  و آرام گذارد یر مکابوب  یو پا  ران  یرو

خود را   هک  است  نیا سرکابوب  تالش  گزد؛ تمام یرا م سرکابوب  ی، پا سوراخ  ھمان
  یوقتدار نشود، اما یب ج الله  د تا رسولینما  را تحّمل  یدگیدرد گز و  ردهک  نترلک

برخورد  ج امبریپ  یبایز  یھا گونه  به  یا شوند، چند قطره یر میسراز  شکاش  قطرات
 شود. یدار میب  نینازن  و رسول  ردهک

ر کف : بود، گفت  ر شدهیمتغ  از درد زھرمار صورتش  هکر کر؟! ابوبکابوب  یا  شده  چه
زدند و درد   زخم  یبر جا  شکمبار  دھان  از آب ج امبریباشد. پ  دهیمرا گز  یزیچ  نمک

 رد.کدعا  سرکابوب  یبرا  دل  و از ته  گرفت  آرام  آن

 :پروردگار  در راه  جان  نمودن میتقد
و   نیقی  ، درس در رفاقت  صداقت  ! درس ی، آرسبرکا  قیگر از صّد ید  یدرس  باز ھم

و   تبکو از م ج الله رسولاز   یپاسدار  در راه  یارکثار و فدایا  ، درس نید  در راه  لکتو
 . نشیآئ

  ی آماده  شهینھراسد و ھم  از خطرات سرکد ھمانند ابوبیز باین  مخلص  یداع  پس
 پروردگار باشد.  در راه  جانش  ردنک  میو تقد  شھادت

  یسک ؛ اگر است  انینما  یخوب  ز بهین  صحنه  نیدر ا  بر و صداقتشکا  قیصّد   عظمت
  یمیخطر عظ  نیچن  نباشد، چطور خود را در معرض  یقیحق  یجانفداو   یواقع  عاشق
 دھد؟! یقرار م
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 :ج امبریپ  خروج  یو افشا  شیقر  سران
  رسول  هکردند کدا یپ  نیقی،  توطئه  یاجرا  شب  آن  یبامداد فردا  ی، وقت انیشیقر

  ارتباط  نیدر ا  هک  یارک  نیشدند. نخست  وانهید  بارهیک  اند، به رفته  رونیب  هکاز م ج خدا
  یدند، و ساعتیشانک  عبهک  یسو  به زدند و او را  کتکرا  س یعل  هکبود   دادند آن  انجام

 نند.کدا یدو نفر پ  از آن  یخبر  یو  قید از طریردند، شاک  بازداشت
رفتند و  سرکابوب  ی خانه  یسو  دند. بهینرس  یا جهینت  به س یعل  حضرت  قیاز طر

؟  جاستک  او گفتند: پدرت  رد. بهکدر را باز  برکب یاب  ردند. اسماء بنتک   الباب ّدق
 ؟ جاستک  پدرم  دانم یخدا نم  : به گفت

  صورت  به  چنان  رد آنکبلند   بود، دست  یدیو پل  یمرد بدخو  هک  ابوجھل
 افتاد.  یو  از گوش  گوشواره  هکزد   یلیس» لاسماء«

  یتمام  هکردند ک  بیتصو  یفور  العاده فوق  ی جلسه  یکدر   شیقر  طواف  یرؤسا
  هکم  اطراف  یھا راه  ی رند. ھمهیار گک  دو مرد به  آن  یریدستگ  یرا برا  نکمم  لیوسا

  صد ناقهیک  زانیم  به  ینیسنگ  ی زهیقرار دادند، و جا  مسّلحانه  مراقبت  تحت  شّدت  را به
  قرار دادند؛ آورنده  ا مردهی  ، زنده شیقر  ی لهیقب  دو نفر به  از آن  یکھر   لیتحو  یدر ازا

 خواھد باشد.  هکھر 
دو نفر   آن  افتنی  یدر پ  یطور جّد   به  و رّد پا شناسان  ادهیپ  ابانگردانیو ب  ارانکسوار

  به  هکم  اطراف  یاھ یھاو بلند یھا و پست ھا و دّره وهکافتادند، و در   راه  به  یاز ھر سو
تا در غار   نندگانک بیتعق  ینشد، حت  دشانیعا  یا جهینت  چیھ  یجستجو پرداختند، ول

  )١(! است  شیار خوک  اردانکز رفتند! اّما خدا ین

 :پروردگار  یبیغ  یامدادھا
اثنا   نیدر ا بردند،  فیغار تشر  ھر دو داخل س قیر صّد کو ابوب ج الله  رسول
،  غار وجود داشت  یجلو  هک  یغار و درخت  انیرا فرستاد تا م  یبوتکعن  متعالپروردگار 

  یبوتر وحشکدو   ند و بهکاستتار  را س قیر صّد کو ابوب ج  رمکا  بتند و رسول  یتار
 .)٢(نندیبنش  درخت و  بوتکعن  انیند و میایب  زنان دستور داد بال

 .٣٣٢  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 .١٥٨  ، ص  رحمت ّینب  )٢(
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ِ ُجُنوُد ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۴الفتح: [ ﴾ۡ�

 .» آن خداستن تنھا از یو زم ھا ان آسمانیرکلش«

 : تیبشر  خیتار  ی لحظه  نیتر حساس
  نیتر حساس از  لحظه  نیردند. اک  را دنبال ج  رمکا  رسول  یھا آثار قدم  نکیمشر

 ریساز و غ سرنوشت بود  یا ، لحظه گذشت یم  از آن  تیبشر  خیتار  هکبود   یلحظات
و   ا آغاز سعادتی،  نداشت  انیپا  هکبود   یو بدبخت  ا امتدا شقاوتیرا ی؛ ز یعیطب

 خورد. یم  رقم  هکبود،   یابد  یخوشبخت
 از  یکی  فقط  هکبود   یافکدند، یدر غار رس  به  نندگانک بیتعق  هک  ھنگام  ! آن یآر

  نفس  حساس  ی لحظه  در آنند؛ یرا بب ج  حضرت  و آن  انداخته  نییرا پا  نگاھشھا  آن
  به  نبود، سرنوشتش  را معلومیز افتاد؛  بر جانش  د و لرزهیگرد  حبس  نهیدر س  تیبشر

 انجامد! یجا مک
شدند.   دچار اشتباه  قرار داد و دشمنان  را مورد لطف  تی، بشر اّما پروردگار عالم

وجود   یسکآنجا   هکردند ک  الی، خ است  ندهکتار اف  بوتکبر در غار عن  هکدند ید  یوقت
 )١(: است  فرموده  اشاره  تهکن  نیا  به  در قرآن یتعال  ندارد. حق

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱفَأ يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
 .]۴۰التوبة: [ ﴾ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَعلَۡيهِ َو�

در   فرشتگان (از  یانیرا بر او فرستاد و او را با سپاھ  شیخو  آرامش پروردگار  پس«
را   شما آنان  هکداد   یاری)  نیبدر و ُحن  بعدھا در جنگ  نیروز و ھمچن  ھمان

 .»دیدید ینم

 : نخور؛ خدا با ماست  غصه
را   نکیمشر سرکابوب  هکدر غار بودند  س قیر صّد کو ابوب ج  رمکا  رسول  حضرت

بردارد، ما را   جلو قدم  به  از آنان  یکیالله! اگر  ا رسولینمود   رد و عرضک  مشاھده
 فرمودند: ج د، حضرتیخواھد د

 .)٢(»اُهللا ثَاثلُُهما  باثنَ�  َما َظنُّك«
 .)١( است» الله«  شان نیسوم  هک  یدو شخص  به  نسبت  یدار  گمان  چه

 .١٥٩  ، ص سابق  منبع  )١(
 ».ریالتفس  تابک»  ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ :یتعال  قوله  ، باب یالبخار  ح،یالصح  الجامع  )٢(
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 د:یگو یم  خصوص  نیدر ھم  قرآن

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿  .]۴۰التوبة: [ ﴾َمَعَنا �َّ
 روز ماندگار) شدند  سه  دند و در آنیگز  یدو در غار (ثور جا  آن  هک  یھنگام«
  نیرسد،) در ا  یگزند ج غمبریپ  جان  به  انیشیقر  یاز سو  هکشد   نگران سرک(ابوب

ما را  . (و خدا با ماست  هکمخور   : غم ر) گفتک(ابوب  قشیرف  به  غمبر خطابیپ  ھنگام
  تکشو و  عّزت  رھاند و به یم  انیشیقر  ند و از دستک یم  کمکد و ینما  م  حفظ

 .»)رساند یم

 :در غار  اقامت
، و  شنبه  ، شب جمعه  شدند. شب  یغار مخف  در آن  شب  سه سرکو ابوب ج امبریپ
 برد.  یسر م  غار به  درون  ز با آنانین برکپسر ابوب. عبدالله  شنبهیک  شب

 د: یگو ل شهیعا  حضرت
د و یخز یم  رونیب  به  سحرگاه  برخورد بود، از نزد آنان  و خوش  با معرفت  یجوان  یو«

  شب  ییگو  هک چنان شد، یدار میب  از خواب  هکدر م  انیشیگر قرید  ھمراه  صبح  ھنگام  به
  شیقر  یھا رنگیھا و ن نقشه از  یخبر و اثر  ، و ھر چه است  دهیرسان  صبح  به  هکرا در م

،  گرفت یجا را فرا م  ھمه  یکیتار  یوقت  ھنگام  سپرد و شب یم  ذھن  رد بهک یدا میپ
 .»آورد یخبر م  سرکو ابوب ج خدا  رسول  یبرا

در   داشت  هکرا   یگوسفند  ی ز گلهی) نسرکابوب  ی آزاد شده  ی (برده  رهیُفھ  عامر بن
  را به  گوسفندان  ، آن گذشت یعشاء م  از وقت  یساعت  د، و چونیچران یغار م  اطراف
دند و ینوش یبود م  خودشان  از آن  در واقع  هک  گوسفندان  ر آنیُبرد، از ش یغار م  طرف
  رهیُفھ  بن شد و عامر یم  سحرگاه  هک  یردند؛ تا وقتک یم  یسپر  آرامش  را به  شب

  هک  یداد. وقت یم  انجام  شب  سه  نیا ار را درک  نیا  یزد. و یرا صدا م  گوسفندانش
  را به  ز گوسفندانشیشد، عامر ن یم  هکم  یراھ برکب یاب  عبدالله بن  سحرگاھان

 .)٢(نشود  یو  یرّد پا  متوجه  یسکتا  دیچران یاو م  یرّد پاھا  یعبدالله رو  دنبال

 : ار مجاهدانک  ی الزمه  کیریو ز  فراست

 . ھمان  )١(
 .٣٣١  ، ص د نبوتیخورش  )٢(
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 و ج امبریپ  چگونه  هک  میریگ یاد میرا   یکیتکو تا  مھم  یھا تهکن  فصل  نیاز ا
را   الزم  یھا یھماھنگ و  ردهک  یزیر روز برنامه  شبانه  سه  نیا  یبرا سرکابوب  حضرت

شھر   اوضاع  اطالعات  ییبایز  لکش  چه  و به  داده  انجام  دشمن  از چنگال  ییرھا  یبرا
مورد   یر و غذایش  ھم  یخاص  کیریز ز بایگر نید  یآوردند. از سو یم  دست  را به  هکم
 بردند. یم  نیرّد پاھا را از ب  و ھم  ردهک  نیاز را تأمین

 رد تا بتواند بریار بگک  کیریو ز  از فراست  شهید ھمیز بایخدا ن  مجاھد در راه
 د.یآ  قفائ  دشمنانش

 :شھر نور  یسو  به  تکحر
و   نترلک از  انیشیقر  هک  ی، ھنگام روز چھارم  در غار، باالخره  روز توقف  از سه  پس
و   آمده  رونیب سرکابوب  و حضرت ج  رمکا  نشد، رسول  دشانیعا  یزیھا چ راه  یجستجو

 سفر بستند.  رخت  نهیقصد مد  به
  ییراھنما زیو ن  ، غذا و آذوقه یبود از سوار  عبارت  هکسفر را   اناتکتر ام شیپ

 بودند.  ردهکا یرا مھ  نیو ام  باتجربه
  راه  به  آنان  ھمراه زین س رهیُفھ  سفر شدند. عامر بن  عازم سرکبا ابوب ج خدا  رسول

بود)   و مطمئن  نیاما ام افرک  یفرد  هک(  قطیُار  ، عبدالله بن افتاد. راھنما و راھدارشان
  آمدند، نخست  رونیاز غار ب  یوقت رد.ک  تیاحمر ھدا  یایدر  سواحل  یسو  را به  آنان
  سمت  و به  ردهک  غرب  آھنگ  گاه . آن رفت  شیپ  منی  سمت  به  جنوب  در جھت  یمدت

 نداشتند.  ییآشنا  با آن  مردم  هکد یرس  یا جاّده  ، تا به رفت  شیبحر احمر پ  سواحل

 : ضرورت  در وقت  یدتیعق  مخالفان  یریارگک  به
  یدتینظر عق از  هک  یفرد  به  سفر حساس  نیدر ا سرکابوب  و حضرت ج  رمکا  رسول

 ردند.ک  استفاده  یشناس راه  نهیدر زم  شانیا  و از تجربه  ردهکبود، اعتماد   مخالف  با آنان
و   کخش  تعصب  سبب  د بهینبا  هک  میآموز یرا م  درس  نیا ج امبریپ  اقدام  نیاز ا

ھا  یخوب  دنبال  به دیما با  هک، بل میشو  بھره یب  مخالفان  یھا ییو توانا  اتیاز تجرب  جاھالنه
خود را   گرانید  اتیتجرب و  و دانش  از علم  خاطر تعصب  و به  میفرد باش  مثبت  و نقاط
 . مینساز  محروم

 :ج  رمکا  رسول  بیدر تعق  سراقه



 ٤١  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

  یعموم  یاعالن گشتند در  وسیمأ ج الله  رسول  افتنیاز   شیقر  سران  هک  یھنگام
 نمودند.  نییتع  آنان  ی ابندهی  یرا برا  رنگ  صد شتر سرخیکبرابر   یبزرگ  ی زهیجا

را  ج  رمکا  رسول  هک  داشت  را بر آن»  کمال  بن  جعشم  بن  سراقه«صد شتر؛   زهیجا
  را دنبال ج  رمکا  رسول ، شده  دھد، لذا سوار بر اسب  لیتحو»  شیقر«  د و بهینما  بیتعق

  را دنبال  و ھدفش  برخاست  دوباره»  سراقه« ، انداخت  نید و او را بر زمیلغز  رد. اسبشک
سوار   ؛ بار سوم انداخت  نیزم  د و او را بهیلغز  اسبش  دوباره  هکبود   نرفته  یمکنمود، 

فرو   نیدر زم  شیھا د و دستیلغز  د اسبشیرا د  آنان  هک  نیھم افتاد،  راه  و بهشد   اسب
 خداوند قرار دارند و حتماً   و پناه  در امان ج  رمکا  رسول  هکشد   متوجه  و سراقه  رفت

 :  اد برآورد و گفتیفر  روز خواھند شد، سراقهیپ
  به  ، قسم میبگو  د تا با شما سخنیبدھ  مھلت  من  ، به ھستم  جعشم  بن  سراقه  من«

 »د.ید دینخواھ  ینامناسب  تکحر  چیھ  من  خدا از جانب
 فرمود:  س قیر صدکابوب  به ج  رمکا  رسول  حضرت

 ؟ یخواھ یم  از ما چه  بپرس  یاز و
 باشد.  یا و شما نشانه  من  نیب  هکد یسیبنو  یا نامه  من  یبرا  خواھم ی: م گفت  سراقه
 .)١(ردک  میاو تسل  به  نوشته  ا استخوانیاغذ ک  یبر رو  یا نامه  رهیفھ  بنعامر 

 :پروردگار  یبیغ  یامدادها
و  دار ، جان و زمان  نیلمةالله باشد، زمک  یپروردگار و اعال  تیرضا  ھدفش  اگر مؤمن

پروردگار   یبیغ  انیرکرسانند. و لش یم  کمکو   یاریپروردگار ـ   اذن  او را ـ به  جان یب
 . خواھند ساخت  لیرا خوار و ذل  توانا، دشمنانش

 :گنجد ینم  یگر یماد  در عقل  هک  یمھمّ   ییشگویپ
بود و   شده  هکاز م  و خروج  ھجرت  مجبور به ج  رسول  حضرت  هک  حال  نیدر ھم

  نیدورب  بودند، نگاه  داده قرار  بیتعق  و تحت  ردهک  را دنبال ج  حضرت  آن  هکم  مردم
  نشیراست  روانیپ  هکرد ک یم  مشاھده را  یمود و روزیپ یرا م  یزمان  یھا ، مسافت ینبو
 نند.ک یم  را فتح  نیزم  یھا خزانه و  صر را تصرفیق  و تخت  یسرک  تاج

  ی عهی، طل بیمھ  یکیتار  ز و در آنیانگ اضطراب  تیوضع  در آن ج  حضرت  آن  یآر

 .١٦٠  ، ص  رحمت ّینب  )١(
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 فرمود:  نیچن  سراقه  به  داد، خطاب  فرمود و مژده  ییگو شیرا پ  کینور تابنا
 .»؟ یكرس  سواري  ذا لبستإ  بك  كيف«

 د؟یپوش  یرا خواھ  یسرک  یالنگوھا  هکبود   یخواھ  یحال  چه  یروز دارا  آن
را   نشید د وینار نماک ھم  و فتح  یروزیرا با پ ج امبریپ  هکداد   وعده  خداوند متعال

 د:یفرما یسازد. م  غالب  جھاندر 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرَِه  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

 .]۳۳[التوبة:  ﴾٣٣ لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱ
  انیم  (به  نیراست  نیو د  تیبا ھدا  غمبر خود (محمد) را ھمراهیپ  هک  خداست«
روز گرداند یپ ھا نیآئ  ی ) را بر ھمه و شامل  املک(  نیآئ  نیتا ا  است  ردهک  ) روانه مردم
 .»نپسندند  انکمشر  هکرساند) ھرچند   ظھورش  ی منّصه  (و به
  آن»  شیقر«  ردند و مردمکرا باور ن  ییگو شیپ  نی، ا زمان  آن  عقالن  مکو   نانیب وتاهک
 د.ید یم  یکدور را نزد  نبوت  د، اّما نگاهدانستن  د از عقلیرا بع

َ ٱإِنَّ ﴿  .]۹آل عمران: [ ﴾٩ لِۡميَعادَ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ
 .»ندک ینم  را خالف  اش الله وعده  هک  یراست  به«
  رانیا  بعد از فتح  هک  یو زمان  افتی  ، تحقق لمهک  به  لمهک  حضرت  آن  ییگو شیپ

 س خطاب  بن عمر  حضرت  نیرالمؤمنینزد ام  یو  و تاج مربندکو »  یسرک«  یالنگوھا
» یسرک«  یخود النگوھا  را صدا زد و با دست»  سجعشم  بن  سراقه«  شانیشد، ا  آورده
 .)١(پوشاند»  سراقه«  را به

 :پروردگار  ا الهامی  ییگو بیغ
  ندهیدر آ  هکرا   از آنچه  ییھا گوشه  شیخو  َرمکو   لطف  به  پروردگار عّالم  یوقت  گاه

  نشان  شیخو  یایو اول  امبرانیپ  ھمچون  مخلصش  از بندگان  یبعض  خواھد داد، به  رخ
گاھ  گونه نیا  هک  داشت  د توجهیسازد، اما با یم  امور مطلع  را بر آن  و آنان  داده   افتنی  یآ

  یداند و حت یم پروردگار  و فقط  را فقط  مطلق  بیند و غیگو ینم»  ییگو بیغ«را 
  خبر دھند، پس  یزیچ توانند در مورد یخداوند نم  ی و اراده  اذن  ز بدونین  امبرانیپ

از   خبر دادن  حساب  د بهینبا شوند را یم  ا نقلیا اولیا و یاز انب  یاز بعض  هک  ییزھایچ

 .  رحمت ّیاز نب  نقل  ، به٥٩٧  ، ص٢ عبدالبر، ج  ، البن األصحاب معرفة يف  االستيعاب  )١(
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گاھ  مستقًال و بدون  آنان  هک؛ چرا گذاشت  بیغ  دانند. ینم  یزیپروردگار چاز   یاخذ آ

 : کمبار  یمرد
را »  یمعبد خزاع  ام«  نام  به  یزن  در ھجرتشان س قیر صّد کو ابوب ج  رمکا  رسول

  دست ج  رمکا  بود، رسول  مانده  از گله  یالغر  عّلت  به  هک  داشت  یدند، او گوسفندید
  چنان  رشیرد، گوسفند شکو دعا   گفت الله د و بسمیشکگوسفند   را بر پستان  شکمبار

  میخود تقد  و ھمراھان» معبد  ام«  ر را بهیش  سپس د،ینوش ج  حضرت  آن  هکاد شد یز
  یپر شد، وقت  ظرف  هک  نیدند تا ایگوسفند را دوش  دوم دند. بارینوش  یفرمود و ھمگ

خدا،   به  : قسم گفت» دمعب  ام«د، ی، از ماجرا پرس معبد) برگشت  ام  (شوھرم» ابو معبد«
را  ج  رمکا  رسول  بود. او حالت  یصفات  نیچن  یبود و دارا  نجا آمدهیا  کیمبار اریمرد بس

  یشخص  ھمان  نیا  نمک یر مکخدا ف  به  قسم  گفت  رد، شوھرشک  فیتعر  شوھرش  یبرا
 نند.ک یم  بیاو ھستند و او را تعق  یدر جستجو»  شیقر«  هک  است

 : رگذار استیتأث  مخلصان  توجهدعا و 
  مخلص از افراد  یاریبس  هکبرد   میر دعا خواھیتأث  به  یپ ج امبریرد پکعمل  نیاز ا

ر یز تأثین ھا انسان  بر قلوب  هک، بل واناتیح  یتنھا برا  نه  شان دعا و توجه  هکھستند 
 دھند.  یجا  گرانید  قلوبتوانند در  یرا م  مانیر و اکو نور ذ  تکو بر  ضیگذارد و ف یم

 با  و ارتباط  یتقو  مراتب  اختالف  بنا به  هکدارد   خاص  تکبر  یز نوعین  صادق  مؤمن
 باشد. یم  ز متفاوتین  اتکبر  نوع  نیپروردگار، ا

  راه  به»  قطیار  بن عبدالله«  ییراھنما  به س قیر صدکو ابوب ج  رمکا  رسول  حضرت 
 )١(دند.ی، رس داشت قرار»  نهیمد«  یدر نواح  هک» ُقبا«  به  هک  نیا ادادند ت  خود ادامه

 :ج الله انتظار رسول  چشم  نهیمد
روز بعد از  ، ھر است  نموده  تکحر»  هکم«از  ج  رمکا  رسول  هکدند یانصار شن  یوقت

  رسول  قدوممنتظر  و  رفته»  نهیمد«  رونیب  به ج حضرت  از آن  استقبال  ینماز فجر برا
خود   یھا خانه  ماندند و به ینبود، م دیشد  آفتاب  یگرما  هک  یشدند و تا وقت یم ج  رمکا

آوردند،   فیتشر ج  رمکا  رسول  یاتفاقًا وقت بود.  تابستان  یگرما  گشتند. موسم یباز م

 .١٦٢-١٦١  ، ص سابق  منبع  )١(
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روز منتظر ھر   مردم  هکبودند   دهید  انیھودیبودند.   رفته خود  یھا خانه  داخل  مردم
از   یافتاد، مرد ج  رمکا  رسول  به  چشمش  هک  یسک  نیمانند؛ اول یم ج  رمکا  رسول

  فیتشر اد زد و انصار را ازیبلند فر  یبا صدا ج  اسالم  ّرمکم  رسول  دنیبا د  هکبود،  ھودی
 )١(. باخبر ساخت ج  یگرام  رسول  ییفرما

 : نهیمسجد در مد  نیمسجد قبا و نخست
را   مردم  یھا سپرده ج الله رسول  ماندند تا از جانب  هکروز در م  سه س یعل  حضرت

رد تا در ک  مھاجرت  ادهیپ  یپا با  گاه  باز گرداند؛ آن  صاحبانش  بود به  حضرت  نزد آن  هک
 د.یگرد  ملحق سرکو ابوب ج حضرت  آن  به» ُقبا«  محل
و   چھارشنبه ، شنبه ، سه ردند: دوشنبهک  ، چھار روز در ُقبا اقامت اسالم  یامبر گرامیپ
 . شنبه پنج

از   پس  هک بود  یمسجد  نینخست  نماز گزاردند، و آن  ردند و در آنکمسجد ُقبا را بنا 
 شد.  تقوا ساخته  بر اساس ج خدا  رسول  بعثت
روز در آنجا  چھار  فقط ج  ضرتح  آن  هکاند  نوشته  سانینو رهیو س  نیثر موّرخکا

.  است  صّحت  به  مقرون  نیو ھم  ور استکروز مذ  چھارده  یبخار  حیدر صح  یماندند، ول
  در آن  هک  ینیزم  . قطعه اد گذاشتیبن  یُقبا مسجد  اھل  یبرا ج  رمکامبر ایدر آنجا پ
 بود.  لثومک  حضرت  به  ردند، مربوطک یم  کخرما خش

  شد و در شأن  ختهیر ج  حضرت  آن  کمبار  مسجد با دست  ی شالوده  نیزم  در ھمان
 د:یگو یم  مسجد قرآن  نیھم

َس َ�َ ﴿ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن  �َّۡقَوىٰ ٱل

َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ُ ٱَ�َتَطهَّ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۰۸التوبة: [ ﴾١٠٨ لُۡمطَّ
(و  ، است  دهیتقوا بنا گرد  ی هیبر پا  از روز نخست  هک(مانند مسجد ُقبا)   یمسجد«

و   یستیا  یبرپا  در آن  هک  است  ) سزاوار آن است  الله بوده  یتنھا رضا  آن  مراد سازندگان
  یخود را (با ادا)  روح و  خواھند (جسم یم  هکھستند   یسانک. در آنجا  ینماز بگزار

 .»دارد یم  دوست را  زگانکیپا  دارند و خداوند ھم  زهکی) پا درست  عبادت
  برداشتن  رد. ھنگامک یار مک  هیبا بق  مسجد ھمراه  ز در ساختنین ج  حضرت  آن

 .١٨٥  ، ص سابق  منبع  )١(
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 گفتند:  یآمدند و م یم  ارانیو   شد، ارادتمندان یم  خم  کمر مبارک،  نیسنگ  یھا سنگ
 .» مینک یم  را حملھا  آن د، مایندھ  باد! شما خود را زحمت  ما قربانتپدر و مادر «

  گر را حملید  یسنگ  دوباره  یرد، ولک یم  را قبولھا  آن درخواست ج  حضرت آن
  رد و چونک یار مک  ارگرانکز با ی، شاعر بود، او نس رواحه  عبدالله بن  نمود. حضرت یم

 سرود: یاشعار را م  نیشد، ا یم  خسته
 و ال يبيت الليل عنه راقداً  أفلح من يعالج املساجدو يقرأ القرآن قائامً و قاعداً 

دار یھا ب خوانند و شب یم  قرآن  سازند، و در ھر حال یمسجد م  هک  یسانک«
 ».رستگارند مانند، یم

  جھت  نی. از ا است  از اسالم  یدیجد  دوران  ییوفاکُقبا سرآغاز ش  به  ورود اسالم
  آن  هکاند  متفق  نیثر موّرخکاند. ا ردهک  ادداشتیرا   آن  خیتار  یخاص  با اھتمام  نیموّرخ

  یالدیم ٦٢٢با سپتامبر   مطابق  بعثت  زدھمیس  سال  االول عیرب  در ھشتم ج  حضرت
 .)١(وارد ُقبا شدند

 : مسجد بعد منزل  اول
  یاسالم  امت  را به  درس  نیمسجد ُقبا ا  سیدر تأس  شکمبار  با اقدام ج امبریپ

  اجتماع و  نماز جماعت  یبرا  یر محلکف  ابتدا به  اقامتشان  در محل  هکدھد  یم
  احداث  د مشغولیجد  یھا کدر شھر  هک  یمسلمانان  است  ستهیشا  باشند. پس  مسلمانان

  به  هکاز آن  شیپو   شده  قائل  تیز اھمین  مسجد محله  احداث  شوند، به یم  خانه  یو بنا
و   ردهک  یگذار انیباشند، مسجد را بن  شیخو  یونکمس  منزل  یباسازیو ز  لیمکر تکف

 نند.ک  زنده  را در آن  ینبو  اعمال

 : کر و مباریخ  یارهاکدر   یارکهم
،  دانست ینم  و ننگ  بیرا ع  رد و آنک یار مک  ارانشی  ی هیبق  دوشادوش ج امبریپ
و   نداده  و غرور نشان برکز از خود تین  خیو مشا  نیا مرشدیو   قوم  بزرگان  است  الزم  پس
با   هک  قرار داده  شیخو  یرا الگو ج امبریپ  هکنند، بلکار نیرا اخت  و نوش  شیو ع  یراحت

  حمل  گسن  هیخود ھمانند بق  هکبل ، دستور نداده  باز ھم  مقام  یو بلند  عظمت  آن
  شیخو  رو و توانین  و از تمام  میباش  شگامیپ  ینید  یارھاکد در یز بایما ن  ردند. پسک یم

 .٣٦٥ـ  ٣٦٤  ، ص دانیجاو  فروغ  )١(
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 . میریار بگک
ز) ھر روز ی(بعدھا ن ج امبریپ  هک  آمده بعمر  از عبدالله بن  یحیصح  ثیدر احاد

  نماز به  عتکدو رو در آنجا  رفتند یمسجد ُقبا م  به  ادهیپ  یو گاھ  یبا سوار  یگاھ  شنبه
 آورند. یم  یجا

 فرمودند: ج  حضرت  آن  هک  شده  تیروا س فیحن  بن  از سھل
 نماز  عتکمسجد ُقبا برود و دو ر  و به  خود وضو گرفته  در منزل  هک  یھر فرد«

 )١(»ند.ک یاو عطا م  به  ُعمره  یک  ثواب  بگذارد، خداوند متعال
 سوارمتعال خداوند   فرمان  ) بهج امبری(پ  روز جمعه)  یعنید، (یرس  روز پنجم  یوقت
 النجار ـ یبن  دنبال  سوار شد و به  شانیسر ا  پشت سرکشدند و ابوب  بکبر مر

  اطراف  آنان  هک  یرھا حاضر شدند و در حالیز با شمشین  ـ فرستادند، آنان  شانیھا یدائ
  محل  ، به جمعه نماز  ر شدند. وقترھسپا  نهیمد  یسو  بودند، به  را گرفته ج حضرت  آن
  یواد  در آن  نونکا  ھم  هک  یمسجد  دند. در موضعیرس»  عوف  بن  سالم  یبن«  ونتکس

 .)٢(بود  صد تنیک  نمازگزاران را خواندند و شمار  نماز جمعه  ، با مسلمانان ھست

 ی:، خطبة التقو خطبه  نیو نخست  نماز جمعه  نیاول
  نماز جمعه  ی خطبه  نیروز برگزار نمودند و اول  نیرا در ا  نماز جمعه  نیاول ج امبریپ

  و ھر حرفش  و بالغت  فصاحت  خطبه  آن  ھر لفظ  هکد یراد گردیا  انکم  نیز در ھمین
  یبرا  اش لمهکو ھر   است  اتیح  آب ، دالن مرده  شفا و جھت  ینفسان  امراض  یبرا

  ی(طور  خطبه  آن  . عبارات ذتر استیتر و لذ نیریش  توممخ  قیھنوز از رح  ذوق  صاحبان
 : است  نی) ا ردهک  نقل  ریابن جر  هک

أمحده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وال أكفره، وأعادي من  ،احلمد هللا«

أرسله باهلد  ،يكفره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأن حممداً عبده ورسوله

والنور واملوعظة عىل فرتة من الرسل وقلة من العلم وضاللة من الناس وانقطاع من الزمان 

 ودنو من الساعة وقرب من األجل، من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهام فقد غو

 .١٧٢ ، ص١ ، ج ھشام ابن  ی رهیاز س  نقل ١٤٥  ، ص٢ ، ج یمصطف  رتیس  )١(
 .٣٤٤  ، ص د نبوتیخورش  )٢(
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م أن ، ثاملسلمَ  ضالالً بعيداً، وأوصيكم بتقو اهللا فإنه خري ما أوىص به املسلمُ  وفرط وضلَّ 

حيضه عىل اآلخرة وأن يأمره بتقو اهللا، فاحذروا اهللا من نفسه وال أفضل من ذلك نصيحة 

وال أفضل من ذلك ذكراً، وأن تقو اهللا ملن عمل به عىل وجل وخمافة من ربه عون صدق 

عىل ما تبغون من أمر اآلخرة، ومن يصلح الذي بينه وبني اهللا من أمره يف الرس والعالنية ال 

يكن له ذكراً يف عاجل أمره وذخراً فيام بعد املوت حني يفتقر املرء  ،ذلك إال وجه اهللاينوي ب

رُُ�ُم ﴿ إىل ما قدم، وما كان من سو ذلك يود لو أن بينه وبينه َمَدۢ� بَعِيٗد�ۗ َوُ�َحّذِ
َ
ُ ٱأ َّ� 

ُ ٱوَ  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  َّ�  ِ ال خلف  ،والذي صدق قوله وأنجز وعده ]۳۰آل عمران: [ ﴾٣٠ ۡلعَِبادِ ٱَرُءوُفۢ ب

ُل ﴿ فإنه يقول عز وجل: ،لذلك ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  ۡلَقۡوُل ٱَما ُ�َبدَّ ۠ بَِظ�َّ نَا
َ
� ٓ يَّ َوَما ، ]۲۹ق: [ ﴾٢٩َ�َ

فاتقوا اهللا يف عاجل أمركم وآجله، يف الرس والعالنية، فإنه من يتق اهللا يكفر عنه سيئاته 

، وإن تقو اهللا يوقي مقته ويوقي سخطه،  ويعظم له أجراً، ومن يتق اهللا فقد فاز فوزاً عظيامً

وإن تقو اهللا يبيض الوجوه ويريض الرب ويرفع الدرجة، خذوا بحظكم وال تفرطوا يف 

ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبني،  ،جنب اهللا، قد علمكم اهللا كتابه وهنج لكم سبيله

، وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم فأحسنوا كام أحسن اهللا إليكم وعادوا أعداءه

وسامكم املسلمني ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حيّ عن بينة وال قوة إال باهللا، فأكثروا 

ذكر اهللا واعملوا ملا بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبني اهللا يكفه اهللا ما بينه وبني الناس ذلك 

ويملك من الناس وال يملكون منه، اهللا أكرب وال  ،بأن اهللا يقيض عىل الناس وال يقضون عليه

 .)١(»قوة إال باهللا العظيم
  طلب  تیو ھدا  ، مغفرت کمکخدا را، و از او   نمک یاد می  کیپا  (الحمد لله) به 

  یو  و دشمنان  افرانکو با   ورزم یفر نمکاو   به  و نسبت  ام آورده  مانیاو ا  به و  نمک یم
ندارد و   یکیشر  گونه چیو ھ  است  یکیخدا   هک  دھم یم  یو گواھ  دارم  یو دشمن  عداوت

 و نور  تیھدا  ھمراه  او را به  خداوند متعال  هک  اوست  عبد و رسول ج محّمد ھمانا
 بود و تنھا  منقطع  اء و رسلیانب  سلسله  هکرد ک  مبعوث  یوقت  ھمان  و موعظه  متکح

 .١٥٠ ١٤٩  ، ص٢ ، ج یمصطف  رتیو س یخ طبریتار )١(
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  واقع  یو گمراھ  ضاللت  یھا در گرداب  بود و مردم  یباق  علماز   یاسم  نیزم  یدر رو
 بود.   بیقر  امتیبودند و ق

  هک  یسکو   است  تیھدا  ند ھمانا او بر راهک  از خدا و رسولش  اطاعت  هک  یسک
  یرد و تجاوز نمود، و در گمراھک  را گم  ند ھمانا راهکرا   خدا و رسولش  ینافرمان

 د. مبتال ش  یدیشد
  نفر مسلمان  یک  تیوص  نی. بھتر نمک یم  تیوص  یو خداترس  یتقو  شما را به  من

 و  یخداترس  دھد و به  بیترغ  آخرت  او را به  هک  است  نیگر اید  مسلمان  یبرا
  حتینص  چید؛ ھی، باز آئ دهیشما را ترسان  خداوند متعال  ند. لذا از آنچهکامر   یزگاریپرھ

  نیمع  نیبھتر  آخرت  جھت  یو خدا ترس  ی. ھمانا تقو ستین  یباالتر از تقو  یا و موعظه
 .  است  یو مددگار

  فقط  ند و ھدفشک  خدا درست  به  را نسبت  شیخو  ظاھر و باطن  هک  یسکھر 
  نیا  وقت  نباشد آن  مّد نظرش  ییایدن  یغرض  گونه چیباشد و ھ  خداوند متعال  یرضا

  رهیذخ  ، و بعد از مردن و شھرت  عّزت  ا سببیدر دن  ظاھر و باطنش  همخلصان  اصالح
  شود عوض یم  محتاج  یلیخ  صالحه  اعمال  یبرا  انسان  هک  یباشد ھنگام یم  آخرت

  اعمال و  من  نیب  اشک  یا  هکند ک یتمنا و آرزو را م  نیا  ردهک  یتقو  خالف  هک  ییارھاک
 شد. یجاد میا  یدور و دراز  مسافت  بدم

  نیاز ا  دنیترسان  نیترساند و ا یخود م  و جالل  شما را از عظمت  خداوند متعال
. خداوند  است  مھربان  تینھا یخود ب  بندگان  به  نسبت  خداوند متعال  هک  است  جھت
خود   و وعده  . در قول است  شیخو  وعده  نندهکفا یو ا  است  خود راست  در قول  متعال
 ند. ک ینم  خالف

ُل ﴿ د:یفرما یم  خداوند متعال ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  ۡلَقۡوُل ٱَما ُ�َبدَّ نَا۠ بَِظ�َّ
َ
يَّ َوَمآ �  .]۲۹ق: [ ﴾٢٩َ�َ

از خدا   هک  یسکد، ھمانا یبترس  ظاھرًا و باطنًا از خداوند متعال  و آخرت ایلذا در دن
  تیعنا  میاو اجر عظ  شد و بهک یعفو م  او قلم  یھا بر گناه  خداوند متعال بترسد،

. ھمانا خدا  گشت  لیما  بزرگ  یابیامک  از خدا بترسد ھمانا به  هک  یسک د ویفرما یم
  خداوند متعال  یو ناراض  و عقوبت  را از غضب  انسان  هک  است  یزیچ  گونه  آن  یترس

 دھد. یم  نجات
  یخداوند  یرضا  لهیسازد و وس یو منور م  ھا را روشن چھره  امتیروز ق  یھمانا تقو

امر   نید و در ایینما  یبردار بھره  ید از تقویدار  طاقت  شود. ھر اندازه یم  درجات  و رفع
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  جھت  خداوند متعال د.ییننما  یوتاھک  گونه چیھ  یخداوند  د و در اطاعتینکن  یسست
را از   انیتا راستگو  ساخت  روشن  تانیرا برا  تیھدا  فرمود و راه  را نازل  شما قرآن  میتعل

شما   فرموده  بر شما احسان  متعال خداوند  هک  یطور  ھمان  جدا سازد. پس  انیدروغگو
او   د و در راهیباش  داشته  او عداوت  دشمنان د و بایآر  یجا  او را به  اطاعت  یخوب  به  ھم

 د.ینک جھاد  ُماحّقهک
  یعنی(  نھاده  نام  و شما را مسلمان  نموده  انتخاب خود  یشما را برا  پروردگار متعال

  یشدن  کھال  هک  یسکھر   هک  است  نیخداوند ا  د) ھدفیو فرمانبردار خود گردان  عیمط
  بعد از آمدن  است  یماندن  یباق  هک  یسکشود و ھر   کھال  حّجت  بعد از آمدن  است

 خداوند  یاریو   ر از نصرتیغ  یو قّوت  قتطا  چیبماند. ھ  یباق  زنده  رتیبا بص  حّجت
  عمل  آخرت  ید و براینکاد ی  ثرتک  را به  نخواھد داد، لذا خداوند متعال  نفع  متعال

 د.ینک
  تیفاک  او را از مردم  ند خداوند متعالک  خود را با خدا درست  اعمال  هک  یسکھر 

  دھد نه یرا دستور م  را خدا مردمیز تواند او را ضرر برساند؛ ینم  یفرد  چیند و ھک یم
  کز مالیچ  چیدر مورد ھ  و مردم  است  مردم  تمام  کمال  خدا را، خداوند متعال  مردم
  ییجو ر چارهکد، در فینک  درست  تانیخود را با خدا  ی ستند (لذا شما رابطهیخدا ن
 العظيم. باهللا الإ قوة كرب والاهللا أ)  است  یافکرا   د، خداوند ھمهیفتین  مردم

 :بایز  مظهر ُخلق
  هکوجود آن راد نمود، بایا  بعد از ھجرت  هکبود  ج  حضرت  آن  ی خطبه  نینخست  نیا

  ی در خطبه  ھم رد، اما بازک  یزندگ  مظلومانه  هکم  نکیمشر  ی ر سلطهیز  سال  زدهیس
و   یو خداترس  یتقو از  عالوهار نبرد و ک  بهھا  آن به  نسبت  یناپسند  ی لمهک  چیخود ھ

  یرا ویآمد؛ زین  رونیب  شکمبار  و بد از زبان  زشت  حرف  یک  یحت  آخرت  یریگ آماده

ل  َ كانِّ «  مصداق عَ لُق  یلَ ظ  ٍ خُ  بود. » ميعَ

 نمود؟  استقبال ج  حضرت  از آن  چگونه  نهیمد
 س قیر صدکابوب  ھمراه ج  رمکا  شتافتند. رسول ج امبریپ  استقبال  به  یانصار، ھمگ

بود.  ج  رمکا  رسول  بًا ھمسنیتقر  قیر صدکنشستند. ابوب  ییخرما  درخت  ی هیر سایز
را از  ج  رمکا  بودند، لذا نتوانستند رسول  دهیرا قبًال ند ج حضرت  آن  مردم  اغلب
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بر  امر شد، با چادر خود  نیا  متوجه سرکابوب  حضرت  یدھند. وقت  صیتشخ سرکابوب
 را بشناسند.  ج حضرتآن،  ند تا مردمکاف  هیسا ج  رمکا  رسول  یباال

داشتند. انصار   تکشر ج  رمکا  رسول  استقبال  نفر از انصار در مراسم ٥٠٠حدود 
 ردند: ک  ، عرض ج حضرتآن  بعد از استقبال

د. ما یباش یم  ونئو مص  د، شما از ھر نظر مأمونیاوریب  فی! تشرج الله  ا رسولی«
 .» میھست  خدمت  آماده  یھمگ

  مردم  انبوه  تیجمع  شیشاپی، پ قیر صّد کابوب  ، حضرت ار غارشیو  ج  رمکا  رسول
  رونیب  گفتن  رمقدمیو خ  استقبال  یبرا  نهیمد  مردم  سو تمام  ردند. از آنک یم  تکحر

 د:یپرس یم  یگریاز د  یکی ردند و ھرک یم  ھا نگاه بام  از پشت  بودند و زنان  آمده
مأ« مأهو،   هيُّ  ؟. است  یکدامک، او  است  یکدامک. او »؟هو  هيُّ

 د:یگو یم س انس  حضرت
و  ج  رمکا  رسول  حضرت  ی. وقت میدیرا ند  منظره  آن  مثل  یا منظره  چیھ  ما دوباره«

از   هک  یحالدر   و بزرگ  کوچک از  اعم  مردم  یشدند، ھمگ  نهیوارد مد س قیر صدکابوب
 گفتند: یم  نیآمدند، چن یم  رونیب  شان یھا خانه

 آوردند.  آوردند. الله اکبر، محمد تشریف  الله تشریف  الله اکبر، رسول
 )١(».الله آمدند  آوردند. الله اکبر رسول  الله اکبر، محمد تشریف

 د:یگو یبود م  خردسال  وقت  آن  هک س عازب  براء بن
  خوشحال  شانیا  از آمدن  یقدر  به  آوردند، مردم  فیتشر  نهیمد  الله به رسول  یوقت«

ھا  کزینک  یبودند، حت  نشده  خوشحال  اندازه  نیا  گاهچیھ  هکشدند   و شادمان
 آوردند).  فیالله تشر (رسول» الله  رسول  قدم«گفتند:  یم

  شیخو  یزندگ  در طولھا  آن گفتند.ر یبکت  یالله با شادمان  رسول  از قدوم  مسلمانان
 بودند.  افتهین  دست  یشاد  نیچن  به

د یناز یم و افتخار  مسّرت  یھا شور و سرور بود و در حّله  پارچهیک  یاز شادمان  نهیمد
اشعار را   نیبودند ا  در سرور و نشاط  غرق  هک  یانصار در حال  د. دخترانیبال یو م

 سرودند: یم

 . و مسلم  ی، بخار هیعل  مّتفق  )١(
                                                 



 ٥١  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

   الوداع  ثنيّات  لينا منالبدر ع  طلع

   الشكر علينا ما دعا هللا داع  وجب

  عمر املطاباأل  فينا جئت  أهيا املبعوث
 . دار گشتیبر ما پد»  وداع«  یھا گردنه  از جانب  املکو   تابان  ماه
ند، بر ما ک یم دعا  درگاھش  به  یا بنده  هک  یپروردگار تا ابد و تا وقت  ر و سپاسکو ش
 شد.   واجب

  یسو از  ی! دستور و اوامر یا دهیرس  نبوت  و به  ختهیما برانگ  انیدر م  هک  یسک  یا
 . میفرمانبردار  در برابر آن  یو ما ھمگ  است  االطاعت  الزم  هک  یا پروردگار آورده

 د:یگو یبود) م  کودک  وقت  در آن  هک( س یانصار  کمال  بن  انس  حضرت
  از آن  یروز  چیھ  . من آنجا بودم  شدند من»  نهیمد«وارد  ج الله  رسول  هک  یروز«

 )١(».آوردند  فیتشر » نهیمد«  نزد ما به ج الله رسول  هک  ام دهیتر ند یباتر و نورانیروز، ز

 :دیجد  درس
 و  یرّبان  یورود علما  ھنگام  به  و شعرخواندن  ردنک  یو شاد  یجمع  استقبال

و   یخوان نعت و غلّو در  اغراق  هک  یشرط  ندارد به  یالک، اش ینیدلسوز د  یھا تیشخص
 رد.ینگ  صورت  مراسم  نیدر ا  یرو ادهیو ز  ز اسرافین

نة ی(مد»  ثربی« بعد  روز به  شد. از آن  نهیوارد مد  نماز جمعه  یاز ادا  پس ج امبریپ 
 شود. یم  گفته»  نهیمد« اختصار  به  هکشد   دهی) نامج امبری= شھر پ  الرسول

  یبا و ، در راه  گروه  ، گروه ردند. مردمک  تکحر  نهیمد  یسو  به ج  رمکا  رسول
 گفتند:  یم ند.یگز  اقامتھا  آن نزد  هکخواستند  یم  ج حضرتآنو از   ردهک  مالقات

شما   خود در خدمت  لیو وسا  اناتکام  د، ما با تمامیالله! شما نزد ما بمان  ا رسولی«
 » گرفتند. یو مھار شتر را م  میھست

 فرمود: یم ج  حضرت  آن
 .»نّها مأمورةإخلوا سبيلها ف«

 ». خداوند ـ مأمور است  او ـ از جانب  هکد؛ چرا یشتر را باز بگذار  راه

 .١٨٦  ، ص  رحمت ّینب  )١(
                                                 



 ساز در سه سفر سرنوشت همگام با نبّی رحمت    ٥٢

 افتاد.  بار اتفاق  نیماجرا، چند  نیا
  کوچک  دختران گذشتند،» نجار  یبن»  ی منطقه  ی از محدوده ج  رمکا  رسول  یوقت
 خواندند: یشعر را م  نیزدند ا ی م ّدف  هک  یدر حال

 جار  النجار يا حبذا حممد من  بني  جوار من  نحن
 . محمد است  ما حضرت  هیھمسا  هک  میخوشبخت  ، چه مینجار ھست یبن  ما دختران

امروز   هک  ییتر در جادند، شیرس» نجار  بن  کمال  یبن«  خانه  به ج حضرتآن  یوقت
دو   به  هک خرما بود  گاه جا خرمن نی. ا نشست  نیزم  به  است  یمسجد نبو  ی دروازه

 ج  رمکا  رسول  یمادر  لیفام» نجار یبن«و   داشت  تعّلق» نجار یبن«از   میتی  کودک
 بودند.

  یالنجار دیز  (خالد بن»  سوبیابوا«از شتر فرود آمدند، فورًا  ج  رمکا  رسول
  ھمانم ج رمکا  رسول خود بردند و  خانه  ، به را برداشته  ج حضرتآن  لی) وسا یالخزرج

 .)١(دندیوشکار یبس ج  حضرت آن  داشتیو گرام  افتیدر ض»  وبیابوا«او شدند. 

 : یارکو فدا محبت
  حیترج بر  یبودند مبن  یقرآن  یھا هیآ  یو واقع  ینیع  یھا مصداق ج امبریپ  ارانی

خدا و   به  یواقع  عشق  علت  به  هکبودند   . آنان و فرزندان  و مال  امبر بر جانیپ  دادن
 گذشتند. یم  شیخو  یدرون  الیام  یاز تمام  رسولش

 : منازل  و احداث  یمسجد نبو  سیتأس
  خواند و از آنان خود  شیبودند، پ  گاه خرمن  صاحب  هکرا   کیودکدو  ج  رمکا  رسول

  دو پسر عرض  آن نند.کبنا   یمسجد  خود را بفروشند تا در آن  نیزم  هک  خواست
ردند کن  قبول  حضرت آن ، اّما مینک یشما اھداء م  را به  نیزم  نیالله! ما ا  ا رسولیردند: ک

 .)٢(و مسجد را ساختند  دهیرا خر  آن  و باالخره
و   داشت یبرم  رد و خشتک یار مکمسجد،   شخصًا در ساختن ج  رمکا  رسول
 نمودند. یم  یرویپ  یز از وین  مسلمانان

 .١٨٧  ص،  سابق  منبع  )١(
 . حیالصح  در الجامع  یبخار  تیروا  )٢(

                                                 



 ٥٣  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

 : گفت یم  نیچن ج امبر بزرگواریار، پک  یدر اثنا
 .األنصار واملهاجرة  خرة فارحماآلأجر  األجر  إن  ا�

 . نک  یمھربان  نیبر انصار و مھاجر  . پس است  ، أجر آخرت یخدا، اجر واقع  یا
  را سپاس  سرودند و پروردگارشان یبودند. شعر م  ار شاد و خوشحالیبس  مسلمانان

  هکنید تا ایگز  اقامت  ماه  ھفده» س وبیابوا«  در خانه ج  رمکا  رسول  گفتند. حضرت یم
  ھمچنان  نیفرمود. مھاجر  انکم  خود نقل  خانه  به  شد، سپس  ساخته  اش مسجد و خانه

  یمسلمان  چیھ  هکدر م  وستند. سرانجامیپ یم ج  رمکا  رسول  و به  نموده  ھجرت  هکم از
از   یا خانه  نهیفار باشد و در مدک  ا محبوسی  فتنه  یمبتال  هک  یسکجز   نماند به  یباق

 .)١(شدند  مسلمان  افراد آن  هکنیمگر ا نماند  یانصار باق  یھا خانه

 : مانیتی  ، بخصوص گرانید  حقوق  تیرعا
  یسع  هک، بل گرفت ینم  یسکرا با زور از   یزی، چ یمسجدساز  یبرا  یحت ج امبریپ

  هیناکو   ر طعنهیتأث  تحت  هکنیا  و بدون  املک  تیخاطر و رضا  بینمود افراد با ط یم
ز یامروز ن  ند. پسینما  میتقد  ینید  یارھاک  یرا برا  شان رند، اموالیقرار گ  گرانید

ا یو با زور و   قرار داده را الگو ج امبریپ  ی مانهیرک  اخالق  نید ایبا  خیو مشا  قوم  بزرگان
و مسجد   ، مدرسه خانقاه  ساختن  به  اقدام  و ارادتمندان  و منسوبان  دانیمر  اجبارنمودن

 نند.کن

 : یاسالم  خیتار  ی، ابتدا ھجرت  ی واقعه
  ی هکاز م ج امبریپ  در مورد روز خروج  هک  یمختلف  اتیروا  یتمام  یاز البال  آنچه

  اواخر صفر سال در ج امبریپ  هکنید ایآ یم  دست  ُقبا به  به  ز ورودشیو ن  رمهکم
اند و  دهیرس  نهیمد  به  سال  نیا  االول عیرب  لیو در اوا  شده  خارج  هکاز م  یھجر  زدھمیس

 شود. یم  در نظر گرفته  ماه  نیز از ھمین  یاسالم  خیتار
 د: یفرما یم /یزھر  عالمه

 »شد.  روز شروع  از ھمان ج الله  دستور رسول  به  یاسالم  خیابتداء تار«
از  را  خیتار  هکبردند، دستور دادند   فیتشر  منوره  نهیمد  به  چون  هک  است  نقل

  آورده ر دریتحر  ی رشته  به»  لیلکا«در   مکرا حا  تیروا  نینند. ھمک  شروع  االول عیرب

 .  رحمت ّیاز نب  نقل  ، به٥٠٠ـ  ٤٩٩  ، ص١ ، ق ھشام  ابن  رهیس  )١(
                                                 



 ساز در سه سفر سرنوشت همگام با نبّی رحمت    ٥٤

  شده  شروع سعمر  حضرت  از زمان  یاسالم  خیتار  یابتدا  هک  است  نی، اما مشھور ا است
 . است

  حضرت  به س یاشعر  یابوموس  حضرت  هک  است  یمرو  نیریس  و محّمد بن  یاز شعب
  ندارند. حضرت  خیتاررسند اما  یم ما  شما به  دستورات  هک  نوشت  یا نامه سعمر
  دعوت  خیتار  نییتع  یبرا  مشورت  را جھت شرامک  اصحاب  . قـھ ١٧  سال سعمر

گفتند: از   یا آغاز گردد و عّده  ینبو  د از بعثتیبا  خیابتداء تار گفتند:  ینمود. بعض
 شود.  شروع ج  حضرت آن  د از وفاتیگفتند: با  یگروھ ، و ھجرت

  بعد از ھجرت رایآغاز گردد؛ ز  د از ھجرتیبا  یاسالم  خیتارفرمود:  سعمر  حضرت
  یرأ  نیا  باالتفاق  شد. ھمه  جا شروع از ھمان  اسالم  و غلبه  جدا شد و عّزت  از باطل  حق

 شود.  شروع  از ھجرت  خیابتداء تار  هکد یرس  بیتصو  به  دند و سرانجامیاو را پسند
  را رسولیز آغاز گردد،  االّول عیاز رب  یاسالم  خیابتداء تار  رفت ید می، ام اسیبنابر ق

  محّرم  در ماه ج  رمکا  رسول  برد، اما چون  فیتشر  منّوره  نهیمد  به  ماه  نیدر ھم ج الله
شد.   شروع  از محّرم  یاسالم  خیتار  جھت  نیبود از ا  گرفته  ھجرت  جھت  یقطع  میتصم

  حج  به  الحجه یردند و اواخر ذک  عتیب  شکمبار  دست  به  الحجه یذ  انصار در دھم
  چند روز بعد از مراجعت ج الله  نمودند. رسول  مراجعت  نهیمد  به  بردند سپس  فیتشر
نند؛ لذا ک  داد تا ھجرت  اجازه شرامک  اصحاب  و به  را گرفت  سفر ھجرت  میھا، تصم آن

 و س عثمان  حضرت  بر آن  . عالوه)١(شد  دادهقرار   الحرام  محرم  یھجر  ابتداء سال
د از یبا  یھجر  ابتداء سال  هکشنھاد دادند یپ سعمر  حضرت  ز بهین س یعل  حضرت

 .)٢(آغاز گردد  الحرام  محرم

 : یقمر  خیتار  شتر بهیب  توجه
بھتر از  را  یالدیم  خیز تارین  شتر مسلمانانیھا، ب یغرب  فراوان  غاتیتبل  سبب  امروز به

  ھا احترام یحیمس ز ھمانندیاگر قرار باشد ما ن  هک  یاند، در حال ردهک  حفظ  یقمر  خیتار

  یو عمدة القار ٣٥٢  ، ص١  ج  ی، زرقان٢٥٢  ، ص٢  ج  یطبر  خی، تار٢٠٩  ، ص٧  ج  یالبار  در فتح  )١(
مراد از والفجر، فجر   هک  شده  تیروا ب عباس  عشر از ابن  الیر ولیتفس  ، تحت١٢٨  ، ص٨  ج

 گردد. یآغاز م  از آن  یاسالم  ابتداء سال  هک  است  محرم
 .١٤٧ ١٤٦  ، ص٢ ، ج یمصطف  رتیس  )٢(

                                                 



 ٥٥  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

  از آن ج  حضرت آن خود  هک  یخیتار  د بهی، با میشو  قائل  امبرمانیپ  یبرا  یو عظمت
  شتهدا  یشتریب  ، توجه است  دهیرا برگز  ز آنین  ز پروردگار سبحانیو ن  نموده  استفاده

  روزمّره  یارھاکو   اتباتکز در مین  یقمر  خی، از تار شورمانک  جیرا  خینار تارکو در   میباش
 . میینما  استفاده

 : منّوره  ی نهیدر مد ج الله  رسول  اقدامات

 : یاسالم  ومتکح  سی) تأس١
  یالھ  نیقوان  دنیگردان  مکو حا  یاسالم  ی جاد جامعهی، ا اسالم  مھم  از اھداف  یکی

  را وضع  ینیقوان  شیخو  از جانب  یکھر   یطاغوت  یھا ومتکباشد. ح یم  جامعه  در آن
  حقوق  از اوقات  یاریبس  جھت  نیھم  اند، به پرداخته  شیخو  منافع  شتر بهیو ب  ردهک

  فاهدر ر  یا د تا عدهیآ یوارد م  و ستم  ظلم ، فیضع  ی و بر طبقه  شده  مالیپا  شھروندان
 باشند. 

و   فحشا داشته و فساد و  ، ظلم ضیتبع  در رفع  یسع  یاسالم  ومتکجاد حیبا ا  اسالم
و   نیتر ھمانا سالم  هکـ   قرآن  قانون  دنیگردان  مکو حا  یو برابر  جاد عدالتیا  یبرا

 د.ینما یم  تالش  ـ در جامعه  ھاست قانون  نیبھتر
ا یدن تا در  را گذاشت  یومتکح  نیچن  یبنا  سنگ  نیاول  نهیدر مد ج امبریپ

  یا نباشد؛ جامعه  یو جور خبر  و ظلم  ضیاز تبع  در آن  هکباشد   وجود داشته  یا جامعه
و ثروتمند   قشر ُمرّفه  آن در  هک  یا شود؛ جامعه  یدگیرس  اد مظلومانیفر  به  در آن  هک

  و مسؤوالن  سیرھبر و رئ  آن در  هک  یا رند؛ جامعهیاستثمار نگ  را به  گرانی، د جامعه
  عیضا  ، ضوابط خاطر روابط  به  آن در  هک  یا نند؛ جامعهک  یزندگ  مردم  ی هیھمانند بق

 نشود و...  افتی  یاثر  یخوار رانت و  یاز دزد  در آن  هک  یا نشود؛ جامعه
ابعاد   یتمام داد و در  جیرا ترو  قرآن  تیمکحا  منّوره  ی نهیدر مد ج امبریپ  پس
  علت  نیھم  نمودند، به را اجرا  قرآن  دستورات  یاسیو س  ی، فرھنگ ی، اقتصاد یاجتماع

 افتند.ی  دست  فاضله  ی نهیو مد  یمدن  ی جامعه  به
  لکیتش  یاسالم  ی جامعه  یک  مسلمانان  هکبود   دهیرس  آن  وقت  نهیدر مد  پس
  ی و از ھر جامعه باشد،  متفاوت  یجاھل  ی با جامعه  یزندگ  مراحل  یدر تمام  هکبدھند 

  ییو الگو  ندهینمودار و نما ز باشد، و بتواندیمتما  زمان  ، در آن یبشر  موجود در جھان
را در   و عذاب  نجهکش  و اقسام  انواع  خاطر آن  به  مسلمانان  هکـ   یاسالم  دعوت  یبرا
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 )١(باشد.  بوده بودند ـ  ردهک  تحّمل  یمتماد  سال  ده  طول

 : در جامعه  قرآن  قانون  ردنک  مکحا
  در آن  قرآن  ردنک  مکحا  بدون  فاضله  ی نهیو مد  یاسالم  ی جامعه  به  افتنی  دست

  توان یم را  یومتکو ح  یاسالم  توان یرا م  یا جامعه  نخواھد شد. پس  ی، عمل جامعه
  ذھن  ی ساخته و  شده  وضع  نیرا بر قوان  قرآن  نیقوان  هکد ینام  یاسالم  ومتکح

 ند.ک  ادهیپ  دھد و در جامعه  حیھا، ترج انسان
  هکندارد   انکام  یا جامعه  نیچن  یک  یگذار انیو بن  یسازندگ  هک  ستین  دهیپوش

  یطوالن  یزمان  ستیبا یم ریرد؛ و ناگزیپذ  تی، تمام ساله  یکا ی،  ماھه  یکا ی،  روزه  یک
  یو اجرا  یو پرورش  یآموزش و  یار فرھنگکو   یگذار و قانون  عیتا تشر  گذشت یم

و   سیتأس  نیا  یاصل  و سرپرست  لیفکخداوند  رد.یبگ  لکش  کاند  کاند  یاسالم  نیمواز
، و  مسلمانان  و ُمرشد تازه  یاوامر الھ  یز ُمجرین ج  اسالم  یامبر گرامیبود، و پ  عیتشر

 ، آنان  ی هکیو تز  مسلمانان  یو انسان  ینید  تیترب  یدر راستا  شیخو  نیرید  ارانیگر ید
 بودند.  اسالم  عتیشر  نیمواز  طبق

ِيٱ ُهوَ ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧ ۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

 .]۲الجمعة: [ ﴾ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ
  اتیآ د،یگردان  مبعوث  را از آنان  رسول  انیُام  انیدر م  هک  ھموست  قدوس  یخدا«

 .»اموزدیب  متکح و  تابک  آنان  ند، و بهک  هکیرا تز  ند و آنانک  تالوت  آنان  یرا برا  یو
در  ج  رمکا  رسول  حضرت  هکبود   یا مسئله  نیتر ) بزرگ یاسالم  ی جاد جامعهی(ا

و مراد خدا و   یاصل اعال و مقصود  خود، ھدف  نیداشتند، و ا  با مسلمانان  ییارویرو
و   یعارض  ی مسئله  یک  هک  است  بود، ومعلوم  یمحّمد  و رسالت  یاسالم  از دعوت  رسول

  افتنی  قیتوف  یبرا  زمان  از بهیبود و ن  لیاص  ی هیقض  یک  هکنبود، بل  یزدگ در خور شتاب
 .)٢(بود  و معقول  محسوس  در آن

 : ندهیآ  به  دوار بودنیام
  به ازین  هک  است  یو مھم  ار بزرگک،  ناب  یاسالم  ی جامعه  به  افتنی  و دست  دنیرس

 .٣٥٣  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 .٣٥٤  ، ص د نبوتیخورش  )٢(

                                                 



 ٥٧  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

  به  و دو ماه  ماه  یکدر   د انتظار داشتینبا  دارد؛ پس  دراز مدت  یھا و برنامه  زمان
خدا و   به  لکد و تویبا ام  هک  است  نیا  د؛ ضرورتیرس  یاسالم  ومتکح  اوج  ی نقطه

 شد.  یکنزد  یاسالم  ومتکح  ی قّله  یسو  به  گام  به  گام  حیصح  یا برنامه  داشتن

 : یو برادر  اخّوت  مانی) پ٢
  مسلمانان  انیم»  یو برادر  اخّوت  مانیپ«  منّوره  ی نهیدر مد ج امبریپ  دوم  اقدام

 بود.» انصار«و » مھاجر«
و   وحدت  از بهین  یاسالم  ومتکجاد حیا  یبرا  هکدانستند  یم  یخوب  به ج امبریپ

 باشد. یم  یرنگیک
تر و  تمام  چه ھر  با سرعت  ستیبا یم  هکبودند   یو عارض  یمورد  مسائل  ی! بعض یآر
  آن  دست  نیاز ا  مسئله  نیشدند. مھمتر ی م ّ حل  و خردمندانه  مانهکیح  حال  نیدر ع
و   نار اموالکار و در یشھر و د در  از آنان  دسته  یکبودند:   دو دسته  نهیدر مد  هکبود 
  مالکدر   هکبود   یانسان  یدر حّد نگران  آنان  یبودند؛ تنھا نگران  خودشان  و َحَشم  خدم
رباز یاز د  هکبودند، » انصار«  نانیبرد. ا یسر م  به  شیخو  ی اشانهکو   در خانه  و امان  امن
 برقرار بود.  نهیرید  دار و نفرت شهیر  یدشمن  شانیا  انیدر م

بودند، و   داده  را از دست  لیقب  نیاز ا  یزھایچ  ی ، ھمه گر از مسلمانانید  ی دسته
  ییبودند. ملجأ و مأوا » نیمھاجر«  نانیبودند. ا  ختهیگر  نهیمد  و به  برداشتهرا   جانشان

از ین  و رفع  معاش  نیتأم  آن  از راه  هکنداشتند   یببرند؛ شغل  پناه  آن  به  هکنداشتند 
 نند.ک  گذران  ینوع  به  هکنداشتند   ھم  یانداز و پس  رهینند؛ ذخک

شد.  یم  افزوده  نبود، و ھر روز بر شمارشان  مکز ین  نهیمد  به  پناھندگان  شمار آن
  هک  است  معلوم بود؛ و  صادر شده  خدا و رسول  به  مؤمن  ھر انسان  یبرا  ھجرت  اذن
  ی موازنه  پناھندگان  با حضور انبوه  هک  نداشت  یفراوان  ثروت  چنان  ز آنین  نهیمد

ز در برابر ین  دشمن  یروھاین دشوار،  تیوقعم  نینخورد. در ھم  بر ھم  اش یاقتصاد
  میرا تحر  نهیمد  مسلمانان  ینوع  به بودند، و  داده  ھم  دست  به  دست  نیو مسلم  اسالم

بود، و   گذاشته  اھشک  رو به  نهیمد  غذا به و  ورود قوت  هک بودند؛ چنان  ردهک  یاقتصاد
 .)١(دیگرد یرتر مدشوا تر و روز سخت  روز به  و احوال  اوضاع

  خیتا امروز تار  هکز یانگ ار شگفتیبس  یبا اقدام ج امبری، پ یشانیو پر  بحبوحه  نیدر ا

 .٣٥٥  ، ص سابق  منبع  )١(
                                                 



 ساز در سه سفر سرنوشت همگام با نبّی رحمت    ٥٨

  دهیگرد  ثبت  تیبشر  خیتار  یسبز و نوران  برگ  عنوان  و به  دهیخود ند  را به  ر آنینظ
 رد.کبرقرار  و انصار  نیمھاجر  انیرا م»  یو برادر  عقد اخّوت«،  است

و از   ساخت یم برقرار  یوند برادرینفر انصار، پ  یکھر فرد مھاجر و   نیب  بیترت  نیبد
در   هکآمدند  یشمار م  به  یقیو حق  یدو نفر ھمانند دو برادر تن  نیبعد ا  به  لحظه  آن

 برد. یم  ارث  شانیاز ا  ی، برادر مھاجر یانصار  فوت  صورت
خاطر   به  هکرا در م  شیخو  ییو دارا  ثروت  ی ھمه  هک  ینیمھاجر  لکش  نیو بد
  یخانمان یو ب  یتنگدست بودند از فقر و  گذاشته  یجا  به ج الله  رسول  یسو  به  ھجرت

  شیخو  یشاورزکو   کو خا  آب بودند و بر  نهیمد  میمق  هک  ییھا یدر آمدند و با انصار
 شدند.  یکقرار داشتند، شر

 د:یگو یدر زاد المعاد م /میق  ابن  عّالمه
  تن ٩٠  انیبود ـ در م  ھنوز نوجوان  هکـ   سکمال  بن  َانس  در منزل ج الله  رسول«

از   تن ٤٥با   نیاز مھاجر  تن ٤٥؛  بست  یو برادر  عقد اخّوت  نیاز انصار و مھاجر
 )١(»انصار

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٰ ۡمَ�
َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل َءاَمُنوا

َ
ِ ٱلِِهۡم َوأ ِينَ ٱوَ  �َّ َءاَوواْ  �َّ

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ  .]٧٢األنفال: [ ﴾وَّ

  ) مھاجرت شیخو  ی اشانهکو   اند و (از خانه آورده  مانیا  هک  یسانک  گمان یب«
اند (و  اند و) جھاد نموده ستادهیا  تالش  (به خدا  خود در راه  و مال  اند و با جان ردهک

و   را در منزل  نی(مھاجر  هک  یسانکاند،) و  خود گردانده  ی را برازنده  نیمھاجر  لقب
خدا و   یاند (و از سو نموده  یاری)  و مال  را با جان  شانیاند و (ا داده  خود) پناه  یمأوا

و   گرند (و مسؤلید  یبرخ  ارانی  از آنان  یرخاند،) ب داشته  افتیانصار در  غمبر لقبیپ
 .»گرند)یدیکمتعھد در برابر 

بر   یبرادر  نیبرقرار نمود. ا  یوند برادریو انصار پ  نیمھاجر  انیم ج الله رسول
گرفتند.  یم  سبقت گریدیکاز   یبرادر  نیبود. انصار در ا  یو غمخوار  مواسات  اساس
،  ، اموال لی، وسا خانه  ی درباره  نیمھاجر  بهھا  آن د،یشک یم  قرعه  ار بهک  یگاھ  حتی

 دادند. یم  حیترج را بر خودھا  آن ، ار دادهیخود اخت  واناتیھا و ح نیزم
  من را ببر، و  آن  شماست  از آن  من  اموال  : نصف گفت یم  یمھاجر  به  یانصار  یگاھ

 .٥٦  ، ص٢  زاد المعاد، ج  )١(
                                                 



 ٥٩  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

 . دھم یم  را طالق  آن،  مورد پسند شماست  دامک، ھر  دارم  دو خانم
  مرا به  بدھد، شما فقط  تکشما بر  و مال  داد: خداوند در اھل یم  اّما مھاجر جواب

 د. ییفرما  ییبازار راھنما
  و غّزت  یخوددارمھاجر،   بود و از جانب  یثار و خودگذشتگیاانصار،   از جانب

 .)١( نفس
  هک  میبنگر ند، حاالک یانصار افتخار م  یثار و از خودگذشتگیا  نیبر ا  وستهی، پ جھان

  نشان  خودشان از  ینشکوا  ثار انصار چهیو ا  گذشت  ھمه  نیا  در مقابل  نیمھاجر
  بن  خود را بر عبدالرحمن  ییو دارا  اموال س عیرب  سعد بن  هک  یدھند؟ ھنگام یم

:  اظھار داشت  ید، وینما  را قبولھا  آن نصف  هکرد ک  و درخواست  داشت  عرضه س عوف
  ! سعد بن نک  ییراھنما  نهیبازار مد  مرا به ند،ک  تیعنا  تکتو بر  ییخداوند در دارا

و   آنجا رفت  به  رد، عبدالرحمنک  ییراھنما  نهیمد  بازار معروف»  نقاعیق«  او را به  سعیرب
شد   حاصل  یدرآمدچند روز،   یرد، طک یم  تجارت  د و با آنیر خریو پن  روغن  یمقدار

  تجارت  در شغل  ، چنان رفته  خود را بپردازد و رفته  ازدواج  یھا نهیھز ، با آن  توانست  هک
  ک: اگر بر خا خودش  قول  (به  هکد یگرد  موفق  و ثروت  مال  سبکرد و در ک  شرفتیپ

  هک  یروز و  او بر ھفتصد شتر حمل  تجارت  االھا و اموالکشود)  ی، طال م بگذارم  دست
 .)٢( گشت یبرپا م  ییشد، غوغا یم  نهیوارد مد

 : نفس  ثار و عّزتیا  یبایز  شینما
  هکدھد  یرا م  درس  نیا  مسلمان  و انصار به  نیمھاجر  یبایز  تکحر

  یحتّ   مورد عالقه  یزھایو چ  لیوسا  نی، از بھتر نید  و نصرت  یالھ  یخاطر رضا  * به
 رد.ک  قربان  نید  را در راه  د و ھمهیشک  د دستیو فرزند با  زن

  به  گاه  چیاد برد و ھیاز از ین  در وقت  ید حتّ یو استغنا را نبا  نفس  عّزت  * حفظ
با   معاش امرار  د در جھتیبا  و تالش  یسع  تمام  هکداد؛ بل  د تنینبا  یپرور و تن  یتنبل

 رد.یگ  انجام  ختنیر  بازو و عرق  زحمت
ر ینظ یب خود  در نوع  هک  یجھان  یاسالم  اخّوت  یک  ، اساس یو برادر  اخّوت  نیبا ا 

 د.یگرد  یزیر یبود، پ

 .  رحمت ّیاز نب  نقل  ، به٥٠٠ ٤٩٩  ، ص١ ، ق ھشام  ابن  رهیس  )١(
 .٢٧٤  ، ص١  ، ج دانیجاو  فروغ  )٢(

                                                 



 ساز در سه سفر سرنوشت همگام با نبّی رحمت    ٦٠

  هکبود   رسالت و  دعوت  صاحب  اّمت  یک  نھضت  ی مقدمه  در واقع  اخّوت  نی! ا یآر
  لکش  حیصح  اھداف و  د درستیعقا  بر اساس  یدیجد  را در قالب  جھان  خواست یم

  بر اساس  یدیجد  ، روابط ردهک  فراھم  و اختالف  یرا از بدبخت  آن  ییرھا  دھد و موجبات
 وجود آورد.  به  یمساع  یکو تشر  یمعنو  و اخّوت  مانیا

و   جھان  یبرا  یدیجد  اتیو انصار، سرآغاز ح  نیمھاجر  انیم  یوند برادریپ  نیا
در شھر   هکھا را  انسان از  دسته  نیا  خداوند متعال  لیدل  نیھم  د. بهیگرد  یتلق  تیبشر

 فرمودند: و  قرار داده  ردند، مورد خطابک یم  یزندگ  کیوچک

�ِض ٱإِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ� ﴿
َ
 .]۷۳األنفال: [ ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ  ۡ�

 .)١(»دیآ یوجود م  به  یشمار یفساد ب  نید در زمیندھ  ار را انجامک  نیاگر ا«

 :یحقیق  وحدت
  هکچرا دارد؛  یادیز  ی، برتر یو خون  یوند نسبیبر پ  ینیوند دیو پ  یو برادر  * اخّوت

  و رغبت  لیامًال با مکو   گرفته  صورت  یالھ  یخاطر رضا  و به  نیخاطر د  وند بهیپ  نیا
 رد.یپذ یم  انجام  یقلب

 را  شیخو  مؤمن  و خواھران  گر برادرانی، د اناتکو ام  و مال  د با جانیبا  * مؤمن
  توجه یب دیگر نباید  مسلمانان  یو اقتصاد  یاجتماع  تیوضع  به  رساند، و نسبت  یاری

 باشد.
  هک  ی، طور افتی  دست  یعمل  وحدت  به  توان ی، م ثار و گذشتیوند و ایجاد پی* با ا

و   نفس  یعنی  یدرون  بر دشمنان  هک  یزمان تا  درآورد؛ پس  یرا از پا  دشمنان  یتمام
  یظاھر  بر دشمنان  میتوان ی، نم میینشو  اتیاز ماد  طمع  و دست  مینشو  غالب  سیابل

 . مییآ  غالب

 : یاسالم  ومتکز حکمر  ی) بنا٣
و   جلسات و  یومتکار و بار حک  یشورھا براک  و سران  یومتکح  معموًال مسؤوالن

دھند، اما  یم  بیترت  محافظت  ی ژهیو  یو گاردھا  یچنان  آن  یھا اخک،  شیخو  اجتماعات
ز کمر  عنوان  را به»  یمسجد نبو«،  یاسالم  ومتکح  رھبر بزرگ  نیا ج الله رسول

  به  صدھا ھزار نفر در آن  امروزه  هک  یمسجد  ھمان . گذاشت  انیبن  یاسالم  ومتکح

 .١٩٠-١٨٩  ، ص  رحمت ّینب  )١(
                                                 



 ٦١  بخش دوم: دومین سفر از مکه تا مدینه

  مخلص  و عاشقان  مسلمانان  اجتماع  روز، محل  شبانه  ساعات  ستند و در تمامیا ینماز م
 ند.یآ یگرد م  در آن  یکدور و نزد از  هکباشد  یم

 ج امبریپ ، شتر نهیمد  در بدو ورود به  هک  گرفت  صورت  یمحل  مسجد در ھمان  یبنا
نّجار  یاز بن  میتی  ی بچه دو پسر  به  متعّلق  نیزم  قطعه  نی. ا نشست  نیرد و بر زمک  توقف
  ز شخصًا در ساختنین  شانیخود ا و  ردهک  یداریخر  را از آنان  نیزم ج امبریبود. پ

ردند، ک یجا م  ھا را جا به و خشت  سنگ  یوقت ردند.ک یار مک  ارانشی  مسجد دوشادوش
 فرمود: یم  اشعار را زمزمه  نیا

 .»االخرة فاغفر األنصار واملهاجرة  عيش إالَّ   ال عيش  اللهم«
را بر انصار و   شیخو  آمرزش  ، پس ستین  آخرت  یجز زندگ  یخداوندا، زندگ

 فرما.  یارزان  نیمھاجر
  یکخرما و   درختان  یچند، شمار  ییھا رانهی، و انکمشر  ی، گورھا نیزم  قطعه  در آن

ھا را  رانهیافتند، وکرا ش  انکمشر  یدستور دادند گورھا ج  رمکا  غرقد بود. رسول  درخت
  را در سمتھا  آن ردند و چوبک  قطع را  درخت  خرما و آن  ردند، درختانک  بیتخر
را با   آن  باال بردند و سقف  و گل  را با خشت  شیوارھاید دند،یچ  ھم  یمسجد رو  ی قبله

  .)١(دندیپوشان خرما  افیال
عنھما ـ را در  الله یـ رض  شهیعا  و حضرت  سوده  حضرت  فقط  زمان  نیدر ا ج امبریپ

  مساحت  به  دو اتاق  آن  به  دهیمسجد و چسب  در اطراف  جھت  نیھم  عقد داشتند به
تعداد   هکشد و بعدًا   ساخته ج  حضرت آن  زنان  یبرا  وتاهک  یبا سقف )٢(  یمتر ١٥بًا یتقر

 دادند.  شیز افزایمسجد را ن  اطراف  یھا حجرهشدند،  ادیز ج الله رسول  ھمسران

 : و پادشان  امکح  یستیز ساده
  و اموال  ردهک  سوء استفاده  و مقامش  د از عنوانینبا  یومتکح  و مسؤول  مک* حا

 ند.ک  را غصب  مردم
  یھا طیمح در  هکباشند، بل  داشته  یو قصر  اخکحتمًا   ستین  شورھا الزمک  * سران

 رد.ک  یساماندھ را  امور مسلمانان  توان یز میمانند مسجد ن  یمیصم و  ساده

 .٣٦٤  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 شود.  مراجعه» سعد ابن  طبقات«  تابک  بهھا  آن ی ھا و اندازه ھا و اتاق حجره  تیفکیدر مورد   )٢(
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و   یارک نهییو آ  یباسازیشود، و از ز  یرو ادهیو ز  مسجد اسراف  د در ساختنی* نبا
  یھا تیفعال وجود نمازگزار و  مسجد به  ردنکز نمود و آباد یپرھ  شّدت  د بهیبا  رهیغ
 باشد. یم  ینید

شتر یب  ابند تا مردمیحضور   جماعت  ید در نمازھایبا  یاسالم  ومتکح  * مسؤوالن
 ند.ینما  مالقات را  آنان  یراحت  شوند و بتوانند به  قیتشو  یاسالم  دستورات  یاجرا  به

  به ج امبریو ھمانند پ  ار نمودهیرا اخت  یستیز د سادهیبا  و مسؤالن  امک* ح
  یرو  مکمح  یو قصرھا  یچنان  آن  یالھایو  د بهینباند و ینما  قناعت  ساده  ییھا خانه

 اورند.یب
  در آن  مسلمانان  هکبود   ینبود، دانشگاھ  نمازگزاران  یبرا  یانکمسجد، تنھا م  نیا
  مختلف  فیطوا و  لیقبا  هکبود   یگرفتند، باشگاھ یرا فرا م  اسالم  یو رھنمودھا  میتعال

  نبرد بودند، در آنجا فراھم ز ویگر در ستیدیکبا   یجاھل  یھا شیر باز بر اثر گرایاز د  هک
ھا از آنجا  تیفعال  ی شد، و ھمه یم  اداره امور از آنجا  ی ھمه  هکبود   یگاھیآمدند، پا یم

  ییاجرا  یھا تهیمکو   یمشورت  جلسات  در آن  هک بود  یشد؛ و پارلمان یم  داده  سازمان
 .)١(شد یم  لکیتش

 ارک  روز به  ، در طول ر و جوانیو مرد، پ  ، زن و بزرگ  کوچکشاورز و تاجر، ک
  شان ینید  مسائل  میتعل  یبرا  یمسجدالنب  به  بودند و در شب  مشغول  شیخو  ی روزمّره
 .)٢( ردندک یم  مراجعه

 : نهیدر مد  یاسالم  دانشگاه  نی) اول٤
بودند   یافراد  ، اما آنان پرداخت یم  شاگردانش  میتعل  به  یدر مسجد نبو ج امبریپ

:  گفت  توان یبودند و م  داده  اختصاص  و تعّلم  میتعل  یروز برا را از شبانه  یساعات  هک
  صورت  را به  یشاگردان  داشت در نظر ج امبریبود؛ پ  یتر یعموم  یمسجد جا

  نیا  دھد، به»  میتعل«  د و ھمینما » هکیتز«  را ھمھا  آن و  ر نظر داشتهیز  یروز شبانه
 ». ُصّفه«  نام  جاد شد بهیا  ییوکس  آن  به  دهیمسجد و چسب  منظور در جنب

  رسول ، ر آنیو مد  سیرئ  هکباشد  یم  یاسالم  یروز شبانه  دانشگاه  نیاول»  صّفه«
 پروردگار.  فتگانیو ش  از محبان  یز جمعین  آن  نینخست  گردانبود و شا جالله

 .٣٦٤  ، ص قساب  منبع  )١(
 .٥  ، ص٣ ، جالقراءة الراشدة  )٢(
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داشتند،  زیرا ن  ار و زراعتک،  : تجارت لیاز قب  یویدن  مشاغل  با داشتن  ثر صحابهکا
از   و آموزش  یریو فراگ  عبادت  وقف  خود را فقط  یزندگ  هکز بودند ین  یافراد  یول
 از  یکیمجّرد بودند و اگر   بودند. آنان  ردهک  رسالت  و دانشگاه  اسالم  بخش اتیح  تبکم

 شد. یم  خارج  مجموعه  از آن  ستیبا یرد، مک یم  ازدواجھا  آن
  آن  آوردند، تمام یم ج امبریپ  یبرا  یا صدقه  یافراد بود. وقت  نیاز ا  یکی سرهیابوھر

  را دعوت  آوردند، آنان یم  یطعام  هیھد  عنوان  به  فرستاد، و چون یمھا  آن یرا برا
 .)١(ردک یم  را تناول  طعام  و آن  نشست یمھا  آن رد و باک یم

  جھت  هک  یمستضعف  ند. مسلمانانیگو یدار را م هیسا  یو جا  بانیسا  ، در اصل ُصّفه
  فیتشر  رسالت و  نبّوت  بارگاه  ، به هینبو  لماتک  دنیو شن  هیقدس  ثیاحاد  اد گرفتنی
اد ی  ُصّفه  اصحاب  را بهھا  آن مردمردند و ک یار میاخت  ونتکس  محل  نیآوردند، در ا یم
  رضا و رغبت  به  هکبود   یریفق  َّیو نب» رینذ«و » ریبش«  ھمان  ا خانقاهیردند، و ک یم

 داد. یم  حیترج  را بر سلطنت  یری، فق شیخو
  روز جھت و  شب  هکز بودند ین  تبّتل  و اصحاب  لکتو  ، ارباب ُصّفه  از اصحاب  یگروھ

و   حضور داشته ج  حضرت آن  خدمت»  متکح«و »  تابک« اد گرفتنیو   نفس»  هکیتز«
 نداشتند.  یارکسر و   و زراعت  با تجارت

  را جھت  شانیھا و گوش ج الله دار پرانوار رسولید  خود را جھت  یھا چشم  شانیا
  ج حضرت  آن  تیو مع  صحبت  یرا برا  شیخو  یھا و و زبان  هیقدس  لماتک  دنیشن

 .)٢(بودند  ردهک  وقف

 : ینینش خلوت  ی، الگو صّفه  اصحاب
 خاطر  بخواھند به  یاگر افراد  هک  است  مطلب  نیا  یایگو  ُصّفه  رد اصحابکعمل

  شان روش  هک  یشرط  باشد، به یز میدور شوند، جا  را از جامعه  ی، مدت یو خودساز  هکیتز
و...   و جماعات  جمعه در  یعنیباشد،   داشته  یھمخوان ج امبریپ  و سّنت  عتیبا شر

 ابند.یحضور 

 : یاخالق  ی جاد مدرسهی) ا٥

 .٢٧٩  ، ص١  ، ج دانیجاو  فروغ  )١(
 .٢٢٤  ، ص٢ ، ج یمصطف  رتیس  )٢(
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  میتعل  ی نهیزم در  نهیو مد  هکدر م  هک  یمیتعل  ی از مدرسه  یجدا ج  رمکا  رسول
و   یمعنو  یا بودند، مدرسه  جاد نمودهیپروردگار ا  ردنک  عبادت  و روش  ید اسالمیعقا

  یآموزش  ی از مدرسه  آن  تیاھم  هک وجود آوردند  به  نهیدر مد  و ھم  هکدر م  ھم  یاخالق
 تر بود. شتر و مھمیز بین

ابتدا   یعنی  فرموده  انیب » ُمُھمَعلِّ ی«از   را قبل » ھمکیزَ ی«  لفظ  ز در قرآنیپروردگار ن
 او.  به  مسائل  آموزش  فرد، سپس  و اصالح»  هکیتز«

برخورد با خدا،   ی وهیش  نیباتری، ز یو اخالق  یرّبان  ی مدرسه  نیدر ا ج  رمکا  رسول
  یدرون  یھا یو زشت  یاخالق  داد و رذائل یم  میتعل  آنان  را به  گر مخلوقاتی، د شتنیخو
و   دو شخص  نیب  یطوالن  یھا جنگ  آتش  ور شدن از پروردگار و شعله  یدور  سبب  هکرا 

  یو برخوردھا  یاخالق  فضائل  آن  یجا  زدود و به  آنان  ، از درون تگش یم  ا دو طائفهی
و قرار یکن  اخالق  ی درجه  نیتر یدر اعل  خودش  هکنمود؛ چرا  آن  نیگزیبا را جایو و زیکن

 .]۴القلم: [ ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖ� ﴿  داشت
  اصالح  یعنی موارد،  نیا  یبا تمام،  مینک یم  یرا بررس ج  حضرت  آن  ثیاحاد  یوقت
و   جاد انسی، ا مظلومان  یادرسیفقرا، فر  به  نسبت  و شفقت  ی، دلسوز یاجتماع  روابط
 . مینک یو... برخودر م  زشت تند و  ز از اخالقی، پرھ گانیو ھمسا  دوستان  نیب  الفت

  ارانشی  گونه نیو... ا»  رابطه  قطع«، »حسد«، » یتوز نهکی«در مورد   مثال  عنوان  به
 رد:ک یوادار م  اصالح  را به
  اَن   ملسلم َُّال َ�لناً وَ خواإ�ونوا عبادا� َال تباغضوا، َوال حتاسدوا، َوَالتدابروا، و«

 .)١(»ام ثَالثَة اَيَّ  َ  فوق ُيَهُجَر اََخاه
گر یدیک خدا! با  بندگان  ید، و اینکن  رابطه  د، قطعینورز  د، حسادتینکن  یتوز نهکی«

  با برادر مسلمانش روز  شتر از سهیب  هک  ستیز نیجا  یمسلمان  چیھ  ید، و برایبرادر باش
 »ند!ک  رابطه  قطع

 آورد: یبار م  دلسوز و با شفقت  ھم  به  را نسبت  آنان  گونه نیا ایو 
ُمْسِلُموَن «

ْ
ُسُه اْشتَ ىكُه َو�ِِن اْشتَ لكُّ  ىكنُُه اْشتَ ي عَ ىكرَُجٍل َواِحٍد إِِن اْشتَ كال

ْ
 .)٢(»هُ لكُّ  ىك َرأ

د، یآ درد  او به  واحداند؛ اگر چشم  یگر ھمانند فردیدیک  به  نسبت  مؤمنان  یتمام«

 .٨٩٦  ، ص٢  ، ج یبخار  حیصح  )١(
 . مسلم  حیصح )٢(
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درد   او به  یھا اندام  ید، تمامیدرد آ  ند، و اگر سر او بهیآ یدرد م  او به  یاعضا  یتمام
 »ند!یآ یم

ـــــد  بنـــــی آدم اعضـــــای یکدیگرن
 

ــه   ــدک ــوھر ان ــک گ ــرینش ز ی  در آف
 

 چـــو عضـــوی بـــه درد آورد روزگـــار
 

ــــرار  ــــد ق ــــوھا را نمان ــــر عض  دگ
 

 غمــی تــو کــز محنــت دیگــران بی
 

 )١(نشــاید کــه نامــت نھنــد آدمــی 

 

 فرمود: یم  را منع  گرانید  به  آزار رساندن  گونه نیا ایو 
 .)٢(» و يده  لسانه  من   املسلمون َمَسلِ    َمن ُاملسلم«
 »باشند.  او در امان  و زبان  از دست  گرانید  هک  است  یسک  یواقع  مسلمان«

 فرمود: یم  هک  مینک یم  اشاره  یاجتماع  روابط  اصالح  به  نمونه  نیآخر  عنوان  و به
 .)٣(»... رحامصلُوا األ وَ  َعام، و أطعموا الطَّ  المأفشوا السَّ «
د)، ینشو رد  توجه یگر بیدیکنار کد (و از ینکرا ظاھر   ردنک  ! سالم مسلمانان  یا«

د یاوریب  یجا  به  رحم  ی شود) و صله یشتر میب  محبت  سبب  هکد (یدھ  را طعام  گرانید
 »د.ینکبرقرار   و ارتباط
  را به  یاخالق  یایسجا  چگونه ج امبریپ  هک  میدیفھم  چند نمونه  نیا  انیبا ب

  نیتر ، بزرگ تمدن و  دور از فرھنگ  یھا انسان  از آن  داد، و چگونه یم  درس  شاگردانش
 وجود آورد.  را به  و دانش  و علم  اخالق  یھا معلم

 :ھا نھضت  شرفتیپ  راه  یو خودساز  هکیتز
د یبا  املک  تیموفق  به  افتنی  دست  یبرا  جامعه  فّعال  یھا تکو حر  ینید  یھا نھضت

  به  پرداختن نارکباشند، و در   داشته  توجه  درون  ی هکیو تز  یاخالق  مھمُبعد   نیا  به
  راه  نیو از ا ندینما  ز توجهین  یو معنو  یباطن  علوم  ، به یو ُبعد ظاھر  یظاھر  علوم

فساد و فحشا را از  و  یاخالق  رد و رذائلک  تینثار را ترب  و جان  افراد مخلص  توان یم
 . ختدور سا  جامعه
اد ینوبن  ی جامعه  یک  یھا هیپا ج  اسالم  یامبر گرامیر، پیتدب  نی، و با ا متکح  نیبا ا 

و   انگر و نشانگر معارفیب  آن  یرونیو ب  یظاھر  ینما  هکد یرا استوار گردان  یاسالم

 الرحمة)  هی(عل  یسعد  )١(
 .٦  ، ص١  : ج یبخار  )٢(
 اة.ک، مش ماجه  ، ابن یترمذ  )٣(
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ھا  آن از ج  رمکا  ینب  مصاحبت در پرتو  و فرزانگان  ختگانیفرھ  آن  هکبود   یمیمفاھ
،  شانیا  نفوس  ی هکیو تز  تیو ترب  میتعل  به  وستهیپ ج  رمکا  یبودند، و نب  برخوردار شده

و   و عّزت  یو برادر  موّدت  را با آداب  پرداختند، و آنان یم  اخالق  ارمکم  به  آنان  قیو تشو
 .)١(آراستند یم  و طاعات  عبادات زی، و ن شرف

 : یاسالم  جاد وحدتی) ا٦
سر  شتر بریب  هکبودند   یمختلف  یھا و گروه  لیاز قبا  و اطراف  نهیمد  مسلمانان

طور   به ایبود، و   جاد شدهیا  شان نیب  نهیرید  یرھایو درگ  نزاع  با ھم  ییجز  مسائل
 برخودار بودند.  قهیسل  تر از اختالف ساده
تواند  یم  قهیسل  اختالف  نیا  هکبردند   یداشتند پ  هک  ینیزبینظر و ر با دقت ج امریپ

ار یبس  یدر اقدام  علت  نیھم  شود به  آنان  نیب  تفرقه  و گسترش  افکبروز ش  منجر به
را   مسلمانان  یو تمام  منتشر ساخت  ماده  نیرا در چند  یھمبستگ  ی نامه مانی، پ جالب

 جاد نمود.یا  و انسجام  وحدت  اتکو بر مشتر  قرار داده  نار ھمک  یا قهیو سل  شهیبا ھر اند
  احساس  ز دشمنین  ند و در مقابلیگر اعتماد نمایدیک  بهھا  آن شد تا  سبب  اقدام  نیا

 رد.یگ یقرار م  یمکوار محیواحد و د  صف  در مقابل  هکند؛ چراکب  یشتریخطر ب
  یریگ لکش  ی آستانهھا در  مّلت  هک  است  یانتقال  ی مرحله  یکھا،  نامه مانیپ  گونه نیا

خاطر   گذرند و به یم  نند، از آنکدا یقرار و استقرار پ  هکاز آن  شی، پ جامعه  یو سازندگ
  شتر اوقاتیب  هکگر ـ یدیکاز  جدا  یا لهیقب  یاز واحدھا  جیتدر  به  هکشوند  یم  هیتعب  آن
  و استوار منتقل  ممنسج  یملّ   وحدت  یک  ز ھستند ـ بهیز و نبرد نیگر در ستیدیکبا 

  ساخته  د، و اّمتیرس  مالک  شد و به  انجام  سیتأس و  یسازندگ  نیا  هک  یشوند، اّما زمان
  د؛ اخّوتیاستوار گرد  افراد اّمت  انیدر م  ینید  یبرادر  یھا هیپا ، و گرفت  لکشد و ش

  از آن  پس  هکند ک یم  جابیرا ا  یند و حقوقک یبرقرار م  یوحدت  آنان  انیم در  یاسالم
  مسلمانان  انیم  یمانیپ ھم  از بهیماند تا ن ینم  یباق  یندگپراگ  گونه چیھ  یبرا  ییگر جاید
 .)٢(دیآ  شیپ

را   یا نامه  مانیبستند، پ  عقد أخّوت  مسلمانان  انیم ج خدا  رسول  هکطور   ھمان
  یھا شکشمک ، و تیجاھل  دوران  به  مربوط  یھا یریشنھاد فرمودند تا درگیپ  ھم

 .٣٧٠  ، ص نبوت دیخورش  )١(
 .٣٦٧  ، ص سابق  منبع  )٢(
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توانستند  ج حضرت آن ، نامه مانیپ  نیبرود؛ و در پرتو ا  انیاز م  مدارانه ستم  یا لهیقب
 د آورند. یر پدیفراگ  یاسالم  وحدت  یک

 بود:  نیچن ج  رمکغمبر ایپ  یشنھادیپ  ی نامه  مانیپ  متن
  انی، م ه وآله وسلم)یالله علبن عبدالله (صلی از محّمد   است  یا نامه  مانیپ  نیا

، و  وستهیپ  آنان  و به  شده  آنان  تابع  هک  یسانک، و  ثربی و  شیاز قر  و مسلمانان  مؤمنان
 نند:ک یم و  ردهکجھاد   آنان  ھمراه
 .اند گر مردمانید از جدا  واحده  اّمت  یک  مجموعه  نیا -١
 و دارند، را  خودشان  یا لهیقب  تضاُمن  نیشیپ  ی وهیش  ھمان  به  شیقر  نیمھاجر -٢

 ھر و ؛ مؤمنان  انیم در  قسط و  معروف  نند، و بهک یم آزاد  هیفد با را  رانشانیاس
. دارند را  خودشان  نیمابیف  تضاُمن  نیشیپ  ی وهیش  ھمان  ز بهیاز انصار ن  لهیقب
  انیم  قسط و  معروف  ند، بهک یم آزاد  هیفد با را  رانشیاس  شانیاز ا  طائفه ھر و

 . مؤمنان
  نند، و بهک ینم رھا باشد  یالواریع و  یبدھ فشار  تحت  هک را  یفرد  مؤمنان -٣

 نند.ک یم  یاری را او  هید  یادا و  هیفد  پرداخت  جمله از مورد ھر در  معروف
 ا ازینند ک  بخواھند ستم ھا آن انیم از  هک ھستند  یسانک  هیعل  یمّتق  مؤمنان -٤

  دست  مؤمنان  انیم در  یا فسادی  ا عدوانی  گناه  ا بهیرند، یبگ  پاداش  یستمگر
 بزنند.

 و  شهیپ ستم فرد  آن  هیعل بر  گر استیدیک  دست در  شانیھا دست  ھمه  مؤمنان -٥
 .باشد  آنان خود از  یکی پسر  یار، ھر چند وکخطا

 .رساند ینم  قتل  به  یافرک  قصاص  گر را بهید  مؤمن  یمؤمن فرد  چیھ -٦
 ند.ک ینم  یاری  یمؤمن  هیعل بر را  یافرک  چیز ھیو ن -٧
  ی ھمه  نبجا از  مسلمانان فرد  نیتر نییپا و ، ستین  شیب  یکی خدا  امان و  ذّمه -٨

 .دھد  امان بخواھد  هک  سک ھر  به تواند یم  آنان
 دینبا و شد، خواھد برخودار ما  مواسات و  یاری از شود ما  تابع  هک ھر  انیھودیاز  -٩

 .بشوند  ھمدست  آنان  هیعل  یسانکا ی شود  ستم  آنان  به
  مؤمن فرد  فقتموا  بدون  یمؤمن فرد  چیھ ؛ ستین  شیب  یکی  مؤمنان  صلح -١٠

  ند، مگر بهک  سازش و  صلح خدا  راه در نبرد  ی صحنه در تواند ینم  یگرید



 ساز در سه سفر سرنوشت همگام با نبّی رحمت    ٦٨

 . مسلمانان  انیم  عدالت و  یتساو
  خونشان  هکآن  موجب  گرند، بهیدیک  یحام و  گر و مدافعیدیک  به  وابسته  مؤمنان -١١

 زند.یر یم خدا  را در راه
 از  ا مانعی دھد،  امان را  انیشیقر  ا جانی  مال تواند ینم  کیمشر فرد  چیھ -١٢

 .بشود  آن  به  مؤمن فرد  یدسترس
 خواھد  قصاص او  خون برابر در گردد،  شد و ثابتکب  گناه یب را  یمؤمن  یسکھر  -١٣

 .بدھد  تیرضا  مقتول ّی ول  هکشد، مگر آن
  امیق او  هیعل  هکجز آن  ستین روا  آنان  یبرا و ھستند، او  هیعل  ھمه  مؤمنان -١٤

 نند.ک
ا مأوا دھد؛ و ھر یند ک  یاری را  یارکخطا  هک  ستین روا  یمؤمن فرد  چیھ  یبرا -١٥

 در بود خواھد او بر خدا  خشم و  دھد، لعنتا مأوا یند ک  یاری را  یارکگناھ  هک
 .شد نخواھد  افتیدر  یا هیفد و  و از او َعوض ، امتیق روز

  ،اختالف  آن  حل  د، مرجعیردکدا یپ نظر  اختالف  یزیچ  ی درباره  شما ھر گاه -١٦
  .)١(» است )ج( محّمد و  خداوند عّزوجل

 : اسالم  شرفتیپ  راه  یو دوست  جاد وحدتیا
 و  تکو شو  عّزت  آن  ند و بهیآ  غالب  فار و دشمنانکتوانند بر  یم  مسلمانان  یزمان

نار ک ، در مختلف  یھا قهیو سل  شهیاند  با وجود اختالف  هکبرسند   شیخو  یاصل  گاهیجا
  دامن  یداخل  اختالفات  بدھند، اما اگر به  یدوست  ، دست اتکرند و بر مشتریقرار گ  ھم

 ابند.ی ینم  دست  تیموفق  به  اهگ چیبزنند ھ
  یھا تکحر ھا و نھضت  یتمام  یبرا  یبزرگ  درس  نهیدر مد ج امبریپ  اقدام  نیا

اتحاد برقرار نمود   موجود در صحنه  گر مسلمانانید با دیابتدا با  هکباشد  یم  یاسالم
 . بر باد خواھد رفت  و تالش  یسع  تمام  وگرنه

 : نهیھود مدیبا   ) معاھده٧
 و» رینض  یبن«، » نقاعیق  یبن«  یھا نام  به» ھودی«و قدرتمند از   بزرگ  لهیقب  سه

و   اختالف سو از  یکاز   داشتند. آنان  یادینفوذ ز  آن  و اطراف  نهیدر مد»  ظهیقر  یبن«

 . د نبوتیاز خورش  نقل  ، به٥٠٣ـ  ٥٠٢  ، ص١ ، ج ھشام  رة ابنیس  )١(
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از نبودند؛   نیخوشب  آنان  انیاتحاد م  بردند و به یم  بھره»  خزرج«و »  اوس«  انیم  جنگ
داشتند   یاطالعات  زمانآخر  امبریدر مورد پ  هکبا وجود آن  نهیمد» ھودی«ز یگر نید  یسو

ۡ�َنآَءُهۡمۖ  ۥَ�ۡعرِفُونَهُ ﴿ شناختند یم  یخوب  و او را به
َ
خاطر   به )١(]۱۴۶البقرة: [ ﴾َكَما َ�ۡعرِفُوَن �

  تیتقو ج امبریرا بر ضد پ  هکم  شیقر ردند وک یم  یبا او دشمن  و حسادت  جھالت
 نمودند. یم

و   بودن  فیضع  ھم  طرف  و از آن  شناخت  یخوب  را به  تیوضع  نیا ج الله  رسول
عھد   با آنان  یار خوبیبس  استیبا س  نی، بنابرا گرفت یرا در نظر م  مسلمانان  بودن  لیقل

 . بست  مانیو پ
فرمودند، و  را استوار  نینو  ی جامعه  یھا هیپا  هکاز آن  ، پسج  اسالم  یامبر گرامیپ

  روابط  یبرقرار  ردند، بهک برقرار  مسلمانان  انیرا م  یو نظام  یاسیو س  یدتیعق  وحدت
  سالمت  نی، تأم روابط  نیا  یبرقرار از ج حضرت  پرداختند. مقصود آن  ر مسلمانانیبا غ

  یکدر   مناطق  یتمام  یسازماندھ، و  تیبشر  یتمام  یر برایو خ  و سعادت  تیو امن
 واحد بود.  نظام

  یدوست  نوع و  بر گذشت  یرا مبن  یو مقررات  نیقوان ج  رمکامبر ایراستا، پ  نیدر ا
و   یفرد  یھا غرض و  از تعّصب  ندهکآ  و زمان  دوران  در آن  هکشنھاد فرمودند یپ

 . نداشت  ، سابقه ینژاد  یھا شیگرا
  مقاومت  گونه چیھ بودند، اّما ھنوز  مسلمانان  دشمن  در باطن  هکود آن، با وج انیھودی

 .)٢(بودند  نداده  نشان  از خودشان  یا خصومتی
 از  یریتحر  یا معاھدهھا  آن و فساد  انسداد سد و عناد، و فتنه  جھت ج  حضرت  آن

ھا  آن فساد و  فتنهاز   شتر نباشد و مسلمانانیب  و عنادشان  تا مخالفت  گرفتھا  آن
 .)٣(بمانند  محفوظ

مقّرر داشتند   را با آنان  یو ھمراھ  یرخواھیخ  تی، نھا معاھده  نیدر ا ج خدا  رسول
  با آنان  وجه  چیھ  ردند، و بهکد ییتأ  یو امور مال  ینیرا در امور د  آنان  یآزاد  مالکو 

را   شیخو  پسران  هک  گونه شناسند، بدان ی) م را خوب ج محمد  ، حضرت تابک  (اھل«  )١(
 .»شناسند یم

 .٣٧٦ـ  ٣٧٥  ، ص د نبوتیخورش  )٢(
 .٢١٤  ، ص٢  ج،  یمصطف  رتیس  )٣(
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 .)١(نگرفتند  شیرا پ  و خصومت  د و مصادرهیتبع  استیس

 : نامه  مانیپ  نیا  یبندھا  نیاز مھمتر  یا دهکیچ
  یدر امور مذھب  دخالت  حق  یسکخود آزادند و   یمذھب  ، در مسائل نهیھود مدی )١

 را ندارد.  آنان
  ، ھر دو طرف در جامعه  آن  بردن  نیاز ب  یو فساد و برا  و ستم  ظلم  در مقابل )٢

 متحد شوند.  با ھم دیبا
 د ھریبجنگند، با  عھدنامه  نیا  نندگانک) بر ضّد امضاء  شیند قر(مان  یاگر فرد )٣

 متحد شوند.  دشمن  گر بشتابند و در مقابلیدیک  یاری  به  دو طرف
  تید رعایبا  نامه  مانیپ  نیا  نندگانکامضاء   یرا ھمگ  ثربی  ی محدوده  ُحرمت )٤

 نند.ک
  یرو  یو نزاع  و اختالف  مشاجره  نامه  مانیپ  نیا  نندگانکامضاء   انیدر م  ھرگاه )٥

) و محّمد  ، خداوند (عّزوجل  اختالف ّحل  باشد، مرجع  نندهک  نگران  هکدھد 
 خواھد بود. ج الله  رسول

 بدھد.  امان  شیقر  نندگانک  یاریو   شیقر  د بهینبا  سک  چیھ )٦
 از  یسک  ر شدنیا اسیو   قتل  در مقابل  هیو فد خونبھا  در پرداخت  هک  یرسم )٧

 خواھد ماند.  یخود باق  سابق  صورت  ، بر ھمان داشته  رواج  قبل
  ند، حفاظتک  یزندگ  باشد و در شھر مسلمانان  مسلمانان  تابع  هک  یھودیھر  )٨

در   دشمنش  شود و نه  بر او ظلم  ، نه است  مسلمانان  بر ذمه  و مالش  جان
 شود.  یاری  مقابلش

امبر را یپ  هک  است  ھود الزمینند، بر ک  حمله  نهیبر مد ج الله  رسول  اگر دشمنان )٩
 ند.ینما  تیرا تقو  دشمنانش  هکنیا  ند، نهک  یاریو   نصرت

  صلح  ز در آنیھود نید یباشند، با  را داشته  یا لهیبا قب  قصد صلح  اگر مسلمانان )١٠
 .)٢(شود  یکشر

  سند، تا راهیبنو  را خودشان  عھدنامه  نیا  هکدستور داد   انیھودی  به ج الله  رسول
  یسزا  ردند و بهک  را نقض  مسدود شود (ھر چند بعدًا آن  آنان  یچیفساد و سرپ

 .٣٧٦  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 و...  د نبوتی، خورش دانیجاو  ، فروغج  یالنب  رتی، س یمصطف  رتیس  )٢(
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 دند).یرس  شان اعمال
در   فدرال  دولت  یک  صورت  به  آن  و اطراف  نهی، مد نامه مانیپ  نیا  افتنی  تیبا قطع

  باشد ـ شخص  حیر صحیتعب  نیـ اگر ا  دولت  آن  سیو رئ  نهیمد  آن  تختیپا  هکآمد، 
 .)١(بود  نیمسلم  ، از آن دولت  آن  در چارچوب  و نفوذ و سلطه  ، و قدرتج الله  رسول

  ھود بهی و  مسلمانان  نیب  نامه مانیپ  نیا  هکگردد  یم  معلوم  نامه مانیپ  نیا  از عبارات
و رھبر   مکحا ج الله  و رسول  ھود تابعیو   متبوع  مسلمانان  هکد یخاطر منعقد گرد  نیا

  شود و ھر چه  مراجعه ج امبریپ  د بهیآ  شیپ  یاختالف  رد و ھرگاهیقرار گ  ھر دو طرف
 شود.  عمل  دستور دھند، بر آن  شانیا

خواھند   تابع  ر مسلمانانیو غ  غالب  اسالم  هک  است  امر گواه  نیبر ا  معاھده  نیمفاد ا
 .)٢(شد

 : جامعه  اصالح  یبرا  با مخالفان  صلح
را در   یبزرگ  ، درس ر مسلمانانیبا غ  مانیبر انعقاد پ  یمبن ج الله  رسول  اقدام  نیا

تا   هکدھد  یم  یو اصالح  یجھاد  یھا تکھا و حر نھضت  به  یارک  استیس  ی نهیزم
را   و فسادشان  فتنه  دشمن  مختلف  یھا گروه  مقابلد در ی، با املک  گرفتن  قدرت  زمان
 . ار گرفتک  تر از آن بزرگ  دشمنان  در مقابل  یسپر  عنوان  و به  ردهک  دفع

 .٣٧٧  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 .٢١٧  ، ص٢  ، ج یمصطف  رتیس  )٢(

                                                 





 
 

 : سّوم  بخش
  تا مّکه  از مدینه سفر  سومین

 )١( الوداعحّجة 
 :سفر  نیا  ی زهیانگ

  ھّمت  شاگردانش  و اصالح  تیترب  به  نهیدر مد  سال  ده  هکنیاز ا  پس ج  رمکا  رسول
  نمود، پروردگارش  یگذار انیبن  یخوب  را به  یاسالم  ومتکح  ھا و اساس هیو پا  گماشت

 . ساخت  را محّقق  شیھا وعده  یو تمام فرمود  ھا را بر او نازل و سوره  اتیآ  نیز آخرین

ِ ٱَجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ يَۡت  ١ ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا  �َّ

َ
 فََسّبِحۡ  ٢أ

ۚ ٱِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغِفۡرهُ  .]۳ -۱النصر: [ ﴾٣َ�َن تَوَّ
  هک  ینیب یم را  رسد. و مردم ی) فرا م هکم  (و فتح  یروزیخدا و پ  یاری  هک  یھنگام«
آورند).  یم  مانیا  اسالم  شوند (و به یخدا م  نید  داخل  گروه  و گروه  دسته  دسته

را از   شیخو  ارانی(خود و   و از او آمرزش  نک  شیو ستا  پروردگار خود را سپاس
،  خواه) ب یاز زندگ  هیو گال  یار دلتنگاظھ و  یروزیپ  و وقوع  فتح  دنیدر فرا رس  یشتابگر
 .» ر استیپذ ار توبهیخدا بس

  میعظ  لیخ ورود  ی ، پروردگار مژده قرآن  ی سوره  نیآخر  عنوان  به  سوره  نیا  با نزول
ر و استغفار فرا کش و  حیتسب  را به  امبرشیدھد و پ ید مینو  اسالم  ی رهیدا  را به  مردمان

 خواند. یم
 جامبریپ  قلب  به  شان قلب  هک  ید، آنانیرس یم  مشام  به  سوره  نیاز ا  یخداحافظ  یبو

سر زدند   ناله خاطر  نیھم  دند و بهیفھم  یزود  بود، به  خورده  گره  یو مھربان  عطوفت
 . است  یکنزد  شان محبوب  یوتکمل  و رحلت  یسفر آسمان  وقت  هک

از  باشد، یم  تیبشر  یبرا  یمھم  یھا درس  شیھا تهکن  یو تمام  شیروزھا  یسفر تمام  نیا  )١(
سفر و   نیا  یروزھا  یتمام  هک، چرا مینمود  یھا خوددار ھا و درس امیپ  عنوان  به  آن  ردنکجدا
  ھستند. پس  یاتیو ح  مھم  یھا ار درسیس  ی مدرسه  نیدر ا  ائناتکسرور   و اقوال  افعال  یتمام

 . میریبگ  درس  شانیو از خود ا  میشو  ھمگام ج الله با خود رسول  هک بھتر آن
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و »  حیتسب« ، اما است  مناسب» رکش«  به  هی، توص یالھ»  نصرت«و »  فتح«ظاھرًا در 
  نیھم  ندارد، به  یمناسبت  یروزیو پ  با فتح  شده  اشاره  بدان  سوره  نیدر ا  هک» استغفار«

تا   نموده  ارائه  یجواب  دامکد. ھر یپرس  صحابه را از  هیآ  نیر ایتفس سعمر  حضرت  علت
گاه  زھوشیت  یجوان  هک ب عباس ابن  به  هکنیا را   شانینمودند و نظر ا  یبود، رو  و آ

 .)١(دارد یم  را اعالم ج امبریپ  وفات  یکینزد  اتیآ  نی: ا گفت  عباس ابن ا شدند،یجو
شد   کپا  یجاھل  و عادات  یپرست بت  ی از شائبه  ُاّمت  و روان  ، روح یالھ  ی اراده  طبق
الله از  تیو ب  گشت  ، فروزان خدا و رسول  با نور محّبت ھا دلد، یمنّور گرد  مانیو با نور ا

الله، سر تا  تیب  یطوالن  فراق بعد از  مسلمانان  طرف  نیشد. از ا  یساز کھا پا وجود بت
  گر لحظاتید  ، از طرف ز گشتیلبر  شان مھر و محّبت  ی اسهکشدند و   و عالقه  پا عشق

 .)٢(دیفرا رس  یو خداحافظ  وداع  شد و وقت  یکنزد  از ُاّمت ج الله  رسول  ییجدا
  یکدر   عتیشر  نییو آ  یاسالم  اخالق  یاساس  اصول  هک  داشت  ضرورت  جھت  نیاز ا

 گردد.  اعالم  انیجھان  یبرا  مجموعه
  سد راه  شیقر  یبودند، تا مدت  ردهکن  تا حاال حج  ھجرت  از زمان ج  حضرت  آن

در آخر   حج  نیا  هکبود   نیا بر  آمد، اما مصلحت  شیپ  فرصت  هیبیحد  از صلح  بودند، پس
 .)٣(ردیگ  انجام
  اثبات  ی هیبر پا  نینو  ی بود، و جامعه  دهیرس  انیپا  به  رسالت  و ابالغ  ار دعوتک
  یبود، و مبان  شده  سیتأس  انیگر خداید  تیُالوھ  یھمتا و نف یب  یتایک  یخدا  تیُالوھ

  یھاتف  ییبود، و گو  دهیاستوار گرد  نییالنب  خاتم  در رسالت  مرتبت  یختم  حضرت  نبّوت
  آن  اقامت  دوران  هکرد ک یم  یادآوریداد و  یندا م را  شانیا ج خدا  رسول  قلب  از درون
را  »سمعاذ«  یوقت  هک برسد، چنان  انیپا  به  است  یکنزد ایدن  در عالم ج  حضرت

 فرمودند:  شانیا  به  الزم  یھا هیتوص  نند، ضمنک  اعزام  منی  بهخواستند  یم
 نجایاز ا  ید وقتی، و شا ینکن  گر مرا مالقاتید  از امسال  بسا پس  معاذ! چه  یا«
 ».؟! یابیب  نار مسجدمکمرا در   ، آرامگاه یبگذر

 نصر.  ی سوره  لیذ  یبخار  )١(
 .٣٨٥  ، ص  رحمت ّینب  )٢(
 .١٦٢  ، ص٢  ، ج دانیجاو  فروغ  )٣(
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  هک ج الله  رسول  ، اما خواست)١(ستیگر ج الله  رسول  در فراق  از سوز دل سمعاذ
  یبا دل  هکرد، بلکن  کبود را تر  تیبشر  ی جامعه  و اصالح  اسالم  نیمب  نید  و ابالغ  اعالم

 . شتافت ج امبریدستور پ  ردنکاجرا   یبرا  و اندوه  پر از غم
  آخرتش و سفر  از رحلت  یوح  توسط ج امبریپ  هک  است  نیا  یایگو  مطلب  نیا
گاھ   آن  حج  نیآخر و  نیاول  هک، ـ » حج«  ی اجازه  جھت  نیھم  ود، بهب  نموده  حاصل  یآ

  هکرا   یدعوت  ثمرات و  جهینت  میسفر عظ  نیشد تا در ا  بود ـ داده  در اسالم ج حضرت
ھموار   شتنیرا بر خو  گوناگون  یھا ، رنج آن  نھال  ردنکدر بارور   سال  یو اند  ستیب

 د.ینما  بودند، مشاھده  دهیگردان
  سرتاسر شبه خبر در  نیا  یزود  را دارد. به  حج  یقصد ادا  هکرد ک  اعالم ج امبریپ
الله  تیب  ارتیز  به  نسبت  یادیز  عشق  هک  مختلف  فیشد و طوا  پخش  عربستان  ی رهیجز

خود   قعدهیذ  ماه  سوم  ی بود، تا دھه  گشته  جمع  در وجودشان ج الله  رسول  یو ھمراھ
با   لحظه  به  بعد لحظه  در صفحات  هکشد   لکیتش  یبزرگ  رساندند، و ازدحام  نهیمد  را به

  کسفر مبار  نیا  اتکرد و از برک  میخواھ  تکحر ج الله رسول با  و ھمگام  اروانک  نیا
 شد.  میخواھ برخوردار

ُةالوداع  یتیو ترب  یغیتبل  تیاھم  :)٢( حجِّ
گر مرور ید سفر را بار  نیا  تیاھم  است  ، الزم میسفر بپرداز  گزارش  به  هکاز آن  شیپ
 د: یگو  نیچن /یندو  د ابوالحسنیس  ، حضرت ستمیب  در قرن  دعوت  ؛ امام میینما

  مسلمانان  و به  نموده  حج  یتا ادا  گفت  کتر  هکقصد م  را به  نهیمد ج  رمکا  رسول
  نیھا، آخر آن از  و أخذ شھادت  امانت  یھد، و با اداد  میرا تعلھا  آن کو مناس  نید

،  از مسلمانان  مانیو پ عھد  با گرفتن  نید، ھمچنیفرما  عرضه  ُاّمت  خود را به  یھا هیتوص
 ند.ک  خود دفن  یھا ر قدمیو ز  را زدوده  تیآثار جاھل

  یا مدرسه  ییگو؛  قرار گرفت  درس  و ھزاران  خطبه  ھزاران  نیعمًال جانش  حج  نیا
د و ید یم  آموزش  در آن  جاھل  هکبود   یگشت  گاهیپا  یکار و یس  یو مسجد  کمتحّر 
گاه  غافل  د.یگرد یرومند مین  در آن  و ناتوان  ار شدهیھوش  شد و تنبل یم  آ

 .٨٥٧  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 . ز مشھور استین»  حجة التمام«و »  حجة البالغ«، » حجة الوداع«  به  حج  نیا  )٢(
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 بود.  ندهگاف  هیسا  بر سر مردم  تکو حر  توقف  در حال  هکبود   یابر رحمت
و   تیترب و  مھر و عطوفت  با بارش  هک  یخود و باران  با مصاحبت  هک  ی! ابر رحمت یآر

 .)١(بود  را فرا گرفته  ھمراھان  ی خود ھمه  نظارت

 :ار)یس  ی ز (مدرسهیانگ سفر شگفت  نیآغاز ا
و   تازه  یو عبا  لباس  دنیو پوش  از غسل  پس  قعدهیذ ٢٥  روز شنبه ج امبریپ

  شدند، تا به  خارج  نهیاز مد  ارانشی  نماز ظھر، ھمراه  ردنکو برگزار   ییخوشبو  استعمال
 را در آنجا بسر بردند.  دند، و شبیرس )٢(» فهیذوالُحل«

  خود بر بدن  دست با )٣(لشهیعا  ردند، و حضرتک  غسل  روز دوباره  آن  یفردا
را   ج حضرت آن  سر و بدنبود،   ز در آنین  کُمش  هک  یاتید، عطریمال یعطر م ج امبریپ

  و محاسن ج  حضرت آن  سوانیگ  یالبال از  اتیعطر  هک  یا اندازه  د، بهیگردان  یخوشبو
خود   حال  را به  اتیعطر  ند، آنیرا بشو  سر و صورتشان  هکآن  زد، و بدون یم  برق  شانیا

دستور دادند   ارانشی  بستند و به  جا احرام نماز ظھر، از ھمان  یادا از  واگذاشتند، و پس
 باشند. فرمودند:  داشته  را ھمزمان  و عمره  حج  تیرا ببندند و ن  و عمره  حج  احرام  هک

 .)٤(»ةٍ َحجَّ   : ُعمَرٌة يف و قُل  الُمبارك   هذا الوادي ِّ: َصل فقال   َر�ِّ  ْ من ٍيلََة آتاللَّ   اَتا�«
  نیا : در آمد و گفت  نزد من  پروردگارم  یاز سو  یکی، پَ  میردک  یسپر  هک  یدر شب«

 !» ینکبرگزار   را با ھم  حج  یکو   عمره  یک  هک  نک  تینماز بگزار و ن  تکپربر  یواد
 ردند؛ک  تکاز آنجا حر  انیگو»  یکلب«  سپس

بَّ « م َ اللَّ  كيلَ بَّ   ّ َ هُ بَّ  يكلَ يْك َ الَ  يك َ، لَ بَّ   َ لَك رشَ دَ وَ ال  ّ َ نإ َ،  يك َ لَ مْ ةَ لَكـْحَ مَ لْكـْ َ وال النَّعْ ، الَ  مُ

يك  .»  َ لَك رشَ
وجود   تیبرا  یکیشر  چی، خداوندا! ھ میحاضر ھست  شگاھتیپروردگارا! ما در پ«

  یکیشر  چیتو ھ  کو ُمل  ومتک، و در ح توست  به  ھا متعلق ھا و نعمت یخوب  ندارد، تمام
 .» یندار

 .٣٨٦ـ  ٣٨٥  ، ص  رحمت ّینب  )١(
 قرار دارد.  نهیمد  یلیما ٦در   هکباشد  یم  نهیمد  اھل  قاتی: م فهیذوالحل  )٢(
 . داشت  را ھمراه  مطھرات  ازواج  یسفر تمام  نیدر ا ج امبریپ  )٣(
 .سعمر  از حضرت  نقل  به  یبخار  حیصح  )٤(
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 د: یفرما یم سجابر  حضرت
  تیرد، جمعک یار مک  چشم  هک  یی، تا جا ستمینگر  اطراف  و به  ردمکرا بلند   سرم«
 زیانگ ولوله  یصدا  گفتند، از ھر طرف یم  یکلب ج حضرت  آن  هک  یزد. ھنگام یم  موج

  آمده در  انکت  به  یکلب  یاز صدا  وهکو   دشت  د و تمامیرس یم  گوش  ، به انیگو  یکلب
 »بود.

اد یز و  مک  یکلب  لماتکگفتند، در  یم  یکلب ج  حضرت  آن  ز ھمراهین  مردم
  در نقطه  تکاز حر بود. بعد  یجار  هی. تلب گرفت یراد نمیا ج  حضرت  ردند، اّما آنک یم
 بود.  یکی سرکو ابوب ج  حضرت  آن  بکفرود آمد. مر»  العرج«

 » سرف« در»  عسفان«  یواد  به  آمد، بعد از آن» ابواء«  داد به  ، ادامه راھش  از آنجا به
الحجة را آنجا  یذ  ، چھارم شنبه یک  و شب  رفت»  طوی  یذ«  از آنجا به  د. سپسیرس

  رد، ھوا روشنک  تکحر  هکم  یسو  ، به فرموده  استحمام  نماز صبح  یگذراند بعد از ادا
 .)١(دیمسجد رس  به  چاشت  وقت  به وارد شھر شد و  هکم  ییباال  از قسمت  هکد بو  شده

  کقصد تبّر   به  بودند، مردم  نماز گزارده ج  رمکا  رسول  هک  ییدر جاھا  هکم  در فتح
  نیمساجد نماز خواندند. ا  در آن ج  حضرت  بودند، آن  ردهکرا در آنجا بنا   یمساجد

 .)٢(دیانجام  طول  روز به  ، ُنه هکتا م  نهیسفر از مد
 افتاد فرمود:» الله  تیب«  به  نگاھش  یوقت

 .» َهذا �رَش�َفاً َوتَعظيَماً َو تَْ�ر�َماً َو َمَهابَة َ زْد بَيْتَك  َُّهماَللَّ «
 . یفزایخود ب  ی خانه  بتیو ھ  و بزرگداشت  و عظمت  شرافت  بار الھا به

 خواند: یدعا را م  نیو ا  گفت یر میبکو ت  ردهکھا را بلند  دست
د یمسجد گرد  داخل  ی، وقت» َالمنَا بالسّ نَا َر�َّ ، فََحيِّ  ُ الّسَالم َمنْكوَ   َالمُ  السَّ  َاَنت ُهمَّ اَللَّ «

را   ، آن قرار گرفت» حجراالسود«  در مقابل  هک  نیو ھم  رفت  تیب  یسو  مًا بهیمستق
  خود قرار داد و طواف  چپ  را در سمت  تیو ب  رفت  راست  سمت  رد، بعد بهک  استالم

 رد.ک»  رمل«  دور اول  در سه  طواف  نینمود و در ا
 بود.  یکنزد  ھم  ھا به گام  ی اما فاصله  داشت یبرم  گام  با سرعت ج  حضرت آن
 از  هک  ظاھر بود. ھرگاه  گرشید  ی و شانه  انداخته  شانه  یکخود را بر   یردا

 .٣٨٧  ، ص  رحمت ّینب  )١(
 .١٦٣  ، ص٢  ، ج دانیجاو  فروغ  )٢(
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از   هک  ینمود. ھنگام یم  استالم  اش یدست را با چوب  ، آن گذشت یم» حجراالسود«
 فرمود:  تالوت را  هیآ  نیا  آورده  فیتشر»  میابراھ  مقام«  پشت  به  افتی  فراغت  طواف

ْ ٱوَ ﴿ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �َّ  .]١٢٥البقرة: [ ﴾َم ُمَصّ�ٗ  ِۧمن مَّ
 د.ینکار ینماز اخت  گاهیرا جا  میابراھ  قدم  محل

  به ، رو افتی  از نماز فراغت  هک  ینماز را ادا فرمود. ھنگام  عتکدو ر  بعد از آن
» صفا«  جانب  به  ، از در مقابل فرمود. بعد از آن  را استالم  ، آن نموده» حجراالسود«

 د، فرمود:یرس  آن  یکنزد  به  هک  نیو ھم  رفت

َفاٱإِنَّ ﴿ ِ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ  . بَما بََدأ اُهللا به أبدأ ﴾�َّ
الله   هک  آنچه  به  نمک یھستند، آغاز م  یتعال  یخدا  یھا ر و نشانهیاز شعا  صفا و مروه«
 .» است  ردهکآغاز 

  سپس . د قرار گرفتید  الله در معرض تیب  هک  نیبرد، تا ا  فیتشر» صفا«  یبعد باال
وجل  یخدا  و عظمت  تی، وحدان شده  متوجه  قبله  یسو  به  نمود؛ و فرمود:   را اعالم ّعزِّ

  َ َال رَش�ك ُاالاهللا وَحَده الاهل«
َ

   هل
َ

  ُ ، هل
ْ
  ُ ُملكـ ال

َ
ٍء قَدير.  يَش   ِّلُك   َحمُد َو ُهَو ىلَع ـْ  ال ُ َو هل

ََز وَعَده ُاالاهللا وَْحَده الاهل
ْ

 .» ُ وَحَده َ االَحَزاب ََزمهَ  وَ  ُ َونرََصَ َ�بَْده ُ، اَ�
از   یپادشاھ ندارد،  یکیو شر  تاستیک. او  ستین  حق  معبود به  یسک» الله«جز   به«

معبود   یسک» الله«جز   . به تواناست  یزیو او بر ھر چ  اوست  یبرا  شیو ستا  اوست  آن
  ییتنھا  رد و بهک  کمکرا   اش بنده د،یبخش  را تحقق  اش ، وعده تاستیک،  ستین  حق  به

 ».داد  ستکھا را ش گروه  تمام
  معظمه  هکم را در  و چھارشنبه  شنبه ، سه ، دوشنبه شنبه یک  یروزھا ج  رمکا  رسول

رفتند و آنجا »  منی«  به  مسلمانان  اتفاق  به  چاشت  ھنگام  شنبه نمود. روز پنج  اقامت
  گذراندند. و روز بعد، با طلوع را آنجا  هجمع  آوردند. شب  یجا  نماز ظھر و عصر را به

 .)١(ردندک  تکحر  عرفه  یسو  د بهیخورش
اند.  ردهکبرپا  »نمرة«در   شانیا  یبرا  یا ُقّبه  هکردند ک  مشاھده  در عرفات ج امبریپ

قصواء را   ی دادند ناقه ، دستور مروز گذشتیاز ن  آفتاب  یردند. وقتک  منزل  ُقّبه  در آن
آمدند و در   عرفات  ابانیب  ی انهیم  سوار شدند و به  ردند، و بر آنک  آماده  شانیا  یبرا
در   از مسلمانان  و چھار ھزار تن  صد و چھلیک ایو چھار ھزار   ستیصد و بیک  هک  یحال

 .٣٨٨-٣٨٧  ، ص  رحمت ّینب  )١(
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ستادند، در یا  راد خطابهیا  یبرا  مردم  انیبودند، در م  آمده گرد ج  حضرت  آن  اطراف
و   را شرح  اسالم  ، اصول آن  یط  هکراد فرمود یا  یمھم  ی شتر خطبه  یبر رو  محل  نیا

 نمود؛  را منھدم  تیو جاھل  کشر  و اساس داد  حیتوض
َمْوقِِف «

ْ
َقاُ�ْم َ�ْعَد اَعِ� َهَذا بَِهَذا ال

ْ
ل
َ
 أ

َ
ْدرِي لََع�ِّ ال

َ
 أ

َ
َها انّلاُس! اْسَمُعوا قَْوِ�، فَِإّ� ال ُّ�

َ
�

بًَدا
َ
 ».أ

ْمَوالَُ�ْم َحَراٌم َعلَيُْ�ْم َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا ىِف َشْهِرُ�ْم َهَذا ىِف «
َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

ُ�ْم َهَذا  ».بََ�ِ
ْمِر ال«

َ
ٍء ِمْن أ َال لُكُّ ىَشْ

َ
َْت قََدَ�َّ َموُْضوعٌ ـْ أ

َ
َو�ِنَّ  ،َجاِهِليَِّة َموُْضوَعةٌ ـْ وَِدَماُء ال ،َجاِهِليَِّة حت

َارِِث 
ْ
َضُع ِمْن ِدَمائِنَا َدُم ابِْن َر�ِيَعَة بِْن احل

َ
َل َدٍم أ وَّ

َ
اَكَن ُمْسرَتِْضًعا ىِف بَِ� َسْعٍد َ�َقتَلَتُْه ؛ أ

 .»ُهَذيٌْل 
َضعُ  ،َجاِهِليَِّة َموُْضوعٌ ـْ َوِرَ�ا ال«

َ
ُل ِرً�ا أ وَّ

َ
ِلِب  ِمنْ  َوأ ُمطَّ

ْ
إِنَُّه  ،ِرَ�انَا ِر�َا َ�بَّاِس بِْن َ�بِْد ال

فَ
 .»َموُْضوٌع لُكُّهُ 

» ِ تُْم فُُروَجُهنَّ بَِ�ِلَمِة ا�َّ
ْ
ِ َواْستَْحلَل َماِن ا�َّ

َ
َخْذُ�ُموُهنَّ بِأ

َ
إِنَُّ�ْم أ

َ ىِف النَِّساِء فَ  فَا�َُّقوا ا�َّ
َن ذَ 

ْ
إِْن َ�َعل

َحًدا تَْ�َرُهونَُه. فَ
َ
ْن َال يُوِطنْئَ فُرَُشُ�ْم أ

َ
ً�ا َولَُ�ْم َعلَيِْهنَّ أ ُ�وُهنَّ رَضْ لَِك فَارْضِ

ٍح    ،َ�ْ�َ ُمرَبِّ
ْ
 .»َمْعُروِف ـَولَُهنَّ َعلَيُْ�ْم ِرْزُ�ُهنَّ َوِ�ْسَوُ�ُهنَّ بِال

ُت ِ�يُ�ْم َما لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدُه إِِن اْ�تََصْمتُْم «
ْ
 .»بِِه ِكتَاَب اهللاِ َوقَْد تََر�

ْ�تُْم «
َ
لُوَن َ��ِّ َ�َما أ

َ
ْ�تُْم �ُْسأ

َ
 .)١(»؟قَائِلُونَ َوأ

  ندهیآ  یھا گر سالید دی، شا دانم ینم  من  هکد؛ یمرا بشنو  ! سخن مردمان  ی، ا ھان«
 »!؟ نمینب  موقف  نیشما را در ا

  نیو در ا  ماه  نیروز، در ا  نیا  ھمانند حرمت  ھا و اموالتان ! ھمانا خون مردم  یا«
 .» است  گر حرامیدیک، بر  نیسرزم
  هک  یھر خون  یخونبھاشود،  یم  مالیپا  من  یر پاھایز  تیجاھل  رسوم  تمامد، یبدان«

  اثر اعالم یرا ب  آن  هک  یخون  نی. و نخست اثر است یو ب  ی، ملغ شده  ختهیر  تیدر جاھل
 ریش» سعد  یبن«  انیدر م  هک،  است»  حارث  ابن  عهیرب) « ام (عموزاده  ، خون نمک یم

  یو بخار  مسلم  حی، صح ھشام  ابن  رهیاز س  و... نقل  دانیجاو  ، فروغ  رحمت ّی، نب د نبوتیخورش  )١(
ُة النب«  باب  ». یحجِّ
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 شود. و یم  یملغ  ھمه  تیجاھل  یرساندند. رباھا  قتل  او را به»  لیذھ«بود و   خورده
  میعمو  ی، رباھا نمک یم  را اعالم  آن  یالغا  هک  ییربا  نی) نخست قدم  نیاول  ی(برا  نونکا

 .» است  باطل  ھمه  هکباشد،  یم»  عبدالمطلب  بن  عباس«
  به  یالھ  امانت  عنوان  را به  شانیرا شما اید؛ زیاز الله بترس  زنان  ! درباره مردم  یا«

  نیا  شما بر آنان  د. حقیا ردهک  حالل  شیرا بر خو  شانیا  الله دامن  نام  د و بهیار داریاخت
را   آنان نند، شماک  نیشما ننشانند، اگر چن  گاهید بر جایندار  خوش  هکرا   یسک  هک  است

 و  کخورا  هک  است  نیبر شما ا  آنان  نند، حقیبب  بیآس  هک  چندان  د، اما نهیبزن
 »د.ینکا یمھ  را در حد متعارف  شان کپوشا
د شد، و ینخواھ  د گمراهیبزن  چنگ  آن  اگر به  هک  ام گذاشته  یزیشما چ  انیدر م  من«

 .» است  میرک  قرآن  آن
 »؟! تد گفیخواھ  چه  د شد، پسیخواھ  سؤال  من  ! شما درباره مردم  یا«

 ـ گفتند:   نیاجمع  عنھم الله یـ رض  رامک  ی صحابه
 د ویردکرا ادا   یالھ  د و امانتیرا رساند  یالھ  امیشما پ  هک  میدھ یم  یما گواھ«

 »د.ینمود  یرخواھیخ  اّمت  به  نسبت
بود   ردهکبلند   آسمان  یسو  را به  شھادت  انگشت  هک  یدر حال ج  رمکا  رسول  گاه آن

 فرمودند:  مرتبه  سه
 .)١(» باش  بارالھا! تو گواه« »اللَُّهمَّ اْشَهدْ «

  مردم  به بلند  یرا با صدا ج خدا  رسول  سخنان  هک  یسک  ، آن عرفات  ابانیدر ب
 .)٢(بود س َخَلف  ة بنیُام  عة بنیرساند، رب یم

،  مسلمانان  انبوه  انیدر م  عرفات  ابانیدر ب  راد خطبهیاز ا ج  رمک ا ّینب  از فراغت  پس
 د:یگرد  نازل ج حضرت  بر آن  فهیشر  ی هیآ  نیا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

 ۚ  .]۳المائدة: [ ﴾دِيٗنا
را   اسالم ، و ردمک  را بر شما تمام  ، و نعمتم دمیگردان  املک  تانیرا برا  نتانیامروز د«

 !» ردمک  شما انتخاب  یبرا  نید  عنوان  به

 .٣٩٣  ، ص  رحمت ّینب  )١(
 .٦٠٥  ، ص٢  ، ج ھشام  رة ابنیس  )٢(
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 گفتند: او  به ج  رمک ا ّ ی. نب ستیگر سعمر  شد، حضرت  نازل  هیآ  نیا  یوقت
 ؟! ییگر یچرا م »؟ ََما يُبكيك«

 : ) گفتسعمر  (حضرت
  کنیاد بود، اّما، ایازد  رو به  نمانید  ھمواره  نونکتا  هک  است  آن  من  ی هیگر  سبب«

 »گذارد!  نقصان  رو به  هکنگردد مگر آن  املکز یچ  چیشد، ھرگز ھ  املک
 فرمودند: جامبر) ی(پ
 )١(! ییگو یم  راست » ََصَدقت«

نماز ظھر را با  ج خدا  ، و رسول گفت  داد و اقامه  اذان س ، بالل خطبه  از اتمام  پس
 ج  حضرت  و آن  گفت نماز عصر را  ی اقامه  ، بالل گزاردند. بالفاصله  انبوه  جماعت  آن

  یسو  به  سواره گاه نخواندند. آن  نافله دو نماز،  نی) گزاردند و ب نماز عصر را (با جماعت

 .)٣(آمدند  )٢( موقف
 دند.یاز گردیو اظھار عجز و ن  ابتھالو   دعا، تضّرع  و مشغول ستادندیشتر ا  یو باال

  هک  است  یا چارهیو ب  نکیمس  ییبرد، گو یباال م  نهیرا تا س  شیھا دعا، دست  در حال
 آورد: یم  را بر زبان  لماتک  نیا  شیند. در دعاک یم  یّد کت  شب  نان  یبرا

ٌء ِمْن اللَُّهمَّ إِنََّك �َْسَمُع الَكِ�، َوتََرى َماَكِ�، « َوَ�ْعلَُم رِسِّي وعالنييِت، ال َ�ىَْف َعلَيَْك يَشْ
ـ
ْ
ـُمْستَِغيُث ال

ْ
َفِقُ� ال

ْ
َا�ُِس ال

ْ
نَا ابل

َ
ْمِري، أ

َ
وَ أ

ْ
 ُمْستَِجُ� ال

ْ
 ـِجُل ال

ْ
ُمْعرَتُِف ـْ ُمِقرُّ الـُمْشِفُق ال

لََة املْسبَِذنَبِ 
َ
لَُك َمْسأ

َ
ْسأ

َ
 ِه، أ

ْ
َْك ابتهاَل ال

َ
ْ�تَِهُل إِيل

َ
ْدُعوَك ُداَعَء ـكِ� وأ

َ
يِلِل، َوأ ُمْذنِِب اذلَّ

 
ْ
�رِ ـال ِ

ْ�ُفُه وذلَّ َجَسُدهُ  ،َوفَاَضْت لََك َ�يْنَاهُ  ،َمْن َخَضَعْت لََك َرَ�بَتُهُ  ،َخائِِف الرضَّ
َ
، َورَِغَم أ

 لََك.
ِ� بُداعئَِك 

ْ
َْعل

َ
 رَِحيًما، يَا َخْ�َ  رَبِّ َشِقيًّا، َوُ�ْن يِب َرُؤوفاً  اللَُّهمَّ ال جت

ْ
َمْسئُولَ� َوَ�ا َخْ�َ ـال

ُمْعِط�َ 
ْ
 .)٤(»ال

ّر ١٥  ، ص٢  ر، جیثک  ر ابنیاز تفس  ، نقل د نبوتیخورش  )١(  .٤٥٦ ، ص٢ المنثور، ج؛ الدُّ
بود.   دعا مشغول  به  ر وقتیتا د ج رمکا  رسول  گاهیجا  نی، در ا و ماندن  وقوف  یجا  یعنی،  موقف  )٢(

 . است  و مشخص  معروف  ، ھنوز ھم گاهیجا  نیا
 .٨٦٣  ، ص سابق  منبع  )٣(
 .٣٨٩  ، ص  رحمت ّینبمعجم کبیر طبرانی، و  )٤(
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. بر  یدان یم ار مراکو راز و آش  ینیب یمرا م  یو جا  یشنو یمرا م  الله! تو سخن  یا«
 . ستین  دهیپوش  من  از حال  یزیچ  چیتو ھ

  گناھان  . به مکمنایو ب  شانی، پر . پناھنده ادگر ھستمیو فر  و محتاج  زده بتیمص  من
، در حضور تو  ینکیمس  مانند خواستن  خواھم ی، از تو م ام نندهکو اقرار   خود معترف

  کمنایب  مانند خواندن  خوانم یم ، و تو را لیار و ذلکگناھ  مانند تضّرع  نمک یم  تضّرع
  اش ینیو ب  خوار گشته  و جسمش  شده  خم  در حضورت  گردنش  هک  یسکنا، مانند یناب
 . است  دهیآلود گرد کخا

و   مھربان  ، و با من مگردان  و محروم  امکدر حضور خود، نا  ردنکبار الھا! مرا با دعا 
  ». نندگانک عطا  نیبھتر  یو ا  شدگان خواسته  نیبھتر  ی، ا باش  بخشنده

  به تاختند تا  ردند، و شتابانکسوار   سرشان  را پشت س ُاسامه ج  رمکامبر ایپ
گزاردند و   و دو اقامه  اذان  یکو عشا را با   مغرب  یدند. در آنجا نمازھایرس»  ُمزدلفه«

  هک  یردند تا وقتک  استراحت  گاه نپرداختند. آن  حیر و تسبکذ  دو نماز به  نیب  در فاصله
و   اذان  یکشد، با   روشن  یخوب  ھوا به  هک  یرا، ھنگام  شد، نماز صبح  طالع  دم  دهیسپ

  رفتند، و رو به  مشعرالحرام  و به قصواء سوار شدند  ی بر ناقه  گاه گزاردند؛ آن  اقامه  یک
سرپا بودند   سر دادند و ھمچنان  لیتھل ر ویبکو ت  حیردند و تسبکستادند، و دعا یا  قبله

 امًال برآمد.کروز   هکنیتا ا
  فضل شتافتند، و»  یمن«  یسو  بهشد   د طالعیخورش  هکاز آن  پس  ، از ُمزدلفه گاه آن

  کیدند. اندیرس »ُمحّسر«  َبطن  ردند، و رفتند تا بهکسوار   سرشان  را پشت س عّباس  بن
  شید در پیگرد یم  یمنتھ » یبرک  ی جمره«  به  هکرا   یا انهیم  راه  گاه گر تاختند، آنید

  ی جمره«را   بود، و آن  یدرخت  زمان  در آن  نار آنکدر   هک  یبرک  ی جمره  گرفتند تا به
  را با ھفت  عقبه  ، جمرهج حضرت دند. آنیرس اند، دهینام یز مین»  یاول  جمره«و »  عقبه
  ھا نه زهیگفتند. سنگر یم» برکالله ا«  زهیھر سنگر  ردند، و با پرتابک  یرم  زهیسنگر

  یواد  ھا را از ھمان زهینگرس  آن ج  حضرت  بودند، و آن  درشت  یلیخ  ز و نهیر  یلیخ
 .)٢(بودند )١( ردهک  جمع

» محّسر«  یواد  به  دنیاز رس  قبل ج امبریپ  هکاند  نوشته  رحمت  یدر نب /یندو  د ابوالحسنیس  )١(
 ند.ک  جمع  شیرا برا  زهیعدد سنگر  ھفت  هکدستور دادند » بعّباس  ابن«  به

 .٨٦٣  ، ص د نبوتیخورش  )٢(
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،  آن  یط راد فرمود ویا  مردم  یبرا  یغیبل  و موعظه  بازگشت»  یمن«  طرف  به  گاه آن
گاه» النحر ومی«  و بزرگداشت  را از حرمت  مردم روز   نیا  هک  یارزش  ی و درباره  ساخت  آ
گر یبر د»  هکم«  لتیفض و  حرمت  ی ز دربارهین داد.  یحاتیدارد، توض  حق  شگاهیدر پ

الله   تابک  طبق  هک  ییفرمانروا از  یو فرمانبردار  اطاعت  و به  د نمودهکیشھرھا تأ
  را از آن  حج  امکو اح  کمناس  هکحضار فرمود   ند، دستور داد و بهک  ییفرمانروا
  گر را گردنیدیکرند و یفار را بگک  بعد از او، راه رد مباداکد کیرند و تأیاد بگی ج حضرت

 راد فرمود:یرا ا  خطبه  نیا  و سپس )١(دیبرسان  گرانید  را به  مطالب  نیزنند و فرمود ا

َة َ�ْعَدُ�مْ « مَّ
ُ
َها انلَّاُس، إِنَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِدي، َوال أ ُّ�

َ
ال فَاْ�بُدوا َر�ُُّ�ْم، وََصلُّوا  ،�

َ
أ

ْ�ُفَسُ�ْم،
َ
ْمَوالَُ�ْم َطيْبًَة بَِها أ

َ
وا َزَ�َة أ دُّ

َ
ُ  مَخَْسُ�ْم، وَُصوُموا َشْهَرُ�ْم، َوأ

َ
 بيَت  ونَ جُّ وحت

ْمِرُ�ْم، تَْدُخلُوا َجنََّة َر�ُِّ�مْ  ،مْ �ُ �ِّ رَ 
َ
ِطيُعوا ُوالَة أ

َ
 .»َوأ

نخواھد  گرید  یاز شما اّمت  گر نخواھد بود، و پسید  یامبریپ  از من  ! پس مردم  یا«
را   تان ماه  یکو  د،یرا بگزار  نمازتان  د، و پنجینک  را پرستش  تانیخدا  هکبود. ُھشدار، 

  را حج  تانیخدا  ی و خانه د،ینکادا   و رغبت  لیرا با م  اموالتان  اتکد، و زیریبگ  روزه
 )٢(»د!یوارد شو  تانیخدا  بھشت  د، تا بهیببر  فرمانرا   د، و زمامدارانتانیبگزار

  نی(ا فرمود  ، ذبح کمبار  شتر با دست ٦٣برد و   فیتشر  یمن )٣(»منحر«  به  گاه آن
الله  رمکـ   یعل  حضرت  به  بود) بعد از آن ج  حضرت  آن  کتعداد شتر، برابر با عمر مبار

  از ذبح  هک  ید. ھنگامینما  صد شتر را ذبحیک  آن  ماندهیباق  هکـ دستور داد   وجھه
  ید و موھایرا تراش  کسر مبار  یمو رد وک  را طلب  یشد، سلمان  حاصل  ھا فراغت یقربان
  یسو  فرمود. بعد سوار شتر شد و به  میتقس بودند  یکنزد  هک  یسانک  نیرا ب  کمبار

  آمد و در حالت  ، نزد زمزم ردهک)  افاضه  (طواف  ارتیز  رد. آنجا طوافک  تکحر»  هکم«
 .)٤(دینوش  زمزم  ، آب ستادهیا

  انیحاج بودند و  ستادهیا  زمزم  بر سر چاه  هکرفتند   مطّلب  فرزندان  سراغ  به  سپس
 گفتند:  آنان  دادند، و به یم  را آب

 .٣٩١  ، ص  رحمت ّینب  )١(
 ر.کعسا  ر و ابنیجر از ابن  تیروا  به ١١٠٩ ١١٠٨  ، ح االعمال  از معدن  ، نقل د نبوتیخورش  )٢(
 . شتارگاهکمنحر:   )٣(
 .٣٩١  ، ص  رحمت ّینب  )٤(
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ْن َ�ْغِلبَُ�ُم انلَّاُس «
َ
ِلِب، فَلَْوَال أ ـُمطَّ

ْ
ىلَعَ ِسَقايَِتُ�ْم لََ�َْعُت  انْزُِعوا بَِ� َ�بِْد ال

 .»َمَعُ�مْ 
  هکنیا  اگر نبود خوف  هکد یدھ  ادامه  از زمزم  دنیشک  آب  ! به مطّلب  فرزندان  یا«
  آب  از زمزم شما  ز ھمراهین  رند، منیشما باز بگ  را از دست  تیسقا  عمًال سَمت  مردم

 !» دمیشک یم
  زمزم  از آب ج حضرت  دادند، و آن  ج حضرت  آن  دست  به  یدلو  مطّلب  فرزندان

 .)١(دندینوش
حر  ومی«،  د قربانیدر روز ع   آفتاب  هک  یھنگام ج  رمک ا ّ یز نبی، ن حّجهیذ  ، دھم»النِّ

 س یعل  حضرت سوار بودند، و  رنگ  یسترکخا  یبر استر  هک  یبود، در حال  شده  پھن
  ستادهیا  یبعض  د، و مردمیرسان یم  مردم  به  شان رار سخنانکرا با ت ج حضرت آن  یصدا

  سخنان  یبرخ  خطبه  نیپرداختند، و در ا  راد خطبهیا  ، به)٢(بودند  نشسته  یو بعض
  هکاند  ردهک  تیرة رواکاز ابوب  و ُمسلم  یبخار  هک  ردند؛ چنانکرار کرا ت  شیپ  ی خطبه
 : گفت
 خواندند، و گفتند:  ما خطبه  یبرا  د قربانیدر روز ع ج  رمکامبر ایپ«
نَُة اْ�نَا َعرَشَ َشْهًرا، « رَْض، السَّ

َ
َمَواِت َواأل َماَن قَِد اْستََداَر َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق اُهللا السَّ إِنَّ الزَّ

ُم، وَ  ـُْمَحرَّ ِة َوال ِجَّ
ْ
َقْعَدِة وَُذو احل

ْ
ْرَ�َعٌة ُحُرٌم، ثََالٌث ُمتََوايِلَاٌت، ُذو ال

َ
ى ِمنَْها، أ ِ

َّ
رََجُب ُمرَضَ اذل

 .»َ�ْ�َ مُجَاَدى وََشْعبَانَ 
  نیھا و زم آسمان  نشیدر روز آغاز آفر  هک  یتیوضع  با ھمان  ھمواره  زمان  ی گردونه«

اند:  حرام  یھا ماه  آن  ماه چھار  هکدارد   ماه  دوازده  . سال است  گردنده  است  داشته
 ».قرار دارد  و شعبان  یجماد  انیم  هکَضر مُ   و رجب  ، محّرم حّجهی، ذ قعدهیذ

 ؟  است  ماه  دامک  نونکبعد، فرمودند: ا
 ند! یاو دانا  گفتند: خدا و رسول

را با   ماه  نیخواھند ا یم  میردک  گمان  هک  یا گونه  ردند، بهک  وتکس ج  حضرت  آن
 بنامند،   یگرید  نام

 ؟  ستین  حّجهیگفتند: مگر ذ

ب  باب«،  مسلم  حیاز صح  ، نقل د نبوتیخورش  )١( ة النِّ  .٤٠٠ـ ٣٩٧  ، ص١ ، ج» یحجِّ
 .٢٧٠  ، ص١  ، ج»النحر  ومی  خطبی   وقت ّ یا  باب«داوود،  یاب  ُسنن  )٢(
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 : چرا؟  میگفت
 ؟  شھر است  دامکنجا یگفتند: ا

  گمان  هک  یا گونه  ردند بهک  وتکس ج حضرت  ند! آنیاو دانا  : خدا و رسول میگفت
 بنامند.  یگرید  شھر را با نام  نیخواھند ا یم  میردک

 ؟ ستین  هکشھر م  نیگفتند: مگر ا
 : چرا؟  میگفت

 ؟  است  یروز  گفتند: امروز چه
  گمان  هک  یا گونه  ردند بهک  وتکس  حضرت  ند! آنیاو دانا  : خدا و رسول میگفت

 بنامند.   یگرید  روز را با نام  نیخواھند ا یم  میردک
 ؟ ستیگفتند: مگر روز َنحر ن

 : چرا! میگفت
 گفتند: 

ْعَراَضُ�ْم َعلَيُْ�ْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم «
َ
ْمَوالَُ�ْم َوأ

َ
إِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

َهَذا، ىِف فَ
ُ�ْم َهَذا ىِف َشْهِرُ�مْ   ».َهَذا بََ�ِ

َقْوَن َر�َُّ�ْم فَ «
ْ
ْ�َماِلُ�مْ وََستَل

َ
لُُ�ْم َ�ْن أ

َ
َال فَالَ يَْسأ

َ
ُب ، يرَْضِ  تَرِْجُعوا َ�ْعِدى ُضالَّالً ، أ

 ».َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض 
َال َهْل بَلَّْغُت «

َ
 .»؟أ
را   حرمتش  میو حر  است  شما محترم  یآبروھاشما و   شما و اموال  یھا ، خون کنیا«

 »د!ینک  تیرعا  ماه  نیشھر و در ا  نیامروز در ا  ُحرمت  د ھمچونیبا
و جو   ُپرس شما از شما  اعمال  به  رد، و او راجعکد یخواھ  را مالقات  تانی، خدا یآر«

گر را یدیک  گردن ود ینشو  د و گمراهیقھقرا نرو  به  از من  ، پس نیرد؛ بنابراکخواھد 
 »د!ینزن

گاه«  »؟ دمیشما رسان  خدا را به  امیا پید؛ آیباش آ
 .  یگفتند: آر  مردم

 گفتند: ج خدا  رسول
ْوىَع ِمْن َساِمعٍ «

َ
َغائَِب، فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أ

ْ
اِهُد ال يُبَلِِّغ الشَّ

ْ
 .)١(»اللَُّهمَّ اْشَهْد! َفل

 و... ٢٣٤  ، ص١  ، ج» یمن  امیالخطبة اَ   باب«،  یالبخار  حیصح  )١(
                                                 



 ساز در سه سفر سرنوشت همگام با نبّی رحمت    ٨٦

با   هک  یسک بسا  برسانند، چه  نیبیغا  به  نیضرمرا حا  امیپ  نی! ا ا، شاھد باشیبار خدا«
  واسطه یب  هکباشد   یسک  تر از آن رندهیند فراگک یم  افتیمرا در  امیپ  واسطه

 )١(»شنود! یم
 : است  ردهک  نقل  لکش  نیگر را بدید  یجمالت  حیاة المصابکدر مش  یزیتبر  بیخط

 ىلَعَ «
َّ
َال َال َ�ِْ� َجاٍن إِال

َ
َال َو�ِنَّ أ

َ
هِ، أ هِ َوَال َمْولُوٌد ىلَعَ َوادِلِ ِ

َ
َال َال َ�ِْ� َجاٍن ىلَعَ َودل

َ
َ�ْفِسِه، أ

ُ َطاَعٌة ِ�يَما  بًَدا َولَِ�ْن َستَُكوُن هلَ
َ
ُ�ْم َهَذا أ ْن ُ�ْعبََد ىِف بََ�ِ

َ
�َِس ِمْن أ

َ
يَْطاَن قَْد أ الشَّ

ْ�َماِلُ�ْم فََسَ�ىَْض بِهِ 
َ
ْتَِقُروَن ِمْن أ

َ
 .)٢(»حت

گاه« د! یبدان ، و است  ردهک)  (ظلم  شتنیخو  به  ند فقطکب  یتیجنا  سکد! ھر یباش  آ
ند، و ک ینم  ظلم  ز بر پدرشین  یفرزند  چیند و ھک ینم  ظلم  بر فرزندش  یپدر  چیھ

گاهیبدان د ینند ناامک  یبندگ و  شھر او را عبادت  نیدر ا  هکنیاز ا  طانیش  هکد یباش  د و آ
د و ینک یاو را م  یروید، پیشمار یم زیرا ناچھا  آن هک  ییارھاک  ی، اما در البال است  شده

 د)یباش  ز مواظبیمورد ن  نیدر ا  (پس» گردد! یم  یخشنود و راض  اندازه  نیھم  به
و روز  جا گذراند  را در ھمان  رد، شبک  تکحر»  یمن«  طرف  روز به  در ھمان  سپس

  (سنگ» جمار  یرم«  آمد و جھت  نییپا  یاز سوار  گاه منتظر ماند. آن  آفتاب  بعد تا زوال
و در آخر »  یوسط  جمره«، بعد » یاول  جمره«  برد. نخست  فی) تشر طانیش  باران

  هک  یروز قربان  یکیفرمود (  راد خطبهیدوبار ا»  یمن«نمود. در   یرا رم»  یعقب  جمره«
 النحر).  ومی  روز دوم  یو دوم  قبًال گذشت

  یادا  (و به ردک  املکرا   قیتشر  امیا  گانه سه  یروزھا  هک نیفرمود، تا ا  نجا توقفیدر ا
  نییآ  مطابق  یقربان  یھا سّنت  یر خدا، و برقرارک، و ذ عتیشر  امکاح  میو تعل  کمناس
  تکحر»  هکم«  یسو  پرداختند) بعد به  کشر  یھا آثار و نشانه  ، و زدودن ÷میابراھ

 آورد.  یجا  را به  وداع  ، طواف نمود و سحرگاھان
  به  سرعت  افتند، بهی  فراغت  حج  کمناس  یاز ادا  هک نی، ھم امبر بزرگوار اسالمیپ
ند، یاسایسفر ب  رنج از  یدر آنجا قدر  هکآن  یبرا  دند، نهیشک  ابکر  منّوره  ی نهیمد  یسو

  خدا و در راه  یرا برا  وششک ار وکو   گر مبارزهیشتافتند تا بار د یم  نهیمد  یسو  به  هکبل

 .٨٦٥  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 . الحج  تابکدر   حیاة المصابکو مش  ماجه ، ابن یترمذ  )٢(
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 .)١(رندیاو از سر بگ
  بن  یعل« دنایس  لتیراد فرمود و فضیا  یا د، خطبهیرس )٢(» ر ُخمیغد«  محل  به  یوقت

 رد و فرمود:ک  انیرا ب»  سطالب یاب

 .)٣(»اَعِد َمْن اَعَداهُ وَ اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواَالُه َمْن ُكنُْت َمْوَالُه َ�َعِ�ٌّ َمْوَالُه، «
  (بدون س یعل  حضرت  ی درباره  از مردم  یبعض  هکبود   نیا  خطبه  نیراد ایا  سبب

  ، ھمراه منیدر   هکاز افراد   یز برخیردند. نک  تیاکش ج حضرت  آن  شی) پ سبب
  یعل  حضرت  روش  هک  ردند. با آنک  مطرح  یاو اعتراضات  هیبودند، عل س یعل  حضرت

و جور   ظلم او را  روشھا  آن یبود، ول  و انصاف  بر عدل  یامًال مبنک)  الله وجھه  رمک(
 . )٤(داد  حیتوض را سیعل  حضرت  ، منزلتج  رمکا  ، رسول سبب  نیھم  پنداشتند. به

  یسک ا! ھری، خدا اوست  دوست  ھم»  یعل»  ، پس او ھستم  دوست  من  یسکھر «
ند، تو او را ک  عداوت  یبا و  یسکبدار، و ھر   او را دوست  بدارد، تو ھم  را دوست»  یعل«

 ».بدار  دشمن
  به  نگاھش  هک  نیجا گذراند، ھم را ھمان  د، شبیرس»  فهیذوالحل«  به  هک  یھنگام

 و فرمود:  ر گفتیبکبار ت  افتاد، سه»  نهیمد«

» َ
َ

 اهللاُ  َال إهِل
َّ
ُ  إِال

َ
�َك هل ُ ال ،وَْحَدُه َال رَشِ  ـْ هلَ

ْ
ُ ال ُك َوهلَ

ْ
ٍء قَِديرٌ ـُمل  .َحْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ ىَشْ

وَْعَدُه َونرََصَ َ�بَْدُه وََهَزَم  َصَدَق اهللاُ  ،لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ  َساِجُدونَ آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن 
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
 .)٥(»األ

از   یپادشاھ ندارد،  یکیو شر  تاستیک. او  ستین  حق  معبود به  یسک» الله«جز   به«
،  نندگانک ، توبه میبازگشتگان . تواناست  یزیو او بر ھر چ  اوست  یبرا  شیو ستا  اوست  آن

را   اش . خداوند وعده پروردگارمان  یبرا  و سپاسگزاران  نندگانک ، سجده گزاران عبادت
 ».داد  ستکھا را ش گروه  تمام  ییتنھا  و به ردک  کمکرا   اش د، بندهیخشب  تحقق

 .٨٦٧  ، ص د نبوتیخورش  )١(
 دارد.  فاصله»  حجفه«از   لیدو م  هک  نهیو مد  هکم  نیب  است  یا ، منطقه ر خمیغد  )٢(
 ». ینسائ«احمد و   امام  تیروا  به ٤١٦ـ  ٤١٥  ، ص٤ ر، جیثک البن  ج یالنبرة یس  )٣(
گاھیب  لیتفص  . جھت٤١٦  ، ص٤  ر جیثک  ابن  )٤( ر، یغد  ثیحد»  رساله  ر بهیغد  ی از واقعه  یشتر و آ

 شود.  آزاد مراجعه  میمحمد سل  حافظ  قلم  به»  سّنت  و ما اھل  مؤمنان  یموال
 .٢٤٩  ، ص١ المعاد، جزاد   )٥(
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 .)١(دیگرد»  نهیمد«روز وارد   ھنگام ج  حضرت  و آن

 .٣٩٢  ، ص  رحمت ّینب  )١(
                                                 



 
 

 : چهارم  بخش
  یمحمد  بعثت  جاویدان  یها پیامبر و ارمغان  ُپر ارج  ی کارنامه

 :)١(ج امبریپ  ُپر ارج  ی ارنامهک

  یمھربان و  امبر عطوفتیو از پ  میبگذار  نیرا بر زم  بار سفرمان ولهک  هک از آن  شیپ 
 ج حضرت آن  ُپرارج  ی ارنامهکھر چند گذرا بر   ینگاھ  سزاوار است«  مینک  یخداحافظ

  حضرت  هک  یریچشمگ ؛ دستاورد مینگافیب  شانیا  رسالت  باعظمت  یو دستاوردھا
  نیو آخر  نیاولّ   یسرور  و تاج  دهیگردان ممتاز  نیا و مرسلیگر انبیرا از د  مرتبت  یختم

 . است  دهینشان  شانیا  کرا بر تار
 د:یرس  فرمان ج حضرت  آن  به

َها﴿ ُّ�
َ
� ّمُِل ٱ َ�ٰٓ َۡل ٱقُِم  ١ لُۡمزَّ  .]۲ -۱المزمل: [ ﴾٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

 . دار بمانی) ب (از آن  کیجز اند  ! شب دهیچیخود پ  به  جامه  یا

َها﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱ َ�ٰٓ نِذۡر   ١ لُۡمدَّ

َ
 .]۲-۱المدثر: [ ﴾٢ُ�ۡم فَأ

  را از عذاب  ز و (مردمانی!) برخ دهیآرم  (و در بستر خواب  دهیشکبر سر   جامه  یا
 ! ) بترسان زدانی

ماندند، و   ستادهیا  ھمچنان  تمام  سال  ستیاز ب  شیردند و بک  امیز قین ج  حضرت آن
  ی فهیدند؛ وظیشک  دوش بر  نیزم  ی پھنه  نیرا در ا  یآسمان  رسالت  یبراک  بار امانت

  یارگردانکو   تیرا، و مسئول  نییآ و  نیو د  دهیعق  ی فهیوظ  یرا، تمام  تیبشر  یتمام
 را.  گوناگون  یھا ندایدر م  و مبارزه  مقاومت

  یھا دانیم را در  وشانهک سخت  ی جھاد و مبارزه  تیمسئول ج  اسالم  یامبر گرامیپ
قرار   تیجاھل  و اوھام  تصّورات  اشغال  رباز تحتیاز د  هک  یبشر  وجدان  ی گسترده

و   ُغل ، و در ر شدهیگ نیزم  یجھان  نیا  یھا زهیو انگ  ینیزم  یھا جاذبه  ، و تحت گرفته

  یگفتار  هک»  المختوم  قیالرح  ی ترجمه  د نبّوتیخورش«  تابک  شانزدھم  نًا از فصلیع  فصل  نیا  )١(
 گردد. یم  باشد، نقل یم  د قطبید سیاز شھ  نیبا و دلنشیز
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ار کاز   هک نیگرفتند، و ھم  عھده بر  تنه  یکبود،   گرفتار آمده  یپرست ر شھوتیزنج
افتند، و ی  فراغت  شان ارانیاز   یشمار در وجود  یانسان  وجدان  هیو تصف  یساز کپا

  ینیزم  یزندگان  نیسنگ  و خواب  تیجاھل  نیسھمگ  ابوسکر فشار یرا از ز  توانستند آنان
در   یگرید  یاپیپ  ینبردھا  هکگر، بلید  یدانیگر در مید  یبخشند؛ نبرد  ییرھا

  هک،  اسالم  یالھ  دعوت  ردند. نبرد با دشمنانکآغاز   یگرید  ی وستهیپ  ھم  به  یھا دانیم
 بر سر  بودند، و از اطراف  گرفته  شیخو  ی را در محاصره  یآسمان  دعوت  ینوپا  گاهیپا

  نھال  هکنیا داشتند بر  و اصرار فراوان  یبودند، و پافشار  ختهیر  دعوت  نیا  باوردارندگان
درآورند، و نگذارند   شهیاز ر  یو بالندگ  شیآغاز رو  را در ھمان  بهیط  ی شجره  نیا  نورس

را   شیھا شاخه  یتناھیال  یفضا بدواند، و در  شهیر  کخا  ند، و در اعماقکدا ینشو و نما پ
  هک  نیاورد!؟ و باز، ھمیخود ب  ی هیر سایز را  یشتریب  یقلمروھا  رفته  بگستراند، و رفته

ند، یاسایب  یخواستند دم  رةالعربیجز  جنگ  یھا دانیم در  ینبرد داخل  یھا از صحنه
  یحمالت  ید بود، و برایجد  اّمت  نیا  به  زدن  ضربت  یبرا  شدن  آماده  در حال  روم  ارتش

 د.یگرد یم  آماده  قلمرو اسالم  یشمال  یھا نیسرزم  هیبر عل  ستردهگ
  ھمچنان زین  یبشر  یوجدان  دانیدر م  نی، نبرد نخست ا و غزواتیَسرا  نیا  یدر اثنا

و   مسلمانان  تازه  و روان  درون  ی ساز در صحنه سرنوشت  ینبردھا  بود، و آن  انیدر جر
،  امان ینبرد ب  نیرا، ایز بود؛  دهینرس  انیپا  ھنوز به  اسالم  نییآ  به  یاحتمال  گروندگان

  در اعماق  تیو فعال  وششک از  یا لحظه  هک  است  طانیش  ، و علمدار آن است  جاودانه
  یبر پا  انیم  نیدر ا ج محّمد  حضرت گر،ید  ید. از سویآسا یافراد بشر نم  وجدان

ارزار کپردازند، و  یم  شیخو  یو الھ  یآسمان  دعوت  بهو استوار   مکاند، و مح ستادهیا
ند. یفرما یم  ی، رھبر است  انیگر در جریدیکدور از   یھا دانیم  نیدر ا  هکرا   یدار دامنه

  ی، با تنگدست است  داده  نشان  خوش  یو رو  ردهک  اقبال  شانیا بر ایدن  هک  یدر حال
  شانیا  رامونیدر پ ج حضرت  باور آن نید  روانیپ  هک  یطیگذرانند، و در شرا یم روزگار

  یوششک ار وک  به  وستهیپ  شانیبرند، خود ا یسر م  به  تیو امن  شیآسا  یھا هیر سایز
ھا، در  نیا  ی ھمه نند؛ و باینش ینم  فارغ  یا دھند، و لحظه یم  ر ادامهیناپذ یخستگ

خدا و   و عبادت  یدار زنده  شب  نند، و بهک یار میاخت  لیر و دارھا صبر جمیگ  نیا  یتمام
اند؛  وستهیپ  حق  و به  گسسته  از ھمه ورزند، و یم  اھتمام  قرآن  فهیو ُسَور شر  اتیآ  لیترت
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 .)١(! است  فرموده امر  شانیا  به  خداوند سبحان  هک  گونه ھمان
 ، وستهیو پ  ستهینبرد با  نیر و دار ای، در گ ج اسالم  امبر بزرگی، پ وهیش  نیھم  به

ار کاز  را  شانیا  یارک  چی، ھ مّدت  نیا  سر بردند؛ در طول  به  تمام  سال  ستیاز ب  شیب
قلمرو   چنان آن و  گسترده  دانیم  چنان در آن  اسالم  دعوت  هک ، تا آن داشت یگر باز نمید

ماندند! سرتاسر   نخَردھا سرگردا  هکد یر گردید و فراگیرس  یروزیپ  به  یپھناور
  آن  رانکاز ھر   تیجاھل  تیو حم  رتینھاد، و غ  گردن ج حضرت آن  نییآ  به  عربستان

  کرا تر  ُبتان  هکد، تا آنجا یگرد داری، ب عرب  مار قومیب  یھا شهی، و اند بربست  رخت
  رةالعربیجز  ید در فضایتوح  ی آوازه ستند.کش  در ھم  شیخو  با دستان  هکگفتند، بل

  یدر سرتاسر صحرا  یروز شبانه  ی گانه پنج  ینمازھا  اذان  انداز شد، و بانگ نیطن
  انی، و قار افتکش یرا م  آسمان  بود، آفاق  ساخته  را زنده  د آنیجد  نییآ  هک  یپھناور
را   یالھ  امکخواندند، و اح یخدا را م  تابک  اتی، آ نیسرزم  آن  و جنوب  در شمال  قرآن

 آوردند. یم اجرا در  به
  شده  ندهکبودند و پرا  گرفته  گر فاصلهیدیکاز   هک  ییھا لهیھا و قب فهیھا و طا رهیت

  جھان  یخدا  یبندگ  ، و به گسست  بندگان  یاز بندگ  شدند. انسان  پارچه یکبودند، 
و   ، و ظالم ومکو مح  مکحا ، و ارباب  ، َبرده و مغلوب  گر، قاھر و مقھور، غالبی. د وستیپ

  در گرو عشق  دل  هک  یبرادران ند؛یخدا  بندگان  مردم  ی نبود. ھمه  مطرح  مظلوم
  بر و نخوتک  یھا هیرایدارند؛ خداوند پ  یالھ  امکھا و اح فرمان  گر، و سر در خطیدیک

گر ی، و د است  زدوده  را از وجود آنان  انکایو ن  پدران  ی واسطه  به  یو فخرفروش  تیجاھل
،  پوست اهیبر س  پوست و ُسرخ  دپوستیسف  ، و نه بر عرب  عجم  ، و نه بر عجم  عرب  نه

اند،  آدم  فرزندان  ھمه  . مردم یالھ  یتقوا  اساس ، مگر به نخواھد داشت  یازیو امت  شرف
 !؟ کز از خاین  آدم و

  قوم  وحدت ، یو آسمان  یلھا  دعوت  نیا  یروزیو پ  تی، در پرتو موفق بیترت  نیبا ا
و   در مسائل  ، چه یبشر  ، و سعادت یاجتماع  ، عدالت انسان  نوع یبن  ، وحدت عرب

ق یُاخرو  التکو مش  در مسائل  ، و چه یویدن  التکمش روزگار   ر گردشی. مس افتی  ، تحقُّ
  شیگرا  یگرید  یسو  به  خید، و روند تاریگرد  دگرگون  نیزم  ی رد. چھرهکدا یر پییتغ
 د.یگرد  متفاوت  یلّ ک  بشر به ر افرادک، و طرز تف افتی

 .١٦٩ـ  ١٦٨  ، ص٢٩  ، ج د قطبی، س القرآن  ظالل  یف  )١(
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بود، و   افتهی  طرهیس  جھان  یبر تمام  تیجاھل  ، روح اسالم  از ظھور دعوت  شیپ
جّو   در آن ارھایھا و مع بود. ارزش  شده  معّذب  انسان  ، و روح متعّفن  یبشر  وجدان

  بود، و امواج  ندهکاف  هیسا  بر آن  یو بردگ  و ستم  و ظلمبودند،   ار افتادهکاز   یکتار
  یھا ، و پرده ختهیآم  ھم در  نندهک چارهیب  تیبا محروم  ارانهکتبھ  یخوشگذران  نیسھمگ

  هک،  شده  فیاّما تحر  یآسمان  یھا انتید حضور  رغمی، عل و ظلمت  فر و ضاللتک  میضخ
بر   یا طرهیگر سی د ْانیبود. اد  ختهیآم  رانکتا   رانک ازبردند،  یم  رنج  و نقاھت  از ضعف

 بودند.  در آمده  روح یو ب  کُخش  یمراسم  صورت  ھا نداشتند، و به انسان  جان
بشر   روح رد،کفا یبشر ا  یجھان  نیا  یخود را در زندگان  ، نقش بزرگ  دعوت  نیا  یوقت

  ییرھا  یدگیو پوس  یدیپل ، و یو آلودگ  ی، و تباھ یو بردگ  ی، و از بندگ و خرافات  از اوھام
و   یطبقات  ، و اختالف یو افسردگ  یگسستگ ، یشکو سر  از ستم  یانسان  ی ، و جامعه افتی

بر   جھان  یبر سازندگ  ؛ و اسالم َرست  اھنانکر یتحم ر ویو تحق  انیاستبداد فرمانروا
و   و معرفت  ییو نوگرا  یو آزادگ  یوشک سختو   ینگر ُمثبت و  و طھارت  عّفت  یھا هیپا
  ییوفاکرشد و ش  در جھت  وستهیار پک، و  رامتکو   و عدالت  مانیا و اعتماد و  نیقی

  ی در گردونه  دنیدار رسان ّحق  را به  بشر، و حق  یمعنو  اتی، و ارتقاء ح انسان  یزندگ
 .)١( گماشت  بشر، ھّمت  یاجتماع  اتیح

الت  نیدر پرتو ا در   هک  یزمان از  هکد یگرد  کمبار  یشاھد نھضت  رةالعربی، جز تحوُّ
بود، و ھرگز   ردهکن  را مشاھده  نھضت  نیشد، ھمانند ا  بسته  بر آن  یآباد  ی هیرایپ

  شیخو  یمانند عمر اجتماع یب  امیا  نیدر ا  هکرا   ی، درخشش عرب  قوم  خیتار  صفحات
 .)٢(اوردندین  دست  گر بهی، د داشت

 )٣(آن  یایو از عطا  یمحّمد  بعثت  یها در شمار جلوه  نینو  جهان
سر   به  در آن  نونکا  هک  یجھان  هک  است  نیار نمود، اکرا ان  آن  توان ینم  هک  یتیواقع

و   یعموم  و دعوت  یمحّمد  بعثت  حساب  به  ی، ھمگ آن  ندهیز ادوار آیو ن  میبر یم

 . د قطبید سیشھ  قلم  ، به١٤  ص  نياملسلم  بانحطاط  ماذا خرسالعامل  ی مقّدمه  )١(
 .٨٥٥ ٨٥١  ، ص د نبوتیخورش  )٢(
  دانیجاو  یھا ارمغان  عنوان  ) تحت٤٩٢ ٤٧٤  (ص   رحمت ّینب  تابکنًا از یع  انیز تا پاین  بخش  نیا  )٣(

و   د، انتخابینام  یندو  د ابوالحسنیس  حضرت  تابک  یاصل  را مغّز و بخش  آن  توان یم  هک  نبّوت
 . میا ردهک  نقل
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بود  ج الله  محمد رسول  نیرا ایند؛ زیآ یشمار م  به  مثمر ثمرش  یھا و تالشاو   دانیجاو
  و به  ند، برداشتک  را تمام  ارشکبود   یکنزد  هکرا   تیبشر  بر گردن  ر مسلطیشمش  هک

  هکفرمود. او بود   تیعنا  یا تازه  یھا هیو ھد  دانیجاو  یایو عطا  ارزنده  یھا ارمغان  آن
  و ھدف  رامتکو   ، عّزت یو بلندنگر  ، ھّمت نشاط و  هی، روح تیبشر  پژمردهالبد کدر 
  یدی، عھد جد ارزنده  یھا و ارمغان  ینبو  یایعطا  نیا  منی  وجود آورد، و به  ، به یعال

و   تیو ربان  ، اخالص و تمدن  ، فرھنگ یو بزرگ  رفعت  به  در آن  تیبشر  هک  آغاز گشت
 . افتی  دست  یاجتماع و  یاخالق تعھد

 : یانسان  خیدر تار  آن  و اثرات  یمحّمد  بعثت  گانه شش  یها ارمغان
  یھا ارمغان و  مھم  یایمورد از عطا  حصر، شش  قیطر  به  ، نه طور مثال  به  نونکما ا

و   یبشر  نسل  ییراھنما در ارشاد و  هک  مینک یر مکرا ذ  یمحمد  بعثت  و ارزنده  یاساس
جاد یا  سبب  و در واقع  داشته  ییبسزا  نقش  آن  ییوفاکو ش  و نھضت  تیو ترب  اصالح

 ندارد.  گذشته  با جھان  یشباھت  چیھ  هک  است  د گشتهیو جد  درخشان  یجھان

 :دیتوح  و روشن  خالص  ی دهیـ عق١
  است  عبارت فرمود،عطا   تیبشر  را به  آن ج  رمکا  رسول  هک  یا ارزنده  ارمغان  نیاّول

،  اتیرو و حیمملو از ن آسا،  و معجزه  یانقالب  ی دهیعق  نی، ادیتوح  خالص  ی دهیعقاز 
  هک،  است  یا دهیعق  چنان  باطل  معبودان  وبندهک، و  و اوضاع  طیشرا  ی نندهک  دگرگون

 . افتی نخواھد  امتیو تا ق  افتهیرا ن  بشر ھرگز مانند آن
و   است  استیو س  ، و فلسفه اتی، شعر و ادب و دانش  علم  یمدع  هک  یانسان  نیا
  به  لیتبد را  یخال  یھا وھستانکو   خود قرار داده  ی را برده  نیو سرزم  ملت  نیچند

  یادعا  یو گاھ  آورده  رونیھا ب وهک  و نھرھا را از دل  نموده  سرسبز و خّرم  یھا گلستان
  را سجده  ارزش یاء بیاش  هکبود   دهیرس  ییجا  به  انسان  نی. ھم است  سر داده  ییخدا

  حق  هک  اعطا ندارند. چناناخذ و   دھند، قدرت ینم  یو ضرر  دهیفا  هک  ییایرد؛ اشک یم
 د:یفرما یم  تعالی

بَاُب ٱ�ن �َۡسلُۡبُهُم ﴿ الُِب ٱا �َّ �َۡستَنقُِذوُه ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  �ُّ  ﴾٧٣ لَۡمۡطلُوُب ٱوَ  لطَّ
 .]۷۳الحج: [

  مگس را از  آن  گرفتن  باز پس  د، قدرتیبرباھا  آن از  یزی) چ (ناتوان  و اگر مگس
 ».(معبود)  (عابد) و مطلوب  شد طالب  ندارند، ناتوان
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  خود، خم  دست  ساخته  یایاش  ، در مقابل است  مخلوقات  اشرف  هک  انسان  نیھم
  ھا و رودھا، درختان وهک  ر بود. او تنھا در مقابلیدوار خید و امیترس یم  شد، و از آن یم

  در مقابل  هکرد، بلک ینم  خضوع  عتیر مظاھر طبیو سا  نیاطیو ش  ، ارواح واناتیو ح
و   وساوس  انیخود را در م  یو زندگ ، گذاشت یم  سجده  ز سر بهیھا ن رمکو   حشرات

و   یبزدل  آن  ی جهینمود و در نت یم  یھا سپر ینگران وھا و، آرز و اوھام  ، خرافات التیتخ
  بر وجودش  یثبات یاعتماد و ب  و عدم  یرکف  و مرج  ھرج و  یدرون  ، اضطراب ترس

 بود.  شده  یمستول
و گوارا،   سھل ، و روشن  خالص  دهیعق  یک  او را به ج محمد  حضرت  حال  نیدر ا

  یو نگران  ترس  ھرگونه ، از آن  تکو بر  منی  به  هک.  ساخت  مشرف  بخش اتیزا و ح ھّمت
  حاصل  نیقید و یترس یجز الله نم  به  یموجود  چیاز ھ  هکد یرس  ییجا  و به  افتی  ییرھا

  هک  ، و تنھا اوست أخذ و عطاست  صاحب و  ضرر و نفع  کمال  هک  نمود، تنھا اوست
در   د، جھانیجد  تشافکا  نیو با ا  تازه  شناخت  نیا ، لذا با است بشر  اجاتیاحت  فلکمت

  به  نسبت  د و ترسیو از ھر ام  یو بردگ  تیعبود  ھر نوع شد و او از  عوض  نظرش
  دل  یشانیر و پرکف  یندگکپرا  موجب  د و از ھر آنچهیگرد  محفوظ و  ونئمص  مخلوق

  احساس ھا ثرتک  شکشاکد، در یتوح  یانقالب  دهیعق  نیبا ا  . انسان افتی  ییرھا شود، یم
  نیا  یخدا، و آقا  مخلوقات  اشرف  او خودش  هکبرد   یپ  نمود، و باالخره  وحدت  ینوع
 . است  آن  یخدا بر رو  نیو جانش  نیزم

، تنھا در  اوست  یھا فرمان  یدگار توانا و اجرایتا و آفریکپروردگار   اطاعت  اش فهیوظ
  دانیجاو  و عظمت  یانسان  میعظ  شرافت  تواند به یم  انسان  هک  است  صورت  نیھم

 . است  بوده  بھره یو ب  محروم  ا از آنیھا دن مدت  هک  یزیابد، چی  دست
از   شیب  هکرا  د)یتوح  دهی(عق  ارزنده  سوغات  نیا  هکبود   یمحمد  بعثت  نی! ا یآر

اھدا   تیبشر  بود، به  دهیو ستمد  و مظلوم  شده  فراموشو   گر، مجھولید  ی دهیھر عق
و   یفلسف  یھا تبکم رار نمود وکرا ت  آن  بازگشت  یصدا  جھان  تمام  فرمود و بعد از آن

 گرفتند. قرار  ر آنیتأث  تحت  شیو ب  مک،  یجھان  یھا دعوت
متعدد   انیخدا  اعتقاد بهو   کبر شرھا  آن اساس  هک  بزرگ  و مذاھب  انیاز اد  یبعض

  رًا مجبور شدهیاخ زی، ن است  گشته  ختهیآم  شان و خون  ز با گوشتیچ  نیو ا  شده  نھاده
و   است  گانهیھمانا الله،   هک ندینما  اعتراف  و آھسته  گرفته  ییولو با صدا  قتیحق  نیا  به

  یھا لیود را با تأوز خیآم کشر  مجبور شدند معتقدات  هک ندارد. ھمچنان  یکیشر
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با   یدھند و تا حد  مبّرا نشان  بدعت و  کشر  و خود را از اتھام  نموده  هیتوج  یفلسف
  انیو اد  مذاھب  نیا  رجال  هک  است  شده  دهید  یگردند. حت  مشابه  ید اسالمیتوح  دهیعق

  هک  گفت  توان یم  یلکطور   نند، بهک یم  و شرم  خجالت  احساس  کشر  به  از اعتراف
و   ینیب مکو خود  یو خودناباور  حقارت  دچار احساس  انهکمشر  یھا ینیب ھا و جھان نظام
  جھان  هکبود   ینعمت  نیتر و ارزنده  نیترگرانبھا،  ارمغان  نیا  هک  یراست  به گشتند،  ذّلت
 د.یمند گرد بھره  از آن ج  رمکا  رسول  بعثت  لیطف  به  یانسان

  :یبشر  و مساوات  یانسان  وحدت  دأ و اساسـ مب٢
  ی شهیاند جادی، ا یمحمد  نبوت  یو جھان  دانیجاو  و مّنت  بزرگ  ارمغان  نیدوم
  میمحدود تقس  فیطوا و  ھا، طبقات ھا، ملت لهیقب  انی. بشر قبًال م است  یبشر  وحدت

  از برده  و آزاده  وانیاز ح  انسان  تفاوت گر، مانندیدیکاز   مختلف  طبقات  بود. تفاوت  شده
مطلقًا وجود   و مساوات  در مورد وحدت  یا شهیاند  گونه چیو عابد از معبود بود. ھ

بر   مکحا  یھا یکیتار  انیو در م  یمتماد  یھا بعد از قرن ج  معظم  ، اما رسول نداشت
  نندهک  و دگرگون  رالعقولی، مح یانقالب  یندا  یک  هکرا سر داد   وحدت  یندا ، اجتماع
 فرمود:  حًا اعالمیصر  حضرت  بود. آن  اوضاع

بَاُ�ْم َواِحٌد، لُكُُّ�ْم آلدَم، َوآَدُم ِمْن تَُراٍب، إِنَّ «
َ
َها انلَّاُس! إنَّ َر�َُّ�ْم َواِحٌد، َو�ِنَّ أ ُّ�

َ
�

َرَمُ�ْم ِعنَْد اهللاِ 
ْ
�

َ
ْ�َقاُ�ْم، و َ أ

َ
 بِاتلَّْقوَى ٌضلف  عج�  ىلَعَ   ر�عَ لِ   ليَس أ

َّ
 .)١(»  إِال

  از آدم  تان یھمگ ، است  یکیو پدر شما   است  گانهی! محققًا پروردگار شما  مردم  یا«
  چی، ھ شما است  نیباتقواتر شما نزد الله  نیتر ی، ھمانا گرام است  کاز خا  د، و آدمیھست

 ». یزگاریتقوا و پرھ  مگر به ندارد،  یو برتر  لتیفض  یبر فرد عجم  یفرد عرب
اند و  یجھان  و صلح  تیامن  و اساس  هیھر دو پا  هک  است  دو اعالم  منشور متضمن  نیا

  هیدو اعالم  نیا . است  استوار شدهھا  آن بر اساس  تیو امن  صلح  انکو م  در ھر زمان
  برادر انسان  تاز دو جھ  نظر انسان  نی. از ا یبشر  و وحدت  یربوب  وحدتاند از:  عبارت

  نیا  هک؛ چرا است  مکمستح  یلیخ و  ھا دو چندان انسان  انیم  ا اخّوتی. گو گر استید
خاطر   به  یباشد و از طرف ی م ّپروردگار و رب  بودن  یکی  لیدل  به  یاز طرف  اخّوت  رابطه
 . است  پدرشان  بودن  یکی

 د:یفرما یم  پروردگار متعال  هک  چنان

 . نزالعمالک  )١(
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َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱَوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َ�َن  �َّ

 .]۱النساء: [ ﴾١ يٗبا�ِ َعلَۡيُ�ۡم رَ 
  انسان  یک شما را از  هک  ید. پروردگاریزیبپرھ  ) پرودرگارتان ! از (خشم مردمان  یا«

(بر   یفراوان  و زنان  مردان دو نفر،  د، و از آنیاو آفر  را از نوع  ) ھمسرش د و (سپسیافریب
گر را بدو سوگند یھمد  هکد یزیبپرھ  یی) خدا . و از (خشم ) منتشر ساخت نیزم  یرو
را   رحم  ی د (و صلهیدار  ختهیرا گس  یشاوندیخو وندیپ  هک نید از ایزید؛ و بپرھیدھ یم

ردار و رفتار شما از ک(و   شما است  خداوند مراقب  گمان یب  هکرا ید)، زیریگ  دهیناد
 ماند). ینم  او پنھان  ی دهید

 د:یفرما یگر مید  ییباز در جا

َها﴿ ُّ�
َ
� ْۚ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكٖر َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱ�  .]۱۳الحجرات: [ ﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  �َّ

  رهیرا ت ، و شما میا دهیحواء) آفرو   آدم  نام  (به  ی! ما شما را از مرد و زن مردمان  یا«
  خاص  یژگیو و  تفاوت با  یسکد (و ھریشناسگر را بیتا ھمد  میا نموده  لهیقب  لهیو قب  رهیت

  جداگانه  ینقش  یانسان  ی جامعه  ی رهیکپ شود و در  مشخص  یگریاز د  یرونیو ب  یدرون
. خداوند  شما است  نیتر یمّتقشما در نزد خدا،   نیتر یگرام  گمان یباشد)، ب  داشته

گاه ز) یچ  و ھمه  سک  ھمه  ردار و گفتار شما، و از حالکو  و باخبر (از پندار  مسّلمًا آ
 ». است
امبر یپ  بر زبان»  حجة الوداع«  ھنگام  هک  است  یو استوار  دانیجاو  ھا سخنان نیا
  یخیتار  هیاعالم  نیا با ج  رمکا  رسول  هک  ی. ھنگام است  شده  یجار  اسالم  الشأن میعظ

  هکبرد  یسر م  به  یعیرطبیغ و  ناآرام  تیوضع  یکدر   نمود، جھان  امیوھمند قکو ش
 . را نداشت  جرأت و با  حیصر  یگفتارھا  نیا  ییرایو پذ  تحّمل  قدرت
از   یاریبس  متر نبود، در واقعک  کد و ھولنایشد  زلزله  یکاز   اعالم  نیا  هک  یراست  به

را ھا  آن میتوان یم  پرده  ا پشتی  یجیتدر  صورت  به  ما فقط  هکھستند   یزھا طوریچ
  ی، ول مینک یم  ھا حس میس  در داخل  را فقط  برق  انیجر  طور مثال  . به میینما  تحمل
 شد.  میخواھ  ا مرگی  نیسنگ  ، دچار صدمه میبزن  دست  لخت  میس  اگر به

  به  هک،  شهیاند و  و فھم  علم  یطوالن  یھا مسافت  نمودن  یاز ط  ، پس تیبشر  امروزه
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  او شده  بینص  بزرگ  مصلحان و  انیداع  و تالش  یالله و بروز جّو اسالم  یال  دعوت  منی
  را در ھم  تیجاھل  یھا النه  هکرا   نیآفر  و حماسه  یو انقالب  کمنایب  اعالم  نی، ا است

  قتیحق  یک،  ساخت  را متزلزل  ینژاد  ضیو تبع  یپرست و بت  کشر  یھا اھگاهد و پنیوبک
و   یاسیس  ھر مؤسسه  امروزه  مینک یم  مشاھده  هک و چنان ند.ک یم  یتلق  و روزمره  یعاد

منشور   نیوبد. ھمچنک یم  نهیشعار را بر س  نیھم  سنگ  ینونک  در جھان  یاجتماع
  ی، ھمگ یانسان  حقوق  یھا و مؤسسه  یجمھور  یھا ، دولت ملل  سازمان بشر  حقوق
اّما  پندارد، ینم  بیو غر  بیرا عج  آن  سک  چیھ  هکدھند،  یسر م  و حقوق  مساوات شعار
ھا، و  خاندان و  از ملت  یبعض  یبرتر  دهیعق  هک  است  گذشته  یبشر، روزگار  منیبر ھ

  ھا، خود را به و نسل ھا از خاندان  ی، و بعض است  ودهمفرما بکحھا  آن بشر بودن  مافوق

 )تعاىل اهللا عام يقول الظاملون علواً كبرياً (دادند.  یم  خدا نسبت  به  یو بعض  د و ماهیخورش
 ند:ک یم  تیاکح  نیھود و نصارا را چنید گفتار یمج  قرآن

ُؤاْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
 .]۱۸المائدة: [ ﴾ۥَوأ

 ». مییاو  خدا و دوستان  ھود و نصارا گفتند ما فرزندانی«
  آن و مظھر )Ray» ( عر» « شمس«  اله  تجسمھا  آن هکمعتقد بودند » مصر«  فراعنه

 باشند. یم
جندر « د، ویخورش  فرزندان  یعنی»  یبنس  سورج«  یھا نام  به  دو خاندان» ھند«در 

 داشتند.  ، شھرت ماه  فرزندان  یعنی»  یبنس
  هک دارد  انیجر  ییخدا  خونھا  آن یھا در رگ  هکبودند   لیقا  رانیا  یھا یسرک
از   یکی  هک  یطور  ستند، بهینگر یم  سیو تقد  یید خدایرا با دھا  آن زین  رانیا  مردم
  ی، انسان انیخدا  انیدر م«بود:   نیا  یو  ) و صفات م ٦٢٨ـ  ٥٩٠» (زیخسرو پرو«  القاب

  ، ھمراه وهکباش  و مجدش بلند  اش لمهکر، ینظ یب  ییھا، خدا انسان  انیر، و در میفناناپذ
 .)١(»سازد یم  روشن  تار را با نورش و  رهیت  یھا ند و شبک یم  د با نور خود طلوعیخورش

  را به  ومتکح و  سلطنت  زمام  یسکھر   هکداشتند، بل  یانیز خداین»  روم«  یصرھایق
گوست«  شان شد و لقب یم  خدا خوانده  گرفت یم  دست و   بی(مھ  یعنی) August» ( آ

 .)٢() بود لیجل

 .٦٠٤  ، ص انیساسان  در زمان  رانیا  )١(
 .٤١٨  ص Victor choport فیتألthe Raman words  شود به  مراجعه  )٢(
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  هک اعتقاد داشتندھا  آن ردند.ک یتصّور م  ھا، امپراطور را فرزند آسمان ینیاما چ
 .)١( است  ماده  نینر و زم  آسمان

و   وانیح  بًا مترادفیتقر  هک» ( عجم«،  جز خودشان  را به  یسکھا ھر  و اّما عرب
  لیقبا  نیتر فیشر خود را»  شیقر«ھا  خود عرب  انیدند. باز در مینام ی) م است  زبان یب

نمودند. و با  یم  محافظت  حج  خود در موسم  خاص  ازاتیردند و از امتک یم  گمان  عرب
  به  ر حجاجیسا  مثلھا  آن .)٢(شدند ینم جایک ھا آن یھا گاهیو جا  در مواضع  مردم

و در   مانده  یباق»  حرم«در   هکرفتند، بل ینم ، است»  حرم«از   خارج  هک»  عرفات«
 گفتند: یم ردند وک یم  توقف»  مزدلفه«

 .)٣(» بيته  و قطان  ب�ه  اهللا يف  هلأ  �ن«
 ». میھست  تیب  نانکو سا  میخدا در شھر او ھست  ما خاصان«

 انسان یو سربلند  عّزت  ـ اعالم٣
و   و شرف  انسان  یو سربلند  عّزت  ، اعالمج  یمحّمد  بعثت  سّوم  ا مّنتی  ارمغان

 . است  تیانسان  مرتبه  یبلند
  چی، و ھ ردهک  سقوط  یو زبون  ذّلت  در پرتگاه ج  رمکا  رسول  از بعثت  قبل  انسان

از   یو بعض  واناتیح از  یرتر نبود. بعضیاو خوارتر و حقاز   نیزم  یدر رو  یموجود
  ییو پندارھا  اعتقاداتھا  آن  به  نسبت  هکشدند  یم  پنداشته  مقّدس  چنان  درختان

 ، نندگانشانک بودند، پرستش  ساخته  ییھا افسانهھا  آن و درباره  ردهک  وابسته  مخصوص
تر  ستهی، شا یو نگھدار  انتیص  تر، و به عّزت و با تر یگرام  از انسان  مراتب  را بهھا  آن

نداشتند، و   کیھا با خون  ختنیو ر  گناھان یب  قتل ازھا  آن خاطر  به  یدانستند. حت یم
ردند. ک یم  قربانھا  آن یرا برا  انسان  و گوشت  خون ، یو سنگدل  یرحم یب  مالکبا

  یشورھاک  یھا را در بعض قساوت  نیاز ا  ییھا لکھا و ش نمونه  ھم  ما خودمان  متأسفانه
 . میا نموده  مشاھده  ستمیب  در قرن» ھند« مانند  شرفتهیپ

او   مجددًا به د، ویاو بازگردان  به  را دوباره  انسان  و شرافت  عّزت ج الله  اّما رسول
جوھر   نیتر رزندهو ا  نیزتریعز  انسان  هکرد ک  اعالم  تمام  و اعتبار داد و با صراحت  ارزش

 . رنکارک  مسیج  قلم  ، به» نیچ  خیتار«  شود به  مراجعه  )١(
 د.ینک  نگاه  رهیو س  ثیحد  تبک  به  )٢(
 .لعائشة  عن  یالبخار  رواه  )٣(
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  تر از انسان ستهیشا  محّبت  تر و به یگرام  یزیچ  چی؛ و ھ است  و موجودات  ائناتک
 از او وجود ندارد.  انتیو ص  حفظ  تر به قیال  یموجود  چی؛ و ھ ستین

» خدا  بینا« و» فة اللهیخل«او را   هکباال برد   ییرا تا جا  انسان  مرتبه ج  حضرت  آن
  دهیگرد  خدا خلق  یبرا  و او فقط  شده  دهیآفر  یو  یبرا  جھان  تمام  هکرد ک  یمعرف
 : است

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ِض ٱَخَلَق لَُ�م مَّ
َ
 .]۲۹البقرة: [ ﴾َ�ِيٗعا ۡ�

 ». است  نیدر زم  آنچه  شما تمام  ید برایآفر  هک  است  یذات  الله) آن«(
 دارد:  یبرتر  و بر ھمه  است  مخلوقات  و اشرف  سرور موجودات  انسان

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ّيَِ�ٰتِ ٱَوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ِّ ٱ۞َولََقۡد َكرَّ  لطَّ
ۡن َخَلۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ  .]۷۰اإلسراء: [ ﴾٧٠َوفَضَّ

  نوشتار، قامت پندار و گفتار و  یرویار، نی، اخت ، اراده طا عقلرا (با اع  زادگانیما آدم«
)  گوناگون  یھا بک(بر َمر ایو در  کیرا در خش  ، و آنان میا داشته  ی) گرام رهی، و غ راست
از   یاری، و بر بس میا نموده  شانیروز  و خوشمزه  زهکیپا  یزھای، و از چ میا ردهک  حمل

 ». میا داده  شانیبرترامًال کخود   دگانیآفر
رساتر از  تر و حیصر  یمطلب  چیھ  یو  و بزرگداشت  انسان  و شرافت  عّزت  نهیدر زم

 فرمودند:  هکوجود ندارد  ج الله  گفتار رسول  نیا
 .)١(» عياهل  إىل  حسنأ  اهللا َمن  ىلإ  اخللق  حباهللا، فأ  عيال  اخللق«
  به  هک  است  یسکنزد الله،   خلق  نیتر محبوب  پسالله ھستند،   الیع  منزله  به  خلق«

 ».ندک  یکین  یو  الیع

در وجود   نفس  د، آرزو، اعتماد و عّزتیجاد امیو ا  و تشاوم  یدیبا ناام  ـ مبارزه٤
 انسان

  از رحمت  یدیناام و  أسیثر افراد بشر دچار کا ج  رمکا  رسول  حضرت  از بعثت  قبل
ر، کجّو و طرز تف  نیجاد چنیا بودند. در  انسان  میسل  فطرت  به  سوءظن  یالله، و مبتال

  نقش  انهیدر اروپا و خاورم  شده  فیتحر  تیحیو مس  یشرق  یمیقد  انیاز اد  یبعض
  مانیا»  ارواح  تناسخ«  دهیعق  به» ھند«  یمیقد  انیردند. ادک یم  یرا باز  یا عمده

 . یھقیالب  رواه  )١(
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 ندارد.  یو  یدر زندگ  یدخالت  چیھ  ار انسانیاخت و  اراده  دهیعق  نیا  داشتند. طبق
ابد؛ ی، ب است  داده  انجام  نینخست  اتیقبًال در ح  هکرا   فر آنچهکید یقھرًا با  ھر انسان

از   ار پسکو گناھ  یعاص  انسان  هک  است  صورت  نیبد  افتنیفر کی،  ینیب جھان  نیا  طبق
،  لیو ذل  سیخس  یا موجودی،  چرنده  یوانیا حی،  دّرنده  یرجانو  لک، مجددًا در ش مرگش

 ند.ک یظھور م  بو ُمعّذ   بدبخت  یا انسانی
ار کگنھ و  یعاص  شیدایفطرتًا و از بدو پ  انسان  هکبود   ردهک  اعالم  تیحیاّما مس

  نیا  هک  است  یعی. طب است  شده  یو  گناھان  ی هیو فد  فارهک ÷» حیمس«، و  است
خود   ندهیاز آھا  آن نمود.  جاد سوءظنیا  حیمس  روانیاز پ  ھا انسان ونیلیم  در دل  دهیعق

 بودند.  شده  وسیو مأ  ردهکد یام  قطع  یالھ  و رحمت
،  صراحت و  جرأت  مالکبا  ج الله  محمد رسول  حضرت  یتیوضع  نیدر ھمچن

  در آن  یزیچ  چیھ  هکباشد،  یم  صاف  یمانند لوح  یانسان  فطرت  هکفرمود،   اعالم
و   نقش  نیتر جالب و  نیبھتر  در آن  هکدارد   تیصالح  لوح  نی، و ا است  نشده  نوشته
را آغاز   اش یاز سر نو زندگ  ھر انسان  هکداد   حیتوض ج  شود. حضرت  درج  نوشته

  و دوزخ  فر، بھشتکیو   پاداش  ی ستهی، شا ردارشکو   عمل  یند و بر مبناک یم
  است  ردهک  حیجا تصر  نیز در چندین  و قرآن  ستین  گرانید  عمل  گردد. او مسئول یم
  ستهیخود، شا  و تالش  وششک  باشد و بر اساس یم  خودش  عمل  مسئول  فقط  انسان  هک

 رد.یگ یر قرار مکتش ر ویتقد  و قابل  اجر و ثواب

﴿ َّ�
َ
ۡخَرٰى  �

ُ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  ٣٨تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ ن لَّۡيَس لِۡ�ِ

َ
نَّ  ٣٩َوأ

َ
َسۡوَف  ۥَسۡعَيهُ  َوأ

ۡوَ�ٰ ٱ ۡ�ََزآءَ ٱُ�مَّ ُ�َۡزٮُٰه  ٤٠يَُرٰى 
َ
 .]۴۱ -۳۸النجم: [ ﴾٤١ ۡ�

و   پاداش  انسان  یبرا  هک نیشد. و اک ینم  را بر دوش  یگرید  بار گناھان  سک  چیھ«
قطعًا   هک نی. و ا است  نموده  تالش  آن  یو برا  است  ردهکخود   جز آنچه  ستین  یا بھره

  داده  یافک  یا و جزا) سز ارشک (در برابر  خواھد شد. سپس  دهیاو د  وششکو   یسع
 .»شود یم

باز   اش یعیطب  یھا و موھبت  فطرت  به  را نسبت  انسان  ی ، اعتماد گمشده اعالم  نیا
جلو   طرف  رومند بهین  بلند و عاطفه  استوار و ھّمت  او با عزم  هک  گشت  و سبب  دهیگردان

و   فراوان  اناتکاز ام  استفاده زند و با  را رقم  تیخود و بشر  ند و سرنوشتک  تکحر
 د.یازمایب خود را  بیو نص  بخت گرانبھا  یھا فرصت



 ١٠١ محمدیهای جاویدان بعثت  و ارمغانی ُپر ارج پیامبر  بخش چهارم: کارنامه

  یا ھا، مرحله لغزش و  ، اشتباھات یو معاص  گناھان  ابکفرمود: ارت ج محّمد  حضرت
و   یو نادان  بنا بر جھل  یگاھ  انسان  هک  است  انسان  یر در زندگیپذ زودگذر و زوال

گردد.  یم  آن  ی، مبتال نفس  یکتحر  به  یو گاھ  طانیش  یاغوا  به  ی، و گاھ یشیاند وتاهک
  تیاو و جوھر انسان  فطرت  اصل  یمانیو پش  ندامت و  گناه  به  و اعتراف  یکیو ن  اّما صالح

و   شرف  لی، دل گناه  به  بازگشت  بر عدم  راسخ  و عزم  حق  بارگاه در  و تضّرع  . ابتھال است
  برده  ارث  به ÷آدم  را از پدر خود حضرت  آن  هک  جوھر اوست  اصالت و  انسان  منزلت

 . است
  ی دروازه ، تیو معص  گناه  در گرداب  غرق  ارانکگناھ  یجلو ج محّمد  حضرت

را   توبه  لتیو فض ارا فرا خواندکآش  آن  یسو  را به  یگشود و ھمگ»  توبه«از   یا گسترده
  نیاو ا  هک  گفت  توان یم  هک  ساخت  را روشن  موضوع  نیا  و چنان  داشت  انیمشروحًا ب

»  التوبه ینب«  یو  یگرام  یھا نام از  یکی  جھت  نیا نمود و از ایرا از سر نو اح  مھم  نکر
  یبرا  فقط  انسان  هکقرار نداد   یاضطرار  ی لهیوس  یکرا تنھا   را او توبهی، ز است  معروف
عندالله، خواند و   و قربات  عبادات  را از افضل  آن  هکد، بلیجو  توسل  آن  به  مافات  جبران

  هک  ی، قلمداد نمود. طور و تقرب  تیوال  یاعال  ی درجه  به  وصول  یبرا  راه  نیتر آسان
 برند. یم  کرش  نندگانک شعار، بر توبه  کپا  زاھدان گذار و عبادت  بندگان

را با   مطلب  نیو ا  است  داده  را مفصًال شرح  آن  شیو گنجا  توبه  لتید فضیمج  قرآن
باشد،   چند بزرگ ھر  یاز ھر گناھ  توبه  هک  ودهفرم  انیب  وهیش  نیتر و جذاب  نیباتریز

، و  شگانیو خطاپ  ارانک تیمعص  هیلکگرداند و ضمنًا  یم  و صاف  کامًال پاکرا   انسان
زودتر   خواند، تا ھر چه یالله، فرا م  یسو  و فرار به  رجوع  را به  طانیو ش  نفس  گرفتاران

  یاھایر دریندازند و تصویب  و عطوفتش  رأفت  آغوش و  حق  یھا یمھربان  هیخود را در سا
با و یز  ، چنان است  و آفاق  بر انفس  طیمح  هکرا   یالھ  یھا رحمت  رانک یو ب  مواج

 تنھا  خداوند متعال  هکشود  یم  معلوم  نیچن  از آن  هکنمود   میترس  و جذاب زیانگ شگفت
 باشد)  ر درستیتعب  نیاو (اگر ا  هکبل ، ستین  میرکو   و بخشنده  بردبار و مھربان

را  ھا آن  غیبل  یو سع  ورزد و تالش یم  اقیاشتھا  آن دارد و به  را دوست  نندگانک توبه
 د.ینما یم  یو قدردان  یسپاسگذار

  شیو گنجا  لیفضا  انیو ب  توبه  یسو  خود به  عام  با دعوت ج  امبرانیپ  ، خاتم یآر
و   أسی  یھا مهکچ ریھا ز مدت  هکخاطر را  شانیو پر  زده و خوف  مرعوب  تی، بشر آن
و   و مظاھر غضب  عذاب فر وکی  ھشدارھا و اخطارات  زد و از افراط یم  ناله  یدیناام
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  یتندرو و افراط  و راھبان  مقدسه  تبک  نیھود و شارحی  یعلما  نهیزم  نیدر ا  هک(  جالل
او   ینمود و برا  یریو دستگ  کمکبود،   بر اندام  لرزهداشتند)   یمھم  نقش  تیحیمس

سرد و   ، و جسم و خسته  ناتوان  فرمود و در قلب ایمھ  یدر زندگ  یید و طالیجد  یفرصت
د و او ید  کتدار  یاو، مرھم  جراحات  ید و برایدم  یا تازه  روح د ویجد  حرارت  اش پژمرده

اء کو ات  لکو تو  نفس  و اعتماد به  و شرافت  عّزت  اوج  به  یو خوار  مذّلت  ًال از پرتگاهکرا 
 . ساخت  الله، مشرف  ذات  به

  متحارب  صفوف  انیدر م  جاد وحدتیا و ایو دن  نید  انیم  نمودن  ـ جمع ٥
بودند:   ردهک  میتقس  را بر دو نوع  یانسان  ی، زندگ تیحیمس  ژهیو  ، به میقد  انیاد

و »  نید  رجال«  ی جبھه  یکی،  دو جبھه  به  کیخا  ی رهک  یلکطور   ؛ و به یویو دن  ینید
گر جدا یدیکتنھا از   نه  دو جبھه  نیبود. ا  مجزا شده» ایدن  رجال«  ی جبھه  یگرید

  لیدل  نیھم  . به داشت قرار  میضخ  یا و پرده  قیعم  یافکشھا  آن انیم  هکبودند، بل
  انیم  هکمعتقد بود   یھر فرد بردند؛ یسر م  به  و جنگ  اختالف  حالدر   با ھم  وستهیپ

وجود ندارد.   و صلح  یآشت  انکام و  است  یشگیھم  و عداوت  ا، خصومتیو دن  نید
  ی، حت نموده  تعّلق  قطع  یگرید از دیقھرًا با ند،کبرقرار   تماس  یکیبا   یسکاگر   نیبنابرا
بشود،   یشتکواحد سوار دو   در آن  انسان  هکندارد   انکند: امگفت یند، مک  جنگ  اعالم

  نیبجز ا  یا برسد، چاره  یزندگ  شیو آسا  یرشد اقتصاد  بخواھد به  یسک  ھرگاه  پس
 د.ینما  اعراض  نیھا و زم دگار آسمانیو از آفر  شده  غافل  آخرت از دار  هک  ستین

  هک  است ریپذ انکام  یتنھا در صورت  قدرت و  ، سلطه ومتکح  یبقا  هکمعتقد بودند 
پروا  یو ب  تفاوت یب از خدا،  و ترس  یاخالق  یھا و ارزش  ینید  میتعال  به  نسبت  انسان

ر یپذ انکھا امیا و مافیدن از  ارتباط  و قطع  تیرھبان  بدون  ینداریرا تقوا و دیباشد، ز
 . ستین

.  است  ھا و رفاه فطرتًا دوستدار لّذت  انسان  هک،  است  یضرور  تهکن  نیر اکنجا ذیا
  احقاق  یبرا  امی، ق مباح  شیو آسا  رفاه  به  هک  ینیو د  یرکف  تبکھر م  اصل  نیا  یرو

سازگار نخواھد   یبشر  نوع  یبرا  ندھد، اغلب  اجازه  ومتکرو و حین  لیو تحص  ، عّزت حق
ز یغرا  ردنک  وبکو سر  میسل  فطرت با  جنگ  مرادف  ر در واقعکطرز تف  نیرا ایبود؛ ز

 . است  در وجود انسان  یعیو طب  یفطر
و   کریز خردمند و  یھا از انسان  یادیتعداد ز  هکبود   یریدرگ  نیھم  ی جهیدر نت
از ین  یک  عنوان  شمردند و به  ارجح  نیا را بر دی، دن و دانش  و علم  تیصالح  صاحبان
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  یھا تالش  ی هیلکشدند و   مطمئن  آن  ، به ار نمودهیرا اخت  ، آن زنده  تیو واقع  یاجتماع
  ، از ھر نوع نموده  ھا مبذول لذت  لیو تحص  یزندگ  سطح  باال بردن  خود را در جھت

 ردند.ک دیام  سلب  یمعنو  شرفتیو پ  نید  یترق
  یک را  آن  هکبود   یرکف  نیگفتند، بنابر ھم  کرا تر  نید  هک  یسانکثر کعمومًا ا

  زمامداران  هکبود   یشیاند تناقض  نیھم  ی جهیردند، و در نتک  گمان  مسلم  تیواقع
نمودند   رد، شورشک یم تصور  نید  ی ندهیخود را نما  هک» سایلک«  هیعل  یویدن  ومتکح

)  منطق  مکح  ھا (به ومتک، ح آن از  آزاد شدند و پس  آن  یھا یبندیود و پایق  و از تمام
  یا مانند شتریباشد،   ر و بندھا آزاد شدهیزنج از  هک  یا زده جانیو ھ  مست  لیف  ھمچون

 ور شدند. حمله  ندارانیو د  نید  طرف  ، و به است  شده  گسسته  و مھارش  مست  هک
و »  نید  رجال«  انیم  منحوس  ا و عداوتیو دن  نید  انیم  ییو جدا  تفرقه  نیھم

رد، کباز   ینید یب الحاد و  یبر رو  اش امًال با ھر دو لنگهکرا   دروازه  هکبود » ایدن  رجال«
د مقلِّ   و فرھنگ  ر و علمکف در  هک  ییھا د و بعد ملتیگرد  ار آنکش  خود غرب  نخست  هک

 شدند.  آن  ستند، دستخوشیز یم  آن  ر پرچمیا زیبودند،   غرب
خصوصًا  ردند،ک  را دو چندان  لک، مش تیحیمس  یراطتندرو و اف  انیداع  سپس

باال، تصّور   با عالم  تماس و  روح  هکیتز  و مانع  قیعا  نیتر را بزرگ  یبشر  فطرت  هک  ییآنھا
  میو تعال  سخت  امکاح  ی لهیوس  به  نفس  دادن  نجهکو ش  لیتذل  نمودند و در جھت

و   یکو تار  انهیوحش  لکش  چنان  باالخره دند وینورز  غیدر  یوششک  چیاز ھ  جائرانه
  لرزه  به  انسان  بدن  آن  دنیو د  دنیاز شن  هکردند ک  میو تقد  می، ترس نیاز د  کیخوفنا

 آمد. یم
و   یھو و  نفس  یختند و بندگیگر  نید  هیاز سا  مردم  هکد یشک  ییجا  ار بهک  سرانجام

  به  ضینق دو  انیدر م  د و جھانیخود رس  اوج  به ) آن  یمعنا  نیتر عی(در وس  ھوس
  ینید یب  ژرف  پرتگاه ، در ینید  حس  ا فقدانی  بنا بر ضعف  درآمد و باالخره  نوسان  حالت

 .)١(نمود  سقوط  یاخالق  و مرج  و ھرج
  یندا  نیا ، تیبر بشر  آن  میو عظ  دانیجاو  و مّنت  یمحمد  بعثت  هیھد  نیتر بزرگ

  را دنبال  آن  انسان  هک  است  یھدف  ھمان  و اخالق  اعمال  اساس  هکبود   یمومع
مختصر   چه اگر  لفظ  نی. ا است  ر شدهیتعب»  تین«  به  اسالم  عتیدر شر  هکد، ینما یم

  چھارم  و باب Draper» درابر«از »  و دانش  نید  انینبرد م«  تابک  شود به  مراجعه  لیتفص  جھت  )١(
 ».عصر اروپا«، » نیمسلم  و انحطاط  جھان  حدود خسارات«
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 باشد.  یم  قیو عم  عیار وسیبس  یاز نظر معن  ی، ول است
 فرمود: ج  امبر اسالمیپ
َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوىإِ�ََّما « ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت ، َو�ِ�َّ

َ
 .)١(»األ

  ھمان ندک  تیرا ن  یزیھر چ  یسکدارد. ھر   یبستگ  تین  به  و مدار اعمال  اساس«
 ».رسد یم  یو  ز بهیچ

  الله و به  یقصد خشنود  را به  یھر عمل  ھر انسان  هکشود  یم  ثابت  عام  یندا  نیاز ا
الله و   یال  تقرب  ی لهی، وس عمل  بدھد، آن  انجام  یامر الھ  و امتثال  اخالص  زهیانگ

  نید  یا شائبه  چیھ  شود و بدون یم  مانیو ا  نیقی  یاعال  ی درجه  به  وصول  موجب
ا یباشد   و قتال جھاد  یعمل  نیچن  هکند ک ینم  یفرق  رد. حالیگ ی، قرار م خالص

  نفس  یھا خواسته  برآوردن و  نیزم  یرو  یھا از نعمت  یریگ ا بھرهی،  تو سلطن  ومتکح
و   یخانوادگ  یو زندگ  ز و مباحیجا  یھا یسرگرم  به  ا اشتغالی،  و شغل  رزق  و تالش

 . رهیغ
  یخال او  الله و اطاعت  یو خشنود  اخالص  زهیاز انگ  هک  ی، ھر عمل آن  سکو برع
  آن  د گرچهیآ یم  حساب  ا بهیرد، جزء دنیبگ  انجام  از آخرت  یفراموشو   ا غفلتیباشد و 

  آن  ی دھنده  الله؛ و انجام  لیسب  یف  ا قتالی  حیر، تسبکا ذیو جھاد،   ا ھجرتی، نماز  عمل
و   اعمال  نوع  نیا  هکابد، بلی ینم  و ثواب  باشد، پاداش  یو مجاھد و داع  عالم  اگر چه
و   حجاب  و پروردگارش  بنده  انیو م  شده  بتیو مص  وبال  ، سبب اخالص یب  خدمات

 .)٢(خواھد شد  پرده
  نید»  انیم  گسترده  افکش  هکبود   نیا ج محّمد  حضرت  ی ارزنده  ارمغان  نیپنجم

قبًال در   هک  یدر صورت داد،  دو را خاتمه  آن  و منافرت  ییرد و جداکرا ُپر » ایو دن
بردند، اما در  یسر م  به  یشگیھم  یتوز نهکیارا و کآش  و عداوت  یدائم  خصومت

  در آغوش  و الفت  موّدت  مالکگر را در یھمد ، ج امبر وحدتیپ  ارزنده  میتعال  ی جهینت
 نمودند.  یو آشت  ، صلح گرفته
و » رینذ«  بود و ھم» ریبش«  واحد ھم  و در آن  وحدت  رسول  حضرتش  هک  یراست  به

  و ترحم  اخالص و  مانیواحد ا  جبھه  به» ایو دن  نید«  مخالف  را از دو جبھه  یبشر  نوع

 ). و مسلم  ی(بخار  هیعل  متفق  )١(
 . تیو ن  اخالص  ابواب  د بهیھستند، بنگر  اتیاز آثار و روا  ندهکآ  خصوص  نیدر ا  ثیحد  تبک )٢(
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ما   و پرمحتوا را به  جامع  یدعا  نینمود و ا  پروردگار، دعوت  یرضا  لیو تحص  تیبر بشر
 داد:  میتعل

ۡ�َياٱَر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿  .]۲۰۱البقرة: [ ﴾٢٠١ �َّارِ ٱَحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ
دار ما را   و و محفوظیکن  نعمت  و و در آخرتیکن  ا نعمتیما را در دن  پروردگارا! بده«

 ». دوزخ  از عذاب
 : هیبا آ ج  حضرت  آن

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿  .]۱۶۲األنعام: [ ﴾١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
پروردگار  الله.  یبرا  من  و موت  من  یو زندگان  من  یو قربان  و حج  ھمانا نماز من«
 ». است  انیعالم

  یزندگان  هک، بل ستین  ضیضد و نق  یزھایچ  مجموعه  مؤمن  یزندگان  هکنمود   اعالم
و   مانی، و ا است  مکحا  اخالصو   عبادت  روح  بر آن  هک  است  یوحدت  یدارا  مؤمن
 دھد. یم  سوق از اوامر الله  یو فرمانبردار  اطاعت  را به  یزندگ  نی، ا اسالم

  یو تمام  یزندگ  یھا شعبه  در تمام  و اطاعت  عبادت  یمعن  ینیب جھان  نیا  بر اساس
اء ـ یانب  روش  طبق و  تین  ارھا با اخالصک  هکنیبر ا  ابد مشروطی یم  تحقق  یبشر  اعمال

 رد.یبگ  ـ انجام  السالم  ھمیعل
اتحاد و  امبریو پ  یو آشت  وحدت  رسول  یمعن  تمام  به ج  رمکا  رسول  ،نیبنابرا
و   نید  انیم  ییجدا  ی هینظر ج  حضرت  . آن است» ریر و نذیبش«واحد   در آن  انسجام

نمود،   اعالم  عبادت  محراب را  نیزم  یروو   یرا بندگ  یبرد. سراسر زندگ  نیا را از بیدن
واحد و   جبھه  نبرد، به  و در حال  ضینق ضد و  یھا او را از جبھه  را گرفته  انسان  و دست
  نیرد. از اک  ییخداوند راھنما  ییجو تیو رضا  تیبشر  به  ، خدمت صالح  عمل  ی گسترده

د و ینیب یو امرا م  پادشاھان  سوتکرا در   فقرا و زاھدان  در لباس را  پادشاھان  هک  روست
 گرید  یاند و از طرف علم  و منابع  حلم  وهک  یاز طرف  هکد ینک یم  مشاھده را  یمردان

و   خود تناقض  در طرز عمل  هکنیا  اند، بدون روز  و شھسواران  شب  گزاران عبادت
 ند.ینما  حس  ّلفکو ت  ا خللی  صعوبت

  و تالش  عمل  یھا نهیمقاصد و زم و  اھداف  نییـ تع٦
  به  تیبشر  یدر زندگ ج محمد  حضرت  هک  یانقالب  نیا ششمی،  ارمغان  نیششم

خود   یروھایرد تا نک  ییراھنما  گاهیجا  نیتر مناسب  را به  انسان  هکبود   نیوجود آورد ا
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،  و پر گشوده  بال  در آن صعود داد تا و بلند  عیوس  یید و او را در فضاینما  صرف  را در آن
 د.یپرواز در آ  به

و  بود  خود جاھل  یقیحق  از ھدف  یمحمد  از بعثت  قبل  انسان  هک نیا  حیتوض
تر  مناسب تر و ستهیشا  ی نهی؟ و زم جاستک  او به  رود و بازگشت یجا مک  به  دانست ینم
 ؟ است  دامکاو   یھا روھا و موھبتین  صرف  یبرا

  یاریھوش رو وین  بود و تمام  در نظر گرفته  یو مصنوع  یالیخ  خود اھداف  یاو برا
 رد.ک یم  صرف  یو محدود  تنگ  یھا رهیخود را در دا

و   مال  یدارا  گرانیاز د  شیب  هکبود   یسک  و نمونه  روز، فرد موفق  آن  نزد انسان
  مساحت  نیتر گسترده و ، یبشر  مجموعه  نیتر باشد و بر بزرگ  ، نفوذ و قدرت ثروت

  هکھا نفر وجود داشتند  ونیلیم روز  آن  یایند. در دنک  ییو فرمانروا  ومتک، ح یارض
ز یانگ طرب  یو صداھا  گوناگون  یھا رنگ از  و لّذت  یریگ در بھره  ، فقط شان یینھا  ھدف

  خالصه  واناتیو رفتار ح  طاووس  یو رنگارنگ  بلبل  ید از صدایذ و تقلیلذ  یو غذاھا
 د.یگرد یم

  تیصالح  بودند و تمام  وابسته  کو ملو  انیدربار و دربار  به  فقط  هکنفر بودند   ھزاران
  صرف  زورآوران در برابر  رنشکا و یاغن  شیپ  امرا و تعّلق  به  تقّرب  یخود را برا  و نبوغ

  یاخرو  ارزش  و نه  یویدن  زشار  در بردارنده  نه  هک  ھودهیب  یھا ردند و با مشغلهک یم
 نمودند. یم  بود، خود را سرگرم

د یبخش  ییرھا  فوق  تیرا از وضع  گھربار خود انسان  میبا تعال ج  رمکا  رسول  حضرت
را   مطلب  نیا  انسان  دل او قرار داد و در  یرو  شیرا پ  یینھا  و مطلوب  یقیحق  و ھدف

ھا و  موھبت  درست  مصرف او، و  تیو جد  وششک  یقیحق  ی نهیزم  هکنمود   راسخ
د و ینما  را حاصل  نیھا و زم دگار آسمانیآفر  معرفت  هک  است  نیاو ا  یھا روھا و نگرشین

،  آن  و عظمت  نیھا و زم آسمان  وتکمل  رانک یب  و وسعت او،  متکو ح  و قدرت  از صفات
گاه   خداوند متعال  یرضا و خشنود  ، به نیقیو   مانیا  لیبا تحص  بیترت  نیشود و بد  آ

 گردد.  لینا
را با   متناقض اناً یو اح  ندهکاجزاء پرا  هکباشد   یوحدت  ید در صدد جستجویبا  انسان

  درجات  به  اش یباطن  یو قوا  یدرون  وفا ساختنکبا ش  وند دھد و سرانجامیو پ  ربط  ھم
  به  هیعال  و اخالق  یارکو فدا ثاریو ا  تیانسان  به  گردد و با خدمت  مشرف  نیقیو   قرب

 رسند.  ینم آنجا  به  مقّرب  فرشتگان  هکبرسد   ییجا
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و   قلب  و معراج  مالک  یھا منت  است  نیو ھم  یقیحق  سعادت  است  نی! ھم یآر
 .)١( یانسان  روح

 .٤٩٢ ٤٧٥  ، ص  رحمت ّینب  )١(
                                                 





 
 

 ج  رحمت َّیبا نب  یسخن

  یبرا  رحمت  ی هیرا ما  وجودت  تیاحد  حضرت  هک  یسرور  ی! و ا  رحمت َّینب  یا
  به  مھربان پروردگار  هک  ی» میرح«و »  رؤوف«  رسول  یقرار داد! ا  انیجھان  تمام

 را  چارگانیشما، ما ب  ی لهیوس
 » /  تیھدا«  یسو  به»  ضاللت«از » / نور«  یسو  به»  ظلمات«از 
 » /  قّوت«  یسو  به»  ضعف«از » /  علم«  یسو  به»  جھل«از 
 » /  وحدت«  یسو  به»  تفرقه«از » /  یبلند«  یسو  به»  یپست«از 
  به  هک  ییتا جانمود   تیھدا»  الفت«و »  محّبت«  یسو  به»  خصومت«و »  نزاع«از 

 . میآمد  نائل»  تیبشر  تیھدا«  یبرا»  امت  نیبھتر«  مقام
 تو  و دور فرزندان  تو بر قدوم  بر جان  نیآفر  صد ھزاران

  و دَلت  اند از عنصر جان زاده  ُمقبَلت  زادگان  فهیخل  آن
  شیخو  و علم  وسعقدر ب  هکفرما،   قبول  درمانده  نکیمس  نیز را از ایناچ  ی ُتحفه  نیا

پروردگار   هکجا ک د شمایو تمج  فیجا و تعرک  شما، من  در حد وصف  ، نه ام را نگاشته  آن
 !  گشت  ثناخوانت  لینمود و جبر»  سی«و »  طه«  به  وصفت  عالم
  ی جامعه  یبرا  ات ینوران  یزندگ  یروزھا  یتمام  ی! براست تیبشر  نجات  ی فرشته  یا
و   یریو دل  یجوان  ، تا دوران یمیتیو   کیودک  دوران  ؛ از ھمان و پند است  درس  تیبشر

و   ینولوژکت  قرن  مسلمانان ما  هک!  و صد افسوس  . اما افسوس و رسالت  نبوت  دوران
  فرنگ  و فرھنگ  غرب  و به  ردهک  فراموش تو را  یبایز  و روش  رهی، س یصنعت  شرفتیپ

 . میا برده  یرو
  بولھب  و ارزان  ابینا  یمصطف در عرب  و ھم  دمید گر  در عجم

  چراغ یب  رشیآباد و ضم  ظلمت دماغ  روشن  ی زاده مسلمان  نیا
  فرنگ  خواھد از دست یجو م  نان فرنگ  مست  نی، ا گانهیزخود ب  نیا

  ساختش  ، دگرگون دوزخ  نیا  یعنی بگداختش  انیافرنگ  آتش
 ریاو زود م  ی نهیرآرزو در سیحر  چون  کو ناز  نرم  یدر جوان

 و خورد  شد مگر از خوابیندین یُمردم  نهیس  انیاو در م  تا دل
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  نک  الله ھو را زنده  در دلش نک  گو و او را زنده  یباذن  ُقم
و  ایدن  و به  نموده  را فراموش  تیبایز  یھا ز سنتیما ن  هک  مینک  د اعترافی! با یآر
  میا آورده  یرو  آن  یراحت

  میتو نبود  شأن  انیما شا  هک  شیاز خو  نالم یم  یسکاز   ننالم
ما را  و  ماست  یھاددر  یتمام  درمان  سنتت!  میو رح   رئوف َّینب  ی! ا  رحمت َّ ینب  یا

 ! یتر مشفق  یو از ھر پدر  یتر مھربان  یمادر از ھر  هک، چرا گردانت یباز م  شتنیخو  به
  نيالعامل رب هللا احلمد  نإآخر دعوانا 

  یگنج  وبی، محمد ا هیما یب  نکیمس
  یقمر ١٤٢٧  االول عیرب

 ، یشمس ١٣٨٥  ماه  بھشتیارد
  مسجد ُقبا سنندج

 


