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 پیشگفتار

ْكر َوله نواله على هللا اْلَحمد  على صلواته َوأفضل أفضاله َواسع على الشُّ

د النَّبِي  َوآله اما بعد:  ُمَحمَّ

برای ھر  ج گرامی پیامبر و دانستن سیرت اھداف مطالعه ترین مھماز 
 و اخالقی بندگی واقعی و فضایل وی به اقتدای و فرد مسلمان، تمسک

 ابعاد از ُبعد ھر به مسلمان زیرا اگر است، ج آنجناب پسندیده ھای خصلت
را در  عالی و واضح ای نمونه بدون تردید و شایسته بیندیشد، خوب زندگی
 . یافت خواھد ج اکرم پیامبر سیرت

 بسر طیتفر و افراط در مسلمانان، در عصور متأخر برخی اما متأسفانه
ایشان را از بندگی  شده افراط دچار ج گرامی رسول دربارۀ بعضی. برند می

اند  شده طیتفر دچارای  هانداز به ھم گرید یگروھ. اند به مرز خدایی رسانده
 به آن از واند  سپرده یفراموش به را ج آنجناب گھربار رتیس و اخالق هک

 .نندک نمی استفاده الگو و اسوه عنوان
 اخالقی فضایل و نیک گوناگون صفات از ج گرامی در حالیکه رسول

 جھان، تاریخ که در بودند، برخوردار شمار بی پسندیده ھای خصلت و فراوان
داشت و ھیچ انسانی  ونخواھد نداشته وجود فرد یک در ھمزمان صفات این

 تواند.  نمی مستغنی شده ج از الگوگیری ایشان
پس خصوصیات  بودند، ای وارسته مربی و تجربه با معلم ج آنجناب

 تربیت راستای در اسالمی دعوتگر و ھر معلم برای تواند می ج ایشان زندگی
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باشند،  واضح ای نمونه حکیمانه، روش و سبک بھترین به ھا نسلآموزش  و
 حکمت با خود رعیت بر خواھد می که دولتمردی یک برای ھمچنین
 رفتاری ھمسرش با خواھد می که شوھری برای نیز و نماید زمامداری

 دقیق داشتن مدنظر با خواھد می که مھربانی پدر یا و باشد داشته کریمانه
 یا و ماھر نظامِی  رھبر یک برای ھمچنین و نماید زندگی فرزند و زن حقوق

 که مسلمانی برای درست الگویی نیز و راستگو و کار پخته سیاستمدار یک
 بھترین به را الله بندگی مسیر ھم عدالت، رعایت و دقت با توام خواھد می
 خویشاوندانش و اطرافیان با زیبا و نیکو تعاملی ھم و نماید طی ممکن نحو

  .باشد داشته
 بیشتر مناطق جزیره عرب تحت که بود حکمفرمایی ج آری؛ پیامبر اکرم

 بود متواضع بسیار ج آنجناب وجود این با داشت قرار ایشان تسلط و اطاعت
 میان در ج در حالیکه ایشان ندارد چیزی ھیچ خود از که بود و معتقد

 به پر از خزائن بارھای با شمار بی شترھایی و کرد می زندگی فراوان ثروت
 ماند می باقی نیازمند ایشان حال ھمان در اما آمد، می فرمانروایی شان مرکز

بسا  چه و شد نمی روشن غذا، پختن آتشی برای ایشان خانه درھا  ماه برای و
  بست. می پیچید و گاھی ھم سنگ به شکم می خود به گرسنگی شدت از اوقات

 مھربان، قلبی دارای ج با این بزرگی و عظمت در بین قبایل عرب ایشان
 فکر که حالی در داشت، ابا خون قطره یک ریختن از که بود دلسوز و رؤوف

 ھمسران، خانه، امور از بود، مشغول عربستان جزیرۀ شبه امور ھمه به او
 از خود خاطر به ھیچگاه. نبود غافل مسلمان نیازمندان و فقراء و فرزندانش

 حالیکه در. کرد می خیر دعای دشمنانش برای ھمواره و نگرفت انتقام کسی
 حصیری روی بر کنیم می مشاھده است، کشورگشا فرمانده و فاتح یک ایشان

دوست و  روزی. کند می تکیه خرما لیف از بالشی بر و خوابد می خرما برگ از
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 آن در افکند، نظری اطاقشان به آید می ایشان نزد س فاروق عمر یارشان
 کشیده دراز آن روی ج گرامی پیامبر که یابد می خرما برگ از حصیری فقط

 از است عبارت است اطاق در آنچه ھمه. است گذاشته تاثیر پھلوھایشان بر و
 شده آویزان چوبی بر آب از یکمش آن کنار در است، ظرفی در که جو مشتی

 در ھم آن داشت، اختیار در ج الله رسول که است چیزی آن ھمه این. است
 این س فاروق عمر که زمانی. کرد می حکومت جزیره عرب اکثر بر که روزی
 ج گرامی پیامبر. شود ھایش اشک شدن جاری مانع نتوانست دید را حالت

 که حالی در نکنم گریه چرا: فرمود کنی؟ می گریه چرا ای عمر،: پرسید او از
 ج الله رسول و برند، می لذت و گیرند می بھره دنیا ھای نعمت از کسری و قیصر
 آیا عمر ای :فرمود ج گرامی پیامبر دارد؟ اختیار در بینم می که را آنچه فقط

 آخرت و باشد، دنیا ھای نعمت از قیصر و کسری بھرۀ آن که نداری دوست
 . باشد ما آِن  از فقط

جانب  چرخد، می که موضوع ما بر آن ج گرامی اخالقی پیامبر سیرت
زندگی  جوانی، کودکی، جمله در ھمه ابعاد زندگی از را ج جناب اخالقی آن

 به خواننده مسئله این و سازد می منعکس مسلمان برای قبل و بعد از بعثت،
رسالت، ابالغ  بزرگ مسئولیت بر عالوه ج اکرم پیامبر که گردد ثابت می

الگو برای تمام  و دعوتگر یک مربی ناجح، دینی و سیاسی، احکام الھی، رھبر
 تمامی نه تنھا مسلمان بلکه ھر انسان، بشریت تا روز قیامت است. بنابراین،

تواند  می ج گرامی رسول سیرت در را دینی و اخالقی خویش ھای خواسته

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ فرماید: می طوریکه الله متعال .یابد در ۡسوَةٌ  ٱ�َّ
ُ
أ

 ْ َ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا َ َوذََكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ  ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� ٱ�َّ
 که کسی برای. است زیبائی الگوی و سرمشق الله، رسول) گفتار و رفتار( در شما برای«

 . »کند یاد بسیار را الله و باشد قیامت جویای و داشته الله به امید
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 که پیوست اعلی مأل به و فروبست چشم جھان از حالی در ج نبی اکرم
 برای زندگی شئون تمام و جھاد و تعلیم و دعوت و تربیت در زیادی سوابق
 دیگر سوی از. گذاشتند جا به نماید اقتدا ایشان به خواست می که کسی
 بزرگ سرمایه با تا نماید می کمک خواننده به ج اکرم پیامبر سیرت در دقت

 و شود آشنا بود، کرده متمایز ھا انسان تمام از را ج گرامی پیامبر که اخالقی
 نمودند، زندگی ھا انسان دنیای در ھا آن با که ج آنجناب ۀپسندید صفات با

  .شود آشنا
که دربارۀ سیرت نبی نوشته شده است  ھای گفتنی است که بیشتر کتاب

در حالی اند  معطوف داشته ج گرامی بیشتر بحث شان را به غزوات پیامبر
در طول بیست و سه سال بعثت، بیشتر  ج که جملگی غزوات رسول گرامی

 غزوه ترین از یک سال را دربر نگرفت؛ بیست و پنج تا سی غزوه بود و طوالنی
که یکماه را دربر گرفت. پس در طی بیست و دو سال دیگر  غزوۀ تبوک بود

 چه مسؤولیتی را بدوش داشت؟  ج آنجناب
 یافتن ارتباط اسالم ھدف از بعثت شان را بعد از برقرار ج پیامبر اکرم

 شایسته اخالق وکارھای رساندن اتمام خالق، به و بنده گان میان صحیح

َم َماَكِرمَ «فرماید:  می معرفی نموده َ�مِّ
ُ
ْخَالقِ  )صالح ةيروا ويف( إِ�ََّما بُِعثُْت ِأل

َ ْ
 .»األ

 و تمام گردانیدن کامل کردن برای فقط من« ])٢٧٣( دب المفرد از بخاریاأل [
 و به نمودن تمام شریف حدیث دراین». ام شده مبعوث اخالقی یھا ارزش
 اصلی ھدفتنھا  بلکه ترین اخالقی، مھم مکارم کردن وکامل رساندن پایان

 آوردن با ج جناب آن .است گردیده معرفی ج گرامی پیامبر بعثت واساسی
و  را گوشزد نموده اخالقی مکارم در ِاتمام بعثت انحصار ھدف »اّنما« واژه

از . را معرفی نموده است اسالمی ارزشمند اخالق باال و جایگاه اھمیت

ْ�َمُل « فرماید: می ج اینجاست که آنجناب
َ
ْحَسنُُهْم ُخلًُقاأ

َ
 .»الُْمْؤِمِنَ� إِيَمانًا أ
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 مانیا نیتر املکو مؤمنان نیبھتر« ])١١٦٢( ) وسنن ترمذی٤٦٨٢( سنن ابو داود[
 .»باشد یکون خوب او اخالق هک است یسک ،ھا آن

را به  ج لذا الزم دیدیم مختصری دربارۀ سیرت اخالقی پیامبر گرامی
دسترس برادران و خواھران مسلمان خویش قرار بدھیم تا عالوه بر دانستن 

، سیرت اخالقی، سبک، رفتار و شیوۀ زندگانی ج تاریخ غزوات پیامبر گرامی
آید  می شمار مسلمانان به و سازندگی زندگی ضروریات را که جزو ج آنجناب
وده سرمشق زندگی و تا آنرا در ھمه ابعاد زندگی خویش پیاده نم بدانند

بندگی خود را در  و اصالح آن اساس بر را خویش قرار دھند و شخصیت خود
در آخر از دوستان بزرگوارم جناب  نمایند. سایۀ آن برای الله تعالی تکمیل

سازی این  دکتور شبیر احمد و جناب سید خلیل جان که در تھیه و آماده
از الله متعال استدعاء دارم  اند سپاسگزارم و کتاب برای چاپ ھمکاری نموده

صلی اهللا هذا و که من و ایشان را مشمول اجر و پاداش بیکرانش گرداند.

 .علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 بخش اول
 الگوی هدایت برای جهانیان

 ج از بعثت پیامبر گرامیاوضاع جامعه عرب قبل  مطلب اول:
 بود شده بنا اجداد و آباء عادات و ھا تسن ۀپای قبل از اسالم بر ھا عرب زندگی

 ای ویژه عرفی قوانین دارای فردی و اجتماعی روابط و نسب و حسب در و
 ویژه به آن قدرت و سخنوری به و نسب و حسب به حد از بیش افتخار بودند،

 بود. ھا آن ھای شعر از ویژگی
 ھا آن بود؛ نابسامان ولی در ناحیه اخالقی وضعیت بیشتر قبایل عرب

 تعصب، ھا، قافله بر یورش و راھزنی و غارت بودند؛ قمار و شراب ۀدلباخت
 و داد و یتیمان مال خوردن و اموال غصب انتقام، گرفتن خونریزی، ستم،
 میان در زنا. بود کرده پیدا رواج آنان میان زنا و دزدی و ربا براساس ستد

 و داشت وجود افراشتند، می ھایشان خانه بر پرچم که ھایی  روسپی و کنیزھا
 گشتند. می زنا مرتکب کمتر آزاده زنان

 اخالقی اصول پایبند اعراب تمامی که نیست معنی موارد فوق به این
 دیگران، خون ریختن شراب، خوردن زنا، از آنان از بسیاری بلکه نبودند؛

 و نمودند می پرھیز ربا براساس ستد و داد از و یتیم مال خوردن نمودن، ظلم
 شایسته را ھا آن که بودند ارزشمندی یھا یویژگ و نیک یھا تخصل دارای

  بگیرند. دوش به را اسالم پرچم که ساخت
به آن  ھا عربکه ای  هپسندید و ارزشمند یھا یویژگ و ھا تعاد جمله از

 و ھوشیاری، سخاوت و ذکاوت :کرد اشاره ذیل امور به توان مشھور بودند می



 ٧  یانجهان یبرا یتهدا یالگو :بخش اول

خواری،  و ذلت نپذیرفتن و مردانگی، محبت به آزادی و بزرگواری، شجاعت
 آرامش، نیروی و حوصله گویی، بردباری، صداقت و صراحت و عھد وفای
 از حمایت و قدرت ھنگام به روحی، گذشت قدرت و نفس عظمت و بدنی

 ھمسایه و غیره صفات حمیده.
در این مردم وجود داشت که الله تعالی ھا  صفات و ویژگیبلی چنین 

 با بشر نجات زمان چراکه لیت بزرگ برگزیدورا برای حمل مسؤ ھا آن
 .بود رسیده فرا ج گرامی پیامبر مبعث فرارسیدن

 ج پیامبر گرامی نسب مطلب دوم:
 اخالقی و جسمی نظر از و نسب ترین شریف دارای ج گرامی اسالم پیامبر
 وارد صحیحی احادیث ج نسب آنجناب شرافت در و بود مردم ترین کامل
 ج پیامبر که است نموده روایت مسلم که است حدیثی جمله از است، شده

 فرزندان از و برگزید را اسماعیل ابراھیم، فرزندان از الله تعالی: «فرمود
 ھاشم بنی از و را ھاشم بنی قریش از و را قریش کنانه از و را کنانه اسماعیل

 ])٢٧٧٦( صحیح مسلم[. »نمود انتخاب مرا
 ابوالقاسم ایشان: «است نموده چنین ذکر را ج پیامبر نسب / بخاری امام
 کعب بن مره بن کالب بن قصی بن مناف عبد بن ھاشم بن عبدالله بن محمد

 مدرکه بن خزیمه بن کنانه بن النضر بن مالک فھربن بن غالب بن لوی بن
 ])٣٨٥١صحیح بخاری ([ .»است عدنان معد بن بن نزار بن مضر بن الیاس بن

 تا: «است گفته عدنان، تا ج گرامی پیامبر نسب بیان از بعد / قیم ابن
 ھیچ و است انساب علمای تمام اتفاق مورد و معلوم نسب صحت اینجا

 عدنان اینکه در اما است، اختالف مورد عدنان از بعد و نیست آن در اختالفی
 ]١/٧١ زاد المعاد،[. »ندارد وجود اختالفی است، ÷ اسماعیل فرزندان از
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 و صفات آن جناب قبل از بعثت: ج تولد پیامبر گرامی
 به سایر قبایل که قریش قبیله در میالدی ٥٧١ سال در ج پیامبر گرامی

 شبه دینی مرکز مکه. آمد دنیا به مکه در گذاشتند می احترام بسیار آن
 اسماعیل فرزندش و ابراھیم اءیانب پدر که کعبه زیرا. بود عربستان جزیره

 آن سوی به مردم و داشت قرار آنجا در بودند، نھاده بنا را علیھما السالم آن
 . نمودند می طواف آن گرداگرد و کردند می قصد

 دنیا از پدرش بود، مادرش مکش در ھنوز که حالی در ج پیامبر گرامی
 عبدالمطلب، بزرگش پدر. رفت دنیا از نیز مادرش تولدش از پس. رفت

 دار نیز بزرگش پدر که ھنگامی. گرفت عھده بر را یتیم طفل این سرپرستی
 .شد او سرپرستی دار عھده ابوطالب عمویش گفت، وداع را فانی

 و مملو از صداقت جناب، آن زندگی وقتی پیامبر گرامی بزرگ شد ھمه
 در. نساخت آلوده فریب و نیرنگ دروغ، خیانت، با را آن و بود داری امانت
 نزد را شانھای امانت دلیل ھمین به. داشت شھرت امین به قومش میان

 به را خود اموال داشتند مسافرت قصد که ھنگامی و گذاشتند ایشان می
ایشان  گفتار در که صداقتی خاطر به ھمچنین. سپردند ایشان می به امانت
 اخالق، ایشان خوش. بود معروف راستگوی به ھا آن میان در بودند، دیده
 افراد. داشت می دوست را مردم به نیکی. بود شیوا و فصیح و گفتار نیک
. گذاشتند می ایشان احترام به و داشتند می دوست اشیان رااش  قبیله

چنین  ایشان ۀالله تعالی دربار لذا. بود ھمگان احترام مورد ھمچنین

 بسیار اخالق دارای تو یقینا و« ]٤[القلم:  ﴾٤لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ �نََّك ﴿ :فرماید می
 .»هستی واالیی
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 بعثت از قبل ج گرامی پیامبری زندگ ازی ا مطلب سوم: خالصه
 یھای ایشان نشانه در کیودک دوران از هک بود یتیشخص ج امبر گرامییپ

 او. ساخت می زیمتما و مشخص مردم ریسا از را ج جناب آن هک شد می دهید
 و کیریز از یو. بود روشن و واضح ینظرات و باز ینشیب ع،یوس یرکف یدارا

 ھم و راھنما ھم هک داشت یھای شهیاند و برده و وافری املک بھره فراست،
 با. نمود می جستجو را حقاش  یدائم رکتف و وتکس ایشان با بود؛ ھدفدار

 مردم احوال و اوضاع و یاجتماع یزندگ یھا گبر ش،کپا فطرت و میسل عقل
ای  هویش نیبھتر به مردم با و جست می یدور خرافات از و ردک می مطالعه را

 در بامردم بود؛ افتهیدر مردم ردکعمل و خودش کدر از هک نمود یم رفتار
 یریگ گوشه به صورت نیا ریغ در شد؛ می ھمگام و ھمراه یکن یارھاک ۀھم

 . گشت می باز بود، گرفته خو آن با هک یعزلت و
 خورد؛ نمی شد، می ذبح بتان تین به آنچه از و دیننوش شراب ایشان ھرگز

 از کیودک دوران از هکبل رد؛ک نمی تکشر بتان بزرگداشت جشن در چگاهیھ
 و نبود بتان ازتر  زشت در نظرش ز،یچ چیھ و داشت نفرت باطل معبودان

 راتیتقد کش بدون .نداشت را یعز و الت به خوردن سوگند دنیشن توان
 را ایشان ،ینفسان یھواھا ھرگاه چنانچه رد؛ک می حفظ را ایشان ،یالھ

 ھرگاه ای و اوردیب یرو ایدن یظاھر یھا بیخو و متاع به هک نمود می قیتشو
 رحمت و تیعنا رد،ک می تیرضا احساس ایدن ناپسند یارھاک از یبعض به

 .شد می مانع و ردک می دخالت الھی،
 و،یکن اخالق ده،یپسند رفتار لحاظ از قومش انیم در ج امبر گرامییپ

 فرد ترین اخالق ایشان خوش. بود ممتاز ،یبرازندگ نظر از و مهیرک صفات
 ھمه از رد؛ک می رفتار بھتر ھمه از مانانشیپ ھم وھا  هیھمسا با بود؛ قومش

 امانتدارتر و وفادارتر ارتر،کویکن دامنتر، کپا نرمخوتر، راستگوتر، بردبارتر،
 دهیپسند صفات و ھا بیخو ۀھم. دندینام نیام را ایشان قومش، هکچنان بود؛
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 ج جناب آن ،ل جهیخد نیالمؤمن ام گفته به بناء. بود شده جمع ایشان در
 را التکمش حق، راه در و بود نواز مھمان رد؛ک می کمک مستمندان به

 ])٣( یبخار  حیصح[ .نمود می تحمل

 چهارم: آغاز بعثت و امر به دعوت مطلب
 نشیب بر اندازه ھر و شد می یکنزد یسالگ چھل به ج پیامبر گرامی ھرچه

 شیب اش، هلیقب و قوم با شیرکف افکش گشت، می افزوده اش، هگذشت قیعم
 غذا و آب نرویا از. داشت دوست را ییتنھا و خلوت لذا افت؛ی می شیافزا شیپ از

 داشت. قرار هکم یلیم دو در هک رفت می نور وهک در حراء غار به و داشت برمی
 هک یریفق و نکیھرمس به و گذراند می حرا غار در را رمضان ماه او

 یایدن در رکتف و الله یکتا عبادت به را اوقاتش و داد می غذا رفت، می نزدش
 و انکمشر اعتقادات به و کرد می سپری آن، در نھفته قدرت و یھست

 یراھ حال نیع در اما نداشت؛ یاعتقاد ھا آن یمعنا بی و پوچ تصورات
 آن با هک نداشت شیرو شیپ ن،یمع یریمس و مشخص یروش و روشن
 . ابدی آرامش

 او تا بود جناب آن یبرا متعال الله ریتدب ازای  هگوش عزلت، و ییتنھا نیا
 نده،یآ در هک یسک. دینما آماده سترگ یرسالت و بزرگ یارک یبرا را

 را یمراحل نیچن نیا دیبا دھد، رییتغ را ھا انسان یزندگ ریمس خواست می
 یغوغا و ارھاک از و ردک می یسپر ییتنھا و درخلوت را یمدت و گذراند می
 .دیشک می دست یزندگ زیناچ ھای از خواسته و شد می جدا ایدن

 و امانت بار دنیشک دوش به یبرا را ج پیامبر گرامی الله متعال، اینگونه
 را آنجناب و ساخت آماده خ،یتار ریمس رییتغ و نیزم چھره ساختن دگرگون

 خلوت، و عزلت به وی، به بزرگ تیمسؤول نیا ضیتفو از شیپ سال سه از
 .شد رھنمون
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جناب  آن و شد نازل ج گرامی امبریپ بر المدثر، سوره اتیپس از آنکه آ
 .نمود افتیدر الله تعالی یسو از چند یاوامر دعوتش، یراستا در

 مراحل دعوت به سوی توحید:
 .علنی -٢ مخفیانه -١: بود گونه دو بر مکی دعوت

 .دیانجام طول به سال سه هک یمخف دعوت .١
 سال اواخر تا بعثت چھارم سال یابتدا از هکم نانکسا ارکآش دعوت .٢

 .دھم
 اواخر از هک شھر نیا درخارج دعوت انتشار و هکم رونیب در دعوت .٣

 .دیشک طول نهیمد به ھجرت تا بعثت دھم سال
 خانواده و کردند، شروع را دعوت مخفیانه صورت به ابتدا ج پیامبر اکرم

 سپس .آوردند اسالم حارثه بن زید و علی، دخترانش، ھمسر یعنی شان
 داشت واطمینان اعتماد ھا آن به که را کسانی مخفیانه صورت به ج آنجناب
 کم کم مردم و. شد مسلمان زمان ھمین در نیز س ابوبکر که داد، می دعوت

 .کردند می صحبت آن مورد در ھمدیگر با و شدند خبر با ایشان دعوت از
 دعوت از سال ٣. آوردند می روی اسالم دین به سرعت به ومساکین فقرا
 .بودند آورده ایمان گرامی صحابه از کمی وعده گذشت ج پیامبر  مخفیانه

 أل الله دستور دعوت مخفیانه،گذشت سه سال  از اما دعوت علنی، بعد
 :فرماید می أل الله. گردید نازل ج پیامبر اکرم بر دعوت نمودن آشکارا برای

ۡعرِۡض َعِن  ٱۡصَدعۡ فَ ﴿
َ
 پس«: یعنی ]٩٤[الحجر:  ﴾٩٤ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ بَِما تُۡؤَمُر َوأ

واین . »نکم اعتنا انکمشر  به و شوی می داده فرمان به آن هک را آنچه نک انیب اراکآش

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ فرموده الله متعال:
َ
ۡقَر�ِ�َ َوأ

َ
 شاوندانیخو« ]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ٱۡ�

 .»بده میب را تیکنزد
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 مردم برای را و دعوتش رفت صفا کوه بر ج ھمان بود که پیامبر اکرم
 جھانیان ھمه سوی به الله فرستادۀ شانیا که داد خبر آنان به و نمود آشکار

 .باشد می
 به را ھاشم یبن هک بود نیا داد، انجام ج گرامی رسول هک یارک نیاول
 مطلب یبن ازای  هعد و آمدند جناب آن ۀخان به ھا آن. نمود دعوتاش  خانه

: فرمود نیایشان خطاب به حضور چن بودند، ز ھمراھشانین عبدمناف بن
 معبود هک ذاتی به سوگند د؛یگو نمی دروغ ھمراھانش و اھل به راھنما،«

 به و خاص طور به شما یسو به الله تعالی یسو از من ست،ین او جز یبحق
 دیریم می شما الله به سوگند ام. شده مبعوث عموم طور به مردم ھمه یسو

 از خواب هک ھمانطور دیشو می زنده آن از پس و دیخواب می هکچنان
 سرانجام، و دیگرد می بازخواست د،یا داده انجام آنچه مورد در و دیزیخ برمی

 ])١/٥٨٤( ریاث از ابن املکال[ .»دیرو می یابد دوزخ به ای یابد بھشت به ای

 اسوۀ کامل هست ج مطلب پنجم: رسول گرامی
گمراھی و افتادن در  از را ھا آن هک است ییالگو ازمندیدر ھر زمانی ن بشر

 اتیح یماد ریتفس از فراتر را ھا آن هک ییالگو دھد، پرتگاه ھالکت نجات
چه در  ج اسالم محمد گرامی امبریرا در شخصیت واالی پ الگو نیا و ببرد

 . توانیم می کردار و چه در گفتار ایشان پیدا
پیامبر  یاخالق اصول دانستن دارند ازین امت اسالمی به آن امروز آنچه

جوانب  ھمه و ھدایات ایشان در دعوت و تکحر تیماھ و شناخت گرامی
 ،یاورزیح ،ییگرا حق ،یریپذ پوزش ،یامانتدار ،یورز ادب از اعم حیات

از  ایشان اعم یاجتماع یرفتارھا تا... و یفروتن ،یخلق خوش ،ییراستگو
 با یستیھمز ،یریپذ مشورت ،ییرو گشاده ،یدست گشاده ،یمدار قانون
 عتیطب با رفتارشان تا الله تعالی با عبادتش از... و اجتماع مختلف اقشار
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 آن به توان می یاخرو و یویدن سعادت به دنیرس یبرا هک است ھمه و ھمه
 . جست کتمس
 یبرا هک الله تعالی است رسول و فرستاده نیآخر ج گرامی امبریپ
 هکبل باشد نمی و نبوده مسلمانان امبریپ تنھا لذا است، آمده بشر تیھدا

 قتیحق در پس ستھا انسان یتمام تیھدا رسالتش و است انیجھان امبریپ
 . باشد می انیجھان یبرا یسرمشق و الگو

 آن بشر، خیتار ھمه در دفتر نیارجمندتر و ترین کپا ،ترین جالب آری،
 درج آن در ج امبر اکرمیپ یعنی املک انسان یزندگ خیتار هک است یدفتر
 و بوده دل روشن ھوشمندان یبراھا  ارمغان نیباتریز هک یخیتار است، شده

 . است اوشگرانک یبرا گرانبھا گوھر ترین درخشان
 در را نید ترین املک هک امبریپ نیآخر عنوان به ج گرامی ما امبریپ
 چرا درخشد؛ می دیخورش ھمانند یالھ امبرانیپ انیم در نھاده بشر اریاخت

 عتیشر و تابک صاحب ھم و دارد یجھان رسالت و است اولوالعزم ھم هک
 ھم و ندک می لیمکت و قیتصد را نیشیپ انیاد اصول ھم هک است مستقل

 گرانید چون هک است یبشر ایشان. نھد می انسان یپا شیپ را یدیجد راه
 ازدواج هک یانسان. ندک می تالش یروز یپ در نیزم بر و آشامد می خورد، می
 اشک از چشمانش جاری فرزندش دادن دست از غم در یحت و ندک می
 :گرانید مانند است یبشر دیفرما می اشاره قرآن هک گونه ھمان شود، می

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ نَا
َ
� ٓ َما  شما چون یبشر  من بگو« ]١١٠[الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

 هک است یخاص ھای یژگیو یدارا بشر نیا اما »شود هستم به سوی من وحی می
 الله تعالی ایشان. است یوح سرچشمه به بودن متصلھا  یژگیو نیا جمله از
 و است یوح بر منطبق گفتارش و رفتار ھمه لذا داده میتعل و دهیبرگز را

 یھوا یرو از ھرگز» شود می یوح من یسو به« د.یگو نمی خود از یسخن
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 میتعل الله متعال و ستین خالص یوح جز گفتارش و دیگو نمی سخن نفس

 ٤وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ إِۡن ُهَو إِ�َّ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿ .است گرفته عھده به را او
 آن .گوید نمی سخن هوس و هوی روی از و« ]٥-٣[النجم:  ﴾٥ٱۡلُقَوىٰ َشِديُد  ۥَعلََّمهُ 

 فرستاده) او بر( که نیست وحیی جز) است نهاده درمیان شما با و آورده خود با که چیزی(
 گناه و خطا از معصوم ی. بشر»است آموخته به او را آن نیرومند بس) ملک( .شو می

 . است آموزنده و یالھ رفتارش و گفتار و زند نمی سر او از یلغزش ھرگز هک

�نََّك ﴿ رسد نمی او یخو و خلق عظمت به سک چیھ هک یمرد بزرگ
 .»هستی برخوردار سترگی خوی از تو همانا و« ]٤[القلم:  ﴾٤لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ 



 

 

 بخش دوم
 تعامل با نزدیکان

 با خانواده ج مطلب اول: اخالق رسول گرامی
 و معاشرت حسن ادب، ،یرفتار خوش هک اوست یقیحق کمل فرد، ھر خانه

 و دارد قرار وارھاید پشت و خانه در او،. شود می ارکآش آن در او، اصالت
 یتعارف و لفکت چگونهیھ بدون ھمسرش و خادم با و ندیب نمی را او چکسیھ
 که دارد حالی در را رویه این او. ندک می رفتار خود یاصل سرشت اساس بر

 نونکا. ھستند یفیضع افراد ردستانشیز تمام و است خانه نیا ارهک ھمه
 آن از هک ییباال منزلت و گاهیجا وجود با هک مینیبب را امت نیا معلم و رھبر

 . ندک می رفتار چگونهاش  خانه در است، برخوردار
 با بود، سخن شیرین ھمسرانش با صحبتی ھم و نشینی ھم ایشان در

 حساسیت و پذیرفت می را آنان منش و اخالق کرد، می وگو گفت بسیار آنان

ُ�ْم «: فرمود می و گرفت می نظر در را آنان خاص روحیه و ُ�ْم َخْ�ُ َخْ�ُ
ْهِلهِ 

َ
اش  خانواده با که است کسی شما بھترین« .])٣٨٩٥( سنن ترمذی[ »أل

 .»باشد بھترین
 انسانی درخانه ج که پیامبر گرامی گوید می ل ام المؤمنین عایشه

 را پینه خود ھای دوخت کفش می را خود لباس« بود. ھا انسان دیگر ھمچون
 .»داد می انجام نیز ایشان دھد می انجام خانه در مرد یک که کارھایی زد، می

 ])٢٤٩٠٣احمد (مسند [
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 یندا ھرگاه داشت؛ بازنمی عبادت از را ج رمکا ینب ز،یچ ھیچ نیھمچن
 و ردک می اجابت سرعت به د،یشن می را الفالح علی يح و الصالة علی يح
 .گذاشت می سر پشت را ایدن

 خانه در ج رمکا ینب: دمیپرس ل شهیعا از: دیگو می دیزی بن اسود
 صدای هکنیا محض به. بوداش  خانواده خدمت در: «گفت رد؟ک می ارکچ

 ])٦٠٣٩( یصحیح بخار [. »رفت می رونیب د،یشن می را اذان
 دستور گرانید به رد،ک نمی برکت بود؛ یفروتن و تواضع نمونه ایشان

 و نمود می تکمشار خانه یارھاک در و دھند انجام را شیارھاک که داد نمی
 را ارھاک نیا ھمه هک مینک می مشاھده. بوداش  خانواده یبرا یخوب کمک

 آنجا از نید نیا نور هکای  هخان در! بلی. دھد می انجام آدم فرزندان دهیبرگز
 ج گرامی رسول هک ندارد وجود ھم کیخورا مقدار آن یحت ند،ک می ینورافشان

 .ندک ریس را
 امبریپ: «فرمود گفت، می سخن ج رمکا ینب درباره هکر یبش بن نعمان

 ریس را مشکش هک افتی نمی ھم کیخش یخرما هک دمید یحال در را شما
 ])٢٩٧٧مسلم ( صحیح[. »ندک

 روشن آتش ماه یک ج محمد تیب اھل ما: «دیگو می ل شهیعا
 ])٢٥٦٧( یبخار  صحیح[. »بود خرما و آب ما، یغذا م؛یردک نمی

 اصول از یکی دنیا، به رغبتی بی و زھد و قناعت رعایت و آری سادگی
 خود اگرچه ج رسول اکرم. است بوده ج گرامی پیامبر زندگی بر حاکم

 خویش برای را بھتری زندگی پروردگار ھای نعمت از  استفاده با توانست می
 را دیگران نداشت، دنیوی زخارف به دلبستگی که آنجا از اما سازند، فراھم

 ،یناکرد. بنابر می اکتفاء دنیا مال از اندکی به خود و دانست می مقدم خود بر



 ١٧  یکانتعامل با نزد :بخش دوم

 متوسط طبقه ازتر  پایین سطح در که بود شکلی به ج گرامی رسول زندگانی
 داشت. قرار روز آن جامعه

 مانع نتوانست دید زندگی آنجناب را حالت س فاروق عمر که و زمانی
 گریه چرا عمر!: پرسید او از ج گرامی پیامبر. شود ھایش اشک شدن جاری

 ھای نعمت از کسری و قیصر که حالی در نکنم گریه چرا: فرمود کنی؟ می
 بینم می که را آنچه فقط ج الله رسول و برند، می لذت و گیرند می بھره دنیا
 آن که نداری دوست آیا عمر ای: فرمودند ج اکرم پیامبر دارند؟ اختیار در

. باشد ما آِن  از فقط آخرت و باشد، دنیا ھای نعمت از قیصر و کسری بھره
 .]متفق علیه[

 با همسایگان ج اخالق رسول گرامیمطلب دوم: 
 صداقت ھمبستگی و وحدت صفا و صلح به را خود پیروان اسالم مقدس دین

 کس ھیچ تا دھد می دعوت و عادت اجتماعی و فردی حسنه روابط داشتن و
اما این صفات  .نماید تجاوز ھمسایگان حریم به نتواند ایمان نیروی داشتن با

 و خصال عالی در عھد جاھلیت کمرنگ شده بود.
 ج گرامی رسول اصحاب ازای  عده ھمراه زمانی که س طالب ابی جعفربن

 از ویھا  در ضمن سوال نجاشی نموده بود مھاجرت حبشه سرزمین به
اید؟  گرویده جدید آیین به و برداشته دست خود نیاکان آیین از چرا: پرسید

 اجتناب مردار از. بودیم پرست بت و نادان ماگروھی: گفت پاسخ در او
 از ما نزد ھمسایه. بودیم منکر و خالف کارھای گرد پیوسته. کردیم نمی

 با. بود گشته زورمندان محکوم ،ضعیف. بود محروم احترامی ھرگونه
 بودیم منوال این به روزگاری. بودیم برخاسته جنگ به خویش خویشاوندان

 ،داشت درستی و پاکی در درخشانی سابقه که ،ما میان از نفر یک که این تا
 امانت در داد دستور و خواند فرا توحید به را ما ،خداوند فرمان به و برخاست
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 خوش ھمسایگان و خویشاوندان با و ورزیم اجتنابھا  ناپاکی از ،کوشیده
 ]١/١٧٤النبویه از عالمه آلبانی  ةصحیح السیر [ .کنیم رفتاری

 از مسلمان غیر پادشاھی با مھمای  مصاحبه در ھمسایه موضوع به توجه
 اوضاع تشریح در جعفر زیرا. است توجه قابل ج اکرم رسول سفیر سوی

 اشاره مھم نکاتی به باید ،پیامبر گرامی اصالحیھای  برنامه و جاھلیت
 موضوعات و زبده نکات باید ،نبود مباحث تمامی تشریح وقت چون و کرد می

 .گرفت قرار کارش دستور در ھمسایه موضوع که ؛نمود می مطرح را تری مھم
 از ج گرامی رسول نزد هی، ھمساج الله رسول یگیھمسا وستیکن وچه

کشد که  می به تصویر چنان ھمسایه را لذا حق بود؛ برخوردار ییواال گاهیجا
 صراحت در این مورد با ج گرامی رسول گویا شریک زندگی انسان است،

 گمان که کرد سفارش من به ھمسایه حق در زیاد آنقدر جبریل«فرماید:  می
 ]متفق علیه[». نماید می اعالن نیز را ھمسایه بردن ارث حق بزودی کردم

 آن ھمه ومراعات. است ادیز اریدر آئین اسالم بس هیھمسا بلی حقوق
 با هیھمسا به نسبت شده سفارش یمانیا برادران به نسبت هک ییزھایچ

 شده است. هیتوص یشتریب شدت
 یا«  :فرمود و ردک هیتوص س ابوذر به هیھمسا مورد در ج گرامی امبریپ

 توجه گانتیھمسا به و نک ادیز را آبش ،یردک هیتھ ییشوربا ھرگاه! ابوذر
 ])٢٦٢٥مسلم ( صحیح[. »باش داشته
 چهیدر از نه ندک نگاه هیھمسا به احسان رهیدا از دیبا انسان قت،یحق در
 تیاذ عدم ای حقوق مراعات پس. آن مانند و قوانین مدنی و یاجتماع حقوق

 هک است یسکخوب  هیھمسا هکبل ست،ین یگیھمسا خوش یمعنا به آزار و
 احسان سر از هکبل ندکن اقدام مثل به مقابله به ه،یھمسا تیاذ و آزار برابر در
 .دینما صبر و درگذرد و ردهک یپوش چشم او ھای تیاذ به نسبت ثاریا و



 ١٩  یکانتعامل با نزد :بخش دوم

 از یدور و یدشمن عامل را هیھمسا آزار و یشررسان ج گرامی رسول
 و شمارد می یدوزخ ھستند آزار هیھمسا هک را یسانک و داند می خدا

ِ َال يُْؤِمنُ « :دیفرما می ِ َال يُْؤِمُن، َوا�َّ ِ َال يُْؤِمُن، َوا�َّ ِ�يَل: َمْن يَا رَُسوَل  »َوا�َّ
؟ ِ َمُن َجارُُه بََوائَِقهُ « :قَاَل  ا�َّ

ْ
ِي َال يَأ

َّ
 ]متفق علیه[ .»اذل

 ایمان قسم الله به ندارد ایمان قسم الله به ندارد ایمان قسم الله به«
 که کسی: فرمود رسول الله؟ ای کسی چه پرسیدند صحابه ندارد،

 .»نباشد امان در او شرارت و بدی از اش ھمسایه
 که  دارد، گوناگونی و مختلف انواع و است کلی مفھومی آزار و پس اذیت

 سخن قتل، غیبت، تھمت، جاسوسی، دزدی، زنا، از است عبارت آن ترین مھم
 جلوی در کثافت و زباله ریختن شتم، و ضرب مسخره، دشنام، فحش چینی،

 .گردد ھمسایه ناراحتی و اذیت موجب که آنچه ھر و آنان در

ت«گوید:  می س ابن مسعود
ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ  : ا�َّ

َ
نِْب  يُّ أ ْ�َظُم؟ اذلَّ

َ
نْ : قَاَل  أ

َ
 أ

َْعَل 
َ

ِ  جت ا ِ�َّ   ُ�مَّ : قُلْت َخلََقك َوُهوَ  نِدًّ
َ
نْ : قَاَل  ؟يُّ أ

َ
ك َ�ْقتَُل  أ َ نْ  َخْشيَهَ  َودلَ

َ
ُ�َل  أ

ْ
 يَأ

  ُ�مَّ : قُلْت َمَعك
َ
نْ : قَاَل  ؟يُّ أ

َ
 .»َجارِك حِبَِليلَهِ  تَُزاِ�َ  أ

 الله با: فرمود است؟ بزرگتر گناه کدام: کردم سؤال ج الله رسول از من«
 بزرگتر گناه کدام باز: گفتم، است نموده خلق را تو او حالیکه در ورزی شرک

 ترس از( خورد می غذا تو با اینکه ترس از بکشی را فرزندت: فرمود است؟
 .»بکنی زنا ھمسایه ھمسر با: فرمود است؟ بزرگتر گناه کدام باز: گفتم) فقر

 بدبختی و تباھی موجب قیامت در بالخصوص و دنیا در گناه نوع ھر
 برابر چندین گیرد صورت ھمسایه با گناه ھمین اگر ولی گردد می انسان

  .گردد می برابر چند رستاخیز روز در آن مجازات و شده محسوب
رسیم  می در پرتو ارشادات و رفتار پیامبر گرامی با ھمسایه به این نتیجه

 و بدی نماید، پوشی چشم ھمسایه یھا شلغز و خطا از باید که مسلمان
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 کرده خیانت او حق اگر در و بنگرد باری برد و گذشت بادیده را یشھا شلغز
 ببخشد، کرده ظلم او و اگر به کند با او نیکی نموده و اگر بدی درگذرد او از

 به وآخرت دنیا در و داشته قرار اخالقی مراتب باالترین در این صورت وی در
  .نایل خواھد شد بختی خوش و سعادت منازل بلندترین
 فرمودهاش  درباره ج رسول گرامی هکای  هیھمسا باشد خجسته و کمبار

. »ندک یکیناش  هیھمسا به دارد، مانیا امتیق روز و الله به س،کھر: «است
 ])٤٨صحیح مسلم ([

 با خویشاوندان ج مطلب سوم: اخالق رسول گرامی
 و ردک می ادا را شاوندانشیخو حقوقای  هانداز به ج امت نیگرامی ا امبریپ

 نیبھتر باب نیا در ایشان. دیآ نمی سخن در هک آورد می جا به را یرحم صله
 بعثتش از قبل را او ز،ین شیقر فارک هکچنان بود؛ ھا انسان نیتر املک و

 به در آغاز بعثت ل جهیخد. دادند لقب نیام صادق را او و ستودند
 سخنانت در و یآور می جا به را رحم صله حق تو: «گفت نیچن ج جناب آن

 ])٤٩٥٢صحیح بخاری ([ .»یدار صداقت
 ادا در مورد خویشاوندان را حقوق نیبزرگتر از یکی ج گرامی رسول

 د.ینما می عمل شیخو فیوظا ترین مھم از یکی به و ندک می
 چقدر و داشت یمحبت چه شاوندان،یخو به ج گرامی رسول دینیبب
 دوزخ آتش از و شوند تیھدا و ندیبگو یکلب را دعوتش هک بود مند عالقه
 !نمود تحمل هک را ییھا یسخت و التکمش چه راه نیا در و ابندی نجات

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ ه:یآ هک یھنگام: دیگو می س رهیابوھر
َ
ۡقَر�ِ�َ َوأ

َ
 نازل ﴾ٱۡ�

 یخصوص و یعموم بطور را ھا آن و خواند فرا را شیقر ج الله رسول شد،

 ،يٍّ لُؤَ  بِْن  َكْعِب  بَِ�  يَا َشْمٍس، َ�بْدِ  بَِ�  يَا«: فرمود و داد قرار خطاب مورد
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نِْقُذوا
َ
ْ�ُفَسُ�مْ  أ

َ
ةَ  بَِ�  يَا انلَّاِر؛ ِمنَ  أ نِْقُذوا َكْعٍب، بِْن  ُمرَّ

َ
ْ�ُفَسُ�مْ  أ

َ
 انلَّاِر؛ ِمنَ  أ

نِْقُذوا َمنَاٍف، َ�بْدِ  بَِ�  يَا
َ
ْ�ُفَسُ�مْ  أ

َ
نِْقُذوا َهاِشٍم، بَِ�  يَا انلَّاِر؛ ِمنَ  أ

َ
 أ

ْ�ُفَسُ�مْ 
َ
ِلِب، َ�بْدِ  بَِ�  يَا انلَّاِر؛ ِمنَ  أ نِْقُذوا الُْمطَّ

َ
ْ�ُفَسُ�مْ  أ

َ
 يَا انلَّاِر؛ ِمنَ  أ

نِْقِذي فَاِطَمُة،
َ
ْمِلُك  الَ  فَإِ�ِّ  انلَّاِر؛ ِمنَ  َ�ْفَسِك  أ

َ
ِ  ِمنَ  لَُ�مْ  أ نَّ  َ�ْ�َ  َشيْئًا ا�َّ

َ
 أ

بُلَُّها رمَِحًا لَُ�مْ 
َ
 ])٢٠٤( مسلم صحیح[. »بِبََاللَِها َسأ

 آتش از را خودتان! لؤی بن کعب فرزندان ای و شمس عبد فرزندان یا«
 یا د؛یدھ نجات آتش از را خودتان! عبک بن مره فرزندان یا د؛یدھ نجات

! ھاشم فرزندان یا د؛یدھ نجات آتش از را خودتان! عبدمناف فرزندان
 آتش از را خودتان! عبدالمطلب فرزندان یا د؛یدھ نجات آتش از را خودتان

 برابر در من رایز بده؛ نجات جھنم آتش از را خودت! فاطمه یا د؛یدھ نجات
 حق یک هکنیا مگر دھم انجام شما یبرا یارک چیھ توانم نمی الله

 ادا را آن ـ ایدن در یعنی است، ـ یباق هک یھنگام تا هک دیدار یخویشاوند
 .»نمک می

. نشد خسته ابوطالب شیعمو دعوت از ما محبوب هک دینک می مشاھده
 دید و رفت او نزد ابوطالب احتضار ھنگام هک ییجا تا داد، دعوت را او هکبل
: گفت شیعمو به آنگاه اند؛ نشسته آنجا هیام یاب بن عبدالله و ابوجھل هک
 الله نزد آن لهیوس به ست؛ین شتریب لمه،ک یک الله؛ اال اله ال: بگو! جان عمو«
! ابوطالب یا: گفتند هیام یاب بن عبدالله و ابوجھل. »ردک خواھم دفاع تو از
 هکنیا تا ردندک صحبت او با آنقدر و ینک می یرویگردان عبدالمطلب نید از ایآ

 .عبدالمطلب نید بر: گفت هک بود نیا آورد، زبان بر هک یا لمهک نیآخر
. »ردک خواھم استغفار تیبرا نشوم، منع هک یزمان تا: «فرمود رسول گرامی

ِ وَ ﴿ :شد نازل هیآ نیا آنگاه ِينَ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ لِلُۡمۡ�ِ�َِ�  ٱ�َّ ن �َۡستَۡغفُِروا
َ
ْ أ َءاَمُنوٓا
ۡصَ�ُٰب 

َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
 ]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ٱۡ�َِحيمِ َولَۡو َ�نُوٓاْ أ
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 اگرچه. نندک مغفرت طلب نکیمشر  یبرا هک ستین نیمؤمن و امبریپ ستهیشا«
 .»اند یجهنم آنان هک است شده روشن آنان یبرا هکنیا از بعد باشند، شاوندانشانیخو

 ]متفق علیه[
داد و به  میای  همیان خویشاوندان را اھمیت ویژ رابطه ج رسول گرامی

 کوشا رشته نیا داشتن وستهیپ در دیبا مسلمانان دستور داده است کهھمه 
 ھمه یھمکار و شتریب یمھربان و لطف تنگدست و نادار خویشان با باشند،
 در چه یحالت ھر در شود، رفتهیپذ دیبا آنان ھای دعوت رد،یگ صورت جانبه

 و ثاریا در شود، خورد بر آنان با کسانی ،یثروتمند و یتوانمند ای و یگچار یب
 دیبا گرانید از قبل تحفه ای هیھد میتقد صدقه، و احسان ،یفداکار

 .شوند شمردهتر  مقدم اقارب و شاوندانیخو
 شیخو و عموما روانشیپ انیم یدوست و وندیپ به اسالم مانند ینید چیھ

 و حسنه روابط خواھان اسالم چنانکه ننموده امر خاص بصورت اقارب و
 .ایشان است انیم یناگسستن ھای رشته وجود

 ایمان دارد زیرستاخ روز و الله به که یکس«فرمود:  ج لذا پیامبر گرامی
 ]متفق علیه[». دارد وستهیپ را رحم صله دیبا

 و برنده: «فرمود ج امبر گرامییپ که است تیروا س مطعم بن ریجب واز
 ]متفق علیه[ .»گردد نمی داخل بھشت با خویشان به کننده قطع

 صرف: «فرمود پیامبر گرامی که است تیروا ب عمرو بن عبدالله از
 که است یکس یقیحق ۀدھند وندیپ بلکه ،ستین یکاف قرابت داشتن وستهیپ

 ])٥٩٩١صحیح بخاری ([. »بدارد وستهیپ آنرا گردد قطع اقاربش رابطه چون
کرد،  می تشویق نوایب و تنگدست شاوندانیخو دادن به بر صدقه ج ایشان

 یبرا اگر و است صدقه نیمسک بر صدقه: «فرمود که است تیروا چنانکه
 سنن )٦٦٥٨( یترمذ سنن[. »رحم صله ھم و است صدقه ھم دھد شاوندانیخو

 ])٢٣٥٥( ابوداود
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 و آمد ج گرامی امبریپ نزد یمرد که است تیروا ب عمر ابن از
 توبه تا است توبه راه ایآام  شده یبزرگ گناه مرتکب من: الله رسول یا: گفت
 ایآ: «فرمود. خیر: گفت »؟یدار مادر ایآ: «فرمود ج پیامبر گرامی کنم؟
 سنن ترمذی[. »کن یکین و احسان او با پس: «فرمود. یبل: گفت »؟یدار خاله

)١٩٠٥([ 
داشت و در مورد  می خویشانشان و اھل بیت شان را گرامی ج آنجناب

 اند: هطوریکه فرمود اند، را بر گردن امت گذاشته آنان سفارش نموده حقوقی

ُرُ�مُ « َذكِّ
ُ
ْهِل  يِف  اهللاَ  أ

َ
 من بیت اھل مورد در« .])٢٤٠٨صحیح مسلم ([ »بَييِْت  أ

 ».باشید داشته مدنظر را الله

 مردمبا عامۀ  ج مطلب چهارم: اخالق رسول گرامی 
 پیامبر مردم از صفات واال و سفارشات با شایسته برخورد معاشرت، حسن

 «: فرمود ج الله رسول: دیگو می س مسعود ابن .است اسالم ج گرامی
َ

ال
َ
 أ

ُ�مْ  ْخرِبُ
ُ
وْ  انلَّارِ  ىلَعَ  َ�ُْرمُ  بَِمنْ  أ

َ
ُْرمُ  بَِمنْ  أ

َ
ٍ  قَِر�ٍب  لُكِّ  ىلَعَ  انلَّاُر، َعلَيْهِ  حت  َه�ِّ

 یسک چه بر جھنم آتش هکخبر ندھم  شما به ایآ« .])٢٤٨٨( یترمذ سنن[ »َسْهٍل 
 و داشته یکینزد ارتباط مردم با هک شخصی ھر بر آتش، است؟ حرام
 .»است حرام باشد، یخو نرم و متواضع ر،یآسانگ
 با ھیچ و بود مالطفت و با مردم مملو از نیکی ج رفتار رسول گرامی 
 تھی و فقر خاطر به را کرد فقرا نمی رفتار مادی معیارھای اساس بر کس

 اساس بر گشاده و باز ای چھره با بلکه داد، نمی قرار مھری بی مورد دستی
 رفتار طوری مردم، ھمه شد، با می رو روبه دیگران معیار ایمانی و انسانی با

 یا و نگردد تحقیر کسی و شود مراعات افراد احترام و شخصیت که نمود می
 .نشود واقع تمسخر مورد
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 افتی می اطالع ج رسول الله ھرگاه: دیگو می ل شهیام المؤمنین عا
 یفالن چرا: گفت نمی است، آورده زبان بر ستیناشا یسخن شخص، فالن هک

 از یبرخ چرا: «فرمود می )شخص آن نام ذکر بدون( هکبل است؛ گفته نیچن
 ])٤٧٨٨سنن ابو داود ([ ؟»ندیگو می چنان و نیچن مردم
 ج برای رسول الله سال ده«: گوید می ج گرامی رسول خادم س انس 

 کرده که کاری خاطر به ھرگز و تو دست از آه: نگفت ھرگز کردم خدمت
 ندادم انجام که کاری درباره وقت ھیچ و ای؟ کرده چنین چرا: نگفت بودم،

 ]متفق علیه[». ای؟ نداده انجام چرا که نکرد سوال من از
 یتمام یبرا نمونه و الگو نیبھتر ج گرامی امبریپ تیشخص و یزندگ
 و خشونت از شیخو زیر دستان مقابل در یچگاھیھ آنجناب است، بشریت

 است. نگرفته کار یتند
 ای و یخادم ھیچگاه ج رسول الله«: گوید می ل عایشه ام المؤمنین

 ])٤٧٨٦سنن ابو داود ([ .»است ننموده کوب و لت را زنی
 و برخیزد جایش از او خاطر به کسی نداشت دوست ج گرامی پیامبر

ُ « :فرمود می ْن َ�تََمثََّل هلَ
َ
ُه أ  َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ  ،الرَِّجاُل ِ�يَاًماَمْن رَسَّ

ْ
 .»فَلْيَتَبَوَّأ

 خوشحال احترامش خاطر به مردم بلندشدن از کس ھر« ])٢٧٥٥( سنن ترمذی[
  .»کند آماده جھنم در را خود جای باید شود، می

 و نمود می سفارش امانتداری به را مردم و رفت می بازار به ج آنجناب
 از ج روزی پیامبراکرم. داشت می باز معامله در خیانت و فریب از را آنان
 شد، تر انگشتانش برد، فرو آن در را دستش گذشت، شده عذای انباشته کنار

 ای: گفت فروشنده »چیست؟) تری( این« :فرمود فروشنده به ایشان خطاب
 را) غذای تر( آن چرا پس: «فرمود است، شده تر و باریده باران! الله رسول
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 فریب و تقلب اھل کس ھر: «فرمود سپس ببینند؟ مردم تا نکردی ظاھر
 ])۱۰۲صحیح مسلم ([ .»من نیست از باشد

 حضور ایشان مجلس در که ھرکس با بود این عاداتش از دیگر یکی
 پیش فرد محبوبترین کرد می تصور که بود رو خنده و شاد چنان یافت می

اش  چھره به زرد رنگ هک یمرد: دیگو می س کمال بن انس. است پیامبر
 با جناب آن هک افتاد می اتفاق مک. شد ابیشرف ج الله رسول نزد بود، زده

 خالف یاثر( ستیناشا یزیچاش  چھره در هک دینما مالقات یشخص
 چه: «فرمود شخص، آن رفتن از پس ج گرامی رسول لذا باشد؛) عتیشر

اش  چھره از را رنگ آن هک دیداد می دستور شخص نیا به اگر بود خوب
 ])١٢٥٧٣( مسند احمد[ .»دیبشو
 گرید گرفت، و ازسوی می الھام آسمانی از وحی هکآن با ج گرامی امبریپ

 وصف با شد، می احساس مترک مشوره به آن ازین هک داشت رومندیین رکف
 لیقا ارزش خود ارانیو  نظر اصحاب داد، و به می لکیتش شوری مجلس نیا

 مانند هک دمیند را ییک چیھ«فرماید:  می در این مورد س ابوھریره .شد می
) و ٤٨٧٢صحیح ابن حبان ([ .»ندک مشورت اریبس خود ارانیو اصحاب با ج امبریپ

 ])١٦٨٢مسند امام شافعی (
 حقوق الله تعالی و بندگان اعم از حقوق یدر ادا ج آری رسول گرامی

 یزیر برنامه آن یو برا بندگان توجه داشت حقوق و نفس حقوق خانواده،
 کرد.  می استفاده شانیزندگ ھمه لحظات از و داشت

 درباره و آمدند ج پیامبر گرامی ھای حجره به نفر سه: دیگو می س انس
 مطلع ج جناب آن عبادت میزان از هک یھنگام دند؛یپرس شانیا عبادت
 گناھان! جا؟ک رمکا ینب و جاک ما،: گفتند و شمردند کاند را آن ایگو شدند،

 تمام من: گفت آنان از یکی لذا. است شده دهیبخش ایشان ندهیآ و گذشته
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 چیھ و رمیگ می روزه شهیھم من: گفت یگرید. پردازم می عبادت به شب
 ینینش گوشه و عزلت من: گفت یسوم. نمک نمی یسپر روزه بدون را یروز

 از آنکه از پس ج پیامبر اکرم .نمک نمی ازدواج ھرگز و نمایم می انتخاب را
 دیھست یسانک ھمان شما: «فرمود و رفت آنان نزد یافت، اطالع موضوع این

 یشتریب یتقوا و ترسم می الله از شما ھمه از شیب من، اید؟ گفته نیچن هک
 را گرید یبرخ و رمیگ می روزه را روزھا از یبعض حال، نیع در یول دارم؛
 خوابم؛ می را آن از یقسمت و خوانم می نماز را شب از برخی. رمیگ نمی روزه

 من روش و سنت از س،ک ھر پس. مینما می ازدواج زنان با نیھمچن
 ]متفق علیه[. »ستین من از ند،ک یگردانیرو



 

 

 بخش سوم
 اجتماعی اخالق

 ج مطلب اول: تواضع پیامبر گرامی
 سروری، و شرف کسب راه و اخالقی، مقام ترین عالی نفسی، وشکسته تواضع

 پیامبر طوریکه باشد، می الله متعال نزد در بنده مقام رفتن بلند و رفعت و
 مگر کند نمی فروتنی و تواضع الله بخاطرای  هبند ھیچ: (گرامی فرموده است

 ])٢٥٨٨( مسلم حیصح[). برد می بلند را مقامش الله تعالی اینکه
 و فروتنی و تواضع از سرشار ج گرامی پیامبر سخنان و عملی سیره

 از خودش آنکه ضمن ج جناب آن. است بینی بزرگ خود و تکبر از دوری
آن  از ھم را خویش پیروان نمود، می دوری شود، تکبر موجب که کاری ھر

 ج پیامبر گرامی که شده تیروا س مسعود ابن عبد الله داشت. از می برحذر
 «: فرمود

َ
َنَّةَ  يَْدُخُل  ال

ْ
ةٍ  ِمثَْقاُل  قَلِْبهِ  يِف  اَكنَ  َمنْ  اجل  إِنَّ : رَُجٌل  قَاَل  »ِكرْبٍ  ِمنْ  َذرَّ

نْ  ُ�ِبُّ  الرَُّجَل 
َ
يٌل  اهللاَ  إِنَّ : «قَاَل  َحَسنًَة، َوَ�ْعلُهُ  َحَسنًا ثَْو�ُهُ  يَُ�ونَ  أ  ُ�ِبُّ  مَجِ

ََماَل،
ْ
ِكرْبُ  اجل

ْ
، َ�َطرُ  ال َقِّ

ْ
 به هک یسک« .])١٤٧( صحیح مسلم[ »انلَّاِس  َوَ�ْمُط  احل

. شود نمی بھشت داخل دارد، دل در ذره کبر و غرور مثقال یک اندازه
 لباس هک دارد دوست انسان ھمانا! الله رسول یا: ردک سوال یشخص

: فرمود ج پیامبر گرامی است؟ کبر انگریب زین نیاایآ باشد، قشنگ فششکو
 عبارت برکت. دارد دوست را یبائیو ز است بایتعالی ز اللهھمانا ] ندارد یمانع[

  .»مردم ریوتحق حق ارکان: از است
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 ج جناب آن. بود املترک و بھتر مردم ھمه اخالق از ج پیامبر گرامی اخالق
 شان،یا اخالق«: دیگو می ل شهیعا هکچنان بود؛ میرک قرآن یعمل نمونه
 ])٣٠٨المفرد از بخاری () و االدب ٢٤٦٠١مسند احمد ([. »بود قرآن

َما« :دیفرما یم ج پیامبر گرامی نیھمچن َم َماَكِرمَ  إِ�َّ َ�مِّ
ُ
ْخَالقِ  بُِعثُْت ِأل

َ ْ
 »األ

 املک را یاخالق یھا شارز تاام  شده مبعوث من ھمانا« .])٨٩٤٩مسند البزار ([
 .»نمک

 و فیتعر شان،یا هک است نیا ج پیامبر گرامی تواضع لیدال از یکی
 ج اکرم رسول: دیگو می س خطاب بن عمر .نداشت دوست را شیستا و دیتمج

ْطَرْت  َكَما ُ�ْطُروِ�، الَ «: فرمود
َ
َما َمْر�ََم، اْ�نَ  انلََّصارَى أ نَا فَإِ�َّ

َ
 َ�ُقولُوا َ�بُْدُه، أ

، َ�بْدُ  ِ ُ  ا�َّ
ُ

 افراط من شیستا و مدح در«. ])٣٤٤٥صحیح بخاری ([ »َورَُسوهل
 من، هکچرا ردند؛ک افراط میمر بن یسیع مورد در ینصار هک آنگونه د،ینکن

 .»او فرستادۀ و الله بنده: دیبگوی پس ھستم؛ بندۀ او
 رود، می بشمار نیزم یرو انسان نیبھتر هک یامبریپ مینک می مالحظه

 َشْخٌص  يَُ�نْ  لَمْ «: دیگو می س کمال بن ندارد، انسای  هرابط برکت و غرور با
َحبَّ 

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  إيَِلِْهمْ  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ وْهُ  إَِذا َوَ�نُوا وََسلََّم، َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
 لَِما َ�ُقوُموا لَمْ  َرأ

لَِك  َكَراِهيَِتهِ  ِمنْ  َ�ْعلَُمونَ   محبوبتر ج الله رسول از سکچیھ صحابه نزد. «»ذِلَ
 شدند؛ نمی بلند دند،ید می را ج الله رسول صحابه ھرگاه حال، نیا با نبود؛

  ])٢٧٥٤سنن ترمذی ([. »پسندد نمی را ارک نیا ج جناب آن که دانستند می رایز
 نکیمسا و فقرا برابر در ریینظ بی و زیانگ شگفت تواضع ج پیامبر گرامی

 رَُسوِل « :دیگو می س کمال بن و حاجتمندان داشت، انس
َ

ٌة إىِل
َ
َجاَءِت اْمَرأ

 ِ ِ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ ا�َّ َ�َقاَل لََها:  ،إِنَّ يِل إيَِلَْك َحاَجةً  ،َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
مَّ فَُالنٍ "

ُ
َكِك ِشئِْت  ،يَا أ يِّ نََوايِح السِّ

َ
ْجِلَس إيَِلِْك  ،اْجِليِس يِف أ

َ
قَاَل:  "َحىتَّ أ



 ٢٩  یاخالق اجتماع :بخش سوم

. »قََضْت َحاَجتََهافََجلََس انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِإيَلَْها َحىتَّ  ،فََجلََسْت 
 ج آنجناب. دارم یارک شما با من: گفت و آمد ج رمکا پیامبر نزد یزن«

 تو با من ن؛یبنش ،یخواست هک نهیمد یھا هرا از یراھ ھر سر: «فرمود
با وی  ج گوید: پیامبر می س انس )دھم می انجام را ارتک و( نمینش می

 ])٤٨١٨( ابوداود سنن[». نشست و نیازش را برطرف کرد
 داشت؛ تکلف قرار بی و متواضع یھا انسان رأس در ج پیامبر گرامی

  ُدِ�يُت  لَوْ «: فرمود ج پیامبر: دیگو می س رهیابوھر
َ

وْ  ِذَراٍع  إِىل
َ
 ُكَراٍع  أ

َجبُْت،
َ َ
ْهِدَي  َولَوْ  أل

ُ
َّ  أ

َ
وْ  ِذَراعٌ  إِيل

َ
 ای ران صرف یبرا مرا اگر« .»لََقِبلُْت  ُكَراعٌ  أ

ران یا  من به اگر نیھمچن رفت؛یپذ خواھم نند،ک دعوت) یگوسفند( پاچه
 ])٢٥٦٨( صحیح بخاری[. »پذیرم می شود، داده هیھدای  هپاچ

 شیخو زهیآو را ج پیامبر گرامی کردار و گفتار دیبا برکمت یھا انسان
  .باشد آنان یطلب یبرتر و برکت یبرا یمانع شهیھم تا سازند

 ُحلٍَّة، يِف  َ�ْميِش  رَُجٌل  بَيْنََما«: فرمود ج الله رسول: دیگو می س رهیابوھر
ٌل  َ�ْفُسُه، ُ�ْعِجبُهُ  ُ  َخَسَف  إِذْ  مُجَّتَُه، ُمرَجِّ   َ�تََجلَْجُل  َ�ُهوَ  بِِه، ا�َّ

َ
 »الِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِىل

 پسند مورد لباسی و زده شانه را سرش هک مرد یک ،یروز« .]متفق علیه[
 در را او الله تعالی ناگھان رفت؛ می راه برکت با و زد می قدم بود، دهیپوش
 . »رفت خواھد فرو نیزم در امتیق روز تا او لذا. برد فرو نیزم

 و غرور و خودمحوری سعادت دنیوی و اخروی، به نیل مھم موانع از یکی
 که اندازه ھر کند، به می مسدود را ھدایت پذیرش راه خصلت این. است تکبر

 بیشتر الھی قرب و ھدایت به نیل امکان یابد، پرورش انسان در تواضع روحیه
 صفات برترین و ترین مھم از یکی فروتنی، و تواضع بنابراین، شود. می

 . است مسلمان پسندیده
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 فاتحانه): نه متواضعانه، در فتح مکه (ورود ج تواضع رسول گرامی
 سپاه و گشود ج پیامبرش برای مکرمه را مکه الله تعالی که ھنگامی

 زانو به برابر ایشان در دشمنی و جنگ سال سه و بیست از پس قریش
الله  برابر در تواضع نشانه به را سرش که شد مکه وارد درحالی درآمدند،

  .بود انداخته پایین او درگاه به ستایش و تعالی
 پیامبر و گردید مکه وارد فاتحانه اسالم لشکر اینکه وجود آری، با

 پیشاپیش داشت، سر بر سیاھی عمامه که حالی در شترش بر نیز ج گرامی
 پایین پروردگار پیشگاه در تواضع خاطر به را سرش اما بود، حرکت در آنان

 عظیم کاروان این ۀمشاھد ایشان با زیرا بود، شده خم شتر زین بر و انداخته
 از ای اشاره ترین کوچک منتظر و بودند حرکت در او رکاب در که مھیب و

 پیروزی این نگذارند، باقی را ای جنبنده ھیچ مکه در تا بودند ایشان جانب
 شده بیرون رانده مکه از که انداخت می نزدیک ای گذشته یاد به را او بزرگ

 و کرامت چه. گشت بازمی مکه به الھی نصرت و ھیبت این با اکنون و بود
 بایست می بنابراین،. بود شده او حال شامل پروردگار جانب از بزرگی لطف

  .نمود می خم سر، و کرنش او مقابل در و نماید تشکر الله از بیشتر چه ھر
 کرد، می رفتار متواضع و محبوب رھبری ھمچون مردم با ج آنجناب

. نفوذش و مقام و جاه از نه بود رفتارش و اخالق از بزرگیش که بزرگواری
 که ھنگامی چه بود، متواضع پیامبری دعوتش مراحل تمام در و ھمیشه

 درزمانی چه و پیروزی و غلبه از بعد چه و بود گرفته قرار ستم و ظلم مورد
 و افتخار قله در چه وھا  سختی و مشکالت وقت در چه و بود، تنھا که

 او از ھمه و یافت غلبه العرب جزیرة بر که این از بعد حتی پیروزی
 .کردند می فرمانبرداری

 بار اولین که واردی تازه بود که وقتی فرد ایشان شدید تواضع علت به
 بن انس. داد نمی تشخیص یارانش میان در ایشان را شد می مسجد وارد
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. بودیم نشسته مسجد در ج پیامبر با ما که ھنگامی: گوید می س مالک
 پاھایش سپس. خواباند زمین بر مسجد در را آن و شد وارد شترش با مردی

 ج محمد شما از یک کدام: گفت و کرد مسلمانان سوی به رو آنگاه بست را
 مرد آن: گفتیم. بود داده تکیه و نشسته ھا آن میان در ج پیامبر است؟
 ])٦٣( بخاری صحیح[ .است داده تکیه که پوستی سفید

 و نموده مالقات آسانی به توانست می ھرکسی را ج گرامی اسالم پیامبر
 و دربان نداشت دوست ج آنجناب زیرا نماید، بازگو ایشان به را خویش نیاز

 باز ایشان با سخن گفتن یا و دیدن از را مردم تا باشد داشته نگھبانی یا
 و تواضع .])٢٤٦١( یالبان حیتصح با) ٣٠٣٥( ماجه ابن سنن) ١٢٧٤( مسلم حیصح[ .دارند

 محبت و دوستی که شد سبب ج پیامبر گرامی فروتنی و نفسی شکسته
 گردند. ایشان عالی اخالق گرویدۀ و شده بیشتر ایشان به مردم

 ج و هدیه دادن پیامبر گرامیی مطلب دوم: مهمان نواز
 مبین است که دین کنی و خوب بسیار مھمانداری و مھمان نوازی خصلت

 و زیبا صفت این به پیامبران تمامی .ندک می یدکتا آن بر و تایید را آن اسالم
 و ھیچ بود مھماندوستی آنان بارز صفات از یکی و بودند آراسته پسندیده
 و ولی مھمانداری .باشد بوده روگردان مھمان از هک نداریم سراغ را پیامبری

ایشان و خانواده ایشان  برجسته صفات از یکی ج رسول گرامی نوازی مھمان
 شده جمع ایشان در دهیپسند صفات و ھا بیخو ۀنه این فقط بلکه ھم بود.
 به بعثت ابتدای آنگاه که در ل ن خدیجهیالمؤمن ام گفته به بنا. بود

 و خوار ھرگز را تو الله که الله به قسم: «فرمود داده دلداری ج اکرم رسول
 دوش بر را ضعفا بار کنی، می نیکی نزدیکان به تو که زیرا کرد، نخواھد ذلیل



 ج یرسول گرام یاخالق یرتس    ٣٢

 را زدگان مصیبت و ھستی نواز مھمان کنی می کمک را بینوایان و کشی می
 ]علیه متفق[. »رسانی می یاری
 یھا انسان و داشت اریاخت در را یادیز یھا نیسرزم ج گرامی امبریپ

 مناطق از آذوقه یھا نارواک و بودند ایشان فرمانبردار و عیمط ،یادیز
غذای  مانند ج گرامی امبریپ یغذا و آب ولی. آمد می ایشان نزد مختلف

 یمھمان هک خورد می غذا ریس نبود. آنجناب زمانی داران هیسرما و پادشاھان
 الفت و انس تا دید می کتدار یخوب یغذا مھمان، خاطر به آمد؛ می نزدش

 .دینما جبران را مھمانانش یھا ییکن و گردد شتریب
فرمود از آنان استقبال گرم به  می به مھمانان خوشامدید ج آن جناب

: گوید می که شده روایت ب عباس ابن آورد، طوریکه از می عمل
 ج الله رسول. آمد ج الله رسول نزد عبدقیس قبیله وفد که ھنگامی«

وِ  - بِالَوفْدِ  َمرَْحبًا«: فرمود
َ
 بسیار« .]متفق علیه[ »نََداَ�  َوالَ  َخَزايَا َ�ْ�َ  - الَقْومِ  أ

 پشیمان و ناراحت آمدنتان از آمدند، امیدوارم که گروھی این آمدند خوش
 را الفت و شادی مھمانان، از خوشامدگویی و استقبال بدون شک». نشوید

 .نماید می ھا آن قلب وارد
پذیرایی و اکرام مھمان را یک وجیبه دینی دانسته وآنرا برای  ج آنجناب

 َوَمنْ « فرماید: می میزبان منظم ساخته و دسته بندی نموده است چنانکه
ِ  يُْؤِمنُ  اَكنَ   يَا َجائَِزتُهُ  َوَما: قَاَل  »َجائَِزتَهُ  َضيَْفهُ  فَلْيُْكِرمْ  اآلِخرِ  َوايلَْومِ  بِا�َّ

؟ رَُسوَل  ِ يَافَةُ  َويَلْلٌَة، يَْومٌ : «قَاَل  ا�َّ يَّاٍم، ثََالثَةُ  َوالضِّ
َ
 َ�ُهوَ  َذلَِك  َوَراءَ  اَكنَ  َ�َما �

 دارد، مانیا امتیق روز و الله به سک وھر« .]علیه متفق[ »َعلَيْهِ  َصَدقَةٌ 
 و روز؛ سه شیمھمان و است روز یکاش  زهیجا. بدارد یگرام باید را مھمانش

 .»شود می محسوب صدقه آن، از بعد
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 :ج ھدیه دادن و ھدیه گرفتن پیامبر گرامی
 یسخا لیدل دھد، می هیھد هک یسک از ردنک رکتش نیز و دادن هیھد

امبر یپ یاخالق یھا یژگیو از یکی سخاوت، ھدیه دادن و. اوست کیپا و قلب
 .است گرفته سبقت گران،ید از دانیم نیا در و رود می شمار به ج گرامی ما

ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: دیگو می ل شهیعا  الَهِديَّةَ  َ�ْقبَُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 و رفتیپذ می را هیھد ج پیامبر اکرم« .])٢٥٨٥( صحیح بخاری[ »َعلَيَْها َوُ�ثِيُب 

 ».داد می پاداش آن، عوض در ننده،ک هیھد به

َابُّوا َ�َهاُدوا«: فرموده است ج ھمچنان ایشان
َ

 گریھمد تا دیبدھ هیھد( »حت
 حسن را آن )٣٠٠٤( الجامع حیو البانی در صح )٥٩٤االدب المفرد ([. )دیبدار دوست را

  .]است دانسته
 الفت ندک تیرعا را اخالق یعال مظاھر نگونهیا هکای  هجامع کش بدون
 بود. خواھد مکحا جامعه آن بر دائم ومحبت

ْجوََد «: فرماید می ب عباس ابن
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

�ُل، َوَ�َن يَلَْقاهُ  ْجوَُد َما يَُ�وُن يِف َرَمَضاَن ِحَ� يَلَْقاُه ِجرْبِ
َ
 انلَّاِس، َوَ�َن أ

�ُل يِف لُكِّ يَلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َ�يَُدارُِسُه الُقْرآَن، فَلَرَ  ِ َص�َّ اُهللا ِجرْبِ ُسوُل ا�َّ
�ِح الُمرَْسلَةِ  ْجوَُد بِاخلَْ�ِ ِمَن الرِّ

َ
�ُل أ  .]متفق علیه[ »َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� يَلَْقاُه ِجرْبِ

 با ھنگامیکه رمضان ماه در و بود انسان مندترین سخاوت ج الله رسول«
 در ÷ جبریل و شد می اوقات سایر از مندتر سخاوت کرد می مالقات جبریل

 جاییکه تا ـ را قرآن و کرد می مالقات ج الله رسول با رمضان ماه از شب ھر
 با مالقات ھنگام ج الله رسول و نمود می تکرار ایشان با ـ بود شده نازل

تر  سریع ھم تندباد وزنده از خیرات بخشش و بذل به نسبت ÷ جبریل
 ».شد می
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کرد  می بر اساس اعتماد به الله تعالی چنان بذل و عطا ج پیامبر گرامی
 ج الله رسول با: دیگو یم س که از فقر و بیچارگی ھیچ ھراسی نداشت. ابوذر

 اگر: «فرمود افتاد، احد) وهک( به ج الله رسول چشم هک یھنگام پس. بودم
 از شیب آن، از نارید یک ندارم دوست شود، طال به لیتبد من یبرا وه،ک نیا

 نگه وام، پرداخت یبرا را آن هک ینارید مگر. بماند من ۀخان در روز، سه
 .»باشم داشته

این بذل و سخاوت را عمال در حیات شان تطبیق نمودند تا  ج آنجناب

َما « :گفت که است روایت س انس نمونه و الگو برای امت باشد، چنانکه از
ْ�َطاُه، 

َ
 أ

َّ
ِْسَالِم َشيْئًا إِال

ْ
 َولََقدَ ُسئَِل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ اإل

ْسِلُموا، 
َ
 قَْوِمِه، َ�َقاَل: يَا قَْوِم أ

َ
، فَرََجَع إىِل ْ�َطاُه َ�نًَما َ�ْ�َ َجبَلَْ�ِ

َ
َجاَءُه رَُجٌل فَأ

ًدا ُ�ْعِطي َ�َطاءً   َ�ْىَش  َمنْ  فَإِنَّ ُ�َمَّ
َ

 رسول« .])٢٣١٢( مسلم صحیح[ »الَفْقرال
 نزدش مردی. اند داده اینکه مگر اند، نشده سؤال اسالم بخاطر چیزی از الله
 و داد، می وی به بود، کوه دو میان در که را گوسفندی رمۀ ایشان و آمد می

 ج محمد زیرا. شوید مسلمان قوم ای: گفت می بازگشته خود قوم به او
روایت  مطعم بن جبیر از .»ترسد نمی فقر از که کند می را کسی بخشش

 نشینان بادیه رفت، می وی از حنین با ج پیامبر بازگشت ھنگام است که در
 که نمودند وادار را ج ایشان ناگزیر تا ساختند متوقف را او سؤاالتشان با

: فرمود و شده بلند ج پیامبر. ربودند را ردایش و برده پناه سمره بدرخت
 آنرا بود، می نزدم نعمت خاردار درختان این عدد به اگر بدھید، مرا ردای
 بزدل نه و پرداز دروغ بسیار نه و بخیل نه مرا و کردم، می تقسیم شما میان

 ])٢٨٢١صحیح بخاری ([ .»یافتید می
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 به داشت، یبافتن آن، نارهک هک را یچادر ،یزن: دیگو می س سھل
 بعنوان و رفتیپذ آنرا داشت، ازین آن به هک ج الله رسول داد هیھد ج پیامبر

 بایز چقدر: گفت و دیپسند آنرا اصحاب، از یکی. ردک استفاده آن از ازار،
 رسول رایز. یردکن یخوب ارک :گفتند او به مردم،. دیبدھ من به آنرا! است

 طلب را آن تو ن،یا وجود با. بود  دهیپوش را آن و داشت ازین به آن ج الله
 غیدر شود، خواسته یزیچ ج الله رسول از گاه ھر هک یدان می و. یردک

 دنیپوش یبرا را آن من به الله سوگند،: گفت شخص آن. ردک نخواھد
: دیگو می سھل. مینما خود فنک را آن خواھم می هکبل. ردمکن درخواست
 ])٦٠٣٦صحیح بخاری ([ .دیگرد شخص آن فنک چادر، ھمان سرانجام،
بخشش و عطای بینظر داشت، چه این بذل به فقیر و  ج آنجنابآری! 

ی مردم بمنظور گرویدن شان به ھا لبود، و چه بخاطر کسب د می محتاج
 ماه دو یاسالم، و چه برای اینکه سرمشقی برای امت باشد؛ با این حال، گاھ

 افروخته وپز پخت یبرا یآتش ج الله رسول ھای خانه در یگذشت ول می
 .ردندک یم قناعت آب و خرما بر فقط شد و نمی

 ج رسول گرامیی مطلب سوم: صبر و بردبار
 از ھا، سختی برابر در صبر و قدرت ھنگام در و گذشت و حوصله صبر

 از. بود داده پرورش به آن را ج رسول گرامی الله متعال که بود یھای ویژگی
 جای به خطایی و نادرست برخورد و زند می سر لغزشی بردبار، فرد ھر
 فقط کشید، می که فراوانی اذیت و آزار رغم به ج گرامی پیامبر اما ماند؛ می
 جاھالن سوی از بیشتر ھرچه و شد می افزوده ایشان شکیبایی و صبر بر

  .گشت می افزوده بردباریش بر کرد، می مشاھده روی زیاده
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 هک نجرانی ردایی شانیا. زدم می قدم ج رمکا پیامبر با: دیگو می س انس
 آن به نینش هیباد مردی اثنا، نیا در. بود دهیپوش داشت، میضخای  هیحاش

 پیامبر گردن به من هک طوری د،یشک مکمح را ردایش و دیرس جناب
 سپس دم؛ید بود، دهیشک شدت به هک را ردا هیحاش اثر و ردمک نگاه ج رمکا

 ھم من به توست، اریاخت در هک الله مال از تا بده دستور: گفت مرد آن
 تا داد دستور و فرمود تبسم و ردک نگاه او به ج پیامبر گرامی. بدھند زییچ
 ]متفق علیه[. بدھند زییچ ھم او به

 تعدادی گشت، می بر نیحن غزوه از ج پیامبر اکرم هک ھنگامی نیھمچن
 هک ییجا تا نمودند، مال ایشان درخواست از و آمدند دنبالش به نینش هیباد
. ربودند را آنان ردایش برود؛ درختی ریز ساختند مجبور را ج جناب آن

 درختان این عدد به اگر بدھید، مرا ردای: فرمود و شده بلند ج پیامبر اکرم
 و بخیل نه مرا و کردم، می تقسیم شما میان آنرا بود، می نزدم نعمت خاردار

 ])٢٨٢١( بخاری صحیح[. »یافتید می بزدل نه و پرداز دروغ بسیار نه
در تعامل با مردم تازه وارد به  ج این است راه و روش پیامبر گرامی بلی

 یھا لکش نیبھتر از یکیاسالم با نرمی و مالیمت. و بدون شک این شیوه 
 .است مفاسد دفع و ھا تمصلح و شناخت خوب، آموزش و تیترب

 لغزش دچار و ردک اشتباه هک دندید را یکرام فرد صحابه هک یھنگام
 و دندیورز مبادرت منکر، انجام از داشتنش باز یبرا و آمدند رتیغ به شد،

 به را ھا آن ج رسول گرامی ،یبردبار و صبر یالگو اما بود؛ ھا آن حق نیا
 ینشکوا ھرگونه بروز از آن، ناگوار یامدھایپ و فرد آن ینادان خاطر

 .بازداشت
 مردم رد؛ک ادرار مسجد در نینش هیباد یمرد: دیگو می س رهیابوھر

 خودش حال به را او: «فرمود ج پیامبر گرامی. نندک هیتنب را او تا برخاستند
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 هک دیدار تیمأمور شما رایز د؛یزیبر او ادرار یرو آب سطل یک و دینک رھا
 ])٢٢٠( یبخار  صحیح[. »سخت نه د،یریبگ آسان
 دعوت ریمس در ج پیامبر گرامی تحمل و صبر هک دارد جا گر،ید سوی از

 به و مینک یرویپ شانیا از تا باشد الگو و اسوه ما یدیگران براو تعامل با 
 .میرینگ انتقام مردم از خود خاطر
 وھا  تندی و جفاھا بر صبر معاشرت، اخالق و اجتماعی مدیریت در

 عمده عوامل از دیگران، خشن ھای حرف و نامالیمات برابر در صبوری
  .بود دارا خود اوج در راھا  خصلت این ج اکرم جناب. است موّفقّیت

 ازتر  سخت یروز ایآ: دیپرس ج اکرم امبریپ از ل شهیام المؤمنین عا
 قومت یسو از: «فرمود ج جناب آن است؟ آمده شما سر بر احد روز

 ھا آن یسو از هک یلکمش نیدتریشد اما ام، شده متحمل را یادیز یھا یسخت
 بن لیالیعبد به را خودم هک یھنگام یعنی بود؛ عقبه روز شدم، مواجه آن با

 رفت؛ینپذ راام  خواسته او گفتم؛ او به راام  خواسته و ردمک عرضه اللک عبد
 به بود، طرف آن بهام  چھره هک سویی به بودم، نیاندوھگ شدت به هک من
 آنجا. ھستم الثعالب قرن در دمید آمدم، خود به هک یھنگام و افتادم راه

 انداخته هیسا سرم بر هک افتاد یابر به چشمم ناگھان ردم،ک بلند را سرم
 الله،: گفت. دمید آن انیم در را ÷ لیجبرئ ردم؛ک نگاه ابر آن به. بود

 به را ھا هوک مَلک نونکا. دیشن دادند، تو به هک را یپاسخ و قومت سخنان
 دستور او به ،یخواھ می چه ھر ھا آن مورد در تا است فرستاده تو یسو
 الله،! محمد یا: گفت و کرد سالم و زد صدا مرا ھا هوک مَلک سپس. یدھ

 تو یسو به مرا پروردگارم،. ھستم ھا هوک مَلک من، د؛یشن را قومت سخنان
 یخواھ می اگر. دھم انجام ،یخواھ می چه ھر و باشم تو اریاخت در تا فرستاد

 من: «فرمود ج رمکا رسول. آورم می فرود آنان بر را هکم سخت وهک دو
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 نندک عبادت را الله فقط هک اوردیب را یسانک آنان، نسل از الله، هک دوارمیام
 ]متفق علیه[. »نسازند یکشر او با را یزیچ و

 و نندک می عجله دعوت امر در مردم از یاریبس امروزه متأسفانه
 دیبا. نبود نگونهیا ج رمکا پیامبر هک یحال در رند؛یبگ جهینت زود خواھند می

 شمرده بیع و نقص دعوت، ریمس در خود خاطر به گرفتن انتقام هک دانست
 زیرا شوند؛ می ستکش دچار ھا تکحر از یاریبس خاطر نیھم به. شود می
جاست؟ و ک تحمل و صبر پس گردد، می ھا آن افراد ریدامنگ فوق التکمش

 از پس ،یطوالن بردباری ومبارزه و صبر با ج رمکا پیامبر هک میبدان دیبا
 .دیرس شیآرزو به سرانجام ادیز انیسال

 مینک رکبا مشکالت ف ج رمکا رسول برخوردھای به یلحظات نیز باید ما
 و تیاذ برابر در م،یببرای  هبھر ج گرامی پیامبر به جستن یتأس از دیشا تا

 ارک اگر و برخورد نماییم یبردبار و ینرم با آنان و با مینک صبر مردم آزار
 شانیھا لد در را ینیخوشب هیروح و مینک قیتشو را ھا آن دادند، انجام یکین

 .میینما غرس
 راه و گران، دعوت سامان و وسیله پرھیزگاران، توشه بردباری و بلی، صبر

 فراوان خیر که است یابی کم گنجی باآلخره و زمین، در اقتدار و توانمندی
 قیادت و زمین، در پیشوایی و پیروزی، و نصر صبر، بدون است، نھفته آن در
 و شده غضب مانع بردباری و صبر که چرا است، ناممکن مردم رھبری و

به  را محبت شکیبایی و صبر کند، می اداره پروایی بی و شتاب ھنگام را نفس
 خالصه سازد، می پخته و راسخ را اندیشه و فکر و قوی، را عزم آورد، می میان
 خواسته که بنده به الله تعالی که است بزرگی نعمتی بردباری و صبر اینکه

ْهُ  يَْصرِبْ  َوَمنْ « :آمده شریف حدیث در چنانکه نماید، می ارزانی باشد،  يَُصربِّ
ْعِطيَ  َوَما اُهللا،

ُ
َحدٌ  أ

َ
وَْسعُ  َخْ�ٌ  َ�َطاءٍ  ِمنْ  أ

َ
رْبِ  ِمنَ  َوأ  به را خود وآنکه« .»الصَّ



 ٣٩  یاخالق اجتماع :بخش سوم

 بخشش ھیچکس برای و دھد، می صبر توفیق وی به الله متعال وادارد، صبر
 ازینرو ])۱۰۵۳( مسلم صحیح[ .»است نشده داده صبر از تر وسیع و بھتر عطایی و

 درست را صبر معنای تاریخ بزرگان و فرمانروایان و خردمندان، و ھوشیاران

ْبرِ  َعيِْشنَا َخيْرَ  َوَجْدَنا«: است فرموده س فاروق عمر بودند، نموده درک  .»بِالصَّ
 معلقاً  بخاری صحیح[. »دریافتم پایداری و صبر در را خویش زندگی ھای خوبی«

 است ای سواره شکیبایی و صبر: «فرماید می س علی . و]باب الصبر عن محارم الله
  .]۱۵۸/ ۲ن از ابن قیم: کیمدارج السال[ .»لغزد نمی ھرگز که

 داد: می به صبر و گذشت دستور ج رسول گرامی
اش  ھمسایه از و آمد ج پیامبر اکرم نزد مردی«: گوید می س ابوھریره

 آن) کن تحمل راات  ھمسایه و( کن صبر: فرمود ج پیامبر اکرم. کرد شکایت
 ج جناب آن نزداش  ھمسایه اذیت و آزار از شکایت برای دیگر بار چندین مرد
 وسایل و اسباب برو فرمود: وی اکرم به پیامبر) بار آخرین در و( آمد

 این در را او که مردم کرد، چنین نیز مرد آن و! بینداز کوچه در راات  زندگی
 حالت جواب در او و شدند می جویا وی از را کار این علت دیدند می حالت
 شنیدن با مردم کرد، می بازگو بود، رسیده او به ھمسایه از که آزاری و اذیت

 ... فالن و فالن را او الله: گفتند می و نمودند می نفرین رااش  ھمسایه آن،
 به: گفت و آمد او نزد) بود شده خود اشتباه متوجه که( ھمسایه کند،
 آزاردھنده و نامناسب حرکتی من جانب از ھرگز پس این از برگرد،ات  خانه

 . ])٤٢٩٢( ) وصحیح سنن ابی داود٥١٥٣( سنن ابوداود[». دید نخواھی

 در ایام حج: ج اکرم پیامبر شکیبایی و از صبرای  هنمون
 جھاد این در ج اکرم پیامبر لذا رود، می بشمار جھاد از نوعی خود حج
نموده برای امت به عرض  مراعات زمان و وقت یک در را صبر از انواعی

 گذاشت.
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 مردم قیادت و رھبری مشقت و زحمت برابر در ج آنجناب تحمل و صبر
 که امریست رعیت، با زشت برخورد عدم و رنجش و خستگی احساس بدون
 ندارد، دلیل ذکر به نیازی که آورد می شگفت و حیرت به را خرد و ھوش

 با حج در ج آنجناب حال و لیتومسؤ بزرگی در اگر خرد با انسان ھر زیرا
 و تحمل و صبر ازای  هنمون ایشان که یافت درخواھد اندازد، نظر دقت

 .است بشریت تاریخ در رعیت، و مردم برابر در شکیبایی
 شود افگنده نظر داشتند بدوش که لیتیومسؤ و وظیفه بزرگی در اگر و

 و عبادات برانجام حریص و پرتالش بنده یکسو از ایشان که یافت درخواھیم
 حج مناسک که بود، الله تعالی به خواری اظھار و فروتنی و عاجزی با قربات

 با مردم، قاید و رھبر دیگر سوی از و نمودند، می ادا اکمل و احسن وجه با را
 کوشا آنان ھمبستگی و اتحاد راه در و بوده، رعیت احوال و حال از خبر

 را ھا آن بودکه مردم از شماری بی جمعیت مرشد و معلم ج ایشان. بودند
 به شان عزیز قلب نمود، می دعوت آخرت و دنیا صالح و خیر پیروزی، بسوی
 تپش در سخت احسن؛ وجه با الھی رسالت و دعوت رسانیدن و ابالغ خاطر

 .بود می
 حجاج از فردی ھر بود، مردم توجه مورد و الگو و نمونه ج گرامی پیامبر

 را سیرشان خط و نموده عمل ایشان مانند تا بودند، ایشان گفتار منتظر
 .بپیمایند

 پنھان ھیچکس به زمان آن حج مشکالت و تکالیف زحمت، آن بر عالوه
 اصالً  زمان آن در است، متوفر امروز که سھولتی و راحت وسایل و نبوده
 سال شصت از بیشتر سنش مردیکه حالت چنین در است، نداشته وجود
 رکاب در نیز شان ازخویشان ناتوانان و ضعیفان سایر و ھمسر ُنه و است

 و جھت، یک از را آنان ھمه لیتومسؤ و رعایت داشتند، قرار ج ایشان
 .داشت عھده به دیگر جھت از را امت زمامداری و رھبری
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 با بزرگساالن و کودکان زنان، بیماران، مانند ناتوانان حضور آن بر عالوه
 برخوردار ج آنجناب دلسوزی و مھربانی و لطف از تا کرد می ایجاب ایشان

 با انسان حقیقتاً  ایشان ھمه این باوجود. باشد آنان احوال وجویای گردیده
 چه و بود، برخوردار موسم این در مثیلی بی تحمل و صبر از بودکه عظمت

 ھمه و شدند متحمل امت قیادت و رھبری در را ھا سختی و زحمات بسا
 .نمودند جمع واحد مسیر و قلب در را رعیت

داند، باید از  می را رھبر و مقتدای خود ج گرامی پس ھر کسی که رسول
 ھای را در ھمه عرصه و ھمت تحمل و راه و روش ایشان پیروی نموده صبر

 تمام در را آن ج ما گرامی پیامبر که گونه ھمان کند، زندگی خویش پیشه
 و ھمانا صبر راستین ایمان زیرا نمودند، عملی خویش زندگی ھای عرصه

 مقابل در را مزدشان و است، صابران متعال با الله است و گذشت و بردباری
 مشقت و زحمت بر ج و چون ایشان دھد، می حساب بدون و کامل صبرشان

 شکوه و قراری بی از و باشد، استوار و قدم ثابت الھی طاعات و دنیا تکالیف و
چون  و ندارد، آوردی دست ھیچ که باشد برحذر غضب و شکایت و ناله و

 صابر آنان اذیت و برآزار و باشد پیوسته و آمیخته ھمیشه مردم با ج آنجناب

ِي الُْمْؤِمنُ «: است فرموده که طوری نماید، گذشت و باشد، بردبار و
َّ

 ُ�َالُِط  اذل
َذاُهْم، ىلَعَ  َوَ�ْصرِبُ  انلَّاَس،

َ
ْ�َظمُ  أ

َ
ْجًرا أ

َ
ِي الُْمْؤِمِن  ِمنَ  أ

َّ
  اذل

َ
 انلَّاَس، ُ�َاِلُط  ال

 
َ

َذاُهمْ  ىلَعَ  يَْصرِبُ  َوال
َ
 پیوسته و آمیخته مردم با که مؤمنی پاداش و اجر« .»أ

 از که است مؤمنی از تر بزرگ و بیشتر نماید، می صبر ھا آن اذیت بر و بوده
: ماجه ابن سنن[. »تواند نمی تحمل را ھا آن اذیت و آزار و جسته دوری مردم
 . ]لبانیآ تصحیح با ،۴۰۳۲

 از قبل ایشان. بود شکیبایی و صبر الگوی ج پیامبر گرامی خالصه اینکه
. کرد می پیشه صبر قومش پرستی بت و زشت اعمال مقابل در بعثت
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 مشرکان شکنجه و عذاب مقابل در دعوت شدن علنی از پس ایشان ھمچنین
 و صبر واالی نمونه ایشان بود، بردبار و صبور مدینه منافقان نفاق و مکه

 ھمه و ل خدیجه ھمسرشان. بودند نزدیکان دادن دست از در شکیبایی
 ھمچنین. رفتند دنیا از حیاتش دوران در ل فاطمه جز به فرزندانش

. رفت دنیا از مکه در بعثت حساس دوران در ج پیامبر عموی ابوطالب
 این ھمه در ایشان. رسید شھادت به احد غزوه در س حمزه دیگرش، عموی

 ھمراه به: گوید می س مالک بن انس. بود خویشتندار و صبور ھا موقعیت
 پیامبر فرزند ابراھیم؛ شوھر دایۀ القین ابوسیف نزد به ج اکرم پیامبر
 هک گرید بار. بویید و برداشت را ابراھیم ج پیامبر گرامی. رفتیم ج گرامی

. گذراند می رااش  یزندگ لحظات نیآخر م،یابراھ م،یرفت فیابوس خانه به
 یا: گفت عوف ابن عبدالرحمن. شد ریسراز ج الله رسول چشمان از کاش

 عوف، ابن یا: «فرمود ج اکرم رسول د؟ینک می هیگر ھم شما! الله رسول
 خت،یر می کاش هکھمچنان و. »است یمھربان و شفقت ۀنشان ردن،ک هیگر

 هک یسخن ما یول است نیاندوھگ دل و زدیر می کاش ،ھا چشم: «فرمود
 ییجدا بخاطر ما و. آورد مینخواھ زبان به شود الله یخوشنود عدم موجب

 .])١٣٠٣( صحیح بخاری[ .»میھست نیغمگ! میابراھ یا تو،

 بر کودکان ج پیامبر گرامیی مطلب چهارم: شفقت و مهربان
. دارد بیشتری ضرورتتر  پایین سنین در عاطفی نیاز این کردن برطرف
بنابراین، پیامبر . ھستند حساس دیگران محبت و توجه به بیشتر کودکان
 با مھربانی و محبت و این ابراز بودند مھربان خیلی کودکان با ج گرامی

 . بود ج ایشان بارز ھای ویژگی کودکان از
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را  ج گرامی پیامبر اجتماعی و فردی رفتار و عملی وقتی صفحات سیره
 . است عطوفت و رحمت و مھر از ورق بزنیم درمی یابیم که مملو

 نقل ج اخالقی پیامبر گرامی سیره در که توجھی قابل جمله موارد از
 شده نقل س مالک بن انس از صحیحین در. است کودکان به احترام شده،
 سالم آنان به کردند می عبور کودکان کنار از ج اکرم پیامبر که وقتی است

 ]متفق علیه[کرد.  می
 باید ترند کوچک کودکان چون که کنند گمان مردم از بسیاری شاید
 اجتماعی آداب آموزش که حالی در کنند، سالم بزرگترھا به آنان ھمیشه

 .بزرگترھاست عھده بر آنان
 با کودکان با برخورد در درجاتشان، و مقام علوّ  وجود با ج گرامی پیامبر

 در. کرد می برخورد شوخی و مزاح موارد، از بسیاری در حتی و خلقی خوش

ْحَسنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «گوید:  می س انس روایتی
َ
 انلَّاِس  أ

خٌ  يِل  َوَ�نَ  ُخلًُقا،
َ
ُ  ُ�َقاُل  أ

َ
بُو هل

َ
ْحِسبُهُ : قَاَل  - ُ�َمْ�ٍ  أ

َ
 َجاءَ  إَِذا َوَ�نَ  فَِطيًما، - أ

بَا يَا: «قَاَل 
َ
، أ (رسول  .]متفق علیه[ »بِهِ  يَلَْعُب  اَكنَ  ُ�َغرٌ  »انلَُّغْ�ُ  َ�َعَل  َما ُ�َمْ�ٍ

 گفته ریابوعم او به هک داشتم برادری من بود، مردم ترین اخالق با ج الله
: دیافزا می ـ بود شده جدا ریش از: گفت نمک می گمان: دیگو می ـ شد می

، َما َ�َعَل أبو عم�« :فرمود می د،ید می را و او آمد می ج الله رسول هک وقتی
 هک داشت گنجشکی وی: دیگو می »شد؟ چه گنجشکک ریابوعم« ،»انلَُّغْ�ُ 

 .نمود) می بازی آن با
 و فرزانگی با خورد و بزرگ ایشان با برخورد و ج گرامی پیامبر روش

 نمود. می رفتار مھربانی و نرمی با خوردساالن و بزرگان با ایشان. بود حکمت
 گونه این خود با ج گرامی پیامبر آمیز محبت دیدار از س مسعود عبد الله ابن
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ْرىَع  ُكنُْت « :گوید می سخن
َ
يِب  بِْن  لُِعْقبَةَ  َ�نًَما أ

َ
 اهللاِ  رَُسوُل  يِب  َ�َمرَّ  ُمَعيٍْط، أ

بُو وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
؟ ِمنْ  َهْل  ُغَالُم، يَا: " َ�َقاَل  بَْ�ٍر، َوأ : قُلُْت : قَاَل "  لنََبٍ

َفْحُل؟ َعلَيَْها َ�ْ�ُ  لَمْ  َشاةٍ  ِمنْ  َ�َهْل : "  قَاَل  ُمْؤَ�َمٌن، َولَِك�ِّ  َ�َعْم،
ْ
تَيْتُهُ "  ال

َ
 �َِشاةٍ، فَأ

َ�َها، َ�َمَسحَ  َل  رَضْ َ�َ�َ ، بَا وََسىَق  فرََشَِب، إِنَاٍء، يِف  فََحلَبَهُ  لنََبٌ
َ
 قَاَل  ُ�مَّ  بَْ�ٍر، أ

ِع  ْ تَيْتُهُ  ُ�مَّ : قَاَل  َ�َقلََص،" اقِْلْص : "لِلرضَّ
َ
 اِهللا، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  َهَذا، َ�ْعدَ  أ

َقْوِل، َهَذا ِمنْ  َعلِّْمِ� 
ْ
يِس، َ�َمَسحَ : قَاَل  ال

ْ
 ُغلَيِّمٌ  فَإِنََّك  اُهللا، يَرمَْحَُك : " َوقَاَل  َرأ

. چراندم می را معیط ابی بن عقبه دانگوسفن« .])٣٥٩٨مسند احمد ([ »"ُمَعلَّمٌ 
! پسر ای: فرمود جناب آن. گذشتند من کنار از س ابوبکر و ج اکرم پیامبر

 آیا: فرمود. ھستند امانت ولی. آری: گفتم شود؟ می یافت شیر تو نزد
. آوردم ایشان نزد را بزی من باشد؟ نداشته شیر اصالً  که ھست گوسفندی

 اینکه بر عالوه و دوشید ظرفی در را آن و کشید یشھا نپستا بر دستی
 آن و شو جمع: گفت پستان به سپس و داد نیز ابوبکر به نوشید خودشان

 این از! رسول الله ای گفتم و آمدم ایشان نزد: گوید می مسعود ابن. شد جمع
 رحم تو بر الله: «فرمودند و کشید سرم بر دستی پس. بیاموزید من به سخن
  .»ھستیای  هدانستپسری  تو نماید؛

تأثیر بسزایی داشت  س مسعود بن عبدالله به ج گرامی پیامبر سخنان
 دانشمندان از بعدھا او »ھستیای  هپسری دانست تو کند؛ رحم تو بر الله«

 .گرفت و علمای صحابه قرار برجسته
  نظیر: بی عاطفه و شفقت

 شانیھا لد در عاطفه و مھر و شناسند نمی را شفقت سنگدل، یھا انسان
 ج مانند قلب رسول الله مھربان یقلب او به الله متعال هک یسک اما ندارد، ییجا
 گیرد. می فرا را وجودش سراسر رحمت، رده،ک تیعنا
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 از کاش نمود، فوت ÷ میابراھ فرزندشان هک یھنگام ج آنجناب
 ای: گفت س عوف بن در این وقت عبدالرحمن شد؛ ریمبارک سراز چشمان

 نشانه ن،یا! عوف ابن یا: «فرمودند! د؟ینک می هیگر ھم شما! الله رسول
 زدیر می کاش ھا چشم: «فرمود خت،یر می کاش هکھمچنان و. »است یمھربان

 زبان به شود، الله یتینارضا موجب هک یسخن یول است، نیاندوھگ دل و
 یبخار  صحیح[. »میھست نیغمگ! میابراھ یا تو ییجدا خاطر به ما و آوریم نمی

)١٣٠٣([ 
 هکبل نبود؛ شاوندانشانیخو تنھا در مورد ج الله رسول مھربانی و شفقت

 ھمسر سیعم دختر بطور مثال اسماء .شد می زین نیمسلم عموم شامل
 را س جعفر فرزندان و شد من خانه وارد الله رسول: دیگو می ب جعفر
 را ھا آن است، ریسراز ھایشان کاش هک یحال در دمید پس ردند،ک صدا
 است؟ دهیرس یخبر شما به جعفر از ایآ! الله رسول یا: گفتم. دیبو می

 .»جام شھادت را نوشید امروز بلی؛: فرمودند«
 برگشت ج جناب آن سپس م؛یشد بلند هیگر با ما: دیگو می ل اسماء

 حادثه نیا به ھا آن رایز د؛ینک درست غذا جعفر خانواده یبرا: «فرمود و
 ])١٦١٠( ماجه و سنن ابن )،٨/٢٢٠( سعد ابن طبقات[. »مشغولند

 و شفقت ژهیبو ج اسالم بزرگ امبریپ اخالق ازای  هگوش با هک کنیا
 قرار الگو را شانیا هک است ستهیشا م،یشد آشنا انکودک با شانیمھربان

 نسبت محبت احساس هک مینک می یزندگ یزمان در ما، هک بخصوص. میدھ
 برخوردار باشند، برخوردار دیبا هک یاحترام آن از و است شده مک انکودک به

 امت ندهیآ زنان و مردان و فردا مادران و پدران ،ھا آن هک میبدان دیبا. ستندین
 خواھند بود. یاسالم
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 رفتار نیک شان و اخالق با ج رمکا پیامبر چگونه هک مینک می مالحظه
 را ایشان زین انکودک هک دینما می برخورد یطور و ندک می دایپ راه ھا لد به

 . دانند می را گاھشانیجا و گذارند می احترام ایشان به دارند، می دوست
 انکودک نارک وقتی از س انس بزرگوار ی، صحابج این شاگرد رسول اکرم

 انجام را ارک نیا ج رمکپیامبر ا: گفت می و ردک می سالم آنان به گذشت، می
  ])٦٢٤٧( یبخار  صحیح[. داد می

 با و دارند را خوی و خواص خودشان انکودکم یدان می طوریکه ھمه
پیامبر گرامی  اما شوند، می انسان یخستگ باعث اد،یز یباز و اتکحر

 ھا آن با هکبل رد؛ک نمی سرزنش را آنان و شد نمی نیھرگز خشمگ ج اسالم
 .نمود می حفظ را شیخو آرامش و ردک می برخورد نرمی به

 آن و آوردند می ج پیامبر نزد را شانھای بچه در عھد نبوت معموال مردم
: دیگو می ل شهیام المؤمنین عا. فرمود می ریخ یدعا آنان یبرا جناب

 ج جناب آن. ردک ادرار ج اکرم امبریپ لباس بر او، و آوردند را کیودک روز یک
 ])٢٢٢( یصحیح بخار [. ختندیر لباسشان یرو بر آب یمقدار

 ب یعل بن حسن یبرا را زبانشان ج الله رسول: دیگو می س رهیابوھر
صحیح ابن [ .شد می خوشحال ج جناب آن زبان دنید با او، و آورد می رونیب

 ])٧٠( ةالصحیح األحادیث ة) و سلسل٦٩٧٥حبان (
 یشوخ ل سلمه ام دختر نبیز با ج پیامبر اکرم: دیگو می س انس

 را سخنش نیا بار نیچند و! نبیزو یا! نبیُزو یا: گفت می او به و ردک می
 ])٥٠٢٥( الجامع حیو صح) ٢١٤١( حةیالصح األحادیث ةسلسل[. ردک می رارکت

 یحت شد؛ می انکودک حال شامل ج رمکا امبریپ مھربانی و شفقت! آری
 نوه نماز، حال در ج آنجناب. برد می بسر بزرگ یعبادت در هک یھنگام آن

 و داشت می بر را او خاست، می بر هک یھنگام داشت؛ دوش بر را امامه شان
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 یبخار  صحیح[. گذاشت می نیزم بر را او ند،ک سجده خواست می هک یھنگام
 ])٥٤٣( صحیح مسلم و )٥١٦(

 ساله پنج هک را یزمان دارم ادی به خوب:  دیگو می س عیرب بن محمود
 بر را آب مضمضه از پس و برداشت یدلو از آب کیاند ج الله رسول و بودم

 ])٣٩٤( صحیح مسلم و )٧٧( یبخار صحیح [. دیپاشام  چھره
 سوار بکمر بر ج رمکا رسول سر پشت یروز: دیگو می ب عباس ابن

الله  ن،ک حفظ را الله: آموزم می تو به لمهک چند! پسرم: «فرمود هک بودم
 پیشرویت را اوتعالی حفظ کن، الله را رد؛ک خواھد حفاظت را تو تعالی

الله  از خواھی، می چیزی ھرگاه ؛)نماید می کمک تو به ارھاک در( ینیب می
 سنن[. »نما کمک درخواست الله از ،یینما می کمک طلب ھرگاه و بخواه،
  ])٢٥١٦( ترمذی

 رتیس و یاخالق یھا یژگیو با را یلحظات هکنیا از پس! یگرام خواننده
 به را زندگی و اتیح سان نیبه ا تا نمودیم سپری ج رمکا پیامبر گھربار

 میبدان دیبا م،یینما روییپ شانیا از زندگی، ریمس در و میگردان باز ما یھا لد
 مادر عاطفه و پدر محبت به هک ھستند انیکودک و اطفال ما،ھای  خانه در هک
 .ندک خوشحال را ھا آن سیک هک منتظرند شانکوچک یھا بقل و دارند ازین

 و ینک یشوخ و یباز فرزندانت با هک ندک نمی خطور رتکف پس آیا به
 و پدر که ج امت نیا امبریپ زیرا ؟یبشنو را شانیبایز سخنان وھا  خنده
 .داد می انجام را ارھاک نیا ھمۀ باد، شیفدا مادرم

 عاطفه ند،ینما رشد نگونهیا ما، انکودک اگر هک است ادآوریی قابل
 را امت شوند، بزرگ هک ھنگامی و داشت خواھند درست اخالقی و متعادل
 قیتوف از بعد هک ھستند مادران و پدران نیچون ا. ردک خواھند رھبری

 .ندینما می تیترب تاریخ را بزرگ بانوان و مردان الھی،



 

 

 بخش چهارم
 ج احوال شخصی پیامبر اکرم

 ج مطلب اول: عبادت پیامبر اکرم
 در ایشان سیره از یھای گوشه به »ج پیامبر اخالقی سیره« از بخش این در

 الگوی و رفتار بخش الھام که باشد پردازیم، می معنوی حاالت و عبادت
 .گردد بندگی ما
 در شان شکرگزاری و بندگی مقام ج اکرم پیامبر اخالقی اصول از یکی

 و رشد زیرین سنگ و امور ھمۀ محور را اصل این ایشان بود، پروردگار برابر
 از خوف و بھشت کسب خاطر تنھا به عبادتشان دانستند، می کمال و تعالی
 در شکر عنوان به و دانست می آن سزاوار را الله پاک ذات بلکه نبود، دوزخ
 برای تنھا و خالص، پاک، عبادتی نمود، می عبادت را او ھایش، نعمت برابر

 .اوتعالی
 را عالقه زیاد داشت و نمازاز جمله عبادات به نماز  ج اکرم پیامبر نماز:

 برای شوقش و کشید می انتظار آن وقت و برای داشت می دوست بسیار

 ُجِعَل « :فرمود می و. بود وقت آن رسیدن هرا به چشم و شد می افزون عبادت
ةُ  َال  قُرَّ ْومِ َوا ةِ َ�يِْ� يِف الصَّ  داده قرار روزه و نماز در من چشم ناییروش. »لصَّ

 . است شده
 ورم پاھایش که ایستاد می عبادت و نماز برای قدر آن ج اکرم پیامبر

 نه مگر: «کرد عرض جناب به آن ل روزی ام المؤمنین عایشه. کرد می
 خود چرا است، بخشیده را شما آیندۀ و گذشته گناه الله متعال که است این
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 َ�بْداً  اَُ�ونُ  أفََال : «فرمود پاسخ در جناب آن» دھی؟ می زحمت گونه این را
  ])٢٨٢٠صحیح بخاری ([. »نباشم؟ خدا گزار سپاس بندۀ آیا ؛َشُكوراً 

قِمِ  بَِالُل  يَا«: فرمود می بالل به ،ج پیامبر اکرم بارھا
َ
َالةَ  أ رِْحنَا الصَّ

َ
 »بَِها أ

 بایستیم؛ با نماز به نماز را برپا دار تا بالل، ای: یعنی. ])٤٩٨٥( سنن ابو داود[
 ببخش. و نشاط و راحت روح ما به گفتنت اذان

 شنبه پنج و دوشنبه با روزه عالقه خاصی داشت لذا روز ج پیامبر روزه:
 شنبه پنج و دوشنبه روز شخصی ھر اعمال«فرمود:  می و گرفت می روزه را

 روزه شود می عرضه اعمالم که موقعی دارم دوست من پس گردد می عرضه
ھرماه و روز عرفه  ١٥-١٤-١٣ھمچنان روزھای  ])٢٣٥٨سنن نسایی ([. »باشم

 ھای ماه از بیش رمضان در گرفت، چنانکه ایشان می و عاشورا را نیز روزه
 تا نمود می استقبال رمضان از ای روحیه با و شد می آماده عبادت برای دیگر

 طور به را ھا فرصت و شود تر نشاط با و گیرد انس نیکی انجام بر روانش
 الله سوی به بازگشت و آمادگی در را رمضان ماه کل و شمارد، غنیمت کامل

 در گردد، آماده بھتر رمضان روزه برای روانش که آن و برای .کند سپری
 این ل ام المؤمنین عایشه. آورد می روی نفل روزه گرفتن به شعبان

ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  :نموده است بازگو چنین را مطلب  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
يُْت  َ�َما يَُصوُم، الَ : َ�ُقوَل  َحىتَّ  َو�ُْفِطرُ  ُ�ْفِطُر، الَ : َ�ُقوَل  َحىتَّ  يَُصومُ "  وََسلَّمَ 

َ
 َرأ

ِ  رَُسوَل    َشْهرٍ  ِصيَامَ  اْستَْكَمَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َّ

ْ�تُهُ  َوَما َرَمَضاَن، إِال
َ
 َرأ

ْ�رَثَ 
َ
  ])١٩٦٩صحیح بخاری ([ " بَانَ َشعْ  يِف  ِمنْهُ  ِصيَاًما أ

 را اش روزه او: گفتیم می که گرفت می روزه آنقدر ج الله رسول
: گفتیم می که گرفت نمی روزه پیوسته چنان اوقات بعضی و شکند نمی

 جز ماھی گرفتن روزه که ندیدیم را ج پیامبر و گیرد نمی روزه دیگر ایشان
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 ماھی ھیچ ندیدیم را او ـ که چنان ـ و گرداند کامل و برد پایان به را رمضان
 .»بگیرد روزه شعبان از بیش را

 خواھیم در بدرستی نماییم، دقت ج اکرم پیامبر زندگی در اگر صدقه:
 و احسان کمال و واقعی، زھد بین را خویش زندگی ج آنجناب که یافت
 ھیچ در آتشی ولی گذشت می ماه سه تا دو حالیکه در بود، نموده عیار نیکی

. بود می وآب خرما شان غذای شد، نمی روشن ج پیامبراکرم ھای خانه از یک
 .داشتند باز دست و دل و سخاوت ھرکسی از بیشتر ج آنجناب با این حال،

 فقر از که کسی ھمچو و نبود، احدی در آن توانایی که داشتند کرمی و جود

ُحدٍ  ِمثُْل  يِل  اَكنَ  لَوْ «: فرمود می ج ایشان .کرد می بخشش ھراسد، نمی
ُ
 َذَهبًا أ

ِ�  َما نْ  �رَُسُّ
َ
َّ  َ�ُمرَّ  الَ  أ ءٌ  ِمنْهُ  وَِعنِْدي ثََالٌث، يلَعَ   يَشْ

َّ
ءٌ  إِال رِْصُدهُ  يَشْ

ُ
يٍْن  أ  »دِلَ

 شب سه که بودم می خوش داشتم، می طال احد کوه مثل من اگر«یعنی 
 برای که را چیزی جز باشد، نمانده باقی نزدم چیزی آن از و نگذرد برمن
 ])٢٣٨٩( صحیح بخاری[ .»کنم نگھداری قرض
 صد ج ایشان نمودند، عطا و بذل حج در موسم زمانی ازھر بیشتر ویا

 مساکین و فقرا بر را ھا آن پاالن زیر پوشش و پوست، گوشت، از اعم را، شتر
و  صدقه این موسم بر مردم دیگر موضعی چند در ھمچنان. نمود تقسیم
 ])١٦٧٩، ١٣١٧( مسلم حیصح[ .داد خیرات

آمد  ج و یا روزی مرد بادیه نشینی که تازه مسلمان شده بود نزد آنجناب
رمۀ بزرگی از گوسفندان را که بین  ج و درخواست مال نمود، پیامبر اکرم

 يَا«دوکوه قرار داشت به او عطا نمود، وقتی آن مرد نزد قومش رفت گفت: 
ْسِلُموا، قَْومِ 

َ
ًدا فَإِنَّ  أ   َ�َطاءً  يُ�ْعطِ  ُ�َمَّ

َ
َفاقَةَ  َ�ىَْش  ال

ْ
 ])٢٣١٢صحیح مسلم ([. »ال

نماید که  می چنان بخشش و عطا ج ای مردمم! مسلمان شوید زیرا محمد«
  ».ھراسد نمی از فقر
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 عالقه که بود بخاطری آن ومتاع دنیا با ایشان میلی بی و زھد اینگونه
 و رضا منظوره ب را خویش چون بود، زیاد حد بی با الله تعالی شان ومحبت

 تا کشید، دست دنیا عشرت و عیش از بود، نموده فارغ اوتعالی خوشنودی
 اھمیتی و ارزش ھم، پشه بال یک با برابر ایشان نزد در دنیا ھمه آنکه

  .نداشت
الله  دیگران از بیش ھمیشه، مانند نیز حج در ج گرامی پیامبر حج:

 ھمه وجود با الله با ایشان ارتباط پرستید، می و نموده یاد را متعال
 قوی ھمیشه مانند داشتند، دوش بر که ھای لیتومسؤ وھا  مشغولیت

 الله بیت حجاج تاریخی آیی وگردھم بزرگ موسم این در ایشان. بود ومحکم
گاه شان دین امور به را ھا آن نموده رھبری را  توجه ھمچنان ساخت، می آ

 با گرفته کار وتحمل صبر از آنان مورد در و داشت خویش ھمسران به خاص
 ھا، لیتومسؤ و مشغولیت ھمه این وجود با. داشت نیکو رویۀ و احسان ھا آن
 تأخیری ویا تکاسل یا تفاوت گونه ھیچ سبحان پروردگار با ایشان ارتباط در

 باز پروردگار مقابل در شکستگی و تواضع از را وایشان نگرفته صورت
 .داشت نمی

میزان  کردن در سنگین ج رسول گرامی تعالی:مداومت بر ذکر الله 
الله تعالی کوشا بود و زبان مبارک شان ھمیشه با  ذکر گفتن با نیک اعمال

اَكَن رَُسوُل اِهللا « گوید: می ل بود، ام المؤمنین عایشه می ذکر الله تعالی تر
  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْذُكُر اهللاَ 

َ
ْحيَانِهِ  َ�َعاىل

َ
 .])٣٧٣( مسلم صحیح[ »ىلَعَ لُكِّ أ

 .»نمود می الله را یاد اوقاتش ھر حال و در ج الله رسول«
نمود تا زبانشان به یاد الله ھمیشه تر  می به اصحاب توصیه ج و آن جناب

ِ  ِذْكرِ  ِمنْ  رَْطباً  َك لَِسانُ  يَزاُل  ال«باشد، طوریکه فرمودند:   .])٣٣٧٥( ترمذی سنن[ »ا�َّ
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 محبت نشانه پروردگار، ادکردنیزیرا ». باش تر زبان الله به یاد ھمیشه«
 .باشد می محبوبش به نسبت فرد قلبی

ْ�رَثَ ِمْن َسبِْعَ� «و فرمودند: 
َ
تُوُب إيَِلِْه يِف ايلَْوِم أ

َ
َ َوأ ْسَتْغِفُر ا�َّ

َ َ
ِ إِ�ِّ أل َوا�َّ

ةً  بار از  ھفتاد از بیش روز در من که الله به سوگند«. ])٦٣٠٧صحیح بخاری ([ »َمرَّ
 .»کنم توبه می خواھم و بسوی او الله بخشش می

َْوِم « و در موضع دیگر فرمود:
ْ

ْستَْغِفُر اَهللا يِف ايل
َ َ
إِنَُّه يَلَُغاُن ىلَعَ قَليِْب، َو�ِ�ِّ أل

ةٍ   پیدا سستی و فتور ذکر از دلم بر ھمانا«. ])٢٧٠٢صحیح مسلم ([ »ِمائََة َمرَّ
 .»گویم می استغفرالله بار صد روزی من و) گرفتاری ھای لحظه در( شود می

 ج مطلب دوم: سخن گفتن پیامبر اکرم
 زد و ینم حرف ضرورت مواقع در جز و بود ساکت اوقات اکثر ج پیامبر اکرم

َْومِ  بِاهللاِ  يُْؤِمنُ  اكنَ  َمنْ «فرمود:  می ِخرِ  َوايلْ
ْ

وْ  َخْ�ًا فَلْيَُقْل  اآل
َ
 .»يِلْصُمْت  أ

 ])۴۷( صحیح مسلم و )۶۰۱۸( صحیح بخاری[
 ساکت یا بگوید نیک سخن پس دارد، ایمان آخرت روز و الله به که کسی«
 باز سخن به لب یآرام به آخر به تا اول از تکّلم ھنگام ج ایشان »باشد

 به یواف و جایب لیوتفص طول از یوخال وجامع کوتاه شان کالم و کرد یم
 بود روشن وکالمشان کرد یم تبسم گفتن سخن بود، ھنگام مقصود تمام

 د.یفھم یم را آن ھرشنونده که یطور به
 سخن ھنگام. داشت یم ثواب دیام که ییجا مگر گفت، ینم آری! سخن

 پرنده ھا آن سر یرو ایگو که کرد یم جذب خود به را حاضران چنان گفتن
 گفتارش کلمات. گفتند یم سخن آنان شد، یم ساکت چون و است نشسته

 که کرد یم انیب شمرده یطور به را کلماتش. داشت یوستگیپ گریکدی به
 آھنگ و بلند شیصدا جوھره. بسپارد خاطر به یخوب به را آن شنونده
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و  بود گفتن سخن در مردم نیتر حیفص ج ایشان. بود باتریز ھمه از شیصدا
 تمام حال نیع در و کرد یم تیرعا را اختصار گفتن سخن در مردم ھمه از

فرمود. ام المؤمنین  یم ادا کوتاه یجمالت ضمن در خواست یم که را آنچه

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َما«: دیگو می ل شهیعا ُ  َص�َّ  ا�َّ  �رَْسُدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
 َجلََس  َمنْ  َ�َْفُظهُ  فَْصٌل، يُبَيِّنُُه، بَِ�َالمٍ  َ�تلََكَّمُ  اَكنَ  َولَِكنَّهُ  َهَذا، رَسَْدُ�مْ 

 گفت، نمی سخن وقفه بی و ھم سر پشت شما مانند ج الله رسول«. »إيَِلْهِ 
 آنجا هک یافراد هک یطور رد؛ک می صحبت شمرده و روشن اریبس هکبل

 ])٣٦٣٩سنن ترمذی ([. »ردندک می حفظ را سخنانش بودند، نشسته
 مردم، هک داشت دوست و بود بردبار و باتحمل یانسان ،ج ایشان
 یھا تتفاو بود، مند عالقه اریبس امتش به هک آنجا از. بفھمند را سخنانش

 باعث مسأله، نیھم و گرفت می نظر در را آنان شناخت و کدر زانیم و مردم

مُ  اَكنَ «: دیگو می ل شهیعا .باشد صبور و بردبار شخصیت تا شد می  الَكَ
ِ  رَُسولِ  ًما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  رسول« .»َسِمَعهُ  َمنْ  لُكُّ  َ�ْفَهُمهُ  فَْصًال  الَكَ

. »دیفھم می را آن ،یا شنونده ھر هک یطور گفت، می سخن شمرده ج الله
  ])٤٨٣٩سنن ابوداود ([

 را و سخنانش مثیل برخوردار بود بی صدر وسعت و از حوصله ج آنجناب

 رَُسوُل  اَكنَ «: دیگو می س کمال بن انس .ابندیدر را آن ھمه تا کرد می رارکت
 ِ ُ  َص�َّ  ا�َّ  یک ج الله رسول«. »َ�نْهُ  تِلُْعَقَل  ثََالثًا اللَكَِمةَ  يُِعيدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

 .»بفھمند مردم تا ردک می رارکت بار سه ازین صورت در را لمهک
 و ترس از تا دیوشک می و ردک می برخورد مالطفت، با مردم با ج آنجناب

 احساس ترس بتشیھ از مردم از یبعض هکچرا اھد؛کب آنان وحشت

ىَت «: دیگو می س مسعود عبد الله ابن .ردندک می
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ
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ُ  َ�َقاَل  فََرائُِصُه، تُرَْعدُ  فََجَعَل  فلََكََّمُه، رَُجٌل،
َ

نْ : «هل  بَِمِلٍك، لَْسُت  فَإِ�ِّ  َعلَيَْك، َهوِّ
َما نَا إِ�َّ

َ
ةٍ  اْ�نُ  أ

َ
ُ�ُل  اْمَرأ

ْ
َقِديدَ  تَأ

ْ
 به شروع و آمد ج رمکا پیامبر نزد یمرد«. »ال

 ج پیامبر. دیلرز می شیبازوھا هک یحال در. ایشان نمود با ردنک صحبت
 یزن فرزند هکبل ستم؛ین یپادشاھ من، رایز ر؛یبگ آسان خود بر: «فرمود
 . ])٣٣١٢( ماجه سنن ابن[. »خورد می کخش گوشت هک ھستم

 ج مطلب سوم: جلسات پیامبر اکرم
 با مردم برخورد لطف و نیکو برخورد و تبسم و باخوشرویی ج رمکا پیامبر

 او دست را از خود دست ھرگز داد، می کرد و ھرگاه با کسی دست می
) ٢٤٩٠( سنن ترمذی[ .شدکب ج آنجناب دست از دستش را او هکنیا تا دیشک نمی

 . ])١٦٢) اآلداب از بیهقی (٩٢٠از ابو یوسف ( ) اآلثار٣٧١٦ابن ماجه (
را  دوستی و بشاشت آن، امثال و وارد نو شخص زیرا این برخورد عالی با

 .سازد می را برطرف روگردانی و وحشت و دھد، می افزایش

َحُدُهَما �ِيَِد َصاِحِبِه َ�تََصافَحَ  « فرمود: می و
َ
َخَذ أ

َ
ََقيَا فَأ َما ُمْسِلَمْ�ِ اتلْ ُّ�

َ
ا �

قَا َولَيَْس  يعاً َ�َفرَّ  مَجِ
َ

َ َ�َعاىل َدا ا�َّ ) صحیح ١٨٥٩٤( مسند احمد[. »بَيْنَُهَما َخِطيئَةٌ  ومََحِ
یکی از دست  و نموده مالقات یکدیگر با دو مسلمان چون« .])٢٧٤١( الجامع

سپس ثنای الله را بجا آورند، در حالی از  کنند مصافحه ھم دیگر بگیرد و با
دوستی و  ایجاد زیرا». ماند نمی شوند که گناھی میان شان باقی می ھم جدا

 الله، ذکر اشاعه و الفت و دوستی مسلمانان، میان در محبت و بشاشت
 .شود می خشنود ھا آن به الله متعال که ھستند چیزھایی

 و بود، زیرا عبودیت نمی خالی از ذکر الله ج ھمچنان مجالس رسول اکرم
 پروردگارش یاد الله و ذکر از ھرگز که کند می ایجابو مقام رسالت  بندگی

 به توّجه گویای که عمل نحوه چه و قلبی یاد چه زبانی، ذکرِ  چه نشود، غافل
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 اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوُل  اَكنَ «گوید:  می ب حسن بن علی. الله متعال است
  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
  َ�ِْلُس  ال

َ
  َ�ُقومُ  َوال

َّ
) و ٤١٤المعجم الکبیر از طبرانی ([ »اهللاِ  ِذْكرِ  ىلَعَ  إِال

 و خاست برنمی الله یاد با جز ج اکرم پیامبر« .])١٣٦٢شعب االیمان از بیهقی (

َ « فرمود: می و». نشست نمی  �َ  َمْن َ�َعَد َمْقَعًدا لَْم يَْذُكِر ا�َّ
َ

ِ�يِه اَكنَْت  َعاىل
 َ  يَْذُكُر ا�َّ

َ
ِ تَِرٌة، َوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجًعا، ال  �َ  َعلَيِْه ِمَن ا�َّ

َ
ِ�يِه اَكنَْت  َعاىل

ِ تَِرةٌ   آن در که ندیبنش ییجا در آنکه« .])٤٨٥٦سنن ابو دادود ([ »َعلَيِْه ِمَن ا�َّ
 ییجا در که یکس و است ینقص یو بر الله جانب از باشد، نکرده ادی را الله

  .»است ینقص یو بر الله جانب از باشد، نکرده ادی آن در را الله و بخوابد
 در الله متعال، پیوسته یاد و برخاست و نشست در حاالت گونه این

 .اندازد می الله یاد به ھم را آنان و گذارد می تأثیر نیز معاشران و ھمنشینان
. کرد نمی تعیین خویش برای را خاّصی جای مجالس، در ج الله رسول

 نییپا ھرچند در نشست می بود جا که جا ھر شد، می وارد وقتی جلسات، در
  ]مصدر سابق[فرمود.  می توصیه چنین ھم دیگران و به ھم بود، مجلس

تَيْنَا انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ « گوید: می س جابر بن سمره
َ
 ُكنَّا إَِذا أ

َحُدنَا َجلََس 
َ
 خدمت به ما از یکی چون«. ])٤٨٢٥سنن ابو داود([ »يَنْتَ� َحيُْث  أ

 .»نشست می د،ید می یخال را کجا ھر م،یآمد می ج امبریپ
 و باال و ذیل و صدر شان مجلس که داد نمی اجازه ھرگز ج پیامبر اکرم

 نظیری برخوردار بود تا جایی که در بی باشد، ایشان از تواضع داشته پایین

 اَكنَ « :کنند می نقل ب و ابوھریره شد ابوذر نمی میان اصحاب شناخته
ِ  رَُسوُل  ْصَحابِِه، َظْهَريْ  َ�ْ�َ  َ�ِْلُس  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َغِر�ُب  َ�يَيِجءُ  أ

ْ
 ال

ُهمْ  يَْدرِي فََال  ُّ�
َ
َل، َحىتَّ  ُهوَ  �

َ
  َ�َطلَبْنَا �َْسأ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نْ 
َ
َْعَل  أ

َ
�  ُ

َ
َغِر�ُب  َ�ْعِرفُهُ  َ�ِْلًسا هل

ْ
تَاُه.. إَِذا ال

َ
 .])٤٦٩٨( سنن ابو داود[ »أ
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 ناشناس و غریب فردی که گاھی و نشست، می اصحاب میان ج ایشان«
 از یک کدام ج پیامبر که پرسید می جمع از شناخت، نمی آنجناب را و آمد می

 فرماید اجازه کردیم درخواست ج الله رسول از که بود این شماست؟
 را ایشان غریب، افراد تا بنشیند آنجا که بسازیم برایش جایگاھی
 ..»..بشناسند

 شود بلند شیجا از یدر مجلس ایشان کس دوست نداشت ج پیامبر اکرم
 در این مورد ب بنشاند، عبد الله ابن عمر خود یبجا دیگری را و

نَّهُ «گوید:  می
َ
نْ  َ�َ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  �

َ
 َوَ�ِْلَس  َ�ِْلِسهِ  ِمنْ  الرَُّجُل  ُ�َقامَ  أ

ُحوا َولَِ�نْ  آَخُر، ِ�يهِ  ُعوا َ�َفسَّ نْ  يَْ�َرهُ « ُ�َمرَ  اْ�نُ  َوَ�نَ  »َوتَوَسَّ
َ
 الرَُّجُل  َ�ُقومَ  أ

 .])٦٢٧٠صحیح بخاری ([ »َماَكنَهُ  َ�ِْلَس  ُ�مَّ  َ�ِْلِسهِ  ِمنْ 
منع نموده است که مردی از جایش برخیزانده شود  ج ھمانا رسول الله«

و ابن عمر  ـو دیگری در آنجا بنشیند لیکن جای باز کنید و گشاده سازید 
 خوش نداشت مرد از جای خود برخیزد سپس کسی دیگر به جایش بنشیند.

بلند شدن برای پذیرایی را دوست نداشت، زیرا  ج ھمچنان آنجناب
 پادشاه برابر در رعیت و آقایان برابر در بردگان که بود این ھا عجمی عادت

 به که بود نزدیک که بود تعظیم در افراطی و روی زیاده این و بایستند،

ال َ�ُقوُموا َكَما َ�ُقوُم « فرمود: می بازمی داشت و آن از لذا برسد، شرک
ُم َ�ْعُضُهْم َ�ْعًضا اَعِجُم ُ�َعظِّ

َ
 آن نشوید بلند«. ])٢٤٥( اآلداب از بیهقی[ »األ

  .»دھند می احترام را ھمدیگر که شوند می بلند ھا عجمی که چنان
 نشست و مجلسی در آن دایر نمی ھا هھیچگاه در را ج پیامبر اکرم

ُرقَاِت « فرمود: می کرد و نمی ُلُوَس يِف الطُّ
ْ
قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا َما » إِيَّاُ�ْم َواجل

ُث ِ�يَها، قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  فَإَِذا «نَلَا بُدٌّ ِمْن َ�َالِِسنَا َ�تََحدَّ
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هُ  ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
 الَْمْجِلَس فَأ

َّ
بَيْتُْم إِال

َ
ُه؟ قَاَل: قَالُوا: وَ » أ ، «َما َحقُّ َرَصِ َغضُّ ابلْ

ْمُر بِالَْمْعُروِف، َوانلَّْ�ُ َعِن الُْمنَْكرِ 
َ ْ
َالِم َواأل َذى، َورَدُّ السَّ

َ ْ
صحیح [ »َوَ�فُّ األ

 .])٢١٢١( و صحیح مسلم) ٥٨٥٧( بخاری
 نداریم،ای  هچار: گفتند اصحاب کنید، خودداری ھا هرا در نشستن از«

 ھر: فرمود ج پیامبر کنیم، می صحبت ھم با آنجا ماست، نشستن جای ھا این
: فرمود چیست؟ راه حق: گفتند کنید، ادا را راه حق نشینید می آنجا زمان
 و امر دادن سالم جواب مردم، نکردن واذیت آزار نامحرم، زن به نکردن نگاه

  .»است منکر از ونھی معروف به
 س برزه ابو یافت، از می نیز به ذکر الله تعالی پایان ج مجلس رسول اکرم

 شیخو جلسه انیپا در و عمر آخر در ج الله رسول :گفت که شده تیروا

 كَ وحَبَْمدِ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك «: گفت می زد،یبرخ یمجلس از که خواست می چون
 
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ْستَْغِفُركَ  أنَْت  أ

َ
 .])٤٨٥٩سنن ابو داود ([ »إيَِلَْك  وأتُوُب  أ

 ج و قناعت پیامبر اکرمی مطلب چهارم: ساده زیست
 زندگی بر حاکم اصول از یکی دنیا، به رغبتی بی و زھد زیستی، قناعت، ساده

 ھای نعمت از  استفاده توانست با می با آنکه. است بوده ج اکرم پیامبر
 دلبستگی که آنجا از اما سازد، فراھم خویش برای را بھتری زندگی پروردگار

 به خود و دانست می مقدم خود بر را دیگران نداشت، دنیوی زخارف به
 کرد. می اکتفاء دنیا مال از اندکی

 طبقه ازتر  پایین سطح در که بود شکلی به ج اکرم پیامبر زندگانی
 کم طبقه با ھمسانی برای ج آنجناب داشت، قرار روز آن جامعه متوسط

 . کرد می استفاده کردن بسیاری از ملذات دنیا پرھیز از فقیر، و درآمد
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 ج ایشان وارد شدم، ج کند: روزی بر پیامبر می حکایت س فاروق عمر
 و بود، نشده گسترده آن بر گریید زیچ چیھ هک بود نشسته رییحص روی بر

 سر ریز در بود خرما درخت افیال از شیمحتوا و پوست از آن برگ هک بالشی
 بودند شده نرم آب با هک سلم درخت یھا گبر برروی را شیپاھا و داشت،

 زییچ( بود زانیآو نشده دباغی پوست چند سرش باالی و بر. بود قرارداده
 پھلوی بر را ریحص ھای گره آثار هک وقتی) نداشت وجود منزلش در گریید
» نی؟ک می هیگر چرا: «فرمود ج امبریپ افتادم، هیگر به دم،ید ج امبریپ

 برند بسرمی رفاه و نعمت در روم صریق و رانیا سرایک! الله رسول ای: گفتم
 راضی مگر: فرمود دارید، قرار وضع نیا در ھستید الله رسول هک ھم شما و
) ٤٩١٣صحیح بخاری ([ .»باشد؟ ما برای آخرت و شانیا برای ایدن هک ستیین

 ])١٤٧٩وصحیح مسلم (
 یا: گفت س عروه به هک است تیروا ل شهیام المؤمنین عا از«

 مشاھده) روز شصت( ماه دو مدت در را نو ماه ھالل سه ،یگاھ ام! خواھرزاده
 افروخته) وپز پخت یبرا( یآتش ج الله رسول ھای خانه در یول میردک می

 د؟یماند یم زنده چگونه شما آنصورت، در! جان خاله: دیپرس عروه. شد نمی
 رسول البته. میردک یم قناعت آب، و خرما یعنی اهیس زیچ دو بر فقط: فرمود

 آنان و بودند گوسفند و شتر یدارا هک داشت انصار از یگانیھمسا ج الله
 داد یم ما به رھایش آن از ج الله رسول و فرستادند یم ریش ج آنجناب یبرا
  ])٢٩٧٢) و صحیح مسلم (٢٥٦٧( صحیح بخاری[ .»میبنوش هک

 و مال و نبود فقر طرفدار زیستی،ساده  عین در ج آری! پیامبر اکرم
 مناسب، و مشروع یھا هرا در نمودن صرف برای و جامعه سود به را ثروت

اِلِح  الَْماُل  نِْعمَ «فرمود:  می شمرد و می الزم الِِح  لِلَْمرْءِ  الصَّ االدب المفرد از [ »الصَّ
 ».ستهیشا و نیمتد مرد یبرا ستهیشا و حالل مال وستیکن چه«. ])٢٩٩( بخاری
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َعْونُ  نِْعمَ «: فرمود می ج پیامبر ھمچنین
ْ
ِ  َ�ْقَوى ىلَعَ  ال الشهاب  مسند[ »الَْماُل  ا�َّ

  ».تقوا برای است خوبی کمک ثروت و مال«. ])١٣١٧( القضاعی

يِت  ُكنَّا«گوید:  می / قتاده
ْ
�ََس  نَأ

َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  ْ�نَ  أ  قَائٌِم، وََخبَّازُهُ  َ�نُْه، ا�َّ

ْعلَمُ  َ�َما« لُكُوا،: قَاَل 
َ
ى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
ًقا َرِ�يًفا َرأ َِق  َحىتَّ  ُمَر�َّ

َ
 حل

، ِ ى َوالَ  بِا�َّ
َ
آمدیم در  می س نزد انس بن مالک« .»َ�طُّ  بَِعيِْنهِ  َسِميًطا َشاةً  َرأ

نان  ج دانم روزی پیامبر حالیکه خباز وی ایستاده بود، گفت: بخورید، نمی
 با بریان گوسفندی گرم و نرمی را دیده باشد تا آنکه به الله پیوست، و ھرگز

  .»ننمود مشاھده خویش چشمان

 آُل  َشِبعَ  َما«گوید:  می ج ھمسر رسول الله ل ام المؤمنین عایشه
دٍ   تِبَااًع، يَلَالٍ  ثََالَث  الرُبِّ  َطَعامِ  ِمنْ  الَمِدينََة، قَِدمَ  ُمنْذُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ
 ھنگام تا آمد نهیمد به شانیا هک یزمان از ج محمد تیب اھل« .»قُِبَض  َحىتَّ 
 ».نخوردند ریس ،گندم نان از یپ در یپ شب سه ،وفات

 زندگانی بارز ھای ویژگی از زیستی ساده و قناعت گفت، توان می بنابراین
 بود. ج اکرم پیامبر

 ج پیامبر اکرمی آشامیدن و غذامطلب پنجم: خوردن و 
 وھا  خوردنی و به ھمه نمود می الھی را تکریم ھای نعمت ج پیامبر اکرم

و  گذاشت و از ھیچ نوع غذا بدگویی می حرمت غذاھا وھا  میوه وھا  آشامیدنی
 بزرگ بود ناچیز و که کم چند ھر را الھی ھای بلکه نعمت کرد، نمی ناسپاسی

 .داشت می

، َطَعاًما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَعَب  َما«گوید:  می س ابوھریره  إِنِ  َ�طُّ
َ�لَهُ  اْشتََهاهُ 

َ
  أ

َّ
 ھرگز«. ])٢٠٦٤( ) و صحیح مسلم٣٥٦٣( صحیح بخاری[ »تََرَ�هُ  َو�ِال
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 آمد می خوشش غذایی از اگر. نکرد بدگویی و مذمت ییغذا از ج رمکا پیامبر
 .»ردک می کتر آنرا ،نه خورد وگر می

 گرسنگی از سخن نکتۀ مھمی که باید بدانیم این است که وقتی
 آب و خرما کردن به اکتفا وھا  نخوردن سیر و ج پیامبر اکرم ھای کشیدن

 که یافت نمی و نداشت ج به این معنی نیست آن جناب گویم می ایشان
 از یادیز اموال هکبل داد جایزه شتر صد نفر یک به گاھی او که چرا! بخورد

 اگر آمدند، ولی می نزدشان ھا نارواک و گذشت می ج ایشان دست ریز
را مخیر  ج کرد، زیرا الله متعال آنجناب می شاھانه زندگی خواست می

 ساخت بین اینکه شاھانه زندگی کند یا بنده متواضع. 

 َك إِنَّ َر�َّ « آمد و گفت: ج در روایت است که ملکی نزد رسول اکرم
ُ
َ�ْقَرأ

المَ  مسند ابو [ »َو�ِْن ِشئَْت نَِبيًّا َمِلاًك  ،: إِْن ِشئَْت نَِبيًّا َ�بًْدا، َو�َُقوُل لََك َعلَيَْك السَّ
 پروردگارت به تو سالم. «])٢٤٨٤) و سلسله احادیث صحیحه البانی(٤٩٢٠یعلی الموصلی (

 اگر خواھیتوانی پیامبر و بنده باشی و  می فرماید: اگر خواھی می گوید و می
 در و تواضع بندگی ج جناب آن ھم باز اما». توانی پیامبر و پادشاه باشی می

 .داد ترجیح متعال را الله پیشگاه
 اخالق و یاسالم ادب ھم باز خوراکی، و غذا مبودک نیا وجود با

 یسانک از و دینما یسپاسگزار یالھ یھا تنعم از تا شود می باعث سترگش،
 ردن،ک درست در اگر. ندک رکتش اند، ساخته فراھم را خوراکی و غذا هک

 تالششان آنان، هکچرا رد؛ک نمی سرزنش را آنان گرفت، می صورت یاشتباھ
 آشپز گرفت، نمی بیع غذا از ج رمکا امبریپ خاطر نیھم به. بودند ردهک را
 هک را یزیچ و نمود نمی رد داشت، وجود هک را آنچه رد،ک نمی سرزنش را

 .ردک نمی طلب نداشت، وجود
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 فرقی و نمود می اجابت کرد می دعوت طعام به را ج جناب آن کس ھر
ای  هپیاوه و اشکن به اگر حتی. گذاشت نمی غنی و فقیر و آزاد و برده میان

 یک چه اگر پذیرفت، می ھرکس را ھدیۀ. کرد نمی رّد  کردند می دعوتش ھم
 پذیرفت، و نمی را صدقه ولی نوشید می را آن و گرفت می باشد شیر جرعه

  ُدِ�يُت  لَوْ «فرمود:  می
َ

وْ  ِذَراٍع  إِىل
َ
َجبُْت، ُكَراٍع، أ

َ
ْهِدَي  َولَوْ  أل

ُ
َّ  أ

َ
وْ  ِذَراعٌ  إيِل

َ
 أ

 پاچه ای ساعد صرف یبرا مرا اگر«. ])٢٥٦٨صحیح بخاری ([ »لََقِبلُْت  ُكَراعٌ 
 ای ساعد من، به اگر ن،یھمچن. رفتیپذ خواھم نند،ک دعوت) یگوسفند(

 .»رفتیپذ خواھم شود، داده هیھدای  هپاچ
در آخر برای صاحب  خورد می غذا و بود می مھمان قومی نزد و ھرگاه

 .»َواْغِفْر لَُهْم َوارمَْحُْهمْ  ،اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهْم ِ�يَما َرَزْ�تَُهمْ « :کرد می دعا خانه چنین
َ�َل «فرمود:  می و یا ])٣٧٢٩) وسنن ابو داود (٣٥٧٦سنن ترمذی ([

َ
بَْرارُ  َطَعاَمُ�مُ  أ

َ ْ
 األ

ْ�َطرَ  الَْمَالئَِ�ةُ  َعلَيُْ�مُ  وََصلَّْت 
َ
ائُِمونَ  ِعنَْدُ�مُ  َوأ المصابیح  مشکاة[ .»الصَّ

)٤٢٤٩([ 
 اگر. خورد می خدمتکار و خانواده حالل ھمراه غذاھای از ج پیامبراکرم

 بر و زمین بر نشسته آنان ھمراه بود شده دعوت میھمانی به ھم مسلمانی
 که چه ھر از و خورد می غذا خوردند، می طعام دیگران که ھرچه روی

 که باشد داشته مھمان که آن مگر خورد می آنان با خوردند می خانواده

 انلَّيِبَّ  َعِلْمُت  َما«: دیگو می س انس .بخورد غذا مھمانش با داد می ترجیح
َ�َل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
، ُسْكرَُجةٍ  ىلَعَ  أ ُ  ُخزِبَ  َوالَ  َ�طُّ

َ
ٌق  هل ، ُمَر�َّ َ�َل  َوالَ  َ�طُّ

َ
 أ

 و کوچک ھای ظرف در ج رمکا پیامبر که ندارم سراغ« .»َ�طُّ  ِخَوانٍ  ىلَعَ 
 غذا میز روی یا و شود پخته برایش) لواش( نازک نان یا بخورد غذا تشریفاتی

 ])٥٣٨٦( یح بخار یصح[. »کند میل
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 ھر در و پیوسته؛ و یکسره نه نوشید، می نفس سه با را آب ج پیامبر اکرم
ه بسم بار  ])٨٤٠( معجم االوسط از طبرانی[ .گفت می الحمد لله پایانش در و اللَّ

 ھنگام نه و شود سرد تا دمید می گرم غذای در نه ج پیامبر اکرم
 گوید: می س ُخدری سعید ابو .رساند می آن بر را خود نفس آب نوشیدن

 نوشیدنی، در یا و آشامیده آب، کاسه شکسته لبه از که این از ،ج پیامبر«
 .»فرمود نھی شود، دمیده
دن پیامبر یپوش لباس و خوردن نحوه درباره هیمیت ابن االسالم خیش
  :گوید می ج اکرم
 نیا خوردن، نحوه در شانیا روش. است ج پیامبر روش روش، نیبھتر«

 یغذا فرمود؛ می تناول داشت، اشتھا اگر شد، می سریم چه ھر هک بود
 اگر نمود؛ نمی لفکت نداشت، وجود هک ییغذا یبرا و ردک نمی رد را موجود
 وجود نان فقط یا و خرما فقط اگر و خورد می داشت، وجود نان و گوشت
: دیبگو داشت، وجود غذا نوع دو اگر هک نبود نگونهیا. ردک می تناول داشت،

 و لذت خاطر به غذا خوردن از نیھمچن. خورم نمی غذا نوع دو من
 .دیورز نمی امتناع شینیریش

 روزه من، یول: «فرمود می ج الله رسول هک است آمده ثیحد در
. خوابم می و مینما می یدار زنده شب نم؛ک می افطار را ییروزھا و رمیگ می

 من سنت از س،ک ھر پس. خورم می زین گوشت و نمک می ازدواج زنان با
 .»ستین من از ند،ک یگردانیرو

 رشکش و بخورند او کپا یروز از تا داده دستور بندگانش به الله متعال
 شمرده متجاوز ند،ک حالل خود بر را خدا حالل س،ک ھر پس. آورند جا به را

 .شود می
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 واقع در اورد،ین جا به را الله یھا تنعم سپاس هک یسک نیھمچن
 .است نموده عیضا را الله حق و ردهک یوتاھک

 و ستھا هرا نیتر حیصح و نیبھتر ج الله رسول راه هک دانست دیبا
 :ستندین یخال حال دو از نند،ک می کتر را آن هک یسانک

 نند،ک می استفاده افراط حد در یالھ یھا تنعم از هک ھستند یگروھ
 .ندینما می یگردانیرو واجبات انجام از یول

 و سازند می حرام خود بر را حالل یھا تنعم هک ھستند یگروھ ای و
 دیبا است؛ نداده قرار مشروع را آن الله، هک نندک می یبدعتگذار را یتیرھبان

 .ندارد وجود یتیرھبان اسالم در هک دانست
الله  رایز. است کپا ،یحالل ھر و حالل، ،کیپا زیچ ھر: دیافزا می وی
 نموده حرام ما یبرا را کناپا یایاش و حالل، ما یبرا را کپا یایاش متعال
 را دیمف زیچ ھر و حرام ما یبرا را مضر زیچ ھر متعال، الله نیھمچن. است

 .]١١/٦١٤مجموع الفتاوی [ .»است داده قرار حالل ما یبرا

 ج پیامبر اکرمی مطلب ششم: حیا
 کند، شخصی می در گفتار و کردار شخص تبارز عمال که است فضلیتی حیا
 عرفی و عقلی ھای حرام و زشتی ارتکاب از باشد برخوردار حیا صفت از که

 گذشت ی،یخوشرو بدی، از دوری سالمت، مھربانی، ورزد و نرمش، می دوری
دھد؛ ھمه این صفات  می را محور زندگی اجتماعی خویش قرار و بخشندگی

 اخالقی ھای ویژگی ھویدا بود و یکی ج نیک در شخصیت پیامبر گرامی

 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: گوید می س خدری سعید ابو. رفت می بشمار ایشان
َشدَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
ى فَإَِذا ِخْدرَِها، يِف  الَعْذَراءِ  ِمنَ  َحيَاءً  أ

َ
 يَْ�َرُههُ  َشيْئًا َرأ

 در هکدخترانی  از ج رمکپیامبر ا«. ])٦١٠٢صحیح بخاری([ »وَْجِههِ  يِف  َعَرْ�نَاهُ 
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 دید که دوستش می را چیزی اگر و داشت، یشتریب یایح َبَرد، یم بسر پرده
 .»فھمیدیم می آنرا مبارکش چھره از داشت، نمی

َها ﴿ :فرماید می اینچنین حکایت ج اکرم پیامبر حیای از کریم قرآن ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ ُ�يُوَت  ٱ�َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا ن يُۡؤَذَن لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ  ٱ�َِّ�ِّ َءاَمُنوا
َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إِذَا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَ  ٱۡدُخلُوا وا َوَ�  ٱنتَِ�ُ
ِ  ٔۡ ُمۡسَ�  ُ ِمنُ�ۡمۖ وَ  ۦفَيَۡستَۡ�ِ  ٱ�َِّ�َّ َ�َن يُۡؤذِي  ُ�مۡ نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰل َ�  ٱ�َّ

 َ � ِمَن  ۦۡسَتۡ�ِ �  مگر نشوید پیامبر های خانه وارد! مؤمنان ای« ]٥٣[األحزاب:  ﴾ٱۡ�َّقِ
 باشید، شدنش آماده منتظر که آن بی شود، داده اجازه شما به طعام) صرف( برای آنکه
 به و شوید پراکنده خوردید را غذا که زمانی و شوید وارد شدید دعوت که هنگامی ولی

 شرم حق بیان از الله ولی کند می شرم او اما دهد می رنج را پیامبر کار این ننشینید، گفتگو
  .»کند نمی

  منزل  به غذا  صرف  یبرا  هک  یھنگام  مردم از  یبرخ  هک  است  نقل«
  نموده  تنگ  شانیا  خانواده و ج امبریپ بر را  منزل شدند، یم  دعوت ج امبریپ
  دوست را ھا آن  ردنک مطرح ج الله  رسول  هک آوردند یم  انیم در یسخنان و

  نیا داشتند،  هک  یا یبزرگوار و  رمکحیا و   یرو از ج جناب آن  یول  نداشت
 دندیورز یم  ییباکیش آزار و  رنج  نیا بر و  ردهک  تحمل را  آنان  یدراز  سخن

  به  هک  یسانک  به لذا دھد  انیپا  آزاردھنده روند  نیا  به تا  خواست أل  الله  پس
  ندگانشانیآ و  آنان آموز ادب  هیآ  نیا و  آموخت  ادب آمدند، ج امبریپ محضر

 ]٥٣تفسیر انوار القران شرح سوره االحزاب/[ .»دیگرد
 در ج امبریپ: دیگو می ج از حیای پیامبر اکرم ل شهیام المؤمنین عا

 ورود اجازه س رکابوب. بود برھنه شیپا وساق بود داده هکیت پھلو بهاش  خانه
 سپس بود، داده هکیت ھمچنان ج امبریپ شد و وارد خواست را خانه به
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 ھا آن وبا بود زده هکیت ھمچنان ج امبریپ خواست، ورود اجازه س عمر
 شد وارد و چون خواست ورود اجازه س عثمان آن از بعد: گفت می سخن

. گفت سخن او وبا ردک مرتب را شیھا ولباس نشست راست ج امبریپ
 وشما شد وارد س رکابوب! رسول الله یا: گفت بود، هیقض شاھد ل شهیعا

 انکت ھم باز شما شد وارد س عمر بعد دیردکن وتوجه دینخورد انکت
 تانیھا ولباس دینشست شما آمد س عثمان یوقت اما دیردکن وتوجه دینخورد

 هک نمکن ایح یمرد از من ایآ«: فرمود ج اکرم امبریپ! دیردک وجور جمع را
  ])٢٤٠١صحیح مسلم ([». دارند حیا او از فرشتگان

در مورد آن  ج حیا در دین اسالم پیامبر اکرم اھمیت و نظر به ارزش
فرمود، از جمله احادیث وارد  می تأکید به عمل آورده و امت را به آن توصیه

 شده در این مورد:

و «. ])٩( صحیح بخاری[ »اِإليَمانِ  ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َواحلَيَاءُ «فرمودند:  ج آنجناب
 ».است ایمان از بخشی شرم و حیا

َيَاءُ «و فرمود: 
ْ
  احل

َ
يِت  ال

ْ
  يَأ

َّ
 جز یزیچ ایح« .])٣٧صحیح مسلم ([ »خِبَْ�ٍ  إِال

 .»آورد نمی ارمغان به ،یخوب

 اجلََفاِء، ِمنَ  َوابَلَذاءُ  اجلَنَِّة، يِف  َواِإليَمانُ  اِإليَماِن، ِمنَ  احلَيَاءُ « و فرمود:
 است بھشت در مانیا و مانیا از ایح« .])٢٠٠٩( سنن ترمذی[. »انلَّارِ  يِف  َواجلََفاءُ 

 ».است جھنم در رفتاری بد و است رفتاری بد و مھری بی از زبانی بد و

ِْسَالمِ  ُخلَُق  َو�ِنَّ  ُخلًُقا، ِديٍن  ِللُكِّ  إِنَّ «و فرمود: 
ْ

َيَاءُ  اإل
ْ
سنن ابن ماجه [ »احل

 ». استیح اسالم اخالق و دارد یاخالق نیید ھر« .])٤١٨٢(
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َيَاءُ «و فرمود: 
ْ
يَمانُ  احل ِ

ْ
يًعا، ُقِرنَا َواإل َحُدُهَما ُرفِعَ  فَإَِذا مَجِ

َ
َخرُ  ُرفِعَ  أ

ْ
 »اآل

 انیم از دو آن از ییک ھرگاه گرندیدیک نیقر مانیا و ایح« .])٥٨مستدرک حاکم ([
 ».شود می شد دیگری نیز برداشته برداشته

ا إِنَّ «فرمود:  می حیایی بی در زشتی و ْدرَكَ  ِممَّ
َ
ةِ  الَكَمِ  ِمنْ  انلَّاُس  أ  انلُّبُوَّ

 
َ

و�
ُ
يْحِ  لَمْ  إَِذا: األ

 از یکی« .])٦١٢٠صحیح بخاری ([ »ِشئَْت  َما فَاْصنَعْ  �َْستَ
 ایح اگر: هک است نیااند  افتهیدر گذشته امبرانیپ از مردم هک یسخنان

  .»انجام بده یخواھ ھرچه ،یندار



 

 

 بخش پنجم
 مردم اشتباهات با برخورد در ج اکرم پیامبر های شیوه

 خطاکار با ج پیامبر اکرم آرام مطلب اول: برخورد
مردم را  ھای لغزشنیست، و نباید اشتباه و  و خطا مبّرا اشتباه از ھیچکس

 . دھیم می قرار اعتراض و نقد مورد کنیم، درک آنکه بی و برھان بدون
 و نھی که ھنگامی خصوصاً  صورت گیرد برخورد آرامی به باید خطاکار با

 را آن از جالب ای نمونه گردد، تر وسیع فساد ۀدایر که شود سبب تند برخورد
 کرد، ادرار مسجد در که صحرانشینی با ج پیامبر اکرم ۀحکیمان برخورد در

 .یابیم می
 ج اکرم پیامبر با ھمراه که گوید می و کند می روایت س مالک بن انس

 مسجد در و شد مسجد وارد صحرانشین شخصی که بودیم نشسته مسجد در
 باز ایست..) باز ایست..( »َمه َمه: «گفتند الله رسول اصحاب کرد، ادرار

 اصحاب و بگذارید، راحتش نکنید، قطع را ادرارش: فرمودند ج اکرم پیامبر
 آن از پس کرد، ادرار مسجد در اعرابی مرد آن که این تا نگفتند چیزی نیز

 مساجد ۀشایست کثافت و ادرار: گفت وی به و نمود صدا را او ج پیامبر کرم
 سپس و ھستند، قرآن تالوت و نمازخواندن و الله ذکر برای مساجد نیست،

». ریخت ادرار محل بر و آورد آب دلوی او و داد دستور حاضرین از یکی به
 ])٢٨٥( مسلم صحیح[

 برای داشتند، خویش مسجد نظافت بر که حرصی خاطر کرام به اصحاب
 و عاقبت ج پیامبر اکرم اما آمدند، جوش و غیرت به منکر این منع و انکار
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 احتمال دو از کار این عاقبت که دانستند می و داشتند نظر در را کار انجام
 خود حال به را او که این دوم و کنند، منع را او که این اول نیست، خارج

 بندآمدن اثر بر که دارد احتمال شود قطع او ادرار اگر اول صورت در بگذارند،
 از و نشود قطع ادرارش اگر و گردد مبتال مرضی به و برسد ضرری او به ادرار
 گردد می پخش مسجد در ادرار نجاست صورت آن در پس کند فرار مردم بیم

 با ج پیامبر اکرم آری،. شود می آغشته ادرار به شخص آن لباس و بدن و
 کمترین کند ادرار مسجد در تا اعرابی رھاکردن که دریافت خویش ثاقب نظر

 بود، ادرارکردن مشغول مرد آن که این به توجه با دارد، دربر را شر و مفسده
 به را او: فرمودند اصحاب به رو این از کنند پاک بعداً  شد می را نجاست و

 حصول برای ج پیامبر اکرم آری،. نکنید قطع را ادرارش بگذارید، خود حال
 مفسده کمترین تحمل و بزرگتر شر و مفسده دفع ھمان که برتر مصلحتی

 مصلحت برتر مصلحتی حصول برای و داشت، باز کار این از را اصحاب بود،
 .گرفت نادیده را اندک و) مؤقت(

 بجا عمیق تأثیری اعرابی آن قلب در ج پیامبر اکرم ۀحکیمان اسلوب این
 آشکار و واضع است، آمده ماجه ابن روایت در که او گفتار از که گذاشت

 اعرابی آن...  :گفت وی که نموده روایت س ابوھریره از ماجه ابن گردد، می
 رسول فدای مادرم و پدر: گفت گردید، خود اشتباه متوجه که آن از پس
 داد، دشنامم نه و نمود سرزنش مرا نه برخاست من سوی به شوند، ج الله
 و الله ذکر برای مسجد ھمانا نیست، ادرار جای مسجد: فرمود تنھا

 ])٤٢٨( ماجه ابن صحیح )٥٢٩( ماجه ابن سنن[. است شده ساخته نمازخواندن
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 و خطاکار با مستقیم برخورد از ج نمودن پیامبر اکرم مطلب دوم: پرهیز
 عمومی تذکر به اکتفا نمودن
ورزید خطاکار را مستقیما مورد سرزنش قرار ندھد  می سعی ج پیامبر اکرم

بلکه با مخاطب قرار دادن عموم مردم خطاکار را متوجه و خطا را اصالح 
 نماید، بطور مثال: 

 برخی چرا: فرمودند ج اکرم پیامبر که شده روایت س مالک بن انس از
 این در و کنند، می بلند آسمان سوی به را شان یھا چشم نماز ھنگام مردم از

 بینایی نه گر و آیند باز کار این از یا: فرمودند حتی گفتند سخن تندی به باره
 ])٧٥٠( صحیح بخاری[». شد خواھد گرفته آنان

 »بریره« که کنیزی خواست می ل عایشه ام المؤمنین که یا ھنگامی
 حق که شرط این به مگر نشدند، راضی کنیز آن صاحبان بخرد، داشت نام
 آنان برای) برد می او از ای برده آزادی سبب به را آن انسان که ارثی( »والء«

 نموده ایراد ای خطبه یافت، اطالع ج پیامبر اکرم که ھنگامی بماند، محفوظ
 شروطی مردم از برخی چرا: فرمود الله متعال ثنای و حمد از پس و

 تعالیم با( نباشد قرآن در که شرطی ھر ندارد؟ وجود قرآن در که گذارند می
 و حکم باشند، ھم شرط صد گرچه است باطل) باشد داشته مغایرت آن

 است، موثق الله متعال شرط و) گردد اجرا که( است سزاوارتر الھی قضای
  ])٢٥٦٣صحیح بخاری ([». باشد کرده آزاد را برده که است کسی حق »والء«

 امر این در ھمه که دارد وجود زیادی ھای مثال و شواھد مورد این در
 به زدن کنایه و تعریض اسلوب کرد، رسوا نباید را خطاکار کهاند  مشترک
 را زیر موارد آن جمله از که دارد فوایدی وی با رویارویی عدم و خطاکار

 :شماریم برمی
 شیطانی اغوای از او داشتن نگاه دور و خطاکار منفی واکنش از پرھیز -١

 .نفس از دفاع و شخصی انتقام به وی تحریک و
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 .است مؤثرتر نفس بر و گردد، می واقع قبول مورد بیشتر روش این -٢
 ).شود نمی رسوا و. (ماند می ناشناخته مردم نزد خطاکار روش این در -٣
 .شود می افزوده کننده نصحیت محبت و مربی منزلت بر -٤

 با توأم که صورتی در خطاکار با مستقیم غیر برخورد روش و اسلوب پس
 .شد خواھد واقع مفید دیگران برای ھم و خطاکار برای ھم باشد، حکمت

 خطاکار منزلت حفظ و حقدار به حق بازگردانیدن مطلب سوم:
که مقام رھبری و قضا و حکمرانی مسلمانان را بدوش داشت  ج پیامبر اکرم

رسانده شود، در این باره  دار حق به حق داد تا باید می تالش جدی بخرچ
و مواقف بسیاری از ایشان ثابت است که ما به گونه نمونه به برخی از ھا  مثال

 کنیم: می آن اشاره
 قبیله از مردی: گوید می او که نموده روایت س مالک بن عوف از مسلم

 را او »َسلب« که خواست و کشت را دشمن افراد از یکی جنگ در »ِحمَیر«
 را مقتول »َسَلب« بود لشکر ۀفرماند که س ولید بن خالد بردارد، خود برای

 عوف) بازگشت از پس گذاشت، غنیمت اموال حساب به را آن و( نداد وی به
 به ج جناب آن ساخت، مطلع ماجرا این از را ج پیامبر اکرم س مالک بن

 به: گفت س خالد ندادی؟ وی به را او »سلب« چرا: فرمود س ولید بن خالد
 او به را آن: فرمودند ج پیامبر بود،) او سھمیه از افزون و« زیاد نظرم

 کشید را او چادر عوف شد، رد عوف کنار از س خالد آنکه از پس و بازگردان،
پیامبر  نزد که بودم نگفته تو به مگر! کردم عمل گفتم آنچه به دیدی: گفت و

 و شد خشمگین سخن این شنیدن با ج پیامبر کنم؟ می را شکایتت ج اکرم
 او به را آن خالد ای مده، او به را) َسَلب( آن! خالد ای: فرمود س خالد به

 مردی مانند آنان و شما مثال گذارید؟ نمی راحت مرا فرماندھان چرا مده،
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 و آبشخور به را ھا آن موعد سر و چراند می را گوسفندانی یا و شتر که است
 آب و نوشند می را چشمه زالل و صفا آب ابتدا چھارپایان آن برد، می آب سر
 شما آن از است زالل و صاف آنچه آری،. گذارند می چوپان برای را آلود گل

 شرح با صحیح مسلم[ .ماند می) فرماندھان( آنان برای ھا تیرگی و است) رعیت(
 .]٦٤ /١٢ نووی

 بر مبنی خویش اجتھاد در س خالد که ھنگامی بینیم می داستان این در
 را حق که داد دستور ج پیامبر اکرم رفت، خطا به قاتل به زیاد َسَلب ندادن

 س خالد س عوف که فرمود مشاھده که ھنگامی اما گرداند، باز صاحبش به
 مگر: گفت او به و کرداش  مسخره و کشید را چادرش و زند می کنایه را

 و شد خشمگین ج جناب آن کنم، می ج پیامبر نزد را تو شکایت بودم نگفته
 و امیر منزلت و اعتبار رد برای این و مده، او به را مال آن خالد ای: فرمودند
 مصلحتی مردم، نزد فرمانده و امیر منزلت و قدر حفظ در زیرا است؛ فرمانده

 .است نھفته انکار قابل غیر و آشکار
 قاتل آِن  از مقتول َسَلب اگر که این آن و آید می پیش اشکالی جا این اما
 این / نووی امام مده؟ او به را مال آن که فرمود ج پیامبر چرا پس است

 :است گفته پاسخ گونه دو به را اشکال
 باز شخص آن به را مال آن مدتی از بعد ج پیامبر اکرم شاید -١

 به که س مالک بن عوف چونکه او تنبیه خاطر به و گرداندند
 به را او ج پیامبر که کسی و لکشر فرمانده به و گفته بد س خالد

 .انداخت تأخیر به را کار این کرد، حرمتی بی برگزیده، فرماندھی
 رضایت به را مال آن او و نموده راضی را مرد آن ج پیامبر اکرم شاید -٢

 کار این از ھدف و است، واگذاشته مسلمانان به خود اختیار و
 فرماندھان اکرام و احترام مصلحت نظرگرفتن در و س خالد دلجویی

 .]٨٤/  ١٤ حنبل بن أحمد اإلمام مسند بیالربانی لترت الفتح[ .است بوده
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 او حق در که کسی به منزلت و حق به حقدار و اعاده اعتبار برگردانیدن
 بسیار امری خطاکار جایگاه و منزلت گرفته و ھمچنان حفظ صورت خطایی

ھمه بتوانند برادروار و عزتمند در جامعه زندگی نموده نباید  تا است، مھم
 ج کسی مورد تمسخر قرار گیرد، و مراعات این نکته در زندگانی پیامبر اکرم

 با اصناف مختلف مردم ھویداست.

 مشترکی خطا در نزاع طرفین نمودن نصیحت مطلب چهارم:
 کسی و شود، می انجام جانبه دو و مشترک صورتی به خطا موارد بسیاری در
 محسوب خطاکار نیز او خود حال عین صورت گرفته در خطا او حق در که
 در بود، خواھد متفاوت طرفین میان خطا میزان و نسبت البته گردد، می

 به مورد این در نمود، نصیحت باید را خطا و نزاع طرف ھردو موارد چنین
 :کنید توجه زیر مثال

پیامبر  نزد س عوف بن عبدالرحمن: گوید می س أوفی ابی بن عبدالله
: فرمود ج اکرم پیامبر نمود، شکایت س ولید بن خالد حضرت از ج اکرم

 صدقه طال احد کوه ۀانداز به اگر مکن، اذیت را بدر اھل از کسی خالد، ای«
 الله رسول یا: گفت س خالد رسی، نمی آنان عمل) و مقام( به بازھم کنی

 ج پیامبر اکرم دھم، می جواب را ھا آن نیز من و گویند می سخن من درباره
 است الله متعال شمشیرھای از شمشیری او نکنید، اذیت را خالد«: فرمود

) صحیح ابن حبان ٥٨٠( للطبرانی الکبیر المعجم[ ».است آورده فرود کفار بر را آن که
)٧٠٩١([ 

 :فتنه گردانیدن خاموش و غوغا فرونشاندن برای مداخله
بمنظور خاموش کردن فتنه و غوغا  متعددی وقایع در ج پیامبر اکرم 

 میان بود نزدیک که ھنگامی و میان مسلمانان مبادرت ورزیده است،
 مداخله) اوضاع کردن آرم برای( ج جناب آن درگیرد، جنگی مسلمانان
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 و برآشفتند خزرج و اوس قبیله نمود، مثال در قضیه افک وقتی دو می
 و سکون به را آنان از فراز منبر ج پیامبر اکرم بجنگند، باھم بود نزدیک
 صحیح بخاری[نمودند.  سکوت و گشتند آرام که این تا داد دعوت آرامش

 .])٢٧٧٠( ) و صحیح مسلم٤١٤١(
 بن عمرو بنی قبیله بین صلح برقراری برای ج ھمچنان پیامبر اکرم

 س ساعدی سعد بن سھل از نسائی روایت در بردند. تشریف آنان نزد عوف،
 کرد بروز اختالفی انصار از گروه دو میان«: گوید می وی که شده روایت
 صلح آنان میان تا رفت آنجا ج پیامبر اکرم زدند، نیز سنگ با را یکدیگر حتی

 .]٥/٣٣٨ مسند امام احمد[» ...نماید برقرار

 بشری سرشت و طبیعت پنجم: مراعات مطلب 
 آدمی با ھمچنان و بوده بشر خلقت ابتدای از چشمی غیرت و رقابت و ھم

شوھر  ھم زنان میان این خصلت در میان زنان خصوصاً  بود، خواھد ھمراه
 که شوند می خطایی مرتکب گاھی آنان از برخی خورد، می بیشتر به چشم

 متفاوت کامالً  ای بگونه او با بزند، سر عادی احوال در دیگر فردی از اگر
 را مسأله این خویش ھمسران میان در ج پیامبر اکرم شد. خواھد برخورد

 و صبورانه ای بگونه مورد این در آنان اشتباھات با و فرمود می مراعات کامالً 
 بخاری امام از است روایتیاش  نمونه نمود، می برخورد انصاف و عدل با توأم
 ج پیامبر اکرم: گوید می س انس است، نموده روایت س مالک بن انس از که
 برای المؤمنین امھات از دیگر یکی که بود خویش ھمسران از یکی نزد

 و زد خادم دست بر ج پیامبر ھمسر آن فرستادند، غذا ای کاسه ج پیامبر
 را کاسه ھای تکه ج جناب آن شکست، و افتاد زمین بر او دست از کاسه
 مادرتان: فرمود کرد، می جمع کاسه آن در را غذاھا که حالی در و نمود جمع

 ھمسر برای تا داد خادم به را ھمسر آن سالم ۀکاس سپس و ورزید، غیرت
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 بود شکسته را آن که ھمسری ھمان برای را شکسته کاسه و ببرد دیگرش
 ])٥٢٢٥( صحیح بخاری[ .گذاشت باقی

 را ایشان و است شده عجین و سرشته شان طبیعت با زنان آری! غیرت
 حتی دارد، می باز اندیشی عاقبت از و نموده وادار گوناگونی کارھای به

  .بیند نمی را آن پایین رودخانه باالی از بیاید، زن غیرت ھرگاه اند، گفته



 

 

 بخش ششم
 اخالق نبوی در جنگ و صلح

 ج به غزوات پیامبر اکرمی مطلب اول: نگاه
طی بیست و سه  را ج پیامبر اکرم اعزامی ھای گروه و ھا سریه ھا، غزوه اگر

 ج که پیامبر اکرم شود می روشن خوبی به دھیم، قرار بررسی سال بعثت مورد
 ھا جنگ آتش آن خاطر به جاھلیت در که را ھایی انگیره و اھداف توانست
 معنای به جنگ، جاھلیت دوره زیرا در. دھد تغییر بود، افروخته بر ھمیشه

 و دشمنی تجاوز، و ستم کشتار، و قتل چپاول، کاری، خراب غارتگری،
 زنان، حرمت ھتک ویرانگری، کشی، ضعیف جویی، انتقام و خونخواھی

 بردن بین از و کشی نسل و کنیزان و کودکان به نسبت سنگدلی و خشونت
 به اسالم برکت به جاھلیت دوران جنگ ھمین اما. بود آبادانی و آبادی

 قرار بر و دشمنی و خشونت نظام از انسان رھایی برای مقدس جھادی
 اش شالوده که جاھلیت دوره جنگ نظام و یافت تغییر انصاف و عدل کردن

 دیگری نظام به بود، استوار قوی، دست به ضعیف حقوق شدن پایمال بر
 تا شدند می گرفته نظر در ضعیف زورمند، و قوی افراد درآن، که شد تبدیل

 دگرگون بکلی جنگ، طبیعت و نھاد آری،. شود گرفته آنان از ضعیفان، حق
 و مردان فریاد و داد به تا درآمد ای فداکارانه مبارزه و جھاد صورت به و شد

 و شھر این از را ما! پروردگارا: «گویند می پیوسته که برسد کودکانی و زنان
 خودت، جانب از ما برای و بده، نجات ستمکارند، آن ساکنان که دیار

 خیانت، و نیرنگ از زمین که بود جھاد بوسیله .»بفرست یاوری و سرپرست
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 رعایت و رحمت مھربانی، و محبت امنیت، و صلح شدو رھا تجاوز، و گناه
 .یافت گسترش جوانمردی و دیگران حقوق

 ای شرافتمندانه اصول و کرد تدوین قوانینی جنگ برای ج پیامبر اکرم
 نمود ملزم آن رعایت به و کرد آشنا مقررات آن با را سپاھیانش و نھاد بنیان

. ندانست روا برایشان شرایطی ھیچ در را مقررات و اصول آن از تجاوز و
 فرماندھی ج الله رسول که زمانی: کند می روایت پدرش از بریده بن سلیمان

 به را ھمراھانش و خودش سپرد، می اصحاب از یکی به را ای سریه یا سپاه
 با و بجنگید، الله راه در و الله بنام: فرمود می و کرد می سفارش الھی تقوای

 پیمان و خیانت اما کنید، جھاد بجنگید؛ اند، ورزیده کفر الله به که کسانی
 را کودکان نکنید؛) گوش و بینی بریدن( مثله را کسی و نکنید، شکنی
 و. بگیرید آسان: فرمود می و نباشند گیر سخت که داد می دستور و. نکشید
 خود از و نکنید متنفر را ھا آن و کنید جلب را مردم اعتماد و نگیرید سخت
  ])١٧٣١( صحیح مسلم[. »مرانید

 را ھا آن شدی، مواجه مشرک دشمن با ھرگاه«داد:  می ھمچنین دستور
 و بپذیر را آن نیز تو پذیرفتند، را ھرکدام کن، دعوت مطلب سه این از یکی به
 دعوت اسالم بسوی را آنان نخست کن، داری خود آنان با جنگ و قتال از

 خودداری آنان با جنگ از و بپذیر را آنان اسالم نیز تو پذیرفتند، اگر کن،
 تسلیم به را آنان کردند، انکار شدن مسلمان و اسالم پذیرفتن از اگر کن،

 از و بپذیر دادند، مثبت جواب اگر کن، دعوت مالیات پرداخت و شدن
 خدا از آنگاه کردند، انکار پیشنھاد این از اگر بردار، دست آنان با جنگیدن

 ])٢٦١٢( ) و سنن ابو داود١٧٣١( صحیح مسلم[ .»کن قتال آنان با و طلب یاری
 ھا آن بر بامدادان تا رسید، می قومی سکونت محل به شبانگاه ھرگاه

 و ھا بچه کشتن از و مردم کاشانه و خانه سوزاندان از بشدت و برد نمی ھجوم
 در اموال بردن تاراج به و غنیمت اموال دزدیدن از و کرد می نھی زنان
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 نھی درختان قطع و حیوانات کشتن و کشتزارھا کردن ویران از و ھا جنگ
 مکه فتح در. نداشت وجود آن جز راھی که اضطراری حالت در مگر. کرد می

 از! نکشید را اسیری! نکنید دنبال را ھا یفرار و نکشید را ھا زخمی: فرمود
 یا و مسلمانان پیمان ھم که کافرانی کشتن از و نمایندگان و سفیران کشتن

 او با که را کافری ھرکس: «فرمود و کرد نھی شدت به ھستند، ھا آن امان در
 آن بوی چه اگر رسید نخواھد مشامش به بھشت بوی بکشد، ایم، بسته پیمان

  ])٣١٦٦( صحیح بخاری[ .»رسد می مشام به راه، سال چھل فاصله از
 و قتل جھاد، ارزشمند قواعد و اصول گذاشتن با ج اکرم پیامبر ،آری

 به را جنگ و نمود پاک جاھلیت دوران ھای پلیدی و ھا زشتی از را کارزار
ترجمه رحیق مختوم  ج بر گرفته از کتاب سیرت رسول اکرم[ .کرد مبدل مقدس جھادی

 . ])٥٢٨( ص

 ج مطلب دوم: برداشت نادرست برخی، از غزوات پیامبر اکرم
نزد  بوقوع پیوست، ج اکرم امبریپ زندگانی خیتار در هکغزوات و معارکی 

 نید« گویا اسالم هکاست  آورده وجود به را شبھه نیبرخی کوتاه اندیشان ا
 ج که طی بیست و سه سال بعثت پیامبر اکرم حالی در. است »ریشمش

کمتر از یک سال را در بر گرفته است و متباقی  ج کلیه غزوات آنجناب
 در تربیت افراد، رشد جامعه و تفوق اخالقی ج ی بعثت ایشانھا لسا

 انسانیت انجام پذیرفته است.
 اسالمی، ومتکح لکیتش و مدینه منوره به ھجرت از پس ج پیامبر اکرم

صلح با قبایل یھود  از جمله. ردک برگزار متعددیھای  صلح خود دشمنان با
 ه با مشرکین مکه و غیرھما.یبیدر مدینه و صلح حد

را با تأمل و تعمق مطالعه نماییم درمی یابیم  ج اکرم امبریپ رهیوقتی س
و رھایی از بندگی و  گانه،یسوی الله  به دعوت ج که ھدف واالی ایشان
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بنابر این وقتی فرماندھی  بردگی و گردن خم نمودن به مخلوق بوده است؛
 از نمود که قبل می فرستاد به وی توصیه می را برای رویارویی با دشمن

 و شدن تسلیم بسوی یا اسالم را بسوی دشمن باید دشمن، بر تھاجم
 انکار) تسلیم و اسالم( پیشنھاد دو این از اگر نماید، دعوت جزیه پرداخت

 را پیش بگیرد. مبارزه و قتال سوم راه آنگاه کردند
 از نکمم جای تا مدت بیست و سه سال رسالت، در ج آنجناب البته

لشکر اسالم  هک ه،یبیحد صلح بطور مثال در. ردک می و درگیری دوری جنگ
 اسالمی ومتکو ح شد منجر صلح مکیتح به از قوت و شوکت برخوردار بود،

 رفتندیپذ انیشیقر هکآنجا تا شد؛ شناخته تیرسم به شیقر انکمشر از سوی
 نرمش با ج اکرم امبریپ صلح تاریخی، نیا نورزند. در انتیخ مسلمانان به

پس . ندک جھانی را خود را برقرار و دعوت تیتوانست صلح و امن قھرمانانه
 رفِع  در ای و بوده اسالم انکی از دفاع در ای ،ج اکرم امبریپ رهیس در جنگ
 زی ھا.یانگ فتنه و نیکش مانیپ به نشکاسالم و یا در وا به دعوت موانع

و قضاوت منصفانه درباره  ج بناء مطالعۀ درست از سیره پیامبر اکرم
است  »ریشمش نید« اسالم این شبھه را که گویا ج اھداف غزوات ایشان

 کند.  می کامال رد

 نه تصادم مطلب سوم: گفتگو،
و تباھی  رانییو و اسارت و شتارک با توأم ھمیشه دانند که جنگ ھمه می

گاھی  اما دھد؛ نمی ھیچ عاقلی جنگ را بر صلح و برقراری ترجیح و است،
 و ظلم رفع ای متجاوز، دفع در جنگ با ھمه مصایب و مشکالتی که دارد،

 نییآ در هک چنان بود؛ خواھد مقدس هکبل مطلوب، تنھا نه حق، راه گشودن
و  دیشھ آن شتگانک که است معروف به نام جھاد یھای جنگ نیچن اسالم،

ِينَ وَ ﴿ فرماید: می از مقام واال به نزد الله متعال برخوردار اند، چنانکه قُتِلُواْ  ٱ�َّ
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ِ ِ� َسبِيِل  ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
َو�ُۡدِخلُُهُم  ٥َسَيۡهِديِهۡم َو�ُۡصلُِح بَالَُهمۡ  ٤فَلَن يُِضلَّ أ

َ�َها لَُهمۡ  ٱۡ�َنَّةَ   .]٦-٤[محمد:  ﴾٦َعرَّ
 زودی به .کند نمی ضایع را آنان اعمال هرگز الله شوند کشته الله راه در که کسانی و«
 به را آنان و .سازد می اصالح و نیکو را وضعشان و حال و کرد خواهد هدایت را آنان (الله)
 .»است کرده توصیف) قرآن (در آنان به که کرد خواهد داخل جنتی

 الله تعالی سوی بنده گی به دعوت ج البته ھدف از بعثت رسول گرامی
 ھدف مقدس، نیا انجام برای ج آنجناب و و یکتا پرستی ذات اقدس او بود،

 جنگ به خود اریاخت به گاه چیو ھ داد می حیترج جنگ بر را ھمواره صلح
 لکیتش منوره و نهیمد به ھجرت از پس ج اکرم امبریپ. آورد نمی روی

 و اسالمی حکومت اقتدار شینما گاھی بخاطر این شھر اسالمی در ومتکح
 را متعددی نظامی مانورھای وھا  تیمأمور تجاوز، از دشمنان ردنک دیناام

امبر یپ حضور چه در قالب غزوه با مانورھا، وھا  تیمأمور نیا. داد سازمان
  ه عملی شد.یّ بنام سر ج شانیا حضور چه بدون و ،ج اکرم

و نبرد  جنگ ھمگیھا  هیسر وھا  غزوه نیا هک کنند می تصور نیچنبعضی 
 با حتی گاھی و نظامی، برخورد بدون ھا آن از ارییبس هک درحالی بود؛

 بنی با صلح ودان به ای ابواء غزوه هک چنان د؛یرس انیپا به صلح مانیپ انعقاد
 اگست با مطابق یھجر دوم سال صفر ماه شد، این غزوه در منجر ضمره

 ھدف به مھاجران از تن ھفتاد با شخصاً  ج پیامبر اکرم یالدیم ٦٢٣ سال
 به را س عباده بن سعد نهیمد در و شد رونیب شیقر اروانک راه بستن
 به هکنیا تا رفت شیپ ھمچنان ج امبر اکرمیپ. نمود نییتع نیجانش عنوان
 بن عمرو با ج پیامبر اکرم غزوه نیھم در .نشد ریدرگ عمالً  و دیرس ودان
 آن متن هک بست یمانیپ بود، ضمر یبن سردار زمان درآن هک یضمر یمخش

 :است نیچن
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 بر یمبن ضمر یبن یبرا ج الله رسول محمد از استای  هنوشت ن،یا«
 با زیست قصد هک یسانک مقابل در و ھستند درامان اموالش با لهیقب نیا هکنیا
 تا و بجنگند الله نید با هکآن مگر خواھندشد، یاری باشند، داشته را شانیا

 به مانیپ نیا ند،ک مرطوب را ینیپشم لباس هک باشدای  هانداز به ایدر آب
 دیبا بخواند، یاری به را آنان ،ج امبریپ ھرگاه نیھمچن است، یباق خود قوت

 ])٣٢٣( ترجمه رحیق مختوم از عبد الله خاموش هروی ص[. »نندک اجابت
د. یو ھم پیمانان شان انجام ُمدلج بنی با صلح به رهیذوالُعش ۀھمچنین غزو 

 . ])٣٢٥( رحیق مختوم ص[ در این غزوه معاھده عدم تجاوز به امضا رسید.
 خود نوع در و ج امبر اکرمیپ غزوه نیبزرگتر هک ،کتبو غزوه نیھمچن

 یھای صلح بابرگزاری شد انجام مسلمان ھزار سی ھمراھی با و بود رینظ مک
 اساس بر منطقه ھمان در و عرب مستقر حییمس لهیقب و گروه نیچند با

 آمد ج پیامبر اکرم نزد ایله، فرمانروای رؤبه بن یحنه افت؛ی انیپا هیجز قانون
 نیز اذرح و جرباء اھل. بپردازد جزیه اینکه بر مبنی کرد صلح ج ایشان با و
ص  رحیق مختوم[. بپردازند جزیه گذاشتند قرار و کردند صلح ج پیامبر اکرم با
)٧٦١([. 

ھمچنان غزوه حدیبیه با صلح میان مسلمانان و مشرکین مکه انجامید، 
 نزدیک روستاھای و مدینه حومه در سال ششم ھجری اعراب ج پیامبر اکرم

 ششم سال القعده ذی اول دوشنبه روز و خواند؛ فرا حج به رفتن برای را
 پنجصد و ھزار قولی به و چھارصد و ھزار و سلمه ام ھمراه بود که به ھجری

 جز نداشتند خود با سالحی ھیچ سفر، این در. شد بسوی مکه بیرون نفر
و به قریشیان اعالن نمود که برای جنگ  بود نیام در که شمشیرھایی

به مکه رسید رفت و آمدھای نمایندگان  ج اند. وقتی پیامبر اکرم نیامده
 ج امبرپی را نزد عمرو بن طرفین صورت گرفت تا اینکه قریش سھیل
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 و اصول بر سپس و نمود صحبت مفصال ج فرستاد، و سھیل با پیامبر اکرم
 ])٥٧٧رحیق مختوم ([ .رسیدند توافق به چھارگانه صلح بندھای

در اولین اقدام شان پس از ھجرت به مدینه  ج ھمچنان پیامبر اکرم
 زیرا احتمال ھجوم بر مدینه از این شھر پیمان صلح بست، انیھودی منوره با

یھودیان راه  هک داشت ھم وجود احتمال نیو ا وجود داشت، دشمنان سوی
رقابت و عداوت را پیش بگیرند و با دشمنان مسلمانان سازش و ھمکاری 

 دشمنی تا آنان بست، صلح با معاھده ج امبر اکرمیپ اساس، نیا نمایند، بر
 ج رمکا برداشته شود. با این اقدام حکیمانه پیامبر انیم از ھا آن احتمالی

 بر توانند می هک ردک معرفی مسلمانان با »متحد« امتی عنوان به را انیھودی
 مدینه، از دفاع در نورزندو رنگین هک آن شرط به البته باشند، باقی خود نییآ

 .ندینما اریکھم

 ، نه درگیریبر نشر اسالم ج مطلب چهارم: حرص پیامبر اکرم 
 در متعال الله طرف اساسی ازبا دو ھدف  الھی پیامبران بدون شک ھمه

 خالقش، و بنده میان صحیح ارتباط برقراری یکی اند، شده مبعوث بشر میان
 »الله اال اله ال« طیبه کلمه در که خالق از غیر موجودی ھر تا از بندگی وپرستش

 میان حسنه روابط برقراری دومی و ھدف. شود اجتناب ورزد می خالصه
 .است احسان و تعاون و صفا و صلح و عدالت اساس بر جامعه، افراد

�ُّ « اساس نیز بر ج دعوت و رسالت پیامبر گرامی ما
َ
: قُولُوا، اُس َها انلَّ يَا �

) 
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

 )دیشو رستگار تا دییبگو الّله اال اله ای مردم! ال( »ُ�ْفِلُحوا)  اهللاُ ال
به نور اسالم  گمراھی از ھا انسان نجات و ،]١/١٤٢النبویه از البانی  ةصحیح السیر [

 بر را دوستی و جنگ، بر را صلح ھمواره ھدف، نیا به ابییراه دست و در بود،
 نه بود؛ یک اصلی خود نوبه به دادن حیترج نیا البته داد؛ می حیترج دشمنی
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 رسول شخص هیبیحد صلح شنھاد دھندهیطوریکه دیدیم پ. ظاھری و لیکش
 بود. ج الله

 دیآید، با می به میان ج نبردھای پیامبر اکرموقتی سخن از غزوات و 
چه  و نبرد و چه در اثنای نبرد، آغاز این نبردھا را چه در و عوامل اھداف

 ییک اساس بر لی،ک طور به ج زیرا پیامبر اکرم .مد نظر بگیریم نبرد از پس
 :داد می تن جنگ به ھدف دو نیا از

و  دفاعی، ج رسول اکرمنبردھای  از چون برخی: اسالم انکی حفظ یکی
خندق که  و مانند غزوه احد .بود اسالم نیسرزم به دشمن تجاوز بخاطر دفِع 

 دفاعی بودند. امالً ک
 انجام اسالم به دعوت راه سر بر موجود موانع بخاطر رفِع  ھدف دوم

 اسالم به دعوت ھرگونه از روز نخست مانِع  عرب انکشد. البته مشر می
بین مردم انتشار پیدا  ج پیامبر اکرم دعوت هک دادند نمی اجازه و بودند،

 و ج امبریپ با هکم انکمشر زیآم خشونت کند، به ھمین سبب برخوردھای
 و روحیھای  نجهکش و وبکسر و دیتھد را شانیا وستهیپ هک بود، مسلمانان

 مسلمانان ھجرت باعث ھا، نجهکش وھا  وبکسر نیھم هک ردند،ک می جسمی
 . شد مدینه و حبشه به

 ِبئر و حادثه عیَرج حادثه گر،یدو ماجرای غادرانه و غم انگیز د ھمچنان
توسط قبایل پیمان  و حافظان قرآن مسلمان مبّلغاِن  از تنھا  که ده َمعونه

 دعوت اسالم تعلیم برای آنان از هک بود حالی در نیا شدند؛ عام شکن قتل
 .بود شده

ری حمالت یگ شیپ بخاطر ج ھمچنان برخی از نبردھای پیامبر اکرم
زی یانگ فتنه و نیکش مانیپ به نشکبخاطر وا گریید و مترقبه دشمن،

گاھی ج اکرم امبریپ ھجری، پنجم سال در مثال. مشرکین بود  یافت که آ
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 اقدامی ھم در ج ایشان را دارند، نهیمد به ھجوم آمادگی مصطلق بنی لهیقب
 .])٣٤٨-٣٤٦( ص مختوم رحیق[. ردک حمله آنان به رانهیگ شیپ

 و و تبعید شدند، مجازات صلح، نقض پی در مدینه انیھودی نیھمچن
  .شد فتح نانشکسا زییانگ فتنه سبب نیز به بریخ

 زین و ج پیامبر اکرم رانۀیگ شیپ ھای جنگ در هک نماند ناگفته
قبایل صورت  زییانگ فتنه و نیکش مانیپ به نشکدر وا هک ھای جنگی
. داشتند پنھانی دشمنی ای و ھجوم، قصد ابتدا مقابل طرف در واقع، گرفت،

 و دولت اسالمی، انکی دیتھد به پاسخ توان می راھا  جنگ گونه نیا رو، نیازا
 .شد می واقع دشمن داتیتھد عمق اساس بر هک دانست، دفاعی تیماھ دارای

 بر خصوم و دشمنان ج نظیر پیامبر اکرم بیی مطلب پنجم: شفقت و مهربان
لطف الله متعال در زمین بود، ایشان نه تنھا  و رحمت جلوۀ ج اکرمپیامبر 

 مرحمت و رحمت نظر عالم به موجودات به ھمۀ بلکه ،ھا انسان به
الله متعال در مورد  کرد، می رفتار آنان با اساس این بر و نگریست می

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ﴿ فرماید: می ج آنجناب
َ
ٓ أ  ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٧ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ َوَما

  .»نفرستادیم جهانیان برای رحمتی جز را تو ما«
 محبت با و ورزید می رحمت مردمان ھمۀ به نسبت ج پیامبر اکرم ،آری

شفقت الھی در جھان بود،  و رحمت آور پیام ج چون ایشان نمود، می رفتار
 و کرد می رفتار اساس ھمین بر مشرک و مسلمان کافر، و مؤمن لذا با

نسبت به ھمه سخت دلسوز  ج بود، ایشان ھمگان نجات و ھدایت خواھان
 ایشان محبت و صداقت در توانست نمی کسی بود، چنان دلسوزی که

 کفر به و کفار حق منکران خواست نمی دھد، ایشان راه دل به تردیدی
 حدی به دلسوزی این وارد شوند، جھنم آتش و به بمانند، باقی خودشان
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�َّ ﴿ :فرمود ج آنجناب به خطاب الله متعال بودکه
َ
لََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك �

ْ ُمۡؤمِنِ�َ   از - خودرا جان آورند نمی ایمان که این از شاید« ]٣[الشعراء:  ﴾٣يَُ�ونُوا
 .»کنی هالک - اندوه شدت

 ج پیامبر اکرم اذیت و آزار از ھیچگونه این در حالی بود که مشرکان
 خودداری ج آنجناب ریتحق و دیتھد و آزار و ورزیدند، از سرزنش نمی دریغ
 سر را به خاشاک و خاک گاھی خواندند،  می وانهید را ایشان کردند،گاھی نمی

 سرا داستان و شاعر و و دروغگو جادوگرش و ساحر. ختندیر  می شانیرو و
 و انکودک گاھی و سرودند  می شعر ایشان وھشکن در گاھی خواندند،  می

 ادی ناپسند و زشت سخنان با را ج آنجناب تا داشتند  می وا را خود بردگان

 لََقدْ «در اشاره به آزار و اذیت مشرکین چنین فرمود:  ج نند. پیامبر اکرمک
وِذيُت 

ُ
ِ  يِف  أ َحدٌ  يُؤَْذى َوَما ا�َّ

َ
 ة) و سلسل٦/٣٣٣( ولیاءاأل  ة) وحلی٥١٥سنن ابن ماجه ([ »أ

 مثل کسی چیچنان در راه الله اذیت شدم که ھ« .])٢٢٢٢(ة حادیث الصحیحاأل 
بدست  خودش، مملکت در خودش، آری در شھر». نخواھد نشد اذیت من

 مورد آزار و اذیت قرار گرفت. خودش، بیگانه و اقربای
 با بود ھمراه مکه شھر در مسلمانان و ج پیامبر اکرم حضور سال سیزده

 آغاز در چهھا  آن ھمه دشمنی مشرکین، با شدید ھای اذیت و آزار و شکنجه
 و جنگ توطئه، ھمه آن الرغم علی و ھجرت، بعد از چه و دعوت

 درِ  بر ه،کم فتح از بعد ج جناب آن ،ج رمکا امبریپ برابر درھا  شیکرکلش
 رکف د؟ییگو می چه! انیشیقر! ھان :فرمود شیقر به خطاب و ستادیا عبهک

 فرزند و بزرگوار برادری تو: گفتند انیشیقررد؟ ک خواھم چه شما با دینک می
گویم که  می فرمود: من آنچه را ج سپس آنجناب .بزرگواری و میرک برادری

 «برادرم یوسف گفت: 
َ

�َب  ال َْومَ  َعلَيُْ�مُ  َ�رْثِ
ْ

رَْحمُ  َوُهو لَُ�مْ  اهللاُ  َ�ْغِفرُ  ايل
َ
 أ
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امِحِ�َ   او و آمرزد می را شما الله. ستین سرزنشی شما بر امروز« »الرَّ
 شبة از ابن نةیالمد خی) تار ١٨٢٧٥السنن الکبری از بیهقی ([. »است مھربانان نیمھربانتر

به  را در برابر دشمنان دیروزش شدت ج که پیامبر اکرم دیدیم .])٢/٧٢٣(
 گذشت و بخشش به راھا  دشمنی و وکینه رحمت، به را تندی شفقت،
 . پیراست

به ابو  انصار بود پرچمدار که حالی در س ُعباده بن مّکه سعد فتح روز در

 »الَكْعبَةُ  �ُْستََحلُّ  ايلَْومَ  الَملَْحَمِة، يَْومُ  ايلَْومَ «سفیان گفت: ای ابو سفیان! 
 حرمت شدن شکسته روز امروز است، انتقام و جنگ و کشتار روز امروز«

در میان  ج را به پیامبر س وقتی ابو سفیان این سخن سعد .»است کعبه

مُ  يَْومٌ  َهَذا َولَِ�نْ  َسْعٌد، َكَذَب «فرمود:  ج گذاشت آنجناب ُ  ُ�َعظِّ  ِ�يهِ  ا�َّ
سعد دروغ گفته، بلکه امروز روزیست « »الَكْعبَةُ  ِ�يهِ  تُْ�ىَس  َوَ�ْومٌ  الَكْعبََة،

کند و روزیست که کعبه با کسوه  می که الله تعالی کعبه را در آن تعظیم
  ])٤٢٨٠صحیح بخاری ([». شود می آراسته

 نگرفته قرار اذیت و آزار مورد ج پیامبر اکرم اندازه به فردی آری، ھیچ
کرد  می دشمنان و خصوم خویش را عفوھا  اذیت و ھمه آزار این با ولی. است

 ل عایشه المؤمنین ام گرفت. از نمی و درمی گذشت و از کسی انتقام
ِ  رَُسوُل  اْ�تََقمَ  َما«: فرمود که است روایت  يِف  نِلَْفِسهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ءٍ  ، ُحُرَماِت  ِمنْ  يُنْتََهَك  َحىتَّ  إيَِلْهِ  يُْؤَ�  يَشْ ِ ِ  َ�يَنْتَِقمَ  ا�َّ  بخاری صحیح[ »ِ�َّ

 گرفت نمی انتقام رسید، می اذیتی که به ایشان بخاطر ج پیامبر و« .])٦٧٨٦(
 .»گرفت می انتقام آن، بخاطر آنگاه،.شد می یحرمت بی الله، نید به هکنیا مگر
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 ج مطلب ششم: شجاعت پیامبر گرامی
 به را دعوتش هک است نیا ج پیامبر گرامی شجاعت لیدال نیبارزتر از یکی
الله  هکنیا تا نمود مقاومت شیقر سرداران و فارک برابر در و ردک آغاز ییتنھا

 ھمه و میتنھا من،: نگفت ھیچگاه ج اکرم رسول. گردانید روزیپ را او تعالی،
 نید به اراکآش را مردم و نمود لکتو الله بر هکبل اند؛ ستادهیا برابرم در مردم
 یشتریب تیقاطع آنان، ھمه از و بود مردم نیشجاعتر ،یو. خواند فرا حق

 .ماند می قدم ثابت ایشان، ردند،ک می فرار مردم، ریسا هک یمواضع در. داشت
در غزوه بدر آنگاه که با لشکری که سه برابر لشکر  ج شجاعت ایشان

مسلمانان بود دلیرانه ایستاد، در غزوه احد وقتی اشاعه شھادت رسول 
شجاعانه  ج پخش شد و مردم از میدان معرکه فاصله گرفتند ایشان ج اکرم

ری ایستاد و ھراسی به خود راه نداد، در غزوه احزاب در مقابل لشکر ده ھزا
مشرکان و خطر عھدشکنان قبایل یھود دلیرانه ایستاد، در غزوه حنین 

 ھمچنان ج رمکا پیامبر برگشتند، و ردندک پشت مسلمانان هک یھنگام
زد، اگر ھمچو  می راند و مردم را به برگشت صدا می فارک یسو به را مرکبش

لشکر داشت  نمی قائد شجاع و با ثبات و صبور در مقابل لشکر دشمن قرار
 ]١/٤٣٦ خطاب تیش محمود القائد از الرسول[شدند.  نمی اسالم ھرگز پیروز
از روزھای نخستین دعوت آشکار بود  ج اکرم پیامبر واالی آری شجاعت
 ای مسئله از و گذاشت می میان در را موضوعی با مشرکان ایشان به تنھایی

 با رویارویی از ترس و پذیرفت نمی را آن یشانھا لعق که گفت می سخن
 باز قضیه این نمودن آشکار از را ایشان آنان مسخره و اعتراض و مشرکان
 آشکار ھای نمونه زیباترین و ترین شگفت خود امت برای عمل این با و نداشت
 حق ضد بر ھا آن گرچه داد؛ با شجاعت تام ارائه را باطل برابر در حق کردن
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 را خود نیروی و توان تمام او با جنگ برای و بودند گردیده منسجم و متحد
  .بودند گرفته کار به

 شجاعت در میدان معرکه:
 ج پیامبر به ما که یافتم حالی در را خود بدر جنگ در: گوید می س علی

 ترین شجاع روز آن در و بود دشمن به ما فرد نزدیکترین او و بریم می پناه
 ])٦٥٤( احمد امام مسند[بود.  ج پیامبراکرم ما فرد

 د،یگرد مجروح شدت به جنگ نیا در ج رمکا امبریجنگ احد، پدر 
 شدت به سر هیناح از و ستکش شیھا ندندا شد، خونین شکمبار چھره

 شینما به ن،یسنگ نبرد نیا در شجاعتش و ثبات و صبر اینگونه و دید بیآس
 .گردید ھویدا و درآمد

 سخن ج رمکا پیامبر شدن یزخم از و بزرگ روز آن از س سعد بن سھل
 رسول زخم یسک چه که دانم می من سوگند، الله به: گفت و آورد انیم به

 با ج جناب آن زخم و ختیر می آب یسک چه و داد می شستشو را ج الله
 ل فاطمه و ختیر می آب س طالب یاب بن یعل. دیگرد مداوا چیزی چه

 باعث آب، شد متوجه ل فاطمه هک یھنگام. داد می شستشو را زخم
 زخم بر و سوزاند را آن و برداشت ریحصای  هقطع شود، می یزیخونر شیافزا

 ])١٧٩٠( صحیح مسلم[. شد متوقف یزیخونر جه،ینت در. گذاشت
 فیتوص نیچن نیحن نبرد در را ج الله رسول س عبدالمطلب بن عباس

 ج رمکا پیامبر برگشتند، و ردندک پشت مسلمانان هک یھنگام: دینما یم
 دست به را مرکبش افسار هک من. راند می فارک یسو به را مرکبش ھمچنان

 نیا در. نرود شیپ سرعت به تا دارم نگه را آن هک نمودم یم یسع داشتم،

 َكِذْب « :فرمود یم ج رمکا پیامبر اثنا
َ

نَا انلَّيِبُّ ال
َ
ِلْب  ،أ نَا اْ�ُن َ�بِْد الُْمطَّ

َ
 »أ
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 عبدالمطلب فرزند من، د؛یگو نمی دروغ هک ھستم یامبریپ من،«  :یعنی
 ])١٧٧٦( صحیح مسلم[. »ھستم

 و لولهیق قصد ارانشی و ج اکرم پیامبر الرقاع، ذات ۀغزو از بازگشت و در
 به یدرخت ریز یسک ھر. نمودند خاردار درختان یدارا یا دره در استراحت
 جابر. دیخواب یدرخت ریز یا گوشه در زین ج اکرم رسول. پرداخت استراحت

 م،یشد متوجه هک میبود دهینخواب ادیز ھنوز ما: دیگو یم س عبدالله بن
 را ینینش هیباد م،یآمد گرد شانیا نزد یوقت. خواند یم فرا را ما ج الله رسول

 من هک یحال در مرد نیا: فرمود ج الله رسول. دیدیم ایشان حضور در
 من دست از را تو یسک چه: گفت و بود برداشته مرا ریشمش بودم، دهیخواب

 س جابر... است نشسته نجایا او نونکا و الله: گفتم من بخشد؟ یم نجات
 نینش هیباد مرد آن اسم. ننمود دیتھد و سرزنش را او ج الله رسول: دیگو یم

  ])٢٩١٠( صحیح بخاری[. »بود حارث بن غورث
 ھنگامیھا  جنگ در ج رسول گرامی انگیز شگفت شجاعت بلی اوج

 در و گرفت می عھده بر راھا  جنگ فرماندھی خود ایشان که شد می نمایان
 پیروزی برای الله و راه در جنگ به را مسلمانان و رفت می فرو کارزار میدان

 .کرد می تشویق بود آورده ایمان به آن و بود گرفته عھده بر که رسالتی
 وقتی احد جنگ در حتی. نکرد فرار نبرد و جنگ میدان از وقت ھیچ ایشان

 برابر در ھمچنان قدم ثابت ایشان بودند، خورده شکست مسلمانان بیشتر که
  .کرد می مبارزه و جنگید می و بود ایستاده دشمنان باران تیر

 شجاعت در غیر جنگ:
 ھا جنگ غیر در ج پیامبر گرامی شجاعت ۀدربار س مالک بن انس

 مدینه مردم شبی. بود مردم فرد ترین شجاع و بھترین ج پیامبر: گوید می
 حالی در ج پیامبر. رفتند صدا آن منبع سوی به دلیل ھمین به. ترسیدند
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 زین اسب بر سوار که حالی در. آمد سویشان به بود کرده کسب را خبر که

لَْم تَُراُعوا لَْم «: فرمود داشت گردن به شمشیری و بود طلحه ابو نشده
ْو قَاَل:  »حَبًْراوََجْدنَاُه «: فرمود سپس »نترسید نترسید. «»تَُراُعوا

َ
: »إِنَُّه بَلَْحرٌ «أ

 عجیب صدای این شنیدن با مدینه مردم یعنی. »بود عیسر لییخ اسب این«
 . است افتاده اتفاقی چه بدانند تا شوند می خارج خانه از ترسان

 جانب از زین بدون اسپی روی بر تنھایی به که بینند می را ج پیامبر آنان
 گونه این شرایط زیرا. نماید می آرام را ھا آن و آید می ھا آن سوی به صدا

 زیرا. بود آویخته گردنش به را شمشیرش ھمچنین. طلبید می را سرعتی
 بود ھمراھش که اسپی گفت ھا آن به. باشد نیاز آن کاربرد به است ممکن
 منتظر ج پیامبر بنابراین. بود سریع دیگر عبارت به بود دریا یعنی بحر نامش
 .بیایند ایشان ھمراه خبر کسب برای تا نماند مردم خروج

. کرد مشورت یارانش با ج اکرم پیامبر احد و قبل از رفتن بسوی غزوه
. داشت دیگری نظر ج پیامبر اما. خارج مدینه بودند جنگیدن به معتقد آنان
 ج پیامبر زیرا. شدند پشیمان نظرشان از ج اصحاب. پرسید را ھا آن نظر
 کناری به و کرده رد را ج پیامبر نظر ما: گفتند انصار. داشت دیگری نظر

 دستور شما چه ھر: گفتند و رفتند ایشان پیش به دلیل ھمین به. ایم نھاده

إِنَُّه لَيَْس نِليَِبٍّ إَِذا لَِبَس « :فرمود ج گرامی پیامبر. دھیم می انجام دھید
ْن يََضَعَها َحىتَّ ُ�َقاتَِل 

َ
َمتَُه أ

ْ َ
برای ھیچ پیامبری « .])١٤٧٨٧( مسند احمد[ »أل

سپس  کند تن بر جھاد لباس امتش از دفاع برای گاه ھر شایسته نیست که
 .»بجنگد دشمنان با اینکه تا ،آورد در تن از آنرا



 ج یرسول گرام یاخالق یرتس    ٩٠

ی ها و اقلیتی با اسیران جنگ ج مطلب هفتم: برخورد نیک پیامبر اکرم
 غیر مسلمان (اهل ذمه)

را گذاشتند که  قاعده عمومی و در مورد اسیران جنگی اصل ج پیامبر اکرم
ھای  سرشار از عطوفت و مھربانی و شفقت بود که در ھیچ نظامی از نظام

 مسلمانان کهای  هغزو در نخستین ج بشری مثیل و نظیر ندارد، ایشان
: که نمود بر یاران تأکید و نموده این قوانین را وضع کردند، اسیر را افرادی

 ھمین به .])٤٠٩( المعجم الصغیر از طبرانی[ »کنید رفتار خوبی به سیرانا با«
 که کردند می رفتار نیکی به اسیران با آنقدر ج اکرم پیامبر یاران دلیل

 که بود درحالی و این دادند می نان اسیران به خوردند، می خرما اگرخودشان
  .بود فراوان خرما، و کمیاب زمان آن در نان

دین رحمت و مھربانی و شفقت است حتی با دشمن اسیر آری اسالم 
 برابر در احسان و خوشرفتاری به را مؤمنش بندگان الله متعال چون شده،

 به را آنان کار، این با و کند می ترغیب و تشویق آنان به دادن غذا و اسیران

َعامَ َوُ�ۡطعُِموَن ﴿ :فرماید می دھد طوریکه می وعده آخرت ھای نعمت ٰ  ٱلطَّ َ�َ
ِسً�ا ۦُحّبِهِ 

َ
 حاجت و محبت وجود با را طعام و « ]٨[اإلنسان:  ﴾٨ِمۡسِكيٗنا َو�َتِيٗما َوأ

 .»دهند می اسیر و یتیم و بینوا به خود،
مربی  ھای در ھر جا و در موضوعی توصیه ج شاگردان معلم اخالق

 از آن تخطی دادند و ھرگز می شان قرار ھای گرامی شان را روی دیده
از انسانیت را برای جھان ارایه داشتند ای  هکردند، این بزرگواران نمون نمی

 توصیه بنابر بلکه دادند؛ نمی اسیران به را خود غذای مانده ایشان باقی
 خودشان و کردند می جمع را رانیاس مانده پس غذای ج پیامبر اکرم

 آمده پیش برایش آنچه از س عمیر بن مصعب برادر ابوعزیز،. خوردند می
 بدر از مرا که آنگاه بودم انصار از گروھی میان اسیری در من: گوید می بود،
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پیامبر  توصیه بنابر آوردند، می غذای چاشت یا شب آنان ھرگاه لذا. آوردند
 و کردند می تقدیم من به را آن ابتدا بود، کرده ما به نسبت که ج اکرم

 به را آن افتاد، می نانی تکه کسی دست به ھرگاه و خوردند می خرما خودشان
 آن دوباره نیز او و کردم می رد را آن و کردم می شرم من و کرد می تقدیم من

) ٩٧٧( المعجم الکبیر از طبرانی[ !زد نمی دست را آن و گرداند برمی من سوی به را
 ])١/٦٤٥( و سیره ابن هشام

 لشکر پرچمدار حارث بن نضر از پس ابوعزیز این: گوید می ھشام ابن
 از یکی بلکه نبود؛ عادی فردی وی یعنی ])١/٦٤٥( هشام ابن سیره[. بود مشرکان

 سران و باک بی و دلیر افراد جز زیرا بود، مسلمانان دشمنان سرسخترین
 کند. حمل را پرچم تواند نمی کسی قوم،

رود  می است که با ھمه خالیق از باب مھربانی پیش ج این پیامبر رحمت
 زمین ی رویھا انسان تمام درباره عدالت نیکی، شفقت، و رأفت رعایت و بر

 در که کسانی با اند موظف مسلمانان که طوری به نماید می فراوان تأکید
 ھا آن با و باشند داشته اخالقی و انسانی رفتاری شوند، می اسیر نبرد جبھه

 شکنجه و آزار و اذیت تعرض، یا و کشتن به مجاز ھرگز و کنند رفتار نیکی به
 جنگ ھای جبھه در روزھا، آن معمول عادت و رسم خالف بر .نیستند ھا آن

 جلوه ج اکرم پیامبر بود، ھمراه اسیران شکنجه وکشتن با غالبا که نبرد و
 مھمان چون ھم اسیران با و دادند نشان را شان رحمانی وجود از دیگری

 کردند.  می رفتار
 بدر جنگ باسواد با اسیران، اسیراننظیر دیگر  بی در اقدام ج پیامبراکرم

خود را  توانند آزادی می مسلمانان دادن اطفال را اختیار داد تا در بدل تعلیم
 درھم ھزار تا درھم ھزار چھار از مبلغی پرداخت با نیز دیگران کسب نمایند؛

 آنجا از .نمود آزاد فدیه پرداخت را بدون نیازمند و فقیر افراد و. گردند آزاد
 .بودند سواد بی مدینه، اھل و دانستند می نوشتن و خواندن مکه اسیران که
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 به ندارد، پول که اسیران از یک ھر که داد دستور ج پیامبر اکرم ،بنابراین
 مھارت نوجوانان این وقتی و بیاموزد نوشتن و خواندن مسلمان نوجوان ده

ھمچنان پیامبر  .شد می آزاد اسیر آن کردند، می کسب را نوشتن و خواندن
 کرد آزاد فدیه گرفتن بدون را ھا آن و نھاد منت اسراء از تعدادی بر ج اکرم

 جمحی ابوعزه و رفاعه ابی بن صیفی و حنطب بن مطلب ھا آن جمله از که
 آزاد فدیه بدون را او و نھاد منت نیز ابوالعاص دامادش بر ھمچنان. بودند

 قرار این از ماجرا. بردارد زینب ایشان دختر سر از دست اینکه شرط به کرد
 مدینه به را کسانی و اموال خود اسیران فدیه پرداخت برای مکه اھل که بود

 فدیه تا فرستاد مدینه به اموالی ھم خدا رسول دختر زینب. فرستادند
 مادرش که را گردنبندی اموال، این ضمن و شود پرداخت ابوالعاص شوھرش
 ج اکرم پیامبر. فرستاد بود، داده ھدیه او به عروسی شب در خدیجه

 گرفت اجازه ازمسلمانان و شد متأثر سخت و افتاد گردنبند آن به چشمش
 ج اکرم پیامبر دادند، اجازه نیز مسلمانان کند؛ آزاد فدیه بدون را ابوالعاص که
 را زینب ھم ابوالعاص. بفرستد مدینه به را زینب که گرفت عھد ابوالعاص از

 مکه به عمره نیت که به نعمان بن سعد. نمود ھجرت زینب و گذاشت آزاد
 اسیران درمیان ابوسفیان پسر عمرو کرد، زندانی را او ابوسفیان، رفته بود

 نیز ابوسفیان و فرستاد ابوسفیان پدرش نزد را عمرو ج پیامبر اکرم.بدر بود
 .کرد آزاد را سعد

 و  ویژه اھمیت از بسیاری جھات از ج برخورد پیامبر اکرم این
 دھنده نشان و است برخوردار استراتژیکی و سیاسی مسائل در ای العاده فوق

 توجه و ج اکرم پیامبر مھربانی و قلب رأفت و باال بسیار ھوش و کاردانی
  .باشد می جامعه نیازمند و ضعیف اقشار به ایشان
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 یھودیان ج با اسیران، آنجناب ج اکرم برخورد نیک پیامبر ادامه در
 و و مسلمانان فتنه ج آنکه علیه ایشان از را پس نضیر بنی و قاعنیق بنی

 کرد صادر را آنان آزادی لیکن دستور اسارت درآورد ایجاد کردند به توطئه
 شمار انگشت نفر چند تنھا نیز مکه فتح در. نمود اخراج مدینه از را آنان ولی

 سایر و کودکان و زنان اما شدند، کشته گری توطئه جرم به مکه مردان از
به کتب سیرت مراجعه  .شدند آزاد ج اکرم پیامبر دستور به ھمگی مردان
 شود.

 پذیرد؛ نمی را بشریت به رساندن آزار و شکنجه سالم، و پاک آری! فطرت
. شوند نمی راضی نیز پرندگان و حیوانات شکنجه به پاک ھای فطرت بلکه

 تربیت شفقت و رحمت این اساس به نیز را بزرگوار صحابه ج پیامبر اکرم

امِحُونَ «فرمود:  می ایشان به اصحاب کرام. بود کرده  ارمَْحُوا الرَّمْحَنُ  يَرمَْحُُهمُ  الرَّ
ْهَل 

َ
رِْض  أ

َ ْ
َماءِ  يِف  َمنْ  يَرمَْحُْ�مْ  األ  کنند می رحم دیگران به که کسانی«، »السَّ

 در که کسانی بر کنید رحم پس کند؛ می رحم آنان به رحمن پروردگار
 .])٤٩٤١سنن ابو داود ([ .»کند رحم شما است بر آسمان در که کسی تااند  زمین

و  شفقت و رحمت عملی کرام شاگردان مدرسه نبوت نمونه صحابه بنابراین،
  بودند. مسلمان غیر و مسلمان از اعم بشریت ھمه مھربانی برای

 دینی: ھای با اھل ذمه یا اقلیت ج برخورد نیک پیامبر اکرم
 از »ذّمه« قرارداد مطابق و نندک یزندگ اسالم قلمرو در هک یتابک اھل

 دهینام »ینید ھای تیاقلّ « ای »ذّمه اھل« ند،ینما تیتبع یاسالم ومتکح
 و یحقوق یایمزا از ،»ذّمه« قرارداد از استفاده با توانند می ایشان. شوند می
 طیمح جادیا خواھان اسالم. شوند مند بھره یانسان مقام ستهیشا ھای یآزاد
 قلمرو در گوناگون ینید ھای تیاقلّ  نیب زیآم مسالمت یستیز ھم و امن

 ومتکح و آنان نیب »ذّمه« قرارداد انعقاد قیطر از هک است یاسالم ومتکح
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 نکنند، توطئه مسلمانان و اسالم ضّد  بر که زمانی شود و تا می حاصل یاسالم
 و عدالت به ھا آن با دارند وظیفه مسلمانان و آزادند کامالً  اسالمی کشور در

 دیگر کشورھای با مسلمانان و اسالم ضّد  بر اگر ولی کنند، رفتار نیکی
 و بگیرند را ھا آن فّعالّیت موظف است جلوی حکومت اسالمی ارتباط بگیرند

 .ندانند خود دوست را ھا آن ھرگز
 شدکه مطمئن و کرد ھجرت مدینه به ج اکرم پیامبر اینکه از پس

 و اعتقادی وحدت و بگذارد اجرا به را اسالمی جدید جامعه قوانین تواند می
 غیر با ارتباط برقراری به کند، عملی اسالمی جامعه در را نظامی و سیاسی

 و نیکبختی و امنیت و صفا و صلح که بود این ھدف،. پرداخت مسلمانان
 گرد ای منطقه وحدت لوای تحت را منطقه و شود حاکم منطقه در آرامش،

 ھا آن ھمه که آورد در اجرا به را قوانینی منظور این برای ج جناب آن آورد؛
 و تعصب از سرشار جھان در و بود غیرمسلمانان به نسبت آسانگیری و ایثار
 . رسید می نظر به سابقه بی غلو،

 در اگرچه آنان، بودند، یھودیان مدینه غیرمسلمان ھمسایگان نزدیکترین
 و مقاومت از ای نشانه ظاھرشان در اما بودند، مسلمانان دشمن باطن،

 نمود امضاء قراردادی یھودیان، با ج پیامبر بنابراین شد؛ نمی دیده خصومت
 آنان با وجه ھیچ به و داد مالشان و دین در کامل آزادی ھا آن به آن در و

 ج اکرم پیامبر .نگرفت پیش در را اموال مصادره و خصومت تبعید، سیاست
 اوضاع، و زمان اقتضای به نیز دیگر طوایف با در منطقه، صلح گسترش برای

 کرد. منعقد مشابھی قراردادھای
محفوظ است و کسی حق تعرض بر  ذمه اھل مال و در قلمرو اسالم جان

 ِمنْ  رَُجًال  َ�تََل  َمنْ «فرماید:  می در این مورد ج را ندارد، پیامبر اکرم ھا آن
ْهِل 

َ
ةِ  أ مَّ دْ  لَمْ  اذلِّ َنَِّة، ِر�حَ  َ�ِ

ْ
سنن [ »اَعًما َسبِْع�َ  َمِسَ�ةِ  ِمنْ  يَلُوَجدُ  ِر�ََها َو�ِنَّ  اجل
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 خوش بوی برساند، قتل به را ذمه اھل از فردی که کسی« .])٤٧٤٩نسایی (
 فاصلۀ از بھشت خوش بوی که آن حال. رسید نخواھد مشام وی به بھشت
 ».رسد می مشام به سال ھفتاد

 کتاب اھل بر به مسلمانان دستور داد که نباید ج ھمچنان پیامبر اکرم
در حالیکه راضی  شود گرفته ھا آناز  نباید چیزی جور و ستم صورت گیرد و
. باشد قدرتشان و طاقت فوق که شوند مکلف نیستند و نباید به چیزی

 «فرماید:  می چنانکه
َ

ال
َ
وِ  ُمَعاِهًدا، َظلَمَ  َمنْ  أ

َ
وْ  اْ�تََقَصُه، أ

َ
وْ  َطاقَِتِه، فَْوَق  لَكََّفهُ  أ

َ
 أ

َخذَ 
َ
نَا َ�ْفٍس، ِطيِب  بَِغْ�ِ  َشيْئًا ِمنْهُ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َحِجيُجهُ  فَأ

ْ
سنن ابو داود [ »ال

گاه باشید؛ کسی« .])٣٠٥٢(  یا و کند ستم خود پیمان ھم کافرِ  بر که آ
بدون  یا و وادارد توانش از بیش کاری به را او یا و بشکند را پیمانش

 بازخواست را او من خصم اویم و قیامت روز در بگیرد، چیزی او از رضایتش
 ».کرد خواھم

 تام عطوفت و عام رأفت و رحمت از ج اکرم طوریکه دیدیم پیامبر
 مسلمانان به اختصاص ج آنجناب مھربانی و رحمت این بود، مند بھره

سایر قبایل  و مکه مردم ھدایت بر که گونه ھمان ج جناب آن. نداشت
 تعبیر به و بود چنین نیز کتاب اھل ھدایت برای داشت، بسیار تالش مشرک

 اساسی ھای جلوه از یکی مسئله این و »بود مردم ھدایت بر حریص« قرآن
 .است عالمیان بر ایشان رحمت



 

 

 بخش هفتم
 در انظار دیگران ج پیامبر اکرم

 ج باره پیامبر اکرمدر ای از گواھی اندیشمندان غیر مسلمان نمونه
 شخص ج الله رسول که بودند تصور این به  گذشته ھای زمانه از ھا غربی

 آسایش ھای قله به را خویشتن نیرنگ خودخواه و جاه طلب بود که به
واالی  شخصیت از علم، پیشرفت و زمان گذشت با بختانه خوش رسانید!! اما
 علمی ھای داشته حقانیت و وی فرد به منحصر ھای ویژگی ،ج پیامبر اکرم

 ھمچنین برخی خاورشناسان .کردند پیدا بھتری و بیشتر ایشان شناخت
 شرافتمندانهخارج نشده  پیامبر اسالم به نسبت انصاف  جاده از غربی
 ایجاد کردند. مثبت تحول و در تحقیقات شان کردند رفتار

 متعھد نویسندگان بیستم، و نوزدھم قرن اواخر از جانب دیگر در
 به دست ج پیامبر اکرم و اسالم با مسلمانان غیر آشناکردن برای مسلمان،

 و ساختند منتشر اروپایی مختلف ھای زبان به شماری بی آثار و شدند کار
  .گفتند پاسخ علمی اسلوب و دالیل با را خاورشناسان تردیدھای و انتقادھا

 فرھنگ علمِی  طرِح  به غربی ھای مسلمان دانشگاه استادان سوی دیگر از
 را امریکا و اروپا متفکر و الفکر منور قشر که ای شیوه به مجامع در اسالمی

 و اروپا در کتاب صدھا سال ھر گذشت دادند تا جایی که با قرار تأثیر تحت
 و ھا ویژگی از و شود می نشر و طبع ج درباره اسالم و پیامبر اکرم امریکا
 آورند. می میان به سخن ج پیامبر اکرم کمال
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 و غربی مندان دانش و نظران صاحب ھای دیدگاه از مختصری ما در اینجا
 شما با اند گفته ج الله رسول عالی شخصیت مورد در که را مسلمان غیر

 ج کریم نبی واالی جایگاه و عظمت بیان برای ھرچند سازیم؛ می شریک
 جناب أ الله چون نیست؛ ھم غربی اندیشمندان تأیید و دیدگاه به نیازی
 منحیث است و ما کرده توصیف ستوده و انسانی اوصاف بھترین با را ایشان

 و اقوال این به و نیازی داریم، ایمان ج آنجناب نبوت و رسالت به مسلمان
  گردد: برمی چیز به دو آن ذکر علت اما. دیگران نداریم ھای گفته

 ذکر بخاطری را ج باره پیامبر اکرمدر خاورشناسان یکی: سخنان
 را ھا آن دانند، می را آن نام فقط اسالم از که مسلمانانی از بعضی کنیم تا می

 رھا او از پیروی که ـ پیامبرشان ۀدربار مسلمانان غیر که را آنچه و بخوانند
 به ھا آن راستین بازگشت برای آغازی شاید. بخوانند گویند، می ـ اند کرده
فرھنگ  دنبال به کورکورانه که کسانی به تذکری باشد و باشد، دینشان سوی

 را ج پیامبر اکرم چگونه غربی، دانشمندان که بدانند تا اند، ھا بیغر
 بزرگ پیشوای و مقتدا را او و نھند می ارج را شخصیت ایشان و ستایند می

 !کنند می معرفی جھان
 پیامبر این حقیقت و آیند خود به تا بخوانند را آن مسلمانان دوم: غیر

 اسالم سوی به که است امید. بشناسند خود کیشان ھم زبان از را ج امین
 شناخت برای جدی و راستین جستجوی برای سرآغازی این و شوند ھدایت

 .باشد بزرگ دین این

 توماس کارالیل نویسنده اسکاتلندی
 اسکاتلندی و نویسنده فیلسوف دان، ریاضی نگار، تاریخ کارالیل: توماس
 دوستانش و بود متفکری جوان] ج پیامبر گرامی اسالم[ او«: است نوشته

 .بود وفا و صدق  نمونه زیرا بودند، داده »امین« لقب او به



 ج یرسول گرام یاخالق یرتس    ٩٨

 ھیچ که بودند دیده ھمه و بود درستکار خود پندار و گفتار در! آری
 من. نباشد پندی و حکمت آن در که شود نمی خارج دھانش از ای کلمه

 در سودی که جایی در و کرد می پیشه خاموشی غالباً  که ام شنیده اش درباره
 گشود، می سخن به لب چون و بست می فرو دم دید، نمی] گفتن[ سخن

 .بود حکمت و اخالص فضل، پند، سراسر گفتارش
 و بزداید را شبھاتش آنکه مگر شد، نمی وارد موضوعی ھیچ در

 بشکافد را آن اعماق و بردارد حقیقت از پرده و سازد روشن را ھایش تاریکی
 !است آن از بھتر خاموشی گرنه و باشد، چنین باید گفتن سخن راستی به و

 و فریبنده رنگش بود، نیکو قامتی و نورانی زیبا، سیمایی دارای ج محمد
 ولی بود، التأثیر سریع مردی ج محمد. داشت سیاھی   درخشنده چشمان

 دل در و مرد جوان پاک، دل تیزھوش، طینت، پاک قلب، خوش بسیار
. ساخت می روشن را فضا آن با که بود پرفروغی چراغ بسان تار ھای شب

 پرورش ای مدرسه ھیچ در و داشت متعالی و بزرگ منش که بود مردی
 و مدرسه از بالطبع زیرا نیاموخت؛ درسی او به آموزگاری ھیچ و نیافت

 راستی به. برد سر به صحراھا قلب در تنھا را زندگانی. بود نیاز بی آموزگار
 زن آن برای ابتدا در چگونه! خدیجه با او حکایت است جذاب و شیرین چقدر

 با شام بازارھای در را خود مأموریت و رفت می شام به تجارت جھت به
 چگونه و داد می انجام امانت و دوراندیشی روی از و شیوه بھترین
 تر قوی و بیشتر روز به روز ج محمد به نسبت زن آن محبت و گزاری سپاس

 چھل زنی خدیجه شد، برقرار شان میان در زناشویی پیوند چون و شد می
 اما نداشت، سال پنج و بیست از بیش ج محمد که صورتی در بود، ساله

 در رویی خوش و زیبایی از آثاری ھنوز خدیجه، سن کبر وجود با نماند ناگفته
 به خوشی و صفا الفت، توافق، کمال در خود ھمسر با ج محمد. بود باقی او
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 دربارۀ جهان دانشمندان نظریات[. »داشت نمی دوست او جز را ھیچکس و برد سر
 .]١٣٦-١٣٥محمد؛ از حسین وجدانی ص و قرآن

 یسیانگل یسندهنو یلس یسجرج
 ج محمد« :گوید می انگلیسی  نویسنده) م١٧٣٦-١٦٩٧( سیل جرجیس

 دشمنانش که بود آن برعکس کامالً  و داشت را اخالق نیکوترین و بھترین
 برای که بود کسی و بود پلیدی و بدی ھر از منزه او کنند؛ می اش معرفی
 محمد؛ از و قرآن دربارۀ جهان دانشمندان نظریات[. »خاست پا به بشر اخالق اصالح

 .]٧٥ ص وجدانی حسین

 یشناس آلمان اسالمی مار آنه یسورپروف
 محمد، کتاب در معاصر آلمانی، شناس شیمل اسالم ماری آنه پروفسور

 است، انسان ھای زیبایی   ھمه اعالی مثِل  محمد« :نویسد می خدا رسول
خدا؛  رسول محمد،[. »ھویداست سراپایش از نیز معنوی صفات ترین شریف زیرا

 .]٥٩ص الهوتی حسن ترجمۀ

 انگلیسیی دمستر جون 
 خیرخواھان تریِن  بزرگ محمد« :گوید می انگلیسی فینرات دی جون مستر

 اگر و. است عالم تمام در عقول ترین عالی از یکی   نشانه ظھورش و بشر نوع
 و بزرگ رادمرد این به که است سزاوار بنازد، خود فرزنداِن  به بخواھد آسیا

 اگر است شدید ھای ظلم از یکی البته کند، افتخار جھان در مانند بی
 در که است کسی ھمان او زیرا نکنیم؛ ادا را بزرگوار مرد این حق بخواھیم

 مخفی ما بر که بود توحش و انحطاط از ای درجه در عرب ظھورش، ھنگام
 در اسالم دیانت که انواری اثر بر و او، بعثت از پس که بینیم می باز و نیست

 سامان آن اوضاع چگونه افروخت، گرویدند، آن به میل با که آنانی ھای دل
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 در تردید باید را محمد بعثت در تردید که است اساس ھمین بر. شد دگرگون
 نظریات[. »است جھانیان و جھان تمام بر حاکم که دانست خداوندی قدرت

  .]٧١ وجدانی حسین محمد، از و قرآن دربارۀ جهان دانشمندان

 شناس رومانیایی کونستان ویرژیل اسالم
 شناس اسالم و نویسنده دانشمند،) م١٩٩٢-١٩١٦(گیورگیو  ویرژیل کونستان

 :نویسد می شناخت باید نو از که پیغمبری محمد کتاب در رومانیایی
 از پیش مرد آن محمد، ستایش قابل اخالقی صفات از نظر قطع«

 پیامبری به نداشت، نبوغ اگر و بود نبوغ دارای پیغمبری، به شدن مبعوث
 .]٣٨ -٣٧ منصوری الله ذبیح شناخت؛ ترجمۀ باید نو از که پیغمبری محمد[. »شد نمی برگزیده

 نویسنده روسیی لئون تولستو
 است کسانی از روسی، مشھور نویسندۀ) م١٩١٠-١٨٢٨( تولستوی لئون

 و شھوترانی و طلبی سلطنت به را اسالم مقدس شارع که اشخاصی رّد  که
  حکیمانه سخنان و نوشت محمد نام به جالبی کتاب اند، داده نسبت دیوانگی

 عنوان با و ترجمه روسی زبان به و آورد گرد مخصوصی  رساله در نیز را او
 :است نوشته چنین وی. کرد منتشر محمد سخنان

 ترین بزرگ از اسالم، پیغمبر که نیست تردیدی و شبھه گونه ھیچ جاِی «
 شایانی خدماِت  بشریت  جامعه به که مصلحی ھم آن است، دنیا مصلحان

 و خونریز ملت یک که است بس او برای مباھات و فخر این و است کرده
 را ترقی راه و رھانید شنیع و زشت اھریمنان و عادات جنگاِل  از را وحشی

 شگرفی کارِ  چنین به تواند نمی عادی مرد ھر آنکه حال گشود؛ رویشان فرا
 سزاوار اسالم، پیغمبر شخیِص  شخِص  بنابراین، بگیرد؛ نتیجه و کند اقدام
 و عقل با توافق دلیل به نیز اسالم شریعِت  و است اکرام و احترام گونه ھمه
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 غالم سید ما، پیامبر زندگی از هایی داستان[. »شد خواھد گیر عالم آینده در حکمت،
  .]١٥٣ :ص رضا سعیدی،

 استاد مسیحیت اندونیزیایی ،دکتر نیس
 بیرمنگام، دانشگاه در مسیحیت استاد و اندونزیایی دانشمند نیس، دکتر

! بزرگواران  سالله ای و! مکه فرزند ای« :گوید می ھایش کنفرانس از یکی در
 قید از جھان بخش رھایی ای و! نیاکان و پدران عظمت و مجد  بازآورنده ای و

 موھبِت  این بر را خدا و نازند می تو به جھان تنھا نه! باطل معبودان عبودیت
 تقدیر نیز ھایت کوشش و مساعی تمام از بلکه گوید، می سپاس گرانقدر

 .کند می
 به جھانیان برای را صلح که کسی ای و! ابراھیم دودمان  بازمانده ای
 را خود شعار و کردی جلب خود به را انسانیت ھای دل و آوردی ارمغان
 ات دینی احکام در که کسی ای و دادی قرار) عمل و گفتار در( اخالص

. !»بپذیر مرا تشکراِت  دارد، بستگی او نیت به ھرکسی کار: ای گفته
 .]٢٠ :ص ما، پیامبر زندگی از هایی داستان[

 نویسندۀ فرانسویی فرانسوا مار
  نویسنده و فیلسوف دانشمند،) م١٧٧٨-١٦٩٤( ولتر آروئه ماری فرانسوا
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 دکتر واکستون دانشمند ایتالیایی
 من از کسی اگر« :است نوشته ایتالیایی دانشمند کوستا واکستون دکتر

 است، شده واقع تو ستایش مورد ھمه این که محمد] حضرت[ بپرسد
 مانند، بی سرور و نامی مرد این: گفت خواھم ادب و احترام کمال با کیست؟

 حکومت بزرگ و رییس بود، خداوند  فرستاده اینکه بر عالوه که است کسی
 مرجع حکومت، آن که طور ھمان و است آن مانند بی شریعت واضع و اسالمی

] حضرت[ خود بود، شان اجتماعی مصالح حامی و مسلمانان تمام پناه و
 و پیشوا ترین بزرگ کلمه، معنی تمام به نیز آن، مؤسس و بانی محمد،
 ترین بزرگ و ترین عالی در او ای فرماندھی و سیادت. بود سیاسی  فرمانده
 حقیقت، در و کرد می تجلی است، کرده تجربه بشر که ای فرماندھی مظاھر

 و راستی  نمونه ج محمد اگر پس. نیست و نبوده او برای مانندی و نظیر
 دینی سیاست ھای مقام بلندترین حایز و نبود حقیقت  مجسمه و درستی

 اخالص، وجودش سراسر و نبود واقعی فرمانروایی سزاوار و شد نمی
 مبدأ آن پیشرفت و خود ملت نجات راه در فشانی جان و پاکی استقامت،

 اگر و نبود خواند، می فرا آن سوی به که مانند بی دین آن و آورد که عالی
] حضرت[ اگر آنکه خالصه داشت، برنمی گام مانند بی فکر آن ترویج برای

 ترک را او یارانش قطعاً  بود، سنگدل و بدخو و بود نمی مزایا آن دارای محمد
 .شدند می پراکنده پیروانش و کردند می

 و پیروان برای و است تقوا و مردانگی  مجسمه که بزرگوار پیغمبر این اما
 منزه و عالی بسیار و پاک و مقدس راه یک بود، سرمشق بھترین خود یاران

 و یاران اعتماد مستحق جھت، ھمین به و گرفت پیش در را آالیشی ھر از
 او پی از جاھلیت اقوام که بود اخالقی مبادی ھمین اثر بر و شد پیروانش

 آن و افتاد پیش نیز وی آوردند فرود سر خواستش برابر در شدند، روان
 و سالمت ساحل به سعادت و رستگاری سوی به راست راه در را جماعات
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 به را خود قوم ج محمد. داد سوق یگانه، خدای سوی به: یعنی آسایش،
 بخشاینده خدای عبادت به را آنان و خواند فرا پروردگار اطاعت و خداپرستی

 .فرمود رھبری
 چه و داده دستوری چه محمد به خداوند که بدانیم خواھیم می اینجا در

 خود بزرگوار  فرستاده و پیغمبر به او بود؟ کرده محول وی به مأموریتی
 و خیر که ای جاده در و گیرد پیش در رستگاری و راست راه که بود فرموده
 زیرا طلبم؛ می پوزش گفته این از من نه، اما بردارد؛ گام اوست، ملت صالح

 تمام و بشر عموم صالح و خیر به که کند حرکت ای جاده در بود مأمور او
 چنین به اقدام که نیست تردیدی و شود منتھی خدا آفریدگان و بندگان

 صبر و العاده فوق کوشش و زحمت یک مستلزم غالباً  پرسودی و بزرگ عمل
 غیر البته و طلبد می مانندی بی جانبازی و فداکاری و است بزرگی  حوصله و
 این به تن باید نماید، عملی چنین به اقدام که ھرکسی نیز، الھی پیامبران از

 .بدھد فداکاری و سختی
 و نبود اراده و باعزم مردم از یا و اولوالعزم پیغمبران از ج محمد اگر پس
 حقیقی خودگذشتگی از و فداکاری صاحب بردباری، صبر، مردانگی، سمبل

 سنگین بار این تردید بی کرد، نمی قیام مقدس و پاک نیت آن با اگر بود؛ نمی
 چون و بود صائب فکری دارای که بود کسی او اما کرد؛ می خم را کمرش

 از و رساند رستگاری منزل سر به را آنان شد، دار عھده را مردم راھنمایی
 .کرد وفا خود عھد به و برداشت گام بصیرت، و اراده عزم، روی

 گواه بھترین و نکردند دریغ چیزی از راھش در پیروانش جھت ھمین به
 که است این بود، خود یاران اطمینان و اعتماد کمال مورد محمد اینکه بر
 فداکاری و یاری به را آنان چون بزرگ آمدھای پیش و سختی اوقات در

 برای برھم، کردن دستی پیش ضمن و کردند می اجابت ھمه طلبید، می
 این راستی برای ای گواھی چه و جستند می سبقت یکدیگر از نثاری جان
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 جنگ دو این در! آری است؟ احد و بدر ی واقعه دو از تر عالی و بھتر مدعا،
 زیرا گردد؛ می آشکار محمد یاران خودگذشتگی از و فداکاری که است

 به رکابش در ھمه شود، می عازم محمد اینکه مجرد به کنیم می مشاھده
 کسی و شوند می آماده اوامرش اجرای برای و شتابند می] نبرد[ میدان سوی

 طیب و نیت صدق و رغبت روی از و میل کمال با ھمه و کند نمی سرپیچی
 .شوند می جھاد میدان عازم خاطر،

 محض اطاعت و خاطر  عالقه بیانگر که ھست دیگری گواه باز این، از غیر
 و بصیرت با بارھا که است کسی از پیروی و خود پیشوای از ج محمد یاران
 نقشه با کامالً  که کرد می طرح ای نقشه مصلحت، برای و خود  اندیشه و عقل

 اینکه با که کرد می تصور آیا اما. بود مخالف فداکارش پیروان و یاران فکر و
 به فکرش با یا و شدند می رویگردان او از داشت، تفاوت آنان با اش نقشه

 کردند؟ می مقاومتی یا و نظر اظھار نظرش برابر در و برخاسته مخالفت
 نبوده ابداً  امری چنین زیرا است؛ اشتباه و غلط کامالً  تصوری چنین! خیر

 از خودداری این که دانست باید و است کرده نمی ھم را خیالش کسی و
 نیز دشمنی و کینه به و است نبوده بیم و ترس اثر بر مقاومت، و اعتراض

 است، نداشته وجود او  عقیده و رأی به اعتراضی نیز باطن در و انجامید نمی
 به عقیده و ایمان اثر در فقط آنان اطاعت و بودن تسلیم: گفت باید پس

 انجام محمد] حضرت[ را آنچه بودند معتقد آنان. است بوده ج محمد
 .است قاصر اش عالیه مقاصد درک از آنان عقول و است صحیح کامالً  دھد، می

 بود منزه او به نسبت ای شبھه و شک ھرگونه از شان اذھان این، بر افزون
 در ای شبھه و شک ھیچ گروه این. داشتند ایمان اقداماتش و تصرفات به و

 اطمینان و اعتقاد اعتماد، یک او به نسبت و نداشتند تصرفاتش و اقدامات
 خیر، ھرکاری در بزرگوارشان پیشوای که بودند مطمئن و داشتند پایان بی

 و نبوده غلط ای نقشه و فکر ھیچگاه و دارد نظر در را شان سعادت و صالح



 ١٠٥  یگراندر انظار د اکرم یامبرپ :خش هفتمب

 داشتند ایمان این، از گذشته است، خورده ھدف به کامالً  تیرش] ھمیشه[
 این ھدفش و ندارد عمومی مصالح تأمین جز منظوری گرامی، پیغمبر این که

 و سعادت جز و باشد آن عظمت پاسدار و اسالم نگھبان حافظ، که است
 به و یکسانند نظرش در بشر افراد تمام و خواھد نمی چیزی بشر نوع آزادی
 و اعتمادھا ھمین بنابر پس کوشد، می ھمه آزادی برای جھت ھمین

 خود اختیار زمام ج محمد یاران و پیروان که بود آالیش بی و پاک احساسات
 و اراده برابر در و نھادند گردن اش رھبری به و سپردند دستش به را

 اجرای در و نکردند اظھارنظری ھیچ خود از و شده محض مطیع خواستش
 .نشدند متردد ای لحظه اوامرش
 او از آمد، می غریب نظرشان به که اموری در حتی مراحل، تمام در! آری
 پیمان ھمان مأنوس، غیر و عجیب اقدامات این   جمله از و کردند اطاعت
 این) است حدیبیه پیمان به اشاره( بست قریش با محمد که است ای دوستی

 به عجیب مسلمین، نظر در اندازه بی بود، یارانش انتظار برخالف که پیمان
 فکر که دانستند ھمه و شد ظاھر حقیقت که نکشید طولی اما رسید، می نظر

 پیمان آن زیرا بود؛ کرده طرح را نقشه بھترین روز، آن در ج محمد صائب
 فتح به را مسلمانان و انجامید محمد برای ھا پیروزی ترین بزرگ و بھترین به

 ای سیاسی ھای پیروزی ترین بزرگ از یکی اینکه کنار در و کرد نایل بزرگی
 داشته را آن افتخار محمد تنھا که است فتحی دید، خود به تاریخ که بود

 و دینی سیاست نماد گرامی، پیغمبر این: گفت رسا صدای با باید پس است،
 سیاسی مردان ترین شریف و ترین بزرگ گویی، و گفت و شبھه ھیچ بدون
 .است

 کنم، می تقریر را سیاسی پیروزی و تاریخی  واقعه این که ھنگام این در
 سیاست: که است این آن و باشم گفته نیز دیگری حقیقت یک دارم میل

 سیاست از تر مقدس و برتر خیلی گرفت، پیش در که روشی و ج محمد



 ج یرسول گرام یاخالق یرتس    ١٠٦

 سیاست زیرا است، آن برعکس: گفت توان می و است امروزی بازی حزب
 و است فراگرفته را احزاب تمام و سوزد می آن آتش در اروپا امروز که حزبی

 مصالح به جز باشد، مانده سالم واگیر بیماری این از که یافت حزبی توان نمی
 رأس در امروزه که سیاستمداری و دھد نمی اھمیت فردی منافع و شخصی

 ھمین به و ندارد مقصودی و منظور خود، حزبی مرام جز دارد، قرار حزبی
 و باشد حزب اعضای ھای ھوس مطیع و تابع باید ناچار که است جھت

 سیاسی جایگاه زیرا کند، تقویت را مقصودشان و مرام و جلب را شان رضایت
 !ندارد پشتیبانی آنان جز و دانسته شان مدیون را خود

 اھداف و ھا مرام ھمان با و اوست برخالف کامالً  دینی سیاستمدار اما
 است، حزبی سیاستمداران از فراتر بسیار منزلتش و مقام دارد، که ای عالی
 مدنظر را بشر عمومی مصالح بلکه خود، قوم و ملت مصالح تنھا نه او زیرا

 و شمارد می ھرچیز از باالتر را سعادتشان وسایل  تھیه و آنان به کمک و دارد
 کند نمی استمداد عالم خداوند از جز مرامش پیشرفت و خود اعمال در
 با مطابق رفتار و خداوندی اوامر از پیروی جز ای برنامه ھیچ و] جوید نمی(

 برای رحمت و شفقت برابری، برادری، دوستی، بر مبتنی که ـ مقدس شرع
 بر کاینات، سرور محمد، که است مزیتی ھمین و ندارد ـ است آفریدگان تمام
 .است داشته مردم تمام

 ناچار حزبی،  نامه آیین و مرام اساس بر حزبی سیاستمدار این، از گذشته
 خود پیشوای و برگزیده ریاست به را او که است کسانی از اطاعت به

 غرور که شود می گاه انکار، قابل غیر حقیقت این ثبوت وجود با و اند ساخته
 و پیرو حزب، افراد که کند می تصور انداخته، اشتباھش به خودپسندی و

 که چنان و است این از غیر امر حقیقت که صورتی در ھستند، اوامرش مطیع
 پرواضح و است حزب مقررات مطیع شرایط، تمام در که اوست شد، گفته
 و است آسمان تا زمین از دینی، سیاستمدار و شخص این تفاوت که است
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 نظریات[ »نیستند مقایسه قابل باھم سیاست، مراحل از مرحله ھیچ در دو این
  .]٨٨ -٨١ محمد، و قرآن دربارۀ جهان دانشمندان

 مریکاییآلوثروپ  تئودور
 :گوید می آمریکایی نویسنده) م١٩٦٦-١٩٠٨(ستودارد  لوثروپ تئودور

 در بود، عرب نژاد از محمد شد، بلند اعراب میان در اسالم   آوازه وقتی«
 نفوِس  در را دینی حمیت و غیرت توانست و خواند می فرا توحید به که حالی
 آن توانست که شد میسر زمانی امر این است بدیھی و برانگیزد عرب
 را آنان و بردارد ھا عرب میان از را شدید ھای دشمنی و قدیمی ھای کینه
 درخشید، می ھدایت از نوری آن رأس در که پیامبری پرچم زیر در باھم
 .]١٦٣ ص ؛محمد و قرآن دربارۀ جهان دانشمندان نظریات[. »سازد متحد و جمع

 دیسون نویسنده فرانسوی
 چنین ج پیامبر اخالق و صفات  درباره فرانسوی شھیر   نویسنده دیسون
 وصف در شماری بی کتب مسلمان، مورخان و نویسندگان« :است نوشته
 ھیچ و برشمرده را او صفات و اخالقی مزایای تمام و نگاشته خود، پیغمبر

 ھا تعریف و توصیف این تمام در و اند نداشته دور نظر از و نگزارده فرو را چیز
 ج محمد. باشد طبیعت مافوق یا و معجزه قبیل از که شود نمی دیده چیزی

 به او توسط که افرادی از بعضی و بود ممتاز بسیار اخالق و خلقت زیبایی در
 معجزه و دلیل  ارایه به نیازی او تصدیق برای شدند، می دعوت اسالم

 زیرا بود، کافی شان برای او ناموری و امانت و صداقت ھمان و دیدند نمی
 بود مشھور امانتداری، و راستی به دیگران، و مکه مردم میان در محمد

 او جز ھیچکس بگذارد، امانت را خود مال خواست می کسی اگر که بطوری
 بود دارا آن از بعد و اسالم از پیش را مزیت این و باشد اعتماد مورد که نبود

گاه خود شوھر در برجسته صفات این وجود به خدیجه، ھمسرش و  به بود، آ
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 را وحی خبر اضطراب، کمال در بار نخستین برای محمد وقتی جھت ھمین
 ھستی کسی تو. کند رسوایت خداوند که نیستی کسی تو: گفت داد، او به
 را دیگران و دستگیری چیزان بی از و کشی می بردوش را بازدرماندگان که
 .کنی می مساعدت روزگار آمدھای پیش در

 ھمه از زنان حضور در و آنان ترین پاکیزه و مردم حیاترین با ج محمد
 در که عالیمی و آثار از یارانش آمد، می بدش چیزی از اگر و بود تر چشم پاک

 .بردند می پی آن به شد، می نمایان سیمایش
 شدت از و بود دلنشین و زیبا ظاھری و لطیف سیمایی دارای ج محمد

 بردبارتر، ھمه از. گفت نمی کسی به ناپسندی سخن ھیچ بزرگی، و حیا
. داشت برتری ھمه بر نسب، حیث از و بود تر مالیم و راستگوتر سردتر، خون

. نبود افکنی تفرقه صدد در ابداً  و کرد می الفت ایجاد مردم میان در ھمیشه
 از ھمواره و گماشت می آنان بر و داشت می گرامی و عزیز را قومی ھر بزرگان
 با ای گونه به رسید می که خود پیروان و یاران به. بود برحذر مردم از دوری

 ھستند، او به اشخاص ترین نزدیک پنداشتند می ھمه که کرد می رفتار آنان
 کرد، می مصاحبه یا نشست می او با ھرکس و گذارد نمی فرقی شان میان زیرا

 ھرکس و گرداند نمی روی او از ج محمد شد، نمی برطرف نیازش از تا
. گردید می قانع وعده و قول با یا شد می برآورده یا خواست، می او از حاجتی

 آنان برای و کرده مجذوب را مردم تمام اخالق، و بردباری و صدر  سعه با
 بشاش، خندان، ھمیشه. بودند یکسان برابرش در ھمه. بود پدر ھمچون
 در آنچه از و نبود متملق و گر شکوه خو، درشت بدخو،. بود نرمخو و مھربان
 مأیوس او از کسی ھیچگاه و پوشید می چشم نبود، آیند خوش نظرش

 پاداش و پذیرفت می را ھدیه و کرد می اجابت را ھرکس دعوت. شد نمی
. داشت معاشرت و کرد می مزاح آنان با و نشست می خود یاران با. داد می

 ھر در بیماران از و پذیرفت می قبول را بیچاره و کنیز غالم، آزاد، دعوت
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 کردن سالم در ھمیشه. پذیرفت می را عذر. کرد می عیادت بودند، که نقطه
 احترام واردین به. کرد می مصافحه خود یاران با و جست می سبقت

 را خود بالش و انداخت می آنان زیر را خود عبای گاه و گذاشت می
 و تر خندان ھمه از. بنشینند آن روی کرد می خواھش و کرد می شان تقدیم
 وارد او بر حبشه پادشاه نجاشی، نمایندگی ھیأت وقتی و بود تر نفس نیک

 به را کار این که خواستند یارانش چون و کرد پذیرایی آنان از خودش شدند،
 خود خواھم می اند، کرده نیکی ما یاران به اینان: فرمود کند، واگذار آنان

 .]١٠٥-١٠٢محمد؛ ص و قرآن دربارۀ جهان دانشمندان نظریات[. »بدھم شان پاداش

 نویسنده هالندیی رینهارت دوز
 :نویسد می ھلندی مشھور خاورشناس) م١٨٧٩-١٨٢٠( دوزی رینھارت

 خود دوستان و خویشان به نسبت را حضرت آن مھربانی ھمواره مسلمانان«
 بندش، دل فرزند مرگ از که تأثیری و کرد می اش دایه از که تفقدی و نیکی و

 و آوردند می یاد به داد، دست او به بود، آمالش ترین بزرگ که ابراھیم
 که را نصایحی و بزدایند خود ذھن از را تأثیربخش خاطرات آن توانستند نمی

 به احترام به را آنان و کرد می شان زادگان فرزند و فرزندان و خود به پیغمبر
 کودکی در و داده پرورش را آنان که ـ مادران داشتن گرامی و پدران

 سفارش ـ اند کرده شان نگھداری آنان از جوانی در و بوده پرستارشان
 باال است، تصور مافوق که مقامی به را مادر جایگاه که بود کسی او. کرد می
 که بود وجودی ھمان . او»است مادران پای زیر بھشت،: «فرمود و برد

 و محبت به را شوھر و زن و معین ھمسر، دو برای را وظایف بھترین
 مراعات و زن به احترام به را مرد و سفارش ھمدیگر، به نسبت وفاداری

 انصاف و عدل روی از که کرد وادارش و ملزم او با رفتاری خوش و او حقوق
 متفرق طوایف ھمان ـ اعراب میان که بود کسی ھمان او. کند معاشرت او با
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 بردند می سر به یکدیگر با اختالف و دشمنی ستیز، در ھمیشه که پراکنده و
 جز که ساخت واحدی امت آنان از و کرد برقرار را یگانگی و الفت وحدت، ـ

 .پرستیدند نمی را یگانه خدای
 داشتند، خود پیغمبر از مسلمانان که شیرینی خاطرات این تمام با

 را او لطیف، عواطف و صورت جمال عظمت، بزرگی، که بود ممکن چگونه
 فراموش رفت، می مسجد سوی به شان جمع در نماز  اقامه برای که ھنگامی

 بود ھویدا درخشانش و سیاه چشماِن  از که مھربانی و لطف ھمه آن و کنند
 !ببرند؟ یاد از را

 اعتماد اخالصش به اینکه مگر نشست، نمی او با ھیچکس که بود کسی
. آورد ایمان نیتش بلندی و قلب پاکی به و شود مطمئن اش راستی به و کند

 ببرد ج محمد از نامی که آمد می گران خیلی مسلمان عرب نفر یک بر واقعاً 
 رھایی و مرام راه در بزرگواری و شھامت کمال با که شھیدی ھر از را او و

 در او. نداند برتر کرد، نثار را خود شیرین جان شان سعادت تأمین و خود قوم
 را او بیم و نوید با خداوند که بود مانندی بی شھید ھمان اعراب، نظر

 پاکی و گفتار راستی به که است محال اروپایی پژوھشگر یک برای. فرستاد
 صدق کماِل  روی از مرد این که نکند اعتراف و نیاورد ایمان محمد] حضرت[
 بود آنان ابالغ مأمور که ـ خداوندی تعالیم نشر راه در را خود عمر عقیده، و
 .است نکرده صرف ـ

 رسالت امانتداری، کماِل  در و بود مخلص و راستگو فردی ج محمد! آری
 و خود گفتار صدق به کامالً  که صورتی در ھم آن کرد، ابالغ عرب به را خود

 حق، روی از اساس ھمین بر و داشت اعتقاد بود، آورده که مرامی برتری
 بود معتقد راه، این در و کرد دفاع خود دین از مھربانی، با توام منطِق  و دلیل

 .دھد می انجام مردم تمام و خود ملت و کشور به نسبت را خود  وظیفه که
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 مانند بی تصور آن در که ھست امروزی نگاران تاریخ قدرت در آیا
 آن تواند می کسی آیا کنند؟ مشاھده خطایی و نقص خداوند، از ج محمد
 عالی افکار آن ھمچون و بیاورد ما برای را محمدی دلفریب مظاھر و مناظر

 !کند؟ ایجاد را) داد نوازش را بشر گوش خارا سنگ میان از که(
 از تنھا که است شایسته بدیع، خیال این و عالی فکر این راستی به
 است، عاجز آن ھمچون آوردِن  از امروزی تمدن یقیناً  و شود ظاھر ج محمد

 آنچه که کرد اذعان باید پس! بیاورد آن از بھتر فکری اینکه به رسد چه تا
 شده نازل او بر خدا جانب از و است بوده وحی راستی به آورده، ج محمد
  .]٩٦ -٩٤ محمد؛ و قرآن دربارۀ جهان دانشمندان نظریات[ .»است

 اییمریکآگ نویسنده نواشنگتن ایروی
  مطالعه  نتیجه در آمریکایی مدار سیاست و نویسنده ایروینگ واشنگتن

 حقایقی شیوا قلمی با و نگاشت خلفا و محمد نام به کتابی کتاب، دو و پنجاه
 مسیحی، مبلغان خالف بر او. کرد منتشر آمریکا و اروپا در را اسالم دیِن  از

 ناروا ھای نسبت واردساختن و افترا ایراد، از تنھا نه و نھاد کنار به را تعصب
 پیامبر دعوت  درباره وی. ستود نیز را دینش بلکه کرد، خودداری پیامبر به

 شھرت کسب برای پیامبر دعوِت  اگر: «است کرده نظر اظھار چنین اکرم
 بلکه بود، معروف ذھن فراست و کیاست به خود زادگاه در تنھا نه وی بود،

 او، خود  قبیله نیز، عرب قبایل مشھورتریِن  وقت آن در و نداشت نیز نظیر
 شوکت و اقتدار سلطنت، کسب برای او دعوت اگر. است بوده قریش: یعنی
 او  خانواده اختیار در نسل اندر نسل مکه، شھر اختیار و کعبه نگھبانی بود،
 به او اینکه دیگر. داشت خانواده این به امید چشم شھر، آن در ھرکس و بود

 و منافع تمام گذشتگان و نیاکان دین نفی از پس که دانست می خوبی
 مردم انزجار قبیله، دشمنی با و شد خواھد سلب او از مزبور اجتماعی مزایای
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 با و شد خواھد مواجه کعبه، ھای بت کنندگان پرستش تمام نفرت و شھر
 کرد وطن جالی مدید، ھای مدت که چنان نداشت؛ پروایی وصف، این وجود

 ھای سال عاملی چه خاطر به پس برگرداند، روی او از بود، مکه در ھرکس و
 و خرید جان به را مردم سرزنش و برکند دل دنیا شوکت و عزت از سال

 که کرد زمانی نبوت خود را اعالن آنکه حال نکشید؟ خود مقصود از دست
 اعتباری ھم آن ی  مانده باقی در و شده سپری مبارکش عمر اعظم بخش
 و ِکبر. نداشت چشم کسی ماِل  به ابداً  شد، می پیروز که جنگی ھر در. نبود
 شد، اقتدار و جالل صاحّب  که زمانی در و داد نمی راه خود در را تکبر

 روز به روز بلکه نکرد؛ فرقی کوچکترین گذشته، رفتار با رفتارش
 این اوج در و شد می بیشتر و بھتر زیردستان، به نسبت اش رفتاری خوش
 تعارف و تواضع توقع ھرگز شد، می وارد کسی بر ھرگاه جالل، و شوکت
 که کرد چنان برنگزید، را دنیا حب خودش اینکه بر افزون و نداشت

 به جنگی غنیمت راه از که را اموالی و نکردند، میل دنیا به ھم خاندانش
 و بینوایان به یا و کرد می صرف دین اعتالی راهِ  در یا آورد، می دست

 این با! نداشت عمر، چیزی آخر روزِ  در که حدی به بخشید؛ می مستمندان
 و دین امر در شدت این به که کسی به بتوان که است محال بسیار اوصاف،
 نامید، جدید مذھِب  مخترع را او و ساخت وارد اتھام کند، دقت خود مذھب
 تمام آنکه حال داد، نسبت جنون به را او بتوان است بعید بسیار که چنان
 بنابراین، اند؛ شده نوشته شعور روی از و ھستند پرمعنی، و محکم قرآن، آیاِت 

 از اسالم[. »نداریم دست در خودمان قلب تسلی جھت و اسالم رد در سندی
  .]٢٩ -٢٧ غرب؛ از نصرالله نیک بین دانشمندان دیدگاه
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 تر گوستاولوبون فرانسویدک
   درباره فرانسوی، مشھور  نویسنده )م١٩٣١-١٨٤١( گوستاولوبون دکتر

 اھمیت و عظمت بخواھیم اگر« :نویسد می ج اسالم پیامبر شخصیت
: گفت باید آینه ھر بسنجیم، شان عملکردھای روی از را جھان بزرگ مردان
. است نامور و بزرگ بسیار مرد یک تاریخ، مردان میان در اسالم پیغمبر

 قائل او کارھای برای اھمیتی مذھبی، تعصبات   واسطه به قدیم مورخان
 این در که اند شده حاضر مسیحی مورخان حاضر عصر در ولی اند، نشده

 . ]٤٣: ص ،خاورشناسان دیدگاه محمد از[. »بگویند سخن انصاف روی از خصوص،

 و ایرلندیاش جرچ برنارد
 از که ایرلندی  نابغه نویس درام) م١٩٠٥-١٨٥٦( شاو برنارد جرج

 ھمتای نویسی نمایشنامه در و معاصر ادب   برجسته ھای چھره مشھورترین
 است، انگلیسی زبان در طنز و گویی بذله استاد و) ١٦١٦-١٥٦٤(شکسپیر

 :گوید می چنین آینده و گذشته در پیامبر و اسالم جایگاه خصوص در
 زیرا ھستم؛ قائل را جایگاه بلندترین محمد دین برای ھمواره من«

. است نھاده جای به من در عجیبی تأثیر مرد، این آور حیرت زندگانی
 زندگی ادوار تمام برای که است دینی یگانه او، دین که معتقدم بنابراین،

. کند جلب خود به را نسلی ھر که دارد را آن قابلیت و است مناسب بشری
 نھاد خواھد گردن محمد دین به آینده، در اروپا که کنم می بینی پیش من اما
 در. اند کرده اقبال آن به اروپاییان زیرا است، ھویدا اکنون ھم از آن آثار و

 که ـ نادانی   واسطه به یا و تعصب اثر بر یا مسیح، دین روحانیون وسطا قرون
 و گوناگون ھای رنگ به را اسالم ـ شود می محسوب ناپسند امری ھردو

 واقع در و بودند کرده معرفی شکل بدترین به را آن و درآورده زشتی
 دشمنی این بر مرگ پای تا و بودند او دین و محمد دشمن روز، آن روحانیون
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 او شخصیت و زندگی تاریخ من. دانستند می مسیح دشمن را او و بودند باقی
 آنچه و دادم قرار مطالعه مورد است، ای نابغه و بزرگ مرد که لحاظ این از را

 را محمد باید ما. مبراست مسیح، با دشمنی از که است این شد، محقق برایم
 امروز حکومت او ھمچون شخصی اگر معتقدم و بدانیم بشریت  دھنده نجات
 صلح، و کرد خواھد حل را آن مشکالت قطع بطور بگیرد، دست در را جھان

 خواھد فراھم ـ دارد ھا آن به را احتیاج کمال جھان که ـ را سعادت و آرامش
 .ساخت

 ھمچون اروپا، دانشمندان از شماری نوزدھم  سده در خوشبختانه
 آن، اثر بر و بردند پی محمد دین راستین ارزش به گیبون و کوت کارالیل،

 اما یافت، موفقیت و آمد وجود به اسالم دین به نسبت اروپا در عجیبی تحول
   عالقه و کرده زیادی پیشرفت اسالم به توجه راه در اروپا سده این در

 از آینده  سده در شاید و دھد می نشان خود از محمد دین به نسبت شدیدی
 و اعتراف محمدی،  عقیده   فایده به و شود معتقد آن به و برود جلوتر ھم این

 باید جا ھمین از و باشد؛ وسیله بھترین مشکالتش حل برای که کند تصدیق
 افراد از زیادی  عده وقت ھمین در و بوده بجا من پیشگویی که کنید تصدیق

: گفت توان می که چنان اند، پذیرفته را محمد دین اروپاییان، شاید و من ملت
 جهان دانشمندان نظریات[ .»است شده شروع اسالم، به توجھش و اروپا تحول

 .]٧٨ -٧٧ محمد؛ و قرآن دربارۀ

 دکتر زویمر خاورشناس کانادایی
 در مسیحی ھیأت عصو و کانادایی خاورشناس) م١٩٠٠-١٨١٣( زویمر دکتر
 محمد حضرت تردید، بی: «نویسد می آن رسوم و آداب و زمین خاور کتاب
 که است این مدعا، این دلیل و است جھان دینی رھبران ترین بزرگ از یکی
 از است، بوده بزرگ متفکری و توانا ای گوینده و تقدیر قابل گری اصالح وی
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 وی به دارد، منافات صفات، این با که را چیزی ما که نیست شایسته رو این
 این بر ھردو قرآن، تاریخ ھمچنین و است آورده او که قرآنی. دھیم نسبت
 .]٣٧ غرب؛ ص دانشمندان دیدگاه از اسالم[. »دھند می گواھی مدعا

 یسیانگل کییتچ یلیامو
 :اند نوشته اسالم سیمای کتاب در موراتا انگلیسی ساچیکو و چیتیک ویلیام

 قرار جامعه کل معنوی مشاور و قاضی حاکم، پیامبر، مقام در ج محمد«
 سو، دیگر از و بود الھی پیام دریافت محل سو یک از اساس براین و داشت،

 بر و کرد می صادر حکم اسالمی  جامعه اجتماعی و سیاسی اھداف مورد در
 صدور به و داشت قرار اجتماعی مرافعات و منازعات رفع و قضاوت مسند

 آنان گذشت و عفو یا و خداوند احکام از متخلفین مجازات و تنبیه دستور
 جھت کوشش در جامعه افراد مشورت طرف باالخره و پرداخت می

  .]٢٧ گواهی عبدالرحیم دکتر اسالم؛ ترجمۀ سیمای[. »بود متعال خداوند به ترشدن نزدیک

 کتاب تاریخ اسالم پژوهش دانشگاه کمبریچ آلمان
 با پیامبر رفتار مورد در کمبریج دانشگاه پژوھش اسالم، تاریخ کتاب در

  معامله: «است شده نوشته چنین شھر این فتح ھنگام به مکه، ساکنان
 از ای تازه خطر چون که بود کریمانه چنان مکه، مردم با ج محمد حضرت

 به ایشان از نفر ھزار دو کرد، تھدید را آنان  ھمه و شد پیدا شرق جانب
: اسالم تاریخ[. »شدند ھمراه او با خطر آن از جلوگیری در و پیوستند سپاھش

  .]٩٤ آرام احمد کمبریج؛ ترجمۀ دانشگاه پژوهش
 غیر مسلمان، غربی و شرقی چنانکه مطالعه فرمودید دانشمندان

 تاریخ،  نابغه بزرگ، مصلحی ج محمد که کنند می اعتراف اکنون ھم
 گامی ھرگز بود، بزرگوار پیشوایی و معنی تمام به انسانی دادگستر، فرمانروای
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 از انداخت، عالم در نو طرحی و آفرید شور بر نداشت، باطل سوی به
 و پارسا امانتدار، که کرد تربیت مردمانی... و بدکار دزد، راھزن، ییھا انسان
 .دمید انسانیت  مرده کالبد در تازه جانی و بودند معتمد

 بر خود نیاکان  مغرضانه ھای نوشته و کارھا از غربی دانشمندانی امروز
 بھای به را خود آزادگی روح کهاند  شرمگین قرآن و ج محمد اسالم، ضد

 .اند ساخته فراھم را خود آیندگان سرافکندگی موجبات و فروخته ناچیز
 و عقیده و اخالق فساد مرگبار ھای گرداب از انسانیت نجات محمدکشتی

 و نوشیدند آن از یکتاپرستی و توحید وادی تشنگان که بود زاللی سار چشمه
 .نشاندند فرو را خویش عطش
 زمان ھر از بیش شاو برنارد  گفته بنابه که آشوب و پرفتنه عصر این در
 نویسندگان، تمامی که است الزم داریم، نیاز پیامبر رھنمودھای به دیگر
 فراسوی در چه و اسالم جھان در چه اسالمی، مؤسسات و اندیشمندان علما،

 سیمای از غبار بکوشند، پیامبر بھتر و بیشتر ھرچه معرفی در آن، مرزھای
 که کنند قانع گرایی واقع و منطق با را مسلمانان  عامه و بزدایند درخشانش

 به برای آل ایده الگوی و سرمشق بھترین حضرت آن اخالق و سیره
 رضایت و خشنودی و است آنان... و اجتماعی فردی، زندگی رساندن سامان

 . ]١٧٥ خاورشناسان ص دیدگاه از ج محمد[.. .است تهفھن ھمین در نیز پروردگار



 

 

 بخش هشتم
 و سرایا ج مختصری از غزوات پیامبر اکرم

 سریه: و غزوه بین فرق
 شرکت آن در ج پیامبر اکرم که شود می گفته ھایی جنگ به غزوه

 آنرا گسیل ج اکرم امبریپ هک است یاعزام گروه آن سریه اما کرد؛ می
 .داشت نمی حضور آن کرد و خودش در می

 اجبار ج چنانکه به ھمه آشکار است ھدف از غزوات پیامبر اکرم
 دستورات اقامه بلکه نیست، آن پذیرفتن و اسالم احکام به غیرمسلمانان

 از ای مجموعه تنھا نه اسالم که معنا به این. است الله زمین روی بر الھی
 مراحل تمام در الھی حکم بلکه نیست ھاـ امت سایر مانند ـ عبادات و عقاید

 دین قبول به نمودن اجبار مبنای بر غزوات اگر باشد، می زندگی دستورات و
 نمود؟  پیدا جواز جنگ به دادن خاتمه برای جزیه چرا پس بود، می

 به بخشیدن تحقق قصد به ج اعظم پیامبر ساالری و قیادت به اسالم
 دنیای یا و منال و مال و پست و جاه آنان. بود آمده میدان به واالیی ھدف
 انسان ھر که بود میمون و واال چنان آنان ھدف بلکه خواستند؛ نمی را فانی

 را ھستی چھارگوشه در الله کلمة اعالی آنان. داشت می وا تأمل به را عاقلی
 بردگی و اسارت از را ھا انسان رھایی و الله بندگی و عبادت بودند؛ خواستار

 ھمان این و. طلبیدند می را طاغوت و ظلم شدن  برچیده و شیطان و نفس
 ھدف که ایران فتح در رستم جواب در ،س عامر ابن ربیعی که است ھدفی

 از بخواھد که را کسی تا کرده ما  مبعوث الله: گوید می طلبد، می را آنان
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 آخرت فراخی به دنیا تنگی از و دھیم سوق الله عبادت به بنده عبادت
. سازیم رھسپار اسالم عدالت به باطل مذاھب و ملل جور از و داریم رھنمون

 ]٧/٤٦ ةو النهای ةالبدای[
 از پس که نشده مالحظه اسالم، غزوات و معارک از یک ھیچ در چنانکه

 کرده دین قبول به وادار را آن اھل از کسی را، سرزمینی مسلمانان فتح
 با نه اسالم حقانیت به نھادن  گردن و الھی احکام به کفار تسلیم اما و. باشند
 نیکو اخالق و اسالم زیبای سیمای و قاطع برھان و دلیل با که اکراه و اجبار

 و دین جایگاه درک از پس آنان چنانکه. است بوده �و مجذوب کارھای و
 میل و کامل اختیار با آن، بودن ملکوتی و نبوی رسالت شوکت و عظمت

 .اند گرویده اسالم به خود
 و تلفات میزان کاھش به بر سعی ھمواره ج ازاین رو پیامبر اکرم

 یا و اسالم قبول با جنگ نمودن فسخ است؛ نموده جنگ از ناشی خسارات
 .باشد می جنگ ھای زیان و ضرر کاھش اسباب جملۀ از جزیه به دادن تن

 أل الله. شد داده جھاد  اجازه شد مستقر مدینه در ج پیامبر اکرم وقتی

ْۚ ﴿ :فرمود نازل را آیه این ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
به « ]٣٩[الحج:  ﴾أ

جنگد اجازۀ (جهاد) داده شد به سبب این که مورد ظلم قرار  کسانی که کفار با آنان می
 .»اند گرفته

 که بود األبواء  کرد غزوه شرکت آن در ج که پیامبر اکرمای  هاولین غزو
 تبوک  غزوه کرد، شرکت آن در که ای غزوه آخرین و معروف است، َوّدان به

 ۀیو آخرین سریه سر س المطلب عبد بن و اولین سریه سریۀ حمزه .بود
 بسوی شام بود. دیز بن أسامة

 ج پیامبر اکرم که ای َسِرّیه اولین :س المطلب عبد بن حمزه هیّ َسرِ 
سپاھیان این گروه  بود، س المطلب عبد بن حمزه فرماندھی به فرستاد،
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تعداد سی نفر ھمه از مھاجرین بودند که با ابوجھل روبرو شدند و درگیریی 
 ضوءفي  ةیالنبو رةیالسیره از ابن کثیر، و السفي  مرجع: الفصول[میان طرفین رخ نداد. 

مرواریدهای پنهان، مختصری از سیره أحمد، و  الله رزق یمهد  ة ازیلیتحل دراسة ةیاألصل المصادر
ْرَمکی محمد الله العازمی ترجمه عبد راشد بن از موسی ج رسول الله

َ
 . ]أ

 حارث بن ُعَبْیدة عمویشان پسر ج پیامبر اکرم سپس :س َدةیْ ُعبَ  هیّ َسرِ 
تشکیل شده از ھشتاد سواره مھاجرین  ای َسریه به را س المطلب عبد بن

 تنھا داد رخ بینشان که ای مبارزه و. بود قریش  قافله آن ھدف که فرستادند،
 ]مرجع سابق[ .بود نیزه پرتاب

اص یأب بن َسْعد هیّ َسرِ 
ّ
 أبی بن سعد ج پیامبر اکرم سپس :س َوق

 آورد، چنگ به را قریش از دیگر ای قافله تا فرستاد ای سریه به را س وقاص
 ]مرجع سابق[ .کرد فرار قافله ولی

ْبواء  غزوه
َ
 غزوه اولین در ج پیامبر اکرم صفر سال دوم ھجرت، ماه در :أ

 نامگذاری نیز َوّدان  غزوه نام به هک شدند، خارج بود األبواء  غزوه که شان
 ]مرجع سابق[ .بود قریش  قافله ھدف، و است، شده

 غزوه در ج در ماه ربیع االخر سال دوم ھجرت پیامبر اکرم َبواط:  غزوه
شدند و جنگی  خارج بود، قریش قافله نیز آن ھدف که َبَواط نام به دیگری

 ]مرجع سابق[رخ نداد. 
  غزوه سومین اآلخر سال دوم ھجرت، جمادی در ماه :ُعَشیرة  غزوه

افتاد ولی رویارویی رخ نداد،  اتفاق ُعَشیرة  غزوه نام به ج پیامبر اکرم
تعیین نموده األسد را جانشین خویش بر مدیته  عبد بن سلمة أبا ج ایشان

 بود.
 ج پیامبر اکرم ُعَشیره،  غزوه از پس شب چند تنھا :األولی بدر  غزوه

  غزوه غزوه، این که گردید، خارج َسَفوان بنام دیگری  غزوه در شرکت برای
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سبب این غزوه تعقیب کردن کرز بن جابر  .شود می نامیده نیز األولی بدر
 ج فھری بود که مواشی مدینه را مورد چپاول قرار داده بود، جانشین ایشان

 ]مرجع سابق[بود.  س حارثة بن دیبر مدینه ز
 به ای سریه در را س َجْحش بن الله عبد ج پیامبر اکرم :نخله َسِرّیه

 موفق و فرستاد بود، قریش قافله ھدف که نخله بین مکه و طابف،  منطقه
 که بود کافری اولین او. شد کشته الَحْضَرِمی بن عمرو سریه این در .شدند

 اسیر نیز َکْیَسان بن الَحَکم و الله عبد بن عثمان و. شد می کشته اسالم در
 در بنابراین .بردند غنیمت به را بود قافله در چه ھر مسلمانان، و شدند،
 و ُاَسرا، واولین کشته، اولین ،س َجْحش بن الله عبد فرماندھی به نخله  سریه
 ]مرجع سابق[ .افتاد اتفاق اسالم در غنیمت اولین

 داد رخ کبری بدر  غزوه ھجری، دوم سال رمضان در :بدر الکبری  غزوه
 .گشت جدا باطل از حق ـ شود می گفته نیز فرقان روز که ـ روز این در که
 حرکت در مکه بسوی شام از قریش تجارتی  قافله که رسید خبر مسلمانان به

 از اندک بسیار لو و مقداری تا بود طالئی فرصتی مسلمانان برای این. است
 .بگیرند پس باز ھا آن از را بود، رفته چپاول به قریشیان توسط که ثروتشان

 شدند، رھبریت خارج مدینه از نفر سیزده و سیصد با ھمراه ج اکرم پیامبر
                                  . داشت عھده بر ابوسفیان را قریش تجارتی کاروان
 به ییھا یوویژگ نموده جاودانه قرآن در را کبری بدر  غزوه نام ،أل الله

 در که صحابه از کسانی و ندارند، دیگر ھای غزوه که است داده اختصاص آن
 أل الله کبری، بدر  غزوه در .ھستند صحابه بھترین داشتند حضور آن

 غزوه این با. ساخت روشن را ایشان چشم و نمود یاری بسیار را پیامبرش
 .یافت افزایش مسلمانان وعظمت شوکت
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 اسلحه مجھزترین با مشرکین آن در که بود جنگی نابرابرانه جنگ بدر
 بود نگذشته معرکه از با آن ھم ساعتی. بودند خالی دستان آمده نبرد به روز
 تا نیز مسلمانان و. گذاشت فرار به پا پاشیده، ھم از مشرکان لشکر که

 از تن ھفتاد ساز تاریخ جنگ این در. کردند تعقیب را دشمن نھایی شکست
 بن ولید شیبه، عتبه، چون؛ ھا آن نامدار سرداران از برخی جمله از مشرکان

 بن ابوجھل و سفیان، ابی بن حنظله علی، پسرش و خلف، بن امیه عتبه،
 مسلمانان اسارت به دیگر تن ھفتاد و. بقتل رسیدند دیگران و ھشام،

 ]مرجع سابق[ .درآمدند
 و مدینه داخل ھای قبیله  و گرفتند، قدرت مسلمانان با این پیروزی بزرگ

 طرف در نیرویی چه با خیانت صورت در کردند احساس نیز آن خارج
 امیدوار توانائیشان و قدرت و بخود یافته قلب قوت نیز مؤمنان. بود خواھند

 قوت او پیروزی و یاری و کمک و الله به باورشان و توکل و وایمان. شدند
 اندک چند ھر را نیکوکارش و مؤمن بندگان خداوند که دریافتند و. یافت

                                                                    .دھد می یاری باشند زیاد چند ھر مشرکان و ستمدیدگان و ظالمان بر باشند
ْیُنقاع بنی  غزوه

َ
 وقوع به َقْیُنقاع بنی  غزوه ھجری دوم سال شوال در :ق

 زنی که کند می روایت ابوعون از ھشام سبب این غزوه طوریکه ابن. پیوست
 دکان کنار و فروخت را آن و برد بنوقینقاع بازار به را پیراھنی ھا، عرب از

 را صورتش که خواستند او از و گرفتند را اطرافش. نشست گری ریخته
 دو زرگر، مرد آن. بکند کاری چنین نشد حاضر زن، آن ولی کند، نمایان
 گره پشت از را ھا آن شود، متوجه زن، آن آنکه بی و گرفت را زن جامه طرف

 یھودیان. شد عریان بدنش از قسمتی برخاست، زن آن که وقتی. زد
 یک با بود، آنجا که مسلمانانی از یکی کشید؛ فریاد مسلمان زن. خندیدند

 آن خویشاوندان. کشتند را مسلمان آن ھم یھودیان. کشت را آھنگر ضربه،
 و کردند کمک درخواست قینقاع بنی یھود علیه مسلمانان، سایر از مسلمان
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 طرف به ج پس از این عھد شکنی، پیامبر اکرم. شد برپا ای فتنه ترتیب بدین
 پناه ھایشان قلعه به دیدند را ج پیامبر وقتی آنان،. نمود حرکت قینقاع بنو

 مدینه از ھا آن که رداد دستو و کرد محاصره سخت را ھا آن ج پیامبر. بردند
 بنی یھود. کنند سکونت مدینه اطراف در ندارند اجازه ھرگز و شوند خارج

. شدند ھالک بیشترشان، که نپایید دیری و کردند کوچ شام سوی به قینقاع
  ]سابق و مرجع )٤٩ - ٢/٤٧( هشام ابن ۀسیر [

ِویق غزوۀ ویق  غزوه ھجری دوم سال الحجه ذی در :السَّ . افتاد اتفاق السَّ
 ھرگز غسل نخواھد کرد که بود کرده پس از شکست در بدر نذر سفیان ابو
 سوگندش به تا شد بیرون سوار ٢٠٠ با بنابراین. بجنگد محمد با اینکه تا

 از تن ٢٠٠ ھمراه به نیز ج نزدیکی آمدند پیامبر تا ھا آن. بپوشاند عمل جامه
 بن سالم خانه مخفیانه به ابوسفیان .شدند خارج ھا آن با مقابله برای صحابه
 قسمت در نمود پذیرانی ابوسفیان از سالم رفت ـ نظیر بنی سردار ـ مشکم

 از قسمتی به تا فرستاد را گروھی و برگشت یارانش نزد ابوسفیان شب آخر
 درختان از تعدادی ھا، آن. کنند غارت را آنجا و حمله »عریض« نام به مدینه
 مشغول که ھمکارانش از یکی با که را انصار از مردی و سوزاندند را خرما

 به خبر این وقتی. گریختند مکه سوی به و بازگشتند و کشتند، بودند زراعت
 ھا آن اما نمود؛ دنبال را یارانش و ابوسفیان سرعت به رسید، ج پیامبر

 بس از اما بود، افتاده) سویق( غذاھایشان ھای کیسه راه در .بودند گریخته
داشتند و مسلمانان غذاھای شان  برنمی را ھا کیسه داشتند، عجله فرار برای

 پیامبر .اند نامیده سویق غزوه را غزوه این دلیل ھمین را به مدینه بردند به
 به آن از پس و نمود تعقیب را آنان الکدر ةقرقر نام به ای منطقه تا ج اکرم

 بر شھر مدینه ابوالبابه ج اکرم پیامبر جانشین غزوه این در .بازگشت مدینه
 ]مرجع سابق[. است بوده س عبدالمنذر بن
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 که داد، رخ ُسَلْیم بنی  غزوه ھجری سوم سال محرم در :ُسَلْیم بنی  غزوه
 را خود رویین َغَطفان لهیقب از ُسَلْیم بنی. است معروف نیز ْدرکُ ال َقْرَقْرة به

 تن ٢٠٠ ھمراه به ج پیامبر اکرم و بودند ردهک آماده نهیمد هیعل جنگ برای
شدند ولی جنگی بوقوع نپیوست. جانشین  خارج آنان با مقابله برای

 بوده است. س تومکم ام ابن یا س عرفطة بن بر مدینه سباع ج پیامبر
  غزوه به که َاْمر ذی  غزوه ھجری سوم سال محرم در :َاْمر ذی  غزوه

 رویا برای شخص ٤٥٠ با ج پیامبر اکرم. داد رخ است معروف نیز َغَطفان
جانشین خویش بر مدینه، عثمان بن  ج ایشان .خارج شدند رویی با آنان

را تعیین نمود و با گذشتاندن ماه صفر در منطقه نجد، بدون اینکه  س عفان
 ]مرجع سابق[درگیریی رخ بدھد به مدینه برگشتند. 

پیامبر  ھجری سوم سال اآلخر جمادی در :س حارثه بن زید َسِرّیه
 به ھدف که فرستادند س حارثه بن زید فرماندھی به را ای سریه ج اکرم

 .کرد غافلگیر را قریش گروه اعزامی کاروان .بود قریش قافله آوردن چنگ
 مقاومتی کوچکترین بدون بنابراین. نداشتند فرار جز راھی کاروان نگھبانان
 حمله این در .گرفت غنیمت به را کاروان اموال تمام ،س زید و گریختند

 غنایم و اسیرکردند را دیگر نفر دو روایتی به و کاروان راھنمای مسلمانان،
 بدست داشت، ارزش درھم ھزار یکصد که نقره ظروف جمله از فراوانی
 افراد بین را بقیه غنایم، این خمس کردن از جدا پس ج اکرم پیامبر. آوردند
 پیامبر دست به حیان بن فرات قریش کاروان راھنمای و نمود تقسیم سریه
 از پس قریش که بود دیگری سخت مصیبت نیز این .آورد اسالم ج اکرم

 افزوده ھا آن پریشانی و اندوه بر دیگر بار و شدند گرفتار بدان بدر جنگ
 ]مرجع سابق[. گشت
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 بر سنگینی روانی فشار بدر، جنگ در مکه مشرکین شکست :ُاُحد غزوۀ
 امروز در بودند؛ آنان آزار و شکنجه زیر دیروز تا که مسلمانانی. کرد وارد آنان
 ھمین به به قتل رساندند؛ را مکه بزرگان بسیاری و شدند پیروز نبرد، این

 مسلمانان با مجدد جنگ برای را خود جویی انتقام برای مکه مشرکین دلیل،
 ای نامه ج اکرم پیامبر برای س عبدالمطلب بن عباس کردند، می آماده

 .کرد خبر با جنگ، بودن نزدیک از را ایشان و نوشت
 حس. کرد حرکت مدینه بسوی داشت، که توانی و تعداد با مکه لشکر

 بود ور شعله چنان، ھای مشرکین سینه درون در نھفته خشم و انتقامجویی
 سوم سال شوال  نیمه در .داد می خبر خونین جنگی و سخت نبردی از که

 . افتاد اتفاق ُاُحد  غزوه ھجری
 و صحابه، یعنی راستگو مؤمن آن در که بود امتحانی غزوه در واقع این

 ابن منافقین، این رأس در که شد، مشخص منافقین یعنی دروغگو منافق
 از دفاع در ش صحابه برای بزرگی امتحان ُاُحد  ھمچنان غزوه .بود َسُلول

زیرا  شد، آشکار پیامبرشان نسبت به آنان حقیقی بود که محبت پیامبرشان
 .کردند ایشان فدای را خود ھای جان

در این  .گذشت ج پیامبر اکرم بر که بود غزواتی ترین سخت از غزوه این
 سر در خود کاله و شکست، ج پیامبر اکرم پیشین ھای دندان  غزوه

 .نمودند حفظ را ایشان فرشتگان نزول با أل الله اما رفت، فرو مبارکشان
 و گرفت موضع احد کوه کنار سپاه صحابه با ج وقتی پیامبر اکرم

 از نتوانند مشرکان تا گماشت حوالی ھمان در ای تپه بر را تیرانداز تعدادی
 کوتاھی مدت از بعد و شد آغاز جنگ. کنند حمله مسلمانان به پشت

 تپه یک از دفاع مأمور که تیراندازانی ھنگام این در. شدند پیروز مسلمانان
 آوری جمع برای و کرده رھا را خود سنگرھای بودند، نبرد میدان بر مسلط
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 فرصت مکه، سپاھیان که بود جا این. پیوستند پیروز مسلمانان دیگر به غنائم
 و شده، ور حمله مسلمانان به پشت از تپه، آن زدن دور با و شمرده غنیمت را

 ای شایعه لحظات ھمین در. گرفتند قرار محاصره در طرف دو از مسلمانان
 این مجموع. است رسیده شھادت به ج پیامبر که شد منتشر سرعت به

متفرق  و کرده رھا را نبرد صحنه مسلمانان بیشتر که شد سبب عوامل
 مقاومت به ھمچنان شماری انگشت تعداد با ج پیامبر اکرم اما. گردند

 این در مسلمانان شکست وجود با که بود مقاومت ھمین اثر بر و پرداخت می
 .نیافتند دست صددرصد پیروزی به نیز کفار اما نبرد،

 از نفر ٧٠ شدند و کشته مشرکین مکه سپاه از نفر ٣٧غزوه  این در
 بن حمزه الشھداء سید آنان رأس در که رسیدند شھادت به کرام  صحابه

 ]مرجع سابق[ .بود ج پیامبر اکرم شیری برادر و عمو عبدالمطلب
 ابن عالمه. از خود بجا گذاشت بزرگی ھای عبرت و ھا درس ُاُحد  غزوه

 است شمرده بر را  این غزوه از زیادی ھای عبرت المعاد زاد کتاب در القیم
 توانید به آن مراجعه کنید. می که

برگشت  احتمال احد، جنگ در مسلمانان ستکش با غزوۀ حمراء االسد:
 و اردانیک با ج رمکا پیامبر ولی بود، فراوان مدینه، لشکر مکه به و حمله

 دشمن احتمالی ھای تھاجم از گیری پیش صدد در خویش، اندیشی دور
 .برآمد

 یارانش به منوره، مدینه احد به جنگ از بازگشت از پس روز کایشان ی
 دیگری کس اند، بوده احد حاضر جنگ در که کسانی جز داد، دستور

 شود. ھمراه ما با تواند نمی
و  پرداخت، هکم انکمشر تعقیب به و آماده را خویش سپاه ،ج جناب آن

 تعقیب خبر و نیافت دست انکمشر به ولی رفت، االسد پیش منطقه حمراء تا
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 مسلمانان، انتقام رعب و ترس شدت از و رسید آنان اطالع به ج اکرمپیامبر 
 هکم به و شده دور مدینه از سریعتر چه ھر و ردهک شتاب خود رفتن بر

 .بازگشتند
 به ولی نمود، مراجعه مدینه به دشمن، به دستیابی لشکر اسالم بدون

 در وحشت و رعب ایجاد از بود عبارت آن و بود رسیده نظرش مورد ھدف
 به تنبه و توجه و مسلمان رزمندگان روحیه تقویت و قریش انکمشر میان
 ]مرجع سابق[ .اسالم دشمنان سایر

 ابو ج پیامبر اکرم ھجری چھارم سال محرم در :س َسَلمه ابو َسِرّیه
 را گروھی که ُخویلد بن ُطلیحة با تا فرستاد نفر ١٥٠ ھمراه به را س َسَلمه
 آنکه از پیش را و صفوفشان مبارزه بود، کرده جمع مدینه به حمله برای

 گوسفندان و شتران به مسلمانان،. شکنند درھم بزنند، چپاول به دست
 سالمت، به و غنیمت با دھد، روی جنگی، آنکه بدون و یافتند دست فراوانی

 ]٣٤٥ رحیق مختوم ص[ .بازگشتند مدینه به
 ُاُحد روز در که را جراحتی برگشت سریه این از س سلمه ابو وقتی
 یا: فرمودند ج الله رسول .رفت دنیا از آن اثر بر و کرد باز سر بود برداشته

 از بعد و برسان، شدگان تیھدا  درجه به را او  درجه و بیامرز، را سلمه ابو الله
 جھانیان پروردگار ای را او و ما و باش بازماندگانش انیم در او نیجانش او،

 ])٩٢٠صحیح مسلم ([. بیامرز
َنْیس بن الله عبد َسِرّیه

ُ
 ج پیامبر اکرم ھجری چھارم سال محرم در :أ

َنْیس بن الله عبد
ُ
 افراد که فرستاد ُھَذلی سفیان بن خالد کشتن برای را س أ

َنْیس بن الله عبد .بود کرده آماده مدینه به حمله برای را زیادی
ُ
 توانست س أ

 کرده جمع که را گروھی مرگش با و برساند قتل به را ھذلی سفیان بن خالد
 فاتحانه به مدینه بازگشت س وقتی عبد الله بن انیس .شدند متفرق بود،
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 در تو و من بین باشد ای نشانه این: فرمود و داد او به عصایی ج اکرم پیامبر
 کفنش در را آن که کرد وصیت وفاتش، ھنگام س عبدالله .قیامت روز

 ]٣٤٦رحیق مختوم ص )٢/٦١٩( هشام ابن سیره[بگذارند. 
 در که پیوست وقوع به َرجیع  سریه ھجری ٤ سال صفر در :َرجیع َسِرّیه

. شدند شتهک بودند ردهک انتیخ آنان به ِلحیان بنی که صحابه از تن ١٠ آن
 .شد اندوھگین بسیار و آمد دشوار ج پیامبر بر بسیار قضیه نیا و

 مدینه به قاره و عضل قبایل از گروھی ھجری سال چھارم صفر ماه در
 برای را یارانش از تن چند که نمودند درخواست ج پیامبر اکرم از و آمدند

  میان در اسالم، که کردند اظھار و بفرستد آنان با دین احکام و قرآن آموزش
 از تن شش ج پیامبر اسحاق، ابن روایت به. است کرده پیدا نفوذ آنان

 با اصحاب از تن ده که آورده ،/ بخاری. فرستاد ایشان ھمراه را یارانش
 .شدند ھمراه افراد این

 علیه بر را لحیان بنی نام به ھذیل از ای طایفه رسیدند، رجیع به وقتی
 آنان دنبال به تیرانداز یکصد با نیز لحیان بنی. خواستند کمک به مسلمانان،

 شھادت به آنان از تن ٧ در نتیجه .رساندند ھا آن به را خود و کردند حرکت
 به و بردند مکه به خود را اسیر گرفتند و با دثنه بن زید خبیب، و رسیدند

 از نگھبانی مأمور کسی و شد اعدام در مکه س خبیب .فروختند قریش
 حیله، با و رسید سر ضمری امیه بن عمرو ھنگام شب اما. گردید وی جسد
 دثنه بن زید. کرد دفن را آن و برد خود با و آورد پایین دار از را خبیب جسد

: مرجع[ .کشت را او پدرش، خون قصاص به و خرید امیه بن صفوان نیز را
 یمهد  از ةیلیتحل دراسة ةیاألصل المصادر ضوءفي  ةیالنبو رةیالس و کثیر، ابن از ةالسیر في  الفصول

 ترجمه العازمی راشد بن موسی از الله رسول سیره از مختصری پنهان، مرواریدهای و أحمد، الله رزق
ْرَمکی محمد الله عبد

َ
  .]أ
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 یا َمُعونه) چاه( بئر  فاجعه ھجری چھارم سال صفر در :َمُعوَنة بئر  فاجعه
اء  سریه  شھید بودند انصار از که صحابه از تن ٧٠ آن در که افتاد اتفاق ُقرَّ

ة وَذْکوان ِرْعل ھای قبیله خیانت سببش و شدند،  .بود وُعَصیَّ
 ج پیامبر اکرم سبب به این و بود، ھا مصیبت بزرگترین از َمُعونه بئر  فاجعه

 کرد. می نفرین بودند، کرده خیانت صحابه به که را قبائلی کامل ماه یک
 ج پیامبر نزد و مدینه به بود، مشھوری باز نیزه که مالک بن عامر ابوبراء

 را ج آنجناب و نپذیرفت او اما داد؛ دعوت اسالم به را او ج پیامبر آمد؛
 نجد به را یارانت از تن چند کاش ای: «گفت بلکه نکرد؛ ھم ناامید

 که ھست بسیاری امید. دھند دعوت را سرزمین آن مردم تا فرستادی می
 ساکنان که دارم آن بیم: «فرمود ج اکرم پیامبر.» بیاورند ایمان نجد، مردم
 .دھم می امان را ھا آن من،: گفت ابوبراء.» کنند نابود را یارانم نجد،

 را س عمرو بن منذر و. فرستاد ابوبراء ھمراه به را نفر ٧٠ ج اکرم پیامبر
 عنوان به بود، »مرگ آغوش ھم و شیفته« به ملقب و ساعده بنی از یکی که

 قاریان و دانشمندان و نخبگان و بزرگان از گروه، این افراد. نمود تعیین امیر
 ھا، ھیزم پول از و پرداختند می ھیزم آوری جمع به روزھا که بودند قرآن
 نماز و قرآن آموزش به را ھا شب و کردند می تھیه غذا صّفه، اصحاب برای

 محل که رسیدند معونه بئر نام به جایی به تا رفتند آنان. گذراندند می
 با را سلیم ام برادر ملحان بن حرام آنگاه. بود سلیم بنی و عامر بنی سکونت

 بدون عامر فرستادند؛ ـ خدا دشمن ـ طفیل بن عامر نزد ،ج پیامبر نامه
 بن حرام پشت از و نیزه با که داد دستور فردی به کند، توجه نامه به اینکه

 الله: گفت افتاد، ھایش خون به ملحان بن حرام چشم وقتی بکشد، را ملحان
 اش قبیله از عامر، خدا، دشمن آنگاه .شدم رستگار که خدا به سوگند! اکبر

 که امانی خاطر به آنان ولی بکشند؛ نیز را ج پیامبر یاران بقیه که خواست
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 بنوسلیم از طفیل بن عامر لذا نپذیرفتند؛ بود، داده ج پیامبر یاران به ابوبراء
 و رعل عصیه، یعنی سلیم بنی طایفه سه کنند؛ ھمکاری او با که خواست
 یاران و کردند ھمکاری او با و پذیرفتند را خدا دشمن خواسته ذکوان،
 زید بن کعب جز رساندند شھادت به را ھمه و نمودند محاصره را ج پیامبر

 مدینه به وی ماند؛ زنده و بود کشتگان میان در و شد زخمی که س نجار بن
 .رسید شھادت به خندق جنگ در بعدھا و بازگشت

 حادثه خاطر به نیز و انگیز غم رویداد این خاطر به ج پیامبر اکرم
 و غم و شد غمگین سخت افتاد، اتفاق روز چند فاصله در که رجیع جانگداز

 ایشان به که را طوایفی ،ج آنجناب که آنجا تا فراگرفت را ایشان وجود اندوه،
 ]مصدر سابق[ .کرد نفرین رساندند، شھادت به را اصحابش و کردند نیرنگ

 اتفاق َنضیر بنی  غزوه ھجری چھارم سال األول ربیع در :َنَضیر بنی  غزوه
 جنگیدند، می یھودیان با مسلمانان آن در که بود ای غزوه دومین این و افتاد،

 .برسانند قتل به را ج الله رسول خواستند می یھودیان که بود این وعلتش
 زدند توطئه و نیرنگ به دست و کردند پیدا جرأت یھودیان احد جنگ از پس

 وارد مسلمانان برضد و نمودند برقرار رابطه مکه اھل و منافقان با پنھانی و
 . شدند عمل

 بئر انگیز غم حادثه دو اینکه تا ورزید شکیبایی ھمچنان ج اکرم پیامبر
 به کارشان و شدند گساختر یھودیان پس آن از پیوست؛ بوقوع رجیع و معونه
 این از جریان. کردند طراحی را ج اکرم پیامبر ترور دسیسه که رسید جایی
 از و رفتند بنونضیر یھود نزد یارانش از تعدادی با ج اکرم پیامبر که بود قرار
 نفری دو آن خونبھای در ھا آن بین فیما قرارداد موجب به که خواستند آنان
 و نمایند ھمکاری بودند، شده کشته امیه بن عمرو بوسیله کالب قبیله از که

 کنیم؛ می ھمکاری شما با ندارد؛ اشکالی: گفتند نضیر بنی. کنند مالی کمک
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 دیوار کنار در ج پیامبر اکرم. بیندازیم راه را کارتان تا باشید منتظر اینجا
. کنند عمل خود وعده به یھودیان، تا نشست انتظار به ھایشان خانه از یکی

 با یھودیان. بودند ھمراه ،ج آنجناب با صحابه از تعدادی و علی عمر، ابوبکر،
 نیز شیطان. شد نخواھد پیدا این از بھتر فرصتی: وگفتند کردند خلوت ھم

 دست به دست بنابراین داد؛ جلوه زیبا بود، انتظارشان در که را سیاھی بخت
 این دیوار از کسی چه: گفتند. برسانند قتل به را ج رسول الله تا دادند ھم

 را کارش و اندازد می محمد سر بر را آسیاب سنگ این و رود می باال خانه
 . شد داوطلب جحاش بن عمرو آنان ترین بدبخت کند؟ می یکسره

گاه آنان توطئه از دم ھمان در را ج اکرم پیامبر ،÷ جبرئیل  نمود؛ آ
. رفت مدینه سوی به سرعت به و برخاست جایش از بالفاصله ج اکرم پیامبر
 و رساندند او به را خودشان و افتادند راه وی دنبال به ج پیامبر یاران

 ما که افتادید راه به و برخاستید جای از چنان! الله رسول ای: پرسیدند
 !نشدیم متوجه

 نگذشت چیزی. نمود باخبر نضیر بنی قصد سوء از را آنان ج اکرم پیامبر
 اعالن نضیر بنی به تا فرستاد را س مسلمه بن محمد ،ج پیامبر اکرم که

 در شما از احدی نباید دیگر پس، این از و بروید بیرون مدینه از باید: نماید
 این از پس که ھرکس و دارید مھلت ھم روز ده. کند سکونت شھر این

 جز ای چاره که یھودیان. زد خواھیم گردن را او باشد، مانده مدینه در مھلت،
 بن عبدالله نمودندکه می آماده رفتن برای را خودشان نداشتند، رفتن بیرون

 مرد ھزار دو من زیرا نشوید؛ بیرون که فرستاد آنان نزد را کسی منافق، ابی
 شما از دفاع در و آمد خواھند تانھای قلعه به که دارم فرمان تحت رزمی

: گفتند که کند می اشاره منافقان گفته این به قرآن،. کرد خواھند جانفشانی
 از و شد خواھیم بیرون شما ھمراه نیز ما کردند، بیرون را شما اگر«
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 کردند، زار کار شما با اگر و برد نخواھیم فرمان شما با ارتباط در ھیچکس
 . »کرد خواھیم یاری را شما

 به این. انداخت ھای بنی نضیر دل در را وحشت و رعب أل چون الله
 خارج آنجا از اینکه شرط به کردند صلح ج اکرم پیامبر با ناچاًرا ترتیب
 که را وسایلشان از مقدار ھر که داد اجازه آنان به نیز ج وپیامبر اکرم شوند،

اسلحه، پس برخی بسوی خیبر و برخی بسوی  جز به ببرند خود با توانند می
 شام در حرکت افتادند.

 جزئیات که شد نازل َنضیر بنی  غزوه  درباره کامل صورت به حشر  سوره
سوره حشر را  ب بنابراین عبدالله بن عباس .کند می بیان را غزوه این

 ]سابق مصدر[ نامید. می سوره بنی نضیر
 ھیچ بنی نضیر بدون غزوه در مسلمانان چشمگیر پیروزی نجد: غزوۀ

 دست مسلمانان ضد بر آشکار گری دسیسه از باعث شد منافقان تلفاتی،
 سرکوب به که شد فراھم فرصتی ج اکرم پیامبر برای به این ترتیب و بکشند

 آزار مسلمانان به احد، جنگ از پس که بپردازد نشینانی نمودن بادیه
 و گستاخی کمال در که نشینی بادیه اعراب ھمان رسانیدند؛ می

 گستاخ چنان حتی و کشته را مسلمانان تبلیغی ھای ھیئت ناجوانمردی،
 اقدام از پیش. پروراندند می سر در را مدینه به حمله قصد که بودند شده

 خبر ج آنجناب به کاران، دسیسه این دادن ادب برای ج اکرم پیامبر عملی
 به حمله برای را خود غظفان، از ثعلبه بنی و محارب بنی اعراب که رسید
 .کنند می آماده مدینه

 رفت نجد بنام محلی به و شد بیرون مدینه از سرعت به ج اکرم پیامبر
 دوباره تا بکارد سنگدل صحرانشینان این دل در را وحشت و ترس تخم تا

. بودند کرده مسلمانان با آنان امثال که نشوند زشتی رفتار چنین مرتکب
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 وقتی که بودند ترسیده چنان بود، چپاول و دزدی کارشان که صحرانشینانی
به . گریختند ھا کوه ارتفاعات به یافتند، اطالع منطقه در مسلمانان حضور از

کنده را وجودشان تمام و ترساندند را غارتگر طوایف مسلمانان، این ترتیب  آ
. بازگشتند مدینه به سالمت و امنیت نھایت در و نمودند ھراس و ترس از
 ]٣٥٥ رحیق مختوم ص[

 اتفاق صغری بدر  غزوه ھجری چھارم سال شعبان در صغری: بدر  غزوه
 این .گشت معروف صغری بدر به آن در مبارزه وقوع عدم خاطر به که افتاد

 به ُاُحد  غزوه در سفیان ابو زیرا. شود می نامیده نیز موعد بدر  غزوه به غزوه،
کنیم، و  می مبارزه و مالقات بدر در آینده سال که داد وعده ج پیامبر اکرم
 به این مقابله موافقت کرد.  ج پیامبر اکرم

 ٢٠٠٠ با سفیان ابو و شدند، خارج نفر ١٥٠٠ ھمراه به ج پیامبر اکرم
 ای وعالقه ترسید می غزوه این به رفتن از سفیان ابو که بود حالی در این. نفر
 .نداشت رفتن به

و  شدند، سفیان ابو منتظر و رسیدند بدر با یارانش به ج پیامبر اکرم
 را ووحشت رعب ھشت شب را در این منطقه سپری نمودند، اما الله تعالی

 د،یرس ُعْسفان به سفیان ابو وقتی دلیل ھمین به انداخت، سفیان ابو دل در
: مرجع[ .شدند متفرق نیز بودند او با که کسانی نتیجه در برگشت، و ترسید
 یمهد  از ةیلیتحل دراسة ةیاألصل المصادر ضوءفي  ةیالنبو رةیالس و کثیر، ابن از ةالسیر في  الفصول

 ترجمه العازمی راشد بن موسی از الله رسول سیره از مختصری پنهان، مرواریدهای و أحمد، الله رزق
ْرَمکی محمد الله عبد

َ
 .]أ

در ماه ربیع االول سال پنجم ھجری به پیامبر  الجندل: ةدوم غزوه
 را راه شام نزدیکی در الجندل ةدوم اطراف قبایل که رسید خبر ج اکرم
 دھند می قرار مورد چور و چپاول را مسیر این تجارتی ھای کاروان و اند بسته

 را مدینه به حمله قصد واند  گرد آورده را زیادی جمعیت حال عین در و
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 مدینه بر را عرفطه بن سباع خبر، این شنیدن با ج اکرم پیامبر. دارند
 ةکرد، وقتی به دوم حرکت مدینه از مسلمانان از نفر ١٠٠٠ با و گماشت
 کردند، فرار ج اکرم پیامبر رسیدن از پیش آن ساکنان رسیدند الجندل

 در روزی و چند گرفتند؛ غنیمت به را آنان اموال و لشکر اسالم گوسفندان
 ]مرجع سابق[. بازگشتند مدینه و سپس به نمودند توقف آنجا

 شوال ماه در است، مشھور خندق غزوه به که احزاب غزوه خندق:  غزوۀ
 مدینه در حکومت تشکیل پس از ج پیامبر اکرم .داد رخ ھجری پنجم سال

اما در ماه شوال سال دوم ھجری  کرد، این شھر امضاء یھودیان با را پیمانی
 مسلمانان به نضیر بنی یھود ھجری چھارم سال درو  یھود بنی قینقاع

و  ج حق پیامبر اکرم در خیانت این کرده و پیمان صلح را شکستند، خیانت
 ولی بود، پیشگان خیانت و مکاران این تمام عام قتل مسلمانان مستوجب

 مدینه از ھر دو قبیله را و درگذشت ھا آن مھربانی از و شفقت با ج پیامبر
 .کرد خارج

 یھود سخت تمام شد و راه توز  کینه استحکام دولت اسالم بر سران
. شدند مسلمانان علیه بر لشکرکشی درپی کرده، را پیشه خیانت و خباثت

 و ج اکرم پیامبر با جنگ برای را قریش سرداران و رفتند مکه به ھا این
 ھم با گروه دو این سپس. کردند تشویق مدینه در او دولت ساختن کن ریشه

ساختند و  ھمراه خود با نیز را ھا آن رفته سلیم بنی و غطفان ھای قبیله  نزد
 ـ »احزاب« بنام ھا آن از تاریخ که. رسید جنگجو ھزار ده تعداد این لشکر به

                                                                                                                     .برد می نام ـ پیمان ھم یھا هگرو
 ج پیامبر اکرم به مدینه به حمله برای کفر لشکر آمادگی خبر چون

با حفر  کرد پیشنھاد س فارسی با یاران مشوره نمود، سلمان فورا رسید،
 خندق میتوان راه رسیدن دشمن به داخل شھر را بست و این تاکتیک
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 !نداشتند آشنائی آن با عرب جزیره جنگجویان که بود خوبی بسیار جنگی
 مدینه به احزاب وقتی رسید، اتمام به احزاب رسیدن از قبل خندق حفر

 .بود مدینه به ورودشان مانع که شدند مواجه خندقی با رسیدند
اما  مسلمانان روبرو شد، مقاومت با خندق از عبور برای قریش ھای تالش

 در.زدند می را یکدیگر نیزه سر و تیر با فقط بلکه نداد؛ رخ خونینی جنگ
 دو از شماری انگشت تعداد موردی، ھای درگیری و ھا یتیرانداز این کشاکش

 دو یا یک تنھا و مشرکان از نفر ده و مسلمانان از نفر ٦ :شدند کشته لشکر
 .شدند کشته شمشیر با نفر،

از سوی دیگر یھود بنی قریظه پیمان صلح با مسلمانان را نقض نموده 
منافقان نیز  !.نیست پیمانی و عھد ھیچ ج محمد و ما نمودند که بیناعالن 

 که بود داده وعده ما به محمد: گفتند و ظاھر نموده شان را دوباره نفاق
 جرأت ما که حالی در آورد؛ خواھیم بدست را روم و ایران شاھان ھای گنج
 در بلند صدای با برخی حتی! برویم بیرون حاجت قضای برای کنیم نمی
 دھید اجازه ما به لذا. است محافظ بدون ما ھای خانه: گفتند لشکریان میان

 گردیم! باز ھایمان خانه به که
اعتمادی  بی با زیرکی توانست = بین لشکر احزاب س نعیم بن مسعود

مدینه به پایان  قریشیان در ماندن توان و از سوی دیگر تاب ایجاد کند،
 از اعتمادی بر لشکر مکه، دست بی سببو یھود بنی قریظه به  رسیده بود

 .گردید سست عزم احزاب و و به این ترتیب اراده کشیدند شان یاری
 نازل ای! پروردگارا: «گفت و نمود دعا احزاب ضد بر ج اکرم ھمچنان پیامبر

 در را صفوفشان و بده شکست را احزاب! الحساب سریع ای و کتاب کننده
 .»بگردان پریشان و مضطرب را آنان و بشکن ھم

 در که ای تفرقه دنبال به و کرد اجابت را ج پیامبرش دعای الله متعال،
 و ریزد ھم به را ھایشان خیمه که کرد مأمور را باد افتاد، دشمن صفوف
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 کند بر جای از را ھا خیمه طناب و کند وارونه داشتند، بار بر که را ھایی دیگ
 لشکریانی متعال، الله ترتیب به این. نماید مختل را آنان آسایش و آرامش و
 و ترس ھایشان دل در و کنند متزلزل را احزاب تا فرستاد را فرشتگان از

 آرامش و و امنیت برگشتند شان سرزمین به امید نا احزاب .بیندازند وحشت
  .مدینه بازگشت به

 :از بودند عبارت که داد رخ ج پیامبر اکرم برای معجزاتی خندق  غزوه در
 بشارت - .ضربه سه با بزرگ سنگی شدن شکسته - .اندک غذای شدن زیاد -
 .روم و فارس فتح به

 که بود روانی جنگی بلکه نبود؛ باری خسارت جنگ احزاب، جنگ
 در سازی سرنوشت نبرد واقع در اما نگرفت؛ صورت آن در خونینی درگیری

 آن از حکایت و انجامید مشرکان خفت و شکست به که بود اسالم تاریخ
 نوپا حکومت که ندارد را این توانایی ھا، عرب ھای قدرت از یک ھیچ که داشت

 را نیرویی چنان ھا عرب ھیچگاه زیرا نماید؛ کن ریشه را مدینه کوچک و
 ج اکرم پیامبر رو این از .آورند گرد احزاب، جنگ در که بودند نیاورده فراھم

 با دیگر آنان و رویم می آنان جنگ به ما اینک: «فرمود احزاب جنگ از پس
 ]مرجع سابق[. »شد خواھیم رھسپار ھا آن سوی به ما و جنگید نخواھند ما

َرْیظه بنی  غزوه
ُ
 به احزاب یا خندق غزوۀ از بعد ج پیامبر اکرم :ق

 دستور ایشان به و شد نازل ÷ جبریل زمان این در بازگشتند، شانھای خانه
 .برود ُقَرْیظه بنی یھود جنگ به وقت فوت بدون داد

 یارانش به و شدند خارج و پوشیدند را سالحشان مجّدًدا ج پیامبر اکرم
 در مگر نخواند را عصر نماز دارد ایمان آخرت روز و الله به ھرکس«: فرمود

 و کردند، حرکت ُقَرْیظه بنی سوی به ج پیامبر اکرم .]علیه متفق[ »ُقَرْیظه بنی
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 ھایشان دل در را وحشت و رعب نیز أل الله. نمودند محاصره را آنان
 .شدند تسلیم ھمگی و انداخت،

 بسته بودند جنگجو ٤٠٠ که یھود مردان دادند دستور ج پیامبر اکرم
 رئیس که ـ س ُمعاذ بن َسْعد به را آنان مورد در گیری تصمیم ایشان شوند،
 مجروح خندق  غزوه در که را ُمعاذ بن َسْعد .کرد واگذار ـ بود اوس قبیله
 بنی حکم«: فرمودند او به ج پیامبر اکرم. آوردند االغی بر سوار بود، شده

 ج پیامبر رسید، ج پیامبر نزدیک س سعد وقتی». سپردم تو به را ُقَرْیظه
 آوردند، پایین االغ از را او چون و شوید، بلند سردارتان احترام به: فرمود
 آیا: گفت س سعد. اند شده تو حکم تسلیم جماعت، این! سعد ای: گفتند

 مسلمانان آیا: گفت. آری: شد؟گفتند خواھد اجرا ھا این درباره قضاوتم
: گفتند کنند؟ می اجرا و پذیرند می مرا حکم اینجا حضور دارند، که وکسانی

 طرف به دستش با ج پیامبر اکرم تعظیم و احترام خاطر به سعد آنگاه. آری
 من برای آری،: فرمود ج پیامبر. نگفت چیزی ولی نمود، اشاره ج آنجناب

 و کشته مردان که است این من قضاوت: گفت س سعد. است قبول قابل ھم
پیامبر  .گردد تقسیم مسلمانان بین اموالشان و شوند اسیر ھا بچه و زنان
 از الله که کردی صادر را حکمی ھمان عیناً  ھا، این مورد در: «فرمود ج اکرم

 .»بود کرده صادر آسمان، ھفت باالی
 بر عالوه بنوقریظه زیرا بود، انصاف و عدالت نھایت در س سعد قضاوت

 پنجصد و ھزار یک مسلمانان با مقابله برای شدند، مرتکب که خیانتی
 بودند کرده آماده دفاعی سپر پنجصد و زره سیصد و نیزه ھزار دو و شمشیر

 .افتاد مسلمانان دست به پیروزی، و فتح از پس که
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 که آنانی شدند؛ نابود بکلی خیانتکار، و نیرنگباز دشمنان به این ترتیب
 مسلمانان ضد بر شرایطی در احزاب، با و شکستند را مؤکد ھای پیمان

 . بردند می بسر لحظات ترین بحرانی در مسلمانان که ھمدست شدند
 جنایت ترین بزرگ ردیف در کارشان این بنی قریظه با آری؛ یھودیان

 سر س َسْعد شدند. زخم اعدام و محاکمه سزاوار و گرفتند قرار جنگی کاران
 رفت دنیا از س ُمعاذ بن َسْعد وقتی .رفت دنیا از آن سبب به و کرد، باز

 در لرزه به ُمعاذ بن َسْعد مرگ از أل الله عرش«: فرمودند ج پیامبر اکرم
 ]مرجع سابق[». آمد

 ھجری، پنجم سال ذیحجه یا در ذیقعده :س َسِرّیۀ عبد الله بن عتیک
 که الحقیق ابی بن سالم .گردید بسوی سالم بن ابی الحقیق اعزامای  هسری

 که رفت می شمار به یھود جنایتکاران بزرگترین از یکی بود، ابورافع اش کنیه
 اختیار در فراوانی غذایی مواد و اموال و کرده بسیج مسلمین علیه را احزاب

 از پس. رساند می زیادی آزار ج پیامبر اکرم به وی، .بود گذاشته آنان
 خواستند اجازه ج الله رسول از خزرجیان قریظه، بنی از مسلمانان بازگشت

 و زنان کشتن از حال عین در و داد اجازه ج اکرم پیامبر. بکشند را سالم تا
 عبدالله فرماندھی به سلمه بنی از تن پنج منظور این برای. نمود نھی ھا بچه
این  .بود آنجا در رافع، ابو قلعه زیرا .افتادند راه به خیبر سوی به عتیک بن

 عبدالله پای و کشتند را او و شدند وارد رافع ابو گروه با حیله و ھوشیاری بر
 که جویی طریق از و کردند حمل پشتشان بر را او و شکست س عتیک بن
 خزرجیان،. رفتند بیرون قلعه از شد، می منتھی ھایشان چشمه از یکی به

 ج پیامبر اکرم نزد و کردند حمل خود دوش بر را س عتیک بن عبدالله
. کردم تعریف ج پیامبر اکرم برای را گوید: وقتی جریان می عبد الله. رفتند
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 چنان کشید، دست و کردم دراز را پایم. کن دراز را پایت: فرمود ج آنجناب
 ]سابقمرجع [ .است نبوده بدنم در دردی ھیچ اصال گویا که شد خوب

 سی با س مسلمه بن اعزامی محمد سریه :س مسلمه بن محمد سریه
 در بکرات منطقه از ضریه ناحیه در قرطا. شد عازم قرطا سوی به سوار،

 در سریه این. دارد فاصله روز شبانه ھفت مدینه از و شده واقع نجد سرزمین
 کرد حرکت کالب بن بکر بنی طایفه سوی به ھجری ششم سال محرم دھم

 و چارپایان مسلمانان، و نمودند فرار ھمه ھا آن زد؛ شبخون آنان بر و
 .بازگشتند مدینه به محرم ٢٩ در و گرفتند، غنیمت به زیادی گوسفندان

 ]مرجع سابق[
 ھجری، ششم سال االولی جمادی یا االول ربیع در بنولحیان: غزوه

عبد الله  مدینه، در و شد خارج یارانش از تن دوصد ھمراه به ج پیامبر اکرم
 که کرد وانمود چنان و نمود تعین خود جانشین عنوان به را مکتوم ام ابن
 به تا گرفتند پیش در را لحیان بنی مسیر شتابان آنگاه. رود می شام سوی به
 که است مکانی ھمان غران، رسیدند؛ »عسفان« و »امج« بین در »غران«

 ج اکرم رسول خاطر ھمین به ؛رسیدند شھادت به آنجا در ج الله رسول یاران
 .نمود خیر دعای و رحمت طلب برایشان

 خیانت پیامبر یاران از نفر ١٠ به رجیع در که بودند ای طایفه بنولحیان،
 در لحیان، بنی سکونت محل که آنجا از. شدند آنان اعدام موجب و کردند
 میان شدیدی ھای درگیری و بود مکه به نزدیک و حجاز سرزمین وسط

 صالح ج پیامبر اکرم داشت، وجود صحرانشینان نیز و قریش و مسلمانان
 احزاب که ھنگامی ولی کند؛ نفوذ دشمن سرزمین دل در که دانست نمی

 تا و نھاد ناتوانی و سستی به رو آنان، کیان و توان و خوردند شکست
 رسیده آن وقت اینک: گفت ج پیامبر اکرم وقت آن شدند، ضعیف حدودی
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 باخبر ج پیامبر اکرم آمدن از لحیان بنو .بگیریم انتقام لحیان بنی از که
 روز دو ج پیامبر. نشد گرفتار آنان از کسی و کردند، فرار ھا کوه به و شدند

 طرف آن و طرف این به مختلفی ھای سریه و کرد اقامت آنان سرزمین در
 ده و رفت عسفان به سپس و نیفتاد دام به آنان از کسی ولی نمود؛ اعزام

گاه آمدنش از را قریش تا فرستاد الغمیم کراع به را سوارکار  به سپس و کند آ
 ]مرجع سابق[ .انجامید بطول روز چھارده ایشان برگشت و رفت بازگشت؛ مدینه

 اآلخر ربیع یا االول ربیع در :غمر سوی به س محصن بن عکاشه سریه
 نام غمر و شد بیرون غمر، طرف به نفر ٤٠ با س عکاشه ھجری ششم سال
 به شتر دوصد مسلمانان، و گریختند قوم، آن تمام. است بنواسد از آبی

 ]مرجع سابق[ .بردند مدینه به خود با و گرفتند غنیمت
 سال االخر ربیع یا االول ربیع در :القصه ذی به مسلمه بن محمد سریه

 بنی دیار در القصه ذی به رزمنده ده با س مسلمه محمدبن ھجری ششم
 ھا آن کمین در که ثعلب، بنی از تن صد رسیدند، آنجا به چون و رفت ثعلبه

 و برده یورش آنان بر آنگاه خوابیدند؛ که این تا گرفتند نظر زیر را آنان بودند،
 . کرد فرار و شد زخمی که مسلمه ابن بجز کشتند را ھا آن ھمه

 ششم سال االخر ربیع در :القصه ذی به جراح بن عبیده ابی سریه
 را مسلمه محمدبن انتقام که فرستاد را س عبیده ابو ج اکرم پیامبر ھجری
 به صبح و کردند طی پیاده را شب تمام و افتاد راه به نفر ٤٠ با او بگیرد؛

 بجز گذاشتند فرار به پا ھمه کردند؛ حمله آنان بر و رسیدند ثعلبه بنی دیار
 و چارپایان البته شد؛ مسلمان آن از پس و شد دستگیر که نفر یک

 ]مرجع سابق[ .گرفتند غنیمت به فراوانی گوسفندان
 س ھجری زید ششم سال االخر ربیع در جموم: به س حارثه بن زید سریه

 وقتی. است مرالظھران در سلیم بنی از آبی نام جموم به جموم اعزام شد؛
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. کرد دستگیر را حلیمه نام به مزینه از زنی رسید، آنان دیار به ،س زید
 بدین و کرد راھنمایی سلیم بنی ھای محله از یکی به را مسلمانان حلیمه،
 و. یافتند دست فراوانی اسیران و گوسفندان و چارپایان به مسلمانان، ترتیب
 ]مرجع سابق[ .کرد آزاد را زن آن ج پیامبر اکرم آمدند، مدینه به چون

 سال االخر جمادی در ج پیامبر اکرم به عیص: س سریه زید بن حارثه
 عیص نام به جایی به را س زید فرماندھی به دیگری سریه ھجری ششم

 قافله اموال ھمه و رفتند آنان. بود سوار ھفتاد بر مشتمل که فرمود گسیل
 غنیمت به بود، کاروانساالرش ج الله رسول داماد العاص ابو که را قریش

 زینب از و خواست امان و آمد زینب نزد و کرد فرار ابوالعاص. گرفتند
 نیز زینب. برگرداند او به را قریش اموال تا بخواھد ج پیامبر از که خواست

 غیر کند، مجبور را مردم اینکه بدون ج پیامبر اکرم و کرد را کار این
 موافقت نیز مردم شود؛ برآورده اش خواسته که خواست مردم از مستقیم

 اموال و رفت مکه به العاص ابو و دادند تحویل العاص ابو به را اموال و کردند
 ]مرجع سابق[نمود.  ھجرت و شد مسلمان سپس و داد تحویل صاحبانشان به را

 ھجری؛ ششم سال االخر جمادی در طرق: یا طرف به س زید سریه
 کردند؛ فرار جماعت، آن. رفت ثعلبه بنی سوی به رزمنده پانزده با س زید
 و گوسفند دلیل ھمین به کند؛ حمله ھا آن به ج پیامبر که ترسیدند می زیرا
 .کشید طول روز شبانه چھار سریه این و شد مسلمانان نصیب فراوانی شتر

 ]مرجع سابق[
 با س زید ھجری ششم سال رجب در به وادی القری: س سریه زید

 وادی عازم دشمن، احتمالی تحرکات از اطالعات کسب برای تن دوازده
 آنان از نفر نه و بردند یورش آنان به القری وادی ساکنان آنجا در. شد القری

 ]مرجع سابق[ .گریختند زید جمله از دیگر نفر سه ولی رساندند، شھادت به را
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 و نظامی،گسترده نظر از گرچه این غزوه :ُمْصَطِلق یا مریسیع بنی غزوۀ
 بروز موجب سو یک از که داد رخ حوادثی غزوه این در اما نبود، دار دامنه

 را منافقان رسوایی اسباب دیگر، سوی از و گردید اسالمی جامعه در پریشانی
 داد، روی مصطلق بنی غزوه در که اتفاقاتی دنبال به ھمچنین. نمود فراھم

 لحاظ از ای ویژه سیمای که گردید تشریع جزایی، قوانین از ای مجموعه
  .بخشید اسالمی جامعه به طھارت، و کرامت

 نیز عیِس یْ ُمَر   غزوه به که داد، رخ ھجری ششم سال شعبان این غزوه در
 برای را افرادی ِضرار أبی بن حارث که بود این غزوه این علت است، معروف

 به یارانشان از نفر ٧٠٠ با ج پیامبر اکرم. بود کرده جمع مدینه به حمله
 جانشین عنوان به مدینه در را س حارثه بن و زید در حرکت افتاد سوی آنان

 .گماشت مدینه بر را س ابوذر: اند گفته ھم برخی.نمود تعیین خود
 انصار پرچم و س ابوبکر صدیق بدست مھاجرین در این غزوه پرچم

 وقتی لشکر اسالم به مریسیع رسیدند ساعتی بود، س عباده بن سعد بدست
 با و داد حمله دستور ج پیامبر اکرم آنگاه شد؛ سپری طرفین با تیراندازی

 قتل به آنان از ای عده و خوردند شکست مشرکان و شدند پیروز حمله ھمین
 از نیز گوسفند مواشی و تعدادی و شدند اسیر ھایشان بچه و زنان و رسیدند

 که شد کشته نفر یک فقط مسلمانان از غزوه این در .گرفتند غنیمت به آنان
 . رسانید قتل اشتباھا به است، دشمن از اینکه گمان به انصار، از مردی را او

 شرکت دیگر غزوات در معموال که منافقان از گروھی غزوه این در 
 مسلمین، صفوف در تا بودند تالش در سخت شدند، آنان بیرون کردند، نمی

 پیامبر ضد بر ای گسترده منفی تبلیغات رو این از و کنند ایجاد تفرقه
 انداختند. راه به ج اکرم
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 ،ل بر ام المؤمنین عایشه صدیقهاز جمله در قضیۀ افک یا تھمت بزرگ 
 نفاقی و حسد شدت از پلید، مرد آن ابی، بن عبدالله ،ج الله و رسول دشمن

 تا وی، نمود؛ افک قضیه کردن پخش به شروع تمام تاب و آب با داشت که
 ساخت تفصیل و طول برایش و داد برگ و شاخ را ماجرا این توانست که آنجا

این تھمت و  .کردند توانستند، ھرچه راستا، این در نیز یارانش. پرداخت و
 ل و ھمسر طاھره شان ام المؤمنین عایشه ج بھتان بزرگ بر پیامبر اکرم

 و افک ماجرای با ارتباط در النور، سوره از تا آنکه آیاتی شد، می سخت تمام
 شالق افک اھل از سپس تعدادی .شد نازل ل صدیقه عایشه پاکی

 سرکرده و پلید مرد آن ابی، بن عبدالله بر که است حالی در خوردند این
 جاری را شرعی حد این پرداخت، و ساخت را افک داستان که منافقان
 گنھکاران عذاب از شرعی، حدود اجرای که دلیل بدین شاید نکردند؛

 در بزرگی عذاب وعده ابی، بن عبدالله به خداوند که حالی در کاھد؛ می
 از ج پیامبر اکرم که مصلحتی ھمان خاطر به ھم شاید و بود داده را آخرت
 حد اجرای از نیز بابت ھمان از کرد، نظر صرف ابی، بن عبدالله کشتن
 سیاه ابر ماه، یک از پس ترتیب به این .فرمود خودداری ابی، ابن بر شرعی

 سرکرده و رفت کنار مدینه جو از اضطراب، و پریشانی و تردید و شک
 ]مرجع سابق[ شد. آبرو بی و ابن ابی رسوا منافقان

 اعالم ج پیامبر اکرم سال ششم ھجری  القعده ذی در غزوۀ ُحَدْیِبَیه:
 یشان که اند دیده خواب دادند خبر یارانشان به و روند، می عمره به که کردند

 مکه به اند تراشیده را سرھایشان حالیکه در و کامل امنیت در یارانشان و
 ھمراھی برای و شدند، خوشحال بسیار خبر این از صحابه .شوند می وارد

 . شدند آماده ایشان
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 حرکت مکه سوی به مدینه از یارانشان از نفر ١٤٠٠ با ج پیامبر اکرم
 .بود ایشان با ل أمیه أبی بنت ھند سلمه ام نیز ھمسرانشان و از. کردند

 یک که سالحی مگر نکردند، حمل خود با را سالحی ج پیامبر سفر، این در
 در که شمشیرھایی از بود عبارت که کند می حمل خود ھمراه به مسافر
 .داشتند خود با قربانی برای نیز را شتر ٧٠ و. بودند غالف

. رسید قریشیان به عمره ادای برای مکه به ج پیامبر اکرم آمدن خبر
 ورود از جلوگیری و برای .»شد نخواھد وارد ما بر قسم خدا به«: گفتند ھا آن

 مشرک ھنوز که الولید بن خالد فرماندھی به را گردانی مکه به مسلمانان
 خودداری کفار لشکر با رویارویی از ج اما پیامبر اکرم .کردند آماده بود،

 ھمراه به َوْرقاء بن ُبَدْیل مستقر شدند نماینده قریش ُحَدْیِبَیه در رد، و وقتیک
 با جنگ برای قریش ھمانا: گفت ج پیامبر به ُبَدْیل .آمد ایشان نزد نفر چند

: فرمود ج پیامبر اکرم. است شده خارج مکه به ورودت از جلوگیری برای تو
 ج سپس پیامبر». ایم آمده عمره ادای برای بلکه ایم، نیامده جنگ برای ما«

 بگوید ھا آن به که فرستادند مکه رئیس سفیان ابو نزد را س عفان بن عثمان
خبر  ج پیامبر اکرم به اما .دارند عمره ادای قصد بلکه اند، نیامده جنگ برای

 خبر این شنیدن با .است رسیده قتل به گویا عثمان که رسید تادرستی
 صورت درختی زیر بیعت این. کنند بیعت دادند دستور یارانشان به ج پیامبر
طوریکه الله متعال در سوره فتح به آن  .شد معروف رضوان بیعت وبه گرفت

 اشاره نموده است.
 به و ترسیدند شنیدند، را ج الله رسول اصحاب بیعت خبر قریش وقتی

 ج پیامبر با که فرستادند را عمرو بن ُسَھیل به این سبب. آوردند روی صلح
 : گرفت صورت مسائل این بر توافق مذاکره، از پس .کند مذاکره
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 آینده سال آن جای به و نشوند، وارد مکه وبه گردند بر امسال مسلمانان -
 .بمانند مکه در را روز ٣ و بیایند،

 .قریش با یا شود ھم پیمان ج محمد با که است مختار ای قبیله ھر -
 شود، بازگردانده قریش به آمد ج محمد نزد مسلمان عنوان به کسی ھر -

 بازگردانده ج محمد به آمد قریش نزد و شد مرتد که کس ھر و
 .بود مسلمانان بر بند ترین سخت بند این. شود نمی

 در. بود نخواھد جنگی ـ قریش و مسلمانانـ  طرف دو بین سال ١٠ تا -
 .نکند تعرض دیگری به کسی ھیچ و باشند امنیت در مردم سال ١٠ این

تراشید و شترشان را ذبح  مبارکشان سر ج ھمان بود که پیامبر اکرم
  ۀھم پس. است شده تمام کار که فھمیدند دیدند را این صحابه وقتی. کرد
 و شترھای شان را ذبح نمودند و تراشیده را خود سر (رضی الله عنھم) آنان

 آمدند. بیرون احرام از
در واقع صلح حدیبیه دست آورد و فتح عظیمی برای مسلمانان بود، 

 عظمت از مردم برای تام امنیت با و آزادانه دعوتگران این صلح، از چون بعد
 گروه شد تا مردم این صلح سبب و. گفتند می رحمتش و آسانی و دین این

قریش نیز مسلمان  قھرمانان از ای عده شوند. چنانکه وارد الله دین به گروه
 ھنگامی. طلحه بن عثمان و ولید بن خالد عاص، بن شدند از جمله: عمرو

 جگرش ھای پاره مکه: فرمود ج آنجناب آمدند، ج پیامبر اکرم نزد آنان، که
 ]مرجع سابق[ .»است افکنده ما سوی به را

َرد: ذی  غزوه
َ
 که افتاد اتفاق َقَرد ذی  غزوه خیبر غزوۀ از پیش روز سه ق

ْکَوع بن َسَلَمة غزوه این قھرمان و است، معروف نیز غابة  غزوه به
َ
 .بود س األ

 به ھمراھانش و حصن بن ُعَیْینة بن الرحمن عبد که بود این غزوه این سبب
 را مسلمانان از یکی و گرفت را ج پیامبر شتر ٢٠ و کرد حمله مدینه اطراف
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ْکَوع بن َسَلَمة .کرد فرار و کشت
َ
 به خود کمان و نیزه پرتاب و دویدن با األ

 خبر .گیرد بازپس را ج پیامبر شتران از تعدادی توانست اینکه تا رسید، آنان
 سوارکاران. شد زده ندا مکک برای مدینه در و رسید ج اکرم پیامبر به

 را آنان و شدند خارج ج با پیامبر اکرم شدند جمع ج ایشان دور به صحابه
ْکَوع بن َسَلَمة که دیدند ناگھان .نمودند دنبال

َ
 برگردانده را شتران  ھمه األ

 ُعَیْینة بن الرحمن عبد به ج پیامبر سوارکار ِرْبعی بن حارث َقَتادة ابو است، و
 ابو سوارکارما بھترین امروز«: فرمود ج پیامبر .رساند قتل به را او و رسید
با یاران باوفایش  ج پیامبر اکرم. »است َسَلَمة نظاممان پیاده و بھترین َقَتادة
 شده بازگردانده شترانشان  ھمه که حالی در بازگشتند، مدینه به مندانه پیروز

 ]مرجع سابق[ .چرخیدند می ایشان دور به یارانشان و بودند،
با قریش پیمان صلح امضا کرد و  ج پیامبر اکرم آنکه پس از َخْیبر: غزوۀ

 رفتند مطمین شد می مسلمانان بشمار دشمن ترین آنان که قوی طرف از
آرامش  صلح تا نجد را حل و فصل کند قبایل و مسأله یھودیان گرفت تصمیم

 از کنند. در فضای امنیت تبلیغ را الله دین و بتوانند شود حاکم جزیره بر
 پیامبر علیه نظامی یھا یریز برنامه مرکز و ھا دسیسه النه خیبر که آنجا
بر مسلمانان الزم بود  بود، ایشان علیه ھا جنگ نمودن ور شعله و ج اکرم
 احزاب که بودند خیبر اھل زیرا. ببرند بین از را النه این اقدامی، ھر از پیش

با منافقان مدینه  و نمودند بسیج ج پیامبر اکرم ضد بر بنی قریظه را و قبیله
 پیامبر اکرم با مستقیم چنگ برای نیز را خودشان ارتباط برقرار نمودند و

خصمانۀ  از بین بردن و خنثی نمودن ھمچو اقدامات گرفتند. برای آمادگی
پیامبر بود  مسلمانان علیه انگیزی فتنه محل حقیقت که در یھود خیبر

 دست بعمل نظامی ببرد. شد، مجبور ج اکرم
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در حرکت افتاد، و  بسوی خیبر ھجری ھفتم سال محرم در ج ایشان
 ُحَدْیِبَیه در که کسانی مگر نشود خارج ایشان با کس ھیچ که داد دستور
 رسیدند خیبر به وقتی .بود نفر ١٤٠٠ تعدادشان که اند، داشته حضور

 فریاد و بستند را ھایشان قلعه. ترسیدند و دیدند را ھا آن خیبر یھودیان
 ترس و ھراس یھود را ج که پیامبر اکرم ھنگامی .لشکرش و محمد: زدند می
 وارد قومی نیسرزم به وقتی ما. گردید ویران خیبر أکبر، الله«: فرمود دید
  محاصره .»بود خواھد بدی بامداد قوم انذار داده شده، آن برای آنروز میشو

 به را پرچم فردا« فرمود: ج گرفت، پیامبر و شدت شد شروع خیبر ھای قلعه
 او نیز رسول و خداوند و دارد دوست را رسولش و خدا که داد خواھم کسی

 ھمه و آمدند ج پیامبر اکرم نزد ھمه شد، صبح وقتی. »دارند دوست را
 علی: پرسید ج پیامبر. شود داده ایشان به جنگ پرچم که بودند امیدوار

. بفرستید دنبالش را کسی: فرمود. کند می درد چشمانش: گفتند کجاست؟
 مالید وی چشمان به مبارک دھان آب از ج پیامبر آوردند، را س علی وقتی

 نداشته دردی اصال گویی که چنان یافت بھبود علی، کرد؛ دعا او برای و
  .است

 .کوبید می ھم در را دشمن آنان پیھم حمالت و صحابه ھای آری قھرمانی
ام، بن ُزَبْیر ْکَوع بن َسَلَمة ُدَجانه، أبو طالب، أبی بن علی َعوَّ

َ
 ش صحابه ودیگر األ

 َمْرَحب یھود قھرمان ،س طالب أبی بن علی .کردند زیادی ھای جانفشانی
 نیمی از وبیش کشت را َمْرَحب برادر یاسر نیز ُزَبْیر. رساند قتل به را یھودی

 رسیدند یقین به خود ھالکت در خیبر یھود وقتی .گردید فتح خیبر از
. کنند مذاکره خیبر  باقیمانده بر خواستند ج اکرم پیامبر و از شدند تسلیم
 .کرد موافقت نیز ج پیامبر



 ١٤٧ یاو سرا اکرم یامبراز غزوات پ یمختصر: خش هشتمب

 شرط به بدھند، ماندن اجازه آنان به خواستند ج پیامبر یھود خیبر از
 .باشد ھا آن برای ساالنه ثمر نصف و کنند کار مزارع در کارگر عنوان به اینکه

 شدند. ثروتمند خیبر فتح با و مسلمانان کرد، موافقت ج پیامبر اکرم
و  َاْخَطب بن ُحَیّی  بنت َصِفّیه طرفین، صلح و خیبر شدن تسلیم از قبل
 و کردند عرضه َصِفّیه بر را اسالم ج پیامبر اکرم شدند، اسیر دیگران

 او با و کرد آزاد را او ج پیامبر اکرم شد مسلمان َصِفّیه وقتی .شد مسلمان
یھود  .گردید المؤمنین امھات جزو ل َصِفّیه صورت به این نمود، ازدواج

 از یکی هکنیا تا ماندند آنجا در س الخطاب بن عمر خالفت دوران خیبر تا
 اما دھند تحویل را قاتل که خواست آنان از عمر .کشتند را مسلمانان

 شام به و اخراج العرب جزیرة از را آنان س عمر دلیل ھمین به نپذیرفتند،
 ]مرجع سابق[ .کرد پاک آنان وجود از را العرب جزیرة و فرستاد،
با یھود خیبر  ج وقتی یھود فدک از عملکرد پیامبر اکرمفدک:  فتح

گاھی یافتند به  با تا فرستادند ج پیامبر نزد را کسی لذا افتادند؛ وحشت آ
 پیشنھاد نیز ج پیامبر اکرم. ببندد خیبریان ھمانند صلحی قرارداد ایشان

 برای مسلمانان زیرا شد؛ خالص ملک فدک، ترتیب به این. پذیرفت را ھا آن
 تاز و تاخت به را شتری و اسب ھیچ و نشده متحمل زحمتی آن فتح

 ]مرجع سابق[ .بودند درنیاورده
 از جماعتی با یھودیان از گروھی القری در وادی القری: غزوه وادی

 فرود القری وادی در مسلمانان اینکه مجرد به بودند، کرده اجتماع اعراب
 یکی مدعم و کردند تیرباران را ھا آن بودند، آماده پیش از که یھودیان آمدند،

پیامبر  !باد گوارا او بر بھشت: گفتند مردم شده کشته ج پیامبر غالمان از
 ھمان اوست، دست در جانم که ذاتی به سوگند! ھرگز: «فرمود ج اکرم

 ور شعله او بر نیامد، تقسیم در و بود برداشته غنیمت از خیبر روز که لباسی
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 آنجا توقف در روز پس از فتح وادی القری چھار ج پیامبراکرم .»شد خواھد
 ھای زمین بر را یھودیان و کرد تقسیم یارانش بین را غنیمت اموال و نمود

 محصوالت از نیمی ساالنه خیبر اھل مانند که گماشت ھا نخلستان و زراعتی
 ]مرجع سابق[ .بدھند مسلمانان تحویل را

 یھود به القری وادی و فدک و خیبر شدن تسلیم خبر وقتی تیماء: فتح
 ندادند؛ نشان مسلمانان مقابل در مقاومتی ھیچگونه خود از رسید، تیماء
 ج اکرم پیامبر نمودند؛ صلح تقاضای و فرستادند ج پیامبر نزد را کسی بلکه
 دست در اموالشان و بمانند آنجا که داد اجازه آنان به و پذیرفت آنان از نیز

 ]مرجع سابق[ .باشد خودشان
اع ذات  غزوه

َ
ق َقاع ذات غزوۀ :الرِّ  خیبر  غزوه از بنا به قول صحیح بعد الرِّ

 خاطر سپاه اسالم در این غزوه به چون شد نامیده نام به این و داد، رخ
 این غزوه این سبب .بودند پیچیده پارچه پاھایشان دور به کفش، نداشتن

 مدینه به حمله قصد َغَطفان از ھایی رسیدگروه خبر ج پیامبر اکرم به که بود
 .کردند حرکت آنان سوی به یارانشان از نفر ٤٠٠ با ج پیامبر و دارند، را

 فرار طرف ھر به بسوی شان خبر شدند ج پیامبر از خروج َغَطفان وقتی
 ھا آن از ھیچکدام رسید تجمعشان مکان به ج پیامبر ھنگامیکه. کردند
بدون  ج ایشان خواندند. خوف نماز  این غزوه در ج پیامبر اکرم .نبودند

 ]مرجع سابق[ .بازگشتند مدینه سوی ھیچ درگیری با مشرکان به
 بین ھجری ھشتم سال األول جمادی غزوۀ مؤته در :ُمْؤَتة  غزوه

 در خودشان ج اکرم رسول اینکه وجود با .افتاد اتفاق غساسنه و مسلمانان
 این اتفاقات أل الله چون .شد معروف غزوه به اما نکرد شرکت جنگ این

 . داد می نشان بودند مدینه در که حالیکه در ایشان به را غزوه
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 ج پیامبر اکرم  فرستاده س ُعَمیر بن حارث شدن کشته غزوه این سبب
 عمرو بن ُشَرْحبیل ُبصری پادشاه سوی به ای نامه با را او ج آنجناب .بود

 راه در فرستاد، بلقای شام بود حاکم روم، قیصر جانب الَغّسانی که از
 به را او است مسلمان حارث که فھمید وقتی الَغّسانی عمرو بن ُشَرْحبیل

 و. بود ھا جرم ترین شنیع از فرستادگان و سفیران البته قتل .رساند قتل
پس  .نشود تعرض آنان وبه نشوند کشته سفیران که بود این بر عادت و عرف

 با جنگ برای که داد دستور مردم به ج از این غدر و خیانت بزرگ پیامبر
بسوی بصری اعزام  و را آماده رزمنده ٣٠٠٠ ج شانای .شوند آماده غساسنه

 س طالب أبی بن جعفر و لشکر فرمانده را س حارثه بن زید ج نمود. آنجناب
 س نمود. در صورت کشته شدن جعفر منصوب فرمانده جانشین عنوان به را

 به را رنگ سفید و پرچمی. شد مقرر او جایگزین س َرواحه بن الله عبد
 شدن کشته محل به کرد سفارش آنان به داد. و س حارثه بن زید دست
 اگر دھند، دعوت اسالم به را آنان نخست و بروند س عمیر بن حارث

 ھا آن با الله از استعانت با صورت این غیر در ھستند؛ امان در که پذیرفتند
 کسانی با الله راه در الله نام به: «فرمود ھا آن به خطاب ھمچنین. بجنگند

 و بچه ھیچ و نکنید شکنی پیمان نکنید؛ خیانت بجنگید؛ ورزیدند؛ کفر که
 برای که کسانی به و نکنید تعرض سالخورده و پیر افراد به نکشید، را زنی

 دیگر و خرما درختان و باشید نداشته کاری ھستند، صومعه در عبادت
 الرسول، ةسیر  مختصر[. »نکنید خراب راای  هخان ھیچ و نکنید قطع را درختان

  ])٢/٢٧١( للعالمین ةرحم و ٣٢١ ص
 بود نبردی اولین این و داشت حضور نیز س الولید بن خالد غزوه این در

 وقتی لشکر .کرد می شرکت آن در شدنش مسلمان از بعد س خالد که
 لشکریان تعداد که رسید خبر آنان رسیدند به َمَعان  منطقه به مسلمانان
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 این در حالی که مسلمانان .باشد می روم مساعدت با نفر ھزار ٢٠٠ غساسنه
 با اما نداشتند، را عظیمی سپاه چنین با شدن رو به رو انتظار وجه ھیچ به

 مسلمانان لشکر رسیدن با .نھراسیدند دشمن سپاھیان کثرت از وجود این
 در مسلمان سرباز ٣٠٠٠ روبرو شدند، یکدیگر با لشکر دو ُمؤته،  منطقه به

 دشمن! سرباز ھزار ٢٠٠ مقابل
 زده حیرت را دشمنانشان ش صحابه ھای دالوری اما شد نابرابر آغاز نبرد

 .داد می نشان مدینه در ج پیامبر به را معرکه اتفاقات أل بود، اللهکرده 
 تمام حرص و شدت با و گرفت دست به را پرچم س حارثه بن نخست زید

 تا کرد جنگیدن به شروع مسلمانان ھمراه به بسیار وشجاعت رییدل وبا
 س طالب أبی بن جعفر را پرچم ،س زید شھادت با .رسید شھادت به اینکه

 راستش دست تا وی جنگید نمود آغاز را نظیری بی نبرد و گرفت، دست به
 چپش دست تا جنگید ھمچنان و گرفت چپش دست به را پرچم شد؛ قطع

 نگه برافراشته را پرچم و گرفت بازویش دو ھر با را پرچم آنگاه شد؛ قطع نیز
 بن الله عبد را پرچم شد، شھید س جعفر وقتی .شد شھید که این تا داشت
 تا جنگید کفار با و کرد حمله اسپش بر سوار او گرفت، دست به س َرواحه
 مکلف را کسی او از بعد ج الله چون رسول .رسید شھادت به نیز او اینکه

 مسلمانان .گرفت دست به را پرچم س أقَرم بن ثابت این بنابر بود، نکرده
 را پرچم س ثابت. بود س الولید بن خالد بینشان در که شدند جمع او گرد

 در یارانش به ج الله رسول شد، پرچمدار س خالد وقتی سپرد، س خالد به
». گرفت دست به الله شمشیرھای از شمشیری را پرچم«: فرمودند مدینه
 بزرگ طوفان مقابل در و کند، مرتب را مسلمانان سپاه توانست س خالد

 لشکر توانست او ھمچنین .کند آغاز را حمله و شود، قدم ثابت دشمنانش
 مدینه به و کند، نشینی عقب خسارت بدون و کرده، حفظ را مسلمانان
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 ةیاألصل المصادر ضوءفي  ةیالنبو رةیالس و کثیر، ابن از السیرهفي  الفصول: مرجع[ .بازگردد

 از ج الله رسول سیره از مختصری پنهان، مرواریدهای و أحمد، الله رزق یمهد  از ةیلیتحل دراسة
ْرَمکی محمد الله عبد ترجمه العازمی راشد بن موسی

َ
  .]أ

 آن خاطر به که را انتقامی جنگ این در نتوانستند مسلمانان ھرچند
 قدرت دادن نشان برای اما بگیرند، بودند، چشیده ھا تلخی و ھا دشواری

 ھا عرب تمام که ای گونه به. داشت بزرگی تأثیر روز، آن دنیای به نظامیشان
 زمین روی قدرت قویترین زمان آن در رومیان زیرا انداخت؛ وحشت به را

 در مسلمانان بعدی فتوحات مقدمه و سرآغاز جنگ، این طرفی بودند، از
 .گردید مجاھد مسلمانان توسط دوردست ھای سرزمین فتح و روم قلمرو

 ]٤٧٠رحیق مختوم ص[
الِسل ذات َسِرّیه  موضع از مؤته جنگ در ج پیامبر اسالم وقتی :السَّ

 ضد بر رومیان با ھمدستی بر مبنی شام اطراف در ساکن عرب قبایل
 میان تا بیندیشد ای چاره است الزم که کرد احساس یافت، اطالع مسلمانان،

 با شامیان، که بیاورد فراھم ای زمینه و بیفکند جدایی رومیان و ھا آن
 س عاص بن عمرو نقشه این اجرای برای ج ایشان .شوند متحد مسلمانان

 جمادی بود، پس او را در بلی طایفه از زنی مادربزرگش زیرا نمود؛ انتخاب را
 از گروھی با مبارزه ھدف، و نفر اعزام نمود. ٣٠٠ھجری با  ھشتم سال اآلخر
 آنان به س َعمرو. بودند شده آماده مدینه به حمله برای که بود ُقضاعة  قبیله
 به پیروزمندانه او .نمود وارد آنان به سنگینی ھای خسارت و کرد حمله
الِسل ذات ی سریه در مسلمانان لشکر افراد از یک ھیچ. بازگشت مدینه  السَّ
 .گشت مسرور بسیار آنان دیدن با ج الله رسول و نشدند، زخمی یا کشته

 که است القری وادی سوی آن در سرزمینی ُسالسل، ذات یا َسالسل ذات
 ]مرجع سابق[ .است روز ده مسافت مدینه، تا آن فاصله
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. شد اعزام ھجری ھشتم سال شعبان در سریه این :س ابوقتاده سریه
 محارب بنی سرزمین ـ خضره ناحیه در غطفان بنی که بود این اش، انگیزه

 ابو ج اکرم پیامبر بنابراین. شدند جمع مسلمانان با جنگ قصد به ـ نجد در
 ھمراھانش و س َقَتاده ابو کرد؛ اعزام آن بسوی نفر ١٥ با حارث ربعی را قتاده

 و برسانند قتل به را آنان از ای عده و کنند حمله گروه این به توانستند
 ]مرجع سابق[ .کردند فرار نیز گروھی و. بگیرند اسارت به را دیگر ای عده

 اسالم فتح بزرگترین ھجری ھشتم سال رمضان ١٠ در :مکه فتح  غزوه
 دین آن با أل الله که بود تاریخی روز یک مکه فتح مکه، فتح یعنی داد؛ رخ

 .داد عزت را پیامبرش و
 در که بود ُخَزاعه  قبیله به قریش و َبْکر بنی خیانت بزرگ، فتح این سبب

 را آنان از نفر ٢٠ و بودند شده پیمان ھم ج الله رسول با ُحَدْیِبَیه صلح
رسول  برای را قریش و بکر بنی خیانت خبر ُخَزاِعی سالم بن عمرو .کشتند

. »شدی پیروز سالم بن عمرو ای«: به عمرو فرمود اکرم رسول .آورد ج اکرم
 به را خیانت این خبر و شدند خارج مکه از نیز خزاعه از گروھی سپس
 برای را سفیان ابو و ترسیدند خیانت این از قریشیان .دادند ج اکرم رسول
 ج ایشان و نداشت ای فایده اما فرستادند، ج پیامبر اکرم با مجّدد صلح

 بزرگ فتح این برای ج پیامبر اکرم .برگشت امید نا سفیان ابو و نپذیرفت،
 و نرسد، قریش به خبر این که کرد طلب خود پروردگار از و شد، آماده

 یارانشان سپس به .»بگیر قریش از را خبرھا و ھا جاسوس الله یا«: فرمودند
 برای که فرستادند پیغام مسلمان قبایل  ھمه به و داد، حرکت به دستور
 شدند، آماده مکه فتح برای نفر ھزار ١٠ .شوند آماده ایشان با خروج

 سال رمضان دھم روز ج ایشان. زمان آن تا اسالم لشکرکشی بزرگترین
 ادامه مکه سوی به را راھشان ج ایشان .شدند خارج مدینه از ھجری ھشتم
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 که دادند دستور خود اصحاب به رسیدند َظْھران  منطقه به شب وقتی. دادند
 کسب برای َوْرقاء بن ُبَدْیل و ِحزام بن َحکیم و سفیان ابو .بیفروزند آتش
 رسیدند، َظْھران َمّر  نام به ای منطقه به وقتی .آمدند بیرون مکه از خبر

 وحشت بسیار آن دیدن از و نمودند، مشاھده را زیادی بسیار آتش ناگھان
 ُبَدْیل و ِحزام بن َحکیم ھمراه به را مکه رئیس سفیان ابو س عباس .کردند

 باز مبارزه از نیز را قریش و شود تسلیم که کرد قانع را او و دید، َوْرقاء بن
 با تواند نمی که فھمید دید، را ج اکرم پیامبر لشکر سفیان ابو وقتی .دارد

 نزد را انیسف ابو س عباس .کرد موافقت شدن تسلیم با و کند مبارزه ایشان
 ج اکرم پیامبر بر سفیان ابو وقتی. کند تسلیم او به را مکه تا برد ج الله رسول

 .شد مسلمان و پذیرفت نیز او داد، دعوت اسالم به را او ج آنجناب شد وارد
 وارد سفیان ابو خانۀ به کس ھر«: فرمود س سفیان ابو به ج پیامبر سپس

 ھر و است، امان در شود وارد الحرام مسجد به کس ھر و است، امان در شود
 را مکه اھل سفیان ابو». است امان در نیز ببندد خود بر را اش خانه درِ  کس
 گفت ھا آن به و رساند، آنان گوش به را ج اکرم پیامبر سخن و کرد جمع
 بیرون اش خانه از کس ھر و ندارد، را لشکر اسالم با رویارویی توانایی کسی
 ورود دستور ج پیامبر گرامی که بود اینجا .داشت نخواھد نجاتی راه بیاید

 کسی با مگر نکنید جنگ کسی ھیچ با«: فرمود یارانشان وبه داد را مکه به
 نھی وکودکان زنان کشتن از را اصحابشان ایشان. »کند جنگ شما با که

 روز با مصادف که شدند وارد مکه به مکه باالی از ج پیامبر آنگاه .فرمودند
 به مسلمانان برای بزرگی روز روز، آن. بود ھجری ٨ سال رمضان ١٩ جمعه

  سوره حالیکه در و َقْصواء شترشان بر سوار ج اکرم رسول .آمد می حساب
 برابر در فروتنی و تواضع کمال در فرمودند، می تالوت بلند صدای با را فتح

 گرامی بزرگ، فتح این با را ایشان که پروردگاری شدند، هکم وارد پروردگار
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 را شکوه با منظر این ھایشان خانه داخل از نیز مکه اھل مردم .بود داشته
 را ایشان انصار و مھاجرین حالیکه در ج کریم سپس رسول .کردند می نظاره

 مسجد به دادند، می سر أکبر الله و الله إال إله ال و بانگ بودند کرده احاطه
 مبارکشان دستان در که سپری با را األسود حجر ج آنجناب .رفتند الحرام

 این. نمودند طواف بر کعبه بار ھفت شترشان بر سوار آنگاه کردند، لمس بود
 به که بار ھر ج ایشان .بود فراگرفته را کعبه دور بت ٣٦٠ که بود حالی در

 :کردند می تالوت را آیه این و زد می آن به سپرشان با شد می نزدیک بتی

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ َوقُۡل َجآَء ﴿  بگو و« ]٨١[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ٱۡلَ�ِٰطَل إِنَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل
 ج سپس نبی کریم .»بود شدنی نابود باطل که راستی به شد نابود باطل و آمد حق که

 ایراد عظیمی  خطبه بودند، شده جمع ایشان خاطر به که مکه اھل برای
 ای«: فرمودند و .پرداختند پروردگار ثنای و حمد به آن در و فرمودند،
 رفتار خوبی به: گفتند. »کرد خواھم چه شما با من کنید می فکر قریشیان،

 ج نبی کریم .ھستی بزرگوار برادری پسر و بزرگوار برادری کنی، می
 :گفت برادرانش به یوسف که گویم می شما به را چیزی ھمان«: فرمودند

ۖ َ� َ�ۡ�ِ�َب َعلَۡيُ�ُم ﴿  شما بر سرزنشی هیچ امروز«: یعنی ]٩٢[یوسف:  ﴾ٱۡ�َۡوَم
 ٩ بودن مھدورالدم حکم روز آن در ج ایشان .»آزادید شما که بروید »نیست

 زیر را اگرآنان حتی داد دستور و نمود صادر را بزرگ جنایتکاران از نفر
 یافت، استقرار مکه اوضاع وقتی رابکشید. ھا آن یافتند ھم کعبه ھای پرده
 صادر را متعددی فتاوای ج آنجناب. کردند بیعت ج نبی کریم با مکه اھل

 .ھا بت و خوک، مردار، شراب، فروش و خرید تحریم: ھا آن  جمله از. نمودند
  نتیجه منتظر ھا آن زیرا داشت، ھا عرب ھای دل در بزرگی تأثیر مکه فتح

 پیروز قریش بر ج نبی کریم وقتی .بودند قریش و مسلمانان بین درگیری
 ]مرجع سابق[ .گرویدند الله دین به گروه گروه مردم گردید، فتح مکه و شد
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 اقامت آنجا در روز ١٩ مکه، فتح از بعد ج اکرم رسولُحَنْین:  غزوۀ
 سرزمینی که ُحنین سوی به ھجری ٨ سال شوال ٦ شنبه روز در و گزیدند،
پیامبر  وقتی که بود این ُحَنین به رفتن حرکت نمود. علت بود، طائف نزدیک

 طائف، اھل َھواِزن قبیله که رسید خبر ایشان به بودند مکه در ج اکرم
 قبل دلیل ھمین به. اند کرده جمع ایشان با جنگ برای را بسیاری ھای گروه

 ٢٠ َھواِزن .رفتند ھا آن سوی به ایشان بیایند، مکه طرف به ھا آن اینکه از
 حتی آنان بود، عوف بن مالک آنان فرمانده و بودند، کرده جمع را نفر ھزار

 خودشان با نیز را گوسفندانشان و شتر جمله از اموالشان و کودکان زنان،
 از که نفر ھزار ١٠ شامل که نفر ھزار ١٢ ھمراه به ج پیامبر .بودند آورده
 مکه اھل از نفر ھزار ٢ و بودند، کرده ھمراھی را ایشان مکه فتح برای مدینه

 ج نبی کریم .کردند حرکت آنان سوی به بودند، شده عفو فتح ھنگام در که
 و کردند، تنظیم را سپاھشان رسید، حنین  دره به که روزی سحرگاه در

 قرار نظام سواره فرمانده را الولید بن خالد ج ایشان .برافراشتند را ھا پرچم
 خواھند پیروز استقامت و صبر شرط به که دادند وعده یارانشان و دادند،

 آورده شگفت به را آنان زیادشان تعداد که شده عفو مسلمانان از بعضی .شد
 .شد خواھیم پیروز تعدادما خاطر به امروز که قسم خدا به: گفتند بود

 آنان رفتند، پایین بود تندی سراشیبی که حنین  دره سراشیبی از مسلمانان
 پایین به وقتی .ھستند آنان کمین در دره پایین در ھوازن که دانستند نمی
 دشمن. کردند حمله سویشان به ھوازن لشکریان تمام ناگھان رسیدند، دره
 سوارکاران .افتاد زیر به اسب از اینکه تا زد ضربه الولید بن خالد به قدر آن

 آنان دنبال به نیز مکه اھل شدگان عفو و کردند، نشینی عقب که ُسلیم بنی
 .شد آغاز جھت ھر از مسلمانان فرار ترتیب بدین و. کردند نشینی عقب

 و مھاجرین از اندکی ی عده. رفتند میدان راست سمت به ج الله رسول
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 .بودند مانده ایشان با ش علی و عمر و بکر ابو جمله از بیتشان اھل و انصار
 دستور داشت، رسا و بلند صدایی که س عباس عمویش به ج اکرم پیامبر

: زدم فریاد بلند آواز با: گوید س عباس .بزند صدا را ایشان اصحاب تا داد
 را آوازم مسلمانان، که ھنگامی خدا به سوگند کجایند؟ سمره اصحاب

 بدوند، طرفش به و بشنوند را شان گوساله صدای که گاوانی مانند شنیدند،
 ج اکرم پیامبر اطراف در نفر صد ترتیب به این! گشتند می باز گویان لبیک
 پایین خویش مرکب از ج الله رسول .کردند جنگ به شروع و شدند جمع

 آن با و برداشت خاک مشتی آنگاه کردند، پیروزی طلب پروردگار از و آمدند،
 که این مگر نبود انسانی ھیچ !باد سیاه رویتان: گفت و پاشید دشمن روی به
 ھمچنان مشرکین نتیجه در بود؛ رفته چشمش در خاک مشت ھمان از

 و شجاعت خاطر به صحابه .گشت برمی زیانشان به ورق و شدند می سست
 .بردند می پناه ایشان به مواقعی چنین در ج پیامبر اکرم عجیب پایداری

 گروه دو و گرفت می شدت جنگ وقتی: گوید می س طالب أبی بن علی
 سپس .بردیم می پناه ج الله رسول به گرفتند، می قرار ھمدیگر رویاروی

 به خوردند، شکست قسم کعبه پروردگار به«: فرمودند ج پیامبر اکرم
 را مؤمنین و پیامبرش أل الله سپس. »خوردند شکست قسم کعبه پروردگار

 بلکه نجنگیدند، حنین  غزوه در فرشتگان .فرمود یاری فرشتگان نزول با
 را کفار مسلمانان .شدند نازل آنان انداختن وحشت به و کفار ترساندن برای

 رھا را معرکه کفار اینکه تا کشتند، یا و کرده اسیر یا را آنان و کردند تعقیب
 به زیادی غنیمت .گذاشتند نیز را حیواناتشان و فرزندان و زنان و کردند
 .نقره اوقیه ھزار ٤ گوسفند، ھزار ٤٠ شتر، ھزار٢٤: افتاد مسلمانان دست
 سوی به که کفاری که دادند دستور بلکه نکردند تقسیم را غنایم ج ایشان
 ]مرجع سابق[ .کنند دنبال را بودند گرفته پناه آن در و کرده فرار طائف



 ١٥٧ یاو سرا اکرم یامبراز غزوات پ یمختصر: خش هشتمب

 بیشتر زیرا بود، حنین  غزوه  ادامه حقیقت در طائف  غزوه :طائف  غزوه
 رسول .بودند برده پناه طائف به بودند کرده فرار حنین از که َھواِزن فراریان

 ولی گرفت شدت محاصره و کردند؛ محاصره را آن و آمدند طائف به ج اکرم
 ج پیامبر .نبود طائف فتح برای امیدی طائف ھای قلعه استحکام خاطر به
 را مردم ھم ایشان نشد؛ داده طائف فتح  اجازه ایشان به که دیدند خواب در
 از حرکت دستور ج پیامبر اکرم منادی آنگاه .نمودند خبر با خود خواب از

 را غنایم رسید ِجعرانه به ج گرامی وقتی نبی .داد را آن نمودن رھا و طائف
 آنان به را غنایم از چیزی ھیچ که انصار جز به کرد تقسیم مردم  ھمه بین
 و کردند، اعتراض ج پیامبر اکرم کار این به خودشان بین در انصار. نداد

 الله رسول ای: گفت و آمد ج الله رسول نزد س ُعباده بن سعد انصار رئیس
: گفتند سعد به ج پیامبر گرامی .ناراحتند میغنا میتقس خاطر به انصار ھمانا

 به آنان ج پیامبر اکرم آورد، گرد را انصار و رفت سعد .»جمع کن را انصار«
 مال خاطر به است، رسیده من به شما از سخنی انصار گروه ای«: گفت

 را گروھی دل آن با خواستم من کهاید  شده ناراحت دنیا اموال از ارزشی بی
 آیا کردم، واگذار اسالمتان به را شما و .»شوند مسلمان تا بیاورم دست به

 ج الله رسول با شما و بروند شتر و گوسفند با مردم که شوید نمی راضی
 اینکه از بعد .کردند گریه بسیار ج پیامبر گرامی سخن این از انصار. برگردید

 ادای برای شبانه شدند، فارغ جعرانه در حنین غنایم توزیع از ج اکرم پیامبر
 سپس .شد معروف ِجعرانه  عمره به عمره این و بستند، احرام عمره

 ھجری ٨ سال قعدۀ ذی در الله طرف از شده تأیید و پیروزمندانه ج آنجناب
 نگران مھاجری عنوان به قبل، سال ھشت که ج ایشان .بازگشت مدینه به
 مکه که گذاشت می قدم مدینه به حالی در دوباره، اینک بود، آمده مدینه به

 تسلیم و افکنده وی پای به را جھالتش و سرکشی و شده ایشان تسلیم



 ج یرسول گرام یاخالق یرتس    ١٥٨

 اش گذشته اشتباھات از و دھد عزتش اسالم، با تا بود شده ج پیامبر
 ]مرجع سابق[ .درگذرد

 ج گرامی پیامبر  غزوه آخرین ھجری نھم سال رجب در َتبوک: غزوۀ
 این .دارد فاصله مدینه از کیلومتر ٧٠٠ تقریًبا تبوک. افتاد اتفاق تبوک یعنی
 رفت، می شمار به زمان آن در جھان دولت بزرگترین که روم برابر در غزوه

 آماده روم با جنگ برای تا دادند دستور یارانشان به ج پیامبر اکرم. بود
 بود، واجب مسلمانی ھر بر بلکه نبود اختیاری تبوک  غزوه به شرکت .شوند
پیامبر  سپس .داشت دیگری عذری یا بیماری ھمچون عذری که کسی مگر

 و کردند، تشویق سپاه نمودن آماده برای کردن انفاق به را صحابه ج گرامی
 با ج پیامبر کریم .گرفتند می پیشی ھم از کردن انفاق برای نیز ش صحابه
 این و شدند، خارج مدینه از بودند نفر ھزار ٣٠ که خود عظیم لشکر

 به را راھشان ج پیامبر اکرم .بود ایشان بعثت ابتدای از لشکر بزرگترین
 ای خیمه ج اکرم رسول برای رسیدند تبوک به وقتی داد، ادامه تبوک سوی

و  خیانت ھیچ مدت این در. ماندند تبوک در را روز ٢٠ ج ایشان. شد پا بر
 به را ھایی سریه سپس .نشدند مواجه دشمنی ھیچ با و ندیدند را نیرنگی

 ج ایشان .فرستاد روم پادشاه قیصر به را ای نامه و شام، اطراف قبایل سوی
ْیَلة مردم با

َ
ْذُرح و َجرباء یھود و أ

َ
 نفر ٤٢٠ با را الولید بن خالد و کردند، صلح أ

َکْیِدر سوی به
ُ
 به ج پیامبر با الجندل دومة أکیدر .فرستادند الَجنَدل ُدومة أ

 از لباسی و قاطر، یک ج پیامبر به أکیدر و کردند، صلح جزیه پرداخت شرط
 از بعد ج اکرم پیامبر .داد ھدیه بود، شده استفاده طال از آن در که ابریشم
 آن طول در را نیرنگی ھیچ و بازگشتند، مدینه به تبوک در روزه ٢٠ اقامتی

 ھا آن. شد پخش مردم بین ج الله رسول آمدن خبر .ندیدند دشمن از مدت
ة در شادمانی و خوشحالی با  وقتی .رفتند ایشان استقبال به الَوداع َثِنیَّ



 ١٥٩ یاو سرا اکرم یامبراز غزوات پ یمختصر: خش هشتمب

 کوه ووقتی. »است طاَبه یا َطْیَبه این«: فرمودند دیدند را مدینه ج الله رسول
 و داریم دوست را آن ما که است کوھی این: فرمودند نمودند مشاھده را احد

 از بازگشت از بعد ج گرامی اسالمپیامبر  وقتی .دارد دوست را ما نیز او
 به اسالمشان اعالم برای قبایل یافتند، استقرار مدینه در شان غزوه آخرین
 ]مرجع سابق[ .شتافتند می ایشان سوی

 بود داشته آن بر را آنان رومیان، تکبر و قدرت :س زید بن سریه اسامه
 قایل حیات حق بودند، آورده ایمان رسول الله و به که کسانی برای که

 آماده به شروع رومیان، طغیان و جسارت به پاسخ در ج نباشند، پیامبر
 ماه پایان به مانده شب چھار دوشنبه روز ج ایشان .کرد بزرگ سپاھی سازی

سال عمر  ١٨که  را س حارثه بن زید بن اسامه ھجری یازدھم سال صفر
 در را ھا اسب که داد دستور و نمود تعیین سپاه این امیر عنوان داشت به

 به را رومیان تا درآورد حرکت به فلسطین، سرزمین از داروم و بلقاء مناطق
 مرزھای در ساکن اعراب قلوب در را اسالم به امید و اعتماد و اندازد وحشت

 در و رفتند بیرون مدینه از عمالً  و شد منظم کند. این سپاه زنده شام،
 نگران اخبار اما بود؛ دور مدینه از فرسخ یک حدوداً  که آمدند فرود »جرف«

الله  ببینند تا بازداشت حرکت از را ھا آن ج اکرم رسول بیماری درباره کننده
 سپاھی اولین این، که بود کرده مقدر الله اما کند؛ می چه رسولش با متعال
 ]مرجع سابق[ .شود اعزام س صدیق ابوبکر خالفت دوران در که باشد
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