
سیره نبی اعظم

1

27

سريه نبىّ اعظم



ضوع " سیره نبی اعظم "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره نبی اعظم

2



سیره نبی اعظم

3

7/ اصالح فضاى زندگى با ارزشهاى اسالمى، سيره پيامبر)ص(

17/ دعـوت و جهـاد، رفتـار با مـردم، ذكر و عبـادت الهى 

سـه صحنه مهـم در زندگـى پيامبر)ص(

23/ پيام بعثت، براى ما يك پيام سازنده و يك درس است 

31/ ثمرات تشکيل حکومت اسالمى پيامبر)ص(

39/ »اخالق شخصى« و »اخالق حکومتى« پيامبر)ص(

49 / سيره نبّى اكرم)ص(در دوران ده ساله حاكميت اسالم 

در مدينه

65 / ايستادگى، درس پيغمبر)ص( از بعثت به ما 

75/ نمونه هايى از تربيت  پيامبر)ص(در جامعه اسالمى 

شناسـايى  در  مسـلمانها  هدايـت  راه  كـردن  پيـدا   /81

پيغمبـر)ص(   شـخصيت 

فهرست



ضوع " سیره نبی اعظم "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره نبی اعظم

4

»معرفتهاتـان را بـاال ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهاى سياسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهاى گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نيسـت... سـطح معرفت دينـى باال بـرود؛ ايـن يکـى از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كارى كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـالمى اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



زندگى  فضاى  در  اسالمى  ارزشهاى  كردن  ممزوج 
توسط پيامبر)ص(

نمونه هايى از زندگى اخالقى پيامبر )ص(
آيات مربوطه سوره نور به حادثه ى »افك« 

روش پيامبر)ص( در برخورد با عرب بيابانگرد
بخشش اهالى مکه توسط پبامبر)ص(

حق شناسى و پاس محبتهاى نجاشى توسط 
پيامبر)ص(

تعجب اصحاب به اظهار لطف پيامبر)ص( به زنى در 
مدينه
و...

اصالح فضاى زندگى با ارزشهاى اسالمى، 
سيره پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(
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اصالح فضاى زندگى با ارزشهاى اسالمى، سيره پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(*

ممزوج كردن ارزشهاى اسالمى در فضاى زندگى توسط پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
بحثی را که امـروز در خطبـه ی اول مطرح خواهـم کرد، نگاهی اجمالی و کلی به سـیره ی رسـول خداسـت. در ابتـدا الزم 
اسـت والدت باسـعادت آن بزرگوار و سـبط معّظم او - امام صادق)علیه الّصاةوالّسـام( - را به همه ی شـما و ملـت ایران و 
همه ی ملتهای مسـلمان تبریک عرض کنـم. نکته یی کـه امـروز در بحث زندگـی رسـول اکرم)صلی اهلل علیه والـه( مورد 
نظر من می باشـد، عبـارت از این مطلب اسـت که پیامبر اسـام بـرای آن کـه ارزشـها و اخاق اسـامی کامـًا در جامعه 
جابیفتد و بـا روح و عقاید و زندگی مـردم مخلوط و ممزوج بشـود، فضای زندگی را با ارزشـهای اسـامی آغشـته می کرد.

یک وقت کسـی دسـتور می دهد یا توصیـه می کند که مثـًا مردم حسـن خلق و گذشـت و صبـر و اسـتقامت در راه خدا 
داشـته باشـند و ظلم نکنند و دنبال اقامه ی عدل و داد باشـند؛ یعنی توصیه و دسـتور دادن و تعلیم دادن مطرح است - که 
البته کار الزمی اسـت و پیامبر اسـام هم تعلیم مـی داد یعلّمهم و درس معرفـت و زندگی بـه مردم می آموخـت - اما یک 
وقت مطلـب از یـاد دادن باالتر اسـت؛ یعنی معلـم کاری می کنـد و رفتـاری در پیش می گیرد کـه این اخـاق و وظیفه ی 
اسـامی، در جامعه به شـکل رنـگ ثابـت درمی آید، بـا عقاید غلـط مردم بـه مقابلـه برمی خیزد، بـا احساسـات جاهلی و 
ته مانده های رسـوب کرده ی اخاق غیراسـامی مبـارزه می کند و مقابل می شـود، به جامعـه و مردم شـوك وارد می کند 
و در مقاطع مناسـب و با روشـهای مناسـب، کاری می کند که فضای جامعه و محیط زندگـی مردم، با این صفـت و اخاق 

و روش خـوب کاماً ممزوج می شـود.
اگر یک جامعـه بخواهد رشـد کند و اخـاق صحیح اسـامی را در خـود به وجـود آورد، محتاج همین روش اسـت. شـاید 
در چند آیه ی قـرآن که »یزّکیهـم« پـس از »یعلّمهم« یا قبل از آن بیان شـده اسـت، مـراد از تزکیـه در ایـن آیات همین 

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول( ۱۳۶۸/۰۷/۲۸
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مطلب باشـد؛ یعنی پاك کـردن و طاهر کردن و پیراسـته کـردن مـردم؛ مثل طبیبی که بـه مریض خود فقـط نمی گوید 
ایـن کار را بکـن و ایـن کار را نکن، بلکـه او را در محـل مخصوصی قـرار می دهـد و آنچـه را کـه او الزم دارد، بـه او می دهد و 
می خوراند و آنچه که بـرای او مضر اسـت، از او باز می گیـرد. پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه والـه(، چنین وضعیت و روشـی را در 
طول بیست وسـه سـال نبّوت دنبال می کردند؛ مخصوصاً در ده سـالی که در مدینه زندگـی می کردنـد و دوران حاکمیت 

اسام و تشـکیل حکومت اسـامی بود.

نمونه هايى از زندگى اخالقى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
من، چند مثـال و نمونـه را آماده کـرده ام تا مطرح بکنـم. این، بـرای امروز مـا در نظام اسـامی خیلی مهم اسـت؛ هم برای 
آحاد مـردم و هم بخصـوص برای مسـؤوالن و کسـانی که با جمعـی سـر و کار دارنـد و مجموعه یی از مـردم به دهـان آنها 
نگاه می کننـد و به حـرف آنهـا گـوش می دهند. مـا باید توجـه کنیـم کـه اگـر بخواهیـم آن ته مانده هـا و پس مانده های 
اخـاق دوران طاغـوت را - که بـرای رشـد و تعالی ما بسـیار هم مضـر اسـت - از خودمـان دور کنیـم و بزداییـم، چاره یی 

نیسـت جز این کـه در زندگی خـود، همین روشـهای رسـول اکـرم را با شـجاعت و قاطعیت عمـل کنیم.

1( ايجاد فضاى سالم در زندگى
یک مثـال، به ایجاد فضـای سـالم و دور از تعصبهای جاهانـه در محیـط زندگی مردم مربوط اسـت. می دانیـد که همه ی 
ملتها همین طـور هسـتند و جز افـرادی که از لحـاظ معرفت، به سـطح خیلی باالیی رسـیده باشـند، وضعشـان این گونه 
اسـت که در موارد زیادی تعصبـات و غرضها و مرضهـا و حقدهـا و امثال آن، بـر زندگی آنها حکومـت می کند و مـردم را از 

رفتار عادالنـه و حق بازمـی دارد و فضـا را فضای ناسـالم می کند.
باید این فضا را سـالم کرد. برای ایجاد فضای سـالم و ایجاد خوشـبینی میـان مردم، رسـول اکرم)صلی اهلل علیه والـه( غیر از 
توصیه هایی که داشـتند، روشـهایی را هم اعمال می کردنـد. بخصوص در آن دوران که این مسـأله بسـیار مهـم بود؛ چون 
اعراب جاهلی بین خودشـان و نسـبت به هم، حقدها و سـوءظنهای زیاد و تعصبات قبیله یی و فامیلی بسـیاری داشتند و 
پیامبـر اکرم)صلی اهلل علیه واله( بایـد اینهـا را از دلهای مؤمنین بیرون می کشـید و دلهای آنها را نسـبت بـه یکدیگر پاك و 

صـاف و روشـن می کرد.

2( برخورد    با افراد بدگوى ديگران
روایتی از پیامبر اکرم نقل شـده کـه فرمود: »الیبلغنـی احد منکم عن احد مـن اصحابی شـیئا فانّی احـّب ان اخرج الیکم 
و انـا سـلیم الّصدر«۱. پیش پیامبر می آمدنـد و از یکدیگـر بدگویی می کردنـد و چیزهایـی را دربـاره ی یکدیگر می گفتند؛ 
گاهی راسـت و گاهی هم خـاف واقـع. پیامبـر اکرم)صلی اهلل علیه واله( به مـردم فرمودنـد: هیچ کس دربـاره ی اصحابم به 
من چیزی نگویـد. دایماً نزد مـن نیاییـد و از همدیگر بدگویی کنیـد. من مایلـم وقتی که میان مـردم ظاهر می شـوم و به 
میان اصحاب خـود می روم، »سـلیم الّصدر« باشـم؛ یعنی با سـینه ی صـاف و پـاك و بـدون هیچ گونه سـابقه و بدبینی به 

۱. بحاراالنوار، ج ۱۶، ص ۲۳۱
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میان مسـلمانها بروم. این، سـخنی از پیامبر و دسـتوری درباره ی مسـلمانها نسـبت به شـخص آن حضرت است. ببینید 
چه قدر ایـن رفتـار رسـول اکرم)صلی اهلل علیه والـه( کمک می کنـد به این که مسـلمانها احسـاس کننـد کـه در جامعه و 
محیط اسـامی، باید بدون سـوءظن و با خوشـبینی بـا افراد برخـورد کـرد. در روایـات داریم کـه وقتی حاکمیت با شـر و 
فسـاد اسـت، به هر چیزی سـوءظن داشـته باشـید؛ اما وقتی حاکمیت با خیر و صـاح در جامعه اسـت، سـوءظنها را رها 
کنید، به یکدیگر حسـن ظن داشـته باشـید، حرفهـای هم را با چشـم قبـول بنگریـد و گوش کنیـد، بدیهـای یکدیگر را 

نبینید و خوبیهـای هم را مشـاهده کنید.

آيات مربوطه سوره نور به حادثه ى »افك« 
بین مسـلمانها رسـم بود که نزد پیامبـر می آمدنـد و َدرِ گـوش آن حضرت حرفهایـی می زدند و بـه صورت نجـوا، حدیث 
مخفی و محرمانه یـی را می گفتند کـه آیه ی شـریفه نازل شـد و مـردم را از نجوا و َدرِگوشـی بـا پیامبر نهی کـرد؛ چون در 
دیگر مسـلمانها ایجاد سـوءظن می کـرد. در این ردیـف، آن خاطـره و حادثه یی که خیلی مهم اسـت و مـن بارهـا آن را در 
ذهن خود مرور کـردم و به آیـات این حادثـه در قـرآن مراجعه کـردم، حادثه ی »افک« اسـت. در سـوره ی مبارکـه ی نور، 
چند آیه مربـوط به همیـن حادثه می شـود. حادثـه ی »افک« به طـور خاصه این اسـت که یکـی از همسـران پیامبر، در 
یکی از جنگهـا از قافله عقب افتـاده بود. پیامبـر، آن همسرشـان را به میـدان جنگ بـرده بودند، وقتی که برمی گشـتند و 
می آمدنـد، او را ندیدنـد. حـاال به هـر جهتی، یـا آن مخـدره خواب مانـده بـود و یا به دنبـال حاجتـی رفته بود. مسـلمانها 
آمدنـد، یک وقت دیدند که همسـر پیامبر در میان آنها نیسـت. مردی از مسـلمانها پیدا شـد و همسـر پیامبـر را به مدینه 

آورد.
حـاال آن زن، کدامیک از همسـران پیامبـر بوده، بین اهل سـنت و شـیعه اختاف اسـت. شـیعه در روایاتشـان می گویند 
»ماریـه ی قبطیه« بـوده و اهل سـنت می گویند »عایشـه« بوده اسـت. ایـن، تعیین بحـث انحرافـی در روزگار ماسـت که 
بگوییم کدامیـک از زنان پیامبـر بوده اسـت. اصاً قضیه این نیسـت که مـا بخواهیم ببینیم کـدام زن پیامبر بـوده که این 
آیات دربـاره ی تهمت به او نازل شـده اسـت. مسـأله، مسـأله ی دیگری اسـت؛ یک دسـتور اخاقِی اجتماعی بسـیار مهم 

اسـت.
بعـد از آن که ایـن مخدره بـه مدینه برگشـت، بعضـی از افـراد هرزه گـو و یاوه گـو، زمزمه یـی را میـان مـردم انداختند که 
این خانـم کجا بـود و چـرا عقب ماند و ایـن شـخصی کـه او را آورد، چه کسـی بود؟! بـدون این کـه تصریح کننـد و تهمت 
مشـخصی را متوجه بکننـد، زمزمـه و شـایعه یی را در میان مـردم پخش کردند. مسـأله این نیسـت کـه آن مخـدره، زن 
پیامبر اسـت و باید او را احترام کـرد؛ در آیات قرآن، مسـأله چیز دیگری اسـت. آیات سـوره ی نور دربـاره ی »افک« - یعنی 
همین سـخن دروغی که منافقان و بدخواهـان و افراد ناسـالم در جامعه پخش و شـایع می کردند - به شـدت حساسـیت 
نشـان می دهد و چند آیـه ی پی درپـی، با لحن بسـیار تنـدی خطاب به مسـلمانها ذکر می شـود کـه چرا وقتی شـما این 
شـایعه را شـنیدید، نسـبت به گوینده ی آن شـدت عمل بخرج ندادید - مسـتفاد از آیـات این اسـت - و چرا این شـایعه را 

قاطعـاً رد نکردید.
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در ایـن آیـه، دو جا جملـه با »لوال« شـروع می شـود. اهـل ادبیات عـرب توجـه دارند کـه »لـوال«ی تحذیریه وقتـی به کار 
می رود کـه انسـان می خواهد با کمـال شـدت و توبیخ کامـل، به مخاطـب خود بگویـد: چـرا ایـن کار را نکردید؟ »لـوال اذ 
سـمعتموه ظنّ المؤمنـون والمؤمنات بانفسـهم خیرا و قالـوا هذا افـک مبیـن«۲: چرا وقتی که شـما مسـلمانها )مؤمنین 
و مؤمنـات( ایـن شـایعه را شـنیدید، به یکدیگر حسـن ظن نشـان ندادیـد و به طـور قاطـع نگفتید کـه این دروغ اسـت؟ 
یک جـای دیگـر می فرمایـد: »و لوال اذ سـمعتموه قلتـم ما یکـون لنـا ان نتکلّم بهذا سـبحانک هـذا بهتان عظیـم«۳: چرا 
وقتی کـه این شـایعه را شـنیدید، نگفتیـد که ما حـق نداریـم این شـایعه را تکـرار کنیـم؟ این، یـک بهتان بزرگ اسـت.

بعد در آخر این آیـات هم می فرمایـد: »یعظکـم اهللَّ ان تعودوا لمثله ابـدا ان کنتم مؤمنیـن«4. یعنی خدا به شـما موعظه و 
نصیحـت می کند که هرگـز دیگر ِگـرد چنین شـایعه هایی نگردیـد و دیگر چنیـن حادثه یی میـان جامعه ی اسـامی به 

وجود نیایـد؛ اگر مؤمن هسـتید. یعنی شـرط ایمان این اسـت.

3( ريشه كن كردن شايعه پراكنى در زمان پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
همان طـور که اشـاره کردم، مسـأله این نیسـت که این شـخص، همسـر پیامبر بـود. اگر همسـر پیامبر هم نبـود، همین 
عتـاب و خطاب و همیـن تکلیف بـرای مؤمنین وجـود داشـت. لذا در اسـام این گونه اسـت که اگر کسـی، کـس دیگری 
را به بعضـی از تهمتهای خـاص متهم کند، اگـر نتوانـد آن را با چهار شـاهِد عـادل ثابت کنـد، خود تهمت زننـده محکوم 
اسـت که بر او حـد جاری بشـود. این طور نیسـت که شـما حرفی را همین طور وسـط فضـا بیندازیـد و ذهنها را مشـوب و 
دلها را نگـران و ناراحت کنید و اگر توانسـتید ثابت کنیـد که ثابت کرده اید و اگر هم نتوانسـتید، سـرتان را بگیریـد و به راه 
خود برویـد! نه، اگر نتوانسـتید برخـی از تهمتهایـی را که بر طبـق آنها حد به مجـرم زده می شـود، ثابت کنید، خود شـما 

بایسـتی به خاطر زدن ایـن تهمت، حـد بخورید و مجازات بشـوید.
به نظر مـن، این حادثـه ی عظیمـی در تاریخ اسـام و زمـان پیامبر اسـت که به این وسـیله در محیط اسـامی، ریشـه ی 
شـایعه پراکنی در مسـایل شـخصی افراد - که موجب سـوءظن و بدبینی نسـبت بـه یکدیگر می شـود و محیـط و فضا را 
ناسـالم می کند - کنده شـد. اسـام، این گونـه اسـت. پـس، یکـی از کارهـای رسـول اکرم)صلی اهلل علیه واله( ایـن بود که 
فضای جامعـه را یک فضـای مهربان و سرشـار از مهـر و محبت بسـازد تا همه ی مـردم در آن، نسـبت بـه یکدیگر محبت 

بورزند و به چشـم حسـن ظن و خوشـبینی بـه یکدیگر نـگاه کنند. امـروز هـم تکلیف ما همین اسـت.

4( زدودن دشمنى ها و كينه ها از دلهاى مردم
یک مـورد و نمونـه ی دیگر از همیـن تاِش فضاسـازی پیامبر ایـن بود کـه دشـمنیها و کینه هـا را از دلهای مـردم بزداید. 
در مـورد قبلی، ایجاد حسـن ظن و فضای سـالم بـود؛ ولـی در این مورد، مسـأله باالتـر از این اسـت. یعنی باید مسـلمانان 
در جامعه ی اسـامی، از حالت بی تفاوتی نسـبت به یکدیگر خارج بشـوند. این که مسـلمانها با هم کاری نداشـته باشـند و 
هر کسـی برای خود، دنیای جداگانه یی باشـد و کاری به کار مسـلمانهای دیگر نداشـته باشد، در اسـام پسندیده نیست 
و یکـی از فصول زندگی رسـول اکـرم این بود که ایـن فضای بی تفاوتـی را، به فضـای محبت و همـکاری و بـرادری و ایجاد 

۲.  نور: ۱۲
۳.  نور: ۱۶
4. نور: ۱۷
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یک مجموعه ی همـکار با یکدیگر تبدیـل کند. این، همان چیزی اسـت کـه امروز هـم در نظام خـود، به او احتیـاج داریم.

5( عالقه و دلسوزى مسلمانها با يکديگر
مسـلمانها نسـبت به یکدیگر، باید با عاقه و دلسـوزی و بدون ذره یی بی تفاوتی، سـروکار داشـته باشـند. این طور نیسـت 
که اگر شـما دیدید مسـلمانی مـورد ابتا بـه حادثه یی قـرار گرفتـه اسـت، از کنـار او بی تفـاوت بگذریـد. نه، همـکاری و 
همدردی و دلسـوزی و محبـت متقابل بین مسـلمانها، یکـی از کارهـای بـزرگ رسـول اکرم)صلی اهلل علیه واله( بـود. آن 
بزرگـوار، تا آن جا که حضور داشـت و در سـعه ی وجـودش بود، نمی گذاشـت که در جامعه ی اسـامی، مسـلمانها - حّتی 
در یک مورد - نسـبت به کسـی بغـض و کینه و عداوت داشـته باشـند. یعنـی پیامبر با حکمـت و حلم خـود، حقیقتاً یک 

محیط شـیرین و سـالم و فضای آغشـته به محبت را بـه وجود مـی آورد.

روش پيامبر)صلى اهلل عليه واله( در برخورد با عرب بيابانگرد
نقـل کرده انـد کـه عـرب بیابانگـردی - کـه از تمـدن و شهرنشـینی و آداب معاشـرت و اخـاق معمولی زندگـی چیزی 
نمی دانسـت - با همان خشـونت صحراگردی خود، بـه مدینه آمد و خدمـت پیامبر رسـید. آن حضرت، در میـان اصحاب 
خود - حاال یا در مسـجد و یـا در گذرگاهی - بودند. او، از ایشـان چیزی خواسـت که پیامبـر هم به او کمکـی کردند و مثًا 
پول و غذا و لباسـی بـه او دادند. بعد کـه این را به او بخشـیدند، به او گفتنـد: حاال خوب شـد؟ من به تو نیکی کـردم؟ راضی 
هسـتی؟ آن مـرد، به خاطر همـان خشـونت صحراگـردی خـود و صراحـت و بی تعارفی یی هم کـه این گونـه افـراد دارند، 
به خاطر آن که ظاهـراً این محبتها کمـش بوده اسـت، گفت: نه، هیـچ کاری انجـام نـدادی و هیچ محبتی نکـردی و اصًا 

این چیزی نبـود که تـو به مـن دادی!
طبعاً این گونه برخورد خشـن نسـبت به پیامبر، در دل اصحاب یک چیز ناخوشـایند سـنگینی بود. همه عصبانی شـدند. 
چند نفری کـه اطراف پیامبـر بودند، خواسـتند با عصبانیت و خشـم، بـه این عرب چیـزی بگویند و عکس العملی نشـان 
بدهند؛ اما پیامبـر فرمود: نه، شـما به او کاری نداشـته باشـید، من با او مسـأله را حـل خواهم کـرد. از جمع خارج شـدند و 
این اعرابـی را هم با خودشـان به منـزل بردند. معلوم می شـود که پیامبـر در آن جا چیزی نداشـتند کـه به او بدهنـد؛ وااّل 
بیشـتر هم به او می دادنـد. او را بـه منزل بردنـد و باز چیزهـای اضافه یی - مثـًا غذا یا لباس یـا پول - بـه او دادند. بعـد به او 

گفتند: حـاال راضی شـدی؟ گفت: بله. مـرد، در مقابل احسـان و حلم پیامبر شـرمنده شـد و اظهـار رضایت کرد.
پیامبر)صلی اهلل علیه والـه( بـه او فرمودند: تـو چند لحظه ی پیـش، در مقابـل اصحاب من حرفهایـی زدی که آنها دلشـان 
نسـبت به تو چرکین شـد. دوسـت داری برویم همین حرفهایی کـه به من گفتـی و اظهار رضایـت کـردی، در مقابل آنها 
بگویی؟ گفت: بلـه، حاضرم. بعـد پیامبر)صلی اهلل علیه واله( شـِب همـان روز یا فـردای آن روز، ایـن عرب را برداشـتند و در 
میان اصحابشـان آوردنـد و گفتند: ایـن بـرادر اعرابیمان خیـال می کند کـه از ما راضی اسـت؛ اگر راضی هسـتی، بگـو. او 
هم بنا بـه سـتایش پیامبر)صلی اهلل علیه واله( کـرد و گفت: بلـه، من خوشـحال و راضیـم و - مثـًا - از رسـول اکرم خیلی 

متشـکرم؛ چون ایشـان به من محبت کردنـد. این سـخنان را گفـت و رفت.
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بعد کـه او رفـت، رسـول اکرم)صلی اهلل علیه واله( رو بـه اصحابشـان کردنـد و فرمودند: َمَثـل این اعرابـی، َمَثـل آن ناقه یی 
اسـت که از گله یی که چوپانـی آن را می چراند، رمیده و جدا شـده باشـد و سـر گذاشـته، به بیابان می دود. شـما دوسـتان 
من، برای این که این شـتر را بگیریـد و او را بـه من برگردانیـد، حمله می کنیـد و از اطراف، دنبـال او می دویـد. این حرکت 
شـما، رمیدگی او را بیشـتر و وحشـتش را زیادتر می کند و دسـتیابی به او را دشـوارتر خواهد کرد. من نگذاشـتم شـما او را 
بیشـتر از آنچه که رمیده بود، از جمع مـا برمانید. با محبت و نـوازش، دنبـال او رفتم و به گلـه و جمع خودمـان برگرداندم. 

ایـن، روش پیامبر)صلی اهلل علیه واله( اسـت.

بخشش اهالى مکه توسط پبامبر)صلى اهلل عليه واله(
رسـول اکرم، به هیچ عنوان نمی خواهـد که در فضای زندگی جامعه ی اسـامی و در میان مسـلمانها، اندکـی کینه و حقد 
و دشـمنی باشـد. او، در ایجاد محبـت و صمیمیـت بین مردم سـعی داشـت. حّتـی آن وقتی که دایره ی اسـام وسـیعتر 
شـد و رسـول اکرم مکـه را هم گرفتنـد، مـردم آن شـهر را عفـو کردند. مـردم مکه همـان کسـانی بودند کـه پیامبـر را از 
شـهر خود بیرون کـرده بودند. پیامبـر، از همـان اهالی مکه، سـیزده سـال ناراحتی تحمـل کرده بـود و زجر کشـیده بود. 
بعد هم چندین جنگ با ایشـان کـرده بودند و چه قـدر از مسـلمانها را کشـته بودند و متقاباً مسـلمانها هم از آنها کشـته 
بودند. اگر قـرار بـود که اینها بـا همـان وضعیت، میزبان لشـکر فاتح رسـول خـدا می شـدند، تا سـالهای متمـادی امکان 
این که بین اینها آشـتی برقـرار بشـود، وجود نداشـت. لذا بـه مجرد این کـه پیامبـر وارد مکه شـد، اعام عمومی کـرد که: 

»انتم الّطلقـاء«؛ یعنی من همـه ی شـما را آزاد و عفوتـان کـردم. او، قریـش را عفو کرد و تمام شـد.

6( ايجاد عقد اخّوت بين مسلمانها
یکی از کارهایی که پیامبر شـاید در همان ماههـای اوِل ورود بـه مدینه انجام دادنـد، ایجاد عقد اخّوت بین مسـلمانها بود؛ 
یعنی مسـلمانها را با هم برادر کردنـد. این که می گوییـم با هم برادر هسـتیم، در اسـام یک تعارف نیسـت؛ یعنی حقیقتاً 
مسـلمین نسـبت به یکدیگر، دارای حق برادری هسـتند و نسـبت به هم طلبکارند؛ همچنان کـه برادران نسـبت به هم، 

مدیون یکدیگر هسـتند و باید نسـبت به هم، حقوق متقابلـی را عمل کننـد. پیامبر، ایـن را عملی کرد.
او، مسـلمانها را دو به دو با هم بـرادر کرد و طبقات و خانواده های اینها و اشـرفیگرِی اشـراف مدینه و قریـش را رعایت نکرد. 
غام سـیاهی را با یک شـخص بزرگ و آزادشـده یی را با یک آقـازاده ی معروف بنی هاشـم یا قریـش برادر کـرد. به هرحال 
این برادری ابعاد مختلفی داشـت که یکـی از مهمترین ابعاد آن، همین بود که مسـلمانها نسـبت به هم احسـاس برادری 

. بکنند

حق شناسى و پاس محبتهاى نجاشى توسط پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
یک مثـال دیگـر می زنـم تـا نشـان بدهـم کـه پیامبر)صلی اهلل علیه والـه( چگونه فضـای جامعـه را با ارزشـهای اسـامی 
می آغشـت. در اسـام - منهای عقاید و سـایق سیاسـی و خـط و ربط و بقیـه ی امـور - ایـن روح وفاداری و حق شناسـی 
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و پاِس زحمـات و خدمات افراد را داشـتن اسـت که مهم می باشـد و در سـامت جامعه بسـیار مؤثـر اسـت و پیامبر عمًا 
روی آن زیاد تکیـه می فرمودند. ایشـان، صرفاً به زبـان اکتفا نمی کردند و مثـًا بفرمایند پاس عهد و پیمان و حق شناسـی 

نسـبت به یکدیگر را داشـته باشـید؛ بلکه در عمـل هم این فضـا را بـه وجـود می آوردند.
در حدیثی دیدم که هیأتی از سـوی نجاشـی - پادشـاه حبشـه - نزد رسـول اکرم در مدینه آمدند که البد پیامـی بیاورند؛ 
همچنان که بین دولتها معمول و متداول اسـت. نجاشـی در کشـور حبشـه پادشـاه بود و هم مثل خیلی دیگر از ساطین 
و امرایـی کـه در آن روز در اطراف دنیا بودند، مسـیحی و غیرمسـلمان بود؛ اما وقتی که هیأت حبشـی آمدنـد، دیدند خود 
! ما که  پیامبر)صلی اهلل علیه واله( از جا بلند شـدند و برای این هیأت مشـغول پذیرایی شـدند. اصحـاب گفتند: یا رسـول اهللَّ
هسـتیم، اجازه بدهید ما پذیرایی کنیم. فرمود: نه، آن وقتی که مسـلمانها به حبشـه هجرت کردند، پادشـاه اینها نسـبت 
به مسـلمانها احتـرام و تکریم زیـادی کرد؛ مـن می خواهم جبـران کنـم. این، حق شناسـی اسـت. لذا شـما می بینید که 
پیامبر اکـرم در زمان حیات خـود، هر چند بـا کفار قریش جنگهـای زیادی داشـتند و چند جنـگ هم علیه امپراتـور روم 
شـرقی - که منطقه ی شـامات و فلسـطین در آن دوران متعلق بـه او بود - بـه راه انداختنـد و در جنگهای یرمـوك و موته 
و تبوك شـرکت کردنـد و تا آن نقاط مشـغول جهـاد و فتوحـات و کشورگشـایی بودند؛ امـا هیچ لشکرکشـی یی به طرف 
حبشـه نکردند و بـه آن طرف نرفتنـد. این طـور نبود که هـر پادشـاهی که ایمـان اسـامی را قبول نمی کـرد، پیامبـر با او 
جنگ داشـته باشـد. نه، عهدشناسـی و حق شناسـی و پاس محبتهای نجاشـی، تا دوران حکومت اسـامی و آن وقتی که 
پیامبر رئیس نظام اسـامی هم می شـود، همچنان باقـی اسـت. از این قبیـل، در زندگـی رسـول اکرم)صلی اهلل علیه واله( 

زیاد اسـت که اگر بخواهیم هـر کـدام از این مـوارد را ذکـر کنیم، طوالنی می شـود.

تعجب اصحاب به اظهار لطف پيامبر)صلى اهلل عليه واله( به زنى در مدينه
یک مورد دیگـر را هم مطـرح کنـم: در دوران حکومت اسـامی، زنـی در مدینه بـه دیدن پیامبـر آمد. اصحـاب دیدند که 
رسـول اکرم)صلی اهلل علیه والـه( نسـبت به ایـن زن خیلی اظهـار محبت کـرد و احـوال خـود و خانـواده اش را پرسـید و با 
کمال صمیمیـت و محبت بـا او رفتار کرد. بعـد که آن زن رفـت، پیامبر بـرای رفع تعجب اصحـاب فرمودند که ایـن زن در 
زمان خدیجـه )دوران اختناق و شـدت در مکـه( به منزل مـا رفت و آمـد می کرد. البـد در زمانی کـه همه، یـاران پیامبر را 
محاصره کرده بودنـد و خدمت حضرت خدیجه )سـام اهللَّ علیها( - همسـر مکرم پیامبـر - نمی آمدند، این خانـم آن وقت 
با خدیجـه رفـت و آمد می کـرده اسـت. در ایـن روایـت هم نـدارد کـه این زن، مسـلمان شـده بـود. نـه، احتماالً ایـن زن 
هنوز هم مسـلمان نبود، امـا به صـرف این که در گذشـته چنین خصوصیتی داشـته و چنـان صمیمیت و محبتـی را ابراز 

می کرده اسـت، پیامبر اکرم سـالها بعـد از آن، ایـن حق شناسـی را رعایـت می کردند.

7( زنده كردن روحيه كار و تالش با روشهاى مختلف 
یک نمونـه ی دیگر هـم، همین مسـأله ی ایجـاد فضـای کار و تـاش در جامعه اسـت کـه پیامبر اکـرم به این که دسـتور 
بدهند مردم بایـد کار و تاش کنند، اکتفا نمی کردند. ایشـان، با روشـهای مختلف، روحیـه ی کار و تـاش را در مردم زنده 
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می کردنـد و گاهی اگر جوانـی را مشـاهده می کردند که بی کار اسـت، می فرمودنـد: »انّ اهللَّ الیحّب الّشـاّب الفـارغ«5 : خدا 
از جوانـی که عمر خـود را تلـف می کند و بـه بی کاری می گذراند، خشـنود نیسـت.

جوانى كه از چشم پيامبر)صلى اهلل عليه واله( افتاد
در روایتـی دارد کـه رسـول اکرم)صلی اهلل علیه والـه( وقتی جوانـی را می دیدنـد کـه »کان یعجبـه« و از اندام و سـامت و 
جوانی او خوششـان می آمد، از او دو سـؤال می کردند و می پرسـیدند: ازدواج کـردی و آیا شـغلی داری یا نه؟ اگـر آن جوان 
می گفـت ازدواج نکردم و شـغلی نـدارم، پیامبر می فرمود: »سـقط من عینـی«: این جوان از چشـمم افتـاد. او، بـا این طور 

روشـها و برخوردهـا، مردم را بـه اهمیـت کار و تاش متوجـه می کرد.

عبادت زياد مالک خوب بودن انسان نيست
! ما با این مرد همسـفر  یک وقت، چند نفر خدمت رسـول اکـرم آمدند و از شـخصی تعریـف کردند و گفتنـد: یا رسـول اهللَّ
بودیم و او مرد بسـیار خـوب و پـاك و باخدایی بـود، دایماً عبـادت می کرد، در هـر منزلی که فـرود می آمدیـم، از لحظه ی 
فرود تا وقتی که مجدداً سـوار می شـدیم، او مشـغول نمـاز و ذکر و قـرآن و اینها می شـد. وقتی کـه این تعریفهـا را کردند، 
پیامبر)صلی اهلل علیه والـه( با تعجب از آنها سـؤال کردنـد: پس چه کسـی کارهایش را می کرد؟ کسـی که وقتـی از مرکب 
پیاده می شـود، دایم مشـغول نمـاز و قرآن اسـت، چه کسـی غـذای او را می پخـت؟ چه کسـی وسـایل او را فرود مـی آورد 
! ما بـا کمال میـل، همه ی  و سـوار می کـرد؟ چه کسـی کارهایـش را انجـام مـی داد؟ اینها در جـواب گفتنـد: یا رسـول اهللَّ
کارهـای او را انجـام می دادیم. پیامبـر فرمود: »کلّکـم خیر منه«: همـه ی شـما از او بهترید. این کـه او کار خـودش را انجام 
نمـی داد و بـه دوش شـما می انداخـت و خـود مشـغول عبادت می شـد، موجـب نمی شـود کـه او مرد خوبـی باشـد. مرِد 

خوب، شـما هسـتید که کار و تاش می کنیـد و حّتـی کار دیگـری را هم شـما به عهـده می گیرید.

احساس تکليف همگانى نسبت به سرنوشت جامعه
با این گونه روشـها، فضای زندگی در جامعه ی اسـامی، از عاقـه ی به کار و تاش زندگی پُرمی شـود. همـه ی این مواردی 
که مطرح کردم، امـروز مورد ابتـا و احتیاج ماسـت. همه ی مـردم مسـلمان در ایران و جامعه ی اسـامی، باید نسـبت به 
سرنوشـت کشـور و بازسـازی آن، احسـاس وظیفه کنند. هیچ کـس نبایـد در کاری که انجـام می دهد، هدف سـازندگی 
جامعـه ی اسـامی را فراموش کنـد؛ ولو کاری که شـما می کنیـد، بـرای زندگی خودتان باشـد. همـه ی مردم حـق دارند 
برای اعـاش و زندگـی و تأمین آتیه ی شـخصی و خانوادگی خـود کار کنند؛ امـا در این تـاش و کاری که انجـام می دهید، 
مسـأله ی سـازندگی کشـور هم باید مورد نظر باشـد. یعنـی اگـر کاری که شـما انجـام می دهید، بـرای خود شـما خوب 
اسـت، اما برای ایران مضر و برای سـازندگی کشـور بد و مزاحم اسـت، این کارِ شـما نامطلوب اسـت و درسـت نمی باشـد.

همه باید احسـاس کنند که نسـبت به سرنوشـت جامعه تکلیف دارند؛ آن تکلیف را جسـتجو و پیدا کنند. در کار شخصی 
خود - چـه کار فرهنگـی، چـه کار اداری، چه کار تجـاری، چـه کار فنی، چه کارهـای بزرگ و چـه کارهای کوچـک - باید 

5. شرح نهج الباغه، ابن ابی الحدید، ج ۱۷، ص ۱4۶
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احسـاس همه ی مردم این باشـد که ایـن خانه، بایسـتی به دسـت صاحبـان خانه - یعنـی آحاد مردم - سـاخته بشـود و 
دولت هم مدیر و سرپرسـت این خانه اسـت که بایـد برنامه ریزی بکنـد و کار هر کـس و وظیفه ی هر مجموعه و قشـری را 

معلوم بکند تا مردم بدانند تکلیفشـان چیسـت و انجـام بدهند.

وظيفه آحاد مردم در فضاسازى جامعه از محبت
همه ی آحاد مردم وظیفـه دارند که فضـا را فضای سـالم قرار بدهنـد؛ فضایی کـه در آن، محبت بر خصومت فایـق و غالب 
باشـد. این، در اسام بسـیار مهم اسـت. انسـان، ترکیبی از دوست داشـتن و دشمن داشـتن است. هم احسـاس محبت و 
هم احسـاس بغض و عـداوت، در وجودتان هسـت. این، طبیعِی هر انسـان اسـت که یک روِح دوسـت داشـتن و یـک روِح 
دشـمن داشـتن و کینه ورزیدن، در او وجود دارد. اسـام، تکلیف اینها را معّین کرده و گفته اسـت روح خصومت و دشمنِی 
شـما، مخصوص به دشـمنان خـدا و نظـام اسـامی و مردم اسـت. ببینیـد آن کسـانی که بـا خـدا و رسـولش و جامعه ی 
اسـامی و ملت مسـلمان دشـمنند، چه کسـانی هسـتند؛ دشـمنی را متوجه آنها کنید تا مابقی وجود شـما، دوسـتی و 

محبت نسـبت به آحـاد جامعه باشـد.

يك تکليف و تعليم اسالمى
سـعی کنید همه را دوسـت بداریـد. این، یـک تکلیف و یک تعلیم اسـامی اسـت. ایـن، چیز بدی نیسـت. برای دشـمن 
داشـتن، نباید بهانه پیدا کرد و انسـان هر کسـی را به بهانه یی، از مجموعه و لیسـت محبت خود خارج کنـد و دور بیندازد. 

نه، فضـای جامعه ی اسـامی، فضای صمیمیت اسـت؛ ولو کسـی را که نمی شناسـید.

از بين بردن روح سوءظن و بدبينى نسبت به افراد در نظام اسالمى
همین طـور، بایـد روح سـوءظن و بدبینـی نسـبت بـه افـراد را در نظـام اسـامی از بین بـرد. سـوءظن، متعلـق بـه نظـام 
غیراسـامی اسـت. وقتی شـر و ظلم، غالب و حاکم اسـت؛ وقتـی در جامعه، غیرخـدا زمام امـور را بـه دسـت دارد؛ روایت 
داریم که حسـن ظن، سـاده لوحی اسـت و بـه هـر پدیده یی، بایـد با چشـم تردید و سـوءظن نـگاه کـرد. امـا آن وقتی که 
غلبه با حق اسـت، حکومت متعلق به خدا و بندگان اوسـت و راه، راه صراط مسـتقیم دین اسـت، در این جا باید سـوءظنها 

را کنار گذاشـت و حسـن ظن داشـت؛ مگـر آن که بـرای انسـان چیزی ثابـت بشـود. این، آن تکلیف اسـامی اسـت.
فضـای اسـامی و جامعـه ی اسـامی، بایـد از ایـن خصوصیـات پُـر باشـد و ایـن، آن کاری اسـت کـه نبـّی مکـّرم 
اسام)صلّی اهللَّ علیه واله وسـّلم(، با روشـها و تعلیمـات و حضور خـود در میان قشـرهای مـردم و ابتکارهای جالبـی در هر 
مورد - همچنان کـه نمونه های مختصری مطرح شـد - انجام مـی داد. امیـدوارم خداوند توفیـق بدهد و ما بتوانیـم این راه 

را دنبـال کنیم.
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دعوت و جهاد، رفتار با مردم، ذكر و عبادت الهى سه صحنه 
مهم در زندگى پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(

دستور خدا به مسلمانان در تبعيت از پيامبر)ص(
سه صحنه مهم از زندگى پيامبر)ص(

صحنه اول؛ دعوت به حق و حقيقت، و جهاد
صحنه دوم؛ با مردم و از مردم بودن

1( كمك به كندن خندق در برابر دشمن 
2( سه روز غذا نخوردن

3( تقسيم غنائم بين مسلمانان
4( نشست و برخاست با غالمان

5( نکات ديگرى از زندگى معاشرتى پيامبر)ص(
صحنه سوم؛ ذكر و عبادت اللهى آن حضرت

راز اصلى عبوديت پيامبر)ص(
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دعوت و جهاد، رفتار با مردم، ذكر و عبادت الهى 
سه صحنه مهم در زندگى پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(*

دستور خدا به مسلمانان در تبعيت از پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
خطبــه ی اول را بــه بیــان جماتــی از زندگــی نبیّ اکــرم اختصــاص می دهــم. خــدای متعــال بــه مــا مســلمانان 
ــه  ــن تبعیــت، در همــه چیــز زندگــی اســت. آن بزرگــوار، ن دســتور داده اســت کــه از پیامبــر تبعیــت کنیــم. ای
ــا مــردم  ــار خــود، در هیــأت زندگــی خــود، در چگونگــی معاشــرت خــود ب ــار خــود، بلکــه در رفت فقــط در گفت
ــا  ــا و ب ــا ضعف ــارش ب ــگان، در رفت ــا دشــمنان و بیگان ــه اش ب ــا دوســتان، در معامل ــواده، در برخــوردش ب ــا خان و ب
ــه ی  ــای واقعــی کلمــه جامع ــه معن ــی ب ــا آن وقت ــه ی اســامی م ــز اســوه و الگوســت. جامع ــا، در همــه چی اقوی
ــار  ــل رفت ــد مث ــور صددرص ــه ط ــر ب ــد. اگ ــق کن ــر منطب ــار پیامب ــر رفت ــود را ب ــه خ ــت، ک ــل اس ــامِی کام اس
ــی  ــان زندگ ــس جری ــد؛ عک ــوار باش ــه آن بزرگ ــباهت ب ــل ش ــت - الاق ــه نیس ــت - ک ــی نیس ــرت عمل آن حض

ــم. ــت بکنی ــط حرک ــد؛ در آن خ ــم نباش ــا حاک ــی م ــر زندگ ــرم ب نبیّ اک

سه صحنه مهم از زندگى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
ــه  ــم. البت ــرض می کن ــوار ع ــری از آن بزرگ ــات مختص ــی، جم ــم زندگ ــای مه ــه از صحنه ه ــه صحن  در س
ــه در  ــت ک ــوطتر از آن اس ــر و مبس ــخن، طوالنی ت ــت و س ــده اس ــته ش ــل نوش ــای مفص ــاب کتابه ــن ب در ای
گفتارهایــی از ایــن قبیــل بشــود حــق آن را ادا کــرد. از هــر خرمــن گلــی، خوشــه یی بایــد چیــد؛ بــرای این کــه 

ــد. ــده باش ــه زن ــوار همیش ــاد آن بزرگ ــا ی ــن م در ذه

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه اول( ۱۳۷۰/۰۷/۰5
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صحنه اول؛ دعوت به حق و حقيقت، و جهاد
ــق  ــه ح ــوت ب ــدا، دع ــر خ ــم پیامب ــود. کار مه ــاد ب ــوت و جه ــه ی دع ــر، صحن ــی پیامب ــه ی اول از زندگ  صحن
ــار  ــرم دچ ــر اک ــود، پیامب ــان خ ــی زم ــای ظلمان ــل دنی ــود. در مقاب ــوت ب ــن دع ــاد در راه ای ــت، و جه و حقیق
ــرده  ــه ک ــلمین او را احاط ــی از مس ــع کوچک ــا جم ــود، ی ــا ب ــه تنه ــه در مک ــه آن روزی ک ــد. چ ــویش نش تش
بودنــد و در مقابلــش ســران متکبــر عــرب، صنادیــد قریــش و گردنکشــان، بــا اخاقهــای خشــن و بــا دســتهای 
ــرد؛  ــد، وحشــت نک ــرده بودن ــی نب ــت نصیب ــه از معرف ــی ک ــه ی مردم ــا عام ــد، و ی ــه بودن ــرار گرفت ــد ق قدرتمن
ســخن حــق خــود را گفــت، تکــرار کــرد، تبییــن کــرد، روشــن کــرد، اهانتهــا را تحمــل کــرد، ســختیها و رنجهــا 
ــامی  ــت اس ــه حکوم ــی ک ــه آن وقت ــد؛ و چ ــلمان کن ــری را مس ــع کثی ــت جم ــا توانس ــد، ت ــان خری ــه ج را ب
ــمنان و  ــم دش ــت. آن روز ه ــت گرف ــه دس ــدرت را ب ــت، ق ــن حکوم ــس ای ــع رئی ــود در موض ــکیل داد و خ تش
ــد؛ چــه گروههــای مســلح عــرب - وحشــیهایی کــه در بیابانهــای  ــر بودن ــل پیامب ــی در مقاب معارضــان گوناگون
ــت  ــا مقاوم ــرد و آنه ــاح می ک ــا را اص ــد آنه ــام بای ــوت اس ــد و دع ــده بودن ــا پراکن ــه، همه ج ــاز و یمام حج
ــوری  ــران و امپرات ــی ای ــم؛ یعن ــدرت آن روز عال ــای آن روز - دو ابرق ــزرگ دنی ــاهان ب ــه پادش ــد - و چ می کردن
ــید،  ــختیها کش ــرد، س ــیها ک ــت، لشکرکش ــخنها گف ــرد، س ــا ک ــت، مجادله ه ــا نوش ــر نامه ه ــه پیامب روم - ک
ــرای  ــان ب ــی رســید کــه مــردم مدینــه گاهــی دو روز و ســه روز، ن ــه جای ــاد و کار ب در محاصــره ی اقتصــادی افت
ــراوان از همــه طــرف پیامبــر را احاطــه کــرد. بعضــی از مــردم نگــران  ــد. تهدیدهــای ف خــوردن پیــدا نمی کردن
می شــدند، بعضــی متزلــزل می شــدند، بعضــی نــق می زدنــد، بعضــی پیامبــر را بــه مایمــت و ســازش 
ــا  ــد و ب ــتی نش ــار سس ــه دچ ــک لحظ ــاد، ی ــوت و جه ــه ی دع ــن صحن ــر در ای ــا پیامب ــد؛ ام ــویق می کردن تش
ــه اوج عــزت و قــدرت رســاند؛ و همــان نظــام و جامعــه بــود کــه  ــا ب ــرد، ت قــدرت، جامعــه ی اســامی را پیــش ب
ــا  ــدرت اول دنی ــه ق ــت ب ــد توانس ــالهای بع ــوت، در س ــرد و دع ــای نب ــر در میدانه ــتادگی پیامب ــت ایس ــه برک ب

ــود. ــل ش تبدی

صحنه دوم؛ با مردم و از مردم بودن
ــود. هرگــز خلــق و خــوی مردمــی و محبــت و  ــا مــردم ب ــار آن حضــرت ب  صحنــه ی دوم از زندگــی پیامبــر، رفت
رفــق بــه مــردم و ســعی در اســتقرار عدالــت در میــان مــردم را فرامــوش نکــرد؛ ماننــد خــود مــردم و متــن مــردم 
ــا غامــان و طبقــات پاییــن جامعــه، دوســتی و رفاقــت کــرد؛  ــا آنهــا نشست وبرخاســت کــرد؛ ب زندگــی کــرد؛ ب
ــرد؛  ــوض نک ــدرت، او را ع ــرد؛ ق ــدارا می ک ــت و م ــا محب ــا آنه ــت؛ ب ــا می نشس ــا آنه ــورد؛ ب ــذا می خ ــا غ ــا آنه ب
ثــروت ملــی، او را تغییــر نــداد؛ رفتــار او در دوران ســختی و در دورانــی کــه ســختی برطــرف شــده بــود، فرقــی 
ــت می خواســت. ــردم عدال ــرای م ــردم می کــرد و ب ــه م ــِق ب ــود؛ رف ــردم ب ــردم و از م ــا م نکــرد؛ در همــه حــال ب
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1( كمك به كندن خندق در برابر دشمن 
ــه  ــه مدین ــذا ب ــد و غ ــاً محاصــره بودن ــه از همــه طــرف تقریب ــه مســلمین در مدین ــی ک ــدق، وقت ــگ خن در جن
ــرش  ــذا گی ــی غ ــه روز کس ــی دو روز، س ــه گاه ــوری ک ــه ط ــود، ب ــده ب ــام ش ــردم تم ــه ی م ــد و آذوق نمی آم
ــردم  ــا م ــر دشــمن، ب ــدن در براب ــدق کن ــرم خــودش در خن ــر اک ــال پیامب ــان ح ــه بخــورد، در هم ــد ک نمی آم

مشــارکت می کــرد و ماننــد مــردم گرســنگی می کشــید.

2( سه روز غذا نخوردن
ــد  ــرای حســن و حســین - کــه کــودکان خردســالی بودن  در روایــت دارد، فاطمــه ی زهرا)ســام اهللَّ علیها( کــه ب
ــدر خــود را گرســنه  ــه پ ــد ک ــش نیام ــود، دل ــه ب ــان مختصــری پخت ــود و ن ــرده ب ــا ک ــداری آرد دســت و پ - مق
بگــذارد. تکه یــی از آن نانــی کــه بــرای بچه هــا پختــه بــود، بــرای پــدرش بــرد. پیامبــر فرمــود: دختــرم! از کجــا 
ــه  ــت - ک ــق روای ــد. طب ــتند و خوردن ــان گذاش ــی در دهانش ــر لقمه ی ــت. پیامب ــال بچه هاس ــت: م آورده ای؟ گف
گمــان می کنــم ســند روایــت هــم ســند معتبــری اســت - پیامبــر فرمــود: مــن ســه روز اســت کــه هیــچ چیــز 
ــا آنهــا رفــق و مــدارا می کــرد؛ چــه در ایــن  ــود و ب نخــورده ام! بنابرایــن، او مثــل خــود مــردم و در کنــار مــردم ب
ــود، دشــمنان منکــوب شــده  ــح شــده ب ــه فت ــود، مک ــه ســختیها برطــرف شــده ب ــی ک ــت، و چــه در دوران حال

ــد. ــد و همــه ســر جــای خــود نشســته بودن بودن

3( تقسيم غنائم بين مسلمانان
ــرد.  ــیم می ک ــلمین تقس ــن مس ــا را بی ــید و او آنه ــر رس ــت پیامب ــه دس ــادی ب ــم زی ــف، غنای ــح طائ ــد از فت  بع
ــلمانان  ــن تازه مس ــم از ای ــی ه ــد؛ عده ی ــار بودن ــا کن ــه آنه ــتند، ک ــخ داش ــای راس ــلمانان ایمانه ــی از مس عده ی
ــت  ــر را اذی ــتند؛ پیامب ــت خواس ــد و غنیم ــر ریختن ــر پیامب ــر س ــه ب ــد، ک ــف بودن ــه و طائ ــراف مک ــل اط و قبای
ــه  ــید ک ــی رس ــه جای ــتند! کار ب ــاز می خواس ــا ب ــد؛ ام ــی داد، می گرفتن ــر م ــد؛ پیامب ــره کردن ــد، محاص کردن
عبــای روی دوش پیامبــر هــم بــه دســت ایــن عربهــای تــازه مســلماِن ناهمــوار و خشــن افتــاد! این جــا هــم کــه 
در اوج عــزت و قــدرت بــود، پیامبــر بــاز بــا مــردم بــا همــان رفــق، بــا همــان مــدارا و بــا همــان خوشــرویی رفتــار 
ــردی«۱؛ ای  ــّی ب ــاس رّدوا عل ــت: »ایهاالّن ــرد و گف ــد ک ــش را بلن ــی صدای ــی و خوش خلق ــا خوش اخاق ــرد؛ ب ک

ــود. ــا مــردم ب ــن، وضــع معاشــرت پیامبــر ب ــه مــن برگردانیــد! ای ــم را ب مــردم! عبای

4( نشست و برخاست با غالمان
ــا  ــود و ب ــن نشســته ب ــر روی زمی ــذا می خــورد. او ب ــا غ ــا آنه ــرد و ب ــان نشست وبرخاســت می ک ــا غام ــر ب  پیامب
 ! ــول اهللَّ ــا رس ــید: ی ــب پرس ــا تعج ــرد و ب ــور ک ــینی عب ــورد. زن بیابان نش ــذا می خ ــر غ ــان فقی ــی از مردم عده ی
ــی«۲؛ از  ــد مّن ــد اعب ــد: »ویحــک ای عب ــد و فرمودن ــر تبســمی کردن ــذا می خــوری؟! پیامب ــدگان غ ــل بن ــو مث ت
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۱. بحاراالنوار، ج ۱۶ ، ص ۲۲۶
۲. بحاراالنوار، ج ۱۶ ، ص ۲۲5
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ــت؟ ــر کیس ــن بنده ت م

5( نکات ديگرى از زندگى معاشرتى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
 او لبــاس ســاده می پوشــید. هــر غذایــی کــه در مقابــل او بــود و فراهــم می شــد، می خــورد؛ غــذای 
خاصــی نمی خواســت؛ غذایــی را بــه عنــوان نامطلــوب رد نمی کــرد. در همــه ی تاریــخ بشــریت، ایــن 
خلقیــات بی نظیــر اســت. در عیــن معاشــرت، او در کمــال نظافــت و طهــارت ظاهــری و معنــوی بــود، 
«۳؛ از او  ــول اهللَّ ــن رس ــأ م ــجع و ال اوض ــد و ال اش ــود و ال انج ــدا اج ــت اح ــا رأی ــت: »م ــر گف ــه عبداهللَّ بن عم ک
ــود؛  ــردم ب ــا م ــر ب ــار پیامب ــن، رفت ــدم. ای ــی را ندی ــانتر کس ــجاعتر و درخش ــر و ش ــنده تر و یاری کننده ت بخش
ــا این کــه  ــدون جبــروت. ب ــر، ب ــدون تکب معاشــرت انســانی، معاشــرت َحَســن، معاشــرت ماننــد خــود مــردم، ب
ــا  ــد، ام ــم می کردن ــای خودشــان را گ ــردم دســت و پ ــی داشــت و در حضــور او م ــی و طبیع ــت اله ــر هیب پیامب
ــه  ــد ک ــناخته نمی ش ــود، ش ــته ب ــی نشس ــی در جمع ــرد. وقت ــی می ک ــت و خوش اخاق ــردم ماطف ــا م او ب
ــه  ــود و ب ــی  ب ــد اعل ــی او در ح ــی و نظام ــت اجتماع ــت. مدیری ــت اس ــن جمعی ــزرگ ای ــده و ب ــر و فرمان او پیامب
ــم  ــد ه ــه، و بع ــراف مدین ــود و اط ــه ب ــود؛ مدین ــی ب ــه ی کوچک ــه، جامع ــه جامع ــه کار ســر می کشــید. البت هم
مکــه و یکــی، دو شــهر دیگــر؛ امــا بــه کار مــردم اهتمــام داشــت و منظــم و مرتــب بــود. در آن جامعــه ی بــدوی، 
ــی  ــم زندگ ــن ه ــرد. ای ــاب ک ــردم ب ــان م ــه را در می ــویق و تنبی ــبه و تش ــاب و محاس ــر و حس ــت و دفت مدیری
ــرای آحــاد مــردم -  ــرای مســؤوالن کشــور، هــم ب ــرای همــه ی مــا - هــم ب ــد ب ــود، کــه بای معاشــرتی پیامبــر ب

ــد. ــو باش ــوه و الگ اس

صحنه سوم؛ ذكر و عبادت الهى آن حضرت
ــا  ــام و ب ــا آن مق ــر ب ــود. پیامب ــی آن حضــرت ب ــادت اله ــر و عب ــر، ذک ــی پیامب ــه ی ســوم از زندگ  و باالخــره صحن
ــرد.  ــتغفار می ک ــا و اس ــت و دع ــب می گریس ــه ی ش ــد؛ نیم ــل نمی ش ــود غاف ــادت خ ــت، از عب ــأن و عظم آن ش
ــزد و اســتغفار  ــا کــردن اســت و اشــک می ری ــد مشــغول دع ــت دی ــر نیســت؛ رف ــد پیامب ــک شــب دی ام ســلمه ی
می کنــد و عــرض می کنــد: »اللّهــم و ال تکلنــی الــی نفســی طرفــة عیــن«4. ام ســلمه گریــه اش گرفــت. پیامبــر از 
! تــو کــه خــدای متعــال این قــدر  ــا رســول اهللَّ گریــه ی او برگشــت و گفــت: این جــا چــه می کنــی؟ عــرض کــرد: ی
عزیــزت مــی دارد و گناهانــت را آمرزیــده اســت - »لیغفرلــک اهللَّ مــا تقــّدم مــن ذنبــک و مــا تأّخــر«5- چــرا گریــه 
ــل بشــوم،  ــدا غاف ــر از خ ــی«؛ اگ ــا یؤمنن ــود: »و م ــذار؟ فرم ــان وانگ ــه خودم ــا را ب ــا م ــی خدای ــی و می گوی می کن
چــه چیــزی مــن را نگــه خواهــد داشــت؟ ایــن بــرای مــا درس اســت. در روز عــزت، در روز ذلــت، در روز ســختی، 
ــا همــه ی عظمــت،  در روز راحتــی، در روزی کــه دشــمن انســان را محاصــره کــرده اســت، در روزی کــه دشــمن ب
ــدا را  ــتن، خ ــاد داش ــه ی ــدا را ب ــاالت خ ــه ی ح ــد، و در هم ــل می کن ــود انســان تحمی ــر چشــم و وج خــودش را ب

ــه ماســت. ــزرگ پیامبــر ب ــه خــدا تکیــه کــردن، از خــدا خواســتن؛ ایــن، آن درس ب فرامــوش نکــردن، ب

۳.  بحاراالنوار، ج ۱۶ ، ص ۲۳۱
4. بحاراالنوار، ج ۱4 ، ص ۳۸4

5. فتح: ۲ 
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راز اصلى عبوديت پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
ــدا  ــا از خ ــه ی صحنه ه ــرم در هم ــول اک ــود، و رس ــر ب ــاد پیامب ــه ی ــا ب ــه ی صحنه ه ــال در هم ــدای متع  خ
اســتمداد کــرد، از خــدا خواســت و از غیــر خــدا نترســید و نهراســید. راز اصلــی عبودیــت پیامبــر در مقابــل خــدا 
ــه خاطــر  ــاوردن، از او واهمــه نکــردن، راه خــدا را ب ــه حســاب نی ــل خــدا ب ــی را در مقاب ــچ قدرت ــن اســت؛ هی ای
ــه یــک جامعــه ی  ــد ب ــن اخــاق نبــوی، بای ــا درس گرفتــن از ای ــا ب اهــوای دیگــران قطــع نکــردن. جامعــه ی م

ــود. ــب ش ــامی منقل اس
 انقــاب بــرای ایــن نیســت کــه کســانی برونــد و کســان دیگــری بیاینــد؛ انقــاب بــرای ایــن اســت کــه ارزشــها 
در جامعــه تغییــر کنــد؛ اعتبــار و ارزش انســان بــه عبودیــت خــدا باشــد؛ انســان بنــده ی خــدا باشــد، بــرای خــدا 
کار کنــد، از خــدا بترســد، از غیــر خــدا نترســد، از خــدا بخواهــد، در راه خــدا کار و تــاش کنــد، در آیــات خــدا 
تدبــر کنــد، عالــم را درســت بشناســد، کمــر بــه اصــاح مفاســد جهانــی و بشــری ببنــدد و از خــود شــروع کنــد؛ 

هــر کــدام مــا از خودمــان شــروع کنیــم.
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پيام بعثت، براى ما يك پيام سازنده و يك درس است

شخصيت مقّدِس پيامبر)ص(
نکات اصلى ارزشهاى اسالمى از بعثت

اول؛ رستگارى در توحيد خالص
دوم؛ استقرار عدل در بين انسانها

سوم؛ دعوت به مکارم اخالق
چهارم؛ محدود نشدن ديدها به زندگى دنيا

بلند شدن پرچم اسالم توسط جمهورى اسالمى
چگونه برخورد كردن با جامعه جاهلى

حركت مسئوالن نظام به سمت پيام بعثت
حفظ شدت و قوت در حركت به سمت جامعه 

اسالمى
و  زورمـداران  بـراى  اسـالم  بـودن  خطرنـاک 

قدرتمداران دنيا
دشـمن مى خواهـد مـردم را مأيوس و مسـؤولين 

را ناتوان جلوه دهد
امروز دشمن با اسالم حّداكثر دشمنى را مى كند
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پيام بعثت، براى ما يك پيام سازنده و يك درس است *

شخصيت مقّدِس پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
یک مسـأله، بحث در باب شـخصیت مقـّدِس پیغمبـر صلی اهللَّ علیه وآلـه اسـت. از ابعاد معنـوی و روحی، بهتر اسـت 
کسـانی که در وادی معنویّـت قـدم زده و حـاوت آن را چشـیده اند، صحبت کننـد؛ چون در ایـن وادی، نوبـت به ما 
نمی رسـد. یک مسـأله در باب اهمیت حادثه بعثـت برای تاریخ و برای بشـریّت اسـت که ایـن هم یکی از آن مسـائل 
مهم بشـر اسـت. اگر غرض ورزیها و تحریفهـا نبود و قلمهـای مجرم و مـزدور در طول چند قـرن در مناطقـی از دنیا - 
بخصـوص در اروپا - علیـه این حادثـه و در تخفیف و تکذیـب آن قلم نمی زدند، شـاید امـروز دایره معرفـت و نورانّیت 

اسـامی، از این هم وسـیعتر بود.

نکات اصلى ارزشهاى اسالمى از بعثت
 یـک نکتـه در این بـاب هسـت که بنـده امـروز می خواهـم بـر روی آن نکتـه تکیـه کنـم. آن نکتـه این اسـت که در 
اصطـاح قرآن و حدیـث و عرف اسـامی، دوران مقابـل بـا دوران بعثـت را دوران جاهلّیـت می نامند. در قـرآن کریم 
هم ایـن تعبیـر و این اصطـاح بـه کار رفتـه اسـت؛ در روایات هم هسـت و عـرف مسـلمین هـم، دوره اسـامی را در 
مقابـل دوره جاهلـی می داند. البتـه مرز و ضابطـه ای وجـود دارد. این ضابطه چیسـت؟ چنـد نکته در ایـن ضابطه ای 

کـه دنیـای اسـام را از دوران جاهلیت جـدا می کنـد، وجـود دارد کـه اینها نکات اصلی ارزشـهای اسـامی اسـت.

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۷۳/۱۰/۱۰
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اول؛ رستگارى در توحيد خالص
در درجـه اّول، توحیِد خالص اسـت کـه توحیِد خالـص، یعنی نفـی عبودیّـت غیرخدا. ایـن آن توحید خالص اسـت. 
توحیـد، فقـط این نبـود کـه بتهـا را کنـار بگذارنـد. توحید یـک معنای شـامل و عـام و سـایر در طـول تاریخ اسـت. 
همیشـه که بتهای مکـه وجـود ندارند. همیشـه کـه بِت سـنگی و چوبـی وجـود نـدارد. معنـا و روح توحیـد عبارت 
اسـت از این که انسـان از غیرخـدا عبودیّـت نکنـد و در مقابـل غیرخـدا، جبهه بندگـی به زمین نسـاید. ایـن معنای 
عبودیّـِت کامـل و خالـص اسـت. حال شـما اگـر بـا چشـم روشـن بینانه و آگاهانـه و مسـلّح به دانشـهای مربـوط به 
زندگی بشـر - علـوم اجتماعـی و علـوم تربیتـی و امثـال ذلـک - به ایـن عنوان نـگاه کنیـد، خواهیـد دید کـه دایره 
عبودیّـت، دایـره وسـیعی اسـت. قیـد و بندهایی که به بشـر بسـته می شـود، هـر یک نوعـی عبودیّـت برای انسـان 
به وجـود مـی آورد. عبودیّـِت نظامهای اجتماعـِی غلـط، عبودیّـِت آداب و عـاداِت غلط، عبودیّـِت خرافـات، عبودیِّت 
اشـخاص و قدرتهای اسـتبدادی، عبودیّـِت هواهای نفسـانی - که ایـن از همه رایجتـر اسـت - و عبودیِّت پـول، زر و 
، وحده الشـریک له«، یعنـی توحید خالـص. معنایش  زور. اینهـا انواع عبودیّت اسـت. وقتـی می گوییـم »الالـه ااّلاهللَّ
این اسـت که همه ایـن عبودیتها بـه کنـار رود که اگر چنین شـود، فـاح و رسـتگاری، حقیقتـاً حاصل خواهد شـد. 
این کـه فرمـود: »قولـوا الالـه ااّلاهللَّ تفلحـوا«۱، ایـن فاح یـک فاح حقیقـی اسـت. فقط فاح سیاسـی نیسـت، فقط 
فاح اجتماعی نیسـت، فقـط فاح معنـوی نیسـت، فقط فـاح روز قیامت نیسـت؛ بلکـه فـاح دنیا و آخرت اسـت. 
این یـک نکتـه در بـاب مایزه هـای اسـام و نـکات برجسـته دعـوت اسـامی که بـه یـک تعبیـر دیگر هم می شـود 
« و تسـلیم خـدا بودن. ایـن هم یک جانـب دیگر و  بیانش کرد و آن عبارت اسـت از اسـام، تسـلیم، »اسـاٌم وجه اهللَّ
یک بُعـد دیگِر همـان توحید اسـت. این مثـًا یکـی از آن ممّیزه های دعوت اسـامی اسـت. هرجا این باشـد، اسـام 
اسـت. هر جا نقطـه مقابِل ایـن باشـد، جاهلیت اسـت. هر جا بیـن این دو قرار داشـته باشـد، بیـن اسـام و جاهلیت 

اسـت؛ اسـاِم خالص نیسـت، اسـاِم کامل نیسـت، اسـام نیمه کاره ممکن اسـت باشـد.

دوم؛ استقرار عدل در بين انسانها
یک نکتـه دیگـر در دعـوت اسـامی، عبـارت اسـت از اسـتقرار عـدل در بیـن انسـانها. خصوصیـت جاهلیـت، نظام 
ظالمانـه بود. سـتمگری، عـرف رایج بـود. این طـور نبـود که گاهی یـک نفر ظلـم کند. بنـای نظـام جامعه بـر ظلم و 
تبعیـض و زورگویِی قـوی به ضعیـف بـود، زورگویِی مـرد به زن بـود، زورگویـِی ثروتمنـد به بی پـول بـود، زورگویِی 
ارباب به بـرده بود. بـاز همان اربابهـا به نوبـه خودشـان زورگوییهای سـاطین و صاحبان قـدرت را قبـول می کردند. 
زورانـدر زور بـود. یکسـره، زندگـی مـردم ظلـم و تبعیـض و زورگویی بـود. ایـن، خصوصیـِت زندگی جاهلی اسـت. 
هرجـا این طـور باشـد، جاهلـی اسـت. اسـام نقطـه مقابـل آن را آورد. اسـتقرار عـدل را آورد. »اّن اهللَّ یأمـر بالعـدل 
واالحسـان«۲. ایـن یکـی از خصوصیـات جامعه اسـامی اسـت. عـدل فقط هـم شـعار نیسـت. جامعه اسـامی باید 
دنبـال عدالت هـم بـرود و اگـر عدالـت نیسـت، آن را تأمین کنـد. اگـر در دنیـا دو نقطـه وجـود دارد که یکـی نقطه 
عـدل و یکی نقطـه ظلم اسـت و هـردو هم غیراسـامی هسـتند، اسـام بـه آن نقطه عـدل، ولو غیراسـامی اسـت، 

۱. حدیث نبوی.
۲. نحل: 9۰
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توّجه موافـق دارد. مهاجریـِن به حبشـه را پیغمبـر اکـرم صلی اهللَّ علیه وآله خودش به حبشـه فرسـتاد. یعنـی آنها را 
در پنـاه یک پادشـاه کافر، بـه خاطر عـدل قـرار داد. به تعبیـر دیگـر، مـردم را از خانه و زندگـی و محیط زیست شـان 
به خاطـر ظلمی کـه بـه آنهـا می شـد، دور کرد. ایـن هم یـک نقطـه اسـت. یعنـی اسـتقرار عـدل، تبعیـت از عدل، 
ترویج عدل، تـاش و مجاهـدت برای عـدل، بزرگداشـت عدالت هرجـا که باشـد - ولو در بـاد غیرمسـلم - و تقبیح 
ظلـم در هر نقطـه ای از دنیـا که باشـد. این هم یکـی از خصوصیات اسـامی اسـت و شـما می بینید زندگی اسـامی 
و حیـات مبـارك پیغمبـر صلی اهللَّ علیه وآلـه و تاریخ اسـامی در بهتریـن ازمنـه و سـالمترین دورانهایـش، حاکی از 

عـدل پـروری و عدالت جویی اسـت. ایـن هـم یکـی از ممّیـزات بعثـت پیغمبـر صلی اهللَّ علیه وآله اسـت.

سوم؛ دعوت به مکارم اخالق
مـن اینها را بـه عنوان مثـال عـرض می کنـم. توّجه کنیـد تا به نقطـه ای برسـیم که بشـود از آنهـا سررشـته ای برای 
حرکت امروز پیدا کـرد. صرفـاً نمی خواهیم تاریـخ یا معرفتـی از معارف اسـامی را در ذهـن بیان کنیـم و ذهنّیت را 
بیاراییـم. در نظام اسـامی مثـًا یک نقطه سـوم فـرض کنیم کـه عبـارت اسـت از حرکت به سـمت مـکارم اخاق. 
این، بـاز غیر از آن دوتاسـت. یـک جامعه یک وقـت انسـانهایی برخـوردار از اخاقهای صحیـح دارد. آحـاد آن جامعه 
مردمانی هسـتند با گذشـت، متفّکر، عاقـل، اهل خیـر و احسـان، اهل کمک بـه یکدیگـر، دارای صبر در مشـکات، 
دارای حلـم بـر سـختیها، دارای اخـاق و برخـورد خـوش بـا یکدیگـر و دارای ایثـار در آن جایی کـه مثًا ایثـار الزم 
اسـت. برعکسـش هم ممکن اسـت صدق کنـد. یعنـی مردمانی باشـند کـه روابطشـان با یکدیگـر نه براسـاس رحم 
و مـرّوت و انصـاف و اخـاِق خـوب که بـر مبنـای سـودجویی تنظیم شـده اسـت. یکی، دیگـری را تـا وقتـی قبول و 
تحّمل می کنـد که با منافـع او سـازگار باشـد. اگر سـازگار نبـود، حاضر اسـت او را نابـود کنـد و از بین ببـرد. این هم 
یک نـوع جامعه اسـت. این جامعـه، جامعـه جاهلی می شـود و بـا جامعـه ای کـه در آن مـکارم اخاق حاکم اسـت و 
جامعه اسـامی نامیـده می شـود، فـرق دارد. خصوصیـت بعثـت پیغمبـر صلی اهللَّ علیه وآله دعـوت به مـکارم اخاق 
بود. این هـم یک عنصـر و نکته دیگـر در حیات رسـالی و بعثـت پیغمبر. پـس می توان گفـت که در حقیقـت یکی از 

مرزهـا و ممّیزه هـای اسـام و جاهلیت، مسـأله اخاق اسـت.

چهارم؛ محدود نشدن ديدها به زندگى دنيا
یـک نکتـه دیگـر کـه آن را نکته آخـر قـرار می دهـم، محدود نشـدن دیدهـا بـه زندگـی دنیاسـت. این هـم نکته ای 
اساسـی اسـت. یکـی از خصوصیات نظـام جاهلی این اسـت کـه انسـانهایش همه چیـز را در زندگـی دنیـا می دانند. 
اگـر در زندگی دنیـا؛ یعنی همیـن خورد و خـواب و آنچه که به شـخص انسـان مربوط می شـود، توانسـتند چیزی به 
دسـت آورند، خـود را برنده به حسـاب می آورند. اما اگر بنا شـد تاشـی بکننـد و کاری انجـام دهند کـه محصول آن 
در ایـن دنیا به دسـت انسـان نمی رسـد، خـود را فریب خورده، شکسـت خـورده و زیـان کرده بـه حسـاب می آورند. 
این یکـی از خصوصیات زندگـی جاهلی اسـت. این کـه انسـان کاری بکنـد و آن را به حسـاب خـدا و معنویـت و روز 
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جزا بگـذارد، در زندگی جاهلـی وجود ندارد. اسـام یکـی از خصوصیات را هـم این قـرار داد که همه زندگـی و هّمت 
انسـان، محدود به حیـات دنیا نباشـد. این خصوصیـات بعثت اسـت که نقطـه مقابـل آن، جاهلیت قـرار دارد.

بلند شدن پرچم اسالم توسط جمهورى اسالمى
امـروز پرچـم اسـام را جمهـوری اسـامی بلند کـرده اسـت. یعنی پرچـم بعثـت را. یعنـی همیـن ارزشـها را که در 
بعثـت هسـت و بایـد در تأمین آنهـا بکوشـد. اگر قرار باشـد کـه به اسـم اکتفـا کنیم، ایـن دیگر اسـام نیسـت. باید 
توحید بـه معنای حقیقـی کلمه و تسـلیم در مقابـل پـروردگار رواج پیدا کنـد. باید نظـام اجتماعی، نظامـی عادالنه 
و نظـام اخاقی جامعـه، نظامـی انسـانی و عاطفـی و مبتنی بـر فضائـل باشـد. در مقابـِل هر چه غیـر خدا، تسـلیم و 
عبودیّـت نباشـد، تبعیـت نباشـد، نفوذپذیری نباشـد. بخصـوص باید آن اعـدا عدِوّ انسـان کـه همان »نفسـک الّتی 
بیـن جنبیک۳« اسـت و هواهـای نفسـانی که »مـادر بتهـا، بت نفـس شماسـت« و از همـه بتهـا باالتـر و خطرناکتر 
اسـت، مقهور شـود. باید مبـارزه بـا بتهـا، از جمله بت نفـس، رایـج باشـد. نمی گوییم کـه انسـانها یکسـره تبدیل به 
فرشـته شـوند، اما یکسـره تبدیل به انسـانهایی شـوند که در این راه تاش و مبارزه می کننـد. نفِس این مبـارزه، تقوا 
نامیده می شـود. هر انسـان و هـر جامعه ای کـه چنین تـاش و مبـارزه ای بکند، مّتقـی و پرهیـزکار اسـت. این، یک 

بعـد قضیه اسـت. 

چگونه برخورد كردن با جامعه جاهلى
دنیـای جاهلیت دنیایـی به حسـاب می آیـد کـه فاقـد ارکان و ارزشـهایی اسـت که ما سـه چهـار مـوردش را عرض 
کردیم. مسـلماً محتوای بعثت و خطوط اساسـی جامعـه اسـامی، دارای ارکان و ارزشـهایی بیش از سـه چهار مورد 
اسـت. جامعه جاهلی جامعه ای اسـت که از ارزشـهای مورد اشـاره، تهی اسـت و درسـت نقطه مقابل جامعه اسامی 
قـرار دارد. حـال با ایـن نقطـه مقابل - جامعـه جاهلـی - چگونـه باید برخـورد کرد؟ غلط اسـت اگـر خیـال کنیم در 
مقابل جامعـه جاهلـی، ما کـه جامعه اسـامی هسـتیم بایـد برخـورد خصمانه داشـته باشـیم؛ نـه. برخورد مـا باید 
برخورد دلسـوزانه باشـد. یعنی ارزشـها را به دنیایی که محتاج ارزشـهای اسـامی اسـت، معرفی کنیم. ایـن قدم اّول 
اسـت. بعد اگر خودمـان ان شـاءاهللَّ برخـوردار از این ارزشـها هسـتیم، آنها را بـه نقطه مقابـل منتقل کنیم. دشـمنی 
و سـتیزه گری ای که در اسـام وجود دارد، نسـبت به کسـانی اسـت که مانـع ایـن تبادلند، مانـع این نقـل و انتقالند 
و مانـع این تبـّدل و تحـّول در درون نظام اسـامی اند. آنها هسـتند کـه معارضنـد و با معـارض، طبعاً اسـام برخورد 

معارضه آمیـز می کند. لکـن دنیـا، دنیایی اسـت که امـروز بـه پیام اسـامی نیازمند اسـت.

حركت مسئوالن نظام به سمت پيام بعثت
پس، نکتـه ای کـه بنده امـروز خواسـتم عـرض کنـم این اسـت که پیـام بعثـت، بـرای خود مـا یک پیـام سـازنده و 
یک درس اسـت. این پیـام، صرفاً یـک قـرارداد اجتماعی نیسـت؛ بلکه یک حرکت اسـت و بیـش از همه، مسـؤولین 

۳. اعدا عدّوك نفسک الّتی بین جنیبک« نهج الفصاحه /ص ۶۶ /حدیث ۳۳
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نظام بایـد خودشـان را به ایـن حرکت آرایـش دهند. هر یـک از ما کـه در این نظام، مسـؤول هسـتیم باید تسـابق به 
این حرکت کنیـم. البته آحـاد انسـانها مسـؤولند؛ منتها خصوصیت مـا این اسـت که مسـؤولیِت جمع کثیـری را بر 
دوش داریـم و این بـار، سـنگینی می کند. اّولین مسـأله این اسـت که ما بکوشـیم فراتر از یـک امر قـراردادی حرکت 
کنیم. ایـن کـه بگوییم دیـروز ایـن جامعـه، جامعـه ای طاغوتـی بـود، امـروز بنا را بـر ایـن بگذاریـم کـه این جا یک 

جامعه اسـامی اسـت، کافی نیسـت.

حفظ شدت و قوت در حركت به سمت جامعه اسالمى
جامعه ما در ایـن پانزده سـال به برکـت رهبـرِی بزرگمردی کـه حقیقتـاً متأثّر از اسـام بـود، به جامعه ای اسـامی 
تبدیل شـد. امـام بزرگـوار، حقیقتاً بـا همـه وجـود، اسـام را درك می کـرد، آیـات قـرآن را می نیوشـید و از آن بهره 
می بـرد. او خـود را با معـارف اسـامی و قرآنی تطبیـق می کرد و بـه مردم نیـز چنین توصیـه ای می نمـود. نتیجه آن 
حرکـت هم، خیـل عظیم جوانـان مؤمـن و مردمـان مّتقی و مـردان و زنـان مجاهـد فی سـبیل اهللَّ در جامعه ماسـت 
که بحمـداهللَّ کـم هـم نیسـتند و از همه جـا بیشـترند. اما ایـن حرکت بایـد همان طـور با شـّدت و قـّوت ادامـه پیدا 

 . کند

خطرناک بودن اسالم براى زورمداران و قدرتمداران دنيا
شـما به تبلیغـات دشـمن نـگاه نکنیـد. رسـانه هایی کـه بـا پولهـای حـراِم زورمنـدان و زرمنـدان اداره می شـوند و 
جهـت می یابند ارزشـی ندارنـد. حرفهای آنهـا کـه از رادیوها پخش می شـود فاقـد ارزش اسـت و قیمتی نـدارد. آنها 
در حقیقـت، برف انبـار می کننـد. معلوم اسـت که هرچـه می گویند ناشـی از حقد و حسـد و بغض نسـبت به اسـام 
اسـت. باالتـر از همه، ناشـی از آن اسـت که از اسـام می ترسـند. معلوم اسـت کـه اسـام و قرآن بـرای زورمـداران و 
قدرتمدارانـی کـه دنیـا را بـرای خودشـان می خواهنـد و امـروز، ملت مـا به حـق، آنهـا را اسـتکبار جهانـی می نامد، 
خطرنـاك اسـت. خودشـان هـم می گوینـد خطرنـاك اسـت. راسـت هـم می گوینـد. حقیقتش نیـز همین اسـت. 
از روی حقـد حسـد و بغـض و کینه، عبـارات و الفـاظ را بـا هـم درمی آمیزنـد، انـواع و اقسـام شـیوه های تبلیغاتی را 
همراهـش می کننـد و بـرای یـک رادیـو، سـاعتها خـوراك تـدارك می بیننـد! حرفهـای بی پایه و اسـاس کـه دلیل 

نمی شـود.

دشمن مى خواهد مردم را مأيوس و مسؤولين را ناتوان جلوه دهد
شـما دیدیـد و می بینیـد واضحتریـن حقایـق جامعـه مـا را دگرگـون جلـوه می دهنـد. نمونـه اش حرکـت مبـارزه 
با گرانفروشـی اسـت کـه دولـت محتـرم و رئیس جمهـور عزیز مـا شـروع کردنـد و دسـتگاهها دنبـال نمودنـد. این 
حرکـت، حرکـت بسـیار مبارکی اسـت کـه مـردم را بسـیار خشـنود و خوشـحال کرده اسـت و پیـش هم مـی رود. 
به مجـّرد این کـه دولـت و رئیس جمهـور محتـرم، حرکتی به ایـن وضـوح و روشـنی را شـروع کردند، دسـتگاههای 
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تبلیغاتِی دشـمن هـم، یکصدا بنـای برخورد کـردن با این حرکت را گذاشـتند. مسـائل اقتصـادی کشـور را برخاف 
آنچه که هسـت، نشـان دادن؛ مشـکات را بزرگ جلوه دادن و مـردم مـا را ناامید وانمـود کردن، خوراك رسـانه های 
اینهاسـت. مـردم مـا ناامیدنـد؟ ایـن مـردم روشـن بین، ایـن مردمـی کـه هر وقـت بـرای هرجـا کـه انقـاب از آنها 
دعـوت کرده اسـت، با همـه وجود حضـور پیـدا کرده انـد و آثـار ایمـان خودشـان را به اسـام و به قـرآن و بـه نظام و 
به مسـؤولین و به دولت جمهـوری اسـامی و به حرکـت پانزده سـاله تا امـروز و به شـخص امـام بزرگوار، بـه وضوح 
نشـان داده انـد ناامیدنـد؟ حرکـِت بـه این عظمـت از نومیـدی برمی خیـزد؟ دشـمنان مـا این حرفهـا را در گذشـته 
نه چنـدان دور هـم می زدنـد. همـان روزهای جنـگ که اگر شـما بـه جبهه هـا در منطقـه خوزسـتان، ایـام و دیگر 
مناطـق می رفتیـد، بیابانهـا را مملـو از عناصـر مؤمـِن داوطلـب بسـیجی می دیدیـد کـه بـدون این کـه جـزو ارتش 
و سـپاه باشـند، بـرای مبـارزه و جانفشـانی از یکدیگـر سـبقت می گرفتنـد. این مـردم با ایـن شـور و شـوق و ایمان 
مأیوسـند؟ دشـمن می خواهد مـردم را مأیـوس و مسـؤولین را ناتـوان جلوه دهد. واقعاً نقشـه دشـمن هم این اسـت 
که اگر بتواند، مـردم را مأیـوس و مسـؤولین را ناتوان کنـد. در چه قضایایـی؟ در قضایای جلِو چشـم مـا. در قضایایی 
کـه همـه آن را مشـاهده می کننـد. بـه طریـق اولـی  در مسـائل و قضایایـی کـه در آنهـا قـدری خفا باشـد. دشـمن 

این طـور برخـورد می کنـد.

امروز دشمن با اسالم حّداكثر دشمنى را مى كند
علی رغم نیـاز بشـریّت به اسـام، امروز دشـمن بـا اسـام حّداکثـر دشـمنی را می کنـد. قضیـه بوسـنی را ماحظه 
کنیـد! ببینیـد مسـلمانان در بوسـنی هرزگویـن چه می کشـند. هرجـا که مسـلمانان حضـور دارنـد و دشـمنی در 
مقابلشـان هسـت، غـرب صمٌ بکـم می شـود. حـرف هـم می زنند، امـا شـعار محـض می دهند. تـا امـروز امریـکا این 
همـه تبلیغات بـرای بوسـنی کـرد؛ این همـه اّدعـا نمود و حـرف زد. کـدام یـک از ایـن حرفهـا جامه عمل پوشـید؟ 
اینها عمًا بـرای بوسـنیاییها چـه کردند؟ بـرای مـردم مظلومی کـه مـرد و زن و کوچـک و بزرگشـان روزانـه از بین 
می رونـد، چـه کردنـد؟ بـرای مسـلمانان چچن چـه کردنـد؟ بـرای سـایر سـرزمینهایی کـه مسـلمانان در آن جاها 
مشـکل و گرفتـاری دارنـد چـه کردند؟ بـرای مسـلمین فلسـطین و لبنـان چـه کردنـد؟ امـروز مسـلمانان در خانه 
خودشـان فلسـطین، مشـکل دارند. آقایان نشسـته اند و بی اعتنا بـه نیازهای مسـلمانان، راجـع به مسـائل درجه دو 
و درجه سـه دنیا بـا یکدیگر گـپ می زننـد! سـکوت و بی اعتنایـی اینها به خاطر دشـمنی با اسـام اسـت. اما اسـام، 
بزرگ اسـت. اسـام برتر اسـت؛ »االسـام یعلـوا و الیعلـی علیـه«4. ایـن را پیغمبـر صلی اهللَّ علیه وآله فرموده اسـت. 
ایـن واقعیت اسـت و تا امـروز هم خـود را نشـان داده اسـت. در آینـده هم بـه فضل پـروردگار خـود را نشـان خواهد 

داد.

4. جواهرکام/ شیخ محمدحسن نجفی: ج ۳۸ ص ۱94
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ثمرات تشکيل حکومت اسالمى پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(

خصوصيات بى نظير بعثت پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
حقیقتـاً در یـک ارزیابـی واقع بینانـه بایـد گفـت آنچـه کـه در مثـل امـروزی اتّفـاق افتـاد - در لحظه بعثـت نبّی 
مکـّرم اسـام - بزرگتریـن حادثـه ای بـود کـه در تاریـخ بشـر اتّفـاق می افتـاد و تأثیـر خـود را در زندگـی بشـر 

می گذاشـت. قضیـه بعثـت، قضیـه خیلـی عجیـب و مهـم و پرماجـرا و قابـل بررسـی و تأّمـل و دّقـت اسـت.
البته همـه بعثتهـا همین طور اسـت. همه انبیـای الهـی در آزمایش خودشـان در مـورد بعثت، یک مرحلـه مهّمی 
را گذراندنـد. در هنـگام بعثـت حضـرت موسـی، حضرت عیسـی، حضـرت ابراهیـم و دیگـر پیغمبران بـزرگ، کار 
عظیمی انجـام گرفته اسـت؛ لیکن بعثـت خاتـم پیامبـران، خصوصیاتـی دارد که بـرای آن نظیری نمی شـود پیدا 

. د کر
امـروز بـه مناسـبت مسـؤولیت بزرگـی کـه مـا - ملـت ایـران - از جهـت اسـام، در قبـال بشـریت داریـم، مایلم 
نکتـه ای را در باب بعثت عـرض کنم. شـاید ان شـاءاهللَّ ما را بـه حرکت و تاش مناسـبی در ایـن زمینـه برانگیزد و 

به راه بینـدازد.

قدم اول تحقق بعثت در پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
این سرچشـمه بعثت کـه در مثل امـروزی در قلـب مقّدس نبـی اکرم صلـی اهللَّ علیه و آله و سـلّم جوشـید و جاری 
شـد، مسـیر مهّمـی دارد. یعنی مسـأله بـه همیـن جـا خاتمـه پیـدا نمی کنـد کـه ازطـرف پـروردگار، حقیقت و 
نـوری در قلب یک انسـان ممتاز، برجسـته و اسـتثنایی درخشـید. این، قـدم اّول و اّول کار اسـت. البتـه مهمترین 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۷5/۰9/۱9
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بخش قضیه هـم، همین اسـت. درخشـیدن این نـور در قلب مقـّدس و مبـارك پیغمبـر و تحّمل مسـؤولیت وحی 
از طـرف آن بزرگوار، همان قسـمتی اسـت که بـه طور صریـح، عالم خلقـت، عالم وجـود انسـان و دنیای مـاّدی را 
به معدن غیـب وصـل می کند. حلقـه وصـل این جاسـت. اگر چه همیشـه بـرکات الهـی در طـول این رونـدی که 
عـرض خواهیم کرد، نسـبت به بشـر و نسـبت بـه ایـن راه وجـود دارد؛ لیکـن حلقـه وصـل در همان لحظـه بعثت 
اسـت که از عالـم غیـب، سرچشـمه حقایق الهـی و سرچشـمه بعثـت - که خـود این یـک کلمـه کافی اسـت - به 
روح مقـّدس پیغمبـر سـرازیر و جاری می شـود و بـر قلب مقـّدس پیغمبـر می جوشـد. پـس قـدم اّول، تحّقق این 

بعثت اسـت.

الزامات بعثت
دری از حقایـق بـر روی ایـن انسـان ملکوتـی بـاز می شـود و او کـه بـرای امتحـان دادن، برای کشـیدن ایـن بار و 
تحّمـل مشـاق و مصائـب آن آمـاده اسـت، حرکـت بـزرگ خـود را از همیـن لحظـه اّول آغـاز می کند. لـذا قضیه 
بعثـت با قضیـه تعلیـم متفاوت اسـت؛ یعنـی بیـش از تعلیـم اسـت. البته همیشـه سـفره تعلیـم و تربیـت الهی بر 

روی پیغمبـران و اولیـا بـاز اسـت؛ »و علّـم آدم االسـماء«،۱ تـا آخـر هم وجود داشـته اسـت.
تعلیـم و تأدیـب پیغمبران به عنـوان شـاگردان مخصوص حضـرت احدیّت، امری اسـت کـه وجـود دارد؛ اما بعثت 
چیـزی عـاوه بـر آن تعلیـم اسـت. در بعثـت، تعلیـم، تهذیـب و تزکیـه هـم هسـت؛ اتیـان کتـاب و حکمـت هم 

هسـت؛ اما فقط اینهـا نیسـت، چیـزی اضافه بـر آن وجـود دارد کـه همـان برانگیختن اسـت.
این انسـان برانگیخته می شـود، تـا سـرمایه ای را که به او داده شـده اسـت، بـه کار اندازد و به وسـیله آن، بشـریّت 
را بـه سـر منزلی کـه باید برسـاند، برسـاند. یعنـی حرکـت را شـروع می کنـد. معنای بعثـت این اسـت. بعـد از آن 
کـه قـدم اّول و این حرکـت، با جوشـش وحی الهـی در قلب مقـّدس پیغمبـر و بـا تحّمل وحـی الهی آغاز شـد، آن 
وقـت محتـوای بعثت - کـه یک محتـوای جدید اسـت و بـه معنای سـاختن دنیـای جدیـد و برهـم زدن نهادهای 
باطـل و سـاقط و تـوأم باظلـم و عـدوان اسـت - یعنـی تحّقـق بعثـت در خارج نیـز شـروع می شـود که بـه مبارزه 

احتیـاج دارد.

مبارزه و حركت؛ قدم اول بعد از بعثت
بنابر این قـدم اّول بعد از بعثـت، نهضت، مبـارزه و حرکت اسـت.هیچ پیغمبری نتوانسـت ایـن راه را بـدون مبارزه 
بپیمایـد؛ این بـار را به منـزل برسـاند و این پیـام را به مـردم اباغ کنـد. این طور نیسـت کـه مردمی کـه بعثت در 
قلب آنهـا، در میـان آنهـا و در محیط آنهـا انجام گرفتـه اسـت، آن دنیای جدیـدی را که بعثـت پیشـنهاد می کند، 
به آسـانی بپذیرند. لذا مبـارزات بـا پیغمبران شـروع می شـود و پیغمبران، پر دشـمنترین انسـانهایی هسـتند که 
حامل یک بار امانـت و یک حّقـی هسـتند؛ و بعثـت از روز اّول، با این دشـمنیها مواجه شـد و مبارزه پیغمبـر نیز از 

روز اّول آغـاز گردیـد و این مبـارزه، تا لحظـه وفات نبّی اکرم - بیست وسـه سـال - طول کشـیده اسـت.

۱. بقره: ۳۱
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بركات زياد عمر پيامبر)صلى اهلل عليه واله( در دوران بعثت
شـما توجـه بفرمایید کـه این بیست وسـه سـال، چـه سـالهای مبارکـی بوده اسـت. بیست وسـه سـال، یـک عمر 
طوالنـی و زمـان زیـادی نیسـت. شـما خیلـی افـراد را مشـاهده می کنید کـه در طول بیسـت سـال، بیست وسـه 
سـال یا بیسـت وپنج سـال موفـق نمی شـوند که حتـی یـک کار قابـل ارائـه و قابـل عرضـه انجـام دهنـد. معموالً 
زندگي هابـه امـور شـخصی می گـذرد. اگـر کارنامـه انسـانهای بـزرگ را - چـه دانشـمندان، چـه فاسـفه و چـه 
سیاسـتمداران - نـگاه کنیـد، محـدوده کار آنهـا را در طـول بیست وسـه سـال خواهیـد دیـد - البتـه بـه اختاف 
ظرفیـت و توان اشـخاص - معلوم نیسـت کـه بتوانند کارهـای خیلـی بزرگی انجـام دهند. امـا ببینید بـرکات این 
سـالیان کوتاه، بیست وسـه سـالی که پیغمبر اکـرم، عمـر مبارکـش را در دوران بعثـت گذرانید، چقدر زیاد اسـت! 
در قلـب جاهلّیـت و در قلب قـرون جاهلـی عالم - نـه فقـط منطقه جاهلـی، بلکـه قرنهـای جاهلّیت بشـر و تراکم 
ظلمات جهل - توانسـت بنایـی را برافـرازد و شـعله و چراغـی را برافـروزد کـه نورانّیت آن در طـول تاریـخ، روز به 

روز بیشـتر خواهد شـد و مـردم بیشـتری را دسـتگیری خواهـد کـرد و به هدایـت خواهد رسـاند.

قدم دوم تشکيل نظام مبتنى بر تفکر بعثت
شـروع ایـن راه در سـیزده سـال اّوِل زندگـی پیغمبر اسـت؛ تا این کـه منتهـی به تشـکیل حکومت می شـود. پس 
قدم بعـدی، تشـکیل نظـام مبتنی بـه این تفّکـر و بر مایـه بعثت اسـت. لـذا توّجـه می کنیـد از این ترتیـب، خوب 
می شـود فهمید حـرف کسـانی که سـعی می کنند تـا دیـن و بخصوص دیـن اسـام را جـدای از حکومـت معرفی 
کنند، غلـط اسـت. البتـه همـه ادیـان در این جهـت مثـل هم هسـتند؛ لیکـن ایـن اّدعـا در مـورد اسـام، خیلی 
عجیـب اسـت کـه کسـی بخواهـد دیـن اسـام را از زندگـی، سیاسـت، اداره کشـور و از حکومت جـدا کنـد؛ کنار 
بگـذارد و بین اینهـا تفکیـک ایجـاد نمایـد. اسـام از روز اّولی کـه به وجـود آمد، با یـک مبارزه دشـوار، به سـمت 
تشـکیل یک نظام و یـک جامعـه حرکت کـرد. بعد از سـیزده سـال مبارزه هـم، پیغمبـر اکـرم توانسـت - اگر چه 
نه در شـهر خـود و در نقطـه والدت این بعثـت، امـا در نقطـه دیگـری از دنیـای آن روز - این نظام را سـر پـا کند و 

به وجـود آورد.
قـدم دوم بعـد از آن مبـارزات طوالنـی، همین اسـت. ایجـاد یـک محیط و فضـا و یک نظـم و نظـام بر مبنـای این 
فکر اسـت. تا ایـن نظام و ایـن قدرِت پشـتوانه تفّکـرات الهی و اسـامی نباشـد، نمی توان افـکار و احـکام و مفاهیم 

الهـی را در زندگـی مردم منتشـر کرد وبسـط داد. 

قدرت؛ الزمه گسترش و بسط دين
درسـت عکـِس نظـر کج بینانه کسـانی کـه مّدعی هسـتند اگـر قـدرت با دیـن همراه شـود، دین فاسـد می شـود! 
نـه؛ قضیه عکـس اسـت. دین اگـر با قـدرت همـراه شـود، خواهـد توانسـت گسـترش و بسـط پیـدا کنـد؛ اهداف 
و آرزوهـای دینـی را تحّقـق ببخشـد و آرمانهایـی را کـه دیـن شـعار آنهـا را مـی داده اسـت، در جامعـه بـه وجود 
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آورد. اینهـا بـدون قـدرت امـکان نـدارد؛ با قـدرت ممکن اسـت. مثـًا شـما خیـال می کنیـد عدالـت اجتماعی را 
در جامعـه، می شـود با نصیحـت، توصیـه، التمـاس و خواهـش بـه وجـودآورد؟! عدالت اجتماعـی، رفـع تبعیض و 
کمک بـرای اسـتقرار تسـاوی در قانون را مگر می شـود بـدون قدرت، در سـطح داخل جامعـه - به یک صـورت - و 

در سـطح جهـان - به صـورت دیگر بـه وجـود آورد؟!

َعَلم مشتهاى آهنين دشمن در مقابل سخن حق 
همین کـه کلمه حّقـی در دنیا گفته می شـود، چنانچـه قدرتهـای دنیا قابل دانسـتند که ضربـه خود را بـه آن وارد 
کننـد، معّطـل نمی شـوند؛ مگر این کـه قابـل نداننـد و آن قـدر اهمیـت ندهند! همیشـه همیـن طور بوده اسـت؛ 
مخصـوص امروز نیسـت کـه شـما می بینید هـر جا صـدای اسـام و تفّکر اسـامی بلنـد می شـود، فوراً گوشـهای 
مسـتکبرین و سـرمایه دارها و کمپانی دارهـای عالـم تیـز می شـود کـه ببیننـد چیسـت؛ مبـادا خطـری آنهـا را 

کند! تهدیـد 
همیشـه همین طور بود کـه هر جا سـخن حّقـی از زبانی خـارج می شـد، یا دلـی، روحی و انسـان بزرگـی تصمیم 
می گرفت کـه این سـخن حق را حتمـا به گوشـها برسـاند، ناگهـان حصارهـا، دیوارها و مشـتهای آهنین از سـوی 
دشـمنان و مخالفین بـه وجـود می آمدنـد و در مقابلش صـف می بسـتند و جبهه بنـدی می کردند. البته شکسـت 
می خوردنـد. باطـل - در مقابـل حـق - شکسـت می خـورد؛ در ایـن تردیـدی نیسـت. اگـر حـق ایسـتادگی کند، 
شـّکی نیسـت که باطل شکسـت خواهد خورد؛ امـا مقصود این اسـت کـه بدون مبـارزه و تـاش و بدون پشـتوانه 
قـدرت، نمی شـود افـکار و آرمانهـا و آرزوهـای دینـی را - بلکـه هیـچ آرمـان و آرزویـی را - تحّقـق بخشـید. البته 

پـاره ای چیزها را می شـود بـا نصیحـت و با زبـان خوش انجـام داد.

پيامبران دنبال تشکييل حکومت بوده اند
بنابرایـن پیغمبران هم دنبال تشـکیل حکومـت بودنـد. واضحترینش هـم، پیغمبر بزرگوار ماسـت کـه از روز اّول، 
مبـارزه و تاش کـرد و ایجـاد نظـام اسـامی را وجهه هّمـت قـرار داد. بعد هـم در یثـرب، به آن دسـت پیـدا کرد. 

بعد هـم از آن دفـاع کرد؛ دامنـه را وسـعت بخشـید و این حرکـت تا سـالهای متمـادی ادامه پیـدا کرد.

تشکيل حکومت براى تحّقق آرمانهاست
پس قـدم بعدی تشـکیل حکومت اسـت؛ اما تشـکیل حکومت، هدف نیسـت. نکته اساسـی این جاسـت. تشـکیل 
حکومـت بـرای تحّقـق آرمانهاسـت. اگـر حکومـت تشـکیل شـد، ولـی در جهـت تحّقـق آرمانهـا پیـش نرفـت، 
حکومت منحرف اسـت. ایـن یک قاعده کلی اسـت؛ ایـن معیار اسـت. ممکن اسـت تحّقـق آرمانها سـالهایی طول 
بکشـد؛ موانع و مشـکاتی بر سـر راه وجـود داشـته باشـد؛ اما جهـت حکومـت - جهت و سـمتگیری ایـن قدرتی 
که تشـکیل شـده اسـت - حتمـاً بایـد بـه سـمت آن هدفهـا و آرمانهـا و آرزوهایـی باشـد که شـعار آن داده شـده 



سیره نبی اعظم

35

اسـت و داده می شـود و در متـن قـرآن و احـکام اسـامی وجـود دارد. اگـر در آن جهـت نبـود، باشـک حکومـت 
منحرف اسـت. معیار، این اسـت کـه عدالـت اجتماعی و نظـم مّتکی بـر قانون بـه وجود آیـد و مقـرّرات الهی همه 
جا مسـتقر شـود. چنانچـه مقـرّرات الهی مسـتقر شـد؛ نظـِم مّتکی به اسـام بـه وجـود آمـد و عدالـت اجتماعی 

تحّقـق پیدا کـرد، هنـوز یک هـدف متوّسـط، یـا در واقـع یکـی از مراحل راه، طی شـده اسـت. 

تخّلق به اخالق حسنه، هدف بعدى از تشکيل حکومت اسالمى
مرحلـه بعد آن اسـت کـه مردمـی کـه در ایـن نظـام، بـه آسـودگی، بی دغدغـه و بـا برخـورداری از عـدل زندگی 
می کننـد، بـرای تخلّـق به اخـاق حسـنه، فرصـت و شـوق پیـدا کننـد. ایـن، آن چیزی اسـت کـه من خواسـتم 
امـروز روی آن تکیـه کنـم و می خواهـم ایـن نکتـه را عـرض کنم کـه بعـد از تشـکیل حکومـت، این هدف اسـت. 
بلکه بعـد از تشـکیل نظـام عادالنه و اسـتقرار عدالـت اجتماعـی و حکومـِت واقعاً اسـامی، هـدف این اسـت.این، 

هـدف بعدی اسـت.
انسـانها باید بـه اخاق حسـنه تخلّـق پیـدا کنند کـه البتـه تخلّق بـه اخاق حسـنه هـم موجـب تعالـی و تکامل 
معنـوی و روحـی و معرفت برتـر اسـت و آن از مراحل انسـان کامل اسـت. ما هـم خیلـی نمی توانیم حّتی درسـت 
درك کنیـم. همین قـدر انسـان، از اهلـش و از بـزرگان، چیزهایـی شـنیده اسـت. مرحله ای که حـاال به مـا ارتباط 
پیـدا می کنـد، مرحلـه اخاق اسـت؛ اخـاق، اخـاق. شـما ببینیـد، این راسـت اسـت کـه پیغمبـر فرمـود: »انّما 
بعثـت التّمم مـکارم االخـاق«.۲ ایـن حدیـث از طـرق فریقین - فَِرق اسـامی - نقل شـده اسـت؛ شـیعه و سـّنی 

نقـل کرده انـد.
ایـن »انّمـا« خیلـی معنـا دارد. یعنـی اساسـاً بعثـت من بـرای ایـن اسـت؛ هدف ایـن اسـت؛ بقیـه مقّدمه اسـت. 
»التّمـم مکارم االخـاق«؛ تـا این کـه مـکارم اخـاق، در میان بشـر و افـراد جامعـه، در میـان انسـانها و ایـن اّمت 

کامل شـود؛ رشـد پیـدا کنـد و همـه از آن برخوردار شـوند و انسـان شـویم.

بايد اخالق انسانى را در خودمان تقويت و تکميل كنيم
باید انسـان شـویم. باید اخـاق انسـانی را در خودمـان تقویت و تکمیـل کنیـم. این، آن قـدم بعـدی و خیلی مهم 
اسـت. اگر در جامعـه ای کـه متعلّق به اسـام اسـت، در نظامـی کـه ارکان آن، ارکان اسـامی اسـت، مـا از اخاق 
الهـی دور بمانیم و دنبـال هوسـها، خودخواهیها و خودپرسـتیها برویـم و هر کس تـاش کند برای این که بیشـتر 
به دسـت بیـاورد، بهتـر بخـورد و بهتـر زندگی کنـد؛ از دسـت ایـن و آن بقاپـد و اگـر الزم شـد، بیش از حـّق خود 
اسـتفاده و تصّرف کند؛ نه گذشـتی باشـد و نه ایثـاری؛ این چـه حکومتـی خواهد بود؟! چه اسـامی و چـه جامعه 
اسـامی ای خواهد بـود؟! ایـن، آن اسـاس قضیه اسـت. »بعثـت التّمـم مکارم االخـاق«. عزیـزان مـن! بدایند که 

دنیا امـروز، بـه ایـن احتیـاج دارد. متأّسـفانه دنیای مـاّدی، از ایـن خصوصیت بـه کلّی محروم اسـت!
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حصول راحت تر اخالق در حکومت اسالمى
و اّما اخـاق الهـی و مکارم اخـاق در شـرع مقّدس اسـام، توضیـح و تفصیل داده شـده اسـت؛ چـه آن چیزهایی 
که مربـوط به خـود انسـان اسـت - مثـل صبـر، شـکر، اخـاص و قناعـت -. چـه آنهـا کـه در رابطه بـا انسـانهای 
دیگر اسـت - مثل گذشـت، تواضع، ایثـار و تکریـم انسـانها - و چـه چیزهایی کـه در رابطه بـا مجموعـه جامعه ی 
اسـامی اسـت. اخاق اسـامی دامنه وسـیعی دارد. اینها همـان چیزهایی اسـت که بیشـترین تاش همـه انبیا و 
اولیا و بـزرگان ادیان الهـی - و در اسـام، تاش نبـّی مکّرم اسـام و ائّمه و بـزرگان - برای آن بوده اسـت کـه اینها 

بـه وجـود آید.
البتـه در یـک حکومـت جائرانـه، ایـن چیزهـا ممکن اسـت کـه خیلـی خیلی بـه دشـواری به دسـت آیـد. همان 
طور کـه گفتیـم، در نظامی که اساسـش بـر باطـل، ظلم و بـر ماّدی گـری اسـت - مثل حکومـت طواغیـت عالم - 
طبیعـی اسـت کـه این طـور چیزها، آسـان بـه دسـت نمی آیـد؛ اما در یـک نظـام اسـامی، راحـت تر می شـود به 

دسـت آورد و امروز دنیـا، به ایـن احتیـاج دارد.

انجام حركت اساسى در متمم اصلى انقالب اسالمى
جامعه ما بایـد یک حرکـت اساسـی را به عنـوان متّمـم اصلی انقـاب بزرگ اسـامی انجـام دهد که ایـن حرکت 
بـزرگ، دارای دو مرحلـه باشـد: یکـی اسـتقرار نظام و گسـترش اخـاق اسـامی در میان خود ما؛ ارزشـی شـدن 
خلقّیـات اسـامی در میان مـا مردم. اینهـا ارزش شـود. در طـول حکومت طواغیـت در این کشـور، اینهـا از ارزش 
بودن هـم افتـاده اسـت. آدم صـادق در مقابل افـکار افرادی بـا دید ناقـص و آدمهـای کوته بیـن، فردی سـاده لوح 
اسـت. صادق اسـت؛ هر چـه می دانـد می گویـد؛ ولـی آدم خوب و درسـت و حسـابی، آن کسـی اسـت که راسـت 
نگوید؛ حقایـق را دگرگـون سـازد و بتواند ُحّقه بـازی و تقلّـب کند! ایـن دگرگونی ارزشهاسـت. در طـول حکومت 
طواغیـت، حکومـت پادشـاهان ظالـم و جائـر و فاسـد و ضـّد اخـاق، این طـور شـده اسـت و متأسـفانه نهادهای 

اخاقـی در کشـور مـا، خیلی ضربـه خورده اسـت!
البتـه حرکـت انقابـی، بـه نهادهـای اخاقـی و بنیادهـای درونـی و روح اخاقـی در جامعه مـا کمک کـرد؛ جان 

داد؛ امـا تـاش الزم اسـت. ایـن مرحله اّول اسـت.
و اّمـا مرحله دوم این اسـت که شـما اینهـا را به دنیا یـاد بدهیـد. دنیا امـروز احتیاج دارد. بشـریّت در سـطح جهان 
از فقـدان اخاق رنـج می برد. اسـام و مسـلمین می تواننـد بهترین هدیـه اخاقـی رابه ملتهـا بدهند؛ به بشـریّت 

اعطـا کنند.

بزرگترين جرائم استکبار جهانى
متأسـفانه امـروز، بزرگتریـن جرائم اسـتکبار جهانی این اسـت کـه دروغگویی، فریـب، تقلّـب و باطل گرایـی را، با 
رفتار خـود در دنیا توسـعه و رشـد می دهـد و ترویـج می کند. االن شـما ماحظـه کنیـد در حکومتهای مسـتکبر 
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دنیا کـه دولت آمریکا در رأس همه حکومتهای مسـتکبر اسـت - کسـانی هسـتند که بیشـترین تـرور را در اطراف 
دنیـا کرده انـد. همیـن اواخـر نقـل شـد کـه یکـی از سیاسـتمداران امریکایـی اّدعـا کـرده اسـت کـه کشـته ها و 
مفقودینی کـه در گواتماال، دنیا را به خودشـان متوّجه کرده بودند، کار »سـیا« اسـت. سـازمان سـیای جاسوسـی 

امریـکا، تک تـک انسـانها و مخالفیـن سیاسـی را شـکار و نابـود و مفقود کرده اسـت و حاال کشـف می شـود!
در همـه جـای دنیـا بخصـوص در آمریـکای التیـن و در بسـیاری از نقـاط دنیـا، اینهـاآدم کشـی و تـرور کردنـد؛ 
کودتـا راه انداختنـد؛ کارهای خـاف کردنـد. در ایـران هم خـود ما شـاهد بودیـم و دیدیـم. در جاهـای دیگر هم 
همین طـور اسـت. اینهـا از زشـت ترین تروریسـتهای عالـم حمایـت کردند؛ بـه آنها پنـاه دادنـد؛ با آنهـا مبادالت 
دوسـتانه انجام دادنـد؛ از آنهـا تجلیـل کردند؛ بـه آنها کمـک مالی کردنـد؛ االن هـم می کننـد. از دولت اسـراییل 
که یـک دولت مبنی بـر تروریسـم و مبنی برغصـب و ظلم و عدوان اسـت، بیشـترین حمایـت و کمـک را کرده اند؛ 
آشـکارا حمایـت می کننـد! حّتی آنهـا از دوسـتان عرب خودشـان هم، بـه قـدر اسـراییل حمایت نمی کننـد! االن 
امریـکا در ایـن منطقه، بـه دولتهایـی که به صورت سـّنتی با او دوسـت هسـتند، بـه قدری کـه به اسـراییل کمک 
می کنـد، کمـک نمی کنـد و در واقع دوسـت حقیقی او اسـراییل اسـت و او را بـه همـه آن دولتها ترجیـح می دهد. 
در حالـی که اسـراییل دولتی اسـت که مبنی بـر تروریسـم اسـت. از اّول که ایـن حکومت بـه وجود آمده اسـت، با 
تـرور، شـکار مخالفیـن، دروغ، ظلـم، نابودی افـراد و انسـانها و کشـتارهای دسـتجمعی به وجـود آمده اسـت! این 
حمایـت آنهـا از تـرور و تروریسـم اسـت. در عین حـال امـروز پرچم مبـارزه بـا تروریسـم را هـم، آمریـکا بردوش 

اسـت! گرفته 
ببینیـد؛ دروغ و فریـب یعنـی ایـن! دوری از اخـاق و محرومیـت بشـر از اخـاق یعنـی ایـن! ایـن در دنیـا، از هـر 
جنایتـی رنج آورتر و غّصه اش بیشـتر اسـت کـه انسـان ببینـد کسـانی در دنیا مّدعـی ارزشـها و فضیلتها هسـتند 

کـه خودشـان دشـمنان درجـه یـک ایـن فضیلتهایند!

احتياج دنيا به پيام قرآن و بعثت
دنیا بـه پیام و راه شـما، بـه حقیقتی کـه در نزد شـما، در قرآن شـما و در بعثـت شماسـت، احتیـاج دارد؛ لیکن آن 
روزی خواهید توانسـت بـه دنیـا بیاموزید که قبـًا خودتـان آموخته باشـید؛ قبًا خودمـان آموخته باشـیم و عمل 

کرده باشـیم.
باید به برکـت روز و حادثـه بعثت، یک حرکـت عظیم مردمی شـروع شـود و گوینـدگان و فرهنگیان و افـرادی که 
رسـانه ها در اختیارشـان اسـت - و دیگران - در جهت رشـد اخاقّیات در میـان مـردم و تعلیم اخاقّیـات به مردم 
قیام کننـد تا ان شـاءهللَّ خداونـد هم کمـک کند و قلـب مقّدس ولـّی عصـر از شـما و از ما راضی باشـد وان شـاءاهللَّ 

هدایت الهـی باما همـراه باشـد و روح مطّهر امـام بزرگـوار رحمةاهللَّ علیـه از این حرکـت فیض و سـود ببرد.
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»اخالق شخصى« و »اخالق حکومتى« پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(*

 روشن نبودن وجوه زندگى پيامبر)صلى اهلل عليه واله( براى افراد
امـروز اگرچـه روز والدت موسـی بن جعفر علیه الّصاةوالّسـام اسـت و جـای ایـن بـود کـه مـا در خطبـه اّول بـه 
آن بزرگـوار اظهـار ارادت و خلـوص کنیـم، لیکن چـون در مجموعـه مطالبی که مـا در خطبه هـا و صحبتهـا بیان 
می کنیـم، ذکـر نـام مقـدس نبی اکـرم صلّی اهللَّ علیه وآله وسـلّم و شـرح گوشـه هایی از زندگـی آن بزرگـوار انصافاً 
کم اسـت و چهره نورانـی آن دّرةالتـاج آفرینـش و آن گوهر یگانـه عالم وجـود برای بسـیاری از افـراد، آن چنان که 
شایسـته اسـت، روشـن نیسـت - نه تاریخ زندگـی آن بزرگوار، نـه اخـاق آن بزرگـوار، نه رفتـار فردی و سیاسـی 
آن بزرگـوار - بنـده قصد داشـتم کـه در ایام آخـر صفر، به قـدر گنجایـش وقـت و توفیق خـوِد این حقیـر، در یک 
خطبه نسـبت بـه آن بزرگـوار مطالبی عـرض کنم؛ اما ترسـیدم کـه تراکـم مطالب بـاز موجب شـود که ایـن ابراز 
ارادِت الزم و واجـب فـوت شـود و بـه تأخیـر افتـد؛ لـذا امـروز قصـد دارم کـه در ایـن خطبـه راجـع بـه آن وجود 

مقـّدس صحبـت کنم.

ضرورت شناخت پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
نبی مکـرم اسـام جـدای از خصوصیـات معنـوی و نورانیـت و اتّصـال بـه غیـب و آن مراتـب و درجاتی کـه امثال 
بنـده از فهمیـدن آنهـا هـم حّتـی قاصـر هسـتیم، از لحـاظ شـخصیت انسـانی و بشـری، یـک انسـان فوق العاده، 
طـراز اول و بی نظیر اسـت. شـما دربـاره امیرالمؤمنیـن مطالب زیـادی شـنیده اید. همین قـدر کافی اسـت عرض 
شـود که هنر بـزرگ امیرالمؤمنیـن این بود کـه شـاگرد و دنبالـه رو پیامبر بـود. یک شـخصیت عظیم، بـا ظرفیت 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه تهران)خطبه اول(  ۱۳۷9/۰۲/۲۳
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بی نهایـت و بـا خلـق و رفتـار و کـردار بی نظیـر، در صدر سلسـله ی انبیـا و اولیـا قـرار گرفته اسـت و ما مسـلمانان 
موّظـف شـده ایم کـه بـه آن بزرگـوار اقتـدا کنیـم؛ کـه فرمـود: »ولکم فـی رسـول اهللَّ اسـوة حسـنة«۱. مـا باید به 
پیامبر اقتدا و تأسـی کنیـم. نه فقـط در چند رکعـت نماز خوانـدن کـه در رفتارمـان، در گفتارمان، در معاشـرت و 

در معامله مـان هـم باید بـه او اقتـدا کنیـم. پس بایـد او را بشناسـیم.

نگاه اجمالى به دوران كودكى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
خـدای متعـال شـخصیت روحـی و اخاقـی آن بزرگـوار را در ظرفـی تربیت کـرد و بـه وجـود آورد کـه بتواند آن 
بار عظیـم امانـت را بـر دوش حمل کند. یـک نـگاه اجمالی بـه زندگـی پیامبـر اکـرم در دوران کودکـی بیندازیم. 
پـدر آن بزرگـوار، بنابر روایتـی قبـل از والدتش، و بنـا بر روایتـی دیگر چنـد ماه بعـد از والدتـش از دنیا مـی رود و 
آن حضـرت پـدر را نمی بینـد. به رسـم خاندانهـای شـریف و اصیـل آن روز عربسـتان که فرزنـدان خودشـان را به 
زنـان پاکدامـن و دارای اصالـت و نجابـت می سـپردند تا آنهـا را در صحـرا و در میـان قبایـل عربی پـرورش دهند، 
این کـودك عزیـِز چـراغ خانـواده را بـه یـک زن اصیـل نجیـب بـه نـام حلیمـه سـعدیّه - کـه از قبیله بنی سـعد 
بـود - سـپردند. او هم پیامبـر را در میـان قبیله خـود برد و در حدود شـش سـال آن کـودك عزیـز و آن دّر گرانبها 
را نگه داشـت؛ بـه او شـیر داد و او را تربیت کـرد. لـذا پیامبر در صحـرا پرورش پیـدا کرد. گاهـی این کـودك را نزد 
مـادرش - جنـاب آمنـه - مـی آورد و ایشـان او را می دیـد و سـپس بـاز برمی گردانـد. بعـد از شـش سـال کـه این 
کـودك از لحاظ جسـمی و روحی پـرورش بسـیار ممتـازی پیدا کرده بـود - جسـماً قوی، زیبـا، چـاالك، کارآمد؛ 
از لحـاظ روحی هـم متین، صبـور، خـوش اخاق، خـوش رفتـار و با دید بـاز، کـه الزمه زندگـی در همان شـرایط 
اسـت - به مـادر و بـه خانـواده برگردانده شـد. مادر ایـن کـودك را برداشـت و با خود بـه یثرب بـرد؛ بـرای این که 
قبر جنـاب عبـداهللَّ را - کـه در آن جـا از دنیا رفـت و در همـان جا هم دفن شـد - زیـارت کننـد. بعدها کـه پیامبر 
بـه مدینه تشـریف بردنـد و از آن جـا عبـور کردنـد، فرمودند قبـر پدر مـن در این خانـه اسـت و من یادم اسـت که 
برای زیـارت قبر پـدرم، با مـادرم بـه این جـا آمدیـم. در برگشـتن، در محلی بـه نام ابـواء، مادر هـم از دنیـا رفت و 

ایـن کـودك از پدر و مـادر - هـر دو - یتیم شـد.

سرپرستى پيامبر)صلى اهلل عليه واله( توسط جناب عبدالمطلب
به ایـن ترتیـب، ظرفیت روحـی ایـن کـودك کـه در آینـده بایـد دنیایـی را در ظرفیـت وجـودی و اخاقـی خود 
تربیت کنـد و پیش ببـرد، روزبـه روز افزایش پیـدا کـرد. ام ایمـن او را به مدینـه آورد و بـه دسـت عبدالمطلب داد. 
عبدالمطلـب مثل جان شـیرین از این کـودك پذیرایـی و پرسـتاری می کرد. در شـعری عبدالمطلـب می گوید که 
من بـرای او مثل مـادرم. ایـن پیرمرد حدود صدسـاله - کـه رئیـس قریش و بسـیار شـریف و عزیز بـود - آن چنان 
ایـن کـودك را مـورد مهـر و محبـت قـرار داد کـه عقـده کـم محبتـی در ایـن کـودك مطلقـاً بـه وجـود نیایـد و 
نیامـد. شـگفت آور این اسـت کـه ایـن نوجـوان، سـختیهای دوری از پـدر و مـادر را تحمل می کنـد، بـرای این که 

۱. احزاب: ۲۱
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ظرفیـت و آمادگـی او افزایـش پیـدا کنـد؛ اما یـک سرسـوزن حقارتـی کـه احتمـاالً ممکن اسـت بـرای بعضی از 
کودکاِن این طـوری پیش بیایـد، بـرای او به وجـود نمی آیـد. عبدالمطلـب آن چنـان او را عزیز و گرامی می داشـت 
کـه مایـه تعجـب همـه می شـد. در کتابهـای تاریـخ و حدیث آمـده اسـت کـه در کنـار کعبـه بـرای عبدالمطلب 
فـرش و مسـندی پهـن می کردنـد و او آن جـا می نشسـت و پسـران او و جوانـان بنی هاشـم بـا عـّزت و احتـرام 
دور او جمـع می شـدند. وقتـی عبدالمطلـب نبـود یـا در داخـل کعبه بـود، این کـودك می رفـت روی این مسـند 
می نشسـت. عبدالمطلـب کـه می آمـد، جوانـان بنی هاشـم به ایـن کـودك می گفتنـد بلند شـو، جای پدر اسـت. 
امـا عبدالمطلـب می گفت نـه، جـای او همان جاسـت و بایـد آن جـا بنشـیند. آن وقت خـودش کنار می نشسـت و 
این کـودك عزیز و شـریف و گرامـی را در آن محل نگاه می داشـت. هشـت سـاله بـود کـه عبدالمطلب هـم از دنیا 
رفت. روایـت دارد که دم مـرگ، عبدالمطلب از ابی طالب - پسـر بسـیار شـریف و بزرگـوار خـودش - بیعت گرفت 
و گفت که ایـن کـودك را به تـو می سـپارم؛ بایـد مثل مـن از او حمایـت کنـی. ابوطالب هـم قبـول کـرد و او را به 
خانه خـودش برد و مثـل جان گرامـی او را مـورد پذیرایـی قـرار داد. ابوطالب و همسـرش - شـیرزن عـرب؛ یعنی 
فاطمـه بنت اسـد؛ مـادر امیرالمؤمنیـن - تقریبـاً چهل سـال مثل پـدر و مـادر، ایـن انسـان واال را مـورد حمایت و 

کمک خـود قـرار دادنـد. نبی اکـرم در چنیـن شـرایطی دوران کودکـی و نوجوانـی خـود را گذارند.

شبانى گوسفندان در كودكى
خصال اخاقـی واال، شـخصیت انسـانِی عزیز، صبـر و تحّمـل فراوان، آشـنا بـا دردهـا و رنجهایی که ممکن اسـت 
برای یک انسـان در کودکـی پیش بیاید، شـخصیت در هـم تنیده عظیـم و عمیقـی را در این کودك زمینه سـازی 
کـرد. در همـان دوران کودکـی، بـه اختیـار و انتخـاب خـود، شـبانی گوسـفندان ابوطالـب را بـه عهـده گرفـت و 
مشـغول شـبانی شـد. اینها عوامل مکّمل شـخصیت اسـت. به انتخاب خـود او، در همـان دوران کودکـی با جناب 
ابی طالـب به سـفر تجـارت رفـت. بتدریـج این سـفرهای تجـارت تکـرار شـد، تـا بـه دوره جوانـی و دوره ازدواج با 

جنـاب خدیجـه و بـه دوران چهل سـالگی - کـه دوران پیامبری اسـت - رسـید.

ضرورت كار بر روى شخصيت پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
تمـام خصوصیات مثبـت یـک انسـان واال در او جمـع بود؛ کـه من بخشـی از خصوصیـات اخاقـی آن بزرگـوار را 
بسـیار مختصر عـرض می کنـم. اما واقعـاً سـاعتها وقت الزم اسـت که انسـان دربـاره خصوصیـات اخاقـی پیامبر 
حرف بزنـد. من فقط بـرای عـرض ارادت و بـرای این که به گوینـدگان و نویسـندگان، عمـًا عرض کرده باشـم که 
نسـبت به شـخصیت پیامبر قـدری بیشـتر کار شـود و ابعـاد آن تبییـن گردد - چـون دریـای عمیقی اسـت - این 
چنـد دقیقـه را به ایـن مطالـب صـرف می کنـم. البتـه در کتابهـای فراوانـی راجـع بـه نبی اکـرم و به طـور متفّرق 
راجع بـه اخـاق آن بزرگـوار مطالبی هسـت. آنچه کـه مـن در این جا ذکـر کـردم، از مقاله یکـی از علمـای جدید 
- مرحـوم آیةاهللَّ حـاج سـیدابوالفضل موسـوی زنجانی - اسـت که مقالـه ای در همین خصـوص نوشـته اند و من از 
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نوشـته ایشـان - که جمعبنـدی شـده و مختصـر و خوب اسـت - اسـتفاده کردم.

خالصه اخالق شخصى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
به طـور خاصـه اخـاق پیامبـر را به »اخـاق شـخصی« و »اخـاق حکومتـی« تقسـیم می کنیـم. به عنـوان یک 
انسـان، خلقّیات او و به عنـوان یک حاکـم، خصوصیات و خلقّیـات و رفتـار او. البته اینهـا گوشـه ای از آن چیزهایی 
اسـت که در وجـود آن بزرگـوار بـود. چندیـن برابر ایـن خصوصیـات برجسـته و زیبـا در او وجـود داشـت که من 
بعضـی از آنهـا را عرض می کنـم. آن بزرگـوار، امیـن، راسـتگو، صبـور و بردبار بـود. جوانمرد بـود؛ از سـتمدیدگان 
در همه شـرایط دفـاع می کـرد. درسـتکردار بود؛ رفتـار او بـا مردم، بـر مبنای صـدق و صفا و درسـتی بـود. خوش 
سـخن بود؛ تلـخ زبـان و گزنده گـو نبـود. پاکدامـن بـود؛ در آن محیط فاسـد اخاقـی عربسـتاِن قبل از اسـام، در 
دوره جوانـی، آن بزرگـوار، معـروف بـه عفت و حیـا بـود و پاکدامنـی او را همـه قبـول داشـتند و آلوده نشـد. اهل 
نظافت و تمیـزی ظاهر بـود؛ لباس، نظیـف؛ سـروصورت، نظیف؛ رفتـار، رفتار بـا نظافت. شـجاع بـود و هیچ جبهه 
عظیمـی از دشـمن، او را متزلزل و ترسـان نمی کـرد. صریح بود؛ سـخن خـود را با صراحـت و صدق بیـان می کرد. 
در زندگـی، زهـد و پارسـایی پیشـه او بـود. بخشـنده بود؛ هـم بخشـنده مال، هـم بخشـنده انتقـام؛ یعنـی انتقام 
نمی گرفـت؛ گذشـت و اغماض می کـرد. بسـیار بـا ادب بود؛ هرگـز پای خـود را پیـش کسـی دراز نکـرد؛ هرگز به 
کسـی اهانت نکرد. بسـیار بـا حیا بـود. وقتـی کسـی او را بر چیـزی کـه او بجـا می دانسـت، مامت می کـرد - که 
در تاریـخ نمونه هایـی وجـود دارد - از شـرم و حیـا سـرش را بـه زیـر می انداخـت. بسـیار مهربـان و پـر گذشـت 
و فروتـن و اهـل عبـادت بـود. در تمـام زندگـی آن بزرگـوار، از دوران نوجوانـی تـا هنـگام وفات در شـصت و سـه 

سـالگی، ایـن خصوصیـات را در وجـود آن حضـرت می شـد دید.
من بعضی از این خصوصیات را مقداری باز می کنم:

بعضى از خصوصيات اخالقى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
1( امين و امانتدار بودن

امین بـودن و امانتـداری او چنـان بود کـه در دوران جاهلیـت او را بـه »امیـن« نامگذاری کـرده بودنـد و مردم هر 
امانتی را کـه برایش بسـیار اهمیـت قائل بودنـد، دسـت او می سـپردند و خاطرجمـع بودند کـه این امانت بـه آنها 
سـالم برخواهد گشـت. حتی بعـد از آن که دعوت اسـام شـروع شـد و آتش دشـمنی و نقار بـا قریش بـاال گرفت، 
در همـان احـوال هم بـاز همـان دشـمنها اگـر می خواسـتند چیـزی را در جایـی امانـت بگذارنـد، می آمدنـد و به 
پیامبـر می دادند! لذا شـما شـنیده اید کـه وقتـی پیامبر اکـرم بـه مدینـه هجـرت کـرد، امیرالمؤمنیـن را در مکه 
گذاشـت تا امانتهای مـردم را به آنهـا برگردانـد. معلوم می شـود کـه در همان اوقـات هـم مبالغی امانـت پیش آن 

بزرگـوار بوده اسـت؛ نه امانـت مسـلمانان، بلکـه امانـت کّفار و همـان کسـانی که بـا او دشـمنی می کردند!
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2( تحمل و بردبارى 
بردبـاری او به ایـن اندازه بـود کـه چیزهایی کـه دیگـران از شـنیدنش بی تـاب می شـدند، در آن بزرگـوار بی تابی 
به وجود نمـی آورد. گاهـی دشـمنان آن بزرگـوار در مکه رفتارهایـی بـا او می کردند کـه وقتی جنـاب ابی طالب در 
یک مـورد شـنید، به قدری خشـمگین شـد که شمشـیرش را کشـید و بـا خدمتـکار خود بـه آن جا رفـت و همان 
جسـارتی را که آنهـا با پیامبـر کرده بودنـد، بـا یکایکشـان انجـام داد و گفت هرکـدام اعتـراض کنیـد، گردنتان را 
می زنـم؛ امـا پیامبر همیـن منظـره را با بردبـاری تحّمـل کرده بـود. در یـک مـورد دیگر بـا ابی جهل گفتگو شـد و 
ابی جهل اهانت سـختی بـه پیامبر کـرد؛ امـا آن حضرت سـکوت پیشـه نمود و بردبـاری نشـان داد. یـک نفر رفت 
به حمـزه خبـر داد کـه ابی جهل این طـور بـا بـرادرزاده تو رفتـار کـرد؛ حمـزه بی تاب شـد و رفت بـا کمان بر سـر 
ابی جهـل زد و سـر او را خونیـن کـرد. بعد هـم آمـد و تحـت تأثیر ایـن حادثـه، اسـام آورد. بعـد از اسـام، گاهی 
مسـلمانان سـر قضیه ای، از روی غفلـت و یـا جهالت، جملـه اهانت آمیـزی بـه پیامبـر می گفتند؛ حتـی یک وقت 
یـک نفـر از همسـران پیامبـر - جنـاب زینب بنـت جحش کـه یکـی از اّمهـات مؤمنین اسـت - بـه پیامبـر عرض 
کرد که تـو پیامبری، امـا عدالـت نمی کنی! پیامبـر لبخندی زد و سـکوت کـرد. او توّقع زنانه ای داشـت کـه پیامبر 
آن را بـرآورده نکـرده بـود؛ کـه بعـداً ممکن اسـت بـه آن اشـاره کنـم. گاهـی بعضی افـراد بـه مسـجد می آمدند، 
پاهـای خودشـان را دراز می کردند و بـه پیامبـر می گفتنـد ناخنهای مـا را بگیـر! - چون ناخـن گرفتن وارد شـده 

بـود - پیامبر هـم با بردبـارِی تمـام، ایـن جسـارت و بی ادبـی را تحمـل می کرد.

3( جوانمردى و ماجراى پيمان »حلف الفضول«
جوانمـردی او طـوری بـود کـه دشـمنان شـخصی خـود را مـورد عفـو و اغمـاض قـرار مـی داد. اگـر در جایـی 

سـتمدیده ای بـود، تـا وقتـی بـه کمـک او نمی شـتافت، دسـت برنمی داشـت.
در جاهلیـت، پیمانـی به نـام »حلـف الفضـول« - پیمان زیـادی؛ غیـر از پیمانهایـی که مـردم مکه بین خودشـان 
داشـتند - وجود داشـت که پیامبـر در آن شـریک بود. یک نفـر غریب وارد مکه شـد و جنسـش را فروخت. کسـی 
که جنـس را خریـده بـود، »عاص بن وائـل« نام داشـت کـه مـرد گردن کلفـِت قلـدری از اشـراف مکه بـود. جنس 
را کـه خریـد، پولـش را نـداد. آن مرد غریـب به هرکـس مراجعـه کرد، نتوانسـت کمکـی دریافـت کند. لـذا باالی 
کـوه ابوقبیس رفـت و فریـاد زد: ای اوالد فهر! به من ظلم شـده اسـت. پیامبـر و عمویـش زبیر بـن عبدالمطلب آن 
فریاد را شـنیدند؛ لـذا دور هـم جمع شـدند و تصمیـم گرفتند کـه از حق او دفـاع کنند. بلند شـدند پیـش »عاص 
بن وائـل« رفتنـد و گفتند پولـش را بـده؛ او هم ترسـید و مجبور شـد پولش را بدهـد. این پیمـان بین اینهـا برقرار 
مانـد و تصمیـم گرفتنـد هـر بیگانـه ای وارد مکـه شـد و مکی ها بـه او ظلـم کردنـد - که غالبـاً هـم بـه بیگانه ها و 
غیرمکی ها ظلـم می کردنـد - اینهـا از او دفـاع کنند. بعد از اسـام، سـالها گذشـته بـود، پیامبر می فرمـود که من 
هنوز هم خـود را بـه آن پیمـان متعّهـد می دانم. بارهـا با دشـمناِن مغلـوب خود رفتـاری کرد کـه برای آنهـا قابل 
فهم نبود. در سـال هشـتم هجـری، وقتی کـه پیامبـر مکه را بـا آن عظمـت و شـکوه فتح کـرد، گفت: »الیـوم یوم 
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المرحمـة«؛ امروز، روز گذشـت و بخشـش اسـت؛ لذا انتقـام نگرفـت. این، جوانمـردی آن بزرگـوار بود.

4( درستکردارى 
او درسـتکردار بـود. در دوران جاهلیـت - همان طـور کـه گفتیـم - تجـارت می کـرد؛ به شـام و یمـن می رفت؛ در 
کاروانهـای تجارتی سـهیم می شـد و شـرکایی داشـت. یکـی از شـرکای دوران جاهلیـِت او بعدها می گفـت که او 
بهتریـن شـریکان بـود؛ نه لجاجـت می کـرد، نه جـدال می کـرد، نه بـار خـود را بـر دوش شـریک می گذاشـت، نه 
با مشـتری بدرفتـاری می کـرد، نـه بـه او زیـادی می فروخـت، نـه بـه او دروغ می گفـت؛ درسـتکردار بـود. همین 
درسـتکرداری حضرت بـود کـه جنـاب خدیجـه را شـیفته او کرد. خـود خدیجـه هـم بانـوی اّول مکـه و از لحاظ 

حسـب و نسـب و ثروت، شـخصیت برجسـته ای بود.

5( تميزى و نظافت
پیامبـر از دوران کودکـی، موجـود نظیفی بـود. برخـاف بچه های مکـه و برخـاف بچه هـای قبایل عـرب، نظیف 
و تمیـز و مرتّـب بـود. در دوران نوجوانی، سرشـانه کـرده؛ بعـد در دوران جوانی، محاسـن و سـر شـانه کـرده؛ بعد 
از اسـام، در دورانـی کـه از جوانـی هم گذشـته بود و مـرد مسـنی بود - پنجاه، شـصت سـال سـن او بـود - کامًا 
مقّیـد به نظافـت بـود. گیسـوان عزیزش کـه تا بناگوشـش می رسـید، تمیـز؛ محاسـن زیبایـش تمیز و معطـر. در 
روایتـی دیـدم کـه در خانه خـود ُخـم آبـی داشـت کـه چهـره مبارکـش را در آن می دیـد - آن زمـان چـون آینه 
چندان مرسـوم و رایج نبـود - »کان یسـّوی عمامتـه و لحیتـه اذا اراد ان یخرج الـی اصحابه«؛۲ وقتی می خواسـت 
نزد مسـلمانان و رفقـا و دوسـتانش بـرود، حتمـاً عمامه و محاسـن را مرتـب و تمیـز می کـرد، بعد بیـرون می آمد. 
همیشـه بـا عطـر، خـود را معّطـر و خوشـبو می کـرد. در سـفرها بـا وجـود زندگـی زاهدانـه - کـه خواهـم گفـت 
زندگـی پیامبـر به شـدت زاهدانـه بـود - بـا خـودش شـانه و عطـر می بـرد. سـرمه دان برمی داشـت، بـرای این که 
چشـمهایش را سـرمه بکشـد؛ چون آن روز معمول بـود مردها چشمهایشـان را سـرمه می کشـیدند. هـر روز چند 
مرتبـه مسـواك می کـرد. دیگـران را هم بـه همیـن نظافت، بـه همیـن مسـواك، به همیـن ظاهـِر مرتّب دسـتور 
می داد. اشـتباه بعضـی این اسـت کـه خیـال می کنند ظاهـر مرتّـب بایـد بـا اشـرافیگری و با اسـراف توأم باشـد؛ 
نه. بـا لبـاس وصلـه زده و کهنه هـم می شـود منّظم و تمیـز بود. لبـاس پیامبـر وصلـه زده و کهنه بـود؛ امـا لباس و 
سـر و رویش تمیـز بـود. اینهـا در معاشـرت، در رفتارهـا، در وضـع خارجـی و در بهداشـت بسـیار مؤثر اسـت. این 

چیزهـای بـه ظاهـر کوچـک، در باطن بسـیار مؤثر اسـت.

6( رفتار خوش با مردم
رفتـارش بـا مـردم، رفتـار خـوش بـود. در جمع مـردم، همیشـه بّشـاش بـود. تنهـا کـه می شـد، آن وقـت غمها و 
حزنهـا و همومـی کـه داشـت، آن جـا ظاهـر می شـد. همـوم و غمهـای خـودش را در چهـره خـودش جلـِو مردم 

۲. نظیر این مطلب در بحاراالنوار، ج 9، ص ۳۰۷ آمده است؛ فوقف یسّوی لحیته و ینظر الیها.
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آشـکار نمی کرد. بّشـاش بود. بـه همه سـام می کرد. اگـر کسـی او را آزرده می کـرد، در چهـره اش آزردگـی دیده 
می شـد؛ اما زبان به شـکوه بـاز نمی کـرد. اجازه نمـی داد در حضـور او به کسـی دشـنام دهنـد و از کسـی بدگویی 
کنند. خـود او هـم به هیـچ کس دشـنام نمـی داد و از کسـی بدگویـی نمی کـرد. کـودکان را مـورد ماطفـت قرار 
مـی داد؛ با زنـان مهربانـی می کرد؛ بـا ضعفـا کمـال خوشـرفتاری را داشـت؛ با اصحـاِب خود شـوخی می کـرد و با 

آنها مسـابقه اسـب سـواری می گذاشـت. 

7( ساده زيستى و زهد 
زیراندازش یـک حصیر بـود؛ بالـش او از چرمـی بود کـه از لیـف خرما پر شـده بود؛ قـوت غالـب او نان جـو و خرما 
بود. نوشـته اند که هرگز سـه روز پشـت سـر هـم از نـان گندم - نـه غذاهـای رنگارنگ - شـکم خـود را سـیر نکرد. 
امّ المؤمنیـن عایشـه می گویـد کـه گاهـی یـک مـاه از مطبـخ خانه مـا دود بلنـد نمی شـد. سـوار مرکـب بی زین و 
بـرگ می شـد. آن روزی که اسـبهای قیمتـی را با زیـن و برگهـای مجّهـز سـوار می شـدند و تفاخـر می کردند، آن 
بزرگـوار در بسـیاری از جاها سـوار بـر درازگوش می شـد. حالـت تواضع به خـود می گرفت. با دسـت خـود، کفش 
خـود را وصله مـی زد۳. ایـن همان کاری اسـت کـه شـاگرد برجسـته ایـن مکتـب - امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام - 
بارهـا انجـام داد و در روایـات راجع بـه او، ایـن را زیـاد شـنیده اید. در حالی کـه تحصیل مـال از راه حـال را جایز 
می دانسـت و می فرمـود: »نعـم العـون علـی تقـوی اهللَّ الغنـی«؛4 برویـد از طریـق حـال - نـه از راه حـرام، نـه بـا 
تقلّب، نه بـا دروغ و کلک - کسـب مـال کنیـد، خود او اگـر مالی هـم از طریقی به دسـتش می رسـید، صـرف فقرا 

می کـرد. 

8( عبادت و تضرع 
عبادت او چنـان عبادتی بود کـه پاهایـش از ایسـتادن در محراب عبـادت ورم می کرد. بخـش عمده ای از شـبها را 
به بیـداری و عبـادت و تضـّرع و گریه و اسـتغفار و دعـا می گذرانید. بـا خدای متعـال راز و نیـاز و اسـتغفار می کرد. 
غیر از مـاه رمضـان، در ماه شـعبان و مـاه رجـب و در بقیـه اوقات سـال هـم - آن طـور کـه شـنیدم - در آن هوای 
! تـو کـه گناهـی نـداری؛  گـرم، یـک روز در میـان روزه می گرفـت. اصحـاب او بـه او عـرض کردنـد: یـا رسـول اهللَّ
»غفـراهللَّ لک مـا تقـدم من ذنبـک و مـا تأّخـر« - کـه در سـوره ی فتـح هـم آمـده: »لیغفـر لـک اهللَّ ما تقـّدم من 
ذنبک و مـا تأّخـر«5 - ایـن همه دعـا و عبـادت و اسـتغفار چـرا؟! می فرمـود: »افا اکـون عبداً شـکورا«؛۶ آیـا بنده 

سپاسـگزار خـدا نباشـم که ایـن همه بـه من نعمـت داده اسـت؟!

9( استقامت بى نظير 
اسـتقامت او اسـتقامتی بود کـه در تاریـخ بشـری نظیـرش را نمی شـود نشـان داد. چنان اسـتقامتی به خـرج داد 
که توانسـت این بنـای مسـتحکم خدایـی را که ابدی اسـت، پایه گـذاری کنـد. مگر بدون اسـتقامت، ممکـن بود؟ 
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۳. نهج الباغه، ۷۶
4. کافی: ج 5، ۷۱

5. فتح: ۲

۶. بحاراالنوار، ج ۱۰، 4۰
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با اسـتقامت او ممکن شـد. بـا اسـتقامت او، یـاراِن آن چنانـی تربیت شـدند. بـا اسـتقامت او، در آن جایـی که هیچ 
ذهنی گمـان نمی بـرد، خیمـه مدنّیت مانـدگار بشـری در وسـط صحراهـای بـی آب و علف عربسـتان برافراشـته 

شـد؛ »فلذلک فـادع و اسـتقم کمـا امرت«.۷اینهـا اخاق شـخصی پیامبر اسـت.

اخالق حکومتى پيامبر)صلى اهلل عليه واله(:
1( عادل و با تدبير

و اما اخـاق حکومتی پیامبـر. آن حضرت عـادل و بـا تدبیر بود. کسـی که تاریـخ ورود پیامبـر به مدینـه را بخواند 
- آن جنگهـای قبیلـه ای، آن حملـه کردنهـا، آن کشـاندن دشـمن از مکه بـه وسـط بیابانهـا، آن ضربـات متوالی، 
آن برخـورد بـا دشـمن عنـود - چنـان تدبیـر قـوی و حکمت آمیـز و همه جانبـه ای در خال ایـن تاریخ مشـاهده 

می کند کـه حیـرت آور اسـت و مجال نیسـت کـه مـن بخواهـم آن را بیـان کنم.

2( حافظ و نگهدارنده قانون
او حافـظ و نگهدارنـده ضابطـه و قانـون بـود و نمی گذاشـت قانون - چه توسـط خـودش، و چـه توسـط دیگران - 
نقض شـود. خودش هـم محکـوم قوانین بـود. آیـات قرآن هـم بر ایـن نکتـه ناطق اسـت. برطبـق همـان قوانینی 
که مـردم بایـد عمـل می کردنـد، خـود آن بزرگـوار هم دقیقـاً و به شـّدت عمـل می کـرد و اجـازه نمـی داد تخلّفی 
بشـود. وقتی کـه در جنـگ بنی قریظـه مردهـای آن طـرف را گرفتنـد؛ خائنهایشـان را به قتـل رسـاندند و بقیه را 
اسـیر کردند و امـوال و ثـروت بنی قریظـه را آوردنـد، چند نفـر از اّمهـات مؤمنیـن - که یکـی جنـاب امّ المؤمنین 
زینـب بنـت جحـش اسـت، یکـی امّ المؤمنین عایشـه اسـت، یکـی ام المؤمنیـن حفصه اسـت - بـه پیامبـر عرض 
! ایـن همه طـا و ایـن همه ثـروت از یهـود آمـده، یـک مقدار هـم به مـا بدهیـد. امـا پیامبر  کردنـد: یـا رسـول اهللَّ
اکرم با ایـن که زنها مـورد عاقـه اش بودند؛ بـه آنها محبت داشـت و نسـبت به آنها بسـیار خوشـرفتار بـود، حاضر 
نشـد به خواسته شـان عمل کنـد. اگـر پیامبـر می خواسـت از آن ثروتها بـه همسـران خود بدهـد، مسـلمانان هم 
حرفـی نداشـتند؛ لیکـن او حاضـر نشـد. بعد کـه زیـاد اصـرار کردنـد، پیامبر بـا آنهـا حالـت کناره گیری بـه خود 
گرفت و یـک ماه از زنـان خـودش دوری کرد کـه از او چنـان توّقعـی کردند. بعد آیات شـریفه سـوره احـزاب نازل 
شـد: »یا نسـاء النبی لسـتّن کأحد مـن الّنسـاء«۸، »یـا ایّهـا الّنبی قـل الزواجـک ان کنتـّن تـردن الحیـاة الّدنیا و 
زینتهـا فتعالیـن امّتعکّن و اّسـرحکن سـراحا جمیـا.9 و ان کنتـّن تـردن اهللَّ و رسـوله والـّدار االخرة فـأن اهللَّ اعّد 
للمحسـنات منکّن أجـرا عظیمـا«.۱۰ پیامبر فرمـود: اگر می خواهیـد با مـن زندگی کنیـد، زندگی زاهدانه اسـت و 

تخّطـی از قانـون ممکن نیسـت.

3( عهدنگه دار و رازدار
از دیگر خلقیـات حکومتـی او این بود کـه عهد نگهـدار بود. هیـچ وقت عهدشـکنی نکـرد. قریش با او عهدشـکنی 

۷. شوری: ۱5
۸. احزاب: ۳۲
9. احزاب: ۲۸

۱۰. احزاب: ۲9 
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کردند، اما او نکـرد. یهود بارهـا عهدشـکنی کردند، او نکـرد. او همچنیـن رازدار بـود. وقتی برای فتـح مکه حرکت 
می کـرد، هیـچ کـس نفهمیـد پیامبـر کجـا می خواهـد بـرود. همـه لشـکر را بسـیج کـرد و گفـت بیـرون برویـم. 
گفتند کجـا، گفت بعـد معلـوم خواهد شـد. به هیـچ کس اجـازه نداد کـه بفهمـد او به سـمت مکه مـی رود. کاری 

کرد کـه تا نزدیـک مکـه، قریش هنـوز خبـر نداشـتند کـه پیامبر بـه مکـه می آید!

4( يکسان ندانستن دشمنان
دشـمنان را یکسـان نمی دانسـت. این از نـکات مهـم زندگـی پیامبر اسـت. بعضـی از دشـمنان، دشـمنانی بودند 
کـه دشمنیشـان عمیق بـود؛ امـا پیامبر اگـر می دیـد خطر عمـده ای ندارنـد، کاری به کارشـان نداشـت و نسـبت 
به آنهـا آسـانگیر بـود. بعضی دشـمنان هـم بودنـد که خطـر داشـتند، امـا پیامبـر آنهـا را مراقبـت می کـرد و زیر 
نظـر داشـت؛ مثـل عبداهللَّ بن اُبـی. عبداهللَّ بن اُبـی - منافـق درجه یـک - علیـه پیامبـر توطئه هـم می کـرد؛ لیکن 
پیامبر فقـط او را زیـر نظـر داشـت، کاری بـه کار او نداشـت و تا اواخـر عمـر پیامبر هـم بـود. اندکی قبـل از وفات 
پیامبـر، عبـداهللَّ اُبـی از دنیـا رفـت؛ امـا پیامبـر او را تحّمـل می کـرد. اینهـا دشـمنانی بودنـد کـه از ناحیـه آنهـا 
حکومـت و نظـام اسـامی و جامعـه اسـامی مـورد تهدیـد جـّدی واقع نمی شـد. امـا پیامبـر بـا دشـمنانی که از 
ناحیـه آنهـا خطـر وجـود داشـت، به شـّدت سـختگیر بـود. همـان آدم مهربـان، همـان آدم دلرحـم، همـان آدم 
پرگذشـت و بـا اغمـاض، دسـتور داد کـه خائنـان بنی قریظـه را - کـه چنـد صـد نفـر می شـدند - در یـک روز به 
قتـل رسـاندند و بنی نضیـر و بنی قینقـاع را بیرون راندنـد. و خیبـر را فتـح کردند؛ چـون اینها دشـمنان خطرناکی 
بودنـد. پیامبر بـا آنهـا اّوِل ورود بـه مکه کمـال مهربانـی را به خـرج داده بـود؛ اما اینهـا در مقابـل خیانـت کردند و 
از پشـت خنجـر زدنـد و توطئـه و تهدیـد کردنـد. پیامبـر عبداهللَّ بن اُبـی را تحّمـل می کرد؛ یهـودی داخـل مدینه 
را تحّمـل می کـرد؛ قرشـی پناه آورنـده بـه او یـا بـی آزار را تحمـل می کـرد. وقتـی مکـه را فتح کـرد، چـون دیگر 
خطری از ناحیـه آنها نبـود، حتـی امثال ابی سـفیان و بعضـی از بـزرگان دیگر را نـوازش هم کـرد؛ اما این دشـمن 
غّدار خطرنـاك غیرقابـل اطمینان را به شـّدت سـرکوب کرد. اینهـا اخـاق حکومتی آن بزرگـوار اسـت. در مقابل 
وسوسـه های دشـمن، هوشـیار؛ در مقابـل مؤمنیـن، خاکسـار؛ در مقابـل دسـتور خـدا، مطیـع محـض و عبـد به 
معنای واقعـی؛ در مقابـل مصالح مسـلمانان، بی تاب بـرای اقدام و انجـام. این، خاصـه ای از شـخصیت آن بزرگوار 

اسـت.
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يکى از درخشانترين دوره هاى حکومت در طول 
تاريخ

هدف پيامبر)ص( از هجرت به مدينه
هفت شاخص مهمى كه در نظام پيامبر)ص( وجود 

داشت
دو ضرورت براى تشکيل نظام اسالمى

بيدارى دلها از هجرت پيامبر)ص( به مدينه
فتح مسلمانان صدر اسالم با نيروى ايمان

تقدس بسيارى از مفاهيم امروزى از تعلمات 
پيامبر)ص(

موضعگيرى مشخص پيامبر)ص( از ابتداى ورود به 
مدينه

نفع بيشتر محرومين از پيامبر)ص( و تعاليم او 
تدابير هوشيارانه پيامبر)صلى اهلل عليه واله( در 

سياست اداره نظام
و...

سيره نبّى اكرم)صّلى اهلل عليه وآله(در دوران ده ساله 
حاكميت اسالم در مدينه
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سيره نبىّ اكرم)صّلى اهلل عليه وآله(در دوران ده ساله حاكميت اسالم در مدينه*

يکى از درخشانترين دوره هاى حکومت در طول تاريخ
خطبــه اول را بــه شــرح مختصــری از ســیره نبیّ اکــرم در دوران ده ســاله حاکمیــت اســام در مدینــه اختصــاص 
داده ام کــه یکــی از درخشــانترین - و گزافــه نیســت اگــر بگوییــم درخشــانترین - دوره هــای حکومــت در طــول 
ــرکار و فوق العــاده تأثیرگــذار در تاریــخ بشــر را شــناخت. البتــه  ــاه و پُ تاریــخ بشــری اســت. بایــد ایــن دوره کوت
ــر  ــی پیغمب ــخ زندگ ــه تاری ــه ب ــم ک ــه می کن ــان - توصی ــه جوان ــوص ب ــران - بخص ــرادران و خواه ــه ب ــه هم ب

ــد. ــرا گیرن ــد و ف ــد و آن را بخوانن مراجعــه کنن

هدف پيامبر)صلى اهلل عليه واله( از هجرت به مدينه
ــل اّول  ــه، فص ــال در مک ــیزده س ــت. س ــر اس ــالت پیغمب ــاله رس ــه س ــل دوم دوران بیست وس ــه، فص دوره مدین
ــه  ــت ک ــر اس ــه پیغمب ــم دوران مدین ــال ه ــاً ده س ــود - و تقریب ــوب می ش ــل دوم محس ــه فص ــه مقدم ــود - ک ب
ــا و  ــه زمانه ــرای هم ــام ب ــت اس ــه از حاکمّی ــو و نمون ــک الگ ــاختن ی ــامی و س ــام اس ــالوده ریزی نظ دوران ش
ــر  ــل آن را دیگ ــل اســت و مث ــک الگــوی کام ــو، ی ــن الگ ــه ای ــخ انســان و همــه مکانهاســت. البت ــای تاری دورانه
ــن  ــن الگــوی کامــل، می شــود شــاخصها را شــناخت. ای ــه ای ــگاه ب ــا ن ــم؛ لیکــن ب ــی ســراغ نداری در هیــچ دوران
ــا و  ــه نظامه ــبت ب ــا نس ــیله آنه ــه وس ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــلمانها عامتهای ــر و مس ــراد بش ــرای اف ــاخصها ب ش
ــی  ــه و طاغوت ــط ظالمان ــا محی ــه ب ــود ک ــن ب ــه ای ــه مدین ــر از هجــرت ب ــدف پیغمب ــد. ه ــانها قضــاوت کنن انس
ــد و هــدف،  ــارزه کن ــود، مب ــم ب ــا حاک ــه آن روز در سرتاســر دنی ــی ای ک و فاســد سیاســی و اقتصــادی و اجتماع

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران  ۱۳۸۰/۰۲/۲۸
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ــال می کــرد  ــن هــدف را دنب ــر اکــرم ای ــود. پیامب ــی ب ــار مکــه نبــود؛ مســأله، مســأله جهان ــا کّف ــارزه ب فقــط مب
کــه هرجــا زمینــه مســاعد بــود، بــذر اندیشــه و عقیــده را بپاشــد؛ بــا ایــن امیــد کــه در زمــان مســاعد، ایــن بــذر 
ســبز خواهــد شــد. هــدف ایــن بــود کــه پیــام آزادی و بیــداری و خوشــبختی انســان بــه همــه دلهــا برســد. ایــن 
جــز بــا ایجــاد یــک نظــام نمونــه و الگــو امکانپذیــر نبــود؛ لــذا پیغمبــر بــه مدینــه آمــد تــا ایــن نظــام نمونــه را 
بــه وجــود آورد. این کــه چقــدر بتواننــد آن را ادامــه دهنــد و بعدیهــا چقــدر بتواننــد خودشــان را بــه آن نزدیــک 
ــد. ــه می کن ــخ ارائ ــریت و تاری ــه بش ــه هم ــازد و ب ــه را می س ــر نمون ــت. پیغمب ــت آنهاس ــه هّم ــته ب ــد، بس کنن

هفت شاخص مهمى كه در نظام پيامبر)صلى اهلل عليه واله( وجود داشت:
ــی دارد کــه در بیــن آنهــا هفــت شــاخص از همــه مهمتــر و  نظامــی کــه پیغمبــر ســاخت، شــاخصهای گوناگون

ــر اســت: برجســته ت
شــاخص اّول، ایمــان و معنویّــت اســت. انگیــزه و موتــور پیشــبرنده حقیقــی در نظــام نبــوی، ایمانــی اســت کــه 
ــه حرکــت  ــح ب ــا را در جهــت صحی ــا و وجــود آنه ــازو و پ ــردم می جوشــد و دســت و ب از سرچشــمه دل و فکــر م
ــه  در مــی آورد. پــس شــاخص اّول، دمیــدن و تقویــت روح ایمــان و معنویــت و دادن اعتقــاد و اندیشــه درســت ب

ــاال بــرد. ــا قــدرت ب افــراد اســت، کــه پیغمبــر ایــن را از مکــه شــروع کــرد و در مدینــه پرچمــش را ب
ــدون  ــه حقــدار - ب ــی ب ــت و قســط و رســاندن هــر حّق ــر عدال شــاخص دوم، قســط و عــدل اســت. اســاس کار ب

ــچ ماحظــه - اســت. هی
ــی و  ــناختن و آگاه ــتن و ش ــز، دانس ــه چی ــه هم ــوی، پای ــام نب ــت. در نظ ــت اس ــم و معرف ــوم، عل ــاخص س ش
ــدرِت  ــت و ق ــی و معرف ــا آگاه ــردم را ب ــد؛ م ــت نمی دهن ــه ســمتی حرک ــه ب ــداری اســت. کســی را کورکوران بی

ــد. ــدل می کنن ــل - ب ــروی منفع ــه نی ــال - ن ــروی فّع ــه نی ــخیص، ب تش
شــاخص چهــارم، صفــا و اخــّوت اســت. در نظــام نبــوی، درگیریهــای برخاســته از انگیزه هــای خرافــی، 
ــت و  ــای صمیمّی ــا، فض ــود. فض ــارزه می ش ــا آن مب ــت و ب ــوض اس ــی مبغ ــودطلبی و منفعت طلب ــخصی، س ش

ــت. ــی اس ــرادری و همدل ــّوت و ب اخ
ــل اخاقــی، پیراســته و  شــاخص پنجــم، صــاح اخاقــی و رفتــاری اســت. انســانها را تزکیــه و از مفاســد و رذائ
ــه،  ــة«.۱ تزکی ــاب و الحکم ــم الکت ــم و یعلّمه ــازد؛ »و یزّکیه ــی  می س ــاق و مزّک ــا اخ ــاِن ب ــد؛ انس ــاك می کن پ
ــرد. ــازی می ک ــی و انسان س ــراد، کار تربیت ــک اف ــر روی یکای ــی پیغمب ــت؛ یعن ــی اس ــای اصل ــی از آن پایه ه یک

شــاخص ششــم، اقتــدار و عــّزت اســت. جامعــه و نظــام نبــوی، توســری خور، وابســته، دنبالــه رو و دســت حاجــت 
بــه ســوی ایــن و آن درازکــن نیســت؛ عزیــز و مقتــدر و تصمیم گیــر اســت؛ صــاح خــود را کــه شــناخت، بــرای 

ــرد. ــش می ب ــود را پی ــد و کار خ ــاش می کن ــن آن ت تأمی
شــاخص هفتــم، کار و حرکــت و پیشــرفِت دائمــی اســت. توّقــف در نظــام نبــوی وجــود نــدارد؛ بــه طــور مرتّــب، 
ــام شــد؛ حــال بنشــینیم  ــر تم ــد: دیگ ــان بگوین ــک زم ــه ی ــد ک ــاق نمی افت حرکــت، کار و پیشــرفت اســت. اتف

۱. جمعه: ۲
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ــتگی آور و  ــت؛ کار خس ــی اس ــّذت آور و شادی بخش ــن کار، کاِر ل ــه ای ــدارد. البت ــود ن ــن وج ــم! ای ــتراحت کنی اس
ــوق  ــرو و ش ــاط و نی ــان نش ــه انس ــه ب ــت ک ــت؛ کاری اس ــده ای نیس ــه تعب آورن ــده و ب ــل کننده و ملول کنن کس

می دهــد.

دو ضرورت براى تشکيل نظام اسالمى
پیغمبــر وارد مدینــه شــد تــا ایــن نظــام را ســِر پــا و کامــل کنــد و آن را بــرای ابــد در تاریــخ، بــه عنــوان نمونــه 
ــه  ــل آن را ب ــت - توانســت، مث ــا قیام ــان خــودش ت ــد از زم ــخ - از بع ــای تاری ــر ج ــر کســی در ه ــا ه ــذارد ت بگ
ــد. البتــه ایجــاد چنیــن  ــه ســوی چنــان جامعــه ای برون ــا انســانها ب وجــود آورد و در دلهــا شــوق ایجــاد کنــد ت

ــاج دارد. ــانی احتی ــادی و انس ــای اعتق ــه پایه ه ــی، ب نظام

الف( وجود عقيده و انديشه صحيح
ــود.  ــا ش ــکار بن ــه آن اف ــر پای ــام ب ــن نظ ــا ای ــد ت ــته باش ــود داش ــی وج ــه های صحیح ــد و اندیش ــد عقای اّول بای
ــارف اســامی در دوران  ــه مع ــّزت انســان و بقی ــد و ع ــه توحی ــب کلم ــکار را در قال ــن اندیشــه ها و اف ــر ای پیغمب
ســیزده ســال مکــه تبییــن کــرده بــود؛ بعــد هــم در مدینــه و در تمــام آنــات و لحظــات تــا دم مــرگ، دائمــاً ایــن 

ــم داد.  ــرد و تعلی ــم ک ــن و آن تفهی ــه ای ــد - ب ــن نظامن ــای ای ــه پایه ه ــد را - ک ــارف بلن ــن مع ــکار و ای اف

ب( وجود پايه و ستونهاى انسانى
ــامی  ــام اس ــون نظ ــرد - چ ــرار گی ــا ق ــر دوش آنه ــا ب ــن بن ــا ای ــت ت ــانی الزم اس ــتونهای انس ــا و س دوم، پایه ه
ــود.  ــه وجــود آورده و آمــاده کــرده ب ــه فــرد نیســت - پیغمبــر بســیاری از ایــن ســتونها را هــم در مکــه ب ــم ب قائ
ــول و محصــول  ــا معل ــه ای کــه داشــتند - اینه ــا اختــاف مرتب ــد - ب ــر بودن ــه بزرگــوار پیغمب ــّده، صحاب ــک ع ی
ــل از  ــه قب ــد ک ــانی بودن ــم کس ــّده ه ــک ع ــد. ی ــه بودن ــاله مک ــخت سیزده س ــدت دوران س ــاش و مجاه ت
ــا  ــعدبن معاذها و ابی ایّوب ه ــل س ــد؛ از قبی ــده بودن ــود آم ــه وج ــر ب ــام پیغمب ــا پی ــرب ب ــر، در یث هجــرت پیغمب
و دیگــران. بعــد هــم کــه پیغمبــر آمــد، از لحظــه ورود، انسان ســازی را شــروع کــرد و روزبــه روز مدیــران الیــق، 
انســانهای بــزرگ، شــجاع، بــا گذشــت، بــا ایمــان، قــوی و بامعرفــت بــه عنــوان ســتونهای مســتحکم ایــن بنــای 

ــدند.  ــه ش ــع، وارد مدین ــامخ و رفی ش

بيدارى دلها از هجرت پيامبر)صلى اهلل عليه واله( به مدينه
ــه ایــن شــهر، یثــرب نامیــده می شــد و بعــد از آمــدن  ــه مدینــه - کــه قبــل از ورود پیامبــر ب هجــرت پیغمبــر ب
ــد  ــهر پیچی ــن ش ــای ای ــه در فض ــود ک ــاری ب ــوش به ــیم خ ــل نس ــت - مث ــام گرف ــی ن ــرت، مدینةالّنب آن حض
ــی  ــد. وقت ــدار ش ــه و بی ــا متوّج ــذا دله ــت؛ ل ــده اس ــود آم ــی به وج ــه گشایش ــد کأنّ ــاس کردن ــه احس و هم
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ــزده روز در  ــرت پان ــت و آن حض ــه اس ــک مدین ــا نزدی ــت - ُقب ــده اس ــا ش ــر وارد ُقب ــنیدند پیغمب ــردم ش ــه م ک
ــا  ــه ُقب ــردم ب ــه بیشــتر می شــد. بعضــی از م ــردم مدین ــه روز در دل م ــدن ایشــان روزب ــد - شــوق دی ــا مان آن ج
ــان  ــا ایش ــد ت ــر بودن ــه منتظ ــم در مدین ــّده ای ه ــتند؛ ع ــد و برمی گش ــارت می کردن ــر را زی ــد و پیغمب می رفتن
ــای  ــی در دله ــه توفان ــم، ب ــف و مای ــن نســیم لطی ــن شــوق و ای ــه شــد، ای ــر وارد مدین ــه پیغمب ــد ک ــد. بع بیای
ــتگیهای  ــف و وابس ــد و عواط ــه عقای ــد ک ــاس کردن ــان احس ــرد. ناگه ــوض ک ــا را ع ــد و دله ــل ش ــردم تبدی م
قبایلــی و تعّصبــات آنهــا، در چهــره و رفتــار و ســخن ایــن مــرد محــو شــده اســت و بــا دروازه جدیــدی بــه ســوی 
ــود کــه اّول در دلهــا انقــاب ایجــاد  ــم آفرینــش و معــارف اخاقــی آشــنا شــده اند. همیــن توفــان ب حقایــق عال
ــه  ــه اطــراف مدینــه گســترش پیــدا کــرد؛ ســپس دژ طبیعــی مکــه را تســخیر کــرد و ســرانجام ب کــرد؛ بعــد ب
راههــای دور قــدم گذاشــت و تــا اعمــاق دو امپراتــوری و کشــور بــزرِگ آن روز پیــش رفــت؛ و هرجــا رفــت، دلهــا 

ــود آورد.  ــه وج ــاب ب ــانها انق ــکان داد و در درون انس را ت

فتح مسلمانان صدر اسالم با نيروى ايمان
ــه  ــم ب ــوم ه ــورد هج ــای م ــد. ملته ــح کردن ــان فت ــروی ایم ــا نی ــران و روم را ب ــام، ای ــدر اس ــلمانان در ص مس
ــود  ــرای ایــن ب ــه وجــود می آمــد. شمشــیر ب ــد، در دلهایشــان نیــز ایــن ایمــان ب مجــردی کــه اینهــا را می دیدن
ــان را  ــان توف ــا هم ــه ج ــردم، هم ــوده ی م ــردارد؛ وااّل ت ــر راه ب ــدار را از س ــرکرده های زر و زورم ــا و س ــه مانعه ک
ــاِق خودشــان جــزو  ــا اعم ــران - ت ــی روم و ای ــم در آن روزگار - یعن ــوری عظی ــد و دو امپرات ــرده بودن ــت ک دریاف
نظــام و کشــور اســامی شــده بودنــد. همــه اینهــا چهــل ســال طــول کشــید؛ ده ســالش در زمــان پیغمبــر بــود؛ 

ــر. ــد از پیغمب ســی ســال هــم بع

تقدس بسيارى از مفاهيم امروزى از تعلمات پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
پیغمبــر بــه مجــّرد این کــه وارد مدینــه شــد، کار را شــروع کــرد. از جملــه شــگفتیهای زندگــی آن حضــرت ایــن 
اســت کــه در طــول ایــن ده ســال، یــک لحظــه را هــدر نــداد. دیــده نشــد کــه پیغمبــر از فشــاندن نــور معنویــت 
ــه او، میــدان جنــگ او،  ــد. بیــداری او، خــواب او، مســجد او، خان ــاز بمان و هدایــت و تعلیــم و تربیــت لحظــه ای ب
ــی  ــب برکت ــود. عج ــود - درس ب ــه ب ــا ک ــود او - هرج ــی او و وج ــرت خانوادگ ــن او، معاش ــازار رفت ــه و ب در کوچ
در چنیــن عمــری وجــود دارد! کســی کــه همــه تاریــخ را مســّخِر فکــر خــود کــرد و روی آن اثــر گذاشــت - کــه 
ــرای بشــریت تقــّدس پیــدا کــرد؛ مثــل مفهــوم  مــن بارهــا گفتــه ام، بســیاری از مفاهیمــی کــه قرنهــای بعــد ب
ــان چنیــن  ــود؛ در تعالیــم ســایر ادی ــت و مردم ســاالری، همــه تحــت تأثیــر تعلیــم او ب ــرادری، عدال مســاوات، ب
چیزهایــی وجــود نداشــت و یــا الاقــل بــه منصــه ظهــور نرســیده بــود - فقــط ده ســال کار حکومتــی و سیاســی و 

ــود. چــه عمــر بابرکتــی!  جمعــی کــرده ب
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موضعگيرى مشخص پيامبر)صلى اهلل عليه واله( از ابتداى ورود به مدينه
ــد  ــرب ش ــهر یث ــود، وارد ش ــوار آن ب ــر س ــه پیغمب ــه ای ک ــرد. ناق ــخص ک ــود را مش ــری خ از اّوِل ورود، موضعگی
ــرای خــودش  ــم ب ــه ای ه ــر محلّ ــود؛ ه ــه ب ــه محلّ ــه، محلّ ــهر مدین ــان، ش ــد. در آن زم ــردم دور آن را گرفتن و م
ــل  ــه اوس و قبای ــته ب ــل وابس ــود: قبای ــه ای ب ــه قبیل ــق ب ــت و متعلّ ــی داش ــار و بزرگان ــا و حص ــا، کوچه ه خانه ه
ــه  ــل ک ــای قبای ــدام از قلعه ه ــر ک ــِو ه ــد، جل ــرب ش ــهر یث ــر وارد ش ــتر پیغمب ــی ش ــزرج. وقت ــه خ ــته ب وابس
ــروت  ــی، ث ــه، زندگ ــا؛ خان ــا این ج ! بی ــول اهللَّ ــا رس ــد: ی ــتر را گرفتن ــِو ش ــد و جل ــرون آمدن ــزرگان بی ــید، ب رس
ــال دســتور  ــورة«؛۲ دنب ــا مأم ــد؛ »انّه ــاز کنی ــن شــتر را ب ــِو ای ــود: جل ــر فرم ــو. پیغمب ــار ت ــا در اختی ــِی م و راحت
ــزرگان، اشــراف،  ــاز ب ــه بعــدی رســید. ب ــه محلّ ــا ب ــد ت ــاز کردن ــرود. جلــِو شــتر را ب حرکــت می کنــد؛ بگذاریــد ب
ــا؛  ــرود بی ــا ف ! این ج ــول اهللَّ ــا رس ــد: ی ــر را گرفتن ــه پیغمب ــِو ناق ــد جل ــان آمدن ــخصّیتها و جوان ــردان، ش پیرم
ــود:  ــتیم. فرم ــت هس ــا در خدمت ــه م ــم؛ هم ــارت می گذاری ــی، در اختی ــه بخواه ــت؛ هرچ ــه توس ــا خان این ج
ــه شــتر راه  ــه محلّ ــه ب ــورة«. همین طــور محلّ ــا مأم ــد؛ »انّه ــه ده ــه راهــش ادام ــد شــتر ب ــد؛ بگذاری ــار بروی کن
ــواده اســت - رســید. مــردان بنی النجــار  ــه بنی النجــار - کــه مــادر پیغمبــر جــزو ایــن خان ــه محلّ ــا ب می رفــت ت
ــم؛  ــاوند تویی ــا خویش ! م ــول اهللَّ ــا رس ــد: ی ــد و گفتن ــو آمدن ــذا جل ــدند؛ ل ــوب می ش ــر محس ــای پیغمب دایی ه
ــاز  ــد. راه را ب ــار بروی ــورة«؛ کن ــا مأم ــه؛ »انّه ــود: ن ــا. فرم ــرود بی ــا ف ــزل م ــار توســت؛ در من ــا در اختی هســتی م
کردنــد. شــتر بــه فقیرنشــین تریِن محــّات مدینــه آمــد و در جایــی نشســت. همــه نــگاه کردنــد ببیننــد خانــه 
ــه. خــودش  ــن آدمهــای مدین ــا یکــی از فقیرتری ــن ی ــوب انصــاری اســت؛ فقیرتری ــه ابی ایّ ــد خان کیســت؛ دیدن
ــه  ــم ب ــر ه ــد. پیغمب ــه بردن ــل خان ــتند و داخ ــر را برداش ــاث پیغمب ــد و اث ــرش آمدن ــتمند و فقی ــواده مس و خان
ــا  ــال اینه ــه و امث ــاِن قبیل ــذان و صاحب ــراف و متنّف ــان و اش ــه اعی ــد و ب ــا ش ــه آنه ــان، وارد خان ــوان میهم عن
ــه  ــوم شــد کــه ایــن شــخص، وابســته ب دســت رد زد؛ یعنــی موضــع اجتماعــی خــودش را مشــّخص کــرد؛ معل
ــررو  پــول و حیثیــت قبیلــه ای و شــرِف ریاســت فــان قبیلــه و وابســته بــه قــوم و خویــش و فامیــل و آدمهــای پُ
ــه در  ــرد ک ــّخص ک ــه اّول مش ــاعت و لحظ ــان س ــد. از هم ــد ش ــت و نخواه ــا نیس ــال اینه ــت هم انداز و امث و پش
برخــورد و تعامــل اجتماعــی، طــرف کــدام گــروه و طرفــدار کــدام جمعیــت اســت و وجــود او بــرای چــه کســانی 

ــود.  ــد ب ــع خواه بیشــتر ناف

نفع بيشتر محرومين از پيامبر)صلى اهلل عليه واله( و تعاليم او 
ــرد  ــّق بیشــتری می ب ــراً ح ــر اســت، قه ــه محرومت ــس ک ــا آن ک ــد؛ ام ــع می برن ــم او نف ــر و تعالی ــه از پیغمب هم
ــن زمیــن  ــود. فرمــود ای ــاده ای ب ــِن افت ــوب انصــاری، زمی ــه ابی ایّ ــِو خان ــد جبــران محرومیتــش بشــود. جل و بای
ــد  ــد. بع ــن را خری ــود داد و آن زمی ــول از کیســه خ ــم اســت. پ ــه یتی ــه دو بچ ــق ب ــد متعلّ ــال کیســت؟ گفتن م
فرمــود در ایــن زمیــن مســجد می ســازیم؛ یعنــی یــک مرکــز سیاســی، عبــادی، اجتماعــی و حکومتــی؛ یعنــی 
ــن  ــد. زمی ــه ســاختن مســجد کردن ــذا شــروع ب ــود؛ ل ــت الزم ب ــوان مرکزیّ ــه عن ــی ب ــردم. جای ــع م ــز تجّم مرک
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ــه،  ــه آن دو بچ ــا این ک ــد. ب ــود خری ــول خ ــا پ ــرد؛ آن را ب ــب بخشــیدگی نک مســجد را از کســی نخواســت و طل
پــدر و مدافــع نداشــتند؛ امــا پیغمبــر مثــل پــدر و مدافــع آنهــا، حّقشــان را تمــام و کمــال رعایــت کــرد. وقتــی 
بنــا شــد مســجد بســازند، خــود پیغمبــر جــزو اّولیــن کســان یــا اّولیــن کســی بــود کــه آمــد بیــل را بــه دســت 
ــه کار  ــه عنــوان یــک کار تشــریفاتی، بلکــه واقعــاً شــروع ب ــه ب ــه کنــدِن پــی مســجد کــرد؛ ن گرفــت و شــروع ب
کــرد و عــرق ریخــت. طــوری کار کــرد کــه بعضــی از کســانی کــه کنــاری نشســته بودنــد، گفتنــد مــا بنشــینیم 
و پیغمبــر این طــور کار کنــد!؟ پــس مــا هــم می رویــم کار می کنیــم؛ لــذا آمدنــد و مســجد را در مــدت 
ــرای خــودش  کوتاهــی ســاختند. پیغمبــر - ایــن رهبــر واال و مقتــدر - نشــان داد کــه هیــچ حــّق اختصاصــی ب

ــد در آن ســهمی داشــته باشــد. ــرد، او هــم بای ــل نیســت. اگــر بناســت کاری انجــام گی قائ

تدابير هوشيارانه پيامبر)صلى اهلل عليه واله( در سياست اداره نظام
بعــد، تدبیــر و سیاســت اداره آن نظــام را طّراحــی کــرد. وقتــی انســان نــگاه می کنــد و می بینــد قــدم بــه قــدم، 
ــه  ــع، چ ــوی و قاط ــم ق ــزم و تصمی ــر آن ع ــت س ــه پش ــد ک ــت، می فهم ــه اس ــش رفت ــیارانه پی ــه و هوش مدبّران
ــی ممکــن نیســت.  ــا وحــی اله ــر جــز ب ــه علی الّظاه ــه اســت ک ــرار گرفت ــی ق ــر و محاســبه دقیق اندیشــه و فک
امــروز هــم کســانی کــه بخواهنــد اوضــاع آن ده ســال را قــدم بــه قــدم دنبــال کننــد، چیــزی نمی فهمنــد. اگــر 
ــب  ــد ترتی ــد و ببین ــگاه کن ــد ن ــزی ملتفــت نمی شــود؛ بای ــد، چی ــه حســاب کن ــه ای را جداگان ــر واقع انســان ه
ــا محاســبه صحیــح انجــام گرفتــه اســت. ــه، هوشــیارانه و ب ــه اســت؛ چطــور همــه ایــن کارهــا مدبّران کار چگون

الف( ايجاد وحدت بين مردم
اّول، ایجــاد وحــدت اســت. همــه مــردم مدینــه کــه مســلمان نشــدند؛ اکثــراً مســلمان شــدند و تعــداد بســیار 
ــه  ــاع، قبیل ــه بنی قینق ــودی - قبیل ــّم یه ــه مه ــه قبیل ــا، س ــر اینه ــاوه ب ــد. ع ــلمان ماندن ــم نامس ــی ه کم
ــه  ــان ک ــِی خودش ــای اختصاص ــی در قلعه ه ــد؛ یعن ــاکن بودن ــه س ــه - در مدین ــه بنی قریظ ــر و قبیل بنی النضی
ــه مدینــه بــه صــد ســال، دویســت ســال  ــد. آمــدِن اینهــا ب ــود: زندگــی می کردن ــه مدینــه چســبیده ب تقریبــاً ب

ــی دارد.  ــی و مفّصل ــتان طوالن ــودش داس ــد، خ ــده بودن ــرا آم ــه چ ــت و این ک ــل از آن برمی گش قب

سه خصوصيت يهوديان مدينه در زمان پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
در زمانــی کــه پیغمبــر اکــرم وارد مدینــه شــد، خصوصّیــت ایــن یهودیهــا در دو، ســه چیــز بــود: یکــی ایــن بــود 
ــع  ــِی مدینــه، بهتریــن مــزارع کشــاورزی، بهتریــن تجارتهــای ســودده و ســودبخش ترین صنای ــروت اصل کــه ث
- ســاخت طــاآالت و امثــال ایــن چیزهــا - در اختیارشــان بــود. بیشــتر مــردم مدینــه در مــوارد نیــاز بــه اینهــا 
ــه در  ــش هم ــی، ری ــاظ مال ــی از لح ــد؛ یعن ــا می پرداختن ــد و رب ــرض می گرفتن ــول ق ــد؛ پ ــه می کردن مراجع

ــود.  ــا ب دســت یهودیه
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ــون،  ــارف گوناگ ــا مع ــد و ب ــاب بودن ــل کت ــون اه ــتند. چ ــی داش ــری فرهنگ ــه برت ــردم مدین ــر م ــه ب دوم این ک
ــلّط  ــذا تس ــد؛ ل ــنا بودن ــود، آش ــیار دور ب ــه، بس ــیهای مدین ــن نیمه وحش ــه از ذه ــائلی ک ــی و مس ــارف دین مع
ــه  ــک طبق ــه ی ــا در مدین ــم، یهودیه ــت کنی ــروز صحب ــان ام ــه زب ــم ب ــر بخواهی ــع اگ ــتند. در واق ــری داش فک
ــی  ــه آن جای ــد. البت ــر و مســخره می کردن ــق و تحقی ــردم آن جــا را تحمی ــذا م روشــنفکر محســوب می شــدند؛ ل
ــر  ــا برت ــه طــور طبیعــی اینه ــد؛ لیکــن ب ــود، کوچکــی هــم می کردن کــه خطــری متوّجه شــان می شــد و الزم ب

ــد.  بودن
خصوصیــت ســوم ایــن بــود کــه بــا جاهــای دوردســت هــم ارتبــاط داشــتند؛ یعنــی محــدود بــه فضــای مدینــه 
ــد؛ بنابرایــن پیغمبــر بایــد حســاب اینهــا را می کــرد. پیغمبــر اکــرم  ــد. یهودیهــا واقعیتــی در مدینــه بودن نبودن

یــک میثــاِق دســتجمعِی عمومــی ایجــاد کــرد. 
ــردم  ــزی از م ــه چی ــدون این ک ــد، ب ــراردادی باش ــچ ق ــه هی ــدون این ک ــد، ب ــه ش ــرت وارد مدین ــی آن حض وقت
ــه  ــن جامع ــرِی ای ــه رهب ــرده باشــند، روشــن شــد ک ــره ای ک ــاره مذاک ــردم دراین ب ــه م ــدون این ک ــد و ب بخواه
ــق بــه ایــن مــرد اســت؛ یعنــی شــخصیت و عظمــت نبــوی بــه طــور طبیعــی همــه را در مقابــل او خاضــع  متعلّ
ــد.  ــدام کنن ــت و اق ــورش حرک ــر مح ــه ب ــد هم ــد، بای ــه می گوی ــت و آنچ ــر اس ــه او رهب ــد ک ــوم ش ــرد؛ معل ک
پیغمبــر میثاقــی نوشــت کــه مــورد قبــول همــه قــرار گرفــت. ایــن میثــاق دربــاره تعامــل اجتماعــی، معامــات، 
ــود. همــه اینهــا نوشــته و ثبــت  ــا غیرمســلمانها ب ــا یهودیهــا و ب ــا مخالفــان، ب منازعــات، دیــه، روابــط پیغمبــر ب

ــه اســت. ــخ قدیمــی را گرفت ــزرگ تواری شــد؛ مفّصــل هــم هســت؛ شــاید دو ســه صفحــه کتابهــای ب

ب( ايجاد اخوت و برادرى
ــی  ــه ای و جدای ــرور قبیل ــی و غ ــای خراف ــود. اشــرافیگری و تعّصبه ــم، ایجــاد اخــّوت ب ــدِی بســیار مه ــدام بع اق
قشــرهای گوناگــون مــردم از یکدیگــر، مهمتریــن بــای جوامــع متعّصــب و جاهلــی آن روز عــرب بــود. پیغمبــر 
بــا ایجــاد اخــّوت، اینهــا را زیــر پــای خــودش لــه کــرد. بیــن فــان رئیــس قبیلــه بــا فــان آدم بســیار پاییــن و 
ــرادری  ــن ب ــل ای ــال می ــا کم ــم ب ــا ه ــد؛ آنه ــم برادری ــا ه ــر ب ــت شــما دو نف ــرد. گف ــط، اخــّوت ایجــاد ک متوّس
ــن کار،  ــا ای ــرار داد و ب ــه ق ــده و آزادی یافت ــردگاِن مسلمان ش ــار ب ــزرگان را در کن ــراف و ب ــد. اش ــول کردن را قب
ــد،  ــاب کنن ــؤّذن انتخ ــجد، م ــرای مس ــتند ب ــی می خواس ــرد. وقت ــن ب ــی را از بی ــدت اجتماع ــع وح ــه موان هم
ــان  ــا از می ــد؛ ام ــّدد بودن ــته متع ــخصیتهای برجس ــف و ش ــد، معاری ــاد بودن ــا زی ــا و خوش قیافه ه خوش صداه
ــادری  ــدر و م ــی و پ ــه شــرف خانوادگ ــه صــوت و ن ــی، ن ــه زیبای ــرد. ن ــال حبشــی را انتخــاب ک ــا ب ــه اینه هم
ــود.  ــاك ب ــن راه م ــداکاری در ای ــان دادن ف ــدا و نش ــدت در راه خ ــان، مجاه ــام و ایم ــط اس ــود؛ فق ــرح ب مط
ببینیــد چطــور ارزشــها را در عمــل مشــّخص کــرد. بیــش از آنچــه کــه حــرف او بخواهــد در دلهــا اثــر بگــذارد، 

ــر گذاشــت. ــا اث ــای او در دله ــیره و ممش ــل و س عم
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مراحل شالوده ريزى نظام توسط پيامبر)صلى اهلل عليه واله( در مدينه
بــرای آن کــه ایــن کار بــه ســامان برســد، ســه مرحلــه وجــود داشــت: مرحلــه اول، شــالوده ریزی نظــام بــود کــه 
ــده روبه رشــد و نمــوی کــه  ــود. موجــود زن ــن نظــام ب ــه دوم، حراســت از ای ــن کارهــا انجــام گرفــت. مرحل ــا ای ب
ــر  ــر پیغمب ــمن دارد. اگ ــراً دش ــد، قه ــر می کنن ــاس خط ــند، از او احس ــر او را بشناس ــدرت اگ ــان ق ــه صاحب هم
نتوانــد در مقابــل دشــمن، هوشــیارانه از ایــن مولــود طبیعــِی مبــارك حراســت کنــد، ایــن نظــام از بیــن خواهــد 
ــذا بایــد حراســت کنــد. مرحلــه ســوم، عبــارت از تکمیــل و  ــود؛ ل رفــت و همــه زحماتــش بی حاصــل خواهــد ب
ــم  ــرض ه ــن ســه کار در ع ــدم اّول اســت. ای ــی نیســت؛ شــالوده ریزی، ق ســازندگی بناســت. شــالوده ریزی کاف
ــمنان  ــه دش ــم ماحظ ــالوده ریزی ه ــن ش ــا در همی ــت؛ ام ــه اّول اس ــالوده ریزی در درج ــرد. ش ــام می گی انج
شــده اســت و بعــد از ایــن هــم حراســت ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. در همیــن شــالوده ریزی، بــه بنــای اشــخاص 

و بنیانهــای اجتماعــی نیــز توّجــه شــده اســت و بعــد از ایــن هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

پنج دشمن اصلى تازه متولد شده در جامعه پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
1( قبايل نيمه وحشى اطراف مدينه

پیغمبر نگاه می کند و می بیند پنج دشمن اصلی، این جامعه تازه متولّد شده را تهدید می کنند:
ــد. یــک وقــت ممکــن اســت  یــک دشــمن، کوچــک و کم اهمیــت اســت؛ امــا درعین حــال نبایــد از او غافــل مان
یــک خطــر بــزرگ بــه وجــود آورد. او کــدام اســت؟ قبایــل نیمه وحشــی اطــراف مدینــه. بــه فاصلــه ده فرســخ، 
پانــزده فرســخ، بیســت فرســخ از مدینــه، قبایــل نیمه وحشــی ای وجــود دارنــد کــه تمــام زندگــی آنهــا عبــارت 
ــر بخواهــد در  ــر اگ ــدن اســت. پیغمب ــادن و از همدیگــر قاپی ــه جــان هــم افت ــارت و ب ــزی و غ از جنــگ و خونری
ــه وجــود آورد، بایــد حســاب اینهــا را بکنــد. پیغمبــر فکــر  مدینــه نظــام اجتماعــِی ســالم و مطمئــن و آرامــی ب
اینهــا را کــرد. در هــر کــدام از آنهــا اگــر نشــانه صــاح و هدایــت بــود، بــا آنهــا پیمــان بســت؛ اول هــم نگفــت کــه 
حتمــاً بیاییــد مســلمان شــوید؛ نــه، کافــر و مشــرك هــم بودنــد؛ امــا بــا اینهــا پیمــان بســت تــا تعــّرض نکننــد. 
پیغمبــر بــر عهــد و پیمــاِن خــودش، بســیار پــا فشــاری می کــرد و پایــدار بــود؛ کــه ایــن را هــم عــرض خواهــم 
ــت.  ــر عــاج کــرد و خــودش ســراغ آنهــا رف ــد، پیغمب ــل اعتمــاد نبودن ــد و قاب ــی را کــه شــریر بودن کــرد. آنهای
ــراغ  ــر را س ــت نف ــتاد، بیس ــه فرس ــان قبیل ــراغ ف ــر را س ــاه نف ــر پنج ــنیده اید پیغمب ــه ش ــریه هایی ک ــن س ای
فــان قبیلــه، مربــوط بــه اینهاســت؛ کســانی کــه خــوی و طبیعــت آنهــا آرام پذیــر و هدایت پذیــر و صاح پذیــر 
ــت و  ــا رف ــر ســراغ آنه ــذا پیغمب ــد. ل ــد زندگــی کنن ــدرت نمی توانن ــزی و اســتفاده از ق ــا خونری نیســت و جــز ب

آنهــا را منکــوب کــرد و ســر جــای خودشــان نشــاند.

2( گروه اشراِف متکّبِر قدرتمنِد متنّفذ در مکه
ــای  ــه معن ــِت ب ــه حکوم ــه در مک ــت ک ــت اس ــت. درس ــت اس ــک مرکزیّ ــه ی ــت ک ــه اس ــمن دوم، مک دش
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ــت  ــه حکوم ــر مک ــم ب ــا ه ــذ ب ــِد متنّف ــِر قدرتمن ــروه اشــراِف متکّب ــک گ ــا ی ــج خــودش وجــود نداشــت؛ ام رای
ــد.  ــا یکدیگــر همدســت بودن ــد، ب ــود جدی ــل ایــن مول ــا هــم اختــاف داشــتند، امــا در مقاب ــد. اینهــا ب می کردن
پیغمبــر می دانســت خطــر عمــده از ناحیــه آنهاســت؛ همین طــور هــم در عمــل اتّفــاق افتــاد. پیغمبــر 
ــا  ــذا ســراغ آنه ــت؛ ل ــد یاف ــا فرصــت خواهن ــاً آنه ــد، یقین ــا ســراغش بیاین ــا آنه ــر بنشــیند ت ــرد اگ احســاس ک
ــر  ــرد؛ پیغمب ــور می ک ــه عب ــی مدین ــا از نزدیک ــِی آنه ــرد. راه کاروان ــت نک ــه حرک ــرف مک ــه ط ــا ب ــت؛ منته رف
ــر  ــود. پیغمب ــا در اّوِل کار ب ــن تعّرضه ــِن ای ــدر، مهمتری ــگ ب ــه جن ــرد، ک ــا شــروع ک ــه آنه ــّرض خــودش را ب تع
تعــّرض را شــروع کــرد؛ آنهــا هــم بــا تعّصــب و پیگیــری و لجاجــت بــه جنــگ آن حضــرت آمدنــد. تقریبــاً چهــار، 
ــود؛ یعنــی پیغمبــر آنهــا را بــه حــال خودشــان رهــا نمی کــرد؛ آنهــا هــم امیــدوار  ــه ب پنــج ســال وضــع این گون
بودنــد کــه بتواننــد ایــن مولــود جدیــد - یعنــی نظــام اســامی - را کــه از آن احســاس خطــر می کردنــد، ریشــه 

ــود. ــه ب ــن زمین ــاد، در همی ــاق افت ــه اتّف ــّدد دیگــری ک ــای متع ــد و جنگه ــگ اُح ــد. جن ــن کنن ک

آخرين جنگ پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
ــود.  ــای بســیار مهــم - ب ــدق - یکــی از آن جنگه ــد، جنــگ خن ــر آمدن ــا ســراغ پیغمب ــه آنه ــن جنگــی ک آخری
ــر و دویســت  ــم پیغمب ــد می روی ــد و گفتن ــم کمــک گرفتن ــران ه ــد و از دیگ ــع کردن ــه ی نیرویشــان را جم هم
ــم  ــارت می کنی ــم غ ــه را ه ــم؛ مدین ــام می کنی ــل ع ــک او را قت ــاران نزدی ــر از ی ــد نف ــر، پانص ــیصد نف ــر، س نف
ــند،  ــه برس ــه مدین ــا ب ــه اینه ــل از آن ک ــد. قب ــد مان ــا نخواه ــری از اینه ــچ اث ــر هی ــم؛ دیگ ــوده برمی گردی و آس
پیغمبــر اکــرم از قضایــا مّطلــع شــد و آن خنــدق معــروف را َکنــد. یــک طــرف مدینــه قابــل نفــوذ بــود؛ لــذا در 
آن جــا خندقــی تقریبــاً بــه عــرض چهــل متــر َکندنــد. مــاه رمضــان بــود. طبــق بعضــی از روایــات، هــوا بســیار 
ــود  ــی وج ــکات فراوان ــذا مش ــتند؛ ل ــدی نداش ــردم درآم ــود و م ــده ب ــم نش ــی ه ــال بارندگ ــود؛ آن س ــرد ب س
داشــت. ســخت تر از همــه، پیغمبــر کار کــرد. در کنــدن خنــدق، هرجــا دیــد کســی خســته شــده و گیــر کــرده 
ــی  ــردن؛ یعن ــه کار ک ــرد ب ــا می ک ــت و بن ــگ را از او می گرف ــت کلن ــر می رف ــرود، پیغمب ــش ب ــد پی و نمی توان
فقــط بــا دســتور حضــور نداشــت؛ بــا تــِن خــود در وســط جمعیــت حضــور داشــت. کّفــار، مقابــل خنــدق آمدند، 
ــود  ــر فرم ــد. پیغمب ــور شــدند برگردن ــاکام مجب ــوس و ن ــذا شکســته و مفتضــح و مأی ــد؛ ل ــد نمی توانن ــا دیدن ام
تمــام شــد؛ ایــن آخریــن حملــه قریــش مکــه بــه ماســت. از حــاال دیگــر نوبــت ماســت؛ مــا بــه طــرف مکــه و بــه 

ــم. ــا می روی ــراغ آنه س

ماجراى صلح حديبّيه 
ــی  ــه یک ــه۳ - ک ــرای حدیبّی ــم. ماج ــره بیایی ــارت عم ــه زی ــم ب ــا می خواهی ــت م ــر گف ــد از آن، پیغمب ــال بع س
ــرف  ــه ط ــره ب ــه قصــد عم ــر ب ــاد. پیغمب ــاق افت ــان اتّف ــن زم ــز و پُرمعناســت - در ای ــای بســیار پُرمغ از ماجراه
ــرام  ــاه حــرام احت ــه م ــم ب ــا ه ــگ نیســت و آنه ــاه جن ــه م ــاه حــرام - ک ــد در م ــا دیدن ــرد. آنه مکــه حرکــت ک
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ــا ایــن موّفقیــت،  ــد بیایــد؟ ب ــاز بگذارن ــه طــرف مکــه می آیــد. چــه کار کننــد؟ راه را ب می گذاشــتند - پیغمبــر ب
چــه کار خواهنــد کــرد و چطــور می تواننــد در مقابــل او بایســتند؟ آیــا در مــاه حــرام برونــد بــا او جنــگ کننــد؟ 
ــر  ــد؛ و اگ ــه بیای ــه مک ــم او ب ــم و نمی گذاری ــد می روی ــد و گفتن ــم گرفتن ــد؟ باالخــره تصمی ــگ کنن ــه جن چگون
ــر، کاری کــرد کــه آنهــا نشســتند  ــن تدبی ــا عالی تری ــر ب ــم. پیغمب ــم، قتل عامشــان می کنی ــدا کردی ــه ای پی بهان
ــه  ــر منطق ــا آورد و در سرتاس ــره بج ــد و عم ــد بیای ــال بع ــا س ــردد؛ ام ــا برگ ــد ت ــاء کردن ــرارداد امض ــا او ق و ب
ــد:  ــرآن می فرمای ــا خــدای متعــال در ق ــح اســت؛ ام ــاز باشــد. اســمش صل ــر فضــا ب ــرای تبلیغــات پیغمب هــم ب
ــه َمراجــع صحیــح  ــم. اگــر کســانی ب ــو فتــح مبینــی ایجــاد کردی ــرای ت ــا فتحنــا لــک فتحــا مبینــا«؛4 مــا ب »انّ
ــد  ــال بع ــت. س ــب اس ــدر عجی ــه چق ــرای حدیبّی ــه ماج ــد ک ــد دی ــد، خواهن ــه کنن ــخ، مراجع ــم تاری و محک
ــی  ــدش - یعن ــال بع ــد. س ــاد ش ــه روز زی ــوار روزب ــوکت آن بزرگ ــا، ش ــم آنه ــت و علی رغ ــره رف ــه عم ــر ب پیغمب
ــم  ــه فتحــی عظی ــرد، ک ــح ک ــت و مکــه را فت ــر رف ــد، پیغمب ــرده بودن ــد ک ــار نقــض عه ــه کّف ســال هشــتم - ک
ــه،  ــه، قدرتمندان ــم مدبّران ــمن ه ــن دش ــا ای ــر ب ــن پیغمب ــود. بنابرای ــرت ب ــدار آن حض ــلّط و اقت ــی از تس و حاک
ــه روز و  ــرد و روزب ــورد ک ــینی برخ ــدم عقب نش ــک ق ــی ی ــدون حّت ــتپاچگی و ب ــدون دس ــه، ب ــر و حوصل ــا صب ب

ــت. ــش رف ــو پی ــرف جل ــه ط ــه ب لحظه به لحظ

3( يهودى هاى اخالل گر و موذى در مکه
ــر در  ــا پیغمب ــدند ب ــر ش ــه حاض ــه علی العجال ــی ک ــگاِن نامطمئن ــی بیگان ــد؛ یعن ــا بودن ــوم، یهودیه ــمن س دش
مدینــه زندگــی کننــد؛ امــا دســت از موذیگــری و اخالگــری و تخریــب برنمی داشــتند. اگــر نــگاه کنیــد، بخــش 
ــا  ــه برخــورد و مبــارزه فرهنگــی پیغمبــر ب ــوط ب مهمــی از ســوره بقــره و بعضــی از ســوره های دیگــر قــرآن مرب
یهــود اســت. چــون گفتیــم اینهــا فرهنگــی بودنــد؛ آگاهیهایــی داشــتند؛ روی ذهنهــای مــردم ضعیف االیمــان 
ــا  ــد. اینه ــم می انداختن ــان ه ــه ج ــد و ب ــد می کردن ــردم را ناامی ــد؛ م ــه می کردن ــتند؛ توطئ ــاد می گذاش ــِر زی اث
ــه  ــد ک ــا بع ــرد؛ ام ــدارا ک ــا م ــا اینه ــه می توانســت، ب ــی ک ــا آن جای ــر ت ــد. پیغمب ــازمان یافته ای بودن دشــمن س
ــردار نیســتند، مجازاتشــان کــرد. پیغمبــر، بیخــود و بــدون مقّدمــه هــم ســراغ اینهــا نرفــت؛  دیــد اینهــا مداراب
ــا را مجــازات کــرد. اّول،  ــق آن عمــل، آنه ــر طب ــر ب ــد و پیغمب ــی انجــام دادن ــه عمل ــن ســه قبیل هــر کــدام از ای
ــد؛  ــد از آن جــا بروی ــد؛ پیغمبــر سراغشــان رفــت و فرمــود بای ــت کردن ــه پیغمبــر خیان ــد کــه ب بنی قینقــاع بودن
اینهــا را کــوچ داد و از آن منطقــه بیــرون کــرد و تمــام امکاناتشــان بــرای مســلمانها مانــد. دســته دوم، بنی نضیــر 
ــذا پیغمبــر فرمــود مقــداری از  ــد. اینهــا هــم خیانــت کردنــد - کــه داســتان خیانتهایشــان مهــم اســت - ل بودن
وســایلتان را برداریــد و برویــد؛ اینهــا هــم مجبــور شــدند و رفتنــد. دســته ســوم بنی قریظــه بودنــد کــه پیغمبــر 
امــان و اجازه شــان داد تــا بماننــد؛ اینهــا را بیــرون نکــرد؛ بــا اینهــا پیمــان بســت تــا در جنــگ خنــدق نگذارنــد 
ــا دشــمن پیمــان بســتند  ــد و ب ــا ناجوانمــردی کردن ــا اینه ــه شــود؛ ام دشــمن از طــرف محاتشــان وارد مدین
ــد، بلکــه  ــدار نماندن ــا پیغمبــر پای ــه پیمانشــان ب ــه فقــط ب ــه پیغمبــر حملــه کننــد! یعنــی ن ــا در کنــار آنهــا ب ت
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ــود و محــات  ــود - خنــدق حفــر کــرده ب در آن حالــی کــه پیغمبــر یــک قســمت مدینــه را - کــه قابــل نفــوذ ب
ــا  ــد ب ــا رفتن ــد، اینه ــه دشــمن از آن جــا بیای ــن می شــدند ک ــع از ای ــد مان ــه بای ــود ک ــا در طــرف دیگــری ب اینه
ــه  ــت ب ــوند و از پش ــه ش ــا وارد مدین ــترکاً - از آن ج ــا - مش ــمن و آنه ــا دش ــد ت ــو کردن ــره و گفتگ ــمن مذاک دش
پیغمبــر خنجــر بزننــد! پیغمبــر در اثنــای توطئــه اینهــا، ماجــرا را فهمیــد. محاصــره مدینــه، قریــب یــک مــاه 
طــول کشــیده بــود؛ در اواســط ایــن یــک مــاه بــود کــه اینهــا ایــن خیانــت را کردنــد. پیغمبــر مّطلــع شــد کــه 
ــا یــک تدبیــر بســیار هوشــیارانه، کاری کــرد کــه بیــن اینهــا و قریــش بــه  اینهــا چنیــن تصمیمــی گرفته انــد. ب
ــر  ــش از همدیگ ــا و قری ــان اینه ــه اطمین ــرد ک ــته اند - کاری ک ــخ نوش ــش را در تاری ــه ماجرای ــورد - ک ــم خ ه
ــا را  ــی اینه ــود؛ یعن ــا ب ــر همین ج ــای پیغمب ــیار زیب ــِی بس ــِی سیاس ــای جنگ ــی از آن حیله ه ــد. یک ــلب ش س
ــد  ــت خوردن ــان شکس ــش و همپیمانانش ــه قری ــد ک ــد. بع ــه بزنن ــد لطم ــا نتوانن ــرد ت ــف ک ــه متوق علی العجال
ــه برگشــت،  ــان روزی ک ــه برگشــت. هم ــه مدین ــر ب ــد، پیغمب ــه رفتن ــه طــرف مک ــدق جــدا شــدند و ب و از خن
ــا  ــه آن ج ــم ب ــم؛ راه بیفتی ــه می خوانی ــای بنی قریظ ــِو قلعه ه ــر را جل ــاز عص ــود نم ــد و فرم ــر را خوان ــاز ظه نم
ــن  ــت وپنج روز بی ــرد. بیس ــره ک ــا را محاص ــت و آنه ــرد؛ رف ــل نک ــم معط ــب ه ــک ش ــی ی ــی حّت ــم؛ یعن بروی
اینهــا محاصــره و درگیــری بــود؛ بعــد پیغمبــر همــه مــردان جنگــی اینهــا را بــه قتــل رســاند؛ چــون خیانتشــان 
ــود را -  ــمنِی یه ــی دش ــرد؛ یعن ــورد ک ــه برخ ــا این گون ــا اینه ــر ب ــد. پیغمب ــاح نبودن ــل اص ــود و قاب ــر ب بزرگت
ــه  ــر - این گون ــان خیب ــه یهودی ــدش در قضی ــر، بع ــه ی بنی نضی ــش در قضی ــه، قبل ــه بنی قریظ ــاً در قضی عمدت
ــع کــرد. در هیچکــدام از  ــا اخــاق واالی انســانی از ســر مســلمانها رف ــری و همــراه ب ــدرت و پیگی ــر و ق ــا تدبی ب
ایــن قضایــا، پیغمبــر نقــض عهــد نکــرد؛ حّتــی دشــمنان اســام هــم ایــن را قبــول دارنــد کــه پیغمبــر در ایــن 

ــد. ــد کــه نقــض عهــد کردن ــا هیــچ نقــض عهــدی نکــرد؛ آنهــا بودن قضای

4( منافقين معاند، تنگ نظر و آماده همکارى با دشمن
ــان آورده  ــان ایم ــه زب ــه ب ــانی ک ــد؛ کس ــردم بودن ــل م ــن در داخ ــد. منافقی ــن بودن ــارم، منافقی ــمن چه دش
ــمن،  ــا دش ــکاری ب ــاده هم ــر و آم ــد، تنگ نظ ــت، معان ــان پس ــتند؛ مردم ــان نداش ــن ایم ــا در باط ــد، ام بودن
ــاده و  ــه آم ــازمان یافته ای ک ــمن س ــا دش ــر ب ــود. پیغمب ــن ب ــود ای ــا یه ــا ب ــرق اینه ــازمان نیافته. ف ــا س منته
ــه آنهــا امــان نمی دهــد؛ امــا  ــا یهــود رفتــار می کنــد و ب ــد، مثــل برخــورد ب ــه بزن ــا ضرب ــه اســت ت منتظــر حمل
ــت،  ــان اس ــردی دارد و بی ایم ــای ف ــمنیها و خباثته ــا و دش ــت و لجاجته ــازمان یافته نیس ــه س ــمنی را ک دش
ــا ســال آخــر زندگــی  ــاً ت ــود. تقریب ــر ب ــّی، یکــی از دشــمن ترین دشــمنان پیغمب ــد. عبداهللَّ بن اب ــل می کن تحّم
ــه همــه می دانســتند  ــدی نکــرد. درعین حــال ک ــار ب ــا او رفت ــر ب ــا پیغمب ــود؛ ام ــده ب ــن شــخص زن ــر، ای پیغمب
او منافــق اســت؛ ولــی بــا او مماشــات کــرد؛ مثــل بقیــه ی مســلمانها بــا او رفتــار کــرد؛ ســهمش را از بیت المــال 
ــت  ــی و خباث ــه بدجنس ــن هم ــا ای ــه آنه ــا این ک ــرد. ب ــت ک ــش را رعای ــرد، حرمت ــظ ک ــش را حف داد، امنیت
ــن  ــی از ای ــه جمع ــی ک ــت. وقت ــن اس ــن منافقی ــه همی ــوط ب ــی مرب ــره، فصل ــوره بق ــاز در س ــه ب ــد؛ ک می کردن
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منافقیــن کارهــای ســازمان یافته کردنــد، پیغمبــر بــه سراغشــان رفــت. در قضیــه مســجد ضــرار، اینهــا رفتنــد 
مرکــزی درســت کردنــد؛ بــا خــارج از نظــام اســامی - یعنــی بــا کســی کــه در منطقــه روم بــود؛ مثــل ابوعامــر 
ــا  ــند. در این ج ــکر بکش ــر لش ــه پیغمب ــا از روم علی ــد ت ــازی کردن ــد و مقّدمه س ــرار کردن ــاط برق ــب - ارتب راه
ــد، ویــران کــرد و ســوزاند. فرمــود ایــن مســجد،  ــه ســراغ آنهــا رفــت و مســجدی را کــه ســاخته بودن پیغمبــر ب
ــی  ــا آن جای ــت.5 ی ــردم اس ــه م ــدا و علی ــام خ ــه ن ــجد و علی ــه مس ــه علی ــّل توطئ ــا مح ــت؛ این ج ــجد نیس مس
ــی لشــکری  ــد و در جای ــه رفتن ــد و از مدین کــه یــک دســته از همیــن منافقیــن، کفــر خودشــان را ظاهــر کردن
ــا  ــم و ب ــه سراغشــان می روی ــد، ب ــک بیاین ــر نزدی ــود اگ ــرد و فرم ــارزه ک ــا مب ــا اینه ــر ب ــد؛ پیغمب درســت کردن
آنهــا می جنگیــم؛ بــا این کــه منافقیــن در داخــل مدینــه هــم بودنــد و پیغمبــر بــا آنهــا کاری نداشــت. بنابرایــن 
ــا مایمــت داشــت؛  ــراه ب ــارم، برخــورد هم ــا دســته چه ــا ب ــا دســته ســوم، برخــورد ســازمان یافته قاطــع؛ ام ب
چــون اینهــا ســازمان یافته نبودنــد و خطرشــان، خطــر فــردی بــود. پیغمبــر بــا رفتــار خــود، غالبــاً هــم اینهــا را 

شــرمنده می کــرد.

5( دشمن درونى هر يك از افراد مسلمان و مؤمن
و امــا دشــمن پنجــم. دشــمن پنجــم عبــارت بــود از دشــمنی کــه در درون هــر یــک از افــراد مســلمان و مؤمــن 
ــود دارد:  ــم وج ــا ه ــمن در درون م ــن دش ــت. ای ــن اس ــم همی ــمنها ه ــه دش ــر از هم ــت. خطرناکت ــود داش وج
ــه آن را خــود  ــه زمین ــه گمراهــی و لغزشــهایی ک ــل ب ــه انحــراف، می ــل ب ــا، می ــات نفســانی، خودخواهیه تمای
انســان فراهــم می کنــد. پیغمبــر بــا ایــن دشــمن هــم ســخت مبــارزه کــرد؛ منتهــا مبــارزه بــا ایــن دشــمن، بــه 
ــذا وقتــی کــه مــردم  ــه وســیله ی تربیــت و تزکیــه و تعلیــم و هشــدار دادن اســت. ل وســیله شمشــیر نیســت؛ ب
ــر برگشــتید، حــاال مشــغول  ــاد کوچکت ــود شــما از جه ــر فرم ــگ برگشــتند، پیغمب ــا آن همــه زحمــت از جن ب
ــا  ــن عظمــت و ب ــا ای ــاد ب ــن جه ــا ای ــر چیســت؟ م ــاد بزرگت ! جه ــا رســول اهللَّ ــوید. عجــب! ی ــر ش ــاد بزرگت جه
ــس  ــا نف ــاد ب ــه، جه ــود بل ــود دارد؟ فرم ــادی وج ــم جه ــن ه ــر از ای ــر بزرگت ــم؛ مگ ــام دادی ــن زحمــت را انج ای
ــده ای از  ــه ع ــن نیســتند؛ البت ــا منافقی ــرض«،۷ اینه ــم م ــی قلوبه ــن ف ــد: »الّذی ــرآن می فرمای ــر ق ــان.۶ اگ خودت
منافقیــن هــم جــزو »الّذیــن فــی قلوبهــم مرض«انــد، امــا هــر کســی کــه »الّذیــن فــی قلوبهــم مــرض« اســت 
- یعنــی در دل، بیمــاری دارد - جــزو منافقیــن نیســت؛ گاهــی مؤمــن اســت، امــا در دلــش مــرض هســت. ایــن 
ــون؛  ــای گوناگ ــه خودخواهیه ــل ب ــرانی و می ــی، شــخصیتی، هوس ــای اخاق ــی ضعفه ــی چــه؟ یعن ــرض یعن م
ــو را از درون  ــت و ت ــو خواهــد گرف ــی، ایمــان را از ت ــارزه نکن ــا مب ــا آنه ــری و خــودت ب ــش را نگی ــر جلوی ــه اگ ک
پــوك خواهــد کــرد. وقتــی ایمــان را از تــو گرفــت، دل تــو بی ایمــان و ظاهــر تــو باایمــان اســت؛ آن وقــت اســم 

ــق اســت.  ــن کســی مناف چنی

دلهاى بى ايمان منشأ انحراف در جامعه اسالمى

5. بحاراالنوار، ج ۲۱، ۲۶۳
۶. امالی شیخ صدوق، ۳۷۷

۷. بقره: ۱۰
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ــت؛  ــی اس ــِر ایمان ــان، ظاه ــه ظاهرم ــی ک ــد، در حال ــی ش ــان ته ــما از ایم ــن و ش ــرده دل م ــدای نک ــر خ اگ
ــای  ــان حرفه ــان هم ــا همچن ــان م ــا زب ــم، ام ــت دادی ــی را از دس ــادی و ایمان ــتگیهای اعتق ــا و دلبس پابندیه
ــّم  ــد: »ث ــرآن می فرمای ــاك اســت. ق ــن هــم خطرن ــن می شــود نفــاق؛ ای ــًا مــی زد؛ ای ــد کــه قب ــی را می زن ایمان
ــد، بدتریــن نصیبشــان  ــد کردن «؛۸  آن کســانی کــه کار ب ــات اهللَّ ــوا بای کان عاقبــة الّذیــن اســائوا الســوأی ان کّذب
خواهــد شــد. آن بدتریــن چیســت؟ تکذیــب آیــات الهــی. در جــای دیگــر می فرمایــد: آن کســانی کــه بــه ایــن 
وظیفــه بــزرگ - انفــاق در راه خــدا - عمــل نکردنــد، »فاعقبهــم نفاقــا فــی قلوبهــم الــی یــوم یلقونــه بمــا اخلفــوا 
ــرای  ــزرگ ب ــه وجــود آمــد. خطــر ب ــد، در دلشــان نفــاق ب ــف وعــده کردن ــا خــدا خل ــا وعــدوه«؛9  چــون ب اهللَّ م
ــده، از  ــرف ش ــامی منح ــه اس ــد جامع ــخ می بینی ــما در تاری ــه ش ــم ک ــا ه ــت؛ هرج ــن اس ــامی ای ــه اس جامع
این جــا منحــرف شــده اســت. ممکــن اســت دشــمن خارجــی بیایــد، ســرکوب کنــد، شکســت دهــد و تــار و مــار 
ــود.  ــبز می ش ــد و س ــد می کن ــر بلن ــی س ــد و در جای ــان می مان ــره ایم ــد باالخ ــود کن ــد ناب ــا نمی توان ــد؛ ام کن
امــا آن جایــی کــه ایــن لشــکِر دشــمن درونــی بــه انســان حملــه کــرد و درون انســان را تهــی و خالــی نمــود، راه 
منحــرف خواهــد شــد. هرجــا انحــراف وجــود دارد، منشــأش ایــن اســت. پیغمبــر بــا ایــن دشــمن هــم مبــارزه 

ــرد. ک

اثرگذارى با عمل، عميقتر از اثرگذارى با زبان
ــت  ــه ای وق ــچ قضی ــت در هی ــت. نگذاش ــل داش ــرعت عم ــرد و س ــل ک ــه عم ــود مدبران ــار خ ــر در رفت پیغمب
بگــذرد. قناعــت و طهــارت شــخصی داشــت و هیــچ نقطــه ضعفــی در وجــود مبارکــش نبــود. او معصــوم و پاکیزه 
بــود؛ ایــن خــودش مهمتریــن عامــل در اثرگــذاری اســت. مــا بایــد یــاد بگیریــم؛ مقــدار زیــادی از ایــن حرفهــا 
را بایــد بــه بنــده بگوینــد؛ مــن بایــد یــاد بگیــرم؛ مســؤوالن بایــد یــاد بگیرنــد. اثرگــذاری بــا عمــل، بــه مراتــب 

ــان. ــا زب ــذاری ب ــر اســت از اثرگ ــر و عمیقت فراگیرت

بيان صريح، شّفاف و روشن پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
ــه  ــمن مواج ــا دش ــی ب ــه وقت ــزد. البت ــرف ن ــو ح ــت دو پهل ــچ وق ــر هی ــت. پیغمب ــت داش ــت و صراح او قاطعی
می شــد، کار سیاســِی دقیــق می کــرد و دشــمن را بــه اشــتباه می انداخــت. در مــوارد فراوانــی، پیغمبــر 
دشــمن را غافلگیــر کــرده اســت؛ چــه از لحــاظ نظامــی، چــه از لحــاظ سیاســی؛ امــا بــا مؤمنیــن و مــردم خــود، 
ــان  ــش نش ــوارد الزم نرم ــرد و در م ــی کاری نمی ک ــی زد و سیاس ــرف م ــن ح ــّفاف و روش ــح، ش ــه صری همیش

ــی دارد.۱۰ ــای مفّصل ــه ماجراه ــّی ک ــه ی عبداهللَّ بن اب ــل قضی ــی داد؛ مث م

ماندن پيامبر)صلى اهلل عليه واله( بر سر عهد و پيمان حتى با دشمنان
او هرگــز عهــد و پیمــان خــودش را بــا مــردم و بــا گروههایــی کــه بــا آنهــا عهــد و پیمــان بســته بــود - حّتــی بــا 
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دشــمنانش، حّتــی بــا کّفــار مکــه - نشکســت. پیغمبــر عهــد و پیمــان خــود را بــا آنهــا نقــض نکــرد؛ آنهــا نقــض 
ــه می دانســتند  ــذا هم ــرد؛ ل ــض نک ــا کســی نق ــان خــودش را ب ــز پیم ــر پاســخ قاطــع داد. هرگ ــد، پیغمب کردن

ــرارداد او می شــود اعتمــاد کــرد.  ــه ق ــرارداد بســتند، ب ــا ایــن شــخص ق کــه وقتــی ب

تضّرع و ارتباط محکم پيامبر)صلى اهلل عليه واله( با خدا
ــر  ــه روز محکمت ــدا روزب ــا خ ــود را ب ــاط خ ــداد و ارتب ــت ن ــودش را از دس ــّرع خ ــر تض ــر، پیغمب ــوی دیگ از س
ــض  ــرد، تشــویق و تحری ــب می ک ــای خــودش را مرتّ ــه نیروه ــی ک ــان وقت ــگ، هم ــدان جن ــرد. در وســط می ک
ــا آنهــا را تعلیــم مــی داد کــه چــه  ــرد و فرماندهــِی قاطــع می کــرد، ی ــه ســاح می ب می کــرد، خــودش دســت ب
ــو می افتــاد و دســتش را پیــش خــدای متعــال بلنــد می کــرد و جلــِو مــردم بنــا می کــرد بــه  کار کننــد، روی زان
اشــک ریختــن و بــا خــدا حــرف زدن: پــروردگارا ! تــو بــه مــا کمــک کــن؛ پــروردگارا ! تــو از مــا پشــتیبانی کــن؛ 
ــه کار نگیــرد؛  ــه دعــای او موجــب می شــد کــه نیرویــش را ب ــو خــودت دشــمنانت را دفــع کــن. ن ــروردگارا ! ت پ
ــر دو  ــه ه ــد؛ ب ــل بمان ــا خــدا غاف ــاط ب ــه از توســل و تضــّرع و ارتب ــرو، موجــب می شــد ک ــن نی ــه کار گرفت ــه ب ن

ــرس نشــد. ــد و ت ــل دشــمن عنــود دچــار تردی توجــه داشــت. او هرگــز در مقاب

ده سال حکومتى كه همه كار و تالش و خدمت بود 
ــد  ــخت می ش ــرایط س ــا ش ــت در جنگه ــر وق ــد ه ــت۱۱- می گوی ــجاعت اس ــر ش ــه مظه ــن - ک  امیرالمؤمنی
ــم. هــر وقــت کســی در جاهــای ســخت،  ــه پیغمبــر پنــاه می بردی ــم، ب ــه تعبیــر امــروز مــا - کــم می آوردی و - ب
ــی  ــم عمل ــر بخواهی ــا اگ ــرد؛ ام ــت ک ــال حکوم ــرد. او ده س ــاه می ب ــر پن ــه پیغمب ــرد، ب ــف می ک ــاس ضع احس
ــد، در طــی صــد  ــا آن را انجــام دهن ــم ت ــرکار بدهی ــه پُ ــک مجموع ــه ی ــه، ب ــن ده ســال انجــام گرفت را کــه در ای
ــا آنچــه  ســال هــم نمی تواننــد آن همــه کار و تــاش و خدمــت را انجــام دهنــد. اگــر مــا کارهــای امروزمــان را ب
ــگاه می فهمیــم کــه پیغمبــر چــه کــرده اســت. اداره آن حکومــت و  ــر انجــام داد، مقایســه کنیــم، آن کــه پیغمب
ــا او شــب و روز زندگــی  ایجــاد آن جامعــه و ایجــاد آن الگــو، یکــی از معجــزات پیغمبــر اســت. مــردم ده ســال ب
ــا هــم  ــا هــم رفتنــد؛ ب ــد؛ در راه ب ــا هــم بودن ــه خانه شــان آمــد؛ در مســجد ب ــه اش رفتنــد و او ب ــه خان ــد؛ ب کردن
ــی  ــط زندگ ــد. محی ــادی کردن ــم ش ــا ه ــیدند؛ ب ــنگی کش ــم گرس ــا ه ــد؛ ب ــم خوابیدن ــا ه ــد؛ ب ــافرت کردن مس
ــم در آن  ــودش ه ــت و خ ــابقه می گذاش ــرد، مس ــوخی می ک ــراد ش ــا اف ــود؛ ب ــم ب ــادی ه ــط ش ــر، محی پیغمب
ــه او در  ــه روز محبــت پیغمبــر و اعتقــاد ب ــد، روزب ــا او زندگــی کردن شــرکت می کــرد. آن مردمــی کــه ده ســال ب

ــد.  ــر ش ــان عمیقت دلهایش

عّزتى كه در پادشاهان بزرگ و مقتدر دنيا ديده نشد
وقتــی در فتــح مکــه، ابوســفیان مخفیانــه و بــا حمایــت عّبــاس - عمــوی پیغمبــر - بــه اردوگاه آن حضــرت آمــد 

۱۱. نهج الباغه، خطبه ۱۲۲؛ شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج ۷، ص ۳۰۱



سیره نبی اعظم

63

ــا  ــده اند ت ــع ش ــرت جم ــراف آن حض ــردم اط ــرد و م ــو می گی ــر وض ــه پیغمب ــد ک ــح دی ــرد، صب ــان بگی ــا ام ت
ــن کســری  و قیصــر -  ــت: م ــد! گف ــر برباین ــد، از یکدیگ ــه از صــورت و دســت ایشــان می چک ــی را ک قطــرات آب
ایــن پادشــاهان بــزرگ و مقتــدر دنیــا - را دیــده ام؛ امــا چنیــن عّزتــی را در آنهــا ندیــده ام. آری؛ عــّزت معنــوی، 

ــد. ــد، عــّزت دارن عــّزت واقعــی اســت؛ »وهللَّ العــّزة و لرســوله و للمؤمنیــن«؛۱۲ مؤمنیــن هــم اگــر آن راه را برون

انسان وااليى كه جبرئيل به مصاحبت با او افتخار مى كند
در مثــل چنیــن روزهایــی - روز بیست وهشــتم صفــر - ایــن نــور آســمانی، ایــن انســان واال و ایــن پــدر مهربــان 
ــاری  ــای بیم ــل از آن، روزه ــر و قب ــت پیغمب ــرد. روز رحل ــدار ک ــن و داغ ــا را غمگی ــت و آنه ــردم رف ــان م از می
ــت  ــل از رحل ــی قب ــه اندک ــی ک ــا آن خصوصیات ــژه ب ــود؛ به وی ــه ب ــرای مدین ــختی ب ــای س ــرت، روزه آن حض
پیغمبــر پیــش آمــد. پیغمبــر بــه مســجد آمــد و روی منبــر نشســت و فرمــود: هــر کــس بــه گــردن مــن حّقــی 
! مــا بــه گــردن تــو حــق  دارد، آن حــق را از مــن بگیــرد. مــردم شــروع بــه گریــه کردنــد و گفتنــد یــا رســول اهللَّ
داشــته باشــیم؟! فرمــود رســوایی پیــش خــدا ســخت تر از رســوایی پیــش شماســت؛ اگــر بــه گــردن مــن حّقــی 
ــه روز قیامــت نیفتــد. ببینیــد چــه اخاقــی! کیســت  ــا ب ــد ت ــد، بیاییــد و بگیری ــد، اگــر از مــن طلبــی داری داری
ــا  ــد؛ ام ــار می کن ــا او افتخ ــت ب ــه مصاحب ــل ب ــه جبرئی ــی ک ــان واالی ــد؟ آن انس ــرف را می زن ــن ح ــه دارد ای ک
ــی  ــه وســیله او، ندانســته حّق ــی ب ــادا در جای ــا مب ــد ت ــد؛ جــّدی می گوی ــا مــردم شــوخی نمی کن درعین حــال ب
از کســی ضایــع شــده باشــد. پیغمبــر ایــن مطلــب را دو بــار، ســه بــار تکــرار کــرد. البتــه در تاریــخ ماجراهایــی 
ــل  ــاً نق ــه غالب ــی ک ــا آن مطلب ــت؛ ام ــق اس ــدرش دقی ــش و چق ــم کدام ــی نمی دان ــن خیل ــه م ــد ک را آورده ان
ــی دارم.  ــو حّق ــردن ت ــه گ ــن ب ! م ــا رســول اهللَّ ــرد: ی ــرض ک ــد شــد و ع ــر بلن ــک نف ــه ی ــن اســت ک ــد، ای کرده ان
ــه  ــودی. ناق ــم ســوار ب ــو ه ــودم، ت ــم ســوار ب ــن ه ــردی؛ م ــور می ک ــن عب ــوی م ــه از پهل ــا ناق ــت ب ــک وق ــو ی ت
ــو  ــن را از ت ــن ای ــورد و م ــن خ ــکم م ــه ش ــا ب ــی عص ــردی؛ ول ــی ک ــا، ه ــا عص ــو ب ــد و ت ــو آم ــک ت ــن نزدی م
طلبــکارم! پیغمبــر پیرهنــش را بــاال زد و گفــت همیــن حــاال بیــا قصــاص کــن؛ نگــذار بــه قیامــت بیفتــد. مــردم 
ــد  ــش خواه ــا دل ــد؟ آی ــد قصــاص کن ــاً می خواه ــرد واقع ــن م ــا ای ــد آی ــد و می گفتن ــگاه می کردن ــرت زده ن حی
آمــد؟ دیدنــد پیغمبــر کســی را فرســتاد تــا از خانــه، همــان چوبدســتی را بیاورنــد. بعــد فرمــود: بیــا بگیــر و بــا 
ــه  ــر و شــرمنده از این ک ــوت، متحّی ــه مبه ــردم، هم ــد. م ــو آم ــرد جل ــزن. آن م ــن ب ــه شــکم م ــن چــوب ب همی
نکنــد ایــن مــرد بخواهــد ایــن کار را بکنــد؛ امــا یــک وقــت دیدنــد او روی پــای پیغمبــر افتــاد و بنــا کــرد شــکم 
ــش دوزخ نجــات می دهــم!۱۳ ــو خــودم را از آت ــدن ت ــّس ب ــا م ــن ب ! م ــا رســول اهللَّ ــر را بوســیدن. گفــت: ی م...پیغمب
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ايستادگى، درس پيغمبر)صّلى اهلل عليه وآله( از بعثت به ما

بعثت يادآورى يك حادثه ى درس آموز
شــالوده ى محکمــى كــه مســلمانان را توانســت 
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ايستادگى، درس پيغمبر)صّلى اهلل عليه وآله( از بعثت به ما *

بعثت، يادآورى يك حادثه ى درس آموز
یـادآوری بعثـت بـه معنـای یـادآوری یـک حادثـه ی تاریخـی نیسـت - ایـن آن نکتـه ای اسـت کـه مـا بایـد در 
مواجهـه ی بـا ایـن حادثـه ی بـزرگ و ایـن خاطـره ی ارجمند بشـری و انسـانی همیشـه بـه یاد داشـته باشـیم - 
بلکه تکیـه ی بر ایـن خاطـره ی پرشـکوه در حقیقت تکـرار و مـرور یـک درس فراموش نشـدنی اسـت در درجه ی 
اول بـرای خـود امت اسـامی؛ چه آحـاد امـت، چـه برجسـتگان و نخبـگان امـت - سیاسـتمداران، دانشـمندان، 
روشـنفکران - و در درجـه ی بعـد بـرای همه ی آحـاد بشـریت. این، تکـرار یـک درس اسـت، تکرار یک سرمشـق 

اسـت، یـادآوری یـک حادثـه ی درس آموز اسـت.
ابعـاد این حادثـه بسـیار متنوع اسـت که حقیقتـاً اگر کسـی بخواهـد با بیان رسـا - ولـو به طـور اجمـال - جوانب 
مسـئله ی بعثت را بیـان کنـد، باید کتابها نوشـته شـود و سـاعتها سـخن گفته شـود؛ لیکـن همان طور که انسـان 
یک نـگاه ابتدائـی به ایـن حادثـه میکند، درسـهای متعـددی را فـرا میگیرد. شـما ماحظه کنیـد پیغمبـر اکرم با 
این پیامی کـه جامع همـه ی نیازهای بشـر بـرای کمال بـود، در جامعـه ای ظهور کـرد و دعـوت خود را آغـاز کرد 

که هیچیـک از آن کمـاالت مطلـوب در آن جامعه وجود نداشـت.

شالوده ى محکمى كه مسلمانان را توانست بر قله ى مدنيت عالم مسلط كند
پیغمبـر، پیامبـر علم بـود، در آن جامعـه علم نبـود؛ پیامبر عـدل بـود، در آن جامعـه رایحـه ای از عدالت به مشـام 
نمیرسـید و قدرتمنـدان، زورمنـدان، رؤسـای زورگو بر جـان و مال مـردم مسـلط بودند. پیامبـر اخاق و مـدارا و 

* بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم )صلّی اهلل علیه وآله( | ۱۳۸۷/۰5/۰9
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گذشـت و انصاف و محبـت بـود، در آن جامعه ایـن چیزها بـه تمـام معنا قحط بـود؛ یـک جامعه ی خشـن، زورگو 
و زور شـنو، دور از اخـاق و معنویـت، دور از علـم، دلبسـته ی بـه هواهـای نفسـانی، بـه عصبیتهـای جاهلـی، بـه 

غرورهـای بـی مـورد و بیجا.
در یـک چنین فضـای متحجـر و دشـواری، در یـک چنیـن سنگسـتان بـی آب و علفـی این نهـال روئید، سـیزده 
سـال در ایـن شـرائط سـخت رشـد کـرد و ایـن سـیزده سـال منتهی شـد به ایجـاد یـک حکومـت؛ تشـکیل یک 
جامعـه بر مبنـای علم و عـدل و توحیـد و معنویـت و اخـاق و کرامـت. ذلـت را تبدیل به عـزت کرد؛ وحشـیگری 
را تبدیـل بـه اخوت کـرد؛ عصبیـت را تبدیـل بـه مـدارا و تعقل کـرد؛ جهـل را تبدیل بـه علم کـرد؛ یـک قاعده ی 
مسـتحکمی، یک شـالوده ی متینی به وجـود آورد که بر اسـاس آن شـالوده ی محکم، قرنها مسـلمانان توانسـتند 
بـر قلـه ی مدنیـت عالـم مسـلط شـوند و قله هائـی را خودشـان بـه وجـود بیاورنـد کـه در تاریـخ بشـریت سـابقه 

نداشـت.

ده سال بابركتى كه تاريخ را تقسيم كرد
ده سـال هـم دوران این حکومـت بیشـتر طول نکشـید. شـما ببینید سـیزده سـال بـه اضافـه ی ده سـال در عمر 
ملتهـا چقدر هسـت؛ مثـل یک لحظـه اسـت، مثل یـک سـاعِت گذراسـت. در یـک چنیـن فاصلـه ی کوتاهی یک 
حرکت عظیمـی به وجـود آمد کـه میشـود گفـت تاریخ را به دو قسـم منقسـم کـرد: قسـِم قبل از اسـام و قسـِم 
بعـد از اسـام. انسـانیت را به پیـش بـرد، پایه هـای اخـاق را مسـتحکم کـرد، درسـهای فراموش نشـدنی را برای 

بشـر به یـادگار گذاشـت؛ عظمـت بعثـت را از ایـن دیدگاه شـما نـگاه کنید.

ايستادگى همراه با معرفت عميق پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
آنچـه کـه ایـن موفقیتهـا را تضمین کـرد، البتـه عناصـر در هم تنیـده ی بسـیاری اسـت؛ امـا در درجـه ی اول آن 
عنصر مسـتحکم باثباتی که سرشـار بـود از معنویـت، از صفـا و از معرفت به پـروردگار و اتـکاء به خدا، وجـود خوِد 
پیغمبر اسـت. پیغمبـر اکـرم داناتریـن و خردمندتریِن مـردم مکه بـود، قبـل از اینکه به نبـوت برسـد؛ کریم ترین 

و شـریف ترین و بااخاق تریـِن مـردم آن منطقـه بـود، قبـل از اینکـه به نبوت برسـد.
در میـان آن مردم این انسـان برجسـته مورد لطف الهـی قرار گرفـت و این بـار بر دوش او نهاده شـد؛ چـون خدا او 
را آزموده بـود. خدا بنـده ی خود را میشـناخت و میدانسـت که ایـن بار را بـر دوش چه کسـی میگـذارد، و پیغمبر 
ایسـتاد. این ایسـتادگی، این اسـتقامِت همراه با معرفـت عمیق بـه آن هدفی که به سـوی آن حرکـت میکند و آن 
راهی کـه آن را میپیماید، پشـتوانه ی همه ی پیشـرفتهای پیغمبر و پشـتوانه ی شـکوفائی این حرکت عظیم شـد. 
بله، حق پیـروز اسـت، اما بشـرطها؛ شـرط پیـروزی حق، دفـاع از حق اسـت. شـرط پیروزی حـق، ایسـتادگی در 

راه حق اسـت.
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تطميع؛ اولين كار زورمندان جامعه در دعوت آشکارا
وقتـی کـه در مرحلـه ی اول بعثت، بعد از آنی که با گذشـت سـه سـال یـا بیشـتر - که دعـوت پنهانی بـود، مخفی 
بـود - پیغمبر توانسـته بود سـی، چهـل نفر را مسـلمان بکنـد،  بعد امـر الهی آمد کـه: »فاصـدع بما تؤمـر و اعرض 
عن المشـرکین. انّـا کفینـاك المسـتهزءین«؛ علنی کن، بـرو توی میـدان، پرچـم را به دسـت بگیـر و کار را علنی 
کـن. پیغمبـر آمـد وسـط میـدان و قضایائـی کـه شـنیده اید. بـزرگان و صنادیـد قریـش و زرمنـدان و زورمندان 
آن جامعـه بـه خـود ترسـیدند و لرزیدند. اولیـن کاری کـه کردنـد، تطمیـع آن بزرگـوار بـود. آمدند پیـش جناب 
ابی طالب گفتنـد که این بـرادرزاده ی تـو اگر ریاسـت میخواهد، ما ریاسـت مطلـق خودمـان را بـه او میدهیم؛ اگر 
ثروت میخواهـد، آنقدر بـه او ثـروت میدهیم کـه از همـه ی مـا ثروتمندتر بشـود؛ اگر مایل اسـت پادشـاهی کند، 
مـا او را به عنـوان پادشـاه خودمـان انتخـاب میکنیـم. بگوئیـد از ایـن حرفهائی کـه میزند، دسـت بـردارد. جناب 
ابی طالـب کـه بـر جـان پیغمبـر میترسـید و از توطئـه ی آنهـا بیمناك بـود، پیـش پیغمبـر آمـد و گفت بـزرگان 
مکه ایـن پیغـام را دادنـد؛ شـاید نصیحـت کـرد، توصیه کـرد که حاال شـما هـم یک خـرده ای کوتـاه بیائیـد؛ این 
ایسـتادگی به این انـدازه دیگـر چـرا؛ الزم نیسـت. پیغمبر فرمـود: »یا عـّم! واهللَّ لـو وضعوا الّشـمس فـی یمینی و 
القمـر فی شـمالی العـرض عن هـذا االمـر ال افعله حّتـی اظهـره اهللَّ او یذهـب بما فیـه«؛ عموجـان! اگر خورشـید 
را در دسـت راسـت من بگذارنـد، ماه را در دسـت چـپ مـن بگذارند، بـرای اینکـه من از این هدف دسـت بکشـم، 

سـوگند به خـدا ایـن کار را نمیکنـم؛ تـا وقتی یا خـدا مـا را پیـروز کند یـا همه ی مـا از بیـن برویم.

زمانيکه حق پيش ميرود
 بعـد در روایـت دارد کـه »ثـّم اغرورقت عینـاه من الّدمـع«؛ چشـم مبـارك پیغمبر لبریز اشـک شـد و از جـا بلند 
شـد. ابوطالـب ایـن ایمـان، ایـن اسـتقامت را وقتـی که دیـد، منقلـب شـد و گفـت: »یابـن اخـی اذهب و قـل ما 
احببـت«؛ برو هـرکاری کـه میخواهـی بکن؛ هدفـت را دنبـال کـن. »واهللَّ ال اسـلّمّنک بشـی ء«؛ سـوگند بـه خدا 
من تـو را با هیـچ چیز عـوض نمیکنم. ایـن ایسـتادگی، ایسـتادگی می آفریند. ایـن اسـتقامت از پیغمبر، ریشـه ی 
اسـتقامت را در ابوطالب مسـتحکم میکنـد. این پایبنـدی به هدف، نترسـیدن از دشـمن، طمع نورزیـدن در آنچه 
که در دسـت دشـمن اسـت، دل نبسـتن به امتیازی که دشـمن میخواهد بدهـد در مقابـل متوقف کـردن این راه، 
ایسـتادگی می آفرینـد، آرامش بـه وجـود مـی آورد، اعتمـاد بـه راه و به هـدف و بـه خدائی کـه این هـدف متعلق 
بـه اوسـت، بـه وجـود مـی آورد. لذا سـی، چهـل نفـر بیشـتر نبودنـد. همیـن سـی، چهـل نفـر در مقابـل آن همه 
مشـکات، آن همـه دشـواریها ایسـتادند و روز بـه روز زیـاد شـدند. روز بـه روز در مکـه میدیدنـد که با عمـار چه 
میکنند، بـا بال چـه معامله ای میشـود، سـمیه و یاسـر چـه جور زیـر شـکنجه قـرار میگیرند و شـهید میشـوند؛ 
اینهـا را میدیدنـد، در عیـن حال ایمـان می آوردنـد. پیشـرفت حق اینجـوری اسـت. صرفـاً در حالت آسـایش، در 
حالـت امـن و امـان پرچـم حـق را بلنـد کـردن و پـای آن سـینه زدن، حـق پیـش نمیـرود. حـق آن وقتـی پیش 

میرود کـه صاحب حـق، پیـرو حـق، در راه پیشـرفت حـق از خـود اسـتقامت و اسـتحکام نشـان بدهد.
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معناى »اشّداء على الکّفار رحماء بينهم«
آیـه ی قـرآن میفرمایـد: »محّمـد رسـول اهللَّ و الّذیـن معـه اشـّداء علـی الکّفـار رحمـاء بینهـم«. اشـداء بـر کفـار 
معنایش این نیسـت که بـا کفار دائـم در حال جنگند. اشـداء، شـدت، یعنی اسـتحکام، اسـتواری، خورده نشـدن. 
یک فلزی زنـگ میزند، خـورده میشـود، پوك میشـود، از بیـن میـرود؛ یک فلز هـم قرنهـای متمادی کـه بگذرد، 
دچـار خوردگـی و زنگ زدگی و پوسـیدگی و پوکی نمیشـود. اشـداء یعنی این. شـدت یعنی اسـتحکام. اسـتحکام 
یـک وقـت در میدان جنـگ اسـت، یک جـور بـروز میکنـد؛ یک وقـت در میـدان گفتگـوی با دشـمن اسـت، یک 
جـور بـروز میکنـد. شـما ببینیـد پیغمبـر در جنگهـای خـود، آنجائـی کـه الزم بود بـا طرف خـود و دشـمن خود 
حـرف بزند، چه جـوری حـرف میزند. سـرتا پای نقشـه ی پیغمبر اسـتحکام اسـت؛ اسـتوار، یک ذره خلل نیسـت. 
در جنـگ احـزاب پیغمبـر بـا طرفهـای مقابـل وارد گفتگو شـد، امـا چـه گفتگوئـی! تاریـخ را بخوانید. اگـر جنگ 
اسـت، با شـدت؛ اگـر گفتگو اسـت، با شـدت؛ اگـر تعامل اسـت، بـا شـدت؛ بـا اسـتحکام. این معنـای اشـداء علی 

اسـت. الکفار 
رحمـاء بینهـم، یعنـی در بیـن خودشـان که هسـتند، نـه؛ اینجـا دیگـر خاکریز نـرم اسـت، انعطـاف وجـود دارد؛ 
اینجـا دیگـر آن شـدت و آن صابـت نیسـت. اینجـا بایـد دل داد و دل گرفـت. اینجـا بایـد با هم بـا تعاطـف رفتار 

کـرد.

استقامت عجيب سه سال در شعب ابى طالب
همـان ایسـتادگِی اول بعثت، منجر میشـود به اسـتقامت عجیب سـه سـال در شـعب ابی طالب. شـوخی نیسـت؛ 
سـه سـال در یـک دره ای در مجـاورت مکـه، بـدون آب، بـدون گیـاه، در زیـر آفتـاب سـوزان. پیغمبـر، جنـاب 
ابی طالـب، جناب خدیجـه، همـه ی مسـلمانها و همـه ی خانواده هایشـان تـوی ایـن تکه - شـکاف کـوه - زندگی 
کردنـد. راه هم بسـته بـود که بـرای اینهـا غـذا نیایـد، خـوراك نیایـد. گاهـی در ایام موسـم - کـه بر طبق سـنن 
جاهلـی آزاد بـود، یعنـی جنگ نبـود - میتوانسـتند داخـل شـهر بیایند، امـا تـا میخواسـتند جنسـی را در دکانی 
معاملـه کننـد، ابوجهـل و ابولهب و بقیـه ی بزرگان مکـه به نوکرهـا و فرزندان خودشـان سـفارش کـرده بودند که 
هر وقـت آنها خواسـتند جنسـی را بخرنـد، شـما وارد معامله شـوید، دو برابر پـول بدهیـد، جنس را شـما بخرید و 

نگذاریـد آنها جنـس بخرنـد. با یـک چنیـن وضعیـت سـختی سـه سـال را گذراندند. این شـوخی اسـت؟
آن اسـتقامت اّولـی، آن عمود مسـتحکم این خیمـه، آن دل متوکل علی اهللَّ اسـت کـه چنین اسـتقامتی را در فضا 
به وجود مـی آورد کـه آحاد صبـر میکنند. شـب تـا صبح بچه هـا از گرسـنگی گریـه میکردنـد که صـدای گریه ی 
بچه هـا از تـوی شـعب ابی طالب بـه گـوش کفـار قریـش میرسـید و ضعفـای آنهـا هـم دلشـان میسـوخت؛ اما از 
ترس اقویـا جرئـت نمیکردند کمک کننـد. اما مسـلمان که بچـه اش در مقابلـش پرپر میـزد - که چقدر در شـعب 
مردند، چقـدر بیمار شـدند، چقـدر گرسـنگی کشـیدند - تـکان نخـورد. امیرالمؤمنین بـه فرزند عزیـزش محمد 
بن حنفیـه فرمـود: »تـزول الجبـال و ال تـزل«؛ کوههـا ممکن اسـت تـکان بخورنـد؛ از جـا کنده شـوند؛ تـو از جا 
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کنده نشـو. ایـن همـان نصیحـت پیغمبر اسـت؛ این همـان وصیـت پیغمبر اسـت. ایـن اسـت راه برخاسـتن امت 
اسـامی؛ بعثـت امت اسـامی ایـن اسـت. ایـن درس پیغمبر بـه ماسـت. بعثت ایـن را به مـا تعلیـم میدهد.

 مطالعه ميلى مترى زندگى پيغمبر)صلى اهلل عليه واله(
صرف اینکه بنشینیم، بگوئیم آیه ای نازل شد و جبرئیلی آمد و پیغمبر مبعوث به رسالت شد و خوشحال 
بشویم که کی ایمان آورد و کی ایمان نیاورد، مسئله ای را حل نمیکند. مسئله این است که ما باید از این 
حادثه - که مادر همه ی حوادث دوران حیات مبارك پیغمبر است - درس بگیریم. همه ی این بیست وسه 
سال درس است. من یک وقت به بعضی دوستان گفتم زندگی پیغمبر را میلی متری باید مطالعه کرد. هر 

لحظه ی این زندگی یک حادثه است؛ یک درس است؛ یک جلوه ی عظیم انسانی است؛ تمام این بیست وسه 
سال همینجور است. جوانهای ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه 

اتفاقی افتاده است. 

 درس بعثت، بصيرت و استقامت
اگـر شـما می بینیـد امتـی بـه ایـن عظمـت بـه وجـود آمـد - کـه امـروز هـم بهتریـن حرفهـا، بهتریـن راههـا، 
بزرگتریـن درسـها، شـفابخش ترین داروهـا بـرای بشـریت تـوی همیـن مجموعـه ی امـت اسـامی اسـت - این 
جور بـه وجـود آمد، گسـترش پیـدا کـرد و ریشـه دار شـد. وااّل صـرف اینکـه حق بـا ما باشـد، مـا پیـش نمیرویم؛ 
حق همـراه بـا ایسـتادگی. امیرالمؤمنیـن - بارها مـن ایـن جملـه را از آن بزرگـوار نقل کـردم - در جنـگ صفین 
فرمـود: »ال یحمل هـذا العلـم ااّل اهل البصـر و الّصبـر«. این پرچـم را کسـانی میتوانند بلنـد کنند کـه اوالً بصیرت 
داشـته باشـند، بفهمند قضیه چیسـت، هـدف چیسـت؛ ثانیاً صبـر داشـته باشـند. صبر یعنـی همین اسـتقامت، 

ایسـتادگی، پابرجائـی. ایـن را مـا بایـد از بعثـت درس بگیریم.

درسى كه امام)ره( از بعثت گرفت
امام عزیـز ما رشـحه ای از آن چشـمه ی فیاض بـود که توانسـت این بسـاط عظیـم را در دنیـا راه بینـدازد. امام هم 
قلبش پـر بود از ایمـان بـه راه خود. همـان طور کـه فرمود: »آمـن الّرسـول بما انـزل الیه من ربّـه و المؤمنـون کّل 

آمن بـاهللَّ و رسـله و مائکتـه«. خـود پیغمبر اول مؤمـن بود.
در انقـاب ما خـود امـام بزرگـوار، اول مؤمن بـه ایـن راه بـود و از همه قلبش سرشـارتر بـود از ایمـان به ایـن راه و 
این هـدف؛ میفهمید، میدانسـت دارد چـه کار میکنـد؛ عظمـت کار را میفهمید، الزامـات این کار را هـم میفهمید 
که اولین الـزام ایـن کار این بود کـه با توکل بـه خدا در ایـن راه محکـم بایسـتد. محکم ایسـتاد. جوانـان این ملت 
هم بـا ایسـتادگی او ایسـتادگی پیـدا کردنـد؛ آحاد ایـن مردم هـم وقتی کـه این چشـمه ی صبـر و سـکینه لبریز 
شـد و سـرازیر شـد، آنها را فرا گرفت. آنهـا هم »هـو الّذی انزل الّسـکینة فـی قلـوب المؤمنیـن لیـزدادوا ایمانا مع 
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ایمانهم« شـدند. این سـکینه وقتـی که بـر دل انسـانها نازل میشـود، ایمان انسـان زیـاد میشـود. بعـد میفرماید: 
» وهللَّ جنـود الّسـماوات و األرض«. از چه میترسـید؟ سـپاه زمین و آسـمان مال خداسـت. بـا خدا باش، این سـپاه 

زمین و آسـمان مـال شماسـت؛ در اختیار شماسـت. این سـنتهای الهی اسـت.

نتيجه حركت طبق قوانين الهى
ببینیـد خـدای متعـال در آِن واحـد دو چیـز را آفریده اسـت: یکـی این عالـم آفرینـش را، بـا همـه ی قوانینش، با 
همـه ی سـننش. یکـی قواعـد شـریعت را؛ دیـن مـردم را، راهنمائی زندگـی مـردم را. ایـن دو تـا را با هـم آفریده؛ 
اینها بـا هم منطبقند. اگر شـما طبـق قوانیـن الهی - یعنـی آن اراده ی تشـریعی حق - عمـل کردید، زندگی شـما 
و رفتـار شـما منطبق بـا قوانیـن آفرینش میشـود؛ مثل یک کشـتی ای کـه در مسـیر بـاد دارد حرکت میکنـد، باد 

به او کمـک میکنـد؛ در جریـان آب دارد حرکـت میکنـد، جریان آب بـه او کمـک میکند.
سـنن آفرینش به انسـانی کـه در ایـن راه حرکت کنـد، کمک میکنـد؛ منتها شـرطش این اسـت که شـما حرکت 
کنیـد. ملـت ایـران حرکت کـرد، سـنن آفرینـش هم بـه او کمـک کـرد؛ قوانیـن طبیعـی الهی بـه او کمـک کرد. 
وااّل کـی  فکـر میکـرد در قلـب حساسـترین نقطـه ی عالـم - یعنـی خاورمیانـه - یکـی از وابسـته ترین حکومتهـا 
به اسـتکبار جهانـی - یعنـی حکومت شـاه؛ حکومـت پهلـوی - در بیـن جامعه ای کـه بسـیاری از روشـنفکرانش، 
بسـیاری از نخبگانـش، دههـا سـال بـود ذهنشـان آلـوده شـده بـود بـه تعلیمـات غربـی و وسوسـه های غربـی و 
هواهـای نفسـانی، ناگهـان پرچـم اسـام بلنـد بشـود و ایـن جامعه امـت اسـامی را بـه اسـام دعوت کنـد؟ کی  
فکر میکـرد چنین چیـزی ممکـن اسـت؟ اما شـد. ایـن معنایش این اسـت کـه وقتـی یـک جماعتی، یـک ملتی 
در ایـن راه حرکت کننـد، بادهـای موافق الهـی - یعنی همـان سـنتهای آفرینش - بـه اینها کمـک میکنند؛ پیش 

میرونـد.

بيدارى و آگاهى امروزه در دنياى اسالم 
مسـئله فقط مسـئله ی ایران هم نیسـت؛ امـروز دنیای اسـام بیـداری پیدا کرده اسـت؛ آگاهـی پیدا کرده اسـت. 
یـک روزی بـود تصـور میشـد هـر چـه کـه قدرتمنـدان و قلـدران و گردن کلفتهـای عالـم - حـاال در یـک وضـع 
آمریـکا، در یـک وضـع شـوروی سـابق - بخواهنـد، همـان خواهـد شـد و سیاسـیون چـاره ای ندارنـد جـز اینکه 
بر طبـق میل آنهـا رفتـار کننـد. امروز ایـن بـاور در بیـن ملتهـا که اصـًا وجـود نـدارد، در بیـن سیاسـتمداران و 
نخبگان سیاسـی هم بسـیار ایـن بـاور ضربه خورده اسـت. بایـد ایسـتاد، باید ایسـتادگی کرد. مـن به ملـت ایران، 
به پیروان بعثـت محمـدی )صلّی اهللَّ علیـه و اله( عـرض میکنم کـه راه، همین ایسـتادگی اسـت. نظـام جمهوری 
اسـامی به تبعیت از امـام بزرگـوارش ایـن ایسـتادگی را انتخاب کرده اسـت؛ مـا از این ایسـتادگی سـود بردیم و 

نکردیم.  ضـرر 
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دفاع از ملت فلسطين 
همـه ی بلندگوهـای اسـتکبار جمع شـدند که ملـت ایـران و دولت ایـران و نظـام جمهـوری اسـامی را با انـواع و 
اقسـام اسـتداللها از پشـتیبانی فلسـطینی ها بـاز بدارند، ملـت ایران قبـول نکرد، بعـد از ایـن هم قبـول نمیکنیم؛ 
مـا از ملـت فلسـطین دفـاع میکنیـم. ملت فلسـطین محـق اسـت؛ حق بـا اوسـت؛ مظلوم اسـت. شـرم بـاد بر آن 
مدعیـان آزادی، مدعیـان حقـوق بشـر کـه بـر ایـن همـه ظلمی کـه به ایـن ملـت شـده اسـت، چشـم میبندند، 
باز ادعـای طرفـداری از حقـوق بشـر میکننـد؛ خجالت هـم نمیکشـند. مـن تعجـب میکنـم؛ در کجـای دنیا یک 
انسـان منصف اگـر فلسـطینی ها یک اقلیـت بیگانـه بودنـد تـوی کشورشـان - نمیگوئیـم صاحبان کشـور، فرض 
کنیـد فلسـطینی ها در سـرزمین خودشـان اقلیتـی بودنـد؛ مهاجرینـی بودند که به فلسـطین آمـده بودنـد - این 
همه ظلم را نسـبت بـه اینهـا تحمل میکـرد؟ خانه هایشـان را خـراب کنند، جوانهایشـان را بکشـند، مردانشـان را 
زندان ببرنـد، دائم اینهـا را تهدید کننـد، خانه هایشـان را بمبـاران کنند، جلـوی ارزاقشـان را بگیرنـد، محاصره ی 
اقتصـادی کننـد، باغاتشـان را خـراب کننـد، همـه ی زندگـی آنهـا را به هـم بزننـد. آن وقـت آقای بـوش خجالت 
هـم نمیکشـد، وامی ایسـتد میگوید مـا متعهد بـه آزادی هسـتیم! این آزادی اسـت؟! شـرم باد بر شـما! این اسـت 

طرفـداری از آزادی؟!
یـک ملتـی را اینجـور زیـر فشـار قـرار بدهنـد، آن هـم تـوی خانـه خـودش؟ آن وقـت قدرتمنـدان عالم دائـم از 
زورگـو، از متجـاوز، از قاتـل، از تروریسـت حمایـت کننـد و بـه همـه ی ظلمهائی کـه به این ملت میشـود، چشـم 
ببندنـد و آخرش هـم دربیاینـد که »خـود گوئـی و خـود خنـدی«، مـا طرفـدار آزادی هسـتیم! ما طرفـدار فان 

هسـتیم.

طبيعت استکبار 
ملـت ایـران بیدارنـد؛ ملـت ایـران حقیقـت را میفهمنـد. طبیعـت اسـتکبار ایـن اسـت کـه اگـر یـک قـدم عقب 
نشسـتید، او یـک قـدم جلـو می آید. هیـچ کـس گمان نکنـد کـه بـا عقب نشـینی در مقابـل اسـتکبار و عـدول از 
مواضـع صحیـح و از حـق صحیـح و از داعیـه ی صحیـح، موجب میشـود کـه اسـتکبار خجالـت بکشـد؛ نجابت به 
خرج بدهـد، بگوید خـوب، حـاال اینها یـک قدم عقـب نشسـتند، ما هـم یک قـدم عقب بنشـینیم. چنیـن چیزی 
نیسـت. شـما یک قدم رفتیـد عقـب، او یک قـدم می آید جلـو؛ یک سـنگر را خالـی کردیـد، او می آید آن سـنگر را 
میگیرد. امت اسـام بایـد اینجـوری به قضایـای خود نـگاه کند. سیاسـتمداران دنیای اسـام بایـد با این نـگاه، به 

حـوادث پیرامون خـود نـگاه کنند. 

حرف ملت ايران: بنده ى ابولهب ها و ابوجهل هاى اين زمان نباشيم
ملت ایـران ایسـتاده اسـت؛ حرف حـق خـود را زده اسـت. ما حرفمـان کلمـه ی توحیـد اسـت و توحیِد کلمـه. ما 
میگوئیـم فقط بنده ی خـدا باشـیم؛ بنـده ی آمریکا نباشـیم؛ بنـده ی قدرتهـای زورگو و مسـتکبر و قلدر نباشـیم؛ 
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بنـده ی فراعنه ی عصر نباشـیم؛ بنـده ی ابولهب هـا و ابوجهل هـای این زمـان نباشـیم. ابوجهل این زمان کیسـت؟ 
ابوجهل کـه مـرد و رفت؛ امـروز هـم ابوجهل وجـود دارد.

 رگ رگ است این آب شیرین و آب شور
بر خایق میرود تا نفخ صور

 امروز هـم ابوجهل در دنیا هسـت؛ امـروز هم ابولهـب هسـت؛ آتش افروزهـا، جاهل های بی مغـز؛ از اینهـا امروز در 
دنیـا هسـتند. ابوجهل هـای امـروز را پیدا کنیـد. ابوجهل هـای امـروز، آنهائی کـه بمب اتم میسـازند، همـه ی دنیا 
را تهدیـد میکننـد، آن وقت بـه یک ملتـی بی دلیـل گیر میدهنـد که چرا شـما انـرژی هسـته ای میخواهیـد پیدا 
کنیـد؛ کـه قبول هـم داریـم بـرای بـرق اسـت، بـرای اسـتفاده های صلح آمیـز اسـت؛ اما چـون ایـن توانائـی را به 
شـما میدهد، مـا نمیگذاریم؛ حرف حضـرات این اسـت. در مقابـل این زورگوهـا، در مقابـل این قلدرهـا، جاهل ها، 
حرف نفهم هـا کـه نه منطق سرشـان میشـود، نـه حـرف میفهمنـد؛ مثل ایـن داشـها و التهـای بی مغـز بی کله که 
دائم بـه بازوی خودشـان نـگاه میکننـد، قـدرت خودشـان را انـدازه میگیرند، دائـم عربده میکشـند، اگـر چنانچه 
عقب نشـینی کردیـد، باختیـد. ملت ایـران این را تجربه کرده اسـت. تقریباً سـی سـال اسـت کـه ما با این مسـائل 

مواجه ایـم؛ اما واقعـاً پیـش رفتیـم؛ روی زمین پیـش رفتیم.

امروز امت اسالمى بايد احساس بعثت بکند
امـروز ملـت ایـران قابل مقایسـه ی بـا ملـت ایـراِن بیسـت سـال قبـل نیسـت و علمـش، فنـاوری اش، تجربه اش، 
مهارتهـای گوناگونـش، توسـعه ی عظیـم همه جانبـه ی ملـی و اجتماعـی و اقتصـادی و کشـوری اش، نفـوذ و 
اقتـدارش در منطقـه، قابل مقایسـه ی با بیسـت سـال پیش و بیسـت وپنج سـال پیش نیسـت. ایـن، بر اثـر همین 
اسـتقامت اسـت. ایـن درس بعثت اسـت؛ ایـن را بایسـتی تک تـک مـا بدانیـم و بفهمیم؛ بـا تاریـخ پیغمبر آشـنا 

شـویم؛ بدانیـم کـه آن روز بعثـت نبـی مکـرم بـود، امـروز بعثت امت اسـامی اسـت.
امروز امت اسـامی بایـد احسـاس بعثت بکند؛ خـود را مبعـوث بدانـد؛ آگاهانـه و با بصیـرت حرکت و اقـدام کند؛ 
بر علـم خـود اضافه کنـد، بـر توانائیهـای خـود اضافـه کنـد، بـر انسـجام ملـی و انسـجام بین الملل اسـامی خود 

اضافـه کنـد. و بین ایشـان توحیـد کلمـه خیلی مهم اسـت.
این پیـام ملت ایـران، پیـام انقاب اسـامی، پیام نظـام جمهوری اسـامی اسـت. و افق هم برای ما روشـن اسـت. 
بـه توفیـق الهـی میدانیـم چـه کار داریـم میکنیـم و میدانیم هـم بـه کجـا خواهیـم رسـید و میدانیم هم کـه راه 

رسـیدن بـه آن نقطـه، رفتن اسـت؛ نه ایسـتادن و نـه عقبگـرد کردن.



سیره نبی اعظم

73

ما 
به 

ت 
عث

از ب
ص( 

ر)
مب

يغ
س پ

در
ى، 

دگ
ستا

اي



ــت  ــه ى تربي ــه عرص ــردم ب ــوت م ــت؛ دع بعث
عقالنى، اخالقى و قانونى

الف( تربيت عقالنى
اشکال كار ما استفاده نکردن از گنجينه عقل

اوليـن كار پيامبر)صلى اهلل عليه والـه( برشـوراندن 
قدرت تفکر 

اولْين  كار ما تقويت نيروى عقل و خرد در جامعه
ب( تربيت اخالقى

تربيت قانونى دنباله تربيت اخالقى
عزت در پشت سر گذاشتن آزمايش هاى دشوار 

است
اكتفا نکردن به حرف، نقش بزرگان و نخبگان 

جامعه

نمونه هايى از تربيت  پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(
در جامعه اسالمى



سیره نبی اعظم

نمونه هايى از تربيت  پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(در جامعه اسالمى *

بعثت؛ دعوت مردم به عرصه ى تربيت عقالنى، اخالقى و قانونى
مسـئله  ی بعثت نبـی مکرم کـه زبانهـای قاصـر و ذهنهـای کوتـاه مـا دربـاره ی آن مطالب زیـادی گفته اسـت - و 
همـه گفته انـد - در واقـع یک عرصـه ی عظیمی اسـت که بـه این زودی هـا بیان ابعـاد ایـن حادثه ی بزرگ میسـر 
نخواهـد بـود. هرچـه زمان بـه جلـو میـرود و بشـر بـا تجربه هـای گوناگـون، نواقـص زندگـی خـود را، آسـیبهای 
خـود را بیشـتر ادراك میکنـد، ابعـاد گوناگـون و بعثـت نبـی مکرم بیشـتر خـود را نشـان میدهـد. ایـن بعثت در 
واقع دعـوت مردم بـه عرصـه ی تربیت عقانـی و تربیـت اخاقـی و تربیـت قانونی بـود. اینهـا چیزهائی اسـت که 

زندگـِی آسـوده و رو به تکامـل انسـان به آنهـا نیازمند اسـت. 

الف( تربيت عقالنى
در درجـه ی اول، تربیـت عقانی اسـت. یعنـی نیروی خـرد انسـانی را اسـتخراج کـردن، آن را بر تفکـرات و اعمال 
انسـاْن حاکم قرار دادن، مشـعل خرد انسـانی را به دسـت انسـان سـپردن، تـا راه را با این مشـعل تشـخیص بدهد 
و قـادر بـر طـی کـردن آن راه باشـد؛ ایـن اولیـن مسـئله اسـت؛ و مهمتریـن مسـئله هـم همین اسـت. عـاوه بر 
اینکـه در درجـه ی اول در بعثت پیغمبر، مسـئله ی عقل مطرح شـده اسـت، مسـئله  ی دانائی مطرح شـده اسـت، 
در سرتاسـر قـرآن و تعالیم غیـر قرآنـِی پیغمبر هـم، هرچه شـما نـگاه میکنیـد، می بینید تکیـه ی بر عقـل و خرد 
و تأمـل و تدبـر و تفکر و ایـن گونـه تعبیـرات اسـت؛ حّتـی در روز قیامـت از زبان مجرمـان، قـرآن میفرمایـد: »لو 
کّنـا نسـمع او نعقـل مـا کّنا فـی اصحـاب الّسـعیر«؛۱ علـت اینکـه ما دچـار آتـش دوزخ شـدیم، ایـن اسـت که به 

*. بیانات در سالروز عید سعید مبعث  | ۱۳۸۸/۰4/۲9
۱. ملک: ۱۰
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عقل خـود، به خـرد خـود مراجعه نکردیـم، گـوش نکردیـم، دل ندادیـم؛ لـذا امروز کـه روز قیامت اسـت، بـه این 
سرنوشـت ابدی تلـخ مبتا شـدیم.

در کارنامه  ی همـه ی پیغمبـران، در زندگی همـه ی پیغمبران - ایـن مخصوص پیغمبـر خاتم هم نیسـت - دعوت 
به عقـل در درجـه ی اول اسـت. البتـه در اسـام ایـن قویتـر و روشـنتر و واضح تر اسـت. لـذا امیرالمؤمنیـن )علیه 
الّصـاة و الّسـام( در علت بعثـت انبیـاء میفرمایـد: »لیسـتأدوهم میثـاق فطرته« تا بـه اینجا کـه: »و یثیـروا لهم 
دفائـن العقـول«؛۲ گنجینه های عقـل را، خـرد را اسـتخراج کننـد. این گنجینـه ی خرد در دل من و شـما هسـت. 

اشکال كار ما استفاده نکردن از گنجينه عقل
اشـکال کار ما این اسـت که مثل آن انسـانی هسـتیم که بـر روی گنجـی خوابیـده اسـت، از آن خبر نـدارد و از آن 
بهـره نمیبـرد و از گرسـنگی میمیـرد. وضـع ما اینجـور اسـت. به عقـل وقتـی مراجعـه نمی کنیـم، عقـل را َحکم 
وقتـی قـرار نمی دهیـم، عقـل را تربیت وقتـی نمی کنیـم، زمـام نفس را بـه دسـت عقل وقتـی نمی سـپریم، وضع 

مـا همین اسـت. 
ایـن گنجینـه در اختیار ما هسـت، امـا از آن اسـتفاده نمی کنیـم. آن وقـت از بی عقلـی و از جهل و عـوارض فراوان 
آن دچـار مشـکات فـراوان زندگـی در دنیـا و در آخـرت می شـویم. لـذا در حدیثی نبـی مکرم اسـام )صلّـی اهللَّ 
علیـه و الـه و سـلّم( فرمـود: »اّن العقـل عقـال مـن الجهـل«؛ عقل عقـال جهـل اسـت. عقال آن ریسـمانی اسـت 
که به پـای حیـوان - شـتر یا غیـر شـتر - میبندند کـه حرکـت نکنـد، قابـل کنتـرل باشـد. میفرماید عقـل عقال 
جهـل اسـت؛ ایـن پای بنـدی اسـت کـه مانـع میشـود از اینکـه انسـان بـا جهالـت حرکـت کنـد. بعـد میفرماید: 
»و الّنفـس کمثل اخبـث الـّدواب«؛ نفس انسـان مثـل شـرورترین حیوانـات اسـت؛ مثـل شـرورترین چهارپایان 
اسـت؛ نفس این اسـت. »فـان لم تعقـل حـارت«؛۳ وقتی ایـن نفـس را عقـال نکردیـد، مهـار نکردیـد، کنترلش را 
در دسـت نگرفتید، سـرگردان میشـود؛ مثـل حیوان وحشـی ای کـه نمیدانـد کجا میـرود، سـرگردان میشـود؛ با 
این سـرگردانی اسـت که مشـکات به وجود می آیـد برای انسـان در زندگی شـخصی خـود، در زندگـی اجتماعی 

خـود و بـرای یـک جامعـه ی انسـانی. عقل این اسـت. 

اولين كار پيامبر)صلى اهلل عليه واله( برشوراندن قدرت تفکر 
اولیـن کار پیامبـر مکـرم اثـاره  ی4 عقـل اسـت، برشـوراندن قـدرت تفکـر اسـت؛ قـدرت تفکـر را در یـک جامعـه 
تقویـت کـردن. این، حال مشـکات اسـت. عقل اسـت کـه انسـان را به دیـن راهبـرد می دهد، انسـان را بـه دین 
می کشـاند. عقل اسـت که انسـان را در مقابـل خدا بـه عبودیـت وادار می کنـد. عقل اسـت کـه انسـان را از اعمال 

سـفیهانه و جهالت آمیـز و دل دادن بـه دنیـا بـاز مـی دارد؛ عقل این اسـت. 

۲. نهج الباغه، خطبه ی اول 
۳. تحف العقول، ص ۱5

4. تحریک کردن 
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اولْين  كار ما تقويت نيروى عقل و خرد در جامعه
لذا اولْ کار این اسـت کـه تقویت نیـروی عقـل و خـرد در جامعه انجـام بگیـرد؛ تکلیف ما هم این اسـت. مـا هم در 
جامعـه ی اسـامی، امروز کـه خواسـته ایم نمونه ای باشـد از جامعـه ی اسـامی پیامبر مکـرم، با همـه ی ضعفهای 
مـا، بـا همـه ی حقارتهائـی کـه در ماهـا هسـت، در قبـال آن عظمـت بی نظیـر پیامبـر، اینجـور حرکـت کردیـم، 

اینجور خواسـتیم کـه نمونـه ای از آن درسـت کنیـم. در ایـن جامعه هـم باید عقـل معیار باشـد، ماك باشـد. 

ب( تربيت اخالقى
تربیـت دوم، تربیـت اخاقـی اسـت کـه: »بعثـت ألتّمـم مـکارم االخـاق«؛5 مکرمت هـای اخاقـی، فضیلتهـای 
اخاقـی را در میان مـردم کامل کنـد. اخـاق آن هـوای لطیفی اسـت کـه در جامعه ی بشـری اگر وجود داشـت، 
انسـانها میتواننـد بـا تنفـس او زندگـی سـالمی داشـته باشـند. اخـاق کـه نبـود، بی اخاقـی وقتـی حاکم شـد، 
حرصهـا، هـوای نفسـها، جهالتهـا، دنیاطلبی هـا، بغضهای شـخصی، حسـادتها، بخلهـا، سـوءظن به یکدیگـر وارد 
شـد - وقتی ایـن رذائـل اخاقی به میـان آمد - زندگی سـخت خواهد شـد؛ فضـا تنگ خواهد شـد؛ قـدرت تنفس 
سـالم از انسـان گرفته خواهد شـد. لـذا در قرآن کریـم در چنـد جـا - »یزّکیهـم و یعلّمهـم الکتـاب و الحکمة«۶ - 
تزکیـه که همان رشـد اخاقـی دادن اسـت، جلوتـر از تعلیـم آمده اسـت. در همیـن روایت هـم که راجـع به عقل 
از پیغمبـر اکرم عـرض کردیـم - بعد کـه عقـل را بیـان میکنـد - می فرماید کـه آن وقـت از عقـل، حلم بـه وجود 
آمـد؛ از حلـم، علم به وجـود آمـد. ترتیب ایـن مسـائل را انسـان توجه کنـد: عقـل، اول حلم را بـه وجود مـی آورد؛ 
حالـت بردبـاری را، حالـت تحمـل را. ایـن حالـت بردبـاری وقتـی بـود، زمینـه بـرای آموختن دانـش، افـزودن بر 
معلومات خـود - شـخص و جامعـه - فراهم خواهـد آمد؛ یعنـی علـم در مرتبـه ی بعد از حلم اسـت. حلـم، اخاق 
اسـت. در آیه ی قرآن هـم »یزّکیهم و یعلّمهـم الکتـاب و الحکمة«، تزکیـه را جلوتر مـی آورد. ایـن، تربیت اخاقی 
اسـت. امـروز مـا نهایت نیـاز را بـه ایـن تربیـت اخاقـی داریـم؛ هـم مـا مـردم ایـران، جامعـه ی اسـامی در این 
محـدوده ی جغرافیائی، هم در همـه ی دنیای اسـام؛ امت بـزرگ اسـامی، جوامع مسـلمان. این هـا نیازهای اول 

ماسـت. 

تربيت قانونى دنباله تربيت اخالقى
بعد بـه دنبـال آن تربیـت قانونـی اسـت، انضبـاط قانونـی. اولْ عامـل به همـه  ی احـکام اسـام، خوِد شـخص نبی 
مکـرم اسـام بـود. از قـول ام المؤمنیـن عایشـه نقـل شـده اسـت کـه سـؤال کردنـد راجـع بـه پیغمبـر - اخاق 
پیغمبـر، رفتـار پیغمبـر - گفـت: »کان خلقـه القـرآن«؛۷ اخـاق او، رفتـار او، زندگـی او، تجسـم قرآن بـود. یعنی 
چیـزی نبود که بـه او امـر کنـد، خـود او از آن غافـل بمانـد. اینها همـه اش برای مـا درس اسـت؛ اینهـا همه درس 
اسـت. نه اینکه مـا آن عظمـت را بـا حقارتهای خودمـان بخواهیـم مقایسـه کنیم، آنجـا قله اسـت، مـا در دامنه ها 

داریـم حرکـت میکنیم؛ امـا به سـمت قلـه حرکـت میکنیـم؛ شـاخص آنجاسـت، معیار آنجاسـت.
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5. مجمع البیان، ج ۱۰، ص 5۰۰
۶. آل عمران: ۱۶4، جمعه: ۲

۷. شرح نهج الباغه  ی ابن ابی الحدید، ج ۶، ص ۳4۰
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عزت در پشت سر گذاشتن آزمايش هاى دشوار است
میـدان زندگـی هـم میـدان آزمایش اسـت. ملـت ایـران ایـن آزمایش هـای دشـوار را پشـت سـر گذاشـت که به 
« و احیاناً بـه ذهنیـت »ال اله  « و تلفـظ محـض بـه »ال الـه ااّل اهللَّ این عـزت رسـید. تا وقتـی بـه اسـم »ال الـه ااّل اهللَّ
« اکتفـا کـرده بودیـم، اسـیر پنجه ی طاغـوت بودیـم. آن وقتی کـه وارد عمل شـدیم، میـدان عملـِی »ال اله  ااّل اهللَّ
« را شـناختیم و پـا در آن گذاشـتیم، شـدیم ملـت مسـلمان و خـدای متعـال آن عـزت را، آن قـدرت را، آن  ااّل اهللَّ
هویـت برجسـته و درخشـان را بـه ما ملـت ایـران بخشـید. مـا اگر قـدم بگذاریـم، خـدای متعـال پاسـخ میدهد؛ 

اسـت. سـریع االجابه 
در انقـاب، در دفـاع مقـدس، در آزمونهـای گوناگـوِن ایـن سـی سـال، ملـت مـا خـوب امتحـان دادند. بـه همان 
مقـداری هـم کـه کار کردیـم، بـه همـان مقـداری هـم کـه حرکـت کردیـم، خـدای متعـال دسـتاورد داد. البته 
دسـتاوردها خیلـی بزرگ اسـت: »مـن جاء بالحسـنة فلـه عشـر امثالهـا«.۸ده برابر تـاش ما، خـدای متعـال به ما 
داد. مـا کجـا بودیـم در دوران طاغـوت در بین امـت اسـام و در بین ملـل عالـم؟ منزوی، گمنـام، فراموش شـده، 
در درون خـود بـدون حساسـیتهای الزم، بـدون آن شـجاعتها، بـدون آن همت هائـی کـه یـک ملت را بـه جهش 
وادار میکنـد؛ اینجـوری بودیـم. امـروز جـوان مـا، دانشـمند مـا، عالـم مـا، صنعتگـر ما، کشـاورز مـا، آحـاد مردم 
مـا، آرزوهـای بـزرگ دارنـد، در راه آن آرزوهـا حرکـت می کننـد و نتیجـه اش را هـم داریـد می بینیـد. بزرگترین 
قدرتهـای دنیا، شـعار خودشـان را قـرار داده انـد مقابلـه ی با جمهـوری اسـامی! خیـال میکننـد ملت ایـران را با 
ایـن کار دارنـد ارعـاب میکننـد، تهدیـد میکننـد؛ نمیدانند کـه ملت ایـران احسـاس هویـت میکند کـه می بیند 
مادی تریـن و خبیث تریـن قدرتهـای مـادی عالم، مانـع خـودش را ملـت ایـران می بیند برای رسـیدن بـه اهداف 
شـومی کـه دارد؛ این چیـز کمـی نیسـت. می گوینـد می خواهیـم مـا در خاورمیانـه چنین کنیـم، چنـان کنیم و 
ده برابر ایـن از اهـداف شومشـان را هـم نمی گویند؛ ملـت ایران مانع اسـت؛ ملـت جمهوری اسـامی مانع اسـت. 
ایـن نشـان دهنده ی عظمـت ایـن ملـت اسـت، عظمت ایـن نظـام اسـت؛ عظمـت این دولـت اسـت که توانسـته 
مانع بشـود از اینکه مسـتکبران عالـم بتواننـد - حداقل در یـک حوزه ی مشـخصی از جغرافیـای عالم - بـه اهداف 

خودشـان برسـند. ایـن را ملت ایـران بـا حرکـت در عرصه ی احـکام دیـن به دسـت آورد.

اكتفا نکردن به حرف، نقش بزرگان و نخبگان جامعه
پیغمبر خـود عامـل بـود؛ »آمـن الّرسـول بما انـزل الیـه مـن ربّـه«،9 و مؤمنون هـم دنبـال سـر پیغمبـر. او عامل 
اسـت، مردم هم بـه عمـل او نـگاه می کننـد، راه را پیـدا می کنند. و نقـش بـزرگان جامعه، نقـش رهبـران جامعه، 
نقش نخبـگان جامعه این اسـت. به حـرف نباید اکتفا کنیم. در جمع شـما بسـیاری از مسـئولین کشـور هسـتید، 
هـر کدامـی می توانیـد از لحـاظ عمـل، از لحـاظ الگو شـدن بـرای افـرادی که بـه شـما نـگاه می کنند، یک اسـوه 

باشـید.

۸. انعام: ۱۶۰
9. بقره: ۲۸5 
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پيدا كردن راه هدايت مسلمانها 
در شناسايى شخصيت پيغمبر)صّلى اهلل عليه وآله( 

پــرورش پيامبــر)ص( توســط خــدا بــراى 
رسالت تاريخى عظيم

تمركز مسلمانها بر روى شخصيت پيامبر)ص(
احتياج امت اسالمى به خصوصيات پيغمبر 

اكرم)ص(
درســهايى از زندگــى نبــى مکــرم)ص( فرصتــى 

براى امت اسالمى



سیره نبی اعظم

پيدا كردن راه هدايت مسلمانها در شناسايى شخصيت پيغمبر )ص(  *

پرورش پيامبر)صلى اهلل عليه واله( توسط خدا براى رسالت تاريخى عظيم
ما مسـلمانها برای اینکـه راه هدایـت را پیدا کنیم، کافی اسـت شـخصیت پیغمبـر را بشناسـیم. عقیده ی مـا البته 
این اسـت کـه همـه ی بشـریت از وجـود پیغمبـر بایـد اسـتفاده کننـد و میکننـد، امـا اولـی  به اسـتفاده، مـا امت 
اسـامی هسـتیم. این موجود عظیـم، دارای ُخُلـق عظیم، این شـخصیتی که خـدای متعـال او را بـرای بزرگترین 
رسـالت دوران تاریخ بشـر تربیت کرد کـه امام صـادق )علیه الّسـام( فرمـود: »اّن اهللَّ عّز و جـّل اّدب نبّیه فاحسـن 
ادبه فلّمـا اکمل لـه االدب قال انّـک لعلی خلـق عظیم ثّم فـّوض الیـه امر الّدیـن و العباد لیسـوس عبـاده«؛ خدای 
متعـال این شـخصیت عظیـم را پروریـد، تربیت کـرد، رشـد داد، همه ی لـوازم یـک کار عظیـم تاریخـی را در این 
وجـود مطهر و مقـدس فراهم کـرد، بعد ایـن بار سـنگین را بـر دوش او گذاشـت؛ این بار سـنگین رسـالت تاریخی 
را. لـذا امـروز کـه روز هفـده ربیـع االول اسـت، روز والدت نبـی مکـرم اسـت، شـاید بتـوان گفـت بزرگتریـن عید 
بشـریت در طـول تاریخ انسـانی اسـت کـه یـک چنیـن انسـان عظیمـی را خـدای متعـال هدیه کـرد به بشـر، به 

تاریخ بشـر؛ و ایـن بزرگوار هـم به لـوازم ایـن کار قیـام کرد.

تمركز مسلمانها بر روى شخصيت پيامبر)صلى اهلل عليه واله(
 امروز ما مسـلمانها بر روی شـخصیت پیغمبـر اکرم اگـر تمرکز کنیم، دقـت کنیـم، بخواهیم درس بگیریـم، برای 
دین و دنیـای ما کافی اسـت. برای بازگشـت عـزت ما نـگاه کردن به ایـن وجـود و یـاد گرفتـن از او و درس گرفتن 
از او کافـی اسـت. مظهر علـم بـود، مظهر امانـت بـود، مظهر اخـاق بود، مظهـر عدالـت بود. بشـر به چـی احتیاج 

*. بیانات در سالروز میاد پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه واله( ۱۳9۰/۱۱/۲۱
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دارد؟ نیازهـای بشـری همینهاسـت. اینهـا نیازهایی اسـت کـه در طـول تاریخ بشـر تغییر پیـدا نکرده اسـت. این 
همـه تحـوالت و تطـورات در زندگی انسـانها از اّولی که بشـر بـه وجود آمـد تا امـروز - که اوضـاع و احـوال زندگی 
را، تشـکیات زندگی را دسـتخوش تغییـرات گوناگونی کرده اسـت - خواسـته های اصلی بشـر تغییر پیـدا نکرده 
اسـت. از اول تـا امروز بشـر بـه دنبال امنیـت و آرامـش بوده اسـت، به دنبـال عدالـت بوده اسـت، به دنبـال اخاق 
نیک بوده اسـت، بـه دنبـال ارتبـاط مسـتحکم بـا مبـدأ آفرینش بـوده اسـت. اینهـا خواسـته های اصلی بشـریت 

اسـت که از فطرت انسـان بـر میخیـزد. مظهر همـه ی اینهـا پیغمبر اکـرم )صلّـی اهللَّ علیه و اله و سـلّم( اسـت. 

احتياج امت اسالمى به خصوصيات پيغمبر اكرم)صلى اهلل عليه واله(
مـا امـت اسـامی امـروز احتیـاج داریـم، بـه همـه ی ایـن خصوصیـات احتیـاج داریـم. امـت اسـامی امـروز بـه 
پیشـرفت علمـی نیـاز دارد، به ثقـه و اطمینـان به خـدای متعـال نیـاز دارد، بـه روابـط سـالم و اخاق حسـنه در 
میان خودمـان احتیـاج داریـم، باید با هـم برادرانـه رفتـار کنیـم، باید با هـم با گذشـت رفتـار کنیم، باید نسـبت 
بـه یکدیگـر حلم داشـته باشـیم، بایـد بـا اغمـاض برخـورد کنیـم. مظهر همـه ی ایـن خصوصیـات پیغمبـر اکرم 
اسـت. علـم او، حلـم او، اغمـاض او، رحمت او و تـوّدد او بـا ضعفـا، عدالت او نسـبت به همـه ی آحاد جامعـه، مظهر 
اینهـا پیغمبـر اسـت. درس بگیریـم از پیغمبـر؛ به اینهـا احتیـاج داریـم ما. امـروز مـا احتیـاج داریم بـه اطمینان 
به خـدای متعـال، وثـوق به خـدا، اطمینـان بـه وعده هـای الهی. خـدای متعـال به مـا وعده کـرده اسـت؛ فرموده 
اسـت اگـر مجاهـدت کنیـد، اگـر تـاش کنیـد، خـدای متعـال شـما را بـه مقصـود میرسـاند و شـما در سـایه ی 
ایسـتادگی، بـه اهـداف خـود دسـت پیـدا میکنیـد. در مقابـل شـهوات دنیائـی احسـاس ضعـف و زبونـی نکنیم؛ 
در مقابـل مـال، در مقابـل مقـام، در مقابـل وسوسـه های گوناگـون نفسـانی احسـاس ضعـف نکنیـم؛ ایسـتادگی 
کنیـم. اینهاسـت آن چیزی که بشـریت را بـه اوج کمـال میرسـاند، یک ملـت را عزت میبخشـد، یک جامعـه را به 

خوشـبختی و سـعادت واقعـی میرسـاند. بـه اینها مـا احتیـاج داریـم؛ مظهر همـه ی اینهـا پیغمبر ماسـت. 

درسهايى از زندگى نبى مکرم)صلى اهلل عليه واله(
 این زندگـی نبـی مکـرم اسـت، آن دوران کودکـی اش اسـت، آن دوران جوانی اش اسـت، قبـل از بعثـت. امانت او 
به جوری اسـت کـه همـه ی قریـش و همـه ی عربـی کـه او را میشـناختند، بـه او لقـب »امیـن« دادند. انصـاف او 
نسـبت به افـراد و نـگاه عادالنه ی او نسـبت بـه افراد جـوری اسـت که وقتـی میخواهنـد حجراالسـود را بـه جای 
خـود نصـب کننـد، و طوائـف عـرب، قبائل عـرب بـا هـم مناقشـه دارنـد، نـزاع دارنـد، او را بـه عنـوان َحکـم قرار 
میدهنـد؛ در حالـی که یـک جوانی اسـت. ایـن نشـان دهنده ی نـگاه منصفانـه ی او بـه همه اسـت که همـه این را 
میدانسـتند. او را صـادق میدانسـتند، او را امیـن میدانسـتند. ایـن دوران جوانـی اش اسـت. بعد هـم دوران بعثت؛ 
آن از خودگذشـتگی، آن مجاهدت، آن ایسـتادگی. همه ی بشـِر آن روز کـه با او مواجـه بودند و در مقابـل او بودند، 
نقطـه ی مقابـل او حرکت میکردنـد و ضدیت بـا او میکردنـد. این همه فشـار، این سـیزده سـاِل مکه، چه سـالهای 
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سـختی بود؛ پیغمبر ایسـتاد و ایسـتادن او مسـلمانهای مقاوم و مسـتحکمی به وجـود آورد که هیچ فشـاری روی 
آنها اثـر نمیکرد. اینها درس اسـت بـرای ما. بعـد هم جامعه ی مدنی را تشـکیل داد، ده سـال بیشـتر هـم حکومت 
نکـرد. امـا پی ریـزی یـک بنائـی را کـرد کـه در طـول قرنهـای متمـادی، قلـه ی بشـریت در علـم، در تمـدن، در 
پیشـرفت معنوی، در پیشـرفت اخاقی، در ثـروت، همیـن جامعه بـود؛ جامعه ای کـه پیغمبر طراحی کـرده بود و 

او پی ریـزی کـرده بـود.

فرصتى براى امت اسالمى
 خـب، مسـلمانها بعـد از او سسـتی هائی به خـرج دادنـد، ضربـه زدنـد؛ مـا مسـلمانها به دسـت خودمـان خودمان 
را عقـب انداختیـم. حـاال هـم به دسـت خودمـان بـاز دنبـال او حرکـت کنیـم، پیش برویـم. امـروز امت اسـامی 
احتیـاج بـه اتحـاد دارد، احتیـاج بـه تراحـم دارد، احتیـاج بـه تعـارف دارد. امـروز بـا ایـن قیامهائـی کـه در 
دنیـای اسـام و در جهـان عـرب به وجـود آمـده اسـت، ایـن بیـداری ملتهـا، ایـن حضـور ملتهـا در صحنـه، این 
عقب نشـینی های پی درپـی آمریـکا و دسـتگاه های اسـتکباری، ایـن ضعـف روزافـزون رژیـم صهیونیسـتی، اینها 
برای مـا مسـلمانها فرصت اسـت؛ بـرای امـت اسـامی فرصت اسـت. بـه خودمـان بیائیـم، درس بگیریم و شـکی 
نیسـت که ان شـاءاهللَّ با همت امت اسـامی و بزرگان، روشـنفکران، نخبـگان علمی، سیاسـی، دینـی، این حرکت 

ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و دنیـای اسـام روِز عـزت خـود را ان شـاءاهللَّ بار دیگـر خواهـد دید.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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