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K!��:  
گوييم، از بزرگترين  پيامبر اسالم، سخن مي �ترديد هنگامي كه ما دربارة محمد  بي

ايم و اين حكم نيز  و جديد به خود ديده است صحبت كرده شخصيتي كه تاريخ قديم
نامه او را بخواند، اخالق و رفتار او  ترديد كسي كه زندگي پس بي. جهت صادر نشده است بي

اش رهايي يابد، صحت اين قضيه  هاي شخصي گيري و از تعصبات ديني و جهت، را بشناسد
استاد حسن . اند  ن بر اين امر گواهي دادهقطعاً افراد منصف غير مسلما. شود برايش ثابت مي

  : يكي از دوستان برهمايي او بدو گفته است: نويسد مي 1در مجله نور اإلسالم :علي 
استاد حسن علي از او . دانم من پيامبر اسالم را بزرگترين و كاملترين مرد جهان مي

 :ر پاسخ گفته استچرا در نظر شما پيامبر اسالم كاملترين مرد جهان است؟ وي د :پرسيد
هاي  صفات گوناگون و فضايل اخالقي فراوان و خصلت �اهللا زيرا من در رسول 

ام كه در تاريخ جهان، اين صفات همزمان در يك  بينم كه هرگز نديده شمار مي پسنديده بي
هايش تحت اطاعت و تسلط او  وي پادشاهي بود كه همه سرزمين :نفر وجود داشته باشد

با اين وجود وي خودش . كرد خواست بر آنها حكمراني مي آن گونه كه ميقرار داشتند و 
معتقد بود كه از خود هيچ چيزي ندارد و همه امور در دست خداوند . بسيار متواضع بود

كرد و شترهايي با بار خزائن و كاالهاي  ثروت فراوان زندگي ميميان د او در يبين مي. است
ها  ماند و براي مدت مي  نيازمند باقي ا در همان حال اوآمد، ام قيمتي به مركز حكومتش مي

شد و چه بسيار كه از شدت گرسنگي به خود  در خانه او براي پختن غذا، آتشي روشن نمي
او فرمانده بزرگي بود كه تعداد كمي نيرو با امكانات و ساز و برگ اندك را در . ديپيچ مي

كرد و آنها را به شدت شكست  ي ميجنگ با هزاران نيروي كامالً سطح دشمنان رهبر
اي فراخ شرايط آتش  با قلبي مطمئن و روحي آرام و سينه. وي بسيار صلح طلب بود. داد مي
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صحابي شجاع، نيرومند، دلير و با غيرت همراه او  نپذيرفت در حالي كه هزارا بس را مي
منانش مقاومت وي قهرمان شجاعي بود كه به تنهايي در برابر هزاران نفر از دش. ندبود
با اين وجود او داراي قلبي مهربان، رؤوف و . داد كرد و به تعداد فراوان آنان اهميتي نمي مي

در حالي كه فكر او به همه امور شبه  ،داشت دلسوز بود كه از ريختن يك قطره خون ابا
لمان جزيره عربستان مشغول بود، از امور خانه، همسران، فرزندانش و فقراء و نيازمندان مس

پرداخت كه آفريدگارشان را فراموش كرده و با او  حتي به امور مردماني مي. غافل نبود
دشمني كرده بودند، اما او بر اصالح آنان اصرار داشت، در مجموع او به امور همه جهان 

اگر چه او . عليرغم اين او به سوي خدايش رو كرده و از دنيا دل بريده بود. داد اهميت مي
زيرا قلبش فقط از آن خداوند و . كرد، اما در حقيقت در آن غرق نشده بود ندگي ميدر دنيا ز

براي  همواره هيچگاه به خاطر خود از كسي انتقام نگرفت و. امور مورد رضاي او بود
. كرد گذشت و آنها را رها نمي اما از دشمنان خداوند در نمي. كرد دشمنانش دعاي خير مي

آوردند، اندرز و آنها را از عذاب جهنم  ه خداوند مانع به وجود ميهمواره كساني را كه در را
. شد او در دنيا زاهد و پارسايي بود كه شب براي عبادت و مناجات بيدار مي. داد بيم مي

او سربازي شجاع، جنگجويي مبارز، پيامبري  :هاي او آمده است چنانچه در صفات و ويژگي
بينيد او يك فاتح و فرمانده كشور  در همان حالي كه مي. اي معصوم بود نگر و فرستاده آينده
خوابد و بر بالشي از  كنيد بر روي حصيري از برگ خرما مي چيره است، مشاهده مي و گشا

اين در حالي است كه بايد او را پادشاه و رهبر اعراب و . دهد ليف خرما تكيه مي
برند،  قر و نياز شديد به سر مياش در ف هايشان ناميد، در همان حالي كه خانواده سرزمين

در گوشه . شود آورده مياموال فراواني از مناطق مختلف شبه جزيره عربستان به سوي او 
در همان حال دختر و پاره جگرش فاطمه به سوي او . شود مسجدش روي هم انباشته مي

ند ك آيد و از رنجي كه به علت حمل مشك آب و آسياب كردن غالت در خانه تحمل مي مي
در همان روز پيامبر . دنك ها و بدنش اثر گذاشته به پدر شكايت مي تا جايي كه بر دست

غالمان و كنيزاني را كه خداوند پس از پيروزي در جنگ به او ارزاني داشته در ميان 
دهد،  سهم دخترش از آنها فقط كلماتي است كه به او ياد مي. كند مسلمانان تقسيم مي

آيد به اتاقش  روزي دوستش عمر به پيش او مي. خدايش را بخواندچگونه به وسيله آنها 
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يابد كه پيامبر روي آن دراز كشيده و  در آن فقط حصيري از برگ خرما مي .افكند نظري مي
جو  )مشتي(صاعيهمه آنچه در اتاق است عبارت است از . بر پهلوهايش تاثير گذاشته است

اين همه آن چيزي . بي آويزان شده استر چوشكى از آب بمي است، در كنار آن ظرفكه در 
آن هم در روزي كه بر نيمي از اعراب حكومت  ،در اختيار داشت �اهللا است كه رسول 

  � پيامبر. هايش شود زماني كه عمر اين را ديد نتوانست مانع جاري شدن اشك. كرد مي
قيصر و كسري از  چرا گريه نكنم در حالي كه :كني؟ گفت عمر، چرا گريه مي :از او پرسيد

بينم در  فقط آنچه را كه مي � اهللارسول  ، وبرند گيرند و لذت مي هاي دنيا بهره مي نعمت
اي عمر آيا دوست نداري كه آن بهره كسري و قيصر از  :فرمود � اختيار دارد؟ پيامبر

  . و آخرت فقط از آن ما و نه ديگران باشد ،هاي دنيا باشد نعمت
نيروهايش مكه را به محاصره در آورد تا آن را فتح كند  با � هنگامي كه پيامبر

كردند كه  بود و به مجاهدان مسلمان نگاه مي � ابوسفيان در كنار عباس، عموي پيامبر
بود، ابوسفيان كه همچنان مخالف اسالم . كرد هاي فراوان در پيشاپيش آنان حركت مي پرچم

هاي  ان به آنان و جاري شدن آنها بر دامنهاز فراواني تعداد مسلمانان و پيوستن قبايل مسلم
ات پادشاه  برادرزاده :مكه همانند سيل بدون مانع دچار وحشت شده بود به عباس گفت

اين پادشاهي  :گفت ،نگريست اي ديگر به اين امر مي عباس كه به گونه! بزرگي شده است
  . اين نبوت و رسالت است! اي ابوسفيان. نيست

 ـدر جود و سخاوت و بخشش زبانزده همگان بود پدرش كه  ـطائي الحاتم  بنعدي 
حضور يافت  �اهللا او در حالي كه هنوز مسيحي بود، در مجلس رسول . رهبر قومش بود

برگ  و در حالي كه هنوز اسلحه و سازرا توسط يارانش  � و احترام و بزرگداشت پيامبر
اهي دچار ترديد و اشتباه شد و با خود دربارة امر پيامبري با پادش .ـ ديد دفاع به تن داشتند،

به  مدينهكنيزان از  آيا اين فرد پادشاه است يا پيامبر خدا؟ در همين هنگام زن فقيري :پرسيد
به  � پيامبر. خواهم رازي را به شما بگويم من مي اهللاي رسول  :پيش پيامبر آمد و گفت

سپس با او برخواست و . و را ببينمخواهي به تنهايي ت ببين در كدام كوچه شهر مي :او فرمود
زماني كه پسر حاتم طايي اين تواضع و فروتني فراوان پيامبر را ديد، . نياز او را بر آورده كرد

ي باطل براي او كدر حالي كه او در ميان يارانش عظمت و بزرگي يك پادشاه را دارد، تاري
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به . هاي خداوند است ز رسالتآشكار و حق واضح شد و اطمينان پيدا كرد كه اين امر يكي ا
وارد  � همين دليل به سوي صليبش دست برد و آن را در آورد و به همراه ياران پيامبر

  . نور اسالم شد
ما كه . كنيم را ذكر مي � دربارة پيامبر 1در صفحات آينده بعضي از اقوال مستشرقان

ها  اين اقوال و گفتهمسلمان هستيم و به رسالت و نبوت حضرتش ايمان داريم، نيازي به 
   :اما علت ذكر آن دو امر است. نداريم
سخنان مستشرقان را بدان علت ذكر كرديم تا بعضي از مسلماناني كه از اسالم فقط نام * 

كه پيروي از او رها  ـدانند، آنها را بخوانند و آنچه را كه غير مسلمانان دربارة پيامبرشان  آن را مي
  . شايد آغازي براي بازگشت راستين آنها به سوي دينشان باشد. انندگويند، بخو اند ـ مي كرده

همچنين غير مسلمانان آن را بخوانند تا به خود آيند و حقيقت اين پيامبر امين را از * 
اميد است كه به سوي اسالم هدايت . زبان هم كيشان و هم زبانان خود بشنوند و بشناسند

. شناخت اين دين بزرگ باشدتين و جدي براي شوند و اين سرآغازي براي جستجوي راس
هايي  بلكه خودشان عقل. هاي ديگران نينديشند خواهم كه براساس عقل مي از اينهاو من 

توانند حقيقت را از  دارند در صورتي كه آن را از تعصب به دور دارند، به وسيله آن مي
هايشان  كنم كه خداوند قلب براي اين افراد دعا مي. صحيح را از اشتباه تشخيص دهند ،باطل

  . حقيقت باز نمايد و آنها را به سوي آن هدايت و راه راست راهنمايي كند درك را براي
����� �� �	������� ��������
�  

@�bíŠÛaQQUSU@@@@˜N@lUYUVU@@ @
www.islamland.org  

Email: alsheha@ yahoo.com  

                                                           

گروهي از آنـان بـا هـدف    : بايد بدانيم كه اهداف مستشرقان در زمينه مطالعه و شناخت اسالم متفاوت است -1
پردازند كه خداوند غالباً اين افراد را براي شناخت و پيـروي از   يافتن دين حق به بررسي و شناخت اسالم مي

پردازند تا از طريق شـبهات،   ضعف اسالم به مطالعه آن ميبرخي نيز با هدف كشف نقاط . نمايد آن موفق مي
هـاي ايـن افـراد     تالش. ها به مبارزه با اسالم و از بين بردن آن بپردازند پردازي اتهامات، سخنان باطل و دروغ

بيشـتر  . كنند گروهي ديگر اسالم را به عنوان يك علم يا يك دين بررسي و مطالعه مي. شود دچار شكست مي
  .دهند د كساني هستند كه حقايق صحيح و اطالعات روشن و درستي به ديگران مياين افرا
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بن اسماعيل  بناو ابوالقاسم، محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب است كه نسبش به عدنان 
بن اسماعيل  بنمادرش آمنه دختر وهب است كه نسب او نيز به عدنان . رسد مي �ابراهيم
@@DŞæg :فرمايد مي � پيامبر. رسد مي � ابراهيم †Ûë@ åß@ òãbä×@ óÐİ•a@ ag@LÝîÇb%

á‘bç@)i@åß@ïãbÐİ•aë@Lá‘bç@)i@“íŠÓ@åß@óÐİ•aë@Lòãbä×@åß@ .b’íŠÓ@óÐİ•aëC: 
از ميان نسل كنانه نيز قبيله . ترديد خداوند از ميان فرزندان اسماعيل كنانه را برگزيد بي«

  .1»هاشم نيز مرا بر گزيد و انتخاب كرد هاشم، و از ميان بني قريش، از ميان قريش، بني
باشند كه  ايشان با داشتن اين نسب، بزرگوارترين مردم از نظر نسب ميبنابراين 

ابوسفيان كه قبل از اينكه اسالم بياورد رهبري . اند دشمنانش نيز به اين امر اعتراف كرده
را به عهده داشت اين امر را در حضور هرقل پادشاه روم گواهي  � دشمني با پيامبر

به قيصر روم نامه نوشت و او  � پيامبر :ت شده استرواي �از عبداهللا بن عباس . دهد مي
نامه را به وسيله يكي از اصحاب به نام دحيه الكلبي براي پادشاه . را به اسالم دعوت كرد

روم فرستاد و به او دستور داد تا آن را به حاكم بصري تحويل دهد تا او نيز نامه را به قيصر 
را از قيصر دور گردانيد، وي به قصد شكرگذاري هنگامي كه خداوند لشكريان ايران . برساند

رسيد و آن  ربه قيص � اهللازماني كه نامه رسول . روي كرد اين امر از حمص تا ايليا پياده
از او  �اهللا افراد قوم اين فرد را برايم بياوريد تا دربارة رسول  از يكي :را خواند گفت

كه وي در آن زمان به همراه تعدادي از  ابوسفيان تعريف كرد :گويد ابن عباس مي. سوال كنم
و كفار قريش برقرار شده بود، براي  � مردان قريش در دوران صلحي كه ميان پيامبر

پس من . گشت فرستادة پادشاه در شهر مي :گويد ابوسفيان مي. برد تجارت در شام به سر مي
تخت سلطنت نشسته بود  پادشاه بر روي. و همراهانم را با خود به ايليا به حضور پادشاه برد

به مترجمش . و بر سرش تاجي قرار داشت همچنين در اطرافش بزرگان روم ايستاده بودند
كند  از آنان بپرس كداميك از آنان از نظر نسب به اين مردي كه ادعاي نبوت مي :گفت

 :گفت. ترم من از نظر نسب از همه به او نزديك :گفتم :گويد تر است؟ ابوسفيان مي نزديك
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و در كاروان از ميان بني عبدمناف ـ او پسر عموي من است  :نسبت شما با او چيست؟ گفتم
او را نزديك بياوريد همچنين به همراهانم  :قيصر گفت. شت ـجز من كسي وجود ندا

من از اين مرد دربارة آن  :سپس به مترجمش گفت. دستور داد دقيقاً پشت سر من بايستند
. او را تكذيب كنيد ،اگر دروغ گفت. كنم سوال مي .ده استفردي كه ادعاي پيامبري كر

اگر در آن روز از اينكه همراهانم مرا تكذيب كنند بيم نداشتم، به او دروغ  :گويد ابوسفيان مي
به همين خاطر به او راست . هايم را به پادشاه گوشزد كنند اما ترسيدم كه دروغ. گفتم مي

در ميان شما چگونه ] پيامبر[رس نسب اين مرداز او بپ :سپس به مترجمش گفت. گفتم
آيا از ميان شما كسي چنين  :گفت. او در ميان ما داراي اصل و نسب است :است؟ گفتم

آيا قبل از اينكه  :پرسيد .نه :گفتم] يعني ادعاي پيامبري كرده است؟[سخني گفته است؟ 
آيا در ميان پدرانش  :گفت. كرديد؟ گفتم نه چنين ادعايي كند او را به دروغ متهم مي

كنند يا  او پيروي مي آيا اشراف و بزرگان از :پرسيد .نه :پادشاهي وجود داشته است؟ گفتم
شود يا كم  آيا تعداد آنها زياد مي :ضعيفان و ناتوانان پرسيد :گفتم ؟ضعفا و بيچارگان

شود در اثر  آيا فردي كه وارد دينش مي :پرسيد ،شود بر تعدادشان افزوده مي :شود؟ گفتم مي
 ،نه :كند؟ گفتم آيا به كسي خيانت مي :گفت .نه :گردد؟ گفتم نارضايتي از دينش از آن بر مي

 .خيانت كند] به ما[ترسيم  بريم و مي و ما در حال حاضر با او در حال صلح به سر مي
مبادا سخن . بگويم كه نسبت به او ايرادي وارد كنم يگويد من نتوانستم سخن ابوسفيان مي

 :با شما جنگيده است؟ گفتم ايد يا او آيا با او جنگيده :پرسيد. يگري به من نسبت داده شودد
به صورت متناوب بوده  ]پيروزي ميان ما: [هايتان چگونه بوده است؟ گفتم جنگ :پرسيد .بله

او شما را به  :پرسيد. شويم شود و گاهي نيز ما بر او چيره مي گاهي او بر ما پيروز مي. است
دهد كه خداوند را به  به ما دستور مي :خواند؟ گفتم دهد و فرا مي چيزي دستور ميچه 

و ما را از پرستش آنچه پدرانمان  ،تنهايي بپرستيم و هيچ چيز را شريك او قرار ندهيم
ما را به نماز احسان، پاكدامني، وفاي به عهد و امانتداري فرا . كند پرستيدند، نهي مي مي
من از تو دربارة  :به او بگو :قيصر به مترجمش گفت ،جمله را گفتم وقتي اين. خواند مي

در ميان  و ،پيامبران چنين هستند. نسب او پرسيدم گفتي كه او داراي اصل و نسب است
پرسيدم آيا در ميان شما كسي قبل از . شوند اصل و نسب قومشان برگزيده و برانگيخته مي
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با خود گفتم اگر يكي از شما قبل از او اين  .نه :در جواب گفتي. او ادعاي نبوت كرده است
از . كند پيروي مي ،ي كه گفته شده استنانادعا را مطرح كرده بود، او فردي است كه از سخ

در  ؟كرديد يا قبل از اينكه ادعاي نبوت كند او را به دروغگويي متهم ميآتو پرسيدم كه 
كند و به   يدر مقابل مردم ادعاي امر فهميدم كه او كسي نيست كه به دروغ .نه :پاسخ گفتي

از تو پرسيدم آيا در ميان پدرانش پادشاهي بوده است كه در جواب . خداوند دروغ ببندد
ا با خود گفتم اگر در ميان پدرانش پادشاهي بوده باشد، او حكومت پدرانش ر ،گفتي نه

 :در پاسخ گفتي ؟يفانكنند يا ضع از تو پرسيدم آيا اشراف از او پيروي مي. كند مطالبه مي
شود يا  پرسيدم آيا بر تعدادشان افزوده مي. آري آنان پيروان پيامبرانند. ضعيفان پيروان اويند

آري ايمان چنين است تا اينكه . شود شود، در پاسخ گفتي، بر آنان افزوده مي از آن كاسته مي
گردد، و پاسخ دادي  مياز تو پرسيدم آيا در اثر خشم از دينش كسي از آن بر . شود كامل مي

هيچ كس از  ،شوند ها با آن مخلوط و عجين مي هنگامي كه قلب. آري ايمان چنين است. نه
آري  ،جواب دادي نه ،كند يا نه سوال كردم آيا او خيانت مي. آن متنفر و گريزان نخواهد شد

در پاسخ  ،ه استايد يا او با شما جنگيد سوال كردم آيا با او جنگيده. اند پيامبران اين گونه
گاهي شما پيروز . و در جنگ ميان شما و او، پيروزي و شكست وجود دارد. گفتي آري

شوند و عاقبت از  آري پيامبر بدين ترتيب آزموده مي. گردد شويد و گاهي نيز او چيره مي مي
 او شما را به پرستش خداي :گفتي ،از شما دربارة تعاليم و اوامر او سوال كردم. آن آنهاست

و شما را از پرستش آنچه پدرانتان  ،خواند يگانه، شريك قرار ندادن براي او فرا مي
همچنين شما را به خواندن نماز، راستگويي، پاكدامني، وفاي . دارد پرستيدند، بر حذر مي مي

دانستم كه چنين  من مي. اينها صفات پيامبرانند :گفت. كند به عهد و امانتداري دعوت مي
  .كردم كه از شما باشد ا گمان نميام. شود مي پيامبري مبعوث

اگر آنچه گفتي راست باشد احتمـال دارد بـه زودي بـر همـين مكـاني كـه روي آن پـا        
توانستم بـه پـيش او بـروم رنـج سـفر را بـر خـود همـوار          اگر مي. ايم نيز چيره شود  گذاشته

 اهللاسپس نامـه رسـول    :گويد ابوسفيان مي .شستم و اگر پيش او بودم پاهايش را مي ،كردم مي
بسم اهللا الرحمن الـرحيم از محمـد    :در آن آمده بود. را خواست، آن را برايش خواندند �

امـا   !سالم و درود بر آنكه از هدايت پيروي كند !بنده و فرستاده خداوند به هرقل پادشاه روم
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اسـالم  . امـان باشـي  اسالم بياور تـا در  . خوانم ترديد من تو را به دعوت اسالم فرا مي بي :بعد
چنانچه روي برگردانـي، گنـاه زيردسـتانت نيـز     . بياور تا خداوند پاداش تو را دوبار عطا كند

Bö≅è% Ÿ≅÷δ. برگردن تو خواهـد بـود   r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9$# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ÷�t/ ö/ ä3 uΖ ÷�t/uρ 

�ωr& y‰ ç7÷è tΡ �ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8 Î� ô³ èΣ Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ x‹ Ï‚ −G tƒ $ uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 
βÎ*sù (# öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγô© $# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪CD )64: آل عمران.(  

كه جز  ؛بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است! اى اهل كتاب«: بگو«
و بعضى از ما، بعضى ديگر  ؛همتاى او قرار ندهيم خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را

: سرباز زنند، بگوييد) از اين دعوت،(هرگاه . »به خدايى نپذيرد -غير از خداى يگانه-را 
  .»!گواه باشيد كه ما مسلمانيم«

زماني كه سخنانش به پايان رسيد، صداي بزرگان روم كه در اطراف  :گويد ابوسفيان مي
زماني كه با دوستانم . دستور دادند كه خارج شويمما . دانم چه گفتند نمي. او بودند برخاست

به جايي ] پيامبر[به آنان گفتم امر ابن ابي كبشه  ،از آنجا بيرون آمديم و با آنان گفتگو كردم
همچنان ذليل بودم و  :گويد ابوسفيان مي. ترسد رسيده است كه اين پادشاه نيز از او مي

همه جهان را فرا خواهد گفت تا اينكه خداوند اسالم را وارد قلب  اطمينان داشتم كه كار او
  .1من كرد، در حالي كه من نسبت به آن احساس خوبي نداشتم
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كـه اعـراب بـه آن بسـيار احتـرام       ـ� مـيالدي در قبيلـه قـريش     571در سال  � پيامبر
پـدر  زيرا كعبه كه . ز ديني شبه جزيره عربستان بودمكه مرك. در مكه به دنيا آمد ـ� گذاشتند  مي

در آنجا قرار داشت و مردم بـه  ، آن را بنا نهاده بودند � اسماعيل فرزندش ابراهيم وانبياء 
در شكم مادرش در حالي كه هنوز . نمودند ف ميكردند و گرداگرد آن طوا سوي آن قصد مي

پدر بـزرگش عبـدالمطلب،   . ز دنيا رفتپس از تولدش مادرش نيز ا. بود، پدرش از دنيا رفت
هنگامي كه پـدر بـزرگش نيـز دار فـاني را وداع     . سرپرستي اين طفل يتيم را بر عهده گرفت

هايي را  اش به همراه قبايل ديگر بت قبيله .دار سرپرستي او شد عهدهابوطالب گفت، عمويش 
ا در اطـراف كعبـه گذاشـته    ساخته و آنها ر.... پرستيدند كه آنها را از چوب، سنگ، طال و  مي

همـه زنـدگي آن   . هاسـت  آنان معتقد بودند كه سود و زيان رساندن در اختيار اين بت. بودند
داري بود و آن را با خيانت، دروغ، نيرنگ و فريـب آلـوده    حضرت، سراسر صداقت و امانت

 هايشـان را نـزد او   بـه همـين دليـل امانـت    . در ميان قومش به امين شهرت داشـت . نساخت
. سـپردند  گذاشتند و هنگامي كه قصد مسافرت داشتند اموال خود را به امانـت بـه او مـي    مي

. همچنين به علت صداقتي كه در گفتار او ديده بودند، در ميان آنها به راستگويي معروف بود
افـراد  . داشـت  دوست مي را مردم نيكي به. او خوش اخالق، نيك گفتار و فصيح و شيوا بود

همچنـين مـورد احتـرام همگـان     . گذاشتند داشتند و به او احترام مي را دوست مياش او  قبيله
او داراي . شـد  ظاهر و سيمايي زيبا داشت كـه ديـدن او باعـث مـالل و خسـتگي نمـي      . بود

By7: فرمايـد  خداوند دربـارة او مـي   .آفرينش، ظاهر و اخالقي بسيار زيبا بود ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yè s9 @, è= äz 

5ΟŠÏà tã ∩⊆∪CD )داراي اخالق بسيار وااليي هستيترديد تو  و بي« ).4: مالقل«.  

(Th. Carlyle)
از دوران كودكي مشاهده شده : نويسد قهرمانان، مي: »األبطال«در كتاب  1

دوستانش او را امين، مرد صداقت در گفتار، رفتار . كودكي انديشمند بود �است كه محمد 
ريافته بودند كه هر سخني كه بر زبانش جاري آنها د. و افكار و وفاي به عهد ناميده بودند

دانم كه او بسيار ساكت و آرام بود  ترديد من مي بي. هاي رسايي است شود، داراي حكمت مي
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همواره براساس خرد . كرد و هر گاه دليلي براي سخن گفتن وجود نداشت، سكوت پيشه مي
اده، بلند نظر، با همت، اش او را مردي راسخ، با ار در طول زندگي. گفت و عقل سخن مي

اما با اين . يابيم بزرگوار، بخشنده، مهربان، پرهيزگار، فاضل، آزاده، بسيار تالشگر و مخلص مي
بلكه گاهي . رو، خوش رفتار و نيك سرشت بود وجود او فردي خوش برخورد، آرام، گشاده

او تيزهوش . داد مياي چهره او را زينت  همواره لبخند زيبا و صادقانه. كرد شوخي و مزاح مي
اي و نزد هيچ معلمي درس نخواند و از  در هيچ مدرسه. و شجاع و داراي سرشتي عالي بود

  .داد او كارهايش را به تنهايي در اعماق بيابان انجام مي. نياز بود آن بي
به  ءهاي طوالني را در غار حرا شب. قبل از بعثت تنهايي را دوست داشت � پيامبر
ايشان كامالً از اعمال زشت و ناروايي كه افراد قومش مرتكب . پرداخت داري مي شب زنده

 ،هرگز شراب ننوشيد هيچگاه براي بتي سجده نكرد و به آن قسم نخورد. شدند، مبرا بود مي
 :فرمايد مي � پيامبر. براي قومش چوپاني كرد او .يا همانند قومش براي آن قرباني نكرد

Djã@ a@sÈi@bßîflÇfl‰@6ü8g@.bó@áäÌÛaC. » چوپاني  مبعوث نكرد، مگر اينكهپيامبري را يچ هخداوند
D@áÈã×@bçbÇ‰c@Žoä :ايد؟ فرمود آيا شما هم اين كار را كرده :يارانش عرض كردند. »كرده است

ÜÇó@‰aŠÓíß@Ýçþ@ÁØòCN  
  .1»دادم بله در مقابل چند قيراط اين كار را براي مردم مكه انجام مي«

سالگي رسـيد، در حـالي كـه در مكـه در غـار حـراء        40ه ب � زماني كه آن حضرت
 :گويـد  مي �ام المومنين عايشه . داري بود، از آسمان بر او وحي نازل شد مشغول شب زنده

هـر  . آغاز شد، خواب و روياي صادقه بـود  � اولين چيزي كه وحي به وسيله آن بر پيامبر
در آن هنگام خلـوت كـردن   . بود روشن و واضح ،دم ديد همانند روشني سپيده خوابي كه مي
داري و  كـرد و چنـدين شـب بـه شـب زنـده       خلوت مي ءداشت و در غار حرا را دوست مي

اي  اش برگردد و براي اين كـار توشـه   قبل از آنكه به پيش خانواده ،پرداخت عبادت شبانه مي
اينكـه   تـا . اي بر دارد گشت تا براي مدتي ديگر توشه سپس به سوي خديجه باز مي. بر گيرد

 :حقيقت بر او نازل شد و فرشته به سـوي او آمـد و گفـت    ،بود ءدر حالي كه او در غار حرا
فـت و بـه   رپـس مـرا گ   :فرمايد پيامبر مي. سوادم توانم بخوانم بي من نمي :بخوان پيامبر فرمود
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من  :گفتم. بخوان :سپس مرا رها كرد و گفت. شدت به خود فشرد تا اينكه نفسم را قطع كرد
هـايم بـه شـماره     فت و به خود فشرد تا اينكه نفسردوباره مرا گ. سوادم توانم بخوانم بي نمي
بـراي سـومين بـار    . سوادم توانم بخوانم بي بخوان گفتم نمي :سپس مرا رها كرد و گفت. افتاد

��ù&t: فت و به شدت به خود فشرد سپس مرا رها كرد و گفـت رمرا گ ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# 

t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù&t� ø% $# y7 š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{ $# ∩⊂∪�N )3ـ 1: العلق(.  

همـان كـس كـه انسـان را از خـون       آفريد،) جهان را(بخوان به نام پروردگارت كه «
  . »بزرگوارتر است) از همه(بخوان كه پروردگارت  !اى خلق كرد بسته

لرزيد بر همسرش خديجـه   در حالي كه قلبش مي آن آيات را دريافت كرد و � پيامبر
پس او را پوشـاندند تـا اينكـه    . مرا بپوشانيد مرا بپوشانيد :وارد شد و گفت �دختر خويلد 

ترديـد نسـبت بـه     بـي  :آنگاه جريان را براي خديجه تعريف كـرد و گفـت  . ترسش زايل شد
تـو  . رسـاند  زيـان نمـي   هرگز به تـو خدا  قسم، نه به خدا :خديجه گفت. ام خودم نگران شده

و در  ،داري و مهمان را گرامي مي ،كني آوري و همه مشاكل را تحمل مي صله رحم به جا مي
ورقه بن  به سويپس خديجه او را . كني و به ديگران كمك مي ،ها تحمل داري مقابل سختي

ه ورقه در دوران جاهليت مسيحي شـد . نوفل بن اسد بن عبدالعزي كه پسر عمويش بود، برد
او پيرمـردي  . نوشـته بـود  مقداري از انجيل را با خط عبـري  . نوشت بود و به خط عبري مي

ورقـه بـه او    .ات را بشـنو  سـخن بـرادرزاده  ! اي پسر عمو :خديجه به او گفت. نابينا شده بود
بـراي او تعريـف    ،آنچه را كه روي داده بـود  � خواهي؟ پيامبر  اي برادرزاده چه مي :گفت
اي كـاش در  . اي است كه بر موسي نازل شده اسـت  اين همان فرشته :و گفتورقه به ا. كرد

آيـا آنهـا مـرا     :فرمـود  � آن روزي كه قومت تو را اخراج خواهند كرد، زنده باشم، پيـامبر 
نياورده اسـت   ،گويي بله هرگز هيچ مردي شبيه آنچه را كه تو مي :اخراج خواهند كرد؟ گفت

ترديـد تـو را يـاري و پشـتيباني      گر آن روز زنده باشم بيا .مگر آنكه با او دشمني شده است
 اين سوره آغاز نبـوت پيـامبر  . 1مدتي ورقه از دنيا رفت و وحي قطع شداز پس . خواهم كرد
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$ B :سپس از آن آيات اول سوره مدثر بر ايشـان نـازل شـد   . بود � pκš‰ r'̄≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟ è% 

ö‘É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7 −/u‘uρ ÷� Éi9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_ ”�9$# uρ ö� àf ÷δ $$ sù ∩∈∪CD )5ـ 1: المدثر(.  
بيم ] مردمان را از عذاب يزدان[برخيز و ] و در بستر خواب آرميده[اي جامعه بر سر كشيده «

و جامه خويش ] و تنها او را بزرگ بشمار[ده و تنها پروردگار خود را به بزرگي و كبريايي بستاي 
  .»و از چيزهاي پليد و كثيف دوري كن] ها پاك گردان و خويشتن را از آلودگي[دار  را پاكيزه

پس پيامبر دعوت خود را آشكار كرد . بود � اين سوره آغاز رسالت و دعوت پيامبر
هاي فراواني را در اين  ها و سختي و افراد قومش از مكه را به اسالم دعوت كرد و سرزنش

علت اين امر فقط آن بود كه براي آنان دعوتي را . نپذيرفتندراه تحمل كرد و دعوت او را 
آورده بود كه برايشان عجيب و تازه بود و همه امور زندگي ديني، سياسي، اقتصادي و 

وي نه تنها آنها را به توحيد و يكي دانستن خداوند و ترك . گرفت شان را فرا مي اجتماعي
كرد، بلكه آنچه را كه منبع  دهايشان را تخطئه ميها و معبو خواند و عقل عبادت غير او فرا مي

پس پيامبر ربا، زنا، قمار و شراب را بر . بر آنان حرام كرد ،مندي و غرور آنها بود ثروت، بهره
همچنين مردم را به مساوات و عدالت بدون داشتن تفاوتي جز تقوا . آنان تحريم نمود

راضي شوند كه با غالمان  ،ستندچگونه ممكن است قريش كه سرور اعراب ه. دعوت كرد
بلكه به  .مساوي و برابر باشند؟ مساله فقط به رد كردن و نپذيرفتن دعوت او ختم نشد

مانند جنون، دروغگويي و  ـهاي مختلف  وسيله دشنام دادن، ناسزا گفتن و نسبت دادن اتهام
  . زردندآ ـها متهم سازند  توانستند او را بدان سحر، كه قبل از اعالم نبوت نمي

عبداهللا بن . پس نادانانشان را عليه او تحريك كردند و شروع به آزار جسمي او نمودند
خواند  در كنار كعبه ايستاده بود و نماز مي � زماني كه پيامبر :گويد مي � مسعود

بينيد؟ كداميك  ها را نمي آيا اين منظره :ناگهان يكي از آنان گفت. قريشيان با هم نشسته بودند
سپس  ،ين و شكنبه حيوانات را بياوردگرود تا خون، سر ما به طويله فالن خانواده مياز ش

رود آنگاه آن را روي وسط دو كتفش بريزد؟  به سجده مي] پيامبر[منتظر بماند تا اينكه 
به سجده رفت، آن  � زماني كه پيامبر. ترين فرد آنها برخاست ترين و بدبخت گستاخ

 تا. مشركان بسيار خنديدند. پيامبر در سجده ماند .شان گذاشتنجاسات را ميان دو كتف اي
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 � شخصي به سوي فاطمه ندافتاد حدي كه بعضي از آنها شدت خنده بر روي ديگري مي
فاطمه به سرعت  ،جريان را براي فاطمه تعريف كرد] كي بوددر حالى كه فاطمه دختر[رفت 

آنگاه به . اسات را از دوشش برداشتهمچنان در سجده بود تا اينكه آن نج � پيامبر. آمد
  .1داد سوي مشركان آمد و آنان را دشنام مي

بگوييد  :گفت را ديدم كه مي �اهللا در دوران جاهليت، رسول  :گويد زدي ميألمنيب ا
كردند،  گروهي از مشركان به صورت او آب دهان پرتاب مي. تا رستگار شويد» ال اله اال اهللا«

. دادند تا اينكه ظهر فرا رسيد پاشيدند، برخي نيز، او را دشنام مي گروهي بر روي او خاك مي
 :دست و صورتش را در آن شست و گفت � پيامبر. كنيزي كاسه بزرگي آب برايش آورد

  .2دخترم از خواري و ننگ نسبت به پدرت نگران مباش
رة عاص خواستم تا برايم درباالاز عبداهللا بن عمرو بن  :گويد زبير ميالعروه بن 

در  :گفت. روا داشتند سخن بگويد � اي كه مشركان آن را بر پيامبر ترين شكنجه سخت
خواند، عقبه بن ابي معيط به سويش آمد و  در كنار كعبه نماز مي � حالي كه پيامبر خدا

در . لباسش را دور گردنش پيچيد و آن را به شدت فشرد نزديك بود كه ايشان را خفه نمايد
دور كرد و  � آمد و شانه او را گرفت و او را هل داد و از پيامبر � اين هنگام ابوبكر

گويد پروردگار من اهللا است و از سوي پروردگارتان برايتان داليل  آيا كسي را كه مي :گفت
  .3كشيد؟ هاي روشني آورده است، مي و نشانه

قبايلي كه براي  او به سوي .را از ادامه دادن به دعوتش باز نداشت � اين رويدادها، پيامبر
پس تعداد كمي از مردم يثرب كه امروزه مدينه منوره ناميده . رفت مي ،آمدند حج به مكه مي

شود، ايمان آوردند و با او پيمان بستند كه اگر به سوي آنها برود، آنها او را ياري و از او  مي
اه آنان فرستاد تا نيز يكي از يارانش به نام مصعب بن عمير را به همر � پيامبر. دفاع كنند

اي كه او و محروماني كه به او  پس از تحمل رنج و شكنجه. تعاليم اسالم را به آنها ياد دهد
ايمان آورده بودند از سوي قومش تحمل كردند، خداوند به او اجازه داد به مدينه هجرت 
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ه مركز انتشار اين شهر ب. در نتيجه مردم آن شهر به بهترين شيوه از ايشان استقبال كردند. كند
در آنجا استقرار يافت و شروع به  � پيامبر. دعوت و پايتخت دولت اسالمي تبديل شد

خواندن قرآن بر آنان و آموزش تعاليم دين اسالم به آنان نمود در حالي كه آنان تحت تاثير 
پس او را بيش . قرار گرفته بودند � اخالق پسنديده و صفات واالي پيامبر گرامي اسالم

و همه  ،گرفتند خودشان دوست داشتند و براي خدمت كردن به او از يكديگر پيشي مياز 
اي ايماني و روحاني كه سرشار از  آنان در جامعه. كردند دارايي خودشان را در راه او فدا مي

ردند كه پيوندهاي محبت، الفت و برادري در ميان افراد آن ك خوشبختي بود زندگي مي
روتمند، فقير، اشراف، زيردستان، سفيد پوست، سياه پوست، عرب و پس ث. برقرار شده بود

عجم همگي در اين دين بزرگ و عظيم با هم برابر هستند و ميان آنان جز براساس تقوي 
هاي ايشان با  يك سال پس از استقرار ايشان در مدينه رويارويي. وجود ندارد يهيچ تفاوت

در نتيجه اولين جنگ در تاريخ . آغاز شدبود،  انقومش كه پيشرفت دعوت او به زيانش
اين جنگ ميان دو گروه كامالً . اسالم كه غزوه بدر بود، ميان او و مشركان اتفاق افتاد

رزمنده و تعداد  )314(تعداد مسلمانان . متفاوت از نظر تعداد و تجهيزات به وقوع پيوست
ي كرد و به پيروزي و يارانش را يار � خداوند، پيامبر. جنگجو بود )1000(مشركان 

 )8(هاي ديگري ميان مسلمانان و مشركان به وجود آمد، پس از  پس از آن جنگ. رسيدند
و آن را به سوي مكه رزمنده تجهيز  )10.000(توانست سپاهي متشكل از  � سال پيامبر

پيروزمندانه وارد مكه شد و قومش را كه او و پيروانش را با انواع  � پيامبر. رهسپار نمايد
شكنجه آزرده بودند، تا جايي كه آنها را وادار به ترك اموال، فرزندان و سرزمينشان كرده 

آن سال را عام  � پيامبر. بودند، شكست داد و به طور قطعي و كامالً بر آنان چيره شد

#B :خداوند دربارة آن سورة نصر را نازل فرمود. الفتح ناميد sŒ Î) u !$ y_ ã� óÁ tΡ «!$# ßx ÷G x( ø9$# uρ ∩⊇∪ 

|M ÷ƒr&u‘uρ }̈ $ ¨Ψ9$# šχθ è= ä{ ô‰ tƒ ’ Îû Çƒ ÏŠ «!$# %[`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôx Îm7|¡ sù Ï‰ ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ çν ö�Ï( øó tG ó™ $# uρ 4 
…çµ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪CD )3ـ  1: نصرال(.   
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و ببيني مردم گروه گروه وارد  .فرا رسد) فتح مكه(هنگامي كه ياري خدا و پيروزي «
) اين نعمت بزرگ و اين پيروزي و نصرت الهي ءشكرانه به(پس  .شوند دين خدا مي

  .»ذير استپ پروردگارت را تسبيح و حمد كن، و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه
@D@æëŠm :سپس مردم مكه را گردهم آورد و به آنها فرمود bßïČãc@i@Éãb•ØáC_Z » فكر

اي  ادري بزرگ و برادرزادهنيكي كن تو بر: ؟ گفتند»به شما چه ميكنم نيدميبيكنيد و مي
@DõbÔÜİÛa@ánãdÏ@aìjç‡aCN: فرمود �پيامبر . بزرگوار هستي @

  .1»دهستيد كه شما آزاد بروي« 
. به مدينه بازگشت � سپس پيامبر. اين امر موجب اسالم آوردن بسياري از آنان شد

آوردن  نفر از ياران و پيروانش به قصد به جا )114.000(به همراه  � پس از مدتي پيامبر
زيرا آخرين حج . اين حج به نام حجه الوداع مشهور است. حج به سوي مكه حركت كرد

  . در طول حيات مباركشان است � پيامبر
 هجري در مدينه منوره از دنيا رفت )11(الثاني سال  ربيع )12(روز دوشنبه  � پيامبر

 ر ضربه بزرگي شدند،مسلمانان در اثر وفات ايشان دچا. و در همان شهر به خاك سپرده شد
از جمله آنها عمر بن . كردند به حدي كه بعضي از ياران پيامبر، خبر وفات ايشان را باور نمي

  .يا رفته است گردنش را خواهم زداز دن � كسي كه بگويد پيامبر :گفت مي � خطاب

$B :برخاست و آيه زير را خواند � آنگاه ابوبكر tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ �ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ 

Ï& Î#ö7s% ã≅ß™ ”�9$# 4 ' Î*sùr& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ÏF è% ÷Λäö6n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµ ø‹t6 É) tã 

n= sù §� ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹x© 3 “Ì“ ôf u‹y™ uρ ª!$# t Ì� Å6≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪C. )144: رانعم  آل(.� �

آيا  ؛ستادگان ديگرى نيز بودندو پيش از او، فر ؛فقط فرستاده خداست �محمد «
و اسالم را رها كرده به دوران (گرديد؟  اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى

و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ) جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟
  .»را پاداش خواهد داد) كنندگان و استقامت(و خداوند بزودى شاكران  ؛زند ضررى نمى
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او هنگام شنيدن آيات خداوند، . هنگامي كه عمر اين آيه را شنيد، تامل كرد و ايستاد
سال  )40(سال داشت  )63(در هنگام وفات  � پيامبر. كرد مي از آن پيروى سكوت پيشه

. سال پس از آن را در مكه زندگي كرد و مردم را به توحيد دعوت كرد )13(قبل از بعثت و 
سال در آنجا ماند و نزول وحي بر او ادامه پيدا كرد تا  )10(مود و سپس به مدينه هجرت ن

  .اينكه قرآن به طور كامل بر او نازل شد و شريعت اسالم كامل گرديد
(Dr. G. Lebon)

اگر ارزش افراد به وسيله ارزش  :نويسد در كتاب تمدن عرب مي 1
د كه تاريخ آن را به از بزرگترين افرادي بو � ترديد محمد اعمالشان سنجيده شود، بي

با انصاف برخورد  � آري برخي از دانشمندان غربي دربارة پيامبر اسالم. خود ديده است
اند، اگر چه تعصب ديني چشم بسياري از مورخان را بر اعتراف به فضايل و بزرگي آن  كرده

  . حضرت بسته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

عمـاد الـدين   . عـن االسـالم د   قالوا. پزشك و مورخ فرانسوي كه به مطالعه درباره تمدن شرق پرداخته است -1
  . 135ل ص يخل
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او زيباترين و . رسيد ي گوشش مي موهايش به الله. شانه بودچهار �پيامبر 
. بسيار بلند يا خيلي كوتاه نبود. اش متوسط بود قيافه .1ترين فرد مردم بود اخالق خوش

موهايش نه بسيار مجعد و موجدار بود و نه . پوستش بسيار سفيد يا بسيار گندمگون نبود
اش سفيدگونه، مليح و  چهره. رين انسان بوداو زيبات. 2كامالً صاف، بلكه نيمه مجعد بود

اي درخشان داشت و  او چهره. گويي از نقره ساخته شده بود .3دوست داشتني بود
 	از جابر بن سمره . ريشش انبوه و پرپشت بود .4هاي عرقش همانند مرواريد بود دانه

بلكه همانند : مثل شمشير درخشان بود؟ گفت �ي پيامبر  آيا چهره: سؤال شد
ي چشمانش  دهانش بزرگ و گوشه .5همچنين صورتش گرد بود. خورشيد و ماه بود

. او سفيدپوست، مليح و داراي اندامي متوسط بود .6هايش كم بود كشيده و گوشت پاشنه
دست و پاهايش بزرگ و محكم و كف . همچنين كوتاه يا بلند نبود. نه چاق بود نه الغر
رگز ابريشم و حريري را كه از كف دستهاي ه: گويد مي 	انس  7.دستهايش پهن بود

ي پيامبر  ام و مشك و عنبري را از رايحه تر باشد، لمس نكرده نرمتر و لطيف �پيامبر 
  .8 ام خوشبوتر باشد، نبوييده �

اي  داراي چهره � پيامبر :گويد مي � تميمي در توصيف پيامبرالهند بن ابي هاله 
قامت ايشان متوسط و هيكل ايشان . درخشيد مي با عظمت بود كه همانند ماه شب چهارده

موهايشان از الله . هايشان پريشان بود بود، طره دموهايشان نيمه مجع. ى داشتدرشت
او گلگون، داراي پيشاني بلند و ابرواني كماني و بلند و داراي . رفت گوششان فراتر نمي

                                                           

  .صحيح بخاري ـ1

  .منبع سابق ـ2
  .صحيح مسلم ـ3
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  .منبع سابق ـ6
  .صحيح بخاري ـ7
 .صحيح مسلم -8
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داراي بيني . ريخت عرق ميآمد از فاصله ميان ابروانش  هنگامي كه به خشم مي. فاصله بود
كرد، متوجه اين  بيني ايشان نوراني بود كه هر كسي كه در آن دقت مي. كشيده و باريكي بود

دهان مباركشان . هاي صافي داشت گونه. بودپر پشت  ،ريش آن حضرت انبوه. شد امر مي
ناف آن خط سينه تا . دندانهايشان باريك و تيز و داراي فاصله بود. نقص بود زيبا و بي

ايشان متناسب و متوسط  ةقياف. گردن ايشان مانند نقره زيبا و صاف بود. حضرت باريك بود
شان پهن و فاصله ميان دو  سينه ،شكم ايشان صاف. هيكل ورزيده و محكمي داشتند. بود

خط باريكي . پوست ايشان زيبا و نوراني بود. هايشان درشت بود استخوان. شان زياد بود شانه
به جز آن . گذشت و از سينه تا ناف امتداد داشت از ميان دو پستان و شكم او مي از موها

ها  كف دست .ش درشت بودوزبا هاي استخوان. اش مو داشت ها و باالي سينه بازوها، كتف
. تراويد بيرون مي بآكف پاهايش گودي داشت كه از آن . و پاهايش پهن و درشت بود

هايش بلند بود و همواره به  گام. رفت و آرام راه مي كمي مايل. خاست هنگامي كه بر مي
بيشتر از آنكه به . گرداند گشت تمام بدنش را بر مي هر گاه بر مي. كرد جلوي خود نگاه مي

همواره در سالم . بيشتر توجهش به يارانش بود. دوخت به زمين چشم مي. آسمان نگاه كند
. را برايم توصيف كن � ن پيامبرسخن گفتن و صحبت كرد :گفتم. گرفت كردن پيشي مي

جز در مواقع . هيچ گاه آرامش نداشت .رفت پيامبر همواره محزون بود به فكر فرو مي :گفت
كرد و آن  با فك پايين سخنش را آغاز مي. كرد بسيار سكوت مي و گفت ضرورت سخن نمي

خوش . ندازه نبودگفت كه كم يا بيش از ا سخنان پر محتوا و قاطعي مي. رساند را به پايان مي
هر نعمتي را حتي اگر كوچك بود، . بود و نه پيش پا افتاده ناخالق او نه خش. اخالق بود
دنيا او را . كرد هيچ چيز را مذمت يا ستايش نمي. كرد داشت و آن را نكوهش نمي بزرگ مي

ماندند او حق را به  هنگامي كه همگان از شناخت حقيقت عاجز مي. آورد به خشم نمي
هيچ چيز در مقابل خشم او توان ايستادگي نداشت مگر آنكه در . گرداند ب آن باز ميصاح

هر گاه به . هيچ گاه براي خود خشمگين نشد و براي خود پيروز نشد. آن راه پيروز شود
كرد  هر گاه تعجب مي. داد كرد با همه كف دست اين كار را انجام مي چيزي اشاره مي

گفت با كف دست راست داخل انگشت ابهام  ماني كه سخن ميز. گرداند دستهايش را بر مي
شد،  گرداند و هر گاه خوشحال مي شد، رو بر مي هر گاه خشمگين مي. زد چپش را مي
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هايش ظاهر  اش به صورت لبخند بود و دندان بيشتر خنده. دوخت نگاهش را به پايين مي
دريافتم . ن باره با او سخن گفتمسپس در اي. اين امر را مدتي از حسين پنهان داشتم. شد نمي

كه او در اين امر بر من پيشي گرفته است و آنچه را كه از او پرسيدم از پدرش سوال كرده 
  .پرسيده بود � بود كه دربارة درآمد، مخارج و چگونگي زندگي پيامبر

آمد رفت وفرمود . سوال كردم � آمد پيامبررفت واز پدرم دربارة  :حسين گفت
آمدش را به سه رفت وآمد،  هر گاه به خانه مي. الً در اختيار ايشان قرار داشتكام �پيامبر

اش و سهم سوم  قسمتي براي خداوند، بخش ديگري براي خانواده :كرد قسمت تقسيم مي
كرد و اين بخش را به  براي خودش آنگاه سهم خود را ميان خود و مسلمانان تقسيم مي

هاي ايشان اين  از جمله ويژگي. كرد خود ذخيره نمي داد و چيزي را براي مردم اختصاص مي
افراد داراي فضيلت و سابقه را براساس فضل و برتري در  ،ساير امور )غنايم و(بود كه در 

بعضي داراي يك، دو يا چندين نياز بودند، پيامبر، براساس . داد دين بر ديگران ترجيح مي
كرد و آنچه را كه شايسته آنها بود به  ه مينياز و مصلحتشان به آنها و ساير افراد امت توج

كساني كه حضور دارند به آنان كه غايب هستند اطالع  :فرمود رساند و مي اطالع آنها مي
زيرا كسي كه به . نياز كسي را كه قادر به اطالع دادن آن به من نيست به من بگوييد .دهند

ر به اين كار نيست خداوند در حاكمي نياز و حاجت كسي را اطالع دهد كه آن فرد خود قاد
از ايشان دربارة . شود روز قيامت او را ثابت قدم خواهد نمود و جز اين عمل از او ياد نمي

يارانش ارتباط  هجز در مورد آنچه ب � پيامبر :سخن گفتن آن حضرت سوال كردم، گفت
د، سكوت كر شان جلوگيري مي شد و از تفرقه داشت و باعث اتحاد و الفت ميان آنها مي

 آنهاداشت و  ميهر قومي را گرامي  شريفپس افراد . كرد كرد يا اينكه آنها را تشويق مي مي
از . كرد بدون اينكه مردم را از خود برنجاند، از آنان حذر مي. كرد را به رهبري آنها تعيين مي

. كرد مي افتد سئوال كرد و از مردم درباره آنچه در ميان آنها اتفاق مي يارانش دلجويي مي
پنداشت و آن را  امور زشت را ناپسند مي. كرد دانست و آن را تقويت مي نيكي را خوب مي

كرد مبادا  غفلت نمي اي وظيفههرگز از انجام هيچ . بود ثابت قدمرو و  او ميانه. كرد تقبيح مي
اي  براي هر لحظه و هر زماني، براي خود ذخيره. كه يارانش دچار غفلت و انحراف شوند

كرد و آن را براي كساني كه آن را از مردم دريغ  در گفتن و بيان حق كوتاهي نمي. اشتد
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بهترين مردم در نظر او كساني بودند كه همه مردم را نصيحت . دانست كنند، روا نمي مي
كردند و برترين آنها كسي بود كه بيش از همه از ديگران پشتيباني و با آنان همدردي  مي
 � هر گاه پيامبر :گفت. سوال كردم � چگونگي نشستن پيامبر از او درباره. كند
خود را به ماندن در هيچ . ساخت نام خدا را بر زبان جاري مي خاست برمينشست يا  مي

رفت در پايين  هر گاه به ميان گروهي مي. كرد داد و از اين كار نهي مي مكاني عادت نمي
به همه همنشينانش به يك شيوه . داد مي نشست و مردم را نيز به اين كار فرمان مجلس مي

كرد كسي نسبت به او بيش از آن حضرت لطف و كرم  همنشين او گمان نمي. كرد نگاه مي
نشست تا زماني كه فرد خود  آمد با او مي هر گاه كسي براي رفع نيازي به پيش او مي. ندارد

ورت امكان نياز او را بر درنگ و در ص كرد، بي هر گاه كسي چيزي را از او طلب مي. يزدخبر
رويي او براي همگان  اخالق نيك و گشاده. گفت گشا به او مي كرد يا سخني راه آورده مي

آنان در برابر حقيقت در  .به همين دليل براي آنان همچون پدري مهربان و دلسوز بود. بود
مانتداري حاكم در همنشيني با او بردباري، حيا، شكيبايي و ا. نظر او مساوي و برابر بودند

زنان  زو ا .شد ها شكسته نمي و حرمتشد  بود و در آن صداها بيش از اندازه نياز بلند نمي
افراد آن مجلس متعادل و . يافت ها انتشار نمي اشتباهات و لغزش. آمد ي به ميان نمينسخ
رها احترام به بزرگت ،آنان فروتن بودند. گرفتند رو بودند و در پرهيزگاري از هم پيشي مي ميانه
افراد نيازمند را بر خود . كردند گذاشتند و به افراد فرودست خود نير رحم و مهرباني مي مي

پرسيدم اخالق او با همنشينانش  :گويد راوي مي. دادند غريبان را پناه مي. داشتند مقدم مي
ايشان . رو، خوش اخالق و خوش برخورد بود همواره گشاده � پيامبر :چگونه بود؟ گفت

از آنچه دوست . كننده نبودند كننده و ستايش رو، خشن، بد اخالق، فحاش، غيبت هرگز ترش
خود را از سه كار . شد د، هيچ گاه هيچ كس نسبت به او نااميد نمييپوش نداشت چشم مي

روي در كالم و سخن گفتن درباره آنچه به او مربوط  ريا كردن، پرگويي و زياده :كرد دور مي
هرگز هيچ كس را نكوهش نكرد، بر او  :كرد از انجام سه عمل اجتناب مي همچنين. شد نمي

هر گاه . گفت جز براي كسب ثواب سخن نمي. عيب نگرفت و راز او را بر مال نكرد
گويي . كردند انداختند و سكوت مي كرد، همنشينانش سرهايشان را پايين مي صحبت مي

هرگز در . گفتند كرد آنان سخن مي ميهر گاه سكوت . اي روي سر آنها نشسته است پرنده
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كرد، ديگران سكوت  وقتي يكي از آنان صحبت مي. كردند حضور او نزاع و جدال نمي
با . گفتند در حضور او بسيار با ادب سخن مي. شد كردند تا اينكه از سخن گفتن فارغ مي مي

شد او را  مي آنچه موجب تعجب يارانش. خنديد خنداند او هم مي شنيدن آنچه آنان را مي
وس بودن گفتار و سوال افراد غريب و ناشناس أنداشت در مقابل نام هم به تعجب وامي

اگر  :فرمود كرد، حتي اگر يارانش آنها را فراخوانده باشند و همواره مي شكيبايي پيشه مي
طراز خود بود، مدح و ستايش را  جز از كسي كه هم. نيازمندي را ديديد او را راهنمايي كنيد

هرگز سخن هيچ كس را قطع نكرد تا اينكه مبادا گمان كنند اين كار را جايز . كرد قبول نمي
 � سكوت پيامبر :گفتم. داد داند بلكه با اشاره يا برخاستن به كالم ديگران پايان مي مي

شكيبايي، پرهيز و خودداري از  :چيز بود چهار سكوت ايشان بر اساس :چگونه بود؟ گفت
احترام گذاشتن او به وسيله ايجاد برابري در نگاه . بزرگداشت و انديشيدن امري، احترام و

ماند و آنچه نابود  او به آنچه بر جاي مي. كردن به مردم و گوش دادن به سخن آنها بود
هيچ چيزي او را به خشم . شد شكيبايي او به صبر و بردباري ختم مي. انديشيد ، ميشود مي

گرفتن اعمال نيك   در پيش :شد پرهيز او به چهار امر تعبير مي. كرد آورد و تحريك نمي نمي
. ها و گناهان تا ديگران نيز از انجام آن خودداري كنند پرهيز از زشتي. تا از آن پيروي شود

شود و اقدام به انجام  ر دادن درباره آنچه به صالح امتش است و موجب اصالح آنها ميظن
  . 1رايشان به همراه داردآنچه نفع و ثواب دنيا و آخرت را ب

پيامبر در مجالسشان براي خود مكان خاصي  :در شرح آنچه در باال ذكر شد، بايد گفت
در حديثي از اينكه  � پيامبر. نشست بلكه در هر جايي كه خالي بود مي. تعيين نكرده بود

چنين هم. اند همانند شتر نهي فرموده –فرد در مسجد براي خود مكان خاصي را تعيين كند 
ابو عبيده . اند در حديثي ديگر از سرودن شعري كه در وصف زنان باشد نهي فرموده

افرادي در  :كند دب به روايت از مجالد به نقل از شعبي روايت ميؤابو اسماعيل م :گويد مي
زبير آمد و گفت آيا در حرم خداوند و العبداهللا بن . خواندند مسجد نشسته بودند و شعر مي

اي پسر زبير اين كار  :گفت �اهللا خوانيد؟ يكي از ياران رسول  ه خدا شعر ميدر كنار خان
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فقط از سرودن شعري كه دربارة زنان باشد يا موجب تحمل  � بلكه پيامبر. اشكالي ندارد
  . اند زيان مادي شود، نهي فرموده

هاي سياسي،  اين امري است كه از شموليت و فراگير بودن اسالم براي همه زمينه
پس اسالم به تمام . شود تصادي، اجتماعي و اخالقي زندگي، مشاهده و دريافت مياق

  . ي دين و دولت است معناي كلمه
D@êˆç@åß@ć†yc@ïi@ÉàRí@ü@ê†îi@†àª@TÐã@ðˆÛaë :فرمايد مي �همچنين پيامبر 

@oÜV‰c@ðˆÛbi@åßûí@X@Čáq@ïãaŠ–ã@ëc@ð…ìèí@òßþa6üg@‰bäÛa@lbz•c@åß@æb×C.  
و [كه كالم  نصرانىهر فرد يهودي يا . كه جان محمد در دست اوستقسم به آن«

 .1»مرا بشنود، اما به رسالت من ايمان نياورد، در آتش خواهد بود] دعوت

كنم كه حق شما را ادا  من اعتراف مي. اي رسول خدا پدر و مادرم فدايت باد
ام فقط  آنچه نگاشته. ام ي توست ننوشته ام و در اين كتابچه آنجه را كه شايسته نكرده

ي اين پيامبر بزرگ كه با نبوتش مشركان را به  اشارات و كالم مختصري است درباره
سوي نور هدايت كرد و در همه دورانها، بندگان هوي و هوس و شهوتهاي حيواني و 

كنند به سوي  دنياپرستان و كساني را كه براي به بندگي درآوردن بندگان خدا تالش مي
  .كند ميحق راهنمايي 

خواهم اين اثر سبب تصحيح اتهامات، اباطيل و افتراهايي شود كه  من از خداوند مي
همچنين آغازي براي طلب شناخت بيشتر . شود به اين شخصيت بزرگوار نسبت داده مي

كرد و از  ها هدايت مي ي اين شخصيت بزرگ باشد كه مردم را به سوي همه نيكي درباره
دهنده و  كسي كه سخنان و اعمال او سازمان. نمود ميهر گونه بدي و زشتي دور 

پس بياييد دوران . رساند گذاري است كه ما را به رضايت و بهشت پروردگار مي شريعت
تقليد و پيروي از پدران و اجدادمان را كه براساس علم نبوده است، رها كنيم و براساس 

اعتقاد داشته باشيم و عمل خواهيم بدان  خرد، علم، تفكر و دقت در چيزي باشد كه مي
  .كنيم
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اي از عقل رسيده بود كه جز او كسي به آن درجه راه  به درجه � پيامبر :عقل .1
عظمت و گوناگوني اين امر براي كسي كه به بررسي  :گويد قاضي عياض ميال. نيافته بود

هاي  الم و گفتار، اخالق زيبا، سيرت پاك، حكمتاحوال، مطالعه سيره و انديشيدن در ك
ت حكما، محك ،هاي نازل شده ايشان بپردازد و از ميزان علم ايشان به تورات، انجيل و كتاب

ها، سياست مردم، تعيين قوانين و نهادينه  المثل هاي پيشين، ضرب هاي امت زندگي و جنگ
. شود اشد، به خوبي روشن ميكردن ادب و اخالق پسنديده توسط ايشان اطالع داشته ب

توان به علومي اشاره كرد كه دانشمندان آن علوم سخنان گهربار او را اصل و  همچنين مي
آن .... شناسي و  از جمله آنها عبارت، طب، حساب، ارث، نسب. اند حجت و دليل دانسته

لعه نموده و هاي پيشينيان را مطا حضرت بدون اينكه آنها را از كسي ياد گرفته باشد و كتاب
بلكه ايشان پيامبري . نزد دانشمندان آن علوم آموزش ديده باشد، آن سخنان را فرموده است

درس نخوانده بود كه تا زماني كه خداوند شرح صدر به او عطا كرد و امر و علم او را 
معارف و تعاليم آن حضرت . دانست آشكار كرد و آن را بر او خواند، از آن علوم چيزي نمي

كامالً . لومي كه درباره عجايب قدرت و ملكوت عظيم خداوند بوده است و خواهد بودو ع
 .1براساس عقل بوده است

بود و با اميد به گرفتن ثواب  بيشاز همه مردم خويشتندار و بردباراو  :خويشتنداري .2
 از خداوند در راه انتشار دعوتش اذيت و آزار فراواني را تحمل كرده از عبداهللا بن مسعود

نقل پيامبري را قصه گويي  ،كنم نگاه مي � هنگامي كه به پيامبر :روايت شده است �
D@ŠÐËa@áèÜÛa@:گويد كند و مي اش پاك مي را از چهره اند و او خونِ كه قومش او را زده كند مي
ßìÔÛï@Ïh@ü@áèãíæìàÜÈCZ »بسياري از حقايق [ترديد آنان  پروردگارا قوم مرا ببخش زيرا بي

 .2»دانند نمي] را

ها زخمي شد  در يكي از جنگ �انگشت رسول اهللا : گويد مي �جندب بن سفيان 
 D@Ýçc@oã6üg@cß…@Éj•î¿ë@o@jVîÔÛ@bß@ a@ÝîoCN: پيامبر فرمود. و از آن خون جاري شد
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آيا تو چيزي جز يك انگشت هستي كه خونين شده و در راه خداوند رنجي را تحمل «
1»اي كرده

.  
همچنانكه خداوند به او امر فرموده بود، در همه امور و  � پيامبر: اخالص .3

’ (Bö≅è% ¨βÎ :فرمايد خداوند مي. كارهايش اخالص داشت ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øtxΧ uρ 

†ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° …çµ s9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ$#CD 
  .)163-  162: ماألنعا(

نماز، عبادت، زيستن و مردن من از آن خداوند است كه پروردگار جهانيان است : بگو«
كنم و كارهاي اين جهان را خود را در مسير  و اين است كه تنها خدا را پرستش مي[

ميرم،  كوشم و در اين راه مي دهم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي رضايت او قرار مي
ام و  خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده].* ذخيره مرگم شود تا حياتم

ها براي  همه انسانترين فرد در ميان  در ميان امت خود و مخلص[من اولين مسلمان 
 .»هستم] خداوند

درباره اخالق آن  �هنگامي كه از همسرش، عايشه  :خلق و رفتار پسنديده حسن .4
يعني به اوامر و نواهي آن عمل . و براساس قرآن بوداخالق ا :حضرت سوال شد، گفت

و از انجام  ،داد كرد و آن فضايل و اعمالي را كه در آن سفارش شده است، انجام مي مي
زيرا ايشان خود . جاي تعجب ندارد. كرد اموري كه در آن نهي شده بود، خودداري مي

ترديد خداوند  بي« DŞæg@âb·ë@Öýeþa@â‰bØß@âbànÛ@)rÈi@ a@ÞbÈÏþa@åVbªCZ. اند فرموده
  .2»مرا براي كامل كردن اخالق پسنديده و اعمال نيك و شايسته برانگيخته است

By7 :فرمايد در آيه زير او را ستوده است و مي ـتبارك وتعالي  ـخداوند  ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yè s9 

@, è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪CD )4: قلمال(.  

  .»]هستي] اي پسنديده و صفات[تو داراي اخالق بزرگ و واال «
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 سال شب و روز، در خانه و در سفر خدمتكار پيامبر )10(كه مدت   �انس بن مالك
خوش  � پيامبر :گويد شناخت مي بود و اخالق و رفتار ايشان را به خوبي مي �

  .1ترين فرد مردم بود اخالق
هنگامي  .كرد گو و فحاش نبود و كسي را لعن نمي دشنام � پيامبر :گويد همچنين مي

  .2هر آنچه دارد حاصل عرق پيشاني و زحمت اوست :گفت يافت مي خسته مي راكه كسي 
نوشيدني  � روايت شده است كه يك بار براي پيامبر � از سهل بن سعد :ادب .5

در طرف راست ايشان جواني و در طرف چپ پيرمردي . ايشان از آن نوشيدند. آوردند
اي  :جوان گفت. دهي آن را به اين افراد بدهم زه ميآيا اجا :پس به جوان گفت. نشسته بود

را نوشيدنى آن  � پيامبر :گفت. پيامبر به خدا قسم دوست ندارم سهم مرا به كسي بدهي
  .3در دست آن جوان گذاشتند

با هم  ءروايت شده است كه مردم قبا � از سهل بن سعد :گري مندي به اصالح عالقه .6
 � اين امر را به اطالع پيامبر. كردند پرتاب ميجنگيدند و با سنگ به سوي همديگر 

 .4ما را به آنجا ببريد تا در ميانشان صلح برقرار كنيم :فرمود �رساندند پيامبر 

 روايت شده است كه پيامبر �از عبداهللا بن عباس  :امر به معروف و نهي از منكر .7
 :سپس فرمود .پس آن را در آورد و انداخت. انگشتري طال را در انگشت مردي ديد �

. »گيريد كنيد و آن را به دست مي بعضي از شما به سوي اخگري از آتش دست دراز مي«
انگشترت را بردار و آن را بفروش و از  :مردم به آن مرد گفتند ،رفت � پس از آنكه پيامبر

آن را دور انداخته  � نه به خدا هرگز چيزي را كه پيامبر :مرد پاسخ داد. آن استفاده كن
 .5، بر نخواهم داشتاست
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 روايت شده است كه او بر پيامبر �ذ از مهاجر بن قنف :عالقه به پاكي و طهارت .8
اما  .پس بر پيامبر سالم كرد. وارد شد، در حاليكه پيامبر در حال قضاي حاجت بود �
 :از او معذرت خواهي كرد و فرمود تا اينكه وضو گرفت و. جواب او را نداد � پيامبر
Dc@oçŠ×@ïãg@ Ýuë@ ŒÇ@ a@ Š×‡c@ æ6üg@Šèj@óÜÇL@ñ‰bèj@óÜÇ@ÞbÓ@ ëcC: »ترديد من  بي

 .1»دانستم كه جز در حالت پاكي نام خداوند را بر زبان جاري كنم ناپسند مي

بسيار ذكر خدا  � روايت شده است كه پيامبر �وفيأأبي از عبداهللا بن  :حفظ زبان .9
نماز را طوالني و خطبه را كوتاه . تساخ گفت و كمتر سخنان بيهوده بر زبان جاري مي مي
 .2ابايي نداشت داز اينكه همراه بيوه زن يا فقيري برود تا نياز او را بر آورده كن. كرد مي

ها آن قدر به نماز شب  شب � پيامبر :گويد مي �عايشه  :عبادت فراوان .10
خدا تو چرا اي رسول  :از ايشان پرسيدم :گويد عايشه مي. كرد ايستاد تا پاهايش ورم مي مي

 :كني در حالي كه خداوند گناه گذشته و آينده تو را آمرزيده است؟ پيامبر فرمود چنين مي
DýÏc@kyc@æc@æì×c@.a†jÇ@a‰ìØ‘ĆC@Z»3»آيا دوست نداشته باشم كه بندة سپاسگزاري باشم؟. 

روايت شده است كه طفيل بن عمرو دوسي و  � از ابو هريره :نرمخويي و آرامش .11
. قبيله دوس سر به نافرماني و عصيان نهاده است :وارد شدند و گفتند � امبريارانش بر پي

@Dë :فرمود � اما پيامبر. قبيله دوس نابود باد :پس گفته شد .bVë…@†ça@áèÜÛaaáèi@pCZ 
 .4»بياور] به راه راست[ت كن و آنها را يپروردگارا قبيله دوس را هدا«

داراي قامتي  � كه پيامبر :است روايت شده � براء بن عازبالاز  :ظاهر زيبا .12
اي قرمز ديدم  او را در جامه. رسيد موهايش به الله گوشش مي. هاي پهن بود متوسط و شانه

 .5ما كه هرگز لباسي زيباتر از آن را نديده
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روي  � روايت شده است كه پيامبر � از عبداهللا بن مسعود :زهد در دنيا .13
حصير بر پهلوي مباركش اثر گذاشته بود . پس از مدتي بيدار شد. حصيري خوابيده بود

مرا چه  :اي رسول خدا اگر اجازه بدهيد، برايتان پوششي بياوريم، فرمود :عرض كرديم
مدتي زير سايه درختي  من در اين دنيا مانند عابري هستم كه در. نيازي به مال دنياست

  .1كند رود و آن را ترك مي سپس مي ،ايستد مي
در هنگام وفاتشان درهم،  � پيامبر :روايت شده است كه � حارثالاز عمرو بن 

اش و قطعه  جز قاطر سفيد و اسلحه .دينار، غالم، كنيز يا چيزي از خود بر جاي نگذاشت
  .2كه آن را به عنوان صدقه به فقرا داد يزمين

آيا  :روايت شده است زني عبايي را آورد و گفت � از سهل بن سعد :ايثار .14
اي : گفت. آري لباسي است كه اطراف آن دوخته شده باشد :گفته شد دانيد عبا چيست؟ مي

در  � پوشانم پيامبر ام آن را بر تن شما مي رسول خدا من اين عبا را با دست خودم دوخته
آن را برداشت و به سوي ما آمد در حالي كه آن را به عنوان  ،حالي كه به آن عبا نياز داشت

 :پيامبر فرمود .اي رسول خدا آن را بر تن من بپوشان :گفتيكي از افراد . شلوار دوخته بود
و ] آن را از تن در آورد[سپس به خانه برگشت  .در ميان آن مجلس نشست � بله پيامبر

دانستيد پيامبر هيچ نيازمندي  شما كه مي: مردم به آن مرد گفتند. پيچيد و براي آن مرد فرستاد
 به خدا :مرد گفت .آن را از ايشان طلب نموديخوبي نكردي  كار ،گذارد پاسخ نمي را بي
كفن  آن عبا روم، فقط با اين هدف آن را از آن حضرت خواستم تا روزي كه از دنيا مي قسم

 .3آن عبا، كفن آن مرد شد :گويد سهل مي. من باشد

زماني كه ما  :روايت شده است كه گفت � از ابوبكر صديق :نيروي ايمان و توكل .15
اي  :يم من به پاهاي مشركان كه باالي سر ما قرار داشت نگاه كردم و گفتمبود] ثور[در غار 

@Dbí :فرمود � رسول خدا اگر يكي از آنها به زير پاهايش نگاه كند ما را خواهد ديد پيامبر
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ŠØibic@bß@ÙäÃ@´äqbi@ a@bàèrÛbqC: » اي ابوبكر درباره آن دو نفري كه سومين نفرشان
 .1»ي؟انديش خداوند است، چه مي

در  � پيامبر :روايت شده است كه گفت � از ابو قتاده :مهرباني و عطوفت .16
روي دوش او قرار  ]كه كودكي خردسال بود[ حالي به پيش ما آمد كه امامه دختر ابي العاص

و هر  ،گذاشت وي زمين ميررفت او را  هنگامي كه به ركوع مي ،آنگاه نماز خواند. داشت
2داشت با خود بر ميخاست او را هم  گاه بر مي

. 

D@Ýe…þ@ïãg :فرمود � پيامبر :روايت شده است كه گفت �از انس :گيري آسان .17
@†uë@ñ†‘@åß@áÜÇc@b¾@ïmý•@¿@‹ì£dÏ@u–Ûa@õbØi@É%dÏ@bènÛbjg@†í‰c@bãcë@ñý–Ûa@¿

éöbØi@åß@éßcC. 

هنگام  خواهم آن را طوالني كنم، در اين خوانم و مي ترديد من هنگامي كه نماز مي بي«
نمايم زيرا احساس و اشتياق شديد  شنوم، نماز را كوتاه مي صداي گريه كودكي را مي

 .3»كنم مادرش نسبت به گريه او را درك مي

D@ïãg :فرمود � روايت شده است كه پيامبر � از ابوهريره :خشوع و فروتني .18
ŠÏ@óÜÇ@òİÓbV@ñŠànÛa@†udÏ@ïÜçc@µg@kÜÔãþaŁ@bèÈÏ‰dÏ@ï‘bèÜ×ó’ec@áq@L@@æìØm@æc

bèîÔÛdÏ@òÓ†•C. 

روم پس دانه خرمايي را كه روي بسترم افتاده است  ام مي گمان من به ميان خانواده بي«
دارم تا بخورم سپس از بيم آنكه مبادا صدقه باشد، آن را دور  يابم و آن را بر مي مي
 .4»اندازم مي

چيزي از  روايت شده است كه هر گاه براساس اسالم � از انس بن مالك :انفاق .19
 يك بار مردي به پيش پيامبر. داد شد آن را به درخواست كننده مي خواسته مي � پيامبر
آن مرد به پيش قوم خود  .ي را كه ميان دو كوه بود به او دادانآمده ايشان گوسفند �
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بسيار بخشنده است و از  � اسالم بياوريد كه محمد ،اي قوم من :بازگشت و گفت
1نداردتنگدستي و فقر بيمي 

. 

 � روايت شده است كه در جواب اينكه پيامبر �از عايشه  :عالقه به همكاري .20
پرداخت و در خدمت افراد  اش مي او به امور خانواده :كرد، گفت اش چه كار مي در خانه

 .2شد رسيد، براي نماز خارج مي هر گاه وقت نماز فرا مي. خانواده بود

ها را حمل  را ديدم كه خاك � ق پيامبردر روز خند :گويد مي � براء بن عازبال
همچنين اين . اش را پوشانده بود و بدنشان پر مو بود كرده تا جايي كه خاك موهاي سينه مي

   :خواند را مي 	 شعر عبداهللا بن رواحه
bäí†nça@ bß@ oãc@ üìÛ@ áèÜÛa@ @

@ @

@ @•@ üë@ bäÓ†–m@ üëîÜbä@ @
@ @

  .يمخواند اديم و نماز نميد شديم، صدقه نمي خدا يا اگر تو نبودي ما هدايت نمي
ÏdV@ åÛŒãîØÜÇ@ òäîbä@ @

@ @

@ @Óü@ æg@ âa†Óþa@ ojqëîbä@ @
@ @

هايمان را استوار  ان گامپس آرامش را بر ما نازل بفرما و در جنگ و مبارزه با دشمن
  .بگردان

bäîÜÇ@ aìÌi@ †Ó@ õa†Çþa@ Şæg@ @
@ @

@ @ic@ òänÏ@ aë…a‰c@ a‡gîbä@ @
@ @

انگيزي داشته باشند در مقابل آنها   نهاگر قصد فت. اند ترديد دشمنان به ما ظلم كرده بي
  .3كرد آنگاه در پايان صدايش را بلند مي. مقاومت خواهيم كرد

 �اهللا هيچ رفتاري در نظر رسول  :گويد مي �همسرش عايشه  :راستگويي .21
گفت، همواره آن را در  هر گاه فردي در حضور ايشان دروغ مي. ناپسندتر از دروغ نبود

  .4اند كه او از آن كار توبه كرده استخاطر داشت مگر آنكه بد
ترين  ابوجهل كه از سر سخت. اند دشمنانش نيز صدق و راستگويي او را تاييد كرده

اما  ،گويي گويم تو دروغ اي محمد من نمي :بود روزي به ايشان گفت � دشمنان پيامبر
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ين آيه را نازل خداوند ا .كنم كني انكار مي اي و مردم را بدان دعوت مي آنچه را كه آورده

‰Bô: فرمود s% ãΝn= ÷è tΡ …çµ ¯ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹s9 “Ï% ©!$# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ̈Ξ Î*sù Ÿω š	tΡθ ç/Éj‹ s3 ãƒ £Å3≈ s9uρ 

t ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ ys øgs† ∩⊂⊂∪CD )33: نعامألا(.  
] ناراحت نباش[. سازد گويند تو را غمگين مي مي] كفار مكه[دانيم كه آنچه  ما مي] اي پيامبر[«

ستمكاران  بلكه. كنند نميتو را تكذيب ] از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت[زيرا آنان 
  .»كنند آيات خدا را انكار مي] چون ايشان، از روي عناد و دشمني[

هر گاه  :روايت شده است كه گفت �از عايشه  :هاي خداوند بزرگداشت حرمت .22
كرده امر آسانتر را در صورتي كه گناه نبود،  را انتخاب ميميان دو امر يكي  � پيامبر
به خدا قسم . گزيد بود، دورترين حالت از آن كار را برمي اما اگر آن امر گناه مي .گزيد برمي

هاي خداوند پايمال شوند،  مگر اينكه حرمت. هرگز در هيچ امري براي خود انتقام نگرفت
 .1رفتگ در اين صورت براي خداوند انتقام مي

ام كه بيش از  هيچ كس را نديده :گويد مي � حارثالعبداهللا بن  :رويي گشاده .23
 .2لبخند بزند �اهللا رسول 

مردم مكه كه . نظير بود امانتداري آن حضرت در نوع خود بي :امانتداري و وفاداري .24
با او دشمني كرده بودند و به او و پيروانش ظلم  � پس از اعالن عمومي دعوت پيامبر

هايشان را  وان كرده و آنها را شكنجه داده بودند، عليرغم وجود دشمني ميان آنها، امانتفرا
 ،ها پيش آن حضرت ماند تا اينكه پس از آزار و شكنجه فراوان اين امانت. گذاشتند نزد او مي

را   �طالب يبآنگاه پسر عمويش علي بن ا. ايشان را مجبور به هجرت به مدينه كردند
ها و اموالي را كه نزد  ه مدينه هجرت كند تا امانتـب ه روز پس از اوـسمأمور كرد كه 

هاي وفاي ايشان به عهد و  همچنين از نشانه 3.بود به صاحبانش باز گرداند �اهللا ول ـرس
سهيل بن ( هايي كه در صلح حديبيه ميان پيامبر و مشركان پيمان اين بود كه از جمله شرط
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كه از سوي قريش به سوي  يكس گاه ه براساس آن هرشرطي بود ك. گذاشته شد )عمرو
 داد پيوست، پيامبر او را به قريش تحويل مي كرد و به آنها مي در مدينه فرار مي � پيامبر

كرد و به  اما اگر از ميان مسلمانان كسي به سوي قريش فرار مي. اگر هم مسلمان شده بود
 هنگامي كه پيامبر NIð‰b‚jÛa@|îz•HNندگرداند شد، آنها آن فرد را باز نمي آنها ملحق مي

شد، توانست از مكه  به مدينه رسيد، مردي كه ابو جندل بن سهيل بن عمرو ناميده مي �
فرستادند و  �اهللا مشركان افرادي را در طلب او به پيش رسول . فرار كند و به مدينه بيايد

او را به پدرش برگرداند،  �اهللا رسول . ايم ما براساس پيماني كه ميان ماست آمده :گفتند
@D~•a@kRnyaë@ŞæhÏ@ a@ÝÇbu@ÙÛ@å½ë@ÙÈß@åß@´ÐÈšnR½a@.buŠÏ :به ابوجندل گفتو 

.buŠ«ë@Şãgb@†Ó@bä§b•@õüûç@âìÔÛa@ôŠuë@bääîi@áèäîië@†èÈÛa@Şãgëb@ü@‰†ÌãCN » اي ابو جندل
افراد ستمديده و ترديد خداوند براي تو و  زيرا بي. صبر و شكيبايي كن و منتظر باشد

ترديد ما با اين قوم  بي. مستضعفي كه پيش تو هستند گشايش و راه نجاتي قرار خواهد داد
 .1»گمان ما خيانت نخواهيم كرد ايم و ميان ما پيماني بسته شده است و بي صلح كرده

در جنگ بدر خود را در حالي يافتم كه ما  :گويد مي � علي :باكي شجاعت و بي .25
ترين فرد  بريم و او نزديكترين فرد ما به دشمن بود و در آن روز شجاع پناه مي � به پيامبر
 .2بود � ما پيامبر

 � پيامبر :گويد ها مي دربارة شجاعت ايشان در غير جنگ � اما انس بن مالك
به همين دليل به سوي منبع . شبي مردم مدينه ترسيدند. ترين فرد مردم بود بهترين و شجاع

در حالي كه . را كسب كرده بود به سويشان آمددر حالي كه خبر  � پيامبر. آن صدا رفتند
D@fláčÛ@aìÇaŠm@fláčÛ: ابو طلحه بود و شمشيري به گردن داشت فرمودنشده سوار بر اسب زين 

aìÇaŠmC. »سپس فرمود» ترسيد؟ ترسيد چرا مي چرا مي :D.aŠ¡@ bã†uë@CcÞbÓ@ëZ@DŞãgŠzjÛ@ éC :
يعني مردم مدينه با شنيدن اين صداي عجيب ترسان از خانه  .»بود خيلى سريع اسب اين«

بينند كه به تنهايي بر  را مي � آنان پيامبر .شوند تا بدانند چه اتفاقي افتاده است خارج مي
زيرا شرايط . نمايد مي آرام آيد و آنها را روي اسبي بدون زين از جانب صدا به سوي آنها مي
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زيرا ممكن . چنين شمشيرش را به گردنش آويخته بودهم .طلبيد اين گونه سرعتي را مي
به آنها گفت اسبي كه همراهش بود نامش بحر يعني دريا بود  .است به كاربرد آن نياز باشد

منتظر خروج مردم نماند تا براي كسب خبر  � بنابراين پيامبر. به عبارت ديگر سريع بود
  .همراه او بيايند

اما پيامبر . آنان معتقد به جنگيدن بودند. مشورت كردبا يارانش  �در غزوه احد پيامبر 
زيرا . از نظرشان پشيمان شدند �اصحاب . اما نظر آنها را پرسيد. نظر ديگري داشت �

را رد كرده و به كناري  �ما نظر پيامبر : انصار گفتند. نظر ديگري داشتند �پيامبر 
هر چه شما دستور دهيد انجام  :به همين دليل به پيش ايشان رفتند و گفتند. ايم نهاده

@DŞãgé@TîÛ@uäÛ@a‡g@TjÛ@énßü@æc@bèÈší@óny@ÝmbÔíCN: فرمود �پيامبر . دهيم مي @
دفاع از امتش لباس جهاد بر تن كرد نبايد آنها را از تن به در  هر پيامبري هر گاه براي«
  .»جنگيد تا اينكه با دشمنان مي. 1آورد

در . ترين فرد بود بخشنده �رسول اهللا : گويد مي �ابن عباس : بخشش و كرم .26
آمد بيش از هر زمان ديگري بخشنده و  ماه رمضان هنگامي كه جبرئيل به پيش او مي

. آموخت آمد و قرآن را به او مي جبرئيل در ماه رمضان هر شب به ديدار او مي. بزرگوار بود
 .2تر بود زا بخشنده از باد باران �ترديد رسول اهللا  بي

. را ديديم وه اُحدك. رفتم در سنگالخ مدينه پياده راه مي �با پيامبر : گويد مي �ابوذر
@bß@kyc@Şæc«: فرمود � اهللابله اي رسول : گويد گفتم ابوذر مي ،اي ابوذر: پيامبر فرمود

�cŽy.a†@ïÛ@.bjç‡@ïmdí@ïÜÇ@òÜîÛ@ëc@týq@ð†äÇ@éäß@‰bäí…@6üg@ê†•‰c@åí†Û@6üg@æc@ÞìÓc@éi@¿@
…bjÇ@ a@aˆØç@aˆØçë@aˆØçë,@éÐÜe@åßë@éÛb�@åÇë@éäî¹@åÇ«.3   

حد طال براي من براي من هيچ چيزي خوشايندتر از اين نيست كه به اندازه كوه اُ«
ز آن نزد من باقي بماند، مگر و ديناري ا بگذرد آورده شود و يك شب يا سه شب از آن

راه خداوند خرج كنم يا دستور  در بدهكارى ذخيره كرده باشم، واالَّ) دين(ى آن را برااينكه 
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و پشت  پچ ، از دست راست و دستدهم در راه بندگان خداوند چنين و چنان خرج شود
  .»سرش اشاره كرد

  .1نگفت» نه«در جواب هيچ درخواستي  �هرگز پيامبر : گويد مي �جابر بن عبداهللا 
پشت پرده اي كه در  از دوشيزه �پيامبر : گويد مي � ابو سعيد الخدري: حيا .27

اش  ديد، اين امر را از چهره هر گاه چيزي را كه از آن بيزار بود مي. است با حياتر بود
 .2داديم تشخيص مي

به علت تواضع شديد . ترين فرد بود ترين و متواضع فروتن �پيامبر : فروتني .28
شد او را در ميان يارانش تشخيص  ايشان فرد تازه واردي كه اولين بار وارد مسجد مي

. در مسجد نشسته بوديم �هنگامي كه ما با پيامبر : گويد مي �انس بن مالك . داد ينم
سپس پاهايش را بست آنگاه . مردي با شترش وارد شد و آن را در مسجد بر زمين خواباند

در ميان آنها  �كدام يك از شما محمد است؟ پيامبر : رو به سوي مسلمانان كرد و گفت
  .3آن مرد سفيد پوستي كه تكيه داده است: تيمگف. نشسته و تكيه داده بود

متكبر و مغرور نبود و از اينكه همراه فرد مسكين، ضعيف يا نيازمند براي  � پيامبر
زني از اهالي مدينه : روايت شده است كه گفت � از انس. رفع نيازش برود، ابايي نداشت

شما درخواستي دارم، اي پيامبر خدا من از : گفت �كه كمي، عقلش سبك بود به پيامبر 
خواهي  كه مي] ي مدينه[ها ها و راه اي ام فالن ببين در كدام يك از كوچه: فرمود �پيامبر 

ها با او خلوت كرد تا اينكه نياز او را  پيامبر در يكي از راه. »نيازت را برآورده كنم] تا بيايم و[
  .4برآورده كرد

آمد و  �ردي به پيش پيامبر م: گويد مي �ابو مسعود انصاري : رحم و مهرباني .29
] به مسجد[اي رسول خدا، به خدا قسم من بدان علت دير براي خواندن نماز صبح : گفت

را در  �هرگز پيامبر : گويد مي. كند نماز را طوالني مي] كه امام است[روم زيرا فالني  مي
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D@bèíc: فرمود �آنگاه پيامبر . حال موعظه و اندرز مثل آن روز خشمگين نديده بودم
Şæg@�bäÛa@@áØídÏ@åíŠÐäß@áØäß@bßŞæhÏ@LŒuìîÜÏ@�bäÛbi@óÜ•@@a‡ë@ÑîÈšÛaë@�jØÛa@áèîÏ
òub§aC. » هر كدام از شما كه امامت نماز را . كنند مي مردم را متنفراي مردم، گروهي از شما

] اننمازگزار[ترديد در ميان  زيرا بي. بر عهده گرفت پس بايد نماز را كوتاه و مختصر بخواند
  .1»افراد سالخورده، ضعيف و نيازمند وجود دارد

بوديم كه فرستاده يكي از  �پيش پيامبر : روايت شده است كه �از اسامه بن زيد 
بود، به ] نوه پيامبر[پسر آن دختر  گدخترانش آمد و پيغام دخترش را كه حضور بر بالين مر

وند آنچه را كه بخواهد اعطا كند يا برگرد و به او بگو خدا«: فرمود �پيامبر . ايشان رسانيد
پس به . دهد و هر چيزي در پيشگاه او داراي اجل و زمان خاصي است بستاند، انجام مي

آن فرد دوباره به پيش پيامبر بازگشت و . »پيش او برو و به او بگو كه صبر كند و شكيبا باشد
اه سعد بن عباده و معاذ به همر �پيامبر . دخترتان قسم خورد كه حتماً بايد بياييد: گفت

در حاليكه صداي نفس . پسر بچه را به ايشان دادند. بن جبل برخاست و بدانجا رفت
. چشمان پيامبر پر از اشك شد. كشيد آمد گويي در داخل مشك آبي نفس مي كشيدن او مي

اين رحمي است كه «: فرمود �يا رسول اهللا چه شده است؟ پيامبر : سعد به او گفت
ترديد خداوند از ميان بندگان فقط به  بي. هاي بندگانش قرار داده است را در دل خداوند آن

  .2»افراد داراي مهرباني و شفقت، رحم خواهد كرد
راه  �با پيامبر : روايت شده است كه �از انس بن مالك : شكيبايي و آمرزش .30

دي اعرابي در حاليكه، آن حضرت عبايي نجراني با حاشية ضخيم بر تن داشت فر. رفتم مي
نگاه كردم ديدم كه حاشيه ردا در اثر  �آن را گرفت و به شدت كشيد تا به گردن پيامبر 

دستور بده از مال : سپس آن اعرابي گفت. فشار شديد بر گردن ايشان اثر گذاشته است
پيامبر به سوي او نگاه كرد سپس خنديد و دستور داد . خداوند كه نزد توست به من بدهند

 .3بدهند به او چيزي
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او يكي از احبار يهود بود كه مالي . ها بردباري ايشان جريان زيد بن سعنه است از نمونه
پيامبر جهت انجام امور بعضي از نو مسلمانان به . داده بود �را به عنوان قرض به پيامبر 

 دو يا سه روز قبل از اينكه موعد پس دادن قرض فرا برسد: گويد زيد مي. آن مال نياز داشت
پيامبر به همراه ابوبكر، عمر، عثمان و تعدادي از يارانش براي تشييع جنازه فردي از انصار 

سپس كنار آن . زماني كه بر جنازه نماز ميت خواند به ديواري نزديك شد. خارج شده بود
: اي خشن به او نگاه كردم و گفتم اش را گرفتم با چهره من به او نزديك شده و يقه. نشست

دهي؟ به خدا قسم من نسبت به تعامل با شما بني  يا قرض مرا پس نمياي محمد آ
زيد . اش را دير بپردازد يابم كه بدهي عبدالمطلب اطالع دارم و در ميان شما كسي را نمي

سپس به عمر بن خطاب نگاه كردم كه از شدت خشم چشمانش گرد شده بوده و : گويد مي
چنين  �اي دشمن خدا آيا با پيامبر : فتسپس با نگاهش مرا دور كرد و گ. چرخيد مي

قسم به آن كسي كه او را براساس . كني بينم رفتار مي گويي و با او اين گونه كه مي سخن مي
در . زدم كرد با همين شمشير گردنت را مي حق و حقيقت برانگيخته است اگر مرا نهي نمي

اي عمر ما به چيزي غير از «: به آرامي به عمر نگاه كرد سپس فرمود � اين هنگام پيامبر
آن اينكه مرا به اداي دين در وقت خود و او را به حسن خلق در . اين رفتار نياز داشتيم

او را ببر و دينش را پس بده و در مقابل آنچه او را . پيگيري و مطالبه دينش فرا بخواني
 20الوه بر قرضم عمر مرا با خود برد و ع: گويد زيد مي. »صاع بيشتر به او بده 20ترساندي 

به من دستور داد  � پيامبر: پرسيدم اين اضافه چيست؟ گفت. صاع خرما اضافه به من داد
اي عمر : گفتم. به تو عالوه بر قرضت چيزي اضافه بدهم. در مقابل آنكه تو را تهديد كردم

م همان عال: پرسيد. من زيد بن سعنه هستم: تو كيستي؟ گفتم. نه: شناسي؟ گفت آيا مرا مي
چنين گفتي و با او اين گونه رفتار  �چرا به پيامبر : پرسيد. آري: يهودي هستي؟ گفتم

هاي  نگاه كردم همه نشانه �اي عمر هنگامي كه من به چهره رسول اهللا : كردي؟ گفتم
شكيبايي او بر جاهل . اش مشاهده كردم پيامبري و نبوت را به جز دو مورد از آنها در چهره

دانست بر شكيبايى او افزون  مييزيى را نچگيرد، و هرگاه  ميه و سبقت يزي غلبچبودن بر 
اسالم دين  ،دهم كه پروردگار من اهللا است ، اي عمر من تو را شاهد و گواه قرار ميشد مي

تو شاهد و گواه باش كه من نصف اموالم را به . پيامبر خداست �و محمد  ،من است
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نه [را براي بعضي از آنان صدقه قرار بده آن : عمر گفت. دهم صدقه مي �امت محمد 
عمر و . گفتم پس اموالم به بعضي از آنان تعلق بگيرد. رسد زيرا به همه آنان نمي] همه آنان

اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمداً عبده و : زيد گفت. بازگشتند �زيد به پيش رسول اهللا 
به همراه پيامبر در بسياري از . ردپس به پيامبر ايمان آورد و او را تصديق ك � رسوله
  .1ها حضور داشت تا اينكه در جنگ تبوك در حالي كه پيشرو بود، از دنيا رفت جنگ

روز فتح مكه باشد كه همه مردم  �شايد بزرگترين نمونه براي عفو و بخشش پيامبر 
ز شهر شده مكه و كساني را كه او را با انواع آزار و شكنجه آزرده بودند و باعث اخراج او ا

: هنگامي كه آنان در مسجد جمع شدند به آنان گفت. آورند بودند، در حضور او گرد هم مي
  رفتار كنم؟با شما به نظر شما چگونه 

 �تو برادر بزرگ و برادرزاده بزرگواري هستي؟ پيامبر  ،به نيكي رفتار كن: گفتند
  .2»برويد كه شما آزاديد«: فرمود

ايشان قبل از بعثت در مقابل اعمال . شكيبايي بود الگوي صبر و � پيامبر: صبر .31
همچنين ايشان پس از علني شدن دعوت در . كرد پرستي قومش صبر پيشه مي غلط و بت

ايشان نمونه  ،مقابل عذاب و شكنجه مشركان مكه و نفاق منافقان مدينه صبور و بردبار بوده
رش خديجه و همه فرزندانش همس. واالي صبر و شكيبايي در از دست دادن نزديكان بودند

در دوران (همچنين ابوطالب عموي پيامبر . به جز فاطمه در دوران حياتش از دنيا رفتند
به شهادت ) در جنگ احد(عموي ديگرش، حمزه . از دنيا رفت) حساس بعثت در مكه

: گويد مي �انس بن مالك . ها صبور و خويشتندار بودند ايشان در همه اين موقعيت. رسيد
. بود �به نزد ابو سيف القين رفتيم كه دايه ابراهيم، فرزند پيامبر  �همراه پيامبر به 

پس دوباره بر او وارد شديم در حالي كه ابراهيم در . ابراهيم را برداشت و بوييد �پيامبر 
به ايشان  �ريخت عبدالرحمن بن عوف  اشك مي �چشمان پيامبر . حال احتضار بود

و » اين گريه رحمت است«: فرمود �كنيد؟ پيامبر  شما هم گريه ميآيا  اهللاي رسول : گفت
شود و فقط چيزي را بر  ريزيد، قلب اندوهگين مي ترديد چشم اشك مي بي«: سپس فرمود
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كنيم كه مورد رضايت پروردگار است و اي ابراهيم ما در فراق تو بسيار  زبان جاري مي
 .1»اندوهگين هستيم

همه امورشان به ويژه اجراي شريعت خداوند در  � پيامبر: عدل و انصاف .32
مساله زني از بني : روايت شده است كه گفت �از عايشه . گرفتند عدالت در پيش مي

چه : به همين دليل گفتند. مخزوم كه مرتكب سرقت شده بود، براي قريش بسيار ناگوار بود
بن زيد محبوب  چه كسي جز اسامه: گويد؟ گفتند سخن مي �كسي در اين باره با پيامبر 

در  �پيامبر : جرات انجام اين كار را دارد؟ اسامه با ايشان سخن گفت �رسول اهللا 
آيا براي اجرا نشدن يكي از حدود «: »أتشفع في حد من حدود اهللا«جواب اسامه گفت 
@Db¸g@ÙÜçc@åíˆÛa: اي خواند و فرمود ؟ سپس برخاست و خطبه»كني خداوند شفاعت مي

áØÜjÓ@Şãcáè@ãb×aì@a‡g@ÖŠV@îÏèá@ÑíŠ’Ûa@êì×ŠmL@a‡gë@ÖŠV@áèîÏ@ÑîÈšÛa@aìßbÓc@éîÜÇ@
†§aL@áícë@ a@ìÛ@Şæc@òàjbÏ@oäi@†àª@oÓŠV@oÈİÔÛ@bç†íC. 

ترديد علت هالك كساني كه پيش از شما بودند اين بود كه چنانچه انسان بزرگ و  بي«
و چنانچه فرد ضعيفي  كردند كرد او را به حال خود رها مي شريفي در ميان آنها دزدي مي

قسم به خداوند چنانچه فاطمه دختر محمد . كردند كرد بر او حد را جاري مي سرقت مي
 .2»ترديد دستش را قطع خواهم كرد دزدي كند بي

: گويد مي � سيد بن حضيراُ. ايشان حتي در انتقام گرفتن از خودشان هم عدالت داشتند
در اين هنگام : گفت ود، با مردم سخن ميروزي مردي از انصار كه اهل شوخي و مزاح ب

تا انتقام [بايست : آن مرد گفت. با چوبي كه در دست داشت به پهلويش زد �پيامبر 
تو پيراهني بر تن داري ولي من چيزي بر تن : ايستم آن مرد گفت پيامبر فرمود مي] بگيرم
ش گرفت و پهلوي پيراهنش را باال گرفت آن مرد پيامبر را در آغو �پس پيامبر . ندارم

  .3خواستم مباركشان را بوسيد و گفت اي رسول خدا فقط همين را مي
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بيش از همه مردم از خداوند خوف و بيم داشتند  �پيامبر : ترس از خداوند .33
» قرآن را بر من بخوان« .DŠÓac@flÇ�ÜŞïC: به من فرمود �پيامبر : گويد مي �عبداهللا بن مسعود 

. ا قرآن بخوانم در حالي كه قرآن بر شما نازل شده استاي رسول خدا من بر شم: گفتم

#By: پس من سورة نساء را خواندم تا اينكه به اين آيه رسيدم» بلي«: »نعم«: فرمود ø‹s3 sù # sŒ Î) 

$ uΖ ÷∞Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π ¨Β é& 7‰‹Îγ t± Î0 $ uΖ ÷∞Å_ uρ y7 Î/ 4’ n?tã Ï Iωàσ̄≈ yδ # Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪CD )41: النساء(.  
) بر اعمالشان(ت آن روزى كه از هر امتى، شاهد و گواهى حال آنها چگونه اس«

  .»آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟ مى
پس به سوي ايشان رو بر . »اكنون كافي است«: DjRyŁa@ÙæC: آنگاه پيامبر فرمود

  .1گردانم ديدم كه از چشمانشان اشك جاري است
ابرى را در  �هر گاه پيامبر : گفت روايت شده است كه �از ام المومنين عايشه 

شان  شد و رنگ چهره شد و دوباره وارد خانه مي گرداند و خارج مي ديد، رو بر مي آسمان مي
  .يافت كرد، آرامش مي هنگامي كه آسمان شروع به باريدن مي. كرد تغيير مي

@«: فرمود �پيامبر . دانست عايشه اين امر را مي âìÓ@ÞbÓ@ bà×@ éÜÈÛ@ð‰…c@ bß�$ £ϑ n= sù 

çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅Î6 ø) tG ó¡ •Β öΝ ÍκÉJ tƒ ÏŠ ÷ρ r& (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ ÖÚ Í‘% tæ $ tΡã� ÏÜ øÿ’Ε 4 ö≅t/ uθ èδ $ tΒ Λäù= yf ÷è tG ó™ $# 

Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $ pκM Ïù ë># x‹ tã ×ΛÏ9r& ∩⊄⊆∪�«. )دانم شايد اين مانند همان ابري  نمي ).24: األحقاف

اى ديدند  را بصورت ابر گسترده) اب الهىعذ(هنگامى كه آن «: دگفتن] هود[كه قوم  باشد
اين ابرى «: گفتند) خوشحال شدند(ها و آبگيرهاى آنان در حركت است  كه بسوى دره

اين همان چيزى است كه براى آمدنش :) ولى به آنها گفته شد(» !بارد است كه بر ما مى
  .2»كه عذاب دردناكى در آن است) وحشتناك(كرديد، تندبادى است  شتاب مى

رسيدم  � روزي خدمت پيامبر: گويد مي �عمر بن خطاب : نيازي قناعت و بي .34
بود و زير سرش بالشي از ليف خرما بود و كنار ] خوابيده[در حالي كه او روي حصيري 
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ديدم كه حصير بر پهلوي ايشان اثر . آويزان شده بود  پاهايش و باالي سرش لباس رزم
اي رسول : كني؟ گفتم چرا گريه مي: يامبر فرمودپ. گذاشته است به همين دليل گريه كردم

كنند و اي رسول خدا شما در چنين  خدا كسري و قيصر در اوج ناز و نعمت زندگي مي
 Dbßc@ó™Šm@æc@æìØm@á�@bîã†Ûa@bäÛë@ñŠeŁaCN: فرمود � پيامبر. بريد وضعيتي به سر مي

  1.»آيا راضي نيستي كه دنيا براي آنها و آخرت از آن ما باشد«

از ام المومنين عايشه : مندي ايشان به خير و نيكي حتي نسبت به دشمنانش عالقه .35
آيا هيچ روزي براي شما : عرض كردم � روايت شده است كه خدمت پيامبر �

ها و آزار  سختي] قريش[ترديد من از قوم تو  بي«: حد بوده است؟ فرموددشوارتر از جنگ اُ
چيزي كه من از سوي آنها تحمل كردم، روز عقبه بود  دشوارترين ،ام فراواني را تحمل كرده

پس من . كه خود را خسته و رنجور بر آنان عرضه كردم اما كسي پاسخ درخواست مرا نداد
به راه افتادم در حاليكه غمگين بودم زماني كه به خود آمدم ديدم كه در وادي قرن الثعالب 

پس به آن . سر من سايه افكنده است ابري را ديدم كه بر. سپس سرم را بلند كردم. هستم
ترديد  بي: پس جبرئيل مرا مورد خطاب قرار داد و گفت. نگاه كردم جبرئيل را در آن ديدم

ها را به سوي تو  خداوند فرشته كوه. هاي آنها به تو را شنيد هاي قومت و پاسخ خداوند گفته
ها مرا مورد  فرشته كوه. ر كنيخواهي بر سر آنها بيايد او را ام فرستاده است تا به آنچه مي

ها را بر سر آنها  اي محمد اگر تو بخواهي كو: خطاب قرار داد و بر من سالم كرد و گفت
بلكه اميدوارم كه خداوند از نسل آنها افرادي را به  ،نه: فرمود �پيامبر . كنم ويران مي

   2.»قرار ندهند پرستند و هيچ چيزي را شريك اواورد كه خداوند را به تنهايي بوجود بي
از دنيـا رفـت پسـرش     3زماني كه عبداهللا بن أبي بن سـلول : گويد مي �عبداهللا بن عمر 

آمد و از ايشان خواست كه پيراهنش را به او بدهـد تـا    �عبداهللا بن عبداهللا به پيش پيامبر 
                                                           

  .4629 حديث 4/1866اري البخصحيح  -1
  .3059حديث  3/1180بخاري، الصحيح  -2
دعوتش را علني كرد، از هـيچ تالشـي بـراي ايجـاد مشـكل بـراي        � رهبر منافقان كه از زماني كه پيامبر -3

و  � چيني براي مبارزه بـا ديـن خداونـد و آزار پيـامبر     مسلمانان، همكاري با يهوديان و مشركان در توطئه
 � رهبري حادثه افك، خودداري از جنگيدن به همراه پيامبر: جمله اقدامات اواز . مسلمانان فروگذار نكرد

@D@bäÈu‰@å÷Ûgµ: حد و بازگشت او به همراه پيروانش و سخن او در جنگ بني مصطلق كه گفته بوددر جنگ اُ
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سـپس از ايشـان خواسـت كـه روي جسـد      . پيامبر آن را به او داد. پدرش را در آن كفن كند
برخاست تا برود و روي او نماز بخواند كه عمر برخاسـت و   �ش نماز بگذارد پيامبر پدر

خـواني، در حـالي    اي پيامبر خدا، آيا بر روي او نماز مي: را گرفت و گفت �لباس پيامبر 
خداوند مـرا  : فرمود �كه خداوند تو را از نماز خواندن بر روي او نهي كرده است؟ پيامبر 

�Bö: سـپس فرمـود  . زاد گذاشته اسـت در انجام اين كار آ Ï( øó tG ó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω ö� Ï( øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; βÎ) 

ö� Ï( øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; t Ïè ö7y™ Zο §C s∆ n= sù t� Ï( øó tƒ ª!$# öΝ çλ m;C1. )80: التوبه.(  

اگر هفتاد بـار بـراى آنهـا    ) حتى(استغفار كنى، و چه نكنى، ) منافقان(چه براى آنها «
و  ؛چرا كه خدا و پيـامبرش را انكـار كردنـد   ! آمرزد خدا آنها را نمى استغفار كنى، هرگز

. بار اين كار را خواهم كرد 70و من بيش از  .»!كند خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نمى
پـس از  . روي جسد او نماز خوانـد  �پس پيامبر . اي رسول خدا او منافق بود: عمر گفت

BŸωuρ Èe≅|Á: آن خداوند آيه زير را نـازل كـرد   è? #’ n?tã 7‰ tnr& Ν åκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/r& Ÿωuρ öΝ à) s? 4’ n?tã 

ÿÍν Î� ö9 s%F C2. )و بـر كنـار   ! ، نماز نخـوان ]منافقان[هرگز بر مرده هيچ يك از آنان« ).84: التوبه

 ؛چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شـدند ! نايست) براى دعا و طلب آمرزش،(قبرش، 
  .3»!دنيا رفتند و در حالى كه فاسق بودند از

� � �./0$��# � �1,- (�)� 	����   

شايد آنچه اين امر را  ،نزديكي آن حضرت به يارانش و همنشيني و اختالط با آنها .1
شناخت كامل ما از همه شئوون زندگي و امور شخصي و عمومي ايشان . كند تاييد مي

. ر همه امور از ايشان پيروي كرداي بودند كه بايد د زيرا ايشان الگو و نمونه و اسوه. باشد مي
هر گاه . مانع من نشد �از زماني كه اسالم آوردم، پيامبر : گويد مي �جرير بن عبداهللا 

                                                                                                                                                    

†½aíÛ@òäîÞ‡þa@bèäß@ŒÇþa@åuŠ‚C :»وارترين فـرد  ترين فرد ما خـ  ترديد با عزت چنانچه به مدينه باز گرديم، بي
  .پس كارنامه او مملو از اعمال ننگين است. )بيرون خواهد كرد] شهر[ما را از آن 

  .80توبه آيه السوره  -1
  .84توبه آيه السوره  -2
  .2400حديث  4/1865بخاري الصحيح  -3
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توانم روي اسب ثابت بمانم با  پيش ايشان گاليه كردم كه من نمي. زد ديد لبخند مي مرا مي
خدايا او را ثابت قدم كن و «: Dbí†èß@.bí…bç@éÜÈuaë@énjq@áèÜÛaĆC: ام زد و گفت دستش به سينه

  .1»كننده گردان او را هدايت شده و هدايت
برادري داشتم  :گويد مي �أنس بن مالك . ترين فرد مردم بود خوش اخالق �پيامبر 

پيامبر فرمود كه او را بياور هنگامي كه . كه نامش ابو عمير بود تازه از شير گرفته شده بود
اي ابو عمير آن جوجه بلبل «: D�ÌäÛa@ÝÈÏ@bß@�àÇ@bicC: مودآمد و او را ديد، فر �پيامبر 

بلكه . شد شوخي ايشان فقط به كالم محدود نمي. 2كرد ؟ و با او شوخي مي»كند چه كار مي
از انس بن مالك روايت شده است كه مردي . كرد گاهي با رفتار خود با يارانش شوخي مي

 �پيامبر . آورد هديه مي �هي براي پيامبر از اهل باديه كه نامش زاهر بن حرام بود، گا
زاهر بيابان : فرمود �پيامبر . كرد گشت او را تجهيز مي اش بر مي نيز هنگامي كه به خانه

به او رسيد در حالي كه مشغول فروختن  �روزي پيامبر . ماست و ما شهر او هستيم
پس . ديد ر پيامبر را نميپيامبر او را از پشت در بغل گرفت در حالي كه زاه. كاالهايش بود

مرا رها كن ناگهان برگشت و زماني كه پيامبر را ديد، پشتش را به سينة پيامبر : داد زد
اي رسول خدا كسي : خرد؟ زاهر گفت چه كسي اين غالم را مي: فرمود �فشرد پيامبر  مي

رزش نيستي ا اما تو در نظر خداوند بي: پيامبر فرمود]. ارزش هستم من بي[مرا نخواهد خريد 
  .3تو در پيشگاه خداوند ارزشمند هستي: يا فرمود

مشورت ايشان با يارانش و پرسيدن راي و نظر آنها دربارة همة اموري كه هيچ  .2
ام كه  هرگز هيچ كس را نديده: گويد مي �ابو هريره . نصي دربارة آنها نازل نشده است

 .4با يارانش مشورت كند �بيش از رسول اهللا 

پرسيد و  از احوال يارانش مي �پيامبر : خواه مسلمان باشد يا كافرعبادت مريض  .3
يافت كه يكي از آنان مريض  هر گاه اطالع مي. داد آنها را مورد تفقد و دلجويي قرار مي

                                                           

  .5739حديث  5/2260بخاري الصحيح  -1
  .2150، حديث 3/1692صحيح مسلم،  -2
  .5790حديث  13/106صحيح ابن حبان  -3
  .1714حديث  4/213ترمذي السنن  -4
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عيادت او فقط به . رفت است، به همراه كساني كه با او بودند، فوراً به عبادت آن فرد مي
 � از انس. رفت ه حتي به عيادت غيرمسلمانان هم ميشد بلك بيماران مسلمان محدود نمي

به عيادت  �پيامبر . روايت شده است كه جواني يهودي كه خادم پيامبر بود، بيمار شد
جوان به ، م بياورالاس: فرمود �پيامبر . رفت در حالي كه پدرش بر بالينش نشسته بود

. سالم آوردجوان اآن . را بگو ]پيامبر[جواب ابوالقاسم : پدرش به او گفت. پدرش نگاه كرد
سپاس « D‰bäÛa@åß@êˆÔãc@ðˆÛa@ @†à§aC: فرمود از نزد جوان خارج شد و �رسول اهللا 

 .1»و ستايش براي خدايي كه او را از آتش جهنم نجات داد

D@åß: اند فرموده �ايشان : گذاري و پاداش دادن در مقابل كار نيك سپاس .4
dV@ åßë@ LêëˆîÇdÏ@  bi@ á×‡bÈnVaêìİÇdÏ@  bi@ áØÛjîudÏ@ á×bÇ…@ åßë@ Lêì@Éä•@ åßë@ L

ÏbØÏ@.bÏëŠÈß@áØîÛgì÷êbß@aë†£@X@æhÏ@L@ÏbØmì÷m@óny@éÛ@aìÇ…bÏ@@éãaìàÜÈ@êì·dÏb×@†Ó@æcCN 
كسي كه شما را به . كسي كه شما را به خدا قسم داد تا او را پناه دهيد پس به او پناه دهيد«

كسي كه شما را خواند به او پاسخ . او بدهيدخدا قسم داد تا به او چيزي بدهيد پس به 
اگر چيزي را نيافتيد تا به او . كسي كه براي شما كار نيكي انجام داد، به او پاداش دهيد. دهيد

 .2»ايد پس براي او دعا كنيد تا زماني كه خود بدانيد كه پاداش او را داده. پاداش دهيد

كرد و در مقابل آن پاداش  ل ميهديه را قبو � پيامبر: گويد مي �همسرش، عايشه 
 .3داد مي

هرگز حرير يا : گويد مي � انس. ها ها و خوبي عالقه آن حضرت به همه زيبايي .5
اي را  ام و هيچ بو و رايحه باشد، لمس نكرده �ديبايي كه نرمتر از كف دست پيامبر 

 .4ام نبوييده � تر از عطر بدن مبارك پيامبر خوش

هاي خير و اعمال  در مياني و شفاعت در همه زمينهعالقه شديد آن حضرت به پا  .6
روايت شده است كه همسر بريره غالمي بود كه مغيث نام  �از عبداهللا بن عباس : نيك

                                                           

  .1290حديث لبخاري صحيح ا -1
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رفت و گريه  ديدم كه در جستجوي زنش بود و به دنبال او راه مي گويي او را مي. داشت
اي عباس آيا از : تبه عباس گف �پيامبر . بود ريشش سرازيركرد و اشكهايش بر  مي

كني؟ پيامبر  عالقه شديد مغيث به بريره و تنفر و بيزاري شديد بريره از مغيث تعجب نمي
اي رسول خدا آيا به من دستور : زن گفت. به پيش شوهرت برگردد: فرمود] به آن زن[ �

من به : زن گفت. بلكه من فقط يك شفيع و واسطه هستم] نه: [فرمود �دهي؟ پيامبر  مي
 .1نيازي ندارماو 

كرد،  در جواب اينكه پيامبر در خانه چه كار مي �انجام كارهاي شخصي عايشه  .7
شست، گوسفندش را  لباسش را مي. بود] معمولي[ها، يك انسان  او مانند همه انسان: گفت

  .2داد دوشيد و كارهايش را خود انجام مي مي
داد  ارهاي خود را انجام ميبلكه اخالق بزرگوار آن حضرت اين گونه بود كه نه تنها ك

در پاسخ سوالي مبني  �همسرش ام المومنين عايشه . كرد بلكه به ديگران نيز خدمت مي
اش بود و كارهاي  او در خدمت خانواده: كرد، گفت در خانه چه كار مي �بر اينكه پيامبر 

  .3شد خارج مي] از خانه[شنيد،  داد اما هر گاه صداي اذان را مي آنها را انجام مي
  
  
  

" � ��� : 2��&�3� �) � �34  
براي يافتن نمونه واالي انسانيت در تاريخ : گويد شاعر مشهور آلماني گوته مي* 

  .4ديدم � پس آن را در پيامبر عرب زبان، محمد. جستجو كردم
قبول اينكه «: نويسد مي (The Developiong Human)مور از كتاب  پرفسور كيت* 

هاي جنين كه در قرآن آمده است  زيرا ويژگي. م دشوار نيستقرآن كالم خداست براي
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گيري معقول اين است  تنها نتيجه. تواند براساس شناخت علمي قرن هفتم ميالدي باشد نمي
  .1»وحي شده است �ها از سوي خداوند به محمد  كه اين ويژگي

معناي اگر عظمت را به : نويسد مي» قصه الحضاره«كتاب  11ويل دورانت در جلد * 
ترين فرد تاريخ است  تاثير فراوان در ميان مردم بدانيم بايد بگوييم كه پيامبر اسالم، با عظمت

كه اميال تعصب و خرافات را از بين برد و مافوق دين يهوديت، مسيحيت و دين كهن 
سرزمينش ديني، واضح و قوي بنا نهاد كه توانسته است تا امروز به عنوان نيروي قوي و 

  .2قي بماندعظيمي با
شك كردن در بعثت محمد در واقع شك : نويسد مي» الحياه«تولز در كتاب  جورج دي

  .3شود داشتن نسبت به قدرت الهي است كه شامل همه جهانيان مي
ترين دليل بر صدق پيامبر آن است  واضح: نويسد مي» پيامبر راستين«ويلز در كتابش * 

زيرا آنان از . آورند كساني باشند كه به او ايمان ميترين مردم به اولين  كه خانواده و نزديك
ترديد به او ايمان  همه اسرار او اطالع دارند و چنانچه در صدق ادعاي او شك كنند، بي

  .4نخواهند آورد
در تاريخ بشر هيچ ديني را سراغ : نويسد مي» تمدن عرب«هيل مستشرق در كتابش، * 

. هان را تغيير دهد، آن گونه كه اسالم اين كار را كردنداريم كه به اين سرعت انتشار يابد و ج
امتي را به وجود آورد و عبادت خداوند در زمين را تثبيت كرد و  � محمد] حضرت[

اصول عدالت و مساوات اجتماعي را به وجود آورد و در ميان اقوامي كه جز شورش و 
  .5د كردنظم، هماهنگي، اطاعت و عزت ايجا. دانستند هرج و مرج چيزي نمي

                                                           

، )ربحت محمداً ولم أخسـر المسـيح  (شناسي دانشگاه تورنتو كانادا به نقل از كتاب  استاد علم تشريح وجنين -1
  .تاليف دكتر عبدالمعطي الداالتي

  .عطي الداالتيدكتر عبدالم/ ربحت محمداً ولم أخسر المسيح  -2
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تـوان زنـدگي    نمـي : نويسـد  مـي » العـرب «مستشرق اسـپانيايي جـان ليـك در كتـاب     * 
خداونـد  . را بهتر از آنچه خداوند او را وصف كرده است، بيان نمـود  �محمد ] حضرت[

$!B: فرمايد مي tΒ uρ š	≈ oΨù= y™ ö‘r& �ωÎ) Zπ tΗ ôqy‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪CD )107: األنبياء(.  

رحمت حقيقي بود و مـن   �محمد  .»رحمت جهانيان نفرستاديم ما تو را جز براى«
  .1فرستم با شور و اشتياق بر او درود مي

ترديد همه دنيا اسالم را  بي: نويسد مي» اسالم پس از يك قرن«برناردشو در كتاب * 
حتي اگر با نام صريح، آن را نپذيرند، با نام مستعار به آن گردن خواهند . خواهد پذيرفت

قرون متمادي بر غرب . روزي خواهد رسيد كه دنياي غرب به اسالم خواهد گرويد نهاد و
شود كه مملو از دروغ  خوانده مي] تاليف و[هايي  سپري شده است در حالي كه در آن كتاب

اما به علت تعارض . تاليف كردم �من كتابي را درباره محمد . و افترا بر ضد اسالم است
اسالم ديني است كه در آن : گويد همچنين مي. توقيف شد ها هاي انگليسي آن با ارزش

  .2يابيم يابيم و بالعكس محاسن آن را در اديان ديگر نمي محاسن همه اديان را مي
  
  
  
  
  
  

"5�
4 ��� :� 6	��)� 	���� �� �� %�7�� �8�/! �$6�9:  

با يازده زن ازدواج كرد كه جز  �بعد از وفات اوليه همسرش خديجه  � پيامبر
تن از همسرانش از  6. كه دوشيزه بود، بقيه همگي بيوه زناني سالخورده بودند �ايشه ع

 ،بود �تن از ساير قبايل عرب و يكي از آنها قبطي بود كه مادر ابراهيم  5قبيله قريش، 

                                                           

  .منبع سابق -1
  .منبع سابق -2
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غالم [هر گاه «: DŞæhÏ@áèîÛg@aìäRydÏ@ÁjÔÛa@ánØÜß@a‡g@b»‰ë@òß‡@á�ĆC: فرمايد مي �پيامبر 
  .1»زيرا آنان داراي پيمان و رحم هستند. قبطي داشتيد به آنها نيكي كنيد ]يا كنيزي

  :ازدواج ايشان با اين زنان داليل متعددي داشت از جمله
اعراب در دوره ، �دليل ديني و تشريعي، مانند ازدواج ايشان با زينب دختر جحش 1

يرا معتقد بودند كه همسر ز. دانستند شان را حرام مي جاهلي ازدواج فرد با همسر پسر خوانده
با هدف باطل ساختن اين اعتقاد  �پيامبر . پسر خوانده همانند همسر پسر آن فرد است

$B: فرمايد خداوند مي. با زينب ازدواج كرد £ϑ n= sù 4|Ós% Ó‰ ÷ƒy— $ pκ÷]ÏiΒ #\� sÛuρ $ yγs3≈ oΨô_ ¨ρ y— ö’ s5Ï9 Ÿω 
tβθ ä3 tƒ ’ n?tã t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρ ø—r& öΝ ÎγÍ←!$ u‹Ïã ÷Š r& # sŒ Î) (#öθ ŸÒ s% £åκ÷]ÏΒ # \�sÛuρ 4 šχ% x.uρ ã� øΒ r& 

«!$# Zωθ ãè ø( tΒC .)37: حزابألا(.  

، ما او را به )و از او جدا شد(هنگامى كه زيد نيازش را از آن زن به سرآورد  «
هايشان  همسرى تو درآورديم تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده

و سنت غلط تحريم (و فرمان خدا انجام شدنى است  ؛نباشد - كه طالق گيرند هنگامى-
  .» )اين زنان بايد شكسته شود

ها و جذب عاطفه و عالقه  دليل سياسي براي مصالح دعوت و نزديكي ميان دل .1
ترين اقوام عرب پيوند خويشاوندي  با بزرگترين قبايل قريش و قوي �پيامبر : قبايل

هنگامي كه  �پيامبر . داد شي است كه يارانش را نيز بدان دستور مياين رو. برقرار كرد
D@òäia@xëŒnÏ@ÚìÇbjc@æg: را به دومه الجندل فرستاد به او فرمود �عبدالرحمن بن عوف 

áèØÜßC :»2»اگر از تو اطاعت كردند، پس با دختر حاكمشان ازدواج كن.  

                                                           

  .19375حديث  10/362مصنف عبدالرزاق،  -1
  .3/83تاريخ الطبري،  -2
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(Cl. Cahan)
هاي  وزي ما بعضي از جنبهممكن است به علت شيوه تفكر امر: گويد مي 1

اشاره  �اتهامات و افتراها به شهوت دنيايي پيامبر . زندگي او باعث تزلزل و اشتباه ما شود
اما حقيقت اين است كه . زن ازدواج كرد )9(دارد و اينكه پيامبر پس از وفات خديجه با 

هدف دست يافتن ها داراي جنبه سياسي بود و با  بيشتر اين پيوندهاي خويشاوندي و ازدواج
عالوه بر . شد به دوستي و حمايت بعضي از اشراف، بزرگان و افراد قدرتمند قبايل انجام مي

اين هر گاه انسان از طبيعت خود آنگونه كه خداوند او را آفريده است استفاده كند، انديشه 
  .2گذارد شناسد و به آن احترام مي عرب آن را به رسميت مي

انند ازدواج ايشان با همسر بعضي از يارانش كه در راه م: هاي اجتماعي انگيزه .2
به  �اند اما پيامبر  اند عليرغم اينكه اين زنان مسن بوده انتشار دين خداوند از دنيا رفته

  .كرد علت رحم و شفقت نسبت به آنها و بزرگداشت آنها و همسرانشان با آنان ازدواج مي
ايي در كتابي كه در دفاع از اسالم نوشته نويسنده ايتالي (L. Veccia Vaglieri)خانم 
ترين  در دوران جواني كه غريزه جنسي در شديدترين و قوي �پيامبر : نويسد است مي

رغم اينكه زندگي در جامعه اعراب كه طالق در آن بسيار  حالت ممكن قرار دارد و علي
ه چندين بود ك �گرفت، فقط با يك زن ازدواج كرد كه آن هم خديجه  ساده صورت مي

سال همسر و دوستدار راستين آن زن بود و تنها پس  25و او مدت . تر بود سال از او مسن
سالگي رسيده بود دوباره و با بيش از  50از وفات خديجه و زماني كه سن ايشان به بيش از 

هاي پيامبر داراي انگيزه سياسي يا  در حقيقت هر كدام از اين ازدواج. يك زن ازدواج كرد
توان به بزرگداشت و تكريم زنان پرهيزگار  ها مي از جمله اين داليل و انگيزه. اعي بوداجتم

هاي جديد براي  و برقراري پيوند خويشاوندي با بعضي از عشاير و قبايل با هدف ايجاد راه
هيچ كدام از  �با زناني ازدواج كرد كه به جز عايشه  �پيامبر . انتشار اسالم اشاره كرد

ران بود؟ او يك انسان  مردي شهوت � پس آيا پيامبر. ، جوان و يا زيبا نبودندآنها دوشيزه

                                                           

هـاي   مدرسـه زبـان   سـتاد در از دانشگاه سوربن فارغ التحصيل شد و به عنوان ا. م به دنيا آمد 1909در سال  -1
به عنوان استاد در دانشكده ادبيات دانشگاه استراسبورگ  1945سپس در سال . تعيين گرديد شرقي در پاريس

  .مشغول به كار شد
  .126قالوا عن االسالم، دكتر عماد الدين خليل ص  -2
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. ممكن است عالقه و ميل به فرزنددار شدن موجب ازدواج مجدد او شده باشد. بود نه خدا
. كشيد او بدون آنكه درآمد فراواني داشته باشد بار زندگي يك خانواده بزرگ را بر دوش مي

گرفت و هرگز ميان هيچ  روش مساوات و برابري كامل را در پيش مياما او با آنان همواره 
او با پيروي از روش پيامبران پيشين مانند . گذاشت كدام از آنان با ديگران تفاوتي نمي

هاي متعدد آنها خرده  رود هيچ كس بر ازدواج كه گمان نمي �... حضرت موسي و 
است كه ما جزئيات زندگي روزمره آنها را آيا علت اين امر اين . نمود گرفته باشد، عمل مي

  .1اطالع داريم؟ �دانيم اما تقريباً از همه جزئيات زندگي خانوادگي پيامبر اسالم  نمي
: نويسد مي» قهرمانان«نويسندة مشهور انگليسي در كتاب  FTh. Carlyle Eتوماس كارليل 

شود، او فرد  بدان متهم مي �محمد ] حضرت[برخالف آنچه از روي ظلم و دشمني 
پرست بدانيم و معتقد  بزرگترين ظلم و اشتباه آن است كه او را شهوت. پرستي نبود شهوت

به ! هرگز. هاي خود هدف ديگري نداشت باشيم كه او جز برآورده كردن نيازها و لذت
  .2!دور بود ـها ـ هر چه باشند  راستي او چقدر از لذت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .نبع سابقم -1
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$B: فرمايـد  مي ـ� تبارك و تعالي  ـخداوند  ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9uρ 

tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 tβ% x.uρ ª!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« $ VϑŠÎ= tã ∩⊆⊃∪C. )40: حزابألا.(  

ولى رسول خدا و  ؛ك از مردان شما نبوده و نيستپدر هيچ ي �محمد «
  .»!و خداوند به همه چيز آگاه است ؛كننده و آخرين پيامبران است ختم

خداونـد  . مردم را بشـارت داده اسـت   � در انجيل نسبت به نبوت محمد �عيسي

ــي ــد مـ  BøŒÎ)uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒóNtΒ ûÍ_t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î) $]%Ïd‰|Á•Β: فرمايـ

$yϑÏj9 t÷t/ £“y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9$# #M�Åe³t6ãΒuρ 5Αθß™t�Î/ ’ÎAù'tƒ .ÏΒ “Ï‰÷èt/ ÿ…çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷qr& ( $¬Ηs>sù Νèδu!%ỳ 

ÏM≈oΨÉi�t6ø9$$Î/ (#θä9$s% #x‹≈yδ Ö�ósÅ™ ×Î7•Β ∩∉∪C) .هنگـامى را كـه   ) به يـاد آوريـد  (و « ).6: الصف

من فرستاده خدا به سوى شما هسـتم در حـالى   ! اى بنى اسرائيل«: مريم گفت عيسى بن
دهنده بـه   باشم، و بشارت مى) تورات(كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده  كه تصديق

با معجـزات و  ) احمد(هنگامى كه او » !آيد و نام او احمد است رسولى كه بعد از من مى
  .»!اين سحرى است آشكار«: تندداليل روشن به سراغ آنان آمد، گف

<�$( �� �3� � �=:  
@Dæg@ïÜrß@Ýrßë@õbîjãþa@åß@ïÜjÓ@Ýrà×@Ýu‰@óäi@.bnîi@éäRydÏ: فرمايد مي � پيامبر
éÜºcë@6üg@É™ìß@òäjÛ@åß@òíëa‹@ÝÈvÏ@�bäÛa@æìÏìİí@éi@æìjvÈíë@éÛ@æìÛìÔíëZ@6ýç@
oÈ™ë@êˆç@òäjÜÛa_@ÞbÓZ@bãdÏ@òäjÜÛa@bãcë@�be@´îjäÛaC.  

اي را بسازد و جز  ترديد مثل من و پيامبران پيش از من همانند مردي است كه خانه بي«
مردم شروع به دور زدن . اي، بقيه را به خوبي بنا نمايد و زيبا سازد محل يك آجر در گوشه

گذاشتي؟  مي] چيزي[اي كاش در جاي اين آجر هم : خانه و تحسين آن نمايند و بگويند
  .1»ن آجر هستم و من خاتم و آخرين پيامبرانمپس من هما: فرمود

                                                           

  .3342حديث  3/1300بخاري الصحيح  -1
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<�$@�A� � �= � �����? (�)�9�B1.  
را  �عبداهللا بن عمرو بن العاص : روايت شده است كه گفت �از عطاء بن يسار 

به ! بله: گفت. در تورات برايم سخن بگو �دربارة صفات رسول اهللا : ديدم، به او گفتم
@Dbí@bèíc@uäÛa@bãg: هايش در قرآن وصف شده است ويژگيخدا قسم او در تورات با برخي از 

ÚbäÜV‰c@.a†çb‘@.aŠ’jßë@.aŠíˆãë@.a‹Šyë@´îßÿÛ@oãc@ð†jÇ@ïÛìV‰ë@Ùnî%@Ý×ìn½a@TîÛ@
ÅÐi@üë@ÅîÜË@üë@Ş‚•lb@ÖaìVþbi@üë@ÉÏ†í@ò÷îRÛa@ò÷îRÛbiL@åØÛë@ìÐÈí@ŠÐÌíëL@åÛë@
éšjÓc@óny@áîÓc@éi@òÜ½a@õbuìÈÛaL@æcë@aìÛìÔí@ü@éÛg@6üg@ aL@ëc|nÏ@éi@.bäîÇc@.bîàÇL@.bãa‡eë@
.bà•L@.biìÜÓë@bÐÜËĆĆĆĆC.  
دهنده و پناهگاهي براي افراد امي  دهنده، بيم اي پيامبر ما تو را به عنوان شاهد مژده«

او درشت خوي، . ام ايم تو بنده و فرستاده من هستي من تو را توكل كننده ناميده فرستاده
دهد اما  پاسخ بدي را با بدي نمي. اهو و پر سر و صدا نيستخشن و در بازارها پر هي

گيرم تا آن زمان كه ملت گمراه را هدايت كند و  كند و روح او را نمي آمرزد و عفو مي مي
هاي  و به وسيله او چشمان كور، گوش]. خدا را به يكتايي ياد كنند«آنان ال اله اال اهللا بگوند 

ها  سپس كعب عالم يهودي: گويد مي �عطاء بن يسار . »مايمهاي مرده را باز ن ناشنوا و قلب
حتي در يك حرف هم با هم اختالف . را ديدم از او هم دربارة همين امر سوال كردم

  .DcÇî.bä@ìàÇí.b@.biìÜÓë@.bÐÜË@.bãa‡eë@.bßìà•C2: نداشتند جز اينكه كعب گفت
هايي از  حقيقاتم بر بخشاما من تالش كردم تا در ت: گويد مي 3پروفسور عبداالحد داود

در . شود كتاب مقدس اعتماد كنم كه كمتر مجالي براي مناقشه و جدال لفظي در آن يافت مي
اما من در زير فقط . فايده است زيرا اين امر بي. پردازم اينجا به آتني يا يوناني يا آرامي نمي

رجي كتاب مقدس اي كه جمعيت انگليسي و خا كلمه به كلمه متن را از نسخه تصحيح شده
                                                           

قوالت كه از تورات و انجيل وارد شده است معتـرف نيسـتيم،   در اين ن نچه گرامى بداند كه ما در آخواننده  -1
 ..ايم هليكن ما اينها را براي اتمام حجت به يهود و نصارى از كتابهايي كه به آن ايمان دارند آورد

  .3342حديث  3/1300بخاري الح 
  .13079حديث  7/45سنن البيهقي الكبري  -2
ـ ) محمد في الكتاب المقدس(به نقل از كتاب  -3 ا، چـاپ  اليف پرفسـور عبداالحـد داود، ترجمـه فهمـي شـم     ت

  .هاي شرعي و امور ديني دولت قطر دارالضياء با مجوز رياست دادگاه
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 فصل(با هم كلمات زير را كه در سفر تثنيه از تورات . ام آن را انتشار كرده است ذكر كرده
براي آنها پيامبري همانند تو را در ميان برادرانشان بر « .خوانيم آمده است مي) 18جمله  18
  .»كنم انگيزم و كالمم را بر زبان او جاري مي مي

مصداق و غير  ترديد بي ابقت نداشته باشد، پس بيمط �اگر اين كلمات بر محمد 
او هرگز ادعا نكرد كه منظور از اين جمله او بوده  �پس مسيح . مانند قابل اجرا باقي مي

حتي حواريون او نيز چنين معتقد بودند و آنان در انتظار بازگشت مجدد ايشان بودند . است
: اي وجود دارد كه عبارت است از تا امروز اصل ثابت و نقض نشده. تا نبوت تحقق يابد

حتي اين اصل نيز به معناي داللت بر آن چيزي نيست . »است  �اولين ظهور از آن مسيح«
بدين ترتيب . وجود دارد» انگيزم پيامبري مانند تو را در ميان آنها بر مي«: كه در جمله

كه كليسا معني اين كلمات را در خود نخواهد داشت و آنچنان  �بازگشت مجدد مسيح 
. گذار بلكه همانند يك قاضي ظهور خواهد كرد نه به عنوان شريعت �معتقد است مسيح 

  .حال آنكه آن موعود كسي است كه شريعت آتشين نوراني را در دست راست دارد
با شناخت شخصيت پيامبر موعود و اطمينان از آن، به هر حال پيامبري منسوب به 

كمك » خيزد ر درخشان خداوند كه از فاران بر مينو«به ما در شناخت  �حضرت موسي 
چنين  )2(جمله  )33(عالوه بر اين در تورات فصل . هاي مكه است فاران نام بيابان. كند مي

پروردگار از سوي سينا آمد و از طرف ساعير براي آنها نور فرستاد و در گذشته «: آمده است
همچنين كسي كه . زار قديس آمده بوده )10(هاي فاران درخشيده بود و همراه او  از كوه

در اين عبارات نور پروردگار به نور . »نمود دست راستش نور شريعت را بر ايشان ظاهر مي
اما از سوي . درخشد آيد و از طرف ساعير مي خورشيد تشبيه شده است كه از سوي سينا مي

ديس پديدار هزار ق )10(اي كه همراه آن  درخشد به گونه فاران با مجد و عظمت مي
هيچ كدام از پيامبران بني . كند شوند و با دست راستش شريعت را برايشان حمل مي مي

ترديد هاجر  بي. هيچ ارتباطي با منطقه فاران نداشتند �اسرائيل از جمله حضرت عيسي
هاي بئر السبع  در بيابان �به همراه پسرش حضرت اسماعيل   �همسر حضرت ابراهيم

ذار بودند همچنين آنان بودند كه پس از آن در صحراي فاران در جستجو و گشت و گ
  . اقامت گزيدند
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 C! 	&�$ ��� BDE  2=�7DE   
) عدنان(سپس اولين فرزند او قيدار  دمادرش از سرزمين مصر براي او همسري برگزي«

هاي قفار ساكن شدند، به وجود  هايي كه از آن زمان در بيابان به دنيا آمد و از او نسل عرب
پس اين همان پيامبران محمد است كه » آمد و آن سرزمين را موطن خود قرار دادند

پس از . است) عدنان(و پسرش قيدار  � دانند از نسل اسماعيل همانگونه كه همگان مي
] مومن[هزار قديس  )10(هاي منطقه فاران ظهور كرد سپس به همراه  آن پيامبر، در بيابان

آيا اين پيامبر و نبوتي . نوراني و آتشين را براي ملتش آورد وارد مكه شد و با خود شريعت
  كه در باال از آن سخن به ميان آمد دقيقاً با پيامبر ما مطابقت و همخواني ندارد؟؟ 

الخصوص قابل مالحظه و  پيامبر با خود آورد و علي» حبقوق«عالوه بر اين نبوتي كه 
ها را فرا  شكوه او آسمان. شود ان ظاهر ميقدوسي كه از كوه فار«: توجه اين عبارت است از

داراي ) حمد(، در اينجا كلمه »شود ستايش و تسبيح او مي] حمد،[گيرد و زمين مملو از  مي
به عالوه ساكنان . است) ممدوح(دقيقا به معناي ) محمد(زيرا نام . معناي بسيار مهمي است

تا سخن او «: وعده داده شده بودند) يوح(كه اعراب بودند، قبالً به نزول ) فاران(هاي  بيابان
تا ساكنان . در آن مسكن گزيد) عدنان(سرزميني كه قيدار . مردم و شهرهايشان را ارتقا دهد

ها هستند زمزمه كنند و پروردگار را به نيكي ستايش كرده و او  آنان كه روي قله كوه) سالع(
پروردگار همانند جباري . سازند ها منتشر را بزرگ دارند و تسبيح و ستايش او را در جزيره

زند و بر  اي كه فرياد مي انگيزد همانند مرد رزمنده شود و غيرتش را بر مي است كه خارج مي
  ).12- 11جمله  42اشعيا االصحاح (» كند دشمنانش غلبه پيدا مي

به طوري . درباره همين موضوع دو پيشگويي ديگر وجود دارند كه قابل مالحظه هستند
: متن آن چنين است. اشاره شده است) عدنان(اصحاح اشعيا به نام قيدار  )60( كه در فصل

برخيز  و نور را طلب كن زيرا نور پروردگارت آمده است و بزرگي و عظمت خداوند بر «
شترهاي پير و جوان فراواني تو را فرا خواهند گرفت كه همگي از سوي . تو تابيده است

هاي بنايوت به  شوند و قوچ يدار در اطراف تو جمع ميهمه گوسفندان ق. آيند مي) شيبا(
 روند و آغل اند، بر محمل ذبحشان باال مي آيند و در حالي كه پذيرفته شده خدمت تو در مي

  .»....و شترهايم را خواهم آراست 
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، پيشگويي ديگري وجود 17- 13جمالت  )21(همچنين در اصحاح إشعيا، اصحاح 
هاي سير نشدگان  حي از سوي سرزمين اعراب است اي كاروانو«: دارد كه در آن آمده است

اي ساكنان سرزمين  اي خشن و سخت از سرزمين اعراب، سكونت خواهيد گزيد  در منطقه
هاي كشيده و شدت  زيرا آنان از مقابل شمشيرها و كمان. خشك، نيازمندان را اطعام كنيد

يك سال، همة عظمت قيدار از  سرورم به من چنين گفت كه در مدت. اند جنگ فرار كرده
بين خواهد رفت و تيرهاي ديگر دليران و قهرمانان بني قيدار دچار افول و شكست خواهد 

  . »شد
آمدن نور خداوند از سوي (و يكي از اسفار تورات كه از ) اشعيا(ها در  به اين پيشگويي

  . گويد، دقت كنيد و آنها را بخوانيد سخن مي) منطقه فاران
اي كه فرزندش قيدار  سكونت گزيد به گونه) فاران(هاي  در بيابان � اسماعيل

خداوند چنين تقرير فرموده بود كه . او جد و پدر بزرگ اعراب است. به دنيا آمد) عدنان(
همچنين مردم قيدار بايد براي اثبات . براي فرزندان قيدار از سوي خداوند، وحي نازل شود

اي كه براي مدتي  به گونه. آوردند مقدس به جا ميخداوند، قرباني » بيت عظمت«بزرگي 
بايست نور  سپس آن بخش از زمين مي. طوالني تاريكي و ظلمت زمين را فرا گرفته بود

آنگاه همه آن مجد و عظمتي كه تعيين شده بود و آن تعداد مبارز . پروردگار را دريافت كند
هر گاه اين امور به . يابد و تحقق ميو تيرانداز و همه آن فضايل قهرمانان نسل قيدار براي ا

وقوع بپيوندد بايد در مدت يك سال پس از فرار از مقابل شمشير بر كشيده و كمان كشيده 
پس آيا منظور از اين سخن جز يك نفر از منطقه . شده، همه اين مجد و عظمت از بين برود

پس ) 3جمله إصحاح سوم، / حبقوق (باشد؟  است كسي ديگري مي) محمد(كه ) فاران(
باشد كه در  مي) عدنان(از نسل حضرت اسماعيل و فرزند ايشان قيدار  �محمد 

همان يگانه پيامبري است كه هنگامي كه تاريكي  �هاي فاران سكونت گزيد محمد  بيابان
را دريافت كردند و از ) وحي الهي(و ظلمت زمين را فرا گرفته بود، اعراب از طريق او 

مكه تنها سرزميني است كه در آن از نام . پرتوافكن شد) فاران(منطقه  طريق او نور الهي در
) بيت اهللا(شد همچنين مردم نسل قيدار وحي را در محل ذبح  خداوند به بزرگي ياد مي

است كه قومش او را مجبور به هجرت از مكه كردند  �اين همان محمد . كرد دريافت مي
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يك سال . شان دچار تشنگي شد هاي كشيده كمانو در هنگام فرار از شر شمشيرهاي آخته و 
اين همان مكاني است كه در آن . پس از فرارش نوادگان قيدار در جنگ بدر با او جنگيدند

كه كماندار (و مشركان روي داد پس از آن نوادگان قيدار  �اولين جنگ ميان پيامبر 
اگر پيامبران  .سپس همه مجد و عظمت قيدار از بين رفت. دچار شكست شدند) بودند

ها را به واقعيت تبديل كردند  مقدسي كه وحي را دريافت كردند و همه اين پيشگويي
ها هنوز  آيا اين امر بدان معني است كه اين پيشگويي. رفت نبودند، آن عظمت از ميان مي

كه در ) شود خانه خدا كه نام او در آن بزرگ داشته مي(تحقق نيافته است؟ همچنين قطعاً 
باشند نه  الحرام در مكه مي اهللا به آن اشاره شده است همان بيت )7(، جمله )60( اصحاح

مردم نسل قيدار آن گونه كه در فصل . به زعم مفسران مسيحي  �كليساي حضرت مسيح
واقعيت آن است كه . از آن سخن به ميان آمده است هرگز به كليساي مسيحي نپيوستند )7(

ردمان آن تنها مردماني بودند كه در جهان در آن زمان از مناطق تحت سلطه بني قيدار و م
هزار قديس آنگونه  )10(همچنين ذكر . هيچ گونه تعاليم دين مسيحيت تاثير نپذيرفته بودند

خداوند «: آمده است، داراي معناي بسيار مهمي است )33(كه در تثبيه تورات اصحاح 
هر گاه همه تواريخ . »مراه نور آمدندهزار قديس به ه )10(نورش را از فاران تابانيد و 

ترديد جز اين حادثه چيز ديگري را در مقابل  را مطالعه كني، بي) فاران(هاي  مربوط به بيابان
مكه را فتح كرد، در  �خود نخواهي يافت و آن عبارت است از اينكه هنگامي كه پيامبر 

بازگشت در ) اهللا بيت( هزار مومن از پيروانش در مدينه وارد آن شد سپس به )10(راس 
حالي كه در دست راستش شريعتي بود كه همه اديان و شرايع ديگر را به خاكستر تبديل 

بدان مژده داده شده  � بود كه حضرت مسيح) روح الحق(كه همان ) هادي. (كرده بود
گونه كه بعضي از نظريات آن ـ توان  يو نم. نبود �بود، كسي جز حضرت محمد 

براي شما «: فرمايد مي � حضرت مسيح. د ـ آن را روح القدس دانستگوين الهوتي مي
و ) هادي(پس . ام زيرا من به مكان دوري نرفته. بهتر است كه به مكان دوري سفر كنم

اما چنانچه من سفر كنم او را به سوي شما خواهم . آيد هدايت كننده به سوي شما نمي
 � بايست پس از عيسي مي  )كننده هدايت(كند كه  اين كلمات به وضوح بيان مي. »فرستاد

. كرد، همراهش نبود مي  آمد و او هنگامي كه حضرت مسيح اين سخنان را بر زبان جاري مي
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توانيم گمان كنيم كه اگر آمدن روح القدس مشروط به رفتن و غيبت حضرت  آيا ما مي
ضرت عالوه بر اين روشي كه ح. مجرد از روح القدس بود � عيسي بود پس عيسي

كند نه يك  كند، او را به عنوان يك انسان تعريف مي مسيح به وسيله آن او را توصيف مي
شنود براي مردم تكرار خواهد  او از خودش سخن نخواهد گفت بلكه آنچه را كه مي«: روح
و روح » دو موجود متمايز بودند«آيا ما بايد گمان كنيم كه خداوند و روح القدس . »كرد

  گويد؟ شنود سخن مي ودش و آنچه از خداوند ميالقدس دربارة خ
به وضوح به بعضي از كساني كه خداوند آنها را فرو فرسـتاده اسـت    � سخنان مسيح

بـا   �خواند همچنين قـرآن دربـارة پيـامبر     اي خداوند را مي او با روح صادقانه. اشاره دارد

Bö≅t/ u: گويد كند و مي اين صفت ياد مي !% ỳ Èd, ptø: $$ Î/ s−£‰ |¹uρ t Î= y™ ö� ßϑ ø9$#C .)37: الصافات.(  

  .»!چنين نيست، او حق را آورده و پيامبران پيشين را تصديق كرده است«
  

���5� � �  ��;�  

زيرا خداوند مرا از زمين باال خواهد : فرمايد مي 16، 80- 112در انجيل برنابا  �عيسي 
اما هنگامي كه او به . من هستم برد و چهره خائن را تغيير خواهد داد تا همه گمان كنند او،

. هاي طوالني را در جهان خواهم بود شود، من در آن ننگ او مدت بدترين وضعيت كشته مي
  .1اما هنگامي كه محمد، پيامبر خدا بيايد اين ننگ از من برداشته خواهد شد

هنگامي كه آدم بر روي دو پايش : نيز آمده است )39(همچنين در انجيل برنابا فصل 
D@üدرخشيد در آن نوشته شده بود،  اي ديد كه همانند خورشيد مي ستاد در آسمان نوشتهاي
éÛg@6üg@ aL@ a@ÞìV‰@†àªC  پس قبل از به وجود آمدن اولين انسان پروردگار اين كلمات را

خجسته باد آن روزي كه در آن : هايش را لمس كرد و گفت آدم چشم. به وجود آورده بود
  .2هي آمدبه دنيا خوا

  
  

                                                           

  . 93دكتر عماد الدين خليل ص ) قالوا عن االسالم(به نقل از كتاب  -1
  .دكتر عبدالمعطي الداالتي) ربحث محمداً ولم أخسر المسيح(به نقل از كتاب  -2
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سواد كه با  توانست بخواند و بنويسد، در ميان قومي بي سواد بود و نمي بي �پيامبر 
 و آن به اين خاطر بود كه هيچ كسي به وحي كه بر وي نازل ،سوادان آن خيلي اندك بودند

است،  �د كه توسط او و تاليف شده به دست پيامبر به اشتباه گمان نكن ،شده شك نكند

$B: فرمايد خداوند مي tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? ÏΒ Ï& Î#ö7s% ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿωuρ …çµ ’Ü èƒrB š	ÎΨŠÏϑ u‹Î/ ( # ]Œ Î) 

z>$ s?ö‘̂ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪C. )48: العنكبوت.(  

نوشتى،  ى نمىخود چيز راست خواندى، و با دست تو هرگز پيش از اين كتابى نمى«
  .»!ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد كنند) تكذيب و(مبادا كسانى كه در صدد 

ها را از آوردن همانند آن عاجز كرد و بالغت و  آورد كه عرب �آنچه پيامبر 
جاويدان او قرآني است كه بر او نازل شده   فصاحت آن آنها را به شگفت واداشت، معجزه

Dbß@6üg@uã@õbîjãþa@åß@Ła@åß@ïİÇc@†Óëbß@pbí@@åße@éÜrß: يندفرما مي �پيامبر . است
c@ðˆÛa@æb×@b¸gë@LŠ’jÛa@éîÜÇë@âìí@.bÈibm@áçŠr×c@æì×c@æc@ìu‰dÏ@LïÛg@ a@êbyëc@.bîyë@énîm

òßbîÔÛaC.  
آوردند، و  هايي بوده است كه مردم به آن ايمان مي از هر كدام از پيامبران داراي نشانه«

ام وحي است كه خداوند آن را بر من نازل نموده است، پس  كه من آوردهحقيقتاً چيزي 
  .»اميدوارم در روز قيامت بيشتر از همه آنها پيرو داشته باشم

با اينكه قوم وي اهل فصاحت و سخنوري و تيزهوش بودنـد قـرآن آنهـا را بـه مبـارزه      
بياورنـد، خداونـد تعـالي    اي هماننـد آن   طلبيده تا مثل آن را بياورند، سپس خواسته كه سوره

ــوده ــد فرمـ (BβÎ: انـ uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ ö7tã (#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷V ÏiΒ 

(#θ ãã ÷Š $# uρ Ν ä.u !# y‰ yγä© ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) öΝ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪C .)23: البقره(.  

دست (ايم شك و ترديد داريد ، نازل كرده )پيامبر(و اگر در باره آنچه بر بنده خود «
براى اين كار، فرا  ـغير خدا  ـو گواهان خود را  ؛يك سوره همانند آن بياوريد) كم

  .»!گوييد خوانيد اگر راست مى
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⌡B≅è% ÈÈ: فرماينـد  مـي متعـال  بلكه تمام بشريت را به مبـارزه طلبيـده اسـت، خداونـد      ©9 

ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§ΡM} $# JÉf ø9$# uρ #’ n?tã βr& (#θ è?ù'tƒ È≅÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9$# Ÿω tβθ è?ù'tƒ Ï& Î#÷WÏϑ Î/ öθ s9uρ 

šχ% x. öΝ åκÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7Ï9 # Z�bÎγsß ∩∇∇∪C .)88: سراءإلا(.  

اتفاق كنند كه همانند اين قرآن را بياورند، ) جن و انس(اگر انسانها و پريان «: بگو«
  .»كمك كنند) در اين كار(ر را هر چند يكديگ ؛همانند آن را نخواهند آورد

رغم مواجه شدن با مشكالت و  بر دعوتش علي �استمرار پيامبر  .1
تا جايي كه به توطئه قتل ايشان و پايان دادن . هايي كه بين او و قومش به وجود آمد درگيري

به دعوت اسالم انجاميد، با اين وجود ماموريتش را براي دعوت به دين جديدي كه به 
ستاده شده بود ادامه داد و در برابر تمام مشكالتي كه با آن روبرو شد و سختي، خاطر آن فر

خستگي و ظلم قومش در راه نشر دين خداوند صبر كرد، پس اگر فرد دروغگويي مدعي 
شد و از نابودي خويش  از ادامه دعوت منصرف مي ـچنين باشند  � حاشا كه پيامبر ـبود 
اش گرد هم  قومش براي جنگيدن با او و پايان دادن به زندگيزيرا او ديده بود كه . ترسيد مي

Dr. M. H. Durrani. اند آمده
پايان و اين تصميم و عزمي كه  اين ايمان، سعي بي: يدگو مي 1

كرد، دقيقاً دليل رسايي بر  به وسيلة آن حركتش را تا پيروزي نهايي رهبري مي � محمد
كمترين احساس شك و اضطرابي  صدق مطلق وي در دعوتش است، اگر در وجودش

توانست در مقابل تند بادهايي كه بيست سال تمام طول كشيد  وجود داشت هيچ گاه نمي
پايداري كند، آيا بعد از اين نيازي به آوردن دليل براي راستي هدف و پايبندي به اخالق و 

حتمي منجر اي قطعي و  تعالي نفس پيامبر، وجود دارد؟ همه اين عوامل ناگزير به نتيجه
است كه  �شود و آن اين است كه اين مرد در حقيقت فرستاده خدا است و او پيامبر  مي

عالمت آن خصوصيات نادر، نمونه كامل فضيلت و خير بودن و رمز راستي و اخالص بودن 
در واقع زندگي، افكار، صداقت، پايداري، پرهيزگاري، كرامت، عقيده و . باشد وي مي

                                                           

م كاركرد سـپس   1963م الي  1939از زندگي خود را به عنوان كشيش در كليساي انگلستان از سال  قسمتي -1
  .107-106عماد الدين خليل ص . د» قالوا عن االسالم«اسالم آورد، نقل از كتاب 
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پس هر انساني كه در زندگي و . داليل محكمي بر نبوت وي هستنددستاوردهايش همگي 
رسالت ايشان تحقيق كند، خواهد ديد كه او به راستي پيامبري است از طرف خداوند 
مبعوث شده و قرآني كه براي مردم آورده است قطعاً كتاب خداست، و هر انديشمند 

 .اين نتيجه خواهد رسيدگردد بدون شك به  منصف و تالشگري كه به دنبال حقيقت مي

هـا و   ها و نوشـيدني  هاي اين زندگي دنيايي مانند اموال و خوردني واضح است كه نعمت

BzÎiƒ: فرماينـد  دوست داشتني است، خداوند مـي  ـ� به طور فطري  ـازدواج براي هر انساني  ã— 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 M= ãm ÏN≡uθ yγ¤±9$# š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# t ÏΖ t6 ø9$# uρ Î�bÏÜ≈ oΨs) ø9$# uρ Íο t� sÜΖ s) ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É= yδ ©%!$# 

Ïπ �Ò Ï( ø9$# uρ È≅ø‹y‚ ø9$# uρ Ïπ tΒ §θ |¡ ßϑ ø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# uρ Ï^ ö� ys ø9$# uρ 3 š	Ï9≡sŒ ßì≈ tF tΒ Íο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( ª!$# uρ 

…çν y‰ΨÏã Ú∅ ó¡ ãm É>$ t↔yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪C. )14: عمران آل(.  

ال و نقره و اسبهاى محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از ط«
تا در پرتو آن، ( ؛ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است

) در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند،(اينها ) ولى ؛آزمايش و تربيت شوند
، نزد )و زندگى واال و جاويدان(و سرانجام نيك  ؛است) مادى(سرمايه زندگى پست 

  .»خداست
ها دست  هاي مختلف به اين دارايي كند به كمك وسايل و راه وقفه تالش مي بيانسان 

بعضي آن را از راه مشروع به . ها در شيوه كسب آن با هم تفاوت دارند ولي انسان. يابد
هنگامي كه اين نكته را متوجه شديم بايد . آورد و ديگران از طريق غير مشروع دست مي

دعوتش، قومش با وي معامله كردند و با تمام دارايي دنيا و  در ابتداي �بدانيم كه پيامبر 
هايش و  هاي فريبنده قصد گمراه كردن او را داشتند و وعده اجراي تمامي خواسته نعمت

پس اگر خواهان رياست بود او را به عنوان رهبر خود . تحقق همه مطالباتش را به او دادند
آوردند و  ن بود زيباترين زنان را به عقد او در مياگر خواهان ازدواج با زنا. كردند تعيين مي

دانند، به اين شرط كه از اين دين جديد و دعوت  خواست به او مي اگر مال و ثروت مي
با اطميناني كه از ديدگاهي الهي نشأت  �اما پيامبر . مردم به سوي آن دست بر دارد
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من و ماه را در دست  به خدا قسم اگر خورشيد را در دست راست«: گرفت فرمودند مي
چپ من بگذارند تا اين كار را ترك كنم هرگز چنين نخواهم كرد تا اين كه خداوند آن را 

 حاشا كه پيامبر ـپس اگر پيامبر فرد دروغگويي بود . 1»انتشار دهد يا در راه آن كشته شوم
زيرا . ردشم كرد و اين فرصت را غنيمت مي قطعاً اين معامله را قبول مي ـچنين باشند  �

ها از دارايي دنيا است كه هر انساني به طرف آن  كه آنچه بر او عرضه شده بود بهترين لذت
در  ـها را  سيزده سال سختي � پيامبر«: گويد مي Dr. M. H. Durrani. كند گرايش پيدا مي

اي در اهدافشان دچار تزلزل  وقفه تحمل كردند، و ذره بي ـدر مدينه  ـو هشت سال  ـمكه 
قومش به او پيشنهاد . شدند او پايدار، ثابت قدم و در راه اهداف و مواضعشان استوار بودندن

دادند كه رئيس آنها باشد و تمام ثروت سرزمين را به پايش بريزند، در صورتي كه از دعوت 
ها پيشنهادها را رد كرد و به  پس همه اين فريب. و گسترش به سوي رسالتش دست بر دارد

  در راه دعوتش را انتخاب كرده چرا؟جاي آن رنج 
چرا هيچگاه تحت تاثير ثروت، مقام، حكومت، شكوه، رفاه، آرامش، و آسايش قرار 

خواهد به جواب آن برسد بايد با تعمق  نگرفت؟ بدون شك هر فردي در اين مورد اگر مي
  .دربارة آن بينديشد

يي كه تحت كند تمام چيزها چنانكه مشهور است كسي كه رهبري و رياست مي .2
 �تحت تصرف و در خدمت او هستند اما محمد ،حكومت اوست اعم از منابع و افراد

از ابراهيم به نقل از علقمه به روايت از عبداهللا . دانست كه دنيا محل ماندن و بقا نيست مي
بر روي حصير دراز كشيده بودند اثر آن بر پهلويشان پيدا  �پيامبر : روايت شده كه گفت

داديد بر روي آن براي شما  پدر و مادرم فدايتان اگر اجازه مي �اي رسول اهللا : بود، گفتم
مرا چه به «: فرمودند �پس پيامبر . شما را محافظت كند] بدن[كرديم تا  چيزي پهن مي

در حقيقت من در اين دنيا مانند سواركاري هستم كه زير سايه  ،هاي آن كار دنيا و لذت
  .2»كند و آن را ترك مي رود ماند سپس مي درختي مي

                                                           

  .1/170سيره ابن هشام  -1
  .4109حديث  2/1376سنن ابن ماجه  -2
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را در حالي ديدم كه خرماي  �پيامبرتان : گويد درباره ايشان مي �نعمان بن بشير 
  .1آورد اي كه بتواند شكمش را سير كند به دست نمي معمولي را به اندازه

در زمان حيات ايشان سه روز از غذا  � خانواده پيامبر: كند روايت مي 	 ابوهريره
  .2سير نشدند

جود اينكه جزيره العرب مديون او بود و وي سبب تمام خيري بود كه مسلمانان به با و
گاهي حتي به اندازه نياز خودشان هم غذا، به دست  �دست آورده بودند ولي پيامبر 

از يك يهودي غذايي خريد و  �گويد كه پيامبر  مي �همسرش عايشه . آوردند نمي
  .3اش را رهن او گذاشت زره

بلكه . خواستند دست يابند توانستند به آنچه كه مي ي نيست كه ايشان نمياين بدان معن
اما ايشان تا زماني كه آن را در ميان . شد ها در مسجد جلوي ايشان گذاشته مي اموال و دارايي

در ميان اصحاب ايشان . گرفتند كردند، در جاي خود آرام نمي فقرا و تهيدستان تقسيم مي
كردند و همه چيزهاي  دستي مي كه براي خدمت به ايشان پيش افراد ثروتمندي بودند �

دانستند  حقيقت دنيا را مي �ولي پيامبر . بخشيدند با ارزش و نفيس را به خاطر ايشان مي
مگر مثل آن مقداري كه يكي . به خدا سوگند اموال دنيا در آخرت چيزي نيست«: گفتند و مي

در آب دريا فرو ببرد سپس آن را  ـسبابه كردند  و اشاره به انگشت ـاز شما اين انگشتش را 
  .4»دارد پس ببينيد چه چيزي با خود بر مي. بيرون بياورد

Lady E. Coboldخانم 
با اينكه : گويد مي) 1934لندن ) (سفر به سوي مكه(در كتابش  5

ده انديشيد و از آن استفا سرور جزيره العرب بود، اما او به القاب و عناوين نمي �پيامبر 
بلكه به حال خويش در حالي كه به رسول خدا بود و خادم مسلمانان بود اكتفا . كرد نمي

كرد و مانند  كرد و كفشش را با دست خود تعمير مي اش را خودش تميز مي كرد، خانه
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نسيمي گذرا بخشنده و مهربان بود مانند نسيمي گذرا هر گاه فقير يا بينوايي به سوي او 
كرد و آنچه كه براي خود داشت، در  كه در دسترس داشت به او كمك ميآمد با هر آنچه  مي

  .كرد اكثر مواقع كم بود و نياز او را برطرف نمي
شدند كه نياز به توضيح و تبيين  دچار بعضي از حوادث وخيم مي �پيامبر  .3

پس دوره قبل . توانست كاري انجام بدهد داشت و در برابر آن به خاطر عدم نزول وحي نمي
باشد  از جمله آن جريان افك مي. گذراند نزول وحي را در حالتي از خستگي روحي مي از

پس يك ماه گذشت و دشمنانش درباره آن . تهمت زدند �كه در آن به ناموس پيامبر 
. زدند كردند و نيش و كنايه مي كردند و به حيثيت ايشان دست درازي مي بسيار صحبت مي

. حت همسرش از تهمتي كه به او نسبت داده بودند، نازل شدتا اينكه وحي دربارة تبرئه سا
اين مشكل را همان وقت  ـچنين باشند  � و حاشا كه پيامبر ـپس اگر او دروغگو بود 

  .گفت از جانب خود سخن نمي � ولي پيامبر. كرد حل مي
كرد و ايشان  ها را نمي براي خودش ادعاي منزلتي باالتر از انسان �پيامبر  .4

 �انس . ي نبودند كه با برخوردي كه به صورت تعظيم باشد با وي برخورد شودهرگز راض
هنگامي كه ايشان : گويد مي. نبود �هيچ كس در نظر اصحاب محبوبتر از پيامبر : گويد مي

 .1آيد دانستند از اين كار بدشان مي شدند چون مي ديدند از جايشان بلند نمي را مي

5. W.Irving
اين  � هاي نظامي پيامبر رغم پيروزي علي: گويد درباره ايشان مي 2

جنگيد نه به خاطر  ايشان فقط به خاطر اسالم مي. ها به كبر و غرور وي را نينجاميد پيروزي
اش سادگي و تواضعش را حفظ كرد و هنگامي كه  حتي در اوج پيروزي. مصلحت شخصي

آمد  شدند يا در خوش يشد كه به خاطر او از جاي خود بلند م در مكاني بر جماعتي وارد مي
او قصد داشت كه دولت بزرگي به وجود . شد كردند ناراحت مي روي مي گويي خود زياده

هرگز به اين فكر . و آن دولت اسالم بود، كه در آن براساس عدل در آن حكومت كرد. آورد
 .اش موروثي كند نيفتاد كه حكومت را در خانواده
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بخاطر تصرف يا  � يامبرنزول بعضي آيات قرآن با هدف سرزنش پ .6
  : دربارة بعضي از امور مانند � گيري پيامبر موضع

$B: فرمــوده خداونــد تعــالي pκš‰ r'̄≈ tƒ JÉ< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� ptéB !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ 

y7 Å_≡uρ ø—r& 4 ª!$# uρ Ö‘θ à( xî ×ΛÏm §‘ ∩⊇∪C. )1: التحريم(.  

خدا بر تو حالل كرده بخاطر جلب رضايت همسرانت چرا چيزى را كه ! اى پيامبر«
  .»و خداوند آمرزنده و رحيم است! كنى؟ بر خود حرام مى

خوردن عسل را به خاطر بعضي از  �و اين آيه به اين دليل نازل شد كه پيامبر 
همسرانش حرام كرده بود، پس اين عتاب از طرف پروردگاش به سبب حرام كردن آنچه كه 

  .حالل كرده بود، نازل شد خداوند براي او

$B: فرمايـد  همچنين، خداوند مي -  x( tã ª!$# š	Ζ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγs9 4®L ym ẗ t6tG tƒ š	s9 

š Ï% ©!$# (#θ è% y‰ |¹ zΜn= ÷è s?uρ š Î/É‹≈ s3 ø9$# ∩⊆⊂∪C. )43: التوبه(.  

چرا پيش از آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسى، به  ؛خداوند تو را بخشيد«
  .»!)كردى، تا هر دو گروه خود را نشان دهند خوب بود صبر مى! (ها اجازه دادى؟آن

پروردگارش وي را در اين آيه به خاطر عجله در قبول عذرهاي دروغين منافقاني كه از 
غزوه تبوك سرباز زدند و آنها را بخشيد به مجرد عذرخواهي آنها، بدون اينكه آنها را امتحان 

  .گو را بشناسد، سرزنش كردكند تا راستگو و دروغ

 B$tΒ šχ%x. @cÉ<oΨÏ9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u�ó r& 4®Lym š∅Ï‚÷Wãƒ: فرمايـد  همچنين خداوند مي - 

’Îû ÇÚö‘F{$# 4 šχρß‰ƒÌ�è? uÚt�tã $u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nοt�ÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ©9 

Ò=≈tGÏ. zÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹Ïù öΝè?õ‹s{r& ë>#x‹tã ×ΛÏàtã ∩∉∇∪C. )68- 67: نفالألا(.  

و ؛(بگيرد تا كامال بر آنها پيروز گردد ) از دشمن(هيچ پيامبرى حق ندارد اسيرانى «
و مايليد ( ؛خواهيد شما متاع ناپايدار دنيا را مى)! جاى پاى خود را در زمين محكم كند

ولى خداوند، سراى ديگر را  ؛گرفتن فديه آزاد كنيد اسيران بيشترى بگيريد، و در برابر
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كه (اگر فرمان سابق خدانبود ! و خداوند قادر و حكيم است ؛خواهد مى) براى شما(
كه گرفتيد، مجازات ) اسيرانى( ، بخاطر چيزى )بدون ابالغ، هيچ امتى را كيفر ندهد

  .»رسيد بزرگى به شما مى

§{B: فرمايـد  ميز وجل عهمچنين خداوند  øŠs9 š	s9 zÏΒ Ì� øΒ F{ $# í óx« ÷ρ r& z>θ çG tƒ öΝ ÍκöM n= tæ 

÷ρ r& öΝ ßγt/Éj‹ yè ãƒ öΝ ßγ̄ΡÎ*sù šχθ ßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊄∇∪C .)128: عمران آل(.  

 ؛براى تو نيست) در باره عفو كافران، يا مؤمنان فرارى از جنگ،(گونه اختيارى  هيچ«
  .»آنها ستمگرند زيرا ؛بخواهد آنها را ببخشد، يا مجازات كند) خدا(مگر اينكه 

’# B}§t6tã: فرمايد همچنين خداوند مي -  ¯< uθ s?uρ ∩⊇∪ βr& çν u !% ỳ 4‘ yϑ ôã F{ $# ∩⊄∪ $ tΒ uρ 

y7ƒÍ‘ô‰ ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪CD )3ـ 1: عبس.(  

تو چه  .از اين كه نابينائي به سراغ او آمده بود .چهره درهم كشيد، و روى برتافت«
  .»ه كندپاكي و تقوا پيشداني شايد او  مي

اين آياتي كه در آن  ـچنين باشند  � و حاشا كه پيامبر ـپس اگر دروغگو بود 
  .آمد سرزنش پيامبر وجود دارد در قرآن نمي

Lightner
وحي  � يكبار خداوند تعالي به پيامبرش: گويد در كتابش دين اسالم مي 1

مرد فقير نابينايي  فرستد كه در آن مواخذه شديدي آمده است زيرا كه صورتش را از فرو مي
برگردانده بود تا با مرد ثروتمند با نفوذي صحبت كند، و اين وحي منتشر شد، پس اگر 

  .شد گويند، اين آيه در قرآن ذكر نمي آنچنان بود كه نادانان مسيحي در حق وي مي
و آنچه آورده سوره مسد  �و شايد از داليل قطعي صدق رسالت پيامبر  .7
اين سوره . كند ل عمويش ابولهب در آتش به طور مستقيم اشاره ميزيرا در آن به دخو. است

 � و حاشا كه پيامبر ـنازل شد، پس اگر پيامبر دروغگو بود  � در اوايل دعوت پيامبر
زيرا كه امكان داشت عمويش مسلمان . گفتند حكمي قطعي مانند اين را نمي ـچنين باشند 

                                                           

نقل از كتـاب قـالوا عـن    . شريعت و فلسفه و الهوت گرفته است رگليسي، مدرك دكتراي خود را دمحقق ان -1
  . االسالم دكتر عماد الدين خليل
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تا حدي كه . ابو لهب ـ بسيار مخالف اسالم بود ـاين مرد : گويد مي 1شود؟ دكتر جاري ميلر
هنگامي . گويند بكاهد  رفت، تا از ارزش آنچه ايشان مي به همه جا مي � در تعقيب پيامبر

سخنش را  �ماند تا رسول اهللا  كند منتظر مي مي  اي صحبت ديد پيامبر با مردم غريبه كه مي
كه محمد چه چيزي به شما گفت؟ اگر  رفت تا از او بپرسد تمام كند سپس نزد آن غريبه مي
و اگر به شما گفته شب است  ،پس بدان كه آن سياه است. به شما گفته چيزي سفيد است

گفت،  مي � و مقصود اين است كه با هر چيزي كه پيامبر اكرم ،پس بدان آن روز است
لهب ده سال قبل از مرگ ابو. انداخت كرد و مردم را درباره آن به شك مي مخالفت مي

كند كه ابولهب در  اين سوره مشخص مي. نازل شد) مسد(اي در قرآن به نام سوره  سوره
  .شود نهايت به جهنم خواهد رفت، يا به معناي ديگر ابو لهب وارد اسالم نمي

گويد من  محمد مي«: گويدو ب دبه ميان مردم برو د كهابو لهب بوبر در خالل آن ده سال 
خواهم وارد  كنم كه من مي خواهم شد ولي االن اعالن مي شوم و وارد آتش مسلمان نمي

  !!اسالم شوم و مسلمان شوم
گويد صادق است يا نه؟ آيا وحي كه  ن نظر شما چيست؟ آيا محمد در آنچه كه مياآل

  ؟»آيد وحي الهي است براي او مي
ش رغم اينكه همه كارهاي اما ابولهب هرگز اين كار را انجام نداد و مسلمان نشد علي

معني داستان مانند اين . بود ولي در اين مورد با او مخالفت نكرد � مخالف رسول اهللا
خواهي  كني و مي گويد تو با من مخالفت مي به ابو لهب مي � گويد پيامبر است كه مي

ولي ابولهب در خالل آن ده ! داري كه گفته من را باطل كني مانع من شوي بسيار تو وقت
  !و مسلمان نشد و حتي به اسالم نيز تظاهر نكرد!! م ندادسال اين كار را انجا

چون اين گفته سخن حضرت ! ده سال وقت داشت كه اسالم را در يك دقيقه نابود كند
داند كه ابولهب  نيست و وحي از جانب كسي است كه عالم الغيب است و مي � محمد

  .شود هرگز مسلمان نمي

                                                           

بزرگترين دعوتگر نصرانيت در كانادا كه اسالمش را اعالن كرد و به بزرگتـرين دعـوتگر مسـلمان در كانـادا      -1
د و از جمله كساني است كه اطالعات زيادي نسبت به مشغول شد، از مبشران كوشاي دعوت به نصرانيت بو

  .دارد Bible مقدسكتاب 
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امكان دارد كه بداند  �چگونه محمد اگر اين امر وحي از جانب خداوند نباشد 
  كند؟؟ آمده ثابت مي)مسد(ابولهب آنچه را كه در سوره 

اگر  ،توانست در خالل آن ده سال مطمئن باشد كه آنچه نزد اوست حق است چگونه مي
دانست آن سخنان وحي از طرف خداوند است؟ هيچ معني ندارد شخصي اين تحدي و  نمي

گويـد وحـي از طـرف     م دهد مگر اينكـه بدانـد، آنچـه او مـي    مبارزه طلبي خطرناك را انجا

 BôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγs9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4o_øîr& çµ÷Ψtã …ã&è!$tΒ $tΒuρ: فرمايـد  خداوند مـي . خداوند است

|=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’n?óÁu‹y™ #Y‘$tΡ |N#sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çµè?r&t�øΒ$#uρ s's!$£ϑym É=sÜysø9$# ∩⊆∪ ’Îû $yδÏ‰‹Å_ 

×≅ö7ym ÏiΒ ¤‰|¡̈Β ∩∈∪C) .5ـ  1: المسد.(  

هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حـالش  . بريده باد هر دو دست ابولهب«
و نيز همسـرش، در  . شود ور و پر لهيب مي و به زودي وارد آتشي شعله. سودي نبخشيد
  .»و در گردنش طنابي است از ليف خرما. كش دوزخ است حالي كه هيزم

: اي از آيات آن به جاي محمد آمده در فرموده خداوند تعـالي  رآن اسم احمد در آيهدر ق

BøŒÎ)uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒóNtΒ ûÍ_t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î) $]%Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 t÷t/ 

£“y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9$# #M�Åe³t6ãΒuρ 5Αθß™t�Î/ ’ÎAù'tƒ .ÏΒ “Ï‰÷èt/ ÿ…çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷qr& ( $¬Ηs>sù Νèδu!%ỳ ÏM≈oΨÉi�t6ø9$$Î/ 

(#θä9$s% #x‹≈yδ Ö�ósÅ™ ×Î7•Β ∩∉∪C. )6: الصف.(  

من فرستاده ! اى بنى اسرائيل«: هنگامى را كه عيسى بن مريم گفت) به ياد آوريد(و «
ده كننده كتابى كه قبل از من فرستاده ش خدا به سوى شما هستم در حالى كه تصديق

» !آيد و نام او احمد است دهنده به رسولى كه بعد از من مى باشم، و بشارت مى) تورات(
اين سحرى «: با معجزات و داليل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند) احمد(هنگامى كه او 

  .»!است آشكار
ذكري از اين اسم در قرآن  ـچنين باشند  � و حاشا كه پيامبر ـپس اگر دروغگو بود 

  .داشتوجود ن
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همچنان تا زمان ما ادامه دارد، و همچنان مردم بـه تعـداد زيـاد وارد آن     � دين پيامبر
رغـم كـم بـودن افـراد حـامي و       شوند و علي شوند و از آن بر خالف ديگر اديان متاثر مي مي

دعوتگر به اسالم چه از لحاظ مادي يا فردي كه در راه دعوت به آن تالش كنند، روز به روز 
هـاي صـرف    رغم كمبود پايداري و نيروي تـالش  شود و اين امر علي ن آن افزوده ميبر پيروا

هـاي   هاي تالشگرانه براي رسيدن به آن، تـالش  شده، قيام براي دعوت اسالمي، كمبود توافق
ها و دور كـردن مـردم از آن همچنـان ادامـه      دشمنان براي بد جلوه دادن آن و بر گرفتن نگاه

يست جز اينكه پروردگار بزرگ خود وعده حفظ ايـن ديـن را داده و   دارد همه اينها چيزي ن

$B: اند فرموده ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï(≈ ptm: ∩∪C .)9: الحجر(.  

  .»!و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم«
Th. Carlyle نويسنده انگليسي

آيا هرگز مرد دروغگويي  :گويد مي � درباره پيامبر 1
اي از آجر  تواند خانه ايد كه توانسته باشد دين جديدي را به وجود بياورد؟ او نمي را ديده

دهد  پس او اگر با خصوصيات آهك و گچ و خاك و چيزهايي كه آن را تشكيل مي! بسازد
د مخلوط است، و ها و تلي از موا اي از ويرانه بلكه تپه. سازد خانه نيست آشنا نباشد، آنچه مي

هاي خود تمدني با دوازده قرن كه دويست ميليون شخص در آن  اليق نيست كه بر پايه
گويي اصالً نبوده . كردند، باقي بگذارد بلكه بايد اركان آن فرو ريزد و منهدم شود زندگي مي

دانم كه شخص بايد در تمام كارهايش مطابق قوانين طبيعت حركت  من خوب مي. است
كنند دروغ است اگر  آنچه كه كفار ادعا مي. ماند ه از پاسخ دادن به نيازهايش باز ميكند وگرن

و سخنانشان تالشي براي گمراه ... چه آن را آراسته باشند تا گمان كنند كه راست است 
هاست قرآن، عالوه بر اينكه خداوند آن را حفظ كرده است، به  كردن عامه مردم و ملت
ها و حفظ آن در اذهان مسلمانان همچنان سالم و بدون  سينه نسلعلت باقي ماندن آن در 

  .تغيير و تحريف باقي مانده است

                                                           

  .123قالوا عن االسالم، دكتر عماد الدين خليل ص : كتاب -1
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زيرا حفظ، تالوت، يادگرفتن و ياد دادن آن از اموري است كه مسلمانان به آن بسيار 
دستي  آن را بيان كرده پيش � عالقه دارند و براي به دست آوردن پاداشي كه پيامبر

  .»ن شما كسي است كه قرآن را بياموزد و به ديگران ياد بدهدبهتري«: كنند مي
ولي . تالشهاي متعددي براي كم و زياد كردن قرآن يا تغيير بعضي از حروف انجام شد

ها بسيار سريع كشف و به آساني  تمامي اين تالشها به شكست انجاميد، زيرا اين توطئه
  .بسيار ساده است هاي قرآن و تشخيص آن در ميان آيه ،شود شناخته مي

دومين منبع دين اسالم است كه توسط اشخاص مطمئن و  � اما سنت پاك پيامبر
اند و  كرده � عادل حفظ شده است كه وقت خود را صرف پيگيري احاديث پيامبر

احاديث صحيح و ضعيف را مشخص كرده و هر كدام را توضيح داده و در اين باره به 
هاي مصطلح الحديث كه به احاديث نبوي  كتاب كسي كه به. اند تفصيل سخن گفته

نقل  � ها را كه براي حفظ تمامي آنچه كه از پيامبر پردازند، مراجعه كند، اين تالش مي
آن را بر زبان  � كند و شك او نسبت به آنچه كه پيامبر شده است به آساني درك مي

  .شود جاري ساخته است، برطرف مي
 Michael Hart

يكي از  � محمد: گويد مي) ه المائه االوائلدراس(در كتابش  1
بزرگترين اديان را در جهان تاسيس و منتشر كرد، و به يكي از رهبران جهاني و 

، و در اين ايام و بعد از گذشت تقريباً سيزده قرن از وفات 2سياستمداران بزرگ تبديل شد
  .ايشان، تاثير قوي و عظيم ايشان همچنان وجود دارد

آنها را آورده و صالحت آن براي هر زمان و هر  � پيامبر صحت عقايدي كه .8
مكان، و مشاهده نتايج خوب و مفيد اجراي تعاليم آن، نشان دهنده آن است كه كتابي كه 

و همچنين آيا مانعي . آورده است، از طرف خداوند تبارك و تعالي به او وحي شده است

                                                           

مدرك دكتراي نجـوم را از   1972در سال . دانشمندي آمريكايي است كه داراي مدارك علمي متعددي است -1
او يكـي از  . ها به فعاليت پرداخته است ز تحقيقاتي و رصدخانههمچنين در مراك. دانشگاه برنسون گرفته است

  . قالوا عن االسالم دكتر عماد الدين خليل: به نقل از كتاب. باشد دانشمندان بر جسته فيزيك تطبيقي مي

هـا از همگـان    نيست بلكه ايشان در همه جنبـه  � اهللاما مسلمانان معتقديم كه هيچ كس هم شأن رسول  -2
  . برترند
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خداوند تعالي باشند و اين در  رسولي فرستاده شده از جانب � وجود دارد كه پيامبر
اند؟ پس اگر جواب مانع عقلي و  حالي است كه قبل از وي پيامبران و انبياء بسياري آمده

دهند و رسالت انبياء  شرعي ندارد، چرا رسالت ايشان را براي تمام مردم مورد انكار قرار مي
 !كنند؟ قبل از وي را قبول مي

مينه معامله و جنگ و ازدواج و اقتصاد و سازماندهي و قوانيني كه اسالم در ز .9
آورده است همه بشريت را از آوردن چيزي ... و  � سياست و عبادت و از زبان محمد

سواد  پس آيا به نظر شما معقول است كه شخصي بي. همانند آن عاجز و ناتوان ساخته است
كاملي را درباره تمام كه با خواندن و نوشتن آشنايي ندارد، بتواند اين چنين نظام فراگير و 

كند كه او در رسالتش صادق و راستگو است و اينكه  امور دنيا بياورد؟ آيا اين امر ثابت نمي
 گويد؟ از طرف خود سخن نمي

بعد از اينكه به چهل سالگي رسيد و سن جواني و قدرت را پشت  � پيامبر .10
پا گذاشت دعوتش سر گذاشت و به بزرگسالي، سن آرامش و عالقه به استراحت و آسايش 

Th. Carlyle. را آغاز و آن را علني كرد
امري .... «: گويد مي) قهرمانان(در كتابش االبطال  1

كند اين است كه وي  كه ادعاي قائلين به اينكه محمد در رسالتش راستگو نبود، را باطل مي
و در گذراند ] �در كنار خديجه [سن جواني و شور و شوقش را با زندگي آرام و مطمئن 

باشد ... خالل آن فرياد و انعكاسي كه در پي آن به دنبال نام و شهرت و مقام و سلطه و 
ايجاد نكرد و بعد از اينكه جواني را سپري كرد و به سنين ميانسالي رسيد، آتشفشاني كه در 

  .»امري بزرگ و با عظمت قيام كرد اش آرام بود، فوران كرد و براي سينه
R. Landau

بسيار  �مسئوليت محمد «: گويد مي) االسالم والعرب(در كتابش  2
  .»توانست عمل فريبكارانه و انگيزه خودخواهانه داشته باشد مسووليتي كه نمي. سنگين بود

باشد كه اميد  مي � اين ادعاي بعضي از نويسندگان معاصر غربي درباره پيامبر اكرم
در اداي رسالتش  � محمد بلكه اخالصي كه. تحقق آن را با تالش شخصي داشته باشد

                                                           

  . 124قالوا عن االسالم دكتر عماد الدين خليل ص : كتاب -1
آمريكا در زمينه تحققات آسـيايي در   هاي منتقد انگليسي و استاد مطالعات اسالمي و شمال آفريقا در دانشگاه -2

  دكتر عماد الدين خليل / ، كتاب ماذا قالوا عن االسالم )1953(سان فرانسيسكو 
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و آنچه كه در پيروانش از ايمان كامل نسبت به وحي كه بر او نازل شده  ،دهد نشان مي
 � اند، همه آنها متهم ساختن محمد ها پس داده ها و قرن و آزمايشي كه نسل ،وجود دارد

را عمدي ) ديني(و تاريخ هيچ نوع تحريف  ،كند به هر نوع فريب عمدي را غير معقول مي
اسالم نه تنها حدود هزار و . كه توانسته باشد مدت طوالني دوام بياورد به خود نديده است

سيصد و چند سال همچنان پا بر جا مانده است، بلكه هرساله بر تعداد پيروان آن افزوده 
بازي قادر به ايجاد يكي از  اي وجود ندارد كه فرد حقه در تاريخ نمونه. شود مي

  .هاي جهان بوده باشد ترين تمدن رگ جهان و يكي از مهمترين و عظيمهاي بز امپراطوري
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�0 	4$���� � � ��0 �- G��A�	� 5� H:  

و عموميت آن براي تمـامي بشـريت، پـس رسـالت وي      � تصديق رسالت پيامبر
ان و بلكه رسالتي عام و غير محدود بـه مكـ  . وم و زمان خودش محدود نبوده استقفقط به 

Bx8: فرمايـد  زمان تا زمان برپايي قيامت است، خداوند تعالي مـي  u‘$ t6s? “Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% ö� à( ø9$# 

4’ n?tã Íν Ï‰ ö6tã tβθ ä3 u‹Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·�ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪C. )1: الفرقان(.  

دهنده  اش نازل كرد تا بيم زوال ناپذير و پر بركت است كسى كه قرآن را بر بنده«
  .»شدجهانيان با

: فرمايـد  زيرا خداوند مي. كند در آنچه كه از پروردگار ابالغ مي � اعتقاد به عصمت پيامبر

B$ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ �ωÎ) Öóruρ 4yrθ ãƒ ∩⊆∪C. )4ـ 3: النجم.( 
گويد چيزى جز وحى كه بر  آنچه مى! گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى«

  .»!نيستاو نازل شده 
طبق نظر خودشان  � اما در بقيه امور، او يك انسان است و در قضايا و احكام پيامبر

DŞãgÛg@æìà–n¥@áØŞï@@æìØí@æc@áØšÈi@ÝÈÛë: فرمودند كردند و مي درباره آن اجتهاد مي
Èi@åß@énv¡@å§céäß@É%c@b¾@ì−@óÜÇ@éÛ@ïšÓdÏ@œ@éîec@Õy@åß@éÛ@oÈİÓ@åàÏ@L

î‘êˆedí@ýÏ@.b÷Ï@L‰bã@åß@òÈİÓ@éÛ@ÉİÓc@b¸hC.  
تر باشد و  شايد دليل بعضي از شما از ديگري قوي ،آييد شما براي رفع نزاع نزد من مي«

كنم، پس كسي كه براي او از حق برادرش  شنوم به نفع او حكم مي من به نسبت آنچه كه مي
  .1»ام كرده اي از آتش را جدا زيرا كه من براي او تكه. چيزي جدا كردم آن را بر ندارد
: فرماينـد  رحمتي براي تمـام مـردم اسـت خداونـد مـي      � اعتقاد به اينكه بعثت پيامبر

B!$ tΒ uρ š	≈ oΨù= y™ ö‘r& �ωÎ) Zπ tΗ ôqy‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪C. )107: نبياءألا(.  
  .»ايم ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده!] اي پيامبر[«

                                                           

  .متفق عليه -1
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زيرا او به معناي كامل كلمه، . صحيح و درست استترديد كالم پروردگار كامالً  بي
  . رحمتي براي جهانيان بود

و از ظلم  ،بندگان را از عبادت بندگان به سوي عبادت پروردگار بندگان هدايت كرد
  .و از محدوديت دنيا به وسعت آخرت راهنمايي كرده است ،اديان به عدل اسالم

و بهترين آنهاست، و بعد از او هـيچ رسـول و    اعتقاد قاطع به اينكه او آخرين پيامبران. 4

$B: فرمايـد  زيرا خداوند مي. نبي ديگري وجود ندارد ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘ 

Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 tβ% x.uρ ª!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« $ VϑŠÎ= tãC. )40: حزابألا(.  

ولى رسول خدا و  ؛يك از مردان شما نبوده و نيستپدر هيچ  �محمد «
  .»!و خداوند به همه چيز آگاه است ؛كننده و آخرين پيامبران است ختم

DŽoÜšÏ@oRi@õbîjãþa@óÜÇ@Z@Žo�îİÇc@@@@Lá�ÜØÛa@É�ßaìu: فرمايد مي � همچنين پيامبر
ŽpŠ–ãë@žoÜycë@LkÇŠÛbi@žoÜÈuë@LáöbäÌÛa@ïÛ@þa@ïÛ‰@ŽoÜ�V‰cë@L.a‰ìèjë@.a†vRß@�@

gòÏb×@ÕÜ¨a@µ@LîjäÛa@ïi@áneëæìCN  
بـه مـن فصـاحت در كـالم داده شـده      . من در شش امر بر پيامبران ديگر فضـيلت دارم «
زمين براي من مسجد و . اند غنايم براي من حالل شده. ام و به وسيله ترس كمك شده. است

  .1»امبران هستمام و من خاتم پي من براي تمام جهانيان فرستاده شده. پاك قرار داده شده است
كامل شده و تمام شده و مجالي براي اضافه  � اعتقاد كامل به اينكه دين توسط پيامبر

BtΠ: فرماينـد  مـي ز وجـل  عـ و يا كم كردن از آن وجود نـدارد، خداونـد    öθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ 4 Çyϑ sù §� äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |Á uΚøƒxΧ 

u� öbxî 7# ÏΡ$ yf tG ãΒ 5Ο øO\b}   ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θ à( xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂∪C. )3: المائده(.  

و اسالم را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛امروز، دين شما را كامل كردم«
ن به غذاى اما آنها كه در حال گرسنگى، دستشا -شما پذيرفتم) جاودان(عنوان آيين 

                                                           

  .يمسلم و ترمذ -1
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) ؛مانعى ندارد كه از گوشتهاى ممنوع بخورند(ديگرى نرسد، و متمايل به گناه نباشند، 
  .»خداوند، آمرزنده و مهربان است

Kwelemانديشمند انگليسي 
1
در اين باره  120- 119ص  )العقيده االسالميه(در كتابش  

ي، تجاري، جنگي، قضايي، كه در بر گيرنده قوانين مدن عالوه بر ايناحكام قرآن «: گويد مي
باشد، همچنين قانوني ديني است كه همة امور ديني و زندگي دنيوي  جنايي و جزايي مي

داري، سالمت جسمي، حقوق مردم، حقوق فردي،  خويشتن. براساس آن تنظيم شده است
منافع فردي و اجتماعي فضايل اخالقي، اشتباهات و قصاص در دنيا تا قصاص در آخرت و 

هاي مقدم مسيحيت كه در  بر اين اساس قرآن از نظر مادي با كتاب. شود را شامل مي همه... 
ها و خرافات و سردرگمي  بلكه غالباً مملو از داستان. آنها چيزي از اصول ديني نيامده است

  .»فايده هستند، تفاوت دارد باشند كه همه آنها غير معقول و بي مي... بزرگ در امور عبادي و 
امانتي كه از طرف خداوند تعالي به او سپرده شده  � مل به اينكه پيامبراعتقاد كا .6

بود به بهترين شيوه ادا كرد و رسالتش را ابالغ و امتش را نصيحت كرد و مردم را به سوي 
. نيكي دعوت كرد و به آن دستور داد و از آنچه كه شر بود، منع كرد و با آن مبارزه نمود

Dcü@oÌÜi@ÝçaìÛbÓ@_@Z@áÈã: ميان هزاران مسلمان فرمودند در حجه الوداع در � پيامبر
ÞbÓ@Z†è‘bÏ@áèÜÛaCN 

خداوندا شاهد «: آري، فرمودند: مردم گفتند» ادا كردم؟] امانت دين را[آگاه باشيد آيا «
 .2»باش

اعتقاد به اينكه شريعتي كه بر او نازل شده مورد قبول خداوند است و نبايد بعد از بعثت 
. پذيرد زيرا خداوند جز آن، آيين ديگري را نمي. ه روشي غير از آن عبادت شوداو، خداوند ب

BtΒ: فرماينـد  شـوند، خداونـد مـي    و بشريت براساس آن محاسبه مي uρ Æb tG ö; tƒ u� öbxî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# 

$ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅t6 ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� ÅzFψ $# zÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪C. )85: عمران آل(.  

                                                           

  .قالوا عن االسالم دكتر عماد الدين خليل -1
  .متفق عليه -2
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آيينى براى خود انتخاب كند، ) و تسليم در برابر فرمان حق،(هر كس جز اسالم  و«
  .»و او در آخرت، از زيانكاران است ؛از او پذيرفته نخواهد شد

BtΒ: فرماينـد  خداوند مي � اطاعت كردن از پيامبر uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθ ß™ §�9$# uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù 

yì tΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ν ÍκöM n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t É)ƒ Ïd‰ Å_Á9$# uρ Ï !# y‰ pκ’¶9$# uρ t Ås Î=≈ ¢Á9$# uρ 4 zÝ¡ ym uρ 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $ Z)ŠÏùu‘ ∩∉∪C. )69: النساء(.  

همنشين كسانى خواهد ) در روز رستاخيز،(و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، «
 ؛صديقان و شهدا و صالحان از پيامبران و ؛بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده

  .» !و آنها رفيقهاى خوبى هستند
خداونـد  . آيـد  ردگار بـه دسـت مـي   اين امر با اجراي اوامر الهي و اجتناب از نواهي پرو

$!B: فرمايد مي tΒ uρ ãΝ ä39s?# u ãΑθ ß™ §�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sùC. )7: الحشر(. 
و آنچه نهي كرده ) و اجرا كنيد(شما آورده بگيريد آنچه را رسول خدا براي «

  .»خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است) مخالفت(خوداري نمائيد، و از 

∅B: انـد  را بيان كرده � خداوند، نتيجه نافرماني از پيامبر tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ 

£‰ yè tG tƒuρ …çν yŠρ ß‰ ãn ã& ù#Åzô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù …ã& s!uρ ÑU# x‹ tã Ñ Îγ•Β ∩⊇⊆∪C. )14: النساء(.  

و آن كس كه نافرمانى خدا و پيامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در «
  .»اى است و براى او مجازات خواركننده ؛كند كه جاودانه در آن خواهد ماند آتشى وارد مى

هـاي   شـريعت و سـنت   و عـدم اعتـراض بـه    � راضي بودن به داوري و حكم پيامبر

ــي ــد م ــد ايشــان، خداون BŸξ: فرماي sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© 

óΟ ßγoΨ÷�t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ à(Ρr& % [ t̀� ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„uρ $ VϑŠÎ= ó¡ n@C .)65: النساء.(  

هند بود، مگر اينكه در اختالفات خود، تو به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخوا«
و كامال  ؛و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند ؛را به داورى طلبند

  .»تسليم باشند
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همچنين بايد شريعت و احكام وي بر هر قانون و احكام و نظام ديگـري مقـدم دانسـت    

ــي ــد م ــد خداون BzΝ :فرماين õ3 ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tβθ äó ö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒC) .50: هائدالم.(  

و چه كسى بهتر از خدا، براى قومى ! خواهند؟ مى) از تو(آيا آنها حكم جاهليت را «
  .»!كند؟ كه اهل يقين هستند، حكم مى

B≅è% βÎ) óΟ: فرماينـد  خداوند متعـال مـي   � پيروي كردن از سنت پيامبر çFΖ ä. tβθ ™7Ås è? 

©!$# ‘ ÏΡθ ãè Î7̈?$$ sù ãΝ ä3 ö7Î6 ós ãƒ ª!$# ö� Ï( øó tƒuρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θ à( xî ÒΟ‹Ïm §‘C. )عمـــــران آل :

31(.  
شما را دوست ) نيز(تا خدا ! داريد، از من پيروى كنيد اگر خدا را دوست مى«: بگو«
  .»و خدا آمرزنده مهربان است ؛و گناهانتان را ببخشد ؛بدارد

اعت از پيامبر، عمل كردن براساس روش ايشـان و اسـوه قـرار دادن ايشـان خداونـد      اط

‰B: فرماينــد متعــال مــي s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©!$# 

tΠ öθ u‹ø9$# uρ t� ÅzFψ $# t� x.sŒ uρ ©!$# # Z�bÏV x. ∩⊄⊇∪C. )21: حزابألا(.  

ر زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد به مسلما براى شما د«
  .»كنند حمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مىر

باشد، تا به اين  آشنايي و تحقيق در زندگي ايشان مي �الزمة پيروي از رسول اهللا 
 � ن ابي طالبعلي بن حسين بن علي ب ـالعابدين  زين. وسيله اقتدا به ايشان كامل شود

گرفتيم همانطور كه به ياد گرفتن  را ياد مي � هاي پيامبر ما داستان جنگ: گويد مي
  .باشد مي � ها قسمتي از زندگي پيامبر و جنگ. 1پرداختيم اي از قرآن مي سوره
اي كه خداوند او را قرار داده است پس دربارة ايشان نبايد  در همان رتبه �قرار دادن پيامبر .7

D@ü@b¸hÏ@áíŠß@åia@ô‰b–äÛa@pŠjc@bà×@ïãëŠİm: فرمايند مي �پيامبر . تفريط كرد افراط يا
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éÛìV‰ë@ a@†jÇ@aìÛìÔÏ@ê†jÇ@bãcC. »نصارى ابن  مرا باالتر از حق خودم قرار ندهيد چنانكه
  .1»بنده و رسول خدا: گوييدپس بقرار دادند، بلكه من بنده خدايم، ) اله(مريم را 

 #$!© (BβÎ: فرماينــد خداونــد مــي ،نگــام يــاد كــردن از ايشــانه � دعــا بــراي پيــامبر

…çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρ tβθ]=|Áãƒ ’n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ]=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÎ=ó¡n@C .

اى كسـانى كـه ايمـان     ؛فرسـتد  خدا و فرشتگانش بـر پيـامبر درود مـى   « .)56: حزابألا(
  .»ايد، بر او درود فرستيد و سالم گوييد آورده

بخيل كسي « :DïÜÇ@Ý–í@áÜÏ@ê†äÇ@pŠ×‡@åß@ðˆÛa@Ýî‚jÛaC :اند فرموده � پيامبر
  .2»است كه من نزد او ياد، شوم اما او بر من درود نفرستد

و برتـري دادن محبـت بـه ايشـان بـر       � دوست داشتن و احترام گذاشتن بـه پيـامبر  
داوند فضيلت هدايت مردم به دين حقي كـه گـردن نهـادن بـه آن     ديگران، زيرا كه بعد از خ

  . شود، از آن ايشان است باعث سعادت دنيا و آخرت مي

%B≅è% βÎ) tβ: فرماينــد خداونــد مــي  x. öΝ ä.äτ!$ t/# u öΝ à2 äτ!$ oΨö/r&uρ öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷zÎ) uρ ö/ ä3 ã_≡uρ ø—r&uρ 

óΟ ä3 è?u�bÏ± tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ $ yδθ ßϑ çG øùu� tI ø% $# ×ο t�≈ pgÏB uρ tβöθ t± øƒrB $ yδ yŠ$ |¡ x. ßÅ3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγtΡöθ |Ê ö� s? ¡= ym r& 

Ν à6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘uρ 7Š$ yγÅ_ uρ ’ Îû Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ −/u� tIsù 4®L ym š†ÎA ù'tƒ ª!$# Íν ÍC ö∆ r'Î/ 3 
ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠ öθ s) ø9$# š É) Å¡≈ x( ø9$#C. )24: التوبه(.  

برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى كه به دست اگر پدران و فرزندان و «: بگو«
ترسيد، و خانه هائى كه به آن عالقه داريد،  ايد، و تجارتى كه از كساد شدنش مى آورده

در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار باشيد كه 
فرمانبردار را هدايت و خداوند جمعيت نا ؛خداوند عذابش را بر شما نازل كند

  .»!كند نمى

                                                           

  .الطبراني -1
  .ترمذي آن را روايت كرده است -2
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اند، زماني كه  نتايج و فوايد دوست داشتن ايشان را در كالمشان بيان كرده � پيامبر
چه «: فرمودند � اي رسول خدا قيامت چه موقع است؟ پيامبر: فردي از ايشان پرسيد

ماز و اي رسول خدا، روزه و ن: سپس گفت. پس آن مرد شرمنده شد» اي؟ كرده  چيزي آماده
D@oãc: فرمودند � ام، ولي خدا و رسولش را دوست دارم، پيامبر صدقه زيادي آماده نكرده

ojjyc@åß@ÉßC »1»تو با كسي هستي كه دوستش داري.  
Dýy@åèi@†uë@éîÏ@å×@åß@týqëæb¹⁄a@ñZ@@æìØí@æc: اند فرموده � همچنين پيامبر

bàçaìV@b¾@éîÛg@kyc@éÛìV‰ë@ aü@õŠ½a@k°@æcë@L@6üg@éj°@ @¿@…ìÈí@æc@êŠØí@æcë@L
‰bäÛa@¿@ÒˆÔí@æc@êŠØí@bà×@éäß@ a@êˆÔãc@‡g@†Èi@ŠÐØÛaCN  

يابد، اينكه خدا و  سه چيز هستند كه كسي آنها را داشته باشد شيريني ايمان را در مي«
شخصي فقط به خاطر خدا . تر باشد رسولش نزد او از هرچيزي غير از آن دو دوست داشتني

داشته باشد، از برگشتن به كفر بعد از آنكه خداوند او را از آن نجات داده بيزار باشد دوست 
  .2»همانطور كه متنفر است در آتش افكنده شود

مستلزم دوست داشتن كساني است كه ايشان آنها را دوست  � دوست داشتن پيامبر
تنفر و بيزار بودند، و از كساني كه پيامبر از آنها م �مانند خانواده و اصحابش . داشتند

بيزاري و برائت بجوييم همچنين فرد مومن بايد دوست كسي باشد كه ايشان به آنها كمك 
فقط به  �زيرا كه پيامبر . كرد كرد و دشمن كسي باشد كه ايشان با آنها دشمني مي مي

  .بودنددانستند و از آن متنفر و بيزار  داشتند يا آن را ناپسند مي خاطر خدا كسي را دوست مي
و تالش براي انتشار آن در بين مردم و ابالغ آن به كساني كه اين  � دعوت به دين پيامبر

دين به آنها نرسيده است و احياي روش پيامبر با حكمت و كالم نيكو به وسيله، آمـوزش دادن  

Bäí÷Š :فرمايند باشد، خداوند مي ناآگاهان، يادآوري غافالن و كمك عملي به جويندگان دين مي $# 

4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡ptø:$# ( Οßγø9Ï‰≈y_uρ ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) y7−/u‘ 

uθèδ ÞΟn=ôãr& yϑÎ/ ¨≅|Ê tã Ï&Î#‹Î6y™ ( uθèδuρ ÞΟn=ôãr& tÏ‰tGôγßϑø9$$Î/C. )125: النحل(.  
                                                           

  . متفق عليه -1
  . مسلم آن را روايت كرد -2
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و با آنها به روشى كه ! دعوت نما با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت«
داند چه كسى از  پروردگارت، از هر كسى بهتر مى! نيكوتر است، استدالل و مناظره كن

  .»يافتگان داناتر است و او به هدايت ؛راه او گمراه شده است
@D¥Üiòíe: اند فرموده � پيامبر ìÛë@)Ç@ aìÌC :» كالم مرا تبليغ كنيد حتي اگر يك آيه

  .1»باشد
و روش ايشان از طريق نفي همه اموري كه ايشان از آن مبرا  � ع از پيامبردفا .8

شود و روشن نمودن حقايق آن امور براي كسي  هستند و به شخص ايشان نسبت داده مي
هايي كه به آن نسبت  همچنين دفاع از سنت و دعوت ايشان با رد شبهه. داند كه آنها را نمي

  .توز اسالم كينهشود و قيام عليه دشمنان  داده مي
@DáØîÜÈÏ@@õbÐÜ¨a: فرمايند ايشان مي � پايبندي به روش پيامبر .9 òäVë@ ¦äRi

ŞæhÏ@‰ìßþa@pbq†ªë@á×bígë@ˆuaìäÛbi@ bèîÜÇ@ aìšÇë@´í†è½a@åí†‘aŠÛa@@òÇ†i@òq†ª@Ý×
Şægë@òÛý™@òÇ†i@Ý×CN 

ق ـ تشـوي   انـد  دهشـ شما را به گرفتن راه من و راه خلفاي راشـدين ـ كـه هـدايت     «
ي نـو و جديـد   ها ه، اين سفارش را با بن دندان عقل خـود بگيريد، و شما را از راكنم مي

بدعت ) در دين(؛ زيرا هر نو و جديدي  دارم ميكه برابر با راه من و خلفا نيست برحذر 
 .»است، و هر بدعت گمراهي است، و هر گمراهي در آتش جهنم

رسانيم، او درباره عظمت  به پايان مي 2»ينالمارت«اين تحقيق را با گفته شاعر فرانسوي 
قبالً براي هيچ انساني اتفاق نيفتاده است كه خواسته يا ناخواسته چنين : گويد مي �محمد 

مسئووليت مهمي بر عهده انساني گذاشته شده باشد، مسئووليتي كه بيش از طاقت انسان 
ريدگار پايان داد، و با آن خدا هايي كه مانعي ميان انسان و آف است، به وسيله آن به گمراهي

در  ـرسد، و تفكر الهي به وسيله آن به استواري و قدسيت خود  به انسان و انسان به خدا مي
گشت، قبل از اين  باز مي ـپرستيدند  ميان خدايان زشت بتي كه در آن هنگام مردم آنها را مي

. با اين وسايل ساده انجام دهدسابقه نداشته كه انساني كاري را كه باالتر از قدرت بشر است 
                                                           

  .بخاري آن را روايت كرد -1
  . الفت عزيز الصمد: اسالم و مسيحيت -2
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زيرا او در تصور و اجراي اين امر بزرگ به طور كلي به خودش اتكا كرد و در اين كار جز 
تعداد اندكي از مرداني كه به او ايمان آورده بودند، در اين گوشه ناشناخته از صحراي 

الب عظيم و همچنين سابقه نداشته كه انساني چنين انق. پهناور، كسي به او كمك نكرد
هميشگي را در سراسر جهان به وجود آورد، زيرا بعد از گذشت كمتر از دو قرن از ظهور 

سپس با نام خدا با . كند اسالم به وسيله ايمان و سالح بر كل جزيره العرب سيطره پيدا مي
النهرين و سوريه و حبشه و كل شمال آفريقا و تعدادي از  سرزمين فارس و خراسان و بين

  .كند درياي مديترانه و اسپانيا و قسمتي از كشور فرانسه جنگ مي جزاير
گانه  اگر بزرگي هدف و كمبود وسايل و به دست آوردن نتايج شگفت معيارهاي سه

تواند جرات كند مردان بزرگ تاريخ جديد را با محمد  نبوغ انساني است، پس چه كسي مي
اي را وضع  وردند يا قوانين سادهمقايسه كند؟ اين بزرگان كه سالحي را به وجود آ �

هايي را به وجود آوردند، در واقع جز ساختارهاي مادي كه بيشتر آنها  كردند يا امپراطوري
  .اند كرد، چيزي خلق نكرده در برابر ديدگانشان سقوط مي

ها و  ها و ملت ها و امپراطوري ولي اين مرد نه تنها لشكرها و قوانين و شريعت
ها انساني كه در آن زمان ساكن يك سوم  ركت در آورد، بلكه با آن ميليونها را به ح سرزمين

زمين بودند به تحرك واداشت و حتي بيشتر از آن خدايان و مقدسات و اديان و افكار و 
وجوش در آورد و براساس هدايت كتابي كه هر آيه از آيات  اعتقادات و ارواح را به جنب

روحاني را به وجود آورد كه در آن اقوام به بهترين نوع از كند، ملتي  آن قانوني را تنظيم مي
هر نژاد و رنگ و زباني با هم مخلوط شدند، و در ميان امت اسالمي صفتي زايل نشدني از 

ها  خود بر جاي گذاشت و آن بيزاري از شرك به خداوند، عبادت خداوند يكتايي كه چشم
به وسيله پايبندي شديد به  �ان محمد بدين ترتيب پيرو. باشد يابند، مي او را در نمي

مخالفت بر ضد خدايان مزين و شركي كه آسمان را آلوده كرده بود، از ديگران متمايز شدند 
گوييم  تر نمي و وارد شدن يك سوم ساكنان زمين به دينش معجزه او است يا به عبارت دقيق

يگانه در ميان اساطير  دعوت به تفكر درباره خداي. معجزه فرد است بلكه معجزه عقل است
ها به آن رسوخ كرده بود در حد خود  هاي كاهنان و خدمتگزاران بت و خرافاتي كه تالش

پرستي را ويران كند و در يك سوم  اي است كه توانست به سرعت تمام معابد بت معجزه



 

  ��

 // �� ���� �	
� ��� � ���� ��� �	
  XSXSXSXS� �� �� �� �

ت اش بر ضد خرافا اش درباره جهان و انقالب دليرانه زندگي و انديشه. جهان آتشي بيفروزد
پرستان، قدرت تحمل  ها در سرزمينش، شهامتش براي به مبارزه طلبيدن خشم بت و گمراهي
هايي كه سيزده سال در مكه طول كشيد، صبر او در مقابل ظلم و ستم قومش تا  براي اذيت

جايي كه نزديك بود قرباني آنها شود، همه اينها با استمرارش در گسترش دعوتش و جنگ 
ها  عادات جاهلي، ايمان عميق به رستگاري، و آرامش وي هنگام سختيعليه فساد اخالقي و 

اش كه بر پايه فكري واحد بود نه تالشي در پي  و تواضعش در لحظه پيروزي، بلند پروازي
اش بزرگ بعد از  پايان، و مناجات او با پرودرگار، وفات و پيروزي مقام و سلطنت، درود بي

كه ما در مقابل انساني سرگردان و مدعي قرار  كند آن، همگي بر اين امر داللت مي
اي ثابت قرار داريم اعتقادش به او قدرت داده تا  ما در برابر ايمان راسخ و عقيده. ايم نگرفته

اش را بر دو مبدأ أساسي بنا نهاد، اينكه خداوند يكي است و  پس عقيده. دين را بر پا دارد
شناسيم و با دومي با غيب  اول خدا را مي غير مادي و غير محسوسي است، به وسيله اساس

او فيلسوف، خطيب، قانونگذار، جنگجو، فاتح، انديشمند، پيامبر و . كنيم ارتباط برقرار مي
موسس دين عقالني و عبادت بدون تمثال و بت، و رهبر بيست امپراطوري زمين، به اضافه 

گر در تمام معيارهايي است، ا � باشد، اين محمد امپراطوري روحي كه حدودي ندارد مي
بايد از خودمان بپرسيم، آيا . شود، نظري بيفكنيم ها سنجيده مي كه با آن عظمت انسان

  وجود دارد؟ �تر از محمد  شخصيتي با عظمت
  

Ü•ëó@ÜÇ@ aó@ë@†àªá¥ÜVë@éjz•ë@éÛe@ @


