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 10/05/2017                   م. اسحاق نگارگر

 لکاب دردناکبه خاطر رویداد های 
 

 )ص( مبارزات حضرت نبی کریم تاریخ چند درس از مکثی بر

 ودخ پیامبر )ج( حال آنکه خدای بزرگ خونریزی چیزی نمی بینی و سراپای دنیای اسالم ُجز خشم؛ نفرت و امروز در

 :که دگوی برایت می تأکید هر مسلمان که صحبت کنی با با و المیان فرستادع را به عنوان رحمت بر

 ؛ سالم است اسالم دین صلح و 

 تالش است؛ اسالم دین سعی و  

 ؛شوق است و اسالم دیــن شور  

 انسان دوستی است باالخره اسالم دین عشق و و.  

توان  که دین را نمی آموخت ودخ پیرواناسالم برای  .خدمت خلق خوانده شده است آن بهترین عبادت ها که در

 کجاست؟  ولی مصیبت در مردم تحمیل کرد اکراه بر و جبر با

 عقب افتاده اند؟ ها ن قرنتمدمسلمانان از کاروان  چرا  

 آموزش را برانگیخته  ری وگی یاد تالش میان مسلمان سعی و علمی که در نهضتآن  چرا

 روحانیون رفت ومیان  تحقیق ریخت از جهان روغن مطالعه و مدنیت چراغ در و

نکردنی ترین  اوهام ساخت که ذهناً به قبول باور آن چنان خرافات و گرفتارمسلمان را 

جوان بدون  نسلروحانیون مایه  آن گردید که  شدناین خرافاتی  و خرافه ها آماده شدند

 مطالعه  کافی از دین دست بشویند؟

 اشت د آن قرار موقعیتی که در ُخبره به حکم یک سیاستمدار مانند)ص(  اکرم پیامبر چرا

 دقیقاً سنجیده شده بود؟ دو به موقع و جنگش هر صلح و و

 ل ازبق گرفت و نظر بدون تقسیم به اجزاء باید در همان ُکلیت و در من فکر می کنم که اسالم یک ُکل است که آنرا 

 دفه آخرت؛ اگر نیا ود خیراست برای دینی  این ُکلیت؛ اسالم در آن شناخت. ابعادپیامبر را با همه  بعثت هدفهمه 

راء عبادت کنان می نشست که برای  همان غار صالح اکثریت نمی بود در و خیر مسیر جهان در تغییر   پیامبر ح 

 ان کافی بود. هم شآخرت
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 توان می همین ُکلیت است که اسالم را بهتر در وار است واستاحسان  توأم با عمل عقیده و ون هایست براین دین 

 .دشورا بی اهمیت انگاشت ایمانش کامل نمی  تای دیگر دو این سه مبالغه کرد و یکی از اهمیت که در شناخت. هر

 هدف های اسالم می کنیم.  نُُخست مروری ُگذرا بر

همه  شر را از خود کند و می یگانه را پرستش و اسالم توحید است یعنی مسلمان تنها خدای واحد هدف ننُُخستی

 گوناگون ابعادسوره  اخالص این توحید را با  دهد. دارند نجات می می اذب که مردم را به پرستش خود واودان کمعب

 دهد.  آن شرح می

 تواند ادعای یگانگی کند. دیگر نمی کسهیچ  خدا یگانه است و  

 ها انسان ما پرستشاز  است حتی بی نیاز خدا بی نیاز.  

 :بیدل بسیار زیبا می گوید که
 

 زاهد سبحه آتش زن ب بُر ُزنار و برهمن گو

 اسالمش کفر و ناز دارد بی نیاز از رورغ
 

 آنانی گردد که او تحقیرمایه   ند وکایجاد  غرور او دماغ دل و اگر کسی خدای را عبادت می کند این عبادت نباید در

 .عبادت نمی کنند را

 به هر این هرکس رب بنا خودش زاده  کسی باشد. یا و اُبوت یا پدری داشته باشد صفتتواند نسبت به انسان  خدا نمی

به مجردی که آدم  راه تقوی میسر نیست و از ُجز که تقُرب به او بخواند او را فرزند خود تواند نمی دلیل که باشد

 .شیطان است صفاتکه از  دشو کاری می ریا گرفتار خودش ادعای داشتن تقوی کرد

برای بندگانش برگزیده است  ن آخرین نبی که خداای هادت به نبوت می رسد.ش نوبت اما پس از شهادت به توحید؛ و

 :ها دارد چه خصوصیت

  را اُسوه  حسنه یا نمونه  نیکو فرستاده است برای دو مقصود. او این است که او خصوصیتستین خن

  او پیروی کنند. اخالق نمونه برای دیگران تا از سرمشق و

 دست و از یک جمله همین است که مردم اخالق در ُحسنبالطبع  بعوث شده است واخالق م مکارم تکمیلبرای  او

 وسوسه های شیطانی برای دیگران درس می غلبه بر اما توانایی او در و امان استند. صاحب اخالق در مرد زبان

ان انس زورمند است و نه اینکه بگویند شیطان توانند با شیطان برزمند و خود می حد دهد که اگر نه به اندازه  او در

 .شیطانی بسازد لعم هر دستاویزاین گفته را  ضعیف و

الهی او  موریتمأ هدف برخالفبشری برایش دادن ر غی خصوصیتهرگونه  دیگر انسان ها و مثلبشری است  او

 .باشد می

را  الهی موریتأم توانستی د که اگر ُحسن اخالق نداشتی نمیگویمی  آشکارا د وکنرا به اخالقش ستایش می  خدا او

 .او اشاره می کنم مبارزات تاریخمشخص از  رویداداینک من به چند  و به ثمر برسانی

 1- ین پیمان ا نگارشبن عمرو است.  لُسَهیریش قنماینده   حدیبیه را می بندد؛ پیمانقریش  کفارکه با  هنگامی

 ما به خدای تو اعتقاد می د می گیرد که اگربسم هللا آغاز می کنند؛ ولی ُسَهیل ایرا مسلمانان با روشطبق  را
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 صلح رخاطاکرم به  پیامبربا حذف بسم هللا مخالف استند ولی  او اصحابهمه  داشتیم چرا با تو می جنگیدیم.

 باز وقتی «.پیمان حذف کنید را از "بسم هللا الرحمن الرحیم» ": می گوید

 ن عبدهللاب بنویسید محمد" پیامبر می گوید: می کند و را تکرار خود ایرادنویسند ُسَهیل  می "رسول هللا" ا رخودش  نام 

گوید  یم کند پیامبر ودداری میخپاک کردن لفظ رسول هللا  وقتی نویسنده که حضرت علی کرم هللا وجهه بود از و "

 .متن پاک میکند خود آن را از را به من نشان بدهید وآن

 2- را ولی پدرش موی او میان مسلمانان ب ماند خواست در می بودُسَهیل که مسلمان شده  پسر   لجند ابو 

 اهندشکنجه خو میان قریش با در مسلمانان کمک خواست که مرا جندل از ود بُرد. ابوخ گرفته کشان کشان با

ود که پیامبر به خاطر میان ب ر صلح از پیمانکه  نزدیک بود و استندبرخوی  مسلمانان به دفاع از ُکشت.

 نیم. توگردا می را بر ما با قریش پذیرفته ایم که هرکه از قریش به سوی ما آید او" :جندل گفت بوصلح به ا

ن ای ".امان نگاه دارد ترا در میدوارم خدا برایت راهی بگشاید واخود شو؛  سرنوشتتسلیم  با پدرت برو و

قایسه م خود آوردند کشور سر ه برچ روش را شما خود با شیوه  طالبان که با تسلیم نکردن ابن الدن به امریکا

 !کنید

 3- مردمی زنان؛ کودکان و ُکشتن از"  دهد:می خود دستور مبارزانبه  )ص(خیبر پیامبر جنگ آغاز پیش از 

شش  رخیب" .خراب منمایید را خانه ها را پی مکنید و ها داری کنید؛ درخت خود جنگ دخالت ندارند که در

 به جا کرده بودند. غذایی را جا مواد زنان؛ کودکان و نیهودالعه  هفتم ق قلعه  جنگیی مستحکم داشت که در

ه رضای د آنان بشو که اگر صلح گفتند و صلح کردند پیشنهاد نیهوداکه  ودندبمسلمانان شش قلعه را گشاده 

 جنگ و جنگ ترجیح داد بر اکرم صلح را پیامبر دهند. را به مسلمانان می خود زراعتی حاصالتخاطر نیم 

 یافت خاتمه

 4-  ریش ق فارکتصمیم به فتح مکه گرفتند؛  جنگ موته با امپراتوری بیزانس باز گشتند و وقتی مسلمانان از

 نیز ردب جنگ شام است ولی مسلمانی به نام حاطب بن ابی بلتعه که در بازهم موته در دفهمی پنداشتند که 

 نوشت و مخفیانه نامه ای به کفار مکه بود ش درقبیله ا خانواده و کهاین خاطرقریش جنگیده بود به  برضد

 خیانت جرمرا به  همه می خواستند او مسلمانان افتاد؛ دستآن نامه به  افشاء کرد. جنگیی مسلمانان را هدف

 .را بخشود او خودداری کرد و او اعدام اکرم از پیامبراعدام کنند ولی 

 5- اعدام  گو بدون گفت و را نسفیا ابو )ص( کریم سولرهمه مسلمانان می پنداشتند که  وقتی مکه فتح شد

مسلمانان نیست  سفیان ُکمکی برای اسالم و ابو اعتبار ُکشتن مردی با نفوذ و دانست که می می کند ولی او

 اعالم کرد که هرکس به خانه  ابو نظر گرفت و را در او حیثیت نه تنها عفو کرد بلکه وقار و را براین او بنا

 د.شخود پیروز  مخالفان بدین ترتیب بود که یک تنه برهمه وید کسی کاری به کارش ندارد وسفیان پناه ج

کعبه مردمی را  طواف را داشته باشد. وقتی پس از اندیشیی او دور سیاسی باید نیروی صبر و رهبریک 

 ین نموده بودند وتوه را تحقیر و ها بودند که او شان همان اکثرآمده بودند تماشا کرد دید  به دورش گرد که

 شما با امروز کنید می چه فکر قریش؛ مردمای " خطاب به آنان گفت:  بودند لف آزارش دادهمختبه انواع 

  "محترم استی. برادر فرزند محترم و برادر تو"  آنان همه باهم جواب دادند:" کنم؟  چه می

 ".را مالمت نمی کند اتان شم دیروز اعمالکسی برای  امروز آزاد استید و"  گفت: پیامبر 
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ه ک را ُکشنده  خود کریه و نفرتجوقه جوقه بی گناهان رامی ُکشند  کنند و گروه های که بم گذاری های انتحاری می

 آلود خویش غبار ناخوشاینداین آیینه را با چهره های  آیینه  اسالم دیده و بی شمار روانی است در عقده های ناشی از

 کرده اند. 

صلح  راه و های مردم می افزایند دل عقده های انتقام را در کارند نفرت می اینان تخم کینه و حشتناک کهاین شیوه  و با

لح می صآنان  شرایطقریش با  رفابا ک )ص( دیگران می بندند. عجیب است که پیامبر اکرم و ودروی خ بر آشتی را و

آشتی می  کنند و از صلح و رنگین می خود از وی زمین را به خون برادران مسلمان کند ولی این مدعیان پیروی

 داشت که گفت:نظر  را در گریزند. حضرت سنائی غزنوی شاید همین ها
  

 نگشاید ا کارـنـوی رعـازین ُمشتی ریاست ج

 بودردا دین ز درد سلمان جوی و مسلمانی ز

 کینه  اینان در و دحس د؛قح پُر از ساخته بود ولی اسالم حبشی را باهم برادر بالل )ص( سلمان  پارسی و اسالم محمد 

 خون می افگنند.  را به خاک و هموطن خود و نسودان برادران همدی و لیبی  ،یمن، عراق ،افغانستان؛ سوریه

 :که نظامی گنجوی راست می گوید
 

 بسکه ببستند بران برگ و ساز

 و ببینی نشناسیش بازــت گــــــر
  

 این دیوانه های افراط گرا و دراه اعتدال می افت در و این افراط گرایی برمیخیزد خاک مذلت از گو اسالم بدون گفت و

 ندامت به هم می سایند.  افسوس و کف ناُگزیر

 میالدی برمنگهم نگارگر201۶فاعتبروا یا اولی االبصار چهارشنبه بیستم اپریل 

 

 
 


