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أ

مؤلف
 دﻛتﻮر خﻠﻴﻞ اﻟرحﻤﻦ حﻨاﻧﻰايديت علمي
 قﻴام اﻟدﻳﻦ ﻛشاف رقﻴب اﷲ ابراﻫﻴﻤﻲ ﻣحﻤد ﻧسﻴﻢ قاضﻲ زادهايديت زباني
دﻛتﻮر فضﻞ اﻟﻬادي وزﻳﻦ

کميتۀ دينی ،سياسی و فرهنگی
 ﮔﻞ آقا شاﻳق -فضﻞ اﷲ ﻧﻴازي

إشراف:
 -دﻛتﻮر شﻴر عﻠﻰ ظرﻳفﻰ رئﻴس پروژة اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ.

ب

ج

ملي سرود
دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د هـــر افـــغان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولو کـور دى

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو

د پ＋تــــون او هزاره وو

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو

ورسره عرب－ ،وجــر دي

پـــاميــريان ،نورستانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا ه５ـــواد به تل ځلي８ي

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سينــه ک ３د آسيـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاويدان

نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د

بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
پيام وزير معارف
اﻟحﻤدﷲ رب اﻟعاﻟﻤﻴﻦ واﻟصﻼة واﻟسﻼم عﻠﻰ رسﻮﻟﻪ ﻣحﻤد وعﻠﻰ آﻟﻪ وأصحابﻪ أجﻤعﻴﻦ ،أﻣا بعد:
ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻲ ﻣعارف اساس ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ را تشﻜﻴﻞ داده و در رشد و تﻮسعﺔ عﻠﻤﻰ ،فﻜرى و سﻠﻮﻛﻰ ﻧسﻠﻬاى
اﻣروز و فرداى ﻛشﻮر ﻧﻘش بﻨﻴادى و سرﻧﻮشت ساز دارد.
ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ با ﮔذشت زﻣان و تحﻮل و پﻴشرفت در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف زﻧدﮔﻰ ،ﻣطابق با ﻧﻴازﻫاى جاﻣعﻪ ،باﻳد ﻫﻢ از
ﻧظر ﻣضﻤﻮن و ﻣحتﻮا و ﻫﻢ از ﻧظر شﻴﻮه و روش عرضﺔ ﻣعﻠﻮﻣات ،تطﻮر و اﻧﻜشاف ﻧﻤاﻳد.
ﻳﻜﻰ از عرصﻪﻫاى ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد تﻮجﻪ جدى براى تجدﻳد ﻧظر و بﻬبﻮد ﻣﻰباشد ،ﻧصاب تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ
است؛ زﻳرا از ﻳﻚ جاﻧب ،فارغان ﻣدارس دﻳﻨﻰ بﻪ حﻴث پﻴشﻮاﻳان ﻣعﻨﻮى جاﻣعﻪ ،باﻳد ﻣحﻮر تﻼشﻬاى ﻣعارف قرار
ﮔﻴرﻧد و از سﻮى دﻳﮕر ﻧصاب تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ شاﻣﻞ عﻘاﻳد ،احﻜام و ﻫداﻳات دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم است ﻛﻪ بﻪ حﻴث
ﻧظام و قاﻧﻮن ﻣﻜﻤﻞ ،تﻤام ابعاد زﻧدﮔﻰ اﻧسانﻫا را در برﮔرفتﻪ و بﻪ عﻨﻮان آخرﻳﻦ پﻴام خاﻟق و پروردﮔار جﻬان تا روز
قﻴاﻣت ،رساﻟت رﻫﻨﻤاﻳﻰ و ﻫداﻳت بشرﻳت را اﻧجام ﻣﻰدﻫد.
عﻠﻤاى اﻣت اسﻼﻣﻰ در طﻮل تارﻳخ ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ را در اﻳجاد ،تﻮسعﻪ و غﻨاﻣﻨدى سﻴستﻢ تعﻠﻴﻤات و ﻣعارف اسﻼﻣﻰ
ﻣخصﻮصا اﻧﻜشاف تدرﻳجﻰ ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻣراﻛز و ﻣؤسسات عﻠﻤﻰ جﻬان اسﻼم ،اﻳفاء ﻛرده اﻧد.
ﻣطاﻟعﺔ دقﻴق در سﻴر تطﻮر تارﻳخﻰ عﻠﻮم و ﻣعارف اسﻼﻣﻰ در جﻬان ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻣدارس و ﻣراﻛز
عﻠﻤﻰ ﻣا ،ﻫﻤﻮاره بﻨا بر ضرورتﻫاى جاﻣعﻪ و در تطابق با احﻜام ثابت و پا بر جاى دﻳﻦ اسﻼم ،ﻛﻪ براى ﻫﻤﺔ اﻧساﻧﻬا
در ﻫﻤﺔ زﻣاﻧﻬا و ﻣﻜاﻧﻬا ﻣﻰباشد ،تﻮسعﻪ ﻳافتﻪ است.
ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا افغاﻧستان با سابﻘﺔ درخشان عﻠﻤﻰ ،روزﮔارى ﻣﻬد عﻠﻢ و داﻧش و جاﻳﮕاه بزرﮔترﻳﻦ ﻣراﻛز عﻠﻤﻰ عصر
بﻮده و در شﻜﻞ ﮔﻴرى تﻤدن بزرگ اسﻼﻣﻰ ﻧﻘش عظﻴﻤﻰ داشتﻪ است ،وجﻮد ﻫزاران داﻧشﻤﻨد و عاﻟﻢ در عرصﻪﻫاى
ﻣختﻠف عﻠﻢ و فرﻫﻨﮓ ﻣخصﻮصاً در عﻠﻮم شرعﻰ ﻣاﻧﻨد عﻘاﻳد ،تفسﻴر ،حدﻳث ،فﻘﻪ ،اصﻮل فﻘﻪ و غﻴره ،ﮔﻮاه واضح
آﻧچﻪ ﮔفتﻪ شد ﻣﻰباشد.
ﻫﻤزﻣان با رشد بﻴدارى اسﻼﻣﻰ در عصر حاضر ،تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در ﻛشﻮر ﻣا شاﻫد تحﻮل ﻛﻤﻰ و ﻛﻴفﻰ بﻮده و اطفال
و جﻮاﻧان ﻛشﻮر ﻣا با شﻮق و رغبت فراوان بﻪ طرف ﻣدارس و ﻣراﻛز تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ رو ﻣﻰآورﻧد.
وزارت ﻣعارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان بر اساس ﻣسؤوﻟﻴت ورساﻟت خﻮﻳش ،در ﻣطابﻘت با احﻜام قاﻧﻮن اساسﻰ
ﻛشﻮر ،بﻪ ﻣﻨظﻮر رشد و تﻮسعﺔ ﻛﻤﻰ و ﻛﻴفﻰ تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ و از جﻤﻠﻪ ﻧصاب آن ،اقداﻣات قابﻞ تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده است.
درﻳﻦ راستا وزارت ﻣعارف با دعﻮت از عﻠﻤاء ،استادان و ﻣتخصصﻴﻦ باتجربﻪ و قابﻞ اعتﻤاد ﻛشﻮر ،بﻪ بﻬبﻮد و اﻧﻜشاف
ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ پرداختﻪ و ﻛتابﻬاى راﻳج ﻣدارس تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ ،را با شرح و تﻮضﻴح ﻣتﻮن ،جا بجا ساختﻦ فعاﻟﻴتﻬا،
ارزﻳابﻰ و تﻤرﻳﻨﻬا با ﻣعﻴارﻫاى ﻛتب درسﻰ عﻴار ساخت.
اﻣﻴدوارم اﻳﻦ تﻼشﻬاى قابﻞ تﻤجﻴد عﻠﻤاء و ﻣتخصصان وزارت ﻣعارف ،در بﻬبﻮد و اﻧﻜشاف ﻫر چﻪ بﻴشتر تعﻠﻴﻤات
اسﻼﻣﻰ در افغاﻧستان عزﻳز ﻣفﻴد واقع شده وسبب ﻛسب رضاى خداوﻧد ﻣتعال قرار ﮔﻴرد.
وباﷲ اﻟتﻮفﻴق
دﻛتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ
وزﻳر ﻣعارف

ه

مقدمه
استادان محترم و شاگردان عزيز!
عﻠﻢ سﻴرت ﻛﻪ از زﻧدﮔاﻧﻰ پﻴاﻣبر اﻛرم حضرت ﻣحﻤد
بحث ﻣﻰﻛﻨد در فﻬﻢ قرآن ﻛرﻳﻢ و سﻨت پﻴاﻣبر

و حاﻻت و وقاﻳع ﻫﻤعصر وى

رول عﻤده دارد ،زﻳرا شأن ﻧزول آﻳات

و شأن ورود احادﻳث از عﻠﻢ سﻴرت آﻣﻮختﻪ ﻣﻰشﻮد ،ازﻳﻨرو آﮔاﻫﻰ از سﻴرت براى فﻬﻢ
درست ﻫداﻳات اسﻼم اﻣرﻳست ﻣبرم و اساسﻰ.
ﻫﻤچﻨان ﻣا بحﻴث ﻣسﻠﻤان ،براى تطبﻴق عﻤﻠﻰ دﻳﻦ بﻪ تأسﻰ و اقتداء بﻪ رسﻮل اﷲ

ﻧﻴاز

دارﻳﻢ ،زﻳرا زﻧدهﮔﻰ اﻳشان تجسﻢ عﻴﻨﻰ و تطبﻴق عﻤﻠﻰ دﻳﻦ اسﻼم ﻣﻰباشد.
با در ﻧظر داشت اﻫﻤﻴت سﻴرت اﻟﻨبﻲ رﻳاست اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ وزارت ﻣعارف
جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان تدرﻳس اﻳﻦ عﻠﻢ را بحﻴث ﻳﻚ ﻣضﻤﻮن ﻣستﻘﻞ در دو صﻨف
( )8-7دورة ﻣتﻮسطﺔ ﻣدارس تعﻠﻤﻴات اسﻼﻣﻰ ﻣﻘرر ﻧﻤﻮده و در تﻬﻴﺔ ﻣفردات ﻣضﻤﻮن
ﻣذﻛﻮر اوﻟﻮﻳتﻬاى ﻣطاﻟب ،تسﻠسﻞ ﻣﻮضﻮعات و ﻣرحﻠﺔ عﻤرى شاﮔردان را رعاﻳت ﻧﻤﻮده
است.
اﻳﻦ ﻛتب درسﻰ با استفاده از شﻴﻮهﻫاي جدﻳد تأﻟﻴف ﻛتابﻬاى ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻧﻮشتﻪ شده و
در تﻬﻴﺔ ﻣطاﻟب آن بﻪ رواﻳات ﻣﻮثﻮق اﻛتفاء صﻮرت ﮔرفتﻪ است.
اﻣﻴد وارﻳﻢ تا ﻣﻮرد قبﻮل عﻠﻤا و ﻣدرسﻴﻦ قرار ﮔﻴرد و شاﮔردان از ﻣطاﻟب آن در عرصﺔ
عﻠﻢ و عﻤﻞ استفاده اعظﻤﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
و اﷲ اﻟﻤﻮفق

و

ﻓﻬرست ﻣﻮضﻮعات
عنوان

شماره

صفحه

1

سﻴرت ﻧبﻮى

1

2

جزﻳرة اﻟعرب

5

3

تﻤدنﻫاى عرب

9

4

احﻮال عرب قبﻞ از بعثت

13

5

ﻣﻬﻤترﻳﻦ حﻮادث قبﻞ از وﻻدت

17

6

حادثﻪ اصحاب فﻴﻞ

21

7

ﻧسب حضرت ﻣحﻤد

25

8

وﻻدت حضرت ﻣحﻤد

29

9

دوران شﻴر خﻮاره ﮔﻰ

33

10

وفات بﻰ بﻰ آﻣﻨﻪ

37

11

حضرت ﻣحﻤد

12

حرب اﻟفجار و حﻠف اﻟفضﻮل

43

13

ازدواج با خدﻳجﻪ

45

14

بﻨاي ﻛعبﻪ و ﮔذاشتﻦ حجر اﻻسﻮد

47

15

بشارتﻫاﻳﻰ در ﻣﻮرد ﻧبﻮت

49

16

فضاﻳﻞ اخﻼقﻰ حضرت ﻣحﻤد

در سفر شام

41

قبﻞ از بعثت

ز

53

عنوان

شماره

صفحه

17

روﻳاى صاﻟحﻪ و خﻠﻮت ﮔزﻳﻨﻰ

55

18

ﻣﻘام پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار

59

19

ﻧزول وحﻰ

63

20

ﻣﻮقف خدﻳجﻪ

21

ﻣرحﻠﺔ دعﻮت سرى

71

22

پﻴش آﻫﻨﮕان اسﻼم

75

23

دار اﻻرقﻢ

79

24

ﻣرحﻠﺔ دعﻮت عﻠﻨﻰ

83

25

ﻣﻬﻤترﻳﻦ اعتراضات ﻣشرﻛﻴﻦ

87

26

واﻛﻨش قرﻳش در برابر عﻠﻨﻰ شدن دعﻮت اسﻼﻣﻰ

91

27

ﻣشرﻛﻴﻦ و شﻴﻮهﻫاى روﻳا روﻳﻰ با اسﻼم

95

28

شﻜﻨجﻪ و تعذﻳب پﻴاﻣبر

99

29

شﻴﻮهﻫاى تعذﻳب و شﻜﻨجﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان

103

30

تحت فشار قرار ﮔرفتﻦ ابﻮطاﻟب

107

31

حﻜﻤت خﻮد دارى ﻣسﻠﻤاﻧان از جﻨﮓ در ﻣﻜﻪ

111

32

ﻣصاﻟحﻪ و عﻘب ﻧشﻴﻨﻰ قرﻳش

113

در آغاز بعثت

ح

67

عنوان

شماره

صفحه

33

سازش ﻳﻬﻮد با قرﻳش

115

34

ﻫجرت ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ حبشﻪ

117

35

ﻣسﻠﻤان شدن دو دﻟﻴر ﻣرد قرﻳش

121

36

ﻣساعﻰ قرﻳش براى باز ﮔرداﻧﻴدن ﻣﻬاجرﻳﻦ از حبشﻪ

125

37

ﻣﻘاطعﻪ و تحرﻳﻢ ﻫﻤﮕاﻧﻰ

129

38

آخرﻳﻦ تﻼش قرﻳش ﻧزد ابﻮطاﻟب

133

39

عام اﻟحزن ﻳا سال غﻢ و اﻧدوه

135

در طائف

40

پﻴاﻣبر

41

اسراء و ﻣعراج

42

ﻧخستﻴﻦ تﻤاس پﻴاﻣبر

43

ﻧخستﻴﻦ بﻴعت در عﻘبﻪ

147

44

دوﻣﻴﻦ بﻴعت در عﻘبﻪ

149

45

عﻮاﻣﻞ صبر و پاﻳدارى ﻣسﻠﻤاﻧان

153

46

پﻴش آﻫﻨﮕان ﻫجرت

157

47

دار اﻟﻨدوه و فﻴصﻠﺔ بزرگ قرﻳش

161

137
141
با اﻧصار

145

ط

درس اول

سيرت نبوی
چﻮن ﻣضﻤﻮن سﻴرت اﻟﻨبﻰ

اوﻟﻴﻦ بار است ﻛﻪ بﻪ شاﮔردان صﻨف ﻫفتﻢ بﻪ حﻴث

ﻣضﻤﻮن اساسﻰ تدرﻳس ﻣﻰشﻮد ،قبﻞ از ﻫﻤﻪ ﻻزم است بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣختصر ،راجع بﻪ ﻣفﻬﻮم،
اﻫﻤﻴت و اﻫداف اﻳﻦ عﻠﻢ اشاره شﻮد.
مفهوم سيرت النبی
«سﻴرة» ﻳﻚ واژة عربﻰ است ،در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى طرﻳﻘﻪ و راه و روش آﻣده است .و در
اصطﻼح حاﻻت زﻧدﮔﻰ را ﮔﻮﻳﻨد.
سﻴرت ﻧبﻮى ،ﻣجﻤﻮعﻪ اى از حاﻻت زﻧدهﮔﻰ ،ﻛردار ،عادات ،خﻮﻳﻬا و غزوهﻫاﻳﻰ
پﻴغﻤبر

را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ تﻮسط داﻧشﻤﻨدان حدﻳث و تارﻳخ بﻪ ﻣا ﻧﻘﻞ شده است.

اهميت سيرت نبوی
بررسﻰ و ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى براى ﻫر ﻣسﻠﻤان خﻴﻠﻰ ﻣﻬﻢ است؛ زﻳرا اﻧسان ،ﻣﻰتﻮاﻧد با
ﻣطاﻟعﻪ و شﻨاخت سﻴرت ﻧبﻮى ،ابعاد شخصﻴت حضرت ﻣحﻤد

را بﻬتر و بﻴشتر بشﻨاسد

و در اﻣﻮر زﻧدهﮔﻰ بدان اقتدا ﻧﻤاﻳد.
ﻫدف از خﻮاﻧدن سﻴرت ﻧبﻮى ،ﻣحض آﮔاﻫﻰ از وقاﻳع تارﻳخﻰ و ﻳا بﻴان ﻳﻚ سﻠسﻠﻪ
داستاﻧﻬا ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ ﻫدف آن است ﻛﻪ ،اﻧسان بتﻮاﻧد حﻘاﻳق اسﻼﻣﻰ را در زﻧدهﮔﻰ آن
حضرت

 ،بﻪ صﻮرت واقعﻰ و تجسﻢ ﻳافتﻪ در ﻳابد.
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اهداف مطالعۀ سيرت نبوی
ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان ،با ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى ،ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ اﻫداف زﻳادى دست ﻳابد ﻛﻪ ﻣﻬﻤترﻳﻦ آﻧﻬا
قرار زﻳر است:
 1ـ شﻨاخت شخصﻴت ﻣحﻤد

از خﻼل ﻣطاﻟعﺔ زﻧدهﮔﻰ آﻧحضرت

پﻴراﻣﻮن شراﻳطﻰ ﻛﻪ در آن زﻧدهﮔﻰ ﻛردﻧد بﻪ ﻣﻨظﻮر اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣحﻤد

و اطﻼع

درﻣﻴان قﻮم خﻮد،

تﻨﻬا بزرﮔترﻳﻦ شخصﻴت ﻧبﻮد ،بﻠﻜﻪ پﻴاﻣبرى بﻮد ﻛﻪ با وحﻰ و تﻮفﻴق خداوﻧدى ﻣﻮرد تأﻳﻴد
بﻮد.
 2ـ ﻳافتﻦ ﻳﻚ اﻟﮕﻮى ﻣجسﻢ تا در ﻫﻤﺔ اﻣﻮر زﻧدﮔﻰ از آن پﻴروى شﻮد؛ بدون شﻚ ﻣحﻤد
رسﻮل اﷲ اﻟﮕﻮى ﻧﻬاﻳت عاﻟﻰ و ﻳﻚ اﻧسان ﻛاﻣﻞ بﻮد.
 3ـ ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى

ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣا را در فﻬﻢ بﻬتر و بﻴشتر ﻣعاﻧﻰ قرآن ﻛرﻳﻢ ﻛﻤﻚ

ﻧﻤاﻳد.
 4ـ از خﻼل ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى ،ﻣﻰتﻮان ﻣﻘدار زﻳادى از فرﻫﻨﮓ و ﻣعارف اسﻼﻣﻰ
صحﻴح را بﻪ دست آورد؛ چﻪ اﻳﻦ ﻣعارف در باب عﻘﻴده باشد ﻳا احﻜام و ﻳا اخﻼق.
 5ـ براى ﻳﻚ ﻣعﻠﻢ و ﻳا دعﻮتﮕر ﻣسﻠﻤان ،ﻳافتﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ زﻧده از شﻴﻮة تربﻴﻪ و تعﻠﻴﻢ
ضرورى است؛ بدون شﻚ حضرت ﻣحﻤد

ﻣعﻠﻢ ﻧاصح و ﻣربﻰ فاضﻠﻰ بﻮد ﻛﻪ در تﻤام

ﻣراحﻞ دعﻮت در جستجﻮى ﻣفﻴد ترﻳﻦ روشﻫاى تربﻴﻪ و تعﻠﻴﻢ بﻮد.
فعاليت
ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان از خﻼل ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى ،چﻪ چﻴزى را بﻪ صﻮرت برجستﻪ و ﻣجسﻢ ﻣﻰﻳابد؟
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پيامبر

يک شخصيت مثالی برای انسانها

ﻣﻬﻤترﻳﻦ چﻴزى ﻛﻪ تﻤاﻣﻰ اﻫداف ﻣتذﻛره را تحﻘق ﻣﻰبخشد ،اﻳﻨست ﻛﻪ زﻧدﮔﻰ
آﻧحضرت

جﻮاﻧب ﻣختﻠف اﻧساﻧﻰ و اجتﻤاعﻰ اﻧسان را بﻪ حﻴث ﻳﻚ فرد ﻣستﻘﻞ و ﻳا

عضﻮ فعال جاﻣعﻪ ،در بر ﻣﻰﮔﻴرد .ﻣا در زﻧدﮔﻰ پﻴاﻣبر

ﻧﻤﻮﻧﺔ عاﻟﻰ از:

ـ ﻳﻚ جﻮان درستﻜار.
ـ ﻳﻚ شخص اﻣﻴﻦ در ﻣﻴان قﻮم و ﻳاراﻧش.
ـ ﻳﻚ دعﻮتﮕر خردﻣﻨد ﻛﻪ ﻣردم را با حﻜﻤت و پﻨد و اﻧدرز ﻧﻴﻚ بﻪ سﻮى خدا
ﻣﻰخﻮاﻧد.
ـ ﻳﻚ رئﻴس دوﻟت ﻛﻪ ﻛارﻫا را بﻪ داﻧاﻳﻰ و ﻛﻤال حﻜﻤت اداره ﻣﻰﻛﻨد.
ـ ﻳﻚ شﻮﻫر ﻣثاﻟﻰ ﻛﻪ با فرزﻧدان و ﻫﻤسران خﻮد رفتار ﻧﻴﻚ دارد.
ـ ﻳﻚ پدر با عاطفﻪ و ﻣﻬربان.
ـ ﻳﻚ فرﻣاﻧده ﻣاﻫر جﻨﮓ.
ـ ﻳﻚ سﻴاستﻤدار راستﻴﻦ و با تجربﻪ.
ـ و باﻵخره ﻣسﻠﻤاﻧﻰ ﻛﻪ تﻮاﻧستﻪ با دقت و اﻧصاف ﻣﻴان ﻣشغﻮﻟﻴت در عبادت پروردﮔار و
خﻮش طبعﻰ با خاﻧﻮاده و ﻳاراﻧش ،تﻮازن اﻳجاد ﻧﻤﻮده ،ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
بﻨابرآن ،سﻴرت ﻧبﻮى ،در حﻘﻴﻘت ابراز ﻛﻨﻨدة ﻫﻤﻪ جﻮاﻧب اﻧساﻧﻰ بﻪ ﻧحﻮ بسﻴار عاﻟﻰ است.
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ارزيابی
 1ـ ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى براى ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان چﻪ فائده و اﻫﻤﻴت دارد؟
 2ـ ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى ﻛدام اﻫداف را تحﻘق ﻣﻰبخشد؟ ﻣختصرا تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 3ـ ﻣا از خﻼل ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى

چﻪ اﻟﮕﻮﻫاﻳﻰ را ﻣﻰﻳابﻴﻢ؟

 4ـ آﻳا ﻣطاﻟعﺔ سﻴرت ﻧبﻮى ،بﻪ طبﻘﺔ خاصﻰ از ﻣردم ﻣﻬﻢ است ،و ﻳا بﻪ ﻫﻤﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان؟
کارخانهگی

شاﮔردان ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﺔ ﻛﻮتاه بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ در آن تﻮازن در زﻧدﮔاﻧﻰ پﻴاﻣبر
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را تﻮضﻴح دﻫﻨد.

درس دوم

جزيرة العرب
جزﻳرة اﻟعرب ،سرزﻣﻴﻨﻰ است ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد ،پﻴاﻣبر عظﻴﻢ اﻟشأن اسﻼم

در آن

چشﻢ بﻪ جﻬان ﮔشﻮد ،از ﻫﻤاﻧجا دعﻮت اسﻼﻣﻰ آغاز ﻳافت ،حاﻣﻴاﻧﻰ پﻴدا ﻛرد و بﻪ ﮔﻮشﻪ
و ﻛﻨار جﻬان پخش و ﻧشر ﮔردﻳد .آشﻨاﻳﻰ با ﻣﻮقعﻴت جغرافﻴاﻳﻰ و پﻴشﻴﻨﺔ تارﻳخﻰ اﻳﻦ
سرزﻣﻴﻦ ،ﻣا را در شﻨاخت بﻬتر پﻴش زﻣﻴﻨﻪﻫاى ظﻬﻮر و بعثت آﻧحضرت

ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.

موقعيت جغرافيايی
سرزﻣﻴﻦ عربستان ،شبﻪ جزﻳرة پﻬﻨاورى است ﻛﻪ در جﻨﻮب غرب قارة آسﻴا ﻣﻮقعﻴت دارد.
اﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ از طرف شرق بﻪ خﻠﻴج عرب و بخش بزرگ عراق جﻨﻮبﻰ.
از جاﻧب غرب بﻪ درﻳاى سرخ و شبﻪ جزﻳرة سﻴﻨا.
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از شﻤال بﻪ بﻼد شام (سﻮرﻳﻪ و اردن) و بخشﻰ از عراق.
و از جﻨﻮب بﻪ بحﻴره عرب ـ ﻛﻪ اﻣتداد اقﻴاﻧﻮس ﻫﻨد ﻣﻰباشد ـ ﻫﻢ سرحد است؛ بﻨابر اﻳﻦ
شبﻪ جزﻳرة سﻴﻨا شاﻣﻞ حدود جغرافﻴاﻳﻰ جزﻳرة اﻟعرب ﻧﻤﻰﮔردد.
ﻣساحت اجﻤاﻟﻰ جزﻳرة اﻟعرب بﻪ ( )3070000سﻪ ﻣﻠﻴﻮن و ﻫفتاد ﻫزار ﻛﻴﻠﻮﻣتر ﻣربع باﻟغ
ﻣﻰﮔردد.
تقسيمات جزيرة العرب
جغرافﻴﻪ داﻧان ،اعراب جزﻳرة اﻟعرب را با تﻮجﻪ بﻪ طبﻴعت ﻣﻨاطق آن ،بﻪ پﻨج قسﻤت زﻳر
تﻘسﻴﻢ ﻛرده اﻧد -1 :تﻬاﻣﻪ  -2حجاز  -3ﻧجد  -4ﻳﻤﻦ  -5عروض (ﻳﻤاﻣﻪ و بحرﻳﻦ).
زادﮔاه حضرت ﻣحﻤد

 ،حجاز است ﻛﻪ در بخش غربﻰ اﻳﻦ شبﻪ جزﻳره قرار داد.

فعاليت
داﻧستﻦ ﻣﻮقعﻴت جغرافﻴاﻳﻰ و پﻴشﻴﻨﺔ تارﻳخﻰ ﻳﻚ ﻣﻨطﻘﻪ ،براى شﻨاخت شخصﻴتﻫاﻳﻰ ﻛﻪ
از آن ﻣﻨطﻘﻪ سر بﻠﻨد ﻛرده اﻧد ،چﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد؟
پيشينۀ تاريخی
عﻠﻤاى تارﻳخ ،اصﻮل تبار اعراب را بﻪ سﻪ دستﻪ تﻘسﻴﻢ ﻛرده اﻧد:
( )1عرب بائده ( )2عرب عاربﻪ ( )3عرب عدﻧاﻧﻴﻪ.
عرب بائده :بﻪ اقﻮام و قباﻳﻠﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻲ شﻮد ﻛﻪ قبﻞ از اسﻼم بﻪ ﻛﻠﻰ ﻧابﻮد شده اﻧد ،ﻣاﻧﻨد
قﻮم عاد ،ثﻤﻮد ،عﻤاﻟﻘﻪ  ..ﻛﻪ داستاﻧﻬاى چﮕﻮﻧﮕﻰ زوال برخﻰ آﻧﻬا در قرآن ﻛرﻳﻢ ذﻛر
شده است؛ اﻳﻨﻬا پادشاﻫاﻧﻰ داشتﻨد ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻜت شان تا شام و ﻣصر اﻣتداد داشت .عرب
بائده ﻫﻤچﻨان بﻪ قباﻳﻠﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ وحدت خﻮد را از دست داده و بﻘاﻳاﻳشان در قباﻳﻞ
دﻳﮕر ﻣدغﻢ ﮔردﻳدﻧد ،ﻣاﻧﻨد جرﻫﻢ واعراب حضرﻣﻮت و غﻴره.
عرب عاربه و يا قحطانيه :ﻫﻤان اعراب اصﻠﻰ و قدﻳﻤﻰ ﻣﻰباشﻨد ﻛﻪ سﻠسﻠﺔ ﻧسبﻰ آﻧان
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بﻪ قحطان ﻣﻰرسد؛ اﻳﻨﻬا بﻪ عرب جﻨﻮب ﻧﻴز ﻣعروف اﻧد .عرب عاربﻪ برخﻼف عرب بائده،
ﻣﻮجﻮدﻳت و وحدت خﻮد را در طﻮل تارﻳخ حفظ ﻛرده اﻧد ،پادشاﻫان ﻳﻤﻦ ،سبأ و حﻤﻴر
ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻨﻬاست ،ﻫﻤچﻨان اصﻮل قباﻳﻞ قضاعﻪ ،اوس ،خزرج ،خزاعﻪ  ...ﻧﻴز بﻪ آﻧﻬا وصﻞ
ﻣﻰشﻮد.
عرب مستعربه يا عدنانيه :بﻪ اقﻮاﻣﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧسب آﻧﻬا بﻪ عدﻧان ،ﻧﻮادة
اسﻤاعﻴﻞ بﻦ ابراﻫﻴﻢ عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم ﻣﻰرسد ،ﻛﻪ بﻪ عرب شﻤال ﻧﻴز ﻣعروف ﻫستﻨد .اﻳﻨﻬا
در اصﻞ عرب ﻧبﻮدﻧد ،وﻟﻰ با اعراب آﻣﻴزش و پﻴﻮﻧد خﻮﻧﻰ پﻴدا ﻛردﻧد و با ﮔذشت زﻣان
از جﻤﻠﺔ عرب شﻤرده شدﻧد؛ وطﻦ اصﻠﻰ اﻳﻦ دستﻪ اعراب ﻣﻜﻪ ﻣﻰباشد ،سرزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ابراﻫﻴﻢ
را با ﻣادرشﻫاجر از فﻠسطﻴﻦ بﻪ آﻧجا آورد؛ اسﻤاعﻴﻞ

فرزﻧدش اسﻤاعﻴﻞ

در ﻣﻴان قبﻴﻠﺔ عربﻰ جرﻫﻢ تربﻴت ﻳافتﻪ بزرگ شد و با دخترى از اﻳشان ازدواج ﻛرد؛ بﻨاء
فرزﻧدان اسﻤاعﻴﻞ

در اصﻞ عرب ﻧﻴستﻨد ،بﻠﻜﻪ تربﻴت ﻳافتﺔ ﻣحﻴط عربﻰ ﻣﻰباشﻨد،

ازﻳﻦ سبب آﻧان را ﻣستعربﻪ ،ﻳعﻨﻰ عرب شده ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
از قباﻳﻞ ﻣشﻬﻮر اﻳﻦ دستﻪ اعراب قبﻴﻠﻪ اﻳاد ،ربﻴعﻪ ،ﻣضر ،تﻤﻴﻢ ،ﻫذﻳﻞ ،ﻛﻨاﻧﻪ ،قرﻳش و...
ﻣﻰباشﻨد؛ حضرت ﻣحﻤد

از قبﻴﻠﺔ ﻣضر بﻮده ﻛﻪ قرﻳش فرع آن ﻣﻰباشد و ﻣربﻮط بﻪ

عرب ﻣستعربﻪ است.
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! ﻛدام شﻤا داستان آﻣدن ابراﻫﻴﻢ
اسﻤاعﻴﻞ

از شام بﻪ حجاز و استﻘرار

در ﻣﻜﻪ را بﻴان ﻣﻰدارد؟ آﻳا در آن زﻣان در ﻣﻜﻪ آبادى بﻮد؟
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ارزيابی
الف  :بﻪ پرسشﻬاي زﻳر جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـ سرزﻣﻴﻦ عربستان را چرا شبﻪ جزﻳره ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 2ـ جزﻳرة اﻟعرب چﻨد ﻛﻴﻠﻮﻣتر ﻣساحت دارد و فعﻼ شاﻣﻞ ﻛدام ﻛشﻮرﻫا ﻣﻰباشد؟
 3ـ ﻣﻨاطق عﻤدة جزﻳرة اﻟعرب چﻪ ﻧام دارﻧد؟
 4ـ قبﻴﻠﺔ قرﻳش شاخﺔ ﻛدام دستﻪ از اعراب ﻣﻰباشد؟
ب :جﻤﻼت ﻧا ﻣﻜﻤﻞ را با ﻧﻮشتﻦ ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب ،تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:
 1ـ جزﻳرة اﻟعرب از جﻨﻮب بﻪ  ..........وصﻞ ﻣﻰباشد.
 2ـ شﻬرﻫاى ﻣﻜﻪ و ﻣدﻳﻨﻪ ﻣربﻮط بﻪ ﻣﻨطﻘﺔ  ............ﻫستﻨد.
 3ـ عاد و ثﻤﻮد از دستﺔ عرب  .........شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد.
 4ـ عرب ﻣستعربﻪ فرزﻧدان  ...........ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
کارخانهگی
شاﮔردان در باره حضرت ابراﻫﻴﻢ و حضرت اسﻤاعﻴﻞ عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم ﻣعﻠﻮﻣات بدست
آورده و در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس سوم

تمدنهای عرب
در جزﻳرة اﻟعرب از دورﻫاى ﮔذشتﻪ تﻤدنﻫاى اصﻴﻞ و تارﻳخﻰ وجﻮد داشت ﻛﻪ
ﻣشﻬﻮرترﻳﻦ آﻧﻬا قرار ذﻳﻞ است:

 1ـ تمدن سبأ
سبأ ﻣﻨطﻘﻪ اﻳست در ﻳﻤﻦ؛ ﻣردم آﻧجا براى استفاده از باران و جﻠﻮﮔﻴرى از ضاﻳع شدن آب
در رﻳﮕستاﻧﻬا و بحرﻫا ،با استفاده از شﻴﻮهﻫاى ﻫﻨدسﻰ پﻴشرفتﻪ ،بﻨدﻫا و ﻣخزنﻫاى آبﻰ
زﻳادى اﻳجاد ﻛرده بﻮدﻧد ﻛﻪ ﻣشﻬﻮرترﻳﻦ آﻧﻬا " سد ﻣأرب " بﻮد ﻛﻪ داستان تخرﻳب آن در
قرآن ﻛرﻳﻢ آﻣده است )1(.قرآن ﻛرﻳﻢ ﻫﻤچﻨان بﻪ وجﻮد قرﻳﻪﻫاى بﻬﻢ پﻴﻮستﻪ اى در ﻣﻴان
ﻳﻤﻦ ،حجاز و بﻼد شام اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻛارواﻧﻬاى تجارتﻰ و ﻣسافرﻳﻦ در ﻣﻴان باغﻬا و
زﻳر ساﻳﻪﻫاى درختان ـ بدون اﻳﻨﻜﻪ بﻰ آب و غذا شﻮﻧد ـ سﻴر و سفر ﻣﻰﻛردﻧد.
اﻣا اﻳﻦ تﻤدن و آبادى ـ چﻨاﻧﻜﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ شﻬادت ﻣﻰدﻫد ـ در اثر سرازﻳر شدن سﻴﻼب
وﻳراﻧﮕر ـ ﻛﻪ عﻼﻣت خشﻢ خداوﻧد
خداوﻧد

بر ساﻛﻨان آن ﻣﻨطﻘﻪ و ﻧتﻴجﻪ ﻧافرﻣاﻧﻰ آﻧﻬا از

و ﻛفران ﻧعﻤت اوتعاﻟﻰ بﻮد ـ بﻜﻠﻰ ﻧابﻮد ﮔردﻳد.
فعاليت

ﻳﻤﻦ در ﻛجاى جزﻳرة اﻟعرب واقع است؟ آﻳا در ﻣﻴان ﻳﻤﻦ ،حجاز و بﻼد شام ﻫﻨﻮز قرﻳﻪﻫا
و شﻬرﻫاى بﻬﻢ پﻴﻮستﻪ وجﻮد دارد؟

 -1سﻮرة سبأ،آﻳت16 :
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 2ـ تمدن عاد
اﻳﻦ تﻤدن در ﻣﻨطﻘﻪ اى بﻨام احﻘاف ،بﻴﻦ عﻤان و حضرﻣﻮت (ﻳﻤﻦ) و ﻳﻤاﻣﻪ بﻪ وجﻮد آﻣد
و خداوﻧد

ﻳﻜﻰ از پﻴاﻣبران خﻮد را فرستاد .اﻳﻨﻬا

براى رﻫﻨﻤاﻳﻰ ساﻛﻨان آن ،ﻫﻮد

ﻣردﻣان قﻮى ﻫﻴﻜﻞ و ﻧﻴروﻣﻨدى بﻮدﻧد و براى خﻮد خاﻧﻪﻫاى بسﻴار ﻣحﻜﻢ و ﻛارخاﻧﻪﻫاى
ﻣتعدد ساختﻪ بﻮدﻧد.
ﻣﻨطﻘﺔ احﻘاف پر از باغﻬا ،ﻛشتزارﻫا و چشﻤﻪ سارﻫا بﻮد ،وﻟﻰ ساﻛﻨان آن ،قدر ﻧعﻤت اﻟﻬﻰ
را ﻧافرﻣاﻧﻰ و اذﻳت ﻧﻤﻮدﻧد در ﻧتﻴجﻪ،

را ﻧداﻧستﻨد ،بت پرستﻰ پﻴشﻪ ﻛردﻧد و ﻫﻮد
خداوﻧد

بر اﻳشان خشﻢ ﮔرفت؛ در ابتدا در آن سرزﻣﻴﻦ خشﻚ ساﻟﻰ پﻴش آﻣد ،سپس

خداوﻧد

ابرى را بر سرزﻣﻴﻦ آﻧﻬا فرستاد ،ﮔﻤان بردﻧد ﻛﻪ بزودى باران خﻮاﻫد بارﻳد،

ﻣﻮاشﻰ و اراضﻰ شان را سﻴراب خﻮاﻫد ﻛرد ،وﻟﻰ ابرى ﻧبﻮد ﻛﻪ باران رحﻤت با خﻮد
بﻴاورد ،بﻠﻜﻪ تﻨدباد شدﻳد و طﻮفان وﻳراﻧﮕرى بﻮد ﻛﻪ بﻪ فرﻣان پروردﮔار ﻫﻤﻪ چﻴز آﻧﻬا را
ﻧابﻮد ﻛرد؛ خاﻧﻪﻫاى شان پر از رﻳﮓ شد ،خﻮد آﻧان با ﻫﻤﻪ ﻧﻴروﻣﻨدى اﻳﻜﻪ داشتﻨد ،ﻫﻼك
شدﻧد و آن ﻫﻤﻪ ﻧعﻤت فراوان زوال ﻳافت .

 3ـ تمدن ثمود
اﻳﻦ تﻤدن در ﻣﻨطﻘﺔ اﻟحجر و وادى اﻟﻘرى ،ﻣﻴان بﻼد شام و حجاز بﻪ وجﻮد آﻣد .قﻮم ثﻤﻮد
داراى قصرﻫاى ﻣحﻜﻤﻰ بﻮدﻧد ﻛﻪ در دل ﻛﻮهﻫا ساختﻪ شده بﻮد ،چﻨاﻧﻜﻪ باغ و بﻮستان،
ﻛشتزارﻫا و چشﻤﻪ سارﻫاى فراواﻧﻰ داشتﻨد.
پﻴاﻣبرى ﻛﻪ خداوﻧد

براى رﻫﻨﻤاﻳﻰ آﻧﻬا فرستاده بﻮد ،صاﻟح -عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -ﻧام داشت

ﻛﻪ داستان قﻮم صاﻟح در قرآن ﻛرﻳﻢ در چﻨدﻳﻦ جا آﻣده است.
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صاﻟح
خداوﻧد

قﻮم خﻮد را بﻪ تﻮحﻴد و ﻳﻜتا پرستﻰ دعﻮت ﻛرد ﻛﻪ ﻧپذﻳرفتﻨد ،ﻧافرﻣاﻧﻰ
را ﻧﻤﻮدﻧد و بت پرستﻰ پﻴشﻪ ﻛردﻧد ،از صاﻟح

پﻴاﻣبرى او را تصدﻳق ﻧﻤاﻳﻨد؛ خداوﻧد

ﻣعجزه اى طﻠب ﻛردﻧد تا

ﻧاقﻪ اى (شتر ﻣاده) را براى اثبات صدق ﻧبﻮت وى

فرستاد و بﻪ آﻧﻬا تأﻛﻴد ﻛرد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧاقﻪ را بﮕذارﻧد تا در زﻣﻴﻦ خدا

ﮔشت و ﮔزار ﻛﻨد

و بﻪ آن آسﻴب ﻧرساﻧﻨد ،اﻣا ثﻤﻮدﻳان آن ﻧاقﻪ را ﻛشتﻨد؛ ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ عذاب خداوﻧد
بصﻮرت زﻟزﻟﻪ بر آن ﻣﻨطﻘﻪ آﻣد و در ﻧتﻴجﺔ آن تﻤاﻣﻰ قﻮم ثﻤﻮد ،ﻫﻤاﻧﻨد قﻮم عاد ﻫﻼك شدﻧد.
فعاليت
چﻪ چﻴزﻫا سبب خشﻢ خداوﻧد

و فرود آﻣدن عذاب بر دو قﻮم عاد و ثﻤﻮد شد؟

چﻪ فﻜر ﻣﻰﻛﻨﻴد آﻳا درعصرﻣا ﮔﻨاه و ﻛفران ﻧعﻤت خدا باعث بربادى وزوال ﻧعﻤت
ﻧﻤﻰﮔردد؟

ارزيابی
اﻟف:بﻪ سؤالﻫاي زﻳر پاسخ بدﻫﻴد:
 1ـ سد ﻣأرب در ﻛدام ﻣﻨطﻘﻪ ساختﻪ شده بﻮد و ازاﻳﻦ بﻨد چﻪ استفاده ﻣﻰﻛردﻧد؟
 2ـ ﻣﻨطﻘﺔ احﻘاف در ﻛجا واقع بﻮد؟
 3ـ پﻴاﻣبرى ﻛﻪ بﻪ قﻮم عاد فرستاده شده بﻮد ،چﻪ ﻧام داشت؟
 4ـ قﻮم ثﻤﻮد چﮕﻮﻧﻪ ﻫﻼك ﮔردﻳدﻧد؟
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ب:

از چهار جملۀ زير دوی آن نا درست است ،اين دو جملۀ نادرست را نشاني کنيد:

 1ـ تﻤدن ثﻤﻮد در ﻣﻨطﻘﻪ اى بﻪ ﻧام احﻘاف بﻪ وجﻮد آﻣد.
 2ـ ثﻤﻮد از صاﻟح

ﻣعجزه خﻮاستﻨد ،ﻛﻪ خداوﻧد

ﻧاقﻪ اى را بﻪ عﻨﻮان ﻣعجزه براى

آﻧﻬا فرستاد.
 3ـ سبأ ﻣﻨطﻘﻪ اى بﻮد بﻴﻦ حجاز و بﻼد شام ،ﻛﻪ ﻣردم براى آبﻴارى ﻛشتزارﻫاى خﻮد از
آب درﻳا استفاده ﻣﻰﻛردﻧد.
 4ـ قﻮم ثﻤﻮد ﻣردﻣان قﻮى ﻫﻴﻜﻞ و ﻧﻴروﻣﻨدى بﻮدﻧد و در دل ﻛﻮهﻫا قصرﻫا ساختﻨد.

کارخانهگی

شاﮔردان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕر از اقﻮاﻣﻰ را ﻛﻪ ﻛفران ﻧعﻤت و ﻧافرﻣاﻧﻰ اﷲ
ﻫﻼك شدﻧد ،در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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را ﻛردﻧد و

درس چهارم

احوال عرب قبل از بعثت
دچار عﻘب ﻣاﻧدﮔﻰ شدﻳد دﻳﻨﻰ ،جﻬﻞ و بت

عربﻬا قبﻞ از بعثت حضرت ﻣحﻤد

پرستﻰ ،اﻧحرافات اخﻼقﻰ و اجتﻤاعﻰ ،اﻧارشﻴزم و بﻲ قاﻧﻮﻧﻰ بﻮدﻧد و از ﻧظر سﻴاسﻰ ،از
تﻮابع دوﻟتﻬاى فارس و روم شﻤرده ﻣﻰشدﻧد.
حالت دينی
عربﻬا در اصﻞ پﻴرو دﻳﻦ ابراﻫﻴﻢ

بﻮدﻧد ،اﻣا با ﮔذشت زﻣان ،اصﻮل شرﻳعت ابراﻫﻴﻤﻰ

را فراﻣﻮش ﻛرده و بﻪ بت پرستﻰ رو آوردﻧد .بﻨﻴاد بت پرستﻰ در ﻣﻜﻪ ،تﻮسط شخصﻰ بﻪ
ﻧام عﻤرو بﻦ ﻟّحﻰ خزاعﻰ ﻧﻬاده شد و دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ بت پرستﻰ بﻪ سراسر حجاز اﻧتشار
ﻳافت و ﻫر قبﻴﻠﻪ بت خاصﻰ داشت ،تا جاﻳﻰ ﻛﻪ در داخﻞ ﻛعبﻪ شرﻳف  360بت ﮔذاشتﻪ
بﻮدﻧد.
آﻧﻬا بتﻬا را بﻪ اﻳﻦ خاطر پرستش ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ باور داشتﻨد بتﻬا ﻧزد خداوﻧد

از

آﻧﻬا شفاعت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻟذا بﻪ آﻧﻬا پﻨاه ﻣﻰبردﻧد ،دعا ﻣﻰﻛردﻧد ،در ﻣشﻜﻼت ﻛﻤﻚ
ﻣﻰخﻮاستﻨد ،دور آﻧﻬا طﻮاف ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،بﻪ آﻧﻬا سجده ﻣﻰﻛردﻧد و بﻪ ﻣﻨظﻮر تﻘرب بﻪ
خداوﻧد

بﻪ ﻧام آﻧﻬا قرباﻧﻰ ﻣﻰﻛردﻧد.

با اﻳﻦ حال در ﻣﻴان آﻧان ﻛساﻧﻰ وجﻮد داشت ﻛﻪ بﻪ دﻳﻦ ابراﻫﻴﻢ

پاﻳدار بﻮدﻧد ،ﻣاﻧﻨد

قس بﻦ ساعده اﻻﻳادى ،ﻛﻪ ﻣردم را بﻪ تﻮحﻴد و عبادت خداوﻧد

و ترك بت پرستﻰ

دعﻮت ﻣﻰﻛرد ،بﻪ زﻧدﮔﻰ بعد از ﻣرگ اﻳﻤان داشت ،ظﻬﻮر و بعثت حضرت ﻣحﻤد
را بشارت ﻣﻰداد.
اوضاع سياسی
جزﻳرة اﻟعرب ،از ﻧظر سﻴاسﻰ پراﮔﻨده و در ﻣﻴان شاﻫان ،اﻣﻴران و سران قباﻳﻞ تﻘسﻴﻢ ﮔردﻳده
بﻮد ،وﻟﻰ ﻫﻤﻪ آﻧﻬا فاقد استﻘﻼل سﻴاسﻰ بﻮدﻧد .ﻧظام حاﻛﻢ درجزﻳرة اﻟعرب ،ﻧظام قبﻴﻠﻮى
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بﻮد ﻛﻪ قاﻧﻮن عرفﻰ روابط ﻣﻴان فرد و اجتﻤاع را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﻛرد ،حﻘﻮق و ﻣسئﻮﻟﻴتﻫاى آﻧﻬا
را بر اساس ﻫﻤبستﮕﻰ قبﻴﻠﻪ تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﻮد.
ﻣردم داﻳﻢ در ﻣﻨازعات قبﻴﻠﻮى ،اختﻼفات ﻧژادى و تعصبات ﻣذﻫبﻰ بسر ﻣﻰبردﻧد.
اﻣا در حجاز وضعﻴت دﻳﮕرى حاﻛﻢ بﻮد؛ اعراب بﻪ حﻜﻮﻣت حجاز بﻪ اعتبار اﻳﻨﻜﻪ زعاﻣت
دﻳﻨﻰ و پﻴشﻮاﻳﻰ دﻧﻴﻮى را ﻳﻜجا در دست خﻮد داشت و بحﻴث پاسبان حرم و اجرا ﻛﻨﻨده
شرﻳعت ابراﻫﻴﻤﻰ عﻤﻞ ﻣﻰﻛرد ،بﻪ دﻳدة قدر و احترام ﻣﻰﻧﮕرﻳستﻨد .اﻣا اﻳﻦ حﻜﻮﻣت ﻛﻪ
بﻪ صﻮرت شﻮراﻳﻰ ﻛار ﻣﻰﻛرد ،اساساً ضعﻴف بﻮده و تﻮاﻧاﻳﻰ تحﻤﻞ ﻣسئﻮﻟﻴتﻬاى خﻮد را
ﻧداشت.
فعاليت
چﻪ عاﻣﻠﻰ سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻧسان بﻪ بت پرستﻰ رو بﻴاورد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ بتﻬا اشﻴاى بﻰ
جاﻧﻰ ﻫستﻨد ،حتﻰ قادر بﻪ دفاع از خﻮد ﻧﻤﻲ باشﻨد؟
وضع اجتماعی
در جاﻣعﺔ عرب ،طبﻘات ﻣختﻠف اجتﻤاعﻰ وجﻮد داشت؛ ﻳﻚ ﻣرد اشرافﻰ با ﻫﻤسرش
روابط بسﻴار پﻴشرفتﻪ داشت؛ در چﻨﻴﻦ خاﻧﻮاده اي از آزادى اراده برخﻮردار بﻮد ،ﻣحترم
ﻣﻰزﻳست و براى دفاع از آن ،شﻤشﻴرﻫا از غﻼف بﻴرون ﻣﻰآﻣد؛ وﻟﻰ با اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣرد رئﻴس
خاﻧﻮاده بﻮد.
اﻣا در ﻣﻴان طبﻘات غﻴر اشرافﻰ ،زﻧان و ﻣردان با ﻫﻢ آﻣﻴزش ﻛاﻣﻞ داشتﻨد ،فحشا بصﻮرت
ﮔسترده ﻣﻴان آﻧﻬا وجﻮد داشت .ﻳﻚ ﻣرد ﻣﻰتﻮاﻧست زﻧان بﻰ شﻤارى را در عﻘد ﻧﻜاح خﻮد
داشتﻪ باشد ،با آﻧﻬﻢ در ﻣﻴان تﻤام طبﻘات اجتﻤاعﻰ ،فحشاء بدون استثﻨا وجﻮد داشت.
برخﻰ از قباﻳﻞ عرب دختران خﻮد را از روى عار و ﻧﻨﮓ و ﻳا بﻴﻢ ﻧفﻘﻪ زﻧده بﻪ ﮔﻮر
ﻣﻰﻛردﻧد.
خﻼصﻪ ،حاﻟت اجتﻤاعﻰ عربﻬا قبﻞ از بعثت ،خﻴﻠﻰ زشت بﻮد ،در ﻣﻴان آﻧﻬا خرافات
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جﻮﻻﻧﮕاه ﮔسترده اى داشت و ﻣردم ﻫﻤاﻧﻨد چارپاﻳان زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛردﻧد ،و ﮔاه ﮔاﻫﻰ زﻧان
خرﻳد و فروش ﻣﻰشدﻧد و با آﻧﻬا ﻫﻤچﻮن ﻣال و ﻣتاع ﻣعاﻣﻠﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔرفت.
اوضاع اقتصادی
زراعت در جزﻳرة اﻟعرب ـ ﻧسبت اﻳﻨﻜﻪ بﻴشترﻳﻦ بخشﻫاى آﻧرا صحراﻫاى خشﻚ و
سﻮزان تشﻜﻴﻞ ﻣﻰداد ـ وجﻮد ﻧداشت؛ ﻫﻤچﻨان تجارت ﻛﻪ براى اعراب بزرﮔترﻳﻦ وسﻴﻠﺔ
بﻪ دست آوردن ضرورﻳات زﻧدﮔﻰ بﻮد ،بﻪ ﻧسبت ﻧبﻮدن اﻣﻨﻴت ـ ﻛﻪ براى روﻧق تجارى
خﻴﻠﻰ ﻣﻬﻢ است ـ بجز در ﻣاهﻫاى حرام ( ﻣاهﻫاى رجب ،شﻮال ،ذى اﻟﻘعده و ذى اﻟحجﻪ)
ﻣﻴسر ﻧبﻮد و عربﻬا تﻨﻬا در اﻳﻦ ﻣاهﻫا از چﻮر و چپاول دست ﻣﻰﻛشﻴدﻧد.
اﻣا در باب صﻨعت ،عربﻬا از ﻣﻠتﻫاى دﻳﮕر عﻘب ﻣاﻧده بﻮدﻧد ،در پﻬﻠﻮى صﻨعت چرﻣﮕرى
ﻛﻪ براى آﻧﻬا ﻣﻬﻢ شﻤرده ﻣﻰشد ،زﻧان عرب عﻤﻮﻣاً رﻳسﻨدﮔﻰ ﻣﻰﻛردﻧد.
در دشتﻫا بﻴشتر شتر و ﮔﻮسفﻨد چراﻧﻰ رائج بﻮد ،و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحاظ قبائﻞ عربﻰ در
جستجﻮى عﻠف و چراﮔاه ،از ﻳﻜجا بﻪ جاى دﻳﮕر داﻳﻢ در ﻧﻘﻞ و اﻧتﻘال بﻮدﻧد و استﻘرار
را ﻧﻤﻰشﻨاختﻨد.
اوضاع اخالقی
اﻛثرﻳت عربﻬا از ﻧﮕاه اخﻼقﻰ ،بﻪ اﻧحطاط رسﻴده بﻮدﻧد ،در ﻣﻴان آﻧﻬا شراب ﻧﻮشﻰ،
قﻤاربازى ،چﻮر و چپاول ،تاراج ﻛارواﻧﻬا ،تعصب و ظﻠﻢ ،ﻛشتار و اﻧتﻘام جﻮﻳﻰ ،غصب
اﻣﻮال ،سﻮد خﻮارى ،دزدى ،زﻧا  ..و غﻴره ﻣفاسد اخﻼقﻰ شاﻳع بﻮد.
اﻣا ﻧباﻳد فراﻣﻮش ﻛرد ﻛﻪ صفات و خصﻠتﻫاى خﻮبﻰ ﻧﻴز وجﻮد داشت ﻛﻪ شاﻳستﮕﻰ
تحﻤﻞ رساﻟت ﻣحﻤدى را داشتﻨد ،از جﻤﻠﻪ ﻫﻮشﻴارى ،سخاوت ،شجاعت ،ﻣرداﻧﮕﻰ،
آزادى پسﻨدى ،وفادارى ،صراحت ﻟﻬجﻪ ،راستﮕﻮﻳﻰ ،شﻜﻴباﻳﻰ ،قﻨاعت ،عزت ﻧفس ،عفﻮ
و ﮔذشت ،حفظ ﻫﻤجﻮارى و  ..از خصﻠتﻫاى پسﻨدﻳده ﻳﻰ بﻮد ﻛﻪ بسﻴارى عربﻬاى آن
زﻣان بﻪ آن ﻣتصف بﻮدﻧد.
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فعاليت
زراعت براى پﻴشبرد زﻧدﮔﻰ اﻧسان بسﻴار ﻣﻬﻢ است ،پس چرا عربﻬا در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ تﻼش
ﻧﻜردﻧد و از ﻧﮕاه زراعت عﻘب ﻣاﻧده بﻮدﻧد؟ وسائﻞ زراعتﻰ چﻪ چﻴزﻫا را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟

ارزيابی
الف :بﻪ سؤالﻫاي ذﻳﻞ جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـ ﻛدام شخص بت پرستﻰ را در ﻣﻴان عربﻬا راﻳج ساخت؟
 2ـ قبﻞ از بعثت حضرت ﻣحﻤد

 ،چﻪ ﻧﻮع ﻧظاﻣﻰ بر عربﻬا حاﻛﻢ بﻮد؟

 3ـ زﻧان در ﻣﻴان عربﻬا از چﻪ ﻣﻨزﻟتﻰ برخﻮردار بﻮدﻧد؟
 4ـ بعضﻰ قباﻳﻞ عرب ،چرا دختران خﻮد را زﻧده بﻪ ﮔﻮر ﻣﻰﻛردﻧد؟
ب :در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت صحﻴح عﻼﻣت ( √ ) و ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت غﻠط عﻼﻣت ( ) x
بﮕذارﻳد:
 1ـ ﻣشرﻛﻴﻦ بتﻫا را بﻪ خاطرى پرستش ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ باور داشتﻨد آفرﻳدﮔار آﻧﻬا
ﻫستﻨد.
 2ـ جزﻳرة اﻟعرب ﻳﻚ سرزﻣﻴﻦ زراعتﻰ است.
 3ـ عربﻬا با وجﻮدﻳﻜﻪ اﻧحطاط اخﻼقﻰ داشتﻨد ،داراى صفات خﻮبﻰ ﻫﻢ بﻮدﻧد.
 4ـ عربﻬا در ﻣاهﻫاى حرام از جﻨﮓ و چﻮر و چپاول خﻮد دارى ﻣﻰﻛردﻧد.
کارخانهگی
شاﮔردان داستان بت شﻜﻨﻰ ابراﻫﻴﻢ

را از ﻣﻼ اﻣام خﻮد پرسﻴده در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد

بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس پنجم

مهمترين حوادث قبل از والدت
قبﻞ از اﻳﻨﻜﻪ بﻪ بﻴان ﻣﻴﻼد خجستﺔ حضرت ﻣحﻤد

بپردازﻳﻢ ،ﻻزم است تا بﻪ برخﻲ

حﻮادث بزرﮔﻰ ﻛﻪ پﻴش از وﻻدت با سعادت اﻳشان بﻮقﻮع پﻴﻮست و ﻧزدﻳﻚ شدن طﻠﻮع
باﻣداد پر ﻣﻴﻤﻨت را براى بشرﻳت ﻣژده ﻣﻰداد ،اشاره ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
(چاه زﻣزم)

حفر چاه زمزم
تارﻳخ ظﻬﻮر آب زﻣزم بﻪ قرنﻫا قبﻞ از وﻻدت حضرت ﻣحﻤد

بر ﻣﻰﮔردد؛ درست

ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ حضرت ابراﻫﻴﻢ ،حضرت اسﻤاعﻴﻞ و ﻣادرشﻫاجر ـ عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم ـ را بﻪ فرﻣان
خداوﻧد

از فﻠسطﻴﻦ بﻪ ﻣﻜﻪ آورد و آن دو را با ﻣﻘدارى آب و خرﻣا در جﻮار خاﻧﺔ خدا

در ﻣﻜﻪ رﻫا ﻛرد و خﻮد برﮔشت .ﻣﻜﻪ سرزﻣﻴﻦ بﻰ آب و عﻠفﻰ بﻮد ،آب داشتﮕﻰﻫاجر
و پسرش تﻤام شد ،و ﻫر دو تشﻨﻪ شدﻧد.ﻫاجر بﻪ ﻛﻮه صفا رفت و در آﻧجا اﻳستاد ،بﻪ اﻣﻴد
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اﻳﻨﻜﻪ ﻛسﻰ را ببﻴﻨد ،اﻣا ﻛسﻲ را ﻧدﻳد؛ سپس بﻪ سﻮى ﻛﻮه ﻣروه دوﻳد تا شاﻳد ﻛسﻰ را ببﻴﻨد،
ﻛﻪ بازﻫﻢ ﻧدﻳد ،بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻫفت بار بﻴﻦ صفا و ﻣروه رفت و آﻣد ﻛرد ،تا باﻵخره در ﻣرتبﺔ
ﻫفتﻢ صداﻳﻰ را شﻨﻴد ،ﻣتﻮجﻪ شد ﻛﻪ فرشتﻪ ﻳﻰ بﻪ بال خﻮد بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰزﻧد ،ﻧاﮔﻬان آب ظاﻫر
ﮔشت،ﻫاجر و پسرش اسﻤاعﻴﻞ از آن ﻧﻮشﻴدﻧد.
درﻳﻦ اﻳام قبﻴﻠﻪ ﻳﻰ بﻪ ﻧام " ُجر ُﻫﻢ " از ﻳﻤﻦ بﻪ ﻣﻜﻪ آﻣدﻧد و ساﻟﻴان طﻮﻻﻧﻰ در آﻧجا
جاﮔزﻳﻦ شدﻧد .ﻟﻜﻦ وقتﻴﻜﻪ بﻴﻦ قبﻴﻠﻪ بﻨﻮ جرﻫﻢ و بﻨﻮ خزاعﻪ جﻨﮓ صﻮرت ﮔرفت و بﻨﻮ
جرﻫﻢ شﻜست خﻮرد و بﻪ بﻴرون رفتﻦ از ﻣﻜﻪ ﻣجبﻮر شدﻧد از روى حسد و ﻛﻴﻨﻪ چاه زﻣزم
را پر ﻛردﻧد ،و شﻤشﻴرﻫا و ﻣجسﻤﻪﻫاى آﻫﻮ و زرهﻫاى جﻨﮕﻰ را ﻫﻢ در آن ﮔﻮر ﻛردﻧد،
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب آب زﻣزم خشﻚ و چاه آن بﻰ درك شد ،تا آن ﻛﻪ بﻪ عبد اﻟﻤطﻠب جد
پﻴاﻣبر

در خﻮاب ﻧشان داده شد.
فعاليت

شاﮔردان عزﻳز! رفت و آﻣدﻫاجر بﻴﻦ صفا و ﻣروه ،حاﻻ در اسﻼم چﻪ حﻜﻤﻰ دارد؟ اﻳﻦ
ﻣطﻠب را در اعﻤال حج جستجﻮ ﻛﻨﻴد.
خواب عبد المطلب
داستان حفر چاه زﻣزم تﻮسط عبد اﻟﻤطﻠب ،پدر ﻛﻼن حضرت ﻣحﻤد

چﻨﻴﻦ است:

عبد اﻟﻤطﻠب ﻣﻲ ﮔﻮﻳد :ﻣﻦ در حجر اسﻤاعﻴﻞ (ﻣحﻮطﺔ ﻧﻴﻤﻪ دائروى حطﻴﻢ در رﻛﻦ شﻤال
شرق ﻛعبﺔ شرﻳف) بﻪ خﻮاب رفتﻪ بﻮدم ﻛﻪ ﻧاﮔاه ﻛسﻰ آﻣد و بﻪ ﻣﻦ ﮔفت :طﻴبﻪ را بﻜاو!
ﮔفتﻢ طﻴبﻪ چﻴست؟ از ﻧزدم دور شد؛ عبد اﻟﻤطﻠب سﻪ روز پﻰ در پﻰ اﻳﻦ خﻮاب را در
حجر دﻳد ﻛﻪ ﻫﻤان شخص ﻣﻰآﻣد و بﻪ اﻟفاظ ﻣختﻠف ﻣﻰﮔفت بﻜاو! ﻫر بار ﻣﻰپرسﻴد آن
چﻴست ،تا اﻳﻨﻜﻪ درﻣرتبﺔ چﻬارم ﮔفت :زﻣزم را بﻜاو! عبد اﻟﻤطﻠب پرسﻴد :زﻣزم چﻴست؟
ﮔفت :آﻧﻜﻪ آبش ﻛﻢ ﻧشﻮد ،چاه خاﻟﻰ ﻧﮕردد و آب بﻪ آخر ﻧرسد.
بعدا آن ﻛس ﻣحﻞ چاه زﻣزم را دقﻴﻘا بﻪ عبد اﻟﻤطﻠب ﻧشان داده ﮔفت :بﻪ زائران ﻛعبﻪ بﻨﻮشان!
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زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ عبد اﻟﻤطﻠب ﻣﻨزﻟت آب زﻣزم و ﻣحﻞ آﻧرا از آن شخص شﻨﻴد ،ﻣتﻴﻘﻦ شد ﻛﻪ
خﻮاب راست است؛ فرداى آن روز پسرش حارث را با خﻮد ﮔرفت و بﻪ ح ّفارى آن ﻣحﻞ
آغاز ﻛرد و از چاه شﻤشﻴرﻫا ،زرهﻫا و دو آﻫﻮى طﻼﻳﻰ را ﻳافت ﻛﻪ جرﻫﻤﻰﻫا بﻪ ﻫﻨﮕام
ترك ﻣﻜﻪ دفﻦ ﻛرده بﻮدﻧد؛ عبد اﻟﻤطﻠب شﻤشﻴرﻫا را بﻬﻢ پﻴﻮست ،و ازان دروازه ﻳﻰ براى
خاﻧﺔ ﻛعبﻪ ساخت ،ﻫﻤچﻨان دو آﻫﻮى طﻼﻳﻰ را بر شﮕافت و از آن ورقﻪﻫاى طﻼ درست
ﻛرد و بر روى درب خاﻧﺔ ﻛعبﻪ ﻛﻮبﻴد ،و وظﻴفﺔ تﻮزﻳع آب زﻣزم بﻪ حجاج را بﻪ عﻬده
ﮔرفت.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ چاه زﻣزم ﻧﻤاﻳان شد ،عبد اﻟﻤطﻠب با صداى بﻠﻨد تﻜبﻴر (اﷲ اﻛبر) ﮔفت؛ قرﻳشﻴان
ﻧزد او رفتﻨد و ﮔفتﻨد :اﻳﻦ ﻫﻤان چاه پدر ﻣا اسﻤاعﻴﻞ است ،ﻣا در آن حق دارﻳﻢ! عبداﻟﻤطﻠب
ﮔفت :اﻳﻦ ﻛار را ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،زﻳرا ﻣﻦ براى اﻳﻦ وظﻴفﻪ اﻧتخاب شده ام؛
فعاليت
چﻬار بار خﻮاب دﻳدن عبد اﻟﻤطﻠب در بارة حفر چاه زﻣزم ،چﻪ ﻣفﻬﻮﻣﻰ را افاده ﻣﻰﻛﻨد؟
قرﻳشﻴان چرا با عبد اﻟﻤطﻠب دعﻮا ﻛردﻧد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ چاه را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ حفر ﻛرده بﻮد؟

بعد ازﻳﻦ واقعﻪ عبد اﻟﻤطﻠب ﻧذر ﻛرد ﻛﻪ اﮔر خداوﻧد

او را ده پسر ﻧصﻴب ﻛﻨد ،و آﻧﻬا

بﻪ سﻨﻰ برسﻨد ﻛﻪ بتﻮاﻧﻨد از وى دفاع ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳﻚ تﻦ آﻧﻬا را در برابر ﻛعبﻪ قرباﻧﻰ خﻮاﻫد
ﻛرد.

19

ارزيابی
الف :بﻪ سؤالﻫاي ذﻳﻞ جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـﻫاجر و اسﻤاعﻴﻞ عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم از ﻛجا بﻪ ﻣﻜﻪ آﻣدﻧد؟
 2ـ آب زﻣزم چرا خشﻚ و چاه آن پُر شده بﻮد و چﻪ چﻴزﻫا در آن دفﻦ ﮔردﻳده بﻮد؟
 3ـ چﻪ چﻴز باعث شد ﻛﻪ قرﻳشﻴان دست از دعﻮا برسر آب زﻣزم برداشتﻨد؟
 4ـ عبد اﻟﻤطﻠب از ﻛجا ﻣتﻮجﻪ ﻣﻘام و ﻣﻨزﻟت زﻣزم ﮔردﻳد؟
ب :جﻤﻼت ﻧا ﻣﻜﻤﻞ را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب تﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴد:
 1ـﻫاجر ﻫفت بار بﻴﻦ  .......................رفت و آﻣد ﻛرد.
 2ـ در ﻣرتبﺔ ﻫفتﻢ صداﻳﻰ شﻨﻴد ،ﻣتﻮجﻪ شد  .........بﻪ بال خﻮد بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰزﻧد.
 3ـ سﻮﮔﻨد بﻪ خداوﻧد ﻫرﮔز با تﻮ در بارة  .............دعﻮا ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد.
 4ـ درﻳﻦ اﻳام قبﻴﻠﻪ ﻳﻰ بﻨام  ..........از  ............بﻪ ﻣﻜﻪ آﻣد.
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درس ششم

حادثۀ اصحاب فيل
ابرﻫﻪ ،واﻟﻰ ﻧجاشﻰ (اﻣپراتﻮر حبشﻪ) در ﻳﻤﻦ ،چﻮن دﻳد اعراب بﻪ قصد حج بﻪ زﻳارت
ﻛعبﻪ ﻣﻰروﻧد ،در صﻨعا ﻣعبد بزرﮔﻰ ساخت تا حج عربﻬا را از ﻛعبﻪ بﻪ سﻮى آن بﮕرداﻧد.
ﻣردى از قبﻴﻠﺔ ﻛﻨاﻧﻪ از تصﻤﻴﻢ او اطﻼع ﻳافت ،شب ﻫﻨﮕام وارد آن ﻣعبد ﮔردﻳد و آن قبﻠﻪ
را بﻪ ﻧجاست آﻟﻮده ساخت! ابرﻫﻪ از اﻳﻦ ﻛار بﻪ خشﻢ آﻣد و با شصت ﻫزار سرباز بﻪ قصد
وﻳران ﻛردن ﻛعبﻪ ،عازم حجاز ﮔردﻳد ﻛﻪ ده و ﻳا چﻬارده فﻴﻞ با خﻮد داشتﻨد ،و از اﻳﻦ ﻣﻴان
ابرﻫﻪ بزرﮔترﻳﻦ فﻴﻠﻬا را براى خﻮد برﮔزﻳده بﻮد.
ابرﻫﻪ قبﻞ از وارد شدن بﻪ ﻣﻜﻪ شخصﻰ را بﻪ ﻣﻜﻪ فرستاده ﮔفت :برو بزرگ ﻣﻜﻪ را پﻴدا
ﻛﻦ و بﻪ او اطﻤﻴﻨان بده ﻛﻪ ﻣﻦ براى جﻨﮓ ﻧﻴاﻣده ام ،بﻠﻜﻪ آﻣده ام تا اﻳﻦ خاﻧﻪ را وﻳران
ﻛﻨﻢ و سپس بر ﻣﻴﮕردم.
فرستادة ابرﻫﻪ پﻴام او را بﻪ عبد اﻟﻤطﻠب رساﻧﻴد؛ عبد اﻟﻤطﻠب ﮔفت :ﻣا تﻮان جﻨﮓ را
ﻧدارﻳﻢ ،راه او را بﻪ خاﻧﺔ خدا باز ﻣﻰﮔذارﻳﻢ ،اﮔر خدا او را ﮔذاشت ،ﻣا دﻳﮕر تﻮاﻧﻰ
ﻧدارﻳﻢ.
فرستادة ابرﻫﻪ عبد اﻟﻤطﻠب را ﻧزد ابرﻫﻪ برد.
فعاليت
ﻛدام از اﻳﻦ دو چﻴز سبب شد ابرﻫﻪ تصﻤﻴﻢ بﮕﻴرد ﻛﻪ خاﻧﺔ ﻛعبﻪ را وﻳران ﻛﻨد :حسد و ﻳا
آﻟﻮده ساختﻦ ﻣعبد؟
گفتگوی عبد المطلب با ابرهه
عبداﻟﻤطﻠب ﻣردى تﻨﻮﻣﻨد و خﻮش سﻴﻤا بﻮد ،وقتﻰ ابرﻫﻪ او را دﻳد ،بﻪ احترام واﻛرام او
پرداخت .عبد اﻟﻤطﻠب بﻪ ابرﻫﻪ ﮔفت :اى پادشاه! تﻮ شترﻫاى ﻣا را ﮔرفتﻪ اى آﻧرا واپس
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ده .ابرﻫﻪ ﮔفت :وقتﻰ ترا دﻳدم خﻴﻠﻰ خﻮشﻢ آﻣدى ،وﻟﻰ حاﻻ از ﻧظرم افتادى .عبداﻟﻤطﻠب
ﮔفت :چرا؟ ﮔفت :ﻣﻦ بﻪ قصد وﻳران ﻛردن خاﻧﻪ ﻳﻰ آﻣده ام ﻛﻪ آئﻴﻦ تﻮ و پدراﻧت بﻪ
آن ﻣتعﻠق است ،در بارة آن حرف ﻧﻤﻰزﻧﻰ ،اﻣا براى بازﮔرداﻧدن دو صد شتر خﻮد سخﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ! عبد اﻟﻤطﻠب ﮔفت :ﻣﻦ صاحب شترﻫاى خﻮد ﻫستﻢ و اﻳﻦ خاﻧﻪ از خﻮد صاحبﻰ
دارد ﻛﻪ از آن دفاع خﻮاﻫد ﻛرد .ابرﻫﻪ ﮔفت :او ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣاﻧع ﻣﻦ شﻮد .عبداﻟﻤطﻠب ﮔفت:
تﻮ ﻣﻰداﻧﻰ و او .ابرﻫﻪ اﻣرﻛرد اشتران عبد اﻟﻤطﻠب را بﻪ وى بازﮔرداﻧﻴدﻧد وعبداﻟﻤطﻠب
بﻪ ﻣﻜﻪ بازﮔشت و قرﻳش را از ﻣﻮضﻮع آﮔاه ساختﻪ ،از آﻧﻬا تﻘاضا ﻛرد ﻛﻪ بﻪ درهﻫا پﻨاه
ببرﻧد.
ابرﻫﻪ در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻣﻜﻪ قﻮاى خﻮد را ﻣﻨظﻢ ساخت و آﻣادة ورود بﻪ ﻛعبﻪ شد؛ چﻮن ابرﻫﻪ با
ﻟشﻜرش بﻪ وادى " ﻣُحسر" ـ بﻴﻦ ﻣزدﻟفﻪ و ﻣﻨﻰ ـ رسﻴد ،فﻴﻞ ﻛﻼن زاﻧﻮ زد و بﻪ سﻮى ﻛعبﻪ
حرﻛت ﻧﻜرد؛ چﻮن روى آن را بﻪ سﻮى شﻤال ﻳا شرق ﻳا جﻨﻮب ﻣﻰﮔرداﻧدﻧد ،ﻣﻰدوﻳد؛
ﻣﮕر وقتﻰ روﻳش را بﻪ جاﻧب ﻛعبﻪ ﻣﻰﮔرداﻧدﻧد ،زاﻧﻮ ﻣﻰزد.
جنگ ابابيل با سپاه ابرهه
در ﻫﻤﻴﻦ اثﻨا خداوﻧد

پرﻧدﮔاﻧﻰ را بﻪ ﻧام ابابﻴﻞ فﻮج فﻮج بﻪ جﻨﮓ ﻟشﻜر ابرﻫﻪ فرستاد

تا آﻧﻬا را ذرﻳعﺔ سجﻴﻞ سﻨﮕباران ﻛردﻧد و درﻫﻢ ﻛﻮفتﻨد ،ﻛﻪ داستان آن در سﻮره فﻴﻞ بﻴان
ﮔردﻳده است.
اﻳﻦ پرﻧدﮔان شبﻴﻪ غچﻰ بﻮدﻧد ﻛﻪ ﻫر ﻛدام آﻧﻬا سﻪ سﻨﮕرﻳزه را بﻪ اﻧدازة ﻧخﻮد با خﻮد
حﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧد :ﻳﻚ سﻨﮓ در ﻣﻨﻘار و دو در پﻨجﻪﻫا .اﻳﻦ سﻨﮕﻬا بﻪ ﻫرﻛسﻰ ﻛﻪ اصابت
ﻣﻰﻛرد ،اعضاﻳش را تﻮتﻪ تﻮتﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮد و او را ﻫﻼك ﻣﻰساخت.
اﻣا ابرﻫﻪ را خداوﻧد

بﻪ ﻣرضﻰ ﻣبتﻼ ساخت ﻛﻪ اﻧﮕشتاﻧش رﻳخت ،ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ بﻪ صﻨعا

رسﻴد ،ﻣاﻧﻨد چﻮچﻪ ﻣرغﻰ شده بﻮد و سراﻧجام سﻴﻨﻪ اش سﻮراخ وقﻠبش ﻧﻤاﻳان ﮔردﻳد وبﻪ
ﻫﻼﻛت رسﻴد.
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فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! در اﻳﻦ چﻪ حﻜﻤتﻰ ﻧﻬفتﻪ بﻮد ﻛﻪ خـداوﻧد

ﻟشﻜر بزرگ و ﻧﻴروﻣﻨدى

را بﻪ وسﻴﻠﻪ پرﻧدﮔان ﻛﻮچﻜﻰ از بﻴﻦ ببرد ،و چرا ﻣخﻠﻮقات بزرﮔترى را براى ﻫﻼﻛت آﻧﻬا
ﻧفرستاد؟
اﻳﻦ حادثﻪ در ﻣاه ﻣحرم ،پﻨجاه و ﻳا پﻨجاه و پﻨج روز پﻴش از وﻻدت رسﻮل اﻛرم

بﻪ

وقﻮع پﻴﻮست ﻛﻪ برابر است با اواخر ﻣاه فبرورى و ﻳا ﻣاه ﻣارچ سال  570ﻣﻴﻼدى.
واقعﺔ فﻴﻞ ،ﻛراﻣتﻲ بﻮد ﻛﻪ خـداوﻧد

بﻪ حضرت ﻣحﻤد

و خاﻧﻮاده اش عطا فرﻣﻮد.

خبر حادثﺔ فﻴﻞ بﻪ دورترﻳﻦ ﻧﻘاط جﻬان ﻣتﻤدن آن روز رسﻴد و بدﻳﻦ ترتﻴب واقعﺔ فﻴﻞ
تﻮجﻪ جﻬاﻧﻴان را جﻠب ﻛرد و ﻫﻤﻪ را ﻣتﻮجﻪ عظﻤت و ﻣﻨزﻟت ﻛعبﺔ ﻣعظﻤﻪ ساخت و ثابت
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ خداوﻧد

اﻳﻦ خاﻧﻪ را براى تﻘدﻳس و عبادت خﻮد برﮔزﻳده است؛ و براى اﻣت

پﻴاﻣبر آخر زﻣان تا روز قﻴاﻣت قبﻠﻪ خﻮاﻫد بﻮد.
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آموختنیهای ماجرای اصحاب فيل
ـ حادثﺔ اصحاب فﻴﻞ ،حسد و ﻛﻴﻨﺔ ﻧصارى ﻧسبت بﻪ ﻣﻜﻪ و اعراب را آشﻜار ﻣﻰسازد.
ـ ﮔفتﮕﻮى عبداﻟﻤطﻠب با ابرﻫﻪ ،ﻧﻤاﻳاﻧﮕر حﻘﻴﻘت جﻨﮓ بﻴﻦ خدا و دشﻤﻨاﻧش ﻣﻰباشد.
ـ اﻳﻦ واقعﻪ ﻧشان دﻫﻨدة احترام و تعظﻴﻢ ﻣردم ﻧسبت بﻪ ﻛعبﺔ ﻣشرفﻪ ﻣﻰباشد.
ـ داستان اصحاب فﻴﻞ ،از دﻻﻳﻞ و ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻧبﻮت حضرت ﻣحﻤد
ـ خداوﻧد

شﻤرده ﻣﻰشﻮد.

حافظ و ﻧﮕﻬبان خاﻧﺔ خﻮد است.

ارزيابی
 1ـ ابرﻫﻪ چﻪ ﻛسﻰ بﻮد ،و چرا بﻪ ﻣﻜﻪ ﻟشﻜر ﻛشﻰ ﻛرد؟
 2ـ فﻴﻞ ابرﻫﻪ در ﻛدام ﻣﻨطﻘﻪ بﻪ زﻣﻴﻦ زاﻧﻮ زد؟
 3ـ ﻣاجراى اصحاب فﻴﻞ در ﻛدام تارﻳخ بﻪ وقﻮع پﻴﻮست؟
 4ـ ابرﻫﻪ و ﻟشﻜرﻳاﻧش در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻣﻜﻪ بﻪ چﻪ فرجاﻣﻰ روبرو شدﻧد؟
کارخانهگی
شاﮔردان چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻫﻼﻛت اصحاب فﻴﻞ را ﻣختصرا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس هفتم

نسب حضرت محمد
حضرت ﻣحﻤد

از ﻧﮕاه ﻧسب ،شرﻳف ترﻳﻦ ﻣردﻣان ،و از ﻧظر زﻳباﻳﻰ و اخﻼق ﻛاﻣﻠترﻳﻦ

آﻧﻬا بﻮد ﻛﻪ سﻠسﻠﺔ ﻧسب اﻳشان چﻨﻴﻦ است:
ﻣحﻤد

بﻦ عبد اﷲ بﻦ عبد اﻟﻤطﻠب بﻦﻫاشﻢ بﻦ عبد ﻣﻨاف ،ﻛﻪ در پشت بﻴست و ﻳﻜﻢ

بﻪ عدﻧان ﻣﻰرسد و عدﻧان از اوﻻدة اسﻤاعﻴﻞ
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب سﻠسﻠﺔ ﻧسب آﻧحضرت

بﻮد.

بﻪ حضرت اسﻤاعﻴﻞ و از آن بﻪ حضرت ابراﻫﻴﻢ

عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم ﻣﻰرسد.
پﻴاﻣبر

در بارة ﻧسب خﻮﻳش ﻣﻰفرﻣاﻳد " :خداوﻧد

ﻛﻨاﻧﻪ را از اوﻻد اسﻤاعﻴﻞ،

قرﻳش را از ﻛﻨاﻧﻪ ،بﻨﻲﻫاشﻢ را از ﻣﻴان قرﻳش و ﻣﻦ را از بﻨﻰﻫاشﻢ برﮔزﻳد " ؛ پس حضرت
ﻣحﻤد

برﮔزﻳدة برﮔزﻳده ﮔان است.

عﻠ ّﻮ و شرف ﻧسب ،طبعا در دﻟﻬا تأثﻴر خﻮد را دارد؛ زﻳرا ﻣردم عادتا پﻴشﻮاﻳﻰ را ـ چﻪ
بﻪ ﮔﻮﻧﺔ پﻴاﻣبرى باشد و چﻪ بﻪ صﻮرت پادشاﻫﻰ ـ از اشخاص داراى ﻧسب عاﻟﻰ ،آسان
ﻣﻰپذﻳرﻧد؛ برخﻼف ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻧسب پاﻳﻴﻦ داشتﻪ باشد ،ﻣردم از قرار ﮔرفتﻦ در زﻳر پرچﻢ
وى خﻮددارى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
چﻮن خداوﻧد

حضرت ﻣحﻤد

را براى تحﻤﻞ بار سﻨﮕﻴﻦ ﻣسئﻮﻟﻴت ﻧب ّﻮت و پﻴاﻣبرى

آﻣاده ﻣﻰﻛرد ،براﻳش ﻧسب عاﻟﻰ ﻧﻴز فراﻫﻢ آورد تا ﻛﻤﻜﻰ باشد براى تجﻤع ﻣردﻣان در
اطراف اﻳشان.
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! با تﻮجﻪ بﻪ سﻠسﻠﺔ ﻧسب حضرت ﻣحﻤد

 ،بﮕﻮﻳﻴد ﻛﻪ آﻧحضرت از

ﻛدام دستﻪ عربﻬا (عرب بائده ،ﻳا عرب عاربﻪ و ﻳا عرب ﻣستعربﻪ) بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد؟
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پدر و مادر حضرت محمد
عبداﷲ ﻣحبﻮب ترﻳﻦ پسران عبد اﻟﻤطﻠب بﻮد .بعد از اﻳﻨﻜﻪ قرﻳش با عبد اﻟﻤطﻠب در بارة
براﻳش ده

آب زﻣزم دعﻮى ﻛردﻧد ،عبد اﻟﻤطﻠب ﻧذر بﻪ ﮔردن ﮔرفت ﻛﻪ اﮔر خداوﻧد

پسر ﻧصﻴب ﻛﻨد ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا را بﻪ ﻧام خدا قرباﻧﻰ ﻛﻨد؛ عبد اﻟﻤطﻠب وقتﻰ صاحب ده فرزﻧد
و ﻳا بﻴشتر از آن شد ،در ﻣﻴان پسران خﻮد قرعﻪ اﻧداخت ،و قرعﻪ بﻪ ﻧام عبداﷲ ،پدر حضرت
ﻣحﻤد

برآﻣد .عبداﻟﻤطﻠب بار دﻳﮕر بﻴﻦ عبد اﷲ و ده شتر قرعﻪ اﻧداخت ﻛﻪ ﻛدام ازﻳﻦ

دو را قرباﻧﻰ ﻛﻨد اﻣا قرعﻪ بﻪ ﻧام عبد اﷲ بر آﻣد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب ده ده شتر را اضافﻪ ﻣﻰﻛرد
ﻟﻜﻦ ﻫر دفعﻪ قرعﻪ بﻪ ﻧام عبد اﷲ ﻣﻰبرآﻣد تا ﻛﻪ بﻪ ﻳﻚ صد شتر رسﻴد وقتﻴﻜﻪ بﻴﻦ عبداﷲ
و ﻳﻚ صد شتر قرعﻪ اﻧداخت اﻳﻦ بار قرعﻪ بﻪ ﻧام ﻳﻚ صد شتر برآﻣد ،بﻨابرآن عبد اﻟﻤطﻠب
ﻳﻚ صد شتر را در عﻮض ذبح پسر ﻣحبﻮبش عبد اﷲ فدﻳﻪ داد ،و سپس بﻬترﻳﻦ زﻧان ﻣﻜﻪ
را از ﻟحاظ ﻧسب بﻪ ﻧﻜاح وى در آورد ﻛﻪ آﻣﻨﻪ بﻨت وﻫب ﻧام داشت و در چﻬارﻣﻴﻦ پشت
بﻪ سﻠسﻠﺔ ﻧسب عبد اﷲ وصﻞ ﻣﻰشﻮد .دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ عبد اﷲ در راه بازﮔشت از سفر
شام ،در ﻳثرب (ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره) وفات ﻛرد و در ﻫﻤان جا بﻪ خاك سپرده شد .وى بﻪ ﻫﻨﮕام
ﻣرگ  25سال داشت.
پيامبر

در حالت يتيمی تولد يافت

زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ عبد اﷲ وفات ﻛرد ،آﻣﻨﻪ حاﻣﻠﻪ بﻮد و در بطﻦ او سردار عاﻟﻢ

قرار داشت؛

چﻮن خبر وفات عبد اﷲ بﻪ ﻣﻜﻪ رسﻴد ،آﻣﻨﻪ بﻬترﻳﻦ ﻣرثﻴﻪ را در سﻮگ او سرود.
تﻤاﻣﻰ ثروت عبد اﷲ پس از وفاتش ،پﻨج شتر ﻧر ،ﻳﻚ رﻣﺔ ﮔﻮسفﻨد و ﻳﻚ ﻛﻨﻴز حبشﻰ بﻪ
ﻧام ب َ َرﻛﻪ بﻮد .ب َ َرﻛﻪ ﻛﻪ بﻪ " ام اﻳﻤﻦ " شﻬرت داشت ،پرستار دوران ﻛﻮدﻛﻰ پﻴاﻣبر
و آﻧحضرت بﻪ او " ﻣادر" خطاب ﻣﻰﻛرد.
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بﻮد

فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! قرعﻪ در ﻣﻴان ذبح عبد اﷲ و ﻳا قرباﻧﻰ ﻛردن ﻳﻚ صد شتر ،چﻪ ﻣعﻨاﻳﻰ را
افاده ﻣﻰﻛﻨد؟ درﻳﻦ باره ﻧظر خﻮد را بﻴان دارﻳد.
ازدواج عبد اﷲ با آﻣﻨﻪ آغاز تﻮﻟد و پﻴاﻣبرى حضرت ﻣحﻤد

ﻧبﻮد؛ زﻳرا از رسﻮل اﷲ

پرسﻴده شد " :آغاز ﻛار پﻴاﻣبرى تان از ﻛجا بﻮد؟ فرﻣﻮد " :از دعاى پدرم ابراﻫﻴﻢ ،بشارت
عﻴسﻰ و خﻮاب ﻣادرم ﻛﻪ دﻳده بﻮد از وى ﻧﻮرى بﻴرون ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ قصرﻫاى شام از آن
روشﻦ ﻣﻰﮔردد ".
اﻛثرﻳت عﻠﻤا بﻪ اﻳﻦ ﻧظر اﻧد ﻛﻪ :آﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻮر را بﻪ ﻫﻨﮕام وضع حﻤﻞ خﻮد دﻳده بﻮد.
بﻴرون شدن ﻧﻮر از وجﻮد آﻣﻨﻪ ،اشاره است بﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧچﻪ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮزاد ﻣبارك ﻣﻰآورد،
ﻧﻮرﻳست تابان ،ﻛﻪ بﻪ برﻛت آن ﻣردم روى زﻣﻴﻦ ﻫداﻳت ﻣﻰشﻮﻧد و تارﻳﻜﻰﻫاى شرك
زوال ﻣﻰﻳابد.
آموختنیهای درس
ـ حضرت ﻣحﻤد

از ﻧﮕاه ﻧسب ـ پدرى و ﻣادرى ـ شرﻳف ترﻳﻦ ﻣردﻣان بﻮد.

ـ حضرت ﻣحﻤد

از ﻧسﻞ عرب عدﻧاﻧﻰ ،ﻳعﻨﻰ ﻣستعربﻪ بﻮد.

ـ اثبات شرافت قرﻳش ،و اﻳﻨﻜﻪ حضرت ﻣحﻤد

برﮔزﻳدة اوﻻد آدم است.

ـ داشتﻦ ﻧسب عاﻟﻰ ،پﻴشبرد اﻣﻮر رﻫبرى را آسان و عام پذﻳر ﻣﻰسازد.
ـ ﻣﻴﻼد حضرت ﻣحﻤد

در حﻘﻴﻘت ﻧﻮر درخشاﻧﻰ بﻮد ﻛﻪ جﻬان از پرتﻮ آن روشﻦ

شد و تارﻳﻜﻰ شرك زوال ﻳافت ،اﻳﻦ ﻫﻤان خﻮاب آﻣﻨﻪ بﻮد ﻛﻪ در عاﻟﻢ واقعﻴت تحﻘق ﻳافت.
 ﻳتﻴﻢ تﻮﻟد ﻳافتﻦ وى و سپس تربﻴت او با داشتﻦ شخصﻴتﻰ بﻰ ﻣاﻧﻨد در صدق ﻧبﻮت اوتأثﻴر ﮔزار بﻮد و ﻧفسﻴت ﻣردم را بﻴشتر آﻣاده ﻣﻰساخت.
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ارزيابی
الف :بﻪ سؤاﻻت ذﻳﻞ جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـ از حضرت ﻣحﻤد

تا عدﻧان چﻨد پشت وجﻮد دارد؟

 2ـ عبد اﻟﻤطﻠب چرا ﻧذر ﻛرد ﻛﻪ ﻳﻚ پسر خﻮد را قرباﻧﻰ ﻛﻨد ،و چﮕﻮﻧﻪ بﻪ ﻧذر خﻮد وفا
ﻧﻤﻮد؟
 3ـ پدر حضرت ﻣحﻤد

در ﻛجا وفات ﻛرد ،و ﻫﻨﮕام وفات چﻨد ساﻟﻪ بﻮد؟

 4ـ برﻛﻪ ،ﻳا ام اﻳﻤﻦ چﻪ ﻛسﻰ بﻮد؟
ب :جﻤﻼت زﻳر را با ﻧﻮشتﻦ ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب در جاﻫاى خاﻟﻰ تﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴد:
 1ـ عبد اﻟﻤطﻠب ﻧذرﻛرده بﻮد ﻛﻪ اﮔر  ...............براﻳش ﻧصﻴب ﻛﻨد ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا را بﻪ
ﻧام خدا قرباﻧﻰ ﻛﻨد.
 2ـ برﻛﻪ  ............دوران ﻛﻮدﻛﻰ پﻴاﻣبر

بﻮد.

 3ـ تﻤام ثروت عبد اﷲ بعد از ﻣرﮔش ،پﻨج شتر ،ﻳﻚ  ................و ﻳﻚ  ......حبشﻰ بﻮد.
 4ـ وقتﻰ خبر وفات عبد اﷲ بﻪ ﻣﻜﻪ رسﻴد ،آﻣﻨﻪ در سﻮگ وى بﻬترﻳﻦ  .............را سرود.
کارخانهگی
شاﮔردان درﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳﻚ صفحﻪ راجع بﻪ شرافت ﻧسب حضرت ﻣحﻤد
بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس هشتم

والدت حضرت محمد
قبﻞ از اﻳﻦ ،راجع بﻪ سﻠسﻠﺔ ﻧسب آﻧحضرت

ﻣعﻠﻮﻣات ﻻزم بدست آوردﻳد ،و

ﻫﻤچﻨان بﻪ پﻴش زﻣﻴﻨﻪﻫاى اﻳﻦ ﻣﻴﻼد با سعادت اشاره شد ،ﻣاﻧﻨد دعاى ابراﻫﻴﻢ و بشارت
عﻴسﻰ عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم ،خﻮاب آﻣﻨﻪ ،حفر چاه زﻣزم و ﻣاجراى اصحاب فﻴﻞ؛ در اﻳﻦ درس
ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ وﻻدت آﻧحضرت

چﮕﻮﻧﻪ صﻮرت ﮔرفت؟

تاريخ والدت
حضرت سﻴد اﻟﻤرسﻠﻴﻦ ،ﻣحﻤد

باﻣداد روز دوشﻨبﻪ دوازدﻫﻢ ربﻴع اﻻول ،عام اﻟفﻴﻞ

(ساﻟﻰ ﻛﻪ ابرﻫﻪ ،واﻟﻰ ﻧجاشﻰ در ﻳﻤﻦ ،با فﻴﻞﻫا و ﻟشﻜر فراوان بﻪ قصد تخرﻳب ﻛعبﺔ
شرﻳف ،بﻪ ﻣﻜﻪ آﻣد) در خاﻧﺔ ابﻮطاﻟب واقع شعب بﻨﻰﻫاشﻢ ،چشﻢ بﻪ جﻬان ﮔشﻮد؛ اﻳﻦ
روز ﻣطابق بﻮد بﻪ بﻴستﻢ اپرﻳﻞ سال  570ﻣﻴﻼدى.
بﻰ تردﻳد ،اﻳﻦ روز ،فرخﻨده ترﻳﻦ روز در تارﻳخ جﻬان و بشرﻳت بﻮد .اﻣا در رابطﻪ بﻪ
چﮕﻮﻧﮕﻰ وﻻدت اﻳشان ،آﻣﻨﻪ ،ﻣادر آﻧحضرت ﻣﻰﮔﻮﻳد " :ﻫﻨﮕام وضع حﻤﻞ ،از وجﻮدم
ﻧﻮرى تابﻴدن ﮔرفت ﻛﻪ ﻛاخﻬاى شام در برابر آن روشﻦ شد ".

ﻣحﻞ خاﻧﺔ ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

ﻛﻪ در حال حاضر در آن ﻛتابخاﻧﻪ وجﻮد دارد
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طبرى و بﻴﻬﻘﻰ در تﻮارﻳخ خﻮد ﻣﻰﻧﻮﻳسﻨد :ﻫﻨﮕام وﻻدت حضرت ﻣحﻤد

حﻮادث

خارق اﻟعاده ﻳﻰ در جﻬان رخ داد از آن جﻤﻠﻪ چﻬارده ﻛﻨﮕرة اﻳﻮان ﻛسرى (خسرو
ﻧﻮشﻴروان شﻬﻨشاه اﻳران) فرو رﻳخت ،آتش آتشﻜده زردشتﻴان خاﻣﻮش شد ،ﻣعبدﻫاى
اطراف درﻳاچﺔ ساوه بعد از خشﻚ شدن آب درﻳاچﻪ ،وﻳران ﮔردﻳد.

فعاليت
وقﻮع حﻮادث خارق اﻟعاده در جﻬان ،بﻪ ﻫﻨﮕام وﻻدت آﻧحضرت

چﻪ دﻻﻟتﻫا دارد؟

در اﻳﻦ باره شاﮔردان ﻧظر بدﻫﻨد.

نامگذاری حضرت محمد
با وﻻدت حضرت ﻣحﻤد

 ،آﻣﻨﻪ ﻛسﻰ را ﻧزد عبد اﻟﻤطﻠب فرستاد تا وﻻدت ﻧﻮاده

اش را بشارت دﻫد .عبد اﻟﻤطﻠب آﻣد و بﻪ چﻬرة ﻧﻮزاد ﻧﮕاه ﻛرد ،بسﻴار شادﻣان شد؛
ﻧﻮزاد را برداشت و بﻪ داخﻞ خاﻧﺔ ﻛعبﻪ برد ،حﻤد و شﻜر خداوﻧد

را بﻪ جاى آورد و

بﻪ درﮔاﻫش دعا ﻛرد و او را " ﻣح ّﻤد " ﻧاﻣﻴد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧام در ﻣﻴان عربﻬا ﻧا آشﻨا بﻮد؛ زﻳرا
عربﻬا فرزﻧدان خﻮد را بﻪ ﻧاﻣﻬاﻳﻲ ﻧاﻣﮕذارى ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ دﻻﻟت بﻪ سختﻰ و خشﻮﻧت و
قﻬر ﻣﻰﻧﻤﻮد ،ﻣاﻧﻨد حرب ،صخر ،ﻣره ،اسد  ...وغﻴره.
با وجﻮدى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧام (ﻣح ّﻤد) در ﻣﻴان عربﻬا اسﻤﻰ ﻧا آشﻨا و ﻳا حد اقﻞ ﻧادر بﻮد ،اﻣا
خداوﻧد
ﻳﻘﻴﻨا تﻨﻬا اﷲ

بﻪ عبد اﻟﻤطﻠب بﻬترﻳﻦ ﻧاﻣﻬا را اﻟﻬام ﻛرد تا ﻣدﻟﻮل آن حﻤد و ثﻨا بﻮده باشد،
ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ رساﻟت خﻮﻳش را بﻪ دوش چﻪ ﻛسﻰ بﮕذارد.

عبد اﻟﻤطﻠب طبق رواج ﻣعﻤﻮل عربﻬا ،آﻧحضرت
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را روز ﻫفتﻢ وﻻدت ،ختﻨﻪ ﻛرد.

فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! از اﻳﻦ رواﻳت آﻣﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد :در وقت وضع حﻤﻞ ،از ﻣﻦ ﻧﻮرى تابﻴدن
ﮔرفت ﻛﻪ ﻛاخﻬاى شام را روشﻦ ﻛرد ،چﻪ برداشت دارﻳد؟
عبد اﻟﻤطﻠب چرا ـ بر خﻼف ﻣعﻤﻮل ـ ﻧام ﻧا آشﻨاﻳﻰ را براى ﻧﻮاسﺔ خﻮد برﮔزﻳد؟

آموختنیهای درس
ـ ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرﮔﻰ و ﻧب ّﻮت آﻧحضرت از ﻫﻤان ﻟحظﺔ ﻧخستﻴﻦ وﻻدت اﻳشان آشﻜار بﻮد.
ـ اﻧتخاب ﻧام " ﻣح ّﻤد " ﻧﻴز ﻛار غﻴر ﻣعﻤﻮل و ﻧشاﻧﺔ وﻻدت فﻮق اﻟعاده بﻮد.
ـ ختﻨﺔ اطفال ،از سﻨتﻫاى ابراﻫﻴﻢ

است ،ﻛﻪ قبﻞ از اسﻼم ﻧﻴز در ﻣﻴان عربﻫا

ﻣراعات ﻣﻰشد.
ارزيابی
الف:بﻪ سؤالﻫاي ذﻳﻞ پاسخ بﮕﻮﻳﻴد:
 1ـ حضرت ﻣحﻤد

در ﻛدام سال بﻪ دﻧﻴا آﻣد ،و اﻳﻦ سال با ﻛدام سال عﻴسﻮى ﻣصادف

بﻮد؟
 2ـ حضرت ﻣحﻤد

در ﻛجا بﻪ دﻧﻴا آﻣد؟

 3ـ عبد اﻟﻤطﻠب چرا ﻧﻮاسﺔ خﻮد را بﻪ ﻧاﻣﻰ ﻧا آشﻨا ﻧاﻣﮕذارى ﻛرد؟
 4ـ وقتﻰ ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد

تﻮﻟد شد ،ﻣادرش آﻣﻨﻪ چﻪ چﻴز را ﻣشاﻫده ﻛرد ؟

ب :جﻤﻼت زﻳر را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب تﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴد:
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 1ـ از آن جﻤﻠﻪ چﻬارده ﻛﻨﮕرة  ..............فرو رﻳخت.
 2ـ ﻣعبدﻫاى اطراف  .......................وﻳران ﮔردﻳد.
 3ـ خداوﻧد بﻪ عبد اﻟﻤطﻠب بﻬترﻳﻦ  ................ﻛرد.
 4ـ آﻧحضرت

را در روز ﻫفتﻢ  ..................ﻛردﻧد.

کارخانهگی
شاﮔردان تارﻳخ وﻻدت آﻧحضرت را ﻫﻤراه با حﻮادث خارق اﻟعاده ﻳﻰ ﻛﻪ در اثﻨاى تﻮﻟد
اﻳشان در جﻬان رخ داد ،در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس نهم

دوران شير خواره گی
ﻣعﻠﻮﻣات بدست آوردﻳد،
در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ تارﻳخ وﻻدت آﻧحضرت
وﻫﻤچﻨان داﻧستﻴد ﻛﻪ ﻫﻤزﻣان با وﻻدت اﻳشان حﻮادث خارق اﻟعاده ﻳﻰ در جﻬان روى
داد ،ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬا دﻻﻟت بﻪ ﻳﻚ تحﻮل عظﻴﻢ داشت؛ درﻳﻦ درس ﻣسﻴر زﻧدﮔﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮد
فرخﻨده را پﻰ ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.
دايههای حضرت محمد
شﻴر داد «ثﻮﻳبﻪ»
ﻧخستﻴﻦ زﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫفتﻪ پس از خﻮردن شﻴر ﻣادر ،بﻪ آﻧحضرت
) وابﻮ سﻠﻤﻪ بﻦ عبداﻻسد
ﻛﻨﻴز ابﻮﻟﻬب بﻮد ،ﻛﻪ پﻴش ازﻳﻦ بﻪ حﻤزه (ﻛاﻛاى آﻧحضرت
اﻟﻤخزوﻣﻰ ﻧﻴز شﻴر داده بﻮد.
عربﻬا عادت داشتﻨد براى سﻼﻣت فرزﻧدان خﻮد از بﻴﻤارىﻫاى ﻣﻮجﻮد در شﻬرﻫا ،و
براى ﻧﻴروﻣﻨدى جسﻢ و روان ﻛﻮدﻛان و آﻣﻮختﻦ عربﻰ فصﻴح ،اطفال خﻮد را بﻪ داﻳﻪﻫاى
صحراﻧشﻴﻦ ﻣﻰسپردﻧد .زﻧان بادﻳﻪ بﻨﻰ سعد در فصاحت و اداى وظﻴفﺔ داﻳﮕﻰ شﻬرت
بﻮد ،ﻛﻪ
داشتﻨد .عبداﻟﻤطﻠب ـ طبق ﻣعﻤﻮل ـ در جستجﻮى داﻳﻪ ﻳﻰ براى آﻧحضرت
اﻳﻦ سعادت ﻧصﻴب حﻠﻴﻤﻪ بﻨت ابﻰ ذؤﻳب ،از قبﻴﻠﺔ بﻨﻰ سعد ،ﻣربﻮط قبﻴﻠﺔ بزرگ ﻫﻮازن
ﮔردﻳد.
فعاليت
شاﮔردان راجع بﻪ تأثﻴر فضاى بادﻳﻪ و صحرا ،در تربﻴﻪ و پرورش اطفال ،ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.

در ميان قبيلۀ بنی سعد
محمد
حﻠﻴﻤﻪ پس از تحﻮﻳﻞ ﮔرفتﻦ حضرت ﻣحﻤد  ،خﻴر و برﻛت فراواﻧﻰ ﻳافت ﻛﻪ از آن
سخت در شﮕفت شد .ﻣا تفصﻴﻞ اﻳﻦ ﻣطﻠب را از زبان خﻮد حﻠﻴﻤﻪ ﻣﻰشﻨﻮﻳﻢ:
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حﻠﻴﻤﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻫﻤراه شﻮﻫرم (حارث بﻦ عبد اﻟع ّزى) با شﻤارى از زﻧان قبﻴﻠﻪ بﻨﻰ سعد،
در جستجﻮى ﻧﻮزاد شﻴرخﻮار بر آﻣدﻳﻢ .اﻳﻦ در ساﻟﻰ بﻮد ﻛﻪ خشﻜساﻟﻰ و قحطﻰ چﻴزى
براى ﻣا ﻧﮕذاشتﻪ بﻮد .ﻣاده شتر پﻴرى داشتﻴﻢ ،سﻮﮔﻨد بﻪ خدا ﻳﻚ قطره شﻴر ﻧﻤﻰداد،
تﻤام شب از ﮔرﻳﻪ ﻧﻮزاد ﮔرسﻨﺔ خﻮد ﻧﻤﻰخﻮابﻴدﻳﻢ ،در پستاﻧﻢ شﻴر ﻧبﻮد ،پشت ﻣاده اﻻغ
ﻣا جراحت داشت.
بر ﻣاده اﻻغ سفﻴدى ﻛﻪ داشتﻴﻢ سﻮار شدم ،از ضعﻴفﻰ و ﻻغرى چﻨان آﻫستﻪ حرﻛت
ﻣﻰﻛرد ﻛﻪ ﻫﻤراﻫاﻧﻢ را خستﻪ ساخت؛ تا اﻳﻨﻜﻪ بﻪ ﻣﻜﻪ رسﻴدﻳﻢ و بﻪ سراغ ﻧﻮزادان شﻴرخﻮار
رفتﻴﻢ.
را بﻪ ﻫﻤﻪ زﻧان عرضﻪ ﻛرده بﻮدﻧد ،وﻟﻰ تﻤاﻣﻰ آﻧﻬا پس ازﻳﻨﻜﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشد
ﻣحﻤد
ﻳتﻴﻢ است ،از پذﻳرفتﻦ وى ابا ﻣﻰورزﻳدﻧد؛ زﻳرا ﻣا زﻧان از پدر ﻧﻮزاد اﻣﻴد احسان داشتﻴﻢ و
با خﻮد ﻣﻰﮔفتﻴﻢ :او ﻳتﻴﻢ است ،ﻣادر و پدر ﻛﻼﻧش چﻪ ﻛﻤﻜﻰ بﻪ ﻣا خﻮاﻫﻨد ﻛرد؟ زﻧان
ﻫﻤراﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻛﻮدﻛان شﻴرخﻮار ﻳافتﻨد بجز ﻣﻦ .چﻮن عزم بازﮔشت ﻛردﻳﻢ ،بﻪ شﻮﻫرم
ﮔفتﻢ :دوست ﻧدارم در ﻣﻴان ﻫﻤراﻫاﻧﻢ بدون ﻧﻮزاد برﮔردم ،قسﻢ بﻪ خدا آن ﻳتﻴﻢ را ﻣﻰﮔﻴرم.
ﮔفت :خﻮب است ،شاﻳد خداوﻧد بﻪ واسطﺔ او بﻪ ﻣا برﻛتﻰ ارزاﻧﻰ فرﻣاﻳد.
حﻠﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳد :چﻮن او را ﮔرفتﻢ و بﻪ ﻣﻨزﻟﮕاه خﻮد بازﮔشتﻢ ،پستاﻧﻢ پر از شﻴر شد ،او
شﻴر خﻮرد و سﻴر شد و پسرم ﻧﻴز .ﻫﻤچﻨان شتر ﻣادة ﻣا ﻛﻪ ﻳﻚ قطره شﻴر ﻧداشت ،پستاﻧش
ﻣﻤﻠﻮ از شﻴر ﮔردﻳد ،با شﻮﻫرم شﻴر آن را ﻧﻮشﻴدﻳﻢ .شﻮﻫرم ﮔفت :حﻠﻴﻤﻪ! ﻣﻰداﻧﻰ ﻧفس
پر برﻛتﻰ ﻧصﻴب ﻣا شده است .آن شب سﻴر و آرام خﻮابﻴدﻳﻢ ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ قبﻞ از آن از
ﮔرﻳﺔ طفﻠﻢ ،خﻮاب ﻧداشتﻴﻢ.
فرداى آن شب ،ﻣﻦ بر ﻣاده اﻻغ خﻮد ﻧشستﻪ و ﻧﻮزاد را با خﻮد برداشتﻢ .قسﻢ بﻪ چﻨان از
ﻫﻤراﻫاﻧﻢ پﻴشﻰ ﮔرفتﻢ ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻳﻚ از اﻻغﻫا ﻧﻤﻰتﻮاﻧست بﻪ آن برابرى ﻛﻨد.
بﻪ بادﻳﺔ بﻨﻰ سعد رسﻴدﻳﻢ ،سرزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ با خشﻜساﻟﻰ و قحطﻰ بﻰ ﻧظﻴرى دچار بﻮد،
ﮔﻮسفﻨداﻧﻢ سﻴر و پرشﻴر از چراﮔاه ﻣﻰآﻣدﻧد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ در پستان ﻫﻴچ حﻴﻮان دﻳﮕرى
شﻴر ﻧبﻮد؛ چﻮپانﻫا سرزﻧش ﻣﻰشدﻧد و بﻪ آﻧﻬا ﮔفتﻪ ﻣﻰشد :شﻤا ﻫﻢ ﮔﻮسفﻨدان خﻮد
را بﻪ جاﻳﻰ ببرﻳد ﻛﻪ چﻮپان حﻠﻴﻤﻪ ﻣﻰبرد ،اﻣا بازﻫﻢ ﮔﻮسفﻨدان شان ﻳﻚ قطره شﻴر
ﻧداشتﻨد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب خﻴر و برﻛت از جاﻧب خداوﻧد برﻣا افزوﻧﻰ ﻣﻰﻳافت تا آﻧﻜﻪ
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آﻧحضرت دو ساﻟﻪ شد و او را از شﻴر ﮔرفتﻢ .در اﻳﻦ ﻣدت ﻧشﻮ و ﻧﻤﻮى آﻧحضرت
ﻧﻴز فﻮق اﻟعاده بﻮد.
سراﻧجام او را ﻧزد ﻣادرش آوردﻳﻢ ،ﻣﮕر سخت عﻼقﻪ ﻣﻨد بﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧزد ﻣا باقﻰ بﻤاﻧد؛ زﻳرا
ﻣا پﻴﻮستﻪ برﻛات وجﻮدش را ﻣﻰدﻳدﻳﻢ ،بﻨابرآن ﻣﻜررا ً تﻘاضا بﻪ عﻤﻞ آوردﻳﻢ ﻛﻪ ﻣادرش
فرزﻧد خﻮد را ﻧزد ﻣا بﮕذارد تا بزرگ شﻮد؛ اخﻴرا ً پذﻳرفت و ﻣا ﻛﻮدك را دوباره با خﻮد
بﻪ بادﻳﻪ برﮔرداﻧدﻳﻢ.
واقعۀ شق الصدر
بﻪ بادﻳﺔ بﻨﻰ سعد بازﮔشت ،بﻨا بﻪ قﻮل راجح سال چﻬارم
پس ازﻳﻦ ﻛﻪ آﻧحضرت
وﻻدتش ،حادثﺔ شق اﻟصدر (شﮕافتﻦ سﻴﻨﻪ) اﻳشان رخ داد .حﻠﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳد :آﻧحضرت
و برادر(رضاعﻰ) اش ،در عﻘب خاﻧﺔ ﻣا ﻣشغﻮل بازى بﻮدﻧد ﻛﻪ ﻧاﮔاه برادرش دوﻳده آﻣد
بﻪ ﻣﻦ و پدرش ﮔفت :دو ﻧفر سفﻴد پﻮش ﻧزد برادر قرﻳشﻰ ام (ﻣحﻤد ) آﻣدﻧد ،او
را ﮔرفتﻨد ،بﻪ زﻣﻴﻦ خﻮاباﻧدﻧد و سﻴﻨﻪ او را شﮕافتﻨد .ﻣﻦ و پدرش برخاستﻴﻢ و دوﻳدﻳﻢ،
را اﻳستاده ﻳافتﻴﻢ ﻛﻪ رﻧﮕش پرﻳده بﻮد ،وقتﻰ ﻣا را دﻳد ،ﮔرﻳﻪ وزارى ﻧﻤﻮد.
آﻧحضرت
ﻣﻦ و پدرش او را بﻪ آغﻮش ﻛشﻴده ﮔفتﻴﻢ :پدر و ﻣادرم فداﻳت ،ترا چﻪ شده ؟ ﮔفت:
دو ﻧفر آﻣدﻧد ،ﻣرا بﻪ زﻣﻴﻦ خﻮاباﻧدﻧد ،سﻴﻨﻪ ام را شﮕافتﻨد ،و درﻳﻨجا حضرت اﻧس از زبان
آﻧحضرت قصﻪ ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ قﻠبﻢ را ﻛشﻴده و از آن پارچﻪ خﻮن سﻴاه را بﻴرون ﻧﻤﻮدﻧد و
ﮔفتﻨد اﻳﻦ حصﻪ شﻴطان است .باز قﻠبﻢ را در تشت طﻼﻳﻰ بﻪ آب زﻣزم شستﻪ و سپس آن
را بﻪ حاﻟت اوﻟﻰ برﮔرداﻧدﻧد.
حضرت اﻧس ـ خادم آﻧحضرت ـ ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻣﻦ اثر دوخت را در سﻴﻨﺔ آﻧحضرت
ﻣﻰدﻳدم.

فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! شق اﻟصدر ،ﻳعﻨﻰ شﮕافتﻦ سﻴﻨﻪ آﻧحضرت
اﻳشان ،بﻪ چﻪ دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد؟ درﻳﻦ باره ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻴد.
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و شست و شﻮي قﻠب

بازگشت به آغوش مادر
را بﻪ ﻣادرش برﮔرداﻧد.
حﻠﻴﻤﻪ بعد از حادثﺔ شق صدر ترسﻴد و آﻧحضرت
حضرت ﻣحﻤد تا شش ساﻟﮕﻰ ﻧزد ﻣادر خﻮد ﻣاﻧد ،اﻣا دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ حادثﺔ ﻫﻮﻟﻨاك
را تﻜان داد ،ﻛﻪ ﻣرگ ﻣادر ﻣﻬرباﻧش بﻮد.
دﻳﮕرى ﻣسﻴر زﻧدﮔﻰ آﻧحضرت
آموختنیهای درس
بر زﻧدﮔﻰ حضرت حﻠﻴﻤﻪ ،خاﻧﻮاده و ﻣﻮاشﻰ اش.
ـ ظﻬﻮر برﻛات پﻴاﻣبر
ـ آﻧچﻪ را خداوﻧد براى بﻨده بر ﻣﻰﮔزﻳﻨد ،بﻬتر وپر برﻛت تر است ،درﻳﻦ داستان
خداوﻧد تعاﻟﻰ براى حﻠﻴﻤﻪ ﻛﻮدك ﻳتﻴﻤﻰ را برﻣﻰ ﮔزﻳﻨد ،و خﻴر و برﻛت فراواﻧﻰ
ﻣﻰبﻴﻨد.
ـ تأثﻴر زﻧدﮔﻰ صحراﻳﻰ در صحتﻤﻨدى جسﻢ ،پاﻛﻴزﮔﻰ ﻧفس ،ذﻛاوت عﻘﻞ ﻛﻮدك و
فصاحت ﻟﻬجﻪ.
ـ حادثﺔ شق صدر پﻴاﻣبر  ،از عﻼﻣات ﻧبﻮت است ﻛﻪ خداوﻧد او را براى ﻛار
براى عصﻤت از ﮔﻨاه و ﻧزول
عظﻴﻤﻰ بر ﻣﻰﮔزﻳﻨد .ﻫﻤچﻨان دﻟﻴﻞ آﻣادﮔﻰ آﻧحضرت
وحﻰ است.
ارزيابی
بعد از ﻣادرش ،شﻴر داد ،چﻪ ﻧام داشت؟
 1ـ اوﻟﻴﻦ زﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ پﻴاﻣبر
 2ـ حﻠﻴﻤﻪ چرا در ابتدا حاضر بﻪ ﮔرفتﻦ آﻧحضرت ﻧبﻮد؟
را با خﻮد برد ،چﻪ دﮔرﮔﻮﻧﻰﻫاﻳﻰ در خﻮد و
 3ـ حﻠﻴﻤﻪ بعد ازﻳﻨﻜﻪ حضرت ﻣحﻤد
در ﻣﻮاشﻰ خﻮد ﻣشاﻫده ﻛرد؟
رخ داد؟
 4ـ شق اﻟصدر چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد ،اﻳﻦ حادثﻪ در چﻨد ساﻟﮕﻰ آﻧحضرت
کارخانهگی
شاﮔردان حادثﺔ شق اﻟصدر را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس دهم

وفات بی بی آمنه
در درس ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳد ،بعد ازاﻳﻨﻜﻪ حادثﺔ شق اﻟصدر بﻪ وقﻮع پﻴﻮست ،حﻠﻴﻤﻪ سعدﻳﻪ
حضرت ﻣحﻤد

را بﻪ ﻣﻜﻪ باز ﮔرداﻧﻴد ،درﻣﻜﻪ بعد از سپرى شدن ﻣدتﻰ در زﻳر ساﻳﺔ

عطﻮفت ﻣادر ﻣﻬرباﻧش در عﻤر شش ساﻟﮕﻰ وى ﻣصﻴبت جاﻧﻜاﻫﻰ رو داد و حضرت
ﻣحﻤد

بار دﻳﮕر ﻳتﻴﻢ شد.

وفات بی بی آمنه
بﻰ بﻰ آﻣﻨﻪ براى ﻳادبﻮد شﻮﻫر فﻘﻴدش عبد اﷲ ،تصﻤﻴﻢ ﮔرفت از قبر وى در ﻳثرب (ﻣدﻳﻨﻪ)
دﻳدار ﻛﻨد ،از اﻳﻦ رو ﻫﻤراه فرزﻧد ﻳتﻴﻤش ﻣحﻤد

و خادﻣﻪ اش ب َ َرﻛﻪ (ام اﻳﻤﻦ) و

سرپرستش عبد اﻟﻤطﻠب ،ﻣﻜﻪ را بﻪ قصد ﻳثرب ترك ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﻣاه را در ﻳثرب سپرى
ﻛرد و سپس عزم ﻣﻜﻪ ﻧﻤﻮد ،اﻣا ﻫﻨﮕام بازﮔشت شدﻳدا ً بﻴﻤار شد ،تا اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨطﻘﺔ ابﻮاء
ـ ﻣﻨطﻘﻪ ﻳﻰ در بﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻣدﻳﻨﻪ ـ وفات ﻛرد .و در ﻫﻤان جا دفﻦ ﮔردﻳد در اﻳﻦ زﻣان
حضرت ﻣحﻤد

شش سال عﻤر داشت.

در سايۀ عطوفت جد مهربان
بعد از وفات آﻣﻨﻪ در ابﻮاء ،عبد اﻟﻤطﻠب آﻧحضرت

را بﻪ ﻣﻜﻪ باز ﮔرداﻧﻴد؛ شفﻘت و

عطﻮفت عبد اﻟﻤطﻠب بﻪ ﻧﻮاسﺔ ﻳتﻴﻤش ،ﻛﻪ تازه دچار ﻣصﻴبتﻰ شده بﻮد ،فزوﻧﻰ ﻣﻰﻳافت.
وى ﻧسبت بﻪ آﻧحضرت

ﻟطف و عﻨاﻳتﻰ ﻣبذول ﻣﻰداشت ﻛﻪ بﻪ ﻫﻴچ ﻳﻚ از فرزﻧدان

خﻮد ﻧشان ﻧﻤﻰداد؛ ﻫرﮔز او را تﻨﻬا ﻧﻤﻰﮔذاشت و او را بر پسراﻧش ﻣﻘدم ﻣﻰداشت.
عبداﻟﻤطﻠب شخص با وقار و پرﻫﻴبتﻰ بﻮد ،طﻮرى ﻛﻪ پسراﻧش جرأت ﻧﻤﻰﻛردﻧد روى
بساط او بﻨشﻴﻨﻨد ،ﻣﮕر رسﻮل اﷲ

.

بﻪ رواﻳت ابﻦ ﻫشام ،براى عبد اﻟﻤطﻠب در ساﻳﺔ ﻛعبﻪ بساطﻰ ﻫﻤﻮار ﻣﻰشد ،ﻧسبت ﻫﻴبت و
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احترام او ﻫﻴچ ﻳﻚ از پسراﻧش باﻻى آن بساط ﻧﻤﻰﻧشستﻨد ،اﻣا آﻧحضرت

ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻰ

بروﻣﻨد بﻮد ،روى بساط جدش ﻣﻰﻧشست؛ چﻮن ﻛاﻛاﻫاﻳش ﻣﻰخﻮاستﻨد او را دور ﻧﻤاﻳﻨد،
عبد اﻟﻤطﻠب ﻣﻰﮔفت :اﻳﻦ پسرم را بﻪ حال خﻮدش بﮕذارﻳد ،سﻮﮔﻨد بﻪ خدا حاﻟتﻰ دﻳﮕر
دارد .سپس عبد اﻟﻤطﻠب ﻫﻤراه آﻧحضرت

ﻣﻰﻧشست و بر سرش دست ﻣﻬر ﻣﻰﻛشﻴد

و از دﻳدن ﻛارﻫاﻳش شادﻣان ﻣﻰشد .اﻣا دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ آﻧحضرت

بار دﻳﮕر طعﻢ

تﻠخ از دست دادن جد ﻣﻬرباﻧش را چشﻴد.
فعاليت
دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ عبد اﻟﻤطﻠب حضرت ﻣحﻤد

را ﻧسبت بﻪ فرزﻧداﻧش ﻣﻘدم ﻣﻰداشت ،چﻪ

بﻮد؟
تحت کفالت کاکای دلسوز و مهربان
حضرت ﻣحﻤد

ﻫشت سال و دو ﻣاه و ده روز عﻤر داشت ﻛﻪ عبد اﻟﻤطﻠب ،جد

ﻣﻬرباﻧش وفات ﻛرد .عبد اﻟﻤطﻠب قبﻞ از وفات خﻮد سرپرستﻰ ﻧﻮاسﺔ ﻣحبﻮبش(حضرت
ﻣحﻤد

) را بﻪ ابﻮطاﻟب ﻛﻪ برادر سﻜﻪ عبد اﷲ پدر وى بﻮد ،سپرد.

ابﻮطاﻟب با بﻬترﻳﻦ شﻴﻮه از برادر زادة خﻮد سرپرستﻰ و ﻣراقبت ﻧﻤﻮد ،و او را با پسران
خﻮﻳش ﻫﻤراه ساخت ،بﻠﻜﻪ آﻧحضرت

را بر اﻳشان ﻣﻘدم داشتﻪ و احترام و عﻨاﻳتﻰ

خاص ﻧسبت بﻪ او روا ﻣﻰداشت .ابﻮطاﻟب بﻴشتر از چﻬﻞ سال پشتﻴبان آﻧحضرت

بﻮد

و از وى حﻤاﻳت ﻣﻰﻛرد و بﻪ خاطر او با ﻣردم دوستﻰ و ﻳا دشﻤﻨﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ در آﻳﻨده
بﻪ بخشﻰ از حﻤاﻳتﻫاى بﻰ درﻳغ ابﻮطاﻟب اشاره خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد.
حضرت محمد

و شبانی

ابﻮطاﻟب شخص بﻰ بضاعت و تﻨﮕدست بﻮد ،از اﻳﻦ رو آﻧحضرت

در حاﻟﻴﻜﻪ در سﻦ

ﻧﻮجﻮاﻧﻲ قرار داشت ،بﻪ خاطر ﻳارى رساﻧﻰ بﻪ ﻛاﻛاﻳش ابﻮطاﻟب ،شباﻧﻰ پﻴشﻪ ﻛرد .در اﻳﻦ
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از خﻮد و سائر پﻴاﻣبران خبر ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ چﻮپاﻧﻰ ﻛرده اﻧد.

باره حضرت ﻣحﻤد

در حدﻳث صحﻴح آﻣده است " :خداوﻧد ﻫﻴچ پﻴاﻣبرى را ﻧفرستاده ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮسفﻨد
چراﻧﻰ ﻧﻤﻮده است؛ صحابﻪ پرسﻴدﻧد :تﻮ ﻫﻢ ﻳا رسﻮل اﷲ؟ فرﻣﻮد :بﻠﻰ ،ﻣﻦ در بدل قرارﻳط
(پﻮل اﻧدﻛﻲ )ﮔﻮسفﻨدان اﻫﻞ ﻣﻜﻪ را ﻣﻰچراﻧدم " .
چراﻧدن ﮔﻮسفﻨدان براى پﻴاﻣبر
آن بﻮد .ﻫﻤچﻨان آﻧحضرت

آراﻣشﻰ را ﻣﻰبخشﻴد ﻛﻪ ﻧفس ﻣبارك شان خﻮاﻫان
در اﻧجام وظﻴفﺔ ﮔﻮسفﻨد چراﻧﻰ ،از خﻠﻮت و زﻳباﻳﻰ صحرا

ﻟذت ﻣﻰبرد ،و در آﻧجا ﻣتﻮجﻪ ﻣظاﻫر جﻼل و عظﻤت خداوﻧد

در طبﻴعت ﻣﻰﮔردﻳد؛

زﻳرا ﻫر ﻛدام از پدﻳدهﻫاى طبﻴعت ﻛﻪ در صحرا بﻪ ﻣشاﻫده ﻣﻰرسد ،از قبﻴﻞ آراﻣش شب،
ساﻳﺔ ﻣﻬتاب ،ﻧسﻴﻢ سحرﮔاﻫﻰ و  ...بﻪ اﻧسان رﻧﮕﻰ از پرورش ﻧفساﻧﻰ و آراﻣش روحاﻧﻰ
ﻣﻰبخشد ،ﻣاﻧﻨد صبر و بردبارى ،تأﻣﻞ و ﻣﻬرباﻧﻰ ،رحﻤت و دﻟسﻮزى بﻪ ضعﻴفان و از سﻮى
دﻳﮕر ﮔﻮسفﻨد چراﻧﻰ براى آﻧحضرت

ﻧﻮعﻰ تﻤرﻳﻦ رﻫبرى و قﻴادت بﻮد.

فعاليت
حضرت ﻣحﻤد

در ﮔﻮسفﻨد چراﻧﻰ چﻪ چﻴزى را تﻤرﻳﻦ ﻣﻰﻛرد و از ﻛدام چﻴزﻫا

ﻟذت ﻣﻰبرد؟
آموختنیهای درس
در طفﻮﻟﻴت رﻧج بﻰ ﻛراﻧﻰ را دﻳد؛ ﻳتﻴﻢ بﻪ دﻧﻴا آﻣد ،در شش
ـ حضرت ﻣحﻤد
ساﻟﮕﻰ ﻣادر ﻣﻬربان و دو سال بعد از آن جد دﻟسﻮز خﻮد را از دست داد؛ ﻳعﻨﻰ سﻪ بار
ﻳتﻴﻤﻰ ﻛشﻴد.
ـ شباﻧﻰ پﻴشﺔ شرﻳف است؛ حضرت ﻣحﻤد

و دﻳﮕر پﻴاﻣبران ـ عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم ـ ﻫﻤﻪ

شباﻧﻰ ﻛرده اﻧد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار در واقع تﻤرﻳﻨﻰ بﻮد براى رﻫبرى ﻣﻠتﻬا.
ـ اﻧسان باﻳد در خاﻧﻮاده و اجتﻤاع خﻮد ،عﻨصر ﻣفﻴد و فعال باشد و بﻪ ﻧﻴازﻣﻨدان دست
ﻛﻤﻚ و ﻳارى دراز ﻛﻨد.
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ارزيابی
الف :بﻪ سؤاﻟﻬاي زﻳر جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـ بﻰ بﻰ آﻣﻨﻪ در ﻛجا وفات ﻛرد و در ﻛجا بﻪ خاك سپرده شد؟
 2ـ پﻴاﻣبر

بﻪ ﻫﻨﮕام وفات ﻣادرش و عبد اﻟﻤطﻠب چﻨد سال داشت؟

 3ـ بعد از وفات عبد اﻟﻤطﻠب ،چﻪ ﻛسﻰ سرپرستﻰ حضرت ﻣحﻤد
 4ـ حضرت ﻣحﻤد

را بﻪ عﻬده ﮔرفت؟

در ﻛجا و براى چﻪ ﻛسﻰ ﮔﻮسفﻨد چراﻧﻰ ﻛرده است؟

ب :در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت صحﻴح عﻼﻣت ( ) و در برابر جﻤﻼت ﻧا درست عﻼﻣت ( )
بﮕذارﻳد.
 1ـ حضرت ﻣحﻤد

شش ساﻟﻪ بﻮد ﻛﻪ جد ﻣﻬرباﻧش وفات ﻛرد.

 2ـ آﻣﻨﻪ در ﻳثرب بﻴﻤار شد ،و در ﻫﻤاﻧجا وفات ﻛرد و بﻪ خاك سپرده شد.
 3ـ بعد از وفات عبد اﻟﻤطﻠب ،سرپرستﻰ حضرت ﻣحﻤد

را ابﻮطاﻟب بﻪ دوش

ﮔرفت.
 4ـ حضرت ﻣحﻤد

ﮔﻮسفﻨد چراﻧﻰ پﻴشﻪ ﻛرد تا ﻛﻤﻜﻰ بﻪ ابﻮطاﻟب ﻛﻨد.

کارخانهگی
شاﮔردان راجع بﻪ رﻧجﻫاﻳﻰ ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد
در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس يازدهم

حضرت محمد
حضرت ﻣحﻤد

در سفر شام

پس از وفات عبد اﻟﻤطﻠب تحت سرپرستﻰ و ﻣراقبت ﻛاﻛاﻳش

ابﻮطاﻟب قرار داشت ابﻮطاﻟب از آﻧحضرت

سخت ﻣراقبت ﻣﻰﻛرد.

سفر شام و ديدار با بحيرا
را ﻫﻤراه
بﻪ سﻦ دوازده ساﻟﮕﻰ رسﻴد ،ابﻮطاﻟب آﻧحضرت
چﻮن حضرت ﻣحﻤد
خﻮد در ﻛاروان تجارتﻰ بﻪ سفر شام برد ،وقتﻰ بﻪ ﻣﻨطﻘﻪ بصرى ـ از ﻣربﻮطات سرزﻣﻴﻦ
شام ـ رسﻴد ،راﻫبﻰ ﻣﻮسﻮم بﻪ بحﻴرا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨطﻘﻪ زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛرد ،در قرارﮔاه ﻛاروان
تجارتﻰ آﻣده و از حضرت ﻣحﻤد

و ﻛارواﻧﻴان استﻘبال ﮔرم بعﻤﻞ آورد.

عاليم نبوت حضرت محمد
را از عﻼئﻢ و صفاتﻰ ﻛﻪ داشت شﻨاختﻪ ،دست شان را ﮔرفتﻪ و
بحﻴرا حضرت ﻣحﻤد
ﮔفت :اﻳﻦ پسر سرور جﻬاﻧﻴان است ،و خداوﻧد اﻳﻦ پسر را بﻪ عﻨﻮان رحﻤتﻰ براى جﻬاﻧﻴان
بر ﻣﻰاﻧﮕﻴزد.
بزرﮔان قرﻳش از وى پرسﻴدﻧد :اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را چﮕﻮﻧﻪ داﻧستﻰ؟
بحﻴرا ﮔفت :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ شﻤا بﻪ اﻳﻦ ﮔردﻧﻪ ﻧزدﻳﻚ شدﻳد ،ﻫﻴچ سﻨﮓ و درختﻰ ﻧبﻮد ﻣﮕر
آﻧﻜﻪ تعظﻴﻢ ﻛرد ،ﻛﻪ اﻳﻨﻬا جز براى پﻴاﻣبر بﻪ ﻛسﻰ تعظﻴﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد .وى ﮔفت :ﻫﻤچﻨان از
ﻣﻬر ﻧبﻮتﻰ ﻣﻰشﻨاسﻢ ﻛﻪ در شاﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮجﻮان ﻣاﻧﻨد سﻴبﻰ وجﻮد دارد ،و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣطﻠب را
در ﻛتب ﻣﻰﻳابﻢ.
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! با استفاده از دروس ﮔذشتﻪ ،آﻳا عﻼﻳﻢ دﻳﮕر ﻧبﻮت حضرت ﻣحﻤد
را بﻪ خاطر دارﻳد؟
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نا تمام ماندن سفر شام و برگشت به سوی مکه
بحﻴرا از ابﻮطاﻟب خﻮاست ﻛﻪ آﻧحضرت را بﻪ شام ﻧبرد و بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔرداﻧد تا ﻣبادا
را ﻫﻤراه شﻤارى از

ﻳﻬﻮدﻳان بﻪ او آسﻴبﻰ برساﻧﻨد .ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ ابﻮطاﻟب آﻧحضرت
خدﻣتﮕاراﻧش بﻪ ﻣﻜﻪ فرستاد.
فعاليت

ﻳﻬﻮدﻫا اﮔر حضرت ﻣحﻤد را ﻣﻰشﻨاختﻨد ،چرا او را بﻪ قتﻞ ﻣﻰرساﻧدﻧد؟
آموختنیهای درس
 راﻫبان واقعﻰ ﻧصارى از عﻼﻳﻢ و اوصاف حضرت ﻣحﻤداست ﻣﻴداﻧﻨد ﻛﻪ ﻣحﻤد پﻴاﻣبر خداوﻧد براى بشرﻳت است.
 اثبات احترام سﻨﮓﻫا و درختان بﻪ حضرت ﻣحﻤدپﻴاﻣبران تعظﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
 -حضرت ﻣحﻤد

ﻛﻪ در ﻛتب شان ﻣﻮجﻮد
و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ چﻴزﻫا تﻨﻬا بﻪ

در اﻳﻦ سفر از تجارب بزرﮔان قرﻳش آﻣﻮخت.

ارزيابی
 -1حضرت ﻣحﻤد

در چﻨد ساﻟﮕﻰ و ﻫﻤراه ﻛﻰ بﻪ سفر شام رفت؟

 -2بحﻴرا ﻛﻰ بﻮد و چﮕﻮﻧﻪ صفات حضرت ﻣحﻤد

را ﻣﻰداﻧست؟

 -3بحﻴرا در ﻛجا زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛرد و چرا ﻣاﻧع سفر حضرت ﻣحﻤد

بﻪ شام شد؟

کارخانهگی
عﻼﻳﻢ ﻧبﻮت حضرت ﻣحﻤد

را ﻛﻪ بحﻴرا ﮔفتﻪ بﻮد در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس دوازدهم

حرب الفجار و حلف الفضول
حضرت ﻣحﻤد از ﻫﻤان آوان خرد ساﻟﻰ و ﻧﻮجﻮاﻧﻰ ،براى رﻫاﻳﻲ و ﻛﻤﻚ بﻪ ﻣظﻠﻮﻣﻴﻦ
ﻣشﻬﻮر است:
سعﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،از جﻤﻠﻪ دو ﻣﻮرد ﻣشارﻛت حضرت ﻣحﻤد
 -1حرب الفجار
چﻬارده ساﻟﻪ بﻮد ﻛﻪ جﻨﮓ فجار ﻣﻴان قرﻳش و قبﻴﻠﺔ ﻛﻨاﻧﻪ از ﻳﻚ
حضرت ﻣحﻤد
سﻮ و قبﻴﻠﺔ ﻫﻮازن از سﻮى دﻳﮕر بﻪ وقﻮع پﻴﻮست ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ قباﻳﻞ قرﻳش و ﻛﻨاﻧﻪ بﻪ پﻴروزى
دست ﻳافتﻨد.حضرت ﻣحﻤد در اﻳﻦ جﻨﮓ در پﻬﻠﻮي ﻛاﻛاﻫاﻳش ﻛﻪ براي دفاع از ﻣﻜﻪ ﻣﻲ
جﻨﮕﻴدﻧد ،قرار داشت.
اﻳﻦ جﻨﮓ بﻪ اﻳﻦ سبب بﻪ ﻧام جﻨﮓ فجار ﻧاﻣﻴده شده ﻛﻪ در آن حرﻣت حرم و ﻣاهﻫاى
حرام ﻛﻪ ﻧزد عرب ﻣﻘدس بﻮد ،پاﻳﻤال ﮔردﻳد.
 -2حلف الفضول (پيمان جوانمردان)
بﻪ تعﻘﻴب جﻨﮓ فجار ،در ﻣاه ذى اﻟﻘعده ﻫﻤان سال حﻠف اﻟفضﻮل صﻮرت ﮔرفت .بزرﮔان
قرﻳش (بﻨﻰﻫاشﻢ ،زﻫره و بﻨﻰ تﻤﻴﻢ بﻦ ﻣره) در خاﻧﻪ عبداﷲ بﻦ جدعان دور ﻫﻢ جﻤع شده و
پﻴﻤان بستﻨد ﻛﻪ ﻫرﮔاه ﻣظﻠﻮﻣﻰ را در ﻣﻜﻪ بﻴابﻨد ،چﻪ از ﻣردم ﻣﻜﻪ باشد ﻳا از ﻣﻨاطق دﻳﮕر ،بﻪ
درعﻘد
دادش برسﻨد ،و تا حق او را از دﻳﮕران ﻧﮕﻴرﻧد از پاى ﻧﻨشﻴﻨﻨد ،حضرت ﻣحﻤد
اﻳﻦ پﻴﻤان ﻛﻪ دفاع از اﻧسان ﻣظﻠﻮم و افتخار عرب شﻤرده ﻣﻰشد ،حضﻮر داشت.
ﻣحتﻮاى پﻴﻤان با عﻘﻴدة ﻧژاد پرستﻰ جاﻫﻠﻴت ﻛاﻣ ً
ﻼ تفاوت داشت.
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! ﻣحتﻮاى پﻴﻤان حﻠف اﻟفضﻮل را چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
انگيزۀ عقد پيمان
اﻧﮕﻴزه بستﻦ پﻴﻤان فضﻮل اﻳﻦ بﻮد :ﻣردى از قبﻴﻠﺔ زبﻴد از اﻫاﻟﻰ ﻳﻤﻦ ﻛاﻻﻳﻰ را بﻪ ﻣﻜﻪ آورد
و عاص بﻦ وائﻞ سﻬﻤﻰ ﻳﻜﻲ از بزرﮔان قرﻳش آﻧرا خرﻳدارى ﻛرد و سپس از دادن حق آن
شخص زبﻴدى خﻮد دارى ورزﻳد .ﻣرد زبﻴدى ﻧزد بزرﮔان قرﻳش شﻜاﻳت ﻛرد و از آﻧان
ﻛﻤﻚ خﻮاست ،وﻟﻰ ﻛسﻰ بﻪ حرف او تﻮجﻬﻰ ﻧﻜرد ،آن ﻣرد ﻧزدﻳﻚ ﻛعبﻪ اﻳستاده و با
سرودن اشعارى ﻣظﻠﻮﻣﻴت خﻮد را بﻴان داشتﻪ و از جﻮاﻧﻤردان ﻛﻤﻚ خﻮاست.
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اقدام بزرگان قريش در استرداد حق مظلوم
زبﻴر بﻦ عبداﻟﻤطﻠب ﻧزد بزرﮔان قرﻳش شتافت و براي داد خﻮاﻫﻲ اﻳﻦ ﻣرد ﻣظﻠﻮم دعﻮت
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ بزرﮔان قباﻳﻠﻰ ﻛﻪ در حﻠف اﻟفضﻮل از آﻧﻬا ﻳاد آورى شد ،ﻳﻜجا شدﻧد
و ﻧزد عاص بﻦ وائﻞ رفتﻪ و حق آن ﻣرد ﻣظﻠﻮم را از وى ﮔرفتﻨد.
بﻪ اشتراك خﻮد در حﻠف اﻟفضﻮل افتخار ﻛرده فرﻣﻮد ( :در خاﻧﺔ
پس از بعثت ،پﻴاﻣبر
عبداﷲ بﻦ جدعان شاﻫد عﻘد پﻴﻤاﻧﻰ بﻮدم ﻛﻪ آن را از شترﻫاي سرخ رﻧﮓ بﻴشتر دوست
دارم ،و ﻫرﮔاه در اسﻼم بﻪ آن فرا خﻮاﻧده شﻮم ،حتﻤاً آن را اجابت ﻣﻰﻛﻨﻢ).
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! چرا پﻴاﻣبر

بﻪ ﻣشارﻛت خﻮد در پﻴﻤان حﻠف اﻟفضﻮل افتخار ﻣﻰﻛرد؟

آموختنیهای درس
از ﻣشارﻛت براى تحﻜﻴﻢ ﻣبادى عداﻟت ابراز افتخار ﻣﻰﻛﻨد ،ارزشﻫاى
 پﻴاﻣبرﻣثبت حتﻰ اﮔر بﻪ وسﻴﻠﻪ ﻣردﻣان جاﻫﻠﻰ بﻪ ﻣﻴان آﻳد قابﻞ تﻘدﻳر است.
 حﻠف اﻟفضﻮل ﻧﻜتﻪ ﻣثبتﻰ در جاﻣعﻪ جاﻫﻠﻰ آن زﻣان بﻮد ،شﻴﻮع و فراﮔﻴرى فساد درﻳﻚ جاﻣعﻪ بدﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ فضﻴﻠتﻰ در آن جاﻣعﻪ وجﻮد ﻧدارد.
 ظﻠﻢ و ستﻢ بﻪ ﻫر شﻜﻠﻰ ﻛﻪ باشدﻣردود است ،اسﻼم ظﻠﻢ را تأﻳﻴد ﻧﻤﻰﻛﻨد بﻠﻜﻪ بدوندر ﻧظر داشت رﻧﮓ و دﻳﻦ و ﻣﻠﻴت پﻬﻠﻮى ﻣظﻠﻮم قرار ﻣﻰﮔﻴرد.
ارزيابی

 -1حرب اﻟفجار چرا بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد؟
 -2اﻧﮕﻴزه عﻘد پﻴﻤان حﻠف اﻟفضﻮل چﻰ بﻮد؟
 -3حﻠف اﻟفضﻮل چﮕﻮﻧﻪ عﻤﻠﻰ شد؟
کارخانهگی
اﻧﮕﻴزة عﻘد پﻴﻤان حﻠف اﻟفضﻮل و ﻧتﻴجﻪ آﻧرا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سيزدهم

ازدواج با خديجه
از طفﻮﻟﻴت ﻛار چﻮپاﻧﻰ داشت و حﻴﻨﻰ ﻛﻪ پاى بﻪ عرصﻪ جﻮاﻧﻰ ﮔذاشت ،ﻛار
پﻴاﻣبر
تجارت را در پﻴش ﮔرفت تا اﻳﻨﻜﻪ بﻪ سرپرستﻰ اﻣﻮال تجارتﻰ خدﻳجﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا عازم
شام شد.
سرپرستی تجارت خديجه
بﻨت خﻮﻳﻠد ،زن بﻴﻮه ،شرﻳف ،ﻧجﻴب ،تجارت پﻴشﻪ و ثروتﻤﻨدى بﻮد ،ﻛﻪ
خدﻳجﻪ
ﻫﻤﻪ ساﻟﻪ ﻣردان را غرض سرپرستﻰ تجارتش استخدام ﻣﻰﻛرد و قسﻤتﻰ از ﻣفاد آن را بﻪ
عﻨﻮان ﻣضاربت بﻪ اﻳشان ﻣﻰداد.
بﻪ صداقت ،اﻣاﻧتدارى و اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ شﻬرت داشت ،خدﻳجﻪ
چﻮن حضرت ﻣحﻤد
تﻘاضا ﻛرد تا بﻪ ﻣﻨظﻮر سرپرستﻰ ﻣال تجارت وي ﻫﻤراه با غﻼﻣش ﻣﻴسره بﻪ
از ﻣحﻤد
بﻪ اﻳﻦ ﻛار ﻣﻮافﻘت ﻛرد و عازم شام شد.
سفر شام برود حضرت ﻣحﻤد
فعاليت
چرا خدﻳجﻪ

حضرت ﻣحﻤد

را بﻪ سرپرستﻰ اﻣﻮال تجارتﻰ خﻮد برﮔزﻳد؟

ازدواج با خديجه
با ﻣفاد زﻳاد بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشت و خدﻳجﻪ در ﻣاﻟش برﻛت و اﻣاﻧتﻰ
چﻮن حضرت ﻣحﻤد
را ﻣشاﻫده ﻛرد ﻛﻪ قبﻞ از آن ﻧدﻳده بﻮد ،و از جاﻧب دﻳﮕر ﻣﻴسره ﻧﻴز از اخﻼق حﻤﻴده،
حﻜاﻳت ﻛرد ،خدﻳجﻪ شﻴفتﻪ شخصﻴت و اخﻼق حضرت
صداقت و اﻣاﻧتدارى ﻣحﻤد
ﻣحﻤد صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ شد ،در حاﻟﻴﻜﻪ بسﻴارى از بزرﮔان قرﻳش از او خﻮاستﮕارى
ﻣﻰﻛردﻧد وﻟﻰ او ﻣﻮافﻘت ﻧﻤﻰﻛرد.
را با خﻮاﻫر خﻮاﻧده و ﻫﻤرازش ،ﻧفﻴسﻪ در ﻣﻴان
خدﻳجﻪ عﻼقﻤﻨدى اش بﻪ ﻣحﻤد
صحبت ﻛرد ،و او ﻧﻴز با اﻳﻦ ازدواج
ﮔذاشت ،ﻧفﻴسﻪ در ﻣﻮرد با حضرت ﻣحﻤد
ﻣﻮافﻘت ﻧﻤﻮده و ﻣﻮضﻮع را با ﻛاﻛاﻫاﻳش در ﻣﻴان ﮔذاشت.
ﻧزد ﻛاﻛاى خدﻳجﻪ رفتﻪ از او خﻮاستﮕارى
حﻤزه بﻦ عبداﻟﻤطﻠب ،ﻛاﻛاى آﻧحضرت
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ﻛرد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب دو ﻣاه پس از بازﮔشت از سفر شام ،ازدواج اﻳشان اﻧجام ﻳافت.
بﻴست و پﻨج سال
خدﻳجﻪ در اﻳﻦ وقت چﻬﻞ ساﻟﻪ بﻮد ،در حاﻟﻴﻜﻪ حضرت ﻣحﻤد
با وى ازدواج ﻛرد و تا خدﻳجﻪ
عﻤر داشت و او اوﻟﻴﻦ زﻧﻰ است ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد
زﻧده بﻮد ،زن دﻳﮕرى را بﻪ عﻘد ﻧﻜاح خﻮد ﻧﻴاورد.
فعاليت
عﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ خدﻳجﻪ شﻴفتﺔ حضرت ﻣحﻤد
ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.

شد ،چﻪ بﻮد؟ شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد

ثمرۀ ازدواج با خديجه
ثﻤرة اﻳﻦ ازدواج ،دو پسر بﻪ ﻧاﻣﻬاى قاسﻢ و عبداﷲ ـ ﻛﻪ ﻫردو در خرد ساﻟﻰ وفات ﻳافتﻨد
ـ و چﻬار دختر بﻪ ﻧاﻣﻬاى زﻳﻨب ،رقﻴﻪ ،ام ﻛﻠثﻮم و فاطﻤﻪ بﻮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دختران شان اﻳﻤان
آوردﻧد و ﻫجرت ﻛردﻧد.
فﻮت ﻧﻤﻮدﻧد اﻣا فاطﻤﻪ شش ﻣاه پس از رحﻠت
زﻳﻨب ،رقﻴﻪ ،ام ﻛﻠثﻮم در حﻴات پﻴغﻤبر
ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ وفات ﻳافت تﻤام فرزﻧدان پﻴغﻤبر غﻴر از ابراﻫﻴﻢ از خدﻳجﻪ رضﻲ اﷲ عﻨﻬا بﻮدﻧد.
آموختنیهای درس

 اﻣاﻧتدارى و صداقت از صفات تاجر ﻛاﻣﻴاب و ﻣﻮفق است.را خداوﻧد ﻣﻘدر فرﻣﻮده بﻮد تا از رﻧج و درد پﻴاﻣبر بﻜاﻫد.
 ازدواج با خدﻳجﻪبﻴاﻧﮕر عدم عﻼقﻤﻨدى پﻴاﻣبر بﻪ ﻟذات دﻧﻴﻮى است.
 ازدواج با خدﻳجﻪارزيابی
و خدﻳجﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا ﻫﻨﮕام ازدواج چﻨد ساﻟﻪ بﻮدﻧد ،و خدﻳجﻪ
 -1حضرت ﻣحﻤد
عﻼقﻤﻨدى اش را بﻪ ازدواج چﮕﻮﻧﻪ ابراز داشت؟
چﻨد فرزﻧد بﻮد؟
با خدﻳجﻪ
 -2ثﻤرة ازدواج حضرت ﻣحﻤد

کارخانهگی
چﻪ عاﻣﻠﻰ باعث شد ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد
عﻤده آﻧرا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

با خدﻳجﻪ
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ازدواج ﻛﻨد ،ﻟطفا ﻧﻜات

درس چهاردهم

بناي کعبه و گذاشتن حجراالسود
حضرت ﻣحﻤد ( )35ساﻟﻪ بﻮد ﻛﻪ قرﻳش تصﻤﻴﻢ ﮔرفت خاﻧﺔ ﻛعبﻪ را ﻣجددا اعﻤار
ﻛﻨد ،ﻛعبﻪ تا آن زﻣان از قطعﻪﻫاى ﻛﻮچﻚ سﻨﮓ ساختﻪ شده بﻮد و سﻘف ﻧداشت ،چﻮن
بﻨاى ﻛعبﻪ در اثر حﻮادث روزﮔار آﻫستﻪ آﻫستﻪ از بﻴﻦ ﻣﻰرفت و بﻪ اثر آتش سﻮزى و
سرازﻳر شدن سﻴﻼب رو بﻪ خرابﻰ ﻧﻬاده بﻮد ،قرﻳش ﻣجبﻮر ﮔردﻳدﻧد تا با تﻮجﻪ بﻪ ﻣﻘام و
ارزش ﻛعبﻪ ،بﻨاى آن را از ﻣال حﻼل شان تجدﻳد ﻧﻤاﻳﻨد.

مشارکت قبائل در اعمار کعبه
بعد از ﻣشﻮرة طﻮﻻﻧﻲ و بﻴﻢ و ﻫراس زﻳاد اوﻟﻴﻦ ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ تخرﻳب ساختﻤان قدﻳﻤﻰ
ﻛعبﻪ شروع ﻛرد ،زعﻴﻢ قرﻳش وﻟﻴد بﻦ ﻣغﻴره ﻣخزوﻣﻰ بﻮد ،پس از آن سائر ﻣردم در اﻳﻦ
ﻛار با او ﻣشارﻛت ﻛردﻧد ،سپس ﻫر قبﻴﻠﻪ بﻨاى قسﻤتﻰ از آن را بﻪ عﻬده ﮔرفت ﻛﻪ تحت
سرپرستﻰ ﻣعﻤار روﻣﻰ ﻣﻮسﻮم بﻪ (باقﻮم) بﻪ بﻠﻨد ﻛردن دﻳﻮارﻫاى آن پرداختﻨد.
فعاليت
چﻪ ﻛسﻰ و چﻪ وقت براى اوﻟﻴﻦ بار خاﻧﻪ ﻛعبﻪ را بﻨا ﻧﻬاد؟شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻲ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم
تبادل ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
در حل نزاع
حکميت حضرت محمد
زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دﻳﻮارﻫاى ﻛعبﻪ اﻧدﻛﻰ بﻠﻨد شد و بﻪ ﻣﻮضع ﮔذاشتﻦ حجر اسﻮد رسﻴدﻧد ،قباﻳﻞ
قرﻳش ﻣﻴان ﻫﻢ اختﻼف ﻛردﻧد و ﻫر قبﻴﻠﻪ ﻣﻲ خﻮاست شرف ﮔذاشتﻦ حجراﻻسﻮد را
ﻛﻤاﻳﻲ ﻧﻤاﻳد ﻧزدﻳﻚ بﻮد جﻨﮓ بزرﮔﻰ بر پا شﻮد ،وﻟﻰ ابﻮ اﻣﻴﻪ بﻦ ﻣغﻴره ﻣخزوﻣﻰ بﻪ سران
قباﻳﻞ پﻴشﻨﻬاد ﻛرد :اوﻟﻴﻦ ﻛسﻰ ﻛﻪ وارد حرم شﻮد ،در ﻣﻴان خﻮﻳش حﻜﻢ و داور قرار دﻫﻨد
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باشد ـ وقتﻰ سران قباﻳﻞ حضرت
ـ خداوﻧد خﻮاست ﻛﻪ آن شخص حضرت ﻣحﻤد
ﻣحﻤد را دﻳدﻧد با ﻳﻚ صدا ﮔفتﻨد :او اﻣﻴﻦ است ،او را ﻣﻰپذﻳرﻳﻢ.
درايت حضرت محمد
چادرى را خﻮاستﻪ و حجر اسﻮد را در ﻣﻴان آن ﮔذاشت و از سران
حضرت ﻣحﻤد
قباﻳﻞ درﮔﻴر تﻘاضا ﻧﻤﻮد تا از ﮔﻮشﻪﻫاى چادر ﮔرفتﻪ آﻧرا بﻠﻨد ﻧﻤاﻳﻨد تا آﻧﻜﻪ حجر اﻻسﻮد
را بﻪ ﻣﻮضعش رساﻧدﻧد ،سپس آن حضرت حجراﻻسﻮد را بﻪ دست خﻮﻳش ﮔرفتﻪ در
جاﻳش ﮔذاشتﻨد.
راه حﻞ ﻣﻨاسبﻰ را حﻜﻴﻤاﻧﻪ و عاﻟﻤاﻧﻪ اختﻴار ﻧﻤﻮده ،ﻧزاع بزرﮔﻰ ﻛﻪ
بدﻳﻨﮕﻮﻧﻪ پﻴاﻣبر
ﻧزدﻳﻚ بﻮد شعﻠﻪ ور شﻮد ،خاﻣﻮش ساختﻨد.
فعاليت
چرا ﻣردم بﻪ حﻜﻤﻴت حضرت ﻣحﻤد

در حﻞ ﻧزاع راضﻰ شدﻧد؟ شاﮔردان بحث ﻧﻤاﻳﻨد.

آموختنیهای درس
 اﻣاﻧتدارى پﻴاﻣبر از درﮔﻴرى و جﻨﮓ ﻣﻴان قرﻳش جﻠﻮ ﮔﻴرى ﻛرد. رضاﻳت قرﻳش بﻪ حﻜﻤﻴت پﻴاﻣبر بﻴاﻧﮕر ﻣﻘام و ﻣﻨزﻟت اجتﻤاعﻰ آﻧحضرتﻣﻴان قرﻳش بﻮد.
 -حﻜﻢ ﻣسؤﻟﻴت دارد ﻛﻪ ﻣصﻠحت جاﻧبﻴﻦ را در ﻧظر داشتﻪ باشد.

در

ارزيابی
 -1چرا قرﻳش بﻪ اعﻤار ﻣجدد خاﻧﻪ ﻛعبﻪ اقدام ﻛردﻧد؟
براى جﻠﻮﮔﻴرى از ﻧزاع ﻣﻴان قباﻳﻞ قرﻳش
 -2راه حﻞ ﻣﻨاسبﻰ را ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد
عﻤﻠﻲ ﻛرد ،چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟
 -3قباﻳﻠﻰ ﻛﻪ در اعﻤار خاﻧﻪ ﻛعبﻪ ﻣشارﻛت داشتﻨد ،چرا براى ﮔذاشتﻦ حجراﻻسﻮد با ﻫﻢ
اختﻼف ﻧﻤﻮدﻧد؟
کارخانهگی
حﻜاﻳت ﻣشارﻛت قباﻳﻞ در اعﻤار ﻣجدد خاﻧﻪ ﻛعبﻪ و حﻜﻤﻴت حضرت ﻣحﻤد
حﻞ ﻧزاع را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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در

درس پانزدهم

بشارتهايی در مورد نبوت
بت پرستﻰ و فساد در جاﻣعﺔ جاﻫﻠﻰ عرب و سرتاسر جﻬان چﻨان ﮔسترده بﻮد ﻛﻪ ﻧﻴاز بﻪ
دستﻮر و رﻫﻨﻤاﻳﻰ پﻴاﻣبرى داشت تا ﻣﻠﻞ جﻬان را از فﻼﻛت و بد بختﻰ ﻧجات داده و اﻧسان
جدﻳدى را بسازد ﻛﻪ با ﮔذشتﻪ ﻛاﻣﻼ ﻣتفاوت باشد.
حکمت الهی و مژده ظهور پيامبر
حﻜﻤت خداوﻧد

بر آن بﻮد تا ﻣردم را براى پذﻳرفتﻦ رساﻟت ﻣحﻤد

آﻣاده سازد،

از اﻳﻦ جﻬت در ﻫر زﻣاﻧﻰ بﻪ اﻣتﻫاى ﮔذشتﻪ ﻣژده ظﻬﻮر پﻴاﻣبرى را داده و قرآن ﻛرﻳﻢ در
چﻨدﻳﻦ جا بﻪ آن ﻣژدهﻫا اشاره ﻣﻰﻛﻨد.
ابراﻫﻴﻢ
ابراﻫﻴﻢ

دعا ﻛرد تا در ﻣﻴان عرب پﻴاﻣبرى از خﻮد شان برﮔزﻳﻨد ،خداوﻧد
را اجابت ﻧﻤﻮده و ﻣحﻤد

دعاى

را برﮔزﻳد.

[ سﻮره بﻘره ،آﻳﺔ  ]129ترجﻤﻪ :اى پروردﮔار ﻣا ،و بفرست در
ﻣﻴان اﻳشان پﻴاﻣبرى از اﻳشان ﻛﻪ بخﻮاﻧد بر اﻳشان آﻳات ترا وبﻴاﻣﻮزد اﻳشان را ﻛتاب و حﻜﻤت
وپاك ﻛﻨد آﻧﻬارا  ،ﻫر آﻳﻴﻨﻪ بسﻴار غاﻟب وبسﻴار با حﻜﻤت ﻫستﻰ.
خداوﻧد

بﻪ رساﻟت پﻴاﻣبر

در ﻛتب سﻤاوى ﻛﻪ بر پﻴاﻣبران ﮔذشتﻪ ﻧازل ﻛرده است،

بشارت داده و در قرآن ﻛرﻳﻢ از آن حﻜاﻳت ﻣﻰﻛﻨد:
[سﻮره اعراف ،آﻳﺔ ]157ترجﻤﻪ :آﻧاﻧﻴﻜﻪ پﻴروى ﻣﻰﻛﻨﻨد از پﻴاﻣبرى ﻛﻪ ﻧبﻰ اﻣﻰ است
آﻧﻜﻪ ﻣﻰﻳابﻨد صفت او را ﻧﻮشتﻪ ﻧزد خﻮﻳش در تﻮرات واﻧجﻴﻞ ،ﻣﻰفرﻣاﻳد اﻳشان را بﻪ ﻛار
پسﻨدﻳده وﻣﻨع ﻣﻰﻛﻨد اﻳشان را از ﻛار ﻧاپسﻨدﻳده.
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فعاليت
ابراﻫﻴﻢ

چﻪ وقت دعاى ﻣتذﻛره را ﻧﻤﻮد؟ شاﮔردان ﻣباحثﻪ ﻛﻨﻨد.

چﻨاﻧچﻪ عﻴسﻰ

ﻧﻴز بﻪ رساﻟت پﻴاﻣبر

بشارت داده است ،خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮره اﻟصف ،آﻳﺔ  .]6ترجﻤﻪ :وچﻮن ﮔفت

عﻴسﻰ پسر ﻣرﻳﻢ براى بﻨﻰ اسرائﻴﻞ ،بﻪ تحﻘﻴق ﻣﻦ فرستادة خدا ام بسﻮى شﻤا تصدﻳق ﻛﻨﻨدة
آﻧچﻪ پﻴشروى ﻣﻦ است از تﻮرات ،وﻣژده دﻫﻨده بﻪ پﻴاﻣبرى ﻛﻪ ﻣﻰآﻳد بعد از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧام
او احﻤد است.
بﻪ ﻫﻤﻪ پﻴاﻣبران از رساﻟت حضرت ﻣحﻤد

اطﻼع داده و بﻪ آﻧان دستﻮر

خداوﻧد

داده بﻮد تا بﻪ پﻴروان شان بﮕﻮﻳﻨد تا ﻫرﮔاه زﻣان پﻴاﻣبر

آخر اﻟزﻣان را درﻳابﻨد ،بﻪ او

اﻳﻤان آورده و از وى پﻴروى ﻛﻨﻨد ،خداوﻧد

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[سﻮره آل عﻤران ،آﻳﻪ  ]81ترجﻤﻪ  :وﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ ﮔرفت اﷲ تعاﻟﻰ پﻴﻤان پﻴاﻣبران را ﻫر چﻪ
بدﻫﻢ شﻤارا از ﻛتاب وحﻜﻤت باز بﻴاﻳد بﻪ شﻤا پﻴاﻣبرى تصدﻳق ﻛﻨﻨدة آﻧچﻪ با شﻤا است ﻫر
آﻳﻨﻪ اﻳﻤان خﻮاﻫﻴد آورد بﻪ وى واﻟبتﻪ ﻳارى دﻫﻴد اورا  ،ﮔفت  :آﻳا اقرار ﻛردﻳد وﮔرفتﻴد بﻪ
اﻳﻦ چﻴزﻫا عﻬد ﻣﻦ را؟ ﮔفتﻨد :اقرار ﻛردﻳﻢ ﮔفت  :پس ﮔﻮاه باشﻴد وﻣﻦ با شﻤاﻳﻢ از ﮔﻮاﻫان.
اﻣا در ﻧسخﻪﻫاى تﻮرات و اﻧجﻴﻞ ﻣﻮجﻮده ،تحرﻳفﻫاﻳﻰ وارد شده و اسﻢ ﻣحﻤد
در آن صراحتاً ﻣذﻛﻮر بﻮد ،حذف شده است.
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ﻛﻪ

فعاليت
اﻫﻞ ﻛتاب (ﻳﻬﻮد و ﻧصارى) چرا ﻛتب سﻤاوى ﮔذشتﻪ را تحرﻳف و اسﻢ ﻣحﻤد

و

ﻣژده بعثت او را حذف ﻛرده اﻧد؟
بشارتهای علمای اهل کتاب به رسالت حضرت محمد
آﻣده است ،وى از راﻫب عﻤﻮرﻳﻪ ﻛﻪ او را

در داستان اسﻼم آوردن سﻠﻤان فارسﻰ

ﻧزدﻳﻚ زﻣان وفاتش دﻳده بﻮد ،شﻨﻴد ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔفت :پﻴاﻣبرى بر دﻳﻦ ابراﻫﻴﻢ در سرزﻣﻴﻦ
عرب ﻣبعﻮث ﻣﻰشﻮد ،در ﻧخﻠستاﻧﻰ ﻣﻬاجر ﻣﻰشﻮد ،ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻰ دارد ،او ﻫدﻳﻪ را ﻣﻰپذﻳرد
و صدقﻪ ﻧﻤﻰﮔﻴرد (ﻧﻤﻰ خﻮرد) ،ﻣﻴان دو شاﻧﻪ اش ﻣﻬر ﻧبﻮت است ،اﮔر ﻣﻰتﻮاﻧﻰ بﻪ آن
سرزﻣﻴﻦ بروى اﻳﻦ ﻛار را بﻜﻦ ..
سپس سﻠﻤان

بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻰآﻳد ،با حضرت ﻣحﻤد

روبﻪ رو ﻣﻰشﻮد ،و ﻫﻤان ﻧشاﻧﻪﻫا را در وجﻮد آﻧحضرت

پس از ﻫجرت شان در ﻣدﻳﻨﻪ
ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛﻨد و اسﻼم

ﻣﻰآورد.
ﻫﻤچﻨان عﻠﻤاى ﻳﻬﻮد از قرب و ﻧزدﻳﻜﻰ زﻣان بعثت پﻴاﻣبر

خبر داده اﻧد ،از آن جﻤﻠﻪ

داستان ابﻮ تﻴﻬان است؛ وى از سرزﻣﻴﻦ شام خارج شده و در بﻨﻰ قرﻳظﻪ اقاﻣت ﮔزﻳد و
دو سال قبﻞ از بعثت پﻴاﻣبر

وفات ﻛرد .او ﻧزدﻳﻚ زﻣان وفاتش براى ﻣردم بﻨﻰ قرﻳظﻪ

ﮔفت :اى ﻣردم ﻳﻬﻮد! ﻣﻰداﻧﻴد چرا بﻪ اﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ آﻣده ام؟ ﮔفتﻨد :تﻮ خﻮدت بﻬتر ﻣﻲ
داﻧﻰ ،ﮔفت :ﻣﻦ درﻳﻦ شﻬر آﻣده ام اﻧتظار ظﻬﻮر پﻴاﻣبرى را ﻣﻰﻛشﻢ ﻛﻪ زﻣان بعثت آن
ﻧزدﻳﻚ است ،ﻣﻦ آرزو ﻣﻰبرم آن پﻴاﻣبر ﻣبعﻮث شﻮد و از وى پﻴروى ﻧﻤاﻳﻢ.
ازﻳﻦ جاست ﻛﻪ ﻳﻬﻮد براى اعراب ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻰﮔفتﻨد :زﻣان بعثت پﻴاﻣبرآخراﻟزﻣان ﻧزدﻳﻚ شده
است ،ﻣا با او ﻳﻜجا خﻮاﻫﻴﻢ شد و شﻤا را ﻧا بﻮد خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤچﻨان ﻫرقﻞ ،پادشاه روم وقتﻰ ﻧاﻣﻪ پﻴاﻣبر

را تسﻠﻴﻢ شد ،ﮔفت :ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧستﻢ او

(پﻴاﻣبر) ظﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨد ،وﻟﻰ ﮔﻤان ﻧﻤﻰﻛردم ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ شﻤا(اعراب) باشد.
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فعاليت
چﻨد بشارت در ﻣﻮرد بعثت حضرت ﻣحﻤد

را ﻧام بﮕﻴرﻳد.

آموختنیهای درس
 -اﻫﻤﻴت بعثت وفضﻴﻠت پﻴاﻣبر

و ذﻛر جﻨاب اﻳشان در ﻛتب سﻤاوى ﮔذشتﻪ.

 عﻼقﻪ ﻣﻨدى عﻠﻤاى اﻫﻞ ﻛتاب (ﻳﻬﻮد و ﻧصارى) بﻪ قرب زﻣان بعثت و اﻳﻤان شان بﻪرساﻟت پﻴاﻣبر
ارزيابی
 -1سﻠﻤان فارسﻰ
 -2چرا ابراﻫﻴﻢ
 -3عﻴسﻰ

چﻪ بشارتﻰ را در ﻣﻮرد ظﻬﻮر پﻴاﻣبر

شﻨﻴده بﻮد؟

بﻪ فرستادن پﻴاﻣبرى دعا ﻛرد؟
در ﻣﻮرد ظﻬﻮر پﻴاﻣبر

چﻪ بشارت داد؟

کارخانهگی
پﻨج بشارت از جﻤﻠﻪ بشارتﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد بعثت پﻴاﻣبر
خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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خﻮاﻧدﻳد در ﻛتابچﻪﻫاى

درس شانزدهم

فضايل اخالقی حضرت محمد

قبل از بعثت

حضرت ﻣحﻤد با فﻜر صائب ،زﻳرﻛﻰ و ژرف اﻧدﻳشﻰ ،اﻫداف عاﻟﻰ را دﻧبال ﻣﻰﻛرد،
ازﻳﻦ جﻬت خصﻮصﻴّات عاﻟﻰ و برازﻧده اي در وجﻮد آﻧحضرت ﻧﻤاﻳان بﻮد.
با فطرت بﻰ آﻻﻳش خﻮﻳش از خرافات دورى ﻣﻰﮔزﻳد و از آوان
حضرت ﻣحﻤد
ﻛﻮدﻛﻰ و ﻧﻮ جﻮاﻧﻰ از ﻣعبﻮدان باطﻞ ﻧفرت داشت.
تقاليد جامعه جاهلی و پيامبر در عنايت الهی
را از رسﻢ و رواجﻫاى جاﻫﻠﻰ و ﻛارﻫاى ﻧا شاﻳستﻪ اى ﻛﻪ جﻮاﻧان
خداوﻧد پﻴاﻣبر
طبﻴعتاً آﻧرا اﻧجام ﻣﻲ دادﻧد در حفظ خﻮد قرار داده بﻮد ،عﻨاﻳات اﻟﻬﻰ ﻣﻴان آﻧحضرت
و آن رسﻮم و رواجﻫاى باطﻞ حاﻳﻞ ﻣﻰﮔردﻳد.
فرﻣﻮد ( :ﻫرﮔز بﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣردم دوره جاﻫﻠﻴت اﻧجام
رواﻳت شده ،آﻧحضرت
ﻣﻰدادﻧد ،اراده ﻧﻜردم ،ﻣﮕر دو بار ﻛﻪ در ﻫر بار خداوﻧد ﻣﻴان ﻣﻦ و اﻳﻦ ﻛارﻫا ﻣاﻧع
ﻣﻰﮔردﻳد ،تا آﻧﻜﻪ ﻣرا بﻪ رساﻟت شرفﻴاب ساخت شبﻰ بﻪ پسرى ﻛﻪ در بﻠﻨدىﻫاى ﻣﻜﻪ
باﻣﻦ شباﻧﻰ ﻣﻰﻛرد ﮔفتﻢ :ﻣتﻮجﻪ ﮔﻮسفﻨداﻧﻢ باش تا ﻣﻦ بﻪ ﻣﻜﻪ بروم و ﻣاﻧﻨد جﻮاﻧان دﻳﮕر،
شب را بﻪ فرحت و شادﻣاﻧﻲ بﮕذراﻧﻢ! او ﮔفت :خﻮب است ،ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛار را ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﻦ
ﻫﻢ برخاستﻢ تا آﻧﻜﻪ بﻪ ﻧخستﻴﻦ خاﻧﻪ ﻣﻜﻪ رسﻴدم و صداى ﻣﻮسﻴﻘﻰ را شﻨﻴدم ،پرسﻴدم:
اﻳﻨجا چﻪ خبر است؟ ﮔفتﻨد :عروسﻰ فﻼن ﻣرد و فﻼن زن است ،و ﻣﻦ ﻧشستﻢ تا بشﻨﻮم،
وﻟﻰ خداوﻧد ﮔﻮشﻬاﻳﻢ را از شﻨﻴدن آن باز داشت و ﻣﻦ بﻪ خﻮاب رفتﻢ تا آﻧﻜﻪ ﮔرﻣﻰ
آفتاب ﻣرا بﻴدار ﻛرد.
فعاليت
از خرافات را بﮕﻮﻳﻴد.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى دﻳﮕرى از ﻛﻨاره ﮔﻴرى پﻴاﻣبر

فضايل اخالقی آنحضرت از قول امهات المؤمنين
بﻪ پﻴاﻣبرى ﻣبعﻮث شد ،از ﻫﻴبت فرشتﺔ وحﻲ ﻫراسان ﻧزد
ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ آﻧحضرت
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خدﻳجﻪ آﻣد و در ﻣﻮرد حﻴات خﻮﻳش ابراز ﻧﮕراﻧﻰ ﻛرد ،اﻣا خدﻳجﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا براى
دﻟداري اﻳشان ،در وصف اﻳشان ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت جاوداﻧﻪ ﻳﻰ بﻜار برد و فرﻣﻮد :ﻫرﮔز
خداوﻧد ترا خﻮار ﻧﻤﻰسازد؛ زﻳرا بﻪ اشخاص فﻘﻴر و درﻣاﻧده ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﻣﻬﻤان را
اﻛرام و عزت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻰ و در اﻣﻮر حق ﻫﻤﻴارى و ﻫﻤﻜارى ﻣﻰﻛﻨﻰ .حضرت ﻣحﻤد
در ﻣﻴان قﻮم خﻮد از اخﻼق پسﻨدﻳده و ﻧﻴﻜﻮ برخﻮردار بﻮد ،در حﻠﻢ و بردبارى بزرﮔتر ،در
سخﻦ راستﮕﻮ تر ،ﻧرم خﻮ تر ،پاﻛداﻣﻦ تر ،ﻧﻴﻜﻮ ﻛردارتر و اﻣاﻧتدارتر بﻮد.
ﻫرﮔز شراب ﻧﻨﻮشﻴده و از چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧام بتﻫا ذبح و قرباﻧﻰ ﻣﻰشد،
آﻧحضرت
ﻧﻤﻰخﻮردﻧد و در ﻣراسﻢ جشﻦ بتﻫا شرﻛت ﻧﻤﻰﻧﻤﻮدﻧد.
از عاﻳشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا در بارة اخﻼق آﻧحضرت پرسﻴده شد ،فرﻣﻮد :اخﻼق اﻳشان قرآن
بﻪ آن عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد.
بﻮد ،ﻳعﻨﻰ ﻫر آﻧچﻪ ﻛﻪ در قرآن ﻛرﻳﻢ آﻣده است ،پﻴاﻣبر
فعاليت
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى عﻤﻠﻰ از فضاﻳﻞ اخﻼقﻰ پﻴاﻣبر را ﻛﻪ خدﻳجﻪ و عائشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا بدان
اشاره ﻛرده اﻧد بﮕﻮﻳﻴد.
آموختنیهای درس
 عصﻤت پﻴاﻣبر از خرافات و اﻣﻮر ﻧاپسﻨدﻳده حتﻰ قبﻞ از بعثت. پﻴاﻣبر ﻫﻤﻴشﻪ ﻣﻮرد عﻨاﻳات اﻟﻬﻰ بﻮده و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر خداوﻧد او را از اعﻤالﻧاشاﻳستﻪ حفظ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
ارزيابی
 -1چرا حضرت ﻣحﻤد قصد شب ﻧشﻴﻨﻰ ﻛرد و عﻨاﻳت اﻟﻬﻰ چﮕﻮﻧﻪ ﻣاﻧع آن ﮔردﻳد؟
ﻳاد آور شد؟
چﻪ وقت از فضاﻳﻞ اخﻼقﻰ پﻴاﻣبر
 -2خدﻳجﻪ
کارخانهگی

عائشﻪ
تعبﻴر ﻧﻤاﻳﻴد.

ﮔفتﻪ است :خﻠق آﻧحضرت

قرآن بﻮد ،اﻳﻦ ﻣطﻠب را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
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درس هفدهم
رويای صالحه و خلوت گزينی
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳد ﻛﻪ خداوﻧد حضرت ﻣحﻤد را در طفﻮﻟﻴت و جﻮاﻧﻰ
ﻣﻮرد عﻨاﻳت خﻮﻳش قرار داده و او را براى تحﻤﻞ ﻣسئﻮﻟﻴت عظﻴﻢ رساﻟت و رﻫبري بشرﻳت
آﻣاده ﻣﻰساخت؛ ازﻳﻦ رو بﻪ ﻛارﻫا و اخﻼق ﻧﻴﻚ شﻬرت داشت و از ﮔﻨاﻫان و آﻟﻮدﮔﻰﻫا
ﻣصﻮن ﻣاﻧد.
پيش زمينههای بعثت
چﻮن پﻴاﻣبر بﻪ چﻬﻞ ساﻟﮕﻰ ﻧزدﻳﻚ شد ،تأﻣﻼت ساﻟﻬاى قبﻠﻰ وى ،فاصﻠﻪ ﻣﻴان او و
قﻮﻣش را بﻴشتر ساخت .در اﻳﻦ دوران پﻴاﻣبر بﻪ خﻠﻮت ﮔزﻳﻨﻰ و ﮔﻮشﻪ ﻧشﻴﻨﻰ عﻼقﻪ
پﻴدا ﻛرد و ﻣﻘدارى تﻮشﻪ با خﻮد ﮔرفتﻪ راﻫﻰ غار حراء ﻣﻰﮔردﻳد.
غار حراء خاﻟﻴﮕاﻫﻰ است در قﻠّﻪ "جبﻞ اﻟﻨﻮر" و راه ورود آن بﻪ طرف شﻤال قرار دارد؛
طﻮل آن در حدود سﻪ ﻣتر ،و حد عرض آن تﻘرﻳباً  1.3ﻣتر و ارتفاع آن دو ﻣتر ﻣﻰباشد ،و
دو ﻧفر پشت ﻫﻢ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد در آن ﻧﻤاز بﮕزارﻧد.
جبﻞ اﻟﻨﻮر بﻪ ﻣسافﺔ تﻘرﻳبا چﻬار ﻛﻴﻠﻮﻣتر در شﻤال شرق ﻣسجد اﻟحرام ﻣﻮقعﻴت دارد.
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پﻴاﻣبر

در غار حراء ﻣشغﻮل عبادت

و تفﻜر در بارة جﻬان و آفرﻳدﮔار آن
بﻮد و با روح بﻰ ﻛران ﻫستﻰ خﻠﻮت
ﻧﻤﻮده و در بارة آﻧچﻪ ﻛﻪ در وراى
ﻫستﻰ ﻧﻬان است ،ﻣﻰاﻧدﻳشﻴد.
سﻪ سال پﻰ در پﻰ ،ﻳﻚ ﻣاه رﻣضان را
در غار حراء سپرى ﻣﻰﻧﻤﻮد ،عبادت و
خﻠﻮت اﻳشان در آﻧجا ،چﻨد روزى را
در بر ﻣﻰﮔرفت ،تا آﻧﻜﻪ تﻮشﺔ اﻳشان بﻪ
پاﻳان ﻣﻰرسﻴد ،دو باره بﻪ خاﻧﻪ ﻣﻰآﻣد
و براى چﻨد روز دﻳﮕرى با خﻮد تﻮشﻪ برﻣﻰ داشت و بﻪ آن خﻠﻮتﮕاه ﻣﻲ رفت.
اﻳﻦ عزﻟت ﮔزﻳﻨﻰ ،در واقع بخشﻰ از اﻟﻬاﻣﻬاى اﻟﻬﻰ براى آﻧحضرت

بﻮد تا وى را از

ﻣشغﻮﻟﻴتﻫاى زﻣﻴﻨﻰ ،غﻮغاى زﻧدﮔﻰ و رﻧجﻫاى ﻧاچﻴز ﻣردﻣان ﻛﻪ حﻴات شان را احتﻮا
ﻛرده است ،دور ﻧﮕﻬدارد ،و او را براى عﻬده ﮔﻴرى ﻣسئﻮﻟﻴت بزرﮔﻰ ﻛﻪ در اﻧتظار وى
است ،آﻣاده سازد .از اﻳﻦ رو ،پروردﮔار جﻬان ،قبﻞ از اﻳﻨﻜﻪ رساﻟت را بﻪ وى بسپارد،
تﻘدﻳر ﻛرد ،تا باﻵخره شب دو شﻨبﻪ،

سﻪ سال عزﻟت و خﻠﻮت ﻧشﻴﻨﻰ را براى پﻴاﻣبر

بﻴست و ﻳﻜﻢ ﻣاه ﻣبارك رﻣضان (دﻫﻢ ﻣاه اﮔست سال  610ﻣﻴﻼدى) جبرئﻴﻞ
پﻴاﻣبر

بﻪ ﻧزد

فرود آﻣد و ﻧخستﻴﻦ آﻳات قرآن را براﻳش تﻠﻘﻴﻦ ﻛرد.
فعاليت

پﻴاﻣبر

چرا از قﻮم خﻮد ﮔﻮشﻪ ﮔﻴري ﻧﻤﻮد و در غارى دور از خاﻧﻪ و شﻬر خﻮد خﻠﻮت

ﮔزﻳﻦ شد؟ شاﮔردان راجع بﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
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رويای صالحه
پﻴاﻣبر

قبﻞ از فرود آﻣدن جبرئﻴﻞ

در غار حراء ،خﻮابﻫاى خﻮب ﻣﻰدﻳد ،ﻫﻤﻴﻦ

ﻛﻪ بﻴدار ﻣﻰشد ،دﻟش باز و شادﻣان بﻮد ،و فرداى آن شب ،ﻫر آﻧچﻪ را ﻛﻪ در خﻮاب دﻳده
بﻮد ،بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ در بﻴدارى ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛرد ،ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع خﻮاب ،روﻳاى صاﻟحﻪ ﻳا
صادقﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ عائشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد " :ﻧخستﻴﻦ ﻣرحﻠﺔ وحﻰ ،روﻳاى صاﻟحﻪ
بﻮد و رسﻮل اﷲ

ﻫرچﻴزى را ﻛﻪ در خﻮاب ﻣﻰدﻳد ،آن خﻮاب چﻮن سپﻴدة صبح در

عاﻟﻢ واقع تحﻘق ﻣﻰﻳافت.
حکمت الهی در رويای صالحه
شاﻳد حﻜﻤت اﻟﻬﻰ در اﻳﻨﻜﻪ براى رسﻮل اﻛرم

قبﻞ از آﻣدن فرشتﻪ در بﻴدارى ،در

خﻮاب وحﻰ ﻣﻰآﻣد ،اﻳﻦ باشد ﻛﻪ اﮔر ﻧاﮔﻬان فرشتﻪ بﻴاﻳد ،شاﻳد دچار ترس و وحشت
شﻮد و از آن فرشتﻪ چﻴزى ﻧﻴاﻣﻮزد ،بﻨابر آن حﻜﻤت خداوﻧد
خﻮاب وحﻰ بﻴاﻳد تا پﻴاﻣبر

بر آن شد تا در ابتدا در

بﻪ آن عادت ﮔﻴرد.

روﻳاى صاﻟحﻪ ـ ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در حدﻳث آﻣده است ـ ﻳﻚ بخش از چﻬﻞ و شش بخش
پﻴاﻣبرى است .براى پﻴاﻣبر
قرآن ﻛرﻳﻢ بر پﻴاﻣبر

روﻳاى صاﻟحﻪ ﻣدت شش ﻣاه اداﻣﻪ ﻳافت ،اﻣا ﻫﻴچ چﻴزى از

در خﻮاب ﻧازل ﻧشده است ،بﻠﻜﻪ ﻫﻤﺔ آن در بﻴدارى فرود آﻣده

است.
فعاليت
شاﮔردان فرق ﻣﻴان روﻳاى صاﻟحﻪ و وحﻰ را بﻴان دارﻧد ،ﻫﻤچﻨان تﻮضﻴح دﻫﻨد ﻛﻪ
ﻧازل شده است؟

قران ﻛرﻳﻢ بﻪ ﻛدام اﻳﻦ دو ﻧﻮع ،بر پﻴاﻣبر
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فايدههای خلوت گزينی
خﻠﻮت ﮔزﻳﻨﻰ تﻮأم با ذﻛر و عبادت خداوﻧد  ،ﻳﻜﻰ از ﻣراحﻞ تزﻛﻴﺔ ﻧفس و عرفان
است ،ﻛﻪ براى روشﻨاﻳﻰ قﻠب ،دور ﻛردن غفﻠت و اجتﻨاب از شﻬﻮات و ﻫﻮسبازىﻫا
صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
از جﻤﻠﺔ سﻨتﻫاى پﻴاﻣبر

اعتﻜاف ﻣاه رﻣضان است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار براى ﻫر ﻣسﻠﻤان ،اعﻢ

از فرﻣاﻧروا و عاﻟﻢ و تاجر و  ...اﻫﻤﻴت دارد ،تا باشد قﻠب و ﻧفس اﻧسان از آﻧچﻪ ﻛﻪ بﻪ آن
آﻟﻮده شده ،پاك ﮔردد و در خﻠﻮت با ﻧفس خﻮد ﻣحاسبﻪ ﻛﻨد.
آموختنیهای درس
ـ خﻠﻮت ﮔزﻳﻨﻰ ،تﻤرﻳﻦ و پرورش ﻣحبت خداوﻧد

در قﻠبﻫاست و خدا دوستﻰ

سرچشﻤﺔ فداﻛارى و جﻬاد و زﻳر بﻨاى ﻫر دعﻮت صحﻴح است.
ارزيابی
 1ـ حضرت ﻣحﻤد

در چﻨد ساﻟﮕﻰ بﻪ پﻴاﻣبرى ﻣبعﻮث شد؟

 2ـ غار حراء در ﻛجا قرار دارد ،فاصﻠﻪ آﻧرا از ﻣسجداﻟحرام تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
 3ـ قرآن ﻛرﻳﻢ در ﻛدام تارﻳخ بر حضرت ﻣحﻤد
 4ـ پﻴاﻣبر

ﻧازل شد؟

پﻴش از بعثت ،در غار حراء چﻪ ﻛارى اﻧجام ﻣﻰداد؟

کارخانهگی
شاﮔردان ،راجع بﻪ اسباب ﮔﻮشﻪ ﮔﻴرى پﻴاﻣبر
براى اﻧسان ،ﻳﻚ ﻣطﻠب بﻨﻮﻳسﻨد.
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و در ﻣجﻤﻮع ،فﻮاﻳد خﻠﻮت ﮔزﻳﻨﻰ

درس هجدهم

مقام پيامبر بزرگوار
پﻴاﻣبر عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم در ﻫﻴبت ،بزرﮔﻮارى و وقار بﻰ ﻧظﻴر بﻮد ،دوست و دشﻤﻦ او را بزرگ
ﻣﻰپﻨداشتﻨد و بﻪ اﻛرام و تعظﻴﻢ بﻪ او ﻣﻰدﻳدﻧد و جز فرو ﻣاﻳﻪ ﮔان و بﻰ خردان ﻛسﻰ را
برخﻮرد زشت در برابر اﻳشان ﻧبﻮد.
بخاطراﻳﻨﻜﻪ ارشاد ﻛﻨﻨده بﻪ سﻮى حق و راه ﻣستﻘﻴﻢ باشد خداوﻧد براﻳش اخﻼق ﻛاﻣﻠﻪ
اى ارزاﻧﻰ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دﻟﻬا را بﻬﻢ پﻴﻮﻧد دﻫد و ﻧفسﻫا را با ﻫﻢ ﻳﻜجا سازد .چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد
در شأن وى فرﻣﻮد(( :و اﻧﻚ ﻟعﻠﻰ خﻠق عظﻴﻢ)) .و ﻫﻤچﻨان حضرت عاﻳشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا
ﮔفتﻪ است(( :ﻛان خﻠﻘﻪ اﻟﻘرآن)).
در ﻣﻮرد اخﻼق پﻴاﻣبر
را از بزرﮔترﻳﻦ ﻣعجزهﻫاى آن حضرت
داﻧشﻤﻨدان ﻣسﻠﻤان اخﻼق پﻴاﻣبر
ﻣﻰداﻧﻨد و تاﻛﻴد ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ داشتﻦ چﻨﻴﻦ اخﻼقﻰ در بﻴﻦ اﻧساﻧﻬا در ذات خﻮد ﻳﻚ اﻣر
فﻮق اﻟعاده است .بطﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ بﻪ چﻨد صفت پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ بصﻮرت خﻼصﻪ
اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .
فعاليت
شاﮔردان از ﻣعجزهﻫاى دﻳﮕر پﻴاﻣبر

ﻧام بﮕﻴرﻧد.

نگهداری زبان
زبان خﻮد را جزدر خﻴر بﻪ حرﻛت ﻧﻤﻰآورد ،سخﻦ ﻧﻤﻰﮔفت ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ در
پﻴاﻣبر
آن فاﻳده و ﻣصﻠحت ﻣخاطب ﻣﻰبﻮد ،بﻪ اعطاى حق بﻪ حﻘدارش اﻣرﻣﻰ فرﻣﻮد ،بدﮔﻮﻳﻰ
و جدل ﻧﻤﻰﻛرد و بر زبان خﻮد تسﻠط ﻛاﻣﻞ داشت.
الفت با اصحاب
با ﻳاراﻧش طﻮرى برخﻮرد ﻣﻰﻛرد ﻛﻪ ﻫر ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا چﻨﻴﻦ ﻣﻰپﻨداشت ﻛﻪ
پﻴاﻣبر
قرار دارد.
ﻣﻮرد عﻨاﻳت خاص پﻴا ﻣبر
تواضع حميده
تﻮاضع داشت وﻟﻰ تﻮاضع وفروتﻨﻰ او ﻫر ﮔز از روى ضعف و ﻧاتﻮاﻧﻰ و
پﻴاﻣبر
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احساس ذﻟت ﻧبﻮد و ﻫر ﮔاه وارد ﻣجﻠسﻰ ﻣﻰشد ﻳاراﻧش را از برخاستﻦ و اظﻬار تعظﻴﻢ
ﻣﻨع ﻣﻰﻛرد و در ﻣجﻠس در جاﻳﻰ ﻛﻪ خاﻟﻰ ﻣﻰبﻮد ،ﻣﻰﻧشست.
دوری از خشونت
بد زبان ،سخت ﮔﻮى ،عﻴب جﻮى و فحش ﮔﻮى ﻧبﻮد.
پﻴاﻣبر
قهر نمیکرد
پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ در چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ وابستﻪ بﻪ خﻮدش ﻣﻰبﻮد ﻫﻴچﮕاه قﻬر ﻧﻤﻰشد
وﻟﻰ در جاﻳﻰ ﻛﻪ حرﻣات خداوﻧد زﻳر پاى ﻣﻰشد ،تا آﻧﻜﻪ ﻣرتﻜب جرم ﻣجازات ﻧﻤﻲ
شد و حد قاﻳﻢ ﻧﻤﻰﮔردﻳد آرام ﻧﻤﻰﮔرفت.
هيبت پيامبر صلی اﷲ عليه و سلم
در پﻬﻠﻮى اﻳﻨﻜﻪ شخص ﻧﻬاﻳت ﻣتﻮاضع بﻮد ،از رعب ،ﻫﻴبت و وقار خاص
پﻴاﻣبر
برخﻮردار بﻮد و ﻫر ﻛس در ﻣﻘابﻞ اﻳشان زﻳر تأثﻴر قرار ﻣﻰﮔرفت ،و ﻛسﻰ ﻫﻢ پﻴش روى
جرأت بﻰ ادبﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧست.
آن حضرت
ﮔستاخترﻳﻦ سران ﻣشرﻛﻴﻦ در ﻣﻘابﻠش جرأت خﻮد را از دست ﻣﻴدادﻧد و شﻜست خﻮرده
ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻧصرت باﻟرعب ﻣسﻴره شﻬر! ﻳعﻨﻰ :با فاصﻠﺔ ﻳﻚ ﻣاه
ﻣﻰشدﻧد چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر
با رعب وﻫﻴبت بر دشﻤﻦ ﻧصرت داده شده ام.
مواردی از رعب پيامبر صلی اﷲ عليه وسلم
ﻣصروف طﻮاف بﻴت اﷲ بﻮد،
رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد :روزى پﻴاﻣبر
 -1عﻤروبﻦ عاص
و ﮔروﻫﻰ از سران ﻣشرﻛﻴﻦ در ﻧزدﻳﻜﻰ بﻴت اﷲ ﻧشستﻪ بﻮدﻧد ﻫر بارى ﻛﻪ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ
عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ بر آﻧﻬا ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشد بر وى استﻬزا ﻣﻰﻛردﻧد .پﻴغﻤبر عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم بعد از ختﻢ
طﻮاف باﻻى سر آﻧﻬا اﻳستاده با قﻮت اﻳﻤان ﻣشرﻛﻴﻦ را سرزﻧش ﻧﻤﻮده فرﻣﻮد( :ﻳا ﻣعشر
قرﻳش! شاﻫت اﻟﻮجﻮه ،وأرغﻢ اﷲ ﻫذه اﻟﻤعاطس ،ﻟﻘدجئتﻜﻢ باﻟذبح).
ترجﻤﻪ :اى ﮔروه قرﻳش روﻳﻬاى تان ﻣسخ شﻮد ،خداوﻧد اﻳﻦ بﻴﻨﻰﻫاي(ﻛبر و غرور) را
خﻮار ﮔرداﻧد ،ﻣﻦ براي قتﻞ و ﻫﻼﻛت شﻤا آﻣده ام.
سرداران ﻣشرﻛﻴﻦ دست و پاچﻪ شدﻧد و بﻪ اﻟتﻤاس و عذر خﻮاﻫﻰ ﻣﻰخﻮاستﻨد از قﻬر
ﻛاستﻪ شﻮد.
پﻴغﻤبر
 -2ابﻮجﻬﻞ دشﻤﻦ سر سخت اسﻼم ﻛﻪ شخص فاجرو ظاﻟﻢ بﻮد ،ﻛﻴﻨﻪ و حسد ﻫﻤﻮاره او را
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ﻫروقت ﻣشتعﻞ ﻣﻴداشت ،روزى شخصﻰ شترى را بﻪ ابﻮجﻬﻞ فروخت وﻟﻰ
عﻠﻴﻪ پﻴاﻣبر
ابﻮجﻬﻞ حق وى را ﻧﻤﻰداد ﻣﻮصﻮف بﻪ ﻣجﻠس قرﻳش آﻣد و ﮔفت ﻣسافر ﻫستﻢ،آﻳا ﻛسﻰ
است ﻛﻪ از ابﻮجﻬﻞ قرض ﻣرا بﮕﻴرد؟ سران ﻣجﻠس بﻪ قصد استﻬزاء پﻴاﻣبر عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم را
ﻛﻪ در ﻧاحﻴﻪ ﻣسجد تشرﻳف داشت ﻧشان دادﻧد ﻛﻪ آن ﻣرد ﻣﻴتﻮاﻧد قرضت را از ابﻮجﻬﻞ
بﮕﻴرد .آن ﻣرد بﻪ ﻧزد پﻴاﻣبر خدا رفت و ﻣشﻜﻞ خﻮد را عرض ﻛرد .پﻴاﻣبر عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم
جﻮاب
فﻮرا ً با وى بﻪ خاﻧﻪ ابﻮجﻬﻞ رفتﻪ دروازه را زد ،ابﻮجﻬﻞ آواز داد ﻛﻴست؟ پﻴاﻣبر
داد ﻣحﻤد ﻫستﻢ ،بﻴرون بﻴا .ابﻮجﻬﻞ در حاﻟﻰ از خاﻧﻪ بﻴرون شد ﻛﻪ روحﻴﻪ اش را از دست
براﻳش
داده و رﻧﮕش زرد شده ﻣثﻞ ﻛاﻟبدى بﻰ روح ﻧزد آﻧحضرت اﻳستاد شد .پﻴاﻣبر
حق آن شخص را آورد و
فرﻣﻮد :حق اﻳﻦ شخص را براﻳش بده ،ابﻮجﻬﻞ از ترس پﻴاﻣبر
براﻳش تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣردم ﻣجﻠس ﻛﻪ غرض آﮔاﻫﻰ ﻣاجرا شخصﻰ را عﻘب آﻧﻬا فرستاده
بﻮدﻧد آﻣده ﻣاجرا را براى اﻫﻞ ﻣجﻠس حﻜاﻳت ﻧﻤﻮد.
وقتﻴﻜﻪ ابﻮجﻬﻞ خﻮدش بﻪ ﻣجﻠس آﻣد اﻫﻞ ﻣجﻠس در ﻣﻮرد از خﻮد ابﻮجﻬﻞ پرسﻴدﻧد،
را شﻨﻴدم سراسرجاﻧﻢ را ترس فرا
ﮔفت :وقتﻴﻜﻪ دروازه ام زده شد و آواز ﻣحﻤد
ﮔرفت و بﻰ اختﻴار پﻴشروﻳش اﻳستاد شدم !
با ﻫﻤﻪ قساوت قﻠبﻰ و قﻮت جسﻤﻰ ﻛﻪ داشت ،روزﻳﻜﻪ با خشﻢ و
 -3حضرت عﻤر
بﻪ دار ارقﻢ وارد ﮔردﻳد و شﻤشﻴر برﻫﻨﻪ در دست داشت،
سﻮء قصد بجان آﻧحضرت
از دوطرف بازوﻫاﻳش ﮔرفت وبا قﻮت تﻜان داد و بﻪ
پﻴش ازﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤان بﻴاورد پﻴاﻣبر
ﻟﻬجﻪ تﻨد وي را ﻣخاطب قرار داد :عﻤر! آﻳا بخﻮد ﻧﻪ ﻣﻰآﻳﻰ! و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد ﻣثﻞ
وﻟﻴد بﻦ ﻣغﻴره بﻪ زبان وحﻰ خﻮار و ذﻟﻴﻠت بﮕرداﻧد.
عﻤر شﻤشﻴر بدست بدون اﻳﻨﻜﻪ سخﻨﻲ بﻪ دﻫﻦ بﻴاورد ،ﻛﻠﻤﻪ شﻬادت خﻮاﻧد و اﻳﻤان
آورد.
فعاليت
شاﮔردان بﻪ ﻛﻤﻚ استاد ﻳﻚ ﻣﻮرد دﻳﮕر ﻫﻴبت رسﻮل
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را بﻴان دارﻧد.

 -7شجاعت و غيرت پيامبر
أحسﻦ اﻟﻨاس وأجﻮداﻟﻨاس ،و أشجع
ﻣﻰﮔﻮﻳد(( ﻛان رسﻮل اﷲ
حضرت اﻧس
ﻧﻴﻜﻮترﻳﻦ ﻣردم و سخﻰ ترﻳﻦ ﻣردم و دﻟﻴرترﻳﻦ ﻣردم بﻮد.
اﻟﻨاس)) رسﻮل اﷲ
ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻳﻚ شب اﻫاﻟﻰ ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره در اثر شﻨﻴدن آوازى شدﻳد
حضرت اﻧس
با اسب
ترسﻴدﻧد و بسﻮى ﻣصدر آواز شﻨﻴده شتافتﻨد ،اﻣا ﻣشاﻫده ﻛردﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبر
سﻮار و شﻤشﻴر در ﮔردن پﻴشروى آﻧﻬا ﻣﻰآﻳد ،وﻣﻰ فرﻣاﻳد :ﻧترسﻴد ،ﻧترسﻴد ،چِ ﻴزى ﻧﻴست.
اﻧجام اﻳﻦ چﻨﻴﻦ اعﻤال تﻨﻬا از ﻛسﻰ ﻣتصﻮر ﻣﻰباشد ﻛﻪ دﻟش از شجاعت ﻣﻤﻠﻮ وسرشار است.
صحابﻪ را بﻪ ﻫجرت اﻣرﻣﻴداد وﻟﻰ خﻮدش بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ در بازارﻫاى ﻣﻜﻪ ﮔشت و
پﻴاﻣبر
ﮔذار ﻧﻤﻮده ﻣشرﻛﻴﻦ را دعﻮت ﻣﻰﻛرد و رساﻟت خﻮد را بﻪ پﻴش ﻣﻰبرد.
آموختنیهای درس
قرآن است.
 اخﻼق پﻴاﻣبرداراى شخصﻴت ﻛاﻣﻞ بﻮد.
 پﻴاﻣبر بزدﻟﻰ ﻳﻚ ﻧﻘﻴصﻪ و ﻛﻤبﻮد در شخصﻴت اﻧسان است.ارزيابی
 -1برخﻮرد پﻴاﻣبر را باﻳاراﻧش بﻴان دارﻳد.
 -2پﻴاﻣبر در چﻰ وقت بﻪ خشﻢ ﻣﻴاﻣد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
را بﻴان دارﻳد.
راجع بﻪ ﻫﻴبت پﻴاﻣبر
 -3قصﺔ عﻤروبﻦ عاص
 -4حق شخص ﻣسافر را از ابﻮجﻬﻞ ﻛﻰ ﮔرفت؟ ﻣختصرا ً بﻴان دارﻳد.
کارخانهگی
دربارة شخصﻴت آﻧحضرت

ﻣعﻠﻮﻣات خﻮد را بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از پاﻧزده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس نزدهم

نزول وحی
قب ً
ﻼ خﻮاﻧدﻳد ،ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣحﻤد

بﻪ چﻬﻞ ساﻟﮕﻰ ﻧزدﻳﻚ شد ،از قﻮم و شﻬر خﻮد

ﮔﻮشﻪ ﻧشﻴﻨﻰ اختﻴار ﻧﻤﻮد و در غار حراء خﻠﻮت ﮔزﻳﻦ شد .در غار حراء جبرئﻴﻞ
بر وى فرود آﻣد و پﻴام خداوﻧد

را آورد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ درس اداﻣﺔ ﻧزول وحﻲ را پﻰ

ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.
آغاز وحی
شب دو شﻨبﻪ  21ﻣاه ﻣبارك رﻣضان ،ﻣحﻤد
و تفﻜر بﻮد ،ﻧاﮔﻬان فرشتﺔ وحﻲ(جبرئﻴﻞ
ﮔفت :ﻣﻦ خﻮاﻧﻨده ﻧﻴستﻢ ،پﻴاﻣبر

در حاﻟﻰ ﻛﻪ در غار حراء ﻣشغﻮل عبادت
) ﻧزد او فرود آﻣد و ﮔفت :بخﻮان ،پﻴاﻣبر

حﻜاﻳت ﻣﻰﻛﻨد :فرشتﻪ چﻨان ﻣرا فشرد ﻛﻪ تاب

و تﻮاﻧﻢ رفت ،آﻧﮕاه رﻫاﻳﻢ ﻛرد و ﮔفت :بخﻮان ،ﮔفتﻢ :ﻣﻦ خﻮاﻧﻨده ﻧﻴستﻢ ،دﻳﮕر بار ﻣرا
چﻨان فشرد ﻛﻪ تاب و تﻮاﻧﻢ رفت ،آﻧﮕاه رﻫاﻳﻢ ﻛرد و ﮔفت بخﻮان ،ﮔفتﻢ ﻣﻦ خﻮاﻧﻨده
ﻧﻴستﻢ؛ براى سﻮﻣﻴﻦ بار ﻣرا فشرد و رﻫاﻳﻢ ﻛرد و ﮔفت:
* «سﻮرة اﻟعﻠق :آﻳﺔ  1ـ  »5ترجﻤﻪ :بخﻮان بﻪ ﻧام پروردﮔارت ،آﻧﻜﻪ آفرﻳده است،
اﻧسان را از خﻮن بستﻪ آفرﻳده است ،بخﻮان! پروردﮔار تﻮ بزرﮔﻮارتر و بخشﻨده تر است،
آﻧﻜﻪ عﻠﻢ آﻣﻮخت اﻧسان را بﻪ واسطﻪ قﻠﻢ،آﻣﻮخت اﻧسان را آﻧچﻪ ﻧﻤﻰداﻧست.
پﻴاﻣبر

بعد از تﻠﻘﻰ اﻳﻦ آﻳات ،با دﻟﻰ ﻟرزان ﻧزد ﻫﻤسرش ،خدﻳجﻪ بﻨت خﻮﻳﻠد رضﻰ اﷲ

عﻨﻬا بازﮔشت و ﮔفت :ﻣرا بپﻴچاﻧﻴد! ﻣرا بپﻴچاﻧﻴد! او را پﻴچاﻧدﻧد تا اﻳﻨﻜﻪ خﻮف و ترس از
وى دور شد ،آﻧﮕاه بﻪ خدﻳجﻪ ﮔفت :ﻣرا چﻪ شده است؟ سپس خدﻳجﻪ را از ﻣا جرا آﮔاه
ساخت و فـرﻣﻮد " :بر ﻧفس خﻮﻳش بﻴﻤﻨاﻛﻢ "  ،خدﻳجﻪ ﮔفت " :چﻨان ﻧﻴست ،سﻮﮔﻨد بﻪ
خدا ﻛﻪ پروردﮔارت تﻮ را ﻫرﮔز خﻮار ﻧخﻮاﻫد ساخت ،زﻳرا پﻴﻮﻧد خﻮﻳشاوﻧدى را پاس
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ﻣﻰدارى ،بار درﻣاﻧدﮔان را بﻪ دوش ﮔرفتﻪ و بﻴﻨﻮاﻳان را ﻳارى ﻣﻰرساﻧﻰ ،ﻣاﻟت را بﻪ تﻬﻰ
دستان ﻣﻰبخشﻰ ،ﻣﻬﻤان را ﮔراﻣﻰ ﻣﻰدارى و در راه حق ﻣردﻣان را ﻳارى ﻣﻰدﻫﻰ ".
فعاليت
خدﻳجﻪ

از چﻪ چﻴز فﻬﻤﻴد ﻛﻪ خداوﻧد حضرت ﻣحﻤد

خﻮف پﻴاﻣبر

را خﻮار ﻧﻤﻲ سازد و سبب

چﻪ بﻮد؟ شاﮔردان در ﻣﻮرد اظﻬار ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.

نخستين مژدۀ پيامبری
خدﻳجﻪ پﻴاﻣبر

را با خﻮد ﻧزد پسر ﻛاﻛاﻳش " ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ " برد .وى پﻴر ﻛﻬﻨساﻟﻰ

بﻮد ﻛﻪ در اواخر عﻤر ﻧابﻴﻨا شده و در دوران جاﻫﻠﻴت بﻪ ﻧصراﻧﻴت ﮔروﻳده بﻮد ،وى با خط
عبرى آشﻨاﻳﻰ داشت و بخشﻫاﻳﻰ از اﻧجﻴﻞ را بﻪ زبان عبراﻧﻰ ﻣﻰﻧﻮشت.
خدﻳجﻪ بﻪ ورقﻪ ﮔفت :پسر ﻛاﻛا از برادر زاده ات (ﻣحﻤد
زاده چﻪ دﻳدى؟ پﻴاﻣبر

) بشﻨﻮ! ورقﻪ ﮔفت :برادر

آﻧچﻪ را ﻛﻪ در غار حراء دﻳده بﻮد ،بازﮔﻮ ﻛرد .ورقﻪ ﮔفت :اﻳﻦ

ﻫﻤان رازدان اسرار اﻟﻬﻰ است ﻛﻪ خداوﻧد

بر ﻣﻮسﻰ فرستاد ،اى ﻛاش جﻮان ﻧﻴروﻣﻨدى

ﻣﻰبﻮدم ،اى ﻛاش زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ قﻮﻣت ترا اخراج ﻣﻰﻛﻨﻨد ،زﻧده ﻣﻰبﻮدم .پﻴاﻣبر

با تعجب

پرسﻴد :آﻳا آﻧﻬا ﻣرا اخراج ﻣﻰﻛﻨﻨد؟ ورقﻪ ﮔفت :بﻠﻰ ،ﻫﻴچ ﻣردى ﻫﻤچﻮ ﻧﻴاورده ،ﻣﮕر
اﻳﻨﻜﻪ قﻮﻣش با وى بﻪ دشﻤﻨﻰ برخاستﻪ اﻧد .اﮔر روزى فرا رسد و ﻣﻦ زﻧده باشﻢ ،ترا جدا ً
ﻛﻤﻚ خﻮاﻫﻢ ﻛرد؛ وﻟﻰ دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ ورقﻪ وفات ﻛرد و ﻧزول وحﻰ ﻧﻴز براى ﻣدت
ﻛﻮتاﻫﻰ قطع شد.
انقطاع وحی
در بارة ﻣدت اﻧﻘطاع وحﻰ ،قﻮل صحﻴح آﻧست ﻛﻪ چﻨد روز بﻮده است؛ پﻴاﻣبر

در اﻳام

اﻧﻘطاع وحﻰ بسﻴار افسرده خاطر ودچار حسرت ودﻫشت بﻮد ،تا آﻧﻜﻪ جرﻳان وحﻰ دو باره
آغاز شد و آراﻣش خاطر براﻳشان دست داد.
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پﻴاﻣبر

در ﻣﻮرد آغاز ﻣجدد وحﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻣﻦ در حال رفتﻦ بﻮدم ،ﻧاﮔﻬان آوازى

از آسﻤان شﻨﻴدم ،سر خﻮد را بﻪ طرف آسﻤان بﻠﻨد ﻛردم ،ﻫﻤان فرشتﻪ ﻳﻰ را دﻳدم ﻛﻪ در
حراء ﻧزدم آﻣده بﻮد ،بر ﻛرسﻰ اى در ﻣﻴان زﻣﻴﻦ و آسﻤان ﻧشستﻪ؛ از آن ترسﻴدم و بﻪ زﻣﻴﻦ
افتادم ،سپس بﻪ خاﻧﻪ و ﻧزد خاﻧﻮادة خﻮد آﻣدم و ﮔفتﻢ :ﻣرا بپﻴچاﻧﻴد! ﻣرا بپﻴچاﻧﻴد! آﻧﻬا ﻣرا
پﻴچاﻧدﻧد ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ خداوﻧد

اﻳﻦ آﻳات را فرستاد :ﻳا
* سﻮرة اﻟﻤدثر ـ آﻳﺔ  1ـ 5

ترجﻤﻪ :اى جاﻣﻪ بر سر ﻛشﻴده! برخﻴز و بترسان ،و تﻨﻬا پروردﮔارت را بﻪ بزرﮔﻰ و ﻛبرﻳاﻳﻰ
ستاﻳش ﻛﻦ ،و جاﻣﺔ خﻮﻳش را پاﻛﻴزه دار ،و از چﻴزﻫاى ﻛثﻴف و پﻠﻴد دورى ﻧﻤا.
فعاليت
ورقﻪ از ﻛجا داﻧست ﻛﻪ آن فرشتﻪ جبرئﻴﻞ

بﻮده است و قرﻳش ﻣحﻤد

را بعد از

اعﻼن رساﻟت ،از شﻬر ﻣﻜﻪ اخراج ﻣﻰﻛﻨﻨد ،درﻳﻦ ﻣﻮرد شاﮔردان ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
اقسام وحی
وحﻰ بﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫاى ذﻳﻞ بر پﻴاﻣبر

فرود ﻣﻰآﻣد

 1ـ روﻳاى صادقﻪ :چﻨاﻧﻜﻪ خﻮابﻰ ﻣﻰدﻳد و فردا ﻫﻤاﻧﻨد سپﻴدة صبح تحﻘق ﻣﻰﻳافت.
 2ـ اﻟﻬام :فرشتﻪ ـ بدون آﻧﻜﻪ دﻳده شﻮد ـ در قﻠب پﻴاﻣبر

اﻟﻘاء ﻣﻰﻛرد.

 3ـ وحﻰ با صداﻳﻰ ﻫﻤاﻧﻨد باﻧﮓ جرس در وجﻮد آﻧحضرت

طﻨﻴﻦ اﻧداز ﻣﻰشد ،اﻣا

خﻮد فرشتﻪ بر آﻧحضرت ظاﻫر ﻧﻤﻰﮔردﻳد .اﻳﻦ ﻧﻮع وحﻰ بر پﻴاﻣبر

از ﻫﻤﻪ دشﻮارتر بﻮد.

 4ـ فرشتﻪ بﻪ صﻮرت ﻣردى ظاﻫر ﻣﻰشد و با پﻴاﻣبر
فرشتﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد ،پﻴاﻣبر

سخﻦ ﻣﻰﮔفت ،تا آﻧچﻪ را ﻛﻪ

بﻪ خاطر بسپارد .در اﻳﻦ ﻧﻮع وحﻰ ﮔاه ﮔاﻫﻰ صحابﻪ ﻛرام

ﻣﻠﻚ را ﻣﻰدﻳدﻧد.
 5ـ فرشتﻪ در شﻜﻞ و صﻮرت اصﻠﻰ خﻮد پدﻳدار ﻣﻰﮔردد؛ جبرئﻴﻞ
صﻮرت بﻪ پﻴاﻣبر

ظاﻫر شده است.
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دو بار بﻪ اﻳﻦ

 6ـ آﻧچﻪ را خداوﻧد

در شب ﻣعراج از باﻻى ﻫفت طبﻘﺔ آسﻤان ،بﻪ پﻴاﻣبر

وحﻰ

ﻛرد.
 7ـ ﻛﻼم ﻣستﻘﻴﻢ خداوﻧد
و براى پﻴاﻣبر ﻣا

بدون واسطﺔ فرشتﻪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ براى ﻣﻮسﻰ

بﻪ طﻮر قطعﻰ

در حدﻳث اسراء ثابت شده است.

آموختنیهای درس
بشر بﻮد و طبﻴعت بشرى داشت ،از اﻳﻦ رو پدﻳدهﻫاى خﻮف ،افسردﮔﻰ،

ـ پﻴاﻣبر

حسرت و اﻧدوه بعد از دﻳدن جبرئﻴﻞ بر وى ﻣستﻮﻟﻰ ﮔردﻳد.
اﻣﻰ (ﻧاخﻮان) بﻮد ،و از قبﻞ براى پذﻳرفتﻦ ﻣسئﻮﻟﻴت رساﻟت ،آﻣادﮔﻰ

ـ پﻴاﻣبر
ﻧداشت.

 ،زﻧﻰ خردﻣﻨد و با اراده بﻮد ،وبا استﻮارى ﻛاﻣﻞ با اﻳﻦ آزﻣﻮن بزرگ

ـ خدﻳجﻪ
برخﻮردﻛرد.
ـ بر پﻴاﻣبر

 ،اﻧﻮاع ﻫفتﮕاﻧﺔ وحﻰ از جاﻧب خداوﻧد آﻣده است.

ارزيابی
 1ـ ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ بﻪ حضرت ﻣحﻤد

چﻪ ﮔفت؟

 2ـ ﻣدت اﻧﻘطاع وحﻰ چﻨد روز بﻮد؟ درﻳﻦ ﻣدت پﻴاﻣبر
 3ـ وحﻰ بﻪ چﻨد شﻜﻞ بﻪ پﻴاﻣبر

چﻪ حاﻟتﻰ داشت؟

ﻣﻰ آﻣد؟ از جﻤﻠﻪ اﻟﻬام را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
ﻧازل شد؟

 4ـ آﻳت ﻳا أﻳﻬا اﻟﻤدثر چﻪ وقت بﻪ آﻧحضرت
کارخانهگی

شاﮔردان اقسام وحﻰ را ﻣفص ً
ﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بيستم

نبوت
در آغاز ّ

موقف خديجه

در درسﻫاى ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳد ،ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ جبرئﻴﻞ

در غار حراء ﻧزد ﻣحﻤد

فرود

آﻣد و چﻨد آﻳت اوائﻞ سﻮرة اﻟعﻠق را بﻪ اﻳشان تﻠﻘﻴﻦ ﻛرد ،خﻮف و ﻧﮕراﻧﻰ سراسر وجﻮد
آﻧحضرت

را فراﮔرفت ،بﻪ ﻧزد خدﻳجﻪ آﻣد و ﻣاجرا را بازﮔﻮ ﻧﻤﻮد .خدﻳجﻪ با خردﻣﻨدى

و خﻮن سردى ﻛاﻣﻞ او را دﻟجﻮﻳﻰ ﻛرد ،وجﻬت اطﻤﻴﻨان بﻴشتر ﻧزد ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ برد.
تأثير همسر نيکو در پيشبرد دعوت
پﻴاﻣبر

از غار حراء با قﻠب ﻟرزان بﻪ خاﻧﻪ برﮔشت و بﻪ خدﻳجﻪ

ﮔفت :ﻣرا

بپﻴچاﻧﻴد! ﻣرا بپﻴچاﻧﻴد! او را پﻴچاﻧدﻧد؛ سپس ﮔفت :ﻣﻦ ﻧسبت بﻪ خﻮد خﻮف دارم؛ خدﻳجﻪ
ﮔفت " :چﻨان ﻧﻴست ،سﻮﮔﻨد بﻪ خدا پروردﮔارت تﻮ را ﻫرﮔز خﻮار ﻧخﻮاﻫد ﻛرد ،زﻳرا
پﻴﻮﻧد خﻮﻳشاوﻧدى را پاس ﻣﻰدارى ،باردرﻣاﻧدﮔان را بﻪ دوش ﮔرفتﻪ و بﻴﻨﻮاﻳان را ﻳارى
ﻣﻰرساﻧﻰ ،ﻣاﻟت را بﻪ تﻬﻰ دستان ﻣﻰبخشﻰ ،ﻣﻬﻤان را ﮔراﻣﻰ ﻣﻰدارى و در راهﻫاي حق
ﻳارى ﻣﻰدﻫﻰ ".
اﻳﻦ ﻣﻮقف خدﻳجﻪ
بﻴﻦ واقعﻴت زﻧدﮔﻰ پﻴاﻣبر

در قبال وحﻰ ،دﻻﻟت بﻪ ﮔستردﮔﻰ ادراك وى دارد؛ زﻳرا او
و آﻧچﻪ ﻛﻪ شﻨﻴد فﻮرا ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛرده بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ رسﻴد :ﻛسﻰ

ﻛﻪ با ﻣﻜارم اخﻼق ﻣتصف باشد ،ﻫرﮔز خداوﻧد
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب خدﻳجﻪ

او را خﻮار و ذﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰسازد.

زود بﻪ اﻳﻤان فطرى رﻫﻨﻤﻮن شد ،و بﻪ سﻨتﻫا و قﻮاﻧﻴﻦ

خداوﻧد در جﻬان ﻫستﻰ آﮔاﻫﻰ ﻳافت ،و ﻳﻘﻴﻨا اﻳﻦ را درك ﻛرد ﻛﻪ آﻧچﻪ را ﻣحﻤد

از

اخﻼق حﻤﻴده و فضاﻳﻞ عاﻟﻴﻪ دارد ،ﻫﻴچ بشرى در حﻴات طبﻴعﻰ خﻮد ،بﻪ آن دست ﻧﻴافتﻪ
است .خدﻳجﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛاﻣﻞ داشت ﻛﻪ در وجﻮد ﻫﻤسرش ،خصﻠتﻫاى ﻛﻤال فطرى و
ﻣحاسﻦ اخﻼقﻰ فراواﻧﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮفﻘﻴت و ﻛاﻣﻴابﻰ او را تضﻤﻴﻦ و پﻴروزى وى را
تحﻘق ﻣﻰبخشد.
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خدﻳجﻪ

براى اثبات اﻳﻦ قﻮل خﻮد ،بﻪ اخﻼق عاﻟﻴﺔ پﻴاﻣبر

استدﻻل ﻛرد؛ زﻳرا در

تارﻳخ جﻮاﻣع بشرى ،دﻳده ﻧشده ،ﻛسﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد با اخﻼق حﻤﻴده و خصﻠتﻫاى ﻧﻴﻜﻮ
ﻣزﻳﻦ بسازد ،سپس در حﻴات طعﻢ خﻮارى را بﻪ او بچشاﻧد .واضحاً حضرت ﻣحﻤد در
بﻠﻨد ترﻳﻦ قﻠﺔ ﻣﻜارم اخﻼق قرار دارد ،و فطرتاً خداوﻧد

او را چﻨﻴﻦ آفرﻳده است.

فعاليت
خدﻳجﻪ از ﻛجا داﻧست ﻛﻪ پﻴاﻣبر

را خداوﻧد ﻫرﮔز خﻮار ﻧﻤﻰسازد؟
و درك ساﻟﻢ خدﻳجﻪ

شاﮔردان راجع بﻪ خصﻠتﻫاى ﻧﻴﻜﻮى پﻴاﻣبر

صحبت

ﻧﻤاﻳﻨد.

ورقه بن نوفل
خدﻳجﻪ

تﻨﻬا بﻪ ذﻛر ﻣﻜارم اخﻼق حضرت ﻣحﻤد

اﻛتفاء ﻧﻜرد ،بﻠﻜﻪ او را ﻧزد

پسر ﻛاﻛاﻳش ،ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ ـ ﻛﻪ داﻧشﻤﻨد بزرﮔﻰ بﻮد و اﻧتظار ظﻬﻮر پﻴاﻣبر آخر زﻣان را
ﻣﻰﻛشﻴد ـ برد .سخﻨان ورقﻪ تأثﻴر ﻧﻴﻜﻰ در استﻮارى و تﻘﻮﻳﺔ قﻠب حضرت ﻣحﻤد
ﮔذاشت؛ زﻳرا بﻪ پﻴاﻣبر

اطﻤﻴﻨان داد :فرشتﻪ اي ﻛﻪ ﻧزد تﻮ آﻣد ،ﻫﻤان رازدان بزرﮔﻰ

است ،ﻛﻪ وظﻴفﺔ آوردن وحﻲ از جاﻧب خداوﻧد

بﻪ پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم را دارد.

نقش خديجه در زندگی پيامبر
خدﻳجﻪ

در زﻧدﮔﻰ آﻧحضرت

ـ از ازدواج تا بعثت و در پﻴشبرد اﻣﻮر دعﻮت

ـ ﻧﻘش بسﻴار ﻣﻬﻤﻰ بازى ﻛرد؛ زﻳرا وى در ﻣﻴان قﻮم خﻮد شخصﻴت بارزى داشتﻪ ،از
شاﻳستﮕﻰ ،اخﻼق عاﻟﻰ ،ﻣﻬرباﻧﻰ ،بردبارى ،داﻧاﻳﻰ ،قاطعﻴت وغﻴره ﻣﻜارم اخﻼق برخﻮردار
بﻮد .خداوﻧد

اﻳﻦ ﻫﻤسر ﻧﻤﻮﻧﻪ و بزرﮔﻮار را بﻪ خاطرى ﻧصﻴب آﻧحضرت

ساخت تا

اﻟﮕﻮﻳﻰ باشد براى ﻫﻤﻪ جﻬاﻧﻴان ،بﻪ وﻳژه دعﻮتﮕران.
بدون شﻚ خدﻳجﻪ

ﻳﻚ اﻟﮕﻮى عاﻟﻰ براى ﻫﻤﻪ ﻫﻤسران دعﻮتﮕران بﻮد؛ زﻳرا ﻳﻚ
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دعﻮتﮕر بﻪ ﻫﻤسرى ﻧﻴاز دارد ﻛﻪ ﻛار و وجﻴبﺔ دعﻮت و اﻫﻤﻴت آن ،رﻧجﻫا و ﻣشﻜﻼتﻰ را
ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﻣتحﻤﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻛاﻣﻼ درك ﻧﻤاﻳد ،و غرض تسﻬﻴﻞ وظﻴفﺔ دعﻮت در ﻛﻨار
وى باﻳستد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ برعﻜس ﻣاﻧع وى ﮔردد و خارى بر سر راه او باشد.
زن ﻧﻴﻜﻮﻛار ،تأثﻴر خاص خﻮد را در پﻴروزى ﻳﻚ دعﻮتﮕر دارد ،و ﻣا اﻳﻦ را از ﻣﻮقف
خدﻳجﻪ ﻣﻴﻴابﻴﻢ ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ در ﻛﻨار آﻧحضرت

اﻳستاد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ تازه ﻧزول وحﻰ را

تجربﻪ ﻣﻰﻛرد.
دعﻮت بﻪ سﻮى خدا ،بزرﮔترﻳﻦ ﻛارﻳست ﻛﻪ اﻧسان اﻧجام ﻣﻰدﻫد ،اﮔر ﻳﻚ دعﻮتﮕر بﻪ
داشتﻦ ﻫﻤسر ﻧﻴﻜﻮﻛار و با ﻛفاﻳت تﻮفﻴق ﻳابد ،اﻳﻦ پﻴروزى بزرگ است .رسﻮل اﷲ
فـــرﻣﻮده است :اﻟدﻧﻴا ﻣتاع و خﻴر ﻣتاع اﻟدﻧﻴا اﻟﻤرأ ه اﻟصاﻟحﻪ" دﻧﻴا ﻫﻤﻪ اش ﻣتاع است ،و
بﻬترﻳﻦ ﻣتاع دﻧﻴا ﻫﻤسر صاﻟحﻪ ﻣﻰباشد".
از سﻮى دﻳﮕررسﻮل اﷲ

ﻫﻢ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ بسﻴار عاﻟﻰ ﻳﻚ شﻮﻫر وفادار بﻮد ،وبا اﻳﻦ ﻫﻤسر

ﻣخﻠص خﻮد ﻧﻬاﻳت وفادار ﻣاﻧد و او را چﻪ در حﻴات و چﻪ بعد از وفات پاس ﻣﻰداشت.
ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ ،عائشﻪ

در اﻳﻦ باب ﻣﻰﮔﻮﻳد " :بﻪ ﻫﻴچ ﻳﻚ از زﻧان پﻴاﻣبر

رشﻚ

ﻧﻤﻰبردم ،چﻨاﻧﻜﻪ بﻪ خدﻳجﻪ ﻣﻰبردم؛ در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ او را ﻧدﻳده بﻮدم ،اﻣا پﻴاﻣبر

از

وى زﻳاد ﻳاد ﻣﻰﻛرد ،و ﮔاﻫﻰ ﮔﻮسفﻨدى ﻣﻰﻛشت ،و ﮔﻮشت آن را تﻮتﻪ تﻮتﻪ ﻧﻤﻮده بﻪ
دوستان خدﻳجﻪ ﻣﻰفرستاد ،احﻴاﻧا از روي رشﻚ ﻣﻰﮔفتﻢ :ﮔﻮﻳا در دﻧﻴا غﻴر از خدﻳجﻪ
زن دﻳﮕرى ﻧبﻮده است! خداوﻧد بﻬتر از خدﻳجﻪ بﻪ تﻮ ارزاﻧﻲ فرﻣﻮده است ،پﻴاﻣبر

ﻣﻰ

فرﻣﻮد « :خداوﻧد بﻬتر از خدﻳجﻪ بﻤﻦ ﻧداده؛ او بﻤﻦ اﻳﻤان آورد وقتﻴﻜﻪ ﻣردم بﻤﻦ ﻛفر
ورزﻳدﻧد ،ﻣرا تصدﻳق ﻧﻤﻮد وقتﻴﻜﻪ ﻣردم ﻣرا تﻜذﻳب ﻧﻤﻮدﻧد ،با ﻣال خﻮد ﻣرا ﻳاري رساﻧد
وقتﻴﻜﻪ ﻣردم ﻣرا ﻣحروم ساختﻨد ،خداوﻧد از وي براي ﻣﻦ فرزﻧدان ﻧصﻴب ﻛرد در حاﻟﻴﻜﻪ
از داشتﻦ فرزﻧد از زﻧان دﻳﮕرم ﻣحروم شدم».
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فعاليت
حرفﻫاى ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ چﻪ تأثﻴرى در روحﻴﺔ پﻴاﻣبر

داشت؟

آموختنیهای درس
ـ اخﻼص خدﻳجﻪ ﻧسبت بﻪ شﻮﻫرش حضرت ﻣحﻤد

.

ـ ﻧﻘش تعﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨدة زن در پﻴروزى ﻳﻚ دعﻮتﮕر و ﻳا عﻜس آن.
ـ وفادارى پﻴاﻣبر

بﻪ خدﻳجﻪ در زﻣان حﻴات و بعد از وفات اﻳشان.

ارزيابی
 1ـ ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ چﮕﻮﻧﻪ شخصﻰ بﻮد؟
 2ـ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وفادارى پﻴاﻣبر

ﻧسبت بﻪ خدﻳجﺔ ﻛبرى را بﻴان دارﻳد.

 3ـ عائشﻪ چرا از ﻣﻨزﻟت حضرت خدﻳجﻪ
 4ـ ﻫدف خدﻳجﻪ از بردن پﻴاﻣبر

در ﻧزد رسﻮل اﷲ

رشﻚ ﻣﻰبرد؟

ﻧزد ورقﻪ بﻦ ﻧﻮفﻞ چﻪ بﻮد؟

کارخانهگی
شاﮔردان راجع بﻪ ﻧﻘش فعال و سازﻧدة حضرت خدﻳجﻪ
اﻛرم

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻣعﻠﻮﻣاتﻰ بﻨﻮﻳسﻨد.
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در ﻛار دعﻮت رسﻮل

درس بيست ويکم

سری
مرحلۀ دعوت ِّ
زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ وحﻰ براى ﻣدتﻰ قطع شد ،پﻴاﻣبر

دچار اضطراب و دﻟتﻨﮕﻰ ﮔردﻳد ،تا اﻳﻨﻜﻪ

با ﻧزول اوائﻞ سﻮرة اﻟﻤدثر ،بار دﻳﮕر ﻧزول وحﻰ از سر ﮔرفتﻪ شد و اﻳﻦ ﻛار باعث اطﻤﻴﻨان
خاطر آﻧحضرت

ﮔردﻳد.

آغاز مسؤوليت بزرگ
اﻛﻨﻮن حضرت ﻣحﻤد

بﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبر خدا

است؛ جبرئﻴﻞ

بار دوم

ﻧزد وى آﻣد و آﻳات اول سﻮره اﻟﻤدثر را بر آﻧحضرت اﻟﻘا ﻧﻤﻮد:
* (سﻮرة اﻟﻤدثر )5-1
ترجﻤﻪ :اى جاﻣﻪ بر سر ﻛشﻴده! برخﻴز و بترسان ،و تﻨﻬا پروردﮔارت را بﻪ بزرﮔﻰ ستاﻳش
ﻛﻦ ،و جاﻣﺔ خﻮﻳش را پاﻛﻴزه دار ،و از چﻴزﻫاى ﻛثﻴف و پﻠﻴد دورى ﻧﻤا.
ﻧزول اﻳﻦ آﻳات ،درحﻘﻴﻘت اعﻼم اﻳﻦ اﻣر بﻮد ﻛﻪ دﻳﮕر دوران راحت سپرى شده ودر
پﻴش روى ﻣسئﻮﻟﻴت سترﮔﻰ قرار دارد ﻛﻪ اﻳجاب بﻴدارى و باﻻ زدن آستﻴﻦ را ﻣﻰﻧﻤاﻳد،
باﻳد ﻣردﻣان را رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻛرد و با وحﻰ اﻧس ﮔرفت و براى غﻠبﻪ بر رﻧجﻬا از وحﻰ اﻟﻬﻰ
ﻛﻤﻚ طﻠب ﻛرد.
در آﻳات ﻧخستﻴﻦ سﻮرة اﻟﻤدثر ،خداوﻧد

پﻴاﻣبر

را ﻣﻜﻠف ﻣﻰسازد ﻛﻪ بﻪ تبﻠﻴغ

رساﻟت خﻮد بپردازد ،ﻛﻪ با تﻮجﻪ بﻪ حﻜﻢ آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق ،در چﻨد ﻣحﻮر زﻳر خﻼصﻪ
ﻣﻰشد:
تﻮحﻴد و ﻳﻜتا پرستﻰ ،اﻳﻤان بﻪ روز آخرت ،تزﻛﻴﺔ ﻧفس ،ﻛسب فضاﻳﻞ و اعﻤال ﻧﻴﻚ،
زدودن فساد از جاﻣعﻪ و جﻠب ﻣﻨفعت؛ اﻟبتﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬا باﻳد بعد از اﻳﻤان بﻪ رساﻟت ﻣحﻤد
تحت رﻫبرى خردﻣﻨداﻧﺔ اﻳشان تحﻘق ﻳابد.
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و

فعاليت
چﻪ ﻣفﻬﻮﻣﻰ را استﻨباط ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟ با رﻫﻨﻤاﻳﻲ

از آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
استاد شاﮔردان اظﻬار ﻧﻤاﻳﻨد.
آغاز دعوت سری

بعد از ﻧزول آﻳات ﻧخستﻴﻦ سﻮرة اﻟﻤدثر ،پﻴاﻣبر

دعﻮت بﻪ دﻳﻦ اسﻼم را ﻣخفﻴاﻧﻪ آغاز

ﻛرد .چﻮن ﻣﻜﻪ ﻣرﻛز دﻳﻨﻰ عربﻬا بﻮد و در آن ﻣتﻮﻟّﻴان ﻛعبﻪ زﻧدﮔﻰ ﻣﻴﻜردﻧد ،اﻣﻮر وارسﻰ
بﻪ بتﻬاى سائر قبائﻞ عرب ،ﻧﻴز از ﻣﻜﻪ رﻫبرى ﻣﻰشد؛ از اﻳﻦ رو دستﻴابﻰ بﻪ ﻫدف اصﻼحﻰ
در ﻣﻜﻪ ،ﻧسبت بﻪ ﻣﻨاطق دﻳﮕر بسﻴار ﻣشﻜﻞ و دشﻮار بﻮد .اﻟبتﻪ اﻳﻦ ﻛار ﻧﻴاز بﻪ عزﻣﻰ راسخ
داشت تا در برابر ﻣصﻴبتﻫا و فاجعﻪﻫا تزﻟزل ﻧاپذﻳر باشد ،بﻨابرآن حﻜﻤت اﻟﻬﻰ اﻳجاب
سرى بﻮده و براى ﻣردم ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ در دﻳﻦ بت پرستﻰ خﻮد تعصب
ﻣﻰﻛرد ﻛﻪ دعﻮت ّ
داشتﻨد ،ﻛارى ﻧاﮔﻬاﻧﻰ ﻧباشد.
در ﻣجاﻟس عﻤﻮﻣﻰ ،قرﻳش را بﻪ اسﻼم دعﻮت

با تﻮجﻪ بﻪ حساسﻴت ﻣرحﻠﻪ ،پﻴاﻣبر

ﻧﻤﻰﻛرد ،و ﻧﻪ ﻛسﻰ را ﻛﻪ با وى قرابت ﻧزدﻳﻚ و ﻳا از قبﻞ ﻣعرفت ﻧﻤﻰداشت.
مراحل دعوت اسالمی
ﻣﻰ تﻮان تارﻳخ دعﻮت ﻣحﻤدى

را بﻪ دو دورة عﻤده تﻘسﻴﻢ ﻛرد.

 1ـ دورة ﻣﻜﻰ ،ﻛﻪ تﻘرﻳبا  13سال بﻮد.
 2ـ دورة ﻣدﻧﻰ ،ﻛﻪ ده سال ﻛاﻣﻞ؛ ﻳعﻨﻰ تا زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ پﻴاﻣبر

بﻪ ﻟﻘاء اﷲ پﻴﻮست ،طﻮل

ﻛشﻴد.
ﻫرﻳﻚ از اﻳﻦ دو دوره (ﻣﻜﻰ و ﻣدﻧﻰ) چﻨد ﻣرحﻠﻪ دارد ﻛﻪ با ﻫﻢ تفاوت دارﻧد ،و فرق
ﻣﻴان ﻫر دورة آن ،با تﻮجﻪ بﻪ شراﻳطﻰ ﻛﻪ دعﻮت اسﻼﻣﻰ از آن عبﻮر ﻛرده است ،آشﻜار
ﻣﻰﮔردد؛ بﻨا برآن دورة ﻣﻜﻰ بﻪ سﻪ ﻣرحﻠﻪ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد:
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سرى ،ﻛﻪ از آغاز بعثت تا سﻪ سال دوام داشت.
 1ـ ﻣرحﻠﺔ دعﻮت ّ
 2ـ ﻣرحﻠﺔ اعﻼن دعﻮت در ﻣﻴان ﻣردم ﻣﻜﻪ؛ اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ از آغاز سال چﻬارم بعثت اﻟﻰ
اواخر سال دﻫﻢ اداﻣﻪ ﻳافت.
 3ـ ﻣرحﻠﺔ دعﻮت و اﻧتشار اسﻼم در بﻴرون ﻣﻜﻪ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ از اواخر سال دﻫﻢ بعثت تا
زﻣان ﻫجرت آﻧحضرت

بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره اداﻣﻪ داشت.

فعاليت
دعﻮت اسﻼم در ابتدا چرا بﻴشتر ﻣتﻮجﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ساختﻪ شده بﻮد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ پﻴاﻣبر
فرستادة خداوﻧد براى رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻫﻤﻪ اﻧساﻧﻬا بﻮد؟ ﻧظر بدﻫﻴد.

پﻴاﻣبر

آموختنیهای درس
در ساﻟﻬاى ﻧخستﻴﻦ بعثت ،ﻛار دعﻮت را ﻣخفﻰ ﻧﮕﻪ ﻣﻰداشت ،و فﻘط ﻛساﻧﻰ

را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻣﻰﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰداشت اﻳﻤان ﻣﻰآورﻧد؛ اﻳﻦ ﻛار رﻫﻨﻤﻮدى است
براى ساﻳر دعﻮتﮕران در باب ﻣشروعﻴت بﻜار ﮔﻴرى احتﻴاط واسباب ظاﻫرى .اﻟبتﻪ اتخاذ
احتﻴاطات ﻻزﻣﻪ تا جاﻳﻰ ﻣشروعﻴت دارد ﻛﻪ با اصﻞ تﻮﻛﻞ بﻪ اﷲ

در تعارض قرار

ﻧﮕﻴرد.
از اﻳﻦ رو ،ﻫر دعﻮتﮕر ﻣسﻠﻤان ـ در ﻫر عصرى ﻛﻪ باشد ـ ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣروت و اﻧعطاف
پذﻳري ﻻزم را در ﻣﻮرد چﮕﻮﻧﮕﻰ شﻴﻮة دعﻮت ـ پﻨﻬاﻧﻰ ﻳا آشﻜارا ،ﻧرﻣش و ﻳا شدت ـ
ﻣطابق بﻪ خﻮاست شراﻳط و اوضاع عصرى ﻛﻪ در آن زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨد ،بﻪ ﻛار ﮔﻴرد.
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ارزيابی
 1ـ ﻣحﻮرﻫاى اصﻠﻰ دعﻮت پﻴاﻣبر
 2ـ تارﻳخ دعﻮت ﻣحﻤد
 3ـ پﻴاﻣبر

در ﻧخستﻴﻦ ساﻟﻬاى بعثت چﻪ بﻮد؟

بﻪ چﻨد دوره ،و ﻫر دورة آن بﻪ چﻨد ﻣرحﻠﻪ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؟

چرا دعﻮت خﻮد را ﻣخفﻰ ﻧﮕﻪ ﻣﻰداشت؟ در حاﻟﻰ ﻛﻪ وظﻴفﻪ داشت رساﻟت

خﻮد را بﻪ جﻬاﻧﻴان برساﻧد.
 4ـ اتخاذ احتﻴاطات ﻻزم در باب دعﻮت ،تا ﻛجا جاﻳز و ﻣشروع است؟
کارخانهگی
سرى بﻮدن دعﻮت در ﻧخستﻴﻦ ﻣراحﻞ ﻛار دعﻮتﮕرى،
شاﮔردان راجع بﻪ فﻮاﻳد و اﻫﻤﻴت ّ
در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بيست و دوم
پيش آهنگان اسالم
بعد از ﻧزول اواﻳﻞ سﻮرة اﻟﻤدثر ،پﻴاﻣبر بﻪ دعﻮت ﻣردم بﻪ دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم آغاز ﻛرد؛
طبﻴعﻰ بﻮد ﻛﻪ دعﻮت را از خاﻧدان و دوستان ﻧزدﻳﻚ خﻮد شروع ﻧﻤاﻳد .ﻧخستﻴﻦ ﻛساﻧﻰ
ﻛﻪ بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﮔروﻳدﻧد ،خدﻳجﻪ ،عﻠﻰ بﻦ ابﻰ طاﻟب ،زﻳد بﻦ حارثﻪ ،ابﻮبﻜر ،عثﻤان بﻦ
عفان ،زبﻴر بﻦ عﻮام ،عبد اﻟرحﻤﻦ بﻦ عﻮف ،سعد بﻦ ابﻰ وقاص ـ رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ ـ بﻮدﻧد.
خديجه بنت خويلد :ﻧخستﻴﻦ زن ،بﻠﻜﻪ اوﻟﻴﻦ اﻧساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ آﻧحضرت

اﻳﻤان آورد،

خدﻳجﻪ ﻫﻤسر با وفاى اﻳشان بﻮد .حضرت خدﻳجﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛسﻰ بﻮد ﻛﻪ قرآن و وحﻰ اﻟﻬﻰ
را از زبان ﻣبارك حضرت ﻣحﻤد
رسﻮل اﷲ

شﻨﻴد ،ﻫﻤچﻨان او اوﻟﻴﻦ شخصﻰ بﻮد ﻛﻪ بعد از

قرآن را تﻼوت ﻛرد و اوﻟﻴﻦ اﻧساﻧﻰ بﻮد ﻛﻪ از رسﻮل اﷲ

ﻧﻤاز آﻣﻮخت؛

از اﻳﻦ رو خاﻧﺔ خدﻳجﻪ ،اوﻟﻴﻦ خاﻧﺔ بﻮد ﻛﻪ وحﻰ اﻟﻬﻰ ـ بعد از اﻳﻨﻜﻪ در غار حراء بر قﻠب
آﻧحضرت

فرود آﻣد ـ در آﻧجا تﻼوت شد.

علی بن ابی طالب :از جﻤﻠﺔ خﻮرد ساﻻن عﻠﻰ

ﻧخستﻴﻦ ﻛسﻰ بﻮد ﻛﻪ بﻪ دﻳﻦ

ﻣبﻴﻦ اسﻼم ﮔروﻳد ،وي در آن زﻣان ده سال عﻤر داشت.
از ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد

بر عﻠﻰ رضﻰ اﷲ عﻨﻪ اﻳﻦ بﻮد ﻛﻪ او قبﻞ از اﻳﻨﻜﻪ بﻪ آﻳﻴﻦ ﻣﻘدس
تربﻴت ﻳافت و بزرگ شد؛ زﻳرا پﻴاﻣر

اسﻼم ﻣشرف شﻮد ،در آغﻮش آﻧحضرت

او

را از ابﻮطاﻟب ﮔرفتﻪ و بﻪ خاﻧﻮادة خﻮد ضﻢ ساختﻪ بﻮد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب عﻠﻰ بعد از پﻴاﻣبر
و خدﻳجﻪ ،سﻮﻣﻴﻦ اﻧساﻧﻰ بﻮد ﻛﻪ ﻧﻤاز خﻮاﻧد .رواﻳت است ﻛﻪ پﻴاﻣبر

وقت ﻧﻤاز ـ در

آن زﻣان فﻘط دو وقت ﻧﻤاز چاشت و شام فرض بﻮد ـ بﻪ درهﻫاى ﻣﻜﻪ ﻣﻰرفت و با خﻮد
عﻠﻰ را ﻣخفﻰ از پدر و ﻛاﻛاﻫاﻳش ،ﻣﻰبرد ،و در آﻧجا ﻫر دو ﻧﻤاز ﻣﻰﮔزاردﻧد ،سپس شام
بر ﻣﻰﮔشتﻨد.
زيد بن حارثه :از طبﻘﺔ برده ﮔان ،زﻳد بﻦ حارثﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛسﻰ بﻮد ﻛﻪ اسﻼم آورد .زﻳد
ﻣحبﻮب پﻴاﻣبر

 ،غﻼم و پسرخﻮاﻧدة اﻳشان بﻮد .وقتﻰ پدر وخاﻧﻮاده زﻳد بﻪ ﻣﻜﻪ آﻣدﻧد
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تا او را از رسﻮل اﷲ

خرﻳدارى و آزاد ﻧﻤاﻳﻨد ،پﻴاﻣبر

اختﻴار اﻳﻦ ﻛار را بﻪ خﻮد زﻳد

واﮔذار ﻛرد ،تا خﻮد اﻧتخاب ﻛﻨد ﻛﻪ با پدر و قﻮم خﻮد ﻣﻰباشد ،ﻳا با پﻴاﻣبر

؟ زﻳد ﮔفت :ﻣﻦ

ﻛسﻰ ﻧﻴستﻢ ﻛﻪ بر تﻮ ﻛس دﻳﮕرى را برﮔزﻳﻨﻢ ،تﻮ براى ﻣﻦ حﻴثﻴت پدر و ﻛاﻛا را دارى.
پدر و ﻛاﻛاى زﻳد ﮔفتﻨد :واى برتﻮ! بﻨدﮔﻰ را بر آزادى و بر پدر ،ﻛاﻛا و خاﻧﻮادة خﻮد
ترجﻴح ﻣﻰدﻫﻰ؟ زﻳد ﮔفت :بﻠﻰ ،ﻣﻦ از اﻳﻦ شخص چﻴزى دﻳده ام ﻛﻪ ﻫرﮔز ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻢ
ﻛسﻰ را برﮔزﻳﻨﻢ .پس از آن ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

آزادى زﻳد وبﻪ تبﻨﻰ ﮔرفتﻦ او را اعﻼن ﻛرد.

فعاليت
پﻴروان پﻴاﻣبر اسﻼم

از ﻛدام طبﻘﻪ بﻮدﻧد؟ آﻳا ﻣخاطبان اسﻼم طبﻘﺔ خاصﻰ بﻮدﻧد ﻳا

خﻴر؟ در اﻳﻦ باره ﻧظر بدﻫﻴد.
ابوبکر بن ابی قحافه :از جﻤﻠﺔ ﻣردان آزاد ،ابﻮبﻜر اوﻟﻴﻦ ﻛسﻰ بﻮد ﻛﻪ بﻪ پﻴاﻣبر
اﻳﻤان آورد .ابﻮبﻜر قبﻞ از بعثت ،از جﻤﻠﺔ ﻳاران و دوستان خاص رسﻮل اﷲ
پﻴاﻣبر

بﻮد.

در ﻣﻮرد اسﻼم ابﻮبﻜر ﻣﻰفرﻣاﻳد " :ﻣﻦ ﻫﻴچ ﻛس را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻧﻜردم،

ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ تردد و دو دﻟﻰ ﻧشان داد ،بغﻴر از ابﻮبﻜر؛ چﻮن او را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻛردم ،بﻼ
درﻧﮓ اﻳﻤان آورد ".
اسﻼم ابﻮبﻜر ،اسﻼم ﻳﻚ شخص ﻧبﻮد ،بﻠﻜﻪ اسﻼم ﻳﻚ اﻣت بﻮد؛ زﻳرا ابﻮبﻜر در ﻣﻴان
قرﻳش جاﻳﮕاه خاصﻰ داشت ،از اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ برخﻮردار بﻮد و ﻣردم در بسﻴارى اﻣﻮر بﻪ وى
ﻣراجعﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.
نقش ابوبکر در گسترش دعوت اسالمی
ابﻮبﻜر

با استفاده از ﻣﻨزﻟت اجتﻤاعﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴان قرﻳش داشت ،آغاز بﻪ دعﻮت

دﻳﮕران بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﻛرد ،دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ بﻬترﻳﻦ جﻮاﻧان ﻣﻜﻪ بﻪ دعﻮت اﻳشان ﻟبﻴﻚ
ﮔفتﻪ اﻳﻤان آوردﻧد ،ﻛﻪ عبارت بﻮدﻧد از:
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عثﻤان بﻦ عفان ( 34ساﻟﻪ) ،عبد اﻟرحﻤﻦ بﻦ عﻮف ( 30ساﻟﻪ) ،سعد بﻦ ابﻰ وقاص (17
ساﻟﻪ) ،طﻠحﻪ بﻦ عبﻴد اﷲ ( 13ساﻟﻪ) و زبﻴر بﻦ اﻟعﻮام ( 12ساﻟﻪ) رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ.
اﻳﻦ پﻨج قﻬرﻣان ،ﻧخستﻴﻦ ثﻤرة اسﻼم ابﻮبﻜر صدﻳق بﻮد ﻛﻪ دعﻮت او را پذﻳرفتﻨد ،سپس
اﻳﻤان آوردﻧد.

در حضﻮر آﻧحضرت

اﻳﻨﻬا دستﺔ اول ﻣسﻠﻤاﻧان بﻮدﻧد ،اﻣا دستﺔ دوم ﻣسﻠﻤاﻧان ،عبارت بﻮدﻧد از:
ابﻮعبﻴده بﻦ جراح ،ابﻮ سﻠﻤﻪ ،ارقﻢ بﻦ ابﻰ ارقﻢ ،خباب بﻦ ارت ،عثﻤان ،قداﻣﻪ و عبد اﷲ
پسران ﻣظعﻮن ،عبﻴده بﻦ حارث ،سعﻴد بﻦ زﻳد ،فاطﻤﻪ بﻨت خطاب ،اسﻤاء و عائشﻪ دختران
ابﻮبﻜر رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ.
اﻣا دستﺔ سﻮم تعداد شان زﻳاد بﻮد ،و ﻣشﻬﻮرترﻳﻦ آﻧﻬا عبارت بﻮدﻧد از:
عبد اﷲ بﻦ ﻣسعﻮد ،عبد اﷲ بﻦ جحش ،جعفر بﻦ ابﻰ طاﻟب و ﻫﻤسرش اسﻤاء بﻨت عﻤﻴس،
خاﻟد بﻦ سعﻴد بﻦ عاص ،صﻬﻴب بﻦ سﻨان روﻣﻰ ،ابﻮذر غفارى ،بﻼل حبشﻰ.
عده اى از زﻧان جﻮان ﻛﻪ ﻳﻜجا با شﻮﻫران خﻮد اﻳﻤان آوردﻧد ،شاﻣﻞ ﻫﻤﻴﻦ دستﺔ سﻮم
ﻣﻰباشﻨد.
دختران پيامبر

 :از جﻤﻠﺔ ﻧخستﻴﻦ ﻣؤﻣﻨان ،دختران پﻴاﻣبر

و فاطﻤﻪ بﻮدﻧد .اﻳﻨان قبﻞ از بعثت رسﻮل اﻛرم

 :زﻳﻨب ،رقﻴﻪ ،ام ﻛﻠثﻮم

ﻫﻢ ﮔروﻳدة اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و حسﻦ سﻠﻮك

و پاﻛﻴزﮔﻰ پدر بزرﮔﻮار خﻮد بﻮدﻧد ،بﻨابرآن خاﻧدان پﻴاﻣبر

 ،ﻳﻚ خاﻧدان اﻟﮕﻮ براى

ﻫﻤﻪ خاﻧدانﻫاى ﻣسﻠﻤان است.

فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! اﻳﻤان آوردن زﻧان جﻮان با شﻮﻫران اﻳشان در آغاز بعثت

 ،بﻪ چﻪ چﻴز

دﻻﻟت ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ آﻳا زن ﻣﻰتﻮاﻧد دوشادوش ﻣرد در عرصﺔ دعﻮت فعاﻟﻴت ﻧﻤاﻳد؟
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آموختنیهای درس
ـ از ﻣﻮفﻘﻴتﻫاى ﻳﻚ دعﻮتﮕر اﻳﻦ است ﻛﻪ اقارب ﻧزدﻳﻚ و اعضاى خاﻧﻮادة او قبﻞ از
دﻳﮕران بﻪ اﻫداف و آرﻣانﻫاى وى باورﻣﻨد باشﻨد.
ـ ابﻮبﻜر صدﻳق

 ،دوﻣﻴﻦ شخصﻰ بﻮد ﻛﻪ بعد از پﻴاﻣبر

در ﻧشر اسﻼم در ﻣﻴان

اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻧﻘش فعال داشت.
ـ پﻴشتازان اسﻼم را افرادى تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدادﻧد ﻛﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ از طبﻘات ﻣختﻠف جاﻣعﻪ
ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،از اشراف و ثروتﻤﻨدان تا بردهﻫا و ﻣستﻤﻨدان.
ارزيابی
 1ـ اوﻟﻴﻦ ﻛسﻰ ﻛﻪ از ﻧﻮجﻮاﻧان اسﻼم آورد ،چﻪ ﻛسﻰ بﻮد؟
 2ـ ﻛدام اشخاص تﻮسط ابﻮبﻜر صدﻳق

بﻪ دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم ﻣشرف شدﻧد؟
داشت؟

 3ـ زﻳد بﻦ حارثﻪ چﻪ ﻧسبتﻰ بﻪ حضرت پﻴاﻣبر
کارخانهگی

شاﮔردان ،ﻧام پاﻧزده تﻦ از پﻴش آﻫﻨﮕان اسﻼم را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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دار االرقم
پﻴاﻣبر

براى جﻤاعت ﻣسﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻤان خﻮد را از ﻣشرﻛﻴﻦ قرﻳش ﻣخفﻰ ﻧﮕﻪ ﻣﻰداشتﻨد،

ﻣرﻛزى در ﻧظر ﮔرفت تا از چشﻢ ﻣشرﻛان پﻮشﻴده بﻪ تربﻴﻪ و تعﻠﻴﻢ آﻧﻬا بپردازد .اﻳﻦ ﻣحﻞ
 ،از پﻴش آﻫﻨﮕان اسﻼم بﻮد ﻛﻪ درعﻘب ﻛﻮه صفا ﻣﻮقعﻴت داشت.

خاﻧﺔ ارقﻢ

مدرسۀ مخفی دار االرقم
در ساﻟﻬاى ﻧخستﻴﻦ دعﻮت اسﻼم ،خاﻧﺔ ارقﻢ بﻪ ﻣرﻛزى تبدﻳﻞ شده بﻮد ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان
ﻣخفﻴاﻧﻪ در آن جﻤع ﻣﻰشدﻧد و از رسﻮل اﷲ
دار ارقﻢ پﻴاﻣبر
پﻴاﻣبر

تازهﻫاى وحﻰ را فرا ﻣﻰﮔرفتﻨد .در

بﻪ آﻧان ﻣﻮعظﻪ و ﻧصﻴحت ﻣﻰﻛرد و قرآن تﻼوت ﻣﻰﻧﻤﻮد؛ ﻳاران

ﻫﻢ ﻫر آﻧچﻪ را ﻛﻪ در دل و ﻣا فﻰ اﻟضﻤﻴر خﻮد داشتﻨد ،در طبق اخﻼص بﻪ

حضﻮر آﻧحضرت

ﻣﻰﮔذاشتﻨد .اﻳﻦ ﮔروه ﻣسﻠﻤان زﻳر ﻧظر شخص پﻴاﻣبر

ﻣﻰدﻳدﻧد ﻛﻪ خﻮد رسﻮل اﻛرم

تربﻴت

زﻳر ﻧظر رب اﻟعاﻟﻤﻴﻦ پرورش ﻣﻰﻳافت .بﻨابر آن دار

ارقﻢ بزرﮔترﻳﻦ ﻣدرسﺔ تربﻴتﻰ و تعﻠﻴﻤﻰ بﻮد ﻛﻪ بشرﻳت تا اﻛﻨﻮن شﻨاختﻪ است؛ زﻳرا استاد
و ﻣربﻰ اﻳﻦ ﻣدرسﻪ ،رسﻮل اﷲ

بﻮد ﻛﻪ ﻣربﻰ و ﻣعﻠﻢ ﻫﻤﺔ بشرﻳت ﻣﻰباشد .بدﻳﻦ ترتﻴب

دار ارقﻢ بزرﮔترﻳﻦ ﻣدرسﻪ و داﻧشﮕاه جﻬان بﻮد ،و در آن پﻴاﻣبر

با فرﻫﻴختﻪ ﮔان

ﻣسﻠﻤان دﻳدار و تبادل ﻧظر ﻣﻰﻛرد ،ﻛﻪ در واقع ﻳﻚ تﻤرﻳﻦ عﻤﻠﻰ بﻮد براى پاى بﻨدى بﻪ
سپاﻫﻰ ﮔرى ،اطاعت ،رﻫبرى ،آداب و اصﻮل.
در دار ارقﻢ ،خداوﻧد

بﻪ پﻴاﻣبرش تﻮفﻴق داد تا ﻧخستﻴﻦ جﻤاعت ﻣسﻠﻤان را تشﻜﻴﻞ

سرﻳت دعﻮت ،آﻧحضرت
و سازﻣاﻧدﻫﻰ ﻛﻨد .دراﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ ،ﻳعﻨﻰ ﻣرحﻠﺔ ّ
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تﻮاﻧست

ﻣرداﻧﻰ را تربﻴت ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ پرچﻢ تﻮحﻴد ،جﻬاد و دعﻮت را بدوش ﻛشﻨد و جزﻳرة اﻟعرب
را تحت قﻠﻤرو خﻮد در آورﻧد و در خﻼل ﻧﻴﻢ قرن ،فتﻮحات بزرﮔﻰ را ﻧصﻴب شﻮﻧد.
فعاليت
در دار ارقﻢ چﻪ رابطﻪ ﻳﻰ بﻴﻦ رسﻮل اﷲ

رسﻮل اﷲ

و ﻳاراﻧش بر قرار بﻮد؟

ﻣحرك اسﻼم بﻮد ،شخصﻴتﻰ ﻛﻪ قدرت جذب و تأثﻴر
 ،ﻧخستﻴﻦ شخصﻴت ّ

ﮔذارى بر دﻳﮕران را داشت ،و در ﻣجﻤﻮع ﻛاﻣﻞ ترﻳﻦ چﻬرة بشر در تارﻳخ ﻛرة زﻣﻴﻦ
شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
ﻣاده و ﻣضﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ تﻮسط رسﻮل اﷲ

در ﻣدرسﺔ دار ارقﻢ تدرﻳس ﻣﻰشد ،قرآن ﻛرﻳﻢ

بﻮد و سعﻰ ﻣﻰﻛرد ﻛﻪ قرآن ﻳﮕاﻧﻪ ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ و اﻧدﻳشﺔ ﻣرﻛزى اﻳﻦ ﻣدرسﻪ باشد تا
ﻣطابق آن فرد ،خاﻧﻮاده و ﮔروه ﻣسﻠﻤان تربﻴت ﻳابﻨد.
شاﮔردان اﻳﻦ ﻣدرسﻪ ،ﻣﻰداﻧستﻨد ﻛﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ و دستﻮرات رسﻮل اﻛرم

دو اصﻞ و

ﻣرجع قاﻧﻮن اساسﻰ دعﻮت ،زﻧدﮔﻰ ،دوﻟت و تﻤدن است.
ﻧسﻞ اول اسﻼم ،قرآن ﻛرﻳﻢ را از زبان ﻣبارك آﻧحضرت

با جدّﻳت ،آﮔاﻫﻰ و عﻼقﻪ

ﻣﻨدى شدﻳد بﻪ ﻣﻨظﻮر فﻬﻢ تعﻠﻴﻤات و رﻫﻨﻤﻮدﻫاى اﻳشان فرا ﮔرفت .اﻳﻦ ﻧسﻞ در واقع
ﻣﻤثﻠﻴﻦ عﻤﻠﻰ و تطبﻴﻘﻰ اﻳﻦ تﻮجﻴﻬات اﻟﻬﻰ بﻮد .بﻨا برآن ،دار ارقﻢ ﻣدرسﺔ اﻟﻬﻰ بﻮد ﻛﻪ از
آن دعﻮتﮕران و رﻫبران خدا پرست فارغ شدﻧد ﻛﻪ تارﻳخ بشرﻳت ـ در ﮔذشتﻪ و آﻳﻨده ـ
ﻧظﻴر آن را سراغ ﻧدارد.
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اسباب انتخاب دار ارقم به حيث مرکز
پﻴاﻣبر
 1ـ ارقﻢ
ﻣحﻤد

روى چﻨد سبب دار ارقﻢ را بﻪ حﻴث ﻣرﻛز دعﻮت اﻧتخاب ﻛرد:
بﻪ اسﻼم آوردن شﻨاختﻪ شده ﻧبﻮد ،بﻨابرآن ﻛسﻰ ﮔﻤان ﻧﻤﻰﻛرد ﻛﻪ
با ﻳاراﻧش در خاﻧﺔ ارقﻢ ﮔرد ﻫﻢ ﻣﻰآﻳﻨد.

 2ـ ارقﻢ بﻦ ابﻰ ارقﻢ

از قبﻴﻠﺔ بﻨﻰ ﻣخزوم بﻮد ،و بﻨﻰ ﻣخزوم در صف اول ﻣخاﻟفت

و جﻨﮓ عﻠﻴﻪ بﻨﻰﻫاشﻢ قرار داشتﻨد؛ بﻨابرآن بعﻴد ﻣﻰﻧﻤﻮد ﻛﻪ پﻴاﻣبر

ﻣرﻛز خﻮد را در

خاﻧﺔ ﻳﻜﻰ از افراد دشﻤﻦ قبﻴﻠﺔ خﻮد اتخاذ ﻧﻤاﻳد.
 3ـ ارقﻢ بﻪ ﻫﻨﮕام اسﻼم آوردن شاﻧزده سال عﻤر داشت ،روزى ﻛﻪ قرﻳش در جستجﻮى
پﻴدا ﻛردن ﻣرﻛز تجﻤع ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰشدﻧد ،در دل ﻫﻴچ ﻛس خطﻮر ﻧﻤﻰﻛرد ﻛﻪ او را در
خاﻧﻪﻫاى جﻮاﻧان خﻮرد سال صحابﻪ جستجﻮ ﻛﻨﻨد ،بﻠﻜﻪ در ذﻫﻨﻴتﻫا غاﻟبا اﻳﻦ فﻜر خطﻮر
ﻣﻰﻛرد ﻛﻪ ﻣحﻞ تجﻤع آﻧﻬا خاﻧﺔ ﻳﻜﻰ از افراد بﻨﻰﻫاشﻢ و ﻳا خاﻧﺔ ابﻮبﻜر و غﻴره باشد .بﻨا
برآن اﻧتخاب اﻳﻦ ﻣحﻞ ،از ﻧﮕاه اﻣﻨﻴتﻰ ﻧﻬاﻳت حﻜﻴﻤاﻧﻪ بﻮد.

فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! ﻫدف پﻴاﻣبر

از تجﻤع با ﻣسﻠﻤاﻧان در خاﻧﺔ ارقﻢ چﻪ بﻮد؟

آموختنیهای درس
ـ ﻫر دعﻮت و اﻧدﻳشﻪ بﻪ داشتﻦ ﻳﻚ ﻣرﻛز ﻣطﻤئﻦ ضرورت دارد تا پﻴروان خﻮد را ﻣطابق
اصﻮل تربﻴتﻰ خﻮد ،تعﻠﻴﻢ ،تربﻴت و رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻛﻨد.
ـ پﻴاﻣبر

با وجﻮدى ﻛﻪ با وحﻰ اﻟﻬﻰ تأﻳﻴد ﻣﻰشد ،تﻮسﻞ بﻪ اسباب و وسائﻞ اﻣﻨﻴتﻰ
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ﻣادى را ﻫﻢ ﻣد ﻧظر داشت.
ـ ﻫر صاحب رساﻟت ،قبﻞ از رسﻴدن بﻪ ﻫدف ،باﻳد اقدام بﻪ تربﻴت ﻧسﻠﻰ بﻜﻨد تا رساﻟتش
را ﻣسئﻮﻻﻧﻪ بدوش ﻛشد.

ارزيابی
 1ـ دار ارقﻢ در ﻛجاى ﻣﻜﻪ ﻣﻮقعﻴت داشت؟
 2ـ پﻴاﻣبر

در دار ارقﻢ ﻛدام ﻣﻮاد درسﻰ را بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان آﻣﻮزش ﻣﻰداد؟

 3ـ ﻫدف پﻴاﻣبر

از ﻣخفﻰ شدن در دار ارقﻢ چﻪ بﻮد؟

 4ـ اسباب اﻧتخاب دار ارقﻢ بﻪ حﻴث ﻣرﻛز ﻣخفﻰ اسﻼم چﻪ بﻮد؟

کارخانهگی

سرى اسﻼم ،ﻳﻚ ﻣطﻠب در
شاﮔردان راجع بﻪ اﻫﻤﻴت و ﻧﻘش دار ارقﻢ در ﻣرحﻠﺔ دعﻮت ّ
ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بيست و چهارم

مرحلۀ دعوت علنی

چﻨاﻧﻜﻪ در درس ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳد ،ﻣسﻠﻤاﻧان در ابتداى بعثت در اقﻠﻴت و ضعف قرار
داشتﻨد ،بﻨابرآن پﻴاﻣبر

ﻣخفﻴاﻧﻪ ﻣردم را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻣﻰﻧﻤﻮد و ﻣسﻠﻤاﻧان در دارارقﻢ
ﮔﻮش

سرى جﻤع ﻣﻰشدﻧد ،ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد و بﻪ تعﻠﻴﻤات رسﻮل اﻛرم
بصﻮرت ّ
چﮕﻮﻧﻪ بﻪ دعﻮت عﻠﻨﻰ ﻣأﻣﻮر
فرا ﻣﻰدادﻧد ،درﻳﻦ درس خﻮاﻫﻴﻢ خﻮاﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبر
ﮔردﻳد.
اعالن دعوت اسالم در مکه
سرى اﻳشان سپرى شده بﻮد ﻛﻪ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪَ :وأَﻧ ْ ِذ ْر
سﻪ سال از بعثت ﻣحﻤد و دعﻮت ّ
ﻴرت َ
ﻴﻦ سﻮر اﻟشعراء " 214 :ترجﻤﻪ :خﻮﻳشاوﻧدان ﻧزدﻳﻚ خﻮد را (از شرك
َﻚ اﻷق ْ َرب ِ َ
َع ِش َ
اصدَ ْع ب ِ َﻤا
و ﻣخاﻟفت با فرﻣان پروردﮔار) بترسان" ﻧازل شد وبﻪ دﻧبال آن آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ :فَ ْ
ت ُ ْؤ َﻣ ُر َوأَ ْعر ْ
ﻴﻦ سﻮر اﻟحجر " 94 :پس آشﻜارا بﻴان ﻛﻦ آﻧچﻪ را ﻛﻪ
ِض َعﻦِ اﻟ ْ ُﻤ ْش ِر ِﻛ َ
فرود آﻣد؛ پﻴاﻣبر در
بدان فرﻣان داده ﻣﻰشﻮى و بﻪ ﻣشرﻛان اعتﻨا ﻣﻜﻦ " بر پﻴاﻣبر
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قدم اول خﻮﻳشاوﻧدان ﻧزدﻳﻚ خﻮد را دعﻮت ﻛرد و آﻧان را از عﻮاقب ﻧاﮔﻮار ﻛفر و
ﻫشدار داد .ابﻮﻟﻬب ،ﻛاﻛاى پﻴاﻣبر

شرك بخداوﻧد

با اﻧتﻘاد ازﻳﻦ ﻛار ،پﻴاﻣبر

را

سرزﻧش ﻛرد وﻟﻰ ابﻮ طاﻟب ،ﻛاﻛاى دﻳﮕرشان با قاطعﻴت از وى حﻤاﻳت ﻧﻤﻮد.
فعاليت
فﻜر ﻛرده صحبت ﻧﻤاﻳﻴد.

شاﮔردان عزﻳز! در بارة دشﻮارى وظﻴفﺔ پﻴاﻣبر
در کوه صفا
روزى پﻴاﻣبر

بر ﻛﻮه صفا ،در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻛعبﻪ ﻣشرفﻪ باﻻ شد و با صداى بﻠﻨد ﻳﻜا ﻳﻚ

خاﻧدانﻫاى قرﻳش را ﻧام
ﮔرفتﻪ ،آﻧان را بﻪ سﻮى
خﻮد فراخﻮاﻧد.
قرﻳشﻴان با شﻨﻴدن آواز
بﻠﻨد از فراز ﻛﻮه صفا ـ
ﻛﻪ عادتا جﻬت ابﻼغ
خبر ﻣﻬﻤﻰ بعﻤﻞ ﻣﻰآﻣد
ـ بسﻮى آن شتافتﻨد و ﻧزد
پﻴاﻣبر

ﮔرد آﻣدﻧد.

نکات مهم دعوت اين مرحله
در ﻛﻮه صفا پﻴاﻣبر

بﻪ سخﻦ آغاز ﻧﻤﻮد و خطاب بﻪ قرﻳشﻴان فرﻣﻮد " :اﮔر ﻣﻦ بﻪ شﻤا

بﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻟشﻜر دشﻤﻦ از وراي اﻳﻦ ﻛﻮه قصد حﻤﻠﻪ باﻻى شﻤا را دارد؛ شﻤا اﻳﻦ را
باور ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
" ﮔفتﻨد " :بﻠﻰ! ﻣا تا اﻛﻨﻮن از تﻮ دروغﻰ ﻧشﻨﻴده اﻳﻢ " پﻴاﻣبر

بعد ازﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮاﻫﻰ

قرﻳش ﻣبﻨﻰ بر راستﮕﻮﻳﻰ و اﻣاﻧتدارى خﻮﻳش را ﮔرفت ،آﻧان را بﻪ سﻪ چﻴز دعﻮت ﻛرد:
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تﻮحﻴد خداوﻧد  ،اﻳﻤان بﻪ روز رستاخﻴز (آخرت) و تصدﻳق بﻪ رساﻟت خﻮدش؛ بدﻳﻦ
وسﻴﻠﻪ پﻴاﻣبرى خﻮﻳش را بﻪ قرﻳش اعﻼن ﻧﻤﻮد.
واکنش قريش
قرﻳشﻴان در ﻣﻘابﻞ سخﻨان پﻴاﻣبر

خاﻣﻮشﻰ اختﻴار ﻛردﻧد ،وﻟﻰ ابﻮﻟﻬب ﻛﻪ شخص

سرﻛش و ﻟجﻮجﻰ بﻮد ،با خشﻢ و خشﻮﻧت ،خطاب بﻪ پﻴاﻣبر

ﮔفت :ﻫﻼك شﻮى! بﻪ

در جﻮاب اﻳﻦ حرف زشت ابﻮﻟﻬب،

ﻫﻤﻴﻦ خاطر ﻣا را بﻪ اﻳﻨجا دعﻮت ﻛردى؟ خداوﻧد
ت ﻳَدَ ا أَبِﻲ ﻟ َ َﻬ ٍ
َب (سﻮر اﻟﻤسد )1:را ﻧازل فرﻣﻮد.
سﻮرة ﻣبارﻛﺔ تَب َّ ْ
ب َوت َّ
فعاليت
شاﮔردان در ﻛتابچﻪﻫاي خﻮد ﻣفﻬﻮم سﻮرة ﻣبارﻛﺔ اﻟﻤسد را بﻨﻮﻳسﻨد.
حمله بر بت پرستی
بعد از آشﻜار شدن دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم ،رسﻮل اﷲ

 ،عﻘاﻳد خرافﻰ و شرﻛﻰ قرﻳش را

ﻣﻮرد ﻫجﻮم قرار داده و بﻪ اﻳشان بﻴان داشت ﻛﻪ بتﻬاﻳﻰ را ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰپرستﻴد ،ﻫﻤاﻧا سﻨﮓ و
چﻮب بﻰ اراده اى ﻫستﻨد ﻛﻪ براى اﻧسان ﻫﻴچ سﻮد و زﻳاﻧﻰ ﻧﻤﻰرساﻧﻨد .پﻴاﻣبر

ﻫﻤچﻨان

اﻳﻦ ﮔﻤان ﻣشرﻛﻴﻦ را ﻛﻪ ﮔﻮﻳا بﻪ دﻳﻦ پدران خﻮد پابﻨد ﻫستﻨد ،باطﻞ اعﻼم ﻛرده فرﻣﻮد:
آباء و اجداد شﻤا ﻧﻴز ﮔﻤراه بﻮدﻧد؛ زﻳرا بتﻫاﻳﻰ را پرستش ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ از سﻨﮓ و چﻮب
درست شده بﻮد.

فعاليت
شاﮔردان راجع بﻪ اﻳﻨﻜﻪ چرا اﻧسان بﻪ خداى ﻳﮕاﻧﻪ

شرﻳﻚ ﻣﻰآورد و ﻣخﻠﻮقات بﻰ

جان و بﻰ اراده را پرستش ﻣﻰﻛﻨد ،فﻜر ﻛﻨﻨد ،و بﮕﻮﻳﻨد آﻳا اﻳﻦ ﻛار با عﻘﻞ برابر است؟
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آموختنیهای درس

ـ ﻫر دعﻮتﮕر و ﻣصﻠح ،در راه تطبﻴق برﻧاﻣﺔ اصﻼحﻰ خﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ با ﻣﻘاوﻣت و ﻣﻤاﻧعت
قﻮم وحتﻰ ﻧزدﻳﻜترﻳﻦ اقارب خﻮد روبرو شﻮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار ﻧباﻳد باعث تﻮقف تﻼشﻬاى وى
براى رسﻴدن بﻪ ﻫدف و اﻧجام رساﻟتش ﮔردد.
ـ ﻫر دعﻮتﮕر برﻧاﻣﺔ اصﻼحﻰ خﻮد را ﻣرحﻠﻪ بﻨدى ﻧﻤﻮده و با تﻮجﻪ بﻪ شرائط و اﻣﻜاﻧات
دست داشتﻪ ،شﻴﻮهﻫاى پﻴشبرد برﻧاﻣﻪ خﻮد را عﻴار ﻧﻤاﻳد.
ارزيابی
الف :بﻪ سؤاﻟﻬاي زﻳر جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـ پﻴاﻣبر

چﻨد سال ﻣخفﻴاﻧﻪ دعﻮت ﻣﻰﻛرد و چرا؟

 2ـ آﻧحضرت

در ﻛجا پﻴاﻣبرى خﻮد را بﻪ قرﻳش اعﻼن ﻧﻤﻮد؟

 3ـ عﻜس اﻟعﻤﻞ قرﻳش و ﻛاﻛاﻫاى پﻴاﻣبر در برابر آن چﻪ بﻮد؟
 4ـ در ﻛﻮه صفا پﻴاﻣبر

چﻪ ﻣطاﻟبﻰ را بﻴان ﻛرد؟

 5ـ سﻮره «اﻟﻤسد» در چﻪ ﻣﻨاسبتﻰ ﻧازل شد؟
ب :در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت صحﻴح عﻼﻣت (

) و ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت غﻠط عﻼﻣت ( ) بﮕذارﻳد:

 1ـ دعﻮت بﻪ دﻳﻦ اسﻼم زﻣاﻧﻰ آشﻜار وعﻠﻨﻲ ﮔردﻳد ﻛﻪ جبرﻳﻞ
 2ـ ﻣشرﻛان ﻣحﻤد

بﻪ غار حراء فرود آﻣد.

را بﻪ راستﮕﻮﻳﻰ و اﻣاﻧتدارى ﻣﻰشﻨاختﻨد.

 3ـ ﻣشرﻛان دﻳﻦ اسﻼم را بﻪ خاطرى ﻧپذﻳرفتﻨد ﻛﻪ ﻣعتﻘد بﻪ دﻳﻦ پدران خﻮد بﻮدﻧد.
 4ـ ابﻮ ﻟﻬب در صف دشﻤﻨان پﻴاﻣبر

قرار داشت و ابﻮطاﻟب از حاﻣﻴان اﻳشان بﻮد.

کارخانهگی
شاﮔردان عزﻳز! راجع بﻪ اﻳﻨﻜﻪ چرا پﻴاﻣبر

ﻣجبﻮر شد تا دعﻮت خﻮد را ﻣخفﻴاﻧﻪ بﻪ پﻴش

ببرد و ﻫﻤچﻨان اسبابﻰ را ﻛﻪ باعث آشﻜارشدن دعﻮت شد ،در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بيست و پنجم

مهمترين اعتراضات مشرکين
سرى ،خداوﻧد
بعد از سﻪ سال دعﻮت ّ

بﻪ پﻴاﻣبر

اﻣر فرﻣﻮد تا دعﻮت خﻮد را آشﻜار

سازد ،ﻛﻪ اﻳﻦ دعﻮت با عﻜس اﻟعﻤﻞ و اعتراضات ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻮاجﻪ ﮔردﻳد ،در
اﻳﻦ درس ﻣختصرا بﻪ ﻣﻮاﻧع پﻴشروي دعﻮت اسﻼم اشاره ﻣﻰشﻮد.
 1ـ اعتراض بر وحدانيت اﷲ
ﻛفار ﻣﻜﻪ اعتراف داشتﻨد ﻛﻪ خداوﻧد

خاﻟق و آفرﻳدﮔار آﻧﻬا و ﻫﻤﻪ اشﻴاء است ،ﻣﮕر با

آﻧﻬﻢ بتﻬا را پرستش ﻣﻰﻛردﻧد ،بﻪ ﮔﻤان اﻳﻨﻜﻪ وسﻴﻠﺔ تﻘرب و ﻧزدﻳﻜﻰ بﻪ خداوﻧد

ﻣﻰباشﻨد.

بت پرستﻰ در ﻣﻴان اﻫﻞ ﻣﻜﻪ از ﻣﻠﻞ ﻣجاور اﻧتﻘال پﻴدا ﻛرده بﻮد ،بﻨابرآن ﻣشرﻛﻴﻦ از
دعﻮت تﻮحﻴد تعجب ﻧﻤﻮده و آن را شدﻳدا ً رد ﻛردﻧد.
قطعاً تصﻮر ﻛفار ﻣﻜﻪ از اﷲ
خداوﻧد

و رابطﺔ آن با خﻠق درست ﻧبﻮد؛ زﻳرا ﮔﻤان ﻣﻰبردﻧد ﻛﻪ

براى خﻮد از جﻤﻠﺔ جﻨّﻴات ﻫﻤسرى اﻧتخاب ﻛرده ﻛﻪ از آن فرشتﮕان تﻮﻟد شده

اﻧد ،بﻨابرآن فرشتﮕان ـ اﻟعﻴاذ باﷲ ـ دختران اﷲ ﻣﻰباشﻨد .خداوﻧد

در رد اﻳﻦ ﻣزاعﻢ باطﻞ

ﻣشرﻛان ،در چﻨدﻳﻦ جاى قرآن ﻛرﻳﻢ تأﻛﻴد فرﻣﻮد ﻛﻪ جﻨﻴات و فرشتﮕان ﻫﻤاﻧﻨد اﻧسانﻫا
ﻣخﻠﻮقات خداوﻧد

ﻫستﻨد ،و اﷲ ﻫﻤسر و فرزﻧدى ﻧدارد.

 2ـ انکار از روز آخرت
دعﻮت پﻴاﻣبر

بﻪ اﻳﻤان بﻪ روز آخرت ،با استﻬزاء و تﻜذﻳب ﻣشرﻛﻴﻦ رو بﻪ رو شد .آﻧﻬا

زﻧده شدن بعد از ﻣرگ را اﻧﻜار ﻧﻤﻮده ﮔﻤان ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ بجز زﻧدﮔﻰ دﻧﻴﻮى ،زﻧدﮔﻰ
دﻳﮕرى وجﻮد ﻧدارد .براى اﻳﻨﻜﻪ بﻪ روز آخرت اﻳﻤان بﻴاورﻧد ،از پﻴاﻣبر

طﻠب ﻛردﻧد

ﻛﻪ پدران شان زﻧده ﮔرداﻧده شﻮﻧد ،آﻧﻬا از اﻳﻦ حﻘﻴﻘت غافﻞ بﻮدﻧد ذاتﻰ ﻛﻪ بار اول آﻧان
را خﻠق ﻛرد ،قادر است در روز قﻴاﻣت دو باره آﻧﻬا را زﻧده بﮕرداﻧد.
اسﻠﻮب قرآن ﻛرﻳﻢ براى قاﻧع ﻛردن ﻣردﻣان بﻪ زﻧده شدن بعد از ﻣرگ ،بر خطاب عﻘﻞ و
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اﻧسجام با فطرت اﻧساﻧﻰ استﻮار بﻮد .قرآن ﻛرﻳﻢ استدﻻل ﻣﻴﻜرد :بﻪ خاطر جزا و ﻣحاسبﻪ،
حﻜﻤت خداوﻧد

تﻘاضا ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ بعث ﻣردم (زﻧده شدن بعد از ﻣرگ) در روز

آخرت وجﻮد داشتﻪ باشد ،تا بدﻛار ﻛﻴفر و ﻧﻴﻜﻮﻛار پاداش عﻤﻞ خﻮد را ببﻴﻨد.
قرآن ﻛرﻳﻢ براى اﻣﻜان زﻧده شدن بعد از ﻣردن اﻧساﻧﻬا ،روئﻴدن دو بارة ﻧباتات را ﻣثال
ﻣﻰآورد ،ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ روشﻨﻰ است بر اﻳﻦ حﻘﻴﻘت :ذاتﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را بعد از خشﻜﻴدن
زﻧده ﻣﻰﻛﻨد ،قادر است در ﻛاﻟبدﻫاى فرو رﻳختﻪ و استخﻮاﻧﻬاى پﻮسﻴدة اﻧسانﻫا ﻧﻴز ارواح
را اعاده ﻧﻤاﻳد.
فعاليت
ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ در حاﻟﻰ ﻛﻪ اعتراف ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ آفرﻳدﮔار و روزى دﻫﻨدة ﻣا اﷲ

است

پس چرا بتﻫاى بﻰ روح و بﻰ اراده و ﻧاتﻮان را پرستش ﻣﻰﻛردﻧد؟
 3ـ اعتراض بر شخص رسول اﷲ
ﻣشرﻛان بر شخص پﻴاﻣبر

ﻧﻴز اعتراض داشتﻨد؛ زﻳرا بﻪ تصﻮر آﻧﻬا پﻴاﻣبر بشر ﻧﻴست

و باﻳد فرشتﻪ و ﻳا ﻫﻤراه با فرشتﻪ باشد .بﻪ زعﻢ آﻧﻬا پﻴاﻣبر بﻪ غذا ﻧﻴاز ﻧداشتﻪ و در بازارﻫا
ﮔشت و ﮔذار ﻧﻨﻤاﻳد؛ ﮔﻮﻳا ﻧشﻨﻴده بﻮدﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبران ﻫﻤﻪ غذا ﻣﻰخﻮردﻧد و ﮔشت و ﮔذار
و ﻛسب و ﻛار ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد .آﻧﻬا ﻫﻤچﻨان ﻣﻰخﻮاستﻨد پﻴاﻣبر باﻳد خﻴﻠﻰ ثروتﻤﻨد باشد تا در
ﻧسبتﻫاى دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻛاﻫﻦ ،شاعر ،دروغﮕﻮ

چشﻢﻫا بزرگ بﻨﻤاﻳد .عﻼوه برآن بﻪ پﻴاﻣبر
و جادوﮔر ﻧﻤﻮدﻧد.
 4ـ موقف مشرکان در برابر قرآن کريم

ﻛفار بﻪ اﻳﻦ حﻘﻴﻘت اﻳﻤان ﻧداشتﻨد ﻛﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ از جاﻧب خداوﻧد

فرود آﻣده است،

و آﻧرا ﻧﻮعﻰ از شعر ﻣﻰداﻧستﻨد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ اﮔر بﻴﻦ قرآن و اشعار عرب ﻣﻘاﻳسﻪ شﻮد،
بﻪ روشﻨﻰ شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻴﻦ اﻳﻦ دو فرق ﻛﻠﻰ وجﻮد دارد؛ زﻳرا قرآن ﻛﻼم ﻣﻨزل
خداوﻧد

بر پﻴاﻣبر

است و شباﻫتﻰ ﻣﻴان آن و ﻛﻼم شعرا و ﻛاﻫﻨان وجﻮد ﻧدارد.
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چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ است قرآن شعر باشد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ قرآن شعرا را ﻣذﻣت ﻣﻰﻛﻨد؟
ﻛفار بﻪ سﻠسﻠﺔ تﻬﻤت زﻧﻰﻫا و افتراءات خﻮد ﻧسبت بﻪ پﻴاﻣبر

ﮔفتﻨد :ﻣحﻤد قرآن را

از ﻳﻚ غﻼم عجﻤﻰ ﻣﻰآﻣﻮزد ـ در حاﻟﻰ ﻛﻪ آن غﻼم ﻣﻘدار ﻧاچﻴزى از ﻛﻼم عربﻰ را
ﻣﻰداﻧست ـ قرآن از اﻳﻦ قﻮل آﻧﻬا ابراز شﮕفتﻰ ﻛرده ﻣﻰفرﻣاﻳد :شخصﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ قرآن را با
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ فصاحت و بﻼغت و ﻣعاﻧﻰ تﻤام و فراﮔﻴر آورده ،چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ است از ﻳﻚ ﻣرد
عجﻤﻰ بﻴاﻣﻮزد؛ ﻳﻘﻴﻨاً اﮔر ﻛسﻰ اﻧدﻛﻰ عﻘﻞ داشتﻪ باشد اﻳﻦ حرف را بﻪ زبان ﻧﻤﻰآورد.
ﻫﻤچﻨان ﻣشرﻛان اعتراض داشتﻨد ﻛﻪ قرآن بﻪ عﻮض تدرﻳجﻰ ،چرا بﻪ ﻳﻜبارﮔﻰ فرود
ﻧﻤﻰآﻳد .باﻵخره ﮔفتﻨد ﻛﻪ قرآن ﻛﻼم بشر است ،اﻣا خداوﻧد بﻪ آﻧان چﻠﻨج داد اﮔر راست
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴد ،بﻴاﻳﻴد ﻫﻤاﻧﻨد اﻳﻦ قرآن ،ﻳا ﻳﻚ سﻮره آن بﻴاورﻳد ،با وجﻮدى ﻛﻪ ﻛفار ﻣﻜﻪ بﻠﻨد
ترﻳﻦ قﻠّﻪﻫاى فصاحت و بﻼغت زبان عربﻰ را پﻴﻤﻮده بﻮدﻧد ،ﻧتﻮاﻧستﻨد ﻛارى ﻛﻨﻨد و ﻫﻤﻪ
در برابر چﻠﻨج قرآن ﻛرﻳﻢ عاجز آﻣدﻧد.

فعاليت
ﻣشرﻛان چﻪ تصﻮرى از پﻴاﻣبر داشتﻨد؟ آﻳا پﻴاﻣبر ﻣﻰتﻮاﻧد طبﻴعت غﻴر بشرى داشتﻪ باشد؟
شاﮔردان پﻴراﻣﻮن اﻳﻦ دو سﻮال با ﻫﻢ صحبت ﻛﻨﻨد.
آموختنیهای درس
ـ راه دعﻮت بﻪ ﻳﻜتا پرستﻰ و اسﻼم ،ﻳﻚ ﻣسﻴر بسﻴار دشﻮار است ،دعﻮتﮕر باﻳستﻰ صبر
و پاﻳدارى داشتﻪ باشد ﻛﻪ سر اﻧجام ﻣﻮفﻘﻴت بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
ـ ﻣﻨﻜرﻳﻦ اسﻼم ،خﻴﻠﻰﻫا بﻰ اﻧصاف و بﻰ خرد اﻧد ،ﻧﮕاه ﻛﻨﻴد چﮕﻮﻧﻪ تﻬﻤت و افتراءات
ﻧا رواﻳﻰ را بﻪ ﻣﻘدس ترﻳﻦ و فرزاﻧﻪ ترﻳﻦ اوﻻد آدم

وارد ﻛردﻧد؟

ـ قرآن ﻛرﻳﻢ ﻛﻼم خداوﻧد و ﻣعجزة جاوﻳدان اسﻼم است ،و تا روز قﻴاﻣت اﻳﻦ چﻠﻨج
باقﻰ خﻮاﻫد ﻣاﻧد و قطعا ﻛسﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣاﻧﻨد آن سﻮره و آﻳتﻰ بﻴاورد.
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ارزيابی
 1ـ رسﻢ بت پرستﻰ در ﻣﻴان اﻫﻞ ﻣﻜﻪ از ﻛجا و چﮕﻮﻧﻪ پﻴدا شد؟
 2ـ ﻫدف ﻛفار از پرستش بتﻫا چﻪ بﻮد؟
 3ـ عﻤده ترﻳﻦ اعتراضات ﻛفار بر شخص پﻴاﻣبر

چﻪ بﻮد؟

 4ـ ﻛفار ﻣﻜﻪ در بارة قرآن ﻛرﻳﻢ چﻪ ﻣﻰﮔفتﻨد؟
کارخانهگی
در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.

شاﮔردان در رد افتراءات ﻛفار در بارة پﻴاﻣبر
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درس بيست و ششم

واکنش قريش در برابر علنی شدن دعوت اسالمی
در درس ﮔذشتﻪ ﮔفتﻪ شد ،پﻴاﻣبر

پس از آﻧﻜﻪ بﻪ آشﻜار ساختﻦ دعﻮت ﻣﻜﻠف شد،

عﻠﻨا ﻣردم را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻣﻰﻛرد ،بت و بت پرستﻰ را ﻣردود داﻧستﻪ و ازآن اﻧتﻘاد
ﻣﻰﻛرد؛ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣر باعث شد ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ در برابر دﻳﻦ اسﻼم و پﻴاﻣبر

و ﻫﻤﻪ

ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻮقف خصﻤاﻧﻪ اتخاذ ﻧﻤاﻳﻨد.
هر مؤمن دعوتگر است
دوشادوش پﻴاﻣبر

سرى و عﻠﻨﻰ بﻪ اسﻼم
 ،ﻳاران ﻣؤﻣﻦ اﻳشان ﻧﻴز ﻣردم را بﻪ صﻮرت ّ

دعﻮت ﻣﻰﻛردﻧد؛ ازﻳﻦ ﻣﻴان ابﻮبﻜر صدﻳق و حضرت عثﻤان ﻣردم را ﻣخفﻴاﻧﻪ و حضرت
حﻤزه ،عﻤر بﻦ خطاب و ابﻮعبﻴده بﻦ جراح ﻣردم را آشﻜارا بﻪ دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم دعﻮت
ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار ﻣﻮجب خشﻢ قرﻳش ﮔردﻳده و در دﻟﻬاى خﻮد ﻛﻴﻨﻪ و دشﻤﻨﻰ
ﻣسﻠﻤاﻧان را جا دادﻧد.
فعاليت
راجع بﻪ اﻣر باﻟﻤعروف و ﻧﻬﻰ عﻦ اﻟﻤﻨﻜر چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد ،آﻳا پﻴشبرد دعﻮت تﻨﻬا وظﻴفﻪ
پﻴاﻣبران است و ﻳا ﻣسئﻮﻟﻴت ﻫر ﻣسﻠﻤان؟
ابوطالب حامی پيامبر
درﻳﻦ ﻣﻴان ابﻮطاﻟب ـ اﮔرچﻪ پابﻨد دﻳﻦ قرﻳش بﻮد ـ ﻳﮕاﻧﻪ ﻛسﻰ بﻮد ﻛﻪ از پﻴاﻣبر
پشتﻴباﻧﻰ ﻣﻰﻛرد و در ﻣﻘابﻞ فشار سران قرﻳش ﻣرداﻧﻪ وار ﻣﻰاﻳستاد ،در اثر ﻫﻤﻴﻦ حﻤاﻳت
بﻴدرﻳغ ابﻮطاﻟب بﻮد ﻛﻪ آﻧحضرت

ﻣﻰتﻮاﻧست آشﻜارا بﻪ دعﻮت خﻮد اداﻣﻪ دﻫد.
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استفاده از مناسبتهای دينی و فرهنگی برای تبليغ اسالم
پﻴاﻣبر

براى تبﻠﻴغ اسﻼم ﻫﻴچ فرصتﻰ را از دست ﻧﻤﻰداد؛ ﻫﻨﻮز چﻨد ﻣاﻫﻰ از آشﻜار

شدن دعﻮت اسﻼم ﻧﮕذشتﻪ بﻮد ﻛﻪ ﻣﻮسﻢ حج فرا رسﻴد .قبﻞ از اسﻼم ﻫﻢ ،قباﻳﻞ عرب از
سراسر جزﻳرة اﻟعرب بﻪ زﻳارت ﻛعبﻪ ﻣﻰآﻣدﻧد ،بﻨابرآن قرﻳش از آن بﻴﻢ داشتﻨد ﻛﻪ دعﻮت
اسﻼم در ﻣﻴان حجاج عرب راه ﻳابد ،بﻪ اﻳﻦ خاطر تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻨد وقتﻴﻜﻪ حجاج وارد ﻣﻜﻪ
ﻣﻰشﻮﻧد ،براى آﻧان در بارة پﻴاﻣبر

حرف واحدى داشتﻪ باشﻨد ،تا دعﻮت ﻣحﻤد در

دﻟﻬاى آﻧان اثر ﻧﮕذارد؛ از اﻳﻦ رو بعد از بحث و ﮔفتﮕﻮى فراوان بﻪ پﻴشﻨﻬاد وﻟﻴد بﻦ ﻣغﻴره
ﻳﻜﻰ از بزرﮔان قرﻳش اتفاق ﻛردﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبر

را بﻪ حجاج ،بﻨام ساحر (جادوﮔر)

ﻣعرفﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
فعاليت
ـ ﻫر ﻣصﻠح ـ وﻟﻮ پﻴاﻣبر ـ با ﻣخاﻟفت ﻣردم روبرو شده و ﻣﻮرد تﻬﻤت قرار ﻣﻰﮔﻴرد،
شاﮔردان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ ازﻳﻦ قاعده را در تارﻳخ بﻴابﻨد.
ـ شاﮔردان عزﻳز! قبﻞ ازﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ساحر (جادوﮔر) را شﻨﻴده اﻳد ،آﻳا ﻣعﻨاى آﻧرا ﻣﻰداﻧﻴد؟با
رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد بحث ﻧﻤاﻳﻨد.
حيرانی قريش در کار مقابله با پيامبر
پﻴاﻣبر

ﻧﻪ تﻨﻬا در ﻣﻮسﻢ حج با قباﻳﻞ عرب تﻤاس برقرار ﻛرد ،بﻠﻜﻪ بﻪ بازارﻫاى تجارتﻰ

ﻣﻜﻪ ،از جﻤﻠﻪ بازار ﻣعروف عﻜاظ ﻣﻰرفت و در ﻣﻨاسبتﻫا و ﻣحافﻞ فرﻫﻨﮕﻰ آﻧان شرﻛت
ﻣﻰﻧﻤﻮد و بﻪ تبﻠﻴغ دﻳﻦ اسﻼم ﻣﻰپرداخت.
قرﻳش در ﻣﻮرد چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﻘابﻠﻪ با اﻳﻦ دﻳﻦ جدﻳد ،دچار حﻴرت شدﻧد؛ زﻳرا پﻴام آور آن
ﻧزد ﻫﻤﻪ بﻪ صادق (راستﮕﻮ و راستﻜار) و اﻣﻴﻦ (اﻣاﻧتدار) شﻬرت داشت و از ارزشﻫاى
برتر اﻧساﻧﻰ و ﻣﻜارم اخﻼقﻰ برخﻮردار بﻮد ﻛﻪ اتﻬاﻣات آﻧان ﻣؤثر ﻧﻤﻰافتاد ،ﻧاﮔزﻳر بﻪ داﻣﻦ
ﻛاﻛاﻳش ،ابﻮطاﻟب دست بردﻧد و از وى خﻮاستﻨد تا برادر زاده خﻮد را ﻛﻪ خداﻳان قرﻳش
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را دشﻨام ﻣﻰدﻫد ،از آﻳﻴﻦ آﻧان عﻴب ﮔﻮﻳﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و پدران و ﮔذشتﮕان اﻳشان را ﮔﻤراه
ﻣﻰخﻮاﻧد ،ﻣاﻧع ﮔردد .آﻧان بﻪ ابﻮطاﻟب ﮔفتﻨد ﻛﻪ ﻳا خﻮد ﻣاﻧع وى شﻮ و ﻳا ﻣا را بﮕذار جﻠﻮ
او را بﮕﻴرﻳﻢ.
قرﻳشﻴان بعد ازﻳﻨﻜﻪ از ابﻮطاﻟب سخﻨان ﻧرم شﻨﻴدﻧد ،برﮔشتﻨد و رسﻮل اﷲ

ﻫﻤچﻨان بﻪ

دعﻮت خﻮد اداﻣﻪ داد.
فعاليت
شاﮔردان در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد از دو وسﻴﻠﻪ عصري ﻧام ببرﻧد ﻛﻪ ﻳﻚ دعﻮتﮕر ﻣﻰتﻮاﻧد از
آﻧﻬا در عصر حاضر براى تبﻠﻴغ اسﻼم استفاده ﻧﻤاﻳد.

آموختنیهای درس
ـ بر ﻫر دعﻮتﮕر و ﻣصﻠح ﻻزم است ﻛﻪ براى تبﻠﻴغ آرﻣاﻧﻬاى خﻮد از ﻫر وسﻴﻠﺔ ﻣشروع
و ﻣﻨاسبت بﻬره ﮔﻴرد.
 اصﻼح جاﻣعﻪ راه ﻫﻤﻮارى ﻧﻴست ﻛﻪ دعﻮتﮕر بتﻮاﻧد بﻰ رﻧج و بدون درد سر ،آن رابپﻴﻤاﻳد.
ـ اﮔر اﻧسان با آفرﻳدﮔار خﻮد صادق و در ﻛار خﻮﻳش ﻣخﻠص باشد ،اتﻬاﻣات و سﻨﮓ
اﻧدازى ﻣخاﻟفان ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣاﻧع رسﻴدن وى بﻪ ﻫدف ﮔردد.
ـ خداوﻧد

برخﻰ اوقات دﻳﻦ خﻮد را بﻮسﻴﻠﺔ ﻣردﻣان بﻰ دﻳﻦ و ﻛافران ﻧﻴز تﻘﻮﻳت

ﻣﻰﻛﻨد.
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ارزيابی
الف :بﻪ سﻮاﻟﻬاي زﻳر جﻮاب بدﻫﻴد:
 1ـ قرﻳشﻴان چرا در برابر پﻴاﻣبر
 2ـ چﻪ ﻛسﻰ از اقارب پﻴاﻣبر
خﻮد آن شخص بﻪ پﻴاﻣبر
 3ـ آﻧحضرت

و ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻮقف خصﻤاﻧﻪ ﮔرفتﻨد؟
در ﻣﻘابﻞ فشار ﻣشرﻛان قاطعاﻧﻪ از وى حﻤاﻳت ﻛرد؟ آﻳا

اﻳﻤان آورده بﻮد؟

از ﻛدام ﻣﻨاسبتﻫا براى تبﻠﻴغ دﻳﻦ اسﻼم بﻬره ﻣﻰﮔرفت؟

 4ـ رﻫبران قرﻳش زﻣاﻧﻴﻜﻪ درﻣﻮرد ﻣﻘابﻠﻪ با پﻴاﻣبر

دچار حﻴرت شدﻧد ،چﻪ تدبﻴرى

سﻨجﻴدﻧد؟
ب:در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت صحﻴح عﻼﻣت (

) و ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت غﻠط عﻼﻣت ( )

بﮕذارﻳد.
 1ـ پﻴاﻣبر

تﻨﻬا قرﻳش را بﻪ دﻳﻦ اسﻼم دعﻮت ﻣﻰﻛرد.

 2ـ ﻣشرﻛان با وجﻮدﻳﻜﻪ بﻪ پﻴاﻣبر

اﻳﻤان ﻧداشتﻨد ،وﻟﻰ بﻪ صداقت و اﻣاﻧتدارى وى

ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدادﻧد.
 3ـ آﻧحضرت

خداﻳان قرﻳش را بﻪ بدى ﻳاد ﻧﻤﻰﻛرد.

 4ـ ﻫدف ﻣشرﻛان قرﻳش از ساحر ﮔفتﻦ پﻴاﻣبر

 ،بﻰ تأثﻴر ساختﻦ دعﻮت اﻳشان در

ﻣﻴان حجاج عرب بﻮد.
کارخانهگی
شاﮔردان عزﻳز! در باره اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ دعﻮتﮕر از ﻛدام وساﻳﻞ عصرى و در چﻪ ﻣﻨاسبتﻫا
ﻣﻰتﻮاﻧد براى تبﻠﻴغ دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم استفاده ﻛﻨد ،در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بيست و هفتم

مشرکين و شيوههای رويارويی با اسالم
قبﻼ ﮔفتﻪ شد ،ﻛفار قرﻳش در ﻛار ﻣﻘابﻠﻪ با دعﻮت پﻴاﻣبر

دچار حﻴرت شده بﻮدﻧد و

از ابﻮطاﻟب ﻛﻤﻚ خﻮاستﻨد ﻛﻪ ﻣاﻧع وى ﮔردد ،وﻟﻰ ابﻮطاﻟب بﻪ فشارﻫا تﻦ ﻧداد و از برادر
زاده ﻣحبﻮبش دست بردار ﻧشد ،بﻨابرآن ﻣشرﻛان براى ﻧابﻮدى اسﻼم در صدد ﻳافتﻦ و بﻜار
ﮔﻴرى شﻴﻮهﻫاى دﻳﮕرى شدﻧد ﻛﻪ خﻼصﻪ آن چﻨﻴﻦ است:
اساليب مبارزه مشرکان با پيامبر
 1ـ تمسخر و تحقير :ﻫدف از تﻜذﻳب و استﻬزاى ﻣشرﻛان ،اﻫاﻧت ﻣسﻠﻤاﻧان و سست
ساختﻦ ﻧﻴروى ﻣعﻨﻮى آﻧان بﻮد ،از اﻳﻦ رو پﻴاﻣبر

را ﻣﻮرد ﻧاسزا ﮔﻮﻳﻰﻫا و اتﻬاﻣات بﻰ

بﻨﻴاد قرار ﻣﻰدادﻧد؛ از جﻤﻠﻪ اورا دﻳﻮاﻧﻪ خطاب ﻣﻰﻛردﻧد ،بﻪ جادوﮔرى و دروغﮕﻮﻳﻰ
ﻣتﻬﻢ ﻣﻰساختﻨد؛ اﮔر ﻣﻰدﻳدﻧد ﻛﻪ با ﻳاران ﻣستضعف خﻮد در جاﻳﻰ ﻧشستﻪ است ،بﻪ آﻧان
استﻬزا ﻣﻴﻜردﻧد.
 2ـ تشکيک در تعاليم اسالم :اﻳجاد شﻚ و شبﻬﻪ در تعاﻟﻴﻢ اسﻼم ،اشاعﻪ تبﻠﻴغات
 ،از شﻴﻮهﻫاﻳﻰ بﻮد ﻛﻪ ﻛفار براى تضعﻴف

دروغﻴﻦ در ﻣﻮرد اسﻼم و شخص پﻴاﻣبر

دﻳﻦ اسﻼم بﻪ ﻛار ﻣﻰﮔرفتﻨد؛ آﻧان ﮔاﻫﻰ قرآن ﻛرﻳﻢ را افساﻧﻪﻫاى پﻴشﻴﻨﻴان ،و احﻴاﻧا
ﻛﻼم افترا آﻣﻴز ،و زﻣاﻧﻰ ﻫﻢ تعﻠﻴﻤات ﻳﻚ بشر ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد ،و از روى تﻤسخر در باره
پﻴاﻣبر

ﻣﻰﮔفتﻨد :اﻳﻦ چﻪ قسﻢ پﻴاﻣبر است ﻛﻪ غذا ﻣﻰخﻮرد و در بازارﻫا ﮔشت و ﮔزار

ﻣﻰﻧﻤاﻳد!
 3ـ مقابله با قرآن کريم با استفاده از افسانههای قديم :پﻴشﮕام اﻳﻦ شﻴﻮه ﻧضر
ﻴره " رفت و داستانﻫاى شاﻫان و پﻬﻠﻮاﻧان افساﻧﻮى ﻣاﻧﻨد رستﻢ و
بﻦ حارث بﻮد ﻛﻪ بﻪ " ِح َ
اسفﻨدﻳار را آﻣﻮخت و در ﻣجاﻟسﻰ ﻛﻪ قرآن تﻼوت ﻣﻰشد ،با پﻴاﻣبر اﻛرم
از داستانﻫاى رستﻢ و اسفﻨدﻳار ﻣﻘابﻠﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮد.
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 4ـ معامله گری :ﻣشرﻛان سعﻰ داشتﻨد تا اسﻼم و جاﻫﻠﻴت در ﻧﻴﻤﻪ راه با ﻫﻢ ﻣﻼقﻰ
شﻮﻧد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣشرﻛان و ﻫﻢ پﻴاﻣبر اسﻼم
پﻮشﻰ ﻧﻤاﻳﻨد؛ بﻪ اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر بﻪ رسﻮل اﷲ

از برخﻰ تعاﻟﻴﻢ دﻳﻨﻰ خﻮد چشﻢ

پﻴشﻨﻬاد ﻧﻤﻮدﻧد تا ﻳﻚ سال پﻴاﻣبر

خداﻳان

آﻧﻬا را بپرستد و در ﻣﻘابﻞ ،ﻣشرﻛان ﻳﻚ سال پروردﮔار او را عبادت ﻛﻨﻨد!! اﻳﻨجا بﻮد ﻛﻪ
براى رد اﻳﻦ پﻴشﻨﻬاد سﻮرة
ﻧازل
شد و برﻫﻤﻪ آرزوﻫاى واﻫﻰ آﻧان خط بطﻼن ﻛشﻴد.
فعاليت
آﻳا شﻴﻮهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ در ﻣبارزه با اسﻼم بﻜار ﮔرفتﻨد ،ﻣؤثر افتاد؟ اﮔر ﻧﻴفتاد سبب
آن چﻪ بﻮد؟
شيوۀ جديد مبارزه
ﻣشرﻛان براى جﻠﻮﮔﻴرى از اﻧتشار دعﻮت اسﻼم ،شﻴﻮهﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ را ﻳﻜﻰ پﻰ دﻳﮕرى
بﻜار ﻣﻰبردﻧد ،ﻫفتﻪﻫا و ﻣاهﻫا سپرى شد و ﻣشرﻛان تﻨﻬا از ﻫﻤﻴﻦ اساﻟﻴب استفاده ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد
و بﻪ تعذﻳب و شﻜﻨجﻪ دست ﻧﻤﻰزدﻧد؛ وﻟﻰ وقتﻰ دﻳدﻧد ﻛﻪ اﻳﻦ شﻴﻮهﻫا در جﻠﻮﮔﻴرى از
اﻧتشار اسﻼم در ﻣﻴان اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻣؤثر ﻧﻪ افتاد ،بار دﻳﮕر دورﻫﻢ جﻤع شدﻧد و ﻫﻴأتﻲ را ﻣتشﻜﻞ
از  25ﻧفر از رﻫبران و سرداران قرﻳش تشﻜﻴﻞ دادﻧد ﻛﻪ در رأس آن ابﻮﻟﻬب قرار داشت.
اعضاى ﻫﻴأت بعد از ﻣشﻮره و فﻜر ،بر عﻠﻴﻪ رسﻮل خدا و ﻳاراﻧش فﻴصﻠﻪ ﻛردﻧد ﻛﻪ از ﻫﻴچ
تﻼشﻰ در راه ﻣبارزه با اسﻼم ،و اذﻳت پﻴاﻣبر و تعذﻳب ﻣسﻠﻤاﻧان درﻳغ ﻧﻨﻤاﻳﻨد.
اجراى فﻴصﻠﻪ ﻫﻴأت  25ﻧفرى قرﻳش در ﻣﻮرد ﻣسﻠﻤاﻧان ـ خصﻮصا ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣستضعف
ـ بسﻴار آسان بﻮد .اﻣا در باره رسﻮل خدا

ﻛﻪ در ذات خﻮد ﻣرد با شﻬاﻣت ،با وقار و

داراى شخصﻴت بﻰ ﻧظﻴر بﻮد ،خﻴﻠﻰ دشﻮار ﻣﻰﻧﻤﻮد؛ زﻳرا پﻴاﻣبر

در دﻟﻬاى دشﻤﻨان و

دوستاﻧش از ﻫﻴبت و تعظﻴﻢ خاصﻰ برخﻮردار بﻮد ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻜﻪ ﻫر ﻛسﻰ با وى روبﻪ رو
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ﻣﻰشد ،در دل از وى اجﻼل و احتراﻣﻰ ﻣﻰﻳافت ،و ﻫﻴچ ﻛس جرأت ﻧﻤﻰﻛرد در برابر
اﻳشان ﻣﻘابﻠﻪ ﻧﻤاﻳد.
عﻼوه برآن ،پﻴاﻣبر

زﻳر حﻤاﻳت ابﻮطاﻟب قرار داشت و ابﻮطاﻟب در ﻣﻜﻪ از جﻤﻠﺔ

ﻣردان اﻧﮕشت شﻤارى بﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴان ﻣردم شخص ﻣحترﻣﻰ بﻮد و ﻫﻴچ ﻛس جرأت
ﻧداشت بﻪ حرﻳﻢ او دست درازى ﻛﻨد؛ اﻳﻦ ﻛار ﻣشرﻛان قرﻳش را سخت ﻧﮕران ساختﻪ بﻮد،
وﻟﻰ دﻳرى ﻧﮕذشت ﻛﻪ ﻛاسﺔ صبر قرﻳش ﻟبرﻳز شد؛ زﻳرا اداﻣﺔ اﻳﻦ وضع ،زعاﻣت دﻳﻨﻰ و
صدارت دﻧﻴﻮى قرﻳش در ﻣﻴان عربﻬا را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد.
فعاليت
از شاﮔردان راجع بﻪ ﻣفﻬﻮم افساﻧﻪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴان افساﻧﻪ و قصﻪﻫاي قرآﻧﻰ چﻪ فرقﻰ وجﻮد
دارد ،ﻣعﻠﻮﻣات خﻮاستﻪ شﻮد.

آموختنیهای درس
ـ ﻫر دعﻮتﮕر و ﻣصﻠح باﻳد اﻧتظار داشتﻪ باشد ﻛﻪ دشﻤﻨان از ﻫر وسﻴﻠﺔ غﻴر ﻣشروع براى
ﻣتﻮقف ساختﻦ جرﻳان ﻛار دعﻮت و برﻧاﻣﻪﻫاى اصﻼحﻰ استفاده ﻣﻰﻛﻨﻨد.
ـ پﻴاﻣبر

ذاتا از شﻜﻮه و وقار خاصﻰ برخﻮردار بﻮد ﻛﻪ حتﻰ در دل دشﻤﻨاﻧش ﻫﻴبت

و عظﻤت داشت.
ـ اﻳجاد شبﻬﻪ در تعاﻟﻴﻢ و ﻧصﻮص اسﻼﻣﻰ ،از شﻴﻮهﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ دشﻤﻨان اسﻼم از ﻫﻤان
ﻧخستﻴﻦ روزﻫاى ظﻬﻮر اسﻼم در ﻣﻜﻪ استفاده ﻣﻰﻛردﻧد.
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ارزيابی
الف :بﻪ سؤاﻟﻬاي زﻳر جﻮاب بدﻫﻴد:
از چﻪ شﻴﻮهﻫاﻳﻰ استفاده ﻣﻰﻛردﻧد؟

 1ـ ﻛفار قرﻳش براى ﻣﻘابﻠﻪ با اسﻼم و پﻴاﻣبر

 2ـ سﻮرة اﻟﻜافرون در جﻮاب ﻛدام پﻴشﻨﻬاد ﻣشرﻛان ﻧازل شد؟
 3ـ در رأس ﻫﻴأت  25ﻧفرى قرﻳش چﻪ ﻛسﻰ قرار داشت ،و ﻫدف از تشﻜﻴﻞ آن چﻪ
بﻮد؟
 4ـ آﻳا تﻘاضاى ﻣشرﻛان از ابﻮطاﻟب در ﻣﻮرد پﻴاﻣبر
ب :در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت صحﻴح عﻼﻣت (

ﻣؤثر افتاد؟

) و در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت غﻠط عﻼﻣت ( )

بﮕذارﻳد:
 1ـ ابﻮطاﻟب تحت فشار سران قرﻳش از حﻤاﻳت پﻴاﻣبر

دست برداشت.

 2ـ سﻮرة اﻟﻜافرون قﻞ ﻳا أﻳﻬا اﻟﻜافرون در رد پﻴشﻨﻬاد ﻣعاﻣﻠﻪ ﮔرى قرﻳش ﻧازل شده
است.
 3ـ ﻛفار ﻣﻜﻪ براى ﻣﻘابﻠﻪ با پﻴاﻣبر

ﻫﻤﻴشﻪ از ﻳﻚ شﻴﻮه استفاده ﻣﻰﻛردﻧد.

 4ـ ﻫدف از تﻜذﻳب و استﻬزاى ﻣشرﻛان ،اﻫاﻧت ﻣسﻠﻤاﻧان و سست ساختﻦ ﻧﻴروى ﻣعﻨﻮى
آﻧان بﻮد.
کارخانهگی
ﻣشرﻛﻴﻦ قرﻳش براى اذﻳت و آزار پﻴاﻣبر

چﻪ شﻴﻮهﻫاﻳﻰ را بﻜار ﻣﻰبردﻧد؟ ﻣختصرا در

ﻛتابچﺔ خﻮد از آن ﻳاد آورى ﻛﻨﻴد.
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شکنجه و تعذيب پيامبر
( )1اذيت و آزار پيامبر
اداﻣﻪ

پﻴشﻨﻬادات قرﻳش از طرف ابﻮطاﻟب پذﻳرفتﻪ ﻧشد و او بﻪ حﻤاﻳت خﻮد از پﻴاﻣبر
داد.سران قرﻳش جدا ً تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻨد ﻛﻪ با بﻪ ﻛار ﮔﻴرى شﻴﻮهﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن شﻜﻨجﻪ ،ﻣاﻧع
ﮔسترش اسﻼم ﮔردﻧد.
ابولهب پيشتاز اذيت کنندگان
اذﻳت و آزار پﻴاﻣبر

تﻮسط ﻣشرﻛان و در ﻧخست بﻪ وسﻴﻠﺔ ابﻮﻟﻬب آغاز ﮔردﻳد .چﻨاﻧﻜﻪ

قبﻼ ﮔفتﻪ شد ،ابﻮﻟﻬب از ﻫﻤان ابتداى اعﻼن پﻴاﻣبرى ﻣحﻤد

 ،ﻣﻮقف بسﻴار خصﻤاﻧﻪ اى

اتخاذ ﻛرد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ جا بﻪ اختصار بﻪ برخﻰ از شﻘاوتﻫاى ابﻮﻟﻬب اشاره ﻣﻰشﻮد:
ـ ابﻮﻟﻬب قبﻞ از بعثت پﻴاﻣبر

 ،رقﻴّﻪ و ام ﻛﻠثﻮم ،دختران پﻴاﻣبر

را بﻪ دو پسر خﻮد

بﻪ ﻧامﻫاى عتبﻪ و عتﻴبﻪ بﻪ ﻧﻜاح ﮔرفتﻪ بﻮد ،ﻛﻪ بعد از بعثت در اوﻟﻴﻦ اقدام خصﻤاﻧﻪ ،پسران
خﻮد را اﻣر ﻛرد تا زﻧان خﻮد (دختران پﻴاﻣبر) را طﻼق دﻫﻨد ،ﻛﻪ چﻨان ﻛردﻧد.
وفات ﻛرد ،ابﻮﻟﻬب شادى ﻛﻨان ﻧزد رفﻘاﻳش

ـ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ عبد اﷲ ،دوﻣﻴﻦ پسر رسﻮل اﷲ

شتافت و بﻪ آﻧﻬا ﻣژده داد ﻛﻪ ﻧسﻞ ﻣحﻤد قطع شد .اﻣا اﷲ تعاﻟﻰ با ﻧازل ﻛردن آﻳﻪ اي از
سﻮرة ﻛﻮثر إ ِ َّن َشاﻧِئ َ
َﻚ ُﻫ َﻮ اﻷبْتَ ُر [اﻟﻜﻮثر  ]3 :جﻮاب ابﻮﻟﻬب را داد.
ـ در ﻣﻮسﻢ حج و در بازارﻫا بﻪ دﻧبال پﻴاﻣبر

ﻣﻰرفت و آﻧحضرت صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ

را ﻧﻪ تﻨﻬا دروغﮕﻮ ﻣﻰخﻮاﻧد ،بﻠﻜﻪ بﻪ سﻨﮓ ﻣﻰزد تا آﻧﻜﻪ پشت پاﻫاى ﻣبارﻛش خﻮن آﻟﻮد
ﻣﻰشد.
ـ ام جﻤﻴﻞ ،ﻫﻤسر ابﻮﻟﻬب و خﻮاﻫر ابﻮسفﻴان در دشﻤﻨﻰ خﻮد با پﻴاﻣبر

 ،ﻛﻤتر از ابﻮﻟﻬب

ﻧبﻮد .وى پشتارهﻫاي خار ﻣﻰآورد و سر راه و ﻣﻘابﻞ دروازة آﻧحضرت

ﻣﻰاﻧداخت.

ـ عﻼوه برآن ،ام جﻤﻴﻞ زن بد زباﻧﻰ بﻮد ﻛﻪ بر عﻠﻴﻪ آﻧحضرت
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اﻟحطب " ﻳاد شده
فتﻨﻪ بر ﻣﻰافروخت ،از ﻫﻤﻴﻦ خاطر در قرآن ﻛرﻳﻢ از وى بﻪ " َح ّﻤالة َ
است.
اوباش قريش و گستاخی با سرور کائنات
بﻴشترﻳﻦ اذﻳت و آزار پﻴاﻣبر

تﻮسط ﻫﻤساﻳﮕان اﻳشان ،از جﻤﻠﻪ ابﻮﻟﻬب ﻛاﻛا و ﻫﻤساﻳﻪ

در بﻪ دﻳﻮار اﻳشان صﻮرت ﻣﻰﮔرفت .عبد اﷲ بﻦ ﻣسعﻮد
رسﻮل اﻛرم

رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد :روزى

در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻛعبﺔ شرﻳف ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد ،و ابﻮ جﻬﻞ و ﻳاراﻧش دورتر

ﻧشستﻪ بﻮدﻧد و در ﻣﻴان خﻮد ﻣﻰﮔفتﻨد :ﻛﻴست ﻛﻪ زﻫدان شتر را بﻴاورد و بر پشت ﻣح ّﻤد
در حال سجده بﮕذارد؟ عﻘبﻪ بﻦ ابﻰ ﻣعﻴط ـ ﻛﻪ شﻘﻰ ترﻳﻦ آﻧان بﻮد ـ از جا برخاست
و زﻫدان(اشتري ﻛﻪ ذبح شده بﻮد) را آورد و اﻧتظار ﻛشﻴد تا آﻧﻜﻪ پﻴاﻣبر

بﻪ سجده

رفت و آن را در ﻣﻴان دو ﻛتف (شاﻧﻪ) ﻣبارك اﻳشان ﮔذاشت؛ ابﻮجﻬﻞ و ﻳاراﻧش از دﻳدن
اﻳﻦ صحﻨﻪ سخت ﻣﻰخﻨدﻳدﻧد .رسﻮل اﷲ

در حال سجده ﻫﻤچﻨان باقﻰ ﻣاﻧد تا اﻳﻨﻜﻪ

دخترش فاطﻤﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا آﻣد و زﻫدان را از پشت اﻳشان دور اﻧداخت؛ پس از آن
پﻴاﻣبر

سر بﻠﻨد ﻛرد و در دعاى خﻮد از خداوﻧد

ﻫﻼﻛت آن ﻫفت ﻧفر بد بخت را

طﻠب ﻧﻤﻮد.
ﻣﻲ ﮔﻮﻳد :سﻮﮔﻨد بﻪ خداوﻧد

عبداﷲ بﻦ ﻣسعﻮد

ﻣﻦ اجساد آن ﻫفت ﻧفر را دﻳدم

ﻛﻪ در چاه بدر اﻧداختﻪ شده بﻮدﻧد.

فعاليت
شاﮔردان تصﻮرات خﻮد را در ﻣﻮرد صبر و تحﻤﻞ پﻴاﻣبر
چرا آﻧحضرت

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اذﻳت و آزار را تحﻤﻞ ﻣﻰﻛرد؟
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بﻴان دارﻧد ،و بﻪ ﻧظر آﻧﻬا

دشمن سرسخت پيامبر اسالم ابو جهل
ـ ابﻮجﻬﻞ در اوﻟﻴﻦ روزى ﻛﻪ پﻴاﻣبر

را در حرم دﻳد ﻛﻪ ﻧﻤاز ﻣﻰﮔزارد ،ﻣاﻧع ﻧﻤاز وى

ﮔردﻳد؛ اﻣا بار دﻳﮕر ﻣتﻮجﻪ شد ﻛﻪ در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻣﻘام ابراﻫﻴﻢ ﻧﻤاز ﻣﻰﮔزارد ،بﻪ وى اخطار
داده ﮔفت :ﻣحﻤد! آﻳا ترا ازﻳﻦ ﻛار ﻣﻨع ﻧﻜرده بﻮدم؟ رسﻮل اﷲ

پاسخ تﻨدى براﻳش داد

ﻛﻪ باعث خشﻢ ابﻮجﻬﻞ ﮔردﻳده ﮔفت :ﻣحﻤد! با چﻪ چﻴز ﻣرا تﻬدﻳد ﻣﻲ ﻛﻨﻲ؟ سﻮﮔﻨد بﻪ
خدا ﻣﻦ بﻴشتر ازﻳﻦ وادى ﻫﻤﻨشﻴﻦ و ﻫﻮادار دارم؛ اﻳﻨجا بﻮد ﻛﻪ آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ :فﻠﻴدع ﻧادﻳﻪ "
سﻮرة اﻟعﻠق " 17 :بﮕذار او ﻫﻤﻨشﻴﻨان خﻮد را صدا بزﻧد وبﻪ ﻛﻤﻚ بطﻠبد " ﻧازل شد.
تصميم ابوجهل بر قتل پيامبر
ابﻮجﻬﻞ بﻪ اﻳﻦ حد اﻛتفا ﻧﻜرد ،و در آﻳﻨده بﻪ شﻘاوت خﻮد افزود؛ روزى ابﻮجﻬﻞ خطاب
بﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﮔفت :ﻣحﻤد در پﻴش روى شﻤا روى خﻮد را بﻪ خاك ﻣﻰساﻳد (سجده
ﻣﻰﻛﻨد)؟ ﮔفتﻨد :بﻠﻰ! ﮔفت " :سﻮﮔﻨد بﻪ ﻻت و عزى (بتان قرﻳش) اﮔر ﻣﻦ او را بﻪ اﻳﻦ
حاﻟت ببﻴﻨﻢ ،باﻻى ﮔردن او پا خﻮاﻫﻢ ﮔذاشت و روﻳش را بﻪ خاك خﻮاﻫﻢ ﻣاﻟﻴد.
ابﻮجﻬﻞ بﻪ ﻛعبﻪ آﻣد و رسﻮل اﷲ

را در ﻧﻤاز خﻮاﻧدن دﻳد ،قصد ﻛرد باﻻى ﮔردن

اﻳشان پا ﻧﻬد؛ ﻧاﮔاه بﻪ عﻘب برﮔشت و دستان خﻮد را سپر ﻛرد؛ بﻪ او ﮔفتﻨد :اى ابﻮاﻟحﻜﻢ!
(ﻛﻨﻴﺔ ابﻮجﻬﻞ) چﻪ شد ترا؟ ﮔفت :ﻣﻦ در ﻣﻴان خﻮد و او خﻨدق آتشﻰ را ﻣشاﻫده ﻛردم.
رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮد :اﮔر بﻪ ﻣﻦ ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشد ،فرشتﮕان عضﻮ عضﻮ او را ﻣﻰربﻮدﻧد.
فعاليت

پﻴاﻣبر

با اﻳﻦ ﻫﻤﻪ تﻮﻫﻴﻦ و رﻧج بﻴﻜران ،بﻪ چﻪ چﻴز اﻣﻴدوار بﻮد ﻛﻪ دست از تبﻠﻴغ دﻳﻦ

اسﻼم ﻧﻤﻰﻛشﻴد و در برابر ﻣشرﻛﻴﻦ سر تسﻠﻴﻢ فرود ﻧﻤﻰآورد؟ شاﮔردان در اﻳﻦ باره ﻧظر دﻫﻨد.
اﻳﻦ بﻮد جرأت و شﻘاوت ﻣشرﻛﻴﻦ در برابر ﻣردى ﻛﻪ ذاتا صاحب وقار و جﻼل خاصﻰ بﻮد
و عﻼوه برآن حﻤاﻳت ابﻮطاﻟب ،بزرﮔترﻳﻦ و ﻣحترم ترﻳﻦ شخصﻴت ﻣﻜﻪ را با خﻮد داشت،
تصﻮر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ حاﻟت ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣستضعف چﮕﻮﻧﻪ بﻮده است!
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آموختنیهای درس
ـ ﻫر شخص اصﻼح طﻠب ،در راه پﻴشبرد برﻧاﻣﺔ اصﻼحﻲ خﻮد ،با ﻣشﻜﻼت زﻳادى روبرو
خﻮاﻫد شد ،از جﻤﻠﻪ با ﻣخاﻟفت اقارب ﻧزدﻳﻜش ،ﻛﻪ آن را باﻳد ﻣد ﻧظر داشتﻪ باشد.
ـ دشﻤﻨان پﻴاﻣبر

 ،عاطفﺔ اﻧساﻧﻰ را حتﻰ از ﻧزدﻳﻜترﻳﻦ خﻮﻳشاوﻧد خﻮد درﻳغ

ﻣﻰداشتﻨد.
ـ شﻘاوت و ﮔستاخﻰ ﻣشرﻛﻴﻦ حد و حصرى ﻧداشت ،ﻫﻤچﻨاﻧﻜﻪ صبر و شﻜﻴباﻳﻰ
بﻰ ﻧﻬاﻳت بﻮد.

آﻧحضرت

بسﻴار ﻛﻮشش ﻣﻰﻛرد تا در حق سرسخت ترﻳﻦ دشﻤﻨان خﻮد دعاى بد

ـ پﻴاﻣبر

ﻧﻨﻤاﻳد ،وﻟﻰ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻬاﻳت اذﻳت ﻣﻰﮔردﻳد ،ﻧاﮔزﻳر دست دعا بﻠﻨد ﻣﻰﻛرد و آﻧﮕاه
ﻣستجاب بﻮد.
ارزيابی
 1ـ ام جﻤﻴﻞ چﻪ ﻛسﻰ بﻮد ،و با پﻴاﻣبر

چﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ اﻧجام داد؟

 2ـ سﻮرة اﻟﻤسد (تبت ﻳدا) در باره چﻪ ﻛسﻰ ﻧازل شده است؟
 3ـ شخصﻰ ﻛﻪ باﻻى پﻴاﻣبر

زﻫدان شتر را اﻧداخت ،چﻪ ﻧام داشت؟

 4ـ ابﻮجﻬﻞ وقتﻰ ﻣﻰخﻮاست باﻻى ﮔردن پﻴاﻣبر

پا بﮕذارد ،چﻪ چﻴزى را ﻣشاﻫده

ﻛرد؟

کارخانهگی
راجع بﻪ تحﻤﻞ و بردبارى پﻴاﻣبر

در برابر اذﻳت و آزار ﻣشرﻛﻴﻦ ،ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بيست و نهم

شيوههای تعذيب و شکنجۀ مسلمانان
( )2تعذيب و شکنجۀ مسلمانان
ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ خصﻮص آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ پشتﻴباﻧﻰ قبﻴﻠﻮى ﻧداشتﻨد و در ﻣﻜﻪ ﻣستضعف بﻮدﻧد،
حاﻟت بسﻴار بدى داشتﻨد .تﻤام قبائﻞ ﻣﻜﻪ ﻫﻤزﻣان بﻪ تعذﻳب و شﻜﻨجﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣربﻮط
قبﻴﻠﺔ خﻮد آغاز ﻛردﻧد .ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻰ ﻛﻪ قبﻴﻠﻪ ﻧداشتﻨد ازجاﻧب عﻨاصر اوباش ﻣﻮرد اﻧﻮاع
شﻜﻨجﻪ قرار ﻣﻰﮔرفتﻨد ،ﻛﻪ درﻳﻨجا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از تعذﻳب ﻣسﻠﻤاﻧان را ﻳاد آورى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ:
تعذيب مستضعفان
ـ ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر ﻛﻪ ﻧازپرورده ترﻳﻦ جﻮاﻧان قرﻳش بﻮد ،زﻣاﻧﻴﻜﻪ ﻣادرش از اسﻼم آوردن
وى آﮔاه شد ،او را بدون دادن غذا از خاﻧﻪ بﻴرون ﻛرد ،تا اﻳﻨﻜﻪ پﻮست بدﻧش خشﻚ
ﮔردﻳد.
ـ بﻼل بﻦ رباح غﻼم اﻣﻴّﻪ بﻦ خﻠف ،ﻳﻜﻰ از ﻣسﻠﻤاﻧان سابﻘﻪ دار بﻮد .اﻣﻴّﻪ برﮔﻠﻮى بﻼل
رﻳسﻤاﻧﻰ ﻣﻰبست و بﻪ ﻛﻮدﻛان ﻣﻰسپرد تا وسﻴﻠﺔ بازى آﻧان ﮔردد؛ وﻟﻰ بﻼل اﻳﻦ عذاب
را بﻪ خاطر دﻳﻦ خدا

تحﻤﻞ ﻣﻰﻛرد .اﻣﻴّﻪ ﻫﻤﻪ روزه بﻼل را بﻪ ﻫﻨﮕام چاشت از شﻬر

ﻣﻜﻪ بﻴرون ﻣﻰبرد و در رﻳﮕﻬاى سﻮزان
بطحاء ﻣﻰخﻮاباﻧﻴد و سﻨﮓ بزرﮔﻰ را باﻻى
سﻴﻨﺔ وى ﮔذاشتﻪ ﻣﻰﮔفت :سﻮﮔﻨد بﻪ خدا
در ﻫﻤﻴﻦ حاﻟت ﻫﻤچﻨان باقﻰ خﻮاﻫﻰ ﻣاﻧد
تا بﻤﻴرى و ﻳا بﻪ ﻣحﻤد ﻛافر شﻮى و ﻻت
و عزى را بپرستﻰ؛ اﻣا بﻼل اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻧج و
عذاب را با پﻴشاﻧﻰ باز و قﻠب راضﻰ تحﻤﻞ
ﻧﻤﻮده و بر ﮔرﻣاى سﻮزاﻧﻰ ﻛﻪ در آن پﻮست
اﻧسان پختﻪ ﻣﻲ شد ،صبر ﻣﻰﻧﻤﻮد و فﻘط
ﻣﻰﮔفت :احد ،احد ،ﻳعﻨﻰ فﻘط بﻪ ﻟذت ﻳﻜتا
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دشت سﻮزان

از آﻧجا ﻣﻰﮔذشت و بﻼل را زﻳر

پرستﻰ اﻛتفا ﻣﻰﻛرد ،تا اﻳﻨﻜﻪ روزى ابﻮبﻜر

شﻜﻨجﻪ ﻳافت ،دﻟش بﻪ حاﻟش سﻮخت و او را بخرﻳد و آزاد ﻛرد.
فعاليت
بﻼل

چﻪ ﻟذتﻰ را احساس ﻣﻲ ﻛرد ﻛﻪ بﻪ خاطر آن ،ﻫﻤﻪ عذاب و شﻜﻨجﺔ ﻣشرﻛﻴﻦ

را تحﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و در برابر آزار و خﻮاستﻪﻫاى ﻣشرﻛﻴﻦ فﻘط ﻳﻚ جﻮاب ﻛﻪ داشت:چﻰ بﻮد؟
نخستين شهيد اسالم
از ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ شدﻳدا ً تحت تعذﻳب ﻣشرﻛان قرار ﮔرفتﻨد ،خاﻧﻮادة عﻤار بﻮد ﻛﻪ پدر و ﻣادر
وى ﻫﻤﻪ برده بﻮدﻧد و بﻪ دﻳﻦ ﻣحﻤد

اﻳﻤان داشتﻨد.

ﻣشرﻛﻴﻦ و در رأس آﻧان ابﻮجﻬﻞ ،خاﻧﻮادة ﻳاسر را روزاﻧﻪ بﻪ ﻣﻨطﻘﺔ ابطح ﻣﻰبردﻧد و
در ﮔرﻣاى سﻮزان تعذﻳب ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد .روزى پﻴاﻣبر

از آﻧجا عبﻮر ﻣﻰﻛرد ﻛﻪ ﻳاسر و

خاﻧﻮاده اش را زﻳر شﻜﻨجﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻳافت؛ رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮد :اى آل ﻳاسر صبر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ

ﻣﻮعد شﻤا بﻬشت است .ﻳاسر زﻳر شﻜﻨجﻪ جان سپرد ،سﻤﻴّﻪ ﻣادر ع ّﻤار را ابﻮجﻬﻞ با ضرب
ﻧﻴزه شﻬﻴد ﻛرد ،بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب سﻤﻴّﻪ ﻧخستﻴﻦ شﻬﻴد اسﻼم است .اﻣا ع ّﻤار ﻛﻪ زﻳر شﻜﻨجﺔ
شدﻳد قرار داشت ،ﮔاﻫﻰ با ﮔرﻣا و احﻴاﻧاً با ﮔذاشتﻦ سﻨﮓ داغ روى سﻴﻨﻪ اش تعذﻳب
ﻣﻰﮔردﻳد ،و سخت تر از آن بﻪ وى ﮔفتﻪ ﻣﻰشد :تازﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣحﻤد دشﻨام ﻧﮕﻮﻳﻰ وﻻت
و عزى را بﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻳاد ﻧﻜﻨﻰ ترا رﻫا ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد .ع ّﻤار از روى ﻣجبﻮرﻳت بﻪ آن ﻣﻮافﻘت
ﻛرد و ﻛﻠﻤﺔ ﻛفر را بﻪ زبان آورد؛ اﻳﻨجا بﻮد ﻛﻪ برخﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان ﮔفتﻨد :ع ّﻤار ﻛافر شد ،وﻟﻰ
رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮد :سﻮﮔﻨد بﻪ خدا ع ّﻤار ﻛافر ﻧشده ،و از فرق سر تا قدمﻫاﻳش ﻣﻤﻠﻮء

از اﻳﻤان است .ع ّﻤار ﮔرﻳﻪ ﻛﻨان و عذرخﻮاﻫان بﻪ ﻧزد پﻴاﻣبر
شرﻳفﺔ:

آﻣد ﻛﻪ در باره وى آﻳﺔ
ِ اﻟﻨحﻞ" 106 :

ﻛسﻰ ﻛﻪ بعد از اﻳﻤان آوردن بﻪ اﷲ ﻛافر شﻮد ،بﻪ استثﻨاى ﻛسﻰ ﻛﻪ دﻟش بﻪ اﻳﻤان ﻣطﻤئﻦ
باشد " فرود آﻣد.
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فعاليت
چﻪ فﻜر ﻣﻰﻛﻨﻴد عﻤار ﻛار درستﻰ ﻛرد ﻛﻪ بﻪ خاطر ﻧجات از قتﻞ بﻪ خﻮاستﻪﻫاى ﻣشرﻛان
تﻦ داد و ﻛﻠﻤﻪ ﻛفر را بﻪ زبان آورد؟
را در پﻮست شتر وﮔاو ﻣﻰپﻴچاﻧدﻧد ،و روى

ﻣشرﻛﻴﻦ ﻫﻤچﻨان بعضﻰ ﻳاران پﻴاﻣبر

رﻳﮕﻬاى داغ ﻣﻰاﻧداختﻨد ،و برخﻰ دﻳﮕر را زرﻫﻰ آﻫﻨﻴﻦ ﻣﻰپﻮشاﻧدﻧد و روى سﻨﮓ داغ
ﻣﻰخﻮاباﻧدﻧد.
ﻛﻨﻴزاﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤان آورده بﻮدﻧد ،حاﻟتﻰ بﻬتر از ﻣردان ﻣسﻠﻤان ﻧداشتﻨد ،آﻧﻬا ﻫﻢ شﻜﻨجﻪﻫاى
ﻣشابﻬﻰ از دست ﻣشرﻛﻴﻦ چشﻴدﻧد ،ابﻮبﻜر

آﻧﻬا را خرﻳدارى ﻧﻤﻮد و آزاد ﻛرد.

اﻳﻦ بﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻲ از حاﻟت ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣستضعف ﻛﻪ تﻮسط ﻣشرﻛﻴﻦ شﻜﻨجﻪ ﻣﻰشدﻧد.
شﻜﻨجﻪ و تعذﻳب شده اﻧد ،بسﻴار طﻮﻻﻧﻰ و دردﻧاك

ﻟﻴست ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در راه اﷲ

است؛ ﻫﻴچ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ ﻧبﻮد ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ از اﻳﻤان وى آﮔاه ﻣﻰشدﻧد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ﻣاﻧع وى
ﻣﻰﮔردﻳدﻧد و او را آزار و اذﻳت ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.
آموختنیهای درس
ـ پﻴروان پﻴاﻣبر اسﻼم

 ،ﻫﻤاﻧﻨد پﻴروان ساﻳر پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم ،اﻛثرا ً طبﻘات

ﻣستضعف جاﻣعﻪ بﻮدﻧد ،بﻨابرآن ﻧباﻳد دعﻮتﮕران اﻳﻦ طبﻘﻪ را ﻧا دﻳده بﮕﻴرﻧد.
ـ ﻟذت و حﻼوتﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻣﻦ در اﻳﻤان ﻣﻰبﻴﻨد ،از ﻫر چﻴزى ،حتﻰ از جان خﻮد آﻧرا بﻬتر ﻣﻲ داﻧد.
ـ ﻣرد و زن ﻳﻜسان بﻪ خاطر اﻳﻤان بﻪ دﻳﻦ ﻣحﻤد

شﻜﻨجﻪ شدﻧد ،و اوﻟﻴﻦ شﻬﻴد در

اسﻼم زن بﻮد.
ـ اﮔر ﻣسﻠﻤاﻧﻰ از روى اﻛراه ﻣجبﻮر بﻪ ﮔفتﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻛفر شﻮد ،اﮔر در دل ﻣﻮﻣﻦ باشد،
بﻪ اﻳﻤان وى خﻠﻠﻰ وارد ﻧﻤﻰﻛﻨد.
ـ ابﻮبﻜر صدﻳق

در رﻫاﻳﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان و آزادى بردﮔان سﻬﻢ شاﻳستﻪ ﻳﻲ داشت.
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ارزيابی
الف :جﻮاب اﻳﻦ سﻮالﻫا را در ﻛتابچﻪﻫاي خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد:
 1ـ بﻼل بﻦ رباح غﻼم چﻪ ﻛسﻰ بﻮد ،وقتﻰ او را بﻪ ﻛافر شدن دعﻮت ﻛردﻧد چﻪ ﮔفت؟
 2ـ خاﻧﻮادة ع ّﻤار بﻦ ﻳاسر بعد از تعذﻳب چﻪ سرﻧﻮشتﻰ داشت؟
 3ـ وقتﻰ عﻤار ﻛﻠﻤﺔ ﻛفر را بﻪ زبان آورد ،ﻣردم چﻪ ﮔفتﻨد ،و پﻴاﻣبر

در باره وى چﻪ

فرﻣﻮد؟
 4ـ ﻧخستﻴﻦ شﻬﻴد اسﻼم چﻪ ﻛسﻰ بﻮد ،و تﻮسط چﻪ ﻛسﻰ بﻪ شﻬادت رسﻴد؟
ب :در ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت صحﻴح عﻼﻣﻪ (

) و ﻣﻘابﻞ جﻤﻼت غﻠط عﻼﻣت (

)

بﻨﻮﻳسﻴد:
 1ـ ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر از ﻳﻚ خاﻧﻮاده فﻘﻴر بﻮد.
 2ـ ع ّﻤار بﻦ ﻳاسر ﻣجبﻮر شد ﻛﻪ زﻳر شﻜﻨجﺔ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻛفر بﻪ زبان آورد.
 3ـ بﻼل را حضرت عﻤر خرﻳدارى و آزاد ﻛرد.
 4ـ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻛﻨﻴزان ﻣسﻠﻤان را ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد ﻣردان تعذﻳب ﻣﻲ ﻛردﻧد.
کارخانهگی
ﻣشرﻛﻴﻦ بﻴشتر ﻛدام طبﻘﻪ از پﻴروان اسﻼم را تعذﻳب و شﻜﻨجﻪ ﻛردﻧد؟ ﻧامﻫاي آﻧان را در
ﻛتابچﻪﻫاي خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سي ام

تحت فشار قرار گرفتن ابوطالب
ﻣشرﻛﻴﻦ براى ﻣﻘابﻠﻪ با دعﻮت اسﻼم ،فشارﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن بﻪ ﻛار بردﻧد ،از جﻤﻠﻪ تﻬدﻳد
و تطﻤﻴع؛ تﻬدﻳدﻫاى قرﻳش ﻛﻪ در آزار و اذﻳت پﻴاﻣبر

 ،تعذﻳب و شﻜﻨجﺔ ﻣﻮﻣﻨان

صﻮرت ﻣﻰﮔرفت ،براى ﻣشرﻛان ﻧتﻴجﺔ ﻣطﻠﻮب ﻧداشت ،بﻨابرآن ﻳﻜبار دﻳﮕر فشار عﻠﻴﻪ
ابﻮطاﻟب را ـ ﻛﻪ از ﻣﻴان رﻫبران قرﻳش ﻳﮕاﻧﻪ حاﻣﻰ ﻧﻴروﻣﻨد پﻴاﻣبر

بﻪ حساب ﻣﻰآﻣد ـ

افزاﻳش بخشﻴدﻧد.
ابوطالب زير فشار بيشتر قرار مي گيرد
زﻳاد ﻳاد ﻣﻰﻛردﻧد و ﻳﻜدﻳﮕر را عﻠﻴﻪ وى تحرﻳﻚ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.

ﻣشرﻛﻴﻦ از رسﻮل اﷲ

سران قرﻳش بار دﻳﮕر بﻪ ﻧزد ابﻮطاﻟب رفتﻨد و ﮔفتﻨد :ابﻮطاﻟب! تﻮ در ﻣﻴان ﻣا وجاﻫت،
شرافت و جاﻳﮕاه باﻻﻳﻰ دارى ،از تﻮ تﻘاضا ﻛردﻳﻢ ﻛﻪ ﻣاﻧع برادر زاده ات شﻮى ،ﻛﻪ تﻮ اﻳﻦ
ﻛار را ﻧﻜردى؛ ﻣا بﻴش ازﻳﻦ صبر ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ بشﻨﻮﻳﻢ بﻪ پدران ﻣا دشﻨام داده شﻮد
و خداﻳان (بتﻬاى) ﻣا ﻣﻮرد عﻴب جﻮﻳﻰ قرار ﮔﻴرﻧد ،پس پﻴشﻨﻬاد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳا خﻮدت
جﻠﻮ برادر زاده ات را بﮕﻴر و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ ﻣا با ﻣحﻤد و تﻮ ﻣبارزه خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد تا اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ
ازﻳﻦ دو ﮔروه ﻧابﻮد شﻮد.
اﻳﻦ بار براى ابﻮطاﻟب رﻫا ﻛردن قﻮم و دشﻤﻨﻰ با آﻧان دشﻮار افتاد ،از سﻮى دﻳﮕر دﻟش
ﻧﻤﻰخﻮاست ﻣحﻤد

را بﻪ آﻧان تسﻠﻴﻢ دﻫد؛ پس ابﻮطاﻟب پﻴاﻣبر

را ﻧزد خﻮد طﻠب

ﻧﻤﻮد و ﮔفت :اى برادر زاده! قﻮم تﻮ ،قرﻳش ﻧزد ﻣﻦ آﻣده بﻮدﻧد و چﻨﻴﻦ و چﻨان ﮔفتﻨد ،بﻪ
ﻣﻦ و بر جان خﻮد رحﻢ ﻛﻦ و ﻣرا بﻪ ﻛارى ﻣجبﻮر ﻣساز ﻛﻪ تﻮان و طاقت آن را ﻧدارم.
هر گز دست بردار نمي شوم...
وقتﻰ پﻴاﻣبر

اﻳﻦ حرفﻬا را از ﻛاﻛاﻳش ابﻮطاﻟب شﻨﻴد ،ﮔﻤان ﻛرد ﻛﻪ ابﻮطاﻟب در بارة
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حﻤاﻳت وى دچار اضطراب ﮔردﻳده و از ﻳارى رساﻧﻰ و اﻳستادﮔﻰ با وى دست برداشتﻪ
است،پﻴاﻣبر

ﮔفت:

" ﻛاﻛا! سﻮﮔﻨد بﻪ خداوﻧد  ،اﮔر خﻮرشﻴد را در دست راستﻢ و ﻣاه را در دست چپﻢ
بﮕذارﻧد ﻛﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛار (دعﻮت اسﻼم) را رﻫا ﻛﻨﻢ ،چﻨان ﻧخﻮاﻫﻢ ﻛرد ،تا اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد
اﻳﻦ دﻳﻦ را پﻴروز ﮔرداﻧد و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ در راه آن جان سپارم! "
اشﻚ در چشﻤان ﻣبارك حﻠﻘﻪ زد و ﮔرﻳست؛ سپس از جا برخاست و برفت؛ ابﻮطاﻟب او
را صدا زد و ﮔفت :بﻴا برادر زاده ام! رسﻮل اﷲ

بﻪ سﻮى او آﻣد ،ابﻮطاﻟب ﮔفت :برو

برادر زاده ،ﻫر آﻧچﻪ را ﻛﻪ دوست دارى بﮕﻮ ،قسﻢ بخدا ﻫرﮔز ترا بﻪ ﻛسﻰ تسﻠﻴﻢ ﻧخﻮاﻫﻢ
داد.
برعﻼوة اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آزار و اذﻳت جسﻤﻰ ،ﻛفار سخﻨان و اوصاف زشتﻰ را ﻫﻤاﻧﻨد :ساحر
شاعر ،ﻛاﻫﻦ و دﻳﻮاﻧﻪ  ...بﻪ جﻨاب اﻳشان ﻧسبت ﻣﻰدادﻧد ،ﻛﻪ اﻳﻦ حرفﻬا براى پﻴاﻣبر

ـ

ﻛﻪ فرزاﻧﻪ ترﻳﻦ فرزﻧد آدم بﻮد ـ درد آورتر و اﻟﻤﻨاك تر از شﻜﻨجﻪﻫاى بدﻧﻰ بﻮد.
فعاليت
از اﻳﻦ سخﻦ پﻴاﻣبر

" اﮔر خﻮرشﻴد را در دست راست و ﻣاه را در دست چپﻢ بﮕذارﻧد،

ﻣﻦ از ﻛار دعﻮت اسﻼم دست بردار ﻧﻤﻰشﻮم " چﻪ ﻣفﻬﻮم برداشت ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
ﻣشرﻛان از اذﻳت و آزار پﻴاﻣبر

دست ﻧبرداشتﻨد؛ روزى اشراف قرﻳش در حجر

اسﻤاعﻴﻞ (ساحﻪ اﻳﻜﻪ تﻮسط دﻳﻮار ﻧﻴﻤﻪ و داﻳروى بﻨام حطﻴﻢ احاطﻪ شده و بﻪ ﻛعبﺔ ﻣشرفﻪ
پﻴﻮﻧد داده شده است) ﮔرد آﻣده بﻮدﻧد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ
آﻧان بﻪ پﻴاﻣبر

آﻣد و دور ﻛعبﻪ طﻮاف ﻣﻰﻧﻤﻮد.

عﻴب ﮔﻮﻳﻰ ﻛردﻧد ،سﻪ بار اﻳﻦ ﻛار تﻜرار شد ،باﻵخره رسﻮل خدا

اﻳستاد و بﻪ آﻧان سخﻨان سختﻰ ﮔفت؛ وﻟﻰ چﻴزى ﻧﮕفتﻨد و ﻫﻴچ حرﻛتﻰ از خﻮد ﻧشان
ﻧدادﻧد ،باﻟعﻜس بﻪ ﻧرﻣﻰ با وى سخﻦ ﮔفتﻨد .فرداى آﻧروز ،ﻣشرﻛﻴﻦ در ﻫﻤان جاى ﻧشستﻪ
بﻮدﻧد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

آﻣد و ﻣشرﻛان ﻣاﻧﻨد شخص واحدي بر وى ﻫجﻮم آورده و
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ﮔرفتﻪ بﻮد ﻛﻪ ابﻮبﻜر
او را در ﻣحاصره ﻛشﻴدﻧد .ﻳﻜﻰ از آﻧان از ﻳخﻦ پﻴاﻣبر
در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔرﻳست ،خطاب بﻪ ﻣشرﻛان ﻣﻰﮔفت :آﻳا شﻤا
ﻣاﻧع ﮔردﻳد ،ابﻮبﻜر
ﻣردى را ﻣﻰﻛشﻴد ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد پروردﮔارم اﷲ است؟ ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ پﻴاﻣبر را
ﻛردﻧد.
رﻫا ﻛردﻧد و شروع بﻪ ضرب و شتﻢ ابﻮبﻜر
را شﻜستﻪ و رﻳش ﻣبارك اﻳشان را ﻛﻨدﻧد.
سر ابﻮبﻜر صدﻳق
برخاست و ﻣردم را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻛرد ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ
روزي در ﻫﻤﻴﻦ راستا ابﻮبﻜر
عﻠﻴﻪ او شﻮرﻳدﻧد و او را زﻳر پا ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﻟت و ﻛﻮب شدﻳد قرار دادﻧد؛ عتبﻪ بﻦ ربﻴعﻪ
زد و او را شدﻳدا ً ﻣجروح ساختﻨد .بﻨﻰ تﻴﻢ ،قبﻴﻠﺔ
با ﻧعﻠﻴﻦ خﻮد بﻪ روى ﻣبارك ابﻮبﻜر
در حاﻟﻴﻜﻪ در ﻣردن وى شﻚ ﻧداشتﻨد ،او را از زﻣﻴﻦ برداشتﻨد .ابﻮبﻜر
ابﻮبﻜر
در پاﻳان روز بﻪ ﻫﻮش آﻣد و بﻼ فاصﻠﻪ از حال پﻴاﻣبر پرسﻴد ،اطﻤﻴﻨان دادﻧد ﻛﻪ اﻟحﻤد
ﷲ صحﻴح و ساﻟﻢ است.
فعاليت
شاﮔردان با ﻣراجعﻪ بﻪ ﻛتب سﻴرت و بﻪ رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد ﻣحترم تفصﻴﻞ ﻣاجراي ﻟت و ﻛﻮب
را بﻪ اﻳﻦ ارتباط ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
و ﻧﻘش زن ﻣﻮﻣﻦ (ام فضﻞ)
ابﻮبﻜر

آموختنیهای درس
ﻫﻤاﻧﻨد دﻳﮕر اﻧساﻧﻬا ،خصﻮصﻴات بشرى داشت ،و ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ احساس
ـ پﻴاﻣبر
تﻨﻬاﻳﻰ و بﻰ ﻛسﻰ ﻣﻰﻛرد ،عﻮاطف اﻧساﻧﻰ اش ظاﻫر ﻣﻰﮔردﻳد و بﻪ ﮔرﻳﻪ ﻣﻰافتاد.
در راه خداوﻧد بﻰ ﻧﻬاﻳت فداﻛار بﻮد و اخﻼص بﻰ ﻧظﻴرى بﻪ پﻴاﻣبر
ـ ابﻮبﻜر
داشت؛ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ بﻪ ﻫﻮش آﻣد ،در بارة خﻮد فﻜر ﻧﻜرد ،بﻠﻜﻪ بﻪ زﻧدﮔﻰ رسﻮل
اﻧدﻳشﻴد.
 پﻴاﻣبر در حاﻟﻰ ﻛﻪ زﻳر فشارﻫاى زﻳادى قرار ﮔرفت براى ﻳﻚ ﻟحظﻪ ﻫﻢ در رساﻧدندعﻮت ﻣتردد ﻧشد و ﻫﻢ چﻨان با عزم باقﻰ ﻣاﻧد.

109

ارزيابی
الف .بﻪ سؤاﻟﻬاي زﻳر پاسخ ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
 1ـ وقتﻰ ﻛﻪ ﻣشرﻛان ابﻮطاﻟب را تﻬدﻳد ﻛردﻧد تا پﻴاﻣبر

را بﻪ اﻳشان بسپارد ،عﻜس

اﻟعﻤﻞ ابﻮطاﻟب چﻪ بﻮد؟
اﻳﻦ حرف خﻮد را " اﮔر آفتاب را در دست راست و ﻣاه را در دست چپﻢ

 2ـ پﻴاﻣبر

بﮕذارﻧد  "...در چﻪ ﻣﻨاسبتﻰ ﮔفتﻪ بﻮد؟
 3ـ آﻳا ابﻮطاﻟب تحت فشار ﻣشرﻛﻴﻦ از حﻤاﻳت پﻴاﻣبر
 4ـ قبﻴﻠﺔ ابﻮبﻜر

دست بردار شد؟

چﻪ ﻧام داشت؟

ثانيا :از جﻤﻼت زﻳر فﻘط ﻳﻜﻰ آن غﻠط است ،آﻧرا ﻳافتﻪ دور آن حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻴد:
 1ـ ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ فشار قرﻳش باﻻى ابﻮطاﻟب بﻴشتر شد ،دﻟش ﻣﻰخﻮاست پﻴاﻣبر

را بﻪ

آﻧان تسﻠﻴﻢ دﻫد.
 2ـ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ پﻴاﻣبر

از ابﻮطاﻟب سخﻦ بﻰ سابﻘﻪ ﻳﻰ شﻨﻴد ،ﮔﻤان ﻛرد از حﻤاﻳت وى

دست ﻛشﻴده است.
 3ـ ﻧسبت دادن صفات ساحر ،شاعر ،ﻛاﻫﻦ ،ﻣجﻨﻮن و غﻴره بر پﻴاﻣبر

دردﻧاﻛتر از

شﻜﻨجﺔ بدﻧﻰ بﻮد.
 4ـ ابﻮبﻜر

بعد از بﻪ ﻫﻮش آﻣدن ،اوﻟﻴﻦ چﻴزﻳﻜﻪ پرسﻴد ،حال رسﻮل اﷲ

بﻮد.

کارخانهگی
راجع بﻪ ﻣﻮقف دو ﻛاﻛاى حضرت ﻣحﻤد
پﻴاﻣبر

(ابﻮطاﻟب و ابﻮﻟﻬب) در برابر دعﻮت

در ﻛتابچﺔ خﻮد ﻣطﻠبﻰ تﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴد.
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درس سي و يکم
حکمت خود داری مسلمانان از جنگ در مکه
ﻣسﻠﻤاﻧان در دفاع از خﻮد عﻼقﻪ ﻣﻨدى ﻧشان ﻣﻰدادﻧد و جﻮاﻧان ﻣسﻠﻤان از وضعﻴت عدم
دفاع از خﻮد در ﻣﻘابﻞ تجاوزات قرﻳش راضﻰ ﻧبﻮدﻧد ،عبد اﻟرحﻤﻦ بﻦ عﻮف و دوستاﻧش
در ﻣﻜﻪ ﻧزد پﻴاﻣبر

آﻣده و ﮔفتﻨد :ﻣا وقتﻰ ﻣشرك بﻮدﻳﻢ قﻮت داشتﻴﻢ ،و وقتﻰ اﻳﻤان

آوردﻳﻢ ضعﻴف و بﻴچاره ﮔشتﻴﻢ! پﻴاﻣبر
ﻣردم ﻧجﻨﮕﻴد.

فرﻣﻮد :ﻣﻦ بﻪ عفﻮ ﻛردن ﻣأﻣﻮر شده ام پس با

فعاليت
با استفاده از دروس ﮔذشتﻪ عزت در اسﻼم و شرك را ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻴد.
برخی از حکمتهای خود داری مسلمانان از جنگ در مکه
ﻣسﻠﻤان در برابر ﻫر حﻜﻢ شرعﻰ ﻣﻜﻠفﻴت دارد تا از آن اطاعت ﻧﻤاﻳد ،در دوران ﻣﻜﻪ
ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣأﻣﻮر بﻪ ﮔذشت و تحﻤﻞ ظﻠﻢ و آزار ﻛفار بﻮدﻧد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار را با وجﻮد
ﻧارضاﻳتﻰ پذﻳرفتﻨد .خﻮد دارى ﻣسﻠﻤاﻧان از جﻨﮓ در ﻣﻜﻪ ،حﻜﻤتﻫاﻳﻰ داشتﻪ ﻛﻪ ذﻳﻼ
برخﻰ آﻧﻬا را ﻳاد آور ﻣﻰشﻮﻳﻢ:
 -1ﻣرحﻠﺔ زﻧدﮔﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان در ﻣﻜﻪ ،ﻣرحﻠﺔ تربﻴﻪ افراد در شراﻳط و اوضاع ﻣعﻴﻨﻰ بﻮد؛ زﻳرا
عربﻫا عادتاً در برابر تجاوز صبﻮر ﻧبﻮدﻧد ،بﻨاء اسﻼم آﻧان را بﻪ صبر و شﻜﻴباﻳﻰ فرا خﻮاﻧد
تا با طبﻴعت ﻣعتدل عضﻮ ﻣفﻴدى در ﻧظام و جاﻣعﺔ جدﻳد بار آﻳﻨد.
 -2در جاﻣعﻪ اي ﻣثﻞ قرﻳش ،دعﻮت بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣساﻟﻤت آﻣﻴز آن تأثﻴر ﻣثبت داشت ،اﮔر
چﻨﻴﻦ حﻜﻤتﻰ ﻧﻤﻰبﻮد بﻪ عﻮض دعﻮت بﻪ اسﻼم ،اﻧتﻘام ﮔﻴرىﻫا صﻮرت ﻣﻰﮔرفت و بدﻳﻦ
ترتﻴب ﻣبادى فﻜر اسﻼﻣﻰ بﻪ فراﻣﻮشﻰ سپرده ﻣﻰشد.
 -3ﻫﻤچﻨان خداوﻧد ﻣﻰداﻧست آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ تعذﻳب ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰپرداختﻨد در آﻳﻨده از
جﻤﻠﺔ سپاﻫﻴان اسﻼم ،بﻠﻜﻪ ﻣاﻧﻨد عﻤر بﻦ خطاب از رﻫبران ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰﮔردﻧد.
 -4ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از عﻮاﻣﻞ خﻮد دارى ﻣسﻠﻤاﻧان از جﻨﮓ ،اﻧدك بﻮدن تعداد ﻣسﻠﻤاﻧان و آن
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ﻫﻢ تﻨﻬا در ﻣﻜﻪ است؛ زﻳرا تا آن زﻣان قباﻳﻞ دﻳﮕر بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﻣشرف ﻧشده بﻮدﻧد ،و اﮔر
درﮔﻴرﻳﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔرفت ،ساﻳر قباﻳﻞ ﻣﻮضع بﻰ طرفاﻧﻪ اختﻴار ﻣﻰﻛردﻧد.
بدﻳﻦ ترتﻴب ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻣرحﻠﺔ دعﻮت در ﻣﻜﻪ طﻰ سﻴزده سال ،ﻣرحﻠﺔ تربﻴﻪ
و آﻣادﮔﻰ و غرس ﻣفاﻫﻴﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ در قﻠﻮب ﻣسﻠﻤﻴﻦ بﻮد ،عﻘﻴده و اﻳﻤان ضرورت بﻪ
تﻮجﻪ ﻣداوم داشتﻪ و با عجﻠﻪ و شتابزدﮔﻰ ﻧﻤﻲ تﻮان بﻪ اﻫداف عاﻟﻰ ﻧاﻳﻞ آﻣد ،و بر ضد
جاﻣعﺔ جاﻫﻠﻰ فﻘط افرادى ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻣﻘابﻠﻪ ﻛﻨﻨد ﻛﻪ عﻘﻴده بﻪ ذات اﻟﻬﻰ و تﻮحﻴد در دل
آﻧﻬا جا ﮔرفتﻪ باشد.
فعاليت
شاﮔردان ﻣﻮارد دﻳﮕرى را غﻴر از آﻧچﻪ تذﻛر رفت ،در ﻣﻮرد خﻮددارى ﻣسﻠﻤاﻧان
بﮕﻮﻳﻨد.
آموختنیهای درس
 دعﻮت بﻪ اسﻼم در واقع تغﻴﻴر ﻫﻤﻪ جاﻧبﻪ اوضاع عﻘﻴدتﻰ و اجتﻤاعﻰ ﻣردم بﻮده و اﻳﻦﻣطﻠب ﻧﻴازﻣﻨد تربﻴﻪ و آﻣادﮔﻰ ذﻫﻨﻰ پﻴروان است.
 پﻴروى از اواﻣر رﻫبرى و قﻴادت ،ﻧتاﻳج ﻣثبتﻰ را در قبال دارد. ﻣصﻠحتﻰ ﻛﻪ ﻣﻨجر بﻪ فساد بزرﮔﻰ شﻮد ،ترك آن ﻣصﻠحت اوﻟﻰ است.ارزيابی
 -1آﻳا اصحاب پﻴاﻣبر
 -2آﻳا پﻴاﻣبر

آﻣادﮔﻰ دفاع از خﻮﻳش را داشتﻨد؟

در خﻮد دارى از جﻨﮓ ﻣأﻣﻮر بﻮد ﻳا خﻮد چﻨﻴﻦ تصﻤﻴﻤﻰ ﮔرفتﻪ بﻮد؟

کارخانهگی
حﻜﻤتﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ داﻧشﻤﻨدان براى خﻮد دارى ﻣسﻠﻤاﻧان از جﻨﮓ در ﻣﻜﻪ اراﻳﻪ داشتﻪ اﻧد،
در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سي و دوم
مصالحه و عقب نشينی قريش
پس از ﮔراﻳش شﻤارى بﻴشتر از ﻣردم بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ،بﻪ خصﻮص پس از ﻣسﻠﻤان شدن دو
دﻟﻴر ﻣرد قرﻳش (حﻤزه بﻦ عبد اﻟﻤطﻠب و عﻤر بﻦ خطاب) اوضاع ﻛﻢ ﻛﻢ بﻪ ﻧفع ﻣسﻠﻤاﻧان
تغﻴﻴر ﻛرد ،ﻣشرﻛﻴﻦ ﻛﻮشﻴدﻧد تا با عرضﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫر آﻧچﻪ رسﻮل اﷲ ﻣﻰخﻮاﻫد سازش
ﻛﻨﻨد ،و بدﻳﻦ وسﻴﻠﻪ حضرت ﻣحﻤد را از دعﻮت بﻪ اسﻼم باز دارﻧد.
نمايندۀ قريش و پيشنهاد به پيامبر
آﻣده ﮔفت  :برادر زادة ﻣﻦ! تﻮ ﻧزد ﻣا از ﻧﮕاه
عتبﻪ بﻪ ﻧﻤاﻳﻨده ﮔﻰ قرﻳش ﻧزد پﻴاﻣبر
ﻧسب ﻣﻘام بﻠﻨدى دارى ،وﻟﻰ براى قﻮﻣت ﻣشﻜﻞ بزرﮔﻰ را اﻳجاد ﻛرده اى ،آﻧان را ﻧادان
و پدران شان را ﻛافر شﻤردى ،ﻣﻦ چﻨد ﻣطﻠب را براﻳت پﻴشﻨﻬاد ﻣﻰﻛﻨﻢ و تﻮ درﻳﻦ ﻣﻮرد
خﻮب فﻜر ﻛﻦ!
رسﻮل اﷲ ﮔفت :بﮕﻮ ﻣﻰشﻨﻮم .اي ابﻮ اﻟﻮﻟﻴد! عتبﻪ ﮔفت:
ـ اﮔر ﻣﻰخﻮاﻫﻰ بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻳﻦ راﻫﻲ ﻛﻪ در پﻴش ﮔرفتﻪ اي ثروتﻤﻨد ﮔردى ،براﻳت آن قدر
ﻣال و ثروت جﻤع ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣا ثروتﻤﻨد تر شﻮى.
ـ اﮔر ﻣﻰخﻮاﻫﻰ سرور و بزرگ شﻮى ،تﻮ را بزرگ خﻮد ﻣﻰﮔرداﻧﻴﻢ و بدون ﻧظر و ﻣشﻮرة
تﻮ ﻫﻴچ ﻛارى را اﻧجام ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ.
ـ اﮔر ﻣﻰخﻮاﻫﻰ پادشاه شﻮى ،تﻮ را پادشاه خﻮد ﻣﻰسازﻳﻢ.
ـ اﮔر ﻣرض رواﻧﻰ دارى طبﻴب ﻻﻳﻘﻲ را ﻣﻲ طﻠبﻴﻢ و تﻮ را تداوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
پاسخ پيامبر به نماينده قريش
وقتﻰ سخﻦ عتبﻪ تﻤام شد ،رسﻮل اﷲ ﮔفت :آﻳا سخﻨاﻧت تﻤام شد اي ابﻮاﻟﻮﻟﻴد؟ عتبﻪ
ﮔفت :اﻛﻨﻮن از ﻣﻦ بشﻨﻮ ،سپس با ﮔفتﻦ بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
ﮔفت :بﻠﻰ ،پﻴاﻣبر
آﻳاتﻰ را از اول سﻮره فصﻠت تﻼوت ﻛرده و بﻪ عتبﻪ ﮔفت :اﻛﻨﻮن خﻮد ﻣﻲ داﻧﻰ چﻪ
براﻳش ﮔفت  :ﻣﻦ براي اﻳﻦ ﻣبعﻮث ﻧشده ام تا از
تصﻤﻴﻤﻰ بﮕﻴرى! وﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر
شﻤا ﻣال جﻤع ﻧﻤاﻳﻢ و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ باﻻى شﻤا رﻳاست و پاد شاﻫﻰ ﻛﻨﻢ بﻠﻜﻪ خداوﻧد ﻣرا بحﻴث
پﻴاﻣبر بﻪ شﻤا فرستاده است وﻛتاب بر ﻣﻦ ﻧازل ﻧﻤﻮده و اﻣر فرﻣﻮده ﻛﻪ براى شﻤا ﻣژده دﻫﻨده اى بﻪ
سﻮى جﻨت و بﻴﻢ دﻫﻨده از دوزخ باشﻢ
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شکست پيشنهادهای قريش
عتبﻪ با ﻧا اﻣﻴدي ﻧزد دوستان خﻮد برﮔشت و بﻪ آﻧان ﮔفت :بﻪ خدا سﻮﮔﻨد سخﻨﻰ را شﻨﻴدم
ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد آﻧرا ﻫرﮔز ﻧشﻨﻴده بﻮدم ،بﻪ خدا سﻮﮔﻨد آن سخﻦ ﻧﻪ شعر است و ﻧﻪ جادو و ﻧﻪ ﻫﻢ
ﻛﻬاﻧت و غﻴب ﮔﻮﻳﻰ.
اى ﮔروه قرﻳش! ﻣزاحﻢ او ﻧشﻮﻳد و بﮕذارﻳد ﻛﻪ ﻛارش را اداﻣﻪ دﻫد ،اﻳﻦ ﻧظر ﻣﻦ است،
وﻟﻰ شﻤا خﻮد ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ چﻪ ﻛارى را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴد.
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! برخﻮرد پﻴاﻣبر

با عتبﻪ را چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟

آموختنیهای درس
را با عتبﻪ شﻨﻴدﻧد ،در ﻣﻮرد
وقتﻰ صحبت حضرت ﻣحﻤد
 اصحاب پﻴاﻣبرﻣبادى و عﻘﻴده شان استﻮارتر و ثابت قدم تر شدﻧد.
 حﻠﻢ و بردبارى رسﻮل اﷲ در برابر حﻤاقتﻫا و ﻧا رواﻳﻰﻫاى قرﻳش.اﮔر
در پﻴشﻨﻬادات ﻣادى قرﻳش ،ﻛﻪ غﻴر از پﻴاﻣبر
 بﻰ ﻧﻴازى آﻧحضرتﻛسﻰ دﻳﮕرى ﻣﻰبﻮد ،حتﻤا پﻴشﻜشﻫاي قرﻳش را قبﻮل ﻣﻲ ﻧﻤﻮد؛ بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣال ،ﻣﻘام
و ﻣﻨزﻟت دﻧﻴاﻳﻰ ،در تغﻴﻴر روش و برخﻮرد اﻧسان اثر ﻣﻰﮔذارد.
ارزيابی
 -1عتبﻪ بﻦ ربﻴعﻪ چﻪ ﻣطاﻟبﻰ را براى پﻴاﻣبر پﻴشﻨﻬاد ﻛرد؟
در برابر پﻴشﻨﻬادات عتبﻪ چﻪ بﻮد؟
 -2پاسخ پﻴاﻣبر
کارخانهگی
پﻴشﻨﻬادات ﻧﻤاﻳﻨده قرﻳش براى پﻴاﻣبر
بﻨﻮﻳسﻴد.

و پاسخ آﻧحضرت
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را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد

درس سي و سوم
سازش يهود با قريش
قرﻳش وقتﻰ ﻧاتﻮاﻧﻰ خﻮد را در برابر دعﻮت حق احساس ﻛردﻧد ،ﻧضر بﻦ حارث و عﻘبﻪ بﻦ
ابﻰ ﻣعﻴط را ﻧزد ﻳﻬﻮد بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ فرستادﻧد تا از واقعﻴت دعﻮت اسﻼﻣﻰ آﮔاﻫﻰ ﻳابﻨد.
نمايندگان قريش نزد يهود مدينه
بزرﮔان قرﻳش ﻣﻰداﻧستﻨد ﻛﻪ ﻳﻬﻮد در برابر ﻫﻤﻪ پﻴاﻣبران و حق ﮔﻮﻳان با حﻘد و ﻛﻴﻨﻪ
برخﻮرد ﻣﻰﻛردﻧد ،و بعثت حضرت ﻣحﻤد را صدﻣﺔ بزرﮔﻰ بر ﻳﻬﻮد تﻠﻘﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد؛
زﻳرا آﻧان ساﻟﻴان ﻣتﻤادى در جزﻳرة اﻟعرب زﻧدﮔﻰ ﻛرده و اﻣﻴدوار بﻮدﻧد پﻴاﻣبرى ﻛﻪ در
آﻳﻨده ﻣبعﻮث ﻣﻰشﻮد ،از ﻣﻴان ﻳﻬﻮد بﻮده و پراﻛﻨدﮔﻰﻫاى ﻳﻬﻮدﻳان را وحدت بخشد.
ﻣشرﻛان قرﻳش و ﻳﻬﻮد در راستاى جﻠﻮﮔﻴرى از دعﻮت اسﻼﻣﻰ ،ﻫدف ﻣشترك داشتﻨد،
دو تﻦ از ﻣشرﻛان ﻣﻜﻪ ﻧزد ﻳﻬﻮد ﻣدﻳﻨﻪ رفتﻪ و از وضع ﻣسﻠﻤاﻧان حﻜاﻳت ﻛردﻧد و از آﻧﻬا
تﻘاضا ﻧﻤﻮدﻧد تا در پرتﻮ تعﻠﻴﻤات تﻮرات ،در ﻣﻮرد پﻴاﻣبر اطﻼعاتﻰ را در اختﻴار آﻧان
قرار دﻫﻨد.
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز! چرا ﻳﻬﻮد و ﻣشرﻛان قرﻳش در برابر پﻴاﻣبر

ﻣﻮضع واحدى داشتﻨد؟

طرح پرسشهايی از پيامبر
عﻠﻤاى ﻳﻬﻮد بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدهﻫاى قرﻳش ﮔفتﻨد :سﻪ ﻣطﻠب را از او بپرسﻴد ،اﮔر پاسخ صحﻴحﻰ
ارائﻪ داشت بدون شﻚ پﻴاﻣبر است ،در غﻴر آن شخصﻰ است ﻛﻪ ﻣشﻜﻞ رواﻧﻰ دارد.
سﻪ ﻣطﻠب ﻣتذﻛره عبارت بﻮد از:
 -1جﻮاﻧاﻧﻰ ﻛﻪ از ترس ظﻠﻢ حﻜام ظاﻟﻢ در ﻛﻮﻫﻰ پﻨاﻫﻨده شدﻧد ،احﻮال شان چﮕﻮﻧﻪ است؟
 -2ﻣردى ﻛﻪ بﻪ غرب و شرق ﻛرة زﻣﻴﻦ سفر ﻛرد ،از وى چﻪ خبرى است؟
 -3روح چﻴست؟
برگشت نمايندگان قريش از مدينه
سﻪ ﻣﻮرد ﻳاد شده را پرسﻴدﻧد .درﻳﻦ
ﻧﻤاﻳﻨدﮔان قرﻳش بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشتﻨد ،و از پﻴاﻣبر
ﻧازل فرﻣﻮد ﻛﻪ در آن پاسخ ﻫر
ﻫﻨﮕام خداوﻧد سﻮرة ﻛﻬف را باﻻى آﻧحضرت
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سﻪ سﻮال داده شده است.
بدﻳﻦ ترتﻴب ﻳﻬﻮد ﻣدﻳﻨﻪ خﻮاستﻨد طﻰ سازش با قرﻳش ﻧﻮر اسﻼم را ﻛﻪ جدﻳدا پرتﻮ افشاﻧﻰ
ﻣﻰﻛرد ،خاﻣﻮش سازﻧد.
فعاليت
داستان اصحاب ﻛﻬف با وضع ﻣسﻠﻤاﻧان در عصر پﻴاﻣبر
رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.

چﻪ ارتباطﻰ دارد؟ شاﮔردان با

آموختنیهای درس
 داستان اصحاب ﻛﻬف اشاره بﻪ ﻧجات و پﻴروزى ﻣسﻠﻤاﻧان است ،خداوﻧد ﻣسﻠﻤاﻧانصادق و راستﻜار را در پﻨاه خﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد ،چﻨاﻧچﻪ براى اصحاب ﻛﻬف ﻣﻨزل و
پﻨاﻫﮕاﻫﻰ داد و ﻧجات ﻳافتﻨد.
 ﻳﻬﻮد با وجﻮدى ﻛﻪ ظﻬﻮر پﻴاﻣبر و صفات آﻧحضرت را در تﻮرات خﻮاﻧده بﻮدﻧد،با آن ﻫﻢ در سازشﻰ با قرﻳش براى خاﻣﻮش ساختﻦ ﻧﻮر اسﻼم تﻼش ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.
 اشخاصﻰ ﻛﻪ خﻮاﻫشات ﻧفساﻧﻰ شان بر آﻧان غﻠبﻪ دارد ،ﻳا ﻣﻨافع و ﻣصاﻟح خﻮد را برتر از ﻫر چﻴز دﻳﮕر ﻣﻰبﻴﻨﻨد ،دﻟﻴﻞ و برﻫان و ﻣعجزه بر آﻧان تأثﻴرى ﻧﻤﻰﮔذارد ،ﮔﻮشﻫاى
شان حرف حق را ﻧﻤﻰشﻨﻮد و چشﻤان شان حق را ﻧﻤﻰبﻴﻨد.
ارزيابی

 -1چرا ﻣشرﻛان قرﻳش بﻪ ﻧزد ﻳﻬﻮد ﻧﻤاﻳﻨده فرستادﻧد تا براى جﻠﻮﮔﻴرى از دعﻮت اسﻼﻣﻰ
حﻴﻠﻪ و دسﻴسﻪ ﻳﻰ بسازﻧد؟
 -2ﻧﻤاﻳﻨدﮔان ﻣشرﻛان ﻣﻜﻪ ﻛﻰﻫا بﻮدﻧد؟
 -3عﻠﻤاى ﻳﻬﻮد چﻪ ﻣطاﻟبﻰ را براى پرسﻴدن از پﻴاﻣبر ﻣطرح ﻛردﻧد؟
کارخانهگی

خﻼصﺔ پرسش ﻳﻬﻮد و پاسخ پﻴاﻣبر

را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سي و چهارم
هجرت مسلمانان به حبشه
شﻜﻨجﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻛﻪ در آغاز اﻧدك بﻮد وﻟﻰ روز بﻪ روز بر شدت آن افزوده شد ،و
اواسط سال پﻨجﻢ بﻪ اوج خﻮد رسﻴد ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻛﻪ ﻣاﻧدن در ﻣﻜﻪ براى شان غﻴر ﻣﻤﻜﻦ
ﮔشت و اﻳﻦ حاﻟت پﻴاﻣبر

را وادار ﻧﻤﻮد تا در ﻣﻮرد ﻳاران خﻮد راه و چاره اى بﻴﻨدﻳشﻨد

ﻛﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا آﻧان را از اﻳﻦ عذاب طاقت فرسا ﻧجات دﻫد ،بﻠﻜﻪ بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻛﻨﻨد.
رهنمايی به هجرت
درﻳﻦ ﻟحظات دشﻮار سﻮره ﻛﻬف ﻧازل شده و داستان اصحاب ﻛﻬف رﻫﻨﻤا و ﻫداﻳتﮕر
ﻫجرت از سرزﻣﻴﻦ ﻛفر و ستﻢ ﻣﻰباشد ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨان در زﻣان ترس ﻧابﻮدى عﻘﻴده ،بﻪ جاي
اﻣﻦ و ﻣطﻤئﻦ با تﻮﻛﻞ بﻪ خدا ﻫجرت ﻣﻰﻛﻨﻨد.
سپس سﻮره زﻣر
([) 1سﻮره اﻟزﻣر ،آﻳﻪ ]10ﻧازل شد ﻛﻪ بﻪ ﻫجرت اشاره
ﻣﻰﻧﻤﻮد و بﻴاﻧﮕر آن بﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ خدا تﻨﮓ ﻧﻴست.

فعاليت
ﻫجرت ﻧزد ﻣسﻠﻤاﻧان چﻪ ﻣطﻠبﻰ را افاده ﻣﻰﻛﻨد؟

 -1ترجﻤﻪ  [ :براى ﻛساﻧﻴﻜﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻛرده اﻧد در اﻳﻦ دﻧﻴا پاداش ﻧﻴﻚ است و زﻣﻴﻦ خدا پﻬﻨاور است ،ﻣزد
صابران بﻰ حساب و ﻛاﻣﻞ اداء ﻣﻰشﻮد].
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نخستين هجرت مسلمانان
رسﻮل خدا

سرزﻣﻴﻦ حبشﻪ را ﻛﻪ ﻧجاشﻰ ـ پادشاه آن ـ ﻣردى عادل و ﻣﻬربان بﻮد و در

ساﻳﻪ حﻜﻮﻣتش برﻛسﻰ ستﻢ روا داشتﻪ ﻧﻤﻰشد براي ﻫجرت ﻣسﻠﻤاﻧان اﻧتخاب ﻧﻤﻮد و فرﻣان
داد ﻛﻪ براى حفظ و جان عﻘﻴده شان بﻪ حبشﻪ ﻫجرت ﻧﻤاﻳﻨد ،چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر

خطاب بﻪ

ﻣسﻠﻤاﻧان فرﻣﻮد:
()1

ﻳعﻨﻲ بﻪ سرزﻣﻴﻦ حبشﻪ بﻴرون شﻮﻳد؛ زﻳرا در آﻧجا پادشاﻫﻲ است ﻛﻪ در ﻧزد وي برﻛسﻲ
ظﻠﻢ ﻧﻤﻲ شﻮد ،و آن سرزﻣﻴﻦ ﻧﻴﻜان است ،تا آﻧﮕﻪ خداوﻧد براي شﻤا راه برون رفتﻲ بار
آورد .ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ در ﻣاه رجب سال پﻨجﻢ بعثت ،اوﻟﻴﻦ ﮔروه از اصحاب پﻴاﻣبر
رﻫبرى عثﻤان بﻦ عفان ﻛﻪ ﻫﻤسرش رقﻴﻪ دختر پﻴاﻣبر

بﻪ

ﻧﻴز ﻫﻤراه شان بﻮد راﻫﻰ حبشﻪ

شدﻧد ﻛﻪ شﻤار ﻫﻤﺔ آﻧان ( )12ﻣرد و ( )4زن بﻮدﻧد(.)2
سفر اﻳﻦ ﮔروه ﻛﻮچﻚ و ﻣستضعف در تارﻳﻜﻰ شب صﻮرت ﮔرفت تا قرﻳش آﮔاه
ﻧشﻮﻧد ،آﻧان رﻫسپار ساحﻞ شده و بﻪ بﻨدر شعﻴبﻪ رسﻴدﻧد و تﻘدﻳر اﻟﻬﻰ بر آن بﻮد ﻛﻪ
ﻛشتﻰﻫاي تجارتﻰ آﻣاده بﻮد و اﻳشان را با خﻮد بسﻮى حبشﻪ بردﻧد.
قرﻳش ازﻳﻦ ﻣﻮضﻮع اطﻼع ﻳافتﻪ در صدد تعﻘﻴب شان برآﻣدﻧد وﻟﻰ پﻴش از رسﻴدن شان
بﻪ بﻨدر ،ﻛشتﻰﻫا بﻨدر را ترك ﻧﻤﻮده بﻮدﻧد.
دومين هجرت به حبشه
بعد از ﻣدتﻲ خبر پﻨاه دادن و برخﻮرد ﻧﻴﻚ ﻧجاشﻰ با ﻣﻬاجرﻳﻦ بﻪ قرﻳش رسﻴد ﻛﻪ براى
شان سخت تﻤام شد ،و از جاﻧب دﻳﮕر بﻪ ﻣﻬاجرﻳﻦ خبر شاﻳعﻪ اي رسﻴد ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ قرﻳش
اسﻼم را پذﻳرفتﻪ و بﻪ دﻳﻦ خدا ﮔروﻳده اﻧد ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ ﻣﻬاجرﻳﻦ بﻪ ﻣﻜﻪ بازﮔشتﻨد ،چﻮن
حﻘﻴﻘت را طﻮر دﻳﮕري درﻳافتﻨد رسﻮل اﷲ

براى بار دوم بﻪ اصحاب خﻮﻳش پﻴشﻨﻬاد

 -1رواﻳت ابﻦ اسحاق و ابﻦ ﻫشام.
 ،ابﻮاﻟحسﻦ ﻧدوي ،ص .131
-2
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ﻫجرت دادﻧد ،اﻣا اﻳﻦ ﻫجرت دوم از ﻫجرت اوﻟﻰ دشﻮار تر بﻮد ،زﻳرا قرﻳش از جرﻳان
اﻳﻦ ﻫجرت اطﻼع ﻳافتﻪ تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻨد ﻣاﻧع آن ﮔردﻧد ،وﻟﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان سرﻳعتر از آﻧان عﻤﻞ
ﻛردﻧد و پﻴش از اﻳﻨﻜﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ بﻪ اﻳشان برسﻨد خﻮد را ﻧجات دادﻧد و با ﻛشتﻴﻬا رﻫسپار
حبشﻪ شدﻧد.
شﻤار ﻣسﻠﻤاﻧان درﻳﻦ دور ﻫجرت بﻪ ( )120تﻦ ﻣﻰرسﻴد ﻛﻪ  83تﻦ آﻧﻬا ﻣردان و بﻘﻴﻪ را
زﻧﻬا تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدادﻧد ﻛﻪ بﻪ زعاﻣت جعفر بﻦ ابﻰ طاﻟب

صﻮرت ﮔرفت.

فعاليت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد ﻣحترم در ﻣﻮرد ﻣاجراي برﮔشت ﻣﻬاجرﻳﻦ اول از حبشﻪ بﻪ ﻣﻜﻪ
بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
آموختنیهای درس
 ثبات و پاﻳدارى ﻣسﻠﻤاﻧان پس از اﻳﻨﻬﻤﻪ شﻜﻨجﻪ و عذاب دﻟﻴﻞ اخﻼص در عﻘﻴده واﻳﻤان آﻧﻬاست.
 ﻣشروعﻴت خروج از وطﻦ و ﻣﻮطﻦ اصﻠﻰ بﻪ ﻣﻨظﻮر ﻧجات عﻘﻴده و دﻳﻦ. ﻫجرت از سرزﻣﻴﻦ ﻛفر بﻪ سرزﻣﻴﻦ اﻳﻤان عبادت شﻤرده ﻣﻰشﻮد. دستﻮر بﻪ ﻫجرت بﻴاﻧﮕر شفﻘت پﻴاﻣبراست.
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در راستاى حفاظت و اﻣﻨﻴت اﻣت شان

ارزيابی
در ﻣﻘابﻞ جﻮاب صحﻴح عﻼﻣﻪ (

) را بﮕذارﻳد.

 -1اوﻟﻴﻦ ﻫجرت در اسﻼم عبارت است از:
أ /ﻫجرت بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
ب /ﻫجرت بﻪ طائف.
ج  /ﻫجرت بﻪ حبشﻪ.
د  /ﻫجرت بﻪ ﻳﻤﻦ.
 -2ﻣﻬاجرﻳﻦ از حبشﻪ بخاطري بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشتﻨد ﻛﻪ:
ا  /ﻧجاشﻰ آﻧان را اخراج ﻛرد.
ب  /ﻣال و داراﻳﻰ شان تﻤام شد.
ج /ﮔﻤان ﻛردﻧد ﻛﻪ اذﻳت ﻣسﻠﻤاﻧان از جاﻧب اﻫﻞ ﻣﻜﻪ تخفﻴف ﻳافتﻪ است.
د  /رسﻮل اﷲ

بﻪ بازﮔشت آﻧان دستﻮر داد.

 -3ﻫجرت ﻣسﻠﻤاﻧان بار اول از ﻣﻜﻪ بﻪ حبشﻪ چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟
أ  /با ترس و فرار رفتﻨد.
ب /با خاﻧﻮادهﻫاى شان خدا حافظﻰ ﻛرده و آشﻜارا رفتﻨد.
ج /با خﻮشحاﻟﻰ و ﻣصؤﻧﻴت رفتﻨد.
د  /ﻳﻜباره و با سﻮارى شتر رفتﻨد.
کارخانهگی
در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان چﮕﻮﻧﻪ بﻪ ﻫجرت رﻫﻨﻤاﻳﻰ شدﻧد ،براى اوﻟﻴﻦ
بار بﻪ ﻛجا ﻫجرت ﻛردﻧد و چرا ،و تعداد شان چﻨد ﻧفر بﻮد.
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درس سي و پنجم
مسلمان شدن دو دلير مرد قريش
پس از شﻜست و ﻧا اﻣﻴدى قرﻳش در جﻠﻮﮔﻴرى دعﻮت اسﻼﻣﻰ و فعاﻟﻴتﻬاى پﻴاﻣبر
سرﻛشان قرﻳش بﻪ فﻜر قتﻞ آﻧحضرت

،

افتادﻧد ،اﻳﻦ اﻧدﻳشﻪ ﻧاجﻮاﻧﻤرداﻧﻪ آﻧان سبب شد

تا دو تﻦ از دﻟﻴر ﻣردان با شﻬاﻣت ﻣﻜﻪ ﻣسﻠﻤان شﻮﻧد و با ﻣسﻠﻤان شدن آﻧﻬا اسﻼم ﻧﻴروﻣﻨد
ﮔردﻳد.
اﻳﻦ دو تﻦ حﻤزه بﻦ عبد اﻟﻤطﻠب و عﻤر بﻦ خطاب رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا بﻮدﻧد.
اسالم آوردن حمزه
حﻤزه بﻦ عبد اﻟﻤطﻠب

در اواخر سال ششﻢ بعثت بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﮔروﻳد.

سبب ﻣسﻠﻤان شدن او اﻳﻦ بﻮد ﻛﻪ روزى ابﻮجﻬﻞ پﻴاﻣبر

را در ﻧزدﻳﻚ ﻛﻮه صفا ﻣﻮرد

تﻮﻫﻴﻦ قرار داده و پس از آن در ﻛﻨار ﻛعبﻪ آﻣده در ﻣجﻠس قرﻳش ﻧشست و از آﻧچﻪ در
ﻣﻘابﻞ پﻴاﻣبر
حﻤزه

اﻧجام داده بﻮد با ﻣباﻫات براي قرﻳش حﻜاﻳت ﻣﻲ ﻧﻤﻮد .خبر اﻳﻦ واقعﻪ بﻪ
ﻛﻪ از شﻜار برﮔشتﻪ بﻮد رسﻴد حﻤزه براى ﮔرفتﻦ اﻧتﻘام از ابﻮجﻬﻞ ،خشﻤﮕﻴﻦ

وارد ﻣسجد اﻟحرام شده در برابر ابﻮجﻬﻞ اﻳستاد و ﮔفت ( :تﻮ برادر زاده ام را دشﻨام ﻣﻲ
دﻫﻰ در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ بر دﻳﻦ اوﻳﻢ ؟ ) سپس با ﻛﻤان دست داشتﻪ اش بر سر ابﻮجﻬﻞ ﻛﻮبﻴد
و او را سخت ﻣجروح ساخت.
اﻳﻦ سخﻦ حﻤزه

در آغاز ﻧﻤاﻳاﻧﮕر غﻴرت و خشﻢ ﻣردى بﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻰخﻮاست دوست

و برادر زاده اش ﻣﻮرد اﻫاﻧت قرار ﮔﻴرد ،وﻟﻰ بعدا ً خداوﻧد
و ﻣسﻠﻤان شد.

121

دﻟش را شﻴفتﻪ اسﻼم ﮔرداﻧﻴد

فعاليت
در ﻣﻘابﻞ ابﻮجﻬﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را بر زبان آورد؟ در حاﻟﻴﻜﻪ در آن وقت

چرا حﻤزه

ﻫﻨﻮز اﻳﻤان ﻧﻴاورده بﻮد.شاﮔردان ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
اسالم آوردن عمر بن خطاب
سﻪ روز پس از ﻣسﻠﻤان شدن حﻤزه
پﻴاﻣبر

اسﻼم عﻤر

 ،عﻤر بﻦ خطاب

را قبﻼ از خداوﻧد

بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﻣشرف شد.

چﻨﻴﻦ در خﻮاست ﻛرده بﻮد( :خداﻳا !

اسﻼم را بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻣرد ،عﻤر بﻦ خطاب ﻳا عﻤرو بﻦ ﻫشام (ابﻮجﻬﻞ) عزت
ده !
عمر

در منزل خواهرش

در حاﻟﻴﻜﻪ عﻤر
ﻛشتﻦ آﻧحضرت

با پﻴاﻣبر

دشﻤﻨﻰ شدﻳد داشت ،شﻤشﻴر بدست ﮔرفت و عزم

را ﻛرد ،در ﻣﻴاﻧﺔ راه شخصﻰ از ﻣسﻠﻤاﻧان ﻛﻪ اﻳﻤان خﻮد را اعﻼم

ﻧﻜرده بﻮد با وى ﻣﻘابﻞ شد ،وقتﻰ آن شخص از عزم او آﮔاه شد ،غرض اﻧحراف ﻣسﻴر
عﻤر بﻪ او ﮔفت :اول چارة خاﻧﻮادة خﻮد را بساز ،خﻮاﻫر و داﻣادت دﻳﻦ ترا ترك ﮔفتﻪ اﻧد !!
عﻤر از شﻨﻴدن اﻳﻦ حرف بﻪ خشﻢ آﻣده ﻣسﻴر خﻮد را تغﻴﻴر داد و بدون اجازه داخﻞ خاﻧﻪ
(فاطﻤﻪ) خﻮاﻫرش ﮔردﻳد ﻛﻪ در آن ﻫﻨﮕام خباب بﻦ ارت در آن ﻣﻨزل براي فاطﻤﻪ خﻮاﻫر
عﻤر و شﻮﻫرش سعﻴد بﻦ زﻳد قرآن تﻼوت ﻣﻰﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ وقت خباب بﻦ ارت خﻮد را
پﻨﻬان ﻛرد و عﻤر بﻪ ضرب و شتﻢ خﻮاﻫر و شﻮﻫر خﻮاﻫرش پرداخت ،فاطﻤﻪ خﻮاﻫر عﻤر
در حاﻟﻴﻜﻪ از چﻬره اش خﻮن جاري بﻮد بﻪ عﻤر ﮔفت :ﻣا اﻳﻤان آورده اﻳﻢ ،ﻫر آﻧچﻪ از
دستت ﻣﻲ آﻳد اﻧجام بده ،عﻤر با ﻣشاﻫدة اﻳﻦ ﻣﻨظره پشﻴﻤان شده خﻮاست آﻳاتﻲ را ﻛﻪ آﻧان
تﻼوت ﻣﻰﻛردﻧد ،براﻳش بدﻫﻨد ،اﻣا خﻮاﻫرش فاطﻤﻪ بﻪ وي ﮔفت :تﻮ ﻣشرك و ﻧا پاك
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ﻫستﻲ و با اﻳﻦ حاﻟت ﻧﻤﻲ تﻮاﻧﻲ ﻛﻼم خدا را بﮕﻴري! سپس با تﻘاضاي عﻤر اﻳشان وي را
رﻫﻨﻤائﻰ ﻛردﻧد تا غسﻞ ﻛﻨد و پاك شﻮد ،پس آﻳاتﻰ از سﻮرة ﻣبارﻛﺔ طﻪ را تﻼوت ﻛرد
و وقتﻰ بﻪ اﻳﻦ آﻳت رسﻴد :إِﻧَّﻨِﻲ أَﻧ َا َّ
اﻟص َﻼ َة ﻟ ِ ِذ ْﻛرِي [سﻮره
اﷲ ُ َﻻ إِﻟ َ َﻪ إ َِّﻻ أَﻧ َا فَا ْعب ُ ْدﻧِﻲ َوأَق ِ ِﻢ َّ
طﻪ ،آﻳﻪ  ]14عﻤر ﮔفت :اﻳﻦ سخﻦ چﻘدر ﻧﻴﻜﻮست،چﻨﻴﻦ ذاتﻲ تﻨﻬا سزاوار عبادت است،
ﻣرا ﻧزد ﻣحﻤد رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻛﻨﻴد!
بﻪ ﻣﻨزل اﻻرقﻢ بﻦ ابﻰ اﻻرقﻢ ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

وقتﻰ عﻤر
داخﻞ شد ،پﻴاﻣبر

در آﻧجا قرار داشتﻨد،

ﮔفت :اى عﻤر چطﻮر اﻳﻨجا آﻣدى؟ عﻤر بﻦ خطاب ﮔفت  :اى رسﻮل

خدا ! ﻧزد تﻮ آﻣده ام تا بﻪ خدا و پﻴاﻣبرش اﻳﻤان بﻴاورم ،درﻳﻦ وقت پﻴاﻣبر
اصحاب پﻴاﻣبر
سپس عﻤر

تﻜبﻴر ﮔفت،

ﻛﻪ در خاﻧﻪ بﻮدﻧد فﻬﻤﻴدﻧد ﻛﻪ عﻤر ﻣسﻠﻤان شده است.
بﻪ پﻴاﻣبر

ﮔفت :آﻳا ﻣا برحق ﻧﻴستﻴﻢ ؟ پﻴاﻣبر ﮔفت :بﻠﻰ ،عﻤر ﮔفت:

پس چرا پﻨﻬان باشﻴﻢ ،پس از آن ﻣسﻠﻤاﻧان در دو قطار ،پﻴشاپﻴش ﻳﻜﻰ حﻤزه و دﻳﮕرش
عﻤر داخﻞ ﻣسجد اﻟحرام شدﻧد ،قرﻳش وقتﻰ اﻳﻦ صحﻨﻪ را دﻳدﻧد ،غﻤﮕﻴﻦ شدﻧد ،اﻳﻨجا بﻮد
ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

عﻤر

را فاروق ﻟﻘب داد.

فعاليت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد ﻣحترم راجع بﻪ تفصﻴﻼت بﻴشتر اسﻼم آوردن عﻤر
و تبادل ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
آموختنیهای درس
 تأثﻴر فﻮق اﻟعادة تﻼوت قرآن ﻛرﻳﻢ بر خﻮاﻧﻨده و شﻨﻮﻧده. حﻤاﻳت و جاﻧبدارى از ﻣظﻠﻮم ،وظﻴفﺔ ﻫر شخص با غﻴرت و با اﻧصاف است. -با دعا و اﻟتجاء بﻪ ذات اﻟﻬﻰ ،ﻣﻰتﻮان اﻣﻴدوار بﻪ آﻳﻨدة خﻮب بﻮد.
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ﻣباحثﻪ

ارزيابی
 -1حﻤزه و عﻤر رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا در ﻛدام سال بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﮔروﻳدﻧد؟
 -2شﻨﻴدن ﻛدام آﻳﺔ قرآن ﻛرﻳﻢ ،عﻤر
 -3چرا پﻴاﻣبر

را در شﮕفت آورد؟
تﻜبﻴر ﮔفتﻨد؟

پس از اسﻼم آوردن عﻤر

کارخانهگی
اسباب اسﻼم آوردن حﻤزه و عﻤر رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سي و ششم

مساعی قريش برای باز گردانيدن مهاجرين از حبشه
ﻣشرﻛﻴﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان تﻮاﻧستﻪ بﻮدﻧد پﻨاﻫﮕاﻫﻰ بﻴابﻨد ﻛﻪ جان و دﻳﻦ شان در اﻣان
باشد ،بﻪ خشﻢ آﻣده ،بﻪ ﻣﻨظﻮر بازﮔرداﻧﻴدن ﻣﻬاجرﻳﻦ ﻣسﻠﻤان از حبشﻪ ،عﻤرو بﻦ عاص و
عبداﷲ بﻦ ابﻰ ربﻴعﻪ را با ﻫدﻳﻪﻫاى ﮔراﻧبﻬاﻳﻰ ﻧزد ﻧجاشﻰ فرستادﻧد.

تقاضای نمايندگان قريش از نجاشی
اﻳﻦ دو ﻧﻤاﻳﻨده ﻣشرﻛﻴﻦ با ﻫداﻳاى شان ﻧزد ﻧجاشﻰ داخﻞ شده و در باره باز ﮔرداﻧﻴدن
ﻣﻬاجرﻳﻦ بﻪ صحبت شروع ﻧﻤﻮده ﮔفتﻨد :شﻤارى از خدﻣتﮕاران ﻧادان ﻣا بﻪ ﻛشﻮرت
پﻨاﻫﻨده شده اﻧد ،آﻧﻬا دﻳﻦ پدران خﻮﻳش را رﻫا ﻧﻤﻮده ،دﻳﻨﻰ را آورده اﻧد ﻛﻪ ساختﻪ خﻮد
شان است ،اﻳﻨﻚ پدران و قباﻳﻞ شان ﻣا را ﻧزد شﻤا فرستاده اﻧد ﻛﻪ آﻧان را ﻫﻤراه ﻣا باز
ﮔرداﻧﻴد.

()1

فعاليت
براى جﻠﻮﮔﻴرى از اﻧتشار دﻳﻦ اسﻼم قرﻳش بﻪ چﮕﻮﻧﻪ اعﻤاﻟﻰ دست زدﻧد؟

 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ ،ص .197
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پرسشهای نجاشی و پاسخ مسلمانان
ﻧجاشﻰ تصﻤﻴﻢ ﮔرفت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع بررسﻰ شده و دﻻﻳﻞ ﻫر دو طرف شﻨﻴده شﻮد،
ازﻳﻦ رو ﻛسﻰ را ﻧزد ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻬاجر فرستاد و آﻧان را بﻪ دربار خﻮد خﻮاست.
ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻬاجر تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻨد تا آﻧچﻪ حﻘﻴﻘت دارد ،بﮕﻮﻳﻨد.
ﻧجاشﻰ در ﻣﻮرد اسﻼم از ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻬاجر پرسﻴد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ دﻳﻨﻰ است؟
جعفر

بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ از ﻣﻬاجرﻳﻦ ﻣسﻠﻤان ﮔفت :ﻣا قﻮﻣﻰ بﻮدﻳﻢ ﻧادان ﻛﻪ بتﻫا را

پرستش ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﮔﻮشت حﻴﻮاﻧات خﻮد ﻣرده را ﻣﻰخﻮردﻳﻢ ،اعﻤال ﻧا روا را ﻣرتﻜب
ﻣﻰشدﻳﻢ ،پﻴﻮﻧد خﻮﻳشاوﻧدى را ﻣﻰبرﻳدﻳﻢ ،بﻪ ﻫﻤساﻳﻪ بدى روا ﻣﻰداشتﻴﻢ و قدرتﻤﻨد ﻣا
بﻴﻨﻮاى ﻣا را پاﻳﻤال ﻣﻰﻧﻤﻮد.

()1

بﻠﻰ ،ﻣا بر اﻳﻦ وضع بﻮدﻳﻢ تا آﻧﻜﻪ خداوﻧد پﻴاﻣبرى را از ﻣﻴان ﻣا برﮔزﻳد ﻛﻪ داراى ﻧسب
عاﻟﻰ بﻮده ،راستﻰ و اﻣاﻧتدارى او را تصدﻳق ﻣﻰﻛردﻳﻢ ،ﻣا را بﻪ ﻳﻜتا پرستﻰ و عبادت
پروردﮔار دعﻮت ﻛرد و تﻘاضا ﻧﻤﻮد تا بت پرستﻰ را رﻫا ﻛﻨﻴﻢ ،راست بﮕﻮﻳﻴﻢ و اﻣاﻧتدار
باشﻴﻢ ،پﻴﻮﻧد خﻮﻳشاوﻧدى را رعاﻳت ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻤساﻳﮕﻰ ﻧﻴﻚ داشتﻪ باشﻴﻢ ،از دروغ و
خﻮردن ﻣال ﻳتﻴﻢ خﻮد دارى ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻤاز ادا ﻛﻨﻴﻢ ،زﻛات بدﻫﻴﻢ و روزه بﮕﻴرﻳﻢ ،ﻣا فرﻣﻮده
او را تصدﻳق ﻧﻤﻮده و بﻪ او اﻳﻤان آوردﻳﻢ.
ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ قﻮم ﻣا بر ﻣا تجاوز ﻛرده ﻣا را شﻜﻨجﻪ ﻧﻤﻮدﻧد و سعﻰ ﻛردﻧد از دﻳﻦ اسﻼم ﻣا
را باز دارﻧد ،ﻣا در ﻛشﻮر تﻮ آﻣده اﻳﻢ و اﻣﻴدوارﻳﻢ ﻧزد تﻮ ﻣﻮرد ظﻠﻢ و ستﻢ قرار ﻧﮕﻴرﻳﻢ.

 -1ﻫﻤان ﻣرجع ،ص .198
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تالوت آياتی در حضور نجاشی
سپس جعفر

سخﻨﮕﻮي ﻣﻬاجرﻳﻦ بﻨا بﻪ تﻘاضاى ﻧجاشﻰ آﻳاتﻰ از اول سﻮره ﻣرﻳﻢ

را تﻼوت ﻛرد ،ﻧجاشﻰ ﮔرﻳﻪ ﻛرد و ﮔفت :بدون شﻚ اﻳﻦ و آﻧچﻪ را ﻛﻪ عﻴسﻰ

()1

آورده از ﻳﻚ ﻣﻨبع و ﻳﻚ ﻣشﻜاة بﻴرون شده اﻧد.
فعاليت
ﻧزد ﻧجاشﻰ بﻴان داشت با ارزشﻫاى جاﻫﻠﻰ

ارزشﻬاى اسﻼﻣﻰ را ﻛﻪ حضرت جعفر
ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻴد.

شکست نيرنگ مشرکين
پس از آن ﻧجاشﻲ بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔان قرﻳش ﮔفت :بروﻳد ،سﻮﮔﻨد بﻪ خدا ﻛﻪ آﻧان را بﻪ شﻤا تسﻠﻴﻢ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،و بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﮔفت :شﻤا در سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ در اﻣﻦ و اﻣان ﻫستﻴد .و بﻪ اطرافﻴاﻧش
ﮔفت :ﻫدﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔان قرﻳش را بﻪ آﻧان باز ﮔرداﻧﻴد ﻛﻪ ﻣﻦ بﻪ آن ﻧﻴازى ﻧدارم.
اﻳﻦ ﻧﻴرﻧﮓ ﻣشرﻛﻴﻦ بﻪ شﻜست ﻣﻮاجﻪ شد و حﻴﻠﻪ آﻧﻬا ﻧﻘش بر آب ﮔردﻳد.

آموختنیهای درس
 پاﻳدارى ﻣسﻠﻤاﻧان در برابر آن ﻫﻤﻪ شﻜﻨجﻪ و تعذﻳب ﻣشرﻛﻴﻦ دﻟﻴﻞ صداقت و اخﻼصدر عﻘﻴده و اﻳﻤان آﻧﻬاست.
 -1در بعضﻰ ﻣراجع بﻪ ﻟفظ (عﻴسﻰ) و در برخﻰ دﻳﮕر بﻪ ﻟفظ (ﻣﻮسﻰ) رواﻳت شده است.
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بﻪ اصحاب شان است ،و آﻧحضرت

 -اجازه دادن بﻪ ﻫجرت بﻴاﻧﮕر شفﻘت پﻴاﻣبر

ﻣﻰﻛﻮشﻴد تا اصحاب شان در اﻣﻦ و آسﻮدﮔﻰ زﻧدﮔﻰ داشتﻪ باشﻨد.
 با ﻫجرت ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ حبشﻪ پﻴاﻣبر تﻮاﻧست ﻣﻨاطق و سرزﻣﻴﻦﻫاى اطراف ﻣﻜﻪ رابشﻨاسد و ارزﻳابﻰ ﻛﻨد.

ارزيابی
 -1ﻧﻤاﻳﻨدﮔان قرﻳش روى چﻪ ﻫدفﻰ ﻧزد ﻧجاشﻰ رفتﻨد؟
 -2ﻧجاشﻰ پس از شﻨﻴدن ﻧظر دو جاﻧب (ﻣسﻠﻤاﻧان و ﻣشرﻛﻴﻦ) چﻪ تصﻤﻴﻤﻰ ﮔرفت؟
 -3جعفر

در حضﻮر ﻧجاشﻰ ﻛدام آﻳات را تﻼوت ﻛرد و ﻧظر ﻧجاشﻰ در ﻣﻮرد آن

چﻪ بﻮد؟
کارخانهگی

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ جعفر

ارزشﻬاى دﻳﻦ اسﻼم و برخﻮرد ﻣشرﻛﻴﻦ

قرﻳش را چﮕﻮﻧﻪ بﻴان ﻛرد؟
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درس سي و هفتم

مقاطعه و تحريم همگانی
ﮔراﻳش روز افزون ﻣردم بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ،از جﻤﻠﻪ ﻣسﻠﻤان شدن حﻤزه و عﻤر رضﻰ اﷲ
عﻨﻬﻤا ،و عﻘد پﻴﻤان بﻨﻰﻫاشﻢ و بﻨﻰ عبداﻟﻤطﻠب (ﻛافر و ﻣسﻠﻤان شان) بر حفظ و حﻤاﻳت
و دفاع از ﻫﻤدﻳﮕر ،ﻣشرﻛﻴﻦ را وحشت زده ساخت و فﻬﻤﻴدﻧد اﮔر ﻣحﻤد را بﻪ قتﻞ برساﻧﻨد
عﻮاقب ﻧاﮔﻮارى خﻮاﻫد داشت ،بﻨاء بﻪ تﻮطئﻪ بزرگ و ظاﻟﻤاﻧﺔ دﻳﮕرى دست زدﻧد.

پيمان تحريم
ﻣشرﻛﻴﻦ قرﻳش ﮔرد ﻫﻢ آﻣده و بﻪ ضد بﻨﻰﻫاشﻢ و بﻨﻰ عبداﻟﻤطﻠب با ﻫﻢ پﻴﻤان بستﻨد ﻛﻪ
با آﻧان خﻮﻳشاوﻧدى ﻧﻜﻨﻨد ،خرﻳد و فروش ﻧﻨﻤاﻳﻨد ،با آﻧان سخﻦ ﻧﮕﻮﻳﻨد و بﻪ ﻣﻨازل شان
ﻧروﻧد تا آﻧﻜﻪ رسﻮل خدا را براى ﻛشتﻦ بﻪ آﻧان تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد.

()1

ﻣطاﻟب باﻻ را در پﻴﻤان ﻧاﻣﻪ اى ﻧﮕاشتﻪ و بﻪ ﻧشاﻧﺔ تعﻬد و قاطعﻴت آن را در داخﻞ ﻛعبﻪ
آوﻳختﻨد ،بﻪ دﻧبال آن بﻨﻲﻫاشﻢ و بﻨﻲ عبداﻟﻤطﻠب ـ ﻛافر و ﻣسﻠﻤان شان بﻪ جز ابﻮﻟﻬب ـ در
شب اول ﻣحرم سال ﻫفتﻢ بعثت در دره ابﻮطاﻟب ﻣحاصره شدﻧد(.)2

 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ.182 ،
 -2السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،ابﻮاﻟحسﻦ ﻧدوى ،ص 138؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .179
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فعاليت
چرا ﻣشرﻛﻴﻦ بر ضد بﻨﻲﻫاشﻢ و بﻨﻲ عبداﻟﻤطﻠب پﻴﻤان ﻣﻘاطعﻪ و تحرﻳﻢ بستﻨد؟

سه سال در شعب (دره) ابوطالب
اﻳﻦ ﻣحاصره اقتصادى سﻪ سال اداﻣﻪ ﻳافت و ﻫر ﮔﻮﻧﻪ ﻣعاﻣﻠﻪ و داد و ستد با ﻣسﻠﻤاﻧان و
بﻨﻲﻫاشﻢ قطع شده بﻮد؛ بﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻛﻪ بﻨﻲﻫاشﻢ با سختﻰ و ﻣشﻘت روبرو شده بﻪ خﻮردن
ﮔﻴاﻫان و پﻮست خشﻚ شدة حﻴﻮاﻧات ﻣجبﻮر ﮔردﻳدﻧد و فرﻳادﻫاى زﻧان و ﻛﻮدﻛان از
شدت ﮔرسﻨﮕﻰ از آن دره شﻨﻴده ﻣﻰشد و جز بﻪ شﻜﻞ پﻨﻬاﻧﻰ چﻴزى بﻪ اﻳشان ﻧﻤﻰرسﻴد(.)1
پايان تحريم و پاره کردن پيمان نامه
سﻪ سال بدﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔذشت و ﻣشرﻛﻴﻦ با قساوت و بﻲ رحﻤﻲ بﻪ ﻣحاصرة ﻣسﻠﻤاﻧان اداﻣﻪ
دادﻧد .برخﻲ افراد با غﻴرت قرﻳش ﻣاﻧﻨد ﻫشام بﻦ عﻤرو ،زﻫﻴر بﻦ ابﻲ اﻣﻴﻪ ،ﻣطعﻢ بﻦ عدي
با اﻳﻦ پﻴﻤان ظﻤاﻟﻤاﻧﻪ ﻣخاﻟفت ﻧﻤﻮده براي شﻜستﻦ آن بپا خاستﻨد ،اﻣا با ﻣخاﻟفت شدﻳد
ابﻮجﻬﻞ روبرو ﮔردﻳدﻧد.
در ﻣاه ﻣحرم سال دﻫﻢ بعثت پﻴاﻣبر

بﻪ ﻛاﻛاﻳش ابﻮطاﻟب خبر داد ﻛﻪ بﻪ اﻣر خداوﻧد

پﻴﻤان ﻧاﻣﺔ قرﻳش را ﻣﻮرﻳاﻧﻪ خﻮرده و بﻪ جز ﻧام اﷲ ﻫﻤﺔ ﻣﻮاد آن ﻧابﻮد ﮔردﻳده است.
ابﻮطاﻟب ﻛﻪ بﻪ سخﻨان پﻴاﻣبر

اعتﻤاد داشت بعد از شﻨﻴدن اﻳﻦ فرﻣﻮدة رسﻮل خدا

بﻪ ﻣجﻠس بزرﮔان قرﻳش رفت و بﻪ اﻳشان ﮔفت :برادر زاده ام خبر داده ﻛﻪ پﻴﻤان ﻧاﻣﺔ شﻤا
 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،ابﻮاﻟحسﻦ ﻧدوى139،؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم ،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص
180؛ السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ .183 ،
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را ﻣﻮرﻳاﻧﻪ ﻧابﻮد ﻛرده است ﻫرﮔاه دروغ ﮔفتﻪ باشد او را بﻪ شﻤا ﻣﻰسپارم و اﮔر راست
ﮔفتﻪ باشد از قطع رابطﻪ و ستﻢ بر ﻣا دست بردارﻳد .ﻣشرﻛﻴﻦ با خﻮشحاﻟﻲ اﻳﻦ ﻣطﻠب را
پذﻳرفتﻨد ،ﻣطعﻢ بﻦ عدى برخاست تا آن ﻧاﻣﻪ را پاره ﻛﻨد ،وﻟﻰ دﻳد ﻛﻪ ﻣﻮرﻳاﻧﻪ تﻤام آن ،بﻪ
جز (باسﻤﻚ اﻟﻠﻬﻢ) را خﻮرده و ﻫر جاﻳﻰ ﻧام خدا بﻮده ساﻟﻢ باقﻲ ﻣاﻧده است.
بدﻳﻨترتﻴب اﻳﻦ پﻴﻤان ظاﻟﻤاﻧﻪ شﻜستﻪ شد و رسﻮل اﷲ

و ﻫﻤراﻫان شان از شعب (دره)

خارج شدﻧد و ﻣشرﻛﻴﻦ با وجﻮد ﻣشاﻫده ﻧشاﻧﻪ بزرﮔﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻧبﻮت ازﻳﻦ ﻣعجزه
خداوﻧدى روى ﮔرداﻧﻴدﻧد و بﻴش از پﻴش بﻪ ﻛفر شان افزودﻧد(.)1
فعاليت
پﻴﻤان ﻧاﻣﻪ را از ﻧاحﻴﻪ حﻘﻮق اﻧساﻧﻰ چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟

آموختنیهای درس
 صبر و شﻜﻴباﻳﻰ در برابر ﻣشﻜﻼت زﻧدﮔﻰ و تحﻤﻞ دشﻮارﻳﻬا در راه دعﻮت بﻪ اسﻼم. ﻣشرﻛﻴﻦ بﻨﻲﻫاشﻢ و بﻨﻲ ﻣطﻠب بحﻜﻢ عادت و غﻴرت جاﻫﻠﻰ از پﻴاﻣبر حﻤاﻳتﻛردﻧد.
 ﻣﻘاطعﻪ اقتصادى و اجتﻤاعﻰ ﻛﻪ از آن ﻫﻤﻪ قباﻳﻞ در ﻣﻮسﻢ حج آﮔاه شدﻧد ،ﻫﻤﻪ قباﻳﻞجزﻳرة اﻟعرب را بﻪ دعﻮت اسﻼﻣﻰ ﻣتﻮجﻪ ساخت.
 اﻳﻦ ﻣحاصره اقتصادى و اجتﻤاعﻰ باعث شد تا قباﻳﻞ عرب بر پﻴاﻣبر و اصحاب شانشفﻘت ﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ ﻣجرد رفع ﻣحاصره ﻣردم آﻫستﻪ آﻫستﻪ بﻪ اسﻼم رو آوردﻧد.
 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،ابﻮاﻟحسﻦ ﻧدوى ،ص 139؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم ،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .181
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ارزيابی
 -1ﻣشرﻛﻴﻦ بر ضد ﻛدام قباﻳﻞ پﻴﻤان بستﻨد؟
 -2چﻪ ﻣطاﻟب در پﻴﻤان ﻧاﻣﻪ ﻧﮕارش ﻳافتﻪ بﻮد؟
 -3اﻳﻦ ﻣﻘاطعﻪ اقتصادى چﻨد سال دوام ﻛرد؟
 -4اﻳﻦ پﻴﻤان چﮕﻮﻧﻪ شﻜست و پﻴﻤان ﻧاﻣﻪ پاره شد؟

کارخانهگی

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ ﻣعجزه پﻴاﻣبر در از ﻣﻴان رفتﻦ پﻴﻤان ﻧاﻣﻪ چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟ و
چﻪ ﻛساﻧﻰ در شﻜست پﻴﻤان ﻣﻘاطعﻪ سعﻰ و تﻼش ورزﻳدﻧد.
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درس سي و هشتم
آخرين تالش قريش نزد ابو طالب
از شعب (دره) ابﻮطاﻟب برآﻣده و بﻪ ﻛار و فعاﻟﻴت دعﻮت شان ﻣاﻧﻨد ﮔذشتﻪ
پﻴاﻣبر
اداﻣﻪ دادﻧد ،وﻟﻰ ﻣشرﻛﻴﻦ تﻼش ﻣﻰﻛردﻧد تا ﻣاﻧع اسﻼم آوردن ﻣردم شﻮﻧد ،ابﻮطاﻟب ﻧﻴز
با وجﻮد ضعف و ﻧاتﻮاﻧﻰ جسﻤﻰ چﻮن ﮔذشتﻪ از برادر زاده اش (پﻴاﻣبر
ﻣﻰآورد.

) حﻤاﻳت بعﻤﻞ

باز هم بزرگان قريش در نزد ابوطالب
ابﻮطاﻟب ﻣرﻳض شد و خبر بﻴﻤارى وى بﻪ قرﻳش رسﻴد ،ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻴان خﻮد ﮔفتﻨد :حﻤزه
و عﻤر بﻦ خطاب ﻣسﻠﻤان شده اﻧد و ﻛار ﻣسﻠﻤاﻧان باﻻ ﮔرفتﻪ است ،بﻴاﻳﻴد ﻧزد ابﻮطاﻟب ﻛﻪ
حﻤاﻳت ﻛﻨﻨده برادر زاده اش است بروﻳﻢ و قبﻞ از آﻧﻜﻪ بﻤﻴرد باوي پﻴﻤاﻧﻰ بﮕذارﻳﻢ.
پيشنهاد قريش به ابوطالب
تﻘرﻳبا بﻴست و پﻨج تﻦ از بزرﮔان قرﻳش ﻧزد ابﻮطاﻟب رفتﻨد ،آﻧان پﻴشﻨﻬاد ﻧﻤﻮدﻧد ﻛﻪ برادر
زاده ات را بخﻮاه و براى او بر ﻣا شرط بﮕذار و براى ﻣا بر او شرط بﮕذار تا او بﻪ ﻛار ﻣا
ﻛارى ﻧداشتﻪ باشد و ﻣا بﻪ ﻛار او ،ﻣا را بﻪ دﻳﻦ ﻣا بﮕذارد و ﻣا او و دﻳﻨش را بﻪ حال خﻮد
ﻣﻰﮔذارﻳﻢ.
فعاليت
ﻣشرﻛان قرﻳش چرا چﻨﻴﻦ پﻴشﻨﻬادى را ﻣطرح ساختﻨد؟
پيامبر

در مجلس بزرگان قريش

فرستاد ،پﻴاﻣبر ﻧزد ابﻮطاﻟب آﻣد ،ابﻮطاﻟب ﮔفت :برادر
ابﻮطاﻟب ﻛسﻰ را ﻧزد پﻴاﻣبر
زاده ام! اﻳﻨان بزرﮔان قﻮم تﻮ اﻧد ﻛﻪ بﻪ خاطر تﻮ جﻤع شده اﻧد ،و پﻴشﻨﻬاد عدم تعرض
ﻣشرﻛﻴﻦ را بﻪ پﻴاﻣبر عرضﻪ داشت.
رسﻮل اﷲ

براﻳشان ﮔفت :چﮕﻮﻧﻪ است اﮔر بﻪ شﻤا ﻛﻠﻤﻪ اى عرضﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ آن را بر
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زبان آرﻳد و بدان وسﻴﻠﻪ پادشاﻫان عرب شﻮﻳد و ﻣردم غﻴر عرب ﻧﻴز از شﻤا فرﻣان برﻧد؟
ﻫﻤﻪ در حﻴرت رفتﻨد ،ابﻮجﻬﻞ ﮔفت :ﻣا اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﻣﻲ پذﻳرﻳﻢ ،پس بﻤا بﮕﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ
ﻛﻠﻤﻪ چﻴست؟ پﻴاﻣبر ﮔفت :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ بﮕﻮﻳﻴد و آﻧچﻪ را جز او ﻣﻰپرستﻴد رﻫا ﻛﻨﻴد.
ﻣشرﻛان ﻛف دستﻫاى شان را بﻪ ﻫﻢ زده ﮔفتﻨد :اى ﻣحﻤد! آﻳا ﻣﻰخﻮاﻫﻰ ﻛﻪ خداﻳان
ﻣتعدد را ﻳﻚ خدا بﮕرداﻧﻰ؟ ﻛار تﻮ تعجب آور است.
پس از آن ﻣشرﻛان با ﻫﻤدﻳﮕر شان ﮔفتﻨد :سﻮﮔﻨد بﻪ خدا اﻳﻦ ﻣرد چﻴزى از آﻧچﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴد
بﻪ شﻤا ﻧخﻮاﻫد داد ،پس بر دﻳﻦ پدران خﻮﻳش چﻨﮓ زﻧﻴد ،سپس پراﮔﻨده شدﻧد.
فعاليت
ﮔفتﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ چﮕﻮﻧﻪ باعث سرفرازى ﻣﻰﮔردﻳد؟
آموختنیهای درس
 پﻴشﻨﻬاد ﻣصاﻟحﻪ و عدم تعرض بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر از جاﻧب ﻣشرﻛان قرﻳش بﻴاﻧﮕر ضعف وﻧاتﻮاﻧﻰ آﻧان بﻮد.
 ﮔفتﻦ ﻛﻠﻤﻪ تﻮحﻴد وسﻴﻠﻪ سرافرازى دﻧﻴا و آخرت بﻨدﮔان است. ثبات و پاﻳدارى پﻴاﻣبر در راستاى دعﻮت بﻪ اسﻼم.ارزيابی
 -1ﻣشرﻛان قرﻳش چﻪ ﻣطاﻟبﻰ را براى پﻴاﻣبر
 -2پاسخ پﻴاﻣبر

پﻴشﻨﻬاد ﻛردﻧد؟

در برابر پﻴشﻨﻬاد ﻣشرﻛان چﻪ بﻮد؟

 -3ﻧتﻴجﻪ پﻴشﻨﻬاد ﻣشرﻛان قرﻳش و پاسخ پﻴاﻣبر

چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟

کارخانهگی
خﻼصﻪ ﻧاتﻮاﻧﻰ ﻣشرﻛان قرﻳش و تﻮاﻧاﻳﻰ پﻴاﻣبر را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سي و نهم
عام الحزن يا سال غم و اندوه
و خاﻧﻮاده اش از دره
پس از پاﻳان تحرﻳﻢ و پاره ﻛردن پﻴﻤان ﻧاﻣﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ ،پﻴاﻣبر
ابﻮطاﻟب بﻴرون شده فعاﻟﻴتﻫاى قبﻠﻰ شاﻧرا دو باره آغاز ﻛردﻧد ،ﻣسﻠﻤاﻧان ﻫﻨﻮز ﻧفس
ﻳﻜﻰ پﻰ
راحتﻰ ﻧﻜشﻴده بﻮدﻧد ﻛﻪ ابﻮ طاﻟب ﻛاﻛاى پﻴاﻣبر و ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ خدﻳجﻪ
دﻳﮕر وفات ﻛردﻧد.
وفات ابوطالب
ﻛﻪ دعﻮت اسﻼﻣﻰ را در اﻳام شدت ﻣخاﻟفت ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ در
ابﻮطاﻟب ﻛاﻛاى پﻴاﻣبر
ساﻳﻪ حﻤاﻳت خﻮﻳش قرار داده بﻮد در سال دﻫﻢ بعثت بﻪ اثر بﻴﻤارى شدﻳدى وفات ﻛرد.
آرزو داشت تا ﻛاﻛاﻳش بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﻣشرف شﻮد ﻟﻴﻜﻦ او بﻪ دﻳﻦ
ﻫر چﻨد پﻴاﻣبر
اجدادش باقﻲ ﻣاﻧد(.)1
فعاليت
سال دﻫﻢ بعثت را چرا عام اﻟحزن ﻧاﻣﻴده اﻧد؟
خديجه

به رحمت حق میپيوندد

بﻪ شﻤار ﻣﻰرفت،
از ﻧعﻤتﻫاى بزرگ خداوﻧد براى آﻧحضرت
خدﻳجﻪ
در ﻟحظات پرﻳشاﻧﻰ براى شان شفﻘت ﻣﻰورزﻳد ،در رساﻧﻴدن پﻴام خدا اﻳشان را ﻳارى
ﻣﻰﻧﻤﻮد ،در تبﻠﻴغ دعﻮت اسﻼﻣﻰ ﻣشارﻛت ﻣﻰﻛرد و ﻣال خﻮد را در اختﻴار آﻧحضرت
قرار داده بﻮد.
چﻨد روز پس از وفات ابﻮطاﻟب بﻪ عﻤر ( )65ساﻟﮕﻰ دﻳده از
ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ خدﻳجﻪ
جﻬان بست(.)2
 -1اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص 189؛
 -2اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .190
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 ،اﻟصﻼبﻰ ،ص .209

فعاليت
چرا پﻴاﻣبر

آرزو داشت ﻛاﻛاﻳش بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﻣشرف شﻮد؟

آموختنیهای درس
 تحﻤﻞ در برابر ﻣشﻜﻼت زﻧدﮔﻰ. ﻫﻤﻜارى و ﻣساعدت در زﻣﻴﻨﻪ تبﻠﻴغ و تﻘﻮﻳﻪ اسﻼم. ﻛﻤﻚ بﻪ اقربا و خﻮﻳشاوﻧدان.ارزيابی

 -1ابﻮطاﻟب در ﻛدام سال وفات ﻛرد؟
 -2آﻳا ابﻮطاﻟب ﻣسﻠﻤان شده بﻮد؟
 -3در برابر جﻮاب صحﻴح عﻼﻣﻪ ( ) بﮕذارﻳد.
ﻫﻨﮕام وفات:
خدﻳجﻪ
أ /پﻨجاه ساﻟﻪ بﻮد.
ب /بﻴست و پﻨج ساﻟﻪ بﻮد.
ج /شصت و پﻨج ساﻟﻪ بﻮد.
د /چﻬﻞ و پﻨج ساﻟﻪ بﻮد.
در سال:
 -4خدﻳجﻪ
أ  /ﻫفتﻢ ﻫجرى وفات ﻛرد.
ب /دﻫﻢ بعثت وفات ﻛرد.
ج /دوم بعثت وفات ﻛرد.
د /دوازدﻫﻢ ﻫجرى وفات ﻛرد.
کارخانهگی

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ خدﻳجﻪ
اﻧجام داده بﻮدﻧد.

و ابﻮطاﻟب چﻪ خدﻣاتﻰ را براى پﻴاﻣبر
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درس چهلم
پيامبر در طائف
وقﻮع پﻰ در پﻰ دو حادثﻪ دردﻧاك وفات ابﻮطاﻟب و خدﻳجﻪ پﻴاﻣبر

را ﻣحزون ساخت،
با

و پس از آن رﻧجﻫا و دشﻮارىﻫا از سﻮى ﻣشرﻛﻴﻦ بﻪ اﻳشان سرازﻳر شد ،وﻟﻰ پﻴاﻣبر
اﻳﻤان بﻪ خداوﻧد و عزم راسخ خﻮاست در خارج ﻣﻜﻪ بﻪ دعﻮت بپردازد.
عزم رفتن به طائف
در ﻣاه شﻮال سال دﻫﻢ بعثت رسﻮل اﷲ

ﻫﻤراه زﻳد بﻦ حارثﻪ

فاصﻠﺔ شصت ﻣﻴﻠﻰ از ﻣﻜﻪ ﻣﻮقعﻴت دارد ،ﮔردﻳدﻧد.

عازم طائف ﻛﻪ در

()1

در ﻣسﻴر راه طائف از ﻛﻨار ﻫر قبﻴﻠﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔذشتﻨد آﻧان را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻣﻰﻛردﻧد،
وﻟﻰ ﻫﻴچ ﻳﻚ پاسخ ﻣثبت ﻧداد .وقتﻰ بﻪ طائف رسﻴدﻧد ﻣدت ده روز ﻧزد بزرﮔان قباﻳﻞ
رفتﻪ و آﻧان را بﻪ سﻮى خدا و ﻧصرت و ﻣدد اسﻼم دعﻮت ﻛرد.
آﻧان ﮔفتﻨد :از سرزﻣﻴﻦ ﻣا بﻴرون شﻮ ،غﻼﻣان و ابﻠﻬان خﻮﻳش را عﻘب پﻴاﻣبر

اﻧداختﻨد
()2

و اﻳشان را بﻪ اﻧدازه ﻳﻰ سﻨﮕباران ﻛردﻧد ﻛﻪ ﻧعﻠﻴﻦ شان با جارى شدن خﻮن رﻧﮕﻴﻦ ﮔشت.
درﻳﻦ حال پﻴاﻣبر

بﻪ باغﻰ ﻛﻪ ﻣتعﻠق بﻪ عتبﻪ و شﻴبﻪ فرزﻧدان ربﻴعﻪ بﻮد داخﻞ شده در

ساﻳﻪ درختﻰ ﻧشست و بﻪ خداوﻧد از ضعف ﻧﻴرو و خﻮار شدن شان در چشﻢ ﻣردم شﻜﻮه
ﻛرد.

()3

پسران ربﻴعﻪ وقتﻰ پﻴاﻣبر

را دﻳدﻧد ،ترحﻢ ﻧﻤﻮده بﻪ غﻼم ﻧصراﻧﻰ شان ﻛﻪ از ﻣردم

(ﻧﻴﻨﻮى) بﻮد و عداس ﻧام داشت ﮔفتﻨد :خﻮشﻪ ﻳﻰ از اﻳﻦ اﻧﮕﻮر را بﮕﻴر و براى آن ﻣرد ببر،
چﻮن عداس آن را ﻧزد پﻴاﻣبر

ﮔذاشت ،آﻧحضرت

 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ ،ص.211
 -2اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .208
 -3سﻴرة ابﻦ ﻫشام.420/1 ،
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دست خﻮﻳش را دراز ﻧﻤﻮده

بسﻢ اﷲ ﮔفت آن را تﻨاول ﻛرد(.)1
چﻮن عداس ﻛﻠﻤﺔ بسﻢ اﷲ را از زبان پﻴاﻣبر
و پاسخ داﻧست ﻛﻪ ﻣحﻤد
اﻧداختﻪ پاﻫاي پﻴاﻣبر

پﻴاﻣبر خدا

شﻨﻴد طﻰ رد و بدل شدن چﻨد پرسش
است ،خﻮد را بر سر و پاى آﻧحضرت

را بﻮسﻴد(.)2

فعاليت
بر خﻮرد ﻣردم طائف با رسﻮل اﷲ

را با برخﻮرد ﻣردم ﻣﻜﻪ ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻴد ،و ﻫﻤچﻨان

ﮔفتﻦ بسﻢ اﷲ قبﻞ از تﻨاول طعام چﻪ ﻣطﻠبﻰ را در ذﻫﻦ شﻤا تداعﻰ ﻣﻰﻛﻨد؟
برگشت به سوی مکه
رسﻮل اﷲ

پس از برآﻣدن از باغ با دل شﻜستﻪ بﻪ طرف ﻣﻜﻪ روان شد ،چﻮن بﻪ قرن

اﻟﻤﻨازل رسﻴد خداوﻧد با فرستادن جبرئﻴﻞ و ﻣﻠﻚ ﻛﻮهﻫا ﻣبﻨﻰ بر ﻧزول عذاب و ﻧابﻮد
ساختﻦ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻣژدهﻫاى پﻴروزى بﻪ آﻧحضرت
اﻣﻴدى اى ﻛﻪ بر پﻴاﻣبر چﻴره شده بﻮد ،از ﻣﻴان برد و پﻴاﻣبر

 ،احساس رﻧج ،اﻧدوه و ﻧا
تصﻤﻴﻢ ﮔرفت تا بﻪ ﻣﻜﻪ

برﮔردد و رساﻧدن پﻴام اﻟﻬﻰ را با جدﻳت اداﻣﻪ دﻫد.
تقاضای جوار از بزرگان ساير قبايل
پﻴاﻣبر

در راه برﮔشت بﻪ ﻣﻜﻪ بﻪ غار حراء رفتﻪ شخصﻰ را ﻧزد دو تﻦ از بزرﮔان قباﻳﻞ

غﻴر قرﻳش فرستاد تا اﻳشان را در جﻮار(حﻤاﻳت) خﻮﻳش قرار دﻫﻨد ،آن دو تﻦ از پﻨاه دادن
ﻣعذرت خﻮاستﻨد ،سپس ﻧزد ﻣطعﻢ بﻦ عدى شخصﻰ را فرستاد ،او بﻪ پﻴاﻣبر

جﻮار داد،

 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ ،ص.219
 -2سﻴرة ابﻦ ﻫشام 421/1 ،؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص 211إ السﻴرة
الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ ،ص219
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و قﻮﻣش را خﻮاستﻪ و ﮔفت :سﻼح بپﻮشﻴد و ﻧزدﻳﻚ ﻛعبﻪ باشﻴد ،زﻳرا ﻣﻦ بﻪ ﻣحﻤد پﻨاه
داده ام ،و براى رسﻮل اﷲ

پﻴام فرستاد ﻛﻪ بﻪ ﻣﻜﻪ داخﻞ شﻮد(.)1

داخل شدن پيامبر به مکه
ﻫﻤراه زﻳد بﻦ حارثﻪ

رسﻮل اﷲ

بﻪ ﻣﻜﻪ داخﻞ شده بﻪ ﻣسجد اﻟحرام رسﻴدﻧد،

ﻣطعﻢ بﻦ عدى در حاﻟﻴﻜﻪ بر شترش سﻮار بﻮد فرﻳاد ﻛشﻴد :اى ﮔروه قرﻳش! بداﻧﻴد ﻛﻪ ﻣﻦ
بﻪ ﻣحﻤد پﻨاه داده ام ،ﻛسﻰ از شﻤا بﻪ او تجاوز ﻧﻨﻤاﻳد.
رسﻮل خدا

بﻪ حجر اﻻسﻮد رسﻴده آن را بﻮسﻴد و دو رﻛعت ﻧﻤاز ادا ﻛرد و سپس

بﻪ خاﻧﻪ اش برﮔشت ،در حاﻟﻴﻜﻪ ﻣطعﻢ بﻦ عدى و فرزﻧداﻧش ﻣسﻠح بﻮدﻧد اﻳشان را احاطﻪ
ﻧﻤﻮده تا آﻧﻜﻪ داخﻞ خاﻧﻪ شد.
فعاليت
پﻴاﻣبر

براى دعﻮت بﻪ اسﻼم چرا از ﻣﻜﻪ خارج شد و طائف را اﻧتخاب ﻛرد؟

آموختنیهای درس
 در راه رسﻴدن بﻪ ﻫدف ﻣﻮاﻧع و ﻣشﻜﻼتﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ باﻳد با شﻜﻴباﻳﻰ آﻧرا تحﻤﻞ ﻛرد. ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان ﻣصﻠح در شراﻳط دشﻮار ﻧباﻳد اﻫدافﻰ را ﻛﻪ دﻧبال ﻣﻰﻛﻨد از آن ﻣﻨصرفشﻮد.

 -1سﻴرة ابﻦ ﻫشام381/1؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم ،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى،ص 215
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ارزيابی
 -1پﻴاﻣبر

در ﻛدام سال عزم سفر طائف ﻛرد و در آﻧجا با چﻪ ﻛساﻧﻰ روبرو شد؟

 -2رسﻮل اﷲ

چﮕﻮﻧﻪ دوباره بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشت؟

 -3غﻼم ﻧصراﻧﻰ چﮕﻮﻧﻪ داﻧست ﻛﻪ حضرت ﻣحﻤد
 -4چرا پﻴاﻣبر

پﻴاﻣبر است؟

تصﻤﻴﻢ ﮔرفت دو باره بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔردد؟

کارخانهگی
سعﻰ و تﻼش پﻴاﻣبر را در زﻣﻴﻨﻪ دعﻮت بﻪ اسﻼم درﻳﻦ سفر ارزﻳابﻰ ﻧﻤﻮده در ﻛتابچﻪﻫاى
خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چهل و يکم
اسراء و معراج
حادثﻪ اسراء و ﻣعراج ﻫﻨﮕاﻣﻰ صﻮرت ﮔرفت ﻛﻪ دعﻮت بﻪ اسﻼم در ﻣﻴان فشار ﻣشرﻛﻴﻦ
و پﻴروزى و ﻣﻮفﻘﻴت راه خﻮد را باز ﻣﻰﻛرد.

جريان واقعه اسراء
حادثﻪ اسراء ﻳﻚ سال قبﻞ از ﻫجرت بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ بﻪ وقﻮع پﻴﻮستﻪ است.
پﻴاﻣبر

با جسﻢ و روح خﻮﻳش از ﻣسجد اﻟحرام بﻪ ﻣسجد اﻻقصﻰ بﻪ سﻮارى براق و در

ﻣصاحبت جبرﻳﻞ

برده شد ،و در آﻧجا فرود آﻣده در حاﻟﻴﻜﻪ اﻣاﻣت پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ

اﻟسﻼم را بﻪ دوش داشتﻨد ،ﻧﻤاز ادا ﻛردﻧد(.)1

عروج از بيت المقدس به آسمانها
سپس پﻴاﻣبر در آن شب از بﻴت اﻟﻤﻘدس بﻪ آسﻤانﻫا برده شد ،در آسﻤان دﻧﻴا آدم
آسﻤان دوم ﻳحﻴﻰ و عﻴسﻰ عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم ،در آسﻤان سﻮم ﻳﻮسف
ادرﻳس
ﻫفتﻢ ابراﻫﻴﻢ

 ،در آسﻤان ششﻢ ﻣﻮسﻰ

 ،در آسﻤان پﻨجﻢﻫارون

 ،در

 ،در آسﻤان چﻬارم
و در آسﻤان

را ﻣﻼقات ﻧﻤﻮد ،سپس بﻪ سدرة اﻟﻤﻨتﻬﻰ ،بﻴت اﻟﻤعﻤﻮر و از آﻧجا بﻪ

پﻴشﮕاه رب اﻟعزت عروج ﻛرد.

 -1اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .229
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فرض شدن نمازهای پنجگانه
خداوﻧد درﻳﻦ فرصت پﻨجاه ﻧﻤاز را بر اﻣت ﻣسﻠﻤﻪ فرض ﻧﻤﻮد ،وقتﻰ پﻴاﻣبر
ﻧزد ﻣﻮسﻰ

در برﮔشت

رسﻴد و از ﻣﻮضﻮع آﮔاه شد ،ﮔفت :اﻣت تﻮ تﻮان اداى پﻨجاه وقت ﻧﻤاز

را ﻧدارد ،بر ﮔرد و تخفﻴف بخﻮاه تا باﻵخره طﻰ چﻨد بار رفت و برﮔشت پﻨج وقت ﻧﻤاز
فرض شد(.)1

فعاليت
بﻪ ﻣعﻨاى اسراء و ﻣعراج دقﻴق شﻮﻳد ،اسراء از ﻛجا تا ﻛجا و ﻣعراج از ﻛجا بﻪ ﻛجا صﻮرت
ﮔرفت؟

حکمت اسراء و معراج
پﻴاﻣبر

در جرﻳان اسراء و ﻣعراج دوزخ و بﻬشت و اﻣﻮرى را ﻣشاﻫده ﻛرد ﻛﻪ از دﻳد

سائر ﻣردم پﻨﻬان است ،درﻳﻦ ﻣﻮرد خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:

( [ )2سﻮره اسراء،

آﻳﻪ  .]10ﻫﻤچﻨان خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:

( [ )3سﻮره اﻟﻨجﻢ،

آﻳﻪ  ، ]18و اﻳﻦ است سﻨت اﻟﻬﻰ در ﻣﻮرد پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم.
حکايت پيامبر از جريان واقعه اسراء و معراج
پﻴاﻣبر

صبح ﻫﻤان شبﻰ ﻛﻪ حادثﻪ اسراء و ﻣعراج در آن بﻪ وقﻮع پﻴﻮست ،جرﻳان

 -1اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص 229؛
 -2ترجﻤﻪ « :تا براى او پاره ﻳﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى قدرت ﻣان را بﻨﻤاﻳاﻧﻴﻢ ».
 -3ترجﻤﻪ« :ﻫﻤاﻧا دﻳدار ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرگ پروردﮔار خﻮﻳش ».
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آن واقعﻪ را حﻜاﻳت ﻛرد ،ﻣردم بﻪ سخﻦ پﻴاﻣبر

باور ﻧداشتﻨد ،زﻳرا رفت و برﮔشت

عادى تا سرزﻣﻴﻦ شام (ﻛﻪ ﻣسجد اﻻقصﻰ در آﻧجا بﻮد) ﻳﻚ ﻣاه ﻳا زﻣان بﻴشترى را در بر
ﻣﻰﮔرفت ،ﻣردم ﻧزد ابﻮبﻜر

رفتﻨد و در اشاره بﻪ پﻴاﻣبر

ﮔفتﻨد :دوستت ﻣﻴﮕﻮﻳد

او اﻣشب بﻪ بﻴت اﻟﻤﻘدس رفتﻪ ،ﻧﻤاز ﮔزارده و دوباره بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشتﻪ است ،ابﻮبﻜر
ﮔفت :اﮔر پﻴاﻣبر
پﻴاﻣبر

اﻳﻦ ﻣطﻠب را ﮔفتﻪ باشد راست ﮔفتﻪ است ،سپس ابﻮبﻜر

ﻧزد

آﻣد و جرﻳان واقعﻪ را شﻨﻴد و آﻧرا بﻲ درﻧﮓ تصدﻳق ﻛرد ،و از ﻫﻤان روز ابﻮبﻜر

ﻣﻠﻘب بﻪ صدﻳق ﮔردﻳد(.)1

فعاليت
برخﻰ از اﻣﻮر اعتﻘادى ﻣا غﻴبﻰ است ،واقعﻪ اسراء و ﻣعراج را در چﻮﻛات اﻳﻦ قاعده
چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟

آموختنیهای درس
 اعتﻘاد و باوربﻪ اﻣﻮر غﻴبﻰ. اﻣاﻣت پﻴاﻣبرپﻴاﻣبر

در ﻧﻤاز بﻪ ساﻳر پﻴاﻣبران دﻟﻴﻞ آن است ﻛﻪ قﻨاعت ﻫﻤﻪ بﻪ رﻫبرى

فراﻫﻢ شده و شراﻳع قبﻞ از اسﻼم ﻣﻨسﻮخ شده است.

 فرضﻴت ﻧﻤاز براى ﻣسﻠﻤاﻧان در شب ﻣعراج بﻴاﻧﮕر اﻫﻤﻴت اﻳﻦ فرﻳضﻪ اﻟﻬﻰ است. حﻜاﻳت اسراء و ﻣعراج ﻧﻮعﻰ از ﮔفتﻦ حق در برابر باطﻞ است. -1سﻴرة ابﻦ ﻫشام. 398/1 ،
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ارزيابی
 -1ﻧﻤازﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ چﻪ وقت بر ﻣسﻠﻤاﻧان فرض شد؟
 -2حﻜاﻳت جرﻳان اسراء و ﻣعراج پﻴاﻣبر ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان و ﻣشرﻛﻴﻦ چﻪ عﻜس اﻟعﻤﻞﻫاﻳﻰ
را در پﻰ داشت؟
 -3حﻜﻤت اسراء و ﻣعراج چﻪ بﻮد؟

کارخانهگی

جرﻳان واقعﻪ اسراء از ﻣﻜﻪ بﻪ بﻴت اﻟﻤﻘدس و از آﻧجا بﻪ آسﻤانﻫا را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
بﻨﻮﻳسﻴد.
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نخستين تماس پيامبر

با انصار

در ﻣاه ذى اﻟﻘعده سال دﻫﻢ بعثت قباﻳﻞ عرب از دور و ﻧزدﻳﻚ غرض زﻳارت بﻴت اﷲ
سﻮار و پﻴاده بﻪ صﻮب ﻣﻜﻪ ﻣﻰآﻣدﻧد ،پﻴاﻣبر تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻪ بﻮد تا ﻧزد ﻫر قبﻴﻠﻪ رفتﻪ و
اسﻼم را بر آﻧان عرضﻪ ﻛﻨد.
ﻣﻮسﻢ حج ﻛﻪ زﻣان تجﻤع قباﻳﻞ عرب بﻮد پﻴاﻣبر با برﻧاﻣﻪ و اﻫداف ﻣعﻴﻨﻰ بﻪ دعﻮت
قباﻳﻞ بﻪ اسﻼم ﻣﻰپرداخت.
ابﻮ جﻬﻞ و ابﻮ ﻟﻬب ﻛﻪ از اذﻳت و آزار رسﻮل اﷲ درﻳغ ﻧﻤﻰورزﻳدﻧد ،پﻴاﻣبر براى
جﻠﻮﮔﻴرى از ﻣﻘابﻠﻪ و برخﻮرد با آﻧان از اسﻠﻮبﻫاى دﻳﮕرى استفاده ﻣﻰﻛرد ،ﻣث ً
ﻼ با قباﻳﻞ،
عﻤﻞ ﻧﻜﻨﻨد و
شب ﻫﻨﮕام ﻣﻼقات ﻣﻰﻛرد تا ﻣشرﻛﻴﻦ قرﻳش بر ضد دعﻮت پﻴاﻣبر
دعﻮت بﻪ اسﻼم را در ﻣﻴان قباﻳﻞ بﻰ تأثﻴر ﻧسازﻧد.
و ﻳا در ﻣحﻼتﻰ ﻛﻪ قباﻳﻞ فرود آﻣده بﻮدﻧد ﻣﻰرفت تا دور از آزار قرﻳش بﻪ دعﻮت آﻧان
بپردازد.
و ﻳا ﻫﻤراه با خﻮد اشخاصﻰ چﻮن ابﻮبﻜر و عﻠﻰ رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا را ﻣﻰبرد تا قباﻳﻞ ﮔﻤان
ﻧﻜﻨﻨد ﻛﻪ پﻴاﻣبر تﻨﻬا است و پﻴروى ﻧدارد.
فعاليت
پﻴاﻣبر سران قباﻳﻞ را چرا بﻴشتر ﻣﻮرد تﻮجﻪ قرار ﻣﻰدادﻧد؟
قبايل و افرادی که اسالم بر آنان عرضه شد
اسﻼم را بﻪ سران قباﻳﻞ بﻨﻮ شﻴبان ،بﻨﻮ عاﻣر ،بﻨﻮ حﻨﻴفﻪ ،بﻨﻮ ﻧضﻴر و بعضﻰ
رسﻮل اﷲ
قباﻳﻞ دﻳﮕر ﻛﻪ درﻳﻦ سال بﻪ بﻴت اﷲ آﻣده بﻮدﻧد عرضﻪ داشت ،وﻟﻰ از آﻧان پاسخ ﻣﻨفﻰ شﻨﻴد.
درﻳﻦ ﻣﻮسﻢ اسﻼم را بﻪ اشخاصﻰ ﻧﻴز عرضﻪ ﻛرد ﻛﻪ از برخﻰ آﻧان
ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر
پاسخﻬاى ﻣثبتﻰ درﻳافت ﻧﻤﻮد ،و پس از ﻣﻮسﻢ حج سﻮﻳد بﻦ صاﻣت ،اﻳاس بﻦ ﻣعاذ ،ابﻮذر
غفارى ،طفﻴﻞ بﻦ عﻤرو دوسﻰ و ضﻤاد ازدى بﻪ آﻧحضرت اﻳﻤان آوردﻧد(.)1
ادامه دعوت در موسم حج سال يازدهم بعثت
در ﻣﻮسﻢ حج سال ﻳازدﻫﻢ بعثت شب ﻫﻨﮕام پﻴاﻣبر  ،ابﻮبﻜر صدﻳق و عﻠﻰ رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا
 -1اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص 224-217؛
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جﻬت دعﻮت قباﻳﻞ از عﻘبﻪ ﻣﻨﻰ ﻣﻰﮔذشتﻨد ،آواز ﻣرداﻧﻰ را شﻨﻴدﻧد ،پﻴاﻣبر با ﻫﻤراﻫان
شان در جستجﻮى آﻧان شده ﻧزد شان رفتﻨد ،اﻳشان شش تﻦ ﻣردان پاك سﻴرتﻰ از قبﻴﻠﻪ
خزرج بﻮدﻧد.
قبﻴﻠﻪ خزرج از ﻫﻢ پﻴﻤاﻧان ﻳﻬﻮد بﻮد ،آﻧان از ﻳﻬﻮد ظﻬﻮر پﻴاﻣبرى را قبﻼ شﻨﻴده بﻮدﻧد ،وقتﻰ
اسﻼم را براى شان عرضﻪ ﻧﻤﻮد و آﻧان را بﻪ سﻮى خدا فرا خﻮاﻧد و قرآن را
پﻴاﻣبر
براى شان تﻼوت ﻛرد ،خداوﻧد دلﻫاى آن شش تﻦ ( اسعد بﻦ زراره ،عﻮف بﻦ حارث،
رافع بﻦ ﻣاﻟﻚ ،قطبﻪ بﻦ عاﻣر ،عطﻴﻪ بﻦ عاﻣر و جابر بﻦ عبداﷲ ) را شﻴفتﻪ اسﻼم ساخت و
اسﻼم آوردﻧد.
و دعﻮت وى ﻳاد آور شدﻧد و ﻣردم را بﻪ
اﻳﻦ عده وقتﻰ بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ رسﻴدﻧد از پﻴاﻣبر
()1
اسﻼم دعﻮت ﻣﻰﻛردﻧد،ﻫﻤﻪ ﻣردم از ظﻬﻮر پﻴاﻣبر و دعﻮت اسﻼﻣﻰ آﮔاه شدﻧد .
فعاليت

عﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ بﻪ اﻧتشار دﻳﻦ اسﻼم در ﻣدﻳﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻛرد چﻪ بﻮد؟
آموختنیهای درس
ترﻛﻴز بر ﻣردم ﻳثرب بﻮد ،و شش ﻧفرى ﻛﻪ ﻣسﻠﻤان شده بﻮدﻧد در
 برﻧاﻣﻪ پﻴاﻣبرﻫﻤان سال تأثﻴر بزرﮔﻰ بر اﻧتشار دعﻮت اسﻼﻣﻰ داشت.
 پﻴاﻣبر از سران قباﻳﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻰخﻮاست ،زﻳرا آﻧان تﻮاﻧاﻳﻰ حﻤاﻳت از پﻴاﻣبرو دعﻮت وى را داشتﻨد.
ارزيابی

 -1پﻴاﻣبر از ﻛدام قباﻳﻞ ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره دعﻮت بعﻤﻞ آورد؟
 -2پس از ﻣﻮسﻢ حج سال دﻫﻢ بعثت ﻛدام اشخاص اﻳﻤان آوردﻧد؟
 -3از قبﻴﻠﻪ خزرج ﻛدام اشخاص و در ﻛدام سال اﻳﻤان آوردﻧد؟
 -4آﻧاﻧﻴﻜﻪ از قبﻴﻠﻪ خزرج اﻳﻤان آورده بﻮدﻧد پس از برﮔشت چﮕﻮﻧﻪ عﻤﻞ ﻛردﻧد؟
کارخانهگی

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻧام قباﻳﻞ و اشخاصﻰ ﻛﻪ اسﻼم بﻪ اﻳشان عرضﻪ شد و آﻧرا پذﻳرفتﻨد ،بﻨﻮﻳسﻴد.
 -1سﻴرة ابﻦ ﻫشام. 429/1 ،
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نخستين بيعت در عقبه
در ﻣﻮسﻢ حج سال ﻳازدﻫﻢ بعثت ﻛﻪ شش تﻦ از ﻣردم ﻳثرب (ﻣدﻳﻨﻪ) با پﻴاﻣبر ﻣﻘابﻞ
را بﻪ قﻮم خﻮﻳش
شده و پس از پذﻳرفتﻦ اسﻼم وعده سپرده بﻮدﻧد تا رساﻟت پﻴاﻣبر
برساﻧﻨد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ شﻤارى از ﻣردم اوس و خزرج را بﻪ اسﻼم جﻠب ﻧﻤﻮدﻧد.
بيعت با پيامبر
در ﻣﻮسﻢ حج سال دوازدﻫﻢ بعثت دوازده تﻦ ( ده تﻦ از قبﻴﻠﻪ خزرج و دو تﻦ دﻳﮕر از
آﻣدﻧد ﻛﻪ ﻫﻤراه با پﻨج تﻦ افراد قبﻠﻰ ﻫفت تﻦ دﻳﮕر با رسﻮل
قبﻴﻠﻪ اوس ) ﻧزد پﻴاﻣبر
اﷲ در عﻘبﻪ بﻴعت ﻛردﻧد ،اﻳشان تعﻬد سپردﻧد ﻛﻪ خدا را بﻪ ﻳﮕاﻧﮕﻰ ﻣﻰپرستﻨد ،دزدى
و زﻧا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد ،فرزﻧدان شان را بﻪ قتﻞ ﻧﻤﻰرساﻧﻨد و در اﻣﻮر پسﻨدﻳده فرﻣاﻧبردار خﻮاﻫﻨد بﻮد.
در ﻣﻘابﻞ پﻴاﻣبر بﻪ اﻳشان وعده سپرد ﻛﻪ اﮔر بﻪ اﻳﻦ تعﻬد وفا ﻧﻤﻮدﻳد شﻤا در بﻬشت
خﻮاﻫﻴد بﻮد ،و اﮔر در ﻣﻮرد خﻴاﻧت روا داشتﻴد ،ﻛار شﻤا بﻪ خداست ،اﮔر بخﻮاﻫد شﻤا را
()1
عذاب ﻣﻰﻛﻨد و اﮔر بخﻮاﻫد شﻤا را ﻣﻰآﻣرزد.
سفير اسالم در مدينه
پﻴاﻣبر پس از بﻴعت و پاﻳان ﻣﻮسﻢ حج ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر را برﮔزﻳد تا بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣدﻳﻨﻪ
تﻼوت قرآن ،احﻜام و قﻮاﻧﻴﻦ اسﻼم را بﻴاﻣﻮزد(.)2
فعاليت
شاﮔردان عزﻳز تعﻬد ﻫر دو جاﻧب را چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
مسلمان شدن بزرگان مدينه:
در ﻣدﻳﻨﻪ ﻧزد اسعد بﻦ زراره فرود آﻣد ،ﻫر دو با جدﻳت در ﻣﻴان
ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر
ﻣردم ﻣدﻳﻨﻪ بﻪ ﻧشر اسﻼم پرداختﻨد.
اسﻴد بﻦ حضﻴر و سعد بﻦ ﻣعاذ ﻛﻪ از بزرﮔان قﻮم بﻨﻰ عبداﻻشﻬﻞ بﻮدﻧد ،در اثر سعﻰ و
ﻳﻜﻰ پس از دﻳﮕرى بﻪ اسﻼم ﻣشرف شدﻧد ﻛﻪ با ﮔروﻳدن آن
دعﻮت ﻣصعب و اسعد
 -1السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،ابﻮاﻟحسﻦ ﻧدوى ،ص  153؛ السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،اﻟصﻼبﻰ ،ص .239
 -2سﻴرة ابﻦ ﻫشام 435/1 ،؛ السﻴرة الﻨبﻮﻳة ،ابﻮاﻟحسﻦ ﻧدوى ،ص 158؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم ،ﻣبارﻛفﻮرى،
ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .238
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دو بﻪ اسﻼم ﻫﻤﻪ ﻣرد و زن بﻨﻰ عبداﻻشﻬﻞ از قبﻴﻠﻪ اوس ﻣسﻠﻤان ﮔردﻳدﻧد(.)1
ﻣسئﻮﻟﻴتﻰ را ﻛﻪ بﻪ عﻬده داشت ﻣﻮفﻘاﻧﻪ اﻧجام داد و در آﻣﻮختﻦ احﻜام قرآن،
ﻣصعب
تﻮضﻴح دساتﻴر اسﻼم و تﻘﻮﻳﻪ روابط برادرى ﻣﻴان افراد قباﻳﻞ ﻛﻪ بﻪ اسﻼم ﮔروﻳده بﻮدﻧد
و ﻫﻤچﻨان براى اﻳجاد پاﻳﮕاه اﻣﻨﻰ ﻛﻪ از آن بﻪ دعﻮت اسﻼﻣﻰ بپردازﻧد سعﻰ و ﻛﻮشش
در حاﻟﻴﻜﻪ ﻣژده پﻴروزى و ﻣﻮفﻘﻴت و خبر ﻣسﻠﻤان شدن
زﻳادى بﻪ خرج داد ،ﻣصعب
قباﻳﻞ اوس و خزرج و قدرت ﻧﻴروى دفاعﻰ آﻧان را با خﻮد داشت قبﻞ از ﻣﻮسﻢ حج سال
سﻴزدﻫﻢ بعثت بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشت.
فعاليت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻲ استاد ﻣحترم راجع بﻪ روش دعﻮت ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر
ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
آوردن اسﻴد بﻦ حضﻴر وسعد بﻦ ﻣعاذ

و اﻳﻤان

آموختنیهای درس
 براى ﻣﻮفﻘﻴت دعﻮت بﻪ اسﻼم ،بزرﮔان و سر شﻨاسان قﻮم اﻟﮕﻮ قرار ﮔﻴرﻧد. دعﻮتﮕر بﻪ تدرﻳج و با استفاده از اسﻠﻮب ﻣساﻟﻤت آﻣﻴز بﻪ دعﻮت اداﻣﻪ دﻫد.با ﮔرفتﻦ بﻴعت از ﻣردم ﻳثرب براى دعﻮت و رﻫبرى ﻣردم آﻫستﻪ آﻫستﻪ
 پﻴاﻣبرﻣرﻛز دﻳﮕرى را براى دعﻮت اسﻼﻣﻰ آﻣاده ﻣﻰسازد.
ارزيابی
را بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ فرستاد؟
 -1چرا پﻴاﻣبر ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر
 -2در سال دوازدﻫﻢ بعثت چﻨد تﻦ با پﻴاﻣبر بﻴعت ﻛردﻧد؟
در ﻳثرب بﻪ ﻛﻤﻚ چﻪ ﻛسﻰ بﻪ ﻧشر اسﻼم پرداخت؟
 -3ﻣصعب بﻦ عﻤﻴر
 -4از بزرﮔان قبﻴﻠﻪ عبداﻻشﻬﻞ چﻪ ﻛساﻧﻰ بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﮔروﻳدﻧد.
کارخانهگی

 -1ﻧتﻴجﻪ بﻴعت پﻴاﻣبر

با ﻣردﻣان ﻳثرب را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1سﻴرة ابﻦ ﻫشام 421/1 ،؛ اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .211
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دومين بيعت در عقبه
ﻣﻮسﻢﻫاى ساﻟﻴاﻧﻪ حج ﻣﻨاسب خﻮبﻰ براى دعﻮت بﻪ اسﻼم بﻮد ،چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر

ﻧﻴز

تصﻤﻴﻢ بر آن داشت تا دعﻮت اسﻼم را از ﻫﻤﻴﻦ طرﻳق بﻪ قباﻳﻞ دور و ﻧزدﻳﻚ برساﻧد.

عزم بيعت
در ﻣﻮسﻢ حج سال سﻴزدﻫﻢ بعثت ﻫفتاد و سﻪ تﻦ ﻣرد و دو زن از ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳثرب (ﻣدﻳﻨﻪ)
براى اداى ﻣﻨاسﻚ حج حضﻮر ﻳافتﻨد ،آﻧان با ﻣحﻤد

پﻨﻬاﻧﻰ قرار ﮔذاشتﻨد تا در اﻳام

تشرﻳق در ﻣﻨطﻘﺔ عﻘبﻪ با ﻫﻢ دﻳدار داشتﻪ باشﻨد.

مسلمان شدن يکتن از سرداران يثرب
شبﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻳثرب با رسﻮل اﷲ

قرار ﮔذاشتﻪ بﻮدﻧد فرا رسﻴد ،ﻳﻜﻰ از سرداران ﻳثرب

بﻪ ﻧام عبداﷲ بﻦ عﻤرو بﻦ حزام ﻧﻴز با اﻳشان ﻫﻤراه بﻮد ،او را از ﻣﻮضﻮع آﮔاه ساختﻪ و بﻪ
اسﻼم دعﻮتش ﻛردﻧد ،او بﻼ فاصﻠﻪ اسﻼم را پذﻳرفت و در عﻘبﻪ حضﻮر ﻳافت.

فعاليت
ﻣﻮسﻢﻫاى حج چرا براى دعﻮت اﻧتخاب ﻣﻰشد؟
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گرد هم آيی بزرگی در عقبه
طبق وعدة قبﻠﻰ ،شب ﻫﻨﮕام اﻫﻞ ﻳثرب آﻫستﻪ آﻫستﻪ داخﻞ دره عﻘبﻪ شده و در آﻧجا با
ﻫﻢ ﻳﻜجا شدﻧد ،پﻴاﻣبر

ﻧﻴز ﻫﻤراه ﻛاﻛاﻳش عباس ﻛﻪ در آن وقت ﻫﻨﻮز ﻣسﻠﻤان ﻧشده

بﻮد آﻣد.
پس از آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ در ﻣجﻠس حضﻮر ﻳافتﻨد ﮔفتﮕﻮ براى بﻴعت و عﻘد پﻴﻤان ﻫﻤبستﮕﻰ دﻳﻨﻰ
و ﻧظاﻣﻰ آغاز شد .عباس در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت ﻣسئﻮﻟﻴتﻰ ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ اﻳﻦ پﻴﻤان بر دوش آﻧان
ﻧﻬاده ﻣﻰشﻮد ،تﻮضﻴح داد.

مطالب بيعت
جابر

ﻳﻜتﻦ از اشخاص بﻴعت ﻛﻨﻨده بﻪ پﻴاﻣبر

ﮔفت :اى رسﻮل خدا! بر چﻪ چﻴز

با شﻤا بﻴعت ﻛﻨﻴﻢ؟ آﻧحضرت فرﻣﻮد:
بر شﻨﻴدن و فرﻣان بردن درحاﻟت سختﻲ و آساﻧﻲ.
بر ﻧفﻘﻪ ﻛردن در راه خدا در سختﻰ و آساﻧﻰ.
بر اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜر.
بر اﻳﻨﻜﻪ در راه خدا پاﻳدارى ورزﻳد و درﻳﻦ راه از سرزﻧش ﻫﻴچ ﻣﻼﻣتﮕرى ﻧﻬراسﻴد(.)1
و بر اﻳﻨﻜﻪ ﻫرﮔاه ﻧزد شﻤا آﻣدم ﻣرا ﻳارى دﻫﻴد و از آﻧچﻪ خﻮد ،ﻫﻤسران و فرزﻧدان خﻮد
را باز ﻣﻴدارﻳد ،ﻣرا ﻧﻴز باز دارﻳد ،و در برابر آن براى شﻤا بﻬشت باشد.

 -1اﻟرحﻴق اﻟﻤختﻮم،ﻣبارﻛفﻮرى ،ترجﻤﻪ خاﻣﻮش ﻫروى ،ص .246
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اجراي بيعت
پس از تثبﻴت ﻣطاﻟب بﻴعت ،عﻘد بﻴعت با ﻣصافحﻪ آغاز شد ،اوﻟﻴﻦ شخصﻰ ﻛﻪ دستش را بﻪ
دست پﻴاﻣبر

ﮔذاشت براء بﻦ ﻣعرور بﻮد ،سپس ﻳﻚ ﻳﻚ با پﻴاﻣبر

ﻣصافحﻪ ﻛردﻧد

و پﻴﻤان بستﻨد ،بﻴعت دو تﻦ زﻧﻰ ﻛﻪ درﻳﻦ واقعﻪ حضﻮر داشتﻨد زباﻧﻰ بﻮد(.)1
اﻳﻦ بﻴعت عﻘبﻪ دوم در فضاى ﻣﻤﻠﻮ از ﻣحبت و اﻳثار در ﻣﻴان ﮔروهﻫاى ﻣختﻠف ﻣسﻠﻤان بر
اساس اعتﻤاد و پاﻳدارى در راه اسﻼم صﻮرت ﮔرفت.
فعاليت ()2
پﻴاﻣبر

در ﻣﻘابﻞ بﻴعت اﻧصار چﻪ چﻴزي را براﻳشان وعده داد؟ شاﮔردان ابراز ﻧظر

ﻧﻤاﻳﻨد.

آموختنیهای درس
 آﻣادﮔﻰ بزرﮔان قباﻳﻞ اوس و خزرج بﻴاﻧﮕر تأثﻴر اﻳﻤان بر دﻟﻬاست. برﻧاﻣﻪ رﻳزى اﻳﻦ بﻴعت در شراﻳط و ظروف دشﻮار چاﻟشﻰ در برابر ﻣشرﻛﻴﻦ شﻤردهﻣﻰشد ،زﻳرا با ﮔرد ﻫﻢ آﻳﻰ بﻪ صﻮرت ﻣﻨظﻢ و سرى در ﻣﻜان و زﻣان ﻣعﻴﻦ و اختﻴار
ﻛردن شب سﻴزدﻫﻢ ذى اﻟحجﻪ ،آخرﻳﻦ شبﻬاى حج تأثﻴر بزرﮔﻰ در ﻣﻮفﻘﻴت برﻧاﻣﻪ بﻴعت
داشت.
 در زﻧدﮔﻰ روزﻣره تان دفاع از حق ﻧﻤﻮده و در راه عﻘﻴده و دعﻮت اسﻼﻣﻰ پاﻳدارى -1سﻴرة ابﻦ ﻫشام.447/1 ،
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و ﻣﻘاوﻣت داشتﻪ باشﻴد.
 -4از اﻳﻦ درس ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ است از ﻣﻨاسبتﻫا براى اصﻼح اﻣﻮر اجتﻤاعﻰ و
دﻳﻨﻰ استفاده خﻮبﻰ صﻮرت بﮕﻴرد.

ارزيابی
 -1بﻴعت عﻘبﻪ دوم در ﻛدام سال بﻮد ،در ﻛجا و چﻨد ﻧفر درﻳﻦ بﻴعت حضﻮر داشتﻨد؟
 -2ﻛاﻛاى پﻴاﻣبر

چرا درﻳﻦ بﻴعت اشتراك ﻛرد؟

 -3اوﻟﻴﻦ شخصﻰ ﻛﻪ دست بﻴعت بﻪ دست پﻴاﻣبر
 -4پﻴاﻣبر

ﮔذاشت چﻪ ﻧام داشت؟

با زﻧان چﮕﻮﻧﻪ بﻴعت ﻛردﻧد؟

کارخانهگی

ﻣطاﻟب بﻴعت ﻣردم ﻳثرب با پﻴاﻣبر

را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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عوامل صبر و پايداری مسلمانان
ﻣسﻠﻤاﻧان در راه ﻧشر دﻳﻦ اسﻼم ﻣصائب و ﻣشﻜﻼت فراواﻧﻰ را تحﻤﻞ ﻧﻤﻮده و تا سرحد از
دست دادن زﻧدﮔﻰ در راستاى اﻧتشار آن ﻛﻮشﻴده اﻧد ،درﻳﻨجا از عﻮاﻣﻞ و وساﻳﻠﻰ ﻳاد آور
ﻣﻰشﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ صبر و پاﻳدارى بﻴش از حد واداشتﻪ بﻮد.

 -1ايمان به خداوند و شناخت واقعی ذات الهی

وقتﻰ اﻳﻤان واقعﻰ در دلﻫا جاى ﮔﻴرد ،صاحب ﻫﻤچﻮ اﻳﻤان بﻪ سﻮى رﻧجﻫا و ﻣصائب
دﻧﻴﻮى اﮔرچﻪ بزرگ و طاقت فرسا ﻫﻢ باشد بﻪ ﻧظر حﻘارت ﻣﻰبﻴﻨد ،از اﻳﻦ سبب اسباب
دﻳﮕرى ﻣﻨشأ ﻣﻰﮔﻴرد و پاﻳدارى و صبر را تﻘﻮﻳت ﻣﻰﻛﻨد.

 -2رهبری و قيادتی که دلها را گرويده سازد

حضرت ﻣحﻤد

رﻫبر و رﻫﻨﻤاى تﻤام بشرﻳت است ،در عفت و پاﻛداﻣﻨﻰ ،اﻣاﻧتدارى

و اﻧجام ﻛارﻫاى ﻧﻴﻚ بﻪ ﻣﻘاﻣﻰ رسﻴده بﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا دوستان و ﻳاران بﻠﻜﻪ دشﻤﻨاﻧش بﻪ
حﻘاﻧﻴت و صداقت او ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛردﻧد.

 -3احساس مسئووليت

اصحاب پﻴاﻣبر

احساس ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ ﻣسئﻮوﻟﻴت بزرﮔﻰ را بر عﻬده دارﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻫﻴچ
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صﻮرت ﻧباﻳد از زﻳر بار ﻣسئﻮوﻟﻴت آن شاﻧﻪ خاﻟﻰ ﻛﻨﻨد .زﻳرا عﻮاقب و ﻧتاﻳج ﻧاﮔﻮار اﻳﻦ
ﻣسئﻮوﻟﻴت ﮔرﻳزى را ﻣﻰداﻧستﻨد.

فعاليت
تأثﻴر رﻫبرى ﻣﻨاسب را در روحﻴﻪ و عﻤﻠﻜرد پﻴروان و زﻳر دستان چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻴد؟شاﮔردان ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.

 4ـ ايمان به آخرت و روز رستاخيز
ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳﻘﻴﻦ داشتﻨد ﻛﻪ از ﻫرﮔﻮﻧﻪ اعﻤال ﻧﻴﻚ و بد شان در آخرت ﻣﻮرد بازپرس قرار
ﻣﻰﮔﻴرﻧد و پس از آن راﻫﻰ بﻬشت شده و ﻳا بﻪ عذاب دوزخ ﮔرفتار ﻣﻰشﻮﻧد.
آﻧان ﻣﻰداﻧستﻨد ﻛﻪ دﻧﻴا با تﻤام ﻧعﻤتﻫا و عذابش در برابر آخرت بﻪ اﻧدازه بال پشﻪ ﻳﻰ
ارزش ﻧدارد ،بﻨاء تﻠخﻰﻫا و ﻣشﻜﻼت دﻧﻴا براى شان خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ و ﻧاچﻴز جﻠﻮه ﻣﻰﻛرد.

 -5قرآن کريم
قرآن ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ صبر و پاﻳدارى ترغﻴب ﻛرده و داستانﻫاى عبرت اﻧﮕﻴزى را ﻳاد آور
شده و حﻜﻤتﻫاى آﻧرا براى شان بازﮔﻮ ﻣﻰﻛرد ،قرآن ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ جﻬاﻧﻰ دﻳﮕر سﻴر
ﻣﻰداد ﻛﻪ در برابر جاذبﻪ آن ﻫﻴچ ﻛسﻰ ﻣﻘاوﻣت ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧست.
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 - 6مژدههای کاميابی و پيروزی
ﻣسﻠﻤاﻧان از ﻫﻤان آغاز پذﻳرفتﻦ اسﻼم ﻣﻰداﻧستﻨد ﻛﻪ ﻣعﻨاى داخﻞ شدن بﻪ دﻳﻦ اسﻼم
تحﻤﻞ رﻧجﻫا ﻧبﻮده بﻠﻜﻪ ﻫدف آﻧان اصﻼح جاﻣعﻪ جاﻫﻠﻰ و ﮔسترش قدرت و ﻧفﻮذ سﻴاسﻰ
است تا اﻧسانﻫا را از عبادت بتﻫا بﻪ عبادت خداى ﻳﻜتا بﻜشاﻧﻨد.
ﻧزول آﻳات قرآن و حﻜاﻳت داستانﻫاى اقﻮام ﮔذشتﻪ و درﮔﻴرىﻫاى آﻧﻬا با پﻴاﻣبران
شان بﻴاﻧﮕر حاﻻتﻰ بﻮد ﻛﻪ با وضع ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻜﻪ و ﻛافران ﻛاﻣ ً
ﻼ ﻫﻤآﻫﻨﮕﻰ داشت ،درﻳﻦ
داستانﻫا اشاره بدان بﻮد ﻛﻪ ﻣردم ﻣﻜﻪ در آﻳﻨده شﻜست ﻣﻰخﻮرﻧد و دعﻮت اسﻼﻣﻰ و
ﻣسﻠﻤاﻧان پﻴروز ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻣسﻠﻤاﻧان با اﻳﻤان قﻮى بﻪ خداوﻧد و با پﻴروى از دساتﻴر پﻴاﻣبر

و باور بﻪ رستﮕارى در

بﻬشت ،فشارﻫا و رﻧجﻫاﻳﻰ ﻛﻪ از ﻫر طرف آﻧان را احاطﻪ ﻛرده بﻮد تحﻤﻞ ﻣﻰﻛردﻧد و
ﻳﻘﻴﻦ داشتﻨد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣشﻜﻼت بﻪ زودى از بﻴﻦ رفتﻪ و پﻴروزى ﻧصﻴب آﻧان ﻣﻰشﻮد.
فعاليت
ﻣژدهﻫاى ﻛاﻣﻴابﻰ و پﻴروزى براى ﻣسﻠﻤاﻧان چﻪ بﻮد ،و ﻧتاﻳج صبر و پاﻳدارى را چﮕﻮﻧﻪ
ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟

آموختنیهای درس
 ﻫدف ﻧﻬاﻳﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان اصﻼح جاﻣعﻪ جاﻫﻠﻰ و عبادت ذات اﻟﻬﻰ بﻮد. اﻳﻤان بﻪ خداوﻧد و روز رستاخﻴز ،احساس ﻣسئﻮوﻟﻴت و ﻣﻮجﻮدﻳت قﻴادت و رﻫبرىﻣﻨاسب از عﻮاﻣﻞ صبر و پاﻳدارى و ﻣﻮفﻘﻴت و پﻴروزى ﻣسﻠﻤاﻧان بﻮد.
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 -ﻳﻘﻴﻦ و باور ﻛاﻣﻞ بﻪ وعدهﻫا و وعﻴدﻫاﻳﻰ ﻛﻪ پﻴاﻣبر

ﻣﻰﻛرد ﻣسﻠﻤاﻧان را اﻣﻴدوار

بﻪ پﻴروزى و ﻣﻮفﻘﻴت ساختﻪ و از عذاب جﻬﻨﻢ برحذر ﻣﻰداشت.

ارزيابی
 -1بﻪ پﻴروزى ﻣسﻠﻤاﻧان در قرآن چﮕﻮﻧﻪ ﻣژده داده شده بﻮد؟
 -2رﻫبرى پﻴاﻣبر

در روحﻴﻪ پﻴروان اسﻼم چﮕﻮﻧﻪ تأثﻴرى داشت؟

 -3عﻮاﻣﻞ صبر و پاﻳدارى ﻣسﻠﻤاﻧان ﻛﻪ درﻳﻦ درس خﻮاﻧدﻳد چﻪ بﻮد؟

کارخانهگی

عﻮاﻣﻞ صبر و پاﻳدارى ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ صﻮرت ﻣختصر در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد
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درس چهل و ششم
پيش آهنگان هجرت
پس از دوﻣﻴﻦ بﻴعت در عﻘبﻪ ،ﻣسﻠﻤاﻧان با اﻳجاد ﻣرﻛز و پاﻳﮕاﻫﻰ در خارج ﻣﻜﻪ
ﻣﻮفﻘﻴت بزرﮔﻰ را بﻪ دست آوردﻧد ،و پس از آن رسﻮل اﷲ

بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان اجازه

دادﻧد تا بﻪ اﻳﻦ ﻣرﻛز ﻫجرت ﻧﻤاﻳﻨد.

پی بردن به مشکالت هجرت و اقدام به آن
ﻣسﻠﻤاﻧان با وجﻮدى ﻛﻪ بﻪ ﻣشﻜﻼت ﻫجرت ﻛﻪ از دست دادن ﻣﻨافع ،ﻧابﻮدى ﻣال و
داراﻳﻰ و ﻣﻮاجﻪ شدن با ﻫﻼﻛت و بﻰ سرﻧﻮشتﻰ بﻮد ،پﻰ ﻣﻰبردﻧد ،بﻪ ﻫجرت آغاز
ﻛردﻧد ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از سرﮔذشت اﻳﻦ پﻴش آﻫﻨﮕان ﻫجرت را ﻳاد آور ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
 -1از جﻤﻠﻪ ﻧخستﻴﻦ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ ﻫجرت ﻧﻤﻮد ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ابﻮسﻠﻤﻪ

است ،او

ﻳﻚ سال قبﻞ از دوﻣﻴﻦ پﻴﻤان عﻘبﻪ تصﻤﻴﻢ ﮔرفت با ﻫﻤسر و فرزﻧدش ﻫجرت ﻛﻨد،
خﻮﻳشاوﻧداﻧش بﻪ ﻣسافرت و ﻫجرت ﻫﻤسر وى ﻣخاﻟفت ﻛرده و او را از وى ﮔرفتﻨد،
خاﻧﻮاده ابﻮسﻠﻤﻪ

ﻧﻴز خشﻤﮕﻴﻦ شد و فرزﻧدش را از ﻣادر جدا ﻧﻤﻮده و ﻧزد خﻮد

ﮔرفتﻨد ،ابﻮسﻠﻤﻪ

تﻨﻬا عازم ﻣدﻳﻨﻪ شد.

ﻫﻤسرش ﻫﻤﻴشﻪ از دورى و جداﻳﻰ ابﻮسﻠﻤﻪ

ﮔرﻳﻪ ﻣﻰﻛرد تا آﻧﻜﻪ پس از

ﻳﻜسال بﻪ وى اجازه دادﻧد بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ برود ،او فرزﻧدش را از خاﻧﻮاده شﻮﻫرش ﮔرفتﻪ بﻪ
تﻨﻬاﻳﻰ راه ﻣدﻳﻨﻪ را در پﻴش ﮔرفت ،وقتﻰ عثﻤان بﻦ ابﻰ طﻠحﻪ از ﻣﻮضﻮع اطﻼع ﻳافت
او را تا ﻣدﻳﻨﻪ ﻫﻤراﻫﻰ ﻛرد و بﻪ دﻫﻜده ﻳﻰ قباء ﻛﻪ شﻮﻫرش در آﻧجا بﻮد رﻫﻨﻤاﻳﻰ
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ﻧﻤﻮده و خﻮد بﻪ ﻣﻜﻪ برﮔشت.
 -2ﻫﻤچﻨان وقتﻰ صﻬﻴب

تصﻤﻴﻢ ﮔرفت ﻫجرت ﻧﻤاﻳد ،ﻣردم ﻣﻜﻪ براﻳش ﮔفتﻨد:

تﻮ فﻘﻴر بﻮدى و اﻛﻨﻮن ﻣال و داراﻳﻰ زﻳادى بﻪ دست آورده اى ،حاﻻ اﻣﻜان ﻧدارد اﻳﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣال و داراﻳﻰ را از اﻳﻨجا ببرى ،صﻬﻴب
اجازه ﻫجرت ﻳافت ،وقتﻰ پﻴاﻣبر

با رﻫا ﻛردن داراﻳﻰ اش بﻪ قرﻳش،

از اﻳﻦ واقعﻪ اطﻼع ﻳافت ،ﮔفت :صﻬﻴب فاﻳده

ﻛرد ،صﻬﻴب فاﻳده ﻛرد.

فعاليت
با استفاده از درسﻫاى ﮔذشتﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد ﻛﻪ پاﻳﮕاه ﻣسﻠﻤاﻧان در خارج ﻣﻜﻪ
چﮕﻮﻧﻪ و در ﻛجا اﻳجاد شده بﻮد؟

 -3عﻤر بﻦ خطاب ،عﻴاش بﻦ ابﻰ ربﻴعﻪ و ﻫشام بﻦ عاص با ﻫﻢ وعده ﻛردﻧد ﻛﻪ
در ﻣحﻞ ﻣعﻴﻨﻰ در خارج ﻣﻜﻪ با ﻫﻢ ﻳﻜجا شﻮﻧد و پس از آن بﻪ سﻮى ﻣدﻳﻨﻪ ﻫجرت
ﻛﻨﻨد ،عﻤر و عﻴاش در آن ﻣحﻞ و ﻣﻮعد بﻪ ﻫﻢ رسﻴدﻧد ،وﻟﻰ ﻫشام ﻧتﻮاﻧست بﻪ آن دو
بپﻴﻮﻧدد.
آن دو تﻦ بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ رسﻴدﻧد ،ابﻮجﻬﻞ و برادرش حارث ﻧزد عﻴاش رفتﻨد ـ ﻣادر ﻫرسﻪ
تﻦ ﻳﻜﻰ بﻮد ـ بﻪ او ﮔفتﻨد :ﻣادرت ﻧذر ﻛرده تا ترا ﻧبﻴﻨد ﻣﻮﻳش را شاﻧﻪ ﻧﻜﻨد و از آفتاب
بﻪ ساﻳﻪ ﻧرود ،دﻟش بﻪ حال ﻣادرش سﻮخت و تصﻤﻴﻢ ﮔرفت ﻧزد ﻣادرش برود ،وﻟﻰ
عﻤر

بﻪ او ﮔفت :اى عﻴاش! اﻳﻨان در ﻣﻮرد تﻮ قصد دﻳﮕرى دارﻧد ،ﻣﻰخﻮاﻫﻨد ترا
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از دﻳﻨت بر ﮔرداﻧﻨد ،از آﻧان حذر ﻛﻦ.
چﻮن عﻴاش تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻪ بﻮد ﻛﻪ ﻧزد ﻣادرش بر ﮔردد ،عﻤر

اشتر خﻮد را بﻪ

وى داد و براﻳش ﮔفت ﻛﻪ ﻫر ﮔاه در ﻣسﻴر راه از آﻧﻬا خﻴاﻧتﻲ را احساس ﻧﻤﻮدي با
اﻳﻦ اشتر خﻮد را ﻧجات بده و بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ برﮔرد .در ﻧﻴﻤﻪ راه ابﻮجﻬﻞ و برادرش با حﻴﻠﻪ
اى بر عﻴاش حﻤﻠﻪ ﻛردﻧد و دست و پاى او را بستﻪ با خﻮد بﻪ ﻣﻜﻪ آورده ﮔفتﻨد :اى
ﻣردم ﻣﻜﻪ! شﻤا ﻫﻢ با بﻰ خردان خﻮﻳش ﻫﻤﻴﻦ رفتارى را ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻣا با اﻳﻦ بﻰ خرد
اﻧجام دادﻳﻢ.
اﻳﻦ بﻮد واﻛﻨش ﻣشرﻛان ﻣﻜﻪ در برابر آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاستﻨد ﻫجرت ﻛﻨﻨد ،با آن ﻫﻢ
ﻣسﻠﻤاﻧان دستﻪ دستﻪ و تﻚ تﻚ در پﻰ ﻳﻜدﻳﮕر ﻫجرت ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.

فعاليت
با وجﻮدى ﻛﻪ صﻬﻴب

ﻣال و داراﻳﻰ اش را رﻫا ﻣﻰﻛﻨد پﻴاﻣبر چطﻮر ﻣﻰﮔﻮﻳد:

صﻬﻴب فاﻳده ﻛرد؟

آموختنیهای درس
ﻣسﻠﻤاﻧان در راه حفظ عﻘﻴده و اﻳﻤان از جان و ﻣال خﻮد ﻣﻰﮔذرﻧد.
ﻣشرﻛان قرﻳش در جﻠﻮﮔﻴرى از ﮔراﻳش ﻣردم بﻪ دﻳﻦ اسﻼم در استفاده از ﻫر وسﻴﻠﻪ
ﻳﻰ فروﮔذاشت ﻧﻤﻰﻛردﻧد.
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ارزيابی
 -1قساوت و سﻨﮕدﻟﻰ ﻣشرﻛان در برابر ﻫجرت ابﻮسﻠﻤﻪ
 -2ﻣردم ﻣﻜﻪ با صﻬﻴب

چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟

وقتﻰ تصﻤﻴﻢ ﮔرفت ﻫجرت ﻛﻨد چﮕﻮﻧﻪ برخﻮردى

داشتﻨد؟
 -3عﻴاش بﻦ ابﻰ ربﻴعﻪ پس از ﻫجرت چﮕﻮﻧﻪ بﻪ دام ﻣشرﻛﻴﻦ افتاد؟

کارخانهگی

ﻧﻤﻮﻧﻪ ى از تحﻤﻞ ﻣشﻜﻼت پﻴش آﻫﻨﮕان ﻫجرت را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چهل و هفتم

دار الندوه و فيصلۀ بزرگ قريش
تصﻤﻴﻢ ﻫجرت ﻣسﻠﻤاﻧان ﻛﻪ ﻫﻤراه ﻣال و خاﻧﻮادهﻫاى شان بﻪ سﻮى ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻰرفتﻨد
ﻣﻮجبات ﻧﮕراﻧﻰ ﻣشرﻛان را فراﻫﻢ ساخت و خطر تﻬدﻳد سﻴاسﻰ و اقتصادى شان را
ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛردﻧد ،بﻨاء بزرﮔان قرﻳش در داراﻟﻨدوه اجتﻤاعﻰ را تشﻜﻴﻞ دادﻧد تا جﻠﻮ
فعاﻟﻴتﻫاى پﻴاﻣبر را بﮕﻴرﻧد.
نگرانی قريش و پيشرفت روز افزون مسلمانان
ﻣشرﻛان از شخصﻴت ﮔﻴراى حضرت ﻣحﻤد  ،تﻮاﻧاﻳﻰ رزﻣﻰ اوس و خزرج و ﻣﻮقعﻴت
استراتﻴژﻳﻜﻰ ﻣدﻳﻨﻪ ﻛﻪ بر سر جاده تجارتﻰ ﻳﻤﻦ و شام قرار داشت ،آﮔاه بﻮدﻧد ،و از جاﻧب
دﻳﮕر تﻤرﻛز دعﻮت اسﻼﻣﻰ در ﻣدﻳﻨﻪ خطر بزرﮔﻰ براى قرﻳش بﻪ حساب ﻣﻰرفت.
دو ﻧﻴﻢ ﻣاه پس از بﻴعت عﻘبﺔ دوﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻨدﮔان قباﻳﻞ قرﻳش در داراﻟﻨدوه اجتﻤاع بزرﮔﻰ را
داﻳر ﻛردﻧد تا جﻠﻮ فعاﻟﻴتﻫاى حضرت ﻣحﻤد را ﻛﻪ پرچﻢ دار دعﻮت اسﻼﻣﻰ بﻮد ،بﮕﻴرﻧد.
درﻳﻦ اجتﻤاع اشخاصﻰ چﻮن ابﻮ جﻬﻞ بﻦ ﻫشام ،جبﻴر بﻦ ﻣطعﻢ ،شﻴبﻪ بﻦ ربﻴعﻪ ،عتبﻪ بﻦ
ربﻴعﻪ ،ابﻮسفﻴان بﻦ حرب ،ﻧضر بﻦ حارث ،ابﻮاﻟبحترى بﻦ ﻫشام ،اﻣﻴﻪ بﻦ خﻠف و شﻤار
دﻳﮕرى از بزرﮔان قباﻳﻞ قرﻳش حضﻮر داشتﻨد.
درﻳﻦ ﻣﻴان ابﻠﻴس در قﻴافﻪ ﻣرد ﻛﻬﻨساﻟﻰ آﻣده و ﮔفت :پﻴر ﻣردى از ﻣردم ﻧجد ﻫستﻢ ،از
اجتﻤاع شﻤا اطﻼع ﻳافتﻢ ،آﻣدم تا سخﻨان شﻤا را بشﻨﻮم و از رأى و ﻧصﻴحتﻰ اﮔر ﻻزم باشد
درﻳغ ﻧﻜﻨﻢ.
فعاليت
تﻤرﻛز دعﻮت اسﻼﻣﻰ در ﻣدﻳﻨﻪ چرا ﻣﻮجبات ﻧﮕراﻧﻰ ﻣشرﻛان را بﻪ بار آورد؟
فيصله مشرکين مبنی بر کشتن پيامبر
در اجتﻤاع ﻳاد شده ﻣباحثاتﻰ در ﻣﻮرد طرحﻫاى پﻴشﻨﻬادى اداﻣﻪ ﻳافت.
ابﻮاﻻسﻮد ﮔفت :او را از ﻣﻴان خﻮﻳش بﻴرون ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ازﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ تبعﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ابﻠﻴس در ﻫﻤان قﻴافﻪ ﻳاد شده ﮔفت :ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻧظر صﻮاب ﻧﻴست؛ زﻳرا اﮔر او بﻪ ﻫر قبﻴﻠﻪ
اى برود و سخﻦ بﮕﻮﻳد ﻣردم از او پﻴروى ﻣﻰﻛﻨﻨد و شﻤا را بﻪ وسﻴﻠﻪ پﻴرواﻧش سرﻛﻮب
خﻮاﻫد ﻛرد.
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ابﻮاﻟبخترى ﮔفت :او را در غﻞ و زﻧجﻴر ﻣﻘﻴد سازﻳد و دروازه ﻣﻨزﻟش را ببﻨدﻳد و پس از
آن در اﻧتظار ﻣرﮔش باشﻴد.
ابﻠﻴس با ﻫﻤان قﻴافﻪ ﮔفت :ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻧظر ﻧﻴز درست ﻧﻴست ،ﻫرﮔاه او را زﻧداﻧﻰ ﻛﻨﻴد راه
دعﻮت او را بستﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴد ،بﻠﻜﻪ اصحابش با او ﻫﻤﻜارى ﻧﻤﻮده و او را رﻫا ﻣﻰسازﻧد.
سﻮﻣﻴﻦ طرح را پﻴشﻨﻬاد ﻛرد و ﮔفت:
در اﻳﻦ وقت ابﻮجﻬﻞ بزرﮔترﻳﻦ دشﻤﻦ پﻴاﻣبر
از ﻫر قبﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻧفر جﻮاﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴان ﻣا داراى ﻧسب و شرف عاﻟﻰ باشد اﻧتخاب
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫرﻳﻚ شﻤشﻴرى ﮔرفتﻪ بﻪ ﻳﻚ حﻤﻠﻪ و با ﻳﻚ ضربﻪ او را از بﻴﻦ ببرﻧد ،خﻮن
او ﻣﻴان قباﻳﻞ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد و خﻮن بﻬا (دﻳت) او را ﻣﻰپردازﻳﻢ ،بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب از شر او
آسﻮده خﻮاﻫﻴﻢ شد.
ابﻠﻴس در اﻳﻦ وقت ﮔفت :بﻪ ﻧظر ﻣﻦ اﻳﻦ رأى و ﻧظر صﻮاب و درست است.
بزرﮔان قرﻳش بﻪ اﻳﻦ فﻴصﻠﻪ ﻣﻮافﻘت ﻛردﻧد و براي اجراى فﻮرى آن تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻨد.
فعاليت
ﻣﻮارد دﻳﮕرى از حﻘد و ﻛﻴﻨﻪ ﻣشرﻛان را اﮔر بﻪ ﻳاد دارﻳد بﮕﻮﻳﻴد.

آموختنیهای درس
غرض جﻠﻮﮔﻴرى دعﻮت اسﻼﻣﻰ تﻼش

 ﻣشرﻛﻴﻦ تا سرحد از بﻴﻦ بردن پﻴاﻣبرﻣﻰﻛردﻧد.
 ابﻠﻴس با اﻧﻮاع حﻴﻠﻪﻫا ﻣاﻧع پﻴشرفت اسﻼم و ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰشﻮد.ارزيابی

 -1ﻣشرﻛان قرﻳش چﻪ وقت و در ﻛجا و بﻪ چﻪ ﻣﻨظﻮرى ﮔرد ﻫﻢ آﻣدﻧد؟
 -2چرا ابﻠﻴس اﻳﻦ حﻘد و ﻛﻴﻨﻪ را داﻣﻦ ﻣﻰزد؟
 -3ﻣﻬﻤترﻳﻦ طرح پﻴشﻨﻬادى ﻣشرﻛان براى جﻠﻮﮔﻴرى از دعﻮت اسﻼﻣﻰ از طرف ﻛﻰ و
چﮕﻮﻧﻪ ﻣطرح ﮔردﻳد؟
کارخانهگی

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ چﻪ ﻛساﻧﻰ در دار اﻟﻨدوه ﮔرد ﻫﻢ آﻣدﻧد و چﮕﻮﻧﻪ
طرحﻫاﻳﻰ را براى جﻠﻮﮔﻴرى دعﻮت اسﻼﻣﻰ پﻴشﻨﻬاد ﻛردﻧد.
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