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ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا ه５ـــواد به تل ځلي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه

بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيام وزير معارف
الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم 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 عرصه هاى 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 عرصه هاى نصاب تعليمى كه مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود مى باشد، نصاب تعليمات اسالمى 

است؛ زيرا از يك جانب، فارغان مدارس دينى به حيث پيشوايان معنوى جامعه، بايد محور تالشهاى معارف قرار 

گيرند و از سوى ديگر نصاب تعليمات اسالمى شامل عقايد، احكام و هدايات دين مبين اسالم است كه به حيث 

نظام و قانون مكمل، تمام ابعاد زندگى انسان ها را در برگرفته و به عنوان آخرين پيام خالق و پروردگار جهان تا روز 

قيامت، رسالت رهنمايى و هدايت بشريت را انجام مى دهد. 

علماى امت اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات و معارف اسالمى 

مخصوصا انكشاف تدريجى نصاب تعليمى مراكز و مؤسسات علمى جهان اسالم، ايفاء كرده اند.

مطالعة دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد كه نصاب تعليمى مدارس و مراكز 

علمى ما، همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احكام ثابت و پا بر جاى دين اسالم، كه براى همة انسانها 

در همة زمانها و مكانها مى باشد، 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 اسالمى نقش عظيمى داشته است، وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى 

مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقايد، تفسير، حديث، فقه، اصول فقه و غيره، گواه واضح 

آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد بيدارى اسالمى در عصر حاضر، تعليمات اسالمى 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 اسالمى رو مى آورند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش، در مطابقت با احكام قانون اساسى 

كشور، به منظور رشد و توسعة كمى و كيفى تعليمات اسالمى 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 اسالمى، را با شرح و توضيح متون، جا بجا ساختن فعاليتها، 

ارزيابى و تمرينها با معيارهاى كتب درسى عيار ساخت.

اميدوارم اين تالشهاى قابل تمجيد علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انكشاف هر چه بيشتر تعليمات 

اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شده وسبب كسب رضاى خداوند متعال قرار گيرد.

وباهللا التوفيق

دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف
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مقدمه

استادان محترم و شاگردان عزيز!

علم سيرت كه از زندگانى پيامبر اكرم حضرت محمد� و حاالت و وقايع همعصر وى 

بحث مى كند در فهم قرآن كريم و سنت پيامبر� رول عمده دارد، زيرا شأن نزول آيات 

و شأن ورود احاديث از علم سيرت آموخته مى شود، ازينرو آگاهى از سيرت براى فهم 

درست هدايات اسالم امريست مبرم و اساسى. 

همچنان ما بحيث مسلمان، براى تطبيق عملى دين به تأسى و اقتداء به رسول اهللا� نياز 

داريم، زيرا زنده گى ايشان تجسم عينى و تطبيق عملى دين اسالم مى باشد. 

معارف  وزارت  تعليمى  نصاب  انكشاف  رياست  النبي  سيرت  اهميت  داشت  نظر  در  با 

جمهورى اسالمى افغانستان تدريس اين علم را بحيث يك مضمون مستقل در دو صنف 

مفردات مضمون  تهية  در  و  نموده  مقرر  اسالمى  تعلميات  مدارس  متوسطة  دورة   )8-7(

مذكور اولويتهاى مطالب، تسلسل موضوعات و مرحلة عمرى شاگردان را رعايت نموده 

است.

اين كتب درسى با استفاده از شيوه هاي 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 اهللا الموفق
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درس اول

سيرت نبوی

حيث  به  هفتم  صنف  شاگردان  به  كه  است  بار  اولين  النبى�   سيرت  مضمون  چون 

مضمون اساسى تدريس مى شود، قبل از همه الزم 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 

اصطالح حاالت زندگى را گويند. 

غزوه هايى  و  خويها  عادات،  كردار،  زنده گى،  حاالت  از  اى  مجموعه  نبوى،  سيرت 

پيغمبر� را مى گويند 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، مى تواند با 

مطالعه و شناخت سيرت نبوى، ابعاد شخصيت حضرت محمد� را بهتر و بيشتر بشناسد 

و در امور زنده گى بدان اقتدا نمايد.  

سلسله  يك  بيان  يا  و  تاريخى  وقايع  از  آگاهى  نبوى، محض  سيرت  خواندن  از  هدف 

داستانها نيست؛ بلكه هدف آن است كه، انسان بتواند حقايق اسالمى را در زنده گى آن 

حضرت�، به صورت واقعى و تجسم يافته در يابد. 
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 اهداف مطالعۀ سيرت نبوی

يك مسلمان، با مطالعة سيرت نبوى، مى تواند به اهداف زيادى دست يابد كه مهمترين آنها 

قرار زير است:

اطالع  و  آنحضرت�  زنده گى  مطالعة  خالل  از  محمد�  شخصيت  شناخت  ـ   1

پيرامون شرايطى كه در آن زنده گى كردند به منظور اين كه محمد� درميان قوم خود، 

تنها بزرگترين شخصيت نبود، بلكه پيامبرى بود كه با وحى و توفيق خداوندى مورد تأييد 

بود.

2 ـ يافتن يك الگوى مجسم تا در همة امور زندگى از آن پيروى شود؛ بدون شك محمد 

رسول اهللا�الگوى نهايت عالى و يك انسان كامل بود.

3 ـ مطالعة سيرت نبوى� مى تواند ما را در فهم بهتر و بيشتر معانى قرآن كريم كمك 

نمايد.

اسالمى  معارف  و  فرهنگ  از  زيادى  مقدار  مى توان  نبوى،  سيرت  مطالعة  از خالل  ـ   4

صحيح را به دست آورد؛ چه اين معارف در باب عقيده باشد يا احكام و يا اخالق.

يا دعوتگر مسلمان، يافتن يك نمونة زنده از شيوة تربيه و تعليم  ـ براى يك معلم و   5

ضرورى است؛ بدون شك حضرت محمد� معلم ناصح و مربى فاضلى بود كه در تمام 

مراحل دعوت در جستجوى مفيد ترين روش هاى تربيه و تعليم بود.

فعاليت

يك مسلمان از خالل مطالعة سيرت نبوى، چه چيزى را به صورت برجسته و مجسم مى يابد؟
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پيامبر� يک شخصيت مثالی برای انسانها

زندگى  كه  اينست  مى بخشد،  تحقق  را  متذكره  اهداف  تمامى  كه  چيزى  مهمترين 

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

عضو فعال جامعه، در بر مى گيرد. ما در زندگى پيامبر� نمونة عالى از: 

ـ يك جوان درستكار.

ـ يك شخص امين در ميان قوم و يارانش.

خدا  سوى  به  نيك  اندرز  و  پند  و  حكمت  با  را  مردم  كه  خردمند  دعوتگر  يك  ـ 

مى خواند.

ـ يك رئيس دولت كه كارها را به دانايى و كمال حكمت اداره مى كند.

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 باآلخره مسلمانى كه توانسته با دقت و انصاف ميان مشغوليت در عبادت پروردگار و 

خوش طبعى با خانواده و يارانش، توازن ايجاد نموده، مشاهده مى كنيم.

بنابرآن، سيرت نبوى، در حقيقت ابراز كنندة همه جوانب انسانى به نحو بسيار عالى است.
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ارزيابی

1 ـ مطالعة سيرت نبوى براى يك مسلمان چه فائده و اهميت دارد؟

2 ـ مطالعة سيرت نبوى كدام اهداف را تحقق مى بخشد؟ مختصرا توضيح بدهيد.

3 ـ ما از خالل مطالعة سيرت نبوى�چه الگو هايى را مى يابيم؟

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

  کارخانه گی

شاگردان يك مقالة كوتاه بنويسند كه در آن توازن در زندگانى پيامبر � را توضيح دهند.
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الشأن اسالم� در آن  پيامبر عظيم  العرب، سرزمينى است كه حضرت محمد،  جزيرة 

چشم به جهان گشود، از همانجا دعوت اسالمى آغاز يافت، حاميانى پيدا كرد و به گوشه 

اين  تاريخى  پيشينة  و  موقعيت جغرافيايى  با  آشنايى  نشر گرديد.  و  كنار جهان پخش  و 

سرزمين، ما را در شناخت بهتر پيش زمينه هاى ظهور و بعثت آنحضرت� كمك مى نمايد.

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.

درس دوم

جزيرة العرب
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 از شمال به بالد شام )سوريه و اردن( و بخشى از عراق.

 و از جنوب به بحيره عرب ـ كه امتداد اقيانوس هند مى باشد ـ هم سرحد است؛ بنابر اين 

شبه جزيرة سينا شامل حدود جغرافيايى جزيرة العرب نمى گردد. 

مساحت اجمالى جزيرة العرب به )3070000( سه مليون و هفتاد هزار كيلومتر مربع بالغ 

مى گردد.

تقسيمات جزيرة العرب 

جغرافيه دانان، اعراب جزيرة العرب را با توجه به طبيعت مناطق آن، به پنج قسمت زير 

تقسيم كرده اند: 1- تهامه 2- حجاز 3- نجد 4- يمن 5- عروض )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 شخصيت هايى كه 

از آن منطقه سر بلند كرده اند، چه كمك مى كند؟

پيشينۀ تاريخی

علماى تاريخ، اصول تبار اعراب را به سه دسته تقسيم كرده اند:

)1( عرب بائده )2( عرب عاربه )3( عرب عدنانيه.

عرب بائده: به اقوام و قبايلى گفته مي شود كه قبل از اسالم به كلى نابود شده اند، مانند 

قوم عاد، ثمود، عمالقه .. كه داستانهاى چگونگى زوال برخى آنها در قرآن كريم ذكر 

امتداد داشت. عرب  تا شام و مصر  پادشاهانى داشتند كه مملكت شان  اينها  شده است؛ 

بائده همچنان به قبايلى گفته مى شود 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 مى باشند كه سلسلة نسبى آنان 
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به قحطان مى رسد؛ اينها به عرب جنوب نيز معروف اند. عرب عاربه برخالف 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 

مى شود.

نوادة  عدنان،  به  آنها  نسب  كه  مى شود  گفته  اقوامى  به  عدنانيه:  يا  مستعربه  عرب 

اينها  نيز معروف هستند.  به عرب شمال  السالم مى رسد، كه  ابراهيم عليهما  بن  اسماعيل 

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 مى باشد، سرزمينى كه ابراهيم 

' فرزندش اسماعيل ' را با مادرش هاجر از فلسطين به آنجا آورد؛ اسماعيل' 

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

يافتة محيط عربى مى باشند،  بلكه تربيت  نيستند،  ' در اصل عرب  فرزندان اسماعيل 

ازين سبب آنان را مستعربه، يعنى عرب شده مى گويند.

از قبايل مشهور اين دسته اعراب قبيله اياد، ربيعه، مضر، تميم، هذيل، كنانه، قريش و... 

به  بوده كه قريش فرع آن مى باشد و مربوط  قبيلة مضر  مى باشند؛ حضرت محمد�از 

عرب مستعربه است.

فعاليت

استقرار  و  حجاز  به  شام  از   ' ابراهيم  آمدن  داستان  شما  كدام  عزيز!  شاگردان 

اسماعيل' در مكه را بيان مى دارد؟ آيا در آن زمان در مكه آبادى بود؟



8

ارزيابی

الف : به پرسشهاي زير جواب بدهيد:

1 ـ سرزمين عربستان را چرا شبه جزيره مى گويند؟

2 ـ جزيرة العرب چند كيلومتر مساحت دارد و فعال شامل كدام كشورها مى باشد؟

3 ـ مناطق عمدة جزيرة العرب چه نام دارند؟

4 ـ قبيلة قريش شاخة كدام دسته از اعراب مى باشد؟

ب:  جمالت نا مكمل را با نوشتن كلمات مناسب، تكميل نماييد:

1 ـ جزيرة العرب از جنوب به .......... وصل مى باشد.

2 ـ شهرهاى مكه و مدينه مربوط به منطقة ............ هستند.

3 ـ عاد و ثمود از دستة عرب .........  شمرده مى شوند.

4 ـ عرب مستعربه فرزندان ........... گفته مى شود.

  کارخانه گی

بدست  معلومات  السالم  عليهما  اسماعيل  و حضرت  ابراهيم  باره حضرت  در  شاگردان 

آورده و در كتابچه هاى خود بنويسند.
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  درس سوم 

تمدن های عرب
كه  داشت  وجود  تاريخى  و  اصيل  تمدن هاى  گذشته  دور هاى  از  العرب  جزيرة  در 

مشهورترين آنها قرار ذيل است:

1 ـ تمدن سبأ

سبأ منطقه ايست در يمن؛ مردم آنجا براى استفاده از باران و جلوگيرى از ضايع شدن آب 

بندها و مخزن هاى آبى  پيشرفته،  از شيوه هاى هندسى  استفاده  با  در ريگستانها و بحرها، 

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 قريه هاى بهم پيوسته اى در ميان 

يمن، حجاز و بالد شام اشاره مى نمايد كه  كاروانهاى تجارتى و مسافرين در ميان باغها و 

زير سايه هاى درختان ـ بدون اينكه بى آب و غذا شوند ـ سير و سفر مى كردند. 

اما اين تمدن و آبادى ـ چنانكه قرآن كريم شهادت مى دهد ـ در اثر سرازير شدن سيالب 

از  آنها  نافرمانى  نتيجه  و  منطقه  آن  ساكنان  بر   < خداوند  كه عالمت خشم  ـ  ويرانگر 

خداوند> و كفران نعمت اوتعالى  بود ـ بكلى نابود گرديد.

فعاليت

يمن در كجاى جزيرة العرب واقع است؟ آيا در ميان يمن، حجاز و بالد شام هنوز قريه ها 

و شهرهاى بهم پيوسته وجود دارد؟ 

1- سورة سبأ،آيت: 16
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2 ـ تمدن عاد

اين تمدن در منطقه اى بنام احقاف، بين عمان و حضرموت )يمن( و يمامه به وجود آمد 

و خداوند> براى رهنمايى ساكنان آن، هود' يكى از پيامبران خود را فرستاد. اينها 

مردمان قوى هيكل و نيرومندى بودند و براى خود خانه هاى بسيار محكم و كارخانه هاى 

متعدد ساخته بودند. 

منطقة احقاف پر از باغها، كشتزارها و چشمه سارها بود، ولى ساكنان آن، قدر نعمت الهى 

نتيجه،  نافرمانى و اذيت نمودند در  ' را  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، 

با خود  باران رحمت  نبود كه  ابرى  ولى  را سيراب خواهد كرد،  اراضى شان  و  مواشى 

بياورد، بلكه تندباد شديد و طوفان ويرانگرى بود كه به فرمان پروردگار همه چيز آنها را 

نابود كرد؛ خانه هاى شان پر از ريگ شد، خود آنان با همه نيرومندى ايكه داشتند، هالك 

شدند و آن همه نعمت فراوان زوال يافت .

3 ـ تمدن ثمود

اين تمدن در منطقة الحجر و وادى القرى، ميان بالد شام و حجاز به وجود آمد. قوم ثمود 

داراى قصرهاى محكمى بودند كه در دل كوه ها ساخته شده بود، چنانكه باغ و بوستان، 

كشتزارها و چشمه سارهاى فراوانى داشتند.

پيامبرى كه خداوند> براى رهنمايى آنها فرستاده بود، صالح- عليه السالم- نام داشت 

كه داستان قوم صالح در قرآن كريم در چندين جا آمده است. 
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نافرمانى  نپذيرفتند،  كه  كرد  دعوت  پرستى  يكتا  و  توحيد  به  را  خود  قوم  صالح' 

خداوند> را نمودند و بت پرستى پيشه كردند، از صالح ' معجزه اى طلب كردند تا 

پيامبرى او را تصديق نمايند؛ خداوند> 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 هالك شدند.

فعاليت

چه چيزها سبب خشم خداوند> و فرود آمدن عذاب بر دو قوم عاد و ثمود شد؟ 

نعمت  وزوال  بربادى  باعث  خدا  نعمت  كفران  و  گناه  درعصرما  آيا  مى كنيد  فكر  چه 

نمى گردد؟

ارزيابی

الف:به سؤال هاي زير پاسخ بدهيد:

1 ـ سد مأرب در كدام منطقه ساخته شده بود و ازاين بند چه استفاده مى كردند؟

2 ـ منطقة احقاف در كجا واقع بود؟

3 ـ پيامبرى كه به قوم عاد فرستاده شده بود، چه نام داشت؟

4 ـ قوم ثمود چگونه هالك گرديدند؟
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ب: از چهار جملۀ زير دوی آن نا درست است، اين دو جملۀ نادرست را نشاني کنيد: 

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

2 ـ ثمود از صالح ' معجزه خواستند، كه خداوند> ناقه اى را به عنوان معجزه براى 

آنها فرستاد.

3 ـ سبأ منطقه اى بود بين حجاز و بالد شام، كه مردم براى آبيارى كشتزارهاى خود از 

آب دريا استفاده مى كردند.

4 ـ قوم ثمود مردمان قوى هيكل و نيرومندى بودند و در دل كوه ها قصرها ساختند.

  کارخانه گی

شاگردان يك نمونه ديگر از اقوامى را كه كفران نعمت و نافرمانى اهللا> را كردند و 

هالك شدند،  در كتابچه هاى خود بنويسند.
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 درس چهارم 

احوال عرب قبل از بعثت

بت  و  دينى، جهل  ماندگى شديد  عقب  دچار   � محمد  بعثت حضرت  از  قبل  عربها 

پرستى، انحرافات اخالقى و اجتماعى، انارشيزم و بي قانونى بودند و از نظر سياسى،  از 

توابع دولتهاى فارس و روم شمرده مى شدند. 

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 360 بت گذاشته 

بودند. 

از   < خداوند  نزد  بتها  داشتند  باور  كه  مى كردند  پرستش  خاطر  اين  به  را  بتها  آنها 

كمك  مشكالت  در  مى كردند،  دعا  مى بردند،  پناه  آنها  به  لذا  مى نمايند،  شفاعت  آنها 

به  به منظور تقرب  به آنها سجده مى كردند و  مى خواستند، دور آنها طواف مى نمودند، 

خداوند > به نام آنها قربانى مى كردند.

با اين حال در ميان آنان كسانى وجود داشت كه به دين ابراهيم ' پايدار بودند، مانند 

قس بن ساعده االيادى، كه مردم را به توحيد و عبادت خداوند > و ترك بت پرستى 

دعوت مى كرد، به زندگى بعد از مرگ ايمان داشت، ظهور و بعثت حضرت محمد� 

را بشارت مى داد.

اوضاع سياسی

جزيرة العرب، از نظر سياسى پراگنده و در ميان شاهان، اميران و سران قبايل تقسيم گرديده 

بود، ولى همه آنها فاقد استقالل سياسى بودند. نظام حاكم درجزيرة العرب، نظام قبيلوى 
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بود كه قانون عرفى روابط ميان فرد و اجتماع را تنظيم مى كرد، حقوق و مسئوليت هاى آنها 

را بر اساس همبستگى قبيله تعيين مى نمود.

مردم دايم در منازعات قبيلوى، اختالفات نژادى و تعصبات مذهبى بسر مى بردند. 

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 مى كرد، به ديدة قدر و احترام مى نگريستند. اما اين حكومت كه 

به صورت شورايى كار مى كرد، اساساً ضعيف بوده و توانايى تحمل مسئوليتهاى خود را 

نداشت.

فعاليت

چه عاملى سبب مى شود 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 

با همسرش  اشرافى  اجتماعى وجود داشت؛ يك مرد  در جامعة عرب، طبقات مختلف 

روابط بسيار پيشرفته داشت؛ در چنين خانواده اي از آزادى اراده برخوردار بود، محترم 

مى زيست و براى دفاع از آن، شمشيرها از غالف بيرون مى آمد؛ 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 مى توانست زنان بى شمارى را در عقد نكاح خود 

داشته باشد، با آنهم در ميان تمام طبقات اجتماعى، فحشاء بدون استثنا وجود داشت. 

گور  به  زنده  نفقه  بيم  يا  و  ننگ  و  عار  روى  از  را  خود  دختران  عرب  قبايل  از  برخى 

مى كردند. 

خرافات  آنها  ميان  در  بود،  زشت  خيلى  بعثت،  از  قبل  عربها  اجتماعى  حالت  خالصه، 
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جوالنگاه گسترده اى داشت و مردم همانند چارپايان زندگى مى كردند، و گاه گاهى زنان 

خريد و فروش مى شدند و با آنها همچون مال و متاع معامله صورت مى گرفت.

اوضاع اقتصادی

و  آنرا صحراهاى خشك   بخش هاى  بيشترين  اينكه  نسبت  ـ  العرب  در جزيرة  زراعت 

سوزان تشكيل مى داد 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 ماه هاى حرام ) ماه هاى رجب، شوال، ذى القعده و ذى الحجه( 

ميسر نبود و عربها تنها در اين ماه ها از چور و چپاول دست مى كشيدند.

اما در باب صنعت، عربها از ملت هاى ديگر عقب مانده بودند، در پهلوى صنعت چرمگرى 

كه براى آنها مهم شمرده مى شد، زنان عرب عموماً ريسندگى مى كردند. 

در  عربى  قبائل  لحاظ  همين  به  و  بود،  رائج  چرانى  گوسفند  و  شتر  بيشتر  دشت ها  در 

جستجوى علف و چراگاه، از يكجا به جاى ديگر دايم در نقل و انتقال بودند و استقرار 

را نمى شناختند. 

اوضاع اخالقی

نوشى،  شراب  آنها  ميان  در  بودند،  رسيده  انحطاط  به  اخالقى،  نگاه  از  عربها  اكثريت 

قماربازى، چور و چپاول، تاراج كاروانها، تعصب و ظلم، كشتار و انتقام جويى، غصب 

اموال، سود خوارى، دزدى، زنا .. و غيره مفاسد اخالقى شايع بود. 

نيز وجود داشت كه شايستگى  نبايد فراموش كرد كه صفات و خصلت هاى خوبى  اما 

مردانگى،  شجاعت،  سخاوت،  هوشيارى،  جمله  از  داشتند،  را  محمدى  رسالت  تحمل 

آزادى پسندى، وفادارى، صراحت لهجه، راستگويى، شكيبايى، قناعت، عزت نفس، عفو 

و گذشت، حفظ همجوارى و .. از خصلت هاى 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 تالش 

نكردند و از نگاه زراعت عقب مانده بودند؟ وسائل زراعتى چه چيزها را مى گويند؟ 

ارزيابی

الف: به سؤال هاي ذيل جواب بدهيد:

1 ـ كدام شخص بت پرستى را در ميان عربها رايج ساخت؟

2 ـ قبل از بعثت حضرت محمد �، چه نوع نظامى بر عربها حاكم بود؟

3 ـ زنان در ميان عربها از چه منزلتى برخوردار بودند؟

4 ـ بعضى قبايل عرب، چرا دختران خود را زنده به گور مى كردند؟

 )  x  ( و مقابل جمالت غلط عالمت ) !  ( ب: در مقابل جمالت صحيح عالمت

بگذاريد:

آنها  آفريدگار  داشتند  باور  كه  مى كردند  پرستش  خاطرى  به  را  بت ها  مشركين  ـ   1

هستند.

2 ـ جزيرة العرب يك سرزمين زراعتى است.

3 ـ عربها با وجوديكه انحطاط اخالقى داشتند، داراى صفات خوبى هم بودند.

4 ـ عربها در ماه هاى حرام از جنگ و چور و چپاول خود دارى مى كردند.

  کارخانه گی

 شاگردان داستان بت شكنى ابراهيم ' را از مال امام خود پرسيده در كتابچه هاى خود 

بنويسند.
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درس پنجم

مهمترين حوادث قبل از والدت

قبل از اينكه به بيان ميالد خجستة حضرت محمد � بپردازيم، الزم است تا به برخي 

حوادث بزرگى كه پيش از والدت با سعادت ايشان بوقوع پيوست و نزديك شدن طلوع 

بامداد پر ميمنت را براى بشريت مژده مى داد، اشاره نماييم.

حفر چاه زمزم

تاريخ ظهور آب زمزم به قرن ها قبل از والدت حضرت محمد � بر مى گردد؛ درست 

هنگامى كه حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل و مادرش هاجر ـ عليهم السالم 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 داشتگى هاجر 

و پسرش تمام شد، و هر دو تشنه شدند. هاجر به كوه صفا رفت و در آنجا ايستاد، به اميد 

)چاه زمزم(
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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 باآلخره در مرتبة 

هفتم صدايى را شنيد، متوجه شد كه فرشته يى به بال خود به زمين مى زند، ناگهان آب ظاهر 

گشت، هاجر و پسرش اسماعيل از آن نوشيدند. 

آنجا  در  طوالنى  ساليان  و  آمدند  مكه  به  يمن  از   " ُجرُهم   " نام  به  يى  قبيله  ايام  درين 

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 مجسمه هاى آهو و زره هاى 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 آمد هاجر بين صفا و مروه، حاال در اسالم چه حكمى دارد؟ اين 

مطلب را  در اعمال حج جستجو كنيد. 

خواب عبد المطلب

داستان حفر چاه زمزم توسط عبد المطلب، پدر كالن 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 مى آمد و به الفاظ مختلف مى گفت بكاو! هر بار مى پرسيد 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 حّفارى آن محل 

آغاز كرد و از چاه شمشيرها، زره ها و دو آهوى طاليى را يافت كه جرهمى ها به هنگام 

ترك مكه دفن كرده بودند؛ عبد المطلب شمشيرها را بهم پيوست، و ازان دروازه يى براى 

خانة كعبه ساخت، همچنان دو آهوى طاليى را بر شگافت و از آن ورقه هاى طال 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 )اهللا 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 نمى كنم، زيرا من براى اين وظيفه انتخاب شده ام؛ 

فعاليت

چهار بار خواب ديدن عبد المطلب در بارة حفر چاه زمزم، چه مفهومى را افاده مى كند؟

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.
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ارزيابی

الف: به سؤال هاي ذيل جواب بدهيد:

1 ـ هاجر و اسماعيل عليهما السالم از كجا به مكه آمدند؟

2 ـ آب زمزم چرا خشك و چاه آن پُر شده بود و چه چيزها در آن دفن گرديده بود؟

3 ـ چه چيز باعث شد كه قريشيان دست از دعوا برسر آب زمزم برداشتند؟

4 ـ عبد المطلب از كجا متوجه مقام و منزلت زمزم گرديد؟

ب: جمالت نا مكمل را با كلمات مناسب تكميل كنيد:

1 ـ هاجر هفت بار بين ....................... رفت و آمد كرد.

2 ـ در مرتبة هفتم صدايى شنيد، متوجه شد ......... به بال خود به زمين مى زند.

3 ـ سوگند به خداوند هرگز با تو در بارة .............  دعوا نخواهيم كرد.

4 ـ درين ايام قبيله يى بنام .......... از ............ به مكه آمد.
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درس ششم

حادثۀ اصحاب فيل

به زيارت  به قصد حج  )امپراتور حبشه( در يمن، چون ديد اعراب  ابرهه، والى نجاشى 

كعبه مى روند، در صنعا معبد بزرگى ساخت تا حج عربها را از كعبه به سوى آن بگرداند. 

مردى از قبيلة كنانه از تصميم او اطالع 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. 

را  توان جنگ  ما  المطلب گفت:  عبد  رسانيد؛  المطلب  عبد  به  را  او  پيام  ابرهه  فرستادة 

توانى  ديگر  ما  گذاشت،  را  او  خدا  اگر  مى گذاريم،  باز  خدا  خانة  به  را  او  راه  نداريم، 

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 شتر هاى ما را گرفته اى آنرا واپس 
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ده. ابرهه گفت: وقتى ترا ديدم خيلى خوشم آمدى، ولى حاال 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 نمى زنى، اما براى بازگرداندن دو صد شتر خود سخن 

مى گويى! عبد المطلب گفت: من صاحب شترهاى خود هستم و اين خانه از خود صاحبى 

دارد كه از آن دفاع خواهد كرد. ابرهه گفت: او نمى تواند مانع من شود. عبدالمطلب گفت: 

تو مى دانى 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 دره ها 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 كالن زانو زد و به سوى كعبه 

حركت نكرد؛ چون روى آن را به سوى شمال يا شرق يا جنوب مى گرداندند، مى دويد؛ 

مگر وقتى رويش را به جانب كعبه مى گرداندند، زانو مى زد. 

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 پنجه ها. اين سنگها به هركسى كه اصابت 

مى كرد، اعضايش را توته توته مى نمود و او را هالك مى ساخت. 

اما ابرهه را خداوند > به مرضى مبتال ساخت كه انگشتانش ريخت، هنگامى كه به صنعا 

رسيد، مانند چوچه مرغى شده بود و سرانجام سينه اش سوراخ وقلبش نمايان گرديد وبه 

هالكت 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 هالكت آنها 

نفرستاد؟

اين حادثه در ماه محرم، پنجاه و يا پنجاه و پنج روز پيش از والدت رسول اكرم � به 

وقوع پيوست كه برابر است با اواخر ماه فبرورى و يا ماه مارچ سال 570 ميالدى.

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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آموختنی های ماجرای اصحاب فيل�

 ـ حادثة اصحاب فيل، حسد و كينة نصارى نسبت به مكه و اعراب را آشكار مى سازد.

 ـ گفتگوى عبدالمطلب با ابرهه، نمايانگر حقيقت جنگ بين خدا و دشمنانش مى باشد.

 ـ اين واقعه نشان دهندة احترام و تعظيم مردم نسبت به كعبة مشرفه مى باشد.

 ـ داستان اصحاب فيل، از داليل و نشانه هاى نبوت حضرت محمد � شمرده مى شود.

 ـ خداوند > حافظ و نگهبان خانة خود است.

ارزيابی

1 ـ ابرهه چه كسى بود، و چرا به مكه لشكر كشى كرد؟

2 ـ فيل ابرهه در كدام منطقه به زمين زانو زد؟

3 ـ ماجراى اصحاب فيل در كدام تاريخ به وقوع پيوست؟

4 ـ ابرهه و لشكريانش در نزديكى مكه به چه فرجامى روبرو شدند؟

  کارخانه گی

 شاگردان چگونگى هالكت اصحاب فيل را مختصرا در كتابچه هاى خود بنويسند.
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درس هفتم

نسب حضرت محمد�
حضرت محمد� از نگاه نسب، شريف ترين مردمان، و از نظر زيبايى و اخالق كاملترين 

آنها بود كه سلسلة نسب ايشان چنين است:

محمد� بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كه در پشت بيست و يكم 

به عدنان مى رسد و عدنان از اوالدة اسماعيل' بود. 

به اين ترتيب سلسلة نسب آنحضرت� به حضرت اسماعيل و از آن به حضرت ابراهيم 

عليهما السالم مى رسد. 

اسماعيل،  اوالد  از  را  كنانه   < خداوند   " مى فرمايد:  خويش  نسب  بارة  در  پيامبر� 

قريش را از كنانه، بني هاشم را از ميان قريش و من را از بنى هاشم برگزيد " ؛ پس حضرت 

محمد� برگزيدة برگزيده گان است.

ـ چه  را  پيشوايى  زيرا مردم عادتا  دارد؛  را  تأثير خود  دلها  علّو و شرف نسب، طبعا در 

از اشخاص داراى نسب عالى، آسان  ـ  باشد و چه به صورت پادشاهى  پيامبرى  به گونة 

مى پذيرند؛ برخالف كسى كه نسب پايين داشته باشد، مردم از قرار گرفتن در زير پرچم 

وى خوددارى مى نمايند. 

چون خداوند> حضرت محمد� را براى تحمل بار سنگين مسئوليت نبّوت و پيامبرى 

آماده مى كرد، برايش نسب عالى نيز فراهم آورد تا كمكى باشد براى تجمع مردمان در 

اطراف ايشان.

فعاليت

از  بگوييد كه آنحضرت   ، به سلسلة نسب حضرت محمد�  با توجه  شاگردان عزيز! 

كدام دسته عربها )عرب بائده، يا عرب عاربه و يا عرب مستعربه( به حساب مى آيد؟
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پدر و مادر حضرت محمد �

عبداهللا محبوب ترين پسران عبد المطلب بود. بعد از اينكه قريش با عبد المطلب در بارة 

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

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 عبداهللا، پدر حضرت 

محمد � برآمد. عبدالمطلب بار ديگر بين عبد اهللا و ده شتر قرعه انداخت كه كدام ازين 

دو را قربانى كند اما قرعه به نام عبد اهللا بر آمد به همين ترتيب ده ده شتر را اضافه مى كرد 

لكن هر دفعه قرعه به نام عبد اهللا مى برآمد تا كه به يك صد شتر رسيد وقتيكه بين عبداهللا 

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 اهللا 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 اهللا وصل مى شود. ديرى نگذشت كه عبد اهللا در راه بازگشت از سفر 

شام، در يثرب )مدينه منوره( وفات كرد و در همان جا به خاك سپرده شد. وى به هنگام 

مرگ 25 سال داشت. 

پيامبر� در حالت يتيمی تولد يافت

زمانى كه عبد اهللا وفات كرد، آمنه حامله بود و در بطن او سردار عالم� قرار داشت؛ 

چون خبر وفات عبد اهللا به مكه رسيد، آمنه بهترين مرثيه را در سوگ او سرود.

تمامى ثروت عبد اهللا پس از وفاتش، پنج شتر نر، يك رمة گوسفند و يك كنيز حبشى به 

نام بََركه بود. بََركه كه به " ام ايمن " شهرت داشت، پرستار دوران كودكى پيامبر� بود 

و آنحضرت به او " مادر" خطاب مى كرد.



27

فعاليت

شاگردان عزيز! قرعه در ميان ذبح عبد اهللا و يا قربانى كردن يك صد شتر، چه معنايى را 

افاده مى كند؟ درين باره نظر خود را بيان داريد.

ازدواج عبد اهللا با آمنه آغاز تولد و پيامبرى حضرت محمد� نبود؛ زيرا از رسول اهللا� 

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 مى آيد كه قصرهاى شام از آن 

روشن مى گردد ".

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 مى آورد، 

نوريست تابان، كه به بركت آن مردم روى زمين هدايت مى شوند و تاريكى هاى شرك 

زوال مى يابد.

 

آموختنی های 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 اوالد آدم است.

 ـ داشتن نسب عالى، پيشبرد امور رهبرى را آسان و عام پذير مى سازد.

 ـ  ميالد 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 او 

تأثير گزار بود و نفسيت مردم را بيشتر آماده مى ساخت.



28

ارزيابی

الف: به سؤاالت ذيل جواب بدهيد:

1 ـ از حضرت محمد � تا عدنان چند پشت وجود دارد؟

2 ـ عبد المطلب چرا نذر كرد كه يك پسر خود را قربانى كند، و چگونه به نذر خود وفا 

نمود؟

3 ـ پدر حضرت محمد � در كجا وفات كرد، و هنگام وفات چند ساله بود؟

4 ـ بركه، يا ام ايمن چه كسى بود؟

ب: جمالت زير را با نوشتن كلمات مناسب در جاهاى خالى تكميل كنيد:

1 ـ عبد المطلب نذركرده بود كه اگر ............... برايش نصيب كند، يكى از آنها را به 

نام خدا قربانى كند.

2 ـ بركه ............ دوران كودكى پيامبر � بود.

3 ـ تمام ثروت عبد اهللا بعد از مرگش، پنج شتر، يك ................ و يك ...... حبشى بود.

4 ـ وقتى خبر وفات عبد اهللا به مكه رسيد، آمنه در سوگ وى بهترين ............. را سرود.

  کارخانه گی

محمد�  حضرت  نسب  شرافت  به  راجع  صفحه  يك  خود  دركتابچه هاى  شاگردان 

بنويسند.
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درس هشتم
والدت حضرت محمد�

و  آورديد،  بدست  الزم  معلومات   � آنحضرت  نسب  سلسلة  به  راجع  اين،  از  قبل 

همچنان به پيش زمينه هاى اين ميالد با سعادت اشاره شد، مانند دعاى ابراهيم و بشارت 

عيسى عليهما السالم، خواب آمنه، حفر چاه زمزم و ماجراى اصحاب فيل؛ در اين درس 

مى بينيم كه والدت آنحضرت � چگونه صورت گرفت؟

تاريخ والدت

حضرت سيد المرسلين، محمد � بامداد روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول، عام الفيل 

كعبة  تخريب  قصد  به  فراوان  لشكر  و  فيل ها  با  يمن،  در  نجاشى  والى  ابرهه،  كه  )سالى 

شريف، به مكه آمد( در خانة ابوطالب واقع شعب بنى هاشم، چشم به جهان گشود؛ اين 

روز مطابق بود به بيستم اپريل سال 570 ميالدى. 

به  رابطه  در  اما  بود.  بشريت  و  تاريخ جهان  در  ترين روز  فرخنده  اين روز،  ترديد،  بى 

چگونگى والدت ايشان، آمنه، مادر آنحضرت مى گويد: " 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 مى نويسند: هنگام والدت حضرت محمد � حوادث 

)خسرو  كسرى  ايوان  كنگرة  چهارده  جمله  آن  از  داد  رخ  جهان  در  يى  العاده  خارق 

معبدهاى  شد،  خاموش  زردشتيان  آتشكده  آتش  ريخت،  فرو  ايران(  شهنشاه  نوشيروان 

اطراف درياچة ساوه بعد از خشك شدن آب درياچه، ويران گرديد.

فعاليت

وقوع حوادث خارق العاده در جهان، به هنگام والدت آنحضرت � چه داللت ها دارد؟ 

در اين باره شاگردان نظر بدهند.

نامگذاری حضرت محمد

نواده  تا والدت  فرستاد  المطلب  نزد عبد  را  �، آمنه كسى  با والدت حضرت محمد 

شد؛  شادمان  بسيار  كرد،  نگاه  نوزاد  چهرة  به  و  آمد  المطلب  عبد  دهد.  بشارت  را  اش 

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 " محّمد " ناميد، كه اين نام در ميان عربها نا آشنا بود؛ زيرا 

عربها فرزندان خود را به نامهايي نامگذارى مى كردند كه داللت به سختى و خشونت و 

قهر مى نمود، مانند حرب، صخر، مره، اسد ... وغيره.

اما  بود،  نادر  اقل  يا حد  و  نا آشنا  اسمى  ميان عربها  )محّمد( در  نام  اين  با وجودى كه 

خداوند > به عبد المطلب بهترين نامها را الهام كرد تا مدلول آن حمد و ثنا بوده باشد، 

يقينا تنها اهللا > مى داند كه رسالت خويش را به دوش چه كسى بگذارد.

عبد المطلب طبق رواج معمول عربها، آنحضرت � را روز هفتم والدت، ختنه كرد.
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فعاليت

شاگردان عزيز! از اين روايت آمنه كه مى گويد: در وقت وضع حمل، از من نورى تابيدن 

گرفت كه كاخهاى شام را روشن كرد، چه برداشت داريد؟ 

عبد المطلب چرا ـ بر خالف معمول ـ  نام نا آشنايى را براى نواسة خود برگزيد؟

آموختنی های درس�
ـ نشانه هاى بزرگى و نبّوت آنحضرت � از همان لحظة نخستين والدت ايشان آشكار بود.  

 ـ انتخاب نام " محّمد " نيز كار غير معمول و نشانة والدت فوق العاده بود.

عرب ها  ميان  در  نيز  اسالم  از  قبل  كه  است،   ' ابراهيم  سنت هاى  از  اطفال،  ختنة  ـ   

مراعات مى شد.

ارزيابی

الف:به سؤال هاي ذيل پاسخ بگوييد:

1ـ  حضرت محمد � در كدام سال به دنيا آمد، و اين سال با كدام سال عيسوى مصادف 

بود؟

2 ـ حضرت محمد� در كجا به دنيا آمد؟

3 ـ عبد المطلب چرا نواسة خود را به نامى نا آشنا نامگذارى كرد؟

4 ـ وقتى كه حضرت محمد � تولد شد، مادرش آمنه چه چيز را مشاهده كرد ؟

ب: جمالت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد:
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1 ـ از آن جمله چهارده كنگرة .............. فرو ريخت.

2 ـ معبد هاى اطراف ....................... ويران گرديد.

3 ـ خداوند به عبد المطلب بهترين ................ كرد.

4 ـ آنحضرت � را در روز هفتم .................. كردند.

  کارخانه گی

شاگردان تاريخ والدت آنحضرت را همراه با حوادث خارق العاده يى كه در اثناى تولد 

ايشان در جهان رخ داد، در كتابچه هاى خود بنويسند.
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 درس نهم

دوران شير خواره گی
آورديد،  بدست  معلومات   � آنحضرت  والدت  تاريخ  به  راجع  گذشته  درس  در 

العاده يى در جهان روى  ايشان حوادث خارق  با والدت  دانستيد كه همزمان  وهمچنان 

داد، كه همة اينها داللت به يك تحول عظيم داشت؛ درين درس مسير زندگى اين مولود 

فرخنده را پى مى گيريم. 

دايه های حضرت محمد �
نخستين زنى كه يك هفته پس از خوردن شير مادر، به آنحضرت � شير داد »ثويبه« 

كنيز ابولهب بود، كه پيش ازين به حمزه )كاكاى آنحضرت � ( وابو سلمه بن عبداالسد 

المخزومى نيز شير داده بود.

و  شهرها،  در  موجود  بيمارى هاى  از  خود  فرزندان  سالمت  براى  داشتند  عادت  عربها 

براى نيرومندى جسم و روان كودكان و آموختن عربى فصيح، اطفال خود را به دايه هاى 

شهرت  دايگى  وظيفة  اداى  و  فصاحت  در  سعد  بنى  باديه  زنان  مى سپردند.  صحرانشين 

داشتند. عبدالمطلب ـ طبق معمول ـ در جستجوى دايه يى براى آنحضرت � بود، كه 

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.

محمد � در ميان قبيلۀ بنی سعد
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 مى شنويم:
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حليمه مى گويد: همراه شوهرم )حارث بن عبد العّزى( 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 نمى داد، 

تمام شب از گريه نوزاد گرسنة خود نمى خوابيديم، در پستانم شير نبود، پشت ماده االغ 

ما جراحت داشت.

آهسته حركت  چنان  و الغرى  از ضعيفى  سوار شدم،  داشتيم  كه  سفيدى  االغ  ماده  بر 

مى كرد كه همراهانم را خسته ساخت؛ تا اينكه به مكه رسيديم و به سراغ نوزادان شيرخوار 

رفتيم. 

محمد � را به همه زنان عرضه كرده بودند، ولى تمامى آنها پس ازينكه گفته مى شد 

يتيم است، از پذيرفتن وى ابا مى ورزيدند؛ زيرا ما زنان از پدر نوزاد اميد احسان داشتيم و 

با خود مى گفتيم: او يتيم است، مادر و پدر كالنش چه كمكى به ما خواهند كرد؟ زنان 

به شوهرم  بازگشت كرديم،  عزم  من. چون  بجز  يافتند  شيرخوار  همه كودكان  همراهم 

گفتم: دوست ندارم در ميان همراهانم بدون نوزاد برگردم، قسم به خدا آن يتيم را مى گيرم. 

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! مى دانى 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 االغ خود نشسته و نوزاد را با خود برداشتم. قسم به چنان از 

همراهانم پيشى گرفتم كه هيچ يك از االغ ها نمى توانست به آن برابرى كند. 

بود،  دچار  نظيرى  بى  قحطى  و  خشكسالى  با  كه  سرزمينى  رسيديم،  سعد  بنى  بادية  به 

گوسفندانم سير و پرشير از چراگاه مى آمدند، در حالى كه در پستان هيچ حيوان ديگرى 

خود  گوسفندان  هم  شما  مى شد:  گفته  آنها  به  و  مى شدند  سرزنش  چوپان ها  نبود؛  شير 

شير  قطره  يك  شان  گوسفندان  بازهم  اما  مى برد،  حليمه  چوپان  كه  ببريد  جايى  به  را 

نداشتند. به همين ترتيب خير و بركت از جانب خداوند > برما افزونى مى يافت 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 عالقه مند بوديم كه نزد ما باقى بماند؛ زيرا 

ما پيوسته بركات وجودش را مى ديديم، بنابرآن مكرراً تقاضا به عمل آورديم كه مادرش 

فرزند خود را نزد ما بگذارد تا بزرگ شود؛ اخيراً پذيرفت و ما كودك را دوباره با خود 

به باديه برگردانديم.

واقعۀ شق الصدر
به قول راجح سال چهارم  بنا  بازگشت،  بنى سعد  بادية  به   � ازين كه آنحضرت  پس 

والدتش، 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 

او  آمدند،   )� )محمد  ام  قريشى  برادر  نزد  پوش  نفر سفيد  دو  پدرش گفت:  و  من  به 

او را شگافتند. من و پدرش برخاستيم و دويديم،  به زمين خواباندند و سينه  را گرفتند، 

آنحضرت � را ايستاده يافتيم كه رنگش پريده بود، وقتى ما را ديد، گريه وزارى نمود. 

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 طاليى به آب زمزم شسته و سپس آن 

را به حالت اولى برگرداندند. 

حضرت انس ـ خادم آنحضرت� ـ مى گويد: من اثر دوخت را در سينة آنحضرت � 

مى ديدم.

فعاليت

قلب  � و شست و شوي  يعنى شگافتن سينه آنحضرت  الصدر،  شاگردان عزيز! شق 

ايشان، به چه داللت مى كند؟ درين باره ابراز نظر نماييد.
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بازگشت به آغوش مادر
حليمه بعد از حادثة شق صدر ترسيد و آنحضرت � را به مادرش برگرداند. 

حضرت محمد � تا شش سالگى نزد مادر خود ماند، اما ديرى نگذشت كه حادثة هولناك 

ديگرى مسير زندگى آنحضرت � را تكان داد، كه مرگ مادر مهربانش بود.

آموختنی های درس�
 ـ ظهور بركات پيامبر � بر زندگى حضرت حليمه،  خانواده و مواشى اش.

 ـ آنچه را خداوند > براى بنده بر مى گزيند، بهتر وپر بركت تر است، درين داستان 

فراوانى  بركت  و  خير  و  گزيند،  برمى  را  يتيمى  كودك  حليمه  براى  تعالى  خداوند 

مى بيند.

 ـ تأثير زندگى صحرايى در صحتمندى جسم، پاكيزگى نفس، ذكاوت عقل كودك و 

فصاحت لهجه.  

 ـ حادثة شق صدر پيامبر�، از عالمات نبوت است  كه خداوند > او را براى كار 

عظيمى بر مى گزيند. همچنان دليل آمادگى آنحضرت � براى عصمت از گناه و نزول 

وحى است.

ارزيابی

1 ـ اولين زنى كه به پيامبر � بعد از مادرش، شير داد، چه نام داشت؟
2 ـ حليمه چرا در ابتدا حاضر به گرفتن آنحضرت � نبود؟

3 ـ حليمه بعد ازينكه حضرت محمد � را با خود برد، چه دگرگونى هايى در خود و 

در مواشى خود مشاهده كرد؟

4 ـ شق الصدر چه معنى دارد، اين حادثه در چند سالگى آنحضرت � رخ داد؟

  کارخانه گی

شاگردان حادثة شق الصدر را در كتابچه هاى 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 

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

محمد � بار ديگر يتيم شد.

وفات بی بی آمنه

بى بى آمنه براى يادبود شوهر فقيدش عبد اهللا، تصميم گرفت از قبر وى در يثرب )مدينه( 

و  ايمن(  )ام  بََركه  اش  و خادمه   � محمد  يتيمش  فرزند  همراه  رو  اين  از  كند،  ديدار 

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 شديداً بيمار شد، تا اينكه در منطقة ابواء 

اين زمان  ـ وفات كرد. و در همان جا دفن گرديد در  بين مكه و مدينه  ـ منطقه يى در 

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 مى يافت. 

وى نسبت به آنحضرت � لطف و عنايتى مبذول مى داشت كه به هيچ يك از فرزندان 

مى داشت.  مقدم  پسرانش  بر  را  او  و  نمى گذاشت  تنها  را  او  هرگز  نمى داد؛  نشان  خود 

بود، طورى كه پسرانش جرأت نمى كردند روى  پرهيبتى  با وقار و  عبدالمطلب شخص 

بساط او بنشينند، مگر رسول اهللا �.

به روايت ابن هشام، براى عبد المطلب در ساية كعبه بساطى هموار مى شد، نسبت هيبت و 
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احترام او هيچ يك از پسرانش باالى آن بساط نمى نشستند، اما آنحضرت � كه كودكى 

برومند بود، روى بساط جدش مى نشست؛ چون كاكاهايش مى خواستند او را دور نمايند، 

عبد المطلب مى گفت: اين پسرم را به حال خودش بگذاريد، سوگند به خدا حالتى ديگر 

دارد. سپس عبد المطلب همراه آنحضرت � مى نشست و بر سرش دست مهر مى كشيد 

و از ديدن كارهايش شادمان مى شد. اما ديرى نگذشت كه آنحضرت � بار ديگر طعم 

تلخ از دست دادن جد مهربانش را چشيد. 

فعاليت

� را نسبت به فرزندانش مقدم مى داشت، چه  دليلى كه عبد المطلب حضرت محمد 

بود؟

تحت کفالت کاکای دلسوز و مهربان

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

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

محمد�( را به ابوطالب كه برادر سكه عبد اهللا پدر وى بود، سپرد.

با پسران  او را  برادر زادة خود سرپرستى و مراقبت نمود، و  از  بهترين شيوه  با  ابوطالب 

عنايتى  و  احترام  و  داشته  مقدم  ايشان  بر  را   � بلكه آنحضرت  خويش همراه ساخت، 

خاص نسبت به او روا مى داشت. ابوطالب بيشتر از چهل سال پشتيبان آنحضرت � بود 

و از وى حمايت مى كرد و به خاطر او با مردم دوستى و يا دشمنى مى نمود، كه در آينده 

به بخشى از حمايت هاى 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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باره حضرت محمد � از خود و سائر پيامبران خبر مى دهد كه همه چوپانى كرده اند.

در حديث صحيح آمده است: " خداوند هيچ پيامبرى را نفرستاده، مگر اينكه گوسفند 

چرانى نموده است؛ صحابه پرسيدند: تو هم يا رسول اهللا؟ فرمود: بلى، من در بدل قراريط 

)پول اندكي (گوسفندان اهل مكه را مى چراندم " .

چراندن گوسفندان براى پيامبر � آرامشى را مى بخشيد كه نفس مبارك شان خواهان 

آن بود. همچنان آنحضرت � در انجام وظيفة گوسفند چرانى، از خلوت و زيبايى صحرا 

لذت مى برد، و در آنجا متوجه مظاهر جالل و عظمت خداوند > در طبيعت مى گرديد؛ 

زيرا هر كدام از پديده هاى طبيعت كه در صحرا به مشاهده مى رسد، از قبيل آرامش شب، 

ساية مهتاب، نسيم سحرگاهى و ... به انسان رنگى از پرورش نفسانى و آرامش روحانى 

مى بخشد، 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

از كدام چيزها  و  تمرين مى كرد  را  حضرت محمد� در گوسفند چرانى چه چيزى 

لذت مى برد؟

آموختنی های درس�
دنيا آمد، در شش  به  يتيم  را ديد؛  بى كرانى  � در طفوليت رنج  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 السالم 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:

1 ـ بى بى آمنه در كجا وفات كرد و در كجا به خاك سپرده شد؟

2 ـ پيامبر � به هنگام وفات مادرش و عبد المطلب چند سال داشت؟

3 ـ بعد از وفات عبد المطلب، چه كسى سرپرستى حضرت محمد� را به عهده گرفت؟

4 ـ حضرت محمد � در كجا و براى چه كسى گوسفند چرانى كرده است؟ 

 ) ( و در برابر  جمالت نا درست عالمت )  ب: در مقابل جمالت صحيح عالمت ) 

بگذاريد.

1 ـ حضرت محمد � شش ساله بود كه جد مهربانش وفات كرد.

2 ـ آمنه در يثرب بيمار شد، و در همانجا وفات كرد و به خاك سپرده شد.

دوش  به  ابوطالب  را   � محمد  حضرت  سرپرستى  المطلب،  عبد  وفات  از  بعد  ـ   3

گرفت.

4 ـ حضرت محمد � گوسفند چرانى پيشه كرد تا كمكى به ابوطالب كند.

  کارخانه گی

شاگردان راجع به رنج هايى كه حضرت محمد � در دورة طفوليت كشيد يك مقاله 

در كتابچه هاى خود بنويسند.
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 درس يازدهم

حضرت محمد � در سفر شام

كاكايش  مراقبت  و  سرپرستى  تحت  المطلب  عبد  وفات  از  پس   � محمد  حضرت 

ابوطالب قرار داشت ابوطالب از آنحضرت � سخت مراقبت مى كرد.

سفر شام و ديدار با بحيرا

چون حضرت محمد � به سن دوازده سالگى رسيد، ابوطالب آنحضرت � را همراه 

ـ از مربوطات سرزمين  به منطقه بصرى  خود در كاروان تجارتى به سفر شام برد، وقتى 

شام ـ رسيد، راهبى موسوم به بحيرا كه در اين منطقه زندگى مى كرد، در قرارگاه كاروان 

تجارتى آمده و از حضرت محمد � و كاروانيان استقبال گرم بعمل آورد. 

عاليم نبوت حضرت محمد � 

بحيرا حضرت محمد � را از عالئم و صفاتى كه داشت شناخته، دست شان را گرفته و 

گفت: اين پسر سرور جهانيان است، و خداوند اين پسر را به عنوان رحمتى براى جهانيان 

بر مى انگيزد.

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 نمى كنند. وى گفت: همچنان از 

مهر نبوتى مى شناسم كه در شانه اين نوجوان مانند سيبى وجود دارد، و من اين مطلب را 

در كتب مى يابم. 

فعاليت 

شاگردان عزيز! با استفاده از دروس گذشته، آيا عاليم ديگر نبوت حضرت محمد � 

را به خاطر داريد؟
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نا تمام ماندن سفر شام و برگشت به سوی مکه
مبادا  تا  برگرداند  مكه  به  و  نبرد  شام  به  را  آنحضرت  كه  خواست  ابوطالب  از  بحيرا 

يهوديان به او آسيبى برسانند. همان بود كه ابوطالب آنحضرت � را همراه شمارى از 

خدمتگارانش به مكه فرستاد.

فعاليت

يهود ها اگر حضرت محمد را مى شناختند، چرا او را به قتل مى رساندند؟

آموختنی های درس�
- راهبان واقعى نصارى از عاليم و اوصاف حضرت محمد � كه در كتب شان موجود 

است ميدانند كه  محمد پيامبر خداوند براى بشريت است.

به  تنها  چيز ها  اين  اينكه  و   � محمد  به حضرت  درختان  و  احترام سنگ ها  اثبات   -

پيامبران تعظيم مى نمايند.

- حضرت محمد � در اين سفر از تجارب بزرگان قريش آموخت.

ارزيابی

1- حضرت محمد � در چند سالگى و همراه كى به سفر شام رفت؟

2- بحيرا كى بود و چگونه صفات حضرت محمد � را مى دانست؟

3- بحيرا در كجا زندگى مى كرد و چرا مانع سفر حضرت محمد � به شام شد؟

  کارخانه گی

عاليم نبوت حضرت محمد � را كه بحيرا گفته بود در كتابچه هاى 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 
سعى مى نمود، از جمله دو مورد مشاركت حضرت محمد � مشهور است:

1- حرب الفجار 
حضرت محمد � چهارده ساله بود كه جنگ فجار ميان قريش و قبيلة كنانه از يك 
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 كاكا هايش 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 ماه هاى 

حرام كه نزد عرب مقدس بود، پايمال گرديد. 
2- حلف الفضول )پيمان جوانمردان( 

به تعقيب جنگ فجار، در ماه ذى القعده همان سال حلف الفضول صورت گرفت. بزرگان 
قريش )بنى هاشم، زهره و بنى تميم بن مره( در خانه عبداهللا 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 
دادش برسند، و تا حق او را از ديگران نگيرند از پاى ننشينند، حضرت محمد � درعقد 

اين پيمان كه دفاع از انسان مظلوم و افتخار عرب شمرده مى شد، حضور داشت.
محتواى پيمان با عقيدة نژاد پرستى جاهليت كامًال تفاوت داشت.

فعاليت

شاگردان عزيز! محتواى پيمان حلف الفضول را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

انگيزۀ عقد پيمان 
انگيزه بستن پيمان فضول اين بود: مردى از قبيلة زبيد از اهالى يمن كااليى 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.
پس از بعثت، پيامبر � به اشتراك خود در حلف الفضول افتخار كرده فرمود: ) در خانة 
عبداهللا بن جدعان شاهد عقد پيمانى بودم كه آن را از شتر هاي سرخ رنگ بيشتر دوست 

دارم، و هرگاه در اسالم به آن فرا خوانده شوم، حتماً آن را اجابت مى كنم(.

فعاليت

شاگردان عزيز! چرا پيامبر� به مشاركت خود در پيمان حلف الفضول افتخار مى كرد؟

آموختنی های درس�
ارزش هاى  افتخار مى كند،  ابراز  مبادى عدالت  براى تحكيم  از مشاركت  پيامبر�   -

مثبت 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 در 

يك جامعه بدين معنى نيست كه فضيلتى در آن جامعه وجود ندارد.
- ظلم و ستم به هر شكلى كه باشدمردود است، اسالم ظلم را تأييد نمى كند بلكه بدون 

در نظر داشت رنگ و دين و مليت پهلوى مظلوم قرار مى گيرد.

ارزيابی

1- حرب الفجار چرا به اين نام مسمى گرديد؟
2- انگيزه عقد پيمان حلف الفضول چى بود؟

3- حلف الفضول چگونه عملى شد؟

  کارخانه گی

انگيزة عقد پيمان حلف الفضول و نتيجه آنرا در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سيزدهم
ازدواج با خديجه2  

پيامبر � از طفوليت كار چوپانى داشت و حينى كه پاى به عرصه جوانى گذاشت، كار 

تجارت را در پيش گرفت تا اينكه به سرپرستى اموال تجارتى خديجه رضى اهللا عنها عازم 

شام شد.

سرپرستی تجارت خديجه2

خديجه2 بنت خويلد، زن بيوه، شريف، نجيب، تجارت پيشه و ثروتمندى بود، كه 

همه ساله مردان را غرض سرپرستى تجارتش استخدام مى كرد و قسمتى از مفاد آن را به 

عنوان مضاربت به ايشان مى داد.

چون حضرت محمد � به صداقت، امانتدارى و اخالق نيكو شهرت داشت، خديجه  

از محمد � تقاضا كرد تا به منظور سرپرستى مال تجارت وي همراه با غالمش ميسره به 

سفر شام برود حضرت محمد � به اين كار موافقت كرد و عازم شام شد. 

فعاليت

چرا خديجه2 حضرت محمد � را به سرپرستى اموال تجارتى خود برگزيد؟

ازدواج با خديجه2
چون حضرت محمد � با مفاد زياد به مكه برگشت و خديجه در مالش بركت و امانتى 

را مشاهده كرد كه قبل از آن نديده بود، و از جانب ديگر ميسره نيز از اخالق حميده، 

صداقت و امانتدارى محمد � حكايت كرد، خديجه شيفته  شخصيت و اخالق حضرت 

محمد صلى اهللا عليه وسلم شد، در حاليكه بسيارى از بزرگان قريش از او خواستگارى 

مى كردند ولى او موافقت نمى كرد.

ميان  در  نفيسه  همرازش،  و  خوانده  خواهر  با  را   � محمد  به  اش  عالقمندى  خديجه 

ازدواج  اين  با  نيز  او  و  كرد،  صحبت   � محمد  حضرت  با  مورد  در  نفيسه  گذاشت، 

موافقت نموده و موضوع را با كاكاهايش در ميان گذاشت.

حمزه بن عبدالمطلب، كاكاى آنحضرت � نزد كاكاى خديجه رفته از او خواستگارى 



46

كرد. به اين ترتيب دو ماه پس از بازگشت از سفر شام، ازدواج ايشان انجام يافت.

خديجه در اين وقت چهل ساله بود، در حاليكه حضرت محمد � بيست و پنج سال 

عمر داشت و او اولين زنى است كه حضرت محمد � با وى ازدواج كرد و تا خديجه 

زنده بود، زن ديگرى را به عقد نكاح خود نياورد.

فعاليت

عواملى كه خديجه شيفتة حضرت محمد � شد، چه بود؟ شاگردان با رهنمايي استاد 

ابراز نظر نمايند.

ثمرۀ ازدواج با خديجه2 
ثمرة اين ازدواج، دو پسر به نامهاى قاسم و عبداهللا 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.

زينب، رقيه، ام كلثوم در حيات پيغمبر � فوت نمودند اما فاطمه شش ماه پس از رحلت 

نبى كريم � وفات يافت تمام فرزندان پيغمبر � غير از ابراهيم از خديجه رضي اهللا عنها بودند.

آموختنی های درس�
 - امانتدارى و صداقت از صفات تاجر كامياب و موفق است.

 - ازدواج با خديجه2 را خداوند مقدر فرموده بود تا از رنج و درد پيامبر� بكاهد.

 - ازدواج با خديجه2 بيانگر عدم عالقمندى پيامبر� به لذات دنيوى است.

ارزيابی
1- حضرت محمد � و خديجه رضى اهللا عنها هنگام ازدواج چند ساله بودند، و خديجه 

عالقمندى اش را به ازدواج چگونه ابراز داشت؟

2- ثمرة ازدواج حضرت محمد � با خديجه2 چند فرزند بود؟

  کارخانه گی

چه عاملى باعث شد كه حضرت محمد � با خديجه2ازدواج كند، لطفا نكات 

عمده آنرا در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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 درس چهاردهم 

بناي کعبه و گذاشتن حجراالسود
حضرت محمد� )35( ساله بود كه قريش تصميم گرفت خانة كعبه را مجددا اعمار 
كند، كعبه تا آن زمان از قطعه هاى كوچك سنگ ساخته شده بود و سقف نداشت، چون 
بناى كعبه در اثر حوادث روزگار آهسته آهسته از بين مى رفت و به اثر آتش سوزى و 
سرازير شدن سيالب رو به خرابى نهاده بود، قريش مجبور گرديدند تا با توجه به مقام و 

ارزش كعبه، بناى آن را از مال حالل شان تجديد نمايند.

مشارکت قبائل در اعمار کعبه 
به تخريب ساختمان قديمى  اولين كسى كه  بيم و هراس زياد  از مشورة طوالني و  بعد 
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 ديوار هاى آن پرداختند.

فعاليت

چه كسى و چه وقت براى اولين بار خانه كعبه را بنا نهاد؟شاگردان با رهنمايي معلم محترم 
تبادل نظر نمايند.

حکميت حضرت محمد � در حل نزاع 
زمانى كه ديوارهاى كعبه اندكى بلند شد و به موضع گذاشتن حجر اسود رسيدند، قبايل 
را  قبيله مي خواست شرف گذاشتن حجراالسود  هر  و  اختالف كردند  هم  ميان  قريش 
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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ـ خداوند > خواست كه آن شخص حضرت محمد � باشد ـ وقتى سران قبايل حضرت 
محمد � را ديدند با يك صدا گفتند: او امين است، او را مى پذيريم.

درايت حضرت محمد � 
حضرت محمد � چادرى را خواسته و حجر اسود را در ميان آن گذاشت و از سران 
قبايل درگير تقاضا نمود تا از گوشه هاى چادر گرفته آنرا بلند نمايند تا آنكه حجر االسود 
در  گرفته  به دست خويش  را  آن حضرت حجراالسود  رساندند، سپس  موضعش  به  را 

جايش گذاشتند.
بدينگونه پيامبر � راه حل مناسبى را حكيمانه و عالمانه اختيار نموده، نزاع بزرگى كه 

نزديك بود شعله ور شود، خاموش ساختند.

فعاليت

چرا مردم به حكميت حضرت محمد � در حل نزاع راضى شدند؟ شاگردان بحث نمايند.

آموختنی های درس�
 - امانتدارى پيامبر � از درگيرى و جنگ ميان قريش جلو گيرى كرد.

 - رضايت قريش به حكميت پيامبر بيانگر مقام و منزلت اجتماعى آنحضرت � در 
ميان قريش بود.

 - حكم مسؤليت دارد كه مصلحت جانبين را در نظر داشته باشد.

ارزيابی
1- چرا قريش به اعمار مجدد خانه كعبه اقدام كردند؟

2- راه حل مناسبى را كه حضرت محمد � براى جلوگيرى از نزاع ميان قبايل قريش 
عملي كرد، چگونه بود؟

3- قبايلى كه در اعمار خانه كعبه مشاركت داشتند، چرا براى گذاشتن حجراالسود با هم 
اختالف نمودند؟

  کارخانه گی

حكايت مشاركت قبايل در اعمار مجدد خانه كعبه و حكميت حضرت محمد � در 
حل نزاع را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس پانزدهم 

بشارت هايی 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 فالكت و بد بختى نجات داده و انسان 

جديدى را بسازد كه با گذشته كامال 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 امت هاى گذشته مژده ظهور پيامبرى را داده و قرآن كريم در 

چندين جا به آن مژده ها اشاره مى كند.

ابراهيم' دعا كرد تا در ميان عرب پيامبرى از خود شان برگزيند، خداوند > دعاى 

ابراهيم' را اجابت نموده و محمد� را برگزيد.

� á¼åÃÉë²ßhàÈßÆ�ßÍ ß» á³åá�=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÃ à»ë·ß£àÈßÆ� ß́ åI>ßÈßA� á¼åÃáÉß· ß¢�Çà·áJßÈ� á¼ àÃá¿åº� â×Ç àiße� á¼åÃÉåª� áOß£áE=ßÆ�>ß¿çEße�
�] سوره بقره، آية 129[ ترجمه: اى پروردگار ما، و بفرست در  à¼É å³ßá�=� àhÈåhß£á¶=� ßKá¾ß?� ß́ ç¾åC
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، 

� çÊëºàáÙ=�çå�ç¿¶=� ß¹Ç àiçf¶=� ßÁÇ à£åFçJßÈ� ßÀÈådç¶= � :بشارت داده و در قرآن كريم از آن حكايت مى كند

     �åf ß³á¿àá�=� åÀ ß¢� á¼ àÂ>ßÃá¿ßÈßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� á¼ àÂàfàºá@ßÈ� å̧ Éåá�åáÝ=ßÆ�åÌ=ßeáÇçJ¶=� å�� á¼ àÂßbá¿ å¢�>âEÇàJ á³ßº�àÄß¾Æ àbåß��Ëådç¶=
است  امى  نبى  كه  پيامبرى  از  مى كنند  پيروى  آنانيكه  157[ترجمه:  آية  اعراف،  ]سوره 

آنكه مى يابند صفت او را نوشته نزد خويش در تورات وانجيل، مى فرمايد ايشان را به كار 

پسنديده ومنع مى كند ايشان را از كار ناپسنديده. 
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فعاليت

ابراهيم' چه وقت دعاى متذكره را نمود؟ شاگردان مباحثه كنند.

�ácåCßÆ� :چنانچه عيسى ' نيز به رسالت پيامبر� بشارت داده است، خداوند مى فرمايد

�åÌ=ßeáÇçJ¶=� ßÀåº� çËßbßÈ�ß á�ßE�>ßå��>â® ëb ßràº� á¼ à³áÉß¶åC�åç�=� à¹Ç àiße�Êë¾åC� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE�>ßÈ� ß¼ßÈáfßº� àÀáE=�Î ßjÉ å¢� ß¹>ß®
� ]سوره الصف، آية 6[. ترجمه: وچون گفت  àbßá�ß?�àÄàá�=�Ëåbá£ßE� áÀåº�ÊåIá@ßÈ� æ¹Ç àißfåE�=âf ënßFàºßÆ
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 مى آيد بعد از من كه نام 

او احمد است.  

به آنان دستور  پيامبران از رسالت حضرت محمد� اطالع داده و  خداوند> به همه 

داده بود تا به پيروان شان بگويند تا هرگاه زمان پيامبر� آخر الزمان را دريابند، به او 

�>ßß��ß�ëÉåFç¿¶=� ß±>ßNÉåº�àç�=�ßd ß]ß?�ácåC ßÆ � :ايمان آورده و از وى پيروى كنند، خداوند> مى فرمايد

� ß¹>ß®�àÄç¾ àf àrá¿ßJß¶ßÆ�åÄåE� çÀà¿åºáÖàJß¶� á¼ à³ß£ßº�>ßå�� ã±ëb ßràº� ã¹Ç àiße� á¼ à²ßÐ> ßQ� ç¼àM�æÍ ß» á³ åUßÆ� æH>ßJå²� áÀåº� á¼ à³àJáÉßIßA
 � ßÀÈåb åÂ> çn¶=� ßÀåº� á¼ à³ß£ßº�>ß¾ß? ßÆ�=Æ àbßÃ ám>ßª� ß¹>ß®�>ß¾áeßfá®ß?�=Çà¶>ß®�Ëåf áqåC� á¼ à³å¶ßc�Îß· ß¢�áà�ád ß]ß?ßÆ�áà�áeßfá®ß?ß?
]سوره آل عمران، آيه 81[ ترجمه : وهنگاميكه گرفت اهللا 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 نسخه هاى تورات و انجيل موجوده، تحريف هايى وارد شده و اسم محمد� كه  

در آن صراحتاً مذكور بود، حذف شده است.
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فعاليت

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

مژده بعثت او را حذف كرده اند؟

بشارت های علمای اهل کتاب به رسالت حضرت محمد� 

در داستان اسالم آوردن سلمان فارسى / آمده است، وى از راهب عموريه كه او را 

نزديك زمان وفاتش ديده بود، شنيد كه مي گفت: پيامبرى بر دين ابراهيم در سرزمين 

عرب مبعوث مى شود، در نخلستانى مهاجر مى شود، نشانه هايى دارد، او هديه را مى پذيرد 

و صدقه نمى گيرد )نمى خورد(، ميان دو شانه اش مهر نبوت است، اگر مى توانى به آن 

سرزمين بروى اين كار را بكن ..

سپس سلمان / به مدينه مى آيد، با حضرت محمد� پس از هجرت شان در مدينه 

اسالم  � مشاهده مى كند و  را در وجود آنحضرت  نشانه ها  روبه رو مى شود، و همان 

مى آورد.

همچنان علماى يهود از قرب و نزديكى زمان بعثت پيامبر� خبر داده اند، از آن جمله 

اقامت گزيد و  بنى قريظه  تيهان است؛ وى از سرزمين شام خارج شده و در  ابو  داستان 

دو سال قبل از بعثت پيامبر� وفات كرد. او نزديك زمان وفاتش براى مردم بنى قريظه 

گفت: اى مردم يهود! مى دانيد چرا به اين سرزمين آمده ام؟ گفتند: تو خودت بهتر مي 

دانى، گفت: من درين شهر آمده ام انتظار ظهور پيامبرى را مى كشم كه زمان بعثت آن 

نزديك است، من آرزو مى برم آن پيامبر مبعوث شود و از وى پيروى نمايم.

ازين جاست كه يهود براى اعراب مدينه مى گفتند: 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 مى كند، ولى گمان نمى كردم كه از جمله شما)اعراب( باشد.
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فعاليت

چند بشارت در مورد بعثت حضرت محمد� را نام بگيريد.

آموختنی های درس�

- اهميت بعثت وفضيلت پيامبر� و ذكر جناب ايشان در كتب سماوى گذشته.

- عالقه مندى علماى اهل كتاب )يهود و نصارى( به قرب زمان بعثت و ايمان شان به 

رسالت پيامبر� 

ارزيابی

1- سلمان فارسى/ چه بشارتى را در مورد ظهور پيامبر � شنيده بود؟

2- چرا ابراهيم' به فرستادن پيامبرى دعا كرد؟

3- عيسى' در مورد ظهور پيامبر� چه بشارت داد؟

  کارخانه گی

پنج بشارت از جمله بشارت هايى را كه در مورد بعثت پيامبر� خوانديد در كتابچه هاى 

خود بنويسيد.
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 درس شانزدهم 

فضايل اخالقی حضرت محمد� قبل از بعثت

حضرت محمد� با فكر صائب، زيركى و ژرف انديشى، اهداف عالى را دنبال مى كرد، 

ازين جهت خصوصيّات عالى و برازنده اي در وجود آنحضرت� نمايان بود.

حضرت محمد� با فطرت بى آاليش خويش از خرافات دورى مى گزيد و از آوان 
كودكى و نو جوانى از معبودان باطل نفرت داشت.

تقاليد جامعه جاهلی و پيامبر� در عنايت الهی 
اى كه جوانان  شايسته  نا  كار هاى  و  رواج هاى جاهلى  و  از رسم  را  پيامبر�  خداوند 

طبيعتاً  آنرا انجام مي دادند در حفظ خود قرار داده بود، عنايات الهى ميان آنحضرت� 
و آن رسوم و رواج هاى باطل حايل مى گرديد. 

انجام  به كار هايى كه مردم دوره جاهليت  روايت شده، آنحضرت� فرمود: ) هرگز 
مى دادند، اراده نكردم، مگر دو بار كه در هر بار خداوند> ميان من و اين كار ها مانع 
مى گرديد، تا آنكه مرا به رسالت شرفياب ساخت شبى به پسرى كه در بلندى هاى مكه 
بامن شبانى مى كرد 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 مى كنم، من 
به نخستين خانه مكه رسيدم و صداى موسيقى را شنيدم، پرسيدم:  تا آنكه  هم برخاستم 
اينجا چه خبر است؟ گفتند: عروسى فالن مرد و فالن 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

نمونه هاى ديگرى از كناره گيرى پيامبر� از خرافات را بگوييد.

فضايل اخالقی آنحضرت� از قول امهات المؤمنين 
نزد  از هيبت فرشتة وحي هراسان  پيامبرى مبعوث شد،  به   �  هنگامى كه آنحضرت 
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خديجه آمد و در مورد حيات خويش ابراز نگرانى كرد، اما خديجه رضى اهللا عنها براى 
دلداري ايشان، در وصف ايشان كلمات و جمالت جاودانه يى بكار برد و فرمود: هرگز 
را  مهمان  فقير و درمانده كمك مى كنى،  به اشخاص  زيرا  نمى سازد؛  ترا خوار  خداوند 

اكرام و عزت مى نمايى و در امور حق هميارى و همكارى مى كنى. حضرت محمد� 
در ميان قوم خود از اخالق پسنديده و نيكو برخوردار بود، در حلم و بردبارى بزرگتر، در 

سخن راستگو تر، نرم خو تر، پاكدامن تر، نيكو كردارتر و امانتدارتر بود.

آنحضرت � هرگز شراب ننوشيده و از چيزهايى كه به نام بت ها ذبح و قربانى مى شد، 
نمى خوردند و در مراسم جشن بت ها شركت نمى نمودند.

از عايشه رضى اهللا عنها در بارة اخالق آنحضرت پرسيده شد، فرمود: اخالق ايشان قرآن 

بود، يعنى هر آنچه كه در قرآن كريم آمده است، پيامبر � به آن عمل مى نمود.

فعاليت

بدان  عنهما  اهللا  عائشه رضى  و  را كه خديجه  پيامبر  اخالقى  از فضايل  نمونه هاى عملى 
اشاره كرده اند بگوييد.

آموختنی های درس�
 - عصمت پيامبر� از خرافات و امور ناپسنديده حتى قبل از بعثت.

اعمال  از  را  او  خداوند>  امور  همه  در  و  بوده  الهى  عنايات  مورد  هميشه  پيامبر   -  
ناشايسته حفظ مي نمود.

ارزيابی

1- چرا حضرت محمد� قصد شب نشينى كرد و عنايت الهى چگونه مانع آن گرديد؟

2- خديجه2 چه وقت از فضايل اخالقى پيامبر � ياد آور شد؟

  کارخانه گی

عائشه2 گفته است: خلق آنحضرت� قرآن بود، اين مطلب را در كتابچه هاى خود 

تعبير نماييد.
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درس هفدهم

رويای صالحه و خلوت گزينی 

در درس هاى 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 مى ساخت؛ ازين رو به كارها و اخالق نيك شهرت داشت و از گناهان و آلودگى ها 

مصون ماند.

پيش زمينه های بعثت
چون پيامبر� به چهل سالگى نزديك شد، تأمالت سالهاى قبلى وى، فاصله ميان او و 

قومش را بيشتر ساخت. در اين دوران پيامبر� به خلوت گزينى و گوشه نشينى عالقه 

پيدا كرد و مقدارى توشه با خود گرفته راهى غار حراء مى گرديد. 

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 1.3 متر و ارتفاع آن دو متر مى باشد، و 

دو نفر پشت هم مى توانند 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 

با روح بى كران هستى خلوت  بود و 

وراى  در  كه  آنچه  بارة  در  و  نموده 

هستى نهان است، مى انديشيد.

سه سال پى در پى، يك ماه رمضان را 

در غار حراء سپرى مى نمود، عبادت و 

خلوت ايشان در آنجا، چند روزى را 

در بر مى گرفت، تا آنكه توشة ايشان به 

پايان مى رسيد، دو باره به خانه مى آمد 

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 

احتوا  ناچيز مردمان كه حيات شان را  مشغوليت هاى زمينى، غوغاى زندگى و رنج هاى 

كرده است، دور نگهدارد، و او را براى عهده گيرى مسئوليت بزرگى كه در انتظار وى 

بسپارد،  به وى  را  اينكه رسالت  از  قبل  پروردگار جهان،  اين رو،  از  است، آماده سازد. 

سه سال عزلت و خلوت نشينى را براى پيامبر� تقدير كرد، تا باآلخره شب دو شنبه، 

بيست و يكم ماه مبارك رمضان )دهم ماه اگست سال 610 ميالدى( جبرئيل ' به نزد 

پيامبر�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، خواب هاى خوب مى ديد، همين 

كه بيدار مى شد، دلش باز و شادمان بود، و فرداى آن شب، هر آنچه را كه در خواب ديده 

بود، به طور كامل در بيدارى مشاهده مى كرد، كه به اين نوع خواب، روياى صالحه يا 

صادقه گفته مى شود. 

ام المؤمنين عائشه رضى اهللا عنها روايت مى كند: " نخستين مرحلة وحى، روياى صالحه 

بود و رسول اهللا� هرچيزى را كه در خواب مى ديد، آن خواب چون سپيدة صبح در 

عالم واقع تحقق مى يافت. 
حکمت الهی در رويای صالحه

بيدارى، در  اينكه براى رسول اكرم� قبل از آمدن فرشته در  الهى در  شايد حكمت 

خواب وحى مى آمد، اين باشد كه اگر ناگهان فرشته بيايد، شايد دچار ترس و وحشت 

شود و از آن فرشته چيزى نياموزد، بنابر آن حكمت خداوند> بر آن شد تا در ابتدا در 

خواب وحى بيايد تا پيامبر� 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� روياى صالحه مدت شش ماه ادامه يافت، اما هيچ چيزى از 

قرآن كريم بر پيامبر� در خواب نازل نشده است، بلكه همة آن در بيدارى فرود آمده 

است.

فعاليت

كه            دهند  توضيح  همچنان  دارند،  بيان  را  وحى  و  صالحه  روياى  ميان  فرق  شاگردان 

قران كريم به كدام اين دو نوع، بر پيامبر� نازل شده است؟
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فايده های خلوت گزينی

از مراحل تزكية نفس و عرفان  با ذكر و عبادت خداوند>، يكى  خلوت گزينى توأم 

هوسبازى ها  و  شهوات  از  اجتناب  و  غفلت  كردن  دور  قلب،  روشنايى  براى  كه  است، 

صورت مى گيرد.

از جملة سنت هاى 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.

آموختنی های درس�

و خدا دوستى  قلب هاست  در  پرورش محبت خداوند>  و  تمرين  ـ خلوت گزينى،   

سرچشمة فداكارى و جهاد و زير بناى هر دعوت صحيح است.

ارزيابی

1 ـ حضرت محمد� در چند سالگى به پيامبرى مبعوث شد؟

2 ـ غار حراء در كجا قرار دارد، فاصله آنرا از مسجدالحرام تعيين نماييد.

3 ـ قرآن كريم در كدام تاريخ بر حضرت محمد� نازل شد؟

4 ـ پيامبر� پيش از بعثت، در غار حراء چه كارى انجام مى داد؟

  کارخانه گی

فوايد خلوت گزينى  پيامبر� و در مجموع،  اسباب گوشه گيرى  به  شاگردان، راجع 

براى انسان، يك مطلب بنويسند.
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درس هجدهم
مقام پيامبر بزرگوار

پيامبر عليه السالم در هيبت، بزرگوارى و وقار بى نظير بود، دوست و دشمن او را بزرگ 

مى پنداشتند و به اكرام و تعظيم به او مى ديدند 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 اخالق كامله 

اى ارزانى نمود كه دلها را بهم پيوند دهد و نفس ها را با هم يكجا سازد. چنانچه خداوند> 

در شأن وى فرمود: ))و انك لعلى خلق عظيم((. و همچنان حضرت عايشه رضى اهللا عنها 

در مورد اخالق پيامبر � گفته است: ))كان خلقه القرآن((. 

 � حضرت  آن  معجزه هاى  بزرگترين  از  را   � پيامبر  اخالق  مسلمان  دانشمندان   

مى دانند و تاكيد مى كنند كه داشتن چنين اخالقى در بين انسانها در ذات خود يك امر 

پيامبر صلى اهللا عليه وسلم بصورت خالصه  العاده است. بطور نمونه به چند صفت  فوق 

اشاره مى نماييم .

فعاليت

شاگردان از معجزه هاى ديگر پيامبر � نام بگيرند.

 نگهداری زبان
پيامبر � زبان خود را جزدر خير به حركت نمى آورد، سخن نمى گفت مگر اينكه در 

آن فايده و مصلحت مخاطب مى بود، به اعطاى حق به حقدارش امرمى فرمود، بدگويى 

و جدل نمى كرد و بر زبان خود تسلط كامل داشت.

 الفت با اصحاب
پيامبر � با يارانش طورى برخورد مى كرد كه هر يكى از آنها چنين مى پنداشت كه 

مورد عنايت خاص پيا مبر � قرار دارد.

 تواضع حميده
و  ناتوانى  و  ضعف  روى  از  گز  هر  او  وفروتنى  تواضع  ولى  داشت  تواضع   � پيامبر 
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احساس ذلت نبود و هر گاه  وارد مجلسى مى شد يارانش را از برخاستن و اظهار تعظيم 

منع مى كرد و در مجلس در جايى كه خالى مى بود، مى نشست.

 دوری از خشونت
پيامبر �  بد زبان، سخت گوى، عيب جوى و فحش گوى نبود.

قهر نمی کرد
پيامبر صلى اهللا عليه و سلم در چيز هايى كه وابسته به خودش مى بود هيچگاه قهر نمى شد 

ولى در جايى كه حرمات خداوند> زير پاى مى شد، تا آنكه مرتكب جرم مجازات نمي 

شد و حد قايم نمى گرديد آرام نمى گرفت. 

 هيبت پيامبر صلی اهللا عليه و سلم 
از رعب، هيبت و وقار خاص  بود،  متواضع  نهايت  اينكه شخص  پهلوى  � در  پيامبر 

برخوردار بود و هر كس در مقابل ايشان زير تأثير قرار مى گرفت، و كسى هم پيش روى 

آن حضرت � جرأت بى ادبى نمى توانست.

گستاخترين سران مشركين در مقابلش جرأت خود را از دست ميدادند و شكست خورده 

مى شدند چنانچه پيامبر � مى فرمايد: نصرت بالرعب مسيره شهر! يعنى: با فاصلة يك ماه 

با رعب وهيبت بر دشمن نصرت داده شده ام.   

  مواردی از رعب پيامبر صلی اهللا عليه وسلم
1- عمروبن عاص / روايت مى كند: روزى پيامبر � مصروف طواف بيت اهللا بود، 

و گروهى از سران مشركين در نزديكى بيت اهللا نشسته بودند هر بارى كه پيامبر صلى اهللا 

عليه و سلم بر آنها نزديك مى شد بر وى استهزا مى كردند. پيغمبر عليه السالم بعد از ختم 

ايمان مشركين را سرزنش نموده فرمود: )يا معشر  با قوت  ايستاده  طواف باالى سر آنها 

قريش! شاهت الوجوه، وأرغم اهللا هذه المعاطس، لقدجئتكم بالذبح.(

ترجمه: اى گروه قريش رويهاى تان مسخ شود، خداوند اين بينى هاي)كبر و غرور( را 

خوار گرداند، من  براي قتل و هالكت شما آمده ام.

قهر  از  التماس و عذر خواهى مى خواستند  به  و  پاچه شدند  و  سرداران مشركين دست 

پيغمبر � كاسته شود.

2- ابوجهل دشمن سر سخت اسالم كه شخص فاجرو ظالم بود، كينه و حسد همواره او را 
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عليه پيامبر � هروقت مشتعل ميداشت، روزى شخصى شترى را به ابوجهل فروخت ولى 

ابوجهل حق وى را نمى داد 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 السالم 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 السالم 

فوراً با وى به خانه ابوجهل رفته دروازه را زد، ابوجهل آواز داد كيست؟ پيامبر � جواب 

داد محمد هستم، بيرون بيا. ابوجهل در حالى از خانه بيرون شد كه روحيه اش را از دست 

داده و رنگش زرد شده مثل كالبدى بى روح  نزد آنحضرت ايستاد شد. پيامبر � برايش 

فرمود: حق اين شخص را برايش بده، ابوجهل از ترس پيامبر � حق آن شخص را آورد و 

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، 

فرا  ترس  را  سراسرجانم  شنيدم  را  محمد�  آواز  و  شد  زده  ام  دروازه  وقتيكه  گفت: 

گرفت و بى اختيار پيشرويش ايستاد شدم ! 

3- حضرت عمر / با همه قساوت قلبى و قوت جسمى كه داشت، روزيكه با خشم  و 

سوء قصد بجان آنحضرت � به دار ارقم وارد گرديد و شمشير برهنه در دست داشت، 

پيش ازينكه ايمان بياورد پيامبر � از دوطرف بازوهايش گرفت وبا قوت تكان داد و به 

لهجه تند وي را مخاطب قرار داد: عمر! آيا بخود نه مى آيى! و يا اينكه خداوند> مثل 

وليد بن مغيره به زبان وحى خوار و ذليلت بگرداند. 

ايمان  و  خواند  شهادت  كلمه  بياورد،  دهن  به  سخني  اينكه  بدون  بدست  شمشير  عمر 

آورد.

فعاليت

 شاگردان به كمك استاد يك مورد ديگر هيبت رسول � را بيان دارند.
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7- شجاعت و غيرت پيامبر�
حضرت انس/ مى گويد)) كان رسول اهللا � أحسن الناس وأجودالناس، و أشجع 

الناس(( رسول اهللا � نيكوترين مردم و سخى ترين مردم و دليرترين مردم بود. 

حضرت انس / مى گويد: يك شب اهالى مدينه منوره در اثر شنيدن آوازى شديد 

با اسب   � پيامبر  اما مشاهده كردند كه  ترسيدند و بسوى مصدر آواز شنيده شتافتند، 

سوار و شمشير در گردن پيشروى آنها مى آيد، ومى فرمايد: نترسيد، نترسيد، ِچيزى نيست.

انجام اين چنين اعمال تنها از كسى متصور مى باشد كه دلش از شجاعت مملو وسرشار است.

پيامبر � صحابه را به هجرت امرميداد ولى خودش به تنهايى در بازار هاى مكه گشت و 

گذار نموده مشركين را دعوت مى كرد و رسالت خود را به پيش مى برد.

آموختنی های درس�

 - اخالق پيامبر � قرآن است.

 - پيامبر � داراى شخصيت كامل بود.

 - بزدلى يك نقيصه و كمبود در شخصيت انسان است.

ارزيابی
1- برخورد پيامبر� را بايارانش بيان داريد.

2- پيامبر� در چى وقت به خشم ميامد؟ توضيح بدهيد.

3- قصة عمروبن عاص / راجع به هيبت پيامبر � را بيان داريد.

4- حق شخص مسافر را از ابوجهل كى گرفت؟ مختصراً بيان داريد.

  کارخانه گی

دربارة شخصيت آنحضرت � معلومات خود را بنويسيد كه از پانزده سطر كم نباشد.
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 درس نزدهم
نزول وحی 

قبًال خوانديد، هنگامى كه محمد� به چهل سالگى نزديك شد، از قوم و شهر خود 

نمود و در غار حراء خلوت گزين شد. در غار حراء جبرئيل'  اختيار  نشينى  گوشه 

را پى  نزول وحي  ادامة  اين درس  را آورد، كه در  پيام خداوند>  و  فرود آمد  بر وى 

مى گيريم.

آغاز وحی

شب دو شنبه 21 ماه مبارك رمضان، محمد� در حالى كه در غار حراء مشغول عبادت 

و تفكر بود، ناگهان فرشتة وحي)جبرئيل '( نزد او فرود آمد و گفت: بخوان، پيامبر 

� گفت: من خواننده نيستم، پيامبر� حكايت مى كند: 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 

�&� ß°ß· ß]�Ëådç¶=� ß́ ëEße� å¼ ái>åE�á?ßfá®=� :نيستم؛ براى سومين بار مرا فشرد و رهايم كرد و گفت

�áß��>ßº� ßÁ> ßjá¾Ý=� ß¼ç· ß¢�&� å¼ß·ß̄á¶>åE� ß¼ç· ß¢�Ëådç¶=�&�à½ßfá²Ù=� ß́ èEße ßÆ�á?ßfá®=�&� æ°ß· ß¢� áÀåº� ßÁ> ßjá¾Ý=� ß°ß· ß]
á¼ß·á£ßÈ *� »سورة العلق: آية 1 ـ 5« ترجمه: 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 نمى دانست. 

پيامبر� بعد از تلقى اين آيات، با دلى لرزان نزد همسرش، خديجه بنت خويلد رضى اهللا 

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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مى دارى، بار درماندگان را به دوش گرفته و بينوايان را يارى مى رسانى، مالت را به تهى 

دستان مى بخشى، مهمان را گرامى مى دارى و در راه حق مردمان را يارى مى دهى ".

فعاليت

خديجه2 از چه چيز فهميد كه خداوند حضرت محمد�را خوار نمي سازد و سبب 

خوف پيامبر� 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 بخش هايى از انجيل را به زبان عبرانى مى نوشت.

خديجه به ورقه گفت: پسر كاكا از برادر زاده ات )محمد �( بشنو! ورقه گفت: برادر 

زاده چه ديدى؟ پيامبر�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 

مى بودم، اى كاش زمانى كه قومت ترا اخراج مى كنند، زنده مى بودم. پيامبر�با تعجب 

مگر  نياورده،  مردى همچو  هيچ  بلى،  ورقه گفت:  مى كنند؟  اخراج  مرا  آنها  آيا  پرسيد: 

اينكه قومش با وى به دشمنى برخاسته اند. اگر روزى فرا رسد و من زنده باشم، ترا جداً 

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 مى فرمايد: 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 

�&�áe ådá¾ß@ßª � á¼à® �&� àfëM çbàá�= �> ßÃèÈß? پيچاندند، همان بود كه خداوند> اين آيات را فرستاد: �يا�

áf *� سورة المدثر ـ آية 1 ـ 5 àRáÂ>ßª�ßh áQèf¶= ßÆ�&�áfëÃ ßìßª� ß́ ßE>ßÉåM ßÆ�&�áë� ß³ßª� ß́ çEße ßÆ
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 

اعالن رسالت، از شهر مكه اخراج مى كنند، درين مورد شاگردان ابراز نظر نمايند.

اقسام وحی

وحى به گونه هاى ذيل بر پيامبر� فرود مى آمد

1 ـ روياى صادقه: چنانكه خوابى مى ديد و فردا همانند سپيدة صبح تحقق مى يافت. 

2 ـ الهام: فرشته ـ بدون آنكه ديده شود ـ در قلب پيامبر� القاء مى كرد.

3 ـ وحى با صدايى همانند بانگ جرس در وجود آنحضرت�طنين انداز مى شد، اما 

خود فرشته بر آنحضرت ظاهر نمى گرديد. اين نوع وحى بر پيامبر�از همه دشوارتر بود.

تا آنچه را كه  پيامبر�سخن مى گفت،  با  به صورت مردى ظاهر مى شد و  ـ فرشته   4

كرام  گاهى صحابه  گاه  نوع وحى  اين  در  بسپارد.  خاطر  به  پيامبر�  مى گويد،  فرشته 

ملك را مى ديدند.

اين  به  بار  ـ فرشته در شكل و صورت اصلى خود پديدار مى گردد؛ جبرئيل'دو   5

صورت به پيامبر� ظاهر شده است.
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پيامبر�وحى  به  از باالى هفت طبقة آسمان،  6 ـ آنچه را خداوند> در شب معراج 

كرد.

7 ـ كالم مستقيم خداوند> بدون واسطة فرشته، كه اين براى موسى'به طور قطعى 

و براى پيامبر ما� در حديث اسراء ثابت شده است.

آموختنی های درس�

افسردگى،  پديده هاى خوف،  اين رو  از  بشرى داشت،  بود و طبيعت  پيامبر�بشر  ـ   

حسرت و اندوه بعد از ديدن جبرئيل بر وى مستولى گرديد.

آمادگى  رسالت،  مسئوليت  پذيرفتن  براى  قبل  از  و  بود،  )ناخوان(  امى  پيامبر�  ـ   

نداشت.

اين آزمون بزرگ  با  اراده بود، وبا استوارى كامل  با   ـ خديجه2، زنى خردمند و 

برخوردكرد.

 ـ بر پيامبر�، انواع هفتگانة وحى از جانب خداوند>آمده است.

ارزيابی

1 ـ ورقه بن نوفل به حضرت محمد�چه گفت؟

2 ـ مدت انقطاع وحى چند روز بود؟ درين مدت پيامبر�چه حالتى داشت؟

3 ـ وحى به چند شكل به پيامبر�مى آمد؟ از جمله الهام را تعريف كنيد.

4 ـ آيت يا أيها المدثر چه وقت به آنحضرت�نازل شد؟

  کارخانه گی

شاگردان اقسام وحى را مفصًال در كتابچه هاى خود بنويسند. 
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درس بيستم

موقف خديجه2 در آغاز نبّوت

در درس هاى 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

مرا  گفت:   2 خديجه  به  و  برگشت  خانه  به  لرزان  قلب  با  حراء  غار  پيامبر�از 

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 مى دارى، باردرماندگان را به دوش گرفته و بينوايان را يارى 

مى رسانى، مالت را به تهى دستان مى بخشى، مهمان را گرامى مى دارى و در راه هاي حق 

يارى مى دهى ".

اين موقف خديجه 2 در قبال وحى، داللت به گستردگى ادراك وى دارد؛ زيرا او 

بين واقعيت زندگى پيامبر� و آنچه كه شنيد فورا مقايسه كرده به اين نتيجه رسيد: كسى 

كه با مكارم اخالق متصف باشد، هرگز خداوند >او را خوار و ذليل نمى سازد.

قوانين  و  سنت ها  به  و  شد،  رهنمون  فطرى  ايمان  به  زود   2 خديجه  ترتيب  اين  به 

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

اخالق حميده و فضايل عاليه دارد، هيچ بشرى در حيات طبيعى خود، به آن دست نيافته 

و  فطرى  كمال  خصلت هاى  همسرش،  وجود  در  كه  داشت  كامل  يقين  خديجه  است. 

محاسن اخالقى فراوانى وجود دارد كه موفقيت و كاميابى او را تضمين و پيروزى وى را 

تحقق مى بخشد.
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خديجه2 براى اثبات اين قول خود، به اخالق عالية پيامبر�استدالل كرد؛ زيرا در 

تاريخ جوامع بشرى، ديده نشده، كسى را كه خداوند> با اخالق حميده و خصلت هاى نيكو 

مزين بسازد، سپس در حيات طعم خوارى را به او بچشاند. واضحاً حضرت محمد�در 

بلند ترين قلة مكارم اخالق قرار دارد، و فطرتاً خداوند>  او را چنين آفريده است.

فعاليت

خديجه از كجا دانست كه پيامبر� را خداوند هرگز خوار نمى سازد؟

خديجه2صحبت  سالم  درك  و  پيامبر�  نيكوى  خصلت هاى  به  راجع  شاگردان 

نمايند.

ورقه بن نوفل

خديجه2 تنها به ذكر مكارم اخالق 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 

 � تقوية قلب حضرت محمد  استوارى و  نيكى در  تأثير  برد. سخنان ورقه  ـ  مى كشيد 

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 السالم را دارد. 

نقش خديجه در زندگی پيامبر�

دعوت  امور  پيشبرد  در  و  بعثت  تا  ازدواج  از  ـ  آنحضرت�  زندگى  خديجه2در 

از  داشته،  بارزى  شخصيت  خود  قوم  ميان  در  وى  زيرا  كرد؛  بازى  مهمى  بسيار  نقش  ـ 

شايستگى، اخالق عالى، مهربانى، بردبارى، دانايى، قاطعيت وغيره مكارم اخالق 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 خديجه2يك 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، رنج ها و مشكالتى را 

كه در اين راه متحمل مى شود، كامال 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 مى كرد.

دعوت به سوى خدا، بزرگترين كاريست كه انسان انجام مى دهد، اگر يك دعوتگر به 

داشتن همسر نيكوكار و با كفايت توفيق يابد، اين پيروزى بزرگ است. رسول اهللا� 

فـــرموده است:  الدنيا متاع و خير متاع الدنيا المرأ ه الصالحه" دنيا همه اش متاع است، و 

بهترين متاع دنيا همسر صالحه مى باشد".

از سوى ديگررسول اهللا�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 مى داشت. 

پيامبر�رشك  زنان  از  هيچ يك  به   " مى گويد:  باب  اين  عائشه2در  المؤمنين،  ام 

نمى بردم، چنانكه به خديجه مى بردم؛ در حالى كه من او را نديده بودم، اما پيامبر�از 

وى زياد ياد مى كرد، و گاهى گوسفندى مى كشت، و گوشت آن را توته توته نموده به 

دوستان خديجه مى فرستاد، احيانا از روي رشك مى گفتم: گويا در دنيا غير از خديجه 

زن ديگرى نبوده است! خداوند بهتر از خديجه به تو ارزاني فرموده است، پيامبر�مى 

ايمان آورد وقتيكه مردم بمن كفر  بمن  او  نداده؛  بمن  از خديجه  بهتر  فرمود: » خداوند 

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«. 



70

فعاليت

حرف هاى ورقه بن نوفل چه تأثيرى در روحية پيامبر�داشت؟

آموختنی های درس�

 ـ  اخالص 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

1 ـ ورقه بن نوفل چگونه شخصى بود؟

2 ـ يك نمونه از وفادارى پيامبر�نسبت به خديجة كبرى را بيان داريد.

3 ـ عائشه چرا از منزلت حضرت خديجه2 در نزد رسول اهللا�رشك مى برد؟

4 ـ هدف خديجه از بردن پيامبر� نزد ورقه بن نوفل چه بود؟

  کارخانه گی

رسول  دعوت  كار  در  خديجه2  حضرت  سازندة  و  فعال  نقش  به  راجع  شاگردان 

اكرم�در كتابچه هاى خود معلوماتى بنويسند.
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 درس بيست ويکم
ی مرحلۀ دعوت سِرّ

 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 مى داند كه پيامبر خدا> است؛ جبرئيل' بار دوم 

� á¼à®�&� àfëMçbàá�=�> ßÃèÈß?�>ßÈ �  :نزد وى آمد و آيات اول سوره المدثر را بر آنحضرت القا نمود

�áf*� )سورة المدثر 5-1( àRáÂ>ßª�ßh áQèf¶=ßÆ�&�áfëÃ ßìßª� ß́ ßE>ßÉåMßÆ�&�áë� ß³ßª� ß́ çEßeßÆ�&�áeådá¾ß@ßª
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.

بود كه ديگر دوران راحت سپرى شده ودر  امر  اين  اين آيات، درحقيقت اعالم  نزول 

پيش روى مسئوليت سترگى قرار دارد كه ايجاب بيدارى و باال زدن آستين را مى نمايد، 

بايد مردمان را رهنمايى كرد و با وحى انس گرفت و براى غلبه بر رنجها از وحى الهى 

كمك طلب كرد.

تبليغ  به  كه  مى سازد  مكلف  پيامبر�را  خداوند>  المدثر،  سورة  نخستين  آيات  در 

رسالت خود بپردازد، كه با توجه به حكم آيات مباركة فوق، در چند محور زير خالصه 

مى شد: 

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�و 

تحت رهبرى خردمندانة ايشان تحقق يابد.
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فعاليت

�áë� چه مفهومى را استنباط مى نماييد؟ با رهنمايي  ß³ßª� ß́ çEßeßÆ�&�áeådá¾ß@ßª� á¼à®� از آية مباركة

استاد شاگردان اظهار نمايند.

آغاز دعوت سری

بعد از نزول آيات نخستين سورة المدثر، پيامبر�دعوت به دين اسالم 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 مى شد؛ از اين رو دستيابى به هدف اصالحى 

در مكه، نسبت به مناطق ديگر بسيار مشكل و دشوار بود. البته اين كار نياز به عزمى راسخ 

داشت تا در برابر مصيبت ها و فاجعه ها تزلزل ناپذير باشد، بنابرآن حكمت الهى ايجاب 

تعصب  پرستى خود  بت  دين  در  كه  مكه،  مردم  براى  و  بوده  سّرى  مى كرد كه دعوت 

داشتند، كارى ناگهانى نباشد.

دعوت  اسالم  به  را  قريش  عمومى،  مجالس  پيامبر�در  مرحله،  حساسيت  به  توجه  با 

نمى كرد، و نه كسى را كه با وى قرابت نزديك و يا از قبل معرفت نمى داشت.

مراحل دعوت اسالمی

مى توان تاريخ دعوت محمدى�را به دو دورة عمده تقسيم كرد.

1 ـ دورة مكى، كه تقريبا 13 سال بود.

2 ـ دورة مدنى، كه ده سال كامل؛ يعنى تا زمانى كه پيامبر�به لقاء اهللا 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 اسالمى از آن عبور كرده است، آشكار 

مى گردد؛ بنا برآن دورة مكى به سه مرحله تقسيم مى شود: 
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1 ـ مرحلة دعوت سّرى، كه از آغاز بعثت تا سه سال دوام داشت.

الى  بعثت  از آغاز سال چهارم  اين مرحله  ـ مرحلة اعالن دعوت در ميان مردم مكه؛   2

اواخر سال دهم ادامه يافت.

3 ـ مرحلة دعوت و انتشار اسالم در بيرون مكه؛ كه اين مرحله از اواخر سال دهم بعثت تا 

زمان هجرت آنحضرت�به مدينه منوره ادامه داشت.

فعاليت

دعوت اسالم در ابتدا چرا بيشتر متوجه اهل مكه ساخته شده بود، در حالى كه پيامبر� 

فرستادة خداوند براى رهنمايى همه انسانها بود؟ نظر بدهيد.

آموختنی های درس�

پيامبر�در سالهاى نخستين بعثت، كار دعوت را مخفى نگه مى داشت، و فقط كسانى 

را به اسالم دعوت مى نمود كه يقين مى داشت ايمان مى آورند؛ اين كار رهنمودى است 

براى ساير دعوتگران در باب مشروعيت بكار گيرى احتياط واسباب ظاهرى. البته اتخاذ 

قرار  تعارض  در  اهللا>  به  توكل  اصل  با  كه  دارد  مشروعيت  جايى  تا  الزمه  احتياطات 

نگيرد.

انعطاف  و  مروت  مى تواند  ـ  باشد  كه  هر عصرى  در  ـ  مسلمان  دعوتگر  هر  رو،  اين  از 

پذيري الزم 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 مى كند، به كار گيرد. 
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ارزيابی

1 ـ محورهاى اصلى دعوت پيامبر� در نخستين سالهاى بعثت چه بود؟

2 ـ تاريخ دعوت محمد�به چند دوره، و هر دورة آن به چند مرحله تقسيم مى شود؟

3ـ  پيامبر�چرا دعوت خود را مخفى نگه مى داشت؟ در حالى كه وظيفه داشت رسالت 

خود را به جهانيان برساند.

4 ـ اتخاذ احتياطات الزم در باب دعوت، تا كجا جايز و مشروع است؟

  کارخانه گی

شاگردان راجع به فوايد و اهميت سّرى بودن دعوت در نخستين مراحل كار دعوتگرى، 

در كتابچه هاى 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 اسالم آغاز كرد؛ 

طبيعى بود كه دعوت را از خاندان و دوستان نزديك خود شروع نمايد. نخستين كسانى 

كه به دين اسالم 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 اهللا 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 

از  بعد  كه  بود  اولين شخصى  او  همچنان  شنيد،  محمد�  مبارك حضرت  زبان  از  را 

رسول اهللا� قرآن را تالوت كرد و اولين انسانى بود كه از رسول اهللا� 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 تالوت شد.

علی بن ابی طالب:  از جملة خورد ساالن على/نخستين كسى بود كه به دين 

مبين اسالم گرويد، وي در آن زمان ده سال عمر داشت.

از نعمت هاى خداوند> بر على رضى اهللا عنه اين بود كه او قبل از اينكه به آيين مقدس 

اسالم مشرف شود، در آغوش آنحضرت�تربيت يافت و بزرگ شد؛ زيرا پيامر � 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 دره هاى مكه مى رفت و با خود 

على را مخفى از پدر و كاكاهايش، مى برد، و در آنجا هر دو نماز مى گزاردند، سپس شام 

بر مى گشتند.

زيد بن حارثه: از طبقة برده گان، زيد بن حارثه اولين كسى بود كه اسالم آورد. زيد 

محبوب پيامبر�، غالم و پسرخواندة ايشان بود. وقتى پدر وخانواده زيد به مكه آمدند 
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تا او را از رسول اهللا� خريدارى و آزاد نمايند، پيامبر� اختيار اين كار را به خود زيد 

واگذار كرد، تا خود انتخاب كند كه با پدر و قوم خود مى باشد، 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 مى دهى؟ زيد گفت: بلى، من از اين شخص چيزى ديده ام كه هرگز نمى توانم 

كسى را برگزينم. پس از آن نبى كريم� آزادى زيد وبه تبنى گرفتن او را اعالن كرد.

فعاليت

يا  بودند  از كدام طبقه بودند؟ آيا مخاطبان اسالم طبقة خاصى  پيامبر اسالم�  پيروان 

خير؟ در اين باره نظر بدهيد.

ابوبکر بن ابی قحافه: از جملة مردان آزاد، ابوبكر اولين كسى بود كه به پيامبر� 

بود.      � اهللا  رسول  دوستان خاص  و  ياران  جملة  از  بعثت،  از  قبل  ابوبكر  آورد.  ايمان 

پيامبر � در مورد اسالم ابوبكر مى فرمايد: " من هيچ كس را به اسالم دعوت نكردم، 

مگر اينكه تردد و دو دلى نشان داد، بغير از ابوبكر؛ چون او را به اسالم دعوت كردم، بال 

درنگ ايمان آورد ".

ابوبكر در ميان  بود؛ زيرا  بلكه اسالم يك امت  نبود،  ابوبكر، اسالم يك شخص  اسالم 

قريش جايگاه خاصى داشت، از اخالق نيكو برخوردار بود و مردم در بسيارى امور به وى 

مراجعه مى نمودند. 

نقش ابوبکر در گسترش دعوت اسالمی

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

ديگران به دين اسالم كرد، ديرى نگذشت كه بهترين جوانان مكه به دعوت ايشان لبيك 

گفته ايمان آوردند، كه عبارت بودند از: 
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ابى وقاص )17  بن  الرحمن بن عوف )30 ساله(، سعد  عثمان بن عفان )34 ساله(، عبد 

ساله(، طلحه بن عبيد اهللا )13 ساله( و زبير بن العوام )12 ساله( رضى اهللا عنهم. 

اين پنج قهرمان، نخستين ثمرة اسالم ابوبكر صديق بود كه دعوت او را پذيرفتند، سپس 

در حضور آنحضرت� ايمان آوردند.

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 اهللا 

پسران مظعون، عبيده بن حارث، سعيد بن زيد، فاطمه بنت خطاب، اسماء و عائشه دختران 

ابوبكر رضى اهللا عنهم.

اما دستة سوم تعداد شان زياد بود، و مشهورترين آنها عبارت بودند از: 

عبد اهللا بن مسعود، عبد اهللا بن جحش، جعفر بن ابى طالب و همسرش اسماء بنت عميس، 

خالد بن سعيد بن عاص، صهيب بن سنان رومى، ابوذر غفارى، بالل حبشى. 

عده اى از زنان جوان كه يكجا با شوهران خود ايمان آوردند، شامل همين دستة سوم 

مى باشند.

دختران پيامبر�: از جملة نخستين مؤمنان، دختران پيامبر�: زينب، رقيه، ام كلثوم 

و فاطمه بودند. اينان قبل از بعثت رسول اكرم�هم گرويدة اخالق نيكو و حسن سلوك 

و پاكيزگى پدر بزرگوار خود بودند، بنابرآن خاندان پيامبر�، يك خاندان الگو براى 

همه خاندان هاى مسلمان است.

فعاليت

شاگردان عزيز! ايمان آوردن زنان جوان با شوهران ايشان در آغاز بعثت�، به چه چيز 

داللت مى نمايد؟ آيا زن مى تواند دوشادوش مرد در عرصة دعوت فعاليت نمايد؟ 
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آموختنی های درس�

 ـ از موفقيت هاى يك دعوتگر اين است كه اقارب نزديك و اعضاى خانوادة او قبل از 

ديگران به اهداف و آرمان هاى وى باورمند باشند.

 ـ ابوبكر صديق /، دومين شخصى بود كه بعد از پيامبر� در نشر اسالم در ميان 

اهل مكه نقش فعال داشت.

از طبقات مختلف جامعه  نمايندگى  تشكيل مى دادند كه  افرادى  را  اسالم  پيشتازان  ـ   

مى نمودند، از اشراف و ثروتمندان تا برده ها و مستمندان. 

ارزيابی

1 ـ اولين كسى كه از نوجوانان اسالم آورد، چه كسى بود؟

2 ـ كدام اشخاص توسط ابوبكر صديق/ به دين مقدس اسالم مشرف شدند؟

3 ـ زيد بن حارثه چه نسبتى به حضرت پيامبر� داشت؟

  کارخانه گی

شاگردان، نام پانزده تن از پيش آهنگان اسالم را در كتابچه هاى خود بنويسند.
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 درس بيست و سوم

دار االرقم

پيامبر� براى جماعت مسلمين كه ايمان خود را از مشركين قريش مخفى نگه مى داشتند، 

مركزى در نظر گرفت تا از چشم مشركان پوشيده به تربيه و تعليم آنها بپردازد. اين محل 

خانة ارقم /، از پيش آهنگان اسالم بود كه درعقب كوه صفا موقعيت داشت.

مدرسۀ مخفی دار االرقم

مسلمانان  كه  بود  شده  تبديل  مركزى  به  ارقم  خانة  اسالم،  دعوت  نخستين  سالهاى  در 

فرا مى گرفتند. در  را  تازه هاى وحى   � اهللا  از رسول  مخفيانه در آن جمع مى شدند و 

ياران  مى نمود؛  تالوت  قرآن  و  مى كرد  نصيحت  و  موعظه  آنان  به  پيامبر�  ارقم  دار 

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

حضور آنحضرت� مى گذاشتند. اين گروه مسلمان زير نظر شخص پيامبر� تربيت 

مى ديدند كه خود رسول اكرم� زير نظر رب العالمين پرورش مى يافت. بنابر آن دار 

ارقم بزرگترين مدرسة تربيتى و تعليمى بود كه بشريت تا اكنون شناخته است؛ زيرا استاد 

و مربى اين مدرسه، رسول اهللا� بود كه مربى و معلم همة بشريت مى باشد. بدين ترتيب 

گان  فرهيخته  با  پيامبر�  آن  در  و  بود،  جهان  دانشگاه  و  مدرسه  بزرگترين  ارقم  دار 

مسلمان ديدار و تبادل نظر مى كرد، كه در واقع يك تمرين عملى بود براى پاى بندى به 

سپاهى گرى، اطاعت، رهبرى، آداب و اصول.

تشكيل  را  مسلمان  نخستين جماعت  تا  داد  توفيق  پيامبرش  به  ارقم، خداوند>  دار  در 

توانست  آنحضرت�  دعوت،  سّريت  مرحلة  يعنى  مرحله،  دراين  كند.  سازماندهى  و 
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مردانى را تربيت نمايد كه پرچم توحيد، جهاد و دعوت را بدوش كشند و جزيرة العرب 

را تحت قلمرو خود در آورند و در خالل نيم قرن، فتوحات بزرگى را نصيب شوند.

فعاليت

در دار ارقم چه رابطه يى بين رسول اهللا� و يارانش بر قرار بود؟

رسول اهللا�، نخستين شخصيت محّرك اسالم بود، شخصيتى كه قدرت جذب و تأثير 

تاريخ كرة زمين  بشر در  ترين چهرة  را داشت، و در مجموع كامل  بر ديگران  گذارى 

شمرده مى شود.

ماده و مضمونى كه توسط رسول اهللا� در مدرسة دار ارقم تدريس مى شد، قرآن كريم 

بود و سعى مى كرد كه قرآن يگانه نصاب تعليمى و انديشة مركزى اين مدرسه باشد تا 

مطابق آن فرد، خانواده و گروه مسلمان تربيت يابند.

شاگردان اين مدرسه، مى دانستند كه قرآن كريم و دستورات رسول اكرم� دو اصل و 

مرجع قانون اساسى دعوت، زندگى، دولت و تمدن است.

نسل اول اسالم، قرآن كريم را از زبان مبارك آنحضرت� با جّديت، آگاهى و عالقه 

واقع  در  نسل  اين  فرا گرفت.  ايشان  رهنمود هاى  و  تعليمات  فهم  منظور  به  مندى شديد 

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.



81

اسباب انتخاب دار ارقم به حيث مرکز

پيامبر� روى چند سبب دار ارقم را به حيث مركز دعوت انتخاب كرد:

كه  نمى كرد  گمان  كسى  بنابرآن  نبود،  شده  شناخته  آوردن  اسالم  به  ارقم/  ـ   1

محمد� با يارانش در خانة ارقم گرد هم مى آيند.

2 ـ ارقم بن ابى ارقم / از قبيلة بنى مخزوم بود، و بنى مخزوم در صف اول مخالفت 

و جنگ عليه بنى هاشم قرار داشتند؛ بنابرآن بعيد مى نمود كه پيامبر� مركز خود را در 

خانة يكى از افراد دشمن قبيلة خود اتخاذ نمايد.

3 ـ ارقم به هنگام اسالم آوردن شانزده سال عمر داشت، روزى كه قريش در جستجوى 

پيدا كردن مركز تجمع مسلمانان مى شدند، در دل هيچ كس خطور نمى كرد كه او را در 

خانه هاى جوانان خورد سال صحابه جستجو كنند، بلكه در ذهنيت ها غالبا اين فكر خطور 

مى كرد كه محل تجمع آنها خانة يكى از افراد بنى هاشم 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؟

آموختنی های 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 مى شد، 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 مسئوالنه بدوش كشد.

ارزيابی

1 ـ دار ارقم در كجاى مكه موقعيت داشت؟

2 ـ پيامبر� در دار ارقم كدام مواد درسى را به مسلمانان آموزش مى داد؟

3 ـ هدف پيامبر� از مخفى شدن در دار ارقم چه بود؟

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

  کارخانه گی

شاگردان راجع به اهميت و نقش دار ارقم در مرحلة دعوت سّرى اسالم، يك مطلب در 

كتابچه هاى خود بنويسند.



83

  درس بيست و چهارم

مرحلۀ دعوت علنی

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

داشتند، بنابرآن پيامبر� مخفيانه مردم را به اسالم دعوت مى نمود و مسلمانان در دارارقم 

گوش  اكرم�  رسول  تعليمات  به  و  مى خواندند  نماز  مى شدند،  جمع  سّرى  بصورت 

مأمور  علنى  به دعوت  � چگونه  پيامبر  كه  درين درس خواهيم خواند  مى دادند،  فرا 

گرديد.

اعالن دعوت اسالم در مکه

سه سال از بعثت محمد� و دعوت سّرى ايشان سپرى شده بود كه آية مباركه:� َوأَنِْذْر 

َعِشيَرتََك األقَْربِيَن� سورÌ الشعراء: 214 " ترجمه: خويشاوندان نزديك خود را )از شرك 

و مخالفت با فرمان پروردگار( بترسان"  نازل شد وبه دنبال آن آية كريمه: �فَاْصَدْع بَِما 

كه  را  آنچه  كن  بيان  آشكارا  پس   "   94 الحجر:   Ìسور الُْمْشِرِكيَن�  َعِن  َوأَْعِرْض  تُْؤَمُر 

بدان فرمان داده مى شوى و به مشركان اعتنا مكن " بر پيامبر � فرود آمد؛ پيامبر� در 
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و  كفر  ناگوار  عواقب  از  را  آنان  و  كرد  دعوت  را  خود  نزديك  خويشاوندان  اول  قدم 

شرك بخداوند> هشدار داد. ابولهب، كاكاى پيامبر� با انتقاد ازين كار، پيامبر� را 

سرزنش كرد ولى ابو طالب، كاكاى ديگرشان با قاطعيت از وى حمايت نمود.

فعاليت

شاگردان عزيز! در بارة دشوارى وظيفة پيامبر� فكر كرده صحبت نماييد. 

در کوه صفا

روزى پيامبر� بر كوه صفا، در نزديكى كعبه مشرفه باال شد و با صداى بلند يكا يك  

خاندان هاى قريش را نام 

سوى  به  را  آنان  گرفته، 

خود فراخواند. 

آواز  شنيدن  با  قريشيان 

ـ  صفا  كوه  فراز  از  بلند 

ابالغ  جهت  عادتا  كه 

خبر مهمى بعمل مى آمد 

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 باالى شما را دارد؛ شما اين را 

باور مى كنيد؟

� بعد ازينكه گواهى  " پيامبر  ايم  نشنيده  تو دروغى  از  اكنون  تا  ما  " بلى!  " گفتند: 
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 اعالن نمود.

واکنش قريش

شخص  كه  ابولهب  ولى  كردند،  اختيار  خاموشى  پيامبر�  سخنان  مقابل  در  قريشيان 

سركش و لجوجى بود، با خشم و خشونت، خطاب به پيامبر� گفت: هالك شوى! به 

همين خاطر ما را به اينجا دعوت كردى؟ خداوند> در جواب اين حرف زشت ابولهب، 

�)سورÌ المسد :1(را نازل فرمود. َّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ سورة مباركة �تَب

فعاليت

شاگردان در كتابچه هاي خود مفهوم سورة مباركة المسد را بنويسند.

حمله بر بت پرستی

بعد از آشكار شدن دين مقدس اسالم، رسول اهللا�، عقايد خرافى و شركى قريش را 

مورد هجوم قرار داده و به ايشان بيان داشت كه بتهايى را كه شما مى پرستيد، همانا سنگ و 

چوب بى اراده اى هستند كه براى انسان هيچ سود و زيانى نمى رسانند. پيامبر� همچنان 

اين گمان مشركين را كه گويا به دين پدران خود پابند هستند، باطل اعالم كرده فرمود: 

آباء و اجداد شما نيز گمراه بودند؛ زيرا بت هايى را پرستش مى كردند كه از سنگ و چوب 

درست شده بود.

فعاليت

شاگردان راجع به اينكه چرا انسان به خداى يگانه> شريك مى آورد و مخلوقات بى 

جان و بى اراده را پرستش مى كند، فكر كنند، و بگويند آيا اين كار با عقل برابر است؟
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آموختنی های درس�
 ـ هر دعوتگر و مصلح، در راه تطبيق برنامة اصالحى خود، ممكن  با مقاومت و ممانعت 

قوم وحتى نزديكترين اقارب خود روبرو شود، كه اين كار نبايد باعث توقف تالشهاى وى 

براى رسيدن به هدف و انجام رسالتش گردد.

 ـ هر دعوتگر برنامة اصالحى خود را مرحله بندى نموده و با توجه به شرائط و امكانات 

دست داشته، شيوه هاى پيشبرد برنامه خود را عيار نمايد.

ارزيابی

الف: به سؤالهاي زير جواب بدهيد:

1 ـ پيامبر� چند سال مخفيانه دعوت مى كرد و چرا؟

2 ـ آنحضرت � در كجا پيامبرى خود را به قريش اعالن نمود؟

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

4 ـ در كوه صفا پيامبر�چه مطالبى را بيان كرد؟

5 ـ سوره »المسد« در چه مناسبتى نازل شد؟

( بگذاريد:
 

( و مقابل جمالت غلط عالمت ) ب: در مقابل جمالت صحيح عالمت ) 

1ـ  دعوت به دين اسالم زمانى آشكار وعلني گرديد كه جبريل' به غار حراء فرود آمد.

2 ـ مشركان محمد� را به راستگويى و امانتدارى مى شناختند.

3 ـ مشركان دين اسالم را به خاطرى نپذيرفتند كه معتقد به دين پدران خود بودند.

4 ـ ابو لهب در صف دشمنان پيامبر� قرار داشت و ابوطالب از حاميان ايشان بود.

  کارخانه گی

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 كتابچه هاى خود بنويسند.
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درس بيست و پنجم

مهمترين اعتراضات مشرکين
بعد از سه سال دعوت سّرى، خداوند> 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 اسالم اشاره مى شود.  

1 ـ اعتراض بر وحدانيت اهللا>

كفار مكه اعتراف داشتند كه خداوند> خالق و آفريدگار آنها و همه اشياء است، مگر با 

آنهم بتها را پرستش مى كردند، به گمان اينكه وسيلة تقرب و نزديكى به خداوند> مى باشند. 

از  مشركين  بنابرآن  بود،  پيدا كرده  انتقال  مجاور  ملل  از  مكه  اهل  ميان  در  پرستى  بت 

دعوت توحيد تعجب نموده و آن را شديداً رد كردند.

قطعاً تصور كفار مكه از اهللا> و رابطة آن با خلق درست نبود؛ زيرا گمان مى بردند كه 

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

اند، بنابرآن فرشتگان ـ العياذ باهللا ـ دختران اهللا مى باشند. خداوند> در رد اين مزاعم باطل 

مشركان، در چندين جاى قرآن كريم تأكيد فرمود كه جنيات و فرشتگان همانند انسان ها 

مخلوقات خداوند> هستند، و اهللا همسر و فرزندى ندارد.

2 ـ 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 مى كردند 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 استدالل ميكرد: به خاطر جزا و محاسبه، 

روز  در  مرگ(  از  بعد  شدن  )زنده  مردم  بعث  كه  مى نمايد  تقاضا  خداوند>  حكمت 

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 

مى آورد، كه اين دليل روشنى است بر اين حقيقت: ذاتى كه زمين را بعد از خشكيدن 

زنده مى كند، قادر است در كالبد هاى فرو ريخته و استخوانهاى پوسيدة انسان ها نيز ارواح 

را اعاده نمايد.

فعاليت

مشركين مكه در حالى كه اعتراف مى كردند كه آفريدگار و روزى دهندة ما اهللا> است 

پس چرا بت هاى بى روح و بى اراده و ناتوان را پرستش مى كردند؟

3 ـ اعتراض بر شخص رسول اهللا�

نيست  بشر  پيامبر  آنها  به تصور  اعتراض داشتند؛ زيرا  نيز  پيامبر�  بر شخص  مشركان 

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 مى خوردند و گشت و گذار 

و كسب و كار مى نمودند. آنها همچنان مى خواستند پيامبر بايد خيلى ثروتمند باشد تا در 

چشم ها بزرگ بنمايد. عالوه برآن به پيامبر� نسبت هاى ديوانه، كاهن، شاعر، دروغگو 

و جادوگر نمودند. 

4 ـ 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 مى دانستند، در حالى كه اگر بين قرآن و اشعار عرب مقايسه شود، 

منزل  اين دو فرق كلى وجود دارد؛ زيرا قرآن كالم  بين  به روشنى شناخته مى شود كه 

خداوند> بر پيامبر� است و شباهتى ميان آن و كالم شعرا و كاهنان وجود ندارد. 
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چگونه ممكن است قرآن شعر باشد، در حالى كه قرآن شعرا را مذمت مى كند؟ 

كفار به سلسلة تهمت زنى ها و افتراءات خود نسبت به پيامبر� گفتند: محمد قرآن را 

از يك غالم عجمى مى آموزد ـ در حالى كه آن غالم مقدار ناچيزى از كالم عربى را 

مى دانست ـ قرآن از اين قول آنها ابراز شگفتى كرده مى فرمايد: شخصى كه اين قرآن را با 

اين همه فصاحت و بالغت 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 نمى آورد.

فرود  يكبارگى  به  تدريجى، چرا  به عوض  قرآن  داشتند كه  اعتراض  مشركان  همچنان 

نمى آيد. باآلخره گفتند كه قرآن كالم بشر است، اما خداوند به آنان چلنج داد اگر راست 

مى گوييد، بياييد همانند اين قرآن، يا يك سوره آن بياوريد، با وجودى كه كفار مكه بلند 

ترين قلّه هاى فصاحت و بالغت 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 مى تواند طبيعت غير بشرى داشته باشد؟

شاگردان پيرامون اين دو سوال با هم صحبت كنند.

آموختنی های درس�
 ـ راه دعوت به يكتا پرستى و اسالم، يك مسير بسيار دشوار است، دعوتگر بايستى صبر 

و پايدارى داشته باشد كه سر انجام موفقيت به دست مى آيد.

 ـ منكرين اسالم، خيلى ها بى انصاف و بى خرد اند، نگاه كنيد چگونه تهمت و افتراءات 

نا روايى را به مقدس ترين و فرزانه ترين اوالد آدم ' وارد كردند؟

 ـ قرآن كريم كالم خداوند و معجزة جاويدان اسالم است، و تا روز قيامت اين چلنج 

باقى خواهد ماند و قطعا كسى نمى تواند مانند آن سوره و آيتى بياورد.
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ارزيابی

1 ـ رسم بت پرستى در ميان اهل مكه از كجا و چگونه پيدا شد؟

2 ـ هدف كفار از پرستش بت ها چه بود؟

3 ـ عمده ترين اعتراضات كفار بر شخص پيامبر� چه بود؟

4 ـ كفار مكه در بارة قرآن كريم چه مى گفتند؟

  کارخانه گی

شاگردان در رد افتراءات كفار در بارة پيامبر� در كتابچه هاى خود بنويسند.
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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، 

انتقاد  ازآن  و  دانسته  مردود  را  پرستى  بت  و  اسالم دعوت مى كرد، بت  به  را  مردم  علنا 

مى كرد؛ و همين امر باعث شد كه مشركين مكه در برابر دين اسالم و پيامبر� و همه 

مسلمانان موقف خصمانه اتخاذ نمايند.

هر مؤمن دعوتگر است

دوشادوش پيامبر� ، ياران مؤمن ايشان نيز مردم را به صورت سّرى و علنى به اسالم 

دعوت مى كردند؛ 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 اسالم دعوت 

و دشمنى  كينه  دلهاى خود  در  و  قريش گرديده  اين كار موجب خشم  مى نمودند، كه 

مسلمانان را جا دادند.

فعاليت

وظيفه  تنها  دعوت  پيشبرد  آيا  مى دانيد،  چه  المنكر  عن  نهى  و  بالمعروف  امر  به  راجع 

پيامبران است و يا مسئوليت هر مسلمان؟

ابوطالب حامی پيامبر� 

پيامبر�  از  كه  بود  يگانه كسى  ـ  بود  قريش  دين  پابند  اگرچه  ـ  ابوطالب  ميان  درين 

پشتيبانى مى كرد و در مقابل فشار سران قريش مردانه وار مى ايستاد، در اثر همين حمايت 

بيدريغ ابوطالب بود كه آنحضرت� مى توانست آشكارا به دعوت خود ادامه دهد.
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استفاده از مناسبت های دينی و فرهنگی برای تبليغ اسالم

پيامبر� براى تبليغ اسالم هيچ فرصتى را از دست نمى داد؛ هنوز چند ماهى از آشكار 

شدن دعوت اسالم نگذشته بود كه موسم حج فرا رسيد. قبل از اسالم هم، قبايل عرب از 

سراسر جزيرة العرب به زيارت كعبه مى آمدند، بنابرآن قريش از آن بيم داشتند كه دعوت 

اسالم در ميان حجاج عرب راه يابد، به اين خاطر تصميم گرفتند وقتيكه حجاج وارد مكه 

مى شوند، 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 

)جادوگر(  ساحر  بنام  حجاج،  به  را  پيامبر�  كه  كردند  اتفاق  قريش  بزرگان  از  يكى 

معرفى نمايند.

فعاليت

مى گيرد،  قرار  تهمت  مورد  و  شده  روبرو  مردم  مخالفت  با  ـ  پيامبر  ولو  ـ  مصلح  هر  ـ 

شاگردان نمونه هايى ازين قاعده را در تاريخ بيابند.

ـ شاگردان عزيز! قبل ازين كلمه ساحر )جادوگر( را شنيده ايد، آيا معناى آنرا مى دانيد؟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 مى رفت و در مناسبت ها و محافل فرهنگى آنان شركت 

مى نمود و به تبليغ دين اسالم مى پرداخت. 

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 ارزش هاى 

برتر انسانى و مكارم اخالقى برخوردار بود كه اتهامات آنان مؤثر نمى افتاد، 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 مى دهد، از آيين آنان عيب گويى مى نمايد و پدران و گذشتگان ايشان را گمراه 

مى خواند، 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 اهللا� همچنان به 

دعوت خود ادامه داد. 

فعاليت

شاگردان در كتابچه هاى خود از دو وسيله عصري نام ببرند كه يك دعوتگر مى تواند از 

آنها در عصر حاضر براى تبليغ اسالم استفاده نمايد.

آموختنی های درس�

 ـ بر هر دعوتگر و مصلح الزم است كه براى تبليغ آرمانهاى خود از هر وسيلة مشروع 

و مناسبت بهره گيرد.

-   اصالح جامعه راه هموارى نيست كه دعوتگر بتواند بى رنج و بدون درد سر، آن را 

بپيمايد.

 ـ اگر انسان با آفريدگار خود صادق و در كار خويش مخلص باشد، اتهامات و سنگ 

اندازى مخالفان نمى تواند مانع رسيدن وى به هدف گردد. 

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

مى كند.
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ارزيابی

الف: به سوالهاي زير جواب بدهيد:

1 ـ قريشيان چرا در برابر پيامبر� و مسلمانان موقف خصمانه گرفتند؟

2 ـ چه كسى از اقارب پيامبر� در مقابل فشار مشركان قاطعانه از وى حمايت كرد؟ آيا 

خود آن شخص به پيامبر� ايمان آورده بود؟

3 ـ آنحضرت� از كدام مناسبت ها براى تبليغ دين اسالم بهره مى گرفت؟

پيامبر� دچار حيرت شدند، چه تدبيرى  با  مقابله  ـ رهبران قريش زمانيكه درمورد   4

سنجيدند؟

 )  ( عالمت  غلط  جمالت  مقابل  و   )  ( عالمت  صحيح  جمالت  مقابل  ب:در 

بگذاريد.

1 ـ پيامبر� تنها قريش را به دين اسالم دعوت مى كرد.

امانتدارى وى  ايمان نداشتند، ولى به صداقت و  پيامبر�  به  با وجوديكه  2 ـ مشركان 

گواهى مى دادند.

3 ـ آنحضرت� خدايان قريش را به بدى ياد نمى كرد.

پيامبر�، بى تأثير ساختن دعوت ايشان در  4 ـ هدف مشركان قريش از ساحر گفتن 

ميان حجاج عرب بود.

  کارخانه گی

شاگردان عزيز! در باره اينكه يك دعوتگر از كدام وسايل عصرى و در چه مناسبت ها 

مى تواند براى تبليغ دين مقدس اسالم استفاده كند، در كتابچه هاى خود بنويسيد. 
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درس بيست و هفتم

مشرکين و شيوه های رويارويی با اسالم 

قبال 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 اسالم در صدد يافتن و بكار 

گيرى شيوه هاى ديگرى شدند كه خالصه آن چنين است:

اساليب مبارزه مشرکان با پيامبر  

1 ـ 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 گويى ها و اتهامات بى 

به جادوگرى و دروغگويى  ديوانه خطاب مى كردند،  اورا  از جمله  قرار مى دادند؛  بنياد 

متهم مى ساختند؛ اگر مى ديدند كه با ياران مستضعف خود در جايى نشسته است، به آنان 

استهزا ميكردند. 

تبليغات  اشاعه  تعاليم اسالم،  ايجاد شك و شبهه در  تعاليم اسالم:  2 ـ تشکيک در 

براى تضعيف  بود كه كفار  از شيوه هايى  پيامبر�،  اسالم و شخص  دروغين در مورد 

احيانا  و  پيشينيان،  افسانه هاى  را  كريم  قرآن  گاهى  آنان  مى گرفتند؛  كار  به  اسالم  دين 

باره  از روى تمسخر در  تعليمات يك بشر مى خواندند، و  افترا آميز، و زمانى هم  كالم 

پيامبر� مى گفتند: اين چه قسم پيامبر است كه غذا مى خورد و در بازارها گشت و گزار 

مى نمايد! 

3 ـ مقابله با قرآن کريم با استفاده از افسانه های قديم: پيشگام اين شيوه نضر 

بن حارث بود كه به " ِحيَره " رفت و داستان هاى شاهان و پهلوانان افسانوى مانند رستم و 

اسفنديار را آموخت و در مجالسى كه قرآن تالوت مى شد، با پيامبر اكرم� با ياد آورى 

از داستان هاى رستم و اسفنديار مقابله مى نمود.
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4 ـ معامله گری: مشركان سعى داشتند تا اسالم و جاهليت در نيمه راه با هم مالقى 

شوند، به اين معنى كه هم مشركان و هم پيامبر اسالم� از برخى تعاليم دينى خود چشم 

پوشى نمايند؛ به اين منظور به رسول اهللا �پيشنهاد نمودند تا يك سال پيامبر� خدايان 

آنها را بپرستد و در مقابل، مشركان يك سال پروردگار او را عبادت كنند!! اينجا بود كه 

� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJá¾ß?�×ßÆ�&� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº� àbàF á¢ß?�×�&� ßÁÆàfåª> ß³á¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� á̧ à® � براى رد اين پيشنهاد سورة

� نازل  åÀÈåa� ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶�&� àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJá¾ß?�×ßÆ�&�áà�ábßF ß¢�>ßº�ãbåE> ß¢�>ß¾ß?�×ßÆ�&� àbàF á¢ß?�>ßº
شد و برهمه آرزوهاى واهى آنان خط بطالن كشيد.

فعاليت

آيا شيوه هايى كه مشركين در مبارزه با اسالم بكار گرفتند، مؤثر افتاد؟ اگر نيفتاد سبب 

آن چه بود؟

شيوۀ جديد مبارزه

مشركان براى جلوگيرى از انتشار دعوت اسالم، شيوه هاى گوناگونى را يكى پى ديگرى 

بكار مى بردند، هفته ها و ماه ها سپرى شد و مشركان تنها از همين اساليب استفاده مى نمودند 

و به تعذيب و شكنجه دست نمى زدند؛ ولى وقتى ديدند كه اين شيوه ها در جلوگيرى از 

انتشار اسالم در ميان اهل مكه مؤثر نه افتاد، بار ديگر دورهم جمع شدند و هيأتي را متشكل 

از 25 نفر 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 

تالشى در راه مبارزه با اسالم، و اذيت پيامبر و تعذيب مسلمانان دريغ ننمايند.

اجراى فيصله هيأت 25 نفرى 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 مى نمود؛ 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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مى شد، در دل از وى اجالل و احترامى مى يافت، و هيچ كس جرأت نمى كرد در برابر 

ايشان مقابله نمايد. 

جملة  از  مكه  در  ابوطالب  و  داشت  قرار  ابوطالب  حمايت  زير  پيامبر�  برآن،  عالوه 

هيچ كس جرأت  و  بود  محترمى  مردم شخص  ميان  در  كه  بود  انگشت شمارى  مردان 

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 مى برد.

فعاليت

از شاگردان راجع به مفهوم افسانه و اينكه ميان افسانه و قصه هاي قرآنى چه فرقى وجود 

دارد، معلومات خواسته شود.

آموختنی های درس�
 ـ هر دعوتگر و مصلح بايد انتظار داشته باشد كه دشمنان از هر وسيلة غير مشروع براى 

متوقف ساختن جريان كار دعوت و برنامه هاى اصالحى استفاده مى كنند.

 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 اسالمى، از شيوه هايى است كه دشمنان اسالم از همان 

نخستين روزهاى ظهور اسالم در مكه استفاده مى كردند.  
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ارزيابی

الف: به سؤالهاي زير جواب بدهيد:

1 ـ كفار قريش براى مقابله با اسالم و پيامبر� از چه شيوه هايى استفاده مى كردند؟

2 ـ سورة الكافرون در جواب كدام پيشنهاد مشركان نازل شد؟

از تشكيل آن چه  قرار داشت، و هدف  نفرى قريش چه كسى  ـ در رأس هيأت 25   3

بود؟

4 ـ آيا تقاضاى مشركان از ابوطالب در مورد پيامبر� مؤثر افتاد؟

 ) ( و در مقابل جمالت غلط عالمت )  ب: در مقابل جمالت صحيح عالمت ) 

بگذاريد:

1 ـ ابوطالب تحت فشار سران قريش از حمايت پيامبر� دست برداشت.

2 ـ سورة الكافرون �قل يا أيها الكافرون� در رد پيشنهاد معامله گرى قريش نازل شده 

است.

3 ـ كفار مكه براى مقابله با پيامبر� هميشه از يك شيوه استفاده مى كردند.

4 ـ هدف از تكذيب و استهزاى مشركان، اهانت مسلمانان و سست ساختن نيروى معنوى 

آنان بود.

  کارخانه گی

مشركين قريش براى اذيت و آزار پيامبر� چه شيوه هايى را بكار مى بردند؟ مختصرا در 

كتابچة خود از آن ياد آورى كنيد.
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درس بيست و هشتم

شکنجه و تعذيب پيامبر�

)1( اذيت و آزار پيامبر�

پيشنهادات قريش از طرف ابوطالب پذيرفته نشد و او به حمايت خود از پيامبر� ادامه 

داد.سران قريش  جداً تصميم گرفتند كه با به كار گيرى شيوه هاى گوناگون شكنجه، مانع 

گسترش اسالم گردند.

ابولهب پيشتاز اذيت کنندگان

اذيت و آزار پيامبر� توسط مشركان و در نخست به وسيلة ابولهب آغاز گرديد. چنانكه 

قبال گفته شد، ابولهب از همان ابتداى اعالن پيامبرى محمد� ، موقف بسيار خصمانه اى 

اتخاذ كرد، كه در اين جا به اختصار به برخى از شقاوت هاى ابولهب اشاره مى شود: 

ـ ابولهب قبل از بعثت پيامبر� ، رقيّه و ام كلثوم، دختران پيامبر� را به دو پسر خود 

به نام هاى 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 طالق دهند، كه چنان كردند.

ـ زمانى كه عبد اهللا، دومين پسر رسول اهللا� وفات كرد، ابولهب شادى كنان نزد رفقايش 

شتافت و به آنها مژده داد كه نسل محمد قطع شد. اما اهللا تعالى با نازل كردن آيه اي از 

سورة كوثر �إِنَّ َشانِئََك ُهَو األبْتَُر�  ]الكوثر : 3[ جواب ابولهب را داد. 

ـ در موسم حج و در بازارها به دنبال پيامبر� مى رفت و آنحضرت صلى اهللا عليه و سلم 

را نه تنها دروغگو مى خواند، بلكه به سنگ مى زد تا آنكه پشت پاهاى مباركش خون آلود 

مى شد.

ـ ام جميل، همسر ابولهب و خواهر ابوسفيان در دشمنى خود با پيامبر�، كمتر از ابولهب 

نبود. وى پشتاره هاي خار مى آورد و سر راه و مقابل دروازة آنحضرت� مى انداخت. 

ـ عالوه برآن، ام جميل زن بد زبانى بود كه بر عليه آنحضرت� تهمت مى بست و آتش 
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فتنه بر مى افروخت، از همين خاطر در قرآن كريم از وى به " َحّمالة الَحطب " ياد شده 

است.

اوباش قريش و گستاخی با سرور کائنات

بيشترين اذيت و آزار پيامبر� توسط همسايگان ايشان، از جمله ابولهب كاكا و همسايه 

روايت مى كند: روزى   / مسعود  بن  اهللا  عبد  ايشان صورت مى گرفت.  ديوار  به  در 

دورتر  يارانش  و  ابو جهل  و  مى خواند،  نماز  كعبة شريف  نزديكى  در  اكرم�  رسول 

نشسته بودند و در ميان خود مى گفتند: كيست كه زهدان شتر را بياورد و بر پشت محّمد 

برخاست  از جا  ـ  بود  ترين آنان  ـ كه شقى  ابى معيط  بن  در حال سجده بگذارد؟ عقبه 

پيامبر� به سجده  انتظار كشيد تا آنكه  و زهدان)اشتري كه ذبح شده بود( را آورد و 

رفت و آن را در ميان دو كتف )شانه( مبارك ايشان گذاشت؛ ابوجهل و يارانش از ديدن 

اين صحنه سخت مى خنديدند. رسول اهللا� در حال سجده همچنان باقى ماند تا اينكه 

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

پيامبر� سر بلند كرد و در دعاى خود از خداوند> هالكت آن هفت نفر بد بخت را 

طلب نمود. 

عبداهللا بن مسعود / مي گويد: سوگند به خداوند> 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 � بيان دارند، و به نظر آنها

 چرا آنحضرت� اين همه اذيت و آزار را تحمل مى كرد؟ 
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دشمن سرسخت پيامبر اسالم ابو جهل

ـ ابوجهل در اولين روزى كه پيامبر� را در حرم ديد كه نماز مى گزارد، مانع نماز وى 

گرديد؛ اما بار ديگر متوجه شد كه در نزديكى مقام ابراهيم  نماز مى گزارد، به وى اخطار 

داده گفت: محمد! آيا ترا ازين كار منع نكرده بودم؟ رسول اهللا� 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 

)سجده  مى سايد  خاك  به  را  خود  روى  شما  روى  پيش  در  محمد  گفت:  مكه  اهل  به 

مى كند(؟ گفتند: بلى! گفت: " سوگند به الت و عزى )بتان قريش( اگر من او را به اين 

حالت ببينم، باالى گردن او پا خواهم گذاشت و رويش را به خاك خواهم ماليد. 

به كعبه آمد و رسول اهللا� را در نماز خواندن ديد، قصد كرد باالى گردن  ابوجهل 

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 اهللا� فرمود: اگر به من نزديك مى شد، فرشتگان عضو عضو او را مى ربودند.

فعاليت

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

اسالم نمى كشيد و در برابر مشركين سر تسليم فرود نمى آورد؟ شاگردان در اين باره نظر دهند.

اين بود جرأت و شقاوت مشركين در برابر مردى كه ذاتا صاحب وقار و جالل خاصى بود 

و عالوه 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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آموختنی های درس�
ـ  هر شخص اصالح طلب، در راه پيشبرد برنامة اصالحي خود، با مشكالت زيادى روبرو 

خواهد شد، از جمله با مخالفت اقارب نزديكش، كه آن را بايد مد نظر داشته باشد.

دريغ  خود  خويشاوند  نزديكترين  از  حتى  را  انسانى  عاطفة  پيامبر�،  دشمنان  ـ   

مى داشتند.

شكيبايى  و  صبر  همچنانكه  نداشت،  حصرى  و  حد  مشركين  گستاخى  و  شقاوت  ـ   

آنحضرت � بى نهايت بود.

بد  ترين دشمنان خود دعاى  تا در حق سرسخت  بسيار كوشش مى كرد  پيامبر�  ـ   

آنگاه  و  مى كرد  بلند  دعا  ناگزير دست  مى گرديد،  اذيت  نهايت  كه  زمانى  ولى  ننمايد، 

مستجاب بود.

ارزيابی

1 ـ ام جميل چه كسى بود، و با پيامبر� چه كارهايى انجام داد؟

2 ـ سورة المسد )تبت يدا( در باره چه كسى نازل شده است؟

3 ـ شخصى كه باالى پيامبر� زهدان شتر را انداخت، چه نام داشت؟

پا بگذارد، چه چيزى را مشاهده  پيامبر�  ابوجهل وقتى مى خواست باالى گردن  ـ   4

كرد؟

  کارخانه گی

راجع به تحمل و بردبارى پيامبر�در برابر اذيت و آزار مشركين، يك مقاله بنويسيد.
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درس بيست و نهم

شيوه های تعذيب و شکنجۀ مسلمانان
)2( تعذيب و شکنجۀ مسلمانان

بودند،  و در مكه مستضعف  نداشتند  قبيلوى  پشتيبانى  آنهايى كه  به خصوص  مسلمانان 

حالت بسيار بدى داشتند. تمام قبائل مكه همزمان به تعذيب و شكنجة مسلمانان مربوط 

انواع  مورد  اوباش  عناصر  ازجانب  نداشتند  قبيله  كه  مسلمانانى  كردند.  آغاز  خود  قبيلة 

شكنجه قرار مى گرفتند، كه درينجا نمونه هايى از تعذيب مسلمانان را ياد آورى مى نمايم:

تعذيب مستضعفان 

ـ مصعب بن عمير كه نازپرورده ترين جوانان قريش بود، زمانيكه مادرش از اسالم آوردن 

اينكه پوست بدنش خشك  تا  بيرون كرد،  از خانه  او را بدون دادن غذا  وى آگاه شد، 

گرديد.

ـ بالل بن رباح غالم اميّه بن خلف، يكى از مسلمانان سابقه دار بود. اميّه برگلوى بالل 

ريسمانى مى بست و به كودكان مى سپرد تا وسيلة بازى آنان گردد؛ ولى بالل اين عذاب 

را به خاطر دين خدا> تحمل مى كرد. اميّه همه روزه بالل را به هنگام چاشت از شهر 

سوزان  ريگهاى  در  و  مى برد  بيرون  مكه 

بطحاء مى خوابانيد و سنگ بزرگى را باالى 

به خدا  سينة وى گذاشته مى گفت: سوگند 

ماند  باقى خواهى  همچنان  حالت  همين  در 

و الت  كافر شوى  محمد  به  يا  و  بميرى  تا 

و عزى را بپرستى؛ اما بالل اين همه رنج و 

عذاب را با پيشانى باز و قلب راضى تحمل 

نموده و بر گرماى سوزانى كه در آن پوست 

فقط  و  مى نمود  صبر  شد،  مي  پخته  انسان 

دشت سوزان مى گفت: احد، احد، يعنى فقط به لذت يكتا 
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زير  را  بالل  و  مى گذشت  آنجا  از   / ابوبكر  روزى  اينكه  تا  مى كرد،  اكتفا  پرستى 

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

فعاليت

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

را تحمل نمود، و در برابر آزار و خواسته هاى مشركين فقط يك جواب كه داشت:چى بود؟

نخستين شهيد اسالم

از كسانى كه شديداً تحت تعذيب مشركان قرار گرفتند، خانوادة عمار بود كه پدر و مادر 

وى همه برده بودند و به دين محمد� ايمان داشتند. 

و  مى بردند  ابطح  منطقة  به  روزانه  را  ياسر  خانوادة  ابوجهل،  آنان  رأس  در  و  مشركين 

در گرماى سوزان تعذيب مى نمودند. روزى پيامبر� از آنجا عبور مى كرد كه ياسر و 

خانواده اش را زير شكنجه مشركين يافت؛ رسول اهللا� فرمود: اى آل ياسر صبر كنيد كه 

موعد شما بهشت است. ياسر زير شكنجه جان سپرد، سميّه مادر عّمار را ابوجهل با ضرب 

نيزه شهيد كرد، به اين ترتيب سميّه نخستين شهيد اسالم است. اما عّمار كه زير شكنجة 

با گذاشتن سنگ داغ روى سينه اش تعذيب  با گرما و احياناً  شديد قرار داشت، گاهى 

مى گرديد، و سخت تر از آن به وى گفته مى شد: تازمانى كه به محمد دشنام نگويى والت 

و عزى را به نيكى ياد نكنى ترا رها نخواهيم كرد. عّمار از روى مجبوريت به آن موافقت 

كرد و كلمة كفر را به زبان آورد؛ اينجا بود كه برخى مسلمانان گفتند: عّمار كافر شد، ولى 

رسول اهللا� فرمود: سوگند به خدا عّمار كافر نشده، و از فرق سر تا قدم هايش مملوء 

از ايمان است. عّمار گريه كنان و عذرخواهان به نزد پيامبر� آمد كه در باره وى آية 

�Á>ß�åÝ>åEِ� النحل: 106 "  êÀåÒ ß» áìàº�àÄàFá·ß®ßÆ�ßÅåfá²à?� áÀßº�×åC�åÄå¾>ß�åC� åbá£ßE� áÀåº�åç�>åE�ßfß«ß²� áÀßº� :شريفة

كسى كه بعد از ايمان آوردن به اهللا كافر شود، به استثناى كسى كه دلش به ايمان مطمئن 

باشد " فرود آمد.
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فعاليت

چه فكر مى كنيد عمار كار درستى كرد كه به خاطر نجات از قتل به خواسته هاى مشركان 

تن داد و كلمه كفر را به زبان آورد؟

پوست شتر وگاو مى پيچاندند، و روى  را در  پيامبر�  ياران  بعضى  مشركين همچنان 

ريگهاى داغ مى انداختند، و برخى ديگر را زرهى آهنين مى پوشاندند و روى سنگ داغ 

مى خواباندند.

كنيزانى كه ايمان آورده بودند، حالتى بهتر از مردان مسلمان نداشتند، آنها هم شكنجه هاى 

مشابهى از دست مشركين چشيدند، ابوبكر/ آنها را خريدارى نمود و آزاد كرد.

اين بود نمونه هايي از حالت مسلمانان مستضعف كه توسط مشركين شكنجه مى شدند. 

دردناك  و  بسيار طوالنى  اند،  تعذيب شده  و  اهللا>  شكنجه  راه  در  كه  ليست كسانى 

اينكه مانع وى  ايمان وى آگاه مى شدند، مگر  از  نبود كه مشركين  است؛ هيچ مسلمانى 

مى گرديدند و او را آزار و اذيت مى نمودند.

آموختنی های درس�

طبقات  اكثراً  السالم،  عليهم  پيامبران  ساير  پيروان  همانند  اسالم�،  پيامبر  پيروان  ـ   

مستضعف جامعه بودند، بنابرآن نبايد دعوتگران اين طبقه را نا ديده بگيرند. 

ـ لذت و حالوتى كه مومن در ايمان مى بيند،  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 

اسالم زن بود.

 ـ اگر مسلمانى از روى اكراه مجبور به گفتن كلمة كفر شود، اگر در دل مومن باشد، 

به ايمان وى خللى وارد نمى كند.

 ـ ابوبكر صديق/ در رهايى مسلمانان و آزادى بردگان سهم شايسته يي داشت.
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ارزيابی

الف: جواب اين سوال ها را در كتابچه هاي خود بنويسيد:

1 ـ بالل بن رباح غالم چه كسى بود، وقتى او را به كافر شدن دعوت كردند چه گفت؟

2 ـ خانوادة عّمار بن ياسر بعد از تعذيب چه سرنوشتى داشت؟

3 ـ وقتى عمار كلمة كفر را به زبان آورد، مردم چه گفتند، و پيامبر� در باره وى چه 

فرمود؟

4 ـ نخستين شهيد اسالم چه كسى بود، و توسط چه كسى به شهادت رسيد؟

 )    ( عالمت  غلط  جمالت  مقابل  و   )  ( عالمه  صحيح  جمالت  مقابل  در  ب: 

بنويسيد:

1 ـ مصعب بن عمير از يك خانواده فقير بود.

2 ـ عّمار بن ياسر مجبور شد كه زير شكنجة مشركين كلمة كفر به زبان آورد.

3 ـ بالل را حضرت عمر خريدارى و آزاد كرد.

4 ـ مشركين كنيزان مسلمان را هم مانند مردان تعذيب مي كردند.

  کارخانه گی

مشركين بيشتر كدام طبقه از پيروان اسالم را تعذيب و شكنجه كردند؟ نام هاي آنان را در 

كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس سي ام
تحت فشار قرار گرفتن ابوطالب

مشركين براى مقابله با دعوت اسالم، فشارهاى گوناگون  به كار بردند، از جمله تهديد 

مومنان  تعذيب و شكنجة   ، پيامبر�  اذيت  و  آزار  در  قريش كه  تهديد هاى  تطميع؛  و 

بنابرآن يكبار ديگر فشار عليه  نتيجة مطلوب نداشت،  صورت مى گرفت، براى مشركان 

ابوطالب را ـ كه از ميان رهبران قريش يگانه حامى نيرومند پيامبر� به حساب مى آمد ـ 

افزايش بخشيدند.

ابوطالب زير فشار بيشتر قرار مي گيرد

مشركين از رسول اهللا� زياد ياد مى كردند و يكديگر را عليه وى تحريك مى نمودند. 

ميان ما وجاهت،  تو در  ابوطالب!  ابوطالب رفتند و گفتند:  نزد  به  بار ديگر  سران قريش 

شرافت و جايگاه بااليى دارى، از تو تقاضا كرديم كه مانع برادر زاده ات شوى، كه تو اين 

كار را نكردى؛ ما بيش ازين صبر كرده نمى توانيم كه بشنويم به پدران ما دشنام داده شود 

و خدايان )بتهاى( ما مورد عيب جويى قرار گيرند، پس پيشنهاد مى كنيم 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 

نمى خواست 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 اسالم( 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 اهللا� 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.

برعالوة اين همه آزار و اذيت جسمى، كفار سخنان و اوصاف زشتى را همانند: ساحر 

شاعر، كاهن و ديوانه ... به جناب ايشان نسبت مى دادند، كه اين حرفها براى پيامبر� ـ 

كه فرزانه ترين فرزند آدم بود ـ درد آورتر و المناك تر از شكنجه هاى بدنى بود.

فعاليت

از اين سخن پيامبر� " اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند، 

من از كار دعوت اسالم دست بردار نمى شوم " چه مفهوم برداشت مى كنيد؟

حجر  در  قريش  اشراف  روزى  نبرداشتند؛  دست  پيامبر�  آزار  و  اذيت  از  مشركان 

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 اهللا� آمد و دور كعبه طواف مى نمود. 

آنان به پيامبر� عيب گويى كردند، سه بار اين كار تكرار شد، باآلخره رسول خدا� 

نشان  از خود  نگفتند و هيچ حركتى  آنان سخنان سختى گفت؛ ولى چيزى  به  و  ايستاد 

ندادند، بالعكس به نرمى با وى سخن گفتند. فرداى آنروز، مشركين در همان جاى نشسته 

و  آورده  هجوم  وى  بر  واحدي  شخص  مانند  مشركان  و  آمد  اهللا�  رسول  كه  بودند 
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 / او را در محاصره كشيدند. يكى از آنان از يخن پيامبر� گرفته بود كه ابوبكر 

مانع گرديد، ابوبكر/ در حالى كه مى گريست، خطاب به مشركان مى گفت: آيا شما 

مردى را مى كشيد كه مى گويد پروردگارم اهللا است؟ همان بود كه مشركين پيامبر� را 

رها كردند و شروع به ضرب و شتم ابوبكر / كردند. 

سر ابوبكر صديق/ را شكسته و ريش مبارك ايشان را كندند.

روزي در همين راستا ابوبكر/ برخاست و مردم را به اسالم دعوت كرد كه مشركين 

عليه او شوريدند و او را زير پا نموده و مورد لت و كوب شديد قرار دادند؛ عتبه بن ربيعه 

با نعلين خود به روى مبارك ابوبكر/ زد و او را شديداً مجروح ساختند. بنى تيم، قبيلة 

ابوبكر/در حاليكه در مردن وى شك نداشتند، او را از زمين برداشتند. ابوبكر / 

در پايان روز به هوش آمد و بال فاصله از حال پيامبر� پرسيد، اطمينان دادند كه الحمد 

هللا صحيح و سالم است. 

فعاليت

شاگردان با مراجعه به كتب سيرت و به رهنمايي استاد محترم تفصيل ماجراي لت و كوب 

ابوبكر/ و نقش زن مومن )ام فضل(2 را به اين ارتباط مباحثه نمايند.

آموختنی های درس�
احساس  كه  هنگامى  و  داشت،  بشرى  انسانها، خصوصيات  ديگر  همانند  پيامبر�  ـ   

تنهايى و بى كسى مى كرد، عواطف انسانى اش ظاهر مى گرديد و به گريه مى افتاد.

ـ  ابوبكر/ در راه خداوند> بى نهايت فداكار بود و اخالص بى نظيرى به پيامبر� 

رسول'  زندگى  به  بلكه  نكرد،  فكر  خود  بارة  در  آمد،  هوش  به  كه  همين  داشت؛ 

انديشيد.

- پيامبر در حالى كه زير فشار هاى زيادى قرار گرفت براى يك لحظه هم در رساندن 

دعوت متردد نشد و هم چنان با عزم باقى ماند.
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ارزيابی

الف. به سؤالهاي زير پاسخ ارائه نماييد:

1 ـ وقتى كه مشركان ابوطالب را تهديد كردند تا پيامبر� را به ايشان بسپارد، عكس 

العمل ابوطالب چه بود؟

2 ـ پيامبر� اين حرف خود را " اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپم 

بگذارند ..." در چه مناسبتى گفته بود؟

3 ـ آيا ابوطالب تحت فشار مشركين از حمايت پيامبر� دست بردار شد؟

4 ـ قبيلة ابوبكر/ چه نام داشت؟

ثانيا:  از جمالت زير فقط يكى آن غلط است، آنرا يافته دور آن حلقه كنيد:

1 ـ هنگامى كه فشار قريش باالى ابوطالب بيشتر شد، دلش مى خواست پيامبر� را به 

آنان تسليم دهد.

2 ـ زمانى كه پيامبر� از ابوطالب سخن بى سابقه يى شنيد، گمان كرد از حمايت وى 

دست كشيده است.

از  دردناكتر  پيامبر�  بر  غيره  و  مجنون  شاعر، كاهن،  دادن صفات ساحر،  نسبت  ـ   3

شكنجة بدنى بود.

4 ـ ابوبكر/ بعد از به هوش آمدن، اولين چيزيكه پرسيد، حال رسول اهللا� بود.

  کارخانه گی 

دعوت  برابر  در  ابولهب(  و  )ابوطالب  محمد�  حضرت  كاكاى  دو  موقف  به  راجع 

پيامبر� 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 عالقه مندى نشان مى دادند 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� فرمود: من به عفو كردن مأمور شده ام پس با 

مردم نجنگيد.

فعاليت

با استفاده از دروس گذشته عزت در اسالم و شرك را مقايسه كنيد.

برخی از حکمت های خود داری مسلمانان از جنگ در مکه
تا از آن اطاعت نمايد، در دوران مكه  برابر هر حكم شرعى مكلفيت دارد  مسلمان در 

وجود  با  را  كار  اين  كه  بودند،  كفار  آزار  و  ظلم  تحمل  و  گذشت  به  مأمور  مسلمانان 

نارضايتى پذيرفتند. خود دارى مسلمانان از جنگ در مكه، حكمت هايى داشته كه ذيال 

برخى آنها را ياد آور مى شويم:

1- مرحلة زندگى مسلمانان در مكه، مرحلة تربيه افراد در شرايط و اوضاع معينى بود؛ زيرا 

عرب ها عادتاً در برابر تجاوز صبور نبودند، بناء اسالم آنان را به صبر و شكيبايى فرا خواند 

تا با طبيعت معتدل عضو مفيدى در نظام و جامعة جديد بار آيند.

2- در جامعه اي مثل قريش، دعوت به گونة مسالمت آميز آن تأثير مثبت داشت، اگر 

چنين حكمتى نمى بود به عوض دعوت به اسالم، انتقام گيرى ها صورت مى گرفت و بدين 

ترتيب مبادى فكر اسالمى به فراموشى سپرده مى شد.

از  آينده  تعذيب مسلمانان مى پرداختند در  به  آنانى كه  3- همچنان خداوند مى دانست 

جملة سپاهيان اسالم، بلكه مانند عمر بن خطاب از رهبران مسلمانان مى گردند.

4- يكى 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 اسالم مشرف نشده بودند، و اگر 

درگيريى صورت مى گرفت، ساير قبايل موضع بى طرفانه اختيار مى كردند.

بدين ترتيب مالحظه مى گردد كه مرحلة دعوت در مكه طى سيزده سال، مرحلة تربيه 

و آمادگى و غرس مفاهيم ال اله اال اهللا 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 مى توانند مقابله كنند كه عقيده به ذات الهى و توحيد در دل 

آنها جا گرفته باشد.

فعاليت

مسلمانان  خوددارى  مورد  در  رفت،  تذكر  آنچه  از  غير  را  ديگرى  موارد  شاگردان 

بگويند.

آموختنی های درس�
- دعوت به اسالم در واقع تغيير همه جانبه اوضاع عقيدتى و اجتماعى مردم بوده و اين 

مطلب 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

1- آيا اصحاب پيامبر� آمادگى دفاع از خويش را داشتند؟

2- آيا پيامبر� در خود دارى از جنگ مأمور بود يا خود چنين تصميمى گرفته بود؟

  کارخانه گی

حكمت هايى را كه دانشمندان براى خود دارى مسلمانان از جنگ در مكه ارايه داشته اند، 

در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي و دوم

مصالحه و عقب نشينی قريش
پس از گرايش شمارى بيشتر از مردم به دين اسالم، 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 اهللا� مى خواهد سازش 

كنند، و بدين وسيله حضرت محمد� را از دعوت به اسالم باز دارند.

نمايندۀ قريش و پيشنهاد به پيامبر� 
عتبه به نماينده گى قريش نزد پيامبر� آمده گفت : برادر زادة من! تو نزد ما از نگاه 

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 مى كنم و تو درين مورد 

خوب فكر كن!

رسول اهللا� گفت: بگو مى شنوم. اي ابو الوليد! عتبه گفت: 

ـ اگر مى خواهى به وسيلة اين راهي كه در پيش گرفته اي ثروتمند گردى، برايت آن قدر 

مال و ثروت جمع مى كنيم كه از همه ما ثروتمند تر شوى.

ـ اگر مى خواهى سرور و بزرگ شوى، تو را بزرگ خود مى گردانيم و بدون نظر و مشورة 

تو هيچ كارى را انجام نمي دهيم.

ـ اگر مى خواهى پادشاه شوى، تو را پادشاه خود مى سازيم.

ـ اگر مرض روانى دارى طبيب اليقي را مي طلبيم و تو را تداوى مى كنيم.

پاسخ پيامبر� به نماينده قريش
وقتى سخن عتبه تمام شد، رسول اهللا� گفت: آيا سخنانت تمام شد اي ابوالوليد؟ عتبه 

گفت: بلى، پيامبر� گفت: اكنون از من بشنو، سپس با گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم 

دانى چه  اكنون خود مي  عتبه گفت:  به  و  اول سوره فصلت تالوت كرده  از  را   آياتى 

تصميمى بگيرى! وهمچنان پيامبر� برايش گفت : من براي اين مبعوث نشده ام تا از 

شما مال جمع نمايم و يا اينكه باالى 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 پيشنهاد های 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 مى دانيد كه چه كارى را انجام مى دهيد.

فعاليت

شاگردان عزيز! برخورد پيامبر� با عتبه را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

آموختنی های درس�
با عتبه شنيدند، در مورد  � را  � وقتى صحبت حضرت محمد  پيامبر  - اصحاب 

مبادى و عقيده شان استوارتر و ثابت قدم تر شدند.

- حلم و بردبارى رسول اهللا� در برابر حماقت ها و نا روايى هاى قريش.

اگر   � پيامبر  از  غير  قريش، كه  مادى  پيشنهادات  در    � آنحضرت  نيازى  بى   -

كسى ديگرى مى بود، حتما پيشكش هاي قريش را قبول مي نمود؛ به دليل اينكه مال، مقام 

و منزلت دنيايى، در تغيير روش و برخورد انسان اثر مى گذارد. 

ارزيابی
1- عتبه بن ربيعه چه مطالبى را براى پيامبر� پيشنهاد كرد؟

2- پاسخ پيامبر � در برابر پيشنهادات عتبه چه بود؟

  کارخانه گی

پيشنهادات نماينده قريش براى پيامبر � و پاسخ آنحضرت� را در كتابچه هاى خود 

بنويسيد.
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  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 اسالمى آگاهى يابند.

نمايندگان قريش نزد يهود مدينه
و كينه  با حقد  پيامبران و حق گويان  برابر همه  در  يهود  قريش مى دانستند كه  بزرگان 

برخورد مى كردند، و بعثت حضرت محمد� را صدمة بزرگى بر يهود تلقى مى نمودند؛ 

زيرا آنان ساليان متمادى در جزيرة العرب زندگى كرده و اميدوار بودند پيامبرى كه در 

آينده مبعوث مى شود، از ميان يهود بوده و پراكندگى هاى يهوديان را وحدت بخشد.

مشركان قريش و يهود در راستاى جلوگيرى از دعوت اسالمى، 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� اطالعاتى را در اختيار آنان 

قرار دهند.

فعاليت

شاگردان عزيز! چرا يهود و مشركان قريش در برابر پيامبر� موضع واحدى داشتند؟

طرح پرسش هايی از پيامبر� 
علماى يهود به نماينده هاى 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:

1- جوانانى كه از ترس ظلم حكام ظالم در كوهى پناهنده شدند، احوال شان چگونه است؟

2- مردى كه به غرب و شرق كرة زمين سفر كرد، از وى چه خبرى است؟

3- روح چيست؟

برگشت نمايندگان قريش از مدينه
نمايندگان قريش به مكه برگشتند، و از پيامبر� سه مورد ياد شده را پرسيدند. درين 

هنگام خداوند> سورة كهف را باالى آنحضرت � نازل فرمود كه در آن پاسخ هر 
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سه سوال داده شده است.

بدين ترتيب يهود مدينه خواستند طى سازش با قريش نور اسالم را كه جديدا پرتو افشانى 

مى كرد، خاموش سازند.

فعاليت
داستان اصحاب كهف با وضع مسلمانان در عصر پيامبر� چه ارتباطى دارد؟ شاگردان با 

رهنمايي استاد ابراز نظر نمايند.

آموختنی های درس�
- داستان اصحاب كهف اشاره به نجات و پيروزى مسلمانان است، خداوند> مسلمانان 

و  منزل  كهف  اصحاب  براى  چنانچه  دارد،  مي  نگه  خود  پناه  در  را  راستكار  و  صادق 

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 اسالم تالش مى نمودند.

- اشخاصى كه خواهشات نفسانى شان بر آنان غلبه دارد، يا منافع و مصالح خود را بر 

تر از هر چيز ديگر مى بينند، دليل و برهان و معجزه بر آنان تأثيرى نمى گذارد، گوش هاى 

شان حرف حق را نمى شنود و چشمان شان حق را نمى بيند.

ارزيابی

1- چرا مشركان قريش به نزد يهود نماينده فرستادند تا براى جلوگيرى از دعوت اسالمى 

حيله و دسيسه يى بسازند؟

2- نمايندگان مشركان مكه كى ها بودند؟

3- علماى يهود چه مطالبى را براى پرسيدن از پيامبر مطرح كردند؟

 
  کارخانه گی

خالصة پرسش يهود و پاسخ پيامبر� را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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 درس سي و چهارم

هجرت مسلمانان به حبشه

و  افزوده شد،  بر شدت آن  به روز  بود ولى روز  اندك  مسلمانان كه در آغاز  شكنجه 

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 اسالم 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 مى باشد كه مؤمنان در زمان ترس نابودى عقيده، به جاي 

امن و مطمئن با توكل به خدا هجرت مى كنند.

�ÎçªßÇàÈ �>ßç�åC �ãÍß£ åi=ßÆ �åç�= � àzáeß?ßÆ �ãÍß¿ ßj ßU �>ßÉá¾ èb¶= �åÅ åd ßÂ � å� �=Çà¿ ßj áUß? � ßÀÈådç·å¶� زمر  سوره  سپس 

اشاره  به هجرت  نازل شد كه  آيه10[  الزمر،  <H�)1 (]سوره  ßj åU�åá�ß§åE � á¼ àÂßf áQß? � ßÁÆàfåE> çr¶=
مى نمود و بيانگر آن بود كه زمين خدا تنگ نيست.  

فعاليت

هجرت نزد مسلمانان چه مطلبى را افاده مى كند؟

1- ترجمه : ] براى كسانيكه نيكى كرده اند در اين دنيا پاداش نيك است و زمين خدا پهناور است، مزد 
صابران بى حساب و كامل اداء مى شود[. 
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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 نمى شد براي هجرت مسلمانان انتخاب نمود و فرمان 

داد كه براى حفظ و جان عقيده شان به حبشه هجرت نمايند، چنانچه پيامبر�خطاب به 

�ÊÂ�Æ�bU=�Åb¿¢�¼·�È�×�>³·º�>ÃE�Á>ª�ÍnF�=�ze=�Ê¶=�¼JQf]�Ç¶��:مسلمانان فرمود

�)1(Tf�=�¼³¶��=�¸£���U�±bq�ze=
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� به 

رهبرى عثمان بن عفان كه همسرش رقيه دختر پيامبر � نيز همراه شان بود راهى حبشه 

شدند كه شمار همة آنان )12( مرد و )4( زن بودند)2(.

آگاه  قريش  تا  گرفت  صورت  شب  تاريكى  در  مستضعف  و  كوچك  گروه  اين  سفر 

كه  بود  آن  بر  الهى  تقدير  و  رسيدند  شعيبه  بندر  به  و  شده  ساحل  رهسپار  آنان  نشوند، 

كشتى هاي تجارتى آماده بود و ايشان را با خود بسوى حبشه بردند.

قريش ازين موضوع اطالع يافته در صدد تعقيب شان برآمدند ولى پيش از رسيدن شان 

به بندر، كشتى ها 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 

اسالم را پذيرفته و به دين خدا گرويده اند، همان بود كه مهاجرين به مكه بازگشتند، چون 

حقيقت را طور ديگري دريافتند رسول اهللا� براى بار دوم به اصحاب خويش پيشنهاد 

1- روايت ابن اسحاق و ابن هشام.
ÍÈÇF¿¶=�Ì�j¶= -2، ابوالحسن ندوي، ص 131. 
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هجرت دادند، اما اين هجرت دوم از هجرت اولى دشوار تر بود، زيرا قريش از جريان 

اين هجرت اطالع 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 )120( تن مى رسيد كه 83 تن آنها مردان و بقيه را 

زنها تشكيل مى دادند 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.

آموختنی های درس�
 - ثبات و پايدارى مسلمانان پس از اينهمه شكنجه و عذاب دليل اخالص در عقيده و 

ايمان آنهاست.

 - مشروعيت خروج از وطن و موطن اصلى به منظور نجات عقيده و دين.

 - هجرت از سرزمين كفر به سرزمين ايمان عبادت شمرده مى شود.

شان  امت  امنيت  و  راستاى حفاظت  در  پيامبر�  بيانگر شفقت  به هجرت  دستور   -  

است.



120

ارزيابی

( را بگذاريد. در مقابل جواب صحيح عالمه )  

1- اولين هجرت در اسالم عبارت است از: 

أ /هجرت به مدينه منوره.

ب /هجرت به طائف.

ج / هجرت به حبشه.

د / هجرت به يمن.

2- مهاجرين 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 اهللا� به بازگشت آنان دستور داد.

3- هجرت مسلمانان بار اول از مكه به حبشه چگونه بود؟

أ / با ترس و فرار رفتند.

ب /با خانواده هاى شان خدا حافظى كرده و آشكارا رفتند.

ج /با خوشحالى و مصؤنيت رفتند.

د / يكباره و با سوارى شتر رفتند.

  کارخانه گی

در كتابچه هاى 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 اسالمى 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 اسالم نيرومند 

گرديد.

اين دو تن حمزه بن عبد المطلب و عمر بن خطاب رضى اهللا عنهما بودند.

 اسالم آوردن حمزه/

حمزه بن عبد المطلب/ در اواخر سال ششم بعثت به دين اسالم 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� انجام داده بود با مباهات براي قريش حكايت مي نمود. خبر اين واقعه به 

حمزه/ 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 نمى خواست دوست 

و برادر زاده اش مورد اهانت قرار گيرد، ولى بعداً خداوند> دلش را شيفته اسالم گردانيد 

و مسلمان شد.
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فعاليت

چرا حمزه/ در مقابل ابوجهل اين كلمه را بر زبان آورد؟ در حاليكه در آن وقت 

هنوز ايمان نياورده بود.شاگردان ابراز نظر نمايند.

اسالم آوردن عمر بن خطاب/

سه روز پس از مسلمان شدن حمزه/، عمر بن خطاب/ به دين اسالم مشرف شد.

پيامبر�  اسالم عمر/ را قبال از خداوند> چنين در خواست كرده بود: )خدايا ! 

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

ده !

عمر/ در منزل خواهرش

پيامبر� دشمنى شديد داشت، شمشير بدست گرفت و عزم  با  در حاليكه عمر/ 

اعالم  را  ايمان خود  از مسلمانان كه  راه شخصى  ميانة  كشتن آنحضرت�را كرد، در 

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 تالوت مى نمود. 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 

تالوت مى كردند، برايش بدهند، اما خواهرش فاطمه به وي گفت: تو مشرك و نا پاك 
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هستي و با اين حالت نمي تواني كالم 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 تالوت كرد 

َالَة لِِذْكِري�]سوره  ُ َال إِلََه إِالَّ أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِِم الصَّ َّنِي أَنَا اهللاَّ و وقتى به اين آيت رسيد: �إِن

طه، آيه 14[ عمر گفت: اين سخن چقدر نيكوست،چنين ذاتي تنها سزاوار عبادت است، 

مرا نزد محمد رهنمايى كنيد!

وقتى عمر/ به منزل االرقم بن ابى االرقم كه رسول اهللا � در آنجا قرار داشتند، 

داخل شد، پيامبر� 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� تكبير گفت، 

اصحاب پيامبر� كه در خانه بودند فهميدند كه عمر مسلمان شده است.

سپس عمر/ 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 اهللا� عمر /را فاروق لقب داد.

فعاليت

شاگردان با رهنمايي استاد محترم راجع به تفصيالت بيشتر اسالم آوردن عمر/ مباحثه 

و تبادل نظر نمايند.

 

آموختنی های درس�

 - تأثير فوق العادة تالوت 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، مى توان اميدوار به آيندة خوب بود. 
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ارزيابی

1- حمزه و عمر رضى اهللا عنهما در كدام سال به دين اسالم گرويدند؟

2- شنيدن كدام آية قرآن كريم، عمر/ را در شگفت آورد؟

3- چرا پيامبر� پس از اسالم آوردن عمر/ تكبير گفتند؟

  کارخانه گی

اسباب اسالم آوردن حمزه و عمر رضى اهللا عنهما را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي و ششم

مساعی قريش برای باز گردانيدن مهاجرين از حبشه

امان  بيابند كه جان و دين شان در  پناهگاهى  بودند  توانسته  اينكه مسلمانان  از  مشركين 

باشد، به خشم آمده، به منظور بازگردانيدن مهاجرين مسلمان از حبشه، عمرو بن عاص و 

عبداهللا بن ابى ربيعه را با هديه هاى گرانبهايى نزد نجاشى فرستادند.

تقاضای نمايندگان قريش از نجاشی

باره باز گردانيدن  با هداياى شان نزد نجاشى داخل شده و در  اين دو نماينده مشركين 

كشورت  به  ما  نادان  خدمتگاران  از  شمارى  گفتند:  نموده  شروع  صحبت  به  مهاجرين 

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 اسالم قريش به چگونه اعمالى دست زدند؟

1- السيرة النبوية، الصالبى، ص 197. 
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پرسشهای نجاشی و پاسخ مسلمانان

نجاشى تصميم گرفت كه اين موضوع بررسى شده و داليل 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 اسالم از مسلمانان مهاجر پرسيد كه چگونه دينى است؟

نادان كه بت ها را  از مهاجرين مسلمان گفت: ما قومى بوديم  نمايندگى  به  جعفر/ 

پرستش مي نموديم، گوشت حيوانات خود مرده را مى خورديم، اعمال نا روا را مرتكب 

مى شديم، پيوند خويشاوندى را مى بريديم، به همسايه بدى روا مى داشتيم و قدرتمند ما 

بينواى ما را پايمال مى نمود.)1(

بلى، ما بر اين وضع بوديم تا آنكه خداوند پيامبرى را از ميان ما برگزيد كه داراى نسب 

عبادت  و  پرستى  يكتا  به  را  ما  مى كرديم،  تصديق  را  او  امانتدارى  و  راستى  بوده،  عالى 

پروردگار دعوت كرد و تقاضا نمود تا بت پرستى را رها كنيم، راست بگوييم و امانتدار 

و  دروغ  از  باشيم،  داشته  نيك  همسايگى  و  كنيم  رعايت  را  خويشاوندى  پيوند  باشيم، 

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 اسالم ما 

را باز دارند، ما در كشور تو آمده ايم و اميدواريم نزد تو مورد ظلم و ستم قرار نگيريم.

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

مريم  اول سوره  از  آياتى  نجاشى  تقاضاى  به  بنا  مهاجرين  سپس جعفر/ سخنگوي 

را تالوت 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

ارزشهاى اسالمى را كه حضرت جعفر/ نزد نجاشى بيان داشت با ارزش هاى جاهلى 

مقايسه كنيد.

شکست نيرنگ مشرکين

پس از آن نجاشي به نمايندگان قريش گفت: برويد، سوگند به خدا كه آنان را به شما تسليم 

نمى كنم، 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.

آموختنی های درس�

 - پايدارى مسلمانان در برابر آن همه شكنجه و تعذيب مشركين دليل صداقت و اخالص 

در عقيده و ايمان آنهاست.

1- در بعضى مراجع به لفظ )عيسى( و در برخى ديگر به لفظ )موسى( روايت شده است. 
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 - اجازه دادن به هجرت بيانگر شفقت پيامبر� به اصحاب شان است، و آنحضرت� 

مى كوشيد تا اصحاب شان در امن و آسودگى زندگى داشته باشند.

را  مكه  اطراف  سرزمين هاى  و  مناطق  توانست  پيامبر  حبشه  به  مسلمانان  هجرت  با   -  

بشناسد و ارزيابى كند.

ارزيابی

1- نمايندگان قريش روى چه هدفى نزد نجاشى رفتند؟

2- نجاشى پس از شنيدن نظر دو جانب )مسلمانان و مشركين( چه تصميمى گرفت؟

3- جعفر/ در حضور نجاشى كدام آيات را تالوت كرد و نظر نجاشى در مورد آن 

چه بود؟

  کارخانه گی

مشركين  برخورد  و  اسالم  دين  ارزشهاى  كه جعفر/  بنويسيد  كتابچه هاى خود  در 

قريش را چگونه بيان كرد؟
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درس سي و هفتم 

مقاطعه و تحريم همگانی

اهللا  از جمله مسلمان شدن حمزه و عمر رضى  اسالم،  به دين  افزون مردم  گرايش روز 

عنهما، و عقد پيمان بنى هاشم 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 بنى هاشم 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 باال را در پيمان نامه اى نگاشته و به نشانة تعهد و قاطعيت آن را در داخل كعبه 

آويختند، به دنبال آن بني هاشم 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(.

1-  السيرة النبوية، الصالبى، 182. 
2- السيرة النبوية، ابوالحسن ندوى، ص 138؛ الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش  هروى، ص 179. 
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فعاليت

چرا مشركين بر ضد بني هاشم 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 

بني هاشم قطع شده بود؛ به گونه اى كه بني هاشم با سختى و مشقت روبرو شده به خوردن 

از  گياهان و پوست خشك شدة حيوانات مجبور گرديدند و فرياد هاى زنان و كودكان 

شدت گرسنگى از آن دره شنيده مى شد و جز به شكل پنهانى چيزى به ايشان نمى رسيد)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 

است.  گرديده  نابود  آن  مواد  همة  اهللا  نام  جز  به  و  خورده  موريانه  را  قريش  نامة  پيمان 

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 

1- السيرة النبوية، ابوالحسن ندوى،139؛ الرحيق المختوم، مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 

180؛ السيرة النبوية، الصالبى ، 183. 
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را موريانه نابود كرده است هرگاه دروغ گفته باشد او را به شما مى سپارم 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 اهللا� و همراهان شان از شعب )دره( 

معجزه  ازين  نبوت  نشانه هاى  از  بزرگى  نشانه  مشاهده  با وجود  مشركين  و  خارج شدند 

خداوندى روى گردانيدند و بيش از پيش به كفر شان افزودند)1(.

فعاليت

پيمان نامه را از ناحيه حقوق انسانى چگونه ارزيابى مى كنيد؟

آموختنی های درس�

- صبر و شكيبايى در برابر مشكالت زندگى و تحمل دشواريها در راه دعوت به اسالم.

حمايت  پيامبر  از  جاهلى  غيرت  و  عادت  بحكم  مطلب  بني  و  بني هاشم  مشركين   -  

كردند.

 - مقاطعه اقتصادى و اجتماعى كه از آن همه قبايل در موسم حج آگاه شدند، همه قبايل 

جزيرة العرب را به دعوت اسالمى متوجه ساخت.

 - اين محاصره اقتصادى و اجتماعى باعث شد تا قبايل عرب بر پيامبر و اصحاب شان 

شفقت نمايند و به مجرد رفع محاصره مردم آهسته آهسته به اسالم رو آوردند.

1- السيرة النبوية، ابوالحسن ندوى، ص 139؛ الرحيق المختوم، مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 181. 
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ارزيابی

1- مشركين بر ضد كدام قبايل پيمان بستند؟

2- چه مطالب در پيمان نامه نگارش يافته بود؟

3- اين مقاطعه اقتصادى چند سال دوام كرد؟

4- اين پيمان چگونه شكست و پيمان نامه پاره شد؟

 

  کارخانه گی

در كتابچه هاى خود بنويسيد كه معجزه پيامبر در از ميان رفتن پيمان نامه چگونه بود؟ و 

چه كسانى در شكست  پيمان مقاطعه سعى و تالش ورزيدند.
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 درس سي و هشتم 
آخرين تالش قريش نزد ابو طالب

پيامبر� از شعب )دره( ابوطالب برآمده و به كار و فعاليت دعوت شان مانند گذشته 

ادامه دادند، ولى مشركين تالش مى كردند تا مانع اسالم آوردن مردم شوند، ابوطالب نيز 

با وجود ضعف و ناتوانى جسمى چون گذشته از برادر زاده اش )پيامبر�( حمايت بعمل 

مى آورد.

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 باال 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 

مى گذاريم.

فعاليت

مشركان قريش چرا چنين پيشنهادى را مطرح ساختند؟

پيامبر� در مجلس بزرگان قريش 

ابوطالب كسى را نزد پيامبر� فرستاد، پيامبر نزد ابوطالب آمد، ابوطالب گفت: برادر 

تعرض  پيشنهاد عدم  و  اند،  تو جمع شده  به خاطر  اند كه  تو  قوم  بزرگان  اينان  ام!  زاده 

مشركين را به پيامبر عرضه داشت.

رسول اهللا� 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: ال اله اال اهللا بگوييد و آنچه را جز او مى پرستيد رها كنيد.

مشركان كف دست هاى شان را به هم زده گفتند: اى محمد! آيا مى خواهى 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 مى خواهيد 

به شما نخواهد داد، پس بر دين پدران خويش چنگ زنيد، سپس پراگنده شدند.

فعاليت

گفتن كلمه ال اله اال اهللا چگونه باعث سرفرازى مى گرديد؟

آموختنی های درس�
- پيشنهاد مصالحه و عدم تعرض به يكديگر از جانب مشركان قريش بيانگر ضعف و 

ناتوانى آنان بود.

 - گفتن كلمه توحيد وسيله سرافرازى دنيا و آخرت بندگان است.

 - ثبات و پايدارى پيامبر در راستاى دعوت به اسالم.

ارزيابی

1- مشركان قريش چه مطالبى را براى پيامبر� پيشنهاد كردند؟

2- پاسخ پيامبر� در برابر پيشنهاد مشركان چه بود؟

3- نتيجه پيشنهاد مشركان قريش و پاسخ پيامبر� چگونه بود؟

  کارخانه گی

خالصه ناتوانى مشركان قريش و توانايى پيامبر را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي و نهم
عام الحزن يا سال غم و  اندوه

پس از پايان تحريم و پاره كردن پيمان نامه مشركين، پيامبر� و خانواده اش از دره 

نفس  هنوز  مسلمانان  كردند،  آغاز  باره  دو  شانرا  قبلى  فعاليت هاى  شده  بيرون  ابوطالب 

پى  2يكى  المؤمنين خديجه  ام  و  پيامبر  طالب كاكاى  ابو  كه  بودند  نكشيده  راحتى 

ديگر وفات كردند.

وفات ابوطالب 

ابوطالب كاكاى پيامبر � كه دعوت اسالمى را در ايام شدت مخالفت مشركين مكه در 

سايه حمايت خويش قرار داده بود در سال دهم بعثت به اثر بيمارى شديدى وفات كرد.

هر چند پيامبر � آرزو داشت تا كاكايش به دين اسالم مشرف شود ليكن او به دين 

اجدادش باقي ماند)1(.

 
فعاليت

سال دهم بعثت را چرا عام الحزن ناميده اند؟

خديجه2 به رحمت حق می پيوندد

مى رفت،  شمار  به  آنحضرت�  براى  خداوند  بزرگ  نعمت هاى  از   2 خديجه 

يارى                  را  ايشان  خدا  پيام  رسانيدن  در  مى ورزيد،  شفقت  شان  براى  پريشانى  لحظات  در 

مى نمود، در تبليغ دعوت اسالمى مشاركت مى كرد و مال خود را در اختيار آنحضرت� 

قرار داده بود. 

ام المؤمنين خديجه 2 چند روز پس از وفات ابوطالب به عمر )65( سالگى ديده از 

جهان بست)2(.

1- الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 189؛ =¶ÍÈÇF¿¶=�Ì�j، الصالبى، ص 209.
2- الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 190. 
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فعاليت

چرا پيامبر� آرزو داشت كاكايش به دين اسالم مشرف شود؟

آموختنی های درس�
 - تحمل در برابر مشكالت زندگى.

 - همكارى و مساعدت در زمينه تبليغ و تقويه اسالم.

 - كمك به اقربا و خويشاوندان.

ارزيابی

1- ابوطالب در كدام سال وفات كرد؟

2- آيا ابوطالب مسلمان شده بود؟

( بگذاريد.  3- در برابر جواب صحيح عالمه ) 

خديجه 2 هنگام وفات:

أ /پنجاه ساله بود.

ب /بيست و پنج ساله بود.

ج /شصت و پنج ساله بود.

د /چهل و پنج ساله بود.

  4- خديجه 2 در سال:

  أ / هفتم هجرى وفات كرد.

  ب /دهم بعثت وفات كرد.

  ج /دوم بعثت وفات كرد.

  د /دوازدهم هجرى وفات كرد. 

  کارخانه گی

در كتابچه هاى خود بنويسيد كه خديجه 2 و ابوطالب چه خدماتى را براى پيامبر� 
انجام داده بودند.
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درس چهلم

پيامبر� در طائف
وقوع پى در پى دو حادثه دردناك وفات ابوطالب و خديجه پيامبر� را محزون ساخت، 

و پس از آن رنج ها و دشوارى ها از سوى مشركين به ايشان سرازير شد، ولى پيامبر� با 

ايمان به خداوند و عزم راسخ خواست در خارج مكه به دعوت بپردازد.

عزم رفتن به طائف 

در ماه شوال سال دهم بعثت رسول اهللا� همراه زيد بن حارثه / عازم طائف كه در 

فاصلة شصت ميلى از مكه موقعيت دارد، گرديدند.)1(

در مسير راه طائف از كنار هر قبيله يى كه مى گذشتند آنان را به اسالم دعوت مى كردند، 

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 اسالم دعوت كرد.

آنان گفتند: از سرزمين ما بيرون شو، غالمان و ابلهان خويش را عقب پيامبر � انداختند 

و ايشان را به اندازه يى سنگباران كردند كه نعلين شان با جارى شدن خون رنگين گشت.)2(

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(

از مردم  به غالم نصرانى شان كه  نموده  را ديدند، ترحم   � پيامبر  ربيعه وقتى  پسران 

)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� دست خويش را دراز نموده 

1- السيرة النبوية، الصالبى، ص211. 
2- الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 208. 

3- سيرة ابن هشام، 420/1. 
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بسم اهللا گفت آن را تناول كرد)1(. 

چون عداس كلمة بسم اهللا را از زبان پيامبر� شنيد طى رد و بدل شدن چند پرسش 

و پاسخ دانست كه محمد �پيامبر خدا > است، خود را بر سر و پاى آنحضرت� 

انداخته پاهاي پيامبر� را بوسيد)2(.

فعاليت

بر خورد مردم طائف با رسول اهللا� را با برخورد مردم مكه مقايسه كنيد، و همچنان 

گفتن بسم اهللا قبل از تناول طعام چه مطلبى را در ذهن شما تداعى مى كند؟

برگشت به سوی مکه

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

نابود  و  عذاب  نزول  بر  مبنى  كوه ها  ملك  و  جبرئيل  فرستادن  با  خداوند  رسيد  المنازل 

نا  و  اندوه  رنج،  احساس  آنحضرت�،  به  پيروزى  مژده هاى  و  مكه  مشركين  ساختن 

اميدى اى كه بر پيامبر چيره شده بود، از ميان برد و پيامبر� 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، 

 1- السيرة النبوية، الصالبى، ص219.  
2- سيرة ابن هشام، 421/1  ؛ الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 211إ السيرة 

النبوية، الصالبى، ص219 
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و قومش را خواسته و گفت: سالح بپوشيد و نزديك كعبه باشيد، زيرا من به محمد پناه 

داده ام، و براى رسول اهللا� پيام فرستاد كه به مكه داخل شود)1(.

داخل شدن پيامبر به مکه

رسول اهللا� همراه زيد بن حارثه / 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 االسود 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 اسالم چرا از مكه خارج شد و طائف را انتخاب كرد؟

آموختنی های درس�
 - در راه رسيدن به هدف موانع و مشكالتى وجود دارد كه بايد با شكيبايى آنرا تحمل كرد.

 - يك مسلمان مصلح در شرايط دشوار نبايد اهدافى را كه دنبال مى كند از آن منصرف 

شود.

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

1- پيامبر � در كدام سال عزم سفر طائف كرد و در آنجا با چه كسانى روبرو شد؟

2- رسول اهللا� چگونه دوباره به مكه برگشت؟

3- غالم نصرانى چگونه دانست كه حضرت محمد� پيامبر است؟

4- چرا پيامبر� تصميم گرفت دو باره به مكه برگردد؟

  کارخانه گی

سعى و تالش پيامبر را در زمينه دعوت به اسالم درين سفر ارزيابى نموده در كتابچه هاى 

خود بنويسيد.
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درس چهل و يکم

اسراء و معراج

حادثه اسراء و معراج هنگامى صورت گرفت كه دعوت به اسالم در ميان فشار مشركين 

و پيروزى و موفقيت راه خود را باز مى كرد.

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 االقصى به سوارى براق و در 

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

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

عروج از بيت المقدس به آسمان ها

سپس پيامبر در آن شب از بيت المقدس به آسمان ها برده شد، در آسمان دنيا آدم'، در 

آسمان دوم يحيى و عيسى عليهما السالم، در آسمان سوم يوسف' ، در آسمان چهارم 

ادريس' ، در آسمان پنجم هارون'  ، در آسمان ششم موسى'  و در آسمان 

المعمور و از آنجا به  المنتهى، بيت  ابراهيم'  را مالقات نمود، سپس به سدرة  هفتم 

پيشگاه رب العزت عروج كرد.

1- الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 229. 
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فرض شدن نماز های پنجگانه

خداوند درين فرصت پنجاه نماز را بر امت مسلمه فرض نمود، وقتى پيامبر� در برگشت

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

را ندارد، بر گرد و تخفيف بخواه تا باآلخره 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 

�ß¿åI>ßÈßA<�)2( ] سوره اسراء،  áÀåº�àÄßÈåfà¿å¶�� :سائر مردم پنهان است، درين مورد خداوند مى فرمايد

�Ïßá�)3( ] سوره النجم،  à³á¶=�åÄëEße� åL>ßÈßA� áÀåº�Ïß?ße�ábß̄ß¶� :آيه 10[. همچنان خداوند مى فرمايد

آيه 18[ ، و اين است سنت الهى در مورد پيامبران عليهم السالم.

حکايت پيامبر از جريان واقعه اسراء و معراج 

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

1- الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 229؛ =¶ÍÈÇF¿¶=�Ì�j، الصالبى، ص 222.
2- ترجمه: » تا براى او پاره يى از نشانه هاى قدرت مان را بنمايانيم «. 

3- ترجمه: »همانا ديدار نشانه هاى 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 االقصى در آنجا بود( يك ماه يا زمان بيشترى را در بر 

مى گرفت، 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� اين مطلب را گفته باشد راست گفته است، سپس ابوبكر/ نزد 

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

ملقب به صديق گرديد)1(.

فعاليت

قاعده  اين  در چوكات  را  معراج  و  اسراء  واقعه  است،  غيبى  ما  اعتقادى  امور  از  برخى 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟

آموختنی های درس�

 - اعتقاد و باوربه امور غيبى.

 - امامت پيامبر� در نماز به ساير پيامبران دليل آن است كه قناعت همه به رهبرى 

پيامبر � فراهم شده و شرايع قبل از اسالم 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. 

1- سيرة ابن هشام، 398/1 . 
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ارزيابی

1- نماز هاى پنجگانه چه وقت بر مسلمانان فرض شد؟

2- حكايت جريان اسراء و معراج پيامبر ميان مسلمانان و مشركين چه عكس العمل هايى 

را در پى داشت؟

3- حكمت اسراء و معراج چه بود؟

  کارخانه گی

جريان واقعه اسراء از مكه به بيت المقدس و از آنجا به آسمان ها را در كتابچه هاى خود 

بنويسيد.



145

درس چهل و دوم
نخستين تماس پيامبر�  با انصار

در ماه ذى القعده سال دهم بعثت قبايل عرب از دور و نزديك غرض زيارت بيت اهللا  
سوار و پياده به صوب مكه مى آمدند، پيامبر� تصميم گرفته بود تا نزد هر قبيله رفته و 

اسالم را بر آنان عرضه كند.
موسم حج كه زمان تجمع قبايل عرب بود پيامبر� با برنامه و اهداف معينى به دعوت 

قبايل به اسالم مى پرداخت.
ابو جهل و ابو لهب كه از اذيت و آزار رسول اهللا� دريغ نمى ورزيدند، پيامبر� براى 
جلوگيرى از مقابله و برخورد با آنان از اسلوب هاى ديگرى استفاده مى كرد، مثًال با قبايل، 
نكنند و  � عمل  پيامبر  بر ضد دعوت  تا مشركين قريش  شب هنگام مالقات مى كرد 

دعوت به اسالم را در ميان قبايل بى تأثير نسازند.
و يا در محالتى كه قبايل فرود آمده بودند مى رفت تا دور از آزار قريش به دعوت آنان 

بپردازد.
و يا همراه با خود اشخاصى چون ابوبكر و على رضى اهللا عنهما را مى برد تا قبايل گمان 

نكنند كه پيامبر تنها است و پيروى ندارد.

فعاليت

پيامبر سران قبايل را چرا بيشتر مورد توجه قرار مى دادند؟

قبايل و افرادی که اسالم بر آنان عرضه شد
رسول اهللا � اسالم را به سران قبايل بنو شيبان، بنو عامر، بنو حنيفه، بنو نضير و بعضى 

قبايل ديگر كه درين سال به بيت اهللا آمده بودند عرضه داشت، ولى از آنان پاسخ منفى شنيد.
همچنان پيامبر � درين موسم اسالم را به اشخاصى نيز عرضه كرد كه از برخى آنان 
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 اهللا عنهما 

1- الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 217-224؛ =¶ÍÈÇF¿¶=�Ì�j، الصالبى، ص 237. 
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جهت دعوت قبايل از عقبه منى مى گذشتند، 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 قبال شنيده بودند، وقتى 
پيامبر �  اسالم را براى شان عرضه نمود و آنان را به سوى خدا فرا خواند و قرآن را 
براى شان تالوت كرد، خداوند دل هاى آن شش تن ) اسعد بن زراره، عوف بن حارث، 
رافع بن مالك، قطبه بن عامر، عطيه بن عامر و جابر بن عبداهللا ( را شيفته اسالم ساخت و 

اسالم آوردند.
اين عده وقتى به مدينه رسيدند از پيامبر� و دعوت وى ياد آور شدند و مردم را به 

اسالم دعوت مى كردند،همه مردم از ظهور پيامبر �و دعوت اسالمى آگاه شدند)1(.

فعاليت

عواملى كه به انتشار دين اسالم در مدينه كمك كرد چه بود؟

آموختنی های درس�

- برنامه پيامبر� تركيز بر مردم يثرب بود، و شش نفرى كه مسلمان شده بودند در 
همان سال تأثير بزرگى بر انتشار دعوت اسالمى داشت.

- پيامبر� از سران قبايل كمك مى خواست، زيرا آنان توانايى حمايت از پيامبر� 
و دعوت وى را داشتند.

ارزيابی
1- پيامبر� از كدام قبايل مدينه منوره دعوت بعمل آورد؟

2- پس از موسم حج سال دهم بعثت كدام اشخاص ايمان آوردند؟
3- از قبيله خزرج كدام اشخاص و در كدام سال ايمان آوردند؟

4- آنانيكه از قبيله خزرج ايمان آورده بودند پس از برگشت چگونه عمل كردند؟

  کارخانه گی

در كتابچه هاى خود نام قبايل و اشخاصى كه اسالم به ايشان عرضه شد و آنرا پذيرفتند، بنويسيد.

1- سيرة ابن هشام، 429/1 . 
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درس چهل و سوم
نخستين بيعت در عقبه

در موسم حج سال يازدهم بعثت كه شش تن از مردم يثرب )مدينه( با پيامبر� مقابل 
شده و پس از پذيرفتن اسالم وعده سپرده بودند تا رسالت پيامبر� را به قوم خويش 

برسانند كه در نتيجه شمارى از مردم اوس و خزرج را به اسالم جلب نمودند.
بيعت با پيامبر�  

 در موسم حج سال دوازدهم بعثت دوازده تن ) ده تن از قبيله خزرج و دو تن ديگر از 
قبيله اوس ( نزد پيامبر � آمدند كه همراه با پنج تن افراد قبلى هفت تن ديگر با رسول 
اهللا� در عقبه بيعت كردند، ايشان تعهد سپردند كه خدا را به يگانگى مى پرستند، دزدى 

و زنا نمى كنند، فرزندان شان را به قتل نمى رسانند 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 

عذاب مى كند و اگر بخواهد شما را مى آمرزد.)1(
سفير اسالم در مدينه

پيامبر� پس از بيعت و پايان موسم حج مصعب بن عمير را برگزيد تا به مسلمانان مدينه 
تالوت قرآن، احكام و قوانين اسالم را بياموزد)2(.

فعاليت

شاگردان عزيز تعهد هر دو جانب را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

مسلمان شدن بزرگان مدينه:
مصعب بن عمير/ در مدينه نزد اسعد بن زراره فرود آمد، هر دو با جديت در ميان 

مردم مدينه به نشر اسالم پرداختند.
اسيد بن حضير و سعد بن معاذ كه از بزرگان قوم بنى عبداالشهل بودند، در اثر سعى و 
دعوت مصعب و اسعد1 يكى پس از ديگرى به اسالم مشرف شدند كه با گرويدن آن 

1- السيرة النبوية، ابوالحسن ندوى، ص 153 ؛ السيرة النبوية، الصالبى، ص 239. 

2- سيرة ابن هشام، 435/1 ؛ السيرة النبوية، ابوالحسن ندوى، ص 158؛ الرحيق المختوم، مباركفورى، 
ترجمه خاموش هروى، ص 238. 
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دو به اسالم همه مرد و زن بنى عبداالشهل از قبيله اوس مسلمان گرديدند)1(.
مصعب/ مسئوليتى را كه به عهده داشت موفقانه انجام داد و در آموختن احكام قرآن، 
توضيح دساتير اسالم و تقويه روابط برادرى ميان افراد قبايل كه به اسالم گرويده بودند 
و همچنان براى ايجاد پايگاه امنى كه از آن به دعوت اسالمى بپردازند سعى و كوشش 
زيادى به خرج داد، مصعب/ در حاليكه مژده پيروزى و موفقيت و خبر مسلمان شدن 
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/ و ايمان 
آوردن اسيد بن حضير وسعد بن معاذ1 مباحثه نمايند.

آموختنی های درس�
 - براى موفقيت دعوت به اسالم، بزرگان و سر شناسان قوم الگو قرار گيرند.

 - دعوتگر به تدريج و با استفاده از اسلوب مسالمت آميز به دعوت ادامه دهد.
- پيامبر � با گرفتن بيعت از مردم يثرب براى دعوت و رهبرى مردم آهسته آهسته 

مركز ديگرى را براى دعوت اسالمى آماده مى سازد.

ارزيابی
1- چرا پيامبر� مصعب بن عمير / را به مدينه فرستاد؟
2- در سال دوازدهم بعثت چند تن با پيامبر� بيعت كردند؟

3- مصعب بن عمير / در يثرب به كمك چه كسى به نشر اسالم پرداخت؟
4- از بزرگان قبيله عبداالشهل چه كسانى به دين اسالم گرويدند.

  کارخانه گی

1- نتيجه بيعت پيامبر � با مردمان يثرب را در كتابچه هاى خود بنويسيد.

1- سيرة ابن هشام، 421/1  ؛ الرحيق المختوم،مباركفورى، ترجمه خاموش هروى، ص 211. 
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درس چهل و چهارم

دومين بيعت در عقبه
نيز  پيامبر�  چنانچه  بود،  اسالم  به  براى دعوت  مناسب خوبى  ساليانه حج  موسم هاى 

تصميم بر آن داشت تا دعوت اسالم 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 اهللا� قرار گذاشته بودند فرا رسيد، يكى از سرداران يثرب 

به نام عبداهللا بن عمرو بن حزام نيز با ايشان همراه بود، او را از موضوع آگاه ساخته و به 

اسالم دعوتش كردند، او بال فاصله اسالم را پذيرفت و در عقبه حضور يافت.

فعاليت

موسم هاى حج چرا براى دعوت انتخاب مى شد؟
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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 مى شود، 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 مالمتگرى 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.

1- الرحيق 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 گروه هاى مختلف مسلمان بر 

اساس اعتماد و پايدارى در راه اسالم صورت گرفت.

فعاليت )2(

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

نمايند.

 

آموختنی های 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 شمرده 

اختيار  و  معين  زمان  و  مكان  در  و سرى  منظم  به صورت  آيى  هم  با گرد  زيرا  مى شد، 

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 اسالمى پايدارى 

1- سيرة ابن هشام، 447/1. 
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و مقاومت داشته باشيد.

4- از اين درس مى آموزيم كه ممكن است از مناسبت ها براى اصالح امور اجتماعى و 

دينى استفاده خوبى صورت بگيرد. 

ارزيابی

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

2- كاكاى پيامبر � چرا درين بيعت اشتراك كرد؟

3- اولين شخصى كه دست بيعت به دست پيامبر � گذاشت چه نام داشت؟

4- پيامبر � با زنان چگونه بيعت كردند؟

  کارخانه گی

مطالب بيعت مردم يثرب با پيامبر� را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و پنجم

عوامل صبر و پايداری مسلمانان

مسلمانان در راه نشر دين اسالم مصائب و مشكالت فراوانى را تحمل نموده و تا سرحد از 

دست دادن زندگى در راستاى انتشار آن كوشيده اند، درينجا از عوامل و وسايلى ياد آور 

مى شويم كه مسلمانان را به صبر و پايدارى بيش از حد واداشته بود.

1- ايمان به خداوند و شناخت واقعی ذات الهی

وقتى ايمان واقعى در دل ها جاى گيرد، صاحب همچو ايمان به سوى رنج ها و مصائب 

دنيوى اگرچه بزرگ و طاقت فرسا هم باشد به نظر حقارت مى بيند، از اين سبب اسباب 

ديگرى منشأ مى گيرد و پايدارى و صبر را تقويت مى كند.

2- رهبری و قيادتی که دل ها را گرويده سازد

حضرت محمد� رهبر و رهنماى تمام بشريت است، در عفت و پاكدامنى، امانتدارى 

و انجام كار هاى نيك به مقامى رسيده بود كه نه تنها دوستان و ياران بلكه دشمنانش به 

حقانيت و صداقت او يقين مى كردند.

3- احساس مسئووليت

اصحاب پيامبر� احساس مى كردند 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 مى دانستند.

فعاليت

ارزيابى  چگونه  دستان  زير  و  پيروان  عملكرد  و  روحيه  در  را  مناسب  رهبرى  تأثير 

مى كنيد؟شاگردان ابراز نظر نمايند.

4 ـ ايمان به آخرت و روز رستاخيز

مسلمانان يقين داشتند كه از هرگونه اعمال نيك و بد شان در آخرت مورد بازپرس قرار 

مى گيرند و پس از آن راهى بهشت شده و يا به عذاب دوزخ گرفتار مى شوند.

آنان مى دانستند كه دنيا با تمام نعمت ها و عذابش در برابر آخرت به اندازه بال پشه يى 

ارزش ندارد، بناء تلخى ها و مشكالت دنيا براى شان خيلى كوچك و ناچيز جلوه مى كرد.

5- قرآن کريم

قرآن مسلمانان را به صبر و پايدارى ترغيب كرده و داستان هاى عبرت انگيزى را ياد آور 

شده و حكمت هاى آنرا براى شان بازگو مى كرد، قرآن مسلمانان را به جهانى ديگر سير 

مى داد كه در برابر جاذبه آن هيچ كسى مقاومت كرده نمى توانست.
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6 - مژده های کاميابی و پيروزی

به دين اسالم  پذيرفتن اسالم مى دانستند كه معناى داخل شدن  از همان آغاز  مسلمانان 

تحمل رنج ها نبوده بلكه هدف آنان اصالح جامعه جاهلى و گسترش قدرت و نفوذ سياسى 

است تا انسان ها را از عبادت بت ها به عبادت خداى يكتا بكشانند.

پيامبران  با  آنها  درگيرى هاى  و  گذشته  اقوام  داستان هاى  حكايت  و  قرآن  آيات  نزول 

شان بيانگر حاالتى بود كه با وضع مسلمانان مكه و كافران كامًال همآهنگى داشت، درين 

داستان ها اشاره بدان بود كه مردم مكه در آينده شكست مى خورند و دعوت اسالمى و 

مسلمانان پيروز مى شوند.

مسلمانان با ايمان قوى به خداوند و با پيروى از دساتير پيامبر� و باور به رستگارى در 

بهشت، فشار ها و رنج هايى كه از هر طرف آنان را احاطه كرده بود تحمل مى كردند و 

يقين داشتند كه اين همه مشكالت به زودى از بين رفته و پيروزى نصيب آنان مى شود.

فعاليت

نتايج صبر و پايدارى را چگونه  مژده هاى كاميابى و پيروزى براى مسلمانان چه بود، و 

ارزيابى مى كنيد؟

آموختنی های درس�

 - هدف نهايى مسلمانان اصالح جامعه جاهلى و عبادت ذات الهى بود.

 - ايمان به خداوند و روز رستاخيز، احساس مسئووليت و موجوديت قيادت و رهبرى 

مناسب از عوامل صبر و پايدارى و موفقيت و پيروزى مسلمانان بود.
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 - يقين و باور كامل به وعده ها و وعيد هايى كه پيامبر� مى كرد مسلمانان را اميدوار 

به پيروزى و موفقيت ساخته و از عذاب جهنم برحذر مى داشت.

ارزيابی

1- به پيروزى مسلمانان در قرآن چگونه مژده داده شده بود؟

2- رهبرى پيامبر� در روحيه پيروان اسالم چگونه تأثيرى داشت؟

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

  کارخانه گی

عوامل صبر و پايدارى مسلمانان را به صورت مختصر در كتابچه هاى خود بنويسيد
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درس چهل و ششم 

پيش آهنگان هجرت

مكه  خارج  در  پايگاهى  و  مركز  ايجاد  با  مسلمانان  عقبه،  در  بيعت  دومين  از  پس 

موفقيت بزرگى را به دست آوردند، و پس از آن رسول اهللا� به مسلمانان اجازه 

دادند تا به اين مركز هجرت نمايند.

پی بردن به مشکالت هجرت و اقدام به آن

مسلمانان با وجودى كه به مشكالت هجرت كه از دست دادن منافع، نابودى مال و 

دارايى و مواجه شدن با هالكت و بى سرنوشتى بود، پى مى بردند، به هجرت آغاز 

كردند، نمونه هايى از سرگذشت اين پيش آهنگان هجرت را ياد آور مى شويم.

او  است،  ابوسلمه/  هم  يكى  نمود  هجرت  كه  كسانى  نخستين  جمله  از   -1

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.

از  پس  آنكه  تا  مى كرد  گريه   / ابوسلمه  جدايى  و  دورى  از  هميشه  همسرش 

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 اطالع 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.

2- همچنان وقتى صهيب/ تصميم گرفت هجرت نمايد، مردم مكه برايش گفتند: 

تو فقير بودى و اكنون مال و دارايى زيادى به دست آورده اى، حاال امكان ندارد اين 

همه مال و دارايى را از اينجا ببرى، صهيب/ با رها كردن دارايى اش به قريش، 

اجازه هجرت يافت، وقتى پيامبر� از اين واقعه اطالع يافت، گفت: صهيب فايده 

كرد، صهيب فايده كرد.

فعاليت

مكه  خارج  در  مسلمانان  پايگاه  كه  مى توانيد  گفته  گذشته  درس هاى  از  استفاده  با 

چگونه و در كجا ايجاد شده بود؟

با هم وعده كردند كه  بن عاص  هشام  و  ربيعه  ابى  بن  عياش  بن خطاب،  عمر   -3

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 بودـ  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، مى خواهند 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 مى خواستند هجرت كنند، با آن هم 

مسلمانان دسته دسته و تك تك در پى يكديگر هجرت مى نمودند.

فعاليت

با وجودى كه صهيب/ مال و دارايى اش را رها مى كند پيامبر چطور مى گويد: 

صهيب فايده كرد؟

آموختنی های درس�
  مسلمانان  در راه حفظ عقيده و ايمان از جان و مال خود مى گذرند.

  مشركان قريش در جلوگيرى از گرايش مردم به دين اسالم در استفاده از هر وسيله 

يى فروگذاشت نمى كردند.
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ارزيابی

1- قساوت و سنگدلى مشركان در برابر هجرت ابوسلمه/ چگونه بود؟

برخوردى  با صهيب/ وقتى تصميم گرفت هجرت كند چگونه  2- مردم مكه 

داشتند؟

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

  کارخانه گی

نمونه ى از تحمل مشكالت پيش آهنگان هجرت را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و هفتم 
دار الندوه و فيصلۀ بزرگ قريش

مى رفتند  مدينه  سوى  به  شان  خانواده هاى  و  مال  همراه  كه  مسلمانان  هجرت  تصميم 
را  شان  اقتصادى  و  سياسى  تهديد  خطر  و  ساخت  فراهم  را  مشركان  نگرانى  موجبات 
جلو  تا  دادند  تشكيل  را  اجتماعى  دارالندوه  در  قريش  بزرگان  بناء  مى كردند،  مشاهده 

فعاليت هاى 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 اسالمى در مدينه خطر بزرگى براى قريش به حساب مى رفت.
دو نيم ماه پس از بيعت عقبة دومي نمايندگان قبايل قريش در دارالندوه اجتماع بزرگى را 

داير كردند تا جلو فعاليت هاى حضرت محمد� را كه پرچم دار دعوت اسالمى بود، بگيرند.
درين اجتماع اشخاصى چون ابو جهل بن هشام، جبير بن مطعم، شيبه بن ربيعه، عتبه بن 
اميه بن خلف و شمار  ابوالبحترى بن هشام،  ابوسفيان بن حرب، نضر بن حارث،  ربيعه، 

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 اطالع يافتم، آمدم تا سخنان شما را بشنوم و از رأى و نصيحتى اگر الزم باشد 

دريغ نكنم.

فعاليت

تمركز دعوت اسالمى در مدينه چرا موجبات نگرانى مشركان را به بار آورد؟

فيصله مشرکين مبنی بر کشتن پيامبر� 
در اجتماع ياد شده مباحثاتى در مورد طرح هاى پيشنهادى ادامه يافت.

ابواالسود گفت: او را از ميان خويش بيرون مى كنيم و ازين سرزمين تبعيد مى نماييم.
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 مى كنند 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.

نيز درست نيست، هرگاه او را زندانى كنيد راه  نه، اين نظر  با همان قيافه گفت:  ابليس 
دعوت او را بسته نمى توانيد، بلكه اصحابش با او همكارى نموده و او را رها مى سازند.

در اين وقت ابوجهل بزرگترين دشمن پيامبر � سومين طرح را پيشنهاد كرد و گفت: 
از هر قبيله يك يك نفر جوانى كه در ميان ما داراى نسب و شرف عالى باشد انتخاب 
ببرند، خون  مى كنيم، هريك شمشيرى گرفته به يك حمله و با يك ضربه او را از بين 
او ميان قبايل تقسيم مى شود و خون بها )ديت( او را مى پردازيم، 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.

آموختنی های درس�

اسالمى تالش  پيامبر� غرض جلوگيرى دعوت  بردن  بين  از  تا سرحد  - مشركين   
مى كردند.

 - ابليس با انواع حيله ها مانع پيشرفت اسالم و مسلمانان مى شود.

ارزيابی

1- مشركان قريش چه وقت و در كجا و به چه منظورى گرد هم آمدند؟
2- چرا ابليس اين حقد و كينه را دامن مى زد؟

3- مهمترين طرح پيشنهادى مشركان براى جلوگيرى از دعوت اسالمى از طرف كى و 
چگونه مطرح گرديد؟

  کارخانه گی

چگونه  و  آمدند  هم  گرد  الندوه  دار  در  كسانى  چه  كه  بنويسيد  خود  كتابچه هاى  در 
طرح هايى را براى جلوگيرى دعوت اسالمى پيشنهاد كردند.


