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مختصر تاريخچه دعوت اسالمي
( پيش از اسالم تا بيداري اسالمي)
نويسنده :دکتر محمد ابوالفتح البيانونی
مترجم :عبدالرحمن زمان پور
مقدمه ای بر تاریخ دعوت
شایسته است پیش از پرداختن به تاریخ دعوت  ،به پاره ای از امور مربوط به تاریخ دعوت اشاره شود:
الف:شيوه ی پژوهشگران در تعيين دقيق تاریخ دعوت متعدد است عده ای از آن ها به اعتبارمعنای
خاص دعوت اسالمی ،شروع دعوت را بعثت حضرت محمد ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) می دانند .عده ای نیز
با توجه به معنای عام دعوت اسالمی و فراگیر بودن اسالم و یکی بودن دعوت پیامبران ،بعثت انبیاء و رسوالن
پیشین ) علیم الصالة و السالم ) را سرآغاز دعوت می شمارند.
تا زمانی که یان دو نظریه بر یکی از دو معنای خاص یا عام اسالم متکی باشد  ،اختالف به شما نمی آید .تاریخ
دعوت از نخستین رسولی که برای مردم فرستاده شده،آغاز می گردد و هر جا دعوت،مفید به صفت اسالمی
باشد ،تاریخ شروع آن به بعثت پیامبر گران قدرمان حضرت محمد ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)مربوط می شود.

ب :بعضی از کتاب های تاریخ دعوت ،دعوت نوح – عليه السالم -را به عنوان نخستين دعوت ذکر
کرده اند زیرا که نوح – علیه السالم -نخستین پیامبری است که قرآن درباره ی دعوتش سخن گفته است.بنا به
اشارات آیات قرآنی ،حضرت آدم – علیه السالم-به زمین هبوط کرده تا قسه ی زندگی انسان و جانشینی او در
زمین با وی آغاز شود؛ و او برای {هدایت}کسی فرستاده نشده است .بر اثر علی نبوت آدم – علیه السالم، -
وقوف و اگاهی نیافته ایم ،مگر د ر داستان هابیل و قابیل،آن گاه که قربانی خود را به پیشگاه خدا تقدیم کردند و
گفتو گویی بین آن ها در گرفت که بیانگر ایمان و شایستگی هابیل ،و غفلت و زیان کاری قابیل است  .خداوند
متعال در این باره می فرماید:
َربَا قُ ْربَاناً َفتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ ُيتَقَبَّلْ مِنَ اآلخَرِ قَالَ لَأَ ْق ُتلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا َيتَقَبَّلُ
ع َلیْهِمْ َنبَأَ ا ْبنَيْ آ َدمَ بِالْحَقِّ إِذْ ق َّ
« وَاتْلُ َ
قتُ َلنِي مَا َأنَاْ ِببَاسِطٍ يَدِيَ إِلَیْكَ لَأَ ْقتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ
دكَ ِلتَ ْ
اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ** َلئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَ َ
ا ْلعَالَمِینَ»{مائده}72/72/
(داستان دو پسر آدم ( قابیل و هابیل ) را چنان كه هست براي يهوديان و ديگر مردمان بخوان ( تا بدانند عاقبت
گناهكاري و سرانجام پرهیزگاري چیست )  .زماني كه هر كدام عملي را براي تقرّب ( به خدا ) انجام دادند  .امّا
از يكي ( كه مخلص بود و هابیل نام داشت ) پذيرفته شد  ،ولي از ديگري ( كه مخلص نبود و قابیل نام داشت )
پذيرفته نشد  ( .قابیل به هابیل ) گفت  :بیگمان تو را خواهم كشت ! ( هابیل بدو ) گفت  ( :من چه گناهي دارم
) خدا ( كار را ) تنها از پرهیزگاران مي پذيرد !  **.اگر تو براي كشتن من دست دراز كني  ،من دست به سوي تو
دراز نمي كنم تا تو را بكشم  .آخر من از خدا ( يعني ) پروردگار جهانیان مي ترسم ).
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ج :هنگامی که درباره ی تاریخ دعوت سخن به ميان می آوریم ؛ خصوصاً در مقدمه،به شرح تفصیلی
زندگی و سیرت دعوتگران ،و هم چنین تاریخ دعوتو حوادثی که در این زمینه پیش آمده نمی پردازیم؛و تنها به ذکر
خطوط کل حرکت دعوی در طول اعصار و زمان ها بسنده می کنیم و آن گاه ،دعوت را در زمان های مختلف با ذکر
بارزترین ویژگی ها و مهمترین نتایج آن شرح داده،به معرفی مشهورترین رجال دعوت می پردازیم.
شایان ذکر این ،کتاب های مختلف تاریخ اسالمی و کتب مربوط به سیرت نبوی و کتاب های شرح حال و رجال ،
به طور مفصل سیرت دعوتگران پشین و حوادث تاریخی دعوت را شرح داده اند.

د :هر محقق و پژوهشگر تاریخ دعوت ،برای کسب اطالع بيبشتر می تواند به کتاب های قدیم و
جدیدی که تاریخ دعوت را با شرح و تفصیل فراوان بیان کرده اند یا دیگر منابع الزم مراجعه کند.
مقدمة العلوم و المناهج :تألیف انور جندی.
حاضر العالم االسالمی  :شکیب ارسالن.
حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرة :دکتر جمیل عبداهلل محمد المصری.
االسالم الفاتح :دکتر حسین مونس.
تاریخ الدعوة :دکترجمعه خولی.
تاریخ االنبیاء :دکتر محمد طیب نجار.
الدعوة االسالمیة فی عهدها المدنی :دکتر رؤوف شبلی.
الدعوة االسالمیة بین التنظیم الحکومی و التشریع الدینی  :دکترعبدالغفار عزیز.
دعوة الرسل :محمد العدوی
المنهج الحرکی للسیرة النبویة :محمد منیر الغضبان.

ه  :چون حرکت های دعوی ،و ویژگی ها و نتایج آن  ،در زمان های مختلف همواره مشابه و مرتبط
بوده اند؛ مناسب دانستم در این مقدمه ،تاریخ دعوت را به چهار دوره بدین شرح تقسیم کنم:
 .1دعوت پیش از اسالم.
 .7دعوت در زمان رسول اهلل( صلی اهلل علیه و آله و سلم) و در زمان خلفای راشدین ( رضی اهلل عنهما)
 .3دعوت در زمان اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها.
 .4دعوت در عصر جدید.
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مبحث اول ؛ دعوت پيش از اسالم
آغاز آن  ،با رسالت نوح – علیه السالم -و پایان آن ،با رسالت عیسی – علیه السالم -می باشد .تاریخ دعوت نیز
با دعوت حضرت نوح – علیه السالم-نخستین پیامبری که قرآن دعوتش و رسالتش را برای ما باگو کرده است
شروع می شود .
خداوند متعال در این باره می فرماید:
غیْ ُرهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَ َل ْیكُمْ عَذَابَ يَ ْومٍ
عبُدُواْ اللَّهَ مَا َلكُم مِّنْ إِلَهٍ َ
« لَقَدْ َأرْسَ ْلنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَ ْومِ ا ْ
عَظِیمٍ»{اعراف}95/
( پیوسته مشركان  ،دشمنان حق بوده اند  ،و كافران با پیغمبران جنگیده اند  .از جمله ) ما نوح را به سوي قوم
خود ( كه در میانشان برانگیخته شده بود ) فرستاديم  .او بديشان گفت  :اي قوم من ! براي شما جز خدا
معبودي نیست  .پس تنها خدا را بپرستید  .من ( از شما و دلسوزتان مي باشم  .قیامت و حساب و كتابي در
میان است و اگر نافرماني كنید ) مي ترسم دچار عذاب آن رو ِز بزرگ شويد ( و به دوزخ رويد ) .
خداوند در سوره ی کاملی از قرآن کریم – به نام سوره نوح – درباره ی دعوت وی سخن گفته است و جنبه ای از
اسلوب و شیوه ی دعوت سِرّی و علنی او ،و هم چنین سیاست تدریجی و گام به گام توأم با صبر و شکیبایی
وی در برابر قومش در زمانی دراز بیان فرموده است .در میان انبیا و رسوالنی که آنان را می شناسیم  ،نوح –
علیه السالم -مسن ترین بوده که نهصد و پنجاه سال زندگی کرده است .خداوند متعال در این باره می فرماید:
مسِینَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ
سنَةٍ إِلَّا خَ ْ
َ
س ْلنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ َف َلبِثَ فِیهِمْ أَ ْلفَ
« وَلَقَدْ َأرْ َ
ظَالِمُونَ»{عنکبوت}14/
ترجمه :
ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم  ،و ا و نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد ( و جز گروه اندكي بدو
ايمان نیاوردند )  .سرانجام در حالي كه ( با كفر و معاصي ) به خود ستم مي كردند  ،طوفان ايشان را در
برگرفت.
َذبُونِ**
پس هنگامی که از قوم خویش نا امید شد و پروردگار خویش را فراخواند و گفت «:قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ك َّ
منِینَ» {شعراء}112/112:
معِي مِنَ الْمُؤْ ِ
ح بَ ْینِي َوَب ْینَهُمْ َفتْحاً وَنَجِّنِي وَمَن َّ
فَا ْف َت ْ
( نوح به پیشگاه خدا عرض كرد و ) گفت  :پروردگارا ! قوم من  ،مرا دروغگو نامیدند ( و دعوتم را نپذيرفتند ) !* (
اكنون كه هیچ راهي براي هدايت اين ستمگران باقي نمانده است و تمام تالش و توانم بیفايده بوده است )
میان من و اينان خودت داوري كن ( و كافران و مشركان را نابود فرما ) و من و مؤمناني را كه با من هستند ( از
دست شكنجه و آزارشان ) نجات بده .
خداوند متعال می فرماید:
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ح ِینَا
عیُ ِننَا وَوَ ْ
فلْكَ بَِأ ْ
« وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِالَّ مَن قَدْ آمَنَ فَالَ َت ْبتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْ َعلُونَ** وَاصْنَعِ الْ ُ
مغْرَقُونَ»{هود}32/33:
ظلَمُواْ إِنَّهُم ُّ
ط ْبنِي فِي الَّذِينَ َ
ال تُخَا ِ
وَ َ
به نوح وحي شد كه جز آنان كه ( تا كنون ) ايمان آورده اند  ،هیچ كس ديگري از قوم تو ايمان نخواهد آورد .
بنابراين از كارهائي كه مي كنند غمگین مباش  ( .ما هرچه زودتر سزاي اذيّت و آزار و تهمت و تكذيب ايشان را
در كف دستشان خواهیم گذاشت )  **.و ( به نوح وحي شد كه ) كشتي را تحت نظارت ما و برابر تعلیم وحي
ما بساز ( و بدان كه تو و مؤمنان همراه تو از مراقبت و محافظت ما برخورداريد و محفوظ از ظالمان  ،و مصون از
اشتباه در كار ساختن كشتي مي باشید  .از اين پس به مشركان رحم مكن ) و با من درباره ( گذشت از )
ستمگران گفتگو منما ( كه آنان محكوم به عذابند و ) مسلّماً ايشان غرق خواهند شد .
بعد از نوح – علیه السالم -هود – علیه السالم-به رسالت مبعوث می شود و همانند نوح – علیه السالم-قوم
خود را دعوت می کند خداوند متعال در این باره می فرماید:
غیْ ُرهُ أَفَالَ تَتَّقُونَ» {اعراف}39/
ه َ
م اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَ ٍ
ل يَا قَ ْو ِ
« وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَا َ
ترجمه :
( همان گونه كه نوح را براي دعوت به توحید به سوي قوم خود فرستاديم  ) ،هود را هم به سوي قوم عاد كه
خودش از آنان بود روانه كرديم  .هود به قوم عاد گفت  :اي قوم من ! خداي را بپرستید و ( بدانید ) جز او معبودي
نداريد  .آيا پرهیزگاري نمي ورزيد ؟ ( و نمي خواهید با يكتاپرستي خويشتن را از شرّ و فساد در امان داريد ؟ ) .
قرآن کریم به گوشه ای از اسلوب دعوت حضرت هود – علیه السالم -اشاره دارد و بخشی از سخنان وی خطاب
به قومش را بیان می کند خداوند میفرماید:
« قَالَ الْمَألُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا َلنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا َلنَظُنُّكَ مِنَ ا ْلكَا ِذبِینَ** قَالَ يَا قَ ْومِ َلیْسَ بِي سَفَاهَةٌ
وََلكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ا ْلعَالَمِینَ»{اعراف}33/32:
رؤساء و اشراف كفرپیشه قوم او گفتند  :ما شما را ابله مي دانیم ؛ ( آخر اين چه دعوتي است كه راه انداخته
اي و اين چه چیز است كه ما را بدان مي خواني ؟ ! ) و ما شما را از زمره دروغگويان مي پنداريم  **.هود گفت
 :اي قوم من ! من ابله نیستم  .بلكه من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانیانم .
اما قومش از پذیرش دعوتوی اعراض کردند و او را تکذیب نمودند.
خداوند متعال در این باره می فرماید:
عتَرَاكَ َبعْضُ
منِینَ** إِن نَّقُولُ إِالَّ ا ْ
ه ِتنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْ ِ
َینَةٍ وَمَا نَحْنُ ِبتَارِكِي آلِ َ
ج ْئ َتنَا ِبب ِّ
« قَالُواْ يَا هُودُ مَا ِ
ه ِتنَ ا ِبسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا ُتشْرِكُونَ** مِن دُونِهِ فَكِیدُونِي جَمِیعاً ثُمَّ الَ
آلِ َ
تُنظِرُونِ»{هود}93/99/
گفتند  :اي هود ! تو دلیلي براي ما نیاورده اي ( كه بر صحّت چیزي داللت كند كه ما را بدان مي خواني ) و ما به
خاطر سخن تو خدايان خود را رها نمي كنیم ( و به ترك عبادت معبودهاي خويش نمي گوئیم ) و به تو ايمان
نمي آوريم ( و به پیغمبريت باور نمي داريم** چیزي جز اين نمي گوئیم كه يكي از خدايان ما بالئي به تو رسانده
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است ( و ديوانه ات كرده است  ،بدان گاه كه به بدگوئ ي آنها زبان گشوده اي و ما را از عبادتشان برحذر داشته
اي  .اين است كه هذيان مي گوئي و ياوه سرائي مي كني  .هود در پاسخش ) گفت  :من خدا را گواه مي
گیرم و شما هم گواهي دهید ( بر گفتارم ) كه من از چیزهائي كه ( بجز خدا ) مي پرستید بیزار ( و از بیماري
شرك شما سالم ) و بركنارم  **.بجز خدا ( از هرچه مي پرستید گريزان و بیزارم  .حال كه چنین است هرچه از
دستتان ساخته است كوتاهي مكنید و ) همگي به نیرنگ و چاره جوئیم بپردازيد و مهلتم مدهید  ( .من نه از
شما و نه از معبودهائي مي ترسم كه گمان مي بريد بالئي بر سرم آورده اند ) .
و زمانی که هود – علیه السالم -در سختی و تنگنای شدیدی قرار گرفت ،پروردگار خود رافرا خواند و گفت:
َذبُونِ» {مؤمنون}35/
َب انصُ ْرنِي بِمَا ك َّ
« قَالَ ر ِّ
ترجمه :
( هود رو به آفريدگار خود نمود و ) گفت  :پروردگارا ! كمكم كن  ( ،من از اينان مأيوس شده ام  ،نابودشان فرما )
به سبب اين كه مرا تكذيب كرده و دروغگويم نامیده اند .
در نتیجه خداوند دعایش را اجابت کرد و فرمود:
ُن نَادِمِینَ»{مؤمنون}44/
ل عَمَّا َقلِیلٍ َلیُصْبِح َّ
« قَا َ
خدا به هود ) گفت  :به زودي حتماً از كار خودپشیمان مي گردند( وقتي كه عذاب الهي را مشاهده مي كنند ) .
و خداوند آنان (قوم وی) را به عذاب گرفتار کرد و خداوند متعال در این باره می فرماید:
حسُوماً َفتَرَى الْقَ ْومَ فِیهَا صَ ْرعَى
ع َلیْهِمْ سَبْعَ َلیَالٍ َوثَمَاِنیَةَ أَيَّامٍ ُ
ه ِلكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاِتیَةٍ** سَخَّرَهَا َ
« وَأَمَّا عَادٌ فَأُ ْ
ل تَرَى لَهُم مِّن بَا ِقیَةٍ»{حاقه}3/2:
كَأَنَّهُمْ َأعْجَازُ نَخْلٍ خَا ِويَةٍ** فَهَ ْ
و قوم عاد به وسیله تندباد سرد و سركش و پر سر و صداي ويرانگري نابود شدند  **.خداوند چنین تندبادي را
هفت شب و هشت روز پیاپي بر آنان گمارد  ( .اگر در آنجا مي بودي ) در اين مدّت مردمان را مي ديدي كه روي
زمین افتاده اند و انگار تنه هاي پوك و توخالي درختان خرمايند** آيا كسي را مي بیني كه از ايشان بر جاي
مانده باشد .
پس از هود – علیه السالم،-صالح – علیه السالم-آمد و قوم خود را به سوی خدا فرا خواند .خداوندمتعال
میفرماید:
ستَعْمَرَكُمْ فِیهَا
ألرْضِ وَا ْ
غیْ ُرهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ا َ
« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَ ْومِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا َلكُم مِّنْ إِلَهٍ َ
س َتغْفِرُو ُه ثُمَّ تُوبُواْ إَِلیْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِیبٌ» {هود}31/
فَا ْ
به سوي قوم ثمود يكي از خودشان را ( به عنوان پیغمبر ) فرستاديم كه صالح نام داشت  ( .به آنان ) گفت  :اي
قوم من ! خدا را بپرستید كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و كسي غیر او مستحقّ پرستیدن نمي
باشد )  .او است كه شما را از زمین آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ( و نیروي بهره وري
و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پديد آورده است )  .پس  ،از او طلب آمرزش ( گناهان خويش ) را
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بنمائید و به سوي او برگرديد ( و با انجام عبادات و دوري از منكرات  ،مغفرت و مرحمت او را بخواهید و بدانید كه
اگر در اين كار صادق باشید  ،خداوند شما را در مي يابد و دعاي شما را مي پذيرد )  .بیگمان خداوند من ( به
بندگانش ) نزديك ( است و استغفار و انگیزه استغفارشان را مي داند ) و پذيرنده ( دعاي كساني ) است ( كه او
را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند ) .
اما قومش دعوت وی را نپذیر فتند و با او به مجادله ی باطل و بی اساس پرداختند خداوندمتعال میفرماید:
دعُونَا إَِلیْهِ مُرِيبٍ»
ِننَا لَفِي شَك مِّمَّا تَ ْ
« قَالُواْ يَا صَاِلحُ قَدْ كُنتَ فِینَا مَرْجُوّاً َقبْلَ هَذَا َأَتنْهَانَا أَن َّن ْعبُدَ مَا َي ْعبُدُ آبَا ُؤنَا وَإَّ
{هود}37/
ترجمه :
گفتند  :اي صالح ! پیش از اين مايه امید ما بودي  .آيا ما را از پرستش چیزهائي كه پدرانمان مي پرستیدند نهي
مي كني ؟ ( و از عبادت بتاني باز مي داري كه نیاكان و همچنین خودمان به عبادت آنها عادت كرده و الفت
گرفته ايم ؟ ! ) ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت م ي كني به شكّ و ترديد عجیبي گرفتار آمده ايم!( مگر مي شود
كه خدا را به يگانگي پرستید و بدون میانجیگري بتان و شفیعان به خدا تقرّب جست؟!اين غیرممكن است ) .
تااین که از او درخواست معجزه (بیرون آوردن ماده شتر از دل تخته سنگ )کردند که خداوند  ،برای تأیید پیامبر
خ ود ،تقاضای آنان را پذیرفت وماده شتری از دل سنگ بیرون آورد .ولی آنان ،از فرمان پروردگارشان سرپیچی
کرده و ماده شتر را کشتند و بر روی گردانی از حق ،و تکذیب حضرت صالح – علیه السالم -افزودند خداوندمتعال
میفرماید:
ذرُوهَا تَأْكُلْ فِي َأرْضِ اللّهِ وَالَ تَمَسُّوهَا ِبسُوءٍ َفیَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ** َفعَقَرُوهَا
ذهِ نَاقَةُ اللّهِ َلكُمْ آيَةً فَ َ
« َويَا قَ ْومِ هَ ِ
غیْرُ مَكْذُوبٍ» {هود)34/39:
الثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ َوعْدٌ َ
َتعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَ َ
ل تَم َّ
فَقَا َ
ترجمه :
( صالح گفت  ) :اي قوم من ! اين شتر خدا است و براي شما معجزه اي است ( بر صدق نبوّت من  .چرا كه
همچون شتران ديگر نیست و ويژگیهاي خارق العاده اي دارد )  .پس آن را رها كنید تا در زمین ( از مراتع و
علفزارها ) بخورد و اذيّت و آزاري بدان مرسانید كه ( اگر چنین كنید ) هرچه زودتر به عذاب سختي گرفتار مي
آئید  **.امّا آنان شتر را سر بريدند  .صالح بديشان گفت  :در خانه و كاشانه خود سه روز زندگي كنید ( و بدانید
كه مهلت زندگاني شما به پايان رسیده است  .پس از اين سه روزه حیات  ،عذاب خدا به سراغ شما متكبّران و
سركشان مي آيد و طومار عمرتان را در هم مي نوردد )  .اين وعده اي است كه دروغ نخواهد بود .
دنَا إِن كُنتَ مِنَ
عتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَاِلحُ ائْ ِتنَا بِمَا تَعِ ُ
اما آنان به این اکتفا نکرده و گفتند َ «:فعَقَرُواْ النَّاقَةَ َو َ
سلِینَ»{مائده}22/
الْمُرْ َ
پس شتر را پي كردند و از فرمان پروردگار خود سركشي نمودند و گفتند  :اي صالح ! اگر ( راست مي گوئي ) از
زمره پیغمبراني  ،آنچه را كه به ما وعده مي دهي ( و عذابي را كه ما را از آن مي ترساني ) بر سر ما بیاور !
بعد از این درخواست  ،عذاب الهی بر آنان نازل شد و در خانه هایشان زمین گیر شدند .خداوندمتعال میفرماید:
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مئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ ا ْلعَزِيزُ** وَأَخَذَ الَّذِينَ
معَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْ ِ
منُواْ َ
َج ْینَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آ َ
« َفلَمَّا جَاء أَمْ ُرنَا ن َّ
ِن ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَالَ ُبعْداً ِّلثَمُودَ» {}33/32
م َي ْغنَوْاْ فِیهَا أَالَ إ َّ
صبَحُواْ فِي ِديَارِهِمْ جَاثِمِینَ** كَأَن لَّ ْ
ظلَمُواْ الصَّیْحَةُ فَأَ ْ
َ
ترجمه :
هنگامي كه فرمان ما ( مبني بر عذاب قوم ثمود ) در رسید  ،صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف و مرحمت
خود نجات داديم ( و از هالك مصون و از عذاب محفوظ داشتیم ) و از خواري و رسوائي آن روز ( بد و هولناك )
رهانیديم  ( .اي پیغمبر ! ) پروردگار تو نیرومند و چیره است ( و به قوّت و عزّت و نصرت او اطمینان داشته باش )
 **.صداي شديد ( و وحشتناك صاعقه و امواج هراسناك زلزله )  ،افراد ستمكار ( قوم ثمود ) را در برگرفت و در
خانه و كاشانه خود خشكیدند و بر روي افتادند  **.آن چنان كه گوئي هرگز ساكن آن ديار نبوده اند ( و در آباداني
آنجا نكوشیده اند  .ويران و خالي و بي صاحب ! )  .هان ! قوم ثمود آفريدگار خود را انكار كردند  .هان ! ( اي
مردمان ! ) نابود باد قوم ثمود ( و از رحمت خدا مطرود . ) . .
سپس ابراهیم – علیه السالم -همان چیزی را که پیامبران پیشین آورده بودند برای قوم خود آورد خداوند متعال در
این باره می فرماید:
ع َلیْهِمْ َنبَأَ ِإبْرَاهِیمَ** إِذْ قَالَ لَِأبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا تَ ْعبُدُونَ» {شعراء}35/24/
ل َ
« وَاتْ ُ
( اي پیغمبر ! ) سرگذشت ابراهیم را براي كافران بیان دار  **.هنگامي كه به پدرش ( آزر ) و قوم ( بت پرست )
خود گفت  :چه چیز را پرستش مي كنید ؟ ( چیزهائي را كه مي پرستید  ،كي شايسته پرستش مي باشند) .
قرآن ،بسیاری از گفت و گوهای حضرت ابراهیم – علیه السالم -با پدر و قومش ،و بخشی از روش دعوت و
نقشه ی وی درباره ی بت هایی که قومش می پرستیدند را بیان کرده است.هم چنین مواردی از آزار و اذیت و
تکیب و تهدید به سوزاندن یعنی همان کاری که به اجرایش پرداختند .اما خداوند وی را نجات بخشید بیان فرموده
است خداوندمتعال میفرماید:
التِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ»
ذهِ التَّمَاثِیلُ َّ
دهُ مِن َقبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِینَ** إِذْ قَالَ لَِأبِیهِ َوقَوْمِهِ مَا هَ ِ
« َولَقَدْ آتَ ْینَا ِإبْرَاهِیمَ رُشْ َ
{انبیاء}91/97/
ما ( وسیله ) هدايت و راهیابي را پیشتر ( از موسي و هارون ) در اختیار ابراهیم گذارده بوديم و از ( احوال و
فضائل ) او براي ( حمل رسالت ) آگاهي داشتیم  **.آن گاه كه به پدرش و قوم خود گفت  :اين مجسّمه هائي
كه شما دائماً به عبادتشان مشغولید چیستند ( و چه ارزشي دارند ؟ چرا بايد چیزهائي را بپرستید كه خودتان
آنها را ساخته و پرداخته كرده ايد ؟ ! ) .
سرانجام ابراهیم – علیه السالم -به اتفاق همسرش ساره ،و برادر زاده اش لوط – علیه السالم -از عراق به
سرزمین فلسطین مهاجرت کرد .خداوندمتعال میفرماید :فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ا ْلعَزِيزُ
حكِیمُ » {عنکبوت}73/
الْ َ
ترجمه :
لوط به ابراهیم ايمان آورد ( كه خود از موحّدان بزرگ بود )  .ابراهیم گفت  :من به سوي پروردگارم هجرت مي
كنم ( و در راه رضاي او گام برمي دارم ) چرا كه او مقتدر ( است و مرا از دست دشمنانم مي رهاند و به آرزويم
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مي رساند  ،و ) حكیم است ( و به من جز كاري را فرمان نمي دهد كه در آن خیر و صالح باشد  .ابراهیم از
عراق به شام مهاجرت كرد و قوم و قبیله خود را رها ساخت ) .
ابراهیم – علیه السالم -در این راه ،مورد آزمایش های بسیار سختی قرار گرفت ،اما در برابر آن  ،استقامت و
صداقت پیشه نمود و ثابت قدم و استوار ماند تا خداوند به او دستور داد کعبه را بنا کند .در آیات قرآنی به وفات
ابراهیم – علیه السالم -و سرنوشت قومش اشاره نشده است .تنها قرآن بر سیرت نیکو ،شکیبایی حضرت
ابراهیم – علیه السالم -در برار آزمایش ها ،چوانا اُسوه و الگویی حسنه ( و این که خداوند با نجات دادن وی از
آتش و استجابت دعایش او را مورد تکریم و احترام قرار داده است ).تأکید و اشاره دارد.
بعد از حضرت ابراهیم – علیه السالم ، -حضرت لوط – علیه السالم ، -نزد قومش آمد و آنان را به پرستش خداوند
فرا خواند و از گناهان و اعمال زشتی که در بینشان رواج یافته بود نهی کرد اما قومش او را تکذیب کردند و
تصمیم گرفتند او را از شهر و دیار خویش بیرون کنند و او را به تحدی (مبارزه)طلبیدند ،تا عذاب برایشان بیاورد
خداوند ،حضرت لوط – علیه السالم -را از دست آنان نجات بخشید و قومش را سنگ باران کرد و آنان را نابود
ساخت .خداوند متعال در این باره می فرماید:
ِنكُمْ َلتَ ْأتُونَ الرِّجَالَ شَهْ َوةً مِّن دُونِ
سبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ا ْلعَالَمِینَ** إَّ
حشَةَ مَا َ
« وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ َأتَ ْأتُونَ الْفَا ِ
مسْرِفُونَ** وَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِالَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَ ْرَي ِتكُمْ إِنَّهُمْ ُأنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ **
النسَاء بَلْ أَنتُمْ قَ ْومٌ ُّ
ِّ
ع َلیْهِم مَّطَراً فَانظُرْ َك ْیفَ كَانَ عَا ِقبَةُ الْمُجْرِمِینَ »
هلَهُ إِالَّ امْرََأتَهُ كَانَتْ مِنَ ا ْلغَابِرِينَ** وَأَمْطَ ْرنَا َ
ج ْینَاهُ وَأَ ْ
فَأَن َ
{اعراف}21/24:
لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت  :آيا كار بسیار زشت و پلشتي را انجام مي دهید كه كسي از
جهانیان پیش از شما مرتكب آن نشده است ؟ !** جاي شگفت است كه ) شما به جاي زنان به مردان دل مي
بازيد و با آنان مي آمیزيد ! اصالً شما مردمان تجاوزپیشه ايد ( و به انگیزه شهوت راني و هواپرستي از مرز فطرت
در مي گذريد )  **.پاسخ قوم او جز اين نبود كه گفتند  :اينان را از شهر و ديار خود بیرون كنید  .آخر اينان مردمان
پاك و پرهیزگاري هستند !** پس ما لوط و مؤمنان بدو و خانواده او را نجات داديم  ،مگر همسرش را كه او ( از
خانواده خود گسیخته بود و به گمراهان پیوسته بود و لذا ) از جمله نابودشوندگان گرديد  **.بر آنان باراني ( از
سنگ ) بارانديم ( و ايشان را سنگباران كرديم ) بنگر كه سرانجام گناهكاران به كجا كشید.
بعد از حضرت لوط – علیه السالم ،-نوبت به دعوت حضرت یوسف – علیه السالم -می رسد .قرآن کریم جرئیات
َینَاتِ فَمَا زِ ْلتُمْ
سفُ مِن َقبْلُ بِا ْلب ِّ
دعوت وی را بیان نکرده و تنها به این اشاره اکتفا کرده که فرموده «:وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُو ُ
مسْ ِرفٌ مُّ ْرتَابٌ»
دهِ رَسُوالً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ ُ
هلَكَ قُ ْلتُمْ لَن َي ْبعَثَ اللَّهُ مِن بَعْ ِ
فِي شَك مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا َ
{غافر}34/
پیش از اين  ،يوسف آيه هاي روشن و دالئل آشكاري را براي شما آورده بود  ،امّا شما پیوسته درباره آنچه آورده
بود و ارائه داده بود شكّ و ترديد مي كرديد ( و به دنبال او راه نمي افتاديد ) تا زماني كه از دنیا رفت  ،گفتید :
خداوند بعد از او ديگر پیغمبري را برانگیخته نخواهد كرد  .اين چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردّد را گمراه و
سرگشته مي سازد .
به درستی که قرآن کریم یشتر بر سیرت حضرت یوسف – علیه السالم -و بیان حسادت و نیرننگ برادرانش
نسبت به او هم چنین مورد آمایش قرار گرفتن وی در عنفوان جوانی و سربلند و پیروز بیرون آمدن از این
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آزمایشها ،اشاره و تأکید دارد و می فرماید که وی الگوی صبر و تقوا می باشد و زندگانی اش درس و عبرتی
است برای دیگران  .در آخر سوره ای که به نام حضرت یوسف – علیه السالم-نام گاری شده داستان زندگی وی
چونا عبرتی برای خردومندان معرفی شده است ،و می بینیم که خداوند در آیه ی آخر سوره ی یوسف – علیه
السالم -می فرماید:
ديْهِ َوتَفْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ
فتَرَى وََلكِن تَصْدِيقَ الَّذِي َبیْ نَ يَ َ
عبْ َرةٌ لِّأُوْلِي األَ ْلبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُ ْ
« لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ِ
منُونَ» { یوسف}111/
م يُؤْ ِ
وَهُدًى َورَحْمَةً لِّقَ ْو ٍ
به حقیقت در سرگذشت آنان  ( ،يعني يوسف و برادران و ديگر پیغمبران و اقوام ايماندار و بي ايمان  ،درسهاي
بزرگِ ) عبرت براي همه انديشمندان است  ( .آنچه گفته شد ) يك افسانه ساختگي ( و داستان خیالي و
دروغین ) نبوده  ،و بلكه ( يك وحي بزرگ آسماني است كه ) كتابهاي ( اصیل انبیاي ) پیشین را تصديق و
پیغمبران ( راستین ) را تأيید مي كند  ،و ( به عالوه ) بیانگر همه چیزهائي است كه ( انسانها در سعادت و
تكامل خود بدانها نیاز دارند  ،و به همین دلیل مايه ) هدايت و رحمت براي ( همه ) كساني است كه ايمان مي
آورند .
پس از حضرت یوسف – علیه السالم -خداوندمتعال  ،حضرت شعیب – علیه السالم -را به پیامبری برانگیخت و او
قوم خود را به پرستش خدای یگانه و ترک فساد در زمین ،و دوری جستن از منکرات دعوت کرد  .خداوند متعال در
این باره می فرماید:
َّبكُمْ فَأَوْفُواْ ا ْلكَیْلَ
َینَةٌ مِّن رِّ
غیْ ُرهُ قَدْ جَاء ْتكُم ب ِّ
عبُدُواْ اللّهَ مَا َلكُم مِّنْ إِلَهٍ َ
ش َعیْباً قَالَ يَا قَ ْومِ ا ْ
ديَنَ أَخَاهُمْ ُ
« وَإِلَى مَ ْ
منِینَ** وَالَ
خیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْ ِ
شیَاءهُ مْ وَالَ تُفْسِدُواْ فِي األَرْضِ َبعْدَ إِصْالَحِهَا ذَلِكُمْ َ
خسُواْ النَّاسَ أَ ْ
وَالْمِیزَانَ وَالَ َتبْ َ
سبِیلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ َوَت ْبغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ َقلِیالً َفكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ
ق ُعدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ َوتَصُدُّونَ عَن َ
تَ ْ
ه َبیْ َننَا وَهُوَ
حكُمَ اللّ ُ
صبِرُواْ حَتَّى يَ ْ
منُواْ فَا ْ
منُواْ بِالَّذِي ُأرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْ ِ
َك ْیفَ كَانَ عَا ِقبَةُ** وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آ َ
خیْرُ الْحَاكِمِینَ»( اعراف}29/22:
َ
ترجمه :
شعیب را هم ب ه سوي اهل مدين كه خود از آنان بود فرستاديم بديشان گفت  :اي قوم من ! خدا را بپرستید ( و
بدانید ) كه جز او معبودي نداريد  .معجزه اي از سوي پروردگارتان ( بر صحّت پیغمبري من ) برايتان آمده است ( .
پیام آسماني اين است كه در زندگي به ويژه در تجارت و معامله با ديگران راست و درست باشید و ) ترازو و
پیمانه را به تمام و كمال بكشید و بپردازيد و از حقوق مردم چیزي نكاهید  ،و در زمین بعد از اصالح آن ( توسّط
خدا  ،يا بر دست انبیاء ) فساد و تباهي مكنید  .اين كار به سود شما است اگر ( به خدا و به حقیقت  ) ،ايمان
داريد  **.شما بر سر راهها ( ي منتهي به حق و هدايت و عمل صالح ) منشینید تا مؤمنان به خدا را بترسانید و
از راه اهلل بازداريد و آن ( راه مستقیم ) را كج بنمائید ( و خود به راه معوجّ منحرف گرديد )  .به خاطر آوريد آن
زماني را كه اندك بوديد و خداوند ( بر اثر تالش شبانه روزي خودتان نیروي انساني و قدرت مالي ) شما را افزون
كرد  .و نیز بنگريد كه سرانجام كار مفسدان ( همیشه به كجا انجامیده و عاقبت ) چگونه گشته است  **.و اگر
دسته اي از شما بدانچه مأمور بدان هستم ايمان بیاورد ( و پیغمبري مرا بپذيرد )  ،و دسته اي ايمان نیاورد ( و
تنها به زندگي اين جهان بچسبد ) منتظر باشید تا خداوند میان ما داوري كند  ،و او بهترينِ داوران است .
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اما قومش او را مسخره و استهزاء کردند ،ولی حضرت شعیب – علیه السالم ،-با آرامش و برباری به آنان جواب
می داد و سرنوشت پیشینیان را برای آنان یادآوری و بازگو می کرد  .خداوند متعال در این باره می فرماید:
حلِیمُ الرَّشِیدُ**
فعَلَ فِي أَمْوَاِلنَا مَا َنشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْ َ
شعَیْبُ أَصَالَتُكَ تَأْمُ ُركَ أَن َّنتْ ُركَ مَا يَ ْعبُدُ آبَا ُؤنَا أَوْ أَن نَّ ْ
« قَالُواْ يَا ُ
عنْهُ إِنْ
فكُمْ إِلَى مَا َأنْهَاكُمْ َ
حسَناً وَمَا ُأرِيدُ أَنْ أُخَالِ َ
منْهُ ِرزْقاً َ
قَالَ يَا قَ ْومِ َأرََأ ْيتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَ ِّینَةٍ مِّن رَّبِّي َو َرزَ َقنِي ِ
َنكُمْ شِقَاقِي أَن
َكلْتُ وَِإَلیْهِ ُأنِیبُ** َويَا قَ ْومِ الَ يَجْرِم َّ
ع َلیْهِ تَو َّ
طعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِالَّ بِاللّهِ َ
ُأرِيدُ إِالَّ اإلِصْالَحَ مَا اسْتَ َ
َبكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إَِلیْهِ إِنَّ
س َتغْفِرُواْ رَّ
م نُوحٍ أَوْ قَ ْومَ هُودٍ أَوْ قَ ْومَ صَاِلحٍ وَمَا قَ ْومُ لُوطٍ مِّنكُم ِببَعِیدٍ** وَا ْ
يُصِی َبكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَ ْو َ
رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ» {}22/54
گفتند  :اي شعیب ! آيا نمازهايت به تو دستور مي دهد كه ما چیزهائي را ترك كنیم كه پدرانمان ( از قديم و نديم
) آنها را پرستیده اند ؟ ! ( مگر مي شود عبادت بتهائي را رها سازيم كه از ديرباز نیاكانمان را بر آن ديده ايم و
خود نیز بر آن رفته ايم ؟ ! يا نمازهايت به تو دستور مي دهد كه ما آزادي خود را از دست بدهیم ) و ما نتوانیم به
دلخواه خود در اموال خويش تصرّف كنیم ؟ ! تو كه مرد شكیبا و خردمندي هستي ( چرا بايد چنین سخنان ياوه و
پريشاني بگوئي ؟ ! )** گفت  :اي قوم من ! اگر من ( بر اثر نبوّت ) دلیل آشكاري از پروردگارم داشته باشم ( و
به يقین كامل رسیده باشم ) و روزي خوبي ( عالوه از نبوّت ) به من عطاء فرموده باشد  ،به من بگوئید ( آيا مي
توانم برخالف فرمان خدا  ،يعني خالق و هادي و رازق خود رفتار كنم  ،و شما را از بت پرستي و بزهكاري نهي
ننمايم ؟ )  .من نمي خواهم شما را از چیزي باز دارم و خودم مرتكب آن شوم ( و بلكه شما را به انجام كاري
مي خوانم كه خود نیز بدان عمل مي كنم )  .من تا آنجا كه مي توانم جز اصالح ( خويشتن و شما را ) نمي
خواهم  ،و توفیق من هم ( در رسیدن به حق و نیكي و زدودن ناحق و بدي ) جز با ( ياري و پشتیباني ) خدا (
انجام پذيرفتني ) نیست  .تنها بر او توكّل مي كنم و ( كار و بارم را بدو واگذار مي سازم و با توبه و انابت ) فقط
به سوي او برمي گردم  **.اي قوم من ! مخالفت ( موجود میان شما و ) من  ،شما را بر آن ندارد كه بر عناد با
حق و اصرار بر كفر خود بیفزائید و سبب شود كه همان بالئي به شما برسد كه به قوم نوح يا قوم هود و يا قوم
صالح رسید  ،و ( مكان و زمان وقوع هالك ) قوم لوط از شما چندان دور نیست ( و دست كم از ايشان عبرت
بگیريد و خويشتن را بپائید )  **.از پروردگارتان آمرزش ( گناهان خود را ) بخواهید و بعد ( از هر گناه و لغزشي كه
در زندگي مرتكب مي شويد پشیمان شويد و ) به سوي او برگرديد  .بیگمان پروردگار من بسیار مهربان ( در حق
بندگان پشیمان و ) دوستدار ( مؤمنان توبه كار ) است .
اما پاسخ حضرت شعیب– علیه السالم-آنان را بر پافشاری و اصرار بر باطل جسورتر می کرد تا این که او را به
اخراجاز شهر و دی ار خویش تهدید کردند در این هنگام ،حضرت شعیب– علیه السالم -آنان را نفرین کرد.
خداوندمتعال میفرماید:
ِلتِنَا قَالَ أَوَلَوْ
منُواْ مَعَكَ مِن قَ ْرَي ِتنَا أَوْ َل َتعُودُنَّ فِي م َّ
كبَرُواْ مِن قَوْمِهِ َلنُخْرِجَنَّكَ يَا شُ َعیْبُ وَالَّذِينَ آ َ
ستَ ْ
« قَالَ الْمَألُ الَّذِينَ ا ْ
كُنَّا كَارِهِینَ» { اعراف}22/
ترجمه :
اشراف و سران متكبّر قوم شعیب ( كه خويشتن را باالتر از آن مي دانستند كه دين خدا را بپذيرند  ،بدو ) گفتند :
اي شعیب ! حتمًا تو و كساني را كه با تو ايمان آورده اند از شهر و آبادي خود بیرون مي كنیم مگر اين كه به آئین
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ما درآئید  .شعیب گفت  :آيا ما به آئین شما در مي آئیم در حالي كه ( آن را به سبب باطل و نادرست بودن )
دوست نمي داريم و نمي پسنديم ؟ ! ( هرگز چنین كاري ممكن نیست ) .
در نتیجه عذاب روز ابر آنان را فرا گرفت خداوندمتعال فرمود:
سلِینَ » { اعراف}123/
« كَذَّبَ أَصْحَابُ الَْأ ْيكَةِ الْمُرْ َ
ترجمه :
ساكنان َا ْيكَه پیغمبران را دروغگو نامیدند ( و از ايشان پیروي نكردند ) .
شعَیْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ» { اعراف }122/
« إِذْ قَالَ لَهُمْ ُ
ترجمه :
هنگامي كه شعیب بديشان گفت  :هان ! پرهیزگاري كنید .
« إِنِّي َلكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ» { اعراف}122/
ترجمه :
مسلّماً من براي شما پیغمبر امیني هستم .
ع َل ْینَا ِكسَفاً مِّنَ
م ْث ُلنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ا ْلكَا ِذبِینَ** فَأَسْقِطْ َ
« قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ** وَمَا أَنتَ إِلَّا َبشَرٌ ِّ
َذبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَ ْومِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ
ملُونَ** َفك َّ
علَمُ بِمَا تَعْ َ
السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ** قَالَ رَبِّي َأ ْ
منِینَ» { اعراف}129/154:
عَظِیمٍ** إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَ ْكثَرُهُم مُّؤْ ِ
ترجمه :
گفتند  :تو قطعاً از جمله جادوشدگان و ديوانگاني  **.تو انساني جز ما نیستي و ما مسلّماً تو را از زمره
دروغگويان مي دانیم  ( **.شعیب بديشان ) گفت  :پروردگار من آگاه تر ( از هر كسي ) از كارهائي است كه
شما مي كنید ( و معاصي و گناهاني كه مي ورزيد  .مطمئنّاً عذاب درخور گناهتان را در وقت مقدّر به شما مي
رساند )  **.او را تكذيب كردند و در نتیجه عذاب روزِ ابر ايشان را فرو گرفت ( و آتش سوزان آنان را سوزاند ) .
واقعًا عذاب روز بزرگي بود  **.همانا در اين ( سرگذشت نیز ) درس عبرتي است ( براي عاقالن ) و بیشتر ايشان
( هم ) ايمان نیاوردند ( و جزاي خود را ديدند ) .
اما خداوند حضرت شعیب– علیه السالم -ئ کسانی را که همراه او ایمان آورده بودند نجات داد  .خداوندمتعال
میفرماید:
صبَحُواْ فِي ِديَارِهِمْ
ظلَمُواْ الصَّیْحَةُ فَأَ ْ
معَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ َ
منُواْ َ
ش َعیْباً وَالَّذِينَ آ َ
َج ْینَا ُ
« وَلَمَّا جَاء أَمْ ُرنَا ن َّ
ديَنَ كَمَا َبعِدَتْ ثَمُودُ» { هود}59/54:
ال ُبعْداً لِّمَ ْ
جَاثِمِینَ** كَأَن لَّمْ َي ْغنَوْاْ فِیهَا أَ َ
هنگامي كه فرمان ما ( مبني بر هالك قوم مدين ) در رسید  ،شعیب و مؤمنانِ همراهِ او را در پرتو مهر خود ( از
عذاب و هالك ) نجات داديم و صداي ( وحشتناك صاعقه و زلزله )  ،ستمكاران را دريافت و ( بر اثر آن قالب تهي
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كردند و نقش زمین شدند و ) در خانه و كاشانه خود كالبدهاي بي جاني گشتند  **.بدان گونه كه انگار هرگز از
ساكنان آن ديار نبوده اند ( و در آنجا نزيسته اند و روزگاري در آن بسر نبرده اند  .نه خود ماندند و نه اثري از
ايشان ماند )  .هان ! نابود ( و دور از رحمت خدا ) باد قوم مدين ! همان گونه كه قوم ثمود نابود ( و دور از رحمت
خدا ) شدند .
بعد از حضرت شعیب– علیه السالم ، -نوبت پیامبری به حضرت موسی– علیه السالم-رسید .پس از این که وی
در خانه ی فرعون پرورش یافت خداوند او را به سوی بنی اسرائیل فرستاد و تورات را بر او نازل کرد و بردارش (
هارون – علیه السالم )-را یار و پشتیبان او ساخت خداوندمتعال میفرماید:
منْهَا
ت نَاراً َّلعَلِّي آتِیكُم ِّ
كثُوا إِنِّي آنَسْ ُ
مُ
هلِهِ ا ْ
هلِهِ آنَسَ مِن جَ انِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَ ْ
« َفلَمَّا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَا َر بِأَ ْ
مبَارَكَةِ مِنَ
قعَةِ الْ ُ
طلُونَ** فَلَمَّا َأتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي ا ْلبُ ْ
خبَرٍ أَوْ جَذْ َوةٍ مِنَ النَّارِ َلعَلَّكُمْ تَصْ َ
بِ َ
الشَّجَ َرةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي َأنَا اللَّهُ رَبُّ ا ْلعَالَمِینَ»{قصص}75/34 :
هنگامي كه موسي مدّت را به پايان رسانید و همراه خانواده اش ( از مدين به سوي مصر ) حركت كرد  ،در جانب
كوه طور آتشي را ديد به خانواده اش گفت  :بايستید  .من آتشي مي بینم  .شايد از آنجا خبري ( از راه ) يا
شعله اي از آتش براي شما بیاورم تا خويشتن را بدان گرم كنید  **.هنگامي كه موسي به كنار آتش آمد  ،از
ناحیه سرزمین راست ( خود ) در منطقه مباركي ( چون كوه طور ) از میان يك درخت ندا داده شد  :اي موسي !
من يزدانم  ،پروردگار جهانیان .
ن اتَّ َبعَكُمَا ا ْلغَاِلبُونَ» { قصص}39/
« َأنتُمَا وَمَ ِ
ترجمه:
بلكه شما و پیروانتان چیره و پیروزيد .
سپس خداوند به موی و هارون  – -علیهما السالم -امر کرد که به سوی فرعون بروند و او را به سوی حق و
هدایت دعوت کنند  .خداوندمتعال میفرماید:
خشَى» { طه}44/43:
ه يَتَذَكَّرُ أَ ْو يَ ْ
طغَى** فَقُولَا لَهُ قَوْالً لَّیِّناً لَّعَلَّ ُ
هبَا إِلَى فِ ْرعَوْنَ إِنَّهُ َ
« اذْ َ
به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است ( و در كفر و طغیان از حدّ گذشته است )  **.سپس به نرمي با
او ( درباره ايمان ) سخن بگوئید  ،شايد ( غفلت خود و عظمت خدا را ) ياد كند و ( از عاقبت كفر و طغیان خويش
و عذاب دوزخ ) بهراسد .
قرآن  ،گوشه ای از گفت و گوی موسی و هارون – علیهما السالم -با فرعون را بیان کرده است .خداوندمتعال
میفرماید:
خلْقَهُ ثُمَّ هَدَى** قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى** قَالَ
َبنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ َ
َّبكُمَا يَا مُوسَى** قَالَ رُّ
« قَالَ فَمَن رُّ
سبُالً وَأَنزَلَ مِنَ
جعَلَ َلكُمُ الَْأرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِیهَا ُ
علْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي ِكتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى** الَّذِي َ
ِ
ج ْئ َتنَا
مكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى** قَالَ أَ ِ
جنَا بِهِ َأزْوَاجاً مِّن َّنبَاتٍ شَتَّى** ُكلُوا وَا ْرعَوْا َأ ْنعَا َ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَ ْ
مكَاناً
جعَلْ َبیْ َننَا َوَبیْنَكَ مَ ْوعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ َ
م ْثلِهِ فَا ْ
ضنَا بِسِحْ ِركَ يَا مُوسَى** فَ َلنَ ْأِتیَنَّكَ ِبسِحْرٍ ِّ
جنَا مِنْ َأرْ ِ
ِلتُخْرِ َ
حشَرَ النَّاسُ ضُحًى» { طه}92/95- 45/94 :
م يَ ْومُ الزِّينَةِ وَأَن يُ ْ
سُوًى** قَالَ مَوْعِدُكُ ْ
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ترجمه :
( فرعون ) گفت  :اي موسي ! پروردگار شما دو نفر كیست ؟** ( موسي ) گفت  :پروردگار ما آن كسي است
كه هر چیزي را وجود بخشیده است و سپس ( در راستاي آن چیزي كه براي آن آفريده شده است ) رهنمودش
كرده است  **.فرعون ) گفت  :پس حال و وضع مردمان گذشته چه شده است ؟ ( اگر آن گونه باشد كه تو مي
گوئي  ،پس چرا زنده نگشته اند و با ايشان حساب و كتاب نشده است ؟ ما كه كسي را نديده ايم كه زنده اش
كرده  ،و به دوزخ يا بهشت فرستاده باشند )  ( **.موسي ) گفت  ( :تمام مشخّصات و اعمال و اقوال اقوام
گذشته محفوظ و موجود است و ) اطّالعات مربوط بديشان در كتابي عظیم و شگفت ( به نام لوح محفوظ ،
مكتوب ) است و تنها پروردگارم از آن مطلع است و بس  .پرودگار من به خطا نمي رود ( و لذا چیزي از قلم او
نمي افتد ) و فراموش نمي كند ( و بنابراين  ،چیزي از ياد او نمي رود  .مطمئنّاً روزي جزا و سزاي ايشان به تمام
و كمال داده مي شود )  **.پروردگاري است كه زمین را گهواره ( سكونت و آرامش ) شما كرده است  ،و در آن
راههائي ( در خشكي و آب و هوا  ،جهت ارتباط ) برايتان به وجود آورده است  ،و از آسمان آب را ريزان و باران
كرده است  ،و با آن انواع گیاهان و اقسام درختان نر و ماده را رويانده است  ( **.از اين فرآورده هاي گیاهي ،
هم ) خودتان بخوريد و هم چهارپايان خود را ( در آن ) بچرانید  .مسلّماً در اين امور  ،نشانه هاي روشني ( بر
اثبات وجود خدا و يگانگي او ) است براي كساني كه داراي عقل سالم باشند  ( **.فرعون ) گفت  :اي موسي
! آيا آمده اي كه ما را با اين جادوي خويش از سرزمین خودمان بیرون كني ؟ ( ما مي دانیم كه مسأله نبوّت  ،و
دعوت به توحید  ،و ارائه اين كارهائي كه مي كني  ،همگي توطئه است  ،و مرادت حكومت و سیطره قوم خود
بر مصر است )  **.يَقیناً ما هم جادوئي همسان جادوي تو را براي تو مي آوريم ( و سحرت را با سحر خود باطل
و بي اثر مي گردانیم  .پس هم اكنون ) موعد آن را معیّن كن  .موعدي كه نه ما و نه تو از آن تخلّف نكنیم  ،و
وعده گاه مكان صاف و مسطّح  ،و فاصله آن نسبت به همگان يكسان باشد  ( **.موسي ) گفت  :میعاد ما و
شما روز جشني است كه در آن خود را مي آرايند  .بايد مردم در چاشتگاه گرد آورده شوند ( تا ماجرائي را ببینند
كه میان ما و شما مي گذرد ) .
هنگامی که آن ها در محلی که قرار گذاشته بودند جمع شدند ،خداوند حضرت موسی – علیه السالم -را یاری
کرد و ساحران به خداوند ایمان آوردند  .خداوندمتعال میفرماید:
كبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
« فَأُلْقِيَ السَّحَ َرةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى** َق الَ آمَنتُمْ لَهُ َقبْلَ أَنْ آذَنَ َلكُمْ إِنَّهُ َل َ
َينَا أَشَدُّ عَذَاباً وََأبْقَى» {
َنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وََلتَ ْعلَمُنَّ أُّ
َلب َّ
خلَافٍ وَلَأُص ِّ
ج َلكُم مِّنْ ِ
ديَكُمْ وََأرْ ُ
َطعَنَّ أَيْ ِ
السِّحْرَ َفلَأُق ِّ
طه}24/21:
( موسي عصاي خود را انداخت  .عصا مار بزرگي گرديد و همه طنابها و چوبه دستیهاي مارگونه ايشان را فوراً
بلعید  ) .به دنبال آن  ،جادوگران همگي به سجده افتادند و گفتند  :ما ( حقیقت را عیان مي بینیم و ) به
پروردگار هارون و موسي ايمان داريم  ( **.فرعون ) گفت  :آيا پیش از آن كه به شما اجازه دهم  ،بدو ايمان
آورديد ؟ ! مسلّماً او بزرگ شما است  .بزرگي كه به شما جادوگري آموخته است  .بي گمان دستهايتان و
پاهايتان را عكس يكديگر قطع مي كنم  ،و شما را بر فراز شاخه هاي درختان خرما به دار مي آويزم  ( .آن وقت )
خواهید دانست كه كدام يك ( از دو خدا  :من يا خداي موسي ) عذابش سخت تر و پايدارتر است .
زمانی که قوم حضرت موسی – علیه السالم -در برابر اوامر الهی بیش از اندازه سرکشی کردند خداوندآن ها را
به عذاب های دردناک و گوناگونی گرفتار ساخت .خداوندمتعال میفرماید:
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ذهِ وَإِن
سنَةُ قَالُواْ َلنَا هَ ِ
ح َ
ِالسنِینَ َونَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ َلعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ** فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْ َ
« وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِ ْرعَونَ ب ِّ
معَهُ أَال إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وََلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الَ َيعْلَمُونَ** وَقَالُواْ مَهْمَا تَ ْأِتنَا بِهِ مِن
َیئَةٌ يَطَّیَّرُو ْا بِمُوسَى وَمَن َّ
صبْهُمْ س ِّ
تُ ِ
َالدمَ آيَاتٍ مُّفَصَّالَتٍ
ع َلیْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ و َّ
س ْلنَا َ
منِینَ** فَأَرْ َ
آيَةٍ لِّ َتسْحَ َرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْ ِ
كبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِینَ» {اعراف}134/133 :
س َت ْ
فَا ْ
ما فرعون و فرعونیان را به خشكسالي و قحطي و تنگي معیشت و كمبود ثمرات و غالّت گرفتار ساختیم تا بلكه
متذكّر گردند ( و از خواب غفلت بیدار شوند و از سركشي و ستم خود بكاهند و متوجّه خدا گردند و به بني
اسرائیل بیش از اين ظلم و جور روا ندارند )  **.ولي ( آنان نه تنها پند نگرفتند  ،بلكه ) هنگامي كه نیكي و
خوشي بديشان دست مي داد ( كه اغلب هم چنین بود ) مي گفتند  :اين به خاطر ( استحقاق و امتیازي است
كه بر ساير مردمان داريم و ناشي از میمنت و مباركي ) ما است  .امّا هنگامي كه بدي و سختي بديشان دست
مي داد  ،مي گفتند  ( :اين خشكسالیها و بالها همه ناشي از ) نحوست و شومي موسي و پیروان او است !
هان ! ( اي مردمانِ همه اعصار و قرون بدانید ) كه بدبیاري آنان تنها از جانب خدا ( و با تقدير و تدبیر او نه كس
ديگري ) بوده است  ،ولیكن اكثر آنان ( اين حقیقت ساده را ) نمي دانستند ( و ديگران نیز اغلب نمي دانند كه
خوشي و ناخوشي و سختي و فراخي برابر اراده و مشیّت خدا به انسان دست مي دهد )  ( **.آنان به سبب
اين انديشه نادرست ) گفتند  :هر اندازه براي ما معجزه بیاوري ( و هر نوعي از معجزات بنمائي ) تا ما را بدان
جادو كني  ،ما به تو ايمان نمي آوريم ( و به تو نمي گرويم )  **.پس ( هر زمان به مصیبت و نكبتي دچارشان
كرديم و از جمله  ) :سیل  ،ملخ  ،شته  ،قورباغه  ،و خون بر آنان فرستاديم كه هر يك معجزه جداگانه و روشني
بود ( بر صدق موسي ؛ و او پیشاپیش درباره هر يك جداگانه و مفصّل سخن گفته بود و وقوع هريك را خبر داده
بود ) امّا آنان تكبّر ورزيدند ( و خويشتن را باالتر از آن ديدند كه حق را بپذيرند) چرا كه انسانهاي گناهكاري بودند.

هنگامی که خاندان فرعون از عذاب های گوناگون الهی به ستوه آمدن و خسته شدن  ،از حضرت موسی – علیه
السالم -درخواست رفع عذاب ها و بالیا نمودند و گفتند:
سلَنَّ
منَنَّ لَكَ وََلنُرْ ِ
دكَ َلئِن َكشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ َلنُؤْ ِ
ع َلیْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ َلنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِن َ
« وَلَمَّا وَقَعَ َ
كثُونَ»{ اعراف }134/139
عنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَاِلغُوهُ إِذَا هُمْ يَن ُ
فنَا َ
معَكَ َبنِي إِسْرَائِیلَ** فَلَمَّا كَشَ ْ
َ
ترجمه :
هر زمان كه عذابي ( از عذابهاي پنجگانه مذكور ) بر آنان واقع مي شد ( از شدّت تأثیر و فزوني تألّم آن ) مي
گفتند  :اي موسي ! براي ما خداي خود را به فرياد خوان و از او درخواست كن كه به عهدي كه با تو بسته است
وفا كند ( كه عهد نبوّت و رسالت است )  .اگر عذاب را از ما برداري  ،سوگند مي خوريم كه به تو ايمان بیاوريم و
( همان گونه كه خواسته اي ) بني اسرائیل را همراه تو مي فرستیم ( و آنان را آزاد مي سازيم تا به يگانه
پرستي مشغول شوند )  **.امّا هنگامي كه عذاب را تا مدّتي كه سپري مي كردند از آنان برمي داشتیم ،
ناگهان پیمان شكني مي كردند و سوگند خود را نقض مي نمودند .
پس ،خداوند به حضرت موسی – علیه السالم -وحی کرد تا همراه کسانی که به او ایمان آورده اند ،مصر را ترک
کند .حضرت موسی – علیه السالم -و یارانش ،به فرمان خداوند  ،مصر را ترک کردند ،اما فرعون با سربازانش آنان
را تعقیب نمودند .خداوندمتعال میفرماید:
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خشَى** فََأ ْت َبعَهُمْ
ح ْینَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ ِب ِعبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي ا ْلبَحْرِ يَبَساً لَّا تَخَافُ َدرَكاً وَلَا تَ ْ
« وَلَقَدْ أَوْ َ
شیَهُمْ** وَأَضَلَّ فِ ْرعَوْنُ قَوْمَهُ َومَا هَدَى» { طه}22/25:
شیَهُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَ ِ
جنُو ِدهِ َف َغ ِ
فِ ْرعَوْنُ بِ ُ
( مدّتها به اين منوال گذشت و حوادث تلخ و شیريني میان موسي و فرعون روي داد  .سرانجام ) ما به موسي
پیام داديم كه شبانه بندگانم را ( از مصر به سوي فلسطین ) كوچ بده  ،و آن گاه ( كه به كرانه نیل رسیديد  ،با
عصا به رودخانه درياگون نیل بزن و ) راهي خشك براي آنان در اين دريا بگشا  ( .راهي كه چون در آن گام بگذاري
) نه از فرعونیان مي ترسي كه به تو برسند و نه ( از غرق شدن در آب ) هراسي داري  ( **.موسي فرمان خدا
را اجرا كرد و ) فرعون با لشكريانش آنان را دنبال كردند ( و در كنار دريا بديشان رسیدند و در عقبشان وارد جاده
اي شدند كه با كنار رفتن آب پديد آمده بود  .در اين هنگام ) دريا آنان را به گونه شگفتي در میان ( امواج
خروشان ) خود گرفت  ( **.بدين منوال ) فرعون قوم خود را گمراه ساخت و ( به بیراهه كشاند  ،و ايشان را به
راه راست ) هدايت ننمود .
حضرت موسی – علیه السالم -مورد آزمایش های بسیاری قرار گرفت .بنی اسرائیل او را مورد آزار و اذیت فراوان
دادند .از جمله به جای پرستش خدای یگانه ،گوساله را پرستیدند و از حضرت موسی – علیه السالم -بدگویی
کردند و از وی خواستند تا خداوند را بی پرده و آشکارا به آنان نشان دهد .پس صاعقه ای آنان را فراگرفت و
خداوند پس از مرگشان آنان را دوباره زنده کرد .خداوندمتعال میفرماید:
َلكُمْ
ذتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ** ثُمَّ عَفَ ْونَا عَنكُمِ مِّن َبعْدِ ذَلِكَ َلع َّ
دنَا مُوسَى َأ ْربَعِینَ لَ ْیلَةً ثُمَّ اتَّخَ ْ
« وَإِذْ وَاعَ ْ
ذ ْتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ** ثُمَّ َب َع ْثنَاكُم
شكُرُونَ** وَإِذْ قُ ْلتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْ َرةً فَأَخَ َ
َت ْ
شكُرُونَ» { بقره}99/93_91/97 :
َلكُمْ َت ْ
مِّن َبعْدِ مَوِْتكُمْ لَع َّ
و ( به ياد آوريد ) آن گاه را كه با موسي چهل شب ( و روز ) وعده گذاشتیم ( كه به مناجات پردازد  .هنگامي كه
به میعادگاه رفت و راز و نیاز به پايان رسید  ،و برگشت  ،ديد كه منحرف گشته ايد و ) پس از او گوساله پرستي
پیش گرفته ايد  ( ،گوساله اي كه سامري آن را ساخته بود و معبودتان كرده بود ) و بر خود ستمگر شده ايد (
چون براي خدا شريك و انباز ساخته ايد )  **.سپس از شما در گذشتیم و بعد از آن ( توبه كرديد و شما را
آمرزيديم ) شايد سپاسگزاري كنید ( و در برابر عفو و فضل خدا  ،تنها به عبادت او بپردازيد )  **.و ( به ياد آوريد )
آن گاه را كه گفتید  :اي موسي ! هرگز به تو ايمان نخواهیم آورد  ،مگر آن كه خدا را آشكارا ببینیم  .پس صاعقه
آسماني شما را فرا گرفت  ،در حالي كه مي ديديد ( كه به سبب سركشي و درخواست ناروا  ،به چه مصیبت
بزرگي دچار آمده ايد )  **.سپس بعد از مرگِ ( نفس سركش )  ،شما را برانگیختیم و ( بیداري بخشیديم ) تا
اين كه سپاسگزاري كنید .
و همواره این چنین بود تا این که موسی و هارون– علیهما السالم-بعد از حمل رسالت و ادای امنت از دنیا رفتند.
َج ْینَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ا ْلكَرْبِ الْعَظِیمِ** َونَصَ ْرنَاهُمْ
علَى مُوسَى وَهَارُونَ** َون َّ
منَنَّا َ
خداوندمتعال میفرماید« :وَلَقَدْ َ
َفكَانُوا

كتَابَ
هُمُ ا ْلغَاِلبِینَ**وَآَت ْینَاهُمَا الْ ِ

د ْينَاهُمَا
ستَبِینَ**وَهَ َ
م ْ
الْ ُ

الصِّرَاطَ

ستَقِیمَ** َوتَرَ ْكنَا
م ْ
الْ ُ

ع َلیْهِمَا
َ

فِي

منِینَ» {
عبَا ِدنَا الْمُؤْ ِ
سنِینَ**إِنَّهُمَا مِنْ ِ
محْ ِ
علَى مُوسَى وَهَارُونَ**إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْ ُ
سلَامٌ َ
الْآخِرِينَ** َ
صافات}177/144:
ترجمه :
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ما به موسي و هارون واقعاً نعمتهاي گرانبهائي بخشیديم  **.آنان و قوم ايشان را از غم و اندوه بزرگ ( اذيّت و
آزار فرعون و فرعونیان ) نجات داديم  **.و آنان را ياري كرديم تا ( بر دشمنانشان ) پیروز شدند  **.و به آن دو ،
كتاب روشنگر ( احكام دين  ،و بیانگر رهنمودهاي امور زندگي آن روزي ) عطاء كرديم ( كه تورات است )  **.و آن
دو را به راه راست رهنمود كرديم ( كه راه انبیاء و اولیاء است  ،و خطر انحراف و گمراهي و سقوط در آن وجود
ندارد )  **.و نام نیك آنان را در اقوام بعد باقي گذارديم  **.درود بر موسي و هارون !** ما اين گونه نیكوكاران را
پاداش مي دهیم  **.آن دو نفر  ،از زمره بندگان مؤمن ما بودند .
بعد از موسی – علیه السالم-به صورت متوالی و پیاپی ،پیامبرانی برای ارشاد و راهنمایی بنی اسرائیل آمدند تا
این که نوبت به داوا – علیه السالم -رسید .خداوندمتعال میفرماید:
« وَآَت ْینَا دَاوُودَ َزبُوراً»{نساء}163/
و به داود زبور داديم .
خداوندمتعال داود – علیه السالم-را با موهبت های و امتیازهای گوناگونی گرامی داشت .از جمله صوت و اوازی
نیکو به او بخشید ،و از این رو ضرب المثل خوش آوازی شده است .آهن را نیز برای او نرم ساخت ،و کوهها و
پرندگان ،همراه و هم صدا با ا و ،به ذکر و تسبیح خدا می پرداختند .خداوندمتعال میفرماید:
حشُو َرةً كُلٌّ لَّهُ
َالطیْرَ مَ ْ
معَهُ ُيسَبِّحْنَ بِالْ َعشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ**و َّ
جبَالَ َ
دنَا دَاوُودَ ذَا الَْأيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ**إِنَّا سَخَّ ْرنَا الْ ِ
عبْ َ
«وَاذْكُرْ َ
أَوَّابٌ**وَشَدَ ْدنَا مُ ْلكَهُ وَآَت ْینَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ»{ص }12/74:
و به خاطر بیاور ( پیغمبران شكیبا  ،از جمله ) بنده ما داود قدرتمند و توانا را  .واقعاً او ( در همه كار و همه حال به
سوي خدا باز مي گشت و ) بسي توبه كار بود  **.ما كوهها را با او هم آوا كرديم  ( .كوهها هم صدا با او )
شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقديس ( آفريدگار جهان ) مي پرداختند  **.و پرندگان را نیز ( با او در تسبیح و
تقديس ) هم آوا كرديم و در پیش او گرد آورديم  .جملگي آنها فرمانبردار داود بودند ( و به دستور او عمل مي
كردند )  **.و حكومت او را ( با در اختیار قرار دادن وسائل مادي و معنوي ) استحكام بخشیديم  ،و بدو فرزانگي و
شناخت ( امور ) داديم  ،و قدرت داوري قاطعانه و عادالنه اش ارزاني داشتیم .
اما قرآن درباره ی دعوت او شرح نداده است و موضوع گیری قومش را در برابر او را بیان نکرده است .بعد از او ،
پسرش سلیمان – علیه السالم -به پیامبری برانگیخته شد و مشغول دعوت شد .قرآن کریم به دعوت و موضع
گیری قومش در برابر او اشاره ای نکرده است .قرآن تنها به ذکر بعضی از ویژگی ها و معجزاتی که مؤید رسالت
اوست ،اکتفا کرده است .خداوندمتعال میفرماید:
ديْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ
ل َبیْنَ يَ َ
عیْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن َيعْمَ ُ
س ْلنَا لَهُ َ
ح غُدُوُّهَا شَهْرٌ َورَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَ َ
س َلیْمَانَ الرِّي َ
«وَِل ُ
سیَاتٍ
ملُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّا ِ
السعِیرِ**يَعْ َ
َّ
منْهُمْ عَنْ أَمْ ِرنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
ِ
الشكُورُ» {سبا}17/13:
َّ
عبَادِيَ
ن ِ
شكْراً وَقَلِیلٌ مِّ ْ
ملُوا آلَ دَاوُودَ ُ
اعْ َ
باد را مسخّر سلیمان كرديم كه صبحگاهان مسیر يك ماه را مي پیمود  ،و شامگاهان مسیر يك ماه را  .و چشمه
مس مذاب را براي او روان ساختیم  ،و پروردگارش گروهي از جنّیان را رام او كرده و در پیش او كار مي كردند و
اگر يكي از آنها از فرمان ما سرپیچي مي كرد ( و به سخن سلیمان گوش نمي داد  ،كیفرش مي داديم و ) از
آتش سوزان بدو مي چشانديم  **.آنان هر چه سلیمان مي خواست برايش درست مي كردند  ،از قبیل :
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پرستشگاههاي عظیم  ،مجسّمه ها  ،ظرفهاي بزرگ غذاخوريِ همانند حوضها  ،و ديگهاي ثابت ( كه از بزرگي
قابل جابه جائي نبود  .به دودمان داود گفتیم  ) :اي دودمان داود ! سپاسگزاري ( اين همه نعمت را ) بكنید  ،و (
بدانید كه ) اندكي از بندگانم سپاسگزارند ( و خداي را به هنگام خوشي و نعمت ياد مي آرند  .پس كاري كنید
كه از زمره اين گروه گزيده شكرگزار باشید ) .
سلسله ی نبوت همچنان یافت و ادامه یافت و پیامبران یکی پس از دیگری آمدند تا این که نبوت به حضرت ایوب
و حضرت یونس – علیهما السالم-رسید و پس از آن دو ،حضرت عیسی – علیه السالم -برانگیخته شد؛ و تولد
وی نشانه ای از نشانه های قدرت الهی بود.خداوندمتعال میفرماید:
ب ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن َف َیكُونُ»{آل عمران}95/
خلَقَهُ مِن تُرَا ٍ
مثَلَ عِیسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آ َدمَ َ
«إِنَّ َ
مسأله ( آفرينش ) عیسي براي خدا  ،همچون مسأله ( آفرينش ) آدم است كه او را از خاك بیافريد  ،سپس بدو
گفت  :پديد آي ! و ( بي درنگ ) پديد آمد .
خداوند به حضرت عیسی – علیه السالم-انجیل عطا کفرمود .پس او بنی اسرائیل را به توحید فرا خواند .
خداوندمتعال میفرماید:
ديْهِ مِنَ التَّ ْورَاةِ وَآتَ ْینَاهُ اإلِنجِیلَ فِیهِ هُدًى َونُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا
علَى آثَارِهِم ِبعَیسَى ابْنِ مَ ْريَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا َبیْنَ يَ َ
َف ْینَا َ
«وَق َّ
ديْهِ مِنَ التَّ ْورَاةِ وَهُدًى وَمَ ْوعِظَةً ِّللْمُتَّقِینَ » {مائده}43/
ن يَ َ
َبیْ َ
ترجمه :
و به دنبال آنان ( يعني پیغمبران پیشین )  ،عیسي پسر مريم را بر راه و روش ايشان فرستاديم كه تصديق كننده
توراتي بود كه پیش از او فرستاده شده بود  ،و براي او انجیل نازل كرديم كه در آن رهنمودي ( به سوي حق ) و
نوري ( زداينده تاريكیهاي جهل و ناداني  ،و پرتوانداز بر احكام الهي ) بود  ،و تورات را تصديق مي كرد كه پیش از
آن نازل شده بود  ،و براي پرهیزگاران راهنما و پنددهنده بود .
قرآن کریم گوشه ای از دعوت حضرت عیسی – علیه السالم -و هم چنین قسمتی از گفت و گوهای وی با
قومش را بیان نموده است .خداوندمتعال میفرماید:
ج ْئتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَیِّنَ َلكُم َبعْضَ الَّذِي تَخْ َتلِفُونَ فِیهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ**إِنَّ
َینَاتِ قَالَ قَدْ ِ
«وَلَمَّا جَاء عِیسَى بِا ْلب ِّ
ظلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ
خ َتلَفَ الْأَحْزَابُ مِن َب ْینِهِمْ فَ َويْلٌ لِّلَّذِينَ َ
ستَقِیمٌ**فَا ْ
م ْ
عبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ ُّ
َبكُمْ فَا ْ
اللَّهَ هُوَ رَبِّي َورُّ
أَلِیمٍ» { زخرف}33/39:
ترجمه :
هنگامي كه عیسي با در دست داشتن معجزات آشكار و آيات روشن ( به پیش بني اسرائیل ) آمد  ،گفت  :من
شريعت حكیمانه اي را ( درباره مبدأ و معاد و نیازهاي زندگي بشر ) براي شما آورده ام  ،و آمده ام تا برايتان
برخي از امور ( ديني ) را روشن گردانم كه در آنها اختالف مي ورزيد  .پس از خدا بترسید و از من پیروي كنید **.
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است  ،پس او را پرستش كنید  ،راه راست اين است **.
گروهها و دسته ها ( ي اهل كتاب نسبت به عیسي ) در میان خود به اختالف پرداختند ( و هر يك او را به نامي
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خواندند و راه افراط و تفريط در پیش گرفتند )  .واي بر كساني كه ستم كردند ! چه عذاب دردناكي در روز قیامت
گريبانگیرشان مي گردد !
خداوند به پیامبرش عیسی – علیه السالم -معجزات زیاد و چشمگیری عطا فرمود که همه ی آن معجزات در یک
آیه برشمرده شده است .خداوندمتعال میفرماید:
فخُ فِیهِ فَ َیكُونُ
الطیْرِ فَأَن ُ
هیْئَةِ َّ
خلُقُ َلكُم مِّنَ الطِّینِ كَ َ
َّبكُمْ أَنِّي أَ ْ
ج ْئ ُتكُم بِآيَةٍ مِّن رِّ
« َورَسُوالً إِلَى َبنِي إِسْرَائِیلَ أَنِّي قَدْ ِ
َب ُئكُم بِمَا تَأْ ُكلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي ُبیُوِتكُمْ إِنَّ فِي
حیِي الْمَ ْوتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَُأن ِّ
ألبْرَصَ وَأُ ْ
طیْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُ بْرِئُ األكْمَهَ وا َ
َ
ذَلِكَ آليَةً َّلكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ» {آل عمران}45/
ترجمه :
و او را به عنوان پیغمبري به سوي بني اسرائیل روانه مي دارد ( و بديشان خبر مي دهد ) كه من ( بر صدق
نبوّت خود ) نشانه اي را از سوي پروردگارتان برايتان آورده ام  ،و آن اين كه  :من از گِل چیزي را به شكل پرنده
برايتان مي سازم  ،سپس در آن مي دمم و به فرمان خدا پرنده اي ( زنده ) مي گردد ؛ و كور مادرزاد و مبتالي به
بیماري پیسي را شفا مي دهم و مردگان را به فرمان خدا زنده مي كنم و از آنچه مي خوريد و از آنچه در خانه
هاي خود ذخیره مي كنید به شما خبر مي دهم ! بیگمان در اينها نشانه اي براي شما است اگر ( اراده پذيرش
) ايمان داشته باشید .
عیسی – علیه السالم-هم چنان به دعوت قوم خویش ادامه داد تا اینکه برای او نقشه کشیدند و علیه او توطئه
چینی کردند اما خداوند او را نجات داد و نزد خود برد .خداوند متعال در این باره می فرماید:
متَوَفِّیكَ َورَا ِفعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّ ُركَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
خیْرُ الْمَاكِرِينَ**إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِیسَى إِنِّي ُ
مكَرَ اللّهُ وَاللّهُ َ
مكَرُواْ وَ َ
«وَ َ
خ َتلِفُونَ» {آل
م بَ ْی َنكُمْ فِیمَا كُنتُمْ فِیهِ تَ ْ
حكُ ُ
ج ُعكُمْ فَأَ ْ
قیَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ ِ
ات َبعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَ ْومِ الْ ِ
وَجَاعِلُ الَّذِينَ َّ
عمران}94/99:
و ( يهوديان و دشمنان مسیح براي نابودي او و آئین آسماني ) نقشه كشیدند  ،و خداوند ( هم براي حفظ او و
آئین آسماني ) چاره جوئي كرد ؛ و خداوند بهترينِ چاره جويان است  ( **.به ياد آوريد ) هنگامي را كه خدا به
عیسي فرمود  :من تو را ( با مرگ طبیعي در وقت معیّن ) مي میرانم و ( مقام تو را باال مي برم و بعد از مرگ
طبیعي ) به سوي خويش فرا مي برم  ،و تو را از ( دست ) كافران مي رهانم و كساني را كه از تو پیروي مي
كنند تا روز رستاخیز برتر از كساني خواهم ساخت كه كفر مي ورزند  ،سپس برگشت ( همه ) شما به سوي
من خواهد بود و در میان شما درباره آنچه كه اختالف داريد داوري خواهم كرد .
به تحقیق ،قرآن و سنت ،موضوع فرود آمدن دوباره ی وی در آخر زمان برای حکم کردن به شریعت اسالم را بیان
نمده اند ؛ و در آن هنگام همه ی اهل کتاب به ایو ایمان می آورند .خداوند متعال در این باره می فرماید:
همْ شَهِیداً»{نساء}195/
ع َلیْ ِ
ن َ
ة يَكُو ُ
قیَامَ ِ
َن بِهِ َقبْلَ مَ ْوتِهِ َويَ ْومَ الْ ِ
كتَابِ إِالَّ َلیُؤْمِن َّ
« وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْ ِ
ترجمه :
و كسي از اهل كتاب نیست مگر اين كه پیش از مرگ خود ( در آن دم كه در آستانه مرگ قرار مي گیرد و ارتباط
او با اين جهان ض عیف و با جهان بعد از مرگ قوي مي گردد و پرده ها تا اندازه اي از برابر چشمش كنار مي رود و
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بسیاري از حقائق را مي بیند ) به عیسي ايمان مي آورد ( امّا ديگر چه سود  ،فرصت از دست رفته است و
ايمان و توبه ناپذيرفته است ) و روز رستاخیز گواه بر آنان خواهد بود ( و شهادت مي دهد كه او تنها بنده و
فرستاده خدا بوده است و رسالت آسماني را رسانده است ) .
احادیث نبوی درباره ی نزول حضرت عیسی – علیه السالم -در آخر زمان به صورت متواتر روایت شده است .در
حدیثی که در «صحیحین» آمده است نقل شده:
الصلِیبَ َويَقْتُلَ
كسِرَ َّ
حكَمًا عدال َف َی ْ
ع َلیْهِ وَسَلَّمَ َ
شكَنَّ أَنْ َينْزِلَ فِیكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ َ
دهِ َلیُو ِ
فسِي بِیَ ِ
«وَالَّذِي نَ ْ
دةُ خَیْرًا مِنْ
دةُ الْوَاحِ َ
ق َبلَهُ أَحَدٌحَتَّى َتكُونَ السَّجْ َ
خنْزِيرَ َويَضَعَ الْجحرب( و فی روایة الجزیه) َويَفِیضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَ ْ
الْ ِ
ُم يَقُولُا َأبُو هُ َريْ َرةَ اقْرَءُوا إِنْ شِ ْئتُمْ و إن من اهل الکتاب أال لیؤمن به من قبل موته و یوم القیامةیکون
الدُّ ْنیَا وَمَا فِیهَا ث َّ
علیهم شهیدا (».صحیح البخاری مع الفتح 451-3/454شماره 3442و صحیحمسلم با شرح نووی -7/125
154وکتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کشمیری)
پس ابو هریره  -رضی اهلل عنه – فرمود اگر خواستید این آیه را بخوانید :آیه 195نساء.
و رسالت عیسی – علیه السالم-آخرین رسالت پیش از اسالم است  .عیسی – علیه السالم-آخرین قافله
ساالرِ دعوت إلی اهلل،پیش از بعثت رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) می باشد  .بدین ترتیب ،به
بررسی اجمالی و سریع سیر دعوت الی اهلل پیش ازاسالم  ،از سوی پیامبرانی که قرآن درباره ی آن ها و
دعوتشان سخن گفته است ( و داستان آنها در سوره ی انعام با آیه ی اولئک الذین هدی اهلل فبهداهم اقتده به
پایان رسیده است) خاتمه می دهیم.
خاتمه ی مبحث اول
مهم ترین ویژگی های مشترک و کلی سير دعوت الی اهلل پيش از اسالم
کسی که سیر دعوت الی اهلل پیش از اسالم را مورد تتبع و بررسی قرار دهد و نگاهی به سیرت همه ی انبیاء و
پیامبران  -علیهم الصالة والسالم -بیندازد میتواند ویژگی های کلی و مشترک این مرحله از مراحل دعوت را این
گونه بر شمارد:
 .1همه ی انبیاء و پیامبران علیهم الصالة والسالم-بر دعوت به بر پایی ملت واحد بر پایه ی توحید خداوند و
مباره با شرک و کفر ،و امر به اطاعت و فرمانبرداری از فرامین الهی  ،و بازداشتن از محرمات اتفاق نظر
دارند .همه ی آنها مردم را به سوی داوند فرا می خوانند و دعوتشان از یک منبع سرچشمه میگیرد.
خداوند متعال می فرماید:
ح ْینَا إِلَى ِإبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ َوَيعْقُوبَ
دهِ وَأَوْ َ
َالنبِیِّینَ مِن َبعْ ِ
ح ْینَا إِلَى نُوحٍ و َّ
ح ْینَا إَِلیْكَ كَمَا أَوْ َ
«إِنَّا أَوْ َ
صنَاهُمْ عَ َلیْكَ مِن َقبْلُ
سلَیْمَانَ وَآَت ْینَا دَاوُودَ َزبُوراً** َورُسُالً قَدْ قَصَ ْ
سبَاطِ َوعِیسَى وَأَيُّوبَ َويُونُسَ وَهَارُونَ وَ ُ
وَاألَ ْ
س عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ
مبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَالَّ َيكُونَ لِلنَّا ِ
كلِیماً**رُّسُالً ُّ
علَیْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى َت ْ
م نَقْصُصْهُمْ َ
َورُسُالً لَّ ْ
ه عَزِيزاً حَكِیماً»{نساء}133/139:
َبعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّ ُ
ترجمه  :ما به تو ( اي پیغمبر  ،قرآن و شريعت را ) وحي كرديم  ،همان گونه كه پیش از تو به نوح و پیغمبران
بعد از او وحي كرديم  ،و ( همان گونه كه ) به ابراهیم  ،اسحاق  ،يعقوب  ،نوادگان ( او كه برخي از آنان
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پیغمبران خدا بودند )  ،عیسي  ،ايّوب  ،يونس  ،هارون  ،و سلیمان وحي كرديم  ،و به داود زبور داديم  **.و
ما پیغمبران زيادي را روانه كرده ايم كه سرگذشت آنان را قبالً براي تو بیان كرده ايم  ،و پیغمبران ( ديگر )
زيادي را ( به میان مردم روانه كرده ايم ) كه سرگذشت آنان را براي تو بیان نكرده ايم  ( .و شیوه وحي به
موسي اين بود كه ) خداوند حقیقةً ( از پشت حجاب بدون واسطه ) با موسي سخن گفت  **.ما پیغمبران
را فرستاديم تا ( مؤمنان را به ثواب ) مژده رسان  ،و ( كافران را به عقاب ) بیم دهنده باشند  ،و بعد از آمدن
پیغمبران حجّت و دلیلي بر خدا براي مردمان باقي نماند ( و نگويند كه اگر پیغمبري به سوي ما مي
فرستادي  ،ايمان مي آورديم و راه طاعت و عبادت در پیش مي گرفتیم )  .و خدا چیره حكیم است ( و
كارهايش از روي قدرت و حكمت انجام مي پذيرد ) .
 .7حوزه ی رسالت انبیاء پیشین ،محلی و منطقه ای بوده است پس هر پیغمبری برای قومی معین
مبعوث می شد ،و رسالت آنها ،برای رفع نیازها و پاسخگویی به خواسته های جامعه شان در آن عصر
بوده است.زیرا نیازهای هر قوم مختلف و خواسته ها و مطالباتشان متنوع است .خداوند متعال می
فرماید:
منْهَاجاً» { مائده}42/
جعَ ْلنَا مِنكُمْ شِ ْرعَةً وَ ِ
«ِلكُل َ
سكُوهُ»{حج}32/
ج َع ْلنَا مَنسَكاً هُمْ نَا ِ
«ِلكُلِّ أُمَّةٍ َ
براي هر ملّتي برنامه اي ( ويژه  ،جهت معامالت و عبادات  ،با توجّه به شرائط زمان و مكان ) قرار داده ايم كه
برابر آن رفته اند و بدان عمل كرده اند .
و حکمت نیز اقتضا می کند که رسالت پیامبران متناسب با نیازهای مردم زمانه باشد و در این شیوه هیچ نوع
عیب و نقصی وجود ندارد.
 .3در مات های پیشین  ،سنت الهی همواره بر این منوال بوده که مؤمنان نجات یابند و کفار نابود گردند ،و
همان گونه که پیش از این در بررسی رسالت ها مشاهده کردیم ،در بسیاری مواقع به دلیل روی
گردانی از خداوند و تکذیب پیامبران و اصرار و پافشاری بر آن ،به طور کلی محو و ریشه کن شوند .
خداوند متعال در این باره می فرماید:
سنَا
َرعُونَ** َفلَوْال إِذْ جَاءهُمْ بَأْ ُ
ذنَاهُمْ بِا ْلبَأْسَاء وَالضَّرَّاء َلعَلَّهُمْ َيتَض َّ
«وَلَقَدْ َأرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن َق ْبلِكَ فَأَخَ ْ
ع َلیْهِمْ
حنَا َ
ملُونَ**فَلَمَّا َنسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَ ْ
الشیْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْ َ
َّ
َرعُواْ وََلكِن َقسَتْ ُقلُوبُهُمْ َوزَيَّنَ لَهُمُ
تَض َّ
مبْ ِلسُونَ» {انعام}47/44:
ذنَاهُم بَ ْغتَةً فَإِذَا هُم ُّ
َأبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُو ْا بِمَا أُوتُواْ أَخَ ْ
( اي پیغمبر ! ناراحت مباش كه پیغمبران زيادي را ) ما به سوي ملّتهائي كه پیش از تو بوده اند گسیل داشته ايم
( و هنگامي كه علم طغیان برافراشته و سرپیچي ورزيده اند ) آنان را به سختیها و زيانها گرفتار و به شدائد و
باليا دچار ساخته ايم تا بلكه خشوع و خضوع نمايند ( و توبه كنند و به سوي خداي خود برگردند )  **.آنان چرا
نبايد هنگامي كه به عذاب ما گرفتار مي آيند  ،خشوع و خضوع كنند ( و بیدار شوند و اندرز گیرند و با تضرّع و
زاري دست دعا به سوي باري بلند كنند و آمرزش خواهند ؟ ) ولي دلهايشان سخت شده است و ( نرود میخ
آهنین بر سنگ ! و عالوه از قساوت قلب ) اهريمن ( هم ) اعمالي را كه انجام مي دهند برايشان آراسته و
پیراسته است  **.هنگامي كه آنان فراموش كردند آنچه را كه بدان متذكّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداري و
بیماري كارگر نیفتاد  ،آزمون ديگري جهت بیداري ايشان به كار برديم و ) درهاي همه چیز ( از نعمتها ) را به
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رويشان گشوديم تا آن گاه كه ( كامالً در فراخي نعمت غوطه ور شدند و ) بدانچه بديشان داده شد  ،شاد و
مسرور گشتند ( و باده ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشكري كردند و ) ما به ناگاه
ايشان را بگرفتیم ( و به عذاب خود مبتال كرديم ) و آنان مأيوس و متحیّر ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند )
همچنین می فرماید:
ألرْضِ َفیَنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَا ِقبَةُ الَّذِينَ
«وَمَا َأرْ سَ ْلنَا مِن َقبْلِكَ إِالَّ رِجَاالً نُّوحِي إَِلیْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَ َفلَمْ َيسِیرُواْ فِي ا َ
ذبُواْ جَاءهُمْ نَصْ ُرنَا
قلُونَ**حَتَّى إِذَا اسْ َتیْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُ ِ
خیْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَالَ َتعْ ِ
مِن َق ْبلِهِمْ وَلَدَارُ اآلخِ َرةِ َ
سنَا عَنِ الْقَ ْومِ الْمُجْرِمِینَ» {یوسف}145/114:
َد بَأْ ُ
ال يُر ُّ
َفنُجِّيَ مَن َّنشَاء وَ َ
سنّت ما در گزينش پیغمبران و گسیل آنان به میان مردمان تغییر نكرده است  ،و از جمله در انتخاب تو به عنوان
خاتم االنبیاء نیز مرعي شده است ) و ما پیش از تو پیغمبراني نفرستاده ايم  ،مگر اين كه مرداني از میان
شهريان بوده اند و بديشان وحي كرده ايم  ( .دسته اي از انسانها بدانان گرويده و گروهي هم از ايشان بیزاري
جسته اند  .آيا قوم تو از اين بي خبرند كه پیغمبران نه فرشته و نه زن بوده اند و بلكه مرداني از شهرها بوده و در
میان مردمان همچون ايشان زندگي كرده اند و تنها فرق آنان با ديگران اين بوده كه حامالن وحي و پیام آوران
آسماني بوده اند  ،و بعضي راه چنین راهنماياني را انتخاب و به بهشت رسیده اند  ،و برخي هم عناد ورزيده و
كفر پیشه كرده اند و به دوزخ واصل شده اند ؟ )  .مگر در زمین به گشت وگذار نمي پردازند تا ببینند كه سرانجام
كار گذشتگان پیش از ايشان چه بوده و به كجا كشیده شده است ؟ بي گمان سراي آخرت  ،بهتر ( از سراي اين
جهان ) براي پرهیزگاران است  ( .اي معاندان افسار گسیخته و آرزوپرستان سرگشته ! ) آيا خرد و انديشه
خويش را به كار نمي اندازيد ( و نمي دانید كه هستي خود را ناآگاهانه مي بازيد و توشه اي براي آخرت فراهم
نمي سازيد ؟ ! )  ( **.اي پیغمبر ! ياري ما را دور از خويشتن مدان  .ياري ما به شما نزديك و پیروزيتان حتمي
است  .پیش از اين پیغمبران متعدّدي آمده اند و به دعوت خود ادامه داده اند و دشمنان حق و حقیقت هم به
مبارزه خاسته و مقاومت و مخالفت نموده اند ) تا آنجا كه پیغمبران ( از ايمان آوردن كافران و پیروزي خود ) ناامید
گشته و گمان برده اند كه ( از سوي پیروان اندك خويش هم ) تكذيب شده اند ( و تنهاي تنها مانده اند )  .در اين
هنگام ياري ما به سراغ ايشان آمده است ( و لطف و فضل ما آنان را در برگرفته است ) و هركس را كه خواسته
ايم نجات داده ايم  ( .بلي ! در هیچ زمان و هیچ مكاني ) عذاب ما از سر مردمان گناهكار دور و دفع نمي گردد .
 .4شیوه ای که قرآن کریم در معرفی رسالت های پیشین و سیر دعوت انبیاء و پیامبران علیهم الصالة
والسالم -با اقوامشان  ،متفاوت است.برخی مفصل و بعضی مختصر بیان شده است .در چندین جا از
سوره های قرآن کریم ،برخی از موضع گیری های انبیاء و پیامبران تکرار شده است .گاهی سیرت و
ویژگی های یک نبی یا رسول ،مورد بررسی دقیق قرار گرفته است .و زمانی شیوه های دعوت و
وسایلی که در بعضی دعوت ها به کار رفته بیان شده است .بدین صورت رسالت ها بر اساس حکمت
خداوند که صاحب حکمت کامل است عرضه شده است .بنابراین الزم است دعوتگران نهایت سعس و
تالش خود را برای بهره گرفتن از درس ها و عبرت هایی که بیان شده به کار گیرند ،و به مسائل غیر
ضروری ( که در قرآن مراجع غیر معتبر موجود است اما قرآن و سنت به ذکر و بیان آن نپرداخته است)
اهمیت ندهند؛ زیرا آن چه خداوند در کتاب خود و رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) در سنت
خویش ،بیان فرموده اند ،برای استفاده کننده کافی است و برای آن که پند پذیر باشد پند و اندرزی نیکو
است.

21

دعوت

www.eslahe.com

نوگرا سايتي براي نوانديشان

اسالمي
 .9سنت خداوندی این است که پیامبران گرامی اش را با کارهای خارق العاده و معجزات  ،مورد تأیید قرار
دهد ،تا کسانی که بخواهند ایمان بیاورند  ،ایمان بیاورند و بر کافران و منکران هم اقامه ی حجت شده
باشد .به همین دلیل،شتر صالح و عصای موسی و معجزات عیسی_ علیهم الصالة والسالم -و نمونه
هخایی دیگر که به آن اشاره شد ،به وجود آمدند .اما معجزات پیامبر خاتم ( صلی اهلل علیه و آله و
سلم)  -خصوصاً قرآن مجید  ،با معجزات دیگر تفاوت داشته است؛ زیرا معجزات پیامبران پیشین،
محسوس و مادی ،و مخصوص همان عصر و زمان بوده است؛ اما قرآن معجزه ی جاوید است  .امام
سیوطی رحمه الل در این باره می فرماید «:بدان که معجزه کاری خارق العاده است ،و همراه با تحدی
و مبارزه طلبی است ،و کسی توان مبارزه با آن را ندارد ،و معجزات ممکن است جنبه ی محسوس و
مادی یا جنبه ی معنوی داشته باشد .بیشتر معجزات بنی اسرائیل  ،محسوس و مادی بوده است .اما
بیشتر معجزات این امت ،از جنبه های عقلی و معنوی برخوردار است .چون این شریعت تا روز قیامت بر
صفحه ی گیتی ب اقی است ،باید معجزه اش نیز عقلی و معنوی باشد ،تا خردمندان و صاحبان بصیرت
،آن را ببینند (».االتقان فی علوم القرآن سیوطی )7/112
 .3پذیرش دعوت در رسالت های پیشین ،سیر صعودی و نزولی طی کرده است؛زیرا همه به طور مطلق آن
را نمی پذیرند ،و یا همگی از آن روی گردان نمی شدند؛ و این اقتضای سنت خداوندی در زندگی دنیوی
است .چون اگر خداوند  ،می توانست همه ی مردم را مجبور به پذیرش دعوت سازد ،اما حکمت
خداوندی چنین اقتضا کرده است که همواره درگیری بین خیر و شر ادامه داشته باشد ،و در این
زندگی ،آزمایش داعیان و مدعوین استمرار یابد ،تا پلید از پاک متمایز گردد ،و هر کس را که بخواهد در
بهشت جای دهد و جهنم را از جهنمیان پرکند .خداوند متعال می فرماید:
دةً وَالَ يَزَالُونَ مُخْ َتلِفِینَ** إِالَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ َوتَمَّتْ َكلِمَةُ رَبِّكَ
« وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِ َ
معِینَ» {هود}112/115:
ألَمْألنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْ َ
ترجمه :
( اي پیغمبري كه آزمند بر ايمان آوردن قوم خود و متأسّف بر روي گرداني ايشان از دعوت آسماني هستي ! بدان
كه ) اگر پروردگارت مي خواست مردمان را ( همچون فرشتگان در يك مسیر و بر يك برنامه قرار مي داد و ) ملّت
واحدي مي كرد ( و پیرو آئین يگانه اي مي نمود  ،و آنان در ماديات و در معنويات و در انتخاب راه حق يا راه باطل
اختیار و اختالفي نمي داشتند  .آن وقت جهان به گونه ديگري در مي آمد ) ولي ( خدا مردمان را مختار و با اراده
آفريده و ) آنان همیشه ( در همه چیز  ،حتّي در گزينش دين و اصول عقائد آن ) متفاوت خواهند ماند ( **.
مردمان بنا به اختالف استعداد  ،در همه چیز حتي در ديني كه خدا براي آنان فرستاده است متفاوت مي مانند )
مگر كساني كه خدا بديشان رحم كرده باشد ( و در پرتو لطف او بر احكام قطعي الدالله كتاب خدا متّفق بوده ،
هرچند در فهم معني ظنّي الدالله آن كه منوط به اجتهاد است  ،اختالف داشته باشند ) و خداوند براي همین (
اختالف و تحقّق اراده و رحمت ) ايشان را آفريده است  ،و سخن پروردگار تو بر اين رفته است كه  :دوزخ را از
جملگي جنّیها و انسانهاي ( پیرو نفْسِ امّاره و اهريمن مكّاره ) پُر مي كنم .
**********************************************************
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مبحث دوم؛

دعوت در زمان رسول اهلل ( صلی اهلل عليه و آله و سلم) و خلفای راشدین
این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود:
الف :قسمت اول :دعوت در زمان پيامبر ( صلی اهلل عليه و آله و سلم)
ب:قسمت دوم :در زمان خلفای راشدین رضوان اهلل عليهم .
برای این که دوره های تاریخی را مجمل ذکر کرده باشم و چون این دو دوره  ،ارتباط و تنگاتنگی با هم دارند؛ هر
دو دوره را در یک مبحث گنجانده ام زیرا دوران خلفای راشدین رضوان اهلل علیهم  .در حقیقت امتداد دوران رسول
اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)در دعوت است .به همین دلیل تبعیت از سنت خلفای راشدین رضوان اهلل
علیهم ، .همانند تبعیت از سنت پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) است و سیرت آنان تطبیق عملی سنت و
سیرت پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) است و در تأیید آن همین ما را بس که پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله
و سلم) فرمودند:
خ ِتلَافًا َكثِیرًا َف َعلَیكُمْ ِبسُنَّتِي
علَیکُم عَبد إِنَّهُ مَنْ َيعِشْ مِ ْنكُمْ يَرَى ا ْ
« أُوصِیكُمْ ِبتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأمُر َ
ع َلیْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(ابو داوودوترمذی این حدیث را روایت کرده اند و ترمذی
خلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّینَ عَضُّوا َ
وَسُنَّةِ الْ ُ
گفته است :حدیثی حسن صحیح است  .سنن ابی داوود4342و سنن ترمذی)7522
(( شما را به تقوای خدا و شنیدن و اطاعت کردن از امیرتان توصیه می کنم ،گر چه برده ای بر شما امیر شود.
بی شک ،هر کس از شما زنده بماند ،اختالف های زیادی خواهد دید .پس بر شما واجب است که سنت من و
خلفای راشدین را که هدایت یافته اند ،محکم پی گیرید)).
به همین دلیل مناسب دیدم هر یک از اقسام دعوت را ،مستقل و جداگانه مطرح کنم .و ان شاءاهلل با بیان بعضی
ویژگی های کلی آن را به پایان ببرم.
دعوت در زمان پيامبر ( صلی اهلل عليه و آله و سلم)
دعوت اسالمی ،از همان لحظه ای که وحی الهی بر پیامبر خدا ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) نازل شد  ،و
حضرت محمد ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)به پیامبری گردی ،آغاز شد.
صبِرْ»{
كثِرُ**وَلِرَبِّكَ فَا ْ
س َت ْ
منُن تَ ْ
ذرْ** َورَبَّكَ فَكَبِّرْ**وَِثیَابَكَ فَطَهِّرْ**وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ**وَلَا تَ ْ
«يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ**قُمْ فَأَن ِ
مدثر}1/2:
ترجمه :
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اي جامه بر سر كشیده ( و در بستر خواب آرمیده ! )  **.برخیز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان !** و تنها
پروردگار خود را به بزرگي و كبريائي بستاي ( و تنها او را بزرگ بشمار )** و جامه خويش را پاكیزه دار ( و
خويشتن را از آلودگیها پاك گردان )  **.و از چیزهاي كثیف و پلید دوري كن  **.بذل و بخشش براي اين مكن كه
افزون طلبي كني  ( .بلكه براي رضاي خدا احسان و صدقه و بذل و بخشش كن )  **.و براي ( خوشنودي و
محض رضاي ) پروردگارت شكیبائي كن .
بنابر این رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)خویشاوندان نزدیکش را که اطرافش بودند به اسالم فرا خواند.
پس از این دعوت ،اولین زنی که به او ایمان آورد ،همسرش خدیجه دختر خویلد رضی اهلل عنها بود  .و از مردان
ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه و از کودکان  ،علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه  ،و از بردگان زید بن حارثه رضی اهلل
عنه.
س پس به نبال آنان عثمان بن عفان ،و زبیر بن العوام ،عبدالرحمن بن عوف ،و طلحه بن عبیدالهه ،ابو عبیده بن
جراح ،و ارقم ابن ابی االرقم و کسانی دیگر _ که خداوند از همگی ایشان راضی باد _ ایمان آوردند.مسلمانان در
خانه ی ارقم بن ابی االرقم  ،نزد رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) گرد می آمدند ،و آن چه قرآن بر
پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) نازل شده بود فرا می گرفتند؛ و آیین و رهنودهای دین با عظمت اسالم را
از او می آموختند .رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) با تربیت شایسته و نیکو و تزکیه ی مناسب ،ایشان
را از سرچشمه ی زالل وحی سیراب می ساخت.
پس از گذشت سه سال از این دعوت فردی و پنهانی ،خداوند به او امر کرد که« :فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وََأعْرِضْ عَنِ
مشْرِكِینَ»
الْ ُ
ترجمه :
پس آشكارا بیان كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي شوي ( كه دعوت حق است ) و به مشركان اعتناء مكن (
كه چه مي گويند و چه مي كنند ) .
این جا بود که رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) برخاست و اطرافیانش را آشکارا به سوی خدا فراخواند.
آن گاه بر کوه صفا باال رفت و مردم را صدا زد و نزد خویش فراخواند،تا آنان را از عذاب الهی بترساند ،و به پاداش
اخروی بشارتشان دهد .در حدیث  ،متفق علیه آمده است :ابن عباس رضی اهلل عنهما ،روایت میکند:وقتی آیه
ی خویشاوندان نزدیک خود و گروه مخلصت را از آنان بترسان »1نازل شدپیامبر از خانه بیرون امد و بر کوه رفت و
ندا داد :ای مردم ،گفتند :چه کسی ندا می دهد؟گفتند :محمد .پس مردم نزد او جمع شدند پیامبر فرمود :ای
فالن ،ای بنی فالن ،ای بنی فالن ،ای عبد مناف ،ای بنی عبدالمطلب .پس تمام این قبایل نزد او گردآمدند.
فرمود :به من بگویید اگر به شما خبر دهم که لشکری از دامنه ی این کوه بیرون می آید ،آیا مرا تصدیق می
کنید؟ گفتند ما از تو دروغی نشنیده ایم .پیامبر فرمود :من شما را از عذاب سختی که پیش رو دارید بیم می
دهم .ابن عباس می گوید :ابولهب گفت  :هالک شوی! آیا تنها به خاطر همین ما را این جا جمع کرده ای؟ ابن
عباس میگوید :در نتیجه سوره ی لهب نازل شد و یقینًا ابو لهب هالک شد.

7

به این صورت در صحیح امام مسلم وارد شده است  .امام نووی می گوید :به ظاهر این عبارت « ورهطک منهم المخلصین» قرآن بوده که
بعد از نزول  ،تالوتش نسخ شده است،ولی این زیادت در روایت های بخاری نیامده است  .نگا شرح مسلم .38/8-38
8
روایت بخاری و مسلم نگا صحیح البخاری مع الفتح 906و903و000و890/3و صحیح مسلم با شرح نووی .38/8
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و هنگا می که مرحله ی آشکار شدن دعوت آغاز شد ،قومش با دشمنی شدیدبه مقابله با او برخاستند و اولین
بانگ دشمنی را در مقابل او  ،عمویش ابولهب سرداد که گفت :هالک شوی! آیا فقط به خاطر همین ما را جمع
کرده ای؟
پس از آن،رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)و اصحاب گرامی اش پیاپی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند؛
و اگر خداوند عمویش ابوطالب را برای دفاع و حمایت از او در برابر قومش مهیا و آماده نمی ساخت ،قطعاً پیامبر
نیز همانند بسیاری از اصحابش چون یاسر ،عمار ،سمیه ،بالل ،عامر بن فهیره رضی اهلل عنهم مورد آزار و ایت
شدیدی قرار می گرفت .مام اصحاب پیامبر در برابر سخت ترین عذاب و شکنجه صبر کردند .حتی با وجود حمایت
و دفاع ابوطالب ،رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) خود نیز ،در بعضی موارد از شکنجه و آزار مشرکان در
امان نماند.

3

چون مشرکان بر شدت آزار و اذیت مسلمانان افزودند رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)،یارانش را به
مهاجرت به حبشه تشویق کرد و به آنان فرمودند :ای کاش به حبشه می رفتید زیرا در آن جا پادشاهی است که
کسی از جانب او مورد ستم قرار نمیگیرد؛ و آن سرمین راستی و صدق است تا خداوند برای شما راه رهایی از
مشکالت پدید آورد.
آزار و اذیت  ،تاجایی ادامه یافت که قومش تصمیم گرفتند پیامبر را بکشندپس از این که ابوطالب از این تصمیم
آگاه شد ،بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را جمع کرد تا به اتفاق رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،وارد
شعب شوند .رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،از این تصمیم شوم در امان بماند و به نوبت از او
نگهبانی می دادند .این کار ابوطالب ،خشم قریش را برانگیخت .در نتیجه بعضی از سران قریش گرد آمدند و
اقدام به توطئه چینی کردند تا بر این اساس عهدنامه ای علیه بنی هاشم و بنی مطلب بنویسند و روابط
اجتماعی و اقتصادی خود را با رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)،و کسانی که در دره همراه او هستند
قطع کنند تا شاید پناهندگان بدین وسیله تسلیم شوند و رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،را به آنان
تحویل دهند .پس ا این قرار داد را نوشتند و در میان خانه ی کعبه آویختند  .از همین زمان بود که بنی هاشم و
بنی مطلب – چه کافر و چه مسلمان -به طرف ابوطالب رفتند و همراه او وارد شعب ابی طالب شدند ،و دو یا یه
سال در آنجا ماندند؛ تا این که در شدت فشار و سختی قرار گرفتند  .سپس خداوند برای رهایی آن ها از این
مشکالت ،مردانی را مهیا کرد تا این تحریم اقتصادی و اجتماعی را برچینند و مشکالت را برطرف ساند.
هنگامی که ابوطالب از دنیا رفت و چند دوزی پس از وی ام المؤمنین خدیجه رضی اهلل عنها رحلت یافت  ،سالی
بر پیامبر گذشت که سال اندوه ( عام الحزن)بود.

6

و رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،بیشتر در سختی و تنگنا قرار گرفت .پس رسول اهلل ( صلی اهلل
علیه و آله و سلم) ،به طائف رفت تا از قبیله ثقیف کمک بگیرد .اما به بدترین شیوه با او برخورد شد و جوانان و

8

.صحیح البخاری مع الفتح  91/7شماره.8310
سیره ابن هشام  887،880،88جلد اول
سیره ابن هشام جلد اول .83 -810
سیره ابن هشام جلد اول .0 3-0 1

25

دعوت

www.eslahe.com

نوگرا سايتي براي نوانديشان

اسالمي
کودکان را علیه او تحریک کردند؛ تا به آزار و ایتش پرداند و سرانجام ،رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)،با
دلی شکسته به مکه برگشت.

2

این وضعیت  ،سیزده سال تمام برای رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)،و اصحابش ادامه یافت تا این که
خداوند زمینه ی هجرت به مدینه رایشان مهیا کرد و به آنان اجازه ی هجرت به مدینه را داد.

2

هجرت،انجام گرفت و مرحله ی جدیدی از مراحل دعوت اسالمی در مدینه ی منوره آغاز شد،آن گاه با یاری و
نصرت افراد تازه مسلمان  ،مسلمانان قوت یافتند و اقدام به تشکیل دولت اسالمی کردند ،و خداوند در مئینه
اجازه ی جنگیدن با دشمنان را به انان داد ،در حالی که در مکه ی مکرمه خداوند به آنها امر کرده بود تا صبر و
خویشتند داری پیشه کرده ،یکدیگر را نیز دعوت به صبر و شکیبایی کنند.
نخستین اعالن رسمی شعائر عبادی در مدینه ،ساختن مشجد قباء و اقامه ی نماز در آن ،و سپس ساختن
مسجد پیامبر بود.
اقدامات عملی برای تأسیس نخستین دولت اسالمی در کره ی زمین ،بر محور ثابت و استوار اخوت اسالمی
صادقانه ،و نظام روشن و قانون شفاف و آشکار ،در سرزمین پاک مدینه ی منوره شکل گرفت  .رسول اهلل ( صلی
اهلل علیه و آله و سلم) ،در آن جا سند تاریخی ای که در آن از یک سو چگونگی روابط بین مسلمانان مهاجر و
انصار ،و از طرف دیگر چگونگی روابط بین م سلمانان و غیر مسلمانان در جامعه ی مدینه ،به وضوح بیان شده بود،
تنظیم کرد .بدین ترتیب،ارکان اساسی دولت اسالمی کامل شد .سپس این دولت  ،کار خود را بر مح.رهای
اساسی زیر آغاز نمود:
محورهاي اساسي كار دولت اسالمي پيامبر(ص)
 .1مقابله با دشمنان  ،و اعالن جنگ با کفار محارب ،و اقدام برای رهایی از دست آنان.
 .7نشر و تبلیغ دعوت اسالمی در بین مردم ،و آموزش امور دینی به مسلمانان  ،و تزکیه و تربیت آنان بر
پایه ی رهنمودهای دین مبین اسالم.
 .3اجرای احکام شرعی در تمام سطوح فردی و اجتماعی آن ،و امر به معروف و نهی از منکر.
 .4برنامه ریزی ب رای توسعه ی قلمرو دولت اسالمی و رساندن پیام اسالم به گوش جهانیان از طریق اعزام
سفیران و هیأت ها ،و استقبال از هیأت هی اعزامی از طرف دولت های دیگر ،و نامه نگاری به رهبران و
سران کشورها و تجهیز سپاه اسالم کتاب های سنت و سیرت  ،کارهای تبلیغی و انتشار دعوت و
اهتمام به علم و تعلیم را بیان کرده اند  .چنان که غزوه و سریه های رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و
سلم)،که عبارت از  72غزوه و 32سریه و هیئت است مورد بررسی قرار داده اند.

5

 .9این کتاب ها  ،هم چنین به بررسی نزول و شأن نزول آیات قرآنی ،و مقرر شدن تدریجی احکام شرعی
 ،در ابعاد عقیدتی ،عبادی ،معامالتی ،حدود شرعی ،جهاد و اخالق و سلوک پرداخته اند؛ تا این احکام
المَ دِيناً»(المائده)3/
متِي وَرَضِیتُ لَكُمُ اإلِسْ َ
ت عَ َل ْیكُمْ ِنعْ َ
ملْتُ َلكُمْ دِي َنكُمْ وَأَتْمَمْ ُ
به آیه ی « ا ْلیَ ْومَ أَكْ َ

7

سیره ابن هشام جلد اول.08 -0 6
3
سیره ابن هشام جلد اول .097-083
6
اوثاق السیاسیه جمع و تحقیق استاد محمد حمید اهلل ص.98-16
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تکمیل و تاج گذاری شد14.کتاب های سیرت و سنت نبوی نامه های پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و
سلم)را که به 94نامه می رسد ،عرضه کرده اند .حتی بعضی نویسندگان ،کتاب های مستقلی را به
نامه های پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) اختصاص داده اند.

11

آنان  ،فرستادن پیامبر به اطراف و
17

اکناف را به عنوان دعوتگران،معلمان و عامالن زکات معرفی کرده د اند .و بیش از 19هزار هیأت (وفود)
را که برای مذاکره و مالقات با پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) اعزام شده اند .ذکر کرده اند .آنان
سال نهم هجری را ،سال وفود( هیأت ها) نام گذاری کرده اند؛ زیرا در این سال  ،هیأت های زیادی وارد
مدینه شدند.

13

کتاب های سیرت نبوی ،درباره یتجهیز سپاهیان اسالم و اعزام آنان به گوشه و کنار جزیرة العرب و خارج
آن ،و تجهیز لشکر اسامه بن زید رضی اهلل عنه و روانه کردن آن به سرزمین فلسطین ( خیل تخوم بلقاء
و داروم)نیز سخن گفته اند.

1

به این ترتیب،کاروان دعوت اسالمی در زمان حیات پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) به راه خود
ادامه داد تا آن که بعد از تبلیغ رسالت و ادای امانت ،و فوج فوج وارد شدن مردم به دین اسالم ،اجل او
را دریافت و به ملکوت اعلی پیوست .خداوند از جانب ما و مسلمانان بهترین پاداش به ایشان عنایت
فرماید.
خاتمه ی ویژگی های کلی دعوت در زمان حيات رسول اهلل ( صلی اهلل عليه و آله و سلم)
الف :ویژگی های کلی دعوت در دوران مکی.
هر که خط سیر دعوت اسالمی در دوران مکی را  ،مورد بررسی قرار دهد ،میتواند به برخی از ویژگی
های کلی دعوت در آن دوران پی ببرد.
 .1اهتمام به تبلیغ دعوت و انتشار آن به صورت نهان و آشکار .این کار ،ابتدا از نزدیکان شروع شد
و سپس به دیگران رسید تا عموم مردم از تاریکی ها و گمراهی نجات یافته و به سوی نور و
هدایت راه یابند.
 .7به منظور تحکیم پایه های دولت اسالمی ،کوشیدند تا مطابق برنامه ی اسالم به تزکیه و
تربیت کسانی که دعوت را می پیرفتند بپردازند و این کار به شیوه های زیر صورت می گرفت:
الف :تعلیم دین به آنان.
ب :اجرای عملی اسالم در زندگی شان.
ج  :تعمیق مفاهیم و معانی برادری در بین ایشان.
د :توصیه یکدیگر به حق و صبر.
 .3پرهیزاز رویارویی مسلحانه با دشمن و اکتفا به رویارویی فکری دعوی خداوند متعال در این
زمینه می فرماید «:وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً َكبِیراً» (فرقان)97/
و با ( اسلحه ) قرآن با آنان جهاد بزرگ ( و همه جانبه تبلیغاتي ) را بیاغاز .

0

تفسی قرطبی جلد سوم .98-98
إعالم السائلین عن کتب سیدالمرسلین امام محمد بن طولون دمشقی تحقیق محمود األنار ناووط و مراجعه ی عبدالقادر األناووط چاپ مؤسسه
رساله.
8
سیره ابن هشام جلد چهرم 809
8
سیره ابن هشام جلد چهارم801به بعد
سیره ابن هشام جلد چهارم 86 -818- 16- 1
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بنابر این آیه ،حکمت خداوندی ایجاب می کرد که رویارویی مسلحانه به زمان مناسب دیگری واگذار
شود تا در این فرصت ،توازن بین امکانات و واجبات به وجود آید .این دوره ،دشمنان پیوسته به آزار و
اذیت مؤمنان می پرداختند و مکرر آنان را برآشفته و تحریک به جهاد مسلحانه می کردند؛ و کار به
جایی رسیده بود که وقتی اصحاب از آزار و اذیت هایی که میدیدند نزد پیامبر شکایت بردند و از وی
درخواست دعای گشایش کردند ،و پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) بعضی از ایشان را به
شتابزدگی در کارها درخواست نمود .در حدیث شریف چنین آمده است:
ازابی عبداهلل خباب پسر أرت رضی اهلل عنه روایت شده است که گفت :در حالی که رسول اهلل (
صلی اهلل علیه و آله و سلم)عبایش را بالش کرده بود و در سایه ی کعبه خوابیده بود ،شکایت
خویش را نزد وی بردیم ،و عرض کردیم :آیا برای ما طلب نصرت نمی کنی؟ آیا برای ما دعا نمی
کنی؟فرمود :کسانی را که پیش از شما بودند ،میگرفتند و برای آنها گودالی می کندند و آنان را در
آن قرار می دادند؛ پس اره می آوردند و بر سرشان می نهادند و آنان را به دو نیم می کردند ،و با
شانه های آهنی گوشت و پوستشان را می تراشیدند  .اما این آزار و شکنجه آنان را از دینشان
برنمیگرداند .به خدا قسم  ،خداوند این دین را ،تا سواره از صنعاء به حضر موت بود ( در حالی که جز
از خدا ،و گرگ بر گوسفندش از کس دیگری نمی هراسد) کامل خواهد کرد اما شما عجله می
کنید.

1

 .4انتقال دعوت و متوقف و محدود نساختن آن به مکان پیدایش و شکل گیری آن به همین سبب
 ،رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)به سوی طائف رفت و هنگامی که مردم مکه از
قبول دعوت وی سرباز زدندبه مدینه ی منوره مهاجرت نمود.
 .9استمرار کار دعوت و برنامه ریزی برای آینده ی دعوت .بدین گونه که رسول اهلل ( صلی اهلل
علیه و آله و سلم) سفیرانی به مدینه ی منوره فرستاد و از اهل عقبه بیعت گرفت؛ و فرمان
هجرت صادر نمود؛ و برای هجرت برنامه ریزی کرد .ان هنگام همه ی آن برنامه ها را به دقت
اجرا نمود و در همه ی این موارد  ،به اسباب توسل می جست تا بین توسل و توکل و اعتماد
بر خدای یکتا ،توازنی ایجاد نماید.
و ویژگی های کلی دیگر...
ب  :ویژگی های کلی دعوت در دوران مدنی:
 .1اهتمام ویژه به دنبال کردن کار تبلیغ دعوت و تربیت و تزکیه ی کسانی که دعوت را میپذیرفتند.
این تربیت و تزکیه  ،از طریق تالوت آیات قرآن کریم بر مردم ،و تهیب ایشان ،و تعلیم کتاب و
حکمت به آنا ،و توجه به ساخت مساجد و آباد کردن آن،و بستن پیمانهای ویژه ی برادری بین
مهاجر ین و انصار ،و تعمیق و تحکیم روابط بین آنان صورت می گرفت.
.7

تالش برای تشکیل و برپایی دولت اسالمی ،در زمان مناسب کا ارکان سه گانه آن
الف :ستونی استوار از مؤمنان
ب :بستر و زمینه ی مناسب

 .روایت بخاری صیحی بخاری با فتح الباری جلد شش  9 6شماره  89 8و شماره 8318و شماره  9608هم چنین ابوداود شماره ی
 8906و نسائی شماره جلد هشت .800
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اسالمي
ج  :قانون واضح و روشن  ،کامل شده باشد .زیرا دولت  ،بزرگترین پایه ی دعوت ،و مهم ترین
سازمان رسمی از سازمان های دعوت است  .خداوند متعال فرمود:
معْرُوفِ َونَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ
الصلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْ َ
« الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا َّ
عَا ِقبَةُ الْأُمُورِ» { حج}41/
آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پیروزي داده است ) كساني هستند كه هرگاه در
زمین ايشان را قدرت بخشیم  ،نماز را برپا مي دارند و زكات را مي پردازند  ،و امر به معروف  ،و
نهي از منكر مي نمايند  ،و سرانجام همه كارها به خدا برمي گردد ( و بدانها رسیدگي و
درباره آنها داوري خواهد كرد  ،همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحیه خدا است ) .
.3

اهتمام

به اجرای احکام شرعی در همه ی ابعاد فردی و اجتماعی آن چونان برپاداشتن

شعایر اسالمی ،و اجرای حدود ،و حل اختالفات ،تا از یک سو حکم خدا در زمین جاری شود و
از سوی دیگر ،الگوی اسالمی کامل و مناسب که در هر زمان و مکانی شایستگی و صالحیت
دارد ،ارائه شود.
 .4برقراری آتش بس با دشمنان صلح طلب و همسایگان ،و هم زیستس مسالمت آمیز با آنان در
سایه ی قانون روشنی که بر اساس ضوابط ،حدود روابط را تبیین می کند ،و انان راد از محاسن
زندگی اسالمی آگاه می سازد ،تا از سویی شکل صحیح و درخشان اسالم را به آنان
بشناساند ،و از سوی دیگر ،دولت نوپای اسالمی را تقویت کند.
 .9رویارویی و برخورد با دشمنان محارب  ،وئ ترساندن فرصت طلبان داخلی و خارجی ،با بهره
گیری از سرمایه ها و غزوه ها ،و آمادگی مستمر برای این کار ،خداوند متعال فرمود:
هبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ َوعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ الَ َت ْعلَمُونَهُمُ
خیْلِ تُرْ ِ
ُوةٍ وَمِن ِّربَاطِ الْ َ
ط ْعتُم مِّن ق َّ
ستَ َ
« وََأعِدُّواْ لَهُم مَّا ا ْ
ظلَمُونَ»{انفال}34/
ال تُ ْ
ه يُوَفَّ إَِلیْكُمْ وَأَنتُمْ َ
سبِیلِ اللّ ِ
ه َيعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي َ
اللّ ُ
ترجمه :
براي ( مبارزه با ) آنان تا آنجا كه مي توانید نیروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيده آماده سازيد ،
تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمنِ خدا و دشمن خويش را بترسانید  ،و كسان ديگري جز آنان را نیز
به هراس اندازيد كه ايشان را نمي شناسید و خدا آنان را مي شناسد  .هر آنچه را در راه خدا ( از جمله
تجهیزات جنگي و تقويت بنیه دفاعي و نظامي اسالمي ) صرف كنید  ،پاداش آن به تمام و كمال به شما داده
مي شود و هیچ گونه ستمي نمي بینید .
.3

محقق ساختن ویژگی های جهانی بودن دعوت اسالمی ،با عرضه کردن آن به شیوه های
گوناگون و در زمینه های مختلف ،هم چون نوشتن نامه ها اعزام سفیران و هیأت ها ،و
استقبال ازهیأت های اعزامی  ،و روش های دیگر.
ویژگی های فراوان دیگری هم هست که برای هر کسی که سیر دعوت در دوران مدنی را ،با
دقت مورد بررسی قرار دهد قابل دسترسی است16.سخنم درباره ی برادر ویژگی های کلی
دعوت در زمان رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)را با پاره ای مالحضات مفید که استاد
برادر محمد منیر غضبان ،کتابش « خط مشی سیاسی در سیره ی نبوی» را با آن به پایان

به کتاب المجتمع المدنی فی عهد النبوة استاد أکرم ضیاء العمری چاپ مجلسعلمی دانشگاه اسالمی مراجعه شود.
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اسالمي
برده،خاتمه میدهم .استاد محمد منیر غضبان در کتابش می گوید :اینک که در پایان کتاب ،با
خط مشی سیاسی سیره ی نبوی خداحافظی می کنیم ،دوست داریم گام های زیر را مورد
تأکید قرار دهیم:
 .1نشانه های این برنامه در دوران مکی و مدنی و مراحل متعدد آن ،متناسب با واقعیت هر
مرحله است به گونه ا ی که در نهایت  ،به عنوان مجموعه ای کامل ،حقیقت این مرحله را به
نمایش می گذارد و ان دو را به هم پیوند میزند.
 .7گاه ،برخی نشانه ها در هر دو مرحله تکرار می شود؛ و تکرار این نشانه ها  ،به معنی دایمی
بودن آن است و و از حد مرحله ای بودن فراتر می رود و یک نشانه ی اصلی و ریشه ای ،در
بیشتر مسیر ،یا کل خط سیر دعوت است.
 .3هدف از بیان این خط مشی،آن است که حرکت اسالمی معاصر ،الگویی داشته باشد تا
مطابق آن الگو حرکت کند و خط مشی  ،برنامه و نقشه اش را بر پایۀ آن پی ریزی کند.
 .4این امر ،به معنی ضرورت توافق و مطابق بین مرحله ای (که حرکت اسالمی معاصر در آن
است) با مرحله ای ( که در سیرت نبوی جریان داشت)نیست؛ بلکه در بیشتر موارد ،به معنای
شباهت و نزدیکی آنهاست .زیرا بین جهان امروز و دنیای اولیه ی دعوت ،از نظر موقعیت زمانی
و اشخاص و اشیاء ،تفاوتهایی وجود دارد.
 .9مهم ترین چیزی که از خالل این بررسی به دنبالش بوده ایم ،آن است که داعیان حرکت
اسالمی ،بتوانند بین اصول ثابت و دائمی ،و گام های مقطعی و تدریجی دعوت ،فرق قائل
شوند؛ و احکام مربوط به مرحله ی کامل شدن دین و پیروزی اسالم را ،به جای احکام مرحله
ی دوران سرس با دو فرعش قرار ندهند؛ و اگر دعوتگران هنگام مواجه شدن با یک واقعیت
معین ،نمونه ی مشابه و مناسبی از مرحله ی مناسب برگزینند ،به گمانم منهج ،به هدفی که
برایش در نظر گرفته شده دست یافته است.

12

********************************************************************

دعوت در زمان خلفای راشدین رضوان اهلل عليهم
خالفت راشدین از وفات پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)در سال ده هجری ،تا شهادت
سیدنا علی رضی هلل عنه در سال چهل هجری ،مدت سی سال ادامه یافت.
بعداز وفات پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)با ابوبکر رضی اهلل عنهبیعت شد؛ و خالفت وی
دو سال و سه ماه و هشت روز ادامه یافت.

12

پس از ابوبکر رضی اهلل عنه،عمر رضی اهلل عنه جانشین او شد و خالفتش ده سال و شش ماه
و نیم طول کشید.

15

سپس عثمان بن عفان رضی اهلل عنه،جانشین او شد ،و خالفتش دوازده سال – جز ده روز-
طول کشید74سپس علی بن ابی طالب رضی اهلل عنهجانشین عثمان شد و خالفتش تقریباً
7
3
6

قسم سوم از کتاب المنهج الحرکی للسیره النبویه ص .803
جمل فتوح اإلسالم ابن حزم رساله ی چهارم که با کتاب جوامع السیر چاپ شده ص 818چاپ پاکستان
مرجع سابق ص 810
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اسالمي
پنج سال طول کشید71.در حدیث شریف از سفینه رضی اهلل عنه روایت است که پیامبر ( صلی
اهلل علیه و آله و سلم)فرمود :جانشینی پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم)سی سال است
و پس از آن خداوند فرمانروایی یا پادشاهی اش را به هر کس بخواهد می دهد.

77

در این بخش  ،جریان دعوت اسالمی در این مقطع زمانی مبارک را ( که در واقع ادامه ی مسیر
دعوت در زمان رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) است) ارائه خواهم کرد.

73

حرکت دعوت اسالمی در زمان خلفای راشدین ،با تبلیغ و تعلیم اسالم و اجرای احکام
اسالمی در زندگی مسلمانان استمرار یافت .تا آن جا که دایره ی انتشار اسالم بسیار توسعه
یافت و قلمرو دولت اسالمی در زمان خلفای چهارگانه – به ویژه دوری خالفت ابوبکر و ععمر و
عثمان رضی اهلل عنهم – گسترش یافت؛ و در دوره ی خالفت علی رضی اهلل عنه به علت
مشغول شدن مسلمانان به حوادث و فتنه های داخلی  ،این جریان اندکی متوقف شد.
پس از این که ابوبکر رضی اهلل عنه با مرتدین و مانعین زکات  ،جنگید و کارشان را یکسره کرد و
لشکر اسامه رضی اهلل عنه را روانه کرد و دوباره استقرار و امنیت را به دولت اسالمی
برگرداند؛ و فتنه هایی را که تهدیدی برای دعوت اسالمی به شمار می رفتند سرکوب نمود،
حرکت فتوحات اسالمی را از سر گرفت ،و لشکر و سپاهیان را به اطراف و اکناف روانه ساخت،
تا مردم را به اسالم دعوت و برای اعالء کلمه اهلل در زمین  ،جهاد کنند.
بدین منظور خالد بن ولید رضی اهلل عنه را به سرزمین های شمالی عراق فرستاد و به او
دستور داد تا کار خود را از «أبله» شروع کند و با ایجاد الفت و به دست آوردن دل های مردم آن
جا ،ایشان را به خدای فرا خواند.

7

سپس خالد بن ولید رضی اهلل عنه نامه ای به هرمز حاکم مرز جنوبی عراق نوشت و او را به
اسالم  ،پرداخت مالیات یا جنگ ،فراخواند .هرمز حاضر به پذیرش اسالم و یا پرداخت مالیات
نشد .در نتیجه  ،در سرزمین کاظمه(که اکنون معروف به کویت است)جنگی در گرفت که به
جنگ ذات السالسل معروف است .در این جنگ مسلمانان پیروز شدند و هرمز کشته شد؛ و
بعد از آن اسالم  ،از شرق در ایران و از شمال در

7

عراق انتشار یافت.

پس از آن  ،مسلمانان در جنگ (نهر) که نزدیک واسط و مناطق دیگر روی داد ،بر دشمنان پیروز
شدند و شهرهای حیره و انبار – در غرب بغداد – را فتح کردند و به فتوحات خود ادامه دادند .تا
این که ابوبکر رضی اهلل عنه به منظور تقویت سپاه مسلمانان در شام ،خالد بن ولید رضی اهلل
عنه را به سرزمین شام فراخواند.

76

خالد بن ولید رضی اهلل عنه ،با سپاه خویش به شام رفت تا فتوحات را ادامه دهد .وی ( خالد
بن ولید) مثنی پسر حارثه و لشکریانش را به منظور ادامه و انجام وظیفه ی فتوحات ،در
سرزمین های عراق به جا گذاشتو خود همراه ابوعبیده جراح رضی اهلل عنه ،در سرزمین شام
به مبارزه و جنگ های متعدد پرداخت .تا نبرد « یرموک»پیش آمد که در واقع جنگی ریشه
80

مرجع سابق ص810
8
مرجع سابق ص 811
88
روایت ابوداوود و ترمذی گفته است  :حدیث حسن است .سنن ابی داوود شماره0909و 0907و89/1چاپ دارالحدیث تعلیق دعاس و سید
و سنن ترمذی شماره  8889در تحفه األخوذی 079/9و077و 073چاپ شیخ عبدالوهاب عبداللطیف.
88
در بیشتر این مبحث ،از کتاب تاریخ الدعوة جزء دوم دکتر جمعه علی الخولی چاپ اول استفاده کرده ام.
8
البدایه و النهایه 808/9چاپ دوم.
8
تاریخ طبری 803/8چاپ دوم دارالمعارف.
8
برای تفصیل بیشتر به کتاب تاریخ الدعوة دکتر جمعه علی الخولی  76/8مراجعه شود.
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اسالمي
برانداز بود و دشمنان متحمل شکستی تلخ و ناگوار شدند72.در این میان ،خلیفه ی اول ابویکر
صدیق رضی اهلل عنه وفات کرد و پس از وی عمر بن خطاب رضی اهلل عنه به خالفت رسید و
کار فتوحات را دنبال کرد .او ،سپاهیانی به رهبری سعد بن ابی وقاص رضی اهلل عنه به عراق
فرستاد و در سال  14هجری نبرد قادسیه در گرفت.
در این جنگ رستم (فرخزاد) (سردار ایرانی) ،متحمل شکست سخت و مهلکی شد .بعد از آن
پیشروی سپاهیان اسالم استمرار ی افت تا به مداین پایتخت ایران رسیدند و در سال  13هجری
مسلمانان بر آن تسلط کامل یافتند؛ و سعد رضی اهلل عنه با سربازان فاتحش در کاخ کسری
انوشیروان نماز خواندند.
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آن گاه ،مسلمانان به فتوحات خود در سرزمین عراق ادامه دادند و در نبرد نهاوند ( که فتح
الفتوح نامیده شده) ایرانیان را شکست دادند و پیروزی قاطعی به دست حذیفه بن یمان رضی
اهلل عنه نصیب خود کردند .سپس مسلمانان به پیش تاختند تا این که اصفهان و بعد از آن
اصطخر و شهرهای خراسان را فتح کردند.
لشکریان اسالم بعد از فتح ایران  ،به شهرهای ماوراءالنهر روی اوردند و سپس تا فارس و
نواحی ساحلی کرمان پیش رفتند تا این که به بالد سند نزدیک شدند.
در این زمان  ،همه ی شهرهای فارس در محدوده ی قلمرو دولت اسالمی قرار گرفت در
سرزمین شامئ نیز ،مسلمانان فتوحاتشان را به رهبری ابی عبیده بن الجراح رضی اهلل عنه
ادامه دادند و چون از فتح اردن فارغ شدند به سوی دمشق ،و از دمشق به شمال سوریه
حرکت کردند ،تا جایی که در سرزمین شام تنها بیت المقدس مانده بود که فتح شود .در
نتیجه ،مسلمانان به رهبری عمرو بن العاص رضی اهلل عنه  ،به بیت المقدس رفتند و مردم
بیت المقدس خواستار صلح شدند مشروط بر این که خود امیر المؤمنین _ عمر رضی اهلل عنه
– در آن جا حاضر شود و شهر را تحویل بگیرد .در نتیجه ،عمر رضی اهلل عنه آمد و شهر را
تحویل گرفت و به شهر داخل شد و امان نامه ای نوشت که ساکنان بیت المقدس اموال و
جانشان محفوظ بماند و در شعائر دینی شان آزاد باشند.

75

مصریان نیز با عمرو بن العاص رضی

اهلل عنه پیمان صلح بستند  .آنان در دوران عثمان رضی اهلل عنه قصد پیمان شکنی داشتند که
خود عمرو بن العاص رضی اهلل عنه به سوی آنان رفت و تسلیم شان کرد.
فتوحات  ،در دوران عثمان رضی اهلل عنه ادامه یافت و بالد ماوراء النهر رسید و مسلمانان به
کابل در افغانستان ،و غزنه در ترکیه،رسیدند34.این فتوحات تا عموریه و آربایجان و دورترین نقاط
ارمنستان و قسمت هایی از طبرستان و قسمت هایی از طبرستان در جنوب دریای قزوین
امتداد یافت.

31

دایره ی فتوحات ،سرزمین های «نوبه» و سرزمین های سودان در جنوب مصر را نیز شامل شد
و مسلمانان در سال  72هجری – در مان معویه بن ابی سفیان رضی اهلل عنه برای تسلط بر
جزیره ی قبرس و قسمت های زیادی از جزیره های دریای مدیترانه ،از ناوهای دریایی استفاده
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کردند.

37

البته این امتداد جغرافیایی دعوت اسالمی ،در این دوره با امتداد فکری نیز همراه

بود؛ به گونه ای که بیشتر مردم سرزمینهای فتح شده ،اسالم را بهترین نجات دهنده از
وضعیتی که در آن بودند؛ و بهترین اصالحگر احوالشان یافتند و در نتیجه به آن داخل شدند .
حرکت فکری دعوت در این مرحله مسلمانان متوقف نشد بلکه جنبش علم و تعلیم نشاط
بیشتری یافت و در این مرحله مسلمانان کوشیدند وحدت فرهنگی و روحی شان را که عامل
نیرومند فتوحاتشان بود حفظ کنند و بارزترین تالش های فکری این مرجله عبارت است از:
ب  :تالش برای انتشار علم در بین مسلمانان
مسلمانان،

33

و مبارزه با جهل و به یاری اسالم .تازه

و به ویژه در دوران عثمان  -رضی اهلل عنه تعالیم دینشان را از اصحابی که در نقاط

مختلف دنیا پراکنده بودند ،فرای می گرفتند .آنان ،سخت به حفظ قرآن و سنت پیامبر ( صلی
اهلل علیه و آله و سلم) روی آورده بودند و این مقطع تاریخی دعوت بعد ا دوران رسول اهلل (
صلی اهلل علیه و آله و سلم) از مهم ترین مقاطع است؛ چون حلقه ی اتصال بین دوره ی
پیامبر و دوره های بعدی است .به هکین دلیل ،دشمنان اسالم بسیار کوشیدند تا این دوره را
زشت جلوه دهند و ا حوادث و فتنه هایی که در جامعه ی اسالمی پیش آمد،سوء استفاده
کرده ،اسالم را مورد طعن قرار دهند و تا بدانجا پیش رفتند که بسیاری از خاور شناسان 3در
سده نودهم ،این فتوحات اسالمی را تفسیر مادی کرده ،جنگ های اسالمی را جنگ های
اقتصادی توصیف کردند که هدفشان دنیا طلبی و تأمین وسایل زندگی دنیا بوده است و
شبهات دیگری که بسیاری از غرب زده ها تقلید از خاور شناسان عنوان کرده اند.
********************************************************************

مبحث سوم؛ دعوت در زمان اموی ها ،عباسی ها و عثمانی ها
این مبحث  ،شامل بر برسی کوتاهی از تاریخ دعوت اسالمی  ،در این دوره های سه گانه
3یکی بعد از دیگری است که با دوران بنی امیه در سال  44هجری تا والیت معاویه بن ابی
سفیان  -رضی اهلل عنه شروع می شودو با والیت مروان بن محمد بن مروان بن الحکم رحمه
اهلل (که در سال  137هجری کشته شد) پایان می یابد.
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فتوح البلدان ص  17و 13و تاریخ الدعوة خولی .68/8
88
.عمر  -رضی اهلل عنه بزرگان صحابه را از ترک مدینه منع می کرد مگر با اجازه ی موقت ،چون در دوران خالفتش سخت به آنان نیاز
بود .اما در زمان عثمان  -رضی اهلل عنه،به دلیل توسعه زیاد قلمرو اسالمی  ،نیاز راجح و موکد ،این بود که صحابه برای انتقال اسالم در
شهرها پراکنده شوند .به همین دلیل عثمان  -رضی اهلل عنه به انان اجازه داد .افکر اسالمی  89 /8تعلیق عبدالعزیز القارئ.
8
 .از مستشرقینی که این شبهات ئ ادعاها را مطرح و تکرار کرده اند ،کارل بروکلمان آلمانی،در کتابش تاریخ الشعوب االسالمیه است و
فراتر روزنتال اسپانیایی ،در کتابش آسبانیا اإلسالمیه ،و فلیپ حتی عرب آمریکایی ،در تاریخ العرب عام ،و بارتولد روسی ،در کتابش
ترکستان من الفتح العربی فتح المغولی ،و آرمینوس فابری مجارستانی ،در کتابش تاریخ بخاری منذ أقدم العصور حتی العصر الحاضر و
کسان دیگر .از علمایی هم که به این شبعات جواب داده اند و ادعاهای خاورشناسان را با اسالیب گونگون مناقشه کرده اند ،شیخ محمد غزالی
در کتابش مع اهلل است  ( .ص ) 78- 08و دکتر جمعه علی الخولی در کتابش تاریخ الدعوة ( ) 03-60/8و دکتر حسین مونس در کتابش
االسالم الفاتح به ویژه ( ص  )83-1و شیخ عبدالوهاب نجار در کتابش الخلفاء الراشدون( )78-90چاپ دارالکتب العلمیه لبنان است و علمای
دیگر.
8
در بیشتر این مبحث ،از کتاب تاریخ الدعوة دکتر جمعه علی الخولی استفاده کرده ام.
8
جمل فتوح االسالم ص  891-819و تاریخ االمم االسالمیه خضری الدوله األمویه 66/8
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دوره ی عباسی از سال  137هجری با والیت ابی العباس عبداهلل سفاح رحمه اهلل شروع می
شود ،و با سقوط مستعصم باهلل رحمه اهلل در سال  393هجری پایان می یابد32.و در نهایت
دوره ی عثمانی که با امیر شدن عثمان بن أرطغرل رحمه اهلل در سال  352هجری – 1755
میالدی – در پی از بین رفتن دولت سلجوقیان با حمله ی مغول ،شروع ،و با صقوط خالفت
عثمانی در سال  1343هجری –  1574میالدی – پایان یافت.
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 . 1دوره ی اموی:
دعوت اسالمی به طور متوازن امتداد جغرافیایی و فکری خود را دنبال می کرد .سربازان
مسلمان هر روز سرزمین جدیدی را فتح می کردند و به دنبال آنان علماءبا فقه و قانون گذرای و
حدیث و تفسیر،اسالم را شرح میدادند و قضایای اسالمی را به مردم میآموختند .این
دانشمندان در همه ی گوشه و کنارهای مملکت اسالمی متفرق شده بودند،یکی در کوفه و
دیگری در مصر،و سومی در شام ،و چهارمی در آفریقا و ...
نتیجه ی این سیرو سفر و پراکنده شدن علماء در اطراف و اکناف مملکت اسالمی ،به وجود
آمدن جنبش علمی در هر شهری بود که علماء در آن ساکن می شدند و مدارس و مراکز
تعلیم و تدریس در هر مکانی تشکیل می شد .تا جایی که این وضعیت،جنبشی علمی را به
وجود آورده که بر تمامی عرصه های اسالمی مسلط شد و فرزندان اسالم را با یک عقیده به
هم پیوند داد و اسالم موفق شد نداهای نژادی و تفوت های جنسیتی را در خود ذوب کند و
ساختار واحدی را به وجود آورد که تمامی انتقام جویی ها در آن از بین رفته باشد .مسلمانان
عرب و عجم به دعوت اسالمی خدمت میکردند و دولت شان را بنا میکردند و در شهرهای فتح
شده،بردگان با عرب های اصیل همتایی می کردند و در برتری علمی از آنان گوی سبقت
ربوده بودند 35.ولی همیشه ،آنهایی که دشمنی اسالم را در دل داشتند ،علیه اسالم توطئه
می چیدند،یرا اسالم اساس پادشاهی شان را از بین برده و دولت شان را سرنگون ساخته
بود .امری که باعث به وجود آمدن ملی گرایی در تاریخ اسالمی شد و به وحدت اسالمی
لطمه وارد کرد 4.همان گونه که در این عصر فرقه های گمراهی -،چون قدریه و مرجئه و فرقه
های دیگر -به وجود آمدند و علماء مسلمان با آنان به مبارزه پرداختند .در این عصر ،دعوت
اسالمی منحصر در افراد و دعوتگران مشخص نبود بلکه هر فردی از امت اسالمی وجوب دعوت
را احسا س کرده ،به انتشار اسالم و برپایی آن در زمین همت گماشته بود .در این دوران بین
امت ،مراکز علم و تعلیم گسترش یافت و مردم به علماء و قصه گویان و سخنرانان روی
آوردندکه علمای زیادی – نظیر حسن بصری رحمه اهلل و دیگران از بزرگان تابعین،مشهورند.
همان گونه که قصه سر ایان و سخنوران نیز کسانی نظیر عبید بن عمرو لیثی،و مسلم بن
جندب هذلی ،و سلیم بن عتر تجیبی،مشهور شده بودند .گرچه واعظان و قصه گویان،درسطح
واالیی از علم و انضباط بودند ،اما بعدها کارشانئ رو به ضعف نهاد و افراد نادان و
جاهل،متصدی وعظ و قصه شدند .اما ابن الجوزی رحمه اهلل در این باره می گوید :از دوره های
87
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83
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قدیم ،واعظان،علماء و فقهاء بودند تا بدان جا که عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنه ،در مجلس
عبید بن عمر ،حاضر می شد،و عمر بن عبدالعزیز رضی اهلل عنه،همراه با عموم مردم،در
مجلس قصه گویان حضور می یافت و چون قصه گو دستش را باال می برد ،عمر بن عبدالعزیز
نیز دستش را باال می برد .اما زمانی که این علم بی ارزش شد ،نادانان عهده دار آن شدند؛ و
در نتیجه افراد و شخصیت های برجسته در آن مجالس حضور نمی یافتند و مردم عوام به آنان
روی می آوردند .و آن متصدیان نیز به علم مشغول نمی شدند و به داستان های بی اساس و
آنچه نادان را به شگفتی وا می داشت روی می آوردند.

1

هم چنین در این دوره  ،برای جلوگیری از متأثر شدن لغت قرآن از لغت های دیگر،و انتشار لحن
به سبب آمیزش عرب با عجم ،جنبش های علمی /لغوی  ،پدید آمد که مهم ترین آنها مربوط
به تالش برای اعراب و حرکت گذاری واژه های قرآن کریم توسط ابواالسود دولی بود .ابواالسد
مشْرِكِینَ
شنید که کسی هنگام تالوت قرآن  ،در جمله ی«أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْ ُ
َورَسُولُهُ»{توبه}3/رسول را مجرور می خواند،یعنی خدا از مشرکان و از پیامبرش بیزار است (
در صورتی که رسول را مجرور بخوانیم در حالی که صحیح آن مرفوع بودن رسول است)ابواالسد
سخت ناراحت شد و گفت خداوند بر تر از آن است که از پیامبرش بیزار باشد .پس مسأله را با
زیاد – والی بصره – در میان گذاشت و از تو خواست که این حرکت ها و سکون ها را بر روی
حروف آیات قرار دهد

7

هم چنین در این دوره به حدیث نبوی -،هم از نظر روایت و هم از نظر درایت بسیار توجه شد و
احادیث گردآوری و تدوین گشت .علماء برای طلب حدیث مسافرت ها کردند و بدین ترتیب
مسلمانان دو مصدر اساسی شریعت یعنی قرآن و سنت را حفظ کردند و فعالیت های علمی و
فکری دیگری نیز انجام شد .این گسترش فکری و علمی دعوت اسالمی بود .اما گسترش
جغرافیایی و توسعه ی فتوحات دعوت اسالمی در این دوره ،در سه میدان امتداد یافت:
 .1در آسای صغیر و در سرزمین های روم :اموی ها برای تأمین امنیت مرزهای اسالمی و
انتشار اسالم در جزیره های دریای مدیترانه ،از پایتخت شان دمشق به پیش تاختند .آنان
برای این کار،ناوگان انبوهی – به تعداد  1244کشتی – به کار گرفتند و بر بسیاری از جزیره
ها مستولی شدند سپس به طرف قسطنطنیه پیش رفتند و محاصره ی آن جا ،هفت سال
طول کشید گر چه نتوانستند آن را فتح کنند.

3

 .7در شمال آفریقا و اندلس :عقبه بن نافع رضی اهلل عنه ،در زمان خلیفه ی سوم عثمان بن
عفان رضی اهلل عنه،فعالیتش را ادامه داد تا این که طرابلس غرب ،تسلیم او شد .سپس
به طرف جنوب حرکت کرد تا به سرزمین های سودان رسید و به پیشرفت ادامه داد .در
سال  94هجری شهر قیروان را به وجود آورد و آن را مرکزی اساسی قرار داد.او به
فعالیتش ادامه داد تا به سواحل اقیانوس اطلس رسید و آن جا به شهادت رسید .سپس
موسی بن نصیر رحمه اهلل شهر طنجه را فتح کرد و شهر سبته در ساحل آفریقا نیز در
دوران عمر بن عبدالعزیز رحمه اهلل تسلیماو شد و دعوت اسالمی و زبان عربی در بین بربر
ها انتشار یافت  .عمر رضی اهلل عنه با این منظور برای ده تن از فقهاء -از بزرگان تابعین –

8
8

کتاب القصاص و المذکرین ابن الجوزی ص.88
 .تاریخ توثیق نص القرآن کریم خالد العک ص 8و تاریخ الدعوة . 8 /8
 .تاریخ الدعوة. 0 /8
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در سال  144هجری،شهریه تعیین کرد .در نتیجه ،آنان به گوشه و کنار قلمرو اسالمی
گسیل شدند و روی آوردن مردم به اسالم بیشتر شد .موسی بن نصیر راهش را به سمت
سرمین های اسپانیا ادامه داد و قرطبه و غرناطه و طلیطله و شهرهای دیگر به پناهگاه
مسلمانان تبدیل شد و تمدنی علمی و فرهنگی و عمرانی ،پدید آمد که بیش از هشت
قرن ادامه داشت .مسلمانان به فتوحاتشان ادامه دادند تا در دوران عبدالرحمن غافقی
رحمه اهلل ،در سال  117هجری ،به فرانسه تا نزدیک پاریس رسیدند و نبرد بالط الشهداء
در سال  114هجری در آن جا در گرفت  .در آن نبرد ،عبدالرحمن به شهادت رسید و
لشکرش بعد از یک درگیری طوالنی بازگشت.
 .3در سند و ماوراء النهر :حرکت دعوت اسالمی در این میدان دو مسیر را پیمود:
الف :در شمال شرقی:آن جا که سرزمین ماوراء النهر بود یا مابین دو رود جیحون و سیحون.
مسلمانان در این منطقه ،با سرداری عبید بن زیاد بن أبیه ،و قتیبه بن مسلم و دیگران  ،به
فتوحاتشان ادامه دادند .قتیبه توانست فتوحاتش را تا همه ی سرزمین های واقع بین دو رود
ادامه دهد .در آن جا بت ها در هم شکست و سوزاند و بسیاری از مردم با هدایت او به اسالم
گرویدند .او سرانجام به کاشغر چین وارد شد.
ب  :در جنوب شرقی از جبهه ی سند :محمد بن قاسم ثقفی رحمه اهلل ،از راه دریا و خشکی
به این سرزمین های روی آورد و بر پادشاه داهر پیروز شد و راهش را به سوی کشمیر در
شمال سند ادامه داد.

6

.2دعوت در دوره ی عباسی
دعوت در دوره ی اموی از دور هی بنی عباس قویتر بود با ضعف خالفت در دور ه ی بنی
عباس،دعوت اسالمی نیز ضعیف شد .مورخان اسالمی دور هی بنی عباس را به دو دوره
تقسیم کرده اند :اول :از سال  137تا سال 442هجری.
دوم  :از سال  422تا سال  393هجری.
ضعف در سطح رسمی خالفت ،بر دعوت در سطح مردمی تأثیری نگذاشت زیرا علماء و
دعوتگران  ،به واجب خود قیام کردند و در نتیجه  ،زنجیره ی حلقه های علم و تعلیم و ارشاد
قطع نشد و جنبش روایت و تصنیف متوقف نگشت.
استقبال مردم از علماء بسیار زیاد بود به صورتی که خداوند برای مردم در این دوره کسانی هم
چون ائمه ی اربعه ،و ابن مبارک  ،و سفیان ثوری – رحمهم اهلل –را گمارد .علمای زیاد دیگری
نیز بودند که جنبش فقه استنباط با تالش آنانفعال تر شد و زندگی مسلمانان و خواسته های
عصر رو به پیشرفت شان را در بر گرفت .کسانی همچون امام بخاری و امام مسلم و صاحبان

 .المجمل فی تاریخ األندلس ص  90-13و تاریخ الدعوة. 08/8
.فتوح البلدان ص  0و تاریخ الدعوة. 00/8
فتوح البلدانص 88و تاریخ الدعوة. 01/8

36

دعوت

نوگرا سايتي براي نوانديشان

www.eslahe.com

اسالمي
سنن اربعه ،و بسیاری ازعلمای سیره و تاریخ لغت

2

در این دوره می زیستند.مساجد بغداد و

بصره و کوفه به وجود بسیاری از علماء و واعظان و زهاد بودند که بیشترین سهم درانتشار
علم و ایمان را داشتند مین شده بود .این علماء و واعظان و زهاد بودند که در مقابل جریان
ویرانگر هرزگی و خوشگذرانی ( که به زندگی مسلمانان روی آورده بود)،ایستادند  .اما
گسترش جغرافیایی در این دوره  ،با توجه به از هم گسیختگی و تفرقی که جبهه ی داخلی با
آن روبه رو بود ،نزدیک بود متوقف شود .به گونه ای که عباسی ها را ادامه فتوحات منصرف
ساخت .خلفاء بیش از هر امر دیگر ،به محافظت از قلمرو بزرگ اسالمی ،و تدمین امنیت
مرزهای آن ،و جلوگیری از شبیخون هایی که متوجه مرزهای اسالمی بود ،اهمیت دادند .در
نتیجه  ،به منظور اظهار قدرت و ترساندن دشمن حمله های منظمی در زمستان و تابستان،و
که به نضام تابستانی/زمستانی معروف شده بود ،ترتیب می دادند .دوران منصور و مهدی و
رشید و معتصم  ،و خلفای دیگر از عصر اول ،دوران قوت و ظهور و دوران بعد از آنان ،در عصر
دوم ،دوران ضعف و سستی به شمار می رود .دوره ای که فخر فروشی و خوشگذرانی در
سطح عمومی فراگیر شده بود .با این حال ،لطف خدا شامل حال امت بود که دعوت ،در بعد
فکری – علمی ،قوی و فعال باقی ماند و دعوتگران و علماء به وظیفه ی خود ادامه دادند تا این
که سرانجام در همین دوران ،یک سوم هند به تصرف مسلمانان درآمد وتعداد یادی از مردم
چین نیز مسلمان شدند . 2اگر کسی کتا ب های سیره و شرح حال زمامداران اسالمی را به
دقت بررسی کند این معنی را به وضوح لمس خواهد کرد و این جنبه ی درخشان را در این دوره
خواهد دید.
 .4دعوت در دوره ی عثمانی
 .9خالفت عثمانی مسیر دعوت اسالمی را ادامه داد.خالفتی که در آغاز نیرومند و قوی بود و
سپس به ضعف آن دعوت اسالمی نیز دچار ضعف شد .مؤسس خالفت عثمانی ،امیر
عثمان بن ارطغرل رحمه اهلل ،در وصیت به پسرش اورخان ،هدف از برپایی این دولت نوپا را
این گونه بیان می دارد«:ای فرزند ،تو را برحذر می دارم از این که به هر چیزی مشغول
شوی که خداوند رب العالمین تو را به آن امر نکرده باشد .هر گاه در حکومت داری با
مشکلی مواجه شدی ،به مشورت علمای دین متوسل شو .فرزندم،هر کس از تو اطاعت
کرد را گرامی بدار ،و سربازان و لشکریان را مورد لطف و انعام قرار ده { .هشدار تا شیطان
تو را به لشکر و مالت مغرور نسازد}و بپرهیز از دور شدن از اهل شریعت ،فرزندم  ،تو می
دانی که هدف ما خشنودی اهلل رب العالمین است و فروغ دینمان به وسیله ی جهاد همه
ی کرانه ها را در بر می گیرد ،و در نتیجه آنچه مورد خشنودی خداست ایجاد می شود.
فرزندم ،ما از کسانی نیستیم که به خاطر حکومت یا سیطره ی افراد می جنگند ،ما با
اسالم ز نده ایم و با اسالم می میریم؛ و این چیزی است که تو شایستگی اش را داری .

5

و بدین ترتیب بود که این دولت  ،بر اساس اسالم قیام کرد و برای اعالء کلمه اهلل در زمین
کوشید تا در زمان محمد فاتح رحمه اهلل در سال  299هجری – برابر با  1491میالدی -به

7
3
6

 .تاریخ بغداد  19/ 0و سیر أعالم النبالء 830/3و تاریخ الدعوة 18/8
تاریخ الدعوة. 1 /8
 .العثمانیون هی التاریخ و الحضاره دکتر محمد حرب ص  9چاپ اول نشر دارالقلم.
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اسالمي
اوج قدرتش رسید به گونه ای که محمد رحمه اهلل ،فتوحات اسالمی را از سرگرفت و در
سال  292قسطنطنیهو جزیره ی موره و سرزمین آلبانی تا حدود بندقی را فتح کرد و دریای
سرخ و سفید و سیاه تقریباً به قلمرو مسلمانان درآمدند .هنو قرن دهم فرا نرسیده بود که
دولت عثمانی جهان عرب و اسالم و آسیای صغیر و مقدونیه و صوفیه و سالونیک و همه
ی بخش های شمالی یونان و بیشتر سرزمین های ابلکان را زیر پرچم خود درآورد و
مسلمانان بر دریای آدریاتیک راه یافتند .در سال  1971میالدی ،در دوران سلیمان بن سلیم
نیز بر بلگراد ،و در سال  1977بر رودس مستولی شدند .هم در این دوره ،سلطان عثمانی
سلیمان فینّا را محاصره کرد و سپس از آن منصرف شد .همچنین در این سال بر
مجارستان پیروز گشت و در سال  594میالدی به بوداپست درامد .در این سال 1244
میالدی ،توپ عثمانی قویترین توپ در جهان بود و ناوگان عثمانی در سال 1233میلدای،
سومین ناوگان قویجهان  -انگلیسی و فرانسوی بود -با شروع قرن یازدهم هجری – یعنی
نیمه ی قرن شانزدهم میالدی – عوامل متعددی دست به هم داد تا پیشرفت عثمانی ها
متوقف شود و در نهایت قدرتشان روز به روز کاهش یابد .بعضی پژوهشگران مهم ترین
عوامل این رکود را این گونه بر شمرده د اند.
 .1ف توحات عثمانی ،در انتشار علوم دین و لغت بین مردم سرزمین های فتح شده ،با
حرکت علمی /فرهنگی همراه نبود .عثمانی ها به جنبش علمی /فرهنگی توجهی
نکردند .همان طور که به لغت عربی به عنوان لغت قرآن کریم نیز توجه و عنایت کافی
نداشتند .امری که باعث شد بین مردم و مصادر اساسی اسالم ،شکاف بزرگی ایجاد
شود و از طریق بدعت ها و خرافات گسترش یابد و مردم از برنامه ی صحیح اسالم
دور شوند.
 .7شایع شدن بسیاری از انحرافات ،و فساد در جبهه ی داخلی مانند فساد اداری و
ازدیاد سرقت و رواج رشوه.
 .3حاکم شدن روحیه ی استبداد و تک محوری و از بین رفتن روحیه ی شورایی.
 .4برنامه ریزی صلیبی ها با استفاده از ضعف مسلمانان برای ضربه زدن به اسالم و
مسلمانان ،در بزرگترین سازمان دعوی شان( که عبارت از سیستم دولت و نظام
خالفت باشد) ملیت های گوناگونی پدید آورد که به فروپاشی خالفت عثمانی سرعت
بخشید .سلطان عبدالحمید رحمه اهلل ،می خواست از نو روح زندگی در خالفت بدمد.
اما خطاهای بزرگ و انبوه ،این کوشش را بی نتیجه ساخت و امت را به قعر انحطاط
فرو برد بدین سان  ،دولت های استعماری توانستند به آسانی بر مستملکات خالفت
در هر جا یورش برند و غالب شوند.

4

این ضعف  ،به معنی توقف ه مه جانبه ی دعوت در جنبه فکری و علمی نبود عثمانی ها در عرصه های علم و
تعلیم و اقتصاد بسیار کوشیدند .و تعداد زیادی از علماء در علوم مختلف اسالمی در بین آنان ظاهر شدند که
مسیر حرکت فکری دعوت را ادامه دادند که کتابخانه های زیادی در ترکیه و کشورهای دیگر پر از میراث فکری
آنان و تصنیفاتشان است .همان گونه که در دولت عثمانی دعوتگران مصلحی نیز پیدا شدند که کوشیدند اصالح
امور کنند .آنان گاه گاه ،مردم را بیم می دادند و به قدر امکانشان دین مردم را حفظ می کردند .این زمینه
0
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متأسفانه ما مسلمانان  ،همواره از بسیاری از دقایق تاریخ و اخبار عثمانی ها نا آگاه مانده ایم  .در پایان سخن از
دوران عثمانی ،بایسته است به سیاه نمایی بزرگ و عمدی که در تاریخ این دوران  ،با تالش دشمنان اسالم در
عصر جدید ،به وجود آمده اشاره کنیم .این سیاه نمایی به ویژه توسط خاورشناسان یا غرب دگان ( که از حرکت
جهادی در دوران عثمانی ها که قلعه هایشان را به لرزه درآورده بود و وجودشان را تهدید می کرد ،کینه در دل
داشتند) صورت گرفت .بنابر این بسیار ضروری است که تاریخ عثمانی ها را با مراجعه به منابع مکتوب مورد
اعتماد ،مطالعه کنیم  .سپاس خداوند را کتاب های جدید و مفیدی در این باره نگاشته شده که با اعتراف به
خطاها و ضعف خالفت عثمانی ها ،ابعادی از تاریخ درخشانشان را نشان می دهد.

1

****************************************************************************

مبحث چهارم؛ دعوت در عصر حاضر
دوران جدید که از سقوط خالفت در سال  1574میالدی شروع شده ،تا امروز ادامه دارد 7.نوشتن درباره ی تاریخ
دعوت در عصر حاضر  ،با توجه به پراکندگی عقاید و آراء در این باره  ،و متعدد بودن میدان و عرصه های دعوی از
یک جهت دیگر ،و نبود بررسی کارشناسانه و فراگیر در باره ی این عصر از جهت دیگر،کار دشواری است 3.زیرا
تاریخ دعوت  ،هر دعوتی را شامل می شود .این دعوت  ،فردی باشد یا جمعی ،جهانی باشد یا منطقه ای،
تبلیغی باشد یا تعلیمی و تطبیقی  ،فرقی نمی کند .باز تفاوتی ندارد که این حرکت در کشورهای عربی باشد
یا کشورهای غیر عرب مسلمان .یا فعالیت های دعوی در کشورهای اسالمی باشد یا کشورهای دیگر.
این میدان گسترده ای است که احاطه ی آن دشوار است .بعضی از نویسندگانی که درباره ی تاریخ دعوت
نوشته اند تاریخ یک دعوتگر از دعوتگران معاصر را مورد بررسی قرار داده اند همان طور که بعضی از نویسندگان
درباره امام حسن البنا و مودودی و دعوتگران دیگر که در جهان اسالم پراکنده اند نوشته اند؛و نویسندگان دیگر
تاریخ یکی از حرکت های دعو یا یکی از جماعت های اسالمی را مورد بررسی قرار داده اند مثالً بعضی از
نویسندگان درباره ی حرکت اخوان المسلیمن و حرکت جماعت اسالمی و حرکت های پراکنده ی دیگر جهان
ا سالم نوشته اند و نویسندگان دیگری  ،تاریخ دعوت در یک منطقه از نقاط جهان اسالم را از دیدگاه عمومی
مورد بررسی قرار داده اند .همان گونه که بعضی از نویسندگان نیز درباره ی دعوت اسالمیو پیشرفتش در شبه
قاره ی هند

و دیگران دربارهی دعوت اسالمی در شاخ آفریقا و نویس ندگان دیگر در زمینه های متعدد مطالبی

نوشته اند.

و هیچ یک از کتاب هایی ذکر شد ،به تنهایی،تصویر کاملی از حرکت دعوت در این عصر را نشان

نمی دهد اما مجموع آن ها می تواند گوشه ای از حرکت دعوت در عصر حاضر را نشان دهد .به این دلیل

.سودمندترین کتاب در این زمینه که به آن دست یافته ام کتاب العثمانیون فی التاریخ و الحضاره دکتر محمد حرب ،متخصص در این زمینه
است .این کتاب بیش از  010صفحه است که مولف جوانب مهمی از تاریخ عثمانی ها را بررسی کرده و بسیاری از خطاها و شبهات راجع
به آنها را پاسخ داده است .خداوند به مولف جزای خیر دهد.
8
 .آراء مورخان به تبع نظرات تاریخی شان در تعیین دقیق محدوده ی عصر حاضر در تاریخ اسالمی ،متفاوت است .در این جا ،هماهنگ
با طبیعت موضوع ،من تاریخ سقوط خالفت را برگزیده ام چرا که سقوط خالفت اسالمی ،نقطه عطفی در تاریخ دعوت است ،و حادثه ی
مهمی است که آینده را از گشذته  ،از چند جهت متمایز می سازد.
8
 .در این زمینه  ،از میان سیصد منبع معتبر سیاسی که طی قرن  0هجری در محدوده ی عصر حاضر نوشته شده ،از کتاب معالم التاریخ
االسالمی المعاصر استاد انور جندی – پخش داراإلصالح للطبع و النشر – و کتاب واقعنا المعاصر استاد محمد قطب – نشر مؤسسه ی مدینه
للصحافه – و کتاب رویه أسالمیه ألحوال العالم المعاصر استاد محمد قطب – نشر دار الوطن – و کتاب حرکه الجامعه اإلسالمیه احمد فهد
برکات الشوابکه – نشر مکتبة المنار عمان -استفاده شده است.
 .کتاب دکتر محیی الدین األلوائی نشر دارالقلم دمشق.
کتاب دکتر علی الشیخ احمد ابوبکر نشر دارأمیه للنشر و التوزیع ریاض.
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مناسب دیدم در این مدخل – بعد از ذکر مشکل -به بررسی بعضی از ویژگی های کلی دعوت در این عصر اکتفا
کنم و نیز به بعضی نشانه ای بارز و درس و عبرت هایی اشاره کنم که از اقعیت حرکت دعوی معاصر استنباط
می شود .این ویژگی ها و نشانه ها و درس ها عبارتند :
 .1حرکت دعوت اسالمی در این عصر،با این که به سبب سقوط خالفت اسالمی توسط
دشمنان اسالم ،بزرگترین آسيب دیده ( چرا که پس از سقوط  ،امت های اسالمی به دولت های
کوچکی تبدیل شدند و مورد هجوم ملت های استعمارگر قرار گرفتند) اما ،چه در زمینه ی تبلیغ و انتشار
اسالم،و چه در عرصه ی تعلیم و تبیین آن برای مردم و چه در میدان تطبیقش در ندگی شخصی و
زندگی عمومی ،متوقف نشده است .اگر چه این حرکت  ،در مان ها و مکان های مختلف قوت و ضعف
داشته ،ولی خداوند که وعده ی حفظ قرآن و پیروز ساختنش را داده است ،دعوتگران تالشگری را نیز
بدین امر گماشته که در کسوت دانشمندانی خداجو ،به وظیفه ی دعوت قیام کرده اند ،دین را برای
مردم حفظ کرده اند .این برگزیدگان  ،بسیاری از غافالن را از خواب غفلت بیدار کرده اند و در این راه عاب
و شکنجه های زیادی را متحمل شده اند چرا که در اجرای دعوت در اطراف گیتی به هجرت رفتند و
پراکنده شدند و گاه کشته شدند ولی باز صبر کردند و یکدیگر را نیز به صبر فرا خواندند.
 .7اشکال حرکت دعوت در این عصر بسيار متنوع است .بعضی حرکت ها ی فردی است که
به دست علماء ربانی و دعوتگران اهل عملی که اینجا و آنجا پراکنده بودند ،برپا شده است .بعضی
حرکت ها نیز جمعی بوده ،شکل نهادها و جماعت های سامان یافته را به خود گرفته است .این
سازمان ها و جماعت ها ،با سامان های محلی که افرادی فعال از فرزندان این امت آن ها را تأسیس
کرده اند ،و با سازمان های جهانی که از دولت های اسالمی موجود بر آمده اند ،تفاوت دارند( به ویژه
آن سازمان هایی که استعمار مستقیم به سرزمین شان داخل نشده است).اما همه ی این حرکت ها
در هموار ساختن مسیر دعوت در این جا و آنجا نقش داشته اند و هیچ نقطه از سرزمین مسلمانان،از
این گونه حرکت ها خالی نبوده است.

 .3برنامه ها و اساليب دعوی این حرکت ها نيز گوناگون است .بعضی از این حرکت ها ،دعوتهایی
شامل و فراگیر است و برخی دیگر جزئی و منطقه ای.همان گونه که بعضی از حرکت ها ،سازمان
هایی تربیتی و تبلیغی و فکری سیاسی  ...است .بعضی از جماعت ها به یک جنبه بیش از سایر جنبه
ها اهمیت می دهند و هر جماعتی به تناسب طبیعت و اهدافش ،برنامه ها و اسالیب دعوی ویژه ای را
برای خود بر می گزیند .مردمی نیز که به دعوت اهمیت میدهند ،هر یک بر حسب اهتمام و استعداد و
امکانات از یک جهت ،و از جهت دیگر به تبع بسترهای عام و خاصی که این جماعت ها و سازمان ها را
احاطه کرده ،یک جنبش و جماعت را دوست می دارند و آن را انتخاب می کنند .این تنوع و تعدد در کار
دعوت اسالمی،دارای نکات مثبتی است همان گونه که از نکات منفی نیز خالی نیست.

6

در کتابم وحده العمل األسالمی بین األملو الواقع ،این کتاب به فارسی ترجمه شده و توسط نشر احسان چاپ شده است ،به تعدادی از این
گونه نکات مثبت و منفی اشاره کرده ام و راه پرهیز از مواضع منفی را نیز بین نموده ام به آن مراجعه شود.
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 .4بسياری از حرکت ها ی دعوی و فردی و جمعی ،به سبب های گوناگون داخلی و خارجی،
به خطاهای عملی عدیده ای دچارشده اند که به کلیت دعوت اسالمی ،آسیب رسانده است تا آن
جا بعضی حرکت ها و جماعت ها ند بسیاری از مردم اعتبار و مصداقیت خود را از دست داده اند و ناگزیر
از ترک عرصه ها ی حقیقی رشد و بالندگی شده اند .بارزترین این خطاها عبارتند ا  بخل ورزیدن،
آخرت به دنیا فروختن ،و غرور و عاشق افکار و آرای خویش شدن)

 .9بسياری از فعاالن در صفوف دعوت – با اختالف درجاتشان – به این بيماری های مهلک سه
گانه – یا به بعضی از آن سه بيماری – دچار شده اند و می دانیم که این بیماری ها نه قول،
ارزشی دارد و نه حرکت .این بیماری های سه گانه از خطرناک ترین بیماری های جمعی و اجتماعی به
شمار می رود و رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم) با روش های متعدد ما را از آن برحذر داشته ،
فرموده است  « :هر گاه دیدی بخل فرمانروا شده ،و از هوی و هوس پیروی می شود ،و دنیا بر آخرت
ترجیح داده می شود و هر صاحب نظری  ،شیفته ی نظر خود شده ،پس مواظب خودت باش و مردم را
رها کن

2

.و ک ار تا بدانجا پیش رفته که اگر هم کسانی از دو بیماری مهلک مذکور در امان بمانند .بعید

می نماید که از بیماری سوم( مغرور شدن به رأی خویش) سالم مانده باشند.
 .3این حرکت های دعوی فردی و جمعی ،با اشکال مختلفشان ،از طرف دشمنان کمين گرفته
 ،با مبارزه طلبی های دشوار و حمله های سختی رویارو بوده اند .دشمنانی که برای سقوط
خالفت تالش کردند و برای نابودی اسالم و مسلمانان برنامه ریزی نمودند ،امت اسالمی را با انواع
گوناگونی از نبردهای نظامی و سیاسی و اقتصادی و فکری و اجتماعی روبه رو کردند که مشکالت
دعوت را دو چندان کرد ،و جبهه های متعددی را در برابرش گشود ،و حرکت های اسالمی را وارد
درگیری های متعدد و طاقت فرسایی کرد .دعوتگران ازبرنامه ریزی دشمنانشان غال بودند ،و ضعف
آمادگی داشتند و صف هاشان متفرق بود .اینغفلت و ضعف اثر تاریخ دعوتشان درزندگی امت را کم
کرده و آنان را به محنت های پیاپی و بی شماری دچار ساخت.

 .2با این مبارزه طلبی هایی که دعوت در این عصر با آن روبه رو شده دشوار و جبهه های
مخالف ،متعدد بوده ،اما علی رغم خطاهای بسیار داعیان و مصلحان  ،دعوت و عمل اسالمی به
نتایج مهمی دست یافته  ،و در بعضی سطوح و در میدان های مختلف ،آثار بزرگی به یادگار گذاشته
است .در صورتی که از این تجارب استفاده ی صحیح شود،و دعوتگران و مصلحان برای تصحیح خطاها
یکدیگر را کمک کنند ،و متناسب با عصرشان اسلوب عمل را نیز پیشرفت دهند ،و بین امکانات و
وظایفشان توازنی ایجاد کنند؛ این آثار بر جا امنده ،در حکم پایه و بنایی استوار برای خیزش دوباره امت
اسالمی و تصحیح مسیر حرکت دعوی است.
 .8دشمنان توانستند از دو راه اساسی با امت در درون خانه هایشان مبارزه کنند:
7

ترمذی و ابوداود و ابن ماجه و غیرشان با الفاظی نزدیک به هم روایت کرده اند و ترمذی گفته است :حسن غریب است  .سنسن ترمذی
888/3و شماره  8090چاپ حمص و سنن ابن ماجه  88 /8و سنن ابی داود .8 8/0
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الف :ازطریق فاسد ساختن نخبگان که به غرب یا شرق سر سپرده یا بدان دیار سفر کرده بودند .این آلودگان
 ،بسیاری از س موم دشمنان و شبهات خاورشناسان درباره اسال را با خود به کشرهای اسالمی به ارمغان
آوردند و به شهرهایشان برگشتند در حالی که زیر نظر آن دشمنان شرقی و غربی تربیت شده بودند تا در
مراکز رهبری و توجیه گیر مستقر شوند.
ب  :از طریق نمایندگان محلی که استعمار آنان را در سرزمین مسلمانان به شکلی ویژه تربیت کرده بود تا
بعد از رفتن شان – یا اخراجشان – جانشینی داشته باشند .استعمارگران  ،این گونه افراد را ،با برنامه ریزی
تقویت و تأیید کردند و در بین خودشان به تبادل مصالح پرداختند .این دو گروه ،در سرزمین های اسالمی
کاری کردند ک ه از استعمار گران اصلی و دشمنان آشکار ساخته نبود ...و دعوت اسالمی در رویارویی با این
گونه سر سپردگان با مشکالتی روبه رو شد که در رویارویی با استعمارگران در مان استعمار گریشان رویارو
نشده بود.
 .5با این همه ،مشکل امروز دعوت اسالمی پيش از این که مشکل خارجی باشد مشکل داخلی
و ذاتی است .زیرا دشمنی غیر مسلمانان با اسالم یک سنت ثابت و تغییر ناپذیر است .مشکل داخلی
در سه چیز خالصه می شود:
الف :نقص در برنامه ها ب :خطا در روش ها ج :ضعف در وسایل .اگر نقص در برنامه  ،با برنامه ریزی
سالم و متوازن برطرف ،و روش های دعوی و اصال ح مواضع ،به انجام رسد ،تا وسایل معنوی و مادی
دعوت  ،قوت گیرد ،آن گاه در برابر دعوت اسالمی ،هیچ دشمنی ،هر چند قوی و حیله گر ،توان
ایستادگی نخواهد داشت.
 .14وضعيت فعلی جهان اسالم ،بشارت های پيروزی خدایی برای دعوت اسالمی را در خود
دارد .مشروط بدان که مسلمانان واقعیت را درک کنند و در راه دعوت بکوشند و صبر پیشه کنند و
یکدیگر را نیز به صبر فراخوانند  ...شاید مهم ترین خطوطی که می تواند به ترسیم وضع مطلوب و نوید
بخش آینده کمک کند آن چیزی باشد که استاد محمد قطب حفظه اهلل در کتابش « رویه اسالمیه
ألحوال العالم المعاصر» بر شمرده استو این خطوط عبارتند از:
 .1فروپاشی کمونیسم.
 .7ازهم گسیختگی جوامع معاصر.
 .3درگیری داخلی تشکل های درون بلوک جاهلیت.
 .4بیداری اسالمی  .تفسیر و تبیین این خطوط به گفتاری درازتر نیاز دارد و از این رو شایسته است به
اصل مرجع رجوع شود.

2

 .11در کتاب خداوند عزیز و حکیم  ،سنت پیامبر برگوارش  ،وعده های راستین و مشروطی وجود دارد که
هرگز امکان تخلفش نیست و این وعده ها بشارت دهنده ی پیروزی دعوت اسالمی است .خداوند
متعال می فرماید:
مشْرِكُونَ»{توبه}33:
علَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَ ِرهَ الْ ُ
ه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ِلیُظْهِ َرهُ َ
« هُوَ الَّذِي َأرْسَلَ رَسُولَ ُ
ترجمه :

3

 .رویه اسالمیه ألحوال العالم المعاصر .81 -808
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خدا است كه پیغمبر خود ( محمّد ) را همراه با هدايت و دين راستین ( به میان مردم ) روانه كرده است تا
اين آئین ( كامل و شامل ) را بر همه آئینها پیروز گرداند ( و به منصّه ظهورش رساند ) هرچند كه مشركان
نپسندند .
مشْرِكُونَ»{صف}5:
علَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَ ِرهَ الْ ُ
ه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ِلیُظْهِ َرهُ َ
« هُوَ الَّذِي َأرْسَلَ رَسُولَ ُ
ترجمه :
خدا است كه پیغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود ( آسماني ) و آئین راستین ( اسالم ) فرستاده است
تا اين آئین را بر همه آئینهاي ديگر چیره گرداند  ،هرچند مشركان دوست نداشته باشند .
علَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِیداً»{فتح}72:
ه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ِلیُظْهِ َرهُ َ
« هُوَ الَّذِي َأرْسَلَ رَسُولَ ُ
ترجمه :
خدا است كه پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین ( اسالم به سوي جملگي مردمان ) روانه كرده
است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند  .كافي است كه خدا گواه ( اين چنین سخن و مسأله اي ) باشد .
ملُونَ مُحِیطٌ»{آل عمران»174:
شیْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْ َ
ال يَضُرُّكُمْ َكیْدُهُمْ َ
صبِرُواْ َوتَتَّقُواْ َ
« وَإِن تَ ْ
و اگر ( در برابر اذيّت و آزارشان ) بردباري كنید و ( از دوستي با ايشان ) بپرهیزيد  ،حیله گري ( و دشمنانگي
خائنانه ) آنان به شما هیچ زياني نمي رساند  ( ،چه ) شكّي نیست خداوند بدانچه انجام مي دهند احاطه
دارد ( و قادر به دفع نقشه هاي خائنانه و نیرنگهاي اهريمنانه ايشان از شما است )
خلِفَنَّهُم فِي الَْأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن َق ْبلِهِمْ
ملُوا الصَّالِحَاتِ َل َیسْتَ ْ
منُوا مِنكُمْ َوعَ ِ
« َوعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آ َ
َكنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ا ْرتَضَى لَهُمْ وََلیُبَدِّلَنَّهُم مِّ ن َبعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً َيعْبُدُوَننِي لَا ُيشْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَن كَفَرَ
وََلیُم ِّ
سبَنَّ
الصلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ َلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** لَا تَحْ َ
َبعْدَ ذَلِكَ فَأُوَْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** وَأَقِیمُوا َّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الَْأرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وََلبِئْسَ الْمَصِیرُ»{}92-99
ترجمه :
خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند  ،وعده مي دهد كه آنان را
قطعاً جايگزين ( پیشینیان  ،و وارث فرماندهي و حكومت ايشان ) در زمین خواهد كرد ( تا آن را پس از ظلم
ظالمان  ،در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند ) همان گونه كه پیشینیان ( دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته ) را
جايگزين ( طاغیان و ياغیان ستمگر ) قبل از خود ( در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ ) كرده است ( و حكومت
و قدرت را بدانان بخشیده است )  .همچنین آئین ( اسالم نام ) ايشان را كه براي آنان مي پسندد  ،حتماً (
در زمین ) پابرجا و برقرار خواهد ساخت  ،و نیز خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدّل مي سازد ( ،
آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران  ،تنها ) مرا مي پرستند و چیزي را انبازم نمي گردانند  .بعد از اين
( وعده راستین ) كساني كه كافر شوند  ،آنان كامالً بیرون شوندگان ( از دائره ايمان و اسالم ) بشمارند ( و
متمرّدان و مرتدّان حقیقي مي باشند )  **.نماز را ( در وقت معیّن و با خشوع و خضوع الزم ) بخوانید  ،و
زكات را ( به مستحقّان آن ) بپردازيد  ،و از پیغمبر اطاعت كنید  ،تا اين كه ( از سوي خدا ) به شما رحم شود
( و مشمول رضايت و عنايت او گرديد )  **.گمان مبر كه كافران درمانده كنندگان ( خدا ) در زمین باشند ( و
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بتوانند از چنگال مجازات الهي فرار كنند و از قلمرو قدرتش بیرون روند  .نه تنها در اين جهان از مجازات خدا
مصون نیستند ) بلكه در آخرت جايگاهشان دوزخ است و چه بد جايگاهي است !
و در حدیث شریف آمده است:
خ َتبِئَ ا ْلیَهُودِيُّ مِنْ َورَاءِ الْحَجَرِ
مسْلِمُونَ حَتَّى يَ ْ
مسْلِمُونَ ا ْلیَهُودَ َفیَقْ ُتلُهُمْ الْ ُ
« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْ ُ
خلْفِي َف َتعَالَ فَا ْق ُتلْهُ إِلَّا ا ْلغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ
عبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ َ
سلِمُ يَا َ
م ْ
وَالشَّجَرِ َفیَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا ُ
ا ْلیَهُودِ»

5

قیامت بر پا نمی شود تا مسلمانان با یهود بجنگند .پس مسلمانان آنان را می کشند تا یهودی پشت سنگ
و درخت پنهان می شوند پس سنگ و درخت می گویند :ای مسلمان ،ای بنده ی خدا این یهودی پشت من
پنهان شده .بیا او را بکش به جز درخت «غرقد»که از درخت یهود است.
و در حدیث دیگر آمده است:
ُوةِ َف َتكُونُ
النب َّ
منْهَاجِ ُّ
ة عَلَى ِ
خلَافَ ٌ
ن يَرْ َفعَهَا ثُمَّ َتكُونُ ِ
ُوةُ فِیكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَ نْ َتكُونَ ثُمَّ يَرْ َفعُهَا إِذَا شَاءَ أَ ْ
النب َّ
« َتكُونُ ُّ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ َتكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْ َفعَهَا ثُمَّ َتكُونُ مُ ْلكًا عَاضًّا َف َیكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ َيكُونَ ثُمَّ
جبْرِيَّةً َف َتكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ َتكُونَ ثُمَّ يَرْ َفعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْ َفعَهَا ثُمَّ
م ْلكًا َ
يَرْ َفعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْ َفعَهَا ثُمَّ َتكُونُ ُ
سكَتَ»
ُوةِ ثُمَّ َ
النب َّ
منْهَاجِ ُّ
ة عَلَى ِ
خلَافَ ً
َتكُونُ ِ
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تا زمانی که خداخواسته باشد نبوت در بین شما خواهد بود سپس هر گاه بخواهد ه آن را بردارد آن را بر
می دارد سپس خالفت طبق برنامه ی نبوت خواهد بود پس تا زمانی که خدا خواسته باشد خواهد بود پس
هر گاه بخواهد آن را بردارد آن را بر می دارد سپس پادشاهی استبدادی است پس تا زمانی که خدا بخواهد
ادامه دارد سپس خدا آن را بر می دارد هر گاه بخواهد آن را بر دارد سپس پادشاهی ستمگری است و تا
خدا خواسته باشد ادامه دارد پس هر گاه بخواهد آن را بر دارد آن را بر می دارد سپس خالفت طبق برنامه
ی خواهد بود روای می گوید سپس پیامبر ساکت شد.
ویژگی ها و نشانه های و درس و عبرت های دیگری هم وجود دارد که بررسی کننده ی تاریخ دعوت در این
عصر ،می تواند آن را استخراج کنند.
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استفاده از اين مطلب فقط با ذكر منبع و لينك سايت آزاد مي باشد .
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 .بخاری و مسلم با الفاظ متفاوتی آن را روایت کرده اند  .این لظ مسلم است .شرح مسلم للنووی جلد  01-00/9و صحیح البخاری مع الفتح
شماره . 08/9-8689
0
 .امام احمد در مسند روایتش کرده  878/0و در مجمع الزوائد آن را ذکر کرده  36- 33/1سپس گفته است :احمد در بیوگرافی نعمان آن
را روایت کرده و بزار کاملتر کرده و بعضی قسمت ها یش را طبرانی درأوسط روایت کرده و رجالش ثقه اند.
 .به رساله ی الدعوه األسالمیه و اإلنقاذ العالمی شیخ عبداهلل علوا نشر دار اإلسالم مراجعه شود.
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