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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 پيشگفتار

 یعلـ ارصـومـن  آله وصحبه یوعل رسول اهللا یعل والسالم ةهللا والصال احلمد

 .يوم الدين یلإثره أ یهنجه واقتف
رسـالت   گـواهي بـر   در بـاره اثبـات   خالصـه،  ،مفيـد اما  چندان زياده اين كتاب نوشته اي ن

 .است ه رسول اهللا
 :خواستيم كه آن را دربين مردم منتشر كنيمبه چند دليل  
 .براي طلب دعاي مردم  -اوالً 
زيرامي بينيم كـه مسـلمانان  نسـبت بـه      ؛ضرورت به داشتن چنين كتابي بخاطر نياز و -اًثاني 

چيزهـايي كـه    وآگاه كردن آنهـا در مـورد   گواهي اثبات رسالت رسول اهللا چقدر بي اطالعند
تكميـل بـودن آن    واز چيزهايي كه با آن مغـايرت دارديـا بـا    كند، مي با اين حقيقت، مخالفت

 نـاقص و ضـعيف   از چيزهـايي كـه ايمـان انسـان بـه ايـن حقيقـت را،       ضديت دارد وهمچنـين  
 ضروري مي نمايد. كنند مي

نعمتهاي  پس الزم ديدم كه بخاطر تشويق وترغيب مردم به ايمان آوردن به خداوند وشكر
آنچه كه رضـايت   پيشوايان در احترام گذاشتن از امامان و به اطاعت و تبعيت رسول او و او و
 خوشبختي دنيا و به آنچه كه سعادت و ،راهنمايي مردم و ارشاد رآن است ورسول او د و خدا

تعـالي بيـان كـنم     اجراي دستور اهللا سبحانه و به خاطررا اين موضوع  آخرت آنها درآن است،
 فرمايد: كه مي

﴿        ﴾   ) :55الذاريات( 
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را  كندكـه خـدا   مـي  كاري (و ميرساند واندرز به مومنان سود ا كه پندچر ؛بده اندرز و پند«

 فرمايد: مي باز» يقينشان بيافزايد پيوسته بر ايمان  و و فراموش نكنند،

﴿     ﴾   ) :9األعلي( 

 »اگر پند واندرز سودمند باشد،پند واندرز بده«

﴿                   ﴾   )22 -21: الغاشية( 

 تنهاپنـد دهنـده و   چرا كه تو يادآوري كن. (مردمان را به وظايفشان) بده و اندرز و پند تو«
 »بس يادآوري كننده اي و

 :هبخاطر فرموده رسول اكرم و

 .0F1»ةالدين النصيح ،ةالدين النصيح ،ةالدين النصيح«

 .نداين جمله را سه مرتبه تكراركرد و ».اصلي دين نصيحت كردن است محور«
 فرمود: ه رسول اهللا براي چه كسي يا رسول اهللا؟ عرض كردند، ه صحابه رسول اهللا

 رواه مسلم. »املسلمني وعامتهم ةئمولرسوله وأل هللا ولكتابه،«

عمل كردن و راهنمـايي   فتن ويادگر ،براي راهنمايي وهدايت مردم به ايمان آوردن به اهللا«
 و )(در همـه كارهـا   ياري دادن رسول خـدا  تبعيت كردن و و مردم به سوي كتاب اهللا (قرآن )

 و آنچه كـه مـورد رضـايت خـدا     در(پيشوايان مسلمانان  احترام گذاشتن واطاعت از رهبران و
آخـرت   و خوشـبختي دنيـا   به آنچه كه سعادت و(ارشاد مردم  ي وئراهنما رسول خداست)، و

 .)»آن است در
لذا بر هر كسي كه حق را با داليل خويش شناخته است واجب است كه آن را بيان كـرده  

مخصوصاً در اين برهه از زمان كه واقعاً غربت دين اسالم بيشتر شده  در بين مردم تبليغ كند، و
ه به حـق  كم هستند كساني ك و منكر تبديل به معروف شده است، معروف تبديل به منكر و و

 »ال باهللاإ ةالحول والقو«آن را اعالم كنند  توجه كرده و

 دهدكه: مي دلداري ما را تسكين و ه به حقيقت اين فرموده رسول اكرم

                                                           
 :رقم احلديث )١/٧٤( تركيا – استانبول– ميةسالاإل ةاملكتب ط/ صحيح مسلم: امام مسلم بن احلجاج النيسابوري، – ١

)٥٥(. 
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 .1F1»للغرباء یفطوب غريباً،أ كام بد وسيعود سالم غريباً،اإل أبد«

 »رباپس خوشا به حال غ گردد، مي به حال غربت بر و اسالم در حال غربت ظهور كرد«
كسـاني   فرمـود:  غرباء چه كسـاني هسـتند؟   ! يا رسول اهللا گفته شد :آمدهحديث  ةادام (در

 د از سنتهاي من)ان دهگردانند آنچه را مردم به مرگ سپر مي كه زنده
بـه راه راسـت هـدايت    را ما  كه بر ما منت نهد وقدرتمند خواستارم  ند بلندمرتبه واز خداو

از شـر   و راه درست را به ما الهـام كنـد،   ردن را به ما بدهد،درست عمل ك توفيق حق و كند و
تبعيـت از آن را نصـيب مـا     و حق را بصورت حـق بـه مـا نشـان دهـد      و نفس ما را حفظ كند،

 دوري كـردن ازآن را بـه مـا ارزانـي دارد.     باطل را بصورت باطل به ما نشان دهـد و  و گرداند
 كنـد،  مي آگاهي پيدا ه بر اين نوشته اطالع وبه هر كسي ك و عمل ما را اصالح گرداند نيت و

تقـوي بـا هـم     انجام نيك و بدهدكه در برادران مسلمانمان را از كساني قرار ما و و نفع برساند
 بزرگوار است. بخشنده و منزه و براستي كه خداوند پاك و كنند مي همياري همكاري و

                                                           
 .)١٤٥(: رقم احلديث )١/١٣٠صحيح مسلم: ( – ١





 
 
 

 مقدمه

كنم فايده  مي مقدمه اي را كه فكر -هيبه توفيق ال-شروع كنم به اصل مطلب قبل از آنكه 
 بيان مي كنم: دارد،

دسـتور  به مالئكـه   روح را در او دميد، سالم) را خلق كرد ول(عليه ا زماني كه خداوند آدم
اگر او هم همراه يـا   و نبود، ها هجزء مالئك و ابليس از جني ها بود، و براي او سجده كنند، داد

كارهـاي   ارگرفتـه بخـاطر توجـه خاصـي كـه بـه افعـال و       مورد خطاب قر ها هدر رديف مالئك
 اينكه خود را مانند مالئكـه وقـف عبـادت و    همچنين بخاطر شباهت به آنها و مالئكه داشت و

مالئكه سـجده   اما زمانيكه به سجده بردن براي حضرت آدم امر شدند،. پرهيزكاري كرده بود
 ولي ابليس ملعون سجده نبرد. بردند

﴿                            

  ﴾ )34: البقرة( 

 (بـزرگ داشـت و   بـراي آدم سـجده   (يادآوري كن) كه به فرشتگان گفتيم: هنگامي را و«
 تكبـر  بـاز زده و  ابلـيس كـه سـر   جـز   پرستش) ببريد همگي سجده بردند نه عبادت و ،خضوع
 »از زمره كافران شد. تكبر) (بخاطر نافرماني و و ورزيد،

 فرمايد: مي تعالي در سوره كهف باز خداوند؛ سبحانه و

﴿                            

   ﴾ ) :50كهف( 

 آنگاه را كه ما به فرشتگان گفتـيم:  (اي پيغمبر،آغاز آفرينش مردمان را برايشان بيان كن)«
از فرمـان   مگر ابليس، كـه از جنيـان بـود و    آنان جملگي سجده كردند براي آدم سجده كنيد،

 .»پروردگارش تمرّد كرد
ــيس  ــر وحســادت و ابل ــراي حضــرت   سركشــي، بخــاطر تكب ــرداز اينكــه ب  آدم ســجده بب

جاللـه) محـروم    (جـلّ  بخشـش خداونـد   مجازاتش اين بود كه از رحمت وو  ،خودداري كرد
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افـزود،   به سركشي ونافرماني خود، ،ولي آن لعنتي لعنت خداوند بر او واجب گرديد و، گردد

سـبحان  تـا روز    از خداونـد  و بزرگتـر كـرد   نسـل او  خود را نسبت بـه آدم و  يدشمن كينه و و
تـا روز قيامـت بـه او فرصـت داد      ( بعنـوان آزمـايش )   لذا خداونـد  فرصت طلب كرد،قيامت 

 فرمايد: مي همانطور كه خود

﴿                              

                          ﴾   ) :16اعراف- 

17.( 

من بر سر راه مستقيم تـو در كمـين    بدان سبب كه مرا گمراه داشتي، (ابليس لعين) گفت:«
سپس از پـيش رو واز   ،كوشم مي با هرگونه وسائل ممكن در گمراهي ايشان نشينم (و مي آنها

روم  مـي  بـه سـراغ ايشـان    از طرف راست واز طرف چپ (واز هر جهت كه بتوانم)پشت سر و
( مـومن   بيشـتر آنـان را   تا بدانجا كه) نمايم، مي از راه حق منحرفشان سازم و مي (گمراهشان و

 .»نخواهي يافت سپاسگذار و) به خود
پسـران  معنا ومفهوم آيه اين است كه شيطان ملعون قسم خورده است كه بنـدگان خداوند( 

ي ها هآدم) را از راه راست گمراه كند،تا خدا را پرستش نكنندوبه يكتاپرستي او نپردازند ونقش
 كشيده است. ،مختلفي براي ممانعت آنها از كار خير وكشاندن آنها به راه شرّ

 وبيان اين منظور،همان فرموده خداوند تبارك وتعالي كه خبر آن را داده است.

﴿                                

     ﴾ ) :40 -39حجر( 

اعمـال   (معاصـي و  مرا گمراه سـاختي  اين انسان) (بخاطر به سبب اينكه گفت پروردگارا!«
 بنـدگان گزيـده و   مگر نمايم. مي آنان را گمراه جملگي در زمين برايشان ميآرايم و زشت را)
 »از ايشان.را پاكيزه تو 

 سبحان: فرموده خداوند و
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﴿                          

        ﴾ ) :62اسراء( 

گرامـي   به من بگو كه آيا اين همان كسي است كه او را بـر مـن تـرجيح و    :شيطان گفت«
فرزنـدان او را همگـي جـز     اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، (جاي تعجب است) داشته اي؟

 .»گردانم اندكي (باگمراهي ) نابود مي
او نسـل   و عليـه السـالم   آدم گمراه كردن  دادن و فريب هميشه درحال وسوسه كردن و لذا

بـرادرش را بـه قتـل     باعث شدكه پسرآدم، و اينكه باعث بيرون راندن آدم از بهشت شد تا بود
زمـان   و شـد  مي زيادتر و همانطور كه نسل حضرت آدم زياد به اين هم اكتفا نكرد، و برساند،

 بـت پرسـتي را در   شرك و پيامبري برآنها طوالني شد، ونبوت و شد، مي بيشتري برآنها سپري
به آرزوي خود رسيد،  و همه چيز مطابق ميل او شد آنها را فريب ميداد و و ا رواج دادبين آنه

اولـين   و بـت پرسـتي فرورفتنـد،    در شـرك و  و از او تبعيت كردند لذا پسران آدم عليه السالم
قوم نوح عليه السالم بود كه بتهايي بـه نامهـاي    بت پرستي شدند، قومي كه دچار اين شرك و

صـالحي از قـوم    اينها اسامي مردان بـزرگ و  و پرستيدند، مي ونسر را يعوق ث،يغو سواع، ود،
جاهـاي   شيطان لعين به آن قوم سفارش كردكه در هنگامي كه مردند، بودند، عليه السالم نوح

پـس مـردم    اسامي آنهـا را روي بـت بگذارنـد،    و يي به شكل آنها نصب كنندها همجسم آنان،
اما نسـل بعـدي    كردندتا اينكه آن نسل از بين رفت و نمي پرستش ولي آنها را اينكار را كردند

عنهمـا گفتـه اسـت همـانطور كـه در       ي اهللارض عباس ابن را نظراين  كردند. آنها را عبادت مي
 صحيح بخاري آمده است.

 فرمايد: مي قيس روايت كردهبن  از محمدطبري رحمه اهللا  جريرابن 
ايشـان پيروانـي    بودنـد،  ؛صالحي از نسـل آدم   نسر) مردان يعوق و يغوث، سواع، (ود،
اگـر مجسـمه آنهـا را     كردند،گفتنـد:  مـي  آنان كه از ايشان پيـروي  اما زمانيكه مردند، داشتند،

آنهـا   ةلذا مجسـم  ،ادت كنيمتوانيم عب مي آوريم بهتر مي هنگاميكه آنها را به ياد درست كنيم،
 گفت: شيطان پيش آنها رفت و بعدي آمد،نسل  و زمانيكه آنها هم مردند، و را درست كردند
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پس آنها را عبـادت   باريد، مي باران بخاطر آنها و پرستيدند ايشان را مي همانا نسل قبل از شما،

 .كردند)
 مـردم  بـت پرسـتي در بـين    به اين ترتيب بدليل فريـب دادن آنهـا توسـط ابلـيس شـرك و     

 بخشـش خـود بنـدگان را    ت ورحمـ  علـم و  ولي اهللا سـبحانه وتعـالي باحكمـت و    بوجودآمد،
 بلكـه بـه عنـوان رحمـت و     سربازان او، آنها را فريب دهنـد،  كند تا شيطان و نمي همينطور رها

تا دين حـق   اتمام حجت به بندگان،  پيامبران  را به سوي آنها فرستاد؛ بخشش از طرف خود و
نند، گمراهــي بترســا آنهــا را ازشــرك و و معــين كننــد،و درســت رابــراي مــردم مشــخص  و

﴿                   ﴾   ) :42انفال( 

پذيرنـد،باآگاهي   مـي  شوند؛بااتمام حجت بوده،وآنان كـه راه حـق را   مي تاآنان كه گمراه«
 »ودليل آشكارباشد.

 بازمي فرمايد:

﴿                            

    ﴾ ) :165نساء( 

بـيم   به عقـاب)  را  و(كافران مژده رسان، به ثواب) (را ما پيامبران را فروفرستاديم تا مومنان«
 خداوند نماند و خدا براي مردمان باقي دليلي بر آمدن پيغمبران حجت و از بعد و باشنددهنده 

 .»حكيم است و قدرتمند
 فرمايد: مي خداوند باز

﴿                                

                         ﴾    

 )49 -48انعام: ( 
 بـيم دهنـدگان   و ثـواب)  و ماپيغمبران را جز بعنـوان بشـارت دهنـدگان (مومنـان بـه خيـر      «

 و ايمـان آورنـد   (به دعوت پيغمبـران)  فرستيم پس كساني كه نمي عذاب) (كافران از عقاب و
(از  شـوند  مي نه غمگين و رسد) مي يي كه بدانانبال (از شر و نه ترسي دارند كارشايسته كنند،
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 داليـل جهـاني) مـا را تكـذيب     (قرآني و آنان كه آيات و دهند) مي نعمتي كه از دست خير و

 بـدانان  ايمـان)  ةخـروج از برنامـ   (و يزدانـي) بـه خـاطر نافرمـاني     (دردناك و عذاب دارند، مي
 ».رسد مي

 :استنقل شده  س مسعود ابنصحيح مسلم از  در صحيح بخاري و و

هرمنهـا ومـابطن ظم الفـواحش مـا ولذلك حرّ  من اهللا؛ غريأ حدأ ال« :ه قال رسول اهللا

 .2F1»ولذلك مدح نفسه وجل؛ ليه املدح من اهللا عزّ إحب أحد أوال 

بـراي همـين    ونيسـت،   غيرتمند هيچ كسي به اندازه خداوند« :دان دهوفرم مي هرسول اهللا 
 خفـي اسـت،   چـه آنچـه كـه پنهـان و     آشكار اسـت و  ظاهر و آنچه كه همه كارهاي ناپسند را

تعريـف پـيش او محبـوب     سـتايش و  هيچكس به انـدازه خداونـد مـدح و    حرام كرده است و
در لفظ مسلم چنين آمـده اسـت    .»ستايش كرده است بخاطر همين خودش را مدح و نيست و

 :كه

 .3F2»رسل الرسلأنزل الكتاب وأجل ذلك أمن «

 .»پيامبران را فرستاده است و قرآن)( بخاطر همين كتاب«
 :ده استروايت شچنين   س عباده بنصحيح مسلم از سعد  صحيح بخاري و در

جـل ذلـك بعـث اهللا املرسـلني مبرشـين أومـن  مـن اهللا، ذرعـحـب اليـه الأوال شخص «

 4F3»ومنذرين

 بخـاطر همـين خداونـد    هيچ كسـي بـه انـدازه خداوندمعـذرت خـواهي را دوسـت نـدارد،       
 بترسانند. واز عذاب خداوند را مبعوث كرده تا بشارت دهند پيامبران

، و بعـد از آمـدن   فرسـتاده اسـت  پيـامبران را  لذا خداوند براي اتمام حجت بر بندگان خود 
بحقيقت اين پيام رسانيها از جمله نعمتهاي خداونـد   ،قابل قبول نيست پوزش ديگر و عذرآنان 

                                                           
 لفظ له.الو )٣٤( )٢٧٦٠( :رقم احلديث )٤/٢١١٤وصحيح مسلم ( )،٥/١٩٤صحيح خباري: ( - ١
 .)٣٥)(٢٧٦٠(: ) رقم احلديث٤/٢١١٤صحيح مسلم: ( – ٢
 .لفظ لهلوا )١٤٩٩( :رقم حديث )٢/١١٣٦) وصحيح مسلم ( ٨/١٧٤صحيح خباري: ( – ٣
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 رورت بنـدگان بـه ايـن پيـام رسـانيها از هـر نيـاز و       ض و چراكه نياز؛ است تمام بندگان خود رب

 ضرورت ديگر مهم تر است.
يـا   كمبـود زيرا  ؛دواء است مهم تر از غذا وآب و پيامبري به رسالت و حتي نيازمندي آنها

 اساس دين در بودن رسـالت و  شود اما حيات بشري و مي باعث از بين رفتن جسم ها نبود آنها
 آخـرتش  پيامبري باعث اصالح عبد در زندگي دنيـا و  رسالت و پيامبري است به طريق وحي.

 مصـلحت او در پيـروي از رسـالت و    صـالح و  همـانطور كـه در زنـدگي اخـروي،     و شود مي
پيامبري اسـت ابتـدا شـيخ     پيامبري است در زندگي دنيوي او نيز بستگي به تبعيت از رسالت و

5Fيميه (رحمه اهللا)تاالسالم ابن 

 فرمايد: مي كرده وچنين به اين موضوع اشاره 1
خداوند پيامبران را از قوم خودشان وبازبان ايشان فرستاده است تا ديـن حـق را بـراي آنهـا     

 بيان كنند.

﴿                                 

              ﴾ ) :4ابراهيم( 

(مـتكلم بـوده    فرستاده ايم مگر اينكه به زبـان قـوم خـودش   هيچ پيغمبري را ن (اي محمد)«
سـپس   تفهـيم كنـد).   حقـايق را تبيـين و   (و (احكام الهي را) روشـن سـازد   تا براي آنان است)

هر كـس   ه ساخته است وگمرا (به فرمان آسماني گوش نكرده است)، كه خداوند هر كس را
هركـاري   (بر چيره او و ساخته است رهنمود دستور آسماني حركت نموده است) (برابر را كه

 ».داراي حكمت است كارهايش) و است كه بخواهد،
 فرمايد: مي همانطور كه خداو ند عز وجل،ودر هر امتي رسولي مبعوث شده است

﴿       ﴾   ) :47يونس( 

 »دهند) مي (كه در روز قيامت خود را به او نسبت ملتي داراي پيغمبري استهر «

﴿               ﴾   ) :24فاطر( 

                                                           
 )١٩/٩٩( ن قاسم وابنه حممدمجع عبدالرمحن ب -جمموع الفتاوي:شيخ االسالم ابن تيميه – ١
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هم نبوده است كه بيم دهنـده اي بـه ميانشـان فرسـتاده شـده       (از ملتهاي پيشين) هيچ ملتي«
ديـن پرسـتش خـداي بـه      الم اسـت، وآن اسـ  دانـ  دههمگي يك دين واحد را تبليغ كـر  ».باشد

 .دوري كردن ار عبادت غير اهللا و تعالي، يكتاپرستي براي اهللا سبحانه و توحيد و اخالص و

﴿                           ﴾    

 .)36نحل: (
 محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده اسـت)  ايم (وان هر ملتي پيغمبري فرستاده ما به مي«

 ».دوري كنيد )هغيرو  ستمگران بتان، يطان،شاز طاغوت ( و كه خدا را بپرستيد

﴿                                  ﴾    

 )25انبياء: (
معبـودي   مگر اينكه به او وحي كرده ايـم كـه:   تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم،ماپيش از «

 ».جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد
 نقل شده است كه: هحديثي از پيامبر در

 متفق عليه »ودينهم واحد یمهاهتم شتأ لعالت، ةوخإنبياء األ«

 »ان يكي استدينش كه مادرشان مختلف است وعالتي اند؛ پيامبران برادران «
 كند. مي هر رسول با توجه به ضرورت رسالتش قومش را به اطاعت وپيروي از خود امر

 فرمايد: مي وجل عزّ خداوند

﴿                     ﴾   ) :64النساء(. 

(پـس   او اطاعت شـود هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از «
 »خدا بوده است. سركشي از دستور او، سركشي از دستور و اطاعت از خدا، اطاعت از او،

 پيامبران هميشه بدنبال هم ويكي پس از ديگري براي دعوت قومشـان بـه سـوي توحيـد و    
 د.ان دهبت پرستي آم ترك شرك و

﴿           ﴾ ) :44المؤمنون( 

 »(به سوي اقوامشان)روانه كرده ايم. يغمبران خود را يكي پس از ديگريسپس پ«
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آمد، در كتاب ايشان مژده مبعوث  لسالمعليهما اعيسي از او بعد  تا اينكه حضرت موسي و

 ظاهر شد. هشدن نبي اكرم 
 فرمايد: مي وجل خداوند عزّ

﴿                             

 ﴾   ) :157اعراف( 

از فرسـتاده   كننـد  مـي  به كساني كـه پيـروي   دهيم ) مي (وبويژه رحمت خود را اختصاص«
در تورات  را) وصف او داند و نمي نوشتن را (خواندن و امي كه پيغمبر محمدمصطفي) (خدا،

 »يابند. مي انجيل نوشته شده و

﴿                              

                     ﴾  ) :6الصف( 

اي بني اسرائيل من فرستاده خدا بـه   مريم گفت: عيسي پسرخاطرنشان ساز زماني را كه  و«
به پيغمبـري كـه بعـد     كنم و مي توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق سوي شما بوده و

  ».دهم مي نام او محمد است مژده آيد و مي از من
پسـران آدم   همچنـان بـر   ،به آسمان برده شد زمـان  عليه السالم بعد از اينكه حضرت عيسي

 سـواره نظـام هـا و    اين فاصله ابليس همراه با در و ه بعثت نبي اكرم گذشت تا قبل از ؛
آنـان   و كرد مي ايشان را بسي گمراه و كرد مي حمله ؛آدم  پياده نظام هاي خود بر پسران 

غيرعـرب بـه غيـر از     عـرب و  انـداخت از  مي انواع گمراهيو شرك  كفر و اندكي در را بجز
سـپس نبـي    بيـزار اسـت.   آنهـا متنفـر و   ند كه براستي خداوند سبحان ازتعداد كمي متوجه شد

 گويد: مي مبعوث گرديد همان كسي كه ه اكرم حضرت محمد

 .6F1»ةمهدا ةنا رمحأنام إ هيا الناس،أيا «

 »هدايت كننده هستم. همانا من دلسوز، مهربان و اي مردم،«
                                                           

 ةمهـدا  ةبعثت رمح« بلفظ: والطرباين يف (الصغري) اكم يف (مستدركه) وصححه ووافقه الذهيب والبزاراحلخرجه أ - ١
 :ه عنـه  وجاء يف (صحيح مسلم) مبجموع الطرق حسن، وهو شهاب يف (مسنده)،لوا وسط)والطرباين يف (األ

 .»…ةمنا بعثت رمحإبعث لعانا أين مل إ«
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 س ض پسرحمار الجاشعيدرحديثي كه مسلم در صحيح خود آن را از عيا هرسول اهللا 

 :هسخنراني خود فرمود در خطبه و اخراج كرده است،

ه عبـدا حـالل كل مال نحلتُـ علمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا،أن أمرين أن ريب إال أ«

هم وحرمت علـيهم تتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينأهنم إو ين خلقت عبادي حنفاء كلهم،إو

رض هـل األأ یلـإن اهللا نظـر إو .نـزل بـه سـلطاناً أوا يب مامل ن يرشكأمرهتم أو ما احللت هلم،

 ،بـتيل بـكأبتليـك ونام بعثتـك وألإ :هل الكتاب وقالأال بقايا من إ عرهبم وعجمهم،فمقتهم 

 7F1»...ه نائام ويقظان ؤنزلت عليك كتاباً ال يغسله املاء، تقرأو

ز آنچه امروز به من ت كه اكه همانا پروردگارم به من دستور داده اسبدانيد  آگاه باشيد و«
 ام دهمـالي كـه بـه بنـده خـود بخشـي       هـر  دانيد، نمي ياد بدهم آنچه را كه به شما ،ياد داده است
 دانـ  دهاما شياطين پيش آنها آم ،ام دهان خود را مومن راستين آفريمن تمام بندگ و حالل است،

حـرام   ،ام دهكـر حـالل   ايشـان  آنچـه را كـه مـن بـر     د وانـ  دهبرگشـت دا  آنها را از دين خـود  و
د كه براي من شريك قرار بدهنـد در حـالي كـه مـن اصـالً      ان دهبه آنان دستور دا د،ان دهگرداني

 كنـد،  مـي  لذا خداوند به اهل زمين نگاه .ام دهمدركي براي اينكار آنها نفرستا هيچگونه دليل و
اهـل كتـاب بـاقي    مگـر بـه نسـبت افـرادي از      كند مي بيزاري اظهار تنفر و غيرعرب از عرب و

 تـا تـو را مـورد آزمـايش قـرار داده و      ام دهكـه مـن تـو را مبعـوث كـر      دوباره فرمود: د.ان دهمان
توانـد آن را محـو    نمـي  كـه آب  ام دهبر تو كتابي نازل كـر  ،تو آزمايش كنم ةديگران را بوسيل

 »را بخواني آندر حالت بيداري وخواب ميتواني  كند،
 را بـه عنـوان رحمـت و    او از آنها برداشت، هبخاطر رسول خداوند اين تنفر وبيزاري را 

اتمـام حجـت    پيماينـد،  مي راهبر براي كساني كه راه او را راهنما و ،بركت براي تمام جهانيان
 مبعوث كرده او را همراه با دين حق فرستاده است. براي تمامي مردم

سـاننده از عـذاب   تر ،نعمتهـاي موجـود در آن   در حالي كه بشارت دهنـده بـراي بهشـت و   
 اراده او به سوي خداوند تبارك وتعالي با اذن و دعوت كننده ،دوزخ تا روز قيامت خداوند و

 پيامبري به او تمامي پيدا كـرد  رسالت و ،راغي كه روشن كننده راه راست استچ ،به عنوانو 

                                                           
 .)٦٣)(٢٨٦٥)رقم  حديث (٤/٢١٩٧صحيح مسلم :(– ١
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 رديـد و علم مبـدل گ  ناداني به آگاهي و جهالت و بواسطه او گمراهي به هدايت تبديل شد، و

زمين بعـد از تاريكيهـا    آزادگرديد، دلهاي مهرشده، شنوا، بينا و ناشنوا، بوسيله رسالت او نابينا،
ملـت از حالـت    بـا هـم الفـت پيـدا كردنـد،      يكي نبودن، دلها بعد از اختالف و روشن گرديد،

پاك بواسطه او توضيح  حجت روشن و و استوار گرديد، مستقيم و راست و ناراستي، كجي و
رسالت او را شـامل انـس    برداشت، بندها راو  قيد هرسول اكرم سببخداوند به  اده شد ود

 وجن گردانيد.

﴿             ﴾  ) :28سبأ( 

 »ما تورا براي جملگي مردمان فرستاديم«

﴿                 ﴾   ) :158اعراف( 

 عجـم و  (اعـم از عـرب و   سوي همگي شما من فرستاده خدا به بگو: به مردم) اي پيغمبر!(«
 »هستم. سرخ)و زرد  سفيد و سياه و

هيچ كتابي به مردم  خداوند زماني او را فرستاد كه مدتي بود هيچ پيامبري را نفرستاده بود،
هر قومي به بـدترين   و ،ا منحرف شدهشريعته عوض شده بودند، كلمات تعليم داده نشده بود،

از طريـق   بـي معنـاي خـود و    ي فاسد وها هبواسطه نوشت و كرد، مي ظالمانه ترين حكم استناد و
اما خداونـد بوسـيله    كردند، مي قضاوت داوري و هوس در بين مردم از طرف خداوند هوي و
ا از تاريكيهـا، بـه نـور و    مـردم ر  راه را بوسيله او مشخص كرد، و مردم را هدايت كرد، پيامبر،

 و خطـا بيـرون آورد،   مـردم را از لغـزش و   بينا گردانيد، نابينا را، كور و روشنايي هدايت كرد،
گمراهـي   موافقـت و  رستگاري را در پيروي و هدايت و فاجران جدايي انداخت، بين نيكان و

 مؤمنـان در حـق   هپيـامبر گرامـي    قـرار داد،  يشـان مخالفـت از ا  بدبختي را در نافرمـاني و  و
سـرپيچي   عالقمنـد اسـت،   به نسبت هـدايت تمـام مـردم حـريص و     و ،بخشنده است مهربان و
 آيد. مي گران مصيبت مردم بر او سخت و بال و رنج و ناراحتي و كردن و

﴿                       

       ﴾ ) :128توبه( 
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 از خود شما (انسانها) بسويتان آمـده اسـت هـر گونـه درد و     بيگمان پيغمبري (بنام محمد)«

 ورزد و بـه شـما عشـق مـي     آيـد.  مي گران بر او سخت و مصيبتي كه به شما برسد، بال و رنج و
بسـيارمهربان   محبـت فـراوان و   ونسبت بـه مومنـان داراي لطـف     و اصرار به هدايت شما دارد،

 »است
دعوت به سوي خداوند  ترساندن، مژده دادن، بشارت و خالصه دعوت او عبارت است از:

 حمكت. آگاهي و از روي بصيرت و

﴿                   ﴾   ) :45احزاب( 

 ».بيم دهنده فرستاديم مژده رسان و عنوان گواه وماتورا به  اي پيغمبر!«
شاهد ساير شريعتها  نگهبان و حافظ و ،شريعت وكتاب او خاتم پيامبران، ه رسول اكرم

 د.ان دهكتابهاي آسمانهاي ديگري است كه توسط او نسخ ش و

﴿                     ﴾  

 )40احزاب: (  
(تـا ازدواج بـراي    نبـوده  نـه ديگـري)   (نه زيد و هيچيك از مردان شما (نسبي) پدر محمد«

رابطه او با شـما رابطـه    (و آخرين پيغمبران است و بلكه فرستاده خدا و زينب بر او حرام باشد)
 ».رهبري است) نبوت و

﴿                              

  ﴾   )48: مائده( 

 (در همـه احكـام و   را نـازل كـرديم كـه    شامل قـرآن)  (كامل و كتاب (اي پيمبر) تو بر و«
 صـحت و  (بـر  شـاهد  و (آسـماني)،  مصـدق كتابهـاي پيشـين    موافق و مالزم حق، خود) اخبار
 »آنهاست. (اصول مسائل) حافظ و سقم)

تحمـل  و تـاب   انـدوه،  رهـايي از غـم و   (كنايـه از سـعه صـدر،    خداوند سـينه او را گشـود  
ناماليمـات محـيط دردسـرهاي     حوصـله در برابـر   و صبر ،رهبري مسئوليت نبوت و ،مشكالت

 ( بـر را  بـراي هـدايت مردمـان    بارسـنگين تـالش فـراوان،    و ديگران است) مشركان و و كفار
 دسـتور او مخالفـت كنـد،    خـواري را نصـيب هركسـي كـه بـا امـر و       ذلت و و نهاد،او  دوش)
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(آواي گـواهي بـه    را در تمـام آفـاق طنـين انـداز كـرد      حسـن شـهرت او   نـام نيـك،   گردانيد.

 فـراز  شبانه روز دست كم پنج بـار بـر   به دنبال گواهي به توحيد خداوند، ،هپيغمبري محمد
 هميشـه همـراه بـا ذكـر     است) آفاق طنين انداز راديوها در تلويزيونها وبال امواج  بر و ها همنار

 .بزرگـي اسـت   كرامـت و  ايـن نهايـت شـرافت،    گـردد،  مـي  ياد او نيـز ذكـر   اهللا سبحانه نا م و
 هيچ اله و( ،له اال اهللا محمدرسول اهللاإه ال شهادتين است گواهي به اينك بزرگترين اين ذكرها،
 اسـاس و  .)فرستاده اوست رسول و هشهادت بر اينكه محمد و يستمعبودي  به غير از اهللا ن

، حيثيـت  جـان وآبـرو و   اموال و نگهبان ناموس، حافظ و به بهشت، كليد ورود ،زيربناي اسالم
مفهـوم ال الـه اال اهللا ايـن     معنـا و  اسـت.  ن محمدرسـول اهللا أگواهي بركلمه طيبه ال اله اال اهللا و

 ان دهاركـان تشـكيل دهنـ    تعـالي و  مگـر اهللا سـبحانه و   است كه هـيچ معبـودي بـه حـق نيسـت     
 اثبات -2 نفي – 1 دوچيزاست:

 الإ( شـوند.  مي عبادت نفي كننده تمام چيزهايي است كه غير از خداوند پرستش و له)إ (ال
 بدون شريك است. كند كه تنها و مي پرستش اهللا را اثبات عبادت و اهللا):

 عبارتند از: ط ال اله اال اهللاوشر
 صـداقت و  -5 تسـليم شـدن،   -4 قبول كـردن آن از دل،  -3  ،يقين -2 ،آگاهي علم و -1 

بعضـي   و .رسـول او  و محبت خدا -7 اخالص در عمل كردن به آن، -6 گفتن آن، راستي در
 كردن آنچـه كـه غيـر از خـدا     رد باور نداشتن و آن: و دان دهشرط هشتم را نيز به آن اضافه كر

 .شوند مي پرستش عبادت و
 وردن و راه بجـاي آ  و پرسـتش شـود،   اثبات كلمه شهادت آن است كه فقط اهللا عبـادت و 

ي كـه خداونـد آن را   كارهاي دوري كردن از محرمات و اجتناب و انجام واجبات و اثبات آن،
 باشد. مي ،حرام كرده است

ن كلمـات  باشد ولـي ايـ   مي (الاله اال اهللا)ة مختصري در رابطه با كلم اينها جمالت كوتاه و
اما به جهت اينكه هـدف در ايـن    توانند آن را تفسير وتوضيح دهند. نمي مختصر واقعاً كوتاه و
فرسـتاده   رسـول و  ه اينكـه محمـد   گفتگو در رابطه بـا حقيقـت گـواهي بـر     بحث و كتاب،

زمـان تولـد    ،نسب ةبار توضيحي در باشد مناسب است كه قبل از هرچيز مختصر مي خداست،
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 خصوصـيات و  ،بـاره نـام هـا    م، سـپس در يداشـته باشـ   ه وفات رسول اكرم زمان بعثت و و

 مطالبي ذكر شود. ه (اخالقي) آن بزرگوار دروني صفات ظاهري و





 
 
 

   نسب نبي اكرم

 فرمايد: مي اهللا سبحانه وتعالي

﴿                             

                                ﴾ ) آل

 )164عمران: 
تفضـل كـرد بـدانگاه كـه درميانشـان       منـت نهـاد و   (صدراسـالم)  مومنـان  بر يقيناً خداوند«

او  (كتاب خوانـدني قـرآن)   برآنان آيات (پيغمبري كه) برانگيخت پيغمبري از جنس خودشان
ايشـان   بـر  داشـت و  مـي  پـاكيزه  اخـالق زشـت)   (از عقايد نادرسـت و  يشان راا و خواند، را مي
 احكـام شـريعت)   سنت و (يعني اسرار فرزانگي و نوشتن) به تبع آن خواندن و (قرآن و كتاب

 »شكاري( غوطه ور) بودندهرچند كه پيش ازآن در گمراهي آ ،ميآموخت

فاء بصورت بـاء مفتـوح آمـده اسـت كـه بـه        نسبهم)أ(من  بعضي از قرائت ها بصورت در

 خودشان. معناي از نژاد
 ه روايت شده است كـه همانـا او از رسـول اهللا    س اسقعبن  هاز واثل ]صحيح مسلم[ در

 یواصـطف سـامعيل،إ من ولد ةكنان ین اهللا اصطفإ«د: ان دهوفرم هشنيده است كه رسول اهللا

خداوند كنانـه  «  .8F1»هاشم یمن بن یهاشم واصطفان یمن قريش بن یواصطف ،ةقريشاً من كنان

 بني هاشم را از قريش و قريش را از كنانه، انتخاب كرده است و ؛را از فرزندان اسماعيل 
 »من را از بني هاشم انتخاب كرده است

 داســتان او بــا هراكليــوس و س نابوســفيا روايـت  صــحيح بخــاري در در صـحيح مســلم و 
آمـده   ه سوال كردن هراكليـوس از ابوسـفيان در مـورد رسـول اهللا     و روم شرقي) (امپراتور

ابوسـفيان   نسـب او در ميـان شـما چطـور اسـت؟      است از جمله سوالهاي او اين بود كه گفت:

                                                           
 .) ١٣٧٣(: رقم حديث )١٣٩٧-٣/١٣٩٣( وصحيح مسلم: )١/٥،٦صحيح خباري: (  - ١



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               22
 در مـورد  تا اينكـه هراكليـوس بـه ابوسـفيان گفـت:     …او در بين ما صاحب نسب است گفت:

همينگونه است كـه   توگفتي كه در ميان شما صاحب نسب است، نسب او از تو سوال كردم و
 اين لفظ بخاري است. ند.ارقوم خود درا در ميان نسب  باالترينپيمبران از 

 :نـد بهترين مـردم از لحـاظ نسـب بود    ه گيريم كه همانا رسول اهللا مي از اين گفته نتيجه
 پسرقصي،پسـركالب،  پسـرعبدالمناف،  پسرهاشـم،  المطلب،عبـد  پسر عبداهللا، محمدپسر يشانا

 پسـرخزيمه،  پسـركنانه،  پسرنضر، پسرمالك، هر،فپسر پسرغالب، پسرلوي، پسركعب، پسرمره،
(كه نسب عـدنان بـه اسـماعيل     پسرعدنان. پسرمعد، پسرنزار، پسرمضر، پسرالياس، پسرمدركه،
 شود.) مي ختم عليهماالسالم پسر ابراهيم

در بين نسب شناسـان هيچگونـه    معلوم است و تا اينجا مشخص و ه رمنسب رسول اك و
عـدنان از   و در بعـد از عـدنان اخـتالف نظـر وجـود دارد      اختالفي در اين رابطه وجود نـدارد. 

 باشد. مي عليه السالم ابراهيم اسماعيل پسر و، عليه السالم فرزندان اسماعيل پيامبرخدا
 پســرمره، پســركالب، پســرزهره، بدمناف،پســرع آمنــه دختروهــب، هنبــي اكــرم  مــادر

در پدربزرگشان  انبامادرش ه لذا پدر رسول اكرم. باشد مي تاآخرين نسب ذكرشده در باال
 رسند. مي كالب پسرمره به هم

شرافت وكرامت نسـبي   ،در نتيجه. وهب پدرمادرش درآن زمان رئيس طايفه بني زهره بود
 هللا جمع شده بود.هم از جهت مادر در رسول ا ،هم از جهت پدر

 ه والدت رسول اكرم
 

در  بنا به قول تاريخ نويسان بدون اختالف در سالي مشهور به عام الفيـل،  ه رسول اكرم
روز  روزهدر بارة زماني كه  ه بنا به فرموده رسول اكرم ؛ندروز دوشنبه بطور قطع متولدشد

 »فيـه نـزل عـيلّ أو أثت فيـه ذلك يوم ولدت فيه ويوم بع« :ندفرمود سوال شد يشاندوشنبه از ا

 درآن روز مبعوث شدم يا درآن روز بـر  روز دوشنبه، روزي است كه من درآن متولد شدم و«
 .اخراج كرده است  س مسلم آن را از حديث قتاده». من نازل شد
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گفته شـده   اختالف نظر وجود دارد، ه حضرت ياتاريخ تولد آن ورد ماه تولد وماما در 

مـاه   در قـول ديگـر:   بـر  بنـا  يا در هشتم ماه ربيع االول و ،ماه ربيع االول در دوازدهم :است كه
 اين ضعيف ترين آنها ست. هفتم رجب و بيست و در بقول ديگري: و د،ان دهرمضان متولد ش

 

 ه بعثت رسول اكرم

اولـين وحـي    و وحـي شـد   يشـان بـه ا  نددر حالي كه چهل سال سن داشت ه رسول اكرم
كه يكدفعـه جبرئيـل    نددر غار حراء مشغول عبادت كردن بود ه مزماني بود كه رسول اكر

 …أاقـر : گفـت  برگرفـت سـپس رهـا كـرد و     را در يشـان پيش حضرت آمـد و ا  عليه السالم

 در رابطه با وحي بود. هاين اولين كار رسول اهللا  (بخوان) و
ادقانه رويـاي صـ   ه شروع وحي رسول اهللا گويد: مي عنها) ي اهللامنين (رضؤعايشه ام الم

آنكه صبح آن رويـا   مگر ندديد نمي هيچ خوابي ه آن حضرت آن حضرت در خواب بود.
 حـراء خلـوت   در غار ،ندگوشه نشيني را خيلي دوست داشت خلوت و و پيوست، مي به واقعيت

بـراي ايـن    و نـد كرد مـي  چندين شب عبادت ،ندشد مي آنجا به عبادت مشغول در وند كرد مي
دوبـاره بـراي عبـادت،     ندگشـت  مي بررضي اهللا عنها پس پيش خديجه س ،ندبرد مي مدت آذوقه
، نـد حـراء بود  درحـالي كـه در غـار    و آمـد  يشـان تا اينكه حـق پـيش ا   ندكرد مي آذوقه فراهم

من قاري  ند:جواب داد ه رسول اهللا ،)بخوان( أاقر آمد وگفت: يشانحضرت جبرئيل پيش ا

 و سـپس رهـايم كـرد    حدي كه بر مـن فشـارآمد.   تا داد فشار مرا گرفت و :ندپيامبرگفت نيستم.
دوباره مرا گرفت تـا حـدي كـه بـر مـن فشـار        (بيسوادم)، من قاري نيستم :بخوان گفتم گفت:

 فشـار داد  براي سومين بـار مـرا گرفـت و    .قاري نيستم :بخوان،گفتم آمد،  مرا رها كرد گفت:
 گفت: سپس رها كرد و

﴿                                

﴾  ) :3 -1علق( 
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(همه  بخوان بنام پروردگارت آن كه شود) مي بخوان چيزي را كه به تو وحي (اي محمد!«

 و پروردگار تو بزرگوارتر بخوان! انسان را از خون بسته آفريده است. آفريده است. جهان را)
 »بخشنده تر است.

 پـيش خديجـه دختـر    تندتنـدمي زد،  اندر حاليكـه قلبشـ   ندبه خانـه برگشـت   ه رسول اهللا
تـا   را در جامه اي پوشـاندند  يشانا .مرا در جامه اي بپيچيد :ندگفت و هرفت عنها ي اهللارض خويلد
و  سپس آنچه را كه اتفاق افتاده بود به خديجه گفت، بيرون رفت. شوحشت از درون ترس و

قسـم   .يدنگران نباش هرگز« :خديجه گفت م.يدخودم ترس بر »نفيس یعل خشيتُ  لقد« :فرمود

 ،آوري مـي  براستي تو صله رحم را بجـاي  كند، نمي زبون و به خدا، هيچگاه خداوند ترا خوار
آنچـه   مهمان نـواز هسـتي و   كني و مي كمك بينوايان را دستگيري و پذيري و مي مشكالت را

نوفـل   خديجه همراه حضرت، پيش ورقه پسـر  »دهي. مي انجام ،درجاي خود را كه حق است،
 كتـاب كسـي بـود كـه بـه زبـان عبـري        وا .ي، پسرعموي خديجه رفتنـد عزعبدال پسر اسد پسر
او پيرمردي بود كه بينايي چشم خود  .نوشت انجيل را به زبان عبري ميو هم چنين  نوشت، مي

ورقه به  حرفهاي برادرزاده ات را بشنو،! اي پسرعمو :خديجه به او گفت را از دست داده بود.
ه آنچه را كـه ديـد   ه رسول اهللا چه چيزي ديده اي؟ !اي برادرزاده گفت: ه رسول اكرم

كـه  خداونـد    اين همان ناموسي است (جبرئيـل)  گفت: يشانا بود، براي او بازگو كردورقه به
 آن وقت كه قومت شمارا از مكه بيـرون اي كاش  نيز نازل كرد، (عليه السالم) موسي آن را بر

 ه سـپس رسـول اهللا   زنده باشم تا بتوانم بـه تـو كمـك كـنم،     بودم و مي من جوان كنند، مي
هركدام از پيـامبران گذشـته نيزكـه ماننـد      بله، ورقه جواب داد: كنند؟ مي آيا مرا بيرون :ندگفت

 اگـر مـن   د.انـ  دهايشـان جنگيـ   بـا  مـردم بـا آنـان دشـمني كـرده و      دان دهشما برنامه الهي را آور
نمـودم، سـپس طـولي نكشـيد      مـي  بزرگي كرد به شما كمك شايان و عمرم وفا مي ماندم و مي

9Fكرده است.) روايت(بخاري اين حديث را  وحي قطع شد. و كه ورقه فوت كرد

1 
 
 

                                                           
 )٤-١/٢( صحيح خباري: – ١
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 ه وفات  رسول اكرم

 
 دهـد،  مـي  خـود را مـورد خطـاب قـرار     ه تعالي در حـالي كـه پيـامبر    خداوند تبارك و

 فرمايد: مي

﴿       ﴾ ) :30زمر( 

 در شتري است كه بـر  مرگ از مسائلي است كه همه انسانها درآن يكسانند و! اي محمد(«
 سـرانجام نيـك و   (و ميرنـد  مـي  همه آنـان نيـز   لذا) تو هم ميميري و .خوابد مي خانه همه كس

 ».ان است)آن پرهيزكار جاويدان از خوش و

﴿                               

  ﴾  :144(آل عمران.( 

جنـگ   (در يـا اگـر او  آ رفته انـد،  پيش از او پيغمبراني بوده و پيغمبري نيست و جز محمد«
زنيد وبه عقب  مي هر انسان ديگري وقتي) بميرد يا كشته شود،آيا چرخمثل  شد، مي احدكشته

 »بت پرستي بازمي گرديد. به كفر و و سازيد مي را رها اسالم) مرگ او با (و برميگرديد

﴿                         ﴾    ) :34انبياء( 

جـاودانگي قـرار    براي تـو  (تا نداديم ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار«
 »مانند؟! مي دهيم)مگر اگر تو بميري ايشان جاودانه

در راه خـدا   را رساند و انرسالت پروردگارش و ندرسول اهللا بعد از اينكه اداي امانت كرد 
لحظات آخر زنـدگي آن حضـرت چنـين     در ،اين مسئله قرآن به عنوان شاهد بر جهاد كرده و

 د:نفرماي مي

﴿                           ﴾  

 )3مائده: (
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 اسـتوار  و (بـا عـزت بخشـيدن بـه شـما      (احكام) دين شما را برايتان كامل كـردم و  امروزه«

اسـالم را بـه عنـوان آئـين خداپسـند،       نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و هايتان)داشتن گام
 »براي شما برگزيدم

داد،آن زمان كـه سـوره نصـر را بـر او نـازل       يشانرا به ا ه خداوند خبرمرگ رسول اهللا
 سفـاروق   عمـر  قل شده كه گفتـه: ن عنهما) ي اهللا(رض عباسابن از  (صحيح بخاري) در كرد،

 بعضي از آنها از اين كار ناراحـت  كرد، وارد مجلس مشورت مي ه با بزرگان (بدر)من را همرا
كني در حالي كـه مـا فرزنـدان هـم      مي چرا اين جوان را همراه ما داخل گفتند: مي شدند و مي

روزي  باشعوراست، فهميده و عاقل و كنجكاو وواقعا او  گفت: س عمر سال او داريم؟ سن و
كـنم   مـي  من فكر مجلس مشورت كرد، همراه با بزرگان وارد و كرداو را دعوت  فاورق عمر

برتري من را به آنهـا نشـان    خواست فضل و مي بخاطر اين من را همراه آنها دعوت كرد چون
 تعالي چيست؟ نظر شما دررابطه با اين فرموده خداوندتبارك و گفت: س عمر دهد،

﴿         ﴾ )1ر: نص( 

 ».ميرسد فرا فتح مكه) پيروزي (و هنگامي كه ياري خدا و«

پيـروزي بدسـت    بـه مادسـتور داده شـده كـه هرگـاه يـاري شـديم و        :بعضي ازآنها گفتنـد 
هـيچ   بعضي ها هم ساكت شـدند و  او طلب استغفاركنيم و از شكر كرده و آورديم خداوند را

مـن هـم    پسـرعباس؟! اي گـويي   مـي  هآيا تو هـم اينگونـ   به من گفت:  سعمر چيزي نگفتند،
اسـت كـه    هاين نشانه زمان فوت رسـول اهللا   گفتم: پس چه ميگويي؟ عمرگفت: ه،ن گفتم:

 ﴿ فرموده اسـت:  و خداوند اجلش را به او ميگويد        ﴾    ايـن نشـانه

 رسيدن اجل توست.

﴿                 ﴾   ) :3نصر( 

 يـاران خـويش را از   (خـود و  اوآمـرزش  از و پروردگار خـود را سـپاس و سـتايش كـن،    «
، بخـواه  گاليـه از زنـدگي)   اظهـار دلتنگـي و   وقـوع پيـروزي و   رسيدن فتح و شتابگري در فرا

 »خداوند بسيارتوبه پذير است
 گويي. مي ست كه تومن هم نظرم همين ا گفت:فاروق  عمر
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آنچـه كـه نـزد     بـين انتخـاب شـكوه زنـدگي دنيـا و      ه حضـرت  اندكي پيش از وفـات، 

 .ندشد مختار تعالي است، خداوند تبارك و
 فرمود: نشست و منبر بر ه پيغمبر گويد: مي  سابوسعيد خدري 

 10F1»ندهع اختار ماف ماعنده ء وبنيّ االدنيا ماش ةن يؤتيه من زهرأهللا بني ان عبدا خريه إ«

خواهد  مي چه كه در بين اينكه هر از جانب خدا مخيرگرديده است ،خدا يكي از بندگان«
 بايـد يكـي را انتخـاب كنـد،     آنچه كه نزد خداست مال او باشد، يا از نعمتهاي دنيا داشته باشد

 »باشد انتخاب نموده است. مي آنچه كه به نزد خدا اين بنده خدا
مـا از گريـه ابـوبكر تعجـب      مـا فـدايت بـاد.    مادر و پدر گفت: و ابوبكر فوراً به گريه افتاد

جانـب   از يك بنده خدا كه از ه كه پيغمبر اين پيرمرد را نگاه كنيد، مردم گفتند: كرديم و
 دهـد،  مـي  خبـر  آنچه پيش خداست مخير گرديده است، خدا در بين انتخاب خوشيهاي دنيا و

 فدايت! ام مادر و پدر گويد: مي و كند مي ولي او گريه
معلـوم گرديـد كـه     و رسـول خداسـت،   كـه ايـن بنـده مخيرشـده،     (اما بعداً متوجه شـديم) 

 ابوبكراز همه به اين فرموده عالم تراست.
 :ندفرمود هپيغمبر

متـي الختـذت أخليال مـن  اولوكنت متخذ بابكرأيف صحبته وماله  من الناس عيلّ أن من إ«

 11F2»يب بكرأ ةخوخ الإ ةاملسجد خوخ ني يفقسالم ال يباإل ةال خلإ خليال بابكرأ

چـه از نظـر مـالي نسـبت بـه       صاحب حق ترين مردم، چه از لحاظ رفاقت و سخي ترين و«
بـه عنـوان    كردم ابوبكر را مي اگر من در بين امتم دوست خاصي را انتخاب من، ابوبكر است.

را  كسـي  اخوت اسالمي كـافي اسـت (و   و يولي دوست نمودم. مي دوست خاص خود انتخاب
 و. به عنوان دوست خاص انتخاب نخواهم كرد) درهاي كوچك مسجد همه بايد بسـته شـوند  

 »ديگري نبايد باقي بماند. در به جز در ابوبكر،

                                                           
 .)٦/٩٤( صحيح خباري: – ١
 .)٢٣٨٢( :رقم حديث )٤/١٨٥٤( وصحيح مسلم: ) والفظ له ،٤/٢٥٣،٢٤٥( صحيح خباري: - ٢



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               28
در آن مريضي  ه كه نبي اكرم گويد: مي سعباسابن در صحيح بخاري آمده است كه 
از  نـد پيچيـده بود پارچـه اي   را بـا  اندر حـالي كـه سرشـ    شديد كه باعث فوت ايشان گرديـد 

12Fاين موضوع باال را مطرح كردند. و .ندخارج شد اناتاقش

1 
پـنج   ه مسلم از حديث جندب روايت كرده است كـه ايـن سـخنراني رسـول اهللا    امام  و

13Fباشد. مي روز قبل از فوت ايشان

 و ماننـد سـاير انسـانها فـوت كردنـد      ه سـپس پيـامبراكرم   2
بعـد روح مبـارك    سـكرات مـوت شـدند،    دچـار ه، انسانها سست گرديـد  ايشان نيز مانند ساير

 ي اهللا عنهـا رضـ صـديقه  عايشـه   نـرم گرديـد،   جسـدش سسـت و   و جسدش جدا شد، ايشان از
 ،براستي از جمله نعمتهايي كه خداوند به من داده است اينكه رسول اهللا در خانه مـن  گويد: مي

آب دهان  ان من وزمان فوت ايشان خداوندآب ده و در آغوش من فوت كردند در روز من،
زيرا عبـدالرحمن پـيش مـن آمـد در حـالي كـه يـك        ؛ هم يكي كرد را با هرسولحضرت 
ديدم كه رسول  ،را نگه داشته بودم ه من رسول اهللا درخت خرما در دستش بود و شاخه تر

آن را بـراي شـما    :گفـتم  كندگمان كـردم كـه بـه آن نيـاز دارد،     مي به آن شاخه نگاه هاهللا 
و گفـتم آن را   سـخت خشـك بـود    پـاك كـردم،   آن را گرفتم و بله؛ اشاره كرد باسر بگيرم؟

اين بود كـه خداونـد آب دهـان     آن را نرم كردم؛ اشاره كرد كه بله! سر با براي شما نرم كنم؟
دست را داخل  ظرف آبي در جلوي دستش بود، هم يكي كرد، آب دهان حضرت را با من و

ن للمــوت إال اهللا إه إلــال « :نــدگفت مــي ونــد ماليد مــي صــورتش را بــه آن بــرد و مــي آب فــرو

 »سكرات

سپس انگشت دسـت چـپ را بلنـد     »داراي حالت بيهوشي است مرگ براستي ،الاله االاهللا«

دسـتش بـه سـوي     و تا رحلت فرمـود  ،»يرفيق اعل نزد«  14F3»یعليف الرفيق األ« :ندفتگ وند كرد

 .كرده است) روايت(بخاري آن را  آب مايل شد
15Fحـديث انـس   ، روز دوشنبه بود همانطور كـه از دو ه ات آن حضرتروز وف

 عائشـه  و 1
 كرده است. روايتبخاري آن را در صحيح خود  و شود استخراج ميي اهللا عنهما رض

                                                           
 .)١/١٢٠(  صحيح خباري: – ١
 .٥٣٢)رقم حديث:١/٣٧٧( صحيح مسلم: – ٢
 .)٥/١٤١،١٤٢( صحيح خباري: – ٣
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ابـن هشـام در    در روز دوشنبه سال يازدهم هجري بوده است. ه پس وفات رسول اكرم

 او از غير و .ماه ربيع االول بوده استدر  كه:ست سيره نبوي در رابطه با وفات حضرت گفته ا
دوازدهـم مـاه يـا در     در يـا  ه رسـول اكـرم   گفته اندكه در دوازدهم ربيع االول بوده است.

عرفـات در   ،به اجماع تمامي مسـلمانان  زيرا؛ دان دهسيزدهم ياچهاردهم يا پانزدهم ماه فوت كر
سـت لـذا ذيحجـه روز    آن نهم ذيحجه ا جمعه بوده است و روز ه آخرين حج رسول اكرم

 جمعه بوده است يا شنبه. پنجم يعني  پنجشنبه بوده است پس ماه محرم يا
اگر ماه محرم شنبه بوده باشد پـس   اگر جمعه بوده باشد پس صفر يا شنبه بوده يا يكشنبه و

هـر طـور كـه بـدين شـكل حسـاب شـود بهيچوجـه           يـا دوم ربيـع و   يا يكم ربيع بوده اسـت و 
16Fدوشنبه نخواهدشد.دوازدهم ربيع روز 

2 

مانندعائشـه  ي اهللا عنهم (رض قول جمعي از صحابه بر در روز وفاتش بنا ه سن رسول اهللا
 .دان دهبو هسال 63 از اين دونفر، غير و عباسابن  و

 هموقعيتهاي مناسبي براي آن حضـرت   اتفاقات بزرگ و در مدت زمان بعثت تا وفات،
 بـودن و  صـابر  صـبركردن و  ،به سوي پروردگـارش  پيش آمده است كه در همه اينها مردم را

آزارهـاي   محتمـل اذيـت و   دعوت كـرده اسـت و   تالش كردن و هجرت كردن، مجاهدت و
پيروزي وموفقيت عنايت كرد،پيـامبر  ،شد تا اينكه خداوند به اوو ياران اودين خود مي مختلفي

درسـت اسـت كـه     در طول حيات خود تا وفات،رسالت پروردگار خود را به مردم ابالغ كرد
اورحلت نموده است ولي دين او تا روز قيامت باقي اسـت،چراكه خداونـد خـودآن را حفـظ     
كرده است واين وعده خداوند است بر تمامي ملتها واقوام مختلف پيروز خواهد شدوكسـاني  

 كه دنباله رواين دين باشندهميشه پيروز خواهند بود.

﴿                            

     ﴾ ) :173 -171الصافات( 

                                                                                                                                                      
 .)١/١٦٥،١٦٦صحيح خباري: ( – ١
 .٢٣٤٩ :رقم حديث )٤/١٨٢٥( وصحيح مسلم: )٤/١٦٣( صحيح خباري: - ٢
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 و -ضبط گشـته اسـت   ثبت و وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبالً (در لوح محفوظ)« 

 »تماً پيروز خواهدشد.لشكر ما ح و گردند مي آن اينكه ايشان قطعاً ياري

﴿                           

    ﴾ ) :33توبه( 

 دين راستين (بـه ميـان مـردم)    را همراه با هدايت و (محمد) است كه پيغمبرخودااهللا ذاتي «
 بـه ظهـورش رسـاند)    (و پيروز گردانـد  را بر همه آيينها شامل) وانه كردتا اين آئين (كامل ور

 »كه مشركان دوست نداشته باشند. هرچند
تا چه انـدازه از ديـن خـدا دفـاع      اينكه چطور و و ه توجه به سيره حضرت رسول اكرم

روش  راه و و ،دنشـد  مـي  آزار درايـن راه چقـدراذيت و   اجـراي وظـايف دينـي، و    و دان دهكر
همه اينها كارهـايي   ،شيوه زندگي آن حضرت و وسيره آن حضرت در مبارزه با دشمنان خدا،

زيـرا ايـن   ؛ آن را مطالعـه كنـد   و هستند كه هر مسلمان بايد به آنها عنايت خاصي داشـته باشـد  
روش كسي است كه خداوند كمـال بشـري را در    اين راه و روش همان روش مستقيم است و

ا فضيلت تـرين  ب گراميترين و بزرگترين آنها و روش سيدمخلوقات و راه و ار داده است،او قر
 كل آنان است.

، مطالب كمي ذكر كنيم، به حقيقت ه اگر از بعضي جوانب مختلف، سيره رسول اكرم
 را ادا يشـان مرتبـه ا  حـق مقـام و   منزلت اين شخصيت بـزرگ را خيلـي پـايين آورده و    مقام و

آگاهي بـر مهمتـرين مسـائل     هدف ما از نوشتن اين رساله كوچك اما پرمعني،نكرده ايم ولي 
زن الزم اسـت   است كه بر هر مسلمان مرد و ه در رابطه با گواهي اثبات رسالت رسول اهللا

 نجات يابد. به آن عمل كند تا از عذاب خداوند و در مورد آن تحقيق كند، آن را بشناسد،
 آوردن خشـم و  ن مسلمانان را از چيزهايي كه باعث بوجودساير برادرا شما و خداوند ما و
الطـاف   دهدكـه مـورد   از زمره كساني قرار شما را و ما و شود حفظ نمايد، مي غضب خداوند

                                                                                                                                                                                .                                                    بخشنده نعمت است بخشنده گناه و منزه و همانا او پاك و گيرند، مي خداوند قرار
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مفهـوم   معنـا و  بر هنامهاي نبي اكرم  كند و مي كثرت اسم داللت بر بزرگي صاحب نام

اين همان اسمي اسـت   است و ه محمد يشاناز بزرگترين نامهاي ا كنند، مي بزرگي داللت
 فرمايد: مي خداوند قرآن كريم ناميده است، را به اين نام در يشانكه خداوند ا

﴿                     ﴾   ) :29فتح( 

نسبت بـه   و ،و هستند در برابركافران  سخت گيركساني كه با ا و محمدفرستاده خداست،«
 ».ندزدلسو يكديگر مهربان و

﴿                     ﴾   ) :احزاب

40( 
(تـا ازدواج بـا زينـب     نبـوده  نه غيـره)  (نه زيد و هيچيك از مردان شما (نسبي) پدر محمد«

  »آخرين پيغمبران خدا است. بلكه فرستاده خدا و و حرام باشد) براي او

﴿                         

         ﴾    ) :2محمد( 

د بـه آنچـه   ان دهايمان آور و شايسته بكنند كارهاي نيك و اما كساني كه ايمان بياورند و و«
 -ز سـوي پروردگارشـان آمـده اسـت    آن  حق اسـت كـه ا   و -كه بر محمد نازل شده است را

 وضعشـان را خـوب   حـال و  و گيرد، مي بديهايشان را ناديده بخشايد و مي خداوند گناهشان را
 »سازد. مي

﴿                               

                          ﴾ 

 )144آل عمران: (
جنـگ   (در يـا اگـر او  آ پيش از او پيغمبراني بوده ورفته انـد،  پيغمبري نيست و جز محمد«

آيا بـه عقـب برمـي     يا كشته شود،بميرد و  رفت) مي مثل هر انساني ديگر يا شد، احد كشته مي
خداونـد بـه    و رساند، نمي هرگز كوچكترين زياني به خدا هركس به عقب بازگردد، و گرديد

 »پاداش خواهد داد ،سپاسگزاران
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ثابـت  بـن  است كه حسـان   ه نامهاي رسول اكرم از بزرگترين اسمها و ه پس محمد

 گويد: مي درمورد او س

 حممد وهذا مودجله           فذوالعرش حمبوشق له من اسمه لي

صاحب عرش (اهللا) ) نامي مشتق كرده است. هاهللا متعال از نام خود براي ايشان (محمد «
 ».محمود است، و اين (پيامبر گرامي) محمد است

آن را بـه قصـيده خـود اضـافه      سولـي حسـان    اصل سروده ابوطالب است، اين بيت در و
   كرده است.

 عيسـي عليـه السـالم   اين همان اسمي است كـه   است، احمد :ه از نامهاي رسول اكرم و
را به اين نام ذكر كـرده اسـت همـانطور كـه خداونـد از       يشانزمان بشارت به بعثت نبي اكرم ا

 فرمايد: مي اين موضوع خبر داده است و

﴿                               

                  ﴾    ) :17)6صفF1 

من فرستاده خدا به  اي بني اسرائيل! زماني را كه عيسي پسرمريم گفت: خاطرنشان ساز، و«
وبه پيغمبري كـه بعـد    نم،ك مي توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق سوي شما بوده و

 »دهم مي احمد است مژده نام او و آيد مي از من
 توكـل  (كسي كه در كارهايش به خدا المتوكل است ه از نام هاي ديگر رسول اكرم و

 هدر بيان صـفت نبـي اكـرم     س عاصبن  عمرو بنهمانطور كه در حديث عبداهللا  كند) مي
 :در تورات آنجا كه در مورد او آمده است

 18F1»سميتك املتوكل رسويل، ینت عبدأو«

 صحيح بخاري  . »ام دهنام تو را متوكل نامي فرستاده من هستي، تو بنده من و«

                                                           
 
 مراجعه شود. ٢٨به صفحه  - ١
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مـن از رسـول    گويـد:  مي س مطعمبن  همانطور كه جبير ه ديگر نامهاي رسول اكرم از

يب  اهللا حـومنـا املـاحي الـذي يأو نـا امحـد،أو نا حممـد،أسامء أن يل إ« شنيدم كه گفت: هاهللا

 متفق عليه 19F1»حدأنا العاقب الذي ليس بعده أو نااحلارش الذي حيرشالناس عيل قدميّ أو الكفر،

هسـتم كـه خداونـد كفـررا      (محوكننـده)  احمـدم مـن مـاحي    و اسم دارم محمـد  من چند«
 محضـر مـن جمـع    هسـتم كـه تمـام مـردم در     (جمع كننده) كند من حاشر مي بدست من محو

ايد به نبوت من ايمان داشته باشند چون من تكميل كننـده رسـالت   (يعني تمام مردم ب شوند مي
 صحيح مسلم و بخاري » باشم. مي (آخرپيامبران) من عاقب و خاتم انبياء هستم) پيغمبران و

چنـد   چندين اسم خود را براي ما نام بـرد،  ه رسول اكرم گويد: مي سابوموسي اشعري
 گفت: ه ايم.چندتا را حفظ نكرد دانيم و مي تا از آنها را

 20F2»ةونبي الرمح ةونبي التوب واملقفي واحلارش محد،أو نا حممدأ«

و  (جمـع كننـده)   مـن حاشـر   هسـتم،  (آخرين پيغمبران) ومقفي ،احمد هستم و من محمد«
پيـامبري   ،نبـي الرحمـه هسـتم    و هسـتم،  استغفاراسـت)  حال توبه و در پيامبري نائب (كه دائماً

 (يعني پيامبري كـه خداونـد بواسـطه مـن رحمـت و     بخشش هستم  رحمت و صاحب بركت و
 صحيح مسلم  .»بركت خود را شامل تمام جهانيان كرده است

در اصـل اسـم    محمداسمي است كه از حمدگرفتـه شـده و   مفهوم اسم محمد: معنا و اما و
 سـتايش و  و (كسـي كـه حمـد    محمـود  تعريف بـر  برگيرنده ثنا و است كه در مفعول از حمد

 وزن مفعـل  بـر  عظمت اوست و بزرگي و محبت او و تعريف است بر ثنا و و شود) مي تعريف
 ايـن وزن داللـت بـر    امثـال اينهـا)   ل وجـ مب مسـود،  محبب و (معظم، آمده است مانند (محمد)
كسي كـه   اسم فاعل درست شود بدين معناست كه: (حمد) اگر از او كند مي زيادي كثرت و

 ر اسم مفعول از او درست شود بدين معناسـت: ولي اگ…دهد مي هم انجام كاري را پشت سر
يـا   حال يـا از روي حـق،   كاري بر او واقع شود. (يكي پس از ديگري) هم ه كسي پشت سرك

شود كه تعريف كنندگان يكي پس از ديگري او را زيـاد   مي پس محمد به كسي گفته .اتفاقي

                                                           
 .)٢٣٥٤(: رقم حديث )٤/١٨٢٨ وصحيح مسلم )٦/٦٢)و٤/١٦٢( صحيح خباري: - ١
 .)٢٣٥٥(: رقم حديث )٤/١٨٢٨،١٨٢٩( صحيح مسلم: - ٢
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 و توصـيف اسـت.   وشود كه مستحق تعريـف   مي يا به كسي گفته كنند. مي توصيف تعريف و

يعنـي بـدنبال    س مطعـم بـن   وعاقـب بطـور مفصـل در حـديث جبيـر      حاشر اما توضيح ماحي،
21Fد.ان دهحديث قبلي آم

1 
 

 ه خصوصيات رسول اكرم

نبـي اكـرم    گويد: مي س سالمبن همانطور كه عبداهللا   سيدمخلوقات است، ه نبي اكرم

 22F2»آدم والفخر نا سيد ولدأ« :ندفرمود ه

گويم بلكه حقي است  نمي تكبر اين ر ا بخاطر غرور و بني آدم هستم وبزرگ  و من سيد«
  .»كه به من داده شده است

23Fترمزي حبان در صحيح خود به اين طريق آن را آورده است وابن 

يـوم  «ضـافه كـردن   ا با 3
اصل حديث در صحيح مسـلم از ابـوهريره بـا ايـن      آورده است است. »والفخر« قبل از »القيامه
 :ستده املفظ آ

 24F4»ول مشفعأول شافع وأو ول من ينشق عنه القرب،أو ،ةولد آدم يوم القيام دُ نا سيّ أ«

قيامـت   اولين كسـي هسـتم كـه در روز    بزرگ بني آدم در روز قيامت هستم و و من سيد«
 اولين كسي هسـتم كـه طلـب شـفاعت     آيم و مي من از قبر بيرون شود و شكافته مياو زمين بر 

   .»شود مي ستم كه به شفاعت او جواب دادهاولين كسي ه كنم و مي
 شود كه متصف به صفات بزرگان و اخـالق عـالي،   مي گفته مي به كسي سيد گويد: مي عز

اما در  ند؛بهتر ا در دنيا وآخرت از بني آدم افضل و هارجمند باشدكه رسول اهللا و درخشان
آخـرت نيـز    در ود انـ  دهبـو  بزرگـوار  بلنـد همـت و   دنيا بدليل اينكه متصف به اخالق  بزرگ،

                                                           
 )٢٧٧( :صفحه بن حسن سلمان، مشهور حتقيق/ ابن القيم، نام)خرياأل یوالسالم عل ةفهام يف الصال(جالء األ انظر – ١
)رقـم  ١٤/١٣٥،٣٩٢( طوشعيب االرنؤ: حققه وخرج احاديثه وعلق عليه (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) – ٢

 .س بن االسقع ةعن واثل )٦٢٤٢،٦٤٧٥(: يثحد
 .)٣١٤٨( : رقم حديث )٥/٣٠٨( (سنن الترمذي) - ٣
 .)٢٢٧٨(: رقم حديث )٤/١٧٨٢( صحيح مسلم: – ٤
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پس اگر در دنيا به لحـاظ   شود، مي صفات داده پاداش با توجه به اخالق و بدليل اينكه جزاء و

 يشـان درجات ا درآخرت نيز مراتب و ندافضل تر ا صفات از بني آدم پيشي گرفته و اخالق و
 بهتر وافضل تر خواهد بود.

را نزد  يشانمنزلت ا مقام و انتا امتش »رآدم والفخ ولد نا سيدأ« يد:فرما مي ه رسول اهللا

 تكبر بر و غرور فضايل بخاطر افتخار و معموالً مناقب، صفات برجسته و و پروردگارش بدانند
بخـاطر اينكـه ايـن تـوهم را از ذهـن افـرادي كـه از روي         هشود ولي پيامبر مي ديگران بيان

 دنبالـه  لـذا در  دنـ بيـرون ببر  نـد اغـرور ايـن را گفتـه     افتخـار و  كنند كـه بخـاطر   مي ناداني فكر

 25F1»والفخر« : دنفرماي مي

 سـت و يشاناين است كه پرچم حمد بدست ا ه حضرت رسول اهللا از صفات ويژه ديگر

 ولـد نا سـيدأ« :ه بنا به فرموده رسول اهللا آدم عليه السالم همه در زير اين پرچم قراردارند.

ول شافع ومشـفع بيـدي لـواء احلمـد أو رضول من ينشق عنه األأو خرف وال ةآدم يوم القيام

 26F2»ن دونهحتتي آدم فمَ 

اولين كسـي هسـتم  كـه در روز قيامـت      بزرگ بني آدم در روز قيامت هستم و و من سيد«
 اولين كسي هستم كـه طلـب شـفاعت    آيم و مي من از قبر بيرون و ،شود مي شكافتهاو  زمين بر

پرچم حمـد در روز قيامـت   ، شود مي هاولين كسي هستم كه به شفاعت اوجواب داد كنم و مي
پـرچم حمـد در    غير او همه در زير پرچم من قرار دارند. عليه السالم و آدم بدست من است و

قـدرداني   تشـكر و  (بـزرگ)  دست من است يعني اول وآخـر از مـن بخـاطر شـفاعت عظمـي     
 »فقط براي من است. مثل اينكه حمد كنند و مي

 لين كسي كه در روز قيامت زمين بر او شقاو :هآن حضرت  از خصوصيات ديگر 
كنـد   مـي  اولين كسي كه طلب شفاعت و است، هرسول اهللا  آيد، از قبر بيرون مي شود و مي

                                                           
 بن عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي.  العز ةالعالم: تاليف وشرف وكرم) هالسول يف تفضيل الرسول ة(بداي - ١
 )١٣/٤٨٠( دارالبشـري  ،ومسند ايب يعلي )٦٤٧٨(: رقم حديث )١٤/٣٩٨( لبانصحيح ابن حبان بترتيب ابن ب - ٢

 .)٧٤٩٣(: رقم حديث
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 شـفاعت بـزرگ   اسـت و  ه رسـول اهللا  شـود،  مـي  اولين كسي به شـفاعت او جـواب داده   و

 است. هخورند براي رسول اهللا  آخر به اوغبطه مي مقام محمود كه اول و و (عظمي)
هـر   د،انـ  دهمردم در روز قيامت در حالي كه  به زانو افتا گويد: مي ي اهللا عنهمارض عمر ابن

تـا   اي فالني شـفاعت كـن،   گويند: اي فالني شفاعت كن، مي گردد مي امتي دنبال پيامبر خود
اين همان رمزي است كه خداوند مقـام   شود، مي داده هاينكه شفاعت به حضرت رسول اهللا

 كرده است. روايتبخاري اين قول را  كند. ا به او عطا ميمحمود ر
از جمله خصوصيات ديگر همانا به ما دستورداده شـده كـه بعـد از تمـام اذانهـا از خداونـد       

او از پيامبرشـنيده اسـت كـه     گويد: مي سعاصبن  وعمربن براي او طلب وثيقه بكنيم عبداهللا 
 :دان دهفرمو

اهللا  یصـل ةصـال عـيلّ  ینه من صلإف ثم صلوا عيلّ  ايقول،سمعتم املوذن فقولوا مثل م ذاإ«

رجـوا أمن عبـاداهللا و ال لعبدإيف اجلنه الينبغي  ةهنا منزلإف ةثم سلو اهللا يل الوسيل عليه هبا عرشا

27Fخرجه مسلمأ »ةحلت له الشفاع ةليل يل الوسأمن سهو ف ناأكون أن أ

1. 

سـپس   تكـرار كنيـد،   گويد مي اوهرگاه صداي موذن را شنيديد پس شما هم آنچه را كه «
او  مرتبه بـر  10خداوند  بفرستديك درود زيركسي كه بر من  ؛درود بفرستيد من صلوات و بر

مقام وسيله را طلب نماييـد زيـرا وسـيله يـك مقـامي       سپس از خداوند صلوات خواهد فرستاد.
ن مـ  ،دهاميـدوارم كـه آن بنـ    و نيسـت مگـر بـراي بنـده اي از بنـدگان خـدا،       است در بهشت،

 »شفاعت من درحق  او حتمي است. از خداوند طلب وسيله بكند، ،هركس براي من،باشم
هيچوقت با  ،يشانبخاطراحترام و اكرام  از ا هاز ديگر خصوصيات حضرت رسول اهللا

را مورد خطاب  يشانخواهد ا مي تعالي هنگامي كه خداوند تبارك و شود، اسم نام برده نمي
زيباترين صفات مورد خطاب  قشنگ ترين نام ها و او را با گذاشته و به او احترام قرار دهد
ت براي هيچيك از انبياء وجود واين خصوصي (ياايهاالرسول) (ياايهاالنبي)،: دهد قرار مي

﴿: فقط با نامهاي خودشان مورد خطاب قرارگرفته اند نداشته و    ﴾ ) :35بقره(، 

                                                           
 .٣٨٤ رقم حديث: )١/٢٨٨،٢٨٩( صحيح مسلم: – ١
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﴿        ﴾   ) :110مائده،( ﴿     ﴾   ) :30قصص،( 

﴿      ﴾ ) :48هود،( ﴿         ﴾  ) :104صافات-

105(، ﴿          ﴾ ) :81هود،( ﴿        ﴾ ) :7مريم،( 

﴿              ﴾   )26: ص،( ﴿      ﴾   

 ).12مريم: (
نهي كرده  از اينكه پيامبر فقط با اسم مورد خطاب واقع شوديا نام برده شود، وند متعالخدا
 فرمايد: مي است و

﴿                     ﴾   )63: نور( 

شــركت در كارهــاي  (اي مومنــان) دعــوت پيغمبــر را در ميــان خــويش (بــراي اجتمــاع و«
 .»  بشمار نياوريد همسان دعوت برخي از برخي از خود بزرگ)

 ي پيـامبران از بـين رفتـه و   هـا  هجـز ايـن اسـت كـه كليـه مع     هاز صفات ديگر رسـول اهللا 
كه همان قرآن كريم است تا روز قيامت  هاما معجزه حضرت رسول اكرم دان دهفراموش ش

 فرمايد: مي هپيامبر  باقي است و

نـام كـان الـذي إيات ما مثله آمـن عليـه البرشـ وعطي من اآلأال قد إنبيا من نبي ما من األ«

 28F1»ةكثرهم تابعا يوم القيامأكون أن أرجو أف يلّ إاهللا  یوحأوتيت وحيا أ

ايمـان   از پيامبران كه آيات خداوندي به آنها داده شده مـردم در برابرآنهـا تسـليم شـده و    «
وحي الهي اسـت اميـدوارم كـه در روز قيامـت      اما آنچه كه به من داده شده قرآن و دان دهآور
   .»باشد من بيشتر پيرو

او نازل شده است،خداوندتضمين بقا  از جمله اين خصوصيات اين است كتابي كه بر

﴿ وحفاظت از تحريف آن را خود كرده است.مي فرمايد:         

   ﴾   ) :9حجر( 

                                                           
 )١٥٢(: رقم حديث )١/١٣٤( صحيح مسلم: و )٦/٩٧( صحيح خباري: - ١
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تـا روز رسـتاخيز آن را از    باشـيم (و  مـي  پاسدار آن ما خود ما خود قرآن را فرستاده ايم و«

 » داريم). مي مصون تبديل زمان محفوظ و از هرگونه تغييرو دستبرد دشمنان و
 فرمايد: مي دريك حديث قدسي ه رسول اكرم

مســلم از حــديث عيــاض .29F1»نزلــت عليــك كتابــا اليغســله املــاء تقــرؤه نــائامً ويقظــانأو«

 كرده است. روايت سپسرحمار
بيـداري   ب ودر خـوا  و توانـد آن را پـاك كنـد    نمـي  كـه آب  ام دهكتابي را برتو نازل كر«
 » )تواني آن را بخواني مي حال هر بخواني (در تواني آن را مي

 فرموده است: ه كه رسول اهللا گويد: مي سعبداهللا انصاري بن  جابر  :از صفات ديگر

كـل  یلـإوبعثـت  ةقومه خاصـ یلإقبيل: كان كل نبي يبعث  حدأاعطيت مخساً مل يعطهن «

 طهـورا ومسـجدا، ةرض طيبقبيل وجعلت يل األ حدأل لت يل الغنائم ومل حتلاُح سود،أمحر وأ

شـهر واعطيـت  ةونرصت بالرعب بني يدي مسـري حيث كان، یصل ةدركه الصالأام رجل يّ أف

 .دان دهبخاري ومسلم اين حديث را اخراج كر 30F2»ةالشفاع

پيامبري فقط بـراي قـوم    هر د،ان دهپنچ چيز به من داده شده كه قبل از من به هيچ كس ندا«
(انـس وجـن)    سياهي يعني براي تمام مخلوقـات  ورخ ولي من براي هر س شد مي مبعوثخود 

از  كه براي هيچكدام از پيامبران قبـل غنائم جنگي براي من حالل است درحالي .ام دهمبعوث ش
هرجـا نمـاز فـرا     جاي سجده قرارداده شد. پاك كننده و زمين براي من پاك، من حالل نبود،

(ولـي بـراي    خـود را بـه جـاي آورد    تواند هرجا كه باشد نمـاز  مي مازهر فردي هنگام ن رسيد،
بوسـيله  . ي مخصوصي نماز بخوانند)ها هتوانستند در عبادتگا مي پيغمبران قبل اينگونه نبود فقط

(يعني دشمن در فاصله يك مـاه از ديـدن    .ام دهترس نيز تا فاصله  يك (ماه) از دشمن ياري ش
بخـاري ومسـلم ايـن     .»اسـت  (منظور شفاعت عظمـي)  اده شدهبه من شفاعت د، ترسد) مي من

 د.ان دهحديث را اخراج كر
 

                                                           
 .)٢٨٦٥( :رقم حديث )٤/٢١٩٧( صحيح مسلم: - ١
 )٥٢١( :) رقم حديث١/٣٧٠( ح مسلم:صحي و )١/٨٦( صحيح خباري: - ٢
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  ه اخالق  رسول اكرم

 تعالي در مورد پيامبرخودمي فرمايد: خداوند سبحانه و

﴿        ﴾   ) :4قلم( 

 » توداراي اخالق ورفتار پسنديده وحميده اي هستي« 
ء از طـرف  مـردان    بـزرگ شـمردن يـك شـي     توجه كـردن و  گويد: مي معبدالسالبن عز 

پس توجه  كند كه آن شيء در زمره چيزهاي مهم و بزرگ قراردارد. مي بزرگ بر اين داللت
گونـه  تعـالي چ  بزرگـان يعنـي خداونـد تبـارك و    بزرگ شمردن از طرف بزرگترين و كردن 

از طرف خداونـد تبـارك وتعـالي     ه (منظور بزرگ شمردن اخالق رسول اهللا ؟!خواهد بود
31Fاست.)

1 
 رفتم و از او در باره اخالق رسول اهللا لپيش عائشه  فرمايد: مي عامر بنهشام بن سعد 

ر مگ (اخالقش طبق قرآن بود) قرآن بود اخالقش، گفت: لعائشه  سوال كردم. ه

﴿ فرمايد: مي جل و عزّ ،كه خداوندقرآن را نخوانده اي        ﴾   ) :قلم

تمام وقت به  با تمام وجود متوجه خدا شوم و مردم دوري كنم و واهم كه ازخ مي :گفتم ؛)4
آيا اين آيه را نخوانده اي كه  اين كار را نكن. گفت:صديقه عائشه  عبادت او بپردازم.

 ﴿ فرمايد: مي خداوند             ﴾  )سرمشق و« )21: احزاب 

 »پيغمبرخدا براي شماست. كردار) و (شيوه پندار وگفتار الگوي زيبايي در
32Fصاحب اوالد هم بوده است ازدواج كرده وهحاليكه رسول اهللا در 

2.  
لـذا هرگـز    را كامل كـرده بـود،   خداوند از همان دوران كودكي تا قبل از بعثت اخالق او

 را در كارهاي بد صرف نكره اسـت و  اناصالً وقتش ،دان دهننوشيب شرا بتي را عبادت نكرده و
 .ندبه صادق وامين مشهور بود انپيش قومش

                                                           
 .٥٨ :صفحه، السول ةدايب – ١
 .)٦/٩١مام امحد (مسند اإل - ٢
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عبـاس هـردو بـراي     و ه نبـي اكـرم   زماني كه كعبه بنـا  شـد،   گويد: مي س عبداهللابن (جابر

دسـتمالتان را روي شـانه تـان     عباس به پيامبرگفت: كردند، مي سنگ حمل ساختن خانه كعبه،
بـه   آن پيامبر به زمين افتادنـد.  بعد از .ندچنين كرده پيامبر ،دهيد تا سنگها اذيت تان نكنند رارق

يعنـي گذاشـتن دسـتمال باعـث      ،دستمالم دستمالم،: سپس فرمودند و هسوي آسمان نگاه كرد
33Fبكارشان ادامه دادند.) و سپس آن را برداشتند افتادنم شد،

1   
  هنيكوي پيامبراكرم خالق وخصوصيات زيبا وي اها هخداوند تبارك وتعالي نمون

﴿ فرمايد: مي راگرامي داشته و           ﴾    ) :159آل عمران( 

 »نرمش نمودي. از پرتو رحمت الهي است كه توبا آنان«

﴿                     ﴾   ) :قبالً . )29فتح

 ترجمه شده است.

﴿                    

       ﴾  ) :به يقين، رسولي از خود شما بسويتان آمد « )128توبه

او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و  كه رنجهاي شما بر
 »مهربان است!

﴿                 ﴾  ) :107انبياء( 

   .»ما تو را جز بعنوان رحمت براي جهانيان نفرستاده ايم (اي پيغمبر)«
را   سعـاص  بن  عمروبن عبداهللا  ي گويد:يسارمبن در صحيح بخاري آمده است كه عطا 

بعضـي   حتماً قسـم بـه خـدا،    گفت: صفت رسول اهللا در تورات چيست؟ :گفتم مالقات كردم،
تـورات نيـز آمـده     درست همـان صـفات در   كه در قرآن آمده است ه ازصفات رسول اهللا

امـت   نده بـراي ترسـان  دهنـده و بشارت  همانا ما تو را به عنوان شاهد، ه اي  نبي :مثالً است.
 تنـدخو  ،ام دهرا متوكل نامي رسول من هستي تو تو بنده من و ،حافظ مردم هستيتو  فرستاديم،

                                                           
 .فظ لهلالو )٧٦)(٣٤٠( :رقم حديث )١/٢٦٧،٢٦٨( وصحيح مسلم: )٤/٢٣٣،٢٣٤( صحيح خباري: - ١
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بدي را با بدي  راه بياندازي، فرياد و داد بازار كسي نيستي كه در كوچه  و سنگ دل نيستي، و

  بخشي. مي كني و مي گذشت بلكه در جواب بدي، ،دهي نمي جواب
ال الـه اال اهللا   (نميميراند) تا ملت ناراست را بوسيله او با گفتن: گيرد نمي خداوند روح او را

قلبهاي مهرشـده را آزاد   چشمهاي كور را بينا كرده وگوشهاي ناشنوا را شنوا، راست نگرداند،
34Fكند. مي رها و

1 
هرگـاه   فرمايـد:  مـي  به آن اشاره كـرده   لآن است كه عائشه  هاز اخالق رسول اهللا

د،آن را كه آسان وسهل تر بوده نچيز مختار شده كه يكي را انتخاب كن بين دو هرسول اهللا
از همـه كـس بـه     ولي اگر گنـاه بـود   نافرماني نباشد، ماداميكه گناه و ،ندكرد است انتخاب مي

مگـر آنكـه بـه     .نـد گرفت نمـي  هيچوقت رسول اهللا بخاطر خود انتقام ،ندبود نسبت به آن دورتر
 .ندگرفت مي شد آنگاه به خاطر اهللا انتقام مي حرمت اهللا بي احترامي

من خـدمتگزار رسـول    گويد: مي سصحيح مسلم آمده است كه انس در صحيح بخاري و
دادم رسـول   مـي  هركاري را كه انجام )ام دهبو هبودم (ده سال در خدمت رسول اهللا هاهللا

دادم هيچگاه به  ام نميكه چرا آنرا انجام داده اي يا اگركاري را انج گفت: نمي به من هاهللا 
 را اين كار  را انجام ندادي.چگفت كه  نمي من

شـوخي كـردن بـا     بـازي كـردن و  ايشـان  فروتنـي   تواضع و هاز نمونه اخالق رسول اهللا
بـرادري   نيكوتربـود،  اخالقـش از همـه زيبـاتر و    هرسول اهللا گويد: مي  سانس  بود، ها هبچ

انس ميگويد زمـاني كـه رسـول     ه از شير باز شده بود.تاز شد، مي داشتم كه به او ابوعمير گفته
(نغيراسـم مصـغرنغر اسـت بـه      اي اباعمير نغير چكـار ميكنـد؟   آمده واو را ديد فرمود: هاهللا

 بـازي  بـا او  شكه آنحضـرت  كه برادرش دانست  :گويد مي انس بچه گنجشك) معناي بلبل،
35F(متفق عليه) .ندا گفتمحبت كردن به او اين ر وخي وپيامبر به جهت ش و د.نكن مي

2 
 
 

                                                           
 .)٣/٢١( صحيح خباري: - ١
 .فظ لهل) وال٢١٥٠( :يثرقم حد )٣/١٦٩٢،١٦٩٣( وصحيح مسلم: )٧/١٠٢،١١٩( صحيح خباري: - ٢
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  ه شمايل حضرت رسول اهللا

 را از تمام جهـات بـه حـد كمـال رسـانده بـود،       هاهللا سبحانه وتعالي به حقيقت رسول ما
هـم   و لـذا هـم از جهـت ظـاهر زيبـاترين كـس،       باطن را به او عطا كـرده بـود،   زيبايي ظاهر و

تـوان   مـي  (ظاهري اخالقـي)  هاز صفات خلقي رسول اهللا زيباتر بود. اخالقش از همه بهتر و
 كرد از جمله آن:ي شايان ها هاستفاد
 كيفيـت و  احـوال و  هر انـدازه ايمـان مسـلمان بـه نسـبت اوصـاف و       ؛زياد كردن ايمان -1

محبـت او   كند تـا ايمـان او كـاملتر و    مي به همان اندازه به او كمك چگونگي آنها بيشتر باشد
 بيشتر باشد. هنسبت به  رسول اهللا 

ن الشـيطان إين فـآر ين يف املنـام فقـدآمـن ر«: ندفرمود هنبي اكرم گويد: مي  سنسا-2

 36F1»ةربعني جزء من النبوأو ةمن جزء من ستؤيا املؤاليتمثل يب ور

زيـرا   هركس كه من را در خواب ببيند بمانند آن است كه من را در بيداري ديـده باشـد،  «
شـش   من  جزئـي از چهـل و  ؤديدن  مخواب  تواند خود را بصورت من درآورد و نمي شيطان

 »جزء پيامبري است.
را در زنـدگي نداشـته اسـت     ايشـان توفيق ديدن  آمده وههركس كه بعد از رسول اهللا و

بـراي اينكـار آثـار     و بشناسـد،  را ايشـان  توانـد  مـي  فقط بوسيله آشنايي با صفات آن حضـرت 
 آن: از جمله باشد مي  هبيان كننده صفات رسول اهللا شصحيح صحابه 

 ي وسـيع وگشـاد  هـا  هشـان  ،نـد چهارشانه بود هرسول اهللا گويد: مي سعازب بن براء  -1
را در لباس مايل به قرمز ديدم كـه ابـدا    ايشان رسيد، مي انگوشش تا نرمة انموهاي سرش هداشت

كند  مي ابواسحاق از پدرش روايت نديده بودم. يوسف پسر ايشانكسي را شيرين جمال تر از 
37Fرسيد. مي انيشها هتا شان ناكه موي سرش

2 
گ كه به هم نزديـك  قشندندان  داراي دهان و هرسول اهللا گويد: مي سسمره بن  جابر

 ند.ي الغر بودها ههمچنين داراي پاشن ،ندكشيده بود چشماني بزرگ و و بودند

                                                           
 .)٢٢٦٦(: رقم حديث )٤/١٧٧٥( وصحيح مسلم: )٨/٧١،٧٢( صحيح خباري: - ١
 .)٤/١٦٥( صحيح خباري: –  ٢
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 نـه كوتـاه)   و (نـه بلنـد   داراي قـدي متوسـط   هرسول اهللا گويد: مي س ابوطالببن علي 

موهاي وسـط سـينه    سري درشت داراي مفصلهاي قوي، ،ندپاهاي درشت داشت و دستها ،بوده
د نـ خواه مـي  مثل اينكه از سرازيري ،ندرفت مي سنگين راه خيلي متين و، بلند بود يشانتا شكم ا
وگفتـه  ، رمذي اين حديث را اخـراج كـرده  ت .ام دهندي ايشانهيچگاه كسي را مثل  دنپايين بياي

38Fكه حديث صحيح است.

1 
ي هـا  همـژ  ،بودنـد  چشماني درشـت و  داراي سري درشت هرسول اهللا گويد: مي سعلي

مايـل بـه    انچشمانش گويد: مي حسن كه يكي از رجال اسناد است، بلندبود، انچشمان مباركش
 هرگـاه راه  درشـت بودنـد،   اندوپايشـ  نوراني بود دو كف و و زياد سفيد انريشش. بود يسرخ

 متـين راه  سـنگين وآرام و  گويـد:  مي حسن. دنرو مي يي راهمثل اين بودكه در سرباال ندرفت مي
 بطوركامـل بـه او نگـاه   نـد  كرد مـي  يـا نگـاه  نـد  كرد مـي  زماني كه به كسي توجـه  و ند،رفت مي
39Fامام احمد اين حديث را اخراج كرده است.ند. كرد مي

2 
مـدح وتعريفـي اسـت بـراي     و شـانه   دست قوي بودن گويد: مي قفائشري در كتاب الخزم

40Fقدرت دست آنها بيشتر است. و زيرا دراين حالت نيرو؛ انمرد

3 
(قـوي)  درشـت   اناعضايش هاين است كه رسول اهللا از ذكر روايت بطوركلي منظور  و
 بود.

  هرسالت رسول اهللا داليل اثبات گواهي بر

 .داست مستلزم داشـتن چنـدين شـرط اسـت    رسول خه اينكه محمد اما اثبات گواهي بر
ن كامل ثابت كنيم يقي يعني بايد با ايمان و ست ويشانرسالت ا و يشانان به امهم ترين آنها ايم

 حق است.ه رسول اهللا پيامبري كه 
 .ندارد وجوديشان پيامبري ا ترديدي در رسالت و هيچ شك و

                                                           
 .)٣٦٣٧(: رقم حديث )٥/٥٩٨( (سنن التزمذي) – ١
 .)١/٨٩،١٠١( مسنداالمام امحد – ٢
 .)٣/٣٧٧(: الفائق يف غريب احلديث للزخمشري - ٣



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               44

﴿     ﴾   ) :محمدرسول خداست« ) 29فتح.« 

 . …عجم و عرب و؛ براي عموم بشريت است يشانرسالت و پيامبري ا و 
 فرمايد: مي خداوند سبحانه وتعالي

﴿                 ﴾  ) :158اعراف( 

 »من فرستاده خدا بسوي جملگي شما هستم بگو: (اي پيغمبر به مردم)«

﴿                ﴾   ) :28سباء( 

بـيم   و ما تو را براي جملگي مردم فرستاده ايم تا مژده رسان (مومنـان بـه سـعادت ابـدي)    «
 »  باشي دهنده (به شقاوت سرمدي)

النـاس  یلـإوبعثـت  ةقومـه خاصـ یلـإوكان النبي يبعث  …« مي فرمايد:هرسول اهللا 

 فرمايد: مي همچنين قبالً ترجمه شده است و »ةعام

ثـم يمـوت ومل  هيودي والنرصاين، ةمحد من هذه األأبيده اليسمع  يب  دوالذي نفس حمم«

 صحيح مسلم 41F1»صحاب النارأال كان من إ به، رسلتُ أمن بالذي ؤي

نصـراني   قسم به ذاتي كه نفس محمـد در دسـت اوسـت هـركس از ايـن امـت يهـودي و       «
ايمان نيـاورد از   ام دهبه آنچه كه من بخاطر آن فرستاده ش سپس بميرد وو رسالت من را بشنود 

 صحيح مسلم .»اهل جهنم خواهد بود
 باشد. مي شامل تمام جنيها هم هرسالت رسول اهللا ،بله

﴿                        

                ﴾    ) :29احقاف( 

 ) زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانـه كـرديم تـا   خاطرشان ساز (اي پيغمبر!«
 گـوش فـرا   خـاموش باشـيد و   بـه يكـديگر گفتنـد:    هنگامي كه حاضـرآمدند  قرآن را بشنوند،

                                                           
 .)١٥٣( :رقم حديث )١/١٣٤( صحيح مسلم: - ١
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عوت كنندگان به سوي د به عنوان مبلغان و به پايان آمد، هنگامي كه (تالوت قرآن) …دهيد

 ».قوم خود برگشتند

﴿                            

﴾  ) :31احقاف( 

اهانتـان را  اي قوم  با امتحان فراخواننده الهي را بپذيريد،وبـه او ايمـان بياوريـد،تا خـدا گن    «
 »پناه خود(محفوظ ) دارد دراز عذاب دردناك بيامرزد،وشما را 

﴿                         

         ﴾  ) :32احقاف( 

در  را از دستيابي به خود وندتواند خدا نمي ي را نپذيرد،هركس هم سخنان فراخواننده اله«
چنـين كسـاني در گمراهـي    ، يـاوري نيسـت   هـيچ ولـي و   خدا براي او جز و زمين ناتوان كند،

 ».آشكارهستند
بنده  ه اعتقاد و ايمان به اينكه محمد يشانرسالت ا و هايمان به رسول خدا ةدوم نشان

 .نبايد تكذيب شود فرستاده خداست و رسول و و ،شودنبايد عبادت  اي از بندگان خداست و
ي ديگر ايمان  به او :اعتقاد وايمان به اينكـه او خـاتم پيـامبران اسـت وكتـاب او      ها هاز نشان 

قرآن آخرين كتاب نازل شده وحفاظت شده براوست وشريعت او ناسخ شريعت هاي قبـل از  
 باشد. مي او

 ﴿ فرمايد: مي وجل خداودند عزّ                

   ﴾  ) :40احزاب( 

بلكـه فرسـتاده    نـه ديگـري) نبـوده و    و (نه زيد هيچيك از مردان شما (نسبي) پدر محمد« 
  »خدا وآخرين پيامبران است.
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﴿                           

                            

                   ﴾   ) :157اعراف( 

 كنند از فرستاده (خـدا،  مي كساني كه پيروي )دهم به مي بويژه رحمت خدا را اختصاص«(
(وصـف   انجيل داند) در تورات و نمي (خواندن ونوشتن را امي كه) پيغمبر همحمدمصطفي

 و دارد، مـي  از كـار زشـت بـاز    و دهـد  مي اوآنان را به كار نيك دستور يابند. مي نگاشته را) او
 زنجيـر را از  بنـد و  سـازد و  مـي  ناپاكها را بر آنـان حـرام   نمايد و مي را بر ايشان حالل ها هپاكيز

 ».ميآورد ايشان بدر

﴿                           ﴾  ) آل

 )85عمران: 
او در  شـود و  نمـي  شريعت) اسالم آييني برگزيند از او پذيرفتـه  يين و(آ از وكسي كه غير«

 »خرت از زمره زيانكاران خواهد شد.آ
 و باشـد،  مـي  به يقين جـزء عقايـد ثابـت آنهـا     تمام مسلمانان براين مسئله اتفاق نظر دارند و

ه آمـد  يشـان حقانيـت رسـالت ا   و هاعتقاد به رسـول اكـرم   آيات زيادي در رابطه با ايمان و
 فرمايد: مي تعالي اهللا سبحانه و كنند. مي است كه صراحتاً به اين مسئله اشاره

﴿                     ...﴾  )ء: نسا

170( 
برايتـان   ديـن حـق را   واز جانب خدا به سويتان آمده است  پيغمبري (محمدنام)! اي مردم«

ــه ســود  كــه ايــن كــار) فرصــت را غنيمــت شــمريد، (و پــس ايمــان بياوريــد آورده اســت، ب
  ». …شماست
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﴿                          

                             

                    ﴾   ) :158اعراف( 

 عجم سياه و من فرستاده خدا به سوي همه شما (اعم از عرب و بگو: (به مردم) اي پيغمبر!«
 جـز او معبـودي نيسـت.    زمين ازآن اوسـت.  خدايي كه آسمانها و تم.هس سرخ) و زرد و سفيد

آن ؛فرســتاده اش بــه خــدا و پــس ايمــان بياوريــد گردانــد. مــي زنــده ميرانــد و اوســت كــه مــي
از او پيـروي كنيـد تاهـدايت    ، سـخن هـايش دارد   پيغمبردرس نخوانده اي كه ايمان به خـدا و 

 ».يابيد

﴿                              … .﴾  

 )136نساء: (
پيغمبرش نازل  كتابي كه بر و (محمد) پيغمبرش به خدا و اي كساني كه ايمان آورده ايد،«

 ». …ايمان بياوريد (قرآن نام دارد) كرده است و

﴿                        

                              

                                   

       ﴾  ) :82 -81آل عمران( 

پيـروان   پيغمبـران (و  (يكايـك)  از پيمـان موكـد   هنگامي را كه خداونـد  (بخاطر بياوريد)«
(دعـوت او   پس از آن پيغمبري آيد و فرزانگي به شما دهم و گرفت كه چون  كتاب و آنان)

 آوريـد و بايد بدو ايمـان   آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، موافق بادعوت شما بوده و)
پيمـان مـرا بـر ايـن      اقـرار داريـد و   آيا (بـدين موضـوع)   گفت: بديشان) (و وي را ياري دهيد.
پـس گـواه    خداوند بديشـان)گفت: ، فرمان را پذيراييم (و اقرارداريم گفتند: كارتان پذيرفتيد؟

 ) پس هركه بعد از اين (پيمـان محكـم از ايمـان بـه    81باشيد ومن هم با شما از زمره گواهانم (
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كافران به انبيـاء   بيرون روندگان از شرع خدا و (و از زمره فاسقان روي گرداند، اسالم) پيغمبر

 ».)82است( از اول تا آخر)
رسول خداست اين است كه آنچـه را   هي اثبات گواهي بر اينكه محمدها هيكي از نشان

را بـه سـوي    يشاندعوت ا گفته است تصديق كنيم و چه را هر كه دستور داده است اطاعت و
قـرارداده   هزيرا خداوند اطاعـت خـود را درطاعـت از رسـول     ؛دهيممي خداپرستي جواب 

آورده هدر بسياري ازآيات قرآني اطاعت از خود را همراه با اطاعت  از رسـول اهللا  ، واست
 است.

  ﴿ فرمايد: مي وجل خداوند عزّ و      ﴾  ) :80نساء( 

جـز   حقيقت از خدا اطاعت كرده است (چرا كـه پيغمبـر   در كه از پيغمبر اطاعت كند،هر«
جز از چيزي نهـي نميكنـد كـه     و باشد، دهدكه خداوند بدان دستور داده نمي به چيزي دستور

  ».…خدا از آن نهي كرده باشد)

﴿        ﴾   ) :54نور( 

ــر از خــدا و بگــو:« ــد از پيغمب ــانگرآن   اطاعــت كني ــان بي (اطاعــت صــادقانه اي كــه اعمالت
   ».…باشد)

 فرمايد: مي وجل وخداوند عزّ

﴿                    ﴾    ):59 نساء( 

(محمدمصطفي  از پيغمبرخدا قرآن) و روي ازپي (با اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا«
فرمـانبرداري   فرماندهان مسلمان خـود  از كارداران و اطاعت كنيد و )يشانتمسك از سنت ا با

 ».مجري احكام شريعت اسالم باشند) حق گرا بوده و (مادام كه دادگر و كنيد
 هخوشبختي را به اطاعت رسول اكرم سعادت و هدايت وهم چنين خداوند متعال 

﴿ فرمايد: مي وابسته كرده است و                     

                                      

  ﴾   ) :54نور( 
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(اطاعـت صـادقانه اي كـه اعمالتـان بيـانگر آن       از پيغمبرخدا اطاعت كنيـد  از خدا و بگو:«

انجـام   پيغمبـر خداسـت)   و (كه محمـد  او بر روي گردان شديد، اگر سرپيچي كرديد و باشد)
از عهـده   (آن تبليغ رسالت اسـت و  دوش وي نهاده شده است و هر چيزي واجب است كه بر

 شما هم انجام چيزي واجب است كه بـر  بر و ر خود را كرده است)كا اش هم برآمده است و
اگر از او اطاعـت  و  عبادت مخلصانه است) دوش شما نهاده شده است (كه اطاعت صادقانه و

 بـر  درهرحـال) ، گرديـد  مـي  سـعادت دو جهـان نائـل    به خيـر و  (و كنيد هدايت خواهيد يافت
 .»تبليغ آشكارنيست چيزي جز ابالغ روشن و پيغمبر
در رديف اشرف مخلوقات قرار  رسول او اطاعت كند، خداوند هر كس را كه از خدا و و

 داده است.

﴿ فرمايد: مي وجل پس خداوند عزّ               

                   ﴾   ) :نساء

69( 
اطاعـت   رضا به حكم ايشـان)  (با تسليم در برابر فرمان آنان و پيغمبر كسي كه از خدا و و«
(مقربـان   كـه  همنشين كساني خواهد بـود  همراه و) و (در روز رستاخيز به بهشت رود او كند،

 نمـوده اسـت و   مشمول الطـاف خـود   (و (هدايت)داده است متخداوند بديشان نع درگاهند)
 آن مقربـاني كـه او همدمشـان خواهـد بـود      آنان  تمـام كـرده اسـت.    بزرگواري خويش را بر

بـر راه آنـان    و راستگويان كه پيغمبران را تصـديق كردنـد   راستروان (و از پيغمبران و عبارتند)
 (يعنـي سـاير   شايسـتگان  و خـدا فـدا كردنـد)   (يعني آنان كه خـود را در راه   شهيدان و رفتند)

آنـان چـه انـدازه دوسـتان      عبادت آراسته شـد)  طاعت و برونشان به زيور بندگاني كه درون و
   »خوبي هستند!

 حتي خداوند رستگاري بزرگ را كه همان داخل شدن در بهشت است  به اطاعت از خـدا 
 :رسول او  متعلق گردانيده است و

﴿                          

         ﴾   ) :13نساء( 
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باطـل)   و(در ميان حـق   حدود خدا سهام مواريث) وصيت و (احكام راجع به يتيمان و اين«

خـدا او را بـه    اطاعـت كنـد   د)انـ  دهدستور داپيغمبرش درآنچه بدان  و هر كس از خدا است و
ايـن پيـروزي    مانند و مي جاودانه درآن كند كه درآنها رودبارها روان است و مي باغهايي وارد
  .»بزرگي است
رسـالت   گفتـه اسـت همـان اثبـات گـواهي بـر      هتاييد آنچـه را كـه رسـول اهللا    تصديق و

شـخص  اينصورت  غير در شود، مي كامل تاييدكردن، اين گواهي فقط باتصديق و ست ويشانا
تصـديق   را هخداوند مسلماناني را كه نبي اكـرم  .منافق است دروغگو ومسلمان نبوده بلكه 

 فرمايد: مي وكند  مي توصيف تعريف و د،ان دهتاييد كر و

﴿                   ﴾  ):33 زمر( 

از سـوي خـدا بـه مردمـان ابـالغ       (و دانـ  دهصـداقت را بـا خـودآور    قـت و يكساني كه حق«
برابـرآن رفتـه انـد كـه      صداقت راباور داشته اند(و آنان كه حقيقت و و دكه پيغمبرانند)ان دهكر

  ».منانند)آنان پرهيزگاران واقعي اندؤم
 صـداقت را بـا   قيقـت و كسـي كـه ح   گوينـد:  مـي  زيدابن  پسرانش و ربيع و قتاده، مجاهد،

 گويـد:  مـي  اسـلم بـن  زيـد  بـن  عبـدالرحمن   و اسـت.  ه خودآورده است همـان رسـول اهللا  

﴿            ﴾ ــور ــول اهللا منظ ــت وهرس  ﴿ اس ﴾    ــلمانان ــان مس هم

 هستند.

﴿                          

     ﴾  ) :32زمر(  

صـداقت را   حقيقـت و  و بندد، مي دروغ خداوند چه كسي ستمكارتر است از كسي كه بر«
  ».مأواي كافران در دوزخ نخواهد بود؟ آيا منزل و كند؟! مي تكذيب كه بدو رسيده است،

آنچـه كـه از قـرآن     را در مـورد  هرسـول اهللا  ةكه گفتـ در سوره مدثر در مورد كسي  و
 فرمايد: مي وجل خداوند عزّ كند، مي تكذيب آورده است،
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﴿                            

                                  

                                   

                                

                ﴾) :26 -11مدثر(  

 ام دهثـروت بسـياري بـدو دا    ) و11(  ام دهتنها آفري مرا واگذار با آن كسي كه او را تك و«
) و وسـايل زنـدگي را از هـر نظـر بـراي او فـراهم       13كه حاضرند ( ام دهپسراني بدو دا ) و12(

چرا  شد) اهد(چنين نخو هرگز )15( .گذشته از اين اميدوارست كه بيافزايم ! ) و14ساخته ام (
 ) به زودي او را به باال رفتن از گردنه (مشـكالت و 16ستيزه جوست. ( كه با آيات ما دشمن و

طرحـي   نقشـه و  بينديشدو قرآن) و (براي مبارزه با پيغمبر ) او17ميدارم ( وا معضالت زندگي)
از ) بـ 19چه طرحـي كـه ريخـت (    و چه نقشه اي كه كشيد ) مرگ بر او باد!18را آماده كرد (

دقـت   هم نگريسـت و  ) باز20( چه طرحي كه ريخت و مرگ بر او باد! چه نقشه اي كه كشيد
 ) بعـد واپـس رفـت و   22( تخـم كـرد   شتابگرانه اخم و ) سپس  چهره در هم كشيد و21كرد (

باشـد   نمـي  (پيشينيان) (قرآن) چيزي جز جادوي منقول اين ) آنگاه گفت:23(  گردن افراخت
بـه   سازيم و مي ) هرچه زودتر او را داخل دوزخ25ان انسانها نيست () اين چيزي جز سخن24(

 ».)26سوزانيم ( مي آن
تعالي درباره كساني كه پيامبران او را تكـذيب   تقدير خداوند تبارك و به حقيقت سنت و

 فرمايد: مي پستي است  همانطور كه خواري و كنند عذاب و مي رد و

﴿             ﴾   )14: ص(  

 [ هر يك از اين گروهها پيغمبران را تكذيب كرده وعذاب من گريبانگيرشان گشته است] 

﴿                                      

              ﴾  ) :44مؤمنون(  



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               52
اقوامشان  روانه كرديم و سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري (به سوي اقوامشان )«

 (ديــار ةدروغگـو ناميدنـد مــا هـم يكــي را بـه دنبـال ديگــري روانـ       آنـان را تكـذيب نمــوده و  
باد اقوامي كه بـي   نابود، نموديم ديگران)مايه عبرت ( قل مجالس وايشان را نُ نيستي)كرديم و

 ».بي باورند ايمان و
فرمـوده خداونـد    قبـول كـرد   را جـواب داد و هدليل اينكه حتما بايد دعـوت رسـول اهللا  

 :تعالي است تبارك و

﴿                         ﴾   )24فال: ان(  

هنگامي كـه شـما را بـه     دستور پيغمبر او را قبول كنيد اي مومنان! فرمان خدا را بپذيريد و«
 ».چيزي دعوت كند كه به شما زندگي بخشد

اطاعت  تعالي دستور داده است كه از رسول او اطاعت كنيم، در اين آيه خداوند تبارك و
مـردم را بـه سـوي آن      هنچه رسـول اهللا آ را با اطاعت از خود همراه كرده است و يشاناز ا

زندگي كردن همـراه   آن است و بقاء ايشان در حيات ناميده است و كند زندگي و مي دعوت
 كند. مي بي ايماني دور حالت كفر و با دستورات اسالم آنان را از مردن در

، جـواب ندهنـد   يشـان ترسـانداز اينكـه بـه دعـوت ا     مـي  دارد و مي در نتيجه مردم را برحذر
 فرمايد: مي همانطور كه

﴿                               

                 ﴾   ) :50قصص(  

به تو جواب ندادند بدان كه ايشان فقط از هواهـا   و) را نپذيرفتند تو (اين پيشنهاد پس اگر«
 آن كسي است كـه  از سرگشته تر آخر چه كسي گمراه تر و كنند! مي هوسهاي خود پيروي و

 (بـدان شـده)   بدون اينكه رهنمودي از جانب خدا هوس خود پيروي كند از هوي و دين) (در
   ».كند نمي هدايت (به سوي حق) امسلما خداوند مردمان ستم پيشه ر باشد؟!

، يـاري  يشـان دوست داشتن ا محبت و ،هرسالت رسول اهللا ي اثبات گواهي برها هاز نشان
بعـد از وفـات    باشـد و  مـي  يشـان احترام گذاشتن به ا و يشانپيروي كردن از ا كردن، متابعت و

 .است يشانهمان ياري دادن ا هروش رسول اكرم راه و تبعيت از سنت وهرسول اكرم
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 :استهايشان  فرموده خود هدوست داشتن رسول اهللا دليل محبت و و

  42F1»هدليه من والده وولإحب أكون أ یحدكم حتأمن ؤفوالذي نفيس بيده ال ي«

شـود مگـر    نمـي  قسم به ذاتي كه جان من در دست اوست هيچيك از شما ايمانش كامـل «
 »  باشم. ش محبوب ترفرزند و) مادر و(اينكه من به نزد او از پدر 

 :ندفرمود هگويد كه رسول اهللا  مي سانس

 متفق عليه    43F2» مجعنيأليه من والده وولده والناس إحب أكون أ یحدكم حتأمن ؤالي«

 مــادر و و مگــر اينكــه مــن بــه نــزد او از پــدر شــود نمــي هيچيــك از شــما ايمــانش كامــل«
 »همه مردم محبوب تر باشم فرزندانش و

 :دان دهفرموهو رسول اكرم

   44F3».…ليه مما سوامهاإحب أن يكون اهللا ورسوله أيامن اإل ةحالو جدثالث من كن فيه و«

 سه خصلت هستند كه در هـركس موجـود باشـد آن شـخص لـذت و     «فرمود:   هپيغمبر
ديگـري   هرچيـز  پيغمبرش را از هركس و و آن است كه خدا كند مي حالوت ايمان را درك

 .»...  دوست داشته باشد بيشتر
كند كسي را كه محبت ودوستي افرادوخـانواده وكسـان    مي بحانه وتعالي تهديدخداوند س

 كند. مي خود را برمحبت اهللا ورسول او مقدم

 ﴿ ومي فرمايد:                  

                            

                            

  ﴾    ) :45)24توبهF3 

                                                           
 .)٧٠)(٤٤(: رقم حديث )١/٦٧( صحيح مسلم: - ١
 )٦٨ و ٦٧( )٤٣( رقم حـديث:  )١/٦٦( وصحيح مسلم: ،فظ لهلوال )،٥٦/٨( و )١/٩،١٠( صحيح خباري: - ٢

 . س من حديث انس
 .)٧/٢١٨(: فظ له وصحيح خباريلوال )٤/٣٣٦( االمام امحد مسند - ٣
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اموالي كه فراچنگش  شما و ةقبيل قوم و همسران و برادران و و نپدران و فرزندا اگر بگو:«

منـازلي كـه    ترسـيد و  مـي  بي رونقـي آن  تجارتي كه از بي بازاري و گاني وزربا و آورده ايد،
در  در راه او محبـوبتر باشـد   جهـاد  پيغمبـرش و  و نظرتان از خـدا  مورد عالقه شماست اينها در

خداوندكسان نافرمـانبردار   فرستد) مي (عذابش را كند مي اانتظار باشيد كه خداوند كار خود ر
   ».نمايد نمي را هدايت

قسم بـه خـدا اي رسـول خـدا      مي گويد:هبه رسول اكرم   س خطاببن زماني كه عمر 
 :فرمود هدوست دارم پيامبر از خودم بيشتر من تو را از همه چيز بغير

 ..»ه من نفسهليإحب أكون أ یحدكم حتأمن ؤوالذي نفيس بيده ال ي«

شـود مگـر    نمـي  قسم به ذاتي كه جان من در دست اوست هيچيك از شما ايمانش كامـل «
 »اينكه من به نزد او از خودش هم محبوب تر باشم.

اآلن قسـم بـه خـدا     گفـت: هبعد از شنيدن اين فرموده رسول اكرم سفاروق سپس عمر 
 اي عمر. ن ايمانت تكميل شداآل رسول اهللا فرمود: .را از خودم هم بيشتر دوست دارم شما

فرمـوده خداونـد    هبـزرگ شـمردن رسـول اكـرم     احترام گذاشتن و دليل ياري داد ن و
 فرمايد: مي تبارك وتعالي است كه

﴿                             

   ﴾ ) :157اعراف( 

از نـوري   و وي را ياري دهنـد،  از او حمايت كنند و پس كساني كه ايمان بياورند به او و«
همسان نور مايه هدايت مردمان است و) بهمراه او نازل شده  پيروي كنند كه (قرآن نام است و

 ».است بيگمان آنان رستگارند
 فرمايد: مي و

﴿                                  

    ﴾   ) :9 -8فتح(. 
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پيغمبرش ايمـان   ) تا به خدا و8بيم دهنده فرستاديم( مژده رسان و ما تو را به عنوان گواه و«

 شـامگاهان بـه تسـبيح و    سـحرگاهان و  او را بـزرگ داريـد و   ا را يـاري كنيـد و  خد بياوريد و
   ».)9تقديسش بپردازيد(

 ﴿ فرمايد: مي و                     ﴾   ) آل

 .)81عمران: 
 ايمان بياوريد و تصديق نمايد بايد بدوآنچه را كه با خود داريد  پس ازآن پيغمبري آيد و«

 »وي را ياري دهيد.
 فرمايد: مي تعريف كرده و تعالي گروهي از مومنان را توصيف و خداوند تبارك و

﴿                           

                     ﴾   ) :8حشر(. 

امـوال خـود بيـرون     كاشـانه و  همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كـه از خانـه و  «
پيغمبـرش را   خـدا و  و خواهنـد  مـي  خشـنودي او را  آن كساني كه فضل خـدا و  د.ان دهرانده ش

 ».نان راستاننداي دهند. مي ياري

﴿ فرمايد: مي منزه خداوند پاك و و       ﴾   ) :40توبه(. 

 ».ه استپيغمبر را ياري نكنيد خدا او را ياري كرد اگر«

 ﴿ فرمايد: مي خداوند و                  ﴾   ) :نور

63(. 
 ».به شمار نياوريد دعوت پيغمبر را در ميان خويش همسان دعوت برخي از برخي از خود«

﴿ فرمايد: مي اهللا بزرگ و                  

                               

    ﴾   ) :56 -55مائده(. 
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خاضـعانه نمـاز را بـه     دوست شمايند كه خاشـعانه و  مناني ياور وؤو م پيغمبراو تنها خدا و«
يـاري بپـذيرد بـي     ي ومنان را به دوستؤم پيغمبر او و هركس كه خدا و و )55( آورند مي جاي

 ».)56ترديد حزب اهللا پيروز است(

 ﴿ فرمايد: مي وجل خداوند عزّ و                     

                             ﴾   

 )4تحريم: (
اگـر بـر    چرا كه  دلهايتان منحرف گشته اسـت و  ،توبه كنيد اگر به سوي خدا برگرديد و«

 شايسـته و  مومنان خـوب و  رئيل وبج ،عالوه از خدا ضد او همدست شويد خدا ياور اوست و
 ».فرشتگان پشتيبان او هستند

 شـود:  مـي  داخـل   هرسالت رسول اهللاز جمله مواردي كه در مجموعه اثبات گواهي بر 
 و -3 هاجــراء شــريعت رســول اهللا -2 هدر مقابــل دســتورات رســول اكــرم شــدن تســليم

بـه ايـن دليـل كـه      يشـان اطمينـان بـه قضـاوت ا    رضـايت و  -4 يشانداوري بوسيله ا قضاوت و
 فرمايد: مي خداوند

﴿                        

                          

                   ﴾   )95ء: نسا( 

نيستند كه بـا   نشينند با مسلماناني برابر مي در منازل خود) روند و نمي (به جهاد مسلمانانيكه«
كنند خداوند مرتبه بااليي را نصـيب مجاهـدان كـرده اسـت      مي جان در راه يزدان جهاد مال و

 نشـيناني كـه داراي عـذر موجـه باشـند)     كه باالتر از درجه خانه نشينان است مگر چنـين خانـه   
خداونـد مجاهـدان را بـر وانشسـتگان      مقام زيبا وعده داده است و به هريك منزلت و خداوند

 ».بزرگ برتري بخشيده است دادن اجر فراوان و (بدون عذر) با
از آنها تعريف  خداوند تبارك وتعالي درآيه زير يكي از صفات مومنان را فرموده است و

 فرمايد: مي و كند يتمجيدم و
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﴿                                    

            ﴾   ) :51نور(.  

وند تـا ميـان آنـان داوري كنـد     شـ  وانـده فرا خ پيغمبرش مومنان هنگاميكه به سوي خدا و«
 ».رستگاران واقعي ايشانند و، اطاعت كرديم شنيديم و گويند: مي تنها اين است كه انشسخن

خود را مسـلمان   ،و اعتقاد دروني خداوند سبحان در مورد منافقان كه بر خالف باطن خود
 فرمايد: دهند مي مي نشان

﴿                               

                                 

                           

                     ﴾.. 

ز ايـن  اما پـس ا ، يمرداطاعت ك از اوامرشان)( ايمان داريم و پيغمبر به خدا و گويند: مي و«
 از حكـم قضـاوت شـرعي)    و ادعاءگروهي از ايشان (از شركت در اعمال خير همچون جهاد،

 ) هنگـامي كـه آنهـا بـه سـوي خـدا و      47( من نيستندؤحقيقت م آنان در و شوند مي رويگردان
 شـوند  مـي  بعضـي از آنـان رويگـردان    تا در ميانشان داوري كند شوند مي پيغمبرش فرا خوانده

حـق را بـه    نمايـد و  مي هم دادگرانه عمل پيغمبر حق به جانب ايشان نيست و دانند مي (زيراكه
داننـد داوري بـه نفـع آنـان      مـي  (چـون  ) ولي اگر حق داشـته باشـند  48() دهد مي صاحب حق
 (در يـا  اسـت؟  آيا در دلهايشان بيماري (كفر) آيند. مي با نهايت تسليم به سوي او خواهد بود)

بلكـه   پيغمبـرش برآنهـا سـتم كننـد؟     ترسند خـدا و  مي ند؟ آياترديد دار حقانيت قرآن شك و
 ».)50( خودشان ستمگرند

 شـديداً اصـرار   از آنهـا پـرده برمـي دارد،    خداوند تعالي عالوه بر اينكه كار آنها را رسوا و
 :روش خود را ترك كنند داردكه راه و
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﴿                                

                                  

                               

   ﴾   ) :61 -60نساء(. 

 نازل شده و تو گويند كه آنان بدانچه بر مي كني از كساني كه نمي (اي پيغمبر) آيا تعجب«
گـام  بـه هن  ،لي با وجود تصـديق كتابهـاي آسـماني   (و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند

حال اينكه بـه ايشـان فرمـان داده شـده      و خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند مي اختالف)
خواهد كه ايشـان   مي اهريمن و (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند است كه

(تا قـرآن   زماني كه بديشان گفته شود به سوي پيغمبر روي آوريد ) و60( را بسي گمراه كند.
كنند  مي منافقان را خواهي ديدكه سخت بر تو پشت رهمنمودتان دارد) براي شما بخواند و را
 ».)61(دارند مي ديگران را هم از تو باز گريزند و مي از تو و

در  هسـنت رسـول اهللا   ةبوسـيل  لذا اجراي قانون توسط شريعت خداوند تبارك وتعالي و
اجراي اين قـانون از طـرف    تحكيم و همچنين ، وبر تك تك آنها بزرگي، حق هر كوچك و

(به شرطي كه مطابق  كساني كه اجراي حكومت در دست آنهاست رهبران و حاكمان شرع و
 كسـاني كـه تحـت االمـر آنهـا هسـتند،       زيردسـتان و  بـر  كننـد)   رسول او برخورد قانون خدا و

بـراي   ،دوري كـردن از آن  پرهيـز و  هيچ دليلي براي عدول نمودن و و حتمي است، واجب و
زيرا اين دليلي براي اثبات گواهي بركلمه طيبـه ال الـه اال    من مسلمان وجود ندارد.ؤيك فرد م

 اهللا و محمد رسول اهللا  است.
شـهادت بـزرگ گـواهي بـر رسـالت حضـرت        از داليل ديگر براي اثبـات ايـن گـواهي و   

يشـان  همچنين ايـن اسـت كـه در مـدت حيـات ا      و ايشان است.پيروي  از سنت  و  همحمد
 كنيم. هعجارمبعد از وفات ايشان به سنت ايشان  هنگام اختالف به آن حضرت مراجعه كرده و

مطلقـا   فكر ديگري مقدم داشته و نظر و ي وأهر ر را برهروش رسول اهللا بايد سنت و و
 دشمني كنيم. نبايد با آن مخالفت و
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 فرمايد: مي وجل خداوند عزّ

﴿                           

 ﴾   ) :21احزاب( 

 بـراي شماسـت.   پيغمبرخـدا  كـردار)  و گفتـار  ( شيوه پندار و الگوي زيبايي در سرمشق و«
خداونـد را   اشته باشند وروز قيامت د اميد به خدا و براي كساني كه (داراي سه ويژگي باشند)

 ».بسيار يادكنند

﴿                 ﴾   ) :7حشر( 

از چيزهـايي   آورده اسـت اجراءكنيـد و   احكام الهي) (از چيزهايي را كه پيغمبر براي شما«
 ».دست بكشيد كه شما را از آن بازداشته است،

آيـه   خداونـد  راكردنـد  تعـالي)  (سـبحانه و  ه قومهـاي مختلفـي ادعـاي محبـت اهللا    وقتي كـ 
 فرمود: درسوره آل عمران را نازل كرد و (امتحان)

﴿           ﴾    ):31آل عمران( 

 ارا دوسـت بـدارد و  از مـن پيـروي كنيـد تـا خـدا شـم       داريد، مي اگر خدا را دوست بگو:«
 ».مهربان است خداوند آمرزنده و و گناهانتان را ببخشايد

﴿                           

       ﴾   ) :59نساء( 

روز  و اگربـه خـدا   پيغمبـر او ارجـاع دهيـد    زي اختالف داشتيد آن را به خدا واگر در چي«
 ».خوش فرجام تر است اين كار براي شما بهتر و رستاخيز ايمان داريد.

﴿                             

﴾  ) :1حجرات( 

از  و پيش دستي مكنيد پيغمبرش پيشي مگيريد و اي كساني كه ايمان آورده ايد بر خدا و«
  ».آگاه است و شنواچرا كه خدا  خدا بترسيد،
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﴿                              

                      ﴾    ) :36احزاب( 

 آن را مقـرر  (و پيغمبـرش داوري كـرده باشـند    زن مومني دركاري كه خـدا و  هيچ مرد و«
پيغمبــرش  هــر كــس هــم از دســتور خــدا و اختيــاري از خــود در آن ندارنــد و نمــوده باشــند)

 ».گردد مي كند گرفتار گمراهي كامالً آشكاريسرپيچي 

﴿                        ﴾   

 )63نور: (
كنند بايد از اين بترسند كه باليي گريبانگيرشان گردد يـا   مي آنان كه با فرمان او مخالفت«

 ».اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود
اينكه هركس سـنتي از سـنتهاي    علماء اجماع نظر دارند بر فرمايد: مي مه اهللارح امام شافعي

 را برايش  مشخص گرديد نبايد بخاطر سخن كسي آن را ترك كند. هرسول اهللا
 وكـنم از قـومي كـه سـند حـديث       مـي  من تعجـب  فرمايد: مي مه اهللارح حنبلاحمد امام  و

كنند در حـالي كـه خداونـد     نظر سفيان ثوري را انتخاب مي ي وأدانند ولي ر مي صحت آن را
 فرمايد: مي تعالي تبارك و

﴿                        ﴾   

 .)63نور: (
شايد وقتـي كـه بعضـي از     چيست؟ اين فتنه منظور همان شرك است،آيامي داني آن فتنه 

نتيجـه   در شـود و  دلـش انحـراف پيـدا    كنـد در  مي را رد هرسول اهللا  اقوال حضرت محمد
 هالك گردد.

سـفيان   كننـد،  مـي  نظر سفيان تبعيت ي وأاين نظر امام احمد است در مورد كساني كه از ر
نظـر او   ي وأپـس اگـر ر   باشـد،  مـي  آگـاه  اطمينـان و  و مورد اعتماد عابد، امامي زاهد،؛ ثوري

 .الف حديث باشدپس واي برحال ديگريمخ
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 فرمايد: مي وجل خداوند عزّ

﴿                               

                 ﴾   ) :115نساء( 

جـز   كسي كه با پيغمبر دشمني كند بعد از اينكه راه هدايت براي او روشن شـده اسـت و  « 
دوسـتش داشـته    شـود)  مـي  منتهـي  جهنم(به  پيش گيرد او را به همان جهتي كه راه مومنان در

دوزخ چـه   سـوزانيم و  مـي  بـا آن  نيم وگـردا  مـي  به دوزخش داخل است رهنمود ميگردانيم و
 ».بدجايگاهي است

﴿                             

  ﴾   ) :13انفال(.. 

افران با خـدا  بدان خاطر است كه ك كردن كافران) رسوا (پشتيباني كردن از مومنان و اين«
 داراي عقاب و همانا خداوند پيغمبرش بستيزد، هر كه با خدا و پيغمبرش به ستيز برخاستند و و

 ».عذاب شديداست

﴿                                 

    ﴾ ) :63توبه( 

مخالفـت كنـد سـزاي اوآتـش      پيغمبـرش دشـمني و   آيا ندانسته اند كه هركس بـا خـدا و  «
 ».خواري بزرگي است اين رسوائي و و ماند؟ مي جاودانه درآن دوزخ است و

رســول  هاينكــه محمــد و هايــن اســت بيــان حقيقــت گــواهي بــر رســالت رســول اهللا
 .خداست

مفهـوم   و رابطـه بـا معنـا    درمـه اهللا  رح عبـدالوهاب بن جمله شيخ محمداهل علم از بعضي  
 هاطاعت كـردن از رسـول اهللا   مي فرمايد:هرسالت رسول اكرم  اجمالي اثبات گواهي بر

كه فرموده و دوري كردن ازآنچه كـه نهـي    تاييد آنچه را تصديق و به آنچه كه دستور داده و
 بادت كند.اهللا جل جالله را آنطور كه دستور داده است ع و ،كرده است
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حقـوق زيـادي    به نسـبت امـت خـود داراي حـق و     هبه حقيقت حضرت محمدمصطفي

 است:
گيرد بلكه با نهايـت ادب   خطاب قرار مانند ساير مردم مورد ندا و هنبايد پيامبراكرم  -1

 محمد يـا  :لفظ ساده نبايد با باشد و هنبي اهللا ،هرسول اهللا :بايد به صورت باشد، احترام و
 فرمايد: مي زيرا خداوند متعال ؛دنمانند اينها نام برده شو اهللا وعبد محمدپسر

﴿                      ...﴾ )63( 

كارهـاي مهـم)    ركت درش (براي اجتماع و دعوت پيغمبر را در بيان خويش (اي مومنان)«
 ».بشمار نياوريدهمسان دعوت برخي از برخي از خود 

از خداوند تبارك و تعالي بايد طلب وسيله شـود بنـا بـه     ه همواره براي رسول اكرم -2
 :هفرموده ايشان 

ن أرجـو أال لعبد مـن عبـاد اهللا وإال تنبغي  نةيف اجل ةهنا منزلإف ةثم سلوا اهللا يل الوسيل.…«

 رواه مسلم.. 46F1»ةحلت له الشفاع ةل يل الوسيلأنا هو فمن سأكون أ

زيرا آن مقـامي اسـت   ؛ طلب وسيله  بكنيد ،الي براي منتع سپس از خداوند تبارك و …«
اميدوارم كه آن بنده مـن   و شود مي داده پيامبران) (از فقط به يكي از بندگان خدا بهشت و در

 »هركس وسيله را براي من طلب كند شفاعت من در حق او واجب خواهد شد. باشم و
 اسـت، ايشان بر مسـلمانان  جمله حقوق ديگر  از هسول اكرمصلوات و درود براي ر -3

ي بعضي  از علمـاء  حت واجب است و هرسول اكرم درود بر نماز فرستادن صلوات و كه در
مخصوصـاً   د كه بدون آن نماز صحيح نخواهـد بـود  ان دهدا از اركان نماز قرار فقه آن را ركني

 تاكيـد  غيـره نخواهـد بـود.    دعـا و  قبـل از  ،جمعـه  روز در شـب و  هنـام ايشـان    هنگام ذكر
 فرمايد: مي وجل شود خداوند عزّ مي

﴿                                  

   ﴾ ) :56احزاب( 

                                                           
 .)٣٨٤(: ديثرقم ح )١/٢٨٩( صحيح مسلم: – ١
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 او درود بفرسـتيد و  منان شما هـم بـر  ؤاي م درود فرستند، پيغمبر فرشتگانش بر و خداوند« 

 ».چنانكه شايسته است سالم بگوييد
 

 هاز رسول اهللا شپيروي صحابه  تبعيت و روش ابراز محبت،

اعتقـاد او   ايمان و ياري كرد و كمك وهصحابه به پيامبر بيشتر ازسايرس ابوبكر صديق
ايمان زيـاد حضـرت    ت محبت وداليل زيادي وجود دارد كه شد بود و به پيامبر از همه بيشتر

 از جمله: دهد مي نشان به پيامبر را  سابوبكر

 احمـدبن عبـداهللا بـن محمـد     ] از ابـوجعفر ةيف مناقب العرشـ ةالرياض النرض[  دركتاب-1

 رفيـق و  و يـار  سصـديق  بـه حقيقـت ابوبكر   :گفـت لام سـلمه  روايت نمـوده كـه   الطبري
مردانـي از قـريش    مبعـوث گرديـد،   هبود زماني كه رسول اهللا هص رسول اهللادوست خا

  سابـوبكر  بي عقل شده، و  ديوانه دوست تو محمد !اي ابوبكر گفتند: و رفتند سپيش ابوبكر
يكتاپرستي  مردم را به توحيد و او در مسجد است و گفتند: مگراو چه كار كرده است؟ گفت:
بلـه او   گفتند: يد؟گو مي اين چنين ابوبكرگفت: فكرمي كندكه پيامبراست، و كند، مي دعوت

زمـاني كـه    رفـت در را زد،  هبه سوي نبي اكرم  سابوبكر .مسجد ميگويد اين سخن را در
آنچه كه  (پدرقاسم) اي اباالقاسم گفت: يشانبه ا سابوبكر ،ندبيرون آمد ه حضرت محمد

 چيست؟ گويند مي به من ،شمااز طرف 
به مـن گفتـه    جواب داد: سبكرابو از طرف من به تو چه گفته اند؟ :ندگفت ه رسول اهللا

فرسـتاده اهللا   اينكه رسول و و ؟كني مي دعوت يكتاپرستيو اند كه تو مردم را به سوي توحيد 
بشـارت   بلـه اي ابـوبكر همانـا پروردگـارم مـن را      :نـد گفت هنبي اكرم  !.هستي (جل جالله)

وي تمـام مـردم فرسـتاده    بس قرارداده و يه السالمعلننده و ادامه دهنده راه ابراهيم ترسا دهنده و
 حقيقـت تـو   در و ،ام دهيننشـ هيچگاه از تو دروغـي   !قسم به خدا  عرض كرد: سابوبكر. است

آوري  مي صله رحم بجاي و شايستگي پيامبري را داري؛ براي اينكه امانت دار بزرگي هستي،
 مـن بـا تـو بيعـت     دسـتت را پـيش بيـار،    كردار نيكـي كـه داري،   به خاطر صفت جوانمردي و

 يشـان ابـوبكر بـا ا   و دست مبارك خود را به سـوي ابـوبكر دراز كـرد    ه رسول اهللا كنم، مي
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 قسم بـه خـدا  . حق است آنچه را كه آورده است، گفت: و را تصديق كرد يشانا و بيعت كرد

درنگـي بـه خـود     خير وأابوبكر را به اسالم دعوت كرد،كوچكترين ت هزماني كه رسول اهللا
47Fراه نداد.

1 
:زمـاني كـه    گفـت لآورده اسـت كـه عائشـه    رك علي الصـحيحين) دمست(ال حاكم در

 آن صــحبت مــردم صــبح در مــورد .نداقصــي بــرده شــد شــبانگاه بــه مســجد ه رســول اهللا
 اوراتصديق كرده بودنـد،  ايمان آورده و ه بعضي از آنهايي كه كه به رسول اهللا ،كردند مي

 نظر تو دررابطه بـا دوسـتت كـه    تند:گف و رفتند سدوباره پيش ابوبكر از ايمان خود برگشتند،
 چيست؟ ،د شب گذشته به مسجداقصي رفته استگوي مي

بـه حقيقـت    اگـرچنين گفتـه باشـد،    بلـه،گفت: : گفتنـد   گويد؟! مي ابوبكر گفت:آيا چنين
 كني كه شبانگاه به بيت المقـدس رفتـه و   مي هم او را تصديق آيا تو :گفتند. راست گفته است

را  بعيـدتر بگويـد، مـن او    بله اگر از اين هم به ظاهر ابوبكر گفت: ؟قبل از صبح برگشته است
 او را تصـديق  يـا نـيم روز آسـمان را گشـته ام،     كنم حتي اگر بگويـد دريـك روز   مي تصديق

 د.ان دهبخاطر همين او را ابوبكرصديق نام نها كنم. مي
د، انـ  دهرمسلم آن را اخراج نكـ  اين حديث صحيح است اگرچه بخاري و گويد: مي حاكم

48Fذهبي نيز موافق آن است.م اما

2 
بـه خانـه    اول و آخرآن روز،  هكه رسول اهللا روزي نبود گويد: مي لصديقه  عائشه

بـاز مـا را    اجازه خـروج از مكـه بـه مدينـه داده شـد      يشانزماني كه به ا. دنابوبكرتشريف نياور
 هاده شدكه رسـول اهللا خبرد به ابوبكر ، وندپيش ما آمد ازظهرآن روز بعد فراموش نكرده و

حتماً به خـاطر اتفـاق جديـدي     هرسول اهللا ابوبكر گفت:. دند به منزل او بياينخواه مي
 ندوارد خانـه ابوبكرشـد   ه زماني كه  رسول اكـرم  د،ندپيش ما بياينخواه مي اين وقت روز

 هـر دوتـا دختـرم (عائشـه و     هيـا رسـول اهللا   ابوبكرگفـت:  پيش من بيا اي ابـوبكر،  :ندفرمود
بـه مـن، اجـازه     همانـا خداونـد   گفـت: هرسول اكـرم  هستند هيچكدام غريبه نيستند. اسماء)

 گفـت:  .با هـم  :فرمودند هرسول اكرم با هم يا رسول اهللا؟ ابوبكر گفت: هجرت داده است.

                                                           
 .الطربي مام ايب جعفرالرياض النضره يف مناقب العشره لإل – ١
 .مام احلاكمالصحيحني لإل یاملستدرك عل – ٢
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 يكي از آنها براي شـما،  ،ام دهدارم كه هر دو را براي خارج شدن آماده كر شتر يارسول اهللا دو

49Fخرم. مي باپول آن را حضرت فرمودند:

1 
 قسم بـه خـدا تـا حـاال هـيچ كـس را       فرمود: لعائشه  :آمده استدر بعضي از روايات 

 كند مي ولي من ابوبكر را ديدم كه گريه نديده بودم كه از شدت خوشحالي گريه كرده باشد
 50F2)ندهمراه خوداختيار كرده بود (بخاطر اينكه پيامبر او را به عنوان رفيق و

 بصورت زيرآمده است: اسحاق بن راهويه) (مسند اين حديث در
رسـول   كنيم و مي يارسول اهللا با هم هجرت گويد: مي هبعد از اينكه ابوبكر به رسول اهللا

از شـدت   ديـدم  ابـوبكر   :گويـد  مـي  ل عائشـه . هـم  بـا  بلـه،  د:نـ گوي در جواب مـي  هاهللا
51Fكند. مي خوشحالي گريه

3
52F

3 
و  اسـتراحت كردنـد،   غار ثور در سابوبكر و هنبي اكرم طول مسير حين هجرت در در

حتـي بـراي    رگرداننـد، ب ه)كـ (م قريش گروهي را بدنبال آنها فرستاده بودندتا آنها را بـه شـهر  
زمـاني كـه آنهـا در غـار     . جـايزه گذاشـته بودنـد    ند،اه برگردكرا به م هكسي كه رسول اهللا

رف پـايين فـرود   طـ را به  اگر يكي ازآنها سرش گروه جستجوگر اطراف آنها بودند، و بودند،
مـي  ش را بلنـد  اگر يكي از آنها پـاي  قسم به خدا گفت: ابوبكر به پيغمبر ديد. مي ميآوردآنها را

دربـاره   گفـت:  بـه او مـي    هنبـي اكـرم   ديـد،  مي كرد ما را مي پايش را نگاه يا جاي دو درك
نازل كرد كـه  قرآن آيتي را  اين مورد در كني؟ مي دونفري كه سومشان خداونداست چه فكر

 فرمايد: مي ، خداوندميشود هتا روز قيامت خواند

﴿                         

                             

                                                           
 .البن اسحاق ةالنبوي ةالسري -١
 .البن اسحاق ةالنبوي ةالسري -٢
 .اسحاق بن راهويه مسند -٣
 



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               66

                                 

    ﴾   ) :40توبه( 

و را يـاري  خدا ا كند همانگونه كه قبالً) مي (خداوند او را ياري اگر پيغمبر را ياري نكنيد«
او  و نبودنـد)  بيشـتر  (دونفـر  در حالي كـه  بيرون كردند. كرد بدانگاه كه كافران اورا (از مكه)

هنگامي كـه آن   بود) تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر (و دومين نفر بود
كـه از سـوي    ترسـيد  (ابـوبكر  شـدند  در آن سـه روز) مانـدگار   جاي گزيدنـد  (ثور دو در غار

غم مخوركه  اين هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت: در گزندي رسد) قريش به جان پيامبر
الطـاف آرام   ابـوبكر از ايـن پرتـو    (و خداونـدآرامش خـود را بهـره او سـاخت     خدا با ماست.

سـرانجام سـخن    ديديـد و  نمـي  داد كـه شـما آنهـا را    مـي  پيغمبر را با سپاهياني ياري و گرفت)
سخن الهي پيوسته باال بـوده   و آيين آنها را از هم گسيخت) شوكت و (و كافران را فرو كشيد

 ».حكيم است خدا با عزت است، است و
 ه شـدت ايمـان او بـه محمـد     و س نمونه بارز ديگر از نشان دادن محبـت زيـاد ابـوبكر   

 خطبه اي ايراد فرمودند: ه پيامبر گويد: مي گفته ابوسعيد خدري است كه

 »ما عنده فاختار ما عنداهللا عبدا بني الدنيا ون اهللا سبحانه خريّ إ«

 در بين اينكه دنيـا و  تعالي يكي از بندگان خود را مختارگردانيده است، خداوند سبحانه و«
انتخـاب   بايـد يكـي را   نعمتهاي آن را داشته باشد، يا آنچه كه به نزد خداست بـراي  او باشـد،  

 .»شد انتخاب نموده استبا مي اين بنده خدا آنچه را كه نزد خدا كند و
 ايـن پيرمـرد بـه خـاطر چـه چيـزي گريـه        بـا خـودم گفـتم:    فوراً به گريـه افتـاد،   س ابوبكر

ــي ــد؟ م ــت      . كن ــزد اوس ــه ن ــه ك ــا وآنچ ــين دني ــد او را ب ــه خداون ــده اي ك ــت آن بن ــه حقيق ب
معلوم گرديد كه ابوبكر از همه به اين فرموده عـالم   ،ندبود هرسول اهللا مختارگردانيده بود،

 :ندفرمود هرسول اكرم ر بود،ت
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بوبكر ولو كنت متخذا خلـيال مـن أيف صحبته  وماله  من الناس عيلّ أن إالتبك  بابكر،أ يا«

يب أال باب إ دّ سُ  الإاليبقني يف املسجد باب  االسالم ومودته، ةولكن اخو بابكر،أمتي الختذت أ

 53F1»بكر

چـه   م چه از لحاظ رفاقت ومحق ترين مرد اي ابوبكر: سخي ترين و« :ندفرمود هپيغمبر
كـردم   مي مالي نسبت به من  ابوبكر است اگر من در بين امتم دوست خاصي را انتخاب از نظر

اخوت اسـالمي كـافي    ولي دوستي و ،كردم مي وان دوست خاص خود انتخابابوبكر را به عن
ه جـز در  بـ  و بسـته شـوند   همه بايد(باز شده)  مسجد به) ها هي (كه از خاندرهاي كوچك است،

 »ديگري نبايد باقي بماند در ابوبكر،
 ساخـراج كـرده اسـت كـه ابـوهريره       باسـند خـود  » االعتقـاد « بيهقي دركتـاب خـود بنـام   

بـه عنـوان جانشـين     قسم به آن ذاتي كه هيچ معبودي بـه غيـراو نيسـت اگـر ابـوبكر      گويد: مي
 ا سه مرتبه تكراركـرد، اين گفته ر رفت. مي عبادت خداوند بطور كلي از بين شد، نمي انتخاب

همانا رسول  ابوهريره گفت:. خواهي بگويي؟ مي اي ابوهريره چه چيزي سپس به او گفته شد:
 بـه  را همراه با هفتصـدنفر بـه طـرف شـام فرسـتاد زمـاني كـه لشـكر         سزيد بن اسامه  ه اهللا

ه مدين بر و عربهاي دور رحلت ايشان، با فوت و فوت كردند، ه رسيد نبي اكرم »ذوخشب«
 به خاطر اين مسئله جلسه اي تشكيل دادند ه لذا اصحاب رسول اهللا از دين اسالم برگشتند،

خواهي لشكر را به سـوي روم بفرسـتي (زيـرا بـا      مي تو و شدند اينها مرتد اي ابوبكر: گفتند: و
نداشـته   بـر را ظـاهراً   و فرستادن لشكر اسامه به طرف روم ديگر توانايي مقابله بـا عربهـاي دور  

اگـر سـگها پاهـاي     نيسـت،  قسم به ذاتي كه هيچ معبودي بـه غيـر از او   گفت:  س ابوبكر ند)ا
هـيچ مـردي نباشـد     و (آنها هم دراين مبارزه بميرنـد  را با خود بكشند ه همسران رسول اهللا

 فراهم آورده است بـر  براي حركت مهيا و ه لشكري را كه رسول اهللا كه ازآنها دفاع كند)
دست مبـارك خـود    با ه ا باز نخواهم كرد پارچه پرچمي را كه رسول اهللابد گردانم و نمي

از ديـن   خواستند مي قومي كه طائفه و برقبيله و بياراست. لشكر اسامه را حركت داد و بست و
داشـت هرگـز   نتوانـايي درآنهـا وجـود     اگـر قـدرت و   گفتند: خود مي اب گذشت: مي برگردند

                                                           
 .)٤/١٩٠،١٩١( و )،١/١١٩،١٢٠( صحيح خباري: – ١
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 شويم تا با روم روبـرو شـوند   نمي پس باآنها وارد جنگ آمد، نمي چنين لشكري از طرف آنان

سـالم بـه مدينـه     ،لشكراسـامه  و آنهـا راشكسـت دادنـد    در نتيجه با لشـكر روم روبـرو شـده  و   
54F.)…ثابت ماندند بر اسالم پايدار و برگشت و

1 
رفـت   ابوبكرصديق بـاالي منبـر   گويد: مي است كه  س رافعبن نمونه ديگر حديث رفاعه 

از  :فرمـود  و گريـه كـرد   منبـر رفـت و   سـال اول بـر   هگفـت رسـول اهللا   و دسپس گريه كر
اطمينان كامل هـيچ چيـزي بهتـر از     ن ويقي از بعد زيرا؛ سالمتي بكنيد خداوند طلب بخشش و

 كرده است. روايتترمذي آن را  سالمتي نيست كه به انسان عطا شود. عافيت و
55Fاست. غريب ساين حديث از طرف حضرت ابوبكر گويد: مي و

2 
بين  ما موجود بود همان چيزي بود كه شـما بـه    شرابي كه در گويد: مي سمالك بن انس 

 گوييد. مي آن فضيخ
مـن مشـغول ريخـتن آن     شـود)  مـي  (شرابي است كه از عصاره غوره خرما درست الفضيخ

ه آيا شما ايـن خبـر را نشـنيد    گفت: فالني بودم كه ناگاه مردي آمد و فالني و براي ابوطلحه و
ي شراب ها هاي انس  كوز :گفتند شراب حرام گرديد، آن مرد گفت: چه خبري؟ گفتند: ايد؟

بعـد از   و اصالً در مورد حرام شدن يا چگونگي آن سوال نكردند گويد: مي بريز، انسدور را 
 56F3.(دنبال آن نرفتند) گفتن آن مرد ديگر به آن رجوع نكردند

همانا فـردا ايـن پـرچم را بـه دسـت      « :فرمودند روز خيبر هرسول اهللا گويد: مي ابوهريره
 رسـولش را دوسـت   او خـدا و  دهد و مي پيروزي دست او بما فتح و هدهم كه خدا ب مي مردي

فرمانـدهي را دوسـت    آن وقت هيچگاه رياست و غير از فرمايد: مي  سفاروق  عمر. »دارد مي
دوار بـودم كـه مـن را    اميـ  گويد براي بدست آوردن آن خيلي تالش كـردم.  مي نداشتم سپس

ابوطالـب را نـزد   بـن  علـي   ه رسـول اهللا : گويد مي سعمر براي گرفتن آن صدا كند،
 دسـت تـو فـتح و   تـا اينكـه خداونـد ب    برنگـرد،  گفت بـرو،  و پرچم را به او داد خود خواست،

                                                           
: مذهب السلف اهل السنته واجلماعـه) لالمـام ايب بكـر البيهقـي ص     یسبيل الرشد عل یدايه الهلا(االعتقاد و - ١

)٤٢٢،٤٢٣(. 
 وجاء عند امحد من طرق اخري رجال اسنادها ثقات. )٣٥٥٨( :)رقم حديث٥/٥٥٧( (سنن الترمذي) – ٢
 .)١٩٨٠(: )رقم حديث٣/١٥٧٠،١٥٧١( وصحيح مسلم: فظ له،لوال )٥/١٨٩( صحيح خباري: - ٣
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سپس ايستاد ولي به عقـب برنگشـت    علي كمي رفت و گفت: سعمر دهد، مي پيروزي را بما

 فرمود: هپيامبر مردم بجنگم؟ تا كي با ه اي رسول اهللا ت:فريادكشيد وگف

فعلوا ذلك فقدمنعوا منك  ذاإرسول اهللا ف ن حممداً أهللا وإال اله إ ن الأيشهدوا  یقاتلهم حت«

 57F1.»اهللا یال بحقها وحساهبم علإمواهلم أدماءهم و

گـر ايمـان   ا بجنـگ و  آورنـد  مي ايمان رسول خدا به خدا و شوند مي تا زماني كه مسلمان«
اموالشـان از   خونشـان و  را قبول كردنـد  رسول اهللا) ال اهللا ومحمدإله إكلمه طيبه (ال  و آوردند

 .»در اينصورت حسابشان با خداوند است ،دست تو در امان است مگر بحق
 بخاري است. اصل آن در مسلم با اين لفظ آن را اخراج كرده است و

يـاران   از اصـحاب و  بيه همراه بـا چنـد نفـر   سال حدي ه جريان خارج شدن نبي اكرم در
بـن  عـروه   آمدكردند، قريشي ها رفت و ميان  پيكهايي كه درآن مدت بين پيامبر و در خود و

 وقتـي كـه بـه نـزد يـاران خـود       ايمـان نيـاورده بـود    آن زمان هنـوز  نيز بود در سمسعودثقفي 
حبشـه رفتـه    روم و ايران، پيش پادشاهان قسم به خدا! اي قوم! برگشت به آنها گفت: (قريش)

درباريانش او را چنان احترامـي بگيرندكـه    كه ياران و ام دهام به خدا قسم هيچ پادشاهي را ندي
خدا قسم هرگـاه آب بينـي يـا خلـط      بهكنند  مي احترام محمد را دوست دارند و ياران محمد،

 كند، مي تررا با آن صورتش  د دست ويكي از ياران او بيافتبه دست  ريزد اگر مي ينه اش راس
 گيـرد،  مي دهند وقتي كه وضو مي براي اجراي دستور او با هم مسابقه دهد مي هرگاه دستوري

هميشه پـيش   كند، مي زماني كه صحبت گرفتن او با هم بجنگند وضو سر نزديك است كه بر
د بخـاري در صـحيح خـو    .)…كنند نمي احترام به او نگاه شوند، بخاطر تعظيم و مي او ساكت

58Fكرده است. روايتاين حديث را 

2 
ب محبـت اصـحا   احتـرام و  بزرگداشت، ي زيبايي بودندكه همگي بر تنظيم وها هاينها نمون

است كه دوست داشتند از اوامـر   ان دهنشان دهن و دكن مي داللت ه در حق رسول اكرم  ش
 باشند. يشانتسليم امر ا تبعيت كرده و هدستورات رسول اهللا  و

                                                           
 .لفظ لهال)و٢٤٠٥( رقم حديث: )٤/١٨٧١،١٨٧٢وصحيح مسلم ( )،٤/٢٠٧( :صحيح خباري - ١
 .)١٨٤-٣/١٧٨( صحيح خباري: – ٢
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ي زيبـاي ديگـري هـم    هـا  هذكـر كـرديم نمونـ    ردي كه آن را به طور مختصـر عالوه بر موا

همچنـين   و دانـ  دهجمـع شـ   ه وجود دارد كه در كتابهاي نوشته در باره سنت رسـول اكـرم  
اين نويسـندگان  علمـاي سـلف صـالح     . دان دهبا آنها زينت داده ش سيره نيز كتابهاي تاريخي و

 يشان در رابطـه بـا شـناخت حـق و    ها هنوشت از آثار و پيروي آنها و كساني كه تبعيت از ؛هستند
 بر ما واجب است. طريقه عملكردآنها به سنت آن بزرگوار و هحقوق نبي اكرم 

 

  هگروههاي مخالف با اثبات گواهي بر رسالت رسول اكرم

گفتـيم   را بيان كـرديم و  هبرادران ديني در مطالب قبلي اثبات گواهي بر رسالت محمد
باطن خـود را ملـزم بـه رعايـت كـردن آن بدانـد در        در ظاهر و عمل كند و كه هركس به آن

خطـر   هر كـس بـا ايـن حقيقـت مخالفـت بكنـد دچـار        راستگو بوده و صادق و عملكرد خود
 بزرگي شده است.

 مخالفان اين حقيقت گروههاي مختلفي هستند كه عبارتند از:
 را با تكذيب كردن يا عنـاد  آن و ايمان ندارند ه گروهي كه اصالً به رسالت محمد -1

 مشركان. :مانند كنند مي سرپيچي انكار و
 ولي عموميت آن را قبول ندارنـد  ايمان دارند ه گروهي ديگر به رسالت پيامبراكرم -2

 يي از اهل  كتاب.ها همانند وضعيت طائف گويند كه رسالت مخصوص عرب است، مي و
 فرمايد: مي وجل به رسول خود عزّ خداوند شود: مي به اين دسته يا گروه گفته

﴿                ﴾   ) :28سبأ( 

بـيم   و (مومنان به سـعادت ابـدي)   ماتو را براي جملگي مردمان فرستاده ايم تا مژده رسان«
 ».باشي (كافران به شقاوت سرمدي) دهنده

﴿                 ﴾   ) :158اعراف(. 

  .»من فرستاده خدا به سوي جملگي شما هستم !مردماي  :بگو (اي پيغمبر)«
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﴿                           

   ﴾ ) :33انعام( 

(ناراحـت   سـازد.  مي گويند تو را غمگين مي مكه) (كفار دانيم كه آنچه مي ما (اي پيغمبر)«
 كننـد  نمـي  تو را تكـذيب  حقيقت) (در و ايمان دارندتچرا كه آنان (از ته دل به صدق  مباش)

   .»نمايند مي بلكه ستمكاران آيات خدا را انكار
باطـل   كه بطور كلـي ايـن قسـم از مخالفـان را رد كـرده و      هدف ما از اين گفته اين نيست

لطف داشـته انـد    امامان  اهل سنت در رابطه با اين گروه مرحمت و زيرا علماء اسالم و ؛بدانيم
بـه   توانـد  مـي  عات بيشتري كسب كنـد الاط خواهد مي كتابهاي زيادي نوشته اند لذا هركس و

 كتابهاي مفصل مراجعه كند. و ها هاين نوشت
خـود را   شـهادت داده و  ه روه سوم كسـاني هسـتند كـه بـه رسـالت محمدرسـول اهللا      گ

 كنند. مي با اين رسالت مخالفتي مختلف ها هشيو هولي با دهند، مسلمان جلوه مي
بـي   هتوصـيف رسـول اهللا    در تعريـف و : شـوند  مـي  دسته تقسـيم  گروه سوم خود به دو

يكي بعـد از   ازلي دانسته اند كه توسط انبياء ريرا نو يشانا و كنند مي يزياده رو اندازه غلو و
 را مظهـر و  يشـان بعضـي ديگـر ا   آمـده اسـت و   ه ديگري انتقال يافتـه تـا حضـرت محمـد    

 العياذباهللا دانند. مي نمودگار تجلي اهللا
دسـته   و .تنـدرو هسـتند   صوفي هاي متعصـب و  باطنيها و شيعيان و دسته اول از گروه سوم
هـيچ   كفـر اسـت و   ها هتمام اين گفت باشند و مي وحدت وجود د بردوم كساني هستند كه معتق

سپس به عنوان دسـتورات   آرايند، مي را ها همن ندارد گفتؤسازگاري با اعتقاد فرد م ارتباطي يا
امت  يها هي ايشان درست شبيه گفتها هحاليكه گفت دهند در مي اسالمي آنها را  به مردم انتقال

گفتند كه او  مي و داشتند ؛عتقادي است كه مسيحيها به عيسي هاي كافر قبلي است مانند ا
 باهللا العياذ ظاهرانسان است. هم معبودي در شكل و
يشـان  اخداوند متعـال  هم انسان است بنده اي از بندگان خدا كه  ه درحاليكه رسول اهللا

پيـامبران   دادكه خاتم يشانكرامت را به ا اين شرافت و را از بين بندگان خود برگزيده است و
تمام عقايد باطلي را كه قبال ذكر  يشانلذا اين صفت انسان بودن ا؛ دنكائنات باش سرور و سيد
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 وجـل  خداونـد عـزّ   كنـد.  تكـذيب مـي   و باطـل باشـد رد   هرآنچه را كه شبيه اين عقايـد  و شد
 فرمايد: مي

﴿                                 

                  ﴾   ) :110كهف( 

كه معبـود شـما    به من وحي ميشود من فقط انساني همچون شما هستم و بگو: (اي پيغمبر)«
كه خواهان ديدار خداي خـويش اسـت بايـد كـه كارشايسـته      پس هركس  بس، يكي است و

   .»پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد در و كند،

﴿             ﴾    ) :93اسراء( 

(معجـزه دردسـت    اي هسـتم؟ پرروردگار من منزه است مگر من جز انسان فرسـتاده   بگو:«
 ).نخداست نه م

 59F1.»كام تنسون ینسأ نابرشمثلكم،أنام إ« فرمايد: مي ه رسول اكرم

 شـويد مـن هـم دچـار     مي همانا من بشري مثل شما هستم همانطور كه شما دچار فراموشي«
 .»شوم مي آن

را  ه داليل ديگري هم وجود داردكه بطور قطع انسـان بـودن حضـرت محمـد     آيات و
مـردم   پيـامبري از سـاير   ا فقـط بخـاطر رسـالت و   ر يشـان خداونـد سـبحان ا   و كننـد،  ثابت مـي 

 لـذا زيـاده روي در تعريـف و   ، دنـ گرنه هيچ گونـه تفـاوتي بـا سـايرين ندار     جداكرده است و
مخـالف حقيقـت    خـود بـاال ببـريم،    حد را بيش از يشانامنزلت  اينكه مقام و و يشاناتوصيف 
 ست.ا يشانا اثبات رسالت ا همچنين مخالف با گواهي بر رسالت و

رفتـار   ه مخـالف بـا رسـالت واقعـي رسـول اهللا     شـكال گونـاگون   دسته اي ديگر كه با ا
 زيـاده روي  غلـو و  ه رابطه بـا شخصـيت رسـول اكـرم     كساني هستندكه آنقدر در ميكنند،

از جملـه از   دهنـد،  مـي  انجـام  يشـان اعبادتهاي خود را بـراي   به اين طريق كه يبشتر ند،نماي مي
 و خواننـد  مـي  ايشـان نمـاز   بطـرف قبـر   خشـوع بـرده و   يشـان اراي بـ  ،كنند مي طلب دعا يشانا

                                                           
 .)٩٢) (٥٧٢( :)رقم حديث١/٤٠٢(: صحيح مسلم )،١/١٠٤،١٠٥( صحيح خباري: - ١
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از  را نيـز امـت خـود    هنبي اكـرم   تعالي است و عبادتهاي ديگر كه مخصوص اهللا سبحانه و

قـرآن كـريم نيـز     ،دانـ  دهبرخورد نمو تند خيلي جدي و اين مورد در اين كارها برحذرداشته و
 تعالي طلب دعـا و  زيرا خداوند سبحانه و است. ه ي رسول اكرمها هتصديق كننده اين گفت

 فرمايد: مي مانند اين عبادات را مخصوص خود گردانيده است و نماز و خضوع و

﴿                            

    ﴾   ) :60مؤمن( 

 آن از كساني كـه خـود را بزرگتـر   ،مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم گويد: مي پروردگار شما«
  .»پست داخل دوزخ خواهند گشت و خوار، خوانند كه مرا به فرياد دانند مي

 فرمايد: مي كند مي خداوند در حاليكه بهترين بندگان خود را توصيف

﴿                            

﴾ ) :90انبياء( 

ــان درانجــام كارهــاي نيــك بريكــديگر ســرعت «  گرفتنــد،ودر حــالي كــه چيــزي  مــي آن
 .»خواندند وهمواره خاشع وخاضع ما بودند مي ترسيدندما را به فرياد مي خواستند،از چيزي مي

 فرمايد: مي ه ودخداوندبه زسول خ

﴿       ﴾   ) :2كوثر( 

 .»قرباني كن نماز بخوان و خود تنها براي پروردگار )حال كه چنين است(«
 كندمي فرمايد: مي بازخداوند سبحان در حاليكه به رسول خود امر

﴿                       ﴾   ) :162انعام( 

  .»مردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان است زيستن و عبادت و نماز و بگو:«
 د:نفرماي مي آن را روايت كرده است سفاروق  حديثي كه عمر در ه رسول اكرم

 60F1»رسول اهللاوعبداهللا نا عبده فقولوا: أنام إابن مريم  یطرت النصارأالتطروين كام «

                                                           
 .)٤/١٤٢( صحيح خباري: - ١
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ن را تعيـين كـرده اسـت    آحـدودي كـه خداونـد     از حد واز من در هنگام تعريف كردن «

 او را الـه و  و( دادنـد  مـي  انجام )عيسيفرزند مريم (همانطوركه نصاري در مورد  تجاوز نكنيد،
 »اي رسول خدا. اي بنده خدا، هستم پس بگوييد: همانا من بنده خدا )خواندند مي معبود خود

وقتـي كـه مـرض فـوت      ميگويـد: ل  مسلم آمده است كـه عائشـه   صحيح بخاري و در
انـداخت زمانيكـه احسـاس     مـي  پارچـه اي را بـر روي چهـره خـود     دفرا رسي ه رسول اكرم

اليهـود  یاهللا علـ ةلعنـ« گفـت:  مـي  در همـان حـال   داشـت و  مـي  كـرد آن را بـر   مـي  ناراحتي

 61F1»ئهم مساجدنبياأ اختذوا قبور یوالنصار

 چـون قبـور پيامبرانشـان  را بـه صـورت مسـاجد و       بادنصاري  ديان ويهوبر  خداوندلعنت «
 .»درآوردند معابد

يـا انجـام    كننـد  نصـاري را تكـرار   و يهود هميشه اصحاب خود را از اينكه كار ه پيامبر
كـه  ند هميشه پيغمبر از اين نگران بود گويد: مي لحضرت عائشه  . داشت مي برحذر دهند
62Fآن را محل عبادت قرار دهند. و بيارايند دهند و بيرون قرار را در يشانقبر ا

2 
 و معابـد درآورنـد   را بـه صـورت مسـاجد و    كه قبور دان دهنهي كر بهمين خاطر ه پيامبر

از او طلب  ن را عبادت نكند وآهرچند  ملعون است كسي كه اين كار را انجام دهد ند:گفته ا
شـريك   ر عين حال براي عبادت خـود د زيرا اين عمل او مانع قبولي عبادت شده و ؛دعا نكند

ده و بـراي آنهـا   ربه آنها روك كند و مي پس وضعيت كسي كه قبور را عبادت .قائل شده است
 فايـده  نفـع و  كنـد و  مي از آنها طلب بخاطر آنها قرباني كرده و كند، مي دورآنها طواف نذر و

 چه خواهد بود؟ خواهد، مي
 ر همين مسائل مجبورشدند كه دور قبر رسـول اهللا مسلمانان بخاط ميگويد: رحمه اهللا قرطبي

درهاي ورود به آن را بسته انـد   را بلند كرده و يشانديوارهاي قبر ا را ديوار كشي كنند و ه
را بـه   يشـان اقبـر     سپس ترسـيدند كـه مبـادا    د،ان دهاز هر طرف قبر آن مبارك را احاطه كر و

به حساب  يشانانماز به عنوان عبادتي براي  و ،نماز بخوانند آنبه طرف  عنوان قبله قرارداده و

                                                           
 .)٥٣١(: رقم حديث )١/٣٧٧( وصحيح مسلم: )٥/١٤٠و٤/١٤٤و١/١١٢( صحيح خباري: – ١
 .)٥٢٩( :رقم حديث )١/٣٧٦( صحيح مسلم: - ٢
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همان طرف بـه صـورت زاويـه مثلثـي      د طوري كه دران دهازطرف شمال دو ديوار بنا كر بيايد،

63Fنماز بخواند. يشانا تا اينكه هيچكس نتواند به طرف قبر د،ان دهبه هم رسي

1 
كـه   ه شـود كـه  اهللا سـبحانه وتعـالي درخواسـت رسـول اهللا       مـي  با اين وصف مشخص

 فرمود:

 مورد اجابت قرارداد. قبول و  64F2»عبدالجتعل قربي وثنا يُ  اللهمّ «

 .»مده كه پرستيده شود خداوندا قبرم را بتي قرار«
گرنـه   كـرده اسـت و   را ه رسـول اهللا  صد قبرحقيقت او ق هركس به آن توجه كند در و

كه شيخ االسـالم ابـن    انطورهم و وجود ندارد. ه رسيدن به قبر رسول اهللا امكان روكردن و
به آن هـم   غير ممكن بوده و ه رسيدن به قبر رسول اهللا دستيابي و گويد: مي مه اهللارحتيميه 

65Fامر نشده است

  .را سه ديوارآن را احاطه كرده استزي  3
فكر ميكنند كه  كنند و مي زياده روي غلو و ه گروهي ديگر كه باز در مورد رسول اهللا

افعال آنها با خبر است حتي بعضي ها فكـر   از احوال وو  داند مي راغيب  ه همانا رسول اهللا
 بيند. مي بيداري را در حالت خواب و يشانميكنند كه ا

 زيـرا خداونـد   ؛كافرشدن به اهللا است و )قرآن( جل جالله اين عقيده بر خالف كتاب اهللا و
 فرمايد: مي وجل عزّ

﴿                                ﴾    
  )65النمل: (

داننـد چـه وقـت     نمي ، وجز خدا دانند نمي زمين هستند غيب آسمان و كساني كه در بگو:«
 .»قيامت فرامي رسد) (و برانگيخته ميشوند

﴿       ﴾   ) :123هود(  

 .»زمين ويژه خداست ز) غيب آسمانها وآگاهي ا(«

                                                           
 .)٢/١٢٨لالمام القرطويب( املفهم ملا اشكل من تلخيص كتاب مسلم: - ١
 .)٤١٤(: يثي عن عطا بن يسار مرسالً صفحهلحيي بن حيي ال ةمام مالك روايموطا اإل - ٢
  ة.سالم ابن تيميليف شيخ اإلأت :ةالشرعي ةالزيار ةيخري الرب ةخنائي واستحباب زياراأل یكتاب الرد عل - ٣
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﴿                 ﴾   ) :9رعد(  
 آگـاه از جهـان ديـدني اسـت و     و دانش مردمـان)  و خداوند آگاه از جهان پنهان (از ديد«

 .»است واال و بزرگوار

﴿                    ﴾   ) :50انعام(  
 ي يزدان در تصرف من اسـت ومـن  ها هگويم گنجين نمي (اي پيغمبر بدين كافران)بگو:من«
 ».دانم مي گويم كه من غيب نمي

﴿                              

                          ﴾    

 )188اعراف: (
اگـر   آن مقـداري كـه خـدا بخواهـدو     زياني براي خود نيستم مگر من مالك سود و بگو:«
مـن   رسـيد.  نمـي  بـال بـه مـن    و اصالً شر كردم و مي ودمنافع فرواني نصيب خ ،دانستم مي غيب

 .»باشم نمي منانؤمژده دهنده م كسي جز بيم دهنده و
 زيادند از جمله: ه رحلت رسول اكرم داليل فوت و و

﴿       ﴾   ) :30زمر( 

 .»ميرند مي ميري وآنان نيز تو هم مي ه (اي محمد«

﴿                         ﴾   )34ء: انبيا( 

بميـري ايشـان    اگـر تـو   ،ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم مگر«
 .»مانند؟! جاويدانه مي

﴿       ﴾   ) :185آل عمران( 

  .»چشد مي هركسي مزه مرگ را«
 هكــه ايشــان  ه دربــاره لحظــات آخــر وفــات رســول اهللا لدر حــديث عائشــه  و

 اند: فرموده
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(فـوت   تسـليم شـد   ه سـپس روح رسـول اهللا  . »نزد رفيـق اعاليـم  « 66F1»یعليف الرفيق األ«

 .كردند)
 وظلـم كـرده    سنت صـحيح آن بزرگـوار   و ه دسته اي ديگر از مردم در حق رسول اهللا

 و عقـل آن را قبـول نـدارد،    و گـاهي مـي گوينـد:    كننـد  مي بسياري از احاديث نبوي را انكار
 عقـل و  كنـد،  مـي  ضـديت پيـدا   سند صحيح تعـارض و  فهم آنها از احاديث با هرگاه درك و

داننـد   نمـي  و گذارنـد،  مـي  سنت صحيح را كنار كنند و مي سنت مقدم فهم خود را بر درك و
 هر وقت چنـين چيـزي احسـاس شـود،     و ا نقل صحيح معارضت نداردكه هيچگاه عقل سليم ب
دوتـايي را احسـاس    ن كسي است  كه ايـن تعـارض  و  آفهم  درك و اشكال از طرف عقل و

حـق   ضد اين دسته از مردم گمراه و چيزي مقدم است. هر نه نص صحيح بر گر كرده است و
 كافي در اين رابطه ذكر شـده و قبالً داليل  و هستند هرسالت محمد مخالف با گواهي بر و

اينكـه   علمـاء اجمـاع نظـر دارنـد بـر      در ايـن مـورد نقـل شـدكه:    مه اهللا رح فرموده امام شافعي
جايز نيست كـه آن را بخـاطر    براي او مشخص شد ه هركسي سنتي از سنتهاي رسول اكرم

 گفته ديگري ترك كند.
اين دسته از  كنند و مي نكاررا ا ه هوس احاديث رسول اهللا يا بخاطر تبعيت از هوي و و

حـرام كـردن امـور شـرعي كـه       حتي در رابطـه بـا حـالل و    د.ان دهمردم مدتي است كه زياد ش
 ايـن بزرگتـرين جـرم و    كننـد و  مي صحبت آنها وجود نداردبراي  بر اينكار جوازيهيچگونه 

 گناه است.
 فرمايد: مي سبحانه وتعالي خداوند

﴿                                  

﴾ ) :36اسراء( 

دل همه مورد پرس  گوش و ازچيزي دنباله روي مكن كه ازآن ناآگاهي، بيگمان چشم و«
  .»گيرند مي آن قرار جوي از و

                                                           
 .)٧/١٩٢( و )٥/١٣٨،١٣٩( صحيح خباري: – ١



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               78

﴿                            

                            ﴾ ) :33اعراف( 

خـواه آن چيـزي كـه     را نـا) (چـون ز  خداوند حـرام كـرده اسـت كارهـاي نابهنجـار      بگو:«
 و، پنهان ماند و گيرد مي جامان دهخواه آن چيزي كه پوشي و ظاهر گردد انجام پذيرد و آشكارا

اينكـه چيـزي را شـريك     بهيچوجه درست نيست و مردم) (بر ستمگري بزهكاري و نوع) (هر
 و اشـد، حقانيـت آن چيـز در دسـت ب    برهاني كه از سوي خدا مبني بـر  خدا كنيد بدون دليل و

 .»دانيد نمي سقم آن را) اينكه به دروغ از زبان خدا چيزي را بيان داريدكه (صحت و
واجـب   درجه كفر نيست اما بدون خطر هـم نيسـت و   بعضي از مردم بوسيله اعمالي كه در

 هاثبـات گـواهي بـر رسـالت رسـول اهللا      بـا  رفتـار هـم دوري كـرد    است كه از اين اعمال و
 كنند. مي مخالفت

 اين نوعي شرك اصـغر اسـت و   و است ه خوردن به پيامبر سوگند ،ه اين اعمالاز جمل
 وسيله اي است براي دچارشدن به شرك اكبر.

 .67F1»رشكأ وأ كفر اهللا فقد من حلف بغري« د:نفرماي مي هرسول اهللا 

 .»شرك ورزيده است قسم بخورد كفر يا هركس به غيرخدا«
 د:نفرماي مي حديث ديگر در

 .68F2»ليذر وأئكم من كان حالفا فليحلف باهللا باآالحتلفوا ب«

يا (قسم  به پدرانتان قسم نخوريدوهركه را خواست قسم بخورد فقط به خدا قسم بخورد و«
 .»خوردن را) ترك كند

 .دانـ  دهنوآوري در دين با اين حقيقت مخالفـت كـر   بعضي ديگر از مردم با ايجاد بدعت و
 رسـالت رسـول اهللا   ايد مخالف اثبـات گـواهي بـر   بدعتي كه بوجود بي هر قابل ياد آوري است

شرايط اثبات اين است كه خداوند را آنچنان عبادت كرد كه رسـول   زيرا يكي از؛ است ه

                                                           
 .فظ لهلوال )١٥٣٥(: رقم حديث )٤/١١٠( سنن ترمذي: و )٣٢٥١(: رقم حديث )٣/٥٧٠( سنن ايب داود: – ١
 .س عمرمن حديث ابن  )١٦٤٦( :رقم حديث )٣/١٢٦٧(: صحيح مسلم و )٤/٢٣٥( صحيح خباري: – ٢
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با  تقرب پيدا كند، پس اگر بنده بخواهد بوسيله بدعت به خداوند داده است. دستور او گفته و

 شهادت مخالفت كرده است. مفهوم گواهي و اصل و
 

  هرسول اكرم جشن مولود

يكي از بدعتهاي ديگري كه خصوصاً در روزهاي ماه ربيع االول  پيدا شده بـدعت مولـود   
ن در بـين مـردم   آلابخـاطر اينكـه ايـن مصـيبت      يا همـان جشـن مولـود اسـت و     ه نبي اكرم

 خواستيم به توفيق الهي مطالبي در اين باره ارائه دهيم: عموميت پيدا كرده است،
ايـن اسـت    شود، مي سنت گرفته و به دالئل قطعي كه از كتاب (قرآن)اساس دين با توجه 

ش بايد به طريقي باشد كه خداوند تبـارك  تاين پرس و كه فقط اهللا تبارك وتعالي عبادت شود
 آنـرا بيـان كـرده اسـت بـه همـين خـاطر اهـل علـم          سنت رسول خود وتعالي در كتاب خود و

 مگـر  كنـد  نمـي  نا كه مسلمان به خدا تقـرب پيـدا  مع به  بدين عبادات توفيقي هستند:گويند مي
امـا اگـر    آن را بيان كرده اسـت،  هسنت رسول اهللا بواسطه آنچه كه خداوند تشريع كرده و

 تقرب به سـوي خداونـد جـل جاللـه را بواسـطه اعمـالي كـه عقـالً آن را درسـت          كسي قصد
- گرفتـه باشـد   ه ل اهللاسنت رسو و يا آنرا از كسي يا منبعي غير از كتاب (قرآن) داند و مي

جزء بدعت بحساب  اين عمل او مردود بوده و -اگرچه از طرف عالمان برجسته يا غيره  باشد
 داشته باشد. خير قصد ان دهاگرچه عمل كنن ميآيد،

دهنـد ولـي    مـي  كه بانيت خيركاري را انجـام ي افراداند  چه بسيار گويد: مي سمسعودابن 
 تكبيـرو  كـه تسـبيح و   ايـن را در مـورد جمـاعتي گفـت:     د.گيرن نمي پاداشي هيچگونه ثواب و

زمانيكه ابن مسعود آنها را از اين كـار   دادند و مي را با سنگريزه انجام خداوند يدجتم تحليل و
69Fما از اين كار نيت خير داشتيم. گفتند: نهي كرد،

1 
 مشخص است اين است كه هنگـام  بوجـود   اصل ديگري كه در نزد علماء اسالمي ثابت و

 هـر  مراجعـه كـرد.   ه سنت رسول اهللا و (قرآن) آمدن اختالف واجب است كه به كتاب اهللا

                                                           
 .)٢١٠(: رقم حديث )١/٦٠،٦١( (سنن دارمي) انظر - ١
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ن آبـه   سنت يافتيم آن را قبول كـرده و  دستوري كه در رابطه با آن مسئله اختالفي در قرآن و

 .عمل ميكنيم
 فرمايد: مي وجل خداوند عزّ

﴿                             

                        

  ﴾   ) :59نساء( 

بـه خـدا و روز    اگـر ، داو برگردانيـ  پيغمبـر  به خـدا و چيزي اختالف داشتيد آن را  اگر در«
خـوش فرجـام تـر     و براي شما بهتر سنت) اين كار (يعني رجوع به قرآن و قيامت ايمان داريد

 .»است

﴿                 ﴾    ) :7حشر( 

از چيزهـايي   آورده اسـت اجـرا كنيـد و    احكام الهي) ز(ا براي شما چيزهايي را كه پيغمبر«
 ».دست بكشيد داشته است، آن باز كه شما را از

 مرنـاأعمالً لـيس عليـه عمل من « :دان دهفرمو هرسول اهللا  ميگويد: لصديقه عائشه

 70F1»ردّ  فهو

 نـداده ايـم عملـش رد    كه ما به انجـامش دسـتور   دين) امور (در هركس كاري انجام دهد«
 »است

 71F2»رد ليس منه فهو ما هذا مرناأحدث يف أمن « د:نروايتي ديگر ميفرماي در

بدعت  و برنامه دين اسالم چيزي را احداث كند آن چيز رد هركس كه خارج از اساس و«
 »است

مقايسـه بـا دسـتورات     وسيله سنجش اعمال ظاهري انسـان در  علماء اين حديث را ميزان و
هللا آن را علمـاء اسـالم    خوانـدن ايـن حـديث كـه الحمـد      بعد از د.ان دهدين اسالم بحساب آور

                                                           
 .)١٨)(١٧١٨(مشاره:  حديث )٣/١٣٤٣،١٣٤٤( صحيح مسلم: معلقا و )٨/١٥٦( صحيح خباري: - ١
 .فظ لهلوال )١٧( )١٧١٨(مشاره:  حديث )٣/١٣٤٣( :صحيح مسلم و )٣/١٦٧( صحيح خباري: - ٢
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و به  ه له جشن مولود نبي اكرمأگرديم به توضيح در باره مس مي بر، دان دهتثبيت كر و تقرير

 گوييم: مي كمك خداوند بزرگ
عرف اهـل سـنت    (در دان دهشمر نقطه مقابل بعضي از علماء جديد كه جشن مولود را نيكو

 و ذوق سـليقه خـود نيكـو    حسـب طبـع و   ي هر امري را كه مفتي بريعن استحسان حجت است.
 آن امـر حـرام   مسـتهجن شـمرد،   اگـر قبـيح و   گـردد و  مـي  پندارد آن امر واجـب  مي مستحسن

دانند لـذا ايـن    مي آنرا بدعت محققين آن را قبيح شمرده و بعضي ديگر از علماء و و شود) مي
مسـائل   بـر مـا واجـب اسـت كـه در      آيـد و  يم مسئله براي ما يك نوع مسئله اختالفي بحساب

ايـن رابطـه بـه     زمانيكـه در . مراجعه كنـيم  ه سنت رسول اهللا (قرآن) و اختالفي به كتاب اهللا
توان براي ايـن   نمي اساسي كه قابل اعتماد باشد كنيم هيچ اصل و مي (قرآن) مراجعه كتاب اهللا

 نقل نشده است كـه رسـول اكـرم    هيچ جا هبا مراجعه به سيره رسول اكرم و له پيدا كردأمس
 د،نخويش جشن گرفته باش اينكه خود براي تولد يا د،نامر كرده باش به جشن مولود خود ه

آن  ه وپيـامبر  ايشان را جشن گرفته باشـد،  تولد ه در زمان رسول اكرم اينكه يك نفر يا
 يشـان داني با امر سه سال زندگي كردند و اينكه ايشان شصت و با وجود د،نييد كرده باشأرا ت

را دوست  يشانا ايمان داشتند كه از همه كس بيشتر يشانابه  و بودند ياور و يار هم صحبت و
داراي متانـت بيشـتري    يشـان ا در مقابـل  احترام گذاشـته و  يشانااز همه كس بيشتر به  داشتند،
خـود را   فهميدند حتي حاضر بودند كه جـان  مي رسول را بيشتر اهللا و مقصود منظور و بودند و

بزرگ دوسـت   در همه كارها كوچك و و از دست بدهند، يشانادين  و يشانادر راه دفاع از 
 و را بـراي مـا بـازگو كردنـد،     ه سنت رسول اهللا ،متابعت كنند پيروي و يشاناداشتندكه از 

جشـن   ه پس ممكن نيست كه در زمان حيـات رسـول اهللا   هيچ چيزي را باقي نگذاشته اند،
 سـعي و  بـا وجـود   نكـرده باشـند،   مرسوم بوده باشد ولي براي مـا بـازگو   ه ممولود نبي اكر

 داشتند. ه سرعت زيادي كه براي نقل كردن كارهاي رسول اهللا تالش و
 نگاه كرديم كه محبوب تـرين مـردم در نـزد    هرسول اكرم  سپس به برترين نسل بعد از

آنهـا نقـل نكـرده     ام ازهيچكـد  بودنـد،  ه آنها اصحاب رسول اكرم و بودند ه رسول اهللا
 س فـاروق  نه عمر و  س صديق نه ابوبكر جشن گرفته اند، را ه است كه تولد رسول اكرم

 رسول اكرم انداماد(  سمرتضي نه علي  و سذي النورين  عثمان نه و(خسران پيامبر گرامي) 
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 ه كسـاني كـه از صـحابه رسـول اهللا     ؛حتي تابعين و ه رسول اهللا صحابه ديگرنه  و )ه

شـرايط   بـا وجـود   ه وفـات رسـول اكـرم    از سال بعد حتي در طول سيصد و. يروي كردندپ
را جشـن نگرفتـه    ه تولد رسـول اهللا  از مسلمانان كي نبودن هيچگونه مانع ولي هيچ الزم و

د بخاطر وجـود مـانع شـرعي    ان دهانجام ندا توان گفت كه همانا آن را ترك كرده و مي لذا اند،
 و از چيزهايي كـه مـورد پسـند    د وان دهرسول خدا آن را دستور ندا وچون كاري بود كه خدا 

 از جمله چيزهايي كه انسان را بـه خداونـد نزديـك كنـد     هم چنين و .نيست رضايت اهللا باشد،
 يعلمـا  و  شكـرام  صحابه  و ه رسول اكرم ؛بلكه بدعتي است كه افضل مخلوقات ؛نيست

 اصـل اساسـي يـاد    در اين بـاره دليـل و   و دان دهصدر اسالم به ترك آن دستور دادر برتر امت 
بصـيرت او را   قلب او را گشوده است و تواند قانع كننده باشد براي كسي كه خداوند مي شده

مسلمان اتفـاق نظـر دارنـد بـر اينكـه از       ءعلما و .به او توفيق هدايت داده است نوراني كرده و
 اند.را نگرفته  ه نبي اكرم علماء سلف هيچكس جشن مولود

عبيدالقداح، كساني كه  ةدر قرن چهارم هجري بدست طايف ه جشن مولود رسول اكرم
و  اسالم بيـان كردنـد   المبوجود آمدندآنان گمراهي خود را براي ع به فاطميون  بودند مشهور

 منكـرات داراي اقـوال و   بـدعت و  از دسته اسماعيليهاي بـاطني مسـلك بودنـد كـه عـالوه بـر      
 نبودند. ه سي به سنت رسول اهللاأت ر وءاهل اقتدا هستند وري نيز ديگ ي كفرآميزهاادعا

نعمـت  را بـر مـا تمـام      مي دانيم كه خداوند سبحانه وتعالي دين را براي ما كامل كـرده  و 
 كرده است.

﴿                           ﴾   

 )3مائده: (
 نعمت خود را بـر شـما تكميـل نمـودم و     كامل كردم  و دين را براي شما (احكام) امروزه«

 .»اسالم را به عنوان  آئين خداپسندانه براي شما برگزيدم
اهللا  خـرده گـرفتن بـر    -العياذباهللا–امثال آن  ايجادكردن چنين مواردي مانند جشن مولود و

يـك   اينكـه ديـن كامـل نشـده تـا اينكـه در قـرن اخيـر         ال اوسـت و تكميل كردن افع تعالي و
 بـدون شـك ايـن كـار تكـذيب و      دين را كامل نموده اسـت و  ضافه كردن آن،ا با نفرآمده و
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بـي پنـاهي   ،يـاس  ،از نواميـدي  .مالـك هسـتي   خـرده گـرفتن بـر    ي است بر ظاهر قـرآن و رد، 

 بريم. زبوني به خداوند پناه مي و يخوار
 فرمايد: مي حديثي صحيح در ه رسول اهللا

 .72F1»يعلمه هلم خريما یمته علأن يدل أال كان حقا عليه إنه مل يكن نبي قبيل إ«

او واجب بود كه امت خود را به بهترين چيزي  اينكه بر قبل از من هيچ پيامبري نبوده مگر«
 .»راهنمايي كند داند، كه  مي

كسـي اسـت كـه    ؛ فضـل آنهـا  ا خـاتم پيـامبران و   ه بدون شك پيامبر ما حضرت محمد
همه واضـح   از يشانگفتار ا بيان و نسبت به پيامبران ديگر، امت خود را بيشتر نصيحت كرده و

 لذا اگر جشـن مولـود نبـي اكـرم     ،دان دهفصيح ترين آنها بوايشان  و مي باشد، شخص ترم تر و
بـراي امـت   آن را  ه رسـول اهللا  بـود،  مـي  وسيله اي براي تقرب به سوي اهللا پسنديده و ه

پـس اگـر چيـزي در     ،ندتشويق ميكرد راهنمايي و را به انجام آن آن ها د ودنكر مي خود بيان
آن نبوده تا چه رسد به اينكه باعث  تقرب  منفعتي در اين باره نقل نشده است قطعاً هيچ خير و

 به سوي اهللا جل جالله شود.
ند كه چه وقت ك مي سوالروز آن  مورد زمان و در جشن بگيرد خواهد مي حتي كسي كه

بـا هـم    هرسول اكرم  تاريخ نويسان در رابطه با روز تولد زيرا كند؟ برگزار را جشن مولود
 اختالف نظر دارند.
 بعضـي ديگـر   و ،در مـاه رمضـان بـوده اسـت    تولـد آن جنـاب    گوينـد:  مـي  بعضي از آنـان 

 ه تولـد رسـول اهللا   بعضـيها  دوازدهـم ربيـع االول را روز    گويند در هشتم ربيـع االول و  مي
 با اين حال چطور جشـن را برگـزار   ي ديگري هم در اين رابطه وجود دارد.ها هگفت دانند و مي
حقيقت  در .مرتبه تكرار شده است؟ چند ه فكرمي كنيد كه والدت رسول اهللا يا كنيد؟ مي

كه اساس برگزاري جشن درآن روز است بـر   ه نامشخص بودن تاريخ والدت رسول اكرم
خداپسـند   مسـئله اي شـرعي و   ،زيرا اگر جشـن  ؛كندكه اين مسئله شرعي نبوده مي داللتاين 

                                                           
 .)١٨٤٤( :رقم حديث )٣/١٣٧٢،١٣٧٣( صحيح مسلم: - ١
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بـه آن   مشـخص كـردن آن داشـتند و    توجه خاصي بـه نوشـتن و   مسلمانان عنايت و بوده باشد

 دادند. مي اهميت چيزهايي كه در رديف مسائل شرعي هستند، همچون  مسائل شرعي و
همچنين وفات  و!. در ماه ربيع االول بوده باشد ه كنيم كه روز تولد رسول اهللا مي فرض

 مقدم بـر  يشانلذا شادي كردن به خاطر تولد ا باشد. مي باز در ماه ربيع االول هآن حضرت 
ايـن موضـوعي    ناراحتي وفات آن حضرت نيست يعني بايد غمگين شد تـا خوشـحال و   غم و

 است كه هيچكس قبالً به آن توجه نكرده است.
 آن را موشكافي حمداهللا براي كسي كه به اين مسئله رسيدگي كامل كرده واين موضوع ال

بدون  همچنين دين خود را بصورت تقليدي و و دهد مي بررسي قرار مورد تحقيق و و كند مي
از جمله مسائلي است كـه ابلـيس    و مشخصي است، مساله واضح و دليل بدست نياورده باشد،

 مراه كردن آنها لباس حقيقت را به آن پوشانده است.گ آدم و ملعون براي فريب دادن بني
كـه همگـي بيـانگر     شـود  مـي  جشنها كارهاي خالف شـرع زيـادي ديـده    اين محافل و در

 اين حضور نتيجه:  و فريب اوست. و مكر حضور ابليس ملعون و
 شوند در حاليكه  قـبالً  مي اعتقاد داشتن به اينكه اين نوع جشنها باعث تقرب به خداوند -1

رسـول اهللا  سـنت   و الهـي  شـوند از جانـب كتـاب    مـي  ذكر كرديم چيزهـايي كـه باعـث قـرب    
ولـي بـراي  ايـن نـوع محافـل هيچگونـه        باشند مي همراه با دليل قاطع بدون تغيير و مشخص و

 قاطعي وجود ندارد. دليل قانع كننده و
 ري،منكـرات گفتـا   ماننـد:  آيـد  مـي  منكرات بزرگي كـه در ايـن نـوع محافـل بوجـود      -2

توصيف هـايي   تعريفها و :از جمله منكرات گفتاري كه اين خطرناكتر است. منكرات اخالقي
 را به مرتبه الوهيت ه تا حدي كه رسول اهللا شود مي يزياده روو كه در بسياري ازآنها غلو 

 ا ميكنند.هاي بي جطلب  يشاناز ا رسانند، مي
 گويد: مي ه بوصيري در توصيف پيامبراكرم

 حلول احلادث العمم سواك عند                              به لوذأن اخللق مايل مَ  كرمأ يا  

اي گراميترين مخلوقات غير از تو بـراي مـن كسـي نيسـت كـه در هنگـام بوجـود        ترجمه: 
 .ر به او پناه برمآمدن  حادثه همه گي



  85   ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر
 وردگارآسـمانها و پـس پر  بـريم،  مي زبوني به اهللا پناه و خوار بي پناهي، ،ياس از نوميدي و

 ناراحتي بـه رسـول اكـرم    در هنگام شدت و اگر رحمان كجاست؟ رحيم و زمين  كجا است؟
 !پناه برده شود.! ه

 گويد: مي جاي ديگر در

 ومن علومك علم اللوح والقلم         هتا  ن من جودك الدنيا ورضّ إف

لمي كه به تـو داده  از ع آن است وهمانند  بخشيده شده دنيا و از چيزهايي كه به توترجمه: 
 .است و قلممحفوظ شده علم لوح 

زيـاده   ه نسبت دادن آن به رسـول اهللا  بدون شك علم لوح المحفوظ علم الهي است و 
 كنيم. مي عافيت طلب سالمت و از خداوند .غلو است گويي و

: آيد منكرات اخالقـي اسـت از جملـه    مي چنين محافلي بوجود نوع دوم از منكرات كه در
تـا حـدي كـه     پايكويي آنها در مدت زمان طوالني  با هـم،  رقص و مرد با هم و تالط زن واخ

 شود. مي مكاني مناسب براي انسانهاي فاسقتبديل به 
 كه در اين رابطه وجـود دارد ايـن اسـت كسـاني كـه ايـن مسـئله را انكـار         از جمله مسائلي

 سب كفر به آنهـا چكنند بر نمي عمل به آن شن ها معتقد نيستند وج به اين  محافل و كنند و مي
 زنند. مي

ي شيطاني اسـت كـه آن را بـراي مـردم،     ها هحيل بدون شك اين نوع طرز فكرها فريب و و
 از جمله بدعت هـاي خـالف شـرع اسـت كـه در خـور آنهـا داده اسـت.         دهد و مي زيبا جلوه
 العياذباهللا

آنها تبعيـت  از سپس هر كه  ،دهبه آن عمل كر و د،ان دهبدعتها بوجود آور ين طرزفكرهاا با
(جـل   مسـتقيم اهللا  تا آنهـا را بـه ديـن راسـت و     به عنوان نصيحت كارآنها را انكاركند، نكند و
 از آن دسـت بـر   و گنـاه اسـت،   ايـن نتيجـه بـدي بـدعت و     داننـد و  برگرداند، كافر مي جالله)

 العياذباهللا نرساند. دارد تا او را به مرحله ارتداد نمي
 فرمـوده خداسـت   دانـ  دههايي كه بعضيها براي تاييد كار خود به آن اسـتنادكر جمله چيز از

 كه:
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﴿           ﴾   ) :58يونس( 

 .»بايد مردمان شادمان شوند (نه چيزي ديگري) به همين -رحمت خدا بفضل و بگو:«
 قرآن مطلوب و به دستور رحمت خداوند، فضل وبخاطر  شادماني و شادي و گفته اند:

رحمت او  به ما امر كرده كه بخاطر فضل و خداوند گويند: مي سپس مورد پسند است.
 بر عمتي است كه خداوندو نبزرگترين رحمت  ه دانيم كه نبي اكرم مي شادمان باشيم و

﴿ فرمايد: مي خداوند تبارك وتعالي .فضل كرده است بندگان خود،             

    ﴾   ) :107انبياء( 

 .»ما تو را جز به عنوان رحمت براي جهانيان نفرستاده ايم (اي پيغمبر)«
 از جانـب  گفتار كردار و راستي در همانا توفيق درستي و :گوييم ها مي هجواب اين گفت در

 اهللا تبارك وتعالي است.
اگر اسـتناد كـردن  بـه     و د؟ان دهصالح از اين آيه چنين برداشت نكر: هيچگاه سلف نخست

بوجود آوردن يا انجـام    كردند، مي آنها قبل از ما به آن اشاره بود مي آن در اين رابطه درست
بـه   مـردود اسـت و   د،نيـا آن را انجـام نـداده باشـ     كاري كه سلف صالح آنـرا تعهـد نكـرده و   

ي هـا  هگفتـ  ور اصلي در تفاسير سلف صالح از ايـن آيـه و  منظ و شود مي صاحبش ارجاع  داده
 .اسـت  ه سنت رسول اهللا اسالم و تبارك وتعالي، رحمت خداوند آنان  در رابطه با فضل و

 غـزو یعل ةسالمييوش اإلاجتامع اجل[ در كتاب خود بنام مه اهللارح قيمابن حافظ همانطور كه 

 به آن اشاره كرده است. ]ةواجلهمي ةاملعطل

 بخشـش و  همانا تو رحمـت و : وييمگ مي به اين كسي كه چنين استداللي كرده است :دوم
به اين آيه  داني و مي شادي به آن و ه بواسطه مولود نبي اكرم شادي كردن به اين نعمت را

﴿ استناد كرده اي كه:                   ﴾   ) :جمه (قبال تر) 107انبياء

 شده است.)
تولـد   بين ارسـال و  و ،يشاناست نه مولود ا ه درحاليكه اين آيه درباره ارسال رسول اهللا

احـاديثي كـه درآنهـا     بـه همـين ترتيـب تمـام آيـات و      داشت و چهل سال فاصله وجوديشان ا



  87   ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر
بعـد از   ه رحمت از جانب خدا شده اسـت. همانـا پيـامبر    به فضل و ه توصيف نبي اكرم

 درآنچـه كـه مـا ديـده ايـم و      د.انـ  دهفضـل توصـيف شـ    پيامبري به رحمت و ل وارسا بعثت و
فضـل توصـيف شـده باشـد پـس       بـه رحمـت و   ه دانيم ثابت نشده كه مولود نبي اكـرم  مي

 رحمت ناقص است. به فضل و ه استدالل ايشان از مولود نبي اكرم

ان  دكـه: نكن يمـ  روايـت كـرده اسـت اسـتناد     سبعضي ها به اين گفته كه بيهقي از انس و

 .)جشن گرفته استعقيقه كرده (به خاطر خود  هكه نبي اكرم :عن نفسه النبي عقّ 

 .خراج كرده استستسيوطي از اين حديث جشن مولود را ا
علمـاي اهـل    .شـود كـه ايـن حـديث ضـعيف اسـت       مـي  در مورد اين حديث جواب داده 

ال ؤدر مورد اين حـديث از او سـ   زماني كهمه اهللا رحامام مالك  .دان دهحديث آن را انكار كر
در زمـان جاهليـت بـراي خـود      ه كنيد كـه اصـحاب رسـول اهللا    مي شد گفت :آيا شما فكر

 د براي خود جشن گرفتـه باشـند؟  ان دهآيا امكان دارد آن زمان كه مسلمان بو ،جشن نگرفته اند
73Fي باطلي است.ها هاين گفت

1 
 ضعيف است. ،محرر باشدبن ثي كه درآن عبداهللا حدي

(همانـا  : ميگويد بعد ازآنكه حديث را در كتاب خود ذكر كرده استمه اهللا رحعبدالرزاق 

ايـن موضـوع    74F2]املودودة حتف[ ابن القيم در كتاب. د)ان دهاين حديث حذف كر در را محررابن 

 را آورده است.
 گويـد  مـي  شـنود  مـي  زمانيكه اين حديث را مه اهللارح دركتاب [مسائل ابوداود] :امام احمد

 مـه اهللا رحمحرر باعث ضـعف ايـن حـديث شـده اسـت بيهقـي       بن عبداهللا  اين حديث منكر و
 محرر حديث منكري در رابطه بـا جشـن گـرفتن رسـول اهللا     بنعبداهللا  :گويد مي راوي حديث

 اسـناد آن را ذكــر كــرده اســت ســپس بيهقــي  بـه خــاطر خــودش روايــت كــرده اســت و  ه

                                                           
املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات و التحصيالت احملكمات ألمهات :  انظر - ١

 .)٢/١٥( یولاأل ةالطبع ،مسائلها املشكالت أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلس
ـ  وط،رنـؤ األ حاديثه/عبـدالقادر أه وخرج ،حققةود: البن قيم اجلوزيلحكام املوأاملودود ب ةحتف - ٢  دارالبيـان،  ةمكتب

 .)٨٨(: دمشق،ص



 ص رسالت رسول اكرم اثبات گواهي بر                                               88
محـرر را حـذف   بـن  راويـان ايـن حـديث عبـداهللا     در ضـمن   :عبدالرزاق گفته است :گويد مي
75Fانس بيان شده است. اين گفته به شيوه ديگري از قتاده و .دان دهكر

1 
حكم به باطل بودن اين حديث داده است لذا استدالل به اين حـديث  مه اهللا رح امام نووي

 با اين وضعيت درست نخواهد  بود.
مطـابق ايـن    كه همه آنها بدون دليل بوده ود ان دهبا وجود اين باز استداللهايي ديگري آور

 :كه استتبارك وتعالي  فرموده خداوند

﴿                      ﴾    

 )23نجم: (
 حاليكـه هـدايت و   كننـد در  نمي از هواهاي نفس پيروي از گمانهاي بي اساس و آنان جز«

 .»برايشان آمده است رهنمود از جانب پروردگار
 پيروي از چيزي است كه خداوند تبارك وتعالي از آن خبر داده است و اين همان اتباع  و

 منحرفان است. راه آن  همان راه گمراهان و آن و همانا تبعيت از :فرمايد مي
اي همانا اين نوع جشـنها وعيـدها   لذا براي تو مشخص است اي كسي كه توفيق داده شده 

ايـن   درستي آن نازل نكرده است و آيه اي را براي اثبات و بدعت هستند خداوند هيچ دليل و
ايـن  . دادنـد  مـي  جشن گرفتن هاي بسياري است كه نصاري گمراه انجـام  كارها شبيه كارها و

 .ضعف علمي است قبيل اعمال فقط بخاطر ضعف ديني و

 ربالتتبعن سنن من كان قبلكم  شِ « فرمايند مي مورد اشاره كردند وبه اين  ه رسول اكرم

 .76F2»ب لدخلتموهض حردخلوا جُ  ولوذراعا بذراع حق رب  بش

ذراع بـه ذراع   رفتار ملتهاي قبل از خودتان وجب به وجـب و  شما (مسلمانان) از اخالق و«
شـما   وارد شـوند  ردپيروي خواهيد كرد حتي اگر آنان به سوراخ سوسمار با همه تنگي كـه دا 

 .»شدخواهيد  آن داخلمل به أهم بدون ت
                                                           

 اهلند -الدكن حبيدرآباد ةاملعارف العثماني ةجملس دائر طبعه/ للمارديين، النقي لبيهقي ويف ذيله اجلوهری لكربالالسنن  – ١
)٩/٣٠٠(. 

سعيد أبی من حديث  )٨/١٥١( اري:وصحيح خب سمن حديث ايب هريره  واللفظ له، )٢/٥١١( مسندامام امحد: - ٢
  س.اخلدري
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 نصـاري تقليـد   كارهـاي ناپسـند مـو بـه مـو از يهـود و       رفتـار و  يعني مسلمانان در اخالق و

سال پيش حـال مسـلمان امـروز را    1400است كه  ه اين يكي از معجزات پيامبر نمايند و مي
 دان دهدرآم آمريكاي خونخوار مشاهده كرده است كه بصورت آلت دست يهوديان غاصب و

 نمايند. مي چرا از دستورات آنها پيروي بدون چون و و
كار  راستي در درستي و ساير مسلمانان توفيق و تعالي براي خودمان و از خداوند تبارك و

 درست را خواستاريم. هدايت به راه حق و گفتار و و
  

 خاتمه

بـرادران مسـلمانم را بـه داشـتن تقـواي       سـاير  خـودم و  پايان اين كتـاب قبـل از هرچيـز    در
 سـفارش  تالش براي بدست آوردن آن توصـيه و  آشكارا و خداوند تبارك وتعالي در نهان و

همه  .حقيقت و عمل به آن باشد به دست آوردن حق و  اميدوارم كه عادت همگي، كنم و مي
روي  تا خداوند را از كنم. مي طلب علم توصيه آگاهي در دين و برادران مسلمانم را به تفقه و

ـ« د:نميفرماي ه دست پيدا كنند رسول اكرم به هدف خير و آگاهي عبادت كنند علم و ن مَ

 77F1»هه يف الديناهللا به خريا يفقّ  يرد

 »كند مي داناي به احكام فقه نيكي هركس را بخواهد او را فقيه در دين و خداوند خير و«
علم شرعي كه برگرفته از  و متحقيق كني ما واجب است كه در دين تفقه وبر  !برادرانم

 مخواهي مي هر كاري را و م،فهم صحيح سلف صالح است ياد بگيري سنت و ،( قرآن) كتاب
هر گاه در مورد مسئله اي  آگاهي باشد و از روي علم و ميا از آن خودداري كني مانجام دهي

د پس حتماً بنا به يا درست يا نادرست بودن آن براي ما ممكن نبو و مدچار مشكل شدي
به آن عمل ميكنند  آنهايي كه تبعيت از حق كرده و ؛وجل بايد از اهل علم دستور خداوند عزّ

  فرمايد: همان طور كه خداوند مينيم، سوال ك

﴿               ﴾   ) :43نحل(. 

                                                           
 .)١٠٣٧(: رقم حديث )٢/٧١٩(  صحيح مسلم: و )٨/١٤٩( و )٤/٤٩( صحيح خباري: - ١
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 ».دانيد نمي اگرپس براي روشنگري از آگاهان بپرسيد «

كنم كه در مورد آنچه كه يادگرفته  مي طالب اهل علم را توصيه همچنين برادران علما و
مشخص  و دانند برايشان توضيح دهند نمي آنچه را كه مردم و دانند از خدا بترسند مي اند و
ا آن ر و فهم سلف صالح باشند هميشه در تالش براي يافتن حق  از روي كتاب سنت و .كنند

اهل علم تعهد گرفته  و ءزيرا خداوند تبارك وتعالي از علما ؛منتشركنند بين مردم تبليغ و در
علما را از  حسب نياز ياد دهند و دانند به مردم بر مي گرفته اند و است كه از آنچه كه ياد

 ﴿ فرمايد: مي يا آن را با بهاي كم بفروشند برحذر داشته است و اينكه علم را كتمان كنند و

                             

                  ﴾ ) :187آل عمران(. 

از اهـل كتـاب    زبـان انبيـا)   (بـر  آنگاه  كه خداوند پيمان موكـد  )بياور اي پيغمبر به ياد( و«
 آن را كتمـان و  توضيح دهيـد و  سازيد و براي مردمان آشكار را گرفت كه بايد كتاب (خود)

به بهاي اندكي آن را فروختند چه بدچيزي را  افكندند و پنهان نسازيد اما آنان آن را پشت سر
 .»اوضه كردند)فاني مع نان باقي را باآد (ان دهخري

 پسـت  برد بلكه خـوار و  نمي مرتبه او را باال مقام و ،خداوند سبحان در مورد كسي كه علم
 فرمايد: شود مي مي

﴿                           

                                

                              

                   ﴾   ) :176 -175اعراف(.  

آگاهي)آيـات خـود را    براي آنان بخوان خبر آن كسي را كـه بـه او (علـم و   ) (اي پيغمبر«
 اما اگر- از زمره گمراهان گرديد دست يافت و شيطان بر او آنها بيرون رفت و داديم اما او از

 بـه پسـتي گرائيـد و    به زمين افتاد و برديم  ليكن  او مي آيات باال  خواستيم مقام او را با اين مي
مثل سگ است  كه اگر بر او بتـازي زبـان    مثل او مانند، هوس خويش پيروي كرد. از هوي و
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ايـن داسـتان    .، و اگـر او را رهـا كنـي زبـان از دهـان بيـرون مـي آورد       آورد مي از دهان بيرون

 و (از كفر پس داستان را بخوان بلكه بينديشند دارند. يم گروهي است كه آيات ما را تكذيب
 .»)ضالل برگردند

(جـل   نان در رساندن رسالت اهللاآجانشين  شما وارث پيامبران هستيد و اي عالمان اسالمي،
 د:نفرماي مي ه همانطوركه رسول اكرم، ديباش مي جالله)

خـذه أفمـن  العلم، نام ورثواإدرمها و وال راانيثوا دنبياء مل يورّ ن األأنبياء واأل ةالعلامء ورث«

 .78F1»بحظ وافر خذأ

را بـه ارث بـاقي نگذاشـته     دينـار و درهـم  پيامبران  علماء به راستي وارثين بحق پيامبرانند.« 
 نعمـت و  نها علم را از خود باقي گذاشته اند هركس به اين ارث دسـت پيـدا كنـد،   آبلكه ، اند

 »بهره فراواني بدست آورده است.
اين  بر زيرا كثرت گروهي، ؛ندارد بيان آن باز گمراهان در جامعه شما را از حق وبسياري 

در قسمتهاي مختلف قرآن كثـرت   چرا كه خداوند .كند كه حق به جانب آنهاست نمي لتدال
 فرمايد: مي خداوند .بسياري را ذم كرده است و

﴿          ﴾    )26: حديد(. 

 منحـرف و)  راه راسـت خداشناسـي،   (از بسـياري از ايشـان   و آنها راهياب شدند برخي از«
 .»خارج شدند

﴿      ﴾   ) :49مائده(. 

 ».كنند مي تمرد سرپيچي و (از اجكام شريعت) بي گمان بسياري از مردم«

﴿           ﴾     ) :119انعام(.. 

 (ديگـران را)  بـدون آگـاهي   خود نادرست) هوس هاي (كج و بسياري از مردم با هواها و«
 ».سازند گمراه مي سرگشته و

                                                           
 سـنن ترمـذي:   ،واللفظ له )٣٦٤٢(: رقم حديث )٤/٥٧،٥٨( سنن ايب داود: )٥/١٩٦( مام امحد:اإل مسند - ١

 .)٢٦٨٢(: رقم حديث )٥/٤١(
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بسياري  زيرا خداوند در ؛كند كه حق با آنها نيست نمي اين داللت برافراد قلت  همانطور و

 فرمايد: مي ا تعريف كرده است وموارد آن ر از

﴿         ﴾    ) :13سبأ(.. 

 آورنـد  مي نعمت به ياد را به هنگام خوشي و خداوند (و اندكي از بندگانم سپاسگذارند و«
 )».پس كاري كنيد كه از زمره اين گروه گرديد

﴿                 ...﴾   ) :24ص(.. 

 ولي چنين كساني هـم بسـيار كـم و    كنند مي كارهاي شايسته منند وؤآنان كه واقعاً م مگر«
 .»اندك هستند

سرمشق بودن در دست  توان نتيجه گرفت كه به حقيقت الگوي پندآموز و مي از اين آيات
 كه بعضي از علماي سلف گفته اند. باحق است اگر چه تو تنها باشي همانطور حق و

بلكـه بايـد    بر يك عالم ديني واجب است كـه پيـرو عادتهـاي خـالف شـرع مـردم نباشـد       
 فرمايد: مي زيرا خداوند؛ اگر چه مردم از او بدگويي كنند حقيقت را براي آنها بيان كند

﴿                     ﴾    ) :عنكبوت

69(.. 
آنـان   ما جهادكننـد  (پيروزي دين) راه در و ما به تالش ايستند كساني كه براي (رضايت)«

 گـردانيم و  مـي  هـدايت خـويش )   مشمول حمايـت و  (و را در راههاي  منتهي به خود رهنمود
 .»نيكوكاران است قطعاً خدا با

 پيشـوايان آنهاسـت بايـد زيـر     رهبـران و  حاكمان مسلمانان و سفارش آخر مخصوصاً براي
آنهـا را بــه سـوي حــق     نصـيحت كــرده و  آنـان هســتند  كسـاني را كــه  تحـت االمــر   دسـتان و 

گمراهيهـا را از   و تالش كنندكه بدعتها بين آنها اجرا كرده و شريعت خدا را در رهنمودكنند،
 جواب دهند. در مقابل كليه مسئوليتهاي خودزيرا در روز قيامت بايد ؛ شهرهايشان بدور كنند
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مام راع ومسئول عـن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته واإل« د:نفرماي مي هرسول اهللا

 .79F1»رعيته

هر كدام از شما در مقابل زيـر دسـت خـود مسـئول      نگهبان هستيد و همگي شما حافظ و«
همگـي در   و قايـد مردمنـد  نگهبـان ع  رهبر حكومت يا پيشوايان ديني حافظ و پيشوا و است و

 »هستند. روز قيامت در مقابل مردم (مسئول)
محبـت   هدايت و صالح و وجل خواستاريم كه دلهاي مسلمانان را بگشايد، از خداوند عزّ

همينطـور از خداونـد   . تشـويق مـردم بـه اينكـار را بـه مـا بدهـد        توفيق تبليغ دين و دين خود و
عمل كردن به آنچـه   مسلمانان را در اجراي حكم اهللا وامامان  سبحان خواستاريم كه رهبران و

همگـي مـا را مـورد بخشـش خـود قـرارداده        و كه مورد رضايت اوست توفيق عنايت فرمايد،
توفيـق   راه راست را به ما الهام كـرده و  كوتاهي هاي ما را مورد عفو خود قراردهد، گناهان و

 بر اين كار است.قادر  به حقيقت او عمل كردن به آن را به ما بدهد،

يوم  یلإهنجه  یار علصآله وصحبه ومن تبعه و یوعل نبينا حممد یاهللا وسلم عل یوصل

 الدين

 
 
 
 

                                                           
رقـم   )٣/١٤٥٩( وصحيح مسـلم: ، )٦/١٥٢( واللفظ له و )٣/٨٨،١٢٥،١٨٩( و )١/٢١٥( صحيح خباري: – ١

 .)١٨٢٩( : حديث
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