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﴿e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�po�q�r�
s�t�vu�w�x�y�z﴾١٣: احلجرات�  

زنـي (بنـام آدم وحواء)آفريـديم وشـما را      اي انسانها! ما شما را از مرد و«
بيگمان گرامي تـرين شـما در   ، تا همديگر را بشناسيد گردانيديمنژادها وقبايل 

  .  »قا كه خداوند دانا وآگاه استح، پرهيزگار ترين شما ست �نزد خداوند
﴿�o�p�q�r�s�t�u�wv�x�y�z�
 �و از زمرة نشانه هاي ـ قدرت وعظمت ـ خدا« 22: الروم�﴾|�}

بي گمان ، آفرينش آسمانها و زمين ومختلف بودن زبانها و رنگهاي شما ست
  . »درين داليلي است براي فرزانگان و دانشوران

(كسـيكه  . »عمله لـم يسـرع بـه نسـبه     من بطأ به«فرمايند:  مي �رسول اهللا 
  نسبش نمي تواند او را سبقت دهد)، عملش او را عقب بيندازد

  : مى سرايدچنين : عالمه اقبال 
ـــم    ــرك و تتـاريـ ــه تـ ــانيم و نـ ــه افغـ   نـ
  چمـــن زاريــــم و از يــــك شاخســــاريم 
ــت      ــرام اس ــا ح ــر م ــو ب ــگ و ب ــز رن   تمي
  كـــه مـــا پــــروردة يـــك نـــــو بهــــاريم

  
  



  مترجم ي مقدمه

فدا كـاري و جانبـازي   با رنجديدة افغانستان در طول تاريخ  مظلوم ومردم 
كه هرگـز فرامـوش   ، گران را جواب دندان شكن داده اندهاي خويش استعمار 

وطـن ومـردم   ، در برابر ديـن وعقيـده  اخالص وصداقت آنها ، آنها نخواهد شد
ن شور آفـري  وسفانه احساسات پاك ولي متأ، را نميتوان نا ديده گرفتخويش 

عـدم وجـود   ، تاست كار شده نياآنها قرباني خواسته هاي مردمان مغرض وخ
بزرگـان  توجهي  بيو ييپروابي ، غفلت، دسيسه وتوطئة دشمنان، قيادت واحد

باعث شده تا دست آورد ها وثمرات چندين سـالة ملـت كـه محصـول جـان      
 دشمنان اسالم هميشه كوشيده انـد ، وخون آنهاست آهسته آهسته از دست رود

خـويش در   اسـتعمار  تا ملت هاي مسلمان را از راه تفرقه واختالف زيـر يـوغ  
اسـتعمار گـران اسـت كـه      يشـعار قـديم   )تفرقه بينداز وحكومت كن(، آورند

با تأسـف دريـن   . ين راه پالن هاي شوم خويش را عملي نماينداتوانسته اند از
خانـه  ، وندشـ  طعمـة آن  آنها رفت مياندندكه گمان ندام خطرناك كساني گير م

بعـد از پيـروزي   ، حوادث دلخراش وفاجعه هاي كه در دهـة هفتـاد  ، ها جنگي
نشان دهنـدة آن اسـت كـه    ، مجاهدين بر حكومت دست نشاندة روس رخ داد

كوشيد تـا  ي هر قوم ونژادو . ندتخطي نموداز خط سير اصلي شان عاملين آن 
 اهليـت  ،داشـت مصـلحت  بـدون در نظـر   د ومقام بلند تري حايز آيـ  صببرمن

  .  وتوانمندي اشخاص
خواست تـا او را در يكـي از مقـام     �هنگاميكه از پيامبر �ابوذر حضرت 

ي اباذر! همانا تو ناتواني ا«: ندفرمود �ومسؤليت هاي بزرگ بگمارد آنحضرت 
وآن امانت است ونتيجة آن در روز قيامت خواري وپشيماني است مگر كسـيكه  

. »رين مورد بـر دوش اوسـت بجـاي آورد   دآن را بحقش گرفته و واجبي را كه 
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   مسلم روايت
، گفتنـد آنگـاه كـه    نـد فراموش كرد را همه �مان ميتوصيه هاي پيامبر گرا

 اينكـه صـالحيت و   و، نژادشان بيشتر از ديگران سهم داشـته باشـد   بايد قوم و
  .  د يا نه؟ مورد بحث نيستندار آنراتوانمندي 

، رنگ، نژاد ،مد نظرگرفتهحيت را موارد اهليت وصال همهقوانين اسالم در 
در خالفـت هـاي اسـالمي     مـي بينـيم   چنانكـه . درامقدم نميشمكسي را نسب 

 نـرا آكه اهليـت و توانمنـدي    مي شد پردهس مقام رهبري مردم به كسيگذشته 
را رهبـري   سپه سـاالران وعلمـاي بـزرگ    گاهيحتى بردگان  ،است داشته مي

  .  مطرح نبود نژاد وجنس، چون مسألة قوم، كرده اند
تـا از   انـد  را توصـيه نمـوده   امت مسـلمه  �گرامي اسالم پيامبر درينمورد 

 فرمـوده  آنها منـع ضد  برقيام از  فرمانبرداري نمايند و طاعت وازمامداران شان 
  فرمايند:   مياست چنانكه 

فرمان بريد اگر چه بر شما غالم حبشي مقـرر شـود كـه گـوئي      بشنويد و«
  يصحيح بخار .»سرش دانة كشمش است

عملـي ميكردنـد    آنـرا  پي مي بردند و �مردم ما اگر به توصيه هاي پيامبر 
 فرصتي براي دشمنان باقي دشواري ها نمي شدند و اين مصائب وهرگز دچار 

  .  دمان مين
هسـتند بـه    كه مسلمانان را در هركجـائي ، دل سوزانه اب آوازيستاين كت

ميخواهـد بـدون در   ، مينمايـد از خود گذري دعوت  شفقت و، برادري، اخوت
الالـه اال اهللا محمـد   نژاد ورنگ همـه بـاهم زيـر پـرچم     ، قبيله، نظر داشت قوم

زندگي نموده پروردگار خويش را بپرستند تا رستگاري دنيا وآخرت رسول اهللا 
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  .  گرددشان نصيب 
عبدالعزيز قاره متشكريم كه اين  استاددعوتگر  در پايان از برادر بزرگوار و

مسلمانان است بـه امـت اسـالمي    دردهاي را كه درمان بسياري از  بها ركتاب پ
 و، يمنپاداش بزرگ را خواهـا  برايش اجر و� از خداوند تقديم نموده است و

صـميمانه اظهـار سـپاس     انـد نمـوده  ن همكـاري  آن با م يةتهاز دوستانيكه در 
  .مينمايم
  



  مؤلفي  مقدمه

 و عجم و عرب ردگارپرو و اه امت آفريدگار كه ذاتيراست وستايش حمد
 و شـب  و وزرد سـرخ  و سـياه  و سفيد يكهخداوند، هاست وقبيله ها نژاد همة
 و. گرادنيـد  خويش عظمت و قدرت عالمة را گوناگون انهايزب و رنگ و روز
 پيشـواي  و رهنما و رهبر �مصطفي محمد حضرت بر پايان بي و فراوان وددر

  : بعد اما. باد عالميان سرور و سردار و جهانيان
 خـود  از و درو مـي  فـرو  غفلـت  خواب در كه پيمايد مي را زماني امتي هر

 بـر  گـران  خواب اين از كه رسد مي فرا روزي ولي. دگرد مي آگاه نا و خود بي
 ديگر شتازپي و پيشوا تواند مي، شود مي پرنشاط و آيد مي خود به و خيزد مي

 بـا  براينكـه  مشـروط  رددگـ  خوردار بر بلندي شوكتو شان از و گردد ها امت
 و، محبـت ، الفـت  ،بـوده  � العـزت  رب فرمـانبردار  و مطيـع  اخـالص  كمال

 خداونـد  تنيسـ ناگس ريسـمان  به و دنگهدار را مسلمان جامعة افراد گييكپارچ
 زنـدگي  سرمشـق  را صـالح  و نيك گذشتگان كردار و روش و راه، بزند چنگ
 داشـت  وجـود  آنـان  نميـا  كـه  يمكمح رابطة و دوستي واز، هداد قرار شخوي

 ،پنـدارد ب ديگـران  بـر  تر بلند و برتر را خويش گروهي هر اگر ليكن. بگيرد اندرز
 جـاگزين  عـداوت  و دشمني شده برداشته ميان از ايماني محبت و دوستي خرهبآل
 دسـت  همه فاصله بالو، دگرد مي رائج هاآن ميان عياشي و طلبي راحت، هديگرد آن
 كـه  ييهـا  سفر در بنده ،داد خواهند دست از را عظمت و شوكت و انش، ها وردآ

 وآنچـه  ديـدها  مچش از داشتم واروپائي افريقائي و آسيائي ي كشورها از بعضي به
 هـا  وكشـمكش  ها اتفاقي بي وعلت سبب يگانه كه رسيدم نتيجه اين هب شنيدم را

، وتكبـر ، هـا  تـوده  و نژاد بعضي شمردن حقير همانا مسلمانان ميان ها وخونريزي
 وطـن  و جـنس ، رنـگ ، نژاد نگاه از چه، ديگر برخي پسندي وخود، خواهي ودخ
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  .  دباش مي
 قديمي هاي دشمني و اختالفات ها اروپائي يژهبو اسالم دشمنان، مقابل در
 گذاشـتند  كنـار ، بـود  گرديده آنها ميان خونيني هاي جنگ باعث كه را خويش
 با آنها ودانشمندان علما .نمايند زندگي ويكپارچه برادر باهم خواهند مي وحاال
 دارنـد  كوشش دارد وجود آنان ميان كه وديني مذهبي، نژادي اختالفات وجود

 و متحـد  را اروپائي هاي كشور همه و نموده فراموش را اختالفات اين همة تا
  . سازند يكپارچه و متفق

 اساس يب واختالفات دشمني ومشغول نيامديم بخود مسلمانان ما متأسفانه
 هسـتند  بكار دست نفاق و تفرقه ايجاد بخاطر اي عده حتي، هستيم ردمو بي و
  . ميدهند دعوت راه اين به و

 كشـنده  مرض اين زيرا، دارد قرار خطرناكي مرحلة در امروزي پرستي نژاد
 گسـترش  جـا  همه در آن ودامنة گرفته بخود را مختلفي واشكال انواع ومهلك

  .  است يافته
 بـه  وافتخـار  قبيلـه  بـه  منحصر ـ اسالم از بلق ـ جاهليت عهد پرستي نژاد

 صـفحات  اگـر و، پاشيد هم از آهسته آهسته، زمان گذشت با اينكه تا بود نسب
 وسـپه  شـاهان  اكثـر  ها عباسي عهد ابتداي از، بنگريم را اسالم درخشان تاريخ

 دافهـ ا پيشـبرد  راه در همـه  كه. بودند مختلفي هاي نژاد از مسلمانان ساالران
، دادند نشان خود از چشمگيري هاي وجانبازي فداكاري اسالم يوواال مقدس

 پرورش اسالم پرچم ساية در كه بودند يا شده آزاد بردگان از آنان اغلب بلكه
 ميـان  وتفرقـه  اخـتالف  باعـث  كـه  نشـد  بلنـد  آوازي روزي ولـي ، بودند يافته

 چـه  هـر  اسـالمي  سرزمين دامنة تا بودند كوشا وار برادر همه، گردد مسلمانان
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 پرستي نژاد، بماند باقي پايدار اسالمي دولت وشوكت وشان يابد وسعت بيشتر
 ايـن  هـاي  پيامـد  واز يابـد  افـزايش  هم وشايد است رسيده اوجش به امروزي
 گرفتـار  هائيكه كشور. است ودشمني عداوت، خونريزي، جنگ مهلك سرطان

 قـب عوا بودنـد  هـم  ميـان  درگيـري  و جنگ مشغول وسالها هستند مرض اين
  .  دارند پيشرو را وخيمي

 تفـاوت  بـي  اسـالمي  ودانشـمندان  علمـا  اكثـر  كه است اين شگفت جاي
 احسـاس  نداده نشان خود از مرض اين عليه مبارزه راه در وحركتي اند نشسته

 در پرسـتي  نـژاد  مـورد  در كتـابي  خواستم منظور همين به، كنند نمي مسؤليت
 وديگـر  راشـدين  خلفـاي  روش و شـريف  نبـوي  واحاديـث  قراني آيات پرتو

 فـزايش ا بـه  رو كـن  تبـاه  بالي اين كهشود  مي ديده زيرا، بنويسم كرام صحابة
  . شد خواهد خبر بي و بيگناه مردمان هزاران خون ريختن سبب و بوده

 بـدون  باشـد  كه آئيني و دين، نژاد هر از را انساني نفس كشتن �خداوند
 از يكـي  پيمـان  و عهـد  بـه  هـم  كـافري  اگـر  حتيو. است داده قرار حرام حق

 مال جان، دگرد مسلمانان حريم داخل -باشد هم عادي فرد هرچند -مسلمانان
 تصـرف  و اشغال بخاطر اينكه مگر. نيست روا او وكشتن دباش مي امان در وي

 حالـت  دريـن ، دگـرد  داخـل  اسالمي كشوري عليه وتجسس چيني توطئه يا و
  . دباش مي روا امام حكم به او كشتن يا و جنگ

 بـا  زيـرا  اسـت  نـداده  قـرار  هدف را كشوري يا گروه يا شخص كتاب اين
 مسـلمان  هاي اقليت حتي دارند وجود ومكاني زمان هر در پرستان نژاد تأسف

 بيشتر همه از آنها تا ميرود وانتظار دارند زندگي اسالمي غير هاي كشور در كه
 خـون  كـه ائيج تـا . هسـتند  مـرض  ايـن  دچار نيز آنها ولي باشند ومتفق متحد



    

  13  ي مؤلف مقدمه
  

 ونـژاد  پرسـتي  قوم قرباني را خود ومطمئن آرام وزندگي ريزند مي را يكديگر
 وي زيـرا  كردند وتوطئه كشي نقشه نيز مؤلف مقابل در حتي اند نموده پرستي
 پـس ، ودمينم اسالمي واخوت برادري سوي به دعوت نموده بيان را آنها ناداني

 تـا  دارم تمنـا  �خداوند از كه ستا ناتوان بندة اين ناچيز وعمل مگا يك اين
  .  گردند مستفيد نآ زا اسالمي جهان و مسلمانان

 چه هر عموضو درين تا است اين مخلص ومربيان دعوتگران از وخواهشم
 ترجمـه  مختلـف  بانهـاي ز به را كتاب اين اينكه ويا بنويسند تر ومفصل بيشتر
 آن ونشـر  درچـاپ  تـا  خواهشـمندم  ودارا توانمند مسلمانان از هچنانك. نمايند
  .  گيرند فعال سهم

 االسـالم ( كتـاب  از شـده  گرفتـه  بـر  كتـاب  ايـن  كـه  شـد  بايد طرنشانخا
 شـده  اختصـار  آن وخواندن توزيع، چاپ سهولت بخاطر كه است والعنصريه)

، ميخواهـد  آن واقسام پرستي نژاد مورد در تر اضافه معلومات كسي واگر است
  .  نمايد مراجعه كتاب اصل به ميتواند

 بخـاطر  خـاص  را عمـل  ايـن  تـا  خواهـانم  وتوانا قدير خداوند از دراخير
 نمـوده  همكـاري  آن تصحيح در كه كساني از و. نمايد قبول خويش رضامندي

 علـي  اهللا وصلي، فرمايد عطا آنان براي نيك پاداش وخداوند گذارم سپاس اند
  . وسلم وصحبه آله وعلي محمد نبينا

  مؤلف



  : اول فصل

  د؟نماي مي معالجه را يپرست نژاد ورچط ميكر قرآن

ـ  از تيبشر ةهم: ستين نيب در يتفاوت و هستيد آدم فرزندان تان ةهم  كي
ـ پ يهـا  هفرمـود  و ميكـر  قرآن كه است يقتيحق نيا اند شده دهيفرآ اصل  امبري
 يكسـ  هر و است دهيرسان اثبات به آنرا وسلم وآله هيعل اهللا يصل اسالم يگرام

 نيا به كند مي يرويپ اسالم نيد اوامر از و دارد امبرشيپ و �خداوند به مانيا
ـ . هسـتند  معتقـد  نآ به گذشته يسمانآ انيدا همة بلكه دارد اعتقاد قتيحق  يول
 نسـب  و اصل كه نندبرآ معتقد نانامسلم از يبعض كه است تعجب اريبس يجا
  .  است گرانيد از تر بلند و بهتر نهاآ نژاد و

  :  بندگان شنيفرآ در �خداوند يها معجزه

ـ م امور از ياريبس در را يبرتر و ازيامت � خداوند  گذاشـته  بنـدگانش  اني
 و يئبـا يز، ينـادار  و داري هيسرما، ينادان و يدانستگ، كفر و مانيا مانند است
ـ امت نيا نسب و اصل در ليكن، يفهم كمو ذكاوت، يناتوان و يئنااتو، يزشت  ازي

  . است نگذاشته را يبرتر و
، وطـن  هـر  در و جهان مردمان و ها نژاد همه نيب فوق ازاتيامت در تفاوت

 بـه  يخداونـد  يهـا  معجـزه  از ذاتش در همه نيا كه، دارد وجود هيقر و شهر
 داده يبرتـر  يگـر يد بـر  را امبرانشيپ از يبعض يحت �خداوند. درو مي شمار
 َكلَّـم  منْ منْهم بعضٍ علَى بعضَهم فَضَّْلَنا الرُّسلُ تلْك�: فرمايد مي چنانكه است

اللَّه َفعرو مضَهعب اتجرديگر بعضي بر را شان بعضي ما پيامبران اين از« )1(�د 
 را ديگر بعضي و گفت سخن او با خداوند كه بود كسي ايشان از داديم برتري
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  .  »داد ارتقا درجات به
 اريهمك و ومحبت الفت، دوستي، شناخت خاطر به را بشريت �خداوند

  .  است فريدهآ قبيله و قوم شكل به يكديگر با
 جنسـش  ايـ  تشخصـي  خـاطر  به را مسلمان غير انسان ندارد حق مسلمان

 تـوهين  را وي شرك) و كفر( باطلش اعتقاد بخاطر بلكه، نمايد توهين و تحقير
 بـال  گرديـد  اسـالم  ديـن  به مشرف يمشرك يا كافر اگر ولي دنماي مي تحقير و

 بـا  تـا  هسـتند  بـراين  ملـزم  نانامسـلم . دگرد مي محسوب انمسلم برادر فاصله
 هرچنـد  نماينـد  رابطه قطع خاينو، ظالم، منحرف، گنهگار، كار جنايت ردمانم

 اعمـال  چنين از اينكه تا دنباش هم شان فرزندان از يا خويش و قوم از اي برادر
  . يندانم توبه و هكشيد دست

  ست؟ا �خداوند نزد در بزرگوار و گرامي كسي چه

 چيزي نانامسلم جامعه در و دنماي مي تاكيد برابري و مساوات به اسالم
 هيچ و برابرند هم با همه واجبات و حقوق در، ندارد وجود طبقاتي نظام بنام

 هر، پرهيزگاري و ويتق به مگر ندارد يفضيلت و برتري ديگري بر كسي
 مال و جان با او راه در و دنمو عبادت ديگران از تر اضافه را � اهللا شخصيكه

 �خداوند نزد در بزرگوار و گرامي شخص همان، دونم كاري فدا خويش
 داده انجام خداوند رضامندي كسب خاطر به را اعمال اين وي زيرا، دباش مي

�m: فرمايد مي تعالي خداوند. بشمارد ديگران از باالتر را خود كهاين نه. است

e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�po�q�r�s�t�
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vu�w�x�y�z�l)1(
 و فريديمآ زني و مرد از را شما گمان بي مردم! اي« 

 ترين گرامي گمان بي. بشناسيد را يكديگر تا گردانيديم قبايل و نژادها را شما
  . »ستشما ترين گار پرهيز خدا نزد در شما

  �خداونـــد اوامــر  از كــه  بــود  پرســـتي نــژاد  اولــين  ابلــيس 

  .  نمود برتري وادعاي زد باز سر

�m�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v: فرمايد مي �خداوند
w�x�y�z�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�
¦�§�¨�©�ª�«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�¶µ�
¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�ÂÁ�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�
Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�
Ý�Þ�ß�à�á�â�ã�ä�å�æ�ç�è�é�ê�
ë�ì�í�î�ï�ð�ñ�A�B�C�D�E�F�G�
H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�

]�^�_�`�a�b�c�l)2(  
 مـي  گل از را بشر من گفت فرشتگان به پروردگارت كه آور بياد را وقتي«

 سـجده  بـه  او به دميدم خود روح از او در و كردم برابر را او هنگاميكه آفرينم
 و ورزيـد  تكبر كه ابليس جز كردند سجده يكجا همه فرشتگان تمام پس افتيد
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 بـاز  كسي به سجده از ترا چيزي چه ابليس اي: گفت �خداوند بود كافران از
 خـويش  پندار به يا كردي تكبر آيا آفريدم دستم دو با خود من را او كه داشت

 آتـش  از مـرا  بهتـرم  او از مـن : گفت ابليس بودي؟ برتران موجودات جملة از
 )بهشـت ( اينجـا  از تـو  پس: گفت خداوند اي آفريده گل از را او و اي آفريده
 بر من لعنت تقيام روز تا و اي شده رانده من درگاه از تو گمان يب رو بيرون

 بـر  مردگـان  روزيكـه  تـا  مـرا  پس !منپروردگار اي: گفت ابليس دارد دوام تو
 تـا  شـدگاني  داده مهلت از تو حقاكه: گفت خداوند، ده مهلت ميشوند انگيحته

 ار ايشـان  همـة  كـه  تـو  عـزت  به قسم: گفت ابليس، معلوم وقت و معين روز
 نـدارم  سـلطه  نهـا آ بـر  كـه ، ايشـان  از تو مخلص بندگان مگر انمگرد مي گمراه

 يقينـا  كـه  ميگويم را حق سخن من و حق سخن است اين پس: گفت خداوند
 شما از من بگو، كنممي پر كنند مي پيروي ترا كسانيكه همه از و تو از را دوزخ

 را شـما - نيسـتم  نكنندگا تكلف از من و نميخواهم پاداشي حق تبليغ برابر در
  . »-سازم نمي مكلف اي پيچيده امر به

، اعـراف ، بقره هاي سوره در �خداوند كه دبو �دمآ و ابليس قصة اين
  .  است هكرد حكايت شد ذكر قبالٌ كه ص ةسور در و كهف، اسراء، حجر

 ابلـيس  .پرستان نژاد ويژه به، مردم همة براي اندرزيست و پند قصه اين در
 بـه  �خداونـد  را بزرگـي  وظـايف  و بود صالحين و نندگانك عبادت جمله از

 گمـان  ايـن  به ابليس آفريد را دمآ �خداوند زمانيكه مگر بود گذاشته دوشش
 از مـن  گفت ابليس«: فرمايد مي �خداوند هنكچنا دارد يبرتر برآدم او كه بود
    .)1(»اي آفريده گل از را او و آتش از مرا بهترم او

 نمـود  امـر  دمآ بـه  نمـودن  سـجده  بـه  را شتگانفر �خداوند هنگاميكه و
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 خـويش  دسـت  بـه  را دمآ �خداونـد  زيـرا  افتادند سجده به فرشتگان تمامي
 تكبـر  كـه  ابلـيس  جـز «: فرمايد مي �خداوند ورزيد ابا يسابل مگر بود آفريده
  . )1(»بود كافران از و ورزيد

 و ،كشـاند  مـي  كفـر  بـه  را انسـان  پسندي خود و غرور كبر كه بدانيم پس
 بـر  مـردم  يبعض جستن برتري نمايد بيرون اسالم دائره از را مسلمان هم شايد

، خـانواده ، قبيلـه ، جـنس  در نهـا آ اينكـه  بر مردم بعضي گمان يا و ديگر بعضي
 تكبـر  و غـرور ، دارنـد  برتـري  ديگران بر شان نژاد و وطن، رنگ، رشته، نسب

�¬�m: فرمايـد  مـي  �خداونـد  ميكشـاند  كباراسـت  به را نهاآ اينكه يا و، است
®�¯�°�±�²�³�´�¶µ�¸�¹�º�»�¼�l)2(  
 كـه  داشـت  باز كسي به سجده از ترا چيزي چه ابليس يا:  گفت خداوند«

 ازجمله خويش پندار به يا كردي تكبر آيا ام؟ آفريده دستم دو با خود من را او
 اينكـه  بـر  يبعضـ  نمودن گمان و غرور و تكبر پس »؟ بودي برتران موجودات

 اسـت  ديگـران  از ترعزتمند و تر مترقي يا و خوبتر يا و تر افضل و ربلندت وي
 تعـالي  او. كشـاند  مـي  �خداوند نافرماني و كفر به انسانرا اتمعتقد اين همة
 برتـري  و تكبـر ، غرور. »بود كافران از و ورزيد تكبر كه ابليس جز«: فرمايد مي

 و كفـر  اسـي اس اسـباب  از يكي و ستها پريشاني و مصائب همة بنياد جستن
 مسـلمان  فلهذا دباش مي �خداوند غضب سبب و جالله جل خداوند نافرماني

 از افضـلتر  و بهتر وي كه نكند احساس و بشمارد بلند را خود ديگران بر نبايد
 و آتش از مرا بهترم او از من گفت ابليس(: فرمايد مي �خداوند است ديگران
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    .)اي آفريده گل از را او
 زبـان  از �خداونـد «: اسـت  كرده شرح چنين را وقف يتآ:  طبري امام

 او از بهتـر  مـن  زيـرا  نكـردم  سـجده  دمآ به من: كند مي حكايت چنين ابليس
 گـل  بـر  تشآ و هشد آفريده گل از دمآ و شدم آفريده تشآ از من چون هستم
 بـه  نكـردنم  سجده و است گل از بهتر تشآ پس سوزاند مي آنرا و است غالب
 كـه  نكـردم  سـجده  بخـاطري  بلكـه ، نيست خداوند بر رغرو و استكبار معناي
 ايـن  در را مكه مشركين خواست �خداوند است باالتر دمآ از قدرم و منزلت

 فرمـانبرداري  و� پيامبر پيروي از نهاآ زمانيكه. نمايد نكوهش و سرزنش قصه
 ميـان  از شخصـي  بـه  تـا  داد نمي اجازه شان تكبر و غرور زيرا، ورزيدند ابا او

 مـورد  ايـن در �خداوند. نمايند فرمانبرداي و پيروي او از و شوند يمتسل خود

 ياآ« )m�h�i�j�k�ml�n�o�p�q�r�ts�u�v�w�x�l)1: فرمايد مي
 ايـن  يـا آ: ميگفتنـد همديگر بـه  و !؟»اسـت  شـده  نازلبراو قرآن ما ةهم ميان از

 انسـاني ( )m�\�]�̂�_�à�l)2 كنـد  مـي  پيغمبـري  ادعـاي  كه شخص
 تكبـرش  و غـرور  بسبب وي شدن هالك و ابليس قصه ؟!) نيست شما همچو

 طـرد  و نفـرين  مـورد  خـاطر  ايـن  بـه ، هسـتم  دمآ از بهتر من: گفت كه دمآ بر
 جانـب  از اخطـاري  و شـدار ه مكـه  مشـركين  بـراي ، گرفـت  قرار �دخداون

 آورده � خداونـد  نـزد  از � محمـد  را آنچـه  شـما  اگـر «: كه بود �خداوند
 و لعـن  مسـتحق  ابليس مانند ،كشيدن دست تان غرور و كبر از و كنيدن پيروي
 بـه  اعتـراف  زمانيكـه  ابلـيس  لهذاف. )3(»گرفت خواهيد قرار �خداوند غضب
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 وي زيـرا ، شـده  شـمرده  بشـريت  تاريخ در پرست نژاد اولين ننمود آدم برتري
 پرسـتان  نـژاد  و ابليس ميان كه فرقي و ،گذاشت را نژادي تبعيض بنيادو اساس
 پيشـكش  را دليلي، داشت ادعا كه نچهآ به ملعون ابليسِ كه اينست دارد وجود
 نژاد حاليكه در گرفت قرار خداوند نفرين مورد و نبرد نآ از سودي ولي، نمود

 بـر  ار خـود  هسـتند  جـنس  يـك  از و مـادر  و پـدر  يك از كه دمآ بني پرستان
    .شمارند مي تر منزلت با و بهتر يحجت و دليل كدام بدون خود همنوعان
 �خداونـد  از و داشـت  �خداونـد  بـه  اعتـراف  ابلـيس  كـه  انستد بايد
 بـرايش  توانـا  و قـادر  �خداوند و دهد مهلت رستاخيز روز تا را او خواست

ـ  گردد غرق فتنه و فساد در و دهد دوام شيانگيز فتنه در تا داد را مهلت اين  ات
  . بچشد است نموده مادهآ برايش كه را مناسبي جزاي نكهآ

 تـدبير  بـا  ةدهنـد  روزي، مالـك ، آفريـدگار  �خداوند كه ميدانست ابليس
 هم باز ولي گيرد نمي صورت وي ةاراد بدون كائنات در چيزي هيچ كه ستي

  .  شمرد مي عاليقدر را خود زيرا، نمود سركشي
 در �خداونـد  از قيامـت  روز تـا  را خـود  بقاي ضمانت هنگاميكه ابليس

 را همـه  داده فريـب  را مدآ اوالد كـه  خورد سوگند وي جالل و عزت به يافت
 گمـراه  را ايشـان  همة كه تو عزت به قسم گفت ابليس«، ساخت خواهد گمراه

  .)1(»انمگرد مي
 تخـم  آدم بنـي  ميان كه ابليس هاي نيرنگ و فريبكاري جملهاز شك بدون

، جنس نگاه از را خود يديگر بر يكي كه است پرستي نژاد، است پاشيده را نآ
 مترقي و عزتاب، عاليقدرو برتر وطن و نسب، خانواده ،نژاد، رنگ، رشته، قبيله
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 ابلـيس  نافرمـاني  و جنايـت  و جريمـه  با آدم بني نافرماني و گناه تا شمارد مي
 و نفـرين  مـورد  دمآ سـبب  به كه است نكرده فراموش ابليس زيرا باشد يكسان

 فرزنـدان  از آنـرا  انتقـام  تا دارد تصميم و گرفت قرار �خداوند غضب و طرد
 ابلـيس  چون است ابليس جنايت از باالتر پرستان نژاد جنايت فلهذا بگيرد دمآ

 اسـت  دمآ از بهتـر  او و دارد جود و زيادي فرق گل و تشآ ميان كه بود معتقد
 و تكـوين  نگـاه  از شـان  ميـان  يفرقـ  و اند يكديگر همنوع دمآ بني حاليكه در

 مخلـص و گـار  يـز پره بندگان كه نمود اعتراف نيز ابليس، ندارد وجود پيدايش
  .  ندارد غلبه و سلطه نهاآ بر و نميتواند داده فريب را �خداوند
 نمي كفايت �خداوند وحدانيت به ايمان تنها كهآيد مي بر ابليس قصه از

 و گيـرد  صورت �رسولش و �خدا اوامر از برداري فرمان و پيروي بايد كند
 مطـابق  ايـد ب كنـد  نمـي  كفايـت  تنهـايي  بـه  شـهادت  كلمه و طيبه كلمه گفتن

  .  دهد انجام را اعمالش مسلمان كلمه دو اين يضامقت و خواست
 بگويـد  االاهللا الالـه  (كسيكه بگيرد دليل را �اسالم يامبرپ حديث كسي اگر

 زمـاني  اش گوينده براي كلمه اين كه شود گفته برايش )شود مي بهشت داخل
 از و دنمايـ  عمـل  نآ مقتضـاي  و خواسـت  بـه  نظر كه شود مي واقع مند سود

 را خـود  كه پرستاني نژاد از نآ گوينده كه نستآ كلمه اين هاي خواست جمله
 در كـه  ياحاديث و ياتآ همچنان. نباشد، شمارند مي تر بلند و تر بر ديگران بر

    .نگيرد ديده نا، است آمده پرستي نژاد يزشت و نكوهش
 پيـروي  وي روش و راه از كسيكه هر و ابليس انجام سر �خداوند سپس

  :  فرمايد مي ساخته واضح دنماي مي
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m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�l)1( 
 يقيناٌ كه گويم مي را حق سخن من و حق سخن است اين گفت خداوند«

   »كنم مي پر كنند مي پيروري اتر كسانيكه همه از و تو از را دوزخ
 دوزخ شگـاه ي جا سرانجام نمايد را ابليس پيروي كسيكه هر استثنا بدون

، حـق  تبليـغ  برابر در شما از من بگو(: فرمايد مي ����خداوند سپس. بود خواهد

 مكلـف  پيچيده امر به را شما و نيستم گان كننده تكلف از من و خواهم نمي پاداشي

    .)2()سازم نمي

 تبليـغ  برابـر  در مـن  بگـو  قـريش  مشركين كنندگان فخر براي !پيامبر اي يعني 

    »عالميان براي پندي مگر قرآن نيست«. خواهم نمي يپاداش و اجر شما از رسالت

 گمراهـي  اين از بايد پس زمين روي مردمان همة براي پنديست قرآن آري
 نشـمارند  افضل و بلند ديگران بر را خويشتن شتهبردا دست ها گوئي بيهوده و
  .  گرديد وي كفر و طرد، لعن سبب آورندكه بياد را ابليس گناه هميشه و

 خواهيـد  البتـه  و« )m�_�`�a�b�l)3: فرمايـد  مي �خداوند سپس
  »زماني از بعد آنرا صدق دانست

 ثابـت  زمـان  مـرور  بـا  دمآ بني براي كه است اين فوق يتآ معاني از يكي
 در را خيمـي و عواقـب  پرسـتي  نـژاد  و خواهي خود و استكبار كه شد خواهد

 انديشـه  ايـن  و شـود  مـي  مردمان يخونريز و قتال و قتل باعث كه دارد پيش
 نـين چ ايـن  از اگـر  و اسـت  انسـاني  ترحم و اخالق، شتسر مخالف فرسوده
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، تفرقـه ، دشمني، بدبختي نا هما سرانجامش نبردارند دست ها مفكوره و اعمال
  .  بود دهخوا ندگيكوپرا خواري، ذلت

�\�]�m�T�U�V�W�X�Y�Z: فرمايد مي ديگر آيت در �خداوند

]�^�_�`�l)1( »سـمان آ از رو فـرود  پـس  ابليس اي: گفت خداوند 
 از تـو  ينـه آ هر شو بيرون پس، نآ در كني كشي سر كه ترا نيست الئق كه زيرا

    »شوندگاني خوار
 بـا  و بهتـر  ديگـران  از را خـود  پسنديكه خود و متكبر هر سرانجام اينست

 قرار خداوندي جزاي و پرس باز مورد نيز رستاخير روز در و شمارد مي عزت
  . نمايند توبه و هشد پشيمان ها همفكور ينا زا اينكه مگر گرفت خواهد

 از نـش  رزيـد و ابـا  بخـاطر  را ابليس �خداوند كه رساند مي سابقه يتآ
 را خـود  وي زيـرا  مـد آ فـرود  وي بـر  غضـبش  و قهر و راند دمآ براي سجده
 چـه  مـورد  دريـن  امـروزي  پرستان نژاد پس، شماريد مي دمآ از بهتر و فاضلتر

 يـك  از حاليكـه  در اند؟ نشده مرتكب را �خداوند نافرمان نهاآ آيا ميگويند؟
 نژاد با قبيله قبيله نهاراآ �خداوند ؟اند شده آفريده اصل يك از و مادر و پدر
 كيـد تأو ،باشـند  داشته ومعرفت، الفت، دوستي يكدگر با تا فريدآ مختلف هاي

 سـت  شما گاران پرهيز، من نزد در شما ترين محبوب و ترينبه كه نمود نآ بر
 هـم  آن با ليو نمود منع زمين روي در تكبر و پسندي خود و ائيست خود از و

 رهومفكـ  ايـن  آيا. است ديگران از باالتر و بهتر وي كه دارد برين اصرار برخي
  نيست؟! زمين روي در استكبار و �خداوند اوامر مخالف
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 و تمسـخر  را اي عـده  بلكه ندنكرد گوئي ياوه به اكتفا تنها نه پرستان نژاد
 راه يـن  در حتـي ، انـد  عقيـده  و ديـن  يك به وبنسم درحاليكه ندنمود تحقير

  . ريختند را ها خون و جنگيدند
 از را فرصـت  و كننـد  درك را مفكوره اين ناگوار عواقب بايد پرستان نژاد

 و هـدايت  جـز  مـا  زيـرا ، نماينـد  توبـه  و ردهكـ  رجوع �خدا به، هداند دست
  .  خواهيم نمي را حق دين و عقيده بسوي شان برگشت

�m�z: فرمايد مي �خداوند: بيجاستو بيهوده ستائي خود نژادپرستي

{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�¨§�©�ª�¬«�®�
¯�°�±l)1(

 .  
 كـه  يروز نآ از و اسـت  فريدهآ زمين از را شما زمانيكه همان از خداوند«
 شـما  از ايـد  بـوده  مادرانتان شكمهاي درون در ناچيز جنينهاي صورت به شما

 او كـه  زيـرا  يـد يمگو سـخن  خـود  بودن پاك از پس، هست و است بوده گاهآ
  . »شناسد مي بهتر را گاران پرهيز

�´�m�©�ª�«�¬�®�°¯�±�²�³: فرمايد مي �خداوند همچنان

µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�ÁÀ�Â�Ã�Ä�Å�l)2( .  
 خداست بلكه شمارند مي پاك را تنخويش كه كساني از نيستي آگاه مگر «

 و ظلـم  هـم  خرمـا  خسته نخ اندازه به و دارد مي پاك بخواهد كه را كساني كه
 كـافي  دروغ همـين  و بندنـد  مـي  دروغ خدا به چگونه كه بنگر، دننميشو جور
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  . »باشد شكاريآ گناه كه است
 و موجـودات  همـة  دعملكـر  و حقيقـت  اش لـي از علـم  با �خداوند   

 نـات كائ ديگر و هاانسان و جنيات ،فرشتگان مانند خالئق ليو ميداند را كائنات
 نمـي  را دهد مي رخ لحظه يك از بعد آنچه حتي ؟شود مي چه فردا كه نميدانند

 هـاي  شـكم  در دمآ نسل سپس است فريدهآ گل از را انسان � خداوند. دانند
 و روشـني ، داننـد  نمـي  چيـزي  عـالم  از كـه  شـده  فريدهآ جنين بشكل مادران

 باشـد  چنـين  شحقيقـت  و اصـل  كسيكه پس، نميتوانند ديده نيز را دنيا تاريكي
، كردار از �خداوند حاليكه در دنماي مي توصيف و تمجيد را شتنيخو چطور
 كـه  نـدارد  نياز �خداوند پس، است گاهآ گذرد مي دلها در نچهآ وحتي گفتار
  .  پنداردب ديگران از تر بلند را خود ياو نمايد تمجيد و تعريف را خود كسي

 گفتـارش  در چـه گر نيسـت  مسلمان صفات از ستائي خود و پسندي خود
، بسـتايد  را شتنيخو تا نيست مسلمان شايسته منظور همين به باشد هم صادق

 .نمايـد  خـود  بـه  منسـوب  را خطا و بداند مقصر را خود بايد هميشه عكس بر
 نمايـد  تمجيـد  و توصـيف  را خويشـتن  تا ندارد اجازه مسلمان دانستيم كهحاال

 را خـود  دليلـي  و تحجـ  دامكـ  به پرستان نژاد پس، باشد هم گوسترا هرچند
، قبيلـه ، نسب ند؟نماي مي توصيف را خود مورد بي و دانند؟ مي ديگران از بهتر
 پسـندي  خود ين در هدفي چه شمارند؟ مي باال ديگران بر خودرا رنگ و نژاد

 مصـدر  يـك  از – اءثناسـت  بـدون  – بشـريت  ههمـ مگر دارنـد؟!  ستائي خود و
 از افضـلتر  و بهتـر  نهـا آ نسب و جنس چطور پس ؟آنهاست پدر دمآ كه ؟نيستند
 ايسـت  بيهـوده  و اسـاس  بي هاي خيال و وهم همه كه است واضح است؟ ديگران

 � خداونـد  طوريكـه  نيسـت  تيجح و دليل چيه بر نيتمب دهوب عتواقي از دور كه
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)m�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�ÇÆ�l)1: فرمايد مي
 .  

  .  »نميكنند پيروي نفس هاي هوا از و اساس بي هاي گمان از جز آنان« 
، گمـان  تنهـا  نآ بنياد كه اساس بي و غلط هاي مفكوره چنين اين اگر پس

 غـرور  و گمراهـي  به را وي دوش جاگزين انساني نفس در است هوس و هوي
 مشـكل  نيـز  نآ هنمـائي ر و هدايت و يردذپ نمي گز هر را دليل كه كشاند مي

 � پيـامبر  دنـز  را مردي صيخ(ش: است فرموده � صديق ابوبكر. بود خواهد
-، بريـدي  را دوستت گردن !توبر واي: ندفرمود �پيامبر نمود فتوصي و مدح
 خـويش  دوست مدح به ناچار شما از كسي اگر -ندمودفر تكرار بار چند وآنرا

 اوست كننده حساب وخداوند پندارم مي چنين را او: بگويد بايد پس شود مي
  . )2(ستايم) نمي را كسي خداوند وبر

ـ ث و مـدح  بـه  شـروع  و مـد آ � مـان عث نزد مردي  بـن  مقـداد  كـرد  ايشت
ـ  � پيـامبر : فرمـود  هپاشيد مرد نآ روي به گرفته را خاك �االسود  امـر  مـا  هب

 نهـا آ وير بـر  را خـاك  شـديم  روبرو كنندگان ستايش با گاههر كه اند مودهفر
  . )3(بپاشيم

  اسالم از قبل عرب زندگي

 خـود  از قبيله هر ،بود دارينا و فقير يسرزمين اسالم از قبل عرب سرزمين
 و چـور ، غارت، دزدي زمان و زيست نآدر، پرستيدند مي را نآ كه داشتند بتي

 چراگـاه  و آب منـابع  بخاطرو ،بود امرحكمف وخيانت فريب، دروغ، زنا، چپاول
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 يـن  از را تـوده  ايـن  تـا  خواست �خداوند هنگاميكه. بودند جنگ در هميشه
 بـه  يتـاريك  از را مـردم  تـا  فرسـتاد  را� محمد حضرت ردآ بيرون ها بدبختي
  . سازند رهنمون و دعوت اسالم روشني

�m�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W: فرمايد مي �خداوند

X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�b�l)1(  
 سوي به و است برانگيخته را مبريپيا بيسوادان ميان از كه ستا تياذ اهللا( 
 پاك را آنان و ندبخوا نايشا براي را �خدا ياتآ تا است فرستاده شاناي

 نآ از پيش آنان و موزدآ مي را شريعت و كتاب(قرآن) ايشان به و بگرداند
  )بودند شكاريآ گمراهي در واقعاً تاريخ
 ردنـد ب مـي  بسـر  را زنـدگي  حيوانـات  مانند اسالم از قبل مردم از يبعض 

 ! گرفتنـد  نمي را شان بدن موهاي و ها ناخون، دانستند نمي را پاكي و طهارت
 سـود ، ميگسـاري  و زنـا . نمودنـد  مـي  بگور زنده را اندختر كه بودند دمانيمر

 ريزي خون و جنگ، ناحق به چارگانيب مال خوردن، امانت در خيانت، خوري
 نكـه آ تـا  داشـت  وجود عرب ةجامع در ها بدبختي اين همة نژاد و قوم راه در

 و بهشت هك فهماند مردمان به سالما ،ا� محمد حضرت فرستادن با اسالم نور
، شد خواهد روبرو نهاآ با فرد هر كه است صراط پل و ميزان و ابحس، دوزخ

، مخلوقـاتش  در �خداونـد  حكمـت و، پروردگـار  قدرت هاي نشانه همچنان
، گــاريپرهيز و اخــالص، پــاكي، امانــت، عــدالت، مســاوات، محبــت، الفــت

ـ  موخـت آ مـردم  بـه  را �خدا راه در جهاد و دعوت، نثاري جان، فداكاري  ات
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 زمـين  روي در را عظيمي و بزرگ امت سال چند و بيست ازگذشت بعد نكهآ
 مدرسـه  در كسـانيكه  ،اجمعـين  عنهم اهللا رضي كرام صحابة عصر، وردآ بيرون
 در اي نمونـه  و شـدند  هـا  امت بهترين از و گرفتند فرا تربيت � اسالم پيامبر
  .  گرديدند� رسولش و �خدا اوامر تنفيذ و تطبيق

 مـردم  بسـوي  كـه  را � مقـرن  بـن  نعمان فرستادن قصه: حيه بن جبير
 اهـواز  بـه  �نعمـان  هنگاميكه: دنماي مي حكايت چنين بود شده فرستاده اهواز
ـ  مغيره نعمان ،ردآ بيرون را مردي تا خواستند وا از مردم رسيد  را �شـعبه  نب

 مغيـره  هسـتيد؟  كـي  شما: پرسيد �مغيره از نهاآ ترجمان سپس نمود انتخاب
، بـرديم  مي بسر روزي تيره و بدبختي در كه هستيم عرب مامردمان: ددا جواب

 پشـم  از مـا  پوشاك، مكيديم مي را خرما خسته و حيوانات پوست گرسنگي از
 بود هنگام همين در نموديم مي پرستش را چوب و سنگ بود حيوانات موي و

 و پـدر  كـه  فرسـتاد  مـا  بسـوي  بـه  را پيامبري، زمين و ها سمانآ پروردگار كه
 زماني تا شما با تا ندمودفر امر ما به �خداپيامبر سپس اختيمشن مي را مادرش
 را مـا  و بپردازيد جزيه اينكه يا و بپرستيد يگانگي به را �خداوند كه بجنگيم

 هرگز چشم كه شود مي بهشتي داخل، دش كشته مااز كسي هر كه ندنمود اهگآ
 تصـرف  در را شـما  هـاي  نگـرد  ،اندم زنده ما از كسيهر و است نديده را نآ

  .  )1(داد خواهدقرار خود

  شان اجداد نسب و نام مورد در پرستان نژاد عادات از بعضي

 مـا : گوينـد مي كـه  نسـت يا پرسـتان  نژاد مورد بي و اساس بي هاي گفته زا
 نـام  يـا  و دانيم مي قبل سال ها هزار يا و صدها تا را مان نژاد ةسلسل يا شجره
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  ! داريم حفظ نسل ها صد تا را خويش فاسال و اجداد هاي
 و نـام  تعـداد  نيا به شما اگر !دارد يتقيم چه پوسيده و بيهوده سخنان اين
 اگـر  نمـود؟  خواهـد  نهاآ يا و شما به يدسو چه دانيد مي را تان اجداد سلسله
 نـام  ،اسـت  دوزخ جايگاهش پس باشد رفته دنيا از مشرك و رافك آنها از كسي
 نـان اد تاريخ ،نميتواند رسانيده وي به سودي زهرگ اش دنيوي وشوكت، نسب
 نمـوده  تثبيـت  و بررسي دقيق بطور را � اسالم گرامي پيامبر نسب تنها معتمد

 امـا . )1(اسـت  وي برگزيـده  و �خداوند بندگان بهترين � آنحضرت زيرا اند
   كه آنست بالند مي نآ به خويش گمان به پرستان نژاد كه امتيازاتي

 و مـا : گوينـد  مي اينكه يا و است اصيل ما نژاد: دارند اادع ايشان از برخي
 بپرسـي  وي از اگـر  و، ايـم  زاده بزرگ ما و است نجيب و شريف ما ئيباآ نژاد
    دارد؟ معني چه، دداري دعوا شما كه يگي زاده بزرگ و شرف و اصل كه

 تكـرار  را اصليت كلمه بداند را خويش سخن معني اينكه بدون جواب در
:  كنـد  مي تعريف چنين را اصيل كلمه نهاآ از بعضي !بالد مي نآ به و دنماي مي
 دنماي مي تفسير چنين ديگري، است نگذشته كنيز يا بنده، غالم كسي ما نژاد در
 و دوســتي بيگانگــان بــا و نشــده يكجــا يديگــر نــژاد مــا نســب و نــژاد در: 

 از مـا :  دننماي مي تفسير چنين را اصيل لمهك ديگري و ايم ننموده خويشاوندي
  .  اند نشده حامل شرعي غير راه از زنانش كه هستيم اي ريشه و گر

 و �خـدا  نـزد  كـه  اسـت  طـل با و بيهـوده  هاي نسبت و تظاهر همه اين
 و دروغ راه از پرسـتان  نـژاد  كـه  اينست سخن خالصة. است پسندنا بندگانش

 آنكه الح، كنند مي افتخار نآ به و شمارند مي بلند ديگران بر را خويش بهتان
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 بشـر  سـاير  ماننـد  شان خاصيت همة و خون، مزاج، بدن اعضاي، جسم، رنگ
 مـريض  ديگـران  ماننـد  هـم  آنها، ندارد وجود وديگران آنها ميان فرقي و است

  . ميرند ومي ميشوند
 يـا  و دارد فرق باديگران شان خون رنگ كه اند معتقد ها يئاروپا از بعضي

 ورآ شـگفت  سخن اين ياآ دارد! جريان شان رگهاي در شاهنشاهان خون اينكه
 شـان  مسـلمان  و، مشـرك  شـان  مشـرك  و، كـافر  شان كافر آنكه حال نيست؟
 هـاي  زمانـه  در. اسـت  فاسـق  و جاهـل  همانـا  شان فاسق و جاهل و، مسلمان
 قـرار  تمسخر مورد را ها حرفه و ها پيشه از يبعض پرستان نژاد از عده گذشته
 بـي  ايشـان ه جامعـه  در وران پيشـه  اين ثالام و قصاب، نجار، هنگرآ، ميدادند
 تـا  هايشـان  كشور پسماني باعث مفكوره اين ةنتيج. بودند عزت بي و حيثيت

 مـي  درك اينـرا  ميداشـتند  منطـق  و عقـل  نهـا آ اجداد اگر، گرديد سال ها صد
 هاي سفينه، ها ريل، بزرگ هاي كشتي هوشمند هاي نجار و هنگرآ كه نمودند
 توليـد  را مفيـد  ئلوسـا  و التآ كـه  يبزرگـ  هـاي  خانهكار و ها طياره، فضايي

  .  دادند قرار بشريت خدمت در و ساخته، كند مي

 السـالم  عليه نوح ياآ است همه براي درسي نيز گذشته پيامبران زندگي در
 داود همچنـان  !كـرد  امر كشتي ساختن به را او �خداوند زمانيكه ؟نبود نجار
 پـول  و رسـاند  مي فروش به آنرا و ختسا مي سپر كه بود هنگرآ السالم عليه
 بـر  ؟ننمودنـد  ااقتد خدا پيامبران به نهاآ اجداد و پدران چرا، كرد مي صدقه آنرا

  .  دادند مي قرار تمسخر مورد را نهاآ هاي پيشه عكس

  اند خدا پسران اينكه بر شان ادعاي و يهوديان پرستي نژاد

  : كند مي حكايت چنين يهود هاي پندار از � خداوند



    

  31  نمايد؟ قرآن كريم چطور نژاد پرستي را معالجه مي
  

m�q�r�s�t�u�v�xw�y�z�{�|�}�~�
_�`�ba�c�d�e�f�g�h�il)1( ميگويند) جز تشآ كه 

 پيمان خدا جانب از ياآ: بگو د!گرد مين رمانيگريبانگ يددوحم روز چند
 به چيزي اينكه يا د؟نماي مين عمل اش وعده خالف هرگز خدا و ايد گرفته
  خبريد؟) بي نآ از كه دهيد مي نسبت خدا

 دوزخ تشآ: گويند مي و شمارند مي ديگران از برتر ار خويش هاييهود
 اين. ندنماي مي افتخار آن وبه، گرفت نخواهد فرا را ما محدود روز چند جز

 به و، فقط روز چهل يعني، بودند پرستيده را گوساله كه است هاي روز همان
 بر نژاد ما: گويند مي هدشماري ها امت بهترين را خود ،اساس بي گمان همين

 نموده تكذيب را نهاآ ادعاي �خداوند ليكن .هستيم �خداوند يدهگز

�y�z�{�|�}�~�_�`�ba�c�d�e�f�g�h(فرمايد:  مي

i()2(  
 وعده خالف هرگز خدا و ايد گرفته پيمان خدا جانب از ياآ(: بگو: ترجمه

 بـي  نآ از كـه  دهيـد  مـي  نسـبت  خـدا  به چيزي اينكه يا د؟نماي مين عمل اش
  خبريد؟)
 مـي  يسـخن و، بنديد مي افتراء �خداوند بر و يديگو مي وغدر شما يعني

 كـه  آنسـت  دمآ بني مورد در الهي قانون كه زيرا، دانيد نمي آنرا شما كه يدگوي
 مجـازات  يا پاداش اعمالش اندازه به و گيرد مي صورت محاسبه شخص هر با
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: يـد فرما مي كرده رد را شان ادعاي، زير آيات در خداوند چنانكه، شود مي داده

m�k�l�m�n�o�p�q�r�s�ut�v�w�
x�l)1( آري)! افـراد  چنـين  اين، كند احاطه را او گناه و كند گناه كسيكه 

    ماند) خواهند نآ در جاودانه و بوده آتش ياران

�`�^_�[�\�]�m�Y�Z: فرمايد مي ديگر جايدر

a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�

r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�}�

~l)2(
.  

 كههر، كتاب اهل آرزوي بوفق نه و شما آرزوي بوفق كار يستن(: ترجمه
 دوستي هيچ خدا بجز خود براي دنياب و، شد خواهد داده جزا آن به كندبد كار

 خواه، باشد منؤم و دهد انجام شايسته اعمال كه كسي، اي هدهند ياري نه و
 ستمي كمترين و دش خواهند بهشت داخل كساني چنان، زن يا دباش مرد
 با يعني. خرما خسته پشت در ستكوچكي سوراخ: نقير د)ش خواهدن نانابد

 بزرگ چه و خورد چه آنها عمل هر پاداش وشود  مي محاسبه ها انسان همة
 با پرستان نژاد همة بدينگونه. شد خواهد داده ايشان براي شر چه و خير چه

 شان اساس وبي دروغين هاي ادعا با و شان اشكال و انواع تمامي
، بهتر شان نسب و نژاد در نهاآ گويا كه بستند وافترا تهمت �داوندبرخ

 سخن و مفكوره اينگونه ياآ !هستند ديگران از اصيلتر و، تر مترقي، عاليتر
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  ندارد؟ يهود اخالق به مشابهت

�¸�m: بگوينـد  نيـك  سـخن  مردم به تا كرد امر يهود قوم به �خداوند

¹�º�l)1( - بگوئيـد  را سـخني  آن نييع ـ يدئبگو نيك سخن مردم به 
 توصـيه ، برادري و محبت، لطف و گذشت، بردباري و صبر، نيكو اخالق به كه
 ،منكـرات و بـديها  از داشـتن  وبـاز ، هـا  خـوبي  بـه  رهنمائي، پسنديده كردار به

 پسـنديده  و خـوب  كار (هيچ: دفرماين مي � اسالم بزرگ پيامبر. نمايد دعوت
 گشاده ةهرچ با برادرت با سپ نبودي زيچي دادن به قادر اگر و مشمار حقير را
  . )2()شو برو رو

 بر را خويشو نپذيرفتند را هايش فرستاده و �خداوند اوامر انيهود مگر
 را يهودان خداوند. نمودند � وندخدا نافرماني رااآشك، هشمرد بلند ديگران

�m�A�B�C�D�E�F�G�Hفرمايد:  مي قرارداده مخاطب
I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�
V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�
a�b�c�d�e�gf�h�i�j�
k�ml�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�yx�z�
{�|�}�~�`_�a�b�c�d�e�l)3( .  

 يكديگر خون كه گرفتيم پيمان شما از كه را هنگامي آوريد بياد(: ترجمه

                                                 

  83بقرة  )1(
  نزد مسلم )2(
  85-84بقرة  )3(



    

  اسالم و نژادپرستي      34
    

 سپس نكنيد بيرون خويش كاشانة و خانه و سرزمين از را يگرهمد و نريزيد را
 ار يكديگر كه هستيد شما نآ از پس ميدهيد يگواه شما و كرديد اقرار

 از رانيد مي بيرون شان سرزمين و ها خانه از را خودتان از گروهي و ميكشيد
 بيايند شما نزد اسيران اگر ولي، ميكنيد پشتيباني و پشتي هم دشمني و گناه راه

 شما بر ايشان راندن بيرون آنكه حال، سازيد مي آزاد را وايشان دهيد مي فديه
 كفر ديگر بخشي به و آوريد مي ايمان كتاب از بخشي به ياآ است حرام

 جهان درين ورسوائي خواري جز كند چنين شما از كه كسي براي ميورزيد؟
 وشود  مي داده برگشت ها شكنجه ترين سخت به رستاخيز روز در و نيست

  ).نيست خبر بي ميكنيد نچهآ از خداوند
 و رسـانيدند  قتل به را يكديگر و نكردند فاو شان پيمان و عهد به نهاآ مگر

 شـان  وطـن  و خانـه  از را ديگـر  عدة نهاآ از اي عده ,ريختند را يكديگر خون
 هـاي  جنـگ  ةنتيجـ  در و داشتند روا را ظلم و زتجاو نهاآ باالي ,راندند بيرون
 مال بدل در تورات حكم به نظر را اسيران سپس گرفتند اسير را يكديگر شديد

  .نمودند هار بها سر و
 پيـامبر  بعثت از قبل منوره مدينة در يهودانيكه از ناشايسته لاعما چنين اين
 مدينـة  بـه  �خـدا  پيـامبر  هنگاميكـه . دادمي رخ داشتند زندگي �اسالم گرامي
 قبيلـه  جملـه  از، داشتند زندگي درآنجا معروف قبيلة چند، نمود هجرت منوره

 وبـت  مشـرك  ةقبيلـ  پيمانـان  هم از زمان آن در كه نظير بني وقبيلة قينقاع بني
 و مشرك قبيلة پيمانان هم از قريظه بني وقبيلة ،بودند خزرج بنام، عرب پرست

 عـرب  وقبايـل  مدينـه  يهود بين پيمانها اين، بودند اوس بنام، عرب پرست بت
 اوس نهـادن  وگـردن  �اسـالم  پيـامبر  هجـرت  از قبـل ، آنجـا  پرست بت هاي

  . شدند مسمي انصار بنام سپس كه، بود اسالم آئين به وخزرج
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 مـي  بقتـل  را يكـديگر ، گرفـت  مـي  در يهـود  قبايـل  بين جنگ هنگاميكه
 بـه  مجبـور  ضعيف قبيلة، بردند مي غارت به را يكديگر رائيودا مال، رساندند

  . شدند مي آواره كرده رها را وكاشانه خانه، هشد فرار
 نيز اسالم دين هچنانك، بود حرام شان دين در انساني غير اعمال اينگونه

 اسالم همانا �خداوند نزد در دين زيرا، است قرارداده حرام را اعمال اينگونه
 مشرك عربهاي، هستند جسم يك مثابة به ملت ويك دين يك وپيروان، است

 با چرا شما كه دادند مي طعنه را آنها دانسته عيب را يهود شايسته نا اعمال اين
 آنها، مال بدل در سپس گرفته اسير را ةدع و جنگيد مي تان يهودي همجنسان

 تورات حكم به نظر ما كه: گفتند مي جواب در يهوديها نمائيد؟ مي تبادله را
. است حرام ما بر آنها با جنگيدن زيرا، نمائيم مي تبادله را اسيران نموده عمل
 همچنان ما: گفتند مي جواب در جنگيد؟ مي آنها با چرا پس پرسيدند مي واگر
 حقيقت آنكه حال !نمائيم مي حيا كار وازين سازيم نمي وذليل خوار ار خود

 �خداوند ،بود شخصي مصالح و وينيد منافع بخاطر همه، بود ديگري چيزي

�m�Q�R�S�T�U�V: فرمايد مي چنين ايشان مورد در
W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�

b�c�d�e�gf�h�i�j�k�
ml�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�yx�z�{�
|�}�~�`_�a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�
ml�n�o�p�q�r�s�t�l)1(  
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 كفر ديگر بخش به و وريدĤمي ايمان كتاب از بخشي به ياآ(: ترجمه
 جهان درين ورسوائي خواري جز كند چنين شما از كه كسي براي ميورزيد؟

 وشود  مي داده برگشت ها شكنجه ترين سخت به رستاخيز روز در و نيست
 به را آخرت كه اند كساني همان هااين ,يستن خبر بي ميكنيد نچهآ از خداوند
 ياري ايشان وشود  مين داده تخفيف آنان شكنجة لذا اند فروخته دنيا زندگي

   .شد) نخواهند
 دهند مي انجام را ناشايسته اعمال همچو نيز امروزي پرست نژاد نانامسلم

 بـه  را يكديگر داراي و مال ميكنند ذبح را يكديگر، ريزند مي را يكديگر خون
 هـا  خانه از را يكديگر قبيلوي دشمني و عداوت بخاطر ،برند مي ويغما غارت

 وجـود  شان ميان در كه فرقي و !رانند مي بيرون وطنشان و قريه و ها وكاشانه
 سـر  برابـر  در را اسـيران  شان جنگهاي در امروزي پرستان نژاد كه اينست دارد
 و دشـمني  زيـرا  ميرسـانند  قتـل  به اكثرا را نهاآ بلكه كنند نمي تبادله مال يا بها

. ميسازد وادار كار اين به آنهارا است جاگزين شان هاي دل در كه عميقي حقد
 و ظلـم ، پرسـتي  قـوم ، بغـاوت ، طغيـان  در امروزي پرست نژاد نانامسلم يعني

  ).باهللا الإ ةقو  وال حول ال( هستند يهود از تر باال تجاوز
 و عقيده دين، اند شده وحشي و ندهدر حيوانات مانند امروزي پرستان نژاد
 بـر  تفـوق  و كاميـابي  نهاآ نزد در لهمسأ مهمترين، اند نموده فراموش را اخالق
 پيش به را مسلكي آنها، نميكنند دريغ وسيله هيچ از راه اين در و است ديگران
 و دنيـا  در الهـي  غضـب  آمـدن  فرو و زوال، ويراني به نهايت در كه اند گرفته

 زعامـت  و رياست تحبم چنان شان رهبران و پيشوايان بر. دانجام مي خرتآ
 و ايمان، دين، اند داده دست از را شان حواس و عقل حتي كه است حكمفرما
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 راهـي  هـر  به كه است مسلط نهاآ بر چنان شيطان، اند هنمود فراموش را هدف
  . كشاند مي خود با را نهاآ بخواهد

�m�A�B�C�D�E�F�HG: فرمايد مي � خداوند

I�J�K�ML�N�O�P�Q�SR�T�U�V�W�X�ZY�
[�\�]�^�_�a`�b�c�l)1(

 .  
 بگـو  خـدائيم!  عزيزان و پسران ما: گويند مي مسيحيان و يهوديان(: ترجمه

 همچو ييانسانها شما بلكه ميدهد؟ عذاب تان گناهان برابر در را شما چرا پس
 مـورد  دبخواه را كه هر خداوند. است آفريده را آنان خدا كه هستيد بشر سائر

 و سـمانها آ سـلطنت  و ميدهـد  عـذاب  بخواهد را كه هر و ميدهد قرار آمرزش
 سوي به همگان برگشت و بوده خدا به متعلق سته دو نآ ميان نچهآ و زمين

    ).است او
 فرزنـدان  آنها و هستيم خدا پيامبران به منسوب ما كه گفتند ونصاري يهود

 دارد مـي  دوسـت  نيـز  را مـا  و دارد خاصي توجه نهاآ به �خداوند و اند خدا
 چـرا  پـس :  فرمـود  نمـوده  رد را ايشـان  گمان خداوند، ايم نهاآ پيروان ما زيرا

 نمـوده  مادهآشـما  افتـراي  و تكـذيب  و كفر برابر در را دوزخ آتش �خداوند
 فريدهآ را آنها �خداوند كه هستيد بشر سائر مانند ييانسانها شما بلكه است؟
 دست به را نهاآ داوري خداوند كه اند شما بر يالگو خدا بندگان ديگر و است
 عـذاب  بخواهد اگر را كسي و ميدهد قرار عفو مورد بخواهد اگر را كسي دارد

 بـه  را وجـور  ظلـم  هرگز و. عادل ،است ذاتي �خداوند و كند مي شكنجه و
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  .  دارد مين روا كسي
 يدارا يفـه طا هر كه اينست نصاري و يهود نزد در عقيده اين اساسي سبب

 ديـن  و كتـاب  از كـه  است عوام و نادان مردمان گروه ييك هستند گروهي دو
 و پروراننـد,  نمـي  سر به را دوزخ از نجات يدواريما و پروري خيال جز شان

 ايـن  از و نموده ويلتأ و تحريف را شان هاي كتاب كه ندا كساني دومي گروه
 نمـي  هرگـز  و ،انـد  نموده مينأت را شان شخصي اغراض و منافع و مصالح راه

 فريبكـار  يعلمـا  راه دريـن  و نماينـد  گو باز شان مردمان به را حقائق خواهند
 رياسـت  تـا  دنـ كنمي بـازي  را اساسـي  نقش آنها جوي منفعت و صفت ودجال
 زيـر  مردمـان  نيـز  پرسـتان  نـژاد  گونه همين. ندهند دست از را قدرت و عزت
 مسـائل  و داشته هنگ خبر بي حقائق از را نهاآ و فريبند مي را رعيتشان و دست

 تا، باطل بر ديگران و اند حق بر نهاآ اگوي كه ميدهند جلوه طوري نهاآ براي را
 شـان  اوامـر  تـابع  و هدنمـو  اسـتفاده  نهاآ از خود منافع وردنآ بدست خاطر به

 و نـد رو مي پيش راه اين از جائي هر در پرستان نژاد كه ستاي شيوه اين. باشند
�:  فرمايد مي �خداوند هچنانك. يبندفر مي را رعيتشان �

m�A�B�C�D�E�F�HG�اؤُهبأَحl)1( .  
  .خدائيم) عزيزان و پسران ما: گويند مي مسيحيان و (يهوديان: ترجمه

 زيـرا  كننـد  ثابـت  را خود برتريت انديگر بر سخن اين اب خواهند مي آنها
 انهـ آ �خداوند و هستند �خداوند اندوست و پسران شان خود گمان به نهاآ

 دوزخ وارد محــدود روز چنــد و دهــد مــين شــكنجه گناهانشــان مقابــل در را
 خـط  از �خداونـد  عـدالت  كـه  اسـت  معنا اين به ايشان سخن شد! خواهند
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ـ  مي طرفداري و حمايت بخشي از �خداوند و شود مي منحرف سيرش  دنماي
 و بهتـر  ديگـران  بـر  را خـويش  و نماينـد  فسـاد  زمـين  در تا گذاردمي را نهاآ و

 فسـاد  ديگـر  ماننـد  را نهـا آ سپس، شوند جنايات مرتكب و دهند جلوه لترافض
 و فسـاد  باعـث  تصـور  و افكـار  اينچنـين  ياآ كند! نمي عذاب و شكنجه كاران

    د؟گرد مين جهان در تباهي و ويراني
 بي و جا بي تصور اين بر را محكمش ةضرب عزيز اسالم كه اينجاست

 و مفكوره اين بطالن و هديگردانمقرر و استوار را الهي عدل نموده وارد اساس

�m I�J�K: فرمايد مي �خداوند. دارد مي اعالن را معنا بي ادعاي

ML�N�O�P�Q�SR�T�U�V�W�X�ZY�l)1( .  
 شـما  بلكه ميدهد عذاب تان گناهان برابر در را شما چرا پس (بگو: ترجمه

 خداونـد  تاس فريدهآ را آنان خداوند كه هستيد انسانها سائر همچون انسانهاي
  ).ميدهد عذاب بخواهد را هركه و ميدهد قرار مرزشآ مورد بخواهد را كه هر

 بطـور  را خـويش  وحـدانيت  بـه  ايمـان  حقيقت �خداوند ترتيب اين به
، خوانـد  ارزش بـي  و بيهـوده  را بـودن  فرزند ادعاي داشته بيان حاسم و قطعي

 و عـدل  چنانكـه  ،ندارنـد  ديگـران  بـر  امتيـازي  بـوده  بشر ساير مانند نهاآ زيرا
 اراده بـه  همـه  كـه  را عـذاب  و مـرزش آ تعيـين ، بنـدگان  نميـا  الهـي  مساوات

 روابـط  و فرزندي معماي وبر ختهسا واضح، دارد ارتباط �خداوند وخواست
  . ديكش بطالن خط، كسي با شخصي

  است باز همه براي اسالم آغوش
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 سـلمان  ،�حبشي بالل ،�رومي صهيب روزگارش اولين در عزيز اسالم
 در )اهللا رسـول  محمـد  اهللا اال الـه  ال( پرچم زير را �عربي وابوبكر �فارسي

 خاتمـه  را .....و قبيلـه ، وطـن ، رنگ، نژاد، قوم تعصب و تبعيض ،كشيد غوشآ
 اسالم بزرگ پيامبر درخشيد شهر و دهكده ،قبيله ،خانه هر در اسالم نور و داد
 عصـبيت  بـر  نكـه آو نيسـت  مـا  از نمايد عصبيت به دعوت نكهآ(: ندفرمود �

  . )1(نيست) ما از بميرد عصبيت بر نكهآ و نيست ما از بجنگد
ـ  فـرو  انـواعش  و اقسـام  تمام با پرستي نژاد ةكاس اينگونه  هـم  از و هريخت

 مـي  زنـدگي  بااليش او كه زميني سر تنها مسلمان وطن آغاز همان از و پاشيد
 در خواه، نمايد عملي ار خود دين احكام ميتواند كهجايي هر در بلكه نبوده كند

  .  ستاو وطن همانجا، جهان غرب در يا شرق
 اعالن خويش مشرك خويشاوندان و فرزندان، پدران از نخستين نانامسلم

 جنـگ  بـه  �ورسـولش  �خدا مقابل در كه نهاآ از هركسي با و نموده بيزاري
 و خـواهر ، بـرادر ، مادر، پدر با نانامسلم اساس اين روي: نددجنگي و هبرخاست

 اعالن آنها از را خود تبرائ نموده رابطه قطع باشند كافر و مشرك كه فرزنداني
 ارتباط و دوستي، قح دين سوي به نهاآ هدايت منظور به هم شايد و ندنماي مي
 را موضـوع  ايـن  كـريم  آنقـر  يـات آ از بسياري در �خداوند. ننمايند قطع را

ـ برا اعـالن  پدرش كفر از كه السالم عليه ابراهيم مانند، است ساخته روشن  تئ
  .  داشت پرستي بت به اصرار پدرش زيرا، نمود

 آن زيـرا  نمود بيزاري و تئبرا اظهار پسرش و خانم از السالم عليه نوح و
 از بـود  يمنؤمـ  نـي ز كـه  فرعـون  زن سـيه آ هنكـ چنا، داشـتند  اصرار كفر به دو
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 يزاريب هاي نمونه �اسالم بزرگ پيامبر عصر در و، كرد تئبرا اظهار شوهرش
 را �اسـود  بـن  مقـداد  قصـه  نمونـه  بطور كه است زياد خيلي شرك و كفر از

  .  منماي ميذكر
 ميبـود  نشسـته  �مقـداد  نـزد  روزي كـه  كند مي حكايت: نفير بن جبير

 يچشـم  دو ايـن  حـال  به خوشا: گفت مقداد به گذشت مي ما نزد از كه مردي
 خـودت  را نچهآ تا يمداشت رزوآ چقدر كه سوگند خدا به ! ديده را �پيامبر كه

  شديم! مي حضورياب و ديديم مي آنرا نيز ما، داشتي حضور و اي ديده
 نگفت! يبد سخن مردآن كه كردم تعجب من، شد ناكغضب خيلي �مقداد

 كـه  دارد مـي  وا را شـما  چيـزي  چـه : فرمود و هآورد روي بوي �مقداد سپس
 آن در اگـر  نـد نميدا كسـي  و است؟ ذشتهگ كه ميكنيد را زماني زندگي رزويآ

 بـه  سـوگند  ميداشـت!  قرار موقفي چه در و صف كدام در بود مي حاضر زمان
 �خداونـد  مگر داشتند وجود� خداپيامبر زمان در زيادي دمانمر �خداوند

 فرمـانبرداري  و وردنآ ايمـان  از زيـرا ، افگنـد  دوزخ در هايشان يور به را هاآن
 و آمديـد  بدنيا كه وريدآ مين جا به را خدا شكر آيا، نمودند كشي سر �ايشان

 ديگـران  را مشـكالت  و مصـائب  ؟يـد ا هوردآ ايمـان  �رسـولش  و �خدا به
 كـه  خداونـد  بـه  سـوگند ، شـديد  داشـته  بـاز  آن شـر  از شـما  و شدند متحمل

، بودنـد  شـده  فرستاده پيشين پيامبران كه شرايطي ترين سخت در � خداپيامبر
 هـا آن، بـود  رسـيده  اوجـش  به يتنبل و ناداني و جهل زمانيكه، ندگرديد مبعوث

 و پـدر  ميان كرده جدا باطل از را حق كه كرد خواهد بروز ديني كه نميدانستند
 جائيكـه  تـا ، وردآ خواهـد  جـدائي ، است مشرك ريگدي و مؤمن يكي كه پسر

 ولـي ، دارند قرار كفار صف در كه ميديد را مشركش برادر و پسر وپدر، منؤم
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 قـرار  كفـار  درصف نكهآ ستيميدان و بود دهش صفا و باز ايمان به قلبش چون
 صـميمي  دوسـت و خويشـاوند  كـه  ديد مي وي، است شده هالك همانا، گيرد
، نشـد  روشـن  نهـا آ آوردن اسـالم  بـا  چشمش ليكن، داردقرار زمره نآ در اش

�m�u: فرمايـد  مـي  خداوند !گشت مي روشن آنها هدايت به ايدب كه چشماني

v�w�x�y�z�{�|�l)1( !پروردگارا) فرزنـداني  و همسران 
  .گردند) چشمانمان روشني باعث كه فرما عطا ما به

 � اسالم بزرگ پيامبر قيادت تحت مسلمانان و داد رخ بدر جنگ كهآن تا
 حاضر شان خويشاوندان و وپسران پدران آنها رديف در كه قريش مشركين با

 اطرخ همين به. داشتند قرار مشركين صف در نهاآ زيرا، جنگيدند، ندبود

�m�A�B: فرمايدمي ودهنم وستايش مدح كريم قرآن در را ياران �خداوند

DC�E�F�G�H�I�J�LK�M�N�O�P�Q�R�S�UT�
V�W�X�Y�Z�\[�]�^�_�a`�b�c�d�e�f�
g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�rq�s�t�u�
v�w�x�y�z�{�|�l)2(

 .  
 كـافران  برابر در هستند او با كه كساني و ستخدا ةفرستاد محمد(: ترجمه

 حـال  در را ايشـان ، دلسـوزند  و مهربـان  يكديگر به نسبت و، سرسخت و تند
 را او رضـاي  و جوينـد مي را خداي فضل همواره آنان، بيني مي سجود و ركوع

 ايـن ، اسـت  نمايـان  شـان  هـاي  پيشـاني  در سجده اثر بر ايشان نشانة ميطلبند
                                                 

  74فرقان  )1(
  29فتح  )2(
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 كـه  اسـت  چنـين  انجيل در شاناي توصيف اما و است تورات در آنان توصيف
 داده نيـرو  را آنهـا  و زده بيرون را خود هاي جوانه كه هستند كشتزاري نندهما

 را برزگـران  كـه  اي بگونه، باشد ايستاده خويش هاي ساقه بر و نموده وسخت
 بـه  خداونـد ، كنـد  خشـمگين  آنـان  سـبب  به را كافران تا ،آورد مي شگفت به

 پـاداش  و شمـرز آ بكننـد  شايسـته  كارهايو بياورند ايمان كه ايشان از كساني
  )دهد مي وعده را بزرگي

  اند امت يك رستاخيز روز تا �آدم عصر از مؤمنان

، بودند � اهللا برگزيدة مردمان كه گذشته پيامبران و انبياء ههم به ننامسلما
 تطبيـق  را اهللا ديـن  احكـام  كه پيامبران اين يترع و اتباع همچنان، دندار ايمان
 نـوح  از، نـد  بـود  نيـاورده  يوتحريفـ  يـر تغ سمانيآ كتابهاي در و بودند نموده

 مـا  با شان مختلف هاي رنگ و نژاد با نهاآ همة السالم عليهم محمد حضرتتا
  .  اند برادر

 شـان  هاي كتاب در ولي بودند كتاب اهل جملة از يا و مشرك كسانيكهاما
 زمان خرآ پيامبر رسالت به و نمودند تحريف شان ميل مطابق آنرا و وردهآ تغير

 شـمرده  منـان مؤ جملـه  از و ندارنـد  ارتبـاطي  مـا  بـا ، نياوردند ايمان � محمد
    .نميشوند

 و اتبـاع  از زيادي يها حكايت و ها قصه قدسي احاديث و كريم قرآن در
 در را نهـا آ قربـاني  و فداكاري كه است شده ذكر گذشته پيامبران انصار و ياران

 در چنانكـه ، باشـند  مسـلمانان  براي مشقي سر تا، دارد مي بيان �خداوند راه
 بودنـد  معجزه و حكمت، علم صاحب كه اند گذشته مردماني پيشين هاي امت
 منحـرف ، گمراه مردمان حكايات و قصه همچنان. نبودند پيامبران جمله از ولي
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 مسلمانان براي عبرتي و پند تا است شده ذكر قرآن در نيزها امت اين اوباش و
 بـر  شـدند  آن مرتكـب  نهـا آ كـه  بدي عمالا از و، نيفتند شيطان دام در و باشد
 هـاي  امـت  پيـامبران  همة و است اسالم خداوند نزد در دين زيرا، باشند حذر
ـ فرماي مـي  � پيـامبر  ،انـد  نمـوده  دعوت اسالم به را شان  نزديكتـرين  مـن (: دن

 پـدر  يـك  بـرادران  پيامبران، هستم خرتآ و دنيا در مريم ابن عيسي به مردمان
  )1()است يكي شان دين و، اگونگون شان ومادران اند

، آن از جز به �خداوند كه است اسالم دين همانا معتبروپسنديده دين
 خداوند. پذيرد مي زمان خرآ مردمان از هن و گذشتگان از نه را ديگري ديني

�m�B�C�D�E�F�G�H: كندمي حكايت چنين السالم عليه نوح از �

I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�
W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�b�c�d�e�f�
g�h�ji�k�l�m�n�po�q�r�s�t�ul)2( .  

 قـوم  بـه  نوح وقتي بخوان نانآ براي را نوح سرگذشت پيامبر! اي(: ترجمه
 و سـخت  برايتـان  خـدا  ياتآ با منداد پند و ماندنم اگر من قوم اي: گفت خود
 تـان  هـاي  معبـود  بـا  همـراه  پـس  دارم تكيه خدا بر من است تحمل قابل غير

ـ  و نمانـد  پنهـان  خودتان از منظورتان بعدا بگيريد را خود تصميم اطعانهق  ةماي
 مهلـت  مـرا  و بكنيـد  ميخواهيـد  چه هر من به نسبت نازآ پس نشود تان اندوه

 و مـزد ، نميخـواهم  شما از مزد كمترين من كه چرا، گردانيديد روي اگر ندهيد
 تسليم ةزمر از كه است شده داده دستور من به و، نيست خدابر جز من پاداش

                                                 

  6/478 -فتح الباري –روايت بخاري  )1(
  72-71يونس  )2(
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  باشم) گان شده

�m�v�w�x�y: كند مي حكايت چنين السالم عليه ابراهيم از و

z�{�|�}�_~�`�a�b�dc�e�f�g�h�i�j�k�

l�m�n�po�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�

}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬�

®�¯�°�±�²�³�´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼�

½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�l)1( .  
 را خـود  كـه  مگـر  شد خواهد رويگردان ابراهيم دين از كسي چه(: ترجمه

 در او و برگزيـديم  جهـان  ايـن  در را او مـا  همانـا  باشد داشته كوچك و خوار
: گفـت  او بـه  پروردگـارش  كـه  نگـاه آ اسـت  شايسـتگان  زمـره  از ديگر جهان

 ابـراهيم  و، گشتم جهانيان پروردگار تسليم خالصانه: گفت باش داشته اخالص
 مـن!  فرزنـدان  اي: گفت يعقوب و كرد سفارش دين اين به را خويش فرزندان
 ياآ. باشيد مسلمان اينكه جز نميريد و است برگزيده را ديني شما براي خداوند

 فرزنـدان  به هنگاميكه نآ بوديد؟! حاضر شما رسيد فرا يعقوب مرگ هنگاميكه
 خـداي  و تـو  خـداي  گفتنـد  پرستيد؟ مي را چيزي چه من از پس: گفت خود

 او تسـليم  ومـا  است يگانه خداوند كه را اسحاق و اسماعيل و ابراهيم پدرانت
   ).هستيم

�m�g�h�i�j�k�l�m: كند مي حكايت السالم عليه موسي از و

                                                 

  130/132_بقره )1(
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n�o�p�q�rl)1(   
 او بـر ، ورديـد آ ايمـان  خدا به واقعاٌ اگر من! قوم اي: گفت موسي(: ترجمه

  .  ايد) كرده تسليم او به را خود اگر كنيد توكل

�~�{�|�}�m�y�z: كند مي حكايت چنين � مسيحاز و

��¡�¢�£�¤�¥�¦�l)2( .  
 و مـن  بـه  كـه  كـردم  الهام حواريون به كه را آنگاه -آور ديا به و(: ترجمه

 بـاش  گـواه  دگاروررپو ورديمآ ايمان گفتند بياوريد ايمان (عيسي) من ةفرستاد
  )هستيم ومنقاد مخلص ما كه

�m�ê�ë�ì�í�î�ï�ð�ñ: گفت زمانيكه بلقيس از و

ò�ó�ô�l)3( .  
 را خويشـتن  سـليمان  بـا  و ام كـرده  سـتم  خود نفس به من گفت(: ترجمه

    )ميدارم نياناجه پروردگار تسليم

�m�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s: فرمايد مي �خداوند

t�u�v�w�x�y�{z�|�}�~�_�`�ba�c�d�
e�f�g�ih�j�k�l�m�n�o�p�q�rl)4( .  

 نآ كه است نموده شنور و داشته بيان شما براي را يئينآ خداوند(: ترجمه

                                                 

  84يونس  )1(
  111مائده  )2(
  44النمل  )3(
  13الشوري  )4(
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 و موسـي  و ابـراهيم  بـه  و وحـي  تـو  به آنرا ما و است كرده وصيهت نوح به را
 نآ در و داريـد  برجـا  پـا  را ديـن  كـه  ايم نموده سفارش )السالم هميعل(عيسي
ـ  ميخوانيـد  بـدان  را مشـركان  شـما  كـه  چيـز  ايـن ، نورزيد اختالف و تفرقه  رب

 ديـن  نآ بـراي  بخواهـد  را كـه  هـر  خداونـد  يـد آ مي گران و سخت مشركان
  اند)گرد مي هنمودشر بدان برگردد نآ سويب كه هر و برميگزيند

 خواهنـد  نماينـد  غـور  كـريم  قرآن در اگر نچو گراها ومليت پرستان نژاد
، خودخـواه ، متكبـر  اشـخاص  جـز  شان دعوت و پيامبران مقابل در كه دانست
 چنـين  با امبريپي هر، است نكرده مخالفت و معارضه ديگر كسي ،طلب قدرت

 زيادي آزاري و واذيت شدند برو رو بودند خودش قبيلة و قوم از كه اشخاص
 مشرك و كافر افراد وسيله به نهاآ از بعض جائيكه تا اند نموده تحميل برآنها را

 گانفرســتادبرابر در ناشايســته اعمــال چــوهم، انــد رســيده قتــل بــه قومشــان
 اقـوام  زوال و الهـي  غضـب  و قهـر  موجب كهاين تا گرفت صورت �خداوند

  .  گرديد نهاآ
 السـالم  عليـه  آدم از پيامبران به كسانيكه مهه كه ستناي بيانگر سابقه ياتآ

 امـت  كه مسلمانان ما و هستند امت يك، اند وردهآ ايمان � محمد حضرت تا
 بـه  ايمـان  و، احترام و دوستي به ملزم، هستيم � محمد حضرت گرامي پيامبر
 را ييهـا  قصه و حكايات نعدهآ و يمباش مي شان كتابهاي و نپيشي پيامبران همة
 ما براي زندگي مشق سر و نمونه نموده بيان ما به مطهر سنت و كريم قرآن كه

 نداشـته  تعارضـي  � زمان خرآ پيامبر شريعت با شرطيكه به دباش مي مسلمانان
  . باشد

�m�S�Tفرمايد:  مي قرارداده مخاطب را �يمحمد امت � خداوند
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U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�c�

d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�l)1( .  
 بـر  نچهآ و شده نازل ما بر وآنچه خداوند به داريم ايمان: بگوئيد(: ترجمه

 و اسـت  شده نازل يعقوب) (نوادگان اسباط و يعقوب اسحاق اسماعيل ابراهيم
 طـرف  زا پيغمبـران  بـراي  نچـه آ به و است آمده عيسي و موسي براي نچهآ به

 تسـليم  ما و يمگذار نمي فرقي نانآ از يك هيچ ميان است آمده شان پروردگار
  .هستيم) خدا

 اصـرار  شـان  خـود  برتريـت  به هم باز پرستان نژاد و گراها مليت اگر پس
 و پيـامبران  مـورد  در شـان  نظر -ميگويند مسلمان خودرا كه درحالي -ميورزند

 امانت و افضلترين و رهيزگارترينپ و بهترين كسانيكه ،� خداوند برگزيدگان
 شـان  زبـان  و رنگ، نژاد آيا بود؟ خواهد چه بودند زمين روي مردمان كارترين
  نبودند؟! دنيا مختلف هاي گوشه از و مختلف
 مـي  هـا  نـژاد  ديگـر  از عاليقـدر  و مرتبـه  بلنـد  را خويش پرستان قوم اگر
 مسـتقيم  غير يا و مستقيم بطور � خداوند برگزيدگان و پيامبران پس شمارند

 مفكوره به هم باز و، ددانستي را حقيقت اين كه حاال، بود خواهند شامل نآ در
  . كنيد قضاوت خويش مورد در خود پس، دنماييمي افشاريپ خود اساس بي

 و ابراهيم پيامبران پدر قصه(، كنيم پيشكش شما به را اي نمونه تا ريدابگذ
 پرسـتان  نـژاد  بـه  واضـح  طـور  بـه  حقيقت تا )السالم ماعليه اسماعيل پسرش
  .  گردد وروشن واضح

                                                 

  136بقره  )1(
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  السالم عليهما اسماعيل پسرش و ابراهيم قصه

 را مصـر  سـرزمين ، رسيد مصر به ساره همسرش با � ابراهيم هنگاميكه
 زنها ترين زيبا از كه � هيماابر همسر، داشت تصرف در جابر و ظالم ادشاهپ

 ويشخـ  نـزد  درنـگ  بـال  را� ابـراهيم  و رسـيد  ظـالم  ادشاهپ به شخبر بود
 ابـراهيم  ؟ كيسـت  اسـت  همـراه  خودت با كه زن اين: پرسيد او از و خواست

 بگويـد  اگـر  داشـت  هـراس � ابـراهيم ، اسـت  خـواهرم :  گفت السالم عليه
 ادشـاه پ، بگيـرد  خود با را همسرشو برساند قتل به را او شايد است همسرش

، بفرسـت  مـن  بـه  نموده ستهراآ و شآراي را دوشيزه اين: فتگ ابراهيم به ظالم
  . فرستاد جابر و ظالم بادشاه نزد را همسرش و هنمود را كار اين ابراهيم

 وقتـي  شـد  داخـل  داشـت  حضور � ابراهيم همسر كه اطاقي در ادشاهپ
 ايـن  ادشـاه پ هنگاميكه، شد خشك دستش بكشد غوشآ در را وي تا خواست

 كـن  دعـا  �خداوند به: گفت برايش سپس، نشمرد عادي را زن ديد را حالت
 كـار  ايـن  اگر سوگند خدا به، دانگرد سالم و ودهنم باز باره دو را من دست كه
، كـرد  خـواهم  بتـو  نيـز  احسـاني  و بـرم  نمـي  دسـت  تـو  بـه  هرگز نمودي را

 صـادق  سـخنش  در ادشـاه پ اگـر  كه كرد دعا خدا به السالم عليه ابراهيمهمسر
 زن و نمـود  باز را ادشاهپ تدس � خداوند. نما باز را وي دست باره دو باشد

 هم ياحسان تو به بود گفته كه اش وعده به نظر و فرستاد ابراهيم به باره دو را
  . بخشيد وي به داشت نام هاجر كه را دوشيزه كنيز يك منماي مي

 و بخشـيد  � ابـراهيم  به را هاجر ساره، بود يزيباي و خوشنما زن هاجر
، بگيـر  ات زنـي  بـه  راويـ  خـودت ، يـنم ب مي پاكيزه و نيك يزن اينرا من: گفت

 حمـل  سـاره  زيـرا . بدهـد  پسـري  تـو  بـه  وي از كه است مهربان � خداوند
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 عليه ابراهيم، شد سالخوردة زن آنكه تا، دبو هنياورد دنيا به كودكي و نميگرفت
، بدهـد  صـالح  و نيـك  پسـر  وي به �خداوند تا نمود مي دعا هميشه السالم

  . يدرس يأس سن به ساره و شد مسن السالم هيعل ميابراه
 خـود  بـا  را نهاآ دوي هر ابراهيم، وردآ بدنيا را � اسماعيل، هاجر سپس

 شام به خواست و اشتذگ را دوهر شريفه كعبه نزديك در و برد مكه به گرفته
 و كـوه  ايـن  در گذاري؟ مي كي به را ما ابراهيم اي: گفت او به هاجر، گردد بر

 ابـراهيم  ؟يحيـوان  نـه  و اسـت  انسـان  نـه ، هيگيا نه و است بآ نه كه بياباني
 خداونـد  گـرد بر وبر: گفت هاجر، گذارم مي � خداوند به را شما: داد جواب

  .  سازد نمي ضايع را ما
 از كـه  اي هقافلـ  و افتگشـ  سرشپ و هاجر براي را زمزم چاه �خداوند

 خواستند � اسماعيل مادر از و ديدند را بآ بودند شام رهسپار همجر قبائل
 نهـا آ بـه  هـاجر ، نماينـد  زندگي چاه اين اطراف در كه دهد اجازه نيز را نهاآ تا

 قبيلـه  اين از اي هدوشيز با و شد جوان السالم عليه اسماعيل نكهآ تا داد اجازه
 كعبـه  بـاهم  دو هـر  و برگشت مكه به � ابراهيم پدرش بعدها، نمود ازدواج
 از را � ماعيلاسـ  � خداونـد  نمودنـد  بنـا  � خداونـد  امـر  بـه  را معظمه

 يمنـي  قبائـل  و عمـاليق  يبسو رسالتش تبليغ به را وي داده قرار گانشيدزبرگ
 اسـماعيل  پسـران  از .نمايـد  دعـوت  پرستي ويگانه اسالم به را نهاآ تا گماشت

 عـرب  ويـژه  به را عربها پسرش دو اين از � خداوند كه بود قيد و نابت �
  . ساخت منتشر و آورده بوجود را حجاز
 بـرده  � اسـماعيل  مادر كه دگرد مي روشن و واضح ما براي قصه اين از

 ابـر  بـه  را وي وساره، شد بخشيده ساره به سپس بود مصر ظالم ادشاهپ كنيز يا
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 ابـراهيم  بـه  وي از نيك و صالح پسري �خداوند تا بخشيد السالم عليه اهيم
  .  نمايد ارزاني �

 دارد را معنـي  اين پس نددار شان يتتررب به اصرار هم زبا پرستان نژاد اگر
 ،� اسـماعيل  جملـه  از شـمارند  مـي  بلند نيز پيامبران از را خويشتن نهاآ كه

 مفكـوره  در بـازهم  و كنند درك را مسأله اين نهاآ اگر، بود يكنيز مادرش زيرا
 �خداونـد  غضـب  و قهر باعث عمل اين پس ورزند اصرار و فشاري اپ خود
 عبـرت ، يسـت درسي � ابـراهيم  سـر پ اسـماعيل  قصه. شد خواهد شان باالي
 نهـا آ اكثـر  زيرا، عرب پرستان مليت ويژه به است پرستان نژاد همة براي، انگيز
  . بود كنيز كه نميدانند را شان مادر قتحقي

 پرسـتان  نـژاد  معتقـدات  و مفكوره در دوگانگي و تعارض ما براي اينجا از
 انگـ  برده جمله از شان اسالف و پدران كه را مردماني نهاآ ارزي دگرد مي ثابت
 پيـامبران  از بسـياري  مـورد  در شـما  پرسيم مي ما ليو، ندنماي مي تحقير بودند

 چه گرديده منتشر شان نسل نهاآ از و نمودند ازدواج ها كنيز با كه � خداوند
 معتقـدات  بطـالن  بـه  داللت مورد بي هاي مفكوره چنين اين ياآ ؟يددار نظري
  ؟! كند نمي شان

 نـزد  در هـا  خـوبي  اسـت  گرديده دگرگون نهاآ نزد امور شسنج تأسف با
 مبـدل  سـنگدلي  بـه  مهربـاني  و عطوفـت ، تبهكـاري  بـه  عدالت، زشتي به آنان

 را ايشـان  توانسته و مدهآ غالب نهاآ بر ابليس كه شد واضح حاال است گرديده
 نـا  مفكـوره  و عمـل  ايـن  گـر  غازآ زيرا، ببرد گمراهي و كجي به راست راه از

 و تر بر شايد كنيز و برده كه است نآ بيانگر قصه اين .بود لعين بليسا شايسته
 و نيكـي  گـاري  پرهيـز  در و دنباشـ  � خداوند نزد در زادآ مردمان از افضلتر
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  . باشند داشته قرار عالي مرتبة در نيز شايستگي
 جملـه  از هـم  او كـه  داشـت  �اسـحق  بنـام  ديگـري  پسـر  � هيماابر

 او كـه  داشت � يعقوب بنام پسري � حقاس. بود � خداوند برگزيدگان
 كـه  دباش مي نيز اسرائيل به معروف � يعقوب، بود � اهللا برگزيدگان از هم

 نهـا آ دودمـان  از و يـده گرد وي بـه  منسـوب  اسـرائيل)  بني( او ذريهو ها نواده
  .  شدند فرستاده آنها بسوي پيشين پيامبران از يبسيار

 بـه  � خداونـد  را دو هـر  كه داشت پسر دو� ابراهيم كه دانستيم حاال
 محمـد  حضرت مان بزرگ پيامبر جد كه � اسماعيل يكي، برگزيد رسالتش

 بـه  و داشـت  نـام  � يعقـوب  پسـرش  كـه  � اسحاق ديگري و، است �
 اسرائيل) بني( دنگرد مي منسوب وي به دودمانش ،دباش مي معروف نيز اسرائيل

 پسـر  � عيسـي  شـان  نخـري آ كه اند گذشته سالله اين در زيادي رانپيامب و
 كـريم  قـران ، نامند مي انبياء پدر را � ابراهيم منظور همين به. دباش مي مريم

  :  دنماي مي اشاره چنين مورد اين در

m�^�_�`�ba�c�ed�f�g�h�ji�k�

l�m�n�o�p�q�sr�t�u�v�w�

x�y�z�|{�}�~�_�`�a�b�c�ed�

f�g�h�i�l)1( .  
 رهنمـود  را دو نآ كـرديم  اعطـ  را يعقوب و اسحاق، ابراهيم به ما(: ترجمه

 ايـوب  سـليمان  داود، نـوح  نـژاد  از و نمـوديم  ارشـاد  را نوح نيز پيشتر كرديم
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 پـاداش  را محسـنان  همانگونـه  "كرديم هدايت قبالً" را هارونو موسي يوسف
 از نـان آ همـة  ،كرديم هدايت نيز را الياس و عيسيو يحيي و زكريا و دهيم مي
 جهانيـان  همـة  بـر  را لـوط  و يونس و يسع و اسماعيل و، بودند صالحان ةزمر

  ).داديم برتري
 ينادر � خداوند است � ابراهيم نمود نامگذاري مسلمان را ما كسيكه

�¨�§�¥¦�¤�£�¡¢���~�{�|�}�m�z: فرمايد مي مورد

©�ª�«�l)1( .  
 نگذاشـته  شـما  دوش بـر  را سـنگين  و دشـوار  كارهاي دين در (و: ترجمه

 مسـلمين  قبالً را شما خدا كه است ابراهيم تان پدر ئينآ همان دين) (اين است
  است) ناميده

 كننده توهين شان ةمفكور كه كرد خواهند درك و قناعت حاال گراها مليت
 و سـتوده  ،پيـامبران  بـر  را خويش خواهند مي ياآ، است بنياد بي و تحقيرآميزو

 و بلند را خويش � محمد حضرت عالميان سردار بر ياآ ؟بشمارند تر ارجمند
 اين از و نمايند توبه نموده رجوع �خداوند به بايد نهاآ ؟شمارند مي عاليقدر

 ميـان  اخـتالف  و تفرقـه  باعـث  ورنـه ، بردارنـد  دسـت  نـاداني  و ها گوي ياوه
  . شد دنخواه �خداوند غضب و قهر موجب و، جا همه در مسلمانان

 هيمابرا قصةاز: دگرد مي شكارآ ���� ابراهيم ةقص از هائيكهواندرز احكام
  : دگرد مي واضح مهم ةلأمس سه �

 باشـد  زن چه، گان برده و غالمان شخصيت به تمسخر و تحقير عدم: اول
 شـايد  و داده ارزش همنوعـانش  ديگـر  مانند انساني بهر اسالم زيرا، مرد چه و
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  . دنباش داشته پيشي زادآ مردمان رب، نيكو اخالق و پرهيزگاري در هم
 نيسـت  نهـا آ ميان فرقي و ندا مسلمانان انادربر مسلمان گان برده و غالمان

 ايـن  در. بگيـرد  صورت الزم معاونت و كمك نهاآ با بايد ضرورت وقت در و
  .  يمدار مي عرض تان خدمت نمونه بطور را �فارسي سلمان قصه باره

 � پيـامبر  نـزد  و گرديـد  مشـرف  اسالم دين به � فارسي سلمان زمانيكه
، كنـد  زادآ را او كـه  بنويسـد  بـادارش  بـه  تا خواست وي زا � آنحضرت، مدآ

 اوقيـه  چهـل  و خرمـا  درخت صد سه بوي بشرطيكه ولي نمود موافقه بادارش
 تعـاون  و كمـك  تـان  بـرادر  بـا : فرمودند خويش ياران به � پيامبر، دهدب طال
 وردهآ بـر  را بـادارش  خواستة نكهآ تا كردند همكاري وي با همه سپس، يدئنما

  . )1(گرديد زادآ بردگي از ترتيب اين به و نمودند
 همـه  � ما گرامي پيامبر تا � ابراهيم از پيشين پيامبران شك بدون: دوم

 فرزنـدان  نهـا آ از و نـد ا هنمـود  اختيـار  خـود  به همسر غالمان هاي دوشيزه از
 �خداونـد  اراده و ضـايت ر بـه  هـا  رشته و ونديپ گونهاين كه دنا داشته زيادي

 بـراي  دسـتوري  و نمونـه  و، قوي و راسخ عهجام بنياد تا، است گرفته صورت
 هـر  ازو، نمـوده  اقتـدا  شـان  انپيامبر به و، گردد يمكان و زمانهر در مسلمانان

  . كنند اختيار همسر خود براي جامعه رقش و توده
، بخشـيد  �پيـامبر  بـه  را او مصـر  حـاكم  كـه  ب قبطـي  ماريه با � پيامبر

، قرابـت  و دوسـتي  همـين  خـاطر  به و، مدآ بدنيا ابراهيم وي از و كرد ازدواج
  .  گيرد صورت نيكي و احسان مصر اهل با تا ندنمود توصيه � پيامبر

 غيـر  زن بـا  ازدواج عـدم  و مسـلمان  زن با ازدواج قطعي بطور كريم قران
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�m�b�c�d: فرمايـد  مـي  � خداوند است نموده حكم را مسلمان

e�gf�h�i�j�k�l�m�on�p�q�r�s�
ut�v�w�x�y�z�{�}|�~�_�`�ba�c�d�e�
f�g�ih�j�k�l�m�n�l)1(  .  

 كنيـز  گمـان  بـي  و نكنيـد  ازدواج نياورند ايمان تا همشرك زنان با(: ترجمه
 و باشـد  انداختـه  شـگفتگي  به را شما چه اگر، مشركه زن از است بهتر منيؤم

 ايمـان  زمانيكـه  تـا  نياوريـد  در مشرك مردان ازدواج به را خود دختران و زنان
 بـه  را شـما  چـه  اگـر  اسـت  بهتر مشرك مرد از منؤم مغال گمان بي و نياورند
 بهشت بسوي خداوند و ميدهند دعوت تشآ بسوي نانآ باشد انداخته شگفتي

 را خـود  ياتآ خدا و كند مي دعوت خويش توفيق و خود فرمان به، مرزشآ و
  ).شوند ورآ ياد اينكه تا ميسازد روشن مردم براي

 نازل � رواحه بن داهللاعب مورد در فوق ياتآ: فرمايد مي:  سدي
 بر كفي و كرد قهر وي بر روزي داشت رنگي سياه كنيزي او. است گرديده
 بر � خداوند مبادا كه ترسيد و هگرديد پشيمان عملش اين از ليو، زد رويش

، كرد بيان انبرايش را قصه و هآمد � پيامبر نزد � عبداهللا، دشو غضب وي
 روزه و ميگذارد نماز:  فرمود �هللاعبدا است؟ يزن چطور: ندپرسيد �پيامبر

 يك �خداوند كه ميدهد گواه و كند مي وضو درست ورتص به و ميگيرد
 مسلمان زنِ نيا عبداهللا اي:  ندفرمود � پيامبر، ستيده او فرستادة شما و ستا

 فرستاده حق به را شما كه خداوندي به سوگند: گفت رواحه بن عبداهللا است!
، كرد ار اينكار وي ،كنم مي ازدواج او با حتماً و نمك مي زادآ را او من است
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 سپس !كرد ازدواج خويش كنيز با: گفتند مي نموده بدگوئي را او مردم از ةعد
�m�A�B�C�D�E�F: كرد نازل را زير ياتآ �خداوند

HG�I�J�K�L�M�N�PO�Q�R�S�l)1( .  
 را شخوي شايسته كنيزان و غالمانو، را خود مجرد زنان و مردان(: مهترج

 در را نـان آ خداونـد  باشـند  تنگدست و فقير اگر، وريدآ در يكديگر ازدواج به
 هـاي  نعمـت  يدارا خداونـد  بيگمان، اندگرد مي نياز بي و دارا خود فضل پرتو
 هـاي  دوشـيزه  بـا  ازدواج يتآ اين هب نظر پس ).است گاهآ و شگريگشاو فراخ

  .  است كساني همه، سردارانو گان برده هايدوشيز باو، زادآ مسلمان

�m�r�s�t�u�v�w�x�y: فرمايد مي �خداوند

z�{�|�}�~�_�`�ba�l)2( .  
، كنـد  ازدواج منؤمـ  آزادة زنـان  بـا  نتوانسـت  شما از كسي اگر و(: ترجمه

  ).نمايد ازدواج منؤم كنيزان با ميتواند
 نياكـان  از كسي كه درو مي گمان هائيكه توده از بعضي به تحقير و تمسخر

 ارتكاب و است قطعي حرام نهاآ بر جستن برتري و اند بوده مغال يا برده شان
 حكـم  كسـانيكه  خصوصاشود،  مي محسوب بزرگ گناهان از اعمال چنين اين

 نظـام  در هـا  تـوده  گونـه  اين زنان اب ازدواج. دانند مي مورد اين در را شريعت
 مبرپيـا  ياران اغلب اينرو از، دباش مي � عالم سردار هاي سنت از يكي اسالمي

 بـا  متأسـفانه  ولي. اند نموده تطبيق برخود را سنت اين، مسلمانان علماي و �
 منحـرف  و گمـراه  پرستان نژاد از برخي روشن و آشكار دالئل همه اين وجود
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 اجدادشـان  از يكي يا و شان نسب در شايد مسلمانانيكه از اي عده رب برخاسته
 مرتكب دانسته افضلتر و برتر را خويش، است نموده زندگي بردگي ةمرحل در

 مرحلـه  در و بودنـد  زادآ مردمان از اجدادشان زيرا -، دنگرد مي يبزرگ يجنايت
 ندننميدا و دننميكن درك آساني به پرست نژاد گروه اين -اند نبرده بسر بردگي

 بـه  منجـر  شـايد  كه اند شده گناهي بزرگترين مرتكب شان فكر طرز اين با كه
 هـاي  مغـز  تـا  دارند كافي وقت به ضرورت دمانمر چنين اين، گردد شان كفر
 نهـا آ بـه  را سـوالي  چنـد  ما، بيايند بخود و گردد شستشو ها پليدي اين از شان
 راسـت  راه بـه  نمـوده  هـدايت  را نهـا آ �خداوند است اميد، نمائيم مي پيش

  .  شوند رهنمون
 بلنـد  را خـود  � پيـامبران  پـدر  بـر  تـا  دهيـد  مي خود به را حق اين ياآ

 مـورد  بخشيد � ابراهيم به را او ساره كه كنيزي با وي ازدواج از و دبشماري
  دهيد؟! قرار تمسخر

 جـد  كـه  � اسـماعيل ، ابـراهيم  پسر بر تا ميدهيد اجازه خود به اينرا ياآ
 كنيـزي  مـادرش  زيـرا  دهيـد؟  برتري را خويش، است � اسالم عاليقدر پيامبر

 نـژاد  و نسـل  از ايشـان  زيرا ؟يدهست � ما گرامي پيامبر از بهتر شما آيا و ،بود
 مقوقس جانب از كه ب ماريه با �پيامبر اينكه از يا است؟ اسماعيل كريم نبي

 يشخـو  همسـري  بـه  را وي سپس، شد بخشيده وي به آنزمان در مصر حاكم
  دانيد؟ مي بهتر را دخو، ندبرگزيد
 نكـه آ از بعـد  نمـود  ازدواج ب صفيه منينؤالم ام با � پيامبر اينكه يا و

. )1(بـود  مدينه يهود قبايل از يكي قريظه بني قبيله از وي زيرا، نمود زادآ را وي

                                                 

  قصه پيمان شكني يهود بني قريظه را در كتابهاي سيرت بخوانيد. )1(
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 از كـه  دانيـد  مـي  � خـدا  پيـامبر  پسـر  ابـراهيم  از بلندتر و بهتر را خويش آيا
  بود؟ يكنيز مادرش كه زيرا، مدآ دنيا به بماريه

 ايـن  بـا  و ايـد  نمـوده  تمسـخر  خدا پيغمبران به شما پس نداريد قبول اگر
 پيامبر سنت از كسانيكه رب اگر و. هستيد كافرو شده بيرون اسالم دايرة از ملع

 سنت به شما پس دانيد مي تر اصيل و بهتر را خويش دنكن مي پيروي �اسالم
 بـه  اقتـدا ، شـده  كبيـره  گناه مرتكب و يدا نموده وارد طعن و اعتراض �پيامبر
  . مدآ فرود نهاآ بر �خداوند خشم كه ايد كرده يهود

 برنـد  مي بسر فكري انحطاط و زشتي، ناداني، جهل منتهاي در انپرست نژاد
 عـداوت  و دشمني تخم شده مسلمانان وحدت فروپاشيدن باعث شان اعمال و
  . پاشند مي آنان ميان را

 و شـوند  متوجه ست نهاآ رب كه بزرگي ليتؤمس به بايد دعوتگران و علماء
 و سـاخته  آگاه رود دست از صتفر اينكه از قبل را منحرف هاي گروه همچو
 از بايـد  ،دهنـد  سـوق  محبـت  و الفت، وبرابري برادري بسوي گرفته را ايشان

 مناطق بسياري در و چاد، افغانستان، صومال در كه دلخراشي و ناگوار حوادث
  . بگيرند عبرت درس ميدهد و داد رخ وپارا و البانيا، ميانه سيايآ، افريقا، سياآ

 و مجـر  و بودنـد  يآزاد مردمان حقيقت و اصل در انغالم و بردگان: سوم
  . باشند ارزش بي و حقير تا اند نشده مرتكب را جنايتي
 از قبـل  هاي جنگ در رحمانه بي و ظالمانه هاي دستور و قوانين همه اين

 غالمـي  و بردگـي  بـه  را اسـير  غير و اسير كسي هر كه يدگرد مي تطبيق اسالم
 قـوانين  و درخشـيد  جهـان  بـر  اسـالم  نور زمانيكه سپس، وردآ مي در خويش
 عملـي  بود شده هگذاشت دلسوزي و شفقت كمال با كه بردگان مورد در خاص
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  . ديرس پايان به است دوستي انسان و ترحم منافي كه بردگي نظام و، گرديد
 غيـره  و نصـاري  و يهـود ، مشـركين ، كفـار  را ظالمانـه  جنگـي  قوانين اين

 يـوغ  از را هـا  توده اين عزيز اسالم نكهآ تا، نمودند مي تطبيق شان درجنگهاي
 زنـدگي  بـه  مطمـئن  و رامآ فضـاي  در و داد نجـات  گـران  اسـتعمار  و ظالمان
 همـين  بـه  و كردنـد  نمـي  احساس كسي از هراسي و ترس، هداد ادامه خويش

 بزرگي شوكت و شان از زيستند مسلمان اقشار بين در كه آنها از بسياري سبب
 بـروز  فرهنگـي  چـه  ،علمـي  چه ها رصهع همة در انستندتو و بودند برخوردار

 تقـديم  اسـالمي  عـالم  بـه  را ودانشـمندان  فقهاء و علماء بزرگترين آنها. نمايند
 حتـي ، شـدند  اسالم لشكر ساالران سپه ترين جسته بر و معروفترين و نمودند

 بيبرس و قطز فاتح لشكر سر مانند، گرفتند دست به نيز را مسلمانان امور زمام
 مثيلـي  بـي  يهـا  فـداكاري  و جانبـازي  مشـرك  تتار لشكر مقابل در دو هر كه

 را تتـار  لشـكر  توانستند اينها. است نوشته طالئي خط به آنرا تاريخ كه نمودند
 فـرود  نهـا آ بـه  را كوبنده ضربه و سازند مواجه شكست به رويارويي اولين در
 عز نخبه و مجاهد عالم دليري و تشويق از اسالم مجاهدين جنگ اين در، رندآ

  .  بودند خوردار بر السالم عبد بن
 كـافور ، جوهر، نسوم بودند گان برده جمله از كه اسالم بزرگ اميران از و

  . )1(ندباش مي پسرش و سبكتگين )1(اخشيدي

                                                 

ژاد بود كه وي را اخشيد بـه هجـده دينـار خريـداري نمـوده بـود سـپس از        مرد سياه رنگ حبشي ن )1(
ف ترين سرلشكران وي گرديد و زمانيكه اخشيد و پسرش درگذشتند حكمفرمائي به وي تعلق ومعر

را به طور مستقل اداره ميكرد و مدت حكمروائي اش دو سال  رسر زمين مص 355گرفت و در سال 
 4/99ان عيـ ي و در لسان و ادبيات عربي دسترسي داشت. وفيات االو چهار ماه دوام كرد وي مرد زك

  و غيره ....... 16/190السير  –
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 بـه  معـروف  كه گرديد تعيين مصر امير غالمي ها عباسي خالفت زمان در
 بـدوش  را مصـر  امـارت  164 -162 سـال  از كـه  بـود  خرسـي  داود بن يحيي
، هـم  بـا  همـه  و نداشـت  وجود تبعيضي گونه هيچ مسلمانان ميان و. )2(داشت
 بايـد  �پيـامبر  عاليقـدر  اخـالق . كردند مي زندگي برادروار، زادگانآ و بردگان

 جنـاب  خـود  رسيد مدينه به حبشه نمايندة زمانيكه ،باشد همه زندگي سرمشق
 نجاشـي) ( حبشه پادشاه به و ندداختپر وي تكريم و داري عزت به � قدريعال

 سـرداران (: فرمودند كه است روايت �پيامبر از. ندفرستاد هديه ديبا از پيراهني
 عكرمـه  )3(مهجـع)  و بـالل ، نجاشي، حبشي لقمان. است شخص چهار سودان

 پيشـه  كـه  بـود  نـژاد  حبشـي  برده لقمان(: كند مي روايت �عباس ابن از: 
 مصـر  سـياهان  از (لقمـان : است نقل 	مسيب بن سعيد از و )4(داشت) نجاري

 مقام به و داد حكمت وي به �خداوند و بود بزرگي هاي لب صاحب كه بود
 لقمـان  (حكمـت : اسـت  نقـل  چنـين :  ليث از و )5(نمود) ارجمند پيامبريش

  . )6()بود نبوت
 چـه : شد پرسيده حكيم لقمان از كه است نقل:  مالك امام موطاي در و
 و، گفتـار  در راستي: داد جواب لقمان رسانيد؟ منزلت و مقام اين به ترا چيزي

                                                                                                                              

  به تاريخ طبري و بدايه و نهايه مراجعه شود. )1(
  331/1 -14آدم لنز تمدن اسالمي در قرن )2(
ح و فرموداسـنادش صـحي   3/284و نزد حـاكم   5/261نزد ابن عساكر مرسل و مختصر تاريخ دمشق  )3(

  است.
  21/67نزد ابن ابي الدنيا در كتاب المملوكين و نزد ابن جرير  )4(
  5/161و در منثوره  21/67ابن جرير )5(
  مرجع سابق )6(
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  .  )1(ندارد ارتباط من به آنچه ترك و، امانت نمودن ادا
 در گذشـت  مـي  لقمان نزد از مردي كه است روايت: قيس بن عمرو از

 فـالن  بردگان از ياآ: پرسيد وي از، بودند نشسته او وپيش دور به مردم حاليكه
 مقام به چيزي چه: پرسيد نمردآ سپس، ريآ: داد جواب نلقما نبودي؟ خانواده

، امانـت  ادانمـودن ، درگفتـار  راستي: فرمود؟رسانيد بينم مي ترا من كه منزلتي و
 بمـن  آنچيزيكه در و دراز سكوت: كرد اضافه و، ندارد ارتباط بمن آنچه وترك
  .  ننمايم مداخله ندارد تعلق
ــ از و ــان ةجمل ــن ام بردگ ــة ايم ــول داي ــرده زادآ و � اهللا رس ــد ك  ةش

 امـام ، بـود  مـن اي پسـرش  نـام  بـه  معروف و بركه نامش كه است �نحضرتآ
 � اهللا رسـول  پـدر  خـدمتگار ، حبشي ايمن ام: دنويس مي تهذيب در: نووي

 بـه  را �آنحضـرت  ايمـن  ام بسـت  دنيـا  از چشم � پيامبر مادر زمانيكه و بود
 نـد كرد زادآ را وي سـپس ، ندشد بزرگ �نكهآ تا، داد وپرورش هكشيد آغوش

 مـي  و هنـ رفت يو ديدن به هميشه �پيامبر، كرد ازدواج وي با حارثه بن زيد و
  . )2(است) مادرم از بعد مادرم ايمن (ام: ندفرمود
 در عصـرش  عـالم  ترين برجسته: احبر ابي بن عطا گان برده جمله از و
 لمعا و فقيه، معتمد شخص عطا: نويسد مي: سعد نب محمد، بود مكرمه مكة
، نابينـا  چشم يك از، رنگي سياه مرد وي، داشت راحفظ زيادي احاديث كه بود

، داد دسـت  از هم را چشمش بينائي بعدها و، لنگ و شل پاهايش، پهن بيني و
 شـما  حاليكـه  در !؟ميشـويد  جمع من نزد: فرمود مكه مردم براي �عباس ابن

                                                 

  )2087( 2/169موطا امام مالك از روايت ابي مصعب الزهري  )1(
  12/146و كنز العمال  1139-8/212اصابه  )2(
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 مكـه  دممـر  ميرسـيد  معظمـه  مكـة  بـه  هنگاميكـه  �عمـر  ابـن  و. داريـد  عطا
: ميفرمـود  وي، پرسـيدند  مي را ختلفم مسائل وي از و هشد جمع گرداگردش

 ؟بيـايم  مـن  تـا  ومنتظريـد  كـرده  جمـع  را تان هاي پرسش شما !مكه مردم اي
  ؟ستشما نزد در رباح ابي بن عطا درحاليكه
، بـود  دست بلند مكه مردمان همة رب فتوي در: عطا: فرمود مي: ربيعه

 اعـالن  بلنـد  وازآ با شخصي كه نمودند مي صادر فرمان حج موسم در اميه يبن
 عبد از پس نبود عطا اگر و نميتواند داده فتوي ديگري كسي عطا جز به:  نمايد

  . )1(بخواهيد فتوي نجيح ابي بن اهللا
 خالفـتش  زمـان  در مـروان  بن الملك عبد بر: رعطا: فرموده: اصمعي

 از خـورد  عطـا  بـه  الملـك  عبد چشم هنگاميكه، شد داخل بود مدهآ حج به كه
 هنشسـت  او مقابـل  در خـود و اندنشـ  تخـت  بر خود با را او و برخاست جايش

 اميـر  اي:  فرمـود : رعطـا  داري؟ حاجتي و نيازي چه محمد پدر اي: گفتو
 در و، بتـرس  خـدا  از �رسـولش  وحـرم  �خداونـد  حرم مورد در منين!ؤالم
 از انصـار  و مهاجرين نفرزندا مورد در و، باش گيرا خبر و بكوش ندوآ باديآ

 مـورد  در و، اي نشسـته  مقـام  ايـن  بـه  خـودت  آنها بركت از زيرا، بترس خدا
 ديـواري  نهـا آ زيرا، بترس خدا از اسالمي دولت مرزهاي نگهبانان و مجاهدين

، بگيـر  بدوش آنهارا مسئوليت شخصاً خودت و، اند مسلمانان براي مستحكمي
 نهـا آ مـورد  در و، بتـرس  خدا از دان نشسته درت پشت در نيكهاكس مورد ودر

، كـنم  مـي  را اينكار: گفت منينؤم امير. مبند مقابلشان در را درت و ننما غفلت
 گرفتـه  دسـتش  زا الملـك  عبـد  ،درگـرد ب تا برخاست جايش از: عطا سپس

                                                 

  رفع الشان از سيوطي. )1(
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 نهـا آ ما كه نمودي صحبت ديگران حاجتمندي از خودت محمد پدر اي: گفت
 بـه  من: فرمود: عطا چيست؟ خودت نيازمندي و حاجت پس، كرديم بجا را

: گفت عبدالملك، رفت بيرون: عطا هنگاميكه، ندارم ونيازي احتياج يمخلوق
  توانگري! است اين و شرف است اين

 و، بـود  �پيـامبر  ةشد كرده زادآ كه �شقران القدر جليل صحابي همچنان
 سپس، گذاشت قبر در� اهللا رسول مبارك جسد زير را چادر كه است كسي او

، بردگـان  جملـه  از و. نمودنـد  دفن و گذاشته را � اكرم رسول جسد نآ باالي
 از زمانيكـه  آن و، مدآ بيرون �خداوند ترس از جانش كه حبشي يسياه مرد

 در خـودت  چشمان كه نچراآ چشمانم ياآ خدا! رسول اي: پرسيد � اهللا رسول
 تـا  افتـاد  گريه به حبشي، بلي: فرمودند � پيامبر ؟ميتواند ديده بيند مي بهشت

 كـه  ديـدم  را �پيـامبر  مـن : فرمـود  �عمـر  ابن، برآمد جسدش از حرو نكهآ
  . ندگذاشت قبر در را وي خودش
 ابي ابن علي: دارگن مي "العروش ازهار " بنام كتابش رد:  سيوطي امام

  : ستا فرموده تيآ ينا تفسير در � طالب

m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�

ON�l)1( .  
 بـراي  را ها بعضي سرگذشت و، فرستاديم را پيامبراني تو از (پيش: ترجمه

  .  نكرديم) گو باز تو براي را برخي گذشتي سر و كرده گو باز تو
 ايبـر  وي مفصـل  قصـه  كـه  فرسـتاد  را ينژاد حبشي يپيامبر �خداوند

  .  است نشده حكايت �ام گرامي پيامبر
                                                 

  78غافر  )1(
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 نقل � علي زا او و� جابر از بروج سورة فسيرت در نيز: حاتم ابي ابن
  . )1(دبو حبشي اخدود اصحاب پيامبر: فرمود كه كند مي

 كنيـز  نهـا آ همسران كه يقريش مردان از تنها كه را فرزنداني: جوزي ابن
 ياران به نهاآ از بعضي نسب كه است شمرده شخص سه و سي زابيشتر، بودند
  .  دگرد ميبر �خدا پيامبر بزرگ
 �علـي  پسر حسين اند نموده دواجزا بردگان با كه �پيامبر ياران جمله از

 شـاه  ردگـ يزد دختـر  بـا  �فـاروق عمر خالفـت  زمان در كه � پيامبر نواسه و
 نواسـه  اينكـه  براي � عمر حضرت، نمود ازدواج آنها ازاسارت پس ساسانيان

 حضـرت  بـه  را فـارس  شـاه  دختـر ، باشـد  نمـوده  تقدير و تكريم را � پيامبر
ـ  بر خواست همچنان، بخشيد �حسين  مهربـاني  و شـفقت  فـارس  شـاه  ردخت

 مخشـري ز، آمـد  بدنيا: حسين پسر علي ازدواج اين ةنتيج در، گيرد صورت
 در آنهـا  سـه  هـر  كه داشت دختر سه ردگيزد: نويسد مي االبرار ربيع كتاب در

 بـه  نهـا آ از يكـي  سـپس . نـد افتيد اسـالم  لشكر اسارت در �قفارو عمر عهد
 بـه  نهـا آ از ديگـري ، مـد آ بدنيا سالم نآ از كه شد بخشيده � عمر ابن عبداهللا
 را يسومو، مدآ دنيا به قاسم نآ از كه شد شيدهخب � صديقابوبكر رپس محمد

 و، آمـد  بـدنيا :  العابـدين  زيـن  علي او از و بخشيدند � علي بن سينح به
  .  )2(يكديگراند خاله پسران سههر

، نبـود  علـي  پسـرش  از جـز  نوادة �علي بن حسين زا: فرمود: اصمعي
 تـا  نمائي اختيار ها كنيز ازين اگر: گفت �پسرحسين علي به حكم ابن روانم
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 دارائـي  نقـدر آ مـن  نـزد :  داد جـواب  �حسين بن علي ؟شود زياد فرزندانت
، داد بـرايش  رضق بطور درهم هزار صد مروان سپس، منكب را اينكار تا نيست

ـ : حسـين  بن علي  نهـا آ از كـه نمود خريـداري  را كنيـزان  از تعـدادي  و هرفت
 يعلـ  كه اند گفته، ندباش مي وي ازنسل ها حسيني همة و يافت افزايش نسلش

 بنام شان شده زادآ ةبرد به را خود مادر، پدرش شدن كشته از پس: حسين پسر
، نمـود  ازدواج وي بـا  و نموده آزاد را كنيزي يك نيز وخودش، داد زني به زبيد

 را كـاري  چنـين  اچـر  كـه  نوشـت  بـوي  اعتراضـيه  اي نامـه  الملـك  عبد سپس

�mÁ�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë: نوشـت  جوابش در وينمود؟

Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñl)1(  .  
 وكـردار  گفتـار ، پنـدار ، شـيوه  در زيباي الگوي و مشق سر همانا(: ترجمه

 باشند قيامت جوياي داشته خدا به اميد كسانيكه براي، است شما به خدا پيامبر
  ).كنند ياد بسيار را خداو

 و، نمـود  ازدواج وي بـا  سـپس  كـرد  زادآ را عنها اهللا يرض صفيه � پيامبر
 همسـري  بـه  �حارثـه  بن زيد خويش اي شده كرده زادآ به را خود ةعمدختر

  .  )2(داد
 مـي  مـردم  همـة  از شد مي داخل مسجد به:  حسين بن علي اميكههنگ
 پسـر  جبيـر  پسـر  نـافع ، نشست مي: اسلم بن زيد درس حلقه به و گذشت

 همـه  از هسـتي  قريش سردار خودت ،بيامرزد ترا خدا: فرمود وي به: مطعم
 نشيني؟! مي سياه بردة اين حلقه ودر رفته اينكه تا گذري يم علمي هاي لقهح
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 و، نمايـد  استفاده تا نشيندب جائي در بايد مرد: فرمود برايش: حسين بن علي
  .  )1(نمود جستجو نازآ يدبا است علم كه جائي هر در

 تـا  نـد فرمود امـر  �پيامبر: فرمود كه كند مي نقل � علي از: احمد امام
. دنبنويسـ  شود مي وفاتش از بعد امتش گمراهي مانع كه نچراآ و بياورم يورق
 مـن  گفـتم  بپوشـد؟  جهـان  از چشـم  � پيامبر مباداو بروم اگر كه ترسيدم من
 درمـورد  و زكات و نماز به را امتم:  ندفرمود � پيامبر، منماي مي حفظ و يدهشن

  .  )2(منماي مي سفارش و توصيه دارند دست زير كه گاني برده و كنيزان
 شـده  زادآ ةبـرد  دو �پيـامبر : فرمودند كه است روايت � انس و علي از
 و داد رخ خالفـي  هـردو  بـين  روزي، بود قبطي ديگري و حبشي يكي، داشت

، قبطـي  اي: گفـت  يديگـر  و حبشـي  اي: گفت يكي، گفتند دشنام را يكديگر
 مـردي  دو شما هردوي، مگوئيد را ها سخن اينچنين: فرمودند اننآ به � پيامبر

  . )3(هستيد محمد ةخانواد از
 رضـي  عمـر  پسر عبداهللا پسر بالل شاعري كه است روايت:  سالم از و

 داده جواب � عمر. است بهتر عبداهللا پسر بالل: گفت نموده مدح را عنهم اهللا
  . )4(است تربه � اهللا رسول بالل بلكه، گفتي دروغ: فرمود

  نمايند دوستي بايد كساني چه با مسلمانان

�m�A�B�C�D�E�F�G�H�I: فرمايد مي � خداوند
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J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�VU�W�
X�Y�Z�[�\�]�_^�`�a�b�c�d�
e�f�hg�i�j�k�l�nm�o�p�rq�s�t�u�v�w�
x�l)1( .  

 ايمـان  قيامـت  روز و خداونـد  بـه  كـه  يافت نخواهي را مردماني(: ترجمه
 دشـمني  وپيـامبرش  خـدا  بـا  كه بگيرند دوستي به را كساني ولي، اشندب داشته

 قبيلـه  و قـوم  يـا  و بـرادران  يـا  پسران يا پدران نانآ كه چند هر، باشند ورزيده
 نوشته است و بـا نفخـة   را ايمان شاندلهاي بر خدا منانؤم كه چرا باشند ايشان

ن را به بـاغ هـاي   رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است و ايشا
ن رودبـار هـا روان   آكاخها و درختان  آنها و اند كه از زيرگرد ميبهشتي داخل 

نان خوشـنود و ايشـان هـم از خـدا     آخدا از ، ندمان مينجا آجاودانه در واست 
دائمـاً پيـروز و رسـتگار     حـزب اهللا  !گاه باشآ، اند ند اينان حزب اهللاخوشنود
  است)  

يت در مورد ابـو  آاين : دنفرماي ميية مباركه آن علما در مورد سبب نزول اي
زمانيكه پدر مشـرك خـود را در جنـگ بـدر بـه قتـل        �عبيده عامر بن جراح

زمانيكه پسرش را بـراي مقابلـه در ميـدان     �صديقو در مورد ابوبكر، رسانيد
خود را در جنگ بدر  عموي كه �و در مورد عمر فاروق، جنگ بدر خواست

زمانيكه هر دو با هم عتبـه وشـيبه    �مورد علي و حمزه و در ، به قتل رسانيد
  .  نازل گرديد، بدر به قتل رسانيدند ةدو پسر ربيعه بن وليد را در غزو
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و حزب كفـر و   �مباركه خط فاصل و جدائي را ميان حزب خدا يةآاين 
و بر مسلمان واجب و الزم گردانيد تا به صف اسـالم بـدون   ، شرك ايجاد كرد

رنـگ و  ، دوسـتي ، خويشـي ، نسب، قوم، دنوي بپيونديالح دندر نظر داشت مص
! و هـر كسـي در چنـين    راسـتين  اينست عقيده و ايمان، دننژاد را در نظر نگير

و كسيكه شيطان بـر وي  شود،  ميشمرده  �رار گيرد وي از حزب خداصفي ق
بيـرون   او از صف و حزب اهللا، تان قرار گرفتو زير پرچم نژاد پرس هغلبه كرد

ته هـا از هـم   تمامي رش، با مسلمانان نداشته اي هيچگونه رابطه و عالقهوبوده 
: دو راه اسـت ، توبه فيصله نهائي صورت مـي گيـرد   سورةو در. گسيخته است

 ه وو مسأله قوميت و نژاد همه از ميان برداشته شـد ، كفر ييكي اسالم و ديگر
  .  دمان ميباقي ، تنها رابطه ديني كه بر ايمان و عقيده استوار است

�\�]��mV�W�X�Y�Z: فرمايد مي �خداوند

]�^�_�`�a�cb�d�e�f�g�h�

i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�

t�u�v�w�x�y�z�{�|�}�

~�_�`�a�b�c�d�e�gf�h�i�j�k�

�ll)1( .� �
پدران و برادران خويش را ياوران خود نگيريد اگر كفر را بر  اي مومنان !(�

اور و مددگار خود كنند مسـلماً  كسانيكه از شما ايشان را ي، ايمان ترجيح دهند
شما و مالهاي كـه   و برادران وهمسران و قوم و قبيلة اگر پدران: بگو، ستمگرند
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و منـازلي  ، ميترسيد نآكسب كرده ايد و تجارتي كه از بي بازاري و بي رونقي 
اينها در نظرتان از خدا و پيغمبـرش و جهـاد در راه   ، شما است كه مورد عالقة

نكه خداوند عقوبت خودرا فرو فرستد آدر انتظار باشيد تا ، داو محبوب تر باش
  .  د)نماي ميهدايت ن و خداوند گروه فاسقان را به راه راست

حكم قطع رابطه : دنگارمباركه چنين مي  ةيآدر تفسير اين :  امام قرطبي
ابـن  . وز رسـتاخيز بـاقي و پايـدار اسـت    ر و عالقه بين مسلمانان و كافران تـا 

    )d�e�f�g�h�i()1(: آن فرمودهسير ر تفد �عباس
  )(كسانيكه از شما ايشان را ياور و مددگار خود كنند مسلماً ستمگرند

زيـرا كسـيكه راضـي و    . مشـرك اسـت  ، يعني اين شخص مانند مشـركان 
  .  خشنود به شرك باشد خودش مشرك است

، خويشـاوندان ، همسـران ، برادران، فرزندان، كه پدرانرساندمي آيت فوق 
تجارت و منازل و همه شادماني ها و خوشي هـا و لـذت هـاي    ، دارايمال و 

و  �و در جانب ديگـر دوسـتي و محبـت بـا خداونـد     ، زندگي در يك جانب
ياتش در همه رو جهاد در راهش باتمامي خواستها و ضرو �پيامبر گرامي اش 

محروميـت و تنگـي   ، سختي و دشواري همةبا تحمل نمودن  ،عاحوال و اوضا
 �او دعوت بسـوي و، ويفداكاري و كشته شدن در راه ، رنج، درد ،در زندگي

 ،وريآ ديـا  ،افتخـار ، دور از رياكـاري �وهمه به طور مطلق بايد بخاطر خـدا  
  . خودستائي و شهرت و نام نيكي باشد

بنياد  �حضرت محمد ين دولت اسالم كه پيامبر بزرگ مااول اساس به اين
برادري ايماني يگانه پيوسـت حقيقـي   ، برقرار و مستحكم گرديد، ندگذاشت آنرا
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پـدران و  ، فرزنـدان ، از بـرادران ، مسـلمانان  همـة ه كـ چنان، ميان مسلمانان بـود 
و خويشاوندان كافر شان كه به خدا و رسولش ايمان نياوردند اعـالن  ، همسران

همانا ديـن  ، مايه افتخار و سر بلندي شان يگانهو، نمودند هبيزاري و قطع روبط
قـدرت  و ايمان توانستند  همچوعقيدهبا آنها، و مقدس اسالم بودئين بزرگ آو 

 در تمـام جهـان   و حكومت عدل الهـي را  نمودهون گنزمان را واژآهاي بزرگ 
  .  نمايند پابرجا گسترش و

رك بايـد گفـت كـه    اما در قسمت نيكي و احسان به والـدين كـافر و مشـ   
هـا نافرمـاني   نآنهـا امـر ضروريسـت بشـرطيكه در طاعـت      آ احسان و نيكي به

كـه از قـوم    بودند وريست اصحاب كهف جوانانيآقابل ياد ، نباشد �خداوند
نهـا را ذكـر نمـوده    آ ةن كـريم قصـ  آقر بردند كه خود فرار نموده به غاري پناه

 ،قبيلـه ، خويشـاوندان ، كه همه جارافراگرفته بودنها بخاطر شرك و كفرآ، است
تـا  ، و در غـاري پنـاه بردنـد    هوطن شـان را تـرك كـرد    و قريه، خانه، دوستان

 نهـا طاقـت و توانمنـدي مقابلـه بـا قـوم      آزيـرا  ، خداوند را به يگانگي بپرستند
  . شان را نداشتند مشرك

  مسلمانان خويشاوندان كافر خود را به قتل رسانيدند

روزي حضرت : مي نويسد �در كتاب مناقب عمر فاروق:  ابن جوزي
ـ   در مسجد نشسته بود كه پسر ماماي �عمر  هشـام از   نش سعيد بـن عـاص ب

بـه خـدا سـوگند    : فرمود �حضرت عمر، وي سالم نمود رنزدش گذشت و ب
روز بدر به قتل رساندم و من در بلكه مامايم عاص بن هشام را ، نه من پدر ترا

نميتوانم معذرت كشتن ماماي مشركم را از توبخواهم! سعيد بن عاص جـواب  
  .  در راه باطل روان بود و وي حق بودي وي را به قتل رساندي زيرا تو بر: داد
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ن رادمـردان وجـود   آنيد چقدر ايمان عـالي و اخـالص در قلـب هـاي     يبب
بلند از  وازآد و به نماي ميافتخار  به كشتن ماماي خود �داشت! حضرت عمر

بود! همچنان رادمرد مسـلمان   يزيرا مامايش مرد مشرك، نمايد وري ميآن ياد آ
كه پدرش مـرد مشـركي بـود و در گمراهـي      دارد مياعالن  �سعيد بن عاص

اينسـت ايمـان!   ، قرار داشت و عمر فاروق بر حق و در راه حـق قـرار داشـت   
، قرابـت ، ! بدون در نظر داشـت خويشـاوندي  �واينست اخالص در راه خدا

 �د بـن ابـي وقـاص   سع از صحابي جليل القدر: ابن اسحاق قوميت و نژاد!
 سوگند كه در كشتن هـيچ شخصـي كوشـا    به خدا: حكايت مي كند كه فرمود

، بـودم  عتبه بن ابي وقـاص حـريص و كوشـا    برادرمدر كشتن  بگونه كه نبودم
 من زماني از وي بيزار شدم كه پيامبر، به مرد منفور و زشتي در قومش بودعت

بر كساني شدت يافـت كـه    �خداوند غضب و قهر: نددر غزوه احد فرمود�
  .  )1(دنلود نمودآروي پيامبرش را خون 

و  �زيرا او دشمن خدا، خود را داشت رزوي كشتن برادرآنيد كه سعد يبب
  حقيقي بودند!! راستين و مومنان نهاآري ! آ! بود �مبرش پيا

  �همتا گزيدن با خداونديانژاد پرستي 

�: فرمايد مي�خداوند  mm�n�o�p�q�r�s�t�u�

v�xw�y�z�{�|�~}�_�`�a�b�c�d�e�f�g�h�
i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�
x�y�z�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�
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©¨�ª�«�¬�®�¯�±°�²�³�´�µ�¶�¸�¹�
º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�ÅÄ�Æ�Ç�È�É�

l)1( .  
نـان را  آو خداگونه هاي بر ميگزينند، برخي از مردم هستند كه غير از خدا(

ورده انـد خـدا را سـخت    آدوست ميدارند و كسـاني كـه ايمـان     همچون خدا
كه ستم مي كنند اگر ميشد عذابي را مشاهده نماينـد كـه    نانآ. دوست ميدارند

ن آاز ، مـي بيننـد (مـي فهمند)كـه قـدرت و عظمـت همـه        )هنگام (رسـتاخيز 
ن هنگام كه رهبـران از پيـروان   آدر ، خداست و خدا داراي عذاب سختي است
نها همـه  آو بريده شود از ، ندنماي ميخود بيزاري ميجويند و عذاب را مشاهده 

كاش بازگشـتي (بـه دنيـا) مـي     : پيروان ميگويند )موقع(درين ، روابطاسباب و 
ايـن  ، نان از مـا بيـزاري جسـتند   آنان بيزاري جوئيم همانگونه كه آداشتيم تا از 

چنين خداوند كردار هاي شان را بگونه حسرت زا و اندوهباري نشـان ميدهـد   
  مد)آتش (دوزخ) بيرون نخواهند آنان هرگز از آو 

با مشـركان و پيـروان شـان    مارا شوند كه همزرده خاطرآتان شايد نژاد پرس
يات در مورد مشركيني نازل شده است كه بزرگـان  آيد! زيرا اين ه اتشبيه نمود

م كه منظـور مـن   نماي ميد و پيروان شان همه باهم در دوزخ اند! من سوگند يا
خود ، تكبر، از گمراهي بشرطيكهنها برادران ما هستند درآبلكه ، اينچنين نيست

ومليت گرايي  خواهي و نافرماني اوامر خداوند دست بردارند و در نژاد پرستي
نهـا از ديـن   آناداني و بي خبري نشانه  مفكوره همچو زيرا، زندرشان اصرار نو

و مغز هاي فريب داده نها را آن رهبران و بزرگانشان آاضافه از ، دباش مياسالم 
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ت داده اند تا درين راه جانبازي و فداكاري قناع انها رآشان را شستشو كرده و 
راه  رتـا د داده نژادپرستان پيروان و رعيت شان را فريـب   به اين ترتيب، نمايند

. و جانهايشـان را رايگـان از دسـت دهنـد    ، خشنودي ابليس و طاغوت بجنگند
از  نـاكتر بلكـه خطر  ،بـوده جاهليت امروزي قويتر از جاهليـت قبـل از اسـالم    

نها مشرك آژاد پرستان قبل از اسالم باهم مي جنگيدند در حاليكه ن زيرا، نستآ
و خون يكـديگر   هديگننليكن نژاد پرستان امروزي باهم ج، و بت پرست بودند

  !. و دعواي مسلماني را نيز دارند، مي ريزند مباح دانسته و را
 نبردهـاي و هديبايكديگر جنگن منسوب به اسالمند صدها قبيله و نژادي كه

به خاطر خدا و تحكـيم  ليكن آيا اين درگيري ها  دهد، ميي ميانشان رخ نخوني
بلكه هدف از ايـن جنـگ    ؟بوده زبرضد ظلم و تجاو ياشريعت وي در زمين و

 كه، شخصيتيخواهي  يا بخاطر هوا، مدن يك قبيله يا قوم بر ديگريآها غالب 
  . ميباشد روش مبتكر اين راه و موسس و ابليس

منصــب و يــا  يــا، وردن قــدرتآمنظــور بدســت بــه  همــه هــاجنگهمچو
و يا اينكه رهبـر  ، شان بيفتد بدست كه ميخواند پست هاي مهم و كليديبخاطر

    .....زمام امور را بدست گيرند، و يا بزرگ قوم و اشخاص با نفوذ نژاد پرست
بزرگـان  ، غافل و بي خبـر را همچومردم ثر مي شود كه أيوس و متانسان مأ

 شـيطاني  فريب مي دهنـد! آنهـا را در دامهـاي گونـاگون     و رهبران شان چطور
در برابـر بـرادران    آنهـارا  !قانع وادار به جنگ و خونريزي نموده اند دادهسوق 

زيرا ، حقوق شان دفاع نمايند يابه اصطالح ازقبيله و، شان مي فرستند تا از نژاد
  .  حق اند رنان بآ

مي  وقوم پرستان پرستان متوجه نژادنموده و كه اينجا خود را مطرح سوالي
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 بـه  و يـا ، و در راه او مـي جنگنـد   �نها بخاطر خداونـد آآيا : اينست كهشود 
  زمام امور؟ يازعامت و و وردن قدرتآمنظور بدست 

يك قوم و  الب آمدنبخاطر غ، يا اين همه خونريزي ها و تباهي و برباديآ
يا  ؟و آئين اسالم دين وتحكيم قبيله و نژاد بر ديگران است؟ و يا بخاطر تطبيق

الفت و برادري ايماني ميان اقشـار و تـوده هـاي    ، محبت، دوستي ايجاد بخاطر
  مسلمان؟

ب داده يفرنان را آان شان بزرگگان اند كه رهبران و  خورده بفرييا اينكه 
  ؟نمايند  نها را استعمال ميآ، منصب و نفود يابمنظور به قدرت رسيدن و

 پيش� قهار به خداوند ايند تا در روز قيامتماده نمآنان بايد جوابي را آ
 �در حاليكـه خداونـد   ،خواهند گرفـت مورد باز پرس قرارهنگاميكه ، نمايند

بايـد جـواب قناعـت     دنبالـه روان . آگاه اسـت  وبرهمه چيز همه چيز را ميداند
نهـا اعـالن   آاز  درروز رستاخيز ماده نمايند تا رهبران و بزرگان شانآبخشي را 

انسـان   تنهـا  روزيكـه ، ماني سـودي نـدارد  يكه پشروزي، ائت نكنندبيزاري و بر
  .  است و عملكردش

ال الـه اال اهللا و   كلمـة اعـالي  و فـداكاري بخـاطر    جانبازي واقعي مسلمان
مـي  جان و سرخود ، مال از و درين راه، دنماي مي �بخاطر رضامندي خداوند

  .  گذرد
، پـرچم ، وطـن ، يلـه قب، نسب، نژاد، بخاطر جنس واقعي هيچگاهي مسلمان

  : دقت نماييد ياتآاين در . نمي جنگد غيرهحاكم و، رهبر

��mq�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�
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}�~�_�`�a�l)1( .  
و ، پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي كـرده ايـم  : و ميگويند(: ترجمه

چنـد عـذاب    نان را دوآپروردگارا! ، و گمراه كرده اند، نان ما را از راه بدور برده اندآ
  كن و ايشان را كامالً از رحمت خود بدور دار (كمترين ترحمي بديشان ننما) 

  قران كريم افتخار و خود پسندي را باكفر پيوست و مرتبط مي داند

�m�±�²�³�´�µ�¶�¸�¹�º: فرمايد مي �خداوند

»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�ÉÈ�Ê�
Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�
Û�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�

P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�l)2( .  
مـرد (كـافر ثروتمنـدي وفقيـر      مثـل دو ، (براي آنان مثالي بيان كن: ترجمه

 گـردا ودو باغ انگور داده بوديم  )ن دو (كافر ثروتمندآكه ما به يكي  مني) راؤم
 گرد باغها را با نخلستان احاطه كرده بوديم و در ميان باغها (زمينهـاي زراعتـي  

و مـا  ، ورده بود و كم نه كـرد از ميـوه  آهر دو باغ ثمره و ميوه ، قرار داده بوديم
، داشـت  هـم  او دارائي ديگري، نها رود بار بزرگي بر جوشانده بوديمآدر ميان 

مـن ثـروت بيشـتري از تـو دارم و از     : سپس در گفتگو به دوست خود گفـت 
حاليكه بـر  در، فزونترم و رفيق) مقتدر تر از تو ولحاظ نفر (خانواده و خويش 

گـز كـه   من باور نمي كنم هر: نهاد و گفت  خويشتن ستمگر بود به باغش گام
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، ندارم كه قيامـت برپـا شـود    و باور، باغ سر سبز) نابود شود و به فنا رود(اين 
دانده شوم مسلما سر انجام بهتـري و جايگـه   راگر هم من بسوي پروردگار برگ

  )خوبتري از اين خواهم يافت
حكايات مشركين و مستكبرين كه خود را بر  �ن كه خداوندآد از بع

حسب و نسب شان ، دند وبه مالمي شمرمستضعفين و فقراء بلند و بهتر 
ورد كه يكي دو آرا بطور مثالي مي  يقصه دو شخص، افتخار مي نمودند

ثمره و ، ن درخت هاي خرما نيز بودآبستاني از انگور داشت ودر اطراف 

�Á: فرمود� چنانكه، بستان بسيار وافر و شگفت انگيز بود حاصل اين دو

Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�ÉÈ�Ê�Ë�ÌH  وجويبار هايش
پراگنده در زير درختان جريان داشت سپس اين مرد به همنشينش در حاليكه 

، در نژادو تو بيشتر مال و ثروت من از : صحبت مي كرد به فخر و تكبر گفت
بلند مرتبه و ، بزرگ و از خانوادة، املند ترتر و ببه تونها برآ قوم وعدد، قبيله

در حاليكه ، شعور و فخر داخل بستان خود گرديدهمچو با ، مباش ميعالي قدر 

�A�B�C�D�E�F�G�H�I(: بر خود ستم نموده چنين گفت

J�K�LH كبر و غرور و افتخار به قوم و خانواده اش كه گويا  در نتيجة
ود ظلم را بر نفس خ، خوار و ذليل اند از نژاد بهتر و عاليقدر است و ديگران

 سپس اين انحراف و مفكوره، گرديد بزرگي روا داشت و مرتكب جريمة

��mN�O�P: فرمايد مي �خداوند، وي را بسوي كفر كشانيد زشت

Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�l)1( من باور نمي كنم هرگز) 
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ين است كه قابل توجه ااين باغ نابود شود و باور ندارم كه قيامت برپا شود) 
افتخار و و ، قبل از اينكه انكار نمودنش به آخرت را بيان نمايد �خداوند

، دنماي ميذكر هم نشينش با تحقير نمودن  همزمان برتري خود و قبيله اش را
 درپيش عواقب ناگواري، و ثروت لما، كه فخر به نسبآيت مي رساند اين 
وم و قبيله و نسب خويش سپس از ق، مال و ثروت زيرا صاحب بستان از، دارد

نكه پندارش آتا ، دنماي ميو همصحبت خود را توهين و تحقير  شدهورآ ديا
مي بينيم صاحب بستان همنشين ، ديروز رستاخيز كشان تكذيبوي را به كفر و

بلكه خود را بر ، و نه خونش را ريختاند، او جنگيد را نه دشنام داد و نه با خود
ه ارتكاب بخره وي را د خود افتخار نمود تا بآلوي بر كشيد و به ثروت و نژا

  . بزرگ ترين جريمه (كفر) كشانيد
 بيله شـان قوم و ق، نژاد، ثروت، نژاد پرستان امروزي نه تنها به مالمتأسفانه 

خون برادران هم دين و هم عقيده خود را نيـز  ، نآاز فزونتر بلكه ، افتخاردارند
  مي ريزند!

  شتيرفتن اسالم باز داابوجهل را از پذ، خود پسندي

�`�_�^�[�\ m: فرمايد ميدخان  سورةدر� خداوند

a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�
o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�
}�~�_�`�a�b�c�d�l)1( .  

همچـون فلـز گداختـه    ، بي گمان درخت زقوم خوراك گناه كاران است( 
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ئكه فرمان ب گرم و داغ (به مالآي همچون شجوش، شده در شكمها مي جوشد
سپس بر ، كنيدرتابش پداده مي شود) اين كافر فاجر را بگيريد و به ميان دوزخ 

 بچش كـه تـو زوردار و بزرگـواري! ايـن (عـذاب)     ، ب جوشان بريزيدآسر او 
  ).ن شك و ترديد ميكرديدآ همان چيزي است كه پيوسته در بارة

ـ   چنـين  و ديگـر مفسـرين  : كثيـر يـت ابـن   آدر تفسير اين  : دفرمـوده ان
داده گيراند خبـر  در وآغشته  نآاز شكنجه ورنجهائيكه دوزخيان به  �خداوند

 خورنـدة : گفته انـد  و سركشان استدرخت زقوم خوراك كافران و: مي فرمايد
حالـت  نيـز در همچو  كافران ديگر است كه بديهياين درخت ابو جهل است و

  . بسر مي برند
روزي با ابوجهـل   �مپيامبر بزرگ اسال: فرموده در كتاب مغازي: اموي

�m: به من امر نموده تا بتـو بگـويم   �خداوند": فرمود بويو هلعين روبرو شد

a�b�c�d�e�f�g�h�l)1( واي برتو)    (ديگر ميگـويم)پس واي برتـو بـاز 
تـو و خـدايت بـه مـن     : جهـل بـا تكبـر گفـت    پس واي بر تـو) ابو  واي بر تو

تـرين شـخص در ايـن     دو مي داني كه من نيرومن، هيچكاري كرده نمي توانيد
  .  سنگالخ هستم و من بزرگوار و گرامي قدرم

ن هـالك  يمسلمانان و مشركميان ولين مقابله وي را در ا �سپس خداوند
، ي بـدر بـا ذلـت و حالـت فجيـع انداختـه شـد       انمود و در يكـي از چـاه هـ   

�m: وي نـازل كـرد   شـĤن  در يت را بطور سر زنش و تمسخرآاين  �خداوند
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y�z�{�|�}�l)1( )(بچش كه تو نيرومند و بزرگواري  
دسترس شـان   در يعني آنعده فرشتگاني كه شكنجه و عذاب هاي درد ناك

تـو بزرگـوار و   : و سـرزنش بـرايش مـي گوينـد     ءتمسخر و استهزا دارد باقرار

�m_�̀�a: به تعقيـب آن فرمـود   �لذا خداوند  پس بچش! گرامي قدر نيستي

b�c�d�lآن شـك و   وسـته در بـارة  )همان چيزي است كه پي(اين عذاب�
  .  )داشتيد ترديد

  كند ميپسر ابو جهل از پدر مشركش حكايت  � عكرمه

نكه مشـرف بـه اسـالم شـد     آبعد از  �پسر ابي جهل عكرمه فوق را ةقص
بعدها يكي از سپه ساالران معروف و فدا كار اسالم  �عكرمه. كند ميحكايت 

نمود اجرا مهمي را  قشينسهم فعال و يفتوحات اسالم زكه در بسياري اگرديد
، شـد به مقام عالي شهادت نايل  )يرموك( بنام در يكي از جنگ هاي معروفو

ابوجهـل و اخـنس بخـاطر شـنيدن      ،شبي ابو سـفيان : دنويس مي: ابن اسحاق
ـ تالوت مي كر انشيكه همه شب در خانه ا �ن كريم از زبان پيامبر قرآ از ، ددن

نها جائي آهر يكي از  �خانه پيامبر  خانه هاي شان بيرون آمدند و در نزديكي
ن نهـا بـه قـرآ   آمدن يگديگر بي خبر بودند آدر حاليكه از ، ر خود اختيار نمودب

سپس هر كدامي بسـوي خانـه خـود    ، هان گوش فرا دادنداكريم تا فراز صبحگ
همه يكديگر را مالمـت  ، در نيمه راه با هم يكجا شدند ناگهان كه شتگ هروان

زيرا اگر مردمان بي خرد آنها را ببينند در ، تا بار ديگر نروند نموده پيمان بستند
شب دوم نيز مانند شب اول هـر كـدامي در   ، قلب هاي شان شكي خواهد افتاد
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. دادندگوش فرا  �بان مبارك پيامبر زن كريم از آبه شنيدن قرنشسته و  جايش
ـ را ةمنزلش گرديد و مانند روز اول در نيمـ  ةروان يهر يكن هااصبحگ هـم   اه ب

نكـه  آتـا  . نرونـد  ديگرعهد نمودند بـار همچون روز هاي ديگر سر خوردند و 
، ن كـريم را ميشـنيد  آو قـر نشسـته  جـايش  در شب سوم فرا رسيد و هر يكي 

باز هـم در راه بـا   ، ح شد همه به طرف خانه هاي خود روان شدندبص زمانيكه
ن آدن قـر يبـه شـن   بار پيمان محكم بستند تا بار ديگر ولي اين، هم يكجا شدند

در ميان روز اخنس عصاي خود را گرفتـه  ، سپس متفرق گرديدند، نروند كريم
وي از ابوسـفيان پرسـيد   ، نمودو باوي سوالي مطرح  هسفيان شدابو ةخان ةروان

دارد؟  يچه نظـر ، شنيده بود �نچه شب هاي گذشته از زبان محمد آدر مورد 
، مـي دانـم   آنراو مراد  آنرايدم كه اي پدر ثعلبه چيزهاي را شن: ابو سفيان گفت

  . را شنيدم كه نه معنايش را دانستم و نه مرادش را درك كردم ظياالف ولي
اخنس از نزد سپس . سوگند كه من نيز همانند خودت هستم: اخنس گفت

اي ابا حكم نظر  !از وي پرسيدوابو جهل گرديده  وي بيرون شده و روانة خانة
: شنيديم چيست؟ ابو جهل با تعجـب جـواب داد   �نچه از محمدآتو در مورد 

عبدمناف در شـرف و عـزت بـا هـم رقابـت و هـم        خانوادةچه شنيدي؟! ما و
مهمـان نـوازي   ، ميان مـا رخ داده اسـت   بسياري كشمكش هاي، چشمي داريم

كمـك و يـاري و حمايـت از ضـعيفان     ، نمـوديم ما نيز مهمان نـوازي  ، نمودند
ماننـد دو اسـپي كـه بـه     نكه گام بـه گـام و  آا ت، مانجام دادي آنراما نيز ، نمودند
حاال مي گويند ما پيامبر داريم وحي ، برابر بوديم باهم، اخته شده باشدتمسابقه 

! بـه  پس چه زمـاني بـه ايـن مقـام مـي رسـيم؟      ، سمان بروي فرود مي آيدآاز 
، او را تصديق نخواهيم كرد آوريم و يبه وي ايمان نم رگزكه هخداوند سوگند
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  . )1(گذاشت بحالشوي رابرخاست و خنس سپس ا
، ايمان نياورد �رسالت ه خود خواهي و قوم پرستي ابو جهل مانع شد تا ب

و ، داشـته  يو فضـيلت برتري بيله عبد مناف بر قبيله اش قخواست  يزيرا او نم
، نها افتخـار نماينـد  آعبد مناف گردد تا مبادا بر سرفرازي نبوت باعث شرف و 

از خـاطر بـه همـين   ، قل در شرف و عزت با هم برابر باشندال ا وي آرزوداشت
ي كه دردل ومقعصبيت ت، چون كبر و غرور، ابا ورزيد� پيامبررسالت ه ايمان ب

مـي دانسـت    خـوب درحاليكه . وي را اجازه نميداد تا ايمان بياورد، ميپرورانيد
  .  دعايش صادق استدر ا �پيامبر 

  قصة ابو لهب مشرك

كـه نـامش عبـد عـزي بـن عبـد       بـود   �اي پيامبر هعمواز  يكي ابو لهب
ابوعتبه بود و به بخاطر زيبائي چهره اش وي را ابو لهب  معروف بهو، المطلب

  .  تشين) مي ناميدندوآمرد شعله ور (
كـرد  زار ميآرا اذيت و  �ابو لهب از جمله كساني بود كه پيامبر بزرگ مان

وي مرد كينه وري ، مي دادمورد تمسخر قرار ، نازل مي شد �پيامبربر  و آنچه
مـردم   �تحقير و تنقيص مي نمود و هنگاميكه پيامبررا � بود كه هميشه پيامبر

 ايـن : ابو لهب در عقبش افتاده مي گفـت  ،نددنمودعوت مي  به يگانه پرستيرا
  . )2(سخنانش را مپذيريد، است بائي اش بيرون رفته و دروغگوآاز دين  مرد

مـن در روز  ، ادعايش برحق هـم باشـد   م درزاده ا برادر وي مي گفت اگر
 �خداونـد سـپس  م نجات خواهم داد! نرا توسط مال و فرزنداخودم حساب 
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  : سوره مسد را نازل كرد

�mx�y�z�{�|�}�~�_�`�a�b�c�d�e�

f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�

l)1( .  
نچـه  آدارائـي و  ، و نابود باد ابو لهـب ، نابود باد دستهاي ابو لهب(: ترجمه

و ، تش بزرگي در خواهد آمـد آبه ، ورده است به وي سودي نميرساندآست بد
كـه   همسـرش همچنين ، ور خواهد بودآخواهد سوخت كه زبانه كش و شعله 

طناب تافته و بافته اي از ليـف خرمـا    ةدر گردنش رشت، هيزم كش خواهد بود
  است)

ر د كـه  سفيان بوداروي بنت حرب نام داشت خواهر ابوهمسر ابولهب كه 
، و خصومت با مسلمانان همكار و همرزم شوهرش بـود  �زار پيامبر آاذيت و 

  .  در رنج و عذاب خواهد بود باشوهرش يكجا لذا در روز قيامت
همسـر ابولهـب گـردن    : فرمـود   روايت است كـه : از سعيد بن مسيب 

بند را در راه دشمني  زي گفت اين گردنور، و پر قيمتي داشت زيبابندي بسيار
خـرت  آبنـدش در   گـردن  جانشـين لذا ، سانيدربه مصرف خواهم  �د با محم

از علمـا   رخـي ب. تشين و سوزان است خواهد بـود آيسماني از ليف خرما كه ر
كه داللت واضـح بـر صـدق نبـوت      است روشني ةمعجز خود اين: اندفرموده 

و ، نـدو خبـر داد  از بدبختي و عدم ايمـان آ  �خداوندهنگاميكه دارد  �پيامبر
، چه در باطن ايمان بياورند وچه در ظاهر، ندوآفراهم نشد تا يكي از  هم ةزمين

                                                 

  سوره مسد )1(
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  .  است �پيامرنبوت  رروشن ب يليقويترين دل پس اين

  خويشاوندان در روز قيامتميان  هاو پيوندروابط 

��mÌ�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö: فرمايـد  مـي  �خداوند 

×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�l)1(  .  
ادر و ر مـي كنـد از بـرادر خـود و از مـ     ن روزيكه انسان فـرا آدر (: ترجمه

نان وضعي و گرفتاري آن روز هر كدام از آدر ، پدرش و از همسر و فرزندانش
و از هـر چيـزي ديگـري بـاز     ، كنـد  مـي بزرگي دارد كه او را به خود سر گرم 

  )دارد مي
 كنـد  ميو فرار رفته نها دور آاز ولي همگي را مي بيند : فرموده اند مفسران
د باشـ  مـي خـويش  نروز بسا بزرگ است كـه همـه در فكـر    آهراس  زيرا بيم و

ند نو نمي دا، تيره و پريده تار و رنگهاي همه، يدآچگونه از اين مشقت بيرون 
  بروند؟ وكجا دنچه كن

لـو  ايـامبران  كشـد همـه نـزد پ   يطول م ران محشديكه انتظار مردم در ميوقت
بخـاطر   تا واهنديخآنها مو از رفته ) �و محمد، ييسع، موسي، نوح، آدم(العزم 

امبران جـز  يـ كن همه پيل، نمايندشفاعت  �ة حساب بندگان نزد خداونديتصف
السـالم ايـن    مـا يم عليهپسـر مـر  يسي حتي ع، م نفسمنفس، دينميگو �محمد 

امـروز در فكـر   ، بگذاريد بحالم مرا:  فرمايد مي و شود ميمسئوليت را متحمل ن
    .رسيده نميتوانمنموده  تولدكه مرا حتي به حال مادرم ، سرنوشت خود هستم

خويشـانش  وه كه انسان نسبت به خـانواد  اين برداشت نشود باالسخنان از
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نهـا الزم گردانيـده   آدين اسالم حقوقي خاصي را در مورد  بلكه، بي اعتنا باشد
و مسلمانان مكلف اند تا در مـورد خويشـاوندان و اقـارب شـان توجـه      ، است

جلوگمراهـان  گيـرد و الزم صـورت   همكـاري  مك وك آنهانموده به محتاجان 
اگـر كسـي از   . ظالمان آنهاگرفته شده وبسوي نيكي وصالح سوق داده شـوند و
نها گمراه و بد عمل باشد و يا باالي كسي ظلم روا مـي دارد بايـد جلـو آنهـا     آ

و ، ثـروت و آنانيكـه بمـال  و، گرفته شود و بسوي خير و نيكي سوق داده شوند
  . كرده شوند نصيحت بايد دنخود مي بالنسب 

زيرا اگر آنهـا  ، ليت اين مرض مهلك اكثراً باالي پدران و مادران استؤمس
 حكـم اسـالم را  و، مي نمودند درست در ابتدا فرزندانشان را نصيحت و توجيه

گـز خـود خـواه و    هر، تعليم مي دادند به آنها مورد زشت بودن قوم پرستي در
  .  ندمدآخود پسند و قوم پرست بار نمي 

  تا پدر منافقم را بكشم! يدبه من اجازه بده ! اي رسول خدا

�z�{�|�}�~�_�`�a﴿: فرمايد مي �خداوند

cb�d�e�f�g�h�i�j�k�﴾)1( .  
بـه مدينـه    "از غـزوة بنـي مصـطلق    "اگـر  : مـي گوينـد  ن يمنافق(: ترجمه

نجـا  آاشخاص خوار و نـاتوان را از  ، بايد افراد با عزت و قدرت مند، يمتبرگش
مؤمنـان اسـت لـيكن    واو  ةن خـدا و فرسـتاد  آعزت و قـدرت از  ، ن كنندوربي

  منافقان نميدانند)
ن مدينه يئيس منافقر ةيت در بارآاين : فرموده اندمفسران و علماي سيرت 
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از قبـل   اين مرد، عبداهللا بن ابي بن سلول نازل گرديده است � در زمان پيامبر
و ، محسوب مـي شـد   آنجا ايلمدينه مردي بارزي ميان قب به� پيامبر هجرت

دند مي خواستند بر سـرش  ماده نموده بوآمردم مدينه تاج رياست را كه به وي 
اين بغض  بنابر، رديدبه مدينه اينكار متوقف گ �لي با رسيدن پيامبر بگذارند و

زيرا يگانه ، يدگرد ميروز بروز اضافه  �وي در مقابل پيامبر  و عداوت و كينة
 �پيـامبر   ورود، گرديـد  قدرت و زعامت ةاريك ن وي برنشست ي كه مانععامل

  .  به مدينه بود
بنـي   بعـد از اينكـه غـزوة   : قصة وي چنين ذكر شده تسيرهاي ب ادر كت

پيـامبر  ، به پايان رسيد و قواي دشمن منهزم گرديد �مصطلق به قيادت پيامبر 
مر بـن  كه ناگهان ميان غالم ع ندباالي چشمه ها و چاه هاي شان قرار داشت �

ن جهني از هم پيمانـان  و سنا، غفار يجهجاه بن مسعود از قبيله بن ،�الخطاب
مـرد  ، پرداختنـد  هـر دو بـه جنـگ   ، ب رخ دادآكشمكشي باالي ، قبيله خزرج

و جهجـاه صـدا زد اي مردمـان    ، ! به داد رسيدجهني صدا زد اي مردمان انصار
« : نـد فرمود، شنيدند را ايشان سخنان ميكهاهنگ �پيامبر ، ! به داد رسيد مهاجر

مـردي  ، از مهاجرين گفتند اي پيامبر خدا مردي» اين سخنان جاهليت چيست؟
« : فرمودنـد  � پيـامبر . از انصار را به عقب زده و ميان شان كشـمكش رخ داد 

  . )1(»بگذاريد كنار اين چنين سخنان بد بو و نفرت انگيز را
، بخاطر فتنـه انگيـزي  ، هك و ياري جستن از قوم و قبيلبه اين معني كه كم

از عادات زمـان جاهليـت اسـت كـه بـا       يزشت يكار، ظلم و تجاوز بر ديگران
ن از اين حادثه بـا خبـر   يهنگاميكه رئيس منافق. است تضاد در سرشت مسلمان
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بزرگـوار و  ، يمتبه خدا سوگند هر گاه به مدينه بر گش: شد به گروه خود گفت
ايـن سـخنانش را زيـد    ، خواهد راند بيرون نجاآخوار و ذليل را از ، گرامي قدر

و يا بـه عمـر    �ي خود سعد بن عبادهعموخودش بود به  ةبن ارقم كه از قبيل
بال فاصله  �تآنحضر، رسيد �پيامبر  آگاهي خبر داد و موضوع به �فاروق 

. تا در مورد سـخنانش تحقيـق نمايـد    ندفرستاد شخصي را نزد عبد اهللا بن ابي
 �پيامبر ، كه وي چنين سخناني نگفته است خوردسوگند  ابيبن لي عبد اهللا و

كه صدق نمود ياتي را نازل آ �خداوند ليكن. ندسخنانش را تصديق نمودنيز 
  . ساخت و دروغ عبداهللا بن ابي را برمال، را تائيد � زيد يو راستگوي
عبد اهللا بن ابي  �پيامبرشايد خش گرديد كه پگاه مسلمانان اشاعه ودر ارد

هنگاميكه پسرش عبد اهللا بن عبد اهللا از ايـن  ، ريب به قتل خواهد رسانيدرا عنق
خبري به من رسيده كه شما : فت وفرمودحضور يا� گاه شد نزد پيامبرآله أمس

يد تپدرم را بخاطر سخنانش بكشيد؟ اگـر اينكـار را كردنـي هسـ    تصميم داريد 
 همـة خدا سـوگند   و به، بياورم امر فرمائيد تا سرش را بريده نزد شمارا پس م

 و نيكخواه بيشـتر  گر خزرجي ها ميدانند كه هيچكسي نسبت به پدرش احسان
بـه   ن روزي بيم دارم كه مبادا غير از من كسـي ديگـري را  آاز ولي ، نبود از من

مبـادا  ، ببيـنم  هميشه پـيش چشـمانم   و من قاتل پدرم را دامر نمائي كشتن پدرم
و مسلماني را در بدل كافري ، نتوانمدنش را يديد و تحمل آنفسم بر من غالب 

  !داخل شدنم در دورزخ گردد سبببكشم و
بـا وي نرمـي و مـدارا     تا زمانيكـه بـا ماسـت    نه! بلكه« : فرمودند �پيامبر

  » نماييم مي رفتار به نيكوئي، نموده
پسر عبد اهللا بن ابي از پيامبر  � مده است كه عبداهللاآو در روايت ديگري 
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ز ايـن كـار   ا �پيـامبر  ليكن ، تا پدرش را به قتل برسانداجازه خواست  �خدا
  . )1(»احسان نماونيكي  ،نه! ليكن با وي مصاحبت«: وي را منع نموده فرمودند

 وردهآشمشيرش را بيرون  مؤمن اين جوان، زمانيكه به مدينه نزديك شدند
ـ به دروازه نزديك شد  منافقشهنگاميكه پدر ، مدينه ايستاد ةدروازدر مقابل  ه ب
پسـر  ؟تو! تـرا چـه شده  واي بر: برايش گفت پدر. در جايت بايست: وي گفت

به خدا سوگند از اين جا قدمت را پيش گذاشـته نمـي تـواني تـا     : گفتمؤمن 
عبـد اهللا منـافق از   ، ندرسـيد  �زمانيكه پيامبر، دهدبرايت اجازه  �نكه پيامبر آ

تـا   �داونـد اي رسول اهللا قسـم بـه خ  : پسر گفت، ش شكايت نمودمؤمن پسر
سپس رسول اكـرم  ، هرگز داخل شده نميتواند، دبرايش اجازه ندهي شما وقتيكه

: فرمـود  به پدر منـافق ، منمؤپسر ، تا داخل مدينه گردد، ندبرايش اجازه داد �
  .  )2(ندبرايت اجازه داد �گرامي  زيرا كه پيامبر، ن داخل شواآل

، نژاد، قوم كهبدون اين، �رسولشو �دوستي و محبت با خدا چنين است
  . نسب وحسب را مد نظر بگيرند، مليت

  بر مليت پرستي نفرت انگيز موفق گرديد! ميتوان گونهچ

احكام ، گردد اسالم ئينآدين و به  مشرف ي ميخواهدسبه اين ترتيب هر ك
هـاي  انديشـه  و  نموده ن زندگينامسلمانند ساير ماو ، ر خود عملي نمايدب آنرا

از ظـاهر و بـاطن   ، نافي ومغاير با روح اسـالم اسـت  كه م و بي اساس راباطل 
، مليـت ، از نگـاه نسـب  ، مقام و برتري، و از هر گونه امتياز، هردوخود بيرون آ

و بـه   سـته ي جردو، وبه آن مي بالد دو ثروت كه بر خود مي پسندمرتبه ، نژاد
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اوامر و  مطيعفرمانبردار و ةو بند، ن سرشت شده بر گرددآزندگي طبيعي كه به 
  . دباش �نواهي خداوند

، خون، كه بر اساس رنگ را تعصبات جاهليتمسلمانان صدر اسالم 
 بازگشتوريشه كن نمودند ، استوار بود، قوم و نسب، مليت، نژاد، لسان، وطن

ويراني و ، گيدعقب افتا، جنايت، فساد ،گناه انديشه ها رابه سوي همچو 

��mb�c: فرمايد مي �دخداون، دندجاهليت شمر امور و عودت به، بربادي

d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�

q�r�s�t�u�v�w�yx�z�{�|�}�~�

l)1( .  
آنگاه كه كافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشـان جـاي   (: ترجمه

 يشـان را ا، ادفـرو فرسـت  ر مؤمنان و ب برمپيغ ان خاطري برخداوند اطمين، دادند
و ، تر و برازنـدة آن بودنـد   سزاوا آندر واقع آنان به و، پايبند كلمة تقوا گردانيد

  خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري توانا است)  

  در روزرستاخيز خواهند بود� ران دوستان پيامبرگاپرهيز

دوستان مـن  (: فرمودند �روايت است كه پيامبر گرامي ما  �از ابو هريره
ديكتـر بـه   هر چند نسب بعضي از آنها نز، همانا پرهيزگاران اند، در روزقيامت

مگر اينطور نشود كه مردماني با اعمال نيك بيايند و شما دنيا را بـر  ، نسبم باشد
اي محمد! و من بگويم اينطور نه! : بياييد و بگوئيد گردنهايتان حمل كرده نزدم

بخاري آنـرا در ادب  ( .ندبه هر دو جانبش نگاه كرد �آنحضرت، بلكه اينطور)
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  .مفرد ذكر نموده)
از ايـن آيـت اسـتدالل    نبايـد  : فرمـود  روايت است كـه  �و از ابن عباس

يم شما را از يك مـرد و يـك زن و   (اي مردمان! هر آينه آفريد: ديماينادرست ن
ينـه گرامـي   آهر ، را بشناسندساختيم شما را جماعت ها و قبيله ها تا يكديگر 

    ادب مفرد ترين شما ست)رترين شما نزد خدا پرهيزگا
مـن بهتـرو گرامـي تـر از تـوام!      : ديگـري بگويـد  آنگاه شخصي بيايد و به 

    )1(هيچكسي گرامي تر و بهتر نيست مگر به تقوي و پرهيز گاري)
آنچرا كه شما گرانقـدر و  : فرمود روايت است كه �از ابن عباسمچنان ه

بـي گمـان گرامـي    : در قرآن بيـان نمـوده   آنرا �خداوند، بزرگوار مي شماريد
و چه چيزي را شرف و . ستشماترين گار پرهيز �ن شما در نزد خداوندتري

بزرگي مي شماريد؟ با شرف تر و بزرگوار تر شما كساني اند كه اخالق نيكـو  
  .  )2(دارند

  �اصحاب پيامبر ميان يسه و آشوب افگني يهوددس

�: فرمايد مي �خداوند  ma�b�c�d�e�gf�h�
i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�
x�y�z�{�}|�~�_�`�a�b�c�d�l)3( .  

اگنده نشويد و نعمت خدا همگي به رشتة خدا چنگ زنيد و پر (و: ترجمه
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را بر خود به ياد آوريد كه بدانگاه كه دشـمناني بوديـد و خـدا ميـان دلهايتـان      
و برلبة گـودالي از آتـش   ، پس به نعمت خدا با يكديگر برادر شديد، پيوند داد

ان آيات خود را آشكار خداوند اين چنين برايت، بوديد ولي شما را از آن رهانيد
    .شايد كه هدايت شويد)، ميسازد

نزد علماي كرام مانند طبري و غيـره چنـين    در سبب نزول اين آية مباركه
به مدينه و داخـل شـدن قبيلـه اوس و     �عد از هجرت رسول اكرمب: شده ذكر

ـ ، نها برادري ديني صورت گرفتميان آ، خزرج به اسالم تـر از بـرادري    االكه ب
بـه نفـاق افگنـي و     آغـاز و، يهودان اين وضعيت را تحمل نتوانستند. دنسبي بو

اس كي از جنايتكاران يهودي كـه ابـن شـ   ي، ايجاد فاصله بين مسلمانان نمودند
آياشـما كشـتار و تبـاهي    : نام داشت داخل مسجد گرديد و به قبيلة اوس گفت

و  آيـا كشـتار  : خزرج را در قوم تان فراموش نموديد؟ وبه خزرجي هـا گفـت  
شـد تـا عـداوت و كينـه و      سبب ين سخنانا، جنايت اوس را فراموش كرديد

وحـدت   شـيطان  نزديـك بـود كـه    و، كدورت هاي گذشته از نـو تـازه گـردد   
ال الـه  (و كلمـة   �پيامبر، اسالم ،هداويكپارچگي ديني آنها را به باد فراموشي د

  . ندايرا فراموش نم )اال اهللا
كه ناگهان جـواني از قبيلـة   تشريف داشتند  اين هنگام در خانه در �پيامبر

و ، دواي مـردم خـزرج بـه داد رسـي    : خزرج شمشيرخود را بيرون آورده گفت
هـر دو  ، نمـود جواني از قبيلة اوس بر خاست واعالن جنگ در خـارج مدينـه   

  . جنگ را گرفتند آمادگي قبيله
ي اهللا حسـب (: فرمودندو ندبيرون آمد ازين قضيه آگاه شده از خانه �پيامبر 

خدا مـرا كـافي و بسـنده    ( )هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم ال اله اال
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به او دلبسته ام و كارهايم را بـدو واگـذار   ، نيست بر حق است جز او معبودي
    .كرده ام و اوصاحب پادشاهي بزرگ است)

وقت با پاهاي برهنـه ميـان هـر دو صـف      درين �پيامبر : ندفرماي ميعلما 
شـما را بـه    �مگر خداونـد  ؟آيا گمراه نبوديد: اي مردم: فرمودندو هقرار گرفت

بوسيلة مـن   �وسيله من هدايت نكرد؟ آيا متفرق و پراگنده نبوديد و خداوند
 �شما را متحد و متفق ساخت؟ آيا با يكديگر در نبرد نبوديد تا آنكه خداوند

 سـول راي  ،آري: يـد؟ همـه گفتنـد   بـرادر و دوسـت گرادن  بوسيلة من شـما را  
، �گفتنـد آري اي رسـول خـدا    ؟آيا در ميان شما قرار ندارم: ندفرمود. �خدا

آيا وحي از آسمان بااليم فرود نمي آمد در حاليكه من در ميـان تـان   : ندفرمود
ست؟ همه شمشير هايشـان را  ه اپس اين چ: ندفرمود، قرار داشتم؟ گفتند آري

طلـب آمـرزش    �اونـد خدمعذرت مي خواهيم و از: و گفتند تهزمين گذاش رب
و اشـك از چشـمان شـان    آغـوش كشـيدند   ديگر را در سپس يكـ ، مي نمائيم

  :  نازل گرديد �بر رسولش �فرمودة خداوندسپس و ، گرديدسرازير

�mÓ�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à�

á�A�B�C�D�E�F�G�H�JI�K�L�M�N�
O�P�Q�R�l)1( .  

كنيد شما را پـس  اي مؤمنان! اگر از گروهي از اهل كتاب پيروي (: ترجمه
و چگونه شـما كـافر مـي شـويد در     ، ندناگرد مياز ايمان آوردن تان به كفر باز 

او در ميـان شـما قـرار     و پيغمبر شود ميحاليكه آيات خدا بر شما فرو خوانده 
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بي گمان براه راست و درست رهنمـود  ، و هر كس به خدا تمسك جويد، دارد
  شده است)  

، از ميـان بـر داشـته شـود     �و رسـولش  �امر خداگاه اسالم و اوهرپس 
بـه بـاد    ...و، ميـزان ، پـل صـراط  ، دوزخ، بهشـت ، برادري و همپارچگي دينـي 

دامنگير مسلمانان خواهـد   وضعيت بد و ناگواري و، دخواهد ش فراموشي داده
   .شد



  : فصل دوم

�دنفرماي در مورد مليت گرائي مي � محمد حضرت سردار عالميان

همچـو   د و هر كهنماي ميمبارزه تبعيضي بل هر نوع دين مبين اسالم در مقا
در روايتـي نـزد امـام    ، و تـوهين خواهـد شـد    تحقيـر  انديشه ها را دامن زنـد 

تـا   امـر فرمـوده انـد    �آمده اسـت كـه آنحضـرت    : و امام نسائي: احمد
، نـد نماي مـي را از سر زنـده  آن و، هرا دامن زد امور جاهليتبردهان مردماني كه 

  . )1(ود و مراعاتي با ايشان صورت نگيردگذاشته ش كثافت
اينكار عالج و درماني براي اينچنين اشخاص خواهد بـود تـا از يـن يـاوه     

چون دامن زدن بـه ايـن   ، سرائي دست بكشند و شايد سبب هدايت شان گردد
  .  دگرد ميمسائل باعث اختالف و ايجاد فاصله ميان مسلمانان 

 نيز آمده اسـت كـه در مقابـل    �و ابي ابن كعب �از عمر يهمچو روايات
  .  از نرمي كار نگرفته اند يمردمان همچو

اينگونه مفكوره هاي ناروا و باطل نتيجـة جهـل و نـاداني مـردم از حكـم      
هدف ما از ياد آوري ايـن موضـوع تحقيـر و تـوهين     ، اسالم درين مورد است

د بلكه مقصود ما بيان نمودن حكـم اسـالم در مـور   ، نبوده معيني شخص و نژاد
زيرا اكثر مليت گراها از حكم و ديد اسالم درين مـورد بـي   ، استپرستي نژاد 

حتي در بعضي از كشور هاي اسالمي مردمان تعليم يافتـه و فرهنگـي   ، خبر اند
به اين گمـان كـه اسـالم بـا     ، از حكم دين اسالم در مورد نژاد پرستي غافل اند

وت شـان باعـث آن   و ثـر  منزلت ،مقام يا شايد همو، ندارد تضاديديشه اناين 
    ! شده باشد كه ديگران را حقير و ذليل بشمارند

                                                 

، انظر أيضا 5/136اه أحمد :(من تعزَى بعزاء الجاهلية فأعضُوه بهن أبيه وال تكنوا) رو�قال رسول اهللا )1(
  ).269األحاديث الصحيحة لأللباني (
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  در مورد مليت پرستي � پيامبر مجموعة از احاديث گرانبهاي

: اي مـردم قـريش  (: در يكي از خطبـه هـاي شـان فرمودنـد     �اهللا رسول 
تكبر و غرور جاهليـت و افتخـار بـه پـدران را از شـما دور كـرده        �خداوند

   .)1(و آدم از خاك آفريده شده است)، از آدم عليه السالممردم  ههم، است
را از  خداوند تعصب جاهليت و افتخار بـه پـدران  (: دنفرماي مي �همچنان

مؤمن و پرهيزگار است و ديگري فـاجر و   ييك شخص ،شما دور نموده است
، آدم هسـتيد و آدم از خـاك آفريـده شـده اسـت      فرزنـدان  شماة هم، بدبخت

همانـا  ، از آن دسـت بكشـند   ينـد بايسـت  نماي مـي اقوام شان فخرمردماني كه به 
خـوار تـر از    �آنان در نـزد خداونـد  نيان آنها ذغالي از آتش دوزخ اند و يپيش

 �پيـامبر همچنـان   )2(كه با بيني خود سـر گـين را مـي غلطانـد)     اند قانغوزكي
 و، و در راه عصبيت مـي جنگـد  ، دنماي ميآنكه دعوت به عصبيت (: دنفرماي مي

در مورد يـاري   �چنانكه پيامبر  )3(در راه عصبيت كشته مي شود از ما نيست)
فرمـوده  و جانبداري از آنـان  و كمك خواستن از قوم و قبيله در ظلم و تجاوز 

  . )4(بگذاريد)كنار (اينچنين سخنان بدبو و نفرت انگيز را: اند
ظلـم نمـي   بـر او  ، (مسلمان برادرمسلمان است: ندفرماي مي � پيامبر اسالم

  .  )5()دهد ميو او را به دشمنش تسليم ن، كند
ارزشـهاي يـك    همـة (: چنين روايت است �و در نزد مسلم از آنحضرت 
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  .  )1()و خونش بر مسلمان ديگر حرام است، آبرو، مال، مسلمان
(اي ابوذر! بدان كه تو بهتـر از سـرخ   : فرمودند �به ابوذر �پيامبر اسالم 

ر اينكـه در پرهيـز گـاري بـر او برتـري داشـته       مگـ ، رنگ و سياه رنگ نيستي
وجنگ با وي كفـر  ، (دشنام دادن مسلمان فسق: فرمودند �همچنان و )2(باشي)
، (با همديگر دشمني وحسد و همچشمي ننمائيد: فرمودند �چنانكه  )3(است)

  . )4(و اي بندگان خدا با هم برادر باشيد)
ه بيش از سه شـبانه روز  براي مسلمان روا نيست ك(: دنفرماي مي �همچنان

و بهتـر  ، كه باهم روبرو شوند و از همديگر روي گردانند، برادرش را ترك كند
  . )5(شان كسي است كه به سالم آغاز مي كند)

چه كسي : پرسيد �روايت است كه مردي از پيامبر  �عمر  از عبداهللا بن
يكـو  كسـيكه اخـالق ن  : فرمودنـد  �از مؤمنان بهتر و افضلتر است؟ آنحضـرت 

 �چه كسي از مؤمنان هوشيار ودانا اسـت؟ آنحضـرت  : باز پرسيد، داشته باشد
و بـراي بعـد از مـرگ چيزهـاي     ، كسيكه مرگ را زياد بياد مي آورد(: فرمودند

  .  )6(اينها مردمان هوشيار و دانا اند)، بهتر را آماده نموده است
ر گـاه  هـ (: فرمودند �روايت است كه پيامبر بزرگ اسالم  �از ابن عباس

خداوند متعـال  ، سه خصلت يا يكي ازين خصلت ها در شخصي موجود نباشد

                                                 

  4/1986مسلم  )1(
  5/158نزد احمد )2(
  متفق عليه )3(
  11/21فتح الباري )4(
  متفق عليه )5(
  رغيب وترهيبنزد منذري در ت )6(
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اول ايـن خصـلت هـا    ، باقي گناهانش را براي كسيكه خواسته باشد مي آمـرزد 
) افسـون ( دوم كسـيكه ، شـريكي نيـاورده باشـد    �كسيكه بميرد و به خداوند

و كينه با  سوم كسيكه دشمني، و دنبال جادوگران نرفته باشد جادو نكرده باشد
(كسيكه زير پرچم نـا معلـومي   : دنفرماي مي �پيامبر  )1(برادرش نورزيده باشد)

، پـس مـرگش  ، كشته شـود ، كه دعوت به عصبيت و در راه عصبيت مي جنگد
2(جاهليت است) مرگ( .  

امـتم هـالك و نـا بـود     (: فرمودنـد  �روايت است كه پيامبر � از حذيفه
 �حذيفـه ، ز و تمايل و مقامع) آشكار نگرددتماي(نخواهد شد تا آنكه در آنها 

تمايز عصبيتي است كـه مـردم   : اي رسول خدا تمايز چيست؟ فرمودند: پرسيد
 يـك قبيلـه بـر   : تمايل چيست؟ فرمودنـد : گفتم، پديد مي آورنددر اسالم  آنرا

حرمت و ارزشهايش را  همةد و گرد ميديگري هجوم آورده بر آن غالب  قبيلة
اهالي شهرها در مقابـل  : پرسيدم مقامع چيست؟ فرمودند، دمباح و حالل ميدان

  . )3(يكديگر بيرون مي آيند و در جنگ ميان همديگر دست و گريبان مي شوند)
يك فردي از مؤمنان به مثابة سر در جسد انسـان  (:  �ند فرماي ميهمچنان 

فـرد مـؤمن نيـز احسـاس     ، را احسـاس مـي كنـد    است چنانكه جسد درد سر
    )4(اير مومنان دارد)همدردي با س

د تا اينكه ترحم گرد ميايمان شما كامل ن(: فرمودند �همچنان آنحضرت  
اي رسول خدا همگي ما تـرحم  : بر يكديگر نداشته باشيد) اصحاب كرام گفتند

                                                 

  1/104مجمع الزوايد )1(
  روايت مسلم )2(
  نزد حاكم )3(
  نزد احمد )4(
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، دنماي ميترحم آن نيست كه دوست با دوستش (: فرمودند � آنحضرت داريم
  .  )1()رديگمردم صورت  با عموم آنست كه بلكه ترحم

بر مي خيزد كـه مـردم براسـاس     فتنه اي(: ندفرماي مي �چنانكه آنحضرت 
در دوزخ  هـا شدگان ايـن جنـگ    كشته، انگيزه هاي جاهليت با هم مي جنگند

  .  )2(اند)
در مورد مردي پرسيده شد كه بخاطر اظهـار نمـودن دليـري و     �از پيامبر

كـدام اينهـا   ، ي جنگدشجاعتش و يا بخاطر طرفداري از قومش و بخاطر ريا م
كلمـه  (آنكـه بجنگـد تـا كلمـة اهللا     (: فرمودند �در راه خدا است؟ آنحضرت 

  .  )3(پس آن در راه خدا است)، توحيد) برتر و بلند شود
سـوگند بـه ذاتـي كـه جـانم در دسـت       (: دنفرماي مي �چنانكه آنحضرت 

ايمـان آوريـد و مـؤمن بشـمار      اينكـه  به بهشت وارد نمـي شـويد تـا   ، اوست
آيا شما را به كاري راهنمـائي نكـنم كـه    ، با هم دوستي كنيداينكه يد تا رو مين

سـالم را در ميـان تـان    ؟سبب دوسـتي ميـان شـما شود   چون آن را عملي كنيد 
  . )4()كنيدپخش 

مـؤمن بـرادر   ، مـؤمن اسـت   ةمؤمن آئين(: ندفرماي مي �همچنان آنحضرت
ـ  مـي گيري از ضـايع شـدن دارائـي اش جلـو    ، است مؤمن در غيـابش   د ونماي

   )5()حمايت ارزشهايش را مي كند

                                                 

  روايت طبراني )1(
  نزد حاكم )2(
  مسلم )3(
  متفق عليه )4(
  ابو داود )5(



    

  اسالم و نژادپرستي      98
    

مهربـاني شـان   و(مثال مسلمانها در محبت و رحمت : دنفرماي مي �پيامبر  
ديگـر  ، كه هر گاه عضوي از آن بـدرد آيـد  ، مانند يك جسد است، به همديگر

  . )1(اعضاي جسم در تب و بيدار خوابي با آن همراهي مي كنند)
بـا  ، كسانيكه در راه عظمت و جالل من( :ندفرماي مي �همچنان آنحضرت

منبرهاي از نور براي آنها در بهشت آماده شده است ، يكديگر دوستي مي ورزد
  .  )2(ند)نماي ميكه انبياء و شهدا از آن رشك مي برند و آرزومندي آن مقام را 

تـا   شـود  مـي شـمرده ن  كامـل  از شما مؤمنك يچهي(: ندفرماي مي �پيامبر  
ه باشد براي برادرش آنچه را كه براي خـويش دوسـت مـي    اينكه دوست داشت

  .  )3(دارد)
َوأَنْـِذْر (: هنگاميكـه ايـن آيـت نـازل شـد     : فرمايـد  مي �حضرت ابو هريره

گـران  يش از ديپيعني  )نزديكانت از قبيله خويش را بيم ده( )4()َعِشـريََتَك اْألَقْــَرِبنيَ 
 مـردم خـاص وعـام را    ةهمـ  �پيـامبر  ، يله و خويشاوندان خود را تنبيه كنقب

خويش را از آتش دوزخ نجـات   !اي مردمان قريش: فرمودند مخاطب قرار داده
اي فاطمـه  ، ي مردمان بني كعب خويش را از آتش دوزخ نجات دهيـد ا، دهيد

سـوگند بـه خـدا مـن مالـك      ، دختر محمد خودت را از آتش دوزخ نجات ده
ـ ، چيزي از سوي خدا براي شما نيستم امن رابطـة همخـوني و   بجز اينكه شما ب

  .  )5(بجاي خواهم آورد) آنراقرابت داريد كه 

                                                 

  متفق عليه )1(
  ترمذي )2(
  ترمذي )3(
  214شعراء )4(
  2/360نزد احمد )5(
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من با پيامبر گرامي : كه از بردگان آزاد شدة فارسي است مي گويد �عقبه
بگيـر  : به مشركي ضربه وارد نمـوده گفـتم  ، ة احد اشتراك داشتماسالم در غزو

: را نگفتـي چـ : به من التفات نمـوده فرمودنـد   �پيامبر ، اينرا از من بچة فارسي
  .  )1(بگير اينرا از من بچة انصاري)

من شما را به پنج سخناني كه خداوند مـرا بـه آن امـر    : دنفرماي مي �پيامبر
هجـرت  ، شنوائي وطاعـت ، مسلمانان جماعتپيوستگي با: امر مينمايم، فرموده

، از جماعت مسلمانان بيـرون رود ، وكسيكه به اندازة وجبي، وجهاد در راه خدا
مگـر اينكـه دو بـاره بـر     ، سالم را از گردن خويش رها نمـوده اسـت  ريسمان ا

نمايـد پـس او از زانـو زدگـان دوزخ      جاهليتوكسي كه دعوت بسوي ، گردد
اگر نماز را هم ادا نمايد وروزه هـم  : پرسيده شد �سپس از پيامبر، خواهد بود

دعوت  به آنچه پس شما، اگر نماز ادا نمايد و روزه هم بگيرد: بگيرد؟ فرمودند
بنـدگان  ، مؤمنـان ، مسـلمانان ، نماييد كه خداوند شما را بـه آن مسـمي نمـوده   

  . )2(»خدا
(هيچكسي : فرموده اند �روايت است كه آنحضرت  �و از عقبه بن عامر

وبراي مـرد  ، بر ديگري فضيلت وبرتري ندارد مگر به دين داري يا پرهيزگاري
  . )3(فحشگو وبخيل باشد)، بس است كه زشت

از نسـب   �در زمان موسي  ي(دو مرد: ندفرماي مي �آنحضرت  همچنان
من فالن فرزند فالن تـا آنكـه نـه    : يكي از آن دو گفت، خود ياد آوري نمودند

                                                 

  ابو داود )1(
  ترمذي )2(
  نزد منذري )3(
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مـن  : ي بي مادر كي هستي؟ دومي جواب دادوتو ا: ه وگفتجدش را ياد نمود
سپس خداونـد بـر موسـي    : ندفرمود �پيامبر ، فالن فرزند فالن فرزند اسالمم

مرديكه تا جد نهمش را يـاد نمـود   : وحي نمود تا براي آن دو مرد بگويد �
ومردي كه خود را منسوب به دو ، وخودت دهم آنهائي، همة آنها در دوزخ اند

  . )1(شخص نمود آنها در بهشت اند وخودت سوم آنها در بهشتي)
ـ فرماي مـي  �همچنان آنحضـرت   كسـيكه خداونـد و پيـامبرش را بـه     (: دن

و امـور  ، داشته باشد و همة مؤمنان را دوست خويش بشـمارد  صداقت دوست
همانا لذت ايمان را ، جاهليت در نزدش مانند آن باشد كه در آتش افگنده شود

همانـا مرتبـة عـالي ايمـان را     (: چشيده است) و در روايت ديگري آمده اسـت 
كسيكه به انـدازة يـك وجـب از    (: دنفرماي مي �پيامبر  )2(حاصل نموده است)

همانـا ريسـمان اسـالم را از گـردن خـويش رهانيـده       ، سلمانان جدائي و رزدم
پـس  ، و كسيكه بميرد در حاليكه بيعت به امام و پيشوائي نداشـته باشـد  ، است

مرگ وي مرگ جاهليت است و كسيكه زير بيـرق نـامعلومي مـي جنگـد كـه      
ـ  ميرا  عصبيتيا اينكه ياري . دنماي ميدعوت به عصبيت  پـس مـرگش   ، دنماي

  . )3(مرگ جاهليت است)
براي شخصي اجازه خواسته شـد تـا بـاوي     �عمرالمؤمنين روزي از امير

: فرمود �عمر: براي فرزند برگزيده و نيكو اجازه دهيد: و گفتندنمايد مالقات 
 تـوكي  داز وي پرسـي  �عمـر فـاروق  ، هنگاميكه آنمرد داخل شد، داخل شود

                                                 

  نسائي )1(
  نزد طبراني )2(
  مرجع سابق. )3(
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او تعدادي از بزرگـان   ...فالنم من فرزند فالن فرزند فالن فرزند: هستي؟ گفت
پس خودت يوسـف پسـر   : به وي گفت �سپس عمر، زمان جاهليت را نامبرد

اينهـا  : گفـت  �عمـر ، نه: آنمرد گفت ؟!يعقوب پسراسحاق پسر ابراهيم هستي
همانــا از مردانــي ، و خــودت فرزنــد بــدكاراني، فرزنـدان برگزيــده و نيكوانــد 

  .  )1(يادآورمي شوي كه در دوزخ اند)
ميـان مغيـره بـن    : فرمايـد  از پدرش روايت كـرده مـي  : مر بن شعيبع
سپس ، مغيره به وي دشنام داد، گفتگوئي رخ داد �و عمروبن العاص �شعبه

 مغيره مرا دشنام داد! عبداهللا پسر عمـرو رو  !هصيص قبيلة واي به: عمرو گفت
جاهليـت را  دعواي قبايـل زمـان   ، انا اهللا و انا اليه راجعون: ه فرمودبه پدر آورد

تـا  ، وسـي كنيـز را آزاد نمـود    هنمودي! پدرش از سخنان خود پشيمان گرديـد 
پيامبر . )2()هصيص(از جد مشركش  البته بخاطر ياد كردن، تكفير سخنش گردد

(بشنويد و فرمان بريد اگر چه مقرر شود بـر شـما   : دنفرماي مي �سالم بزرگ ا
  .  )3(غالمي حبشي كه گوئي سرش دانة كشمش(سياه) است؟)

يارســـول اهللا گرامـــي تـــرين مـــردم : پرســـيده شـــد �از آنحضـــرت 
، گفتند درين باره از شـما نمـي پرسـيم   . پرهيزگار ترين شان(: ندفرمودكيست؟

ازين : گفتند، خليل خدافرزند ، فرزند پيامبرخدا، پس يوسف پيامبر خدا: فرمود
شـان در   بهتـرين  ..آيا از ساللة عـرب مـي پرسـيد؟   : ندفرمود. سوال نمي كنيم

  زماني كه دانش و علم بيĤموزند)  . جاهليت بهترين شان در اسالم است

                                                 

  نزد حاكم در مستدرك )1(
  كنز العمال )2(
  نزد بخاري )3(
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ي پيـامبر خـدا! اگـر كسـي     ا: پرسـيد  �پدر فسيله از پيامبر بزرگ اسـالم  
قومش را در ظلم و تجاوز كمك و ياري نمايد آيا ايـن كـار عصـبيت اسـت؟     

سوگند بـه  (: فرمايد مي �مان ميهمچنان پيامبر گرا )بلي: فرمودند �آنحضرت 
، اگر فاطمه دختر محمد دزدي نمايد، ذاتي كه نفس محمد در دستش قرار دارد

و  �سـالم  رضي اهللا عنها دختر پيـامبر ا  زهرا طمهاف )1(دستش را خواهم بريد)
  .  بهترين زنهاي عالم است

ـ  مـي امر  پيروانش راو، سالم در مورد اصل و نسب اهتمام دارددين ا د نماي
كـه بـه آن منسـوب     خانواده اياقارب و  و خويش، مادرانپدران و  در موردتا

نسـب  بلكه بخـاطر اينكـه   ، بخاطر افتخار و برتري نه، آگاهي داشته باشند، اند
آميـزش پيونـد و   سـبب  زيرا عدم توجه به اين كار ، ثابت بماند و از هم نپاشد

شايد شخصـي بـا دوشـيزة از    ، شد كه نبايد صورت گيرد خواهد يخويشي ها
  ،  خود از دواج نمايد كه در حقيقت بااليش حرام استاقارب 

و عدم تجاوز برامـوال ديگـران   ، همچنان بخاطر حفظ و نگهداشت حقوق
اين همـه بخـاطر   ، گردد كبايد نسب ها واضح باشد و نام ها از يكديگر تفكي

    .چنانكه بعضي مردم به اين گمان اند، تفاخر و تفاضل نبوده

  وفاتشقبل از  �ق وعمر فارتوصية 

. يـد گرد مـي ي آتش پرست زخلؤلؤبدست ابو �ق وبعد از اينكه عمر فار
 �عمـر ، نمايـد  تعيـين صحابة كرام از او خواستند تا جانشـيني بعـد از خـود    

 تعيـين از اين دو مرد را بيابم حتماً يكي از آنها را جانشينم  اگر من يكي: فرمود

                                                 

  نزد نسائي. )1(
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اگر خداوند مرا مورد ، راحسالم موالي ابي حذيفه و ابو عبيده بن الج: منماي مي
مـن از  : را اختيـار نمـودي؟ خـواهم گفـت     ابو عبيدهباز پرس قرار داد كه چرا 

  :  شنيدم كه فرمودند �فرستادة خودت
ي؟ يـد امين اين امت ابو عبيده است) و اگر بپرسد كه چـرا سـالم را برگز  (

 را بي �(سالم خداوند: شنيدم كه فرمودند �فت من از فرستاده اتخواهم گ
  .  بود �بردة آزاد شدة ابي حذيفه �سالم  )زياد دوست داردحد 

شـدة  كه آزاد  �امر نمود تا در نماز هاي جماعت صهيب �عمرحضرت 
، ندحاليكه بزرگان صحابة كرام وجود داشـت دراين ، پيش گردد، بني جدعان بود

اگذاشت و �صحابه انتخاب جانشين را به شوراي شش نفري بزرگان  تا آنكه
  .  )1(را انتخاب نمودند �نتيجه حضرت عثمانكه در 

ــؤمامير ــرنالم ــا   �ين عم ــود ت ــر نم ــتان  ام ــوم پرس دم از گردن ق

  كشيده شودشمشير

سـر   �در يكي از نامه هايش كه به سعد بن ابي وقـاص  �عمرحضرت 
 فتنـه اي ميان قبايـل  هرگاه (: است آمده چنين هفرستاد درشرق لشكر مسلمانان

بـدان كـه ايـن    ، نعره هاي جاهليت را بلندنمودندگروه و شعله ور شد كه هر د
تا آنكـه  ، ر بيرون آريششم از دماي شان را گردن ه پس شيطان به آنهاست زرا

  .  به امر خداوند و به امر امام بر گردند
جمـع شـده و    هبضـ خبر رسـيد كـه قبيلـة     �ن عمرينبه اميرمؤمهمچنان 

يعني رسـم و رواج  !ضبه هقبيل واي به: مي گويند هصداي جاهليت را بلند نمود

                                                 

  7/150البداية  )1(
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سوگند به خداوند آنچـه را  : فرمود �قوعمر فار، تازه نمودند ازنو جاهليت را
از شري هـم بـه    نگذاشته و را چنداني خيري قبيله در اين خداوند، من ميدانم

اگر بر نگردند ، نامة من برايت رسيد هرگاه، وسيلة آنها جلوگيري ننموده است
بـر   بـه حـق   كـن تـا بترسـند و    تعيـين نشـي را بـر   چنان سر ز، نيايند و بخود
  .  )1(گردند)

  � بن أبي وقاص به سر لشكرش سعد �توصية عمر

در يكي از توصيه هايش به سر لشـكر سـر زمـين عـراق      �عمرحضرت 
ببـالي  مبادا از خدا غافل شوي وبه خود  !ي سعد پسر وهيبا(: دنويس ميچنين 
بدي را بابـدي پـاك    �خداوند، هستي �سول خدار ماما و يار فته شودكه گ
ـ  مـي و نـابود   نيكوئي و خوبي محو ليكن بدي و زشتي را با، سازدنمي  ، دنماي

ف و مردمان چه شري همة، شته و نسبي وجود نداردميان خداوند و بندگانش ر
، اهللا پروردگار شان و آنها بندگانش انـد ، چه حقير در نزد خداوند يكسان بوده

و آنچه در نزد خداوند است ، پرهيزگاري و تقواستبرتري آنها بر يكديگر در 
امور  همهپس در ، ندگرد ميبه آن نايل وي طاعت  افرمانبرداري و در )(بهشت

تا  بعثتشكه از اولين روز �سالم باعملكرد پيامبر بزرگ ا تا بيانديشو مسايل 
ـ  ، موافق باشد و با آن مالزمت داشته باش، زمانيكه از ما جدا شدند ا زيـرا همان

اشـتي  كنار گذ آنرااگر ، ت من برايت بودو نصيح اين پند، دستور و حكم است
فنا خواهد رفـت و از جملـة    اعمالت به باد همةپس ، از آن رو گردان شديو 

  .  )2(بود)زيان كاران خواهي 
                                                 

  �سيرت عمر بن الخطاب  )1(
  اخبار عمر از طنطاوي )2(
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  گذاشتندبراي امت اسالمي قرار  آنرا �اولين دستوريكه پيامبر 

جايداد خـود را در مكـه رهـا     ل وما، هنگاميكه مردمان قريش بخاطر خدا
ي را ميان مسلمانان قـريش  ا نامه ثيقهوپيامبر ، دندنموده و به مدينه هجرت كر

مدينه  چنانكه معاهدة صلح را با يهود، و اهل و قبايل مدينه به تصويب رسانيد
نيز امضا نمودند و آنها را بردين و مال شان با شروطيكه هـر دو طـرف بـه آن    

  . تندگذاشت، افقه كردندمو
ما بطـور مختصـر آنچـه بـه     ، وجود دارد اندرز هاييپند و نامه درين وثيقه

  :  چنين آمده است مهنا در اول اين وثيقه، موضوع ارتباط دارد ذكر مي كنيم
 �خـدا پيامبر ي است از سـوي محمـد  اين نامه ا، م اهللا الرحمن الرحيمبس(

 يـا از آنان پيروي كنـد و  در ميان مؤمنين و مسلمانان قريشي ويثربي و كسي كه
(يهـود  مـردم ديگر  ازاينكه آنان بغير، و با آنان به جهاد بپردازد دبه ايشان بپيوند

عليـه   مسـلمانان پرهيزگـار  ، نـد رو مـي يك امت بشمار ، ).....نصاري مجوس و
از  هـر چنـد پسـريكي   ، اند مفسد وتوطئه گر متحد وهمدست ،ظالم، تجاوزگر

  ، باشد هم ايشان
 ي حـق نـدارد  مسـلمان  هيچوشود،  ميكشته ن يدر برابر كافر هيچ مسلماني

يكي است و نـاتوان   �پيمان و عهد خدا، دهدياري  يكافري را برضد مسلمان
يهوداني كه از مـا پيـروي   ، كسي را كه بخواهد پناه دهد ميتواند ترين مسلمانان

در  نمسـلمانا  ساير آنان مانند ازاست والزم  كمك و ياري شان بر ما، مي كنند
صـلح  ، گيـرد باكسي كمك صـورت ن  عليه آنانشود ومقابل ظلم وتجاوز دفاع 
به تنهـايي   هيچ مسلماني در جهاد في سبيل اهللا نميتواندمسلمانان يكي است و 

 �باز گشت آن بـه اهللا ، كه اختالف كنيددر هر كاري  و، صلح نمايد با دشمن
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  .  )1(است) �و محمد
و هرگـاه ايـن    انـد  ك كتله و جماعـت يك امت و ي، ادررب باهم مسلمانان

خواهـد   متالشـي  ايمـاني  همحبت و رابطـ ، دوستي، دگسيخته شو از همارتباط 
كسي از شما مؤمن شمرده نمـي شـود   (: فرموده اند �پيامبر بزرگ اسالم ، شد

چه را كـه بـراي خـويش دوسـت     تا اينكه دوست داشته باشد براي برادرش آن
ظالم  گر ودست ستم هظلم و بيداد گري شد نعما مسلمان واقعي بايد ).دارد مي
بايد دانسـت كـه رمـز    و، باشد هم يكان و فرزندان شانهر چند از نزد، دگيررا 

  . هست وبس � امر پيامبر گرامياو موفقيت ما در پيروي وعملي كردن

                                                 

  3/223البداية  )1(



  : فصل سوم

  امت اسالمي

  امت اسالميهاي  گي ويژه

 مربوط به نـژاد وقـوم  ، امت اسالمي از فصل هاي گذشته واضح گرديد كه
 و بودهنژادهـا  بهتـرين  آنهـا  نـژاد  چنانكه يهوديان ادعا دارند كـه خاص نيست 

  .  اند براي خدمت آنان آفريده شده، گانديگران مانند حيوانات و برده 
توده ها با زبان و رنـگ   همة هنژادي و جود نداشت، در اسالم تعصب قومي

كمك و ، بتدوستي و مح، شتهقرار دا الاله اال اهللا پرچم هاي مختلف شان زير
: فرمايـد  مي �خداوند ، جيبه هاي ديني آنها استاز و كاريتعاون ياري و هم

�mN�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�

X�ZY�l)1( .  
امر به ، شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ايد(: ترجمه

بهتـرين امتهـا هسـتيد    ي مؤمنان شـما  ايعني  ).معروف و نهي از منكر مينمائيد
بـه  و از بدي ها باز مي داريد و د نماي ميزيرا به خوبي ها يكديگر را رهنمائي 

شئون زندگي تان عملي مي  ههماحكام شريعت او را در ، شتهدا ايمانخداوند 
  .  نمائيد

و منع ظلـم و بيـداد   ، عدالت و مساوات، ترحم، امت اسالمي بخاطر ايمان
صر بـه يـك   به همين منظور امت اسالمي منح، ردي دابر ديگر امتها برتر، گري
، كتــاب هــا، و فرشــتگان �ت نبــوده هــر كســيكه بــه خداونــديــيــا ملنــژاد 

 مقدر اسـت  �روز رستاخيز و آنچه خير وشر از جانب خداوند، �پيامبران
                                                 

  110آل عمران:  )1(
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پيـدايش و  ، زبـان ، هـر چنـد سـر زمـين    بوده منسوب به اين امت ، ايمان دارد
سـلمان  ، صهيب رومـي ، بالل حبشي وريكه اسالمط، نژادش از هر جائي باشد

زنـدگي مـي نمودنـد و     مسلمان ساير مردم مانند ودر آغوش كشيد ...و فارسي
برتـري وفضـيلت در تقـوي و     بلكـه ، در ميـان وجـود نداشـت    وتفاوتي فرق

��mc�d�e�f�hg�i: فرمايـد  مي �خداوند. بود وهستپرهيزگاري 

j�k�ml�n�o�p�q�l)1(
 .  

ويشاوندان و فرزنـدان تـان سـودي بـه حالتـان نخواهـد       گز خهر(: ترجمه
و خـدا مـي   ، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خواهد كرد، روز قيامت، داشت

  بيند هر كاري را كه خواهيد كرد)  
قرار دارند  وملحدان بي دينان كافران و، مردمان منحرف، در جانب ديگر

 و �و رسولش �ان خدابلكه دشمن شتهارتباطي ندا هيچگونه كه با مسلمانان
برادران و خويشاوندان شان هم باشند ، مسلمانان اند هر چند از فرزندان

�: فرمايد مي �خداوند mA�B�C�D�E�F�G�H�I�
J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�VU�W�
X�Y�Z�[�\�]�_^�`�a�b�c�d�
e�f�hg�i�j�k�l�nm�o�p�rq�s�t�u�v�w�
x�l)2( .  

ولـي  ، باشند وزقيامت ايمان داشته(مردماني را نخواهي يافت كه به خداو ر
                                                 

  3الممتحنة:  )1(
  22: ةالمجادل )2(
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هـر  ، يرند كه باخدا و پيغمبرش دشمني ورزيـده باشـند  كساني را به دوستي بگ
چراكـه  ، يا برادران و ياقوم وقبيلة ايشـان باشـند  ، يا پسران، چند كه آنان پدران

خدا بردلهايشان ايمان را نوشته است وبا نفخـة ربـاني خـود ياريشـان     ، مؤمنان
وايشـان را بـه بـاغ هـاي بهشـتي داخـل       ، تشان كـرده اسـت  داده است و تقوي

اند كه از زير(كاخها و درختان) آنها رود بارها روان است و جاودانه در گرد مي
اينان حـزب  ، خشنودند خدا از آنان خوشنود و ايشان هم از خدا، ندمان ميآنجا 

  پيروز ورستگار است)حتما اهللا آگاه باش! حزب ، اند اهللا
تند دنيـا را تحـت   راسـخ ومحكـم توانسـ    ةداشتن چنين عقيـد مسلمانان با 

همه زيرا ، ترين مردمان جهان گردندو عزتمند  نيرومندو دهتصرف شان در آور
، نـدگي مـي كردنـد   زوطن ، قبيله، قوم، نژادباهم يكدست بدون در نظر داشت 

بـه آنهـا رو    ذلـت خـواري و  ، هنگاميكه از دين و عقيدة شان دور شـدند  ليو
كه بـه ديـن   خواهند آوردرا بدست  شوكت و قيادت جهانعزت  زمانيو، آورد

بـاهر   و، دوسـتي و دشـمني شـان خـاص بخـاطر خـدا      ، شتهربرگشان و آئين 
و با هر كافر و منافق و مشرك اعالن دشمني ، مسلماني محبت و دوستي داشته

 هـم  نزديـك تـرين اشخاصـي بـه آنهـا      زاظهار بيزاري نمايند هر چند ا، نموده
  . دنباش

  دنماي ميمادر خود را قرباني عقيده  �سعد بن ابي و قاص

مـادرش  ، در اوايل دعوت اسالمي مشرف به اسالم شـد  �هنگاميكه سعد
و به عبـادت بتهـا   شده كافر � پيامبر حمنه دختر ابو سفيان از او خواست تا به

ذا و نه آب را بر دهان مـي گـذارم   به خدا سوگند نه غ: مادرش گفت، بر گردد
طعن مردم قرار من بميرم و تا آخرحيات مورد  ويابرنگردي  ه آيين اجدادتبتا



    

  اسالم و نژادپرستي      110
    

ي! به همين ترتيـب يـك شـبانه    اي كسيكه مادرت را كشته ا: گيري و بگويندب
پس سـ ، ولي سودي نكرد شتاندو در آفتاب سوزان گذذا و آب غروز را بدون 

ر خـود  و در روايـت ديگـ  . را نيز همين طور گذشـتاند يك شبانه روز ديگري 
و از  هدحـرف نـز  او  مادرش سوگند يـاد نمـود تـا بـا    : روايت مي كند �سعد

ومـي  ، گـردد براسـالم   از د تـا اينكـه  يورز خواهد خوردن و نوشيدن نيز امتناع
، تو ادعا داري كه خداوند به احسان و نيكي مـادران امـر فرمـوده اسـت    : گفت
. است اطاعت نمايي والزم منماي ميين كار امر من مادرت هستم و ترا به اپس 

شتاند تا آنكـه بـي هـوش    روز را بدون خوردن و نوشيدن گذسه  �مادر سعد
وي ، ســپس يكــي از پســرانش كـه عمــاره نــام داشــت بــه او آب داد ، گرديـد 

��mN�O�P: سپس اين آيت نازل گرديد دعاي بد مي نمود �برسعد

RQ�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�^]�_�`�a�b�
c�d�l)1(  .  

اگـر آن  ، نسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كندما به ا(: ترجمه
دو تالش كردند كه براي من شـريك قـرار دهـي كـه كمتـرين اطالعـي از آن       

باز گشت همـة شـما بـه سـوي مـن اسـت و از       ، ايشان اطاعت مكناز  نداري
  كارهاي كه كرده ايد شما را آگاه ميكنم)  

دهـانش را  ، ذا دهندغ مميخواستند به مادرهر گاه : فرمود �سعدحضرت 
سـعد بـن ابـي    . ذا را به دهانش مـي گذاشـتند  چوبي باز مي نمودند سپس غ با

روزي نـزدش آمـده   ، مادر بود به نسبتكه شخصي نيكو و احسانگر �وقاص

                                                 

  8عنكبوت / )1(
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بيرون گر بعد از ديي مادرجان! اگر صد نفس در وجودت باشد و يكي ا: گفت
آنگـه كـه   ، يندازم ج و زحمتپس خود را در رن، دينم را رها نخواهم كرد، آيد

  .  يوس گرديد شروع به خوردن و نوشيدن نمودمأ �از برگشتن سعد مادرش

  بستندپيمان برادري را باهم  مهاجرين و انصار

 �هنگاميكه مهاجرين از مكة مكرمه به مدينة منوره به فرمان پيـامبر خـدا   
در خانة انس يان مهاجرين و انصار پيمان برادري را م �هجرت نمودند پيامبر 

از  هاتعداد اين اشخاص به نود صحابي ميرسيد كه نصف آن، بست �بن مالك
 ي هـا دريـن پيمـان بـرادري انصـار    ، از انصـار بودنـد   گردي مهاجرين و نصف

بعـد از   قـرار گذاشـتند كـه   شان شريك نمودند ومهاجرين را در مال و دارائي 
 را ل گرديـد و ميـراث  نـاز  زيـر  آنكه آيـت برند تا بمرگ نيز ميراث يكديگر را 

  :  ساخت ص به اقاربشخم

�mË�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�ÓÒ�Ô�Õ�Ö�×�Øl)1(
 .  

اهللا جران در كتــاب خويشـاوندان نسـبت بــه همـديگر از مؤمنــان و مهـا    ( 
    )خوردارندولويت بيشتري براقرآن) از (

  از يكديگر ميراث نمي برند و كافر مسلمان

اسـالمي  يكن شـريعت  ل، ارث بردن ميان خويشاوندان مسلمان وجود دارد
نمـي   به ميـراث بـرده   و كافرمال مسلمان را، د كه مسلمان مال كافرنماي ميامر 

  . دنپدر هم باش يك زا هر چند ،تواند

                                                 

  75انفال : )1(
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  گي دينيرادر خوانداز ب نمونه اي

ــه رســيدند  ــه مدين ــامبر گرامــي اســالم ، زمانيكــه مهــاجرين ب ــان  �پي مي
  . ندتبسپيمان برادري را  عبدالرحمن ابن عوف قريشي و سعدبن ربيع انصاري

مـن از غنـي   : گفـت  �ابن عوف به عبدالرحمن �بن ربيع انصاري  سعد
و دو ، مينمـاي  ميدو تقسيم با هم را  مادارائي  همهو، ترين مردمان مدينه هستم

طالق ميدهم و بعد از تمام  آنرا، مي خواهيرا  از آنها كدامهرپس ، همسر دارم
خداونـد  : به او گفت � بن عوف دالرحمنعب، كن ازدواجوي  شدن عدتش با

، يـد كن راهنمـايي مـرا بـه بـازار    لطفاً ، بر تو و مال و خانواده ات بركت بيندازد
ادامـه   ايـن كـار   و به ،پرداخت كار تجارت سپس به بازار بني قينقاع رفت و به
  . )1(گرديدمدينه داد تا آنكه از جملة سرمايه داران 

  هاي مختلف بودند از قبايل و نژاد �اصحاب كرام 

هـيچ قبيلـة   ، نور اسالم در خانواده ها و قبايل مكه به شكل برابر درخشـيد 
اين پديده مخالف سازگار ، نداشت يبر ديگري در مشرف شدن به اسالم برتري

شـكل  بـه  و اقوام  قبايل، ها خانواده ههماسالم در  لذا، هاي قبيلوي آنزمان بود
 اينـرو از ، قومي و نـژادي منتشـر گرديـد   شت مسايل بدون در نظر داو متوازن 
از قبيلة بني اميه و زبيـر بـن    �و عثمان بن عفان، از قبيلة تيم �صديقابوبكر
و علـي بـن ابـي    ، از بنـي عبـددار   �و مصعب بن عميـر ، از بني اسد �عوام

و عبـدالرحمن ابـن   ، از بني عـدي  �و عمر بن خطاب، از بني هاشم �طالب
سالم عزيـز  از قبيلة بني جمح به ا �ن مظعونعثمان ب از بني زهره و �عوف
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  .  مشرف گرديدند
 بلكـه از سـاير قبايـل عـرب    ، قريش نـه  قبيلهدرين مرحله مسلمانان تنها از

، از قبيلة هـذيل  �مانند عبداهللا بن مسعود، سالم گرديدندا همشرف ببودند كه 
 �عمار بن ياسـر ، از اشعريين �عبداهللا بن قيس، از مازن �وعتبه بن غزوان

 ابـوذر ، از دوس �وطفيـل بـن عمـر   ، از كلب �زيدين حارثه، از قبيلة عنس
از عنزبن وايـل   �عامربن ربيعه، از سليم �عمروبن عبسه، از غفار �غفاري

  .  از بني نمربن قاسط �وصهيب نمري
 بلكه افـرادي ، صر به قريش و اهل مكه نبوداسالم از اولين روزگارش منح
از  �بـالل ماننـد  سـالم مشـرف گرديدنـد    ا زيادي از سرزمين هاي مختلف به

عامر بن ، �زيدبن حارثه، بود �حبشه كه بردة آزاد شده توسط ابوبكر صديق
در ابتـداي   مـن : فرمـود �ياسـر  عمار بن ...غيرهو�شقران ، �فهيره ابوفكيهه

  . )1(نديدم �دو زن و ابوبكرصديق، را جز با پنج برده �پيامبر  اسالم

  از برادري خون و نسب است وي ترقبرادري عقيده بلند تر و

از غزوة بدر بـا   �هنگاميكه پيامبر بزرگ اسالم : نگارد مي:  ابن اسحاق
خواهان رفتار نيك : آنها را ميان يارانش تقسيم نموده فرمودند، نداسيران برگشت
اسـت در جملـة    �ادر مصعب بن عميـر رابو عزيز بن عمير كه ب، با آنها شويد

برادرم مصعب از نزدم گذشـت  : دنماي ميخود حكايت وي ، اسيران جنگي بود
: گفـت  يانصار به مردو، انصار قرار داشتمدر حاليكه من دراسارت شخصي از 

اسـت شـايد او را   ثروتمندي زيرا مادرش زني ، گيربدو دست وي را محكم  با

                                                 

  اسيره نبوي از دكتور عمري )1(
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لـة لـوا   مابـو عزيـز كـه از ج   : نويسـد  ن هشام مياب. در مقابل مال تبادله نمايد
) شـنيد  �سـخن را از بـرادرش (مصـعب   زمانيكـه ايـن   ، مشركين بودران ادبر

: جـواب داد  �مصـعب  !؟بودمن همينطوري برادرم! سفارشت درمورد ا: گفت
  .  ادر من استرقبل از تو ب در اسارتش قرار داريكه  شخص انصاري نيا

عبيده بوا همچنان، به اين ترتيب برادري ديني قويتر از برادري نسبي گرديد
بدر جنگيـد و او را بخـاطر رضـامندي     ةبا پدر مشركش در غزو �بن جراح 

چـاهي مـي   اميكه كشته شدگان اين غـزوه را در و هنگ، خداوند به قتل رسانيد
نگاه اين حالت را با دوچشمش  �اباعبيد، افگندند پدر وي نيز ضمن آنها بود

طل زيرا ميدانست كه پدرش در راه با، تغيري رخ نداد يو امولي در سي كردمي
  . )1(كشته شده است

  دنماي ميش را تهديد به مرگ مشركبرادر �محيصه بن مسعود

پيمان شـكني و خيانـت    �سالمه با پيامبر بزرگ اهنگاميكه يهود بني قريظ
و فرمـان  ، ندآنها را محاصره نموده به اسارت خود درآورد �پيامبرخدا، نمودند
آنگاه محيصه بر خاست ، شمشير كشيده شونداز دم همة آنها  تا فرمودند صادر

برادربـزرگ  ، كه از جمله تجار مدينه بود به قتل رسـانيد  را و ابن سينيه يهودي
او را  چگونـه : و گفـت ، وي را مالمت نمود، محيصه كه در آنوقت مشرك بود

، كه مقدار زيادي چربي شكمت از مال ابن سـينيه اسـت  در حاليدي! بقتل رسان
به قتـل وي امرنمـوده    كسي مرا، اوندسوگند به خد: جواب گفتدر �محيصه

، تنـه ات جـدا خـواهم كـرد    گردنت را از، كه اگر به قتل توهم امر نمايد، است
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امـر نمايـد    هـم  اگر به كشتن من: برادرش ازين سخن در تعجب افتاد و گفت
بـه اينكـار امـر     �آري! اگر مرا رسـول خـدا  : گفت �مرا مي كشي؟! محيصه

سـوگند  : بسيار شگفت به وي گفـت  برادرش با، مينما مي اجرا آنرانمايد حتماً 
واقعا انسـان رادر تعجـب مـي    ، به خدا! ديني كه ترا به اين مقام كشانيده است

  : ئيددرين مورد چنين ميسرا �محيصه، آوردسپس ايمان اندازد! 
  نـري بمــود امـر شـرادر گـلت بـنم قتـيكـم
   ي اهـريمناز جانبـت اوم ـشگرمالمت  خـواه 

  ل شمشير من چون خشت ملح است پرجالصيق
  ي دور از ديـن خــدامـي زنـم بــر گــردنت ا 

   گـردنشبر ميـزنـد گـر هـدف گيرم كسي را
  

  دارد ميباز  �پدرش را از نشستن بر بستر رسول اهللا  ببببام حبيبه 

به خانة دختـرش ام  ، زمانيكه ابوسفيان قبل از فتح مكه به مدينة منوره آمد
 � اهللا و خواسـت بـر فـرش رسـول    ، شـد وارد  �رپيامبر خـدا  همس 	حبيبه

: بوسفيان گفـت ا، دخترش بالفاصله فرش را از زيرپاي او بيرون كشيد، بنشيند
يا مرا الئق اين فرش نديدي و يـا اينكـه فـرش را شايسـتة مـن      ي دختركم! آا

مشرك و ست و خودت مرد اين فرش پيامبر خدا: ش جواب دادنديدي؟ دختر
ي ا: بنشـيني!! پـدرش گفـت    �ش پيامبرخـدا فـر  و نخواستم بر، هستي ينجس

  . بدي دامنگيرت شده است شرو دختركم به خدا پس از من
نامة فـتح مكـه   بر �سالمپيامبر گرامي اهمزمان با آمدن ابو سفيان به مدينه 

و همسرش نيـز از برنامـه آگـاه بـود و      دنميكرد ح ريزيرا در همان روزها طر
نيـز در  با كفار مكه مقابله خواهد كرد كـه پـدرش    � خداميدانست كه پيامبر 
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بـه   و را افشـا نكـرد   �نامة جنگي پيـامبر  ولي با آن هم بر، جمله خواهد بودآن
  . )1(را ياد آور نشد يپدر درين مورد هيچ سخن

  � خداوند بزرگ وندر آزم �موفقيت ياران پيامبر اسالم

بـا   -شـان  بي نظيـر  داكاريفنثاري و ن توانستند باجا � سالمااران پيامبري
آنهـا ديـار   ، بيـرون آينـد  موفـق   �ون خداونـد از آزمـ  -جان وفرزنـدان مال و

و بخاطر  هرا گذاشت خانه وكاشانه، جاه وجالل، خويشاوندانو دوستان، دارائيو
 جهـان  يتـا آنكـه از بهتـرين امـت هـا     ، هجرت نمودند �رضامندي خداوند

پرهيزگـاري   ،بلكه ايمان راسخ، هن ييو دارا، نسب، برتريت آنها در نژاد، شدند
ـ ، اين مقام عالي نايل ساخت آنها را به ،دنيا لذتهاي و زهد در لگـوئي بـه   ا انآن

زندگي مملـو از   ،هدووهر كه از آنان پيروي نم، مردمان روي زمين هستند تمام
فداكاري آنان را سر مشق زندگي خويش قرار دهد بدون ترديد به همان مقـام  

  .  آنان دست خواهد يافتومرتبه عالي 
 ،عادات، دهسالم چنگ زا به مبادي ارزشمند اپس بر مسلمانان الزم است ت

اصـل   بـه  خـار تاف، ديخـود پسـن  ، جاهليت را كنار گذاشـته  رواج هاي و رسم
، محبـت بـا روح  ماننـد يـك جسـد     و، را بخود راه ندهند گرائي مليت، ونسب
حـاكم  ، ميـان غنـي وفقيـر    تفـاوت و فـرق ، كردهباهم زندگي  برادريو مودت
، چون جسـد  امت اسالمي زيرا، ضعيف و قوي نباشد، و ناتوان توانا، موومحك

  .  دنهم ارتباط دار با مهه

  دشمني با مسلمان برابر باكفر است
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هرگـاه  : فرمـود  �عبـداهللا بـن مسـعود    حضرت كهنقل شده : از قيس 
ة اسالم خارج آندو از داير زا همانا يكي، تو دشمن مني: شخصي بكسي بگويد

مگـر اينكـه توبـه    : سپس فرمود، است برائت جستهبرادرش ازيا اينكه  و، هدش
  )1(نمايد

  تكفير نمودن مسلمان حرام است

: نـد شـنيد كـه ميفرمود   �از رسـول اهللا   وي روايت است كـه  �ذر از ابو
در حاليكه اين نسبت در وي ، كند مردي ديگري را به فسق يا كفر متهمهرگاه 

  .  )2(يقينا كفرو فسق به خودش باز ميگردد، شدموجود نبا
بـه   هرگاه شخصـي : ندفرمود �روايت است كه رسول اهللا  �از ابن عمر 
(كفـر) بيكـي از آنهـا بـاز گشـت      همانا كلمة مذكور  ي كافر!ا: برادرش بگويد

ورنـه كفـر بـه وي    ، ميكند اگر چنانكه گفته بود(آن شخص كافر بـود) خـوب  
  .  )3(دگرد ميباز

روايت است كه ، كه از اهل بيعت رضوان است �زيد ثابت انصاري از ابو
از روي قصـد و  ، ملتي غير از اسـالم ه ب آنكه بر سوگند: ندفرمود �رسول اهللا 

وكسيكه خودكشي كنـد در   )4(سوگند خورد او چنان است كه گفته است دورغ
آن ري در آنچه كه مالك ن عذاب كرده مي شود و برهيچ مرد نذروزقيامت به آ

                                                 

  ادب مفرد )1(
  متفق عليه )2(
  صحيح بخاري )3(
  مثال بگويد: هرگاه اين كار را انجام دهم پس يهودي يا نصراني باشم. )4(
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  . )1(مؤمن مانند كشتن اوست و لعنت نمودن فرد، دباش مين الزم، نيست
به دين سهم  شانسالمي از گمراهي و برگشتميتوان در نجات امت اچگونه 
  گرفت؟

، بـرادري ، تهشو دينش بر گ �خدا سوي ان الزم است تا بهبر مسلمامروز
كـاري را از  نيكو، صلة رحـم  پيوسته داشتن، با يكديگر حسنه روابط، همكاري
، اجدنمـودن مسـ   بنـا  با مالش در ساختن جامعة اسالمي بـا ثروتمند . سرگيرند
 ورسـايل ، خش كتبنشر وپ و، و پرورشگاه هاام تيدار األ، شفاخانه ها، مدارس

، علمـاء  ،نماينـد  صـورت  تنگدستان همكاري الزمو با فقرا و گرفتهسهم  مفيد
يم و رشـد علمـي مسـلمانان    بـه نوبـة خـود در تفهـ     نيز دعوتگران، دانشمندان

دارد ميتـوان   فعال كه در بناي جامعة اسالمي نقش خالصه هر عملي ،،بكوشند
و  � كـرام اصـحاب  چنانكـه  ، خدمتي به دين مبين اسالم داده شود، از آن راه

معـه خـويش   جا بسياري مشكالتشان  ر و فداكاريتوانستند با ايثا:  تابعين
  .  جود داردهاي زيادي ودرين مورد مثال كه ، را حل نمايند

  تهيدسي مهاجرين و جان نثاري انصار با آنها

اغلب مسلمانانيكه از مكه به مدينه هجرت نمودند بادسـت خـالي ووضـع    
 �گذاشـتند و بخـاطر خـدا   ئي خـود را  اهمه دار زيرا، ناگوار به مدينه رسيدند

و مشركين همه مال و جايداد آنها را ضـبط نمودنـد   ، هجرت نمودند �ورسولش
  : قرآن كريم آنها را فقراء ناميـد  جاييكهتا، نشدند مسلمانان قادر به انتقال اموال شان
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�m¢�£�¤�¥�¦�§�̈�l()1(  .  
(همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشـانه  : ترجمه

 بـا و انـه جوانمرد )ين مدينـه نسـاك ( خود بيرون رانده شده انـد) انصـار   و اموال
ـ مـال و دارا ، يـر ظبي ن فداكاري ي خـود را بـه دسـترس بـرادران مهاجرشـان      ئ
در عقـب  ، نـد بود نفـر  از هفتـاد  بـيش  اغلب مهاجرين كه تعداد شان. گذاشتند

 �روايت است كه سعد بن عباده، زندگي داشتند مسجد نبوي معروف به صفه
، به تنهائي تاهشتاد فرد از آنها را در منزلش مهمـان نـوازي و اكـرام مـي نمـود     

زيـرا نظـر   ، از آنها را به خانه هاي شان مي بردنـد  نيز برخي صحابة كرامديگر 
 اضافه مي احياناً تعداد شان از كناره هاي جزيرة عربيد آنها وور يل و ياسبه گ
خـوراك و  ، بودند اهل صفه كه خود را بخاطر عبادت و جهاد فارغ نموده ،شد

ضاي جسـم آنهـا را   اع تماملباس هاي شان ، دسترس نداشتندپوشاك كافي در 
وگاه گـاهي خرمـا    ندهميشه خبرگير آنها مي بود �پيامبر اسالم، نمي پوشانيد

. نددعوت ميدادخويش گاهي هم آنها را به خانه ، ندبراي اهل صفه مي فرستاد
سومي كسيكه غذاي دوشخص را در خانه دارد (: ندمي فرمودبه ياران  �پيامبر

 فرد پنجم يـا  دارد خص را در خانه اشي چهار شرا با خود ببرد و كسيكه غذا
  . )2(ششم را باخود ببرد)

  پارچه شدن امت اسالمي تباهي ونقش مليت گراها در

عقيـده  ، برادري بر اساس ايمـان ، كه اسالم به بشريت تقديم نمود ارمغاني
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نسـب و قبيلـه   ، نـژاد  بنـاي مبر ، اني مردم قبل از اسالمزندگ ،مي باشد واخالق
، تبـاهي و بربـادي  ، ظلـم و بيـدادگري   سـبب  روش مفكوره واين ، استوار بود

كينه تـوزي ميـان اقشـار    ، بدبيني، بدبختي و ايجاد دشمني، كشتار و خونريزي
كشـورهاي  در بعضي از  اين انديشه ناپاك امروز نيزطوريكه ، يدگرد ميجامعه 

گري و برتري جستن بعضي از نژاد هـا بـر ديگـران     جهان باعث تفرقه و بيداد
ديگري به پدر واجـداد مـي   ، ديده مي شود برخي به وطن مي نازد، است شده

بالد! ازسوي ديگر مورد توهين وتحقير قرار مي گيرند كـه گويـا ازنسـل بـرده     
    ويا به بعضي حرفه وپيشه ها اهانت صورت مي گيرد!!، گان اند

كشور هـاي   يراني و برباديوعامل واه ا را گمرآنه هشيطان توانستمتأسفانه 
بـه دشـمنان    و، هاسالم را متزلزل نمود پايه صاحبان اين مفكوره، زدساسالمي ا

هر روزي ذلـت   گذشتبا، سازند را پارچه پارچهت اسالمي امفرصت دادند تا 
و عكـس العملـي   ، ولي بخود نمي آيند، و خواري بر مسلمانان حاكم مي شود

  !. نميدهند از خود نشان نيز
نـاداني و اعمـال   ، كـه در نهايـت جهـل    توانسـت مردمـاني را   اسالم عزيز

، يـده عق، بيرون آرد و جامعة نويني را بر مبنـاي اخـالق  ، ناشايسته قرار داشتند
را تشـكيل   جامعـه اي  مسلمانان صدر اسالم توانستند، نهد بناايمان و فضيلت 

نمونـه  ، خواهي بشريتخير، اخالص، مبارزه، تقوي و پرهيز گاري در ند كههد
و  وسـع  بـه ظرن اين امت هر فرديامروز ، ا روز رستاخيزگردنداي به جهانيان ت

چـه مسـلمان   ، توانش مسؤليت دارد تا اسالم را بطور درست و صحيح به مردم
، به ديگران نيز بپسندد پسنددمي  و آنچرا بخود، نمايدمعرفي و يا غير مسلمان 

ن بكوشـد تـا ديگـران را نيـز از آ    ، خودش نمي خواهد به آتش بيفتـد ريكه طو
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در  بلكـه ، مـد نظـر گيـرد    ....مليت و، قبيله، رنگ، نژاد اينكه بدون، نجات دهد
  .  شنود گرددوهدايت و نجات آنها از آتش دوزخ خ

هنگاميكـه بـه    ولي، تعداد قبايل عرب قبل از اسالم به سي قبيله مي رسيد
يك ، ميان آنها پيمان برادري را بست �و پيامبر بزرگ اسالم، شدند اسالم مشرف

�~�{�|�}��mzفرمايـد:   مـي  �خداونـد . مت و مانند يك جسد شـدند ا

��l)1( )   نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كـافران سـخت و
  .  )ندنيرو مند
خـوش  ، خـود گـذر  ، متواضـع ، نديشبا برادران مسلمان خود نيك ا: يعني

كـه   ثابـت سـازند   و دشمنان اسـالم  به كفارو، دنو نرم باشساده ، صاف، خوي
، مگـر بـا تأسـف شـديد    ، يك دل ويك جان انـد ، قدرتمند، مسلمانان عزتمند

ي ه است مسلمانان مانند شـير درنـده ا  امروز اين ارزش ها از ميان برداشته شد
، حقـوق بـرادري  . بر برادران دينـي و عقيـدتي خـويش حملـه آورمـي شـوند      

و بـي  ، ليـل ذ خوار و كفارودر مقابل . كرده اندپايمال  را همجواري همه وهمه
ومليتهـا  ، تـوده هـا  ، بشر را طوري آفريده كه افـراد  �خداوند همت شده اند!

نميتوانـد بـه تنهـايي     همه باهم مرتبط ومحتاج يكديگر ميباشند وهيچ انسـاني 
ولي اگر اين پيوند وهمبستگي فطري را خـود خـواهي ومليـت    ، زندگي نمهيد

، زيرا درهمچو وضع، د بودسرانجام بد در انتظار بشر خواه ،گرايي تهديد نمود
ودر راه ، حسد وتحقير وبآلخره تجاوز جايي برادري را خواهد گرفت، دشمني

غالب شدن بر خصم از هيچ وسيله اي دريغ نخواهند ورزيد؛ چنانكـه رويـداد   
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ها به همه ثابت ساخت كه حتي برخي در اين راه خويش را به دامـان دشـمن   
    !!ودر صف آنان قرار دادند!

  عراب خشك مزاجابا  �پيامبر بزرگ اسالمفروتني 

چنـين   �حضـرت محمـد   مان ميپيامبر گرادر باره اخالق عالي �داوندخ

قيقتا تو بر خلقي عظـيم هسـتي)يعني   (ح )�mk�l�m�n�l)1: ميفرمايد
درقرآن ترا به آن امر نموده اسـت   �خداوند بي گمان توبر اخالقي هستي كه

اهللا عنهـا آمـده كـه وي در بـاره      چنان كه در روايت صحيح از عايشـه رضـي  
قرآن بود) بلي!  �اخالق رسول خدا(: فرمود ،سوال شد �اخالق رسول اكرم 

داراي اخالق بسيار بزرگي بودنـد چـرا كـه در راه     �به راستي كه رسول اكرم 
سـي قـادر بـه    ك دعوت از قوم خود چيز هايي را تحمل كردند كه امثال ايشـان 

 ،جـود ، حيـا  ،آيينه تمـام نمـاي ادب   �سول اهللابه حق كه ر. تحمل آن نيستند
  .  ذشت وغير اين از برازندگي هاي اخالقي بودندگ ،حلم، شجاعت

روان بـودم در   �من بـا پيـامبر  : فرمود كهاست روايت  �انس بن مالكاز
، بـود  �داشت بر سـر آنحضـرت   يهاي درشتحاشه حاليكه پتوي نجراني كه 

بطـرف خـود    شـدت  بـا گرفـت و  �پتوي آنحضـرت  و از  ي آمداعراب گهاننا
، ديـدم  �گـردن آنحضـرت   اثر كناره هاي درشت پتو را بر حتي كه من. كشيد

قرار دارد برايم داده  تدست امر كن تا از مال خداوند كه در: سپس اعرابي گفت
تـا بـه اعرابـي     ندسپس امر فرمود، بسوي او نگريست و خنديد �پيامبر، شود

 ايـن دو  بـاالي : آمده است كه اعرابي گفتديگر  چيزي داده شود و در روايت
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  .  )1(شترانم مال بار نمائيد زيرا از مال خود و يا مال پدرت برايم نمي دهي
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  : صل چهارمف

  )برباديويراني و، كشتار، تجاوز( نتائج نژاد پرستي

اسـاس   كـه بـر   گردهم آئـي  هر گونهواز جمله نتائج ناگوار مليت خواهي 
د خواهـ بيداد گـري   كشتار و، صل وثمره آن تجاوزاح، دباش مليت و نژاد، قوم
كـه در   سـوزي جنگ هـاي خانمـان   ، همه شاهد اين حقيقت اند طوريكه، بود

بيشـماري   و ويرانـي هـاي  ر به قتل منج و به وقوع پيوست وافغانستان صومال
بخـاطر بـه    قـوم هـر  بـزرگ  يـا   و رهبرچون ، دبوقوم پرستي  همه نتيجه، شد

يـا مقـدس دانسـتن شـخص      و شـتر مودن مناطق بييا تصرف ن، قدرت رسيدن
را  خردبيمردمان بيچاره و، وريكه در دلهايشان جاگزين شده استخودش و غر

، و هر طرفي خود را بـر حـق  ، ودندنمتحريك و تشويق به جنگ هاي خونين 
 كـه در  ويرانگـري جنگهـاي خـونين و   . كردنـد  مقابل را باطل معرفي جانبو

ب دوسـتي  سبب اساسي آن منصـ فت گرورت بعضي از كشور هاي اسالمي ص
بعضي از رهبران آنهاست كه بصيرت و عقل خويش را از دست داده و خيانت 

معـروف بـه   آنهـا  خـويش مرتكـب شـدند!     ملت مسـلمان را به دين و يبزرگ
 نـژاد پرسـتي  زمينـه  آنها در  يمردمان نژاد پرست و مليت گرااما ، دينداري اند

صـب  ماگمان مي كرديم كه تع، لوماتي ندارندهيچ معآن  وحكم اسالم در مورد
 لـي دختران يك قبيله به قبيلة ديگر است وبه همسري ندادن تنها در مورد آنها 

ر بـه  منجـ حتـي   سـت كـه  باالچنـان  دانستيم كه تعصب قـومي و نـژادي آنهـا    
سـر   و در راه عداوت با يكـديگر و ، شدجنگ هاي خونين و تباه كننده همچو

اين دليل واضحي است ، گرفتندكار  ياز هر وسيله ا جانب مقابل كوب نمودن
هـيچ   وبـاي مهلـك  كه علماي امت اسالمي در مورد از بين بردن اين مرض و 

تباه كن دامنگير امـت   و اين مرض بد، انگاري نموده اندسهل و، توجهي نكرده



  125  نژاد پرستيعواقب بد 
  

ـ   باالي علما و دعوتگر مسؤليتپس . اسالمي شده است  ي ازان اسـت كـه در پ
آسـتين   كه ملت اسالمي را پارچه پارچـه كـرده اسـت    مرض بد بين بردن اين

بديهي ؤليت بزرگ شان نشوند ساگر علما و دعوتگران متوجه م ،بر زنندهمت 
يافته تباهي و ويراني بيشتر ادامه ، جنايت، است كه جنگ هاي خونين و كشتار

 پيـاده خواهـد   دشمنان مختلف و زيرپرده هاي متنوع اهداف شوم با نام هايو 
اين جنايـات   ازاگر مردم به خود نيايند و توبه نكنند وياد آور بايد شد كه ، شد

باشـند  و دشمني هـاي بيشـتر را داشـته    ، تفرقه، انتظار مصائب، دست نبردارند
ديگـر   بـر نـژاد  نژاد يك غالب شدن ف از ين جنگ ها هدد شآشكار  ريكهوط

يـر درجنـگ را   اطـراف درگ  دشمنان نيز موقـع را مناسـب شـمرده   ، بوده است
.  اهداف شوم و ناپاك خود را به پيش مـي برنـد   تا ندنماي ميتشويق و تحريك 

ادعا دارند كه هـدف شـان بـر قـرار نمـودن حكومـت اسـالمي         اطراف درگير
هدف ازين جنـگ هـاي    بلكه، يستولي اينطور ن ستتطبيق نمودن شريعت او

هم وكليدي ردن پست هاي ميك نژاد برديگري وبدست آو شدن سلطخونين م
و مصلحت ملـي را در نظـر    �اگر آنها رضاي خداوند، علي استو مناصب ا

شـتند و در مقابـل بـرادران مسـلمان     مي گذخويش  بيهوده ميداشتند از مطالب
را براي كسـاني ميگذاشـتندكه مـورد    صحنه خويش تنازل مي نمودند يا اينكه 

سـوز   نخانمـا  خـونين و  وهر چه زودتر به جنگ هـاي ، قرار دارند هقبول هم
  پايان مي دادند!

ابلـيس توانسـت    چـون ، نامقدس همه در راه شيطان است اين جنگ هاي
، مـردم و ملـت شـان گردنـد     ،و مرتكب خيانت بزرگ به اسـالم  را بفريبد آنها

ـ   اطمئنـان خـاطر از    ادشمنان اسالم نيز نقطه ضعف آنها را درك نموده انـد و ب
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 ين غفلـت بسـر مـي برنـد    تا زمانيكه آنها درو مي دانند ، ندنماي ميآنها استفاده 
  . گز قادر به تشكيل حكومت اسالمي نخواهند شدهر، وآله دست آنها شده اند

 هاي همه باخبر است و مي داند چه كسي در راه او مـي  دلاز � خداوند
چون نيت ها ، كند ميمبارزه و چه كسي بخاطر اهداف شخصي خويش  رزمد

اشـكال   بـا  �قهر و غضـب خداونـد  ، بالهامصايب و  لذا همه درست نيست
ع نكنند و از تعصـبات  رجو �اهللامختلف بر آنها فرود مي آيد و تا وقتيكه به 

مش وثبـات بـر   راآ صلح و گزهر، حزبي دست برندارندسمتي و، نژادي، قومي
، مروز جهان اسالم با مصايب گونـاگون دسـت وگريبـان اسـت    ا. قرار نخواهد

بر ملت تحميل مي كنند وبنـام اسـالم در پشـت     را دشمناناشخاص ناشايسته 
پرده ساخت وبافت هايي را با آنان طرح ريزي مي نمايند تا رياسـت ومقـام را   

اسالم به پيروانش اجـازه نميدهـد بخـاطر رياسـت ومنصـب      . از دست ندهند
چـون حـرص ورزيـدن بـر     ، مبارزه نمايد هر چند اليق وشايسته آن هم باشـد 

زيـرا  . اني ونـدامت در روز قيامـت خواهـد شـد    امارت ورياست سـنن پشـيم  
وي را � خداونـد ، شخصيكه به اساس درخواست وياحرص به مقامي برسـد 

، اما اگر بدون در خواست رياسـت ومقـام بـوي سـپرده شـود     ، ياري نمي دهد
  . وي را در كارش ياري ميدهد �خداوند
 حـق ، يدرا هدايت نماآنها  تا گمراهان مئيمي نما استدعا �از خداوند ما 

  . وباطل را به آنها باطل بنماياند، را به آنها حق

  ؟درمورد كشتن مسلمان چه فرموده است � خداوند

�mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�
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ديگـري را بـه فريـاد     عبودم، كساني اند كه با اهللا دگان رحمانوبن(: ترجمه

كنند وانساني را كه خداوند خـونش را حـرام كـرده    نمي نمي خوانند و پرستش
چـرا كـه هـر كـس ايـن      ، و زنا نميكننـد ، مگر به حق، است به قتل نميرسانند

، كيفـر آن را مـي بينـد   ، را انجـام دهـد   (كارهاي ناشايسته شرك و قتل و زنـا) 
جاودانـه در  ، د و خـوار و ذليـل  گـرد  ميعذاب او در قيامت مضاعف (دوچند) 

  د)انممي عذاب

��mc�d�e�f�g: فرمايد مي �خداوندچنان هم

h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�l)2( .  
كيفر اودوزخ است و وكسي كه مؤمني را از روي قصد بكشد (: ترجمه

جاودانه در آنجا ميماند و خداوند براو خشم مي گيرد واو را از رحمت خود 
 چنانمه براي وي تهيه و آماده نموده است) محروم ميسازد و عذاب عظيمي

�فرمايد:  مي �خداوند mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�

K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�

X�Y�Z�\[�]�^�_�`�a�b�c�d�

e�f�g�h�i�l)3( .  

                                                 

  69ـ 68فرقان /  )1(
  93النساء/  )2(
  32المائدة/ )3(
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همين جهت بر بني  به سبب اينكه قابيل هابيل را بقتل رسانيد) به(: ترجمه
يـا فسـاد در   ، اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انساني را بـدون ارتكـاب قتـل   

و هـر كـس   ، چنان است كه گوئي همـة انسـانها را كشـته اسـت    ، كشدزمين ب
مردم را زنده كـرده   همةچنان است كه گوئي ، انساني را از مرگ رهائي بخشد

آشكار و آيات روشـن بـه پـيش ايشـان      و پيغمبران ما همراه بامعجزات، است
 )تاز آنان پس از آن در روي زمين راه اسراف (قتل و جناي آمدند واما بسياري

  .را پيش گرفتند)
حاديث شريف را كه در مورد تحـريم ريخـتن خـون    ااز ة و اينك مجموع

از كتاب ترغيب و ترهيـب بـراي    رامسلمان و بزرگي اين گناه در نزد خداوند 
  :  منماي ميعزيز پيشكش  خوانندگان

اولين چيزي كـه در  : ندفرمود �روايت است كه پيامبر �از ابن مسعود *
  .  )1(خون ها است) ان مردم بدان حكم مي شودامت در ميروز قي

 كـه بـه  عظمـت ايـن مسـأله اسـت     ، فيصله در مورد خون هاآغاز و سبب 
در مورد ريختن  �و پيامبرش� خداوند زيرا. خدا ارتباط دارد بندگان حقوق

  .  اند بيم داده به ناحق كشتن ويخون مسلمان و
 در مـورد  بنـده  با كهاولين چيزي(: در روايت ديگر نزد نسائي آمده است *

بـدان   -حقوق – واولين چيزيكه در ميان مردم، شود نماز استه مي آن محاسب
  حكم و فيصله مي شود خون هاست)

 حـرام  آنهـا  آبرو و ارزشهاي مسلمانان بر يكـديگر ، مال، در حقيقت خون
همانا خون هـا و   ..(: ندالوداع چنين فرمود هدر خطبة حج �پيامبر. بوده است

                                                 

  متفق عليه )1(
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دريـن مـاه   ، ما در ميان شما حرام است همچون حرمت اين روز شمامالهاي ش
  . )1(ين شهر شما)دراو  شما

همـه چيـز   (: نـد فرمود �روايت اسـت كـه آنحضـرت    �از ابو هريره  *
همچنــان  )2(آبــرويش ومــالش)، خــونش، مســلمان بــر مســلمان حــرام اســت

(دشـنام دادن مســلمان فســق و جنـگ بــاوي كفــر   : دنــفرماي مــي �آنحضـرت 
  . )3(ت)اس

چيـز   تاز هف(: ندفرمود �روايت است كه آنحضرت �واز ابو هريره  *
شـرك  : نـد كدام اند؟ فرمود رسول اهللا آنها يا: گفتند. ترسيد و بپرهيزيدمهلك ب

حـرام نمـوده    �فسون (جادو) و كشتن نفسي كه خداوندا، آوردن به خداوند
با  در روز جنگ دنيخوردن سود و خوردن مال يتيم وپشت گردان، مگر به حق

در حاليكه از انجام چنـين عمـل   ، به زنا ومتهم كردن زن باعفت مسلمان، كفار
  . )4(بي خبر است) زشت
: نـد فرمود �از ابن عمررضي اهللا عنهمـا روايـت اسـت كـه رسـول اهللا      *

خون حرامـي را  كه ي فراخي از دينش قرار دارد تا لحظه ا(مسلمان هميشه در 
  )5()ريزدن

 (زوال شـدن دنيـا  : ندفرمود �روايت است كه پيامبر �زباز برا بن عا *

                                                 

  متفق عليه )1(
  نزد مسلم )2(
  متفق عليه )3(
  متفق عليه )4(
  نزد بخاري و حاكم )5(
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  . )1(حقيرتر از كشته شدن مؤمني به نا حق است) �خداوند بر
(كسـيكه در  : نـد فرمود �روايـت اسـت كـه آنحضـرت     �از ابو هريره *

روز قيامت با خداونـد  در ، م كلمة ياري و كمك نمايدينكشتن مؤمني با گفتن 
اميـد از   نـا (: دو چشمش نوشـته شـده اسـت    مي شود كه بين روبرودر حالي 

ـ  -چنين اسـت كـه بگويـد   : فرمايدمي: ينهسفيان بن عي )2(رحمت خدا)  -كب
  .  )3(يعني كلمة بكش تمام نشود

ــن  *  ــر اب ــي �عم ــد م ــ (: فرماي ــرد را در هالك ــه م ــه اموريك  تاز جمل
ريخـتن   كسـيكه خـويش را در  ، از آن رهائي نمـي يابـد  كه هرگز ، دهد ميقرار

  . )4()شريك سازد مخون حرا
 �عاص رضي اهللا عنهما روايت است كه پيامبرالاز عبداهللا بن عمرو بن  *
مسـلمان  يـك   حقيرتـر از كشـتن   �نيا در نزد خداوندال شدن دزو(: ندفرمود
  . )5()است

 �ا روايت است كه در زمان پيامبر خـدا  مو از ابن عباس رضي اهللا عنه *
ـ  �نا معلوم بود سپس آنحضرت  ششخصي در مدينه به قتل رسيد كه قاتل  رب

ي مردم! شخصي كشته مـي شـود در حاليكـه مـن در     (ا: ندفرمود رفته منبر باال
اهـل آسـمان و زمـين     همةو قاتلش را كسي نميداند! اگر  ميان شما قرار دارم!

ـ  مـي آنهـا را عـذاب    �خداونـد  شوند و كسي را بكشند حتماً يكجا  و، دنماي

                                                 

  .حسن اسناد نزد ابن ماجه با )1(
  .نزد ابن ماجه )2(
  .3/294ب ترغيب وترهي )3(
  .نزد بخاري )4(
  .نزد مسلم )5(
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  . )1()يدهدبخواهد انجام م �آنچرا خدا
اهـل   همـة اگر (: ندفرمود �خدا روايت است كه پيامبر  �از ابي بكره  *

ند خداونـد حتمـاً   آسمانها و زمين با هم يكجا شده مسلماني را به قتل بر سـان 
  .  )2(مي افگند)روي هاي شان در آتش  آنها را بر همة

هـر  (: نـد فرمود �روايـت اسـت كـه رسـول اهللا      �معاويه حضرت از *
ه كـافر از  كمگر شخصـي ، اميد است كه مورد آمرزش خداوند قرار گيرد گناهي

  . )3(ده باشد)مني را قصداً به قتل رسانكه مؤكسي و، دنيا رود
از آتـش دوزخ  (: نـد فرمود �روايت شده كـه آنحضـرت   �سعيداز ابو *

اختيـار   �امروز خداوند: و مي گويد، گردني بيرون مي آيد كه حرف مي زند
و كسـيكه بـا   ، هر شخصي سركش و متكبر: استن سپرده سه شخصي را به م

حق كشـته  ناو كسيكه نفسي را به ، قرار داده بود شريك معبودي را �خداوند
  .  )4(افگند)ه و آنها در اعماق دوزخ مي سپس بر اين مردمان پيچيد، باشد

(هـر  : نـد مـي فرمود چنـين   �روايت است كـه پيـامبر   � درداالاز ابي  *
ه مورد آمرزش خداوند قـرار گيـرد مگـر مرديكـه مشـرك      گناهي اميد است ك

  . )5(يا مؤمني را بقصد كشته باشد)، بميرد
(چـون  : نـد فرمود �روايت است كه آنحضرت � اشعري از ابو موسي *

هر كسيكه امروز مسلماني را : ده مي گويدينگستراابليس صبح كند لشكرش را 

                                                 

  نزد بيهقي )1(
  نزد طبراني )2(
  نزد نسائي )3(
  3/40نزد أحمد )4(
  4/351نزد حاكم  )5(
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من پيوسته بـا  : مي گويدسپس يكي آمده ، گذارمبفريبد تاجي را بر سرش مي 
نزديك اسـت  : ابليس مي گويد، او همراه بودم تا آنكه همسرش را طالق نمود

ازدواج كند ديگري آمده ميگويد من پيوسته با مسلماني همراه بودم تا آنكه  كه
يكـي  با آنهـا ن  نزديك است كه: ابليس ميگويد. پدر ومادرش را نا فرماني نمود

با او بودم تـا آنكـه بـه خداونـد شـريك      پيوسته : ديگري آمده مي گويد، ايدنم
: خـودت! خـودت! و ديگـري آمـده مـي گويـد      : سپس ابليس مي گويد، آورد

خـودت!  : ابليس مي گويد، تا آنكه شخصي را به قتل رسانيد پيوسته با او بودم
  .  )1(خودت! و تاج را بر سرش مي گذارد)

كسيكه (: ندودفرم �روايت است كه آنحضرت  �بن صامت از عباده  * 
اوند تعالي در روز قيامـت  دخ، بي پروائي به قتل رساند بامؤمني را بي سبب و

از خالد بـن   )2(د)گرد مياز وي بدل و بهائي را نپذيرفته و عذابش از وي دفع ن
 بي پروائـي و  چگونه مرد با: است كه او از يحيي غساني پرسيدنقل : دهقان

نيكـه در وقـت فتنـه     كسا: دادواب جيحيي  بدون سبب مسلماني را مي كشد؟
هـدايت  برحق و  خود را بر، و با ارتكاب اينكار، دنميكش ناحق بهد ومي جنگن

  . )3()دننمي كن هم د و از خداوند طلب آمرزشنمي دان

  هدف مسلمان برتري كلمة توحيد است

يـا  : آمده و گفـت  �روايت است كه مردي خدمت پيامبر �از ابو موسي 
براي غنيمت مي جنگد و مـردي بـراي آوازه و شـهرت مـي     رسول اهللا! مردي 

                                                 

  4/0251و حاكم  296/ 2ترغيب  )1(
  نزد ابو داؤد )2(
  نزد ابو داود )3(
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پـس  ، ديـده شـود  ش از نظر جنگي تجنگد و مردي براي آن مي جنگد كه منزل
اهللا  بجنگـد تـا كلمـة   آنكـه  : نـد فرمود �رسول اهللا ؟ ستكدام يك در راه خدا

  . )1(ست)آن در راه خداپس ، شوديد) برتركلمة توح(
مـردي مـي   : گفت �به آنحضرت  روايت است كه مردي �از ابو هريره 

 �آوردن مـال دنيـا اسـت؟ پيـامبر      خواهد به جهاد رود ولي هـدفش بدسـت  
آنمرد سـه  ، بپرس �خدايامبردوباره از پ: ثوابي برايش نيست) گفتند(: فرمودند

(ثوابي بـرايش  : ندهر باري فرموددر �پيامبر، آمد و پرسيد �بار نزد آنحضرت
 � روايـت اسـت كـه او از پيـامبر     �عاص ال از عبداهللا بن عمروبن )2(نيست)
(اي : نـد فرمود �آنحضـرت . يا رسول اهللا! مرا از جهاد وجنگ آگاه كن: پرسيد

تـرا در روز   �خداونـد ، جنگيـدي  ثـواب  اگر باصبر واميد، عبداهللا پسر عمرو
طر ريا و شهرت و اگر بخا، دنماي ميمحشور صبرمند و اميدوار به ثوابش محشر

روز محشـر در زمـرة ريـا كـاران و      خداوند تعالي تـرا ، ديو زيادي مال رزمي
بر هر نيـت  ي عبداهللا پسر عمرو! ا، ه گان بخاطر مال حشر خواهد كردنبردكنند

وحالتي كه نبرد نمائي ويا اينكه كشته شوي خداوند ترا به همان نيت وحالـت  
: روايت شده كـه فرمـود   �خطاب الاز حضرت عمر بن  )3()حشر خواهد كرد

همانا ثواب اعمـال بـه نيـت بسـتگي دارد     : ندشنيدم كه فرمود �ول خدااز رس
پس كسي كه هجرت او بسوي خـدا  ، وهر كس نتيجة نيت خود را در مي يابد

و رسول او است (ثواب) هجرت بسوي خدا و رسولش را در مي يابد وكسـي  

                                                 

  سنن و مسلم )1(
  نزد ابو داؤد )2(
  نزد ابو داؤد )3(
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كه هجرتش بسوي دنيا باشد به آن ميرسد يـا هجـرت او بـراي ازدواج بـازني     
پس هجرت او بسوي چيزيست كه براي رسيدن بـه آن هجـرت نمـوده     ،باشد

  . )1(است)

  نيست بردارد از منمسلماني سالح  عليهكسيكه 

آنكه بر مـا سـالح   : ندفرمود �روايت است كه رسول اهللا �از ابو هريره 
حتي كسانيكه چـاقو   )2(از مانيست)، نيست و آنكه به ما خيانت كند از ما، كشد

، نـد نماي مـي نيزه و غيره را با خود حمل ، تير، دار مانند شمشير و يا اشياي تيغ
اشياي برنـده را در پـوش يـا    نمايند تا اذيتي به ديگران نرسانند و بايد  احتياط

 �سـالم  روايـت اسـت كـه پيـامبر بـزرگ ا      �از ابو موسـي  . ي بگذارندغالف
گذشت بايـد  يم از مسجد و يا بازار نيزهوياهرگاه كسي از شما با تير(: ندفرمود

و از  )3(ي از مسـلمانان اصـابت نكنـد)   باكس با دست خود بگيرد تا آنراسرنيزة 
شـريك آوردن بـه   : (گناهـان كبيـره  : ندفرمود �روايت است كه پيامبر �نسا

  . )4(خداو نافرماني پدر و مادر و كشتن نفس و سخن دروغ و ناهنجار است)

  است چيز همه بر مقدم �وپيامبرش �طاعت خداوند

آمـدم در   �من نزد آنحضرت: فرمود روايت است كه �ز عدي بن حاتما

��m¨�©�ª ت را تالوت مي نمودنـد حاليكه سورة برائ

                                                 

  متفق عليه )1(
  يهمتفق عل )2(
  متفق عليه )3(
  نزد نسايي )4(
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«�¬�®�¯�l)1( )علمـاي دينـي   ، حيان عالوه از خـدا يهوديان و مسي
و  آنهـا علمـا  : نـد پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفتـه انـد) سـپس فرمود   و

و ، ليكن حالل خـدا را بـه ايشـان حـرام    ، ندپيشوايان خود را عبادت نمي كرد
فرمـان ميبردنـد و    آنها نيـز از ايشـان  ، حرام خدا را به ايشان حالل مي نمودند

ـ فرماي مـي در روايت ديگري اينچنـين   )2(دين مي دانستند)از سخنان آنها را  : دن
ديگران هم كور كورانـه  و، كردندو حرام را حالل مي، (آري! حالل خدا را حرام

پس همـين عبـادت نمـودن علمـاي     ، ند و فرمان ميبردندرفت ميال ايشان به دنب
 �فرمـانبري خداونـد و پيـامبر بـزرگش    طاعـت و  )3(ديني و پارسـايان اسـت)  

و هر سخن يا امـري مخـالف فرمـوده    ، مردمان است همهمقدمتر و اولي تر از 
هرچند گوينـده  ، جايش كثافت داني است، باشد �و رسولش �هاي خداوند

روايت شده است كه فرمود � ز عليوا، انساني عاليقدري هم باشد ومصدرش
وفرمـانبرداري در   طاعت بلكه، (طاعت وفرمانبرداري در معصيت وگناه نيست

  . )4(نيك است) امور شايسته و
(طاعت پيشـوا  : روايت است كه فرمود� نسايي از علي و ودر نزد ابوداود

وچون بـه معصـيت وگنـاهي    ، كندنتا آنكه به گناهي امر . الزم استبرمسلمان 
  نيست)از وي جايز وفرمانبرداري اطاعت پس ، ودامر نم

: ميكند كه فرمـود  نقل �يمان از ابن عمراالشعب  كتاب در: بيهقيامام 

                                                 

  31/سوره توبه  )1(
  نزد ترمذي )2(
  ترمذينزد  )3(
  متفق عليه )4(
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در آنچه كه دوسـت دارد   بشنود واطاعت كند برشخص مسلمان الزم است كه(
، به معصيتي امر شـود وچون . مگر اينكه به معصيت امر شود، بد ميبرد نيا از آ

  نيست) بر وي الزم شنيدن وفرمانبرداري
زود  (بشـنويد! : نـد فرمود �روايت است كه پيـامبر   � اب بن ارتاز خب

پـس  ، است كه باالي شما فرمانرواياني مسلط گردد كه ستمگر ودروغگـو انـد  
پس هـر  ، ننماييد تصديقودروغهاي ايشان را آنها را ياري ندهيد ، شما در ظلم

، تصديق نمودان دروغ آنها را شد وسخنر ظلم وبيدادگري با آنها همكارد كسي
اطاعـت  بنـا بـر ايـن     )1(نخواهـد شـد)   روبـرو گز بـر سـر حـوض بـا مـن      هر

. جايز نيسـت  در آنچه كه گناه است، و پيشواياناقوام ي از بزرگان داروفرمانبر
ويا ، قبايل ومليت هاي ديگرعداوت ودشمني عليه ، اشتراك در جنگچنان هم

ومبارزه درين راه جنايت بزرگي است ، قبيله، مليت، نژادگرد هم آيي بر اساس 
ـ  هر واقعيمسلمان . شود ميقهر وغضب الهي سبب كه  ، مليـت ، ادژگـز درراه ن

، بلكه هدف ومرامش برتـري كلمـة توحيـد   ، زبان جنگ ومبارزه نميكند، رنگ
مسـلمان  ، يباشـد وتأمين امنيت وصـلح م ، ستم وبيدادگريظلم و توقف دادن به

واز ديـن  كرده مردمان منحرف وكفار مبارزه ، كوشد تا در مقابل مجرمينبايد ب
 را �پيـامبر بـزرگ اسـالم     پـاك  كتاب اهللا وسنت، وعقيدة خويش دفاع نمايد

اش همـان  و يگانـه نمونـه والگـوي زنـدگي     ، قرار دادهخويش  قانون ودستور
از اوامـر  ، مان راستينمسل. دنشپيشين در صدر اسالم با صالح ونيكوكار مردمان

داور وفيصـله گـر در   ، پيـروي مينمايـد   �ورسـولش  �خداونـد ودستورهاي 
رخ يـا اختالفـي    كشمكش گاههرده وب �قرآن وسنت پيامبر اسالم  تنها نزدش

                                                 

  نزد احمد )1(
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حـق  نهـاده  گـردن   �ورسولش  �باعدم دلتنگي وناراحتي به فرمان خدادهد 
 فـرامين الهـي و   بر را مقدم خاصاشان سخن، انتخاب واختيار را بخود نميدهد

فرمـوده   (هرگـاه سـخن مـن بـا    فرمايد:  مي: امام ابوحنيفه  .نميداند �رپيامب
  .ديوار زنيد)مرا گرفته به  سخن، كرد تصادف �پيامبر خدا

، دگـرد  مـي پذيرفته و رد  هركس سخن(: فرمايد مي: همچنان امام مالك 
هرگـز قابـل رد   كـه  د)نمو �آنحضـرت   مرقـد  اشاره به(مگر صاحب اين قبر 

  .نيست)
 بـرايم رسـيد و   �(هرگاه حديث رسول خـدا  : فرمايد مي: امام شافعي 

را  سـخن كسـي ديگـر   ، حـديث  از غيـر سـپس  ، صحت آن برايم ثابت گرديد
  .پس بدانيد كه عقل از سرم رفته است)، پذيرفتم
تعارض  سنت تصادم و مسلمان هر سخن يا امري را كه با قرآن و ،ينابنابر

دسـتور قـرار    وامور زندگي اش داور  همهرا در  اسالم شريعت، كردهرد، يدنما
انواع واشـكالش   همهبا  را روشهاي مليت خواهي ورأي ونظريه  گونههر، دهد

علقمـه   �پيامبر : فرمود روايت است كه �خدريالاز ابو سعيد . ترك مينمايد
كه مـن هـم    ،رضي اهللا عنهم اجمعين اصحاب كرام از برخي را با �بن مجزر

در نيمـة راه رسـيديم   هنگاميكـه  ، ندجهت مـأموريتي فرسـتاد  ، ضمن آنها بودم
. كردگي عبداهللا بن حذافه سهمي جدا نمـود تعدادي از سربازان لشكر را به سر

زمانيكـه در نيمـة راه رسـيد آتشـي     ، ي بوديمزاح عبداهللا بن حذافه مرد شوخ و
اطاعت من بر شما  سخن و آيا شنيدن. بزرگي را افروخت سپس به مردم گفت

 آنـرا شـما  اگر من شما را به كاري امر نمـايم  : فرمود، آري: الزم نيست؟ گفتند
طاعـت  ، حقـي كـه بـر شـما دارم     پـس : فرمـود ، بلـي ، انجام ميدهيـد؟ گفتنـد  
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 همـة شـما دريـن آتـش بپريـد! ابـو سـعيد       . وفرمانبرداري من بر شـما اسـت  
آنكـه عبـداهللا بـن     تـا ، ن شدندبعضي از مردم آمادة خيز زد: فرمود �الخدري

بنشينيد من بـا  : مودفر آنگه. كه آنها در آتش داخل ميشوندمتيقن شد � حذافه
 �هنگاميكه به مدينـه بـر گشـتند قصـه را بـه آنحضـرت       . شما شوخي نمودم

، معصيت امر نمايد (كسيكه شما را به گناه و: ندفرمود �حكايت نمودند پيامبر
اگر آنهـا داخـل آتـش    (: آمده چنينايت ديگرر روشما از وي فرمان نبريد) و د

  . يعني در آخرت نيز وارد آتش مي شدندميشدند دو باره بيرون نمي آمدند)

     ارزش واهميت مسلمان نزد حكومت اسالمي

اهتمام خاصي به اوضاع مسـلمانان   توخه و، پيروان آنها خلفاي راشدين و
ي را بهتر وگراميتر از لشكر حتي در جنگ ها يك فردي از لشكر اسالم، داشتند

  .  روم و دار وندار آنها مي دانستند
بـن مقـرن    نهاونـد نعمـان   زمينسـر  به سر لشـكر  �فاروق عمرضرت ح
بـن  بسم اهللا الرحمن الرحيم از طـرف بنـدة خـدا عمـر     : چنين نوشت �مزني

مـن حمـد   ، سـالم خـدا برتـو بـاد    ، مقـرن ال الخطاب امير مؤمنين به نعمان بن
كه جز او معبودي بحـق نيسـت برايـت عـرض ميـدارم      ، يكتا وسپاس خداوند

  وبعد!
هاوند گـردهم  ن زمينسر بمن اطالع رسيد كه تعداد زيادي از عجمي ها در

مسلمانان زير با . من برايت رسيد به كمك وياري خداوند ةهرگاه نام. آمده اند
نهـا  آنها را به جاهاي دشوار ونا هموار مران تا اذيتـي بـه آ  ، دستت حركت كن

، كفر آنها نگـردد سبب تا ، وايشان را از حقوق شان بي بهره ومحروم ننمانرسد 
، هيچگـاه آنهـا را داخـل ننمـا    ، و در آبهاي ايستاده كه امكان غرق شدن اسـت 
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  . )1(همانا يك فرد مسلمان در نزدم بهتر وگرامي تر از صد هزار دينار است
الي اش در غزه كـه  نامة به و �فاروق همچنان روايت شده است كه عمر 

، از حمـالت زمسـتاني بپرهيـز   (: حارث نام داشت فرستاد وفرمـود الجعونه بن 
  دار آنهاست)  از مسلمانان بهتر از روم و دار ونسوگند به خداوند كه يك مردي 

يني زيادي ماننـد  سر زم، وهنگاميكه مسلمانان بر لشكر فارس غالب شدند
سـپس اخبـار   ، شـان در آوردنـد   قم وكرمان را تحت تصـرف ، اصفهان، نهاوند

منين ميـر مـؤ  ين جنگ بـه ا ا يشهدا نام هاي آنهاو درضمن شهكاري وقهرماني
از شنيدن نام هاي شهدا غـم انگيـز گرديـد و بـه      �عمر، رسيد �فاروقعمر

وزمانيكـه نـام   ، يدگرد ميوبا شنيدن نام هر شهيد گريه اش اضافه تر . گريه آمد
بـه  : گريـه نمـوده فرمـود   ، خت ياد نمودندنمي شنا �شهداي را كه عمرآنعده 

آنهـا   �خداوندولي ، زياني نيست كه امير مؤمنين آنها را نمي شناسد هيچ آنها
را مي شناسد وبا نوشيدن جام شهادت خداوند به آنها شرف وافتخار بخشـيده  

  )2()دكرد!ناست وبا شناخت عمر چه كاري خواه
يـد تـا از اميـر مـؤمنين     كه والي شام بود اصـرار ميورز  �معاويه حضرت 

 �به عمرو بن العاص �عمر ضرتح، دوموافقة حمالت بحري را بدست آر
وهنگاميكـه از خطـر   . نامة نوشت تابحر وسواري درآن را به وي شـرح نمايـد  

(قسـم بـه ذاتيكـه    : نوشـت  چنـين  �بـه معاويـه   ، بحر آگاه شدامواج متالطم 
د مسـلمان سـهل   هرگـز در مـورد يـك فـر    ، را به حق فرستاده اسـت  �محمد

گرامي ، نزدم در مسلمان فرد و به خداوند سوگند كه يك، انگاري نخواهم كرد

                                                 

  از طنطاوي. �اخبار عمر )1(
  تاريخ اسالمي ـ محمود شاكر )2(
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  تر از دار وندار روم است)

  حرمت مسلمان بزرگتر ازحرمت كعبة شريفه است

اي كعبــه! (: كعبــة شــريفه را مخاطــب قــرار داده فرمودنــد �آنحضــرت 
مت مـؤمن بزرگتـر از   لي حرو، خداوند ترا ارجمند وبزرگ قرار داده استيقينا

  . )1(ست)تو
چقدر پرعظمتي وچه  خانه! كه يا(خوشا به تو : فرمودند �پيامبرهمچنان 

  . )2(كه حرمت مؤمن ارجمند تر از توست) يقيناًبسا حرمت داري! 
(نيست معبود : كعبة شريفه را مخاطب قرار داده فرمودند �همچنان پيامبر 

وچه بسـا  ، گوارا ويب وچه، در پاكيكعبه چق ياوتو ، بر حق جز خداوند يكتا
يقينـاً كـه   ، حرمـت مـؤمن بلنـد تـر از توسـت     ولـي  حرمت بزرگ را دارائـي!  

وبـد  ، خون وآبروي مـؤمن ، گمان مالوبي. ترا حرام قرار داده است �خداوند
  . )3(گماني به او را نيز حرام قرار داده است)

ي را از مسـلمان  فـرد  گـر ا(: چنـين ميفرمـود   �خطـاب  الهمچنان عمر بن 
  )4(جزيرة عرب در نزدم است) سرزمين بهتر از، چنگ كفار بيرون آرم

  ؟شود ميچه زماني خون مسلمان حالل شمرده 

ـ فرماي مي � اكرمپيامبر ريخـتن خـون شـخص مسـلمان كـه شـهادت       (: دن
ومن فرستادة اويم روا نيسـت مگـر بـه    ، نيستاهللا معبودي بر حق جز : ميدهد

                                                 

  نزد طبراني )1(
  نزد بيهقي در شعب االيمان )2(
  نزد طبراني )3(
  3/545كنز العمال  )4(
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زن بيوه ويا شوهر داريكه مرتكب ، ر بدل نفسكشتن نفس د: يكي از سه سبب
مرتـد شـده    -وترك كنندة (دين) كـه از جماعـت جـدا شـده باشـد     ، زنا شود

  )1()باشد
(امـر كـرده شـدم بـامردم     : نـد فرمود �روايت است كه پيامبر  �وازجابر

هرگـاه شـهادت   ، بجنگم تا شهادت دهند كه معبودي بر حقي جز خدا نيسـت 
حفظ نموده اند از من خونهـا ومالهـاي   ، ز خدا نيستدادند كه معبود برحقي ج

  )2(است) �وحساب (نهان) شان با خداوند، مگر بحق اسالم ،شان را
خواهـد  اد مي جنگد جايگاهش آتـش دوزخ  ژكسيكه در راه مليت ونپس 

هر نـزد  در ظا ندچهر، اد ومليت كاري زشتي استجنگ ومبارزه در راه نژ، بود
 �ســت كــه خداونــدآنبي ونيكــويي خــو، بعــض مــردم خــوب جلــوه كنــد

 خـوبي  نـد پندار وب مـي خمردم اما آنچرا ، باشنديد نموده يأت آنرا �وپيامبرش
از : ابـن اسـحاق  : بياييد به قصه ذيل گوش فرا دهيم، شده نمي تواندونيكي 

احد شخصي نا شناسـي   در غزوه: دروايت ميكن �از قتاده: عاصم ابن عمر
 در نزد بعدها هنگاميكه، اخت وارد جنگ شدبنام قزمان كه كسي او را نمي شن

قزمـان  . )وي از جمله دوزخيان اسـت (: ندمي فرمود، شداز وي ياد مي �پيامبر
توانست بـه تنهـائي هشـت يـا هفـت نفـر از       ، كه مردي نيرومند وشجاعي بود
، وهنگاميكـه خـودش زخـم برداشـت    . رسـاند بجنگجويان مشركين را به قتل 

سپس به يكي از خانه هاي بني ظفـر انتقـال داده    ،نتوانست به جنگ ادامه دهد
ي قزمان بخـدا سـوگند   ا: وي را توصيف نموده گفتندبعضي از مسلمانان ، شد

                                                 

  .متفق عليه )1(
  .متفق عليه )2(
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: او گفـت لـيكن  دادنـد   پاداش درآخرت او را مژده و، كه امروز خيلي رزميدي
اگر اينكار نبـودي  بخاطر دفاع از شرف قومم جنگيدم و؟ بخدا ده بخاطر چهژم

تيري را گرفت وخود كشي ، وچون زخمها وي را بيتاب ساخت ،نمي جنگيدم
  .  )1(نمود

بجـز  ، ديگـري  هـدف اين است حال آناني كه در راه وطن يـا نـژاد يـا هر   
لشـكر   صف هرچند در زير پرچم اسالم وحتي در، برتري دين خدا مي رزمند

  . و در رديف اصحاب ايشان بجنگند �پيامبر
نـژاد پرسـتي را   ، دين همگـاني اسـت   ،اسالم دين خداست: ادر مسلمانمرب

برتــري ميــان مردمــان در ، ســتدو در برابــر تعصــب مــي اي، مــردود ميشــمارد
نسـبت  برتو الزمست كه خويش را تنها و تنهـا بـه اسـالم    و، گاري استپرهيز
  :  گفتهچه خوب  شاعر، دهي

  

ــر ا  ــالم و غيـ ـــدرم اسـ ـــدري زپـ ـــدارم پـ   او نـ
ـــدر    ـــه در ب ـــيس هـم ـــيم و ق ـــخاربه تم   يافت

ـــردند    ـــوم ميكـ ــر بقـ ــال فخـ ــه جهـ   آن زمانكـ
ـــدري   ــي پ ـــود ب ـــاطل بنم ـــد و ب ــن حــق آم   دي
  در رة ديـــن خــدا قــوم پرســتي كفـــر اســت     
ــري  ــي هن ــد دارد و زشــت اســت ز هــر ب ــوي ب   ب

  

 ايكجـ  مي خواهيم تا مسلمانان را زير پرچم ايمان و توحيد �از خداوند 
  .  ومتحد گرداند
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