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 شهید دستغیب نبوت کتاب 

 پیشگفتار

ءٍ  بَشَرٍ مّن شَىْ  وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى»

.»...1 

آنان خدا را درست نشناختند که گفتند: خدا هیچ چیز بر هیچ »

 «.انسانى نفرستاده است

  هدف از بعثت انبیا، تكمیل آفرينش

لّ شأنه اين دستگاه عظیم خلقت را آفريده است تا موجود خداوند ج

پايان شناخته و  عاقل در زمین او را به وحدانیّت، حكمت و قدرت بى

طور که اين معنا از آيات متعدّد قرآن مجید  همان 2پرستش کند

چگونه ممكن است خداوند براى راهنمايى آنان  3شود. استفاده مى

ستد و براى يادآورى و اشتباهاتشان به اين هدف عالى، راهنما نفر

 در مبدأ و معاد،

______________________________ 
 .91انعام:  -(1)

                                                 
 .91انعام:  -(1)  1
نَس ِإَّلَّ لَِيْعُبُدونِ » -(2)  2  .56ذاريات: « َوَمآ َخَلْقُت ا ْلِْنَّ َوا ْْلِ
َََل اللَُّه الَِّذى َخَلَق َسْبَع سَ » -(3)  3 َُُواْ ََنَّ اللََّه  ُُنَّ لََِْعَل َْمُُ ََتْيََ ُُ ا ْْ ُُنَّ يَتََََََّّ َْْل ِِ ِم َْر ا ء  َقِديٌُ َوََنَّ اللََّه َقْد َََحاَط َُِكّل َش ْ  ُكّل َش ْ    ََوات  َوِمَن ا ْْ ًُ َِْل  .12طالق: « ء  
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 .56ذاريات: « وَمَآ خَلَقْتُ ا لْجِنَّ وَا لْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» -(2)

لُ ا لْأَمْرُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَموَاتٍ وَمِنَ ا لْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ» -(3)

ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ  کُلّ شَىْ  بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى

 .12طالق: « ءٍ عِلْمًا شَىْ

 6نبوت، ص: 

فرمايد. راستى که همین آيه شريفه براى پاسخ  هدايتشان نمى

آن طورى که  منكرين نبوّت کافى است که قدر خدا را ندانستند

خداوند، چیزى بر بشرى »سزاوار دانستن است؛ چون گفتند: 

شود اين جهان پهناور را براى غرضى  مگر مى«. نفرستاده است

بیافريند ولى به آن غرض، راهنمايى نفرمايد؟ لذا از جمله دلیلهاى 

عقلى بر لزوم نبوّت انبیا همین مطلب است که متمّم حكمت و مكمّل 

 بود. در بعثت انبیاست و گرنه آفرينش لغو مى غرض از آفرينش،

  علّت پیامبر نشدن مالئكه

از قديم در ذهن بشر اين مطلب وجود داشته که چرا خداوند براى 

را نفرستاده است، آن موجودات لطیف « مالئكه»هدايت بشر، 

روحانى که در کتابهاى آسمانى از آنها زياد نامبرده شده است و 
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کردند تا  ن نیز همین بود؛ يعنى بهانه تراشى مىيكى از ايراد مشرکی

طور که در قرآن از اين واقعیّت خبر  به پیغمبر ايمان نیاورند همان

؛ نظیر بهانه تراشیهاى ديگر که در سوره اسراء تذکّر 4 داده است

دهد و به اصطالح از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آيات  مى

 6نمودند. مطالبه مى 5 مقترحه

______________________________ 
...« وَقَالَ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَآ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَیْنَا الْمَلئِكَةُ » -(1)

 .21فرقان: 

اقتراح: بى انديشه سخن گفتن و به انديشه و قريحه خود، چیز  -(2)

تازه و نو آوردن، برگزيدن و اختیار کردن چیزى و به تحكّم چیزى 

 ى خواستن و ... )فرهنگ عمید(.از کس

پرسش از شهید آية اللَّه دستغیب در بحث نبوّت،  82در کتاب  -(3)

 مشروحاً در اين باره از روى استدالل بحث شده است.

 7نبوت، ص: 

 پیامبران علیهم السالم از جنس بشر

                                                 
ُُْجَوَن ِلَقآءَنَآ َلَْوََّل َُنَِّ » -(1)  4 َُ الَِّذيَن ََّليَت لِئَكُة َوقَا َُ َََلْيََا اْل ُقان: ...« َُ   .21ف
ُدن چيَّى و َه حتّكم چيَّى از كس  خَو  -(2)  5 حيه خَود، چيَّ تازه و نَو آوردن، َُگَّيدن و اخَيار ك ُهَگ َُيد(.اقرتاح: ىب انديشه سخن گفنت و َه انديشه و ق  اسنت و ...) ف
ُسش از شُيد آية اللَّه دسَغيب در حبث 82در كَاب  -(3)  6 ُوحاً در اين َاره از روى اسَدَّلُ حبث شده است. پ  نبَّوت، مش

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  4 

شكى نیست که براى هدايت کردن افراد بشر، بايستى پیغمبر در 

بان و عاداتشان آشنا بوده و با طرز نیكوترى که میانشان باشد، به ز

در آن اجتماع است، آنان را با پروردگارشان و قوانین الهى آشنا 

سازد و به تعبیر قرآن مجید: به حكمت و اندرز شايسته و مجادله به 

بايد پیامبر در میان مردم باشد تا او را بشناسند  7روش بهتر، بپردازد.

یرند. بشر عادى که از ديدن ملك نیز ناتوان و بتوانند با او انس بگ

تواند با او انس بگیرد و معارف و احكام را از او  است چگونه مى

فرمايد که بر فرض  طور بیان مى بگیرد؟ اين حقیقت را در قرآن اين

فرستاديم، باز لباس بشريّت به او  اگر ملك را بر آنان مى

 8پوشانديم. مى

  از نبى بايد حكى را خواستن

البتّه کسى که بنا ندارد زير بار دين برود، بر فرض مالئكه هم بر او 

تراشد مثلًا  به عنوان پیغمبرى، نازل شود باز ايراد ديگرى مى

شد خدا از خودمان بشرى را پیغمبر کند؟  گويد مگر نمى مى

گفتند  گرفتند و مى طور که ايرادهاى خنك بر بشريّت پیغمبر مى همان

  چگونه اين

                                                 
ََِظِة ا ْلََْسََِة َوجِدْْلُم َِالَِِّت ِهَ  ََْحَسُن   ادُْع ِإَل » -(1)  7 َْو َُ ِةَوا ْل َُ  .125حنل: ...« َسِبيِل َرََّك َِاْلِْْك
8  (2)- « ََ َعْلَُه َرُجاًل َوَلَلَبْسََا  ُِم مَّايَتْلِبُسَونَ َوَلَْو َجَعْلَُه َمَلًكا ْلََّ  .9انعام: « َلْي
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______________________________ 
سَبِیلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِوَا لْمَوْعِظَةِ ا لْحَسَنَةِ وَجدِلْهُم   ادْعُ إِلَى» -(1)

 .125نحل: ...« بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ 

انعام: « وَلَوْ جَعَلْنهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّايَلْبِسُونَ» -(2)

9. 

 8نبوت، ص: 

يا چرا  9رود؟ خورد و در بازارها راه مى پیغمبر است که خوراك مى

قرآن بر مرد اسم و رسم دار و ثروتمندى از مكّه يا مدينه نازل 

 11گرفتند که قبیله و عشیره ندارد! يا به صالح پیغمبر ايراد مى 10نشد؟!

افراد پست پیروان تو هستند وما »گفتند:  يا به نوح پیغمبر مى

و نظاير اين ايرادها که در البالى  12«.توانیم تو را پیروى کنیم! مىن

 خورد. آيات قرآن به چشم مى

؛ از پیغمبر بايد حكم خدا را «از نبى بايد حكى را خواستن»آرى 

خواست، اگر بهانه تراشى نباشد، مقصود از پیغمبرى پیغمبران را بايد 

                                                 
َْسََواِق » -(1)  9 ُِ هَذا الَُُّسَوُِ يَْأُكُل الطََّعاَم َوََيِْش  ِِف اْْ ُقان: ...« َوقَاُلَواْ َما  .7ف
َََل » ... -(2)  10 ُءَاُن  ََِظيم    َلَْوََّل نُتََُّّ هَذا ا ْلُق ُف: « َرُجل  ّمَن ا ْلَقُْيَتََْْيِ   .31زخ
ًُا ّمََّا َواِحًدا نتَََِّّبُعُه ََ » ... -(3)  11  .24قُُ: ...« َََش
َْرَذُلَونَ » ... -(4)  12 ُاء: « ََنُتْؤِمُن َلَك َواتتََّبَعَك اْْ  .111شع
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ند، باز همین شد دريافت و گرنه بر فرض مالئكه هم پیغمبر مى

 گرفتند. ايرادهاى خنك را مى

 پیامبران علیهم السالم برگزيدگان خداوند

گیرند: ثروت، مقام، شهرت، قبیله  میزانى که کوته نظران در نظر مى

و کثرت پیروان و نظاير اينهاست، هرکس ثروت و مقامش بیشتر باشد، 

امور  شود و کسى که فاقد اين در اجتماع و جامعه، بزرگ شمرده مى

 باشد، حقیر است.

______________________________ 
...« وَقَالُواْ مَالِ هذَا الرَّسُولِ يَأْکُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى الْأَسْوَاقِ » -(1)

 .7فرقان: 

« رَجُلٍ مّنَ ا لْقَرْيَتَیْنِ عَظِیمٍ  لَوْلَا نُزّلَ هذَا ا لْقُرءَانُ عَلَى»...  -(2)

 .31زخرف: 

 .24قمر: ...« أَبَشَرًا مّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ »...  -(3)

 .111شعراء: « أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ»...  -(4)

 9نبوت، ص: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  7 

امّا آنچه نزد خداوند و صاحبان خرد و انديشه صحیح و معتبر است 

است؛ از آلودگیها به دور و به صفات « فضیلت»و « پاکدامنى»

يده آراسته بودن است. پاکدامنى و فضیلت است که موجب پسند

باشد، لذا انبیا علیهم السالم از حیث پاکدامنى و فضیلت، نه  امتیاز مى

 ثروت و مكنت، يا مقام و شهرت، برگزيدگان اجتماع و جامعه بودند.

  وجوب عصمت انبیا علیهم السالم

حتماً معصوم در میان علماى شیعه، اتّفاق است که پیغمبران بايد 

باشند؛ يعنى از هر گناه کبیره و صغیره، چه عمداً و چه نسیاناً پاك 

هاى  باشند؛ زيرا بديهى است اگر پیامبرى، گناهى هر چند در گذشته

شود و عالوه بر  دور داشته باشد، اين براى او نقطه ضعفى شمرده مى

وزن  افتد، آن که بهانه تبلیغى بر علیه او به دست دشمنانش مى اين

 اجتماعى را که شأن يك رهبر الهى است، ندارد.

در مقرّرات استخدامى در همه ممالك از جمله شرايطش نداشتن 

تر باشد، اهتمام  سوء پیشینه است و هر چه اداره مربوطه حسّاس

دهد؛ اين يك روش عقاليى است که در  بیشترى به اين موضوع مى

 کند. میان بشر، فرمانروايى مى
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مأمور دولتى و يك کارمند معمولى نبايد داراى سوء  که يك جايى

پیشینه باشد، چگونه مأمور الهى، آن هم مأمور چنین امر عظیمى که 

 رسالت خداوندى است؛ با داشتن سوء پیشینه،

 10نبوت، ص: 

 امكان پیامبر شدن دارد؟

اگر پیامبرى سابقه خالف داشته باشد، چگونه با قدرت و جرأت 

گويند خودت  جلوگیرى کند؟ فوراً به خودش مى تواند از گناه مى

 مرتكب گناه بودى، پس چرا خودت باز داشته نشدى؟

از همه اينها گذشته، پیغمبر بايد روحى واالتر از ساير ارواح و نفسى 

تر از ساير نفوس داشته باشد، گناه موجب آاليش روح و  قدسى

 گردد. کدورت نفس مى

ماند تا  ى نفس پیامبر باقى مىآيا با ارتكاب گناه، قداستى برا

 بخواهد واسطه بین خالق و خلق گردد؟

  تماس انبیا علیهم السالم با مبدأ وحى

نفس »اعمال انسان به دنبال اعتقادات و ملكات است که همه از 

گیرد. وقتى بنا باشد کسى با مبدأ وحى؛ يعنى  سرچشمه مى« ناطقه
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لوّ و تجرّدى است که فوق ربّ العالمین در تماس باشد، حتماً داراى ع

 وضع معمولى مردمان است.

هاى مادّى، چگونه گفتار و  از چنین روح صاف و نفس مجرّد از علقه

زند؟ اصلًا منشأ و مبدأ غلط در او راه ندارد و  کردار ناشايست سر مى

اذهاب رجس شده و پلیدى از آنان رفته »به تعبیر قرآن مجید: 

 13«.است

______________________________ 
لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَهّرَکُمْ  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ»...  -(1)

 .33احزاب: « تَطْهِیرًا

 11نبوت، ص: 

  علّت استغفار انبیا علیهم السالم

پرسند اگر  آيد که مكرّر نیز مى جا شبهه ديگرى در ذهنها مى در اين

اند و به تعبیر ديگر، معصوم از هر گناهى  پیغمبر و امام، پاك

خواهند  گونه از خداوند پوزش مى باشند، پس چرا در دعاها اين مى

                                                 
ُِيُد اللَّهُ » ... -(1)  13 َا ُي ريًا ِإَّنَّ ُِ َُُكْم َتْط ُّ َََُكُم الُّْجَس ََْهَل اْلَبْيِت َويَُط  .33احَّاب: « لُِيْذِهَب 
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و در قرآن مجید نیز صريحاً به پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

 14«.از گناهت استغفار کن»فرمايد:  مى

  پاسخ علّامه مجلسى رحمه اهلل

داده که دو پاسخ آن مرحوم مجلسى چندين پاسخ براى اين مطلب 

15تر است. جالب
 

  پاسخ اوّل

اى از مباحات  که: ترك مستحب و انجام مكروه بلكه پاره يكى آن

شود؛ زيرا مقامشان بسى رفیع  نسبت به شأن ايشان گناه محسوب مى

؛ يعنى «ترك اولى»يا به تعبیر رايج « خالف بهتر»و شامخ است، پس 

ا انجام دادن چیزى که ترك انجام ندادن چیزى که انجامش بهتر، ي

 کردنش بهتر است، نبايد از آنان سر زند.

توقّعى که از عالم است از جاهل نیست، لذا گناه جاهل، زودتر 

  شود تا گناه عالم. و هر چه علم هم بیشتر شود، مسؤولیّت بخشیده مى

______________________________ 
 .55فر: غا...« وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ »...  -(1)

                                                 
 .55غافُ: ...« اْسََْغِفُْ ِلَذنِبَك وَ » ... -(1)  14
 .201/ 2سفيَة البحار:  -(2)  15
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 .201/ 2سفینة البحار:  -(2)

 12نبوت، ص: 

 گردد و مضمون روايت شريف اين است که: تر مى سنگین

که يك گناه از عالم  شود پیش از آن هفتاد گناه از جاهل بخشیده مى»

 «.بخشیده گردد

بديهى است در رأس علما، انبیا و ائمّه علیهم السالم هستند بلكه عالم 

لغزشهاى جزئى آنان، در حكم گناه ديگران مطلق ايشانند، لذا 

است، هر چند گناه نیست؛ مثلًا ترك نافله شب براى پیغمبر، يا امام، 

 شود ولى براى ديگران، نه. گناه شمرده مى

  پاسخ دوّم

پاسخ دوّم اين است که: حاالت پیغمبر و امام يكنواخت نیست، آن 

ها و  ن غشوههاى شب داشتند، آ استغراق و حالت خشوعى که نیمه

راز و نیازها را هنگام معاشرت با مردم و هدايت کردن آنان 

نداشتند، هر چند خود همین معاشرت و راهنمايى خلق، طاعت بود و 

برايشان واجب، امّا شكّى نیست که آن حالت قرب و استغراق در 

 تنهايى را نداشتند.
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پنداشتند و  انبیا علیهم السالم اين اختالف حال را براى خود گناه مى

 خواستند با استغفار جبران آن کمبود حال را بنمايند. مى

گواه اين توجیه نیز روايت شريفى است از حضرت خاتم األنبیاء صلى 

 فرمايد: اهلل علیه و آله که مى

کند )در اثر برخورد و گفتگو با افراد و رفع  دلم کدورت پیدا مى»

 در روز، نیازهاى ضرورى به واسطه جنبه بشريّت( و من

 13نبوت، ص: 

و در قرآن مجید، براى پیامبر صلى  16«.نمايم هفتاد مرتبه استغفار مى

اهلل علیه و آله شب هنگام را براى راز و نیاز به درگاه بى نیاز، 

 17تر دانسته است؛ چون در روز برايش سرگرمى زياد است. مناسب

  مقبول و پسنديده بودن انبیا از نظر ظاهرى و باطنى

از جمله شرايط پیغمبر آن »اند که:  از بزرگان ذکر فرموده بعضى

گیرى مردمان از او  است که به بیماريهايى که موجب نفرت و کناره

و علّتش را نیز در حكمت پیغمبرى ذکر « شود، مبتال نباشد مى

آيد، نبايد  کنند؛ يعنى چون پیغمبر براى راهنمايى مردم مى مى
                                                 

ُّة) سفيَة البحار:  -(1)  16  (.201/ 2ليغان َل  قلىب َو ّّن َّلسَغفُ اللَّه َالَُار سبعْي م
اِر سَ » -(2)  17 َُ  .7 -6مَّّّمل: « ْبًحا َطَوِياًل ِإنَّ نَاِشَئَة الَّْيِل ِهَ  َََشدُّ َوطًا َوََقتََْوُم ِقياًل* ِإنَّ َلَك ِِف الََّ
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و فرار کنند و در نتیجه نتواند وضعش طورى باشد که مردم از ا

طور صريح بر  مأموريّتش را انجام دهد. بعضى از اين بیماريها را به

و نسبت به بعضى ديگر به عنوان « بیمارى خوره»شمارند مانند  مى

 18سازند چون کورى و نابینايى. خالف مطرح مى

  متفاوت بودن معناى رسول و نبى

  خداوند گاهى از آنان بههاى  در قرآن مجید نسبت به فرستاده

______________________________ 
لیغان على قلبى وأ نّى الستغفر اللَّه بالنهار سبعین مرّة )سفینة  -(1)

 (.201/ 2البحار: 

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطًا وَأَقْوَمُ قِیلًا* إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ » -(2)

 .7 -6مّل: مزّ« سَبْحًا طَوِيلًا

 .565/ 2سفینة البحار:  -(3)

 14نبوت، ص: 

                                                 
 .565/ 2سفيَة البحار:  -(3)  18

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  14 

کند. اينك جاى اين پرسش است  تعبیر مى« نبى»و گاهى به « رسول»

شود، يا به دو معنا و يا به  که آيا اين دو لفظ بر يك معنا اطالق مى

 يكى هستند يا دو تا؟« نبى»و « رسول»تعبیر ديگر 

هم السالم رسیده اين است حسب رواياتى که از طريق ائمّه هدى علی

که نبى با رسول متفاوت است و مقام رسول باالتر و قدرت روحانیّتش 

شود و با  بیشتر است به قسمى که جبرئیل پیش روى رسول، ظاهر مى

تواند جبرئیل را  گويد امّا نبى، تنها در عالم رؤيا مى او سخن مى

وقتى در با اين ترتیب، هر رسولى، نبى نیز هست؛ چون  19ببیند.

بیدارى بتواند جبرئیل را ببیند و با او از روى مشافهه سخن گويد، 

طور که مضمون  تواند، همان پس در عالم رؤيا به طريق اولى مى

 ؛ امّا هر نبى، رسول نیست.20 طور است روايت ديگر همین

  ضرورت افضلیّت پیغمبران

  هچون پیغمبران براى تكمیل روحانیّت و معنويّت مردم برگزيد

                                                 
ُاهيم) سفيَة البحار:  -(1)  19 ُى ِف مَامه َل  حنَو ما راى إَ ّما الَىّب ي ُسَُو يأتيه جربئيل قباًل فرياه فيكّلُه َو  (.522/ 1ان ال
ُسَُو الّ َن زراره قاُ: سئلت ََا جعفُ َليه السالم َن قَُو اللَّه ََّّ وجّل و  -(2)  20 ُى ِف مَامه ويسُع الصَوت وَّل يعاين امللك وال ذى يسُع الصَوت كان رسَوًَّل نبّياً َّما الُّسَُو وما الَىّب؟ قاُ َليه السالم: الَىّب اّلذى ي

ُى وَّليعاين امللك) سفيَة البحار:  ُى يف املَام ويعاين امللك. قلت: اْلمام ما مََّلَه؟ قاُ: يسُع الصَوت وَّل ي  (.522/ 1وي
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______________________________ 
ان الرسول يأتیه جبرئیل قبلًا فیراه فیكلّمه وأمّا النبىّ يرى فى  -(1)

 (.522/ 1منامه على نحو ما راى إبراهیم )سفینة البحار: 

عن زراره قال: سئلت أبا جعفر علیه السالم عن قول اللَّه عزّ  -(2)

ما النبىّ؟ قال علیه السالم: النبىّ وجلّ وکان رسولًا نبیّاً أمّا الرّسول و

الّذى يرى فى منامه ويسمع الصوت وال يعاين الملك والرسول الّذى 

يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. قلت: اإلمام ما منزلته؟ 

/ 1قال: يسمع الصوت وال يرى واليعاين الملك )سفینة البحار: 

522.) 

 15نبوت، ص: 

رسند،  کماالت انسانیّت مى پیروى ايشان، بهبرکت  شوند ومردم به مى

لذا بايد خودشان از ديگران برتر باشند تا ديگران از آنان استفاده 

نمايند، پس اگر از حیث فضايل و کماالت در میان امّت از ايشان 

برترى وجود داشته باشد، به حكم عقل امكان ندارد اين مدّعى نبوّت 

ه بايد از لحاظ صفات کمالى بر افضل از خودش مبعوث باشد، بلك

مانند: حلم، جود، عفو و حیا سر آمد امّتش باشد. براى نمونه، از 
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هايى  حاالت و صفات حضرت خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله نمونه

 شود: نقل مى

  عفو هنگام قدرت و حلم به جاى درگیرى -1

، عفو کمال بزرگوارى انسان در اين است که در عین قدرت بر انتقام

کند و در حالى که توانايى درگیرى دارد، بردبارى نمايد، اين 

دستور العملى است که قرآن مجید به همه پیروانش داده هر چند 

شخص خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله را مخاطب قرار داده و 

 فرمايد: مى

اجراى  21«.عفو را بگیر و به نیكى فرمان ده و از نادانان رو بگردان»

ن دستور خداوندى را در روش محمّد صلى اهلل علیه و آله به اي

ديد، جز  يابیم، با آن همه ناماليماتى که از مشرکین مى خوبى در مى

صبر از او سراغ نداريم و جز بردبارى در برابر جهل آنان، کارى 

 کرد. نمى

  عذرخواهى از خداوند به جاى نفرين -2

هاى پیشین پیامبراکرم صلى اهلل که کفار و مشرکین مكّه دندان هنگامى

 علیه و آله را
                                                 

ِلْيَ » -(1)  21 ُِ ََِن ا ْْل  ِْ ُِ َْ ُاف: « ُخِذ ا ْلَعْفََو َوَُْمُْ َِاْلُعُِْف َوََ  .199اَ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  17 

______________________________ 
 .199اعراف: « خُذِ ا لْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ا لْجهِلِینَ» -(1)

 16نبوت، ص: 

در جنگ احد شكستند، بر يارانش سخت گران آمد، از او خواستند تا 

 ولى حضرت فرمود:مشرکین را نفرين فرمايد؛ 

ام بلكه خواننده به سوى  من براى بسیار لعن کننده فرستاده نشده»

ام. خداوندا! قوم مرا هدايت  خداوند و براى رحمت فرستاده شده

دانند )که من خیرخواه آنان هستم و فرستاده  فرما؛ زيرا ايشان نمى

 22«.به حق توأم(

  و آله برخى از ويژگیهاى اخالقى پیامبر صلى اهلل علیه

اللّهمّ اهد » اند در جمله: طور که بعضى از بزرگان فرموده همان

 چند نكته جالب وجود دارد: «قومى فإنّهم ال يعلمون

  عفو و مهربانى -1

که: پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله از نفرين کردنشان در  نخست آن

م فرمايد، سپس بر آنان ترحّ برابر اين ستم گذشت نموده و عفو مى

                                                 
 (.412/ 1فقاُ صل  اهلل َليه و آله: إّّن مل ََعث لعاناً ولكىن َعْت داَياً ورمحة الّلُم اهد قَوم  فإهنم َّل يعلَُون) سفيَة البحار:  -(1)  22
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خداوندا! »فرمايد:  فرموده دعايشان نموده و شفاعتشان کرده مى

آنگاه سبب شفقت و رحمتش را نیز بیان فرمود که « هدايتشان فرما

 اينان وابسته به من هستند و با من خويشاوندند.

خواهد که چون اينان جاهلند  در آخر نیز عذر نافرمانى آنان را مى

ها را عقوبت نكن بلكه هدايت کنند، خداوندا! آن با من چنین مى

 فرما.

______________________________ 
فقال صلى اهلل علیه و آله: إنّى لم أبعث لعاناً ولكنى بعثت  -(1)

/ 1داعیاً ورحمة اللّهم اهد قومى فإنهم ال يعلمون )سفینة البحار: 

412.) 

 17نبوت، ص: 

 و به راستى چقدر جاى امیدوارى است. به قول آن شاعر:

  دوستان را کجا کنى محروم
 

  تو که با دشمنان نظر دارى

 

 يا به قول سعدى شیرازى:

چه غم ديوار امّت را که 
 

چه باك از موج بحر آن را 
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  که باشد نوح کشتیبان  باشد چون تو پشتیبان

 

  بخشودن سرکشان قريش -2

را با  که مكّه معظّمه پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله پس از آن

قدرت هر چه تمامتر فتح کرد وسران قريش و گردنكشان مكّه را 

با »دستگیر فرمود، در مجمع آنان حضور يافت و از خودشان پرسید: 

 «.شما چگونه رفتار نمايم؟

 آنان هم بزرگوارى حضرتش را يادآور شدند.

گويم که برادرم يوسف )به برادرانش(  من به شما آن مى»فرمود: 

ز سرزنش و مالمتى بر شما نیست و همه شما را گفت که امرو

با آن همه جناياتى که مرتكب شده بودند، حاال که بر  23«.بخشیدم

 بخشد. گیرد بلكه مى آنان پیروز شده، انتقام نمى

  چقدر افرادى که حكم اعدامشان را صادر فرموده بود ولى آنان

                                                 
ُيب َليكم َى َّل تأنيب َليكم وَّل ََب) سفيَة البحار: فقاُ صل  اهلل َليه و آله: َق -(1)  23  (.412/ 1َُو كُا قاُ َخ  يَوسف َّل تْ
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______________________________ 
یه و آله: أقول کما قال أخى يوسف ال تثريب فقال صلى اهلل عل -(1)

 (.412/ 1علیكم أى ال تأنیب علیكم وال عتب )سفینة البحار: 

 18نبوت، ص: 

 24پشیمان شده و اظهار اسالم کردند و از آنان درگذشت.

  حیاى فوق العاده -3

است تا آنچه را ناخوش دارد « حیا»از صفات پسنديده در انسان 

ودش نگه دارد و به اصطالح، خودش را غافل آشكار نكند بلكه در خ

 نشان دهد و چشم پوشى کند و به رخ طرف نكشد.

اين صفت کمالى در شخص خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله به حدّ 

شد؛ مثلًا برخى از  کمال بود و در موارد متعدّد از حضرتش آشكار مى

و سپس  خوردند جا طعام مى آمدند و در آن اش مى مردم در خانه

نشستند و از اين طرف و آن طرف  جا مى مدّت طوالنى در همان

گفتند و وقت عزيز رسول خدا  مانند مجالس عادى خودشان سخن مى

آزردند. آيه  صلى اهلل علیه و آله را گرفته و روح لطیفش را مى

 شريفه نازل شد و فرمود:

                                                 
مُ َقَلُم) سفيَة البحار:  -(1)  24  (.412/ 1َف  َن مجاَة كْرية َعد ان كان ََاح دمُم َو
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از که طعام خورديد، برخیزيد و پراکنده شويد و سخن  پس از آن»

آزارد و پیامبر از شما حیا  جا نگويید؛ زيرا پیغمبر را مى جا و آن اين

از بس پیامبر با حیا  25«.کند که بگويد شما اينك مزاحم من هستید مى

داد و از محروم  خواست به او مى بود، هرکس از او چیزى مى

 26فرمود. کردنش حیا مى

______________________________ 
کثیرة بعد ان کان أباح دمهم وأمر بقتلهم  عفى عن جماعة -(1)

 (.412/ 1)سفینة البحار: 

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتْنِسِینَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ کَانَ »...  -(2)

 .53احزاب: ...« يُؤْذِى النَّبِىّ فَیَسْتَحْىِ مِنكُمْ 

شیئاً إلّاأعطاه  کان صلى اهلل علیه و آله حیّیاً ال يسئل -(3)

 (.230/ 16)بحاراألنوار: 

 19نبوت، ص: 

  عدم توبیخ و تذکّر کريمانه -4

                                                 
َُْم َفانََِشُُواْ َوََّل ُمْسََِِْسَْي ْلَِِديث  ِإنَّ َذِلكُ » ... -(2)  25 ُْ  .53احَّاب: ...« ْم َكاَن يُتْؤِذى الََّىبّ فَتَيْسََْحِ  ِمَُكْم فَِإَذا َطِع
 (.230/ 16كان صل  اهلل َليه و آله حّيياً َّل يسئل شيئاً إَّّلََطاه) حباراْنَوار:   -(3)  26

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  22 

پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله در حضور طرف، به چیزى که او را 

فرمود به خاطر حیا و کرامت نفسى که  خوشايند نبود مخاطبش نمى

زم بود رسید و ال که چیز ناپسندى از کسى به او مى داشت و هنگامى

فرمود: چرا فالن شخص چنین کرده  تذکّر بفرمايد، صريحاً به او نمى

کنند، يا چنین  فرمود: چرا بعضى از افراد چنین مى است بلكه مى

که مرتكب منكر را نام  فرمود بدون اين گويند؛ يعنى نهى مى مى

 ببرد.

 مالطفت و نرمى در گفتار -5

ب خشن که خشونتش نرمى در گفتار و کردار پیامبر با آن عر

را  اى است که قرآن آن مخصوصاً در آن ايّام زبانزد بود، خود معجزه

 فرمايد: شمارد و مى از رحمت خداوند مى

اى پیامبر! به برکت رحمت الهى، در برابر مردم، نرم )و مهربان( »

شدى، اگر تند خو و سخت دل بودى، از اطرافت پراکنده 

داد،  ز اخالق نیك دستور مىبه آنچه ديگران را ا 27«.شدند مى

فرمود:  کرد؛ مثلًا اگر به ديگران مى خودش به نحو کامل رفتار مى

                                                 
ا َرمْحَة  ّمَن اللَِّه لََِت َْلُْم َوَلَْو ُكََت َفظًّا َغِليَظ ا ْلَقْلِب ََّلنَفضَُّواْ » -(1)  27 َُ ُان: ...« ِمْن َحَْوِلَك فَِب  .159آُ َُ
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خودش بديهاى مشرکین را که به او  28«به آنچه بهتر است، پاسخ ده»

  کردند، با عفو و حلم

______________________________ 
نتَ فَظًّا غَلِیظَ ا لْقَلْبِ لَانفَضُّواْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُ» -(1)

 .159آل عمران: ...« مِنْ حَوْلِكَ 

 .34فصّلت: ...« ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ »...  -(2)

 20نبوت، ص: 

داد به حدّى که  بلكه در بعضى موارد با احسانهاى بسیار، پاسخ مى

 شد. طرف شرمنده مى

ى اهلل علیه و آله را خدمت ده سال رسول خدا صل»انس گويد: 

کردم، در اين مدّت هرگز به من اف، يا کلمه ناهنجارى نفرمود و  مى

خاطر کارى که کردم، نفرمود چرا کردى و به خاطر چیزى که  به

 29«.انجام ندادم، نفرمود چرا نكردى

  مالطفت با ا نَس

                                                 
 .34فّصلت: ...« اْدَفْع َِالَِِّت ِهَ  ََْحَسُن » ... -(2)  28
ُسَْي فُاقاُ ل اف قط وما قاُ لش  َن َنس قاُ: خدمت رسَُو -(1)  29  (.415/ 1ء تُكَه مل تُكَه) سفيَة البحار:  ء صَعَه مل صَعَه وَّل لش  اللَّه صل  اهلل َليه و آله َش
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رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به ظرف شیرى »همچنین انس گويد: 

گذاشت و گاهى يك  کرد و مقدارى هم براى سحرش مى ار مىافط

گذاشت و میل  خوراك شیر بیشتر نداشت و گاهى نان را در آن مى

فرمود، شبى شیر را برايش آماده کردم ولى پیغمبر صلى اهلل  مى

علیه و آله دير کرد، گمان کردم بعضى از يارانش او را دعوت 

 اند، پس آن شیر را نوشیدم. نموده

غمبر صلى اهلل علیه و آله پس از ساعتى از شب آمد )و چیزى پی

نفرمود( از بعضى از همراهانش پرسیدم آيا پیغمبر صلى اهلل علیه و 

 آله در جايى افطار فرموده است؟

گفت: نه، آن شب را جز خدا کسى نداند چه بر من گذشت از غصّه 

 واهد و نیابد.که پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از من آن شیر را بخ اين

پس رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آن شب را گرسنه به سر برد و 

  روز را روزه

______________________________ 
اللَّه صلى اهلل علیه و آله عشرسنین  عن أنس قال: خدمت رسول -(1)

ء ترکته لم  ء صنعته لم صنعته وال لشى فماقال لى اف قط وما قال لشى

 (.415/ 1البحار: ترکته )سفینة 
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 21نبوت، ص: 

داشت و از من از شیر نپرسید و تاکنون از آن مطلب سخنى به میان 

 30«.نیاورده است

  کتابى بزرگ در حجمى اندك

کتاب حاضر که در بحث نبوّت و حاصل يازده مجلس سخنرانى 

حضرت آية اللَّه شهید سیّدعبدالحسین دستغیب در ماه مبارك 

شیراز است، به راستى با حجم اندکى که رمضان، در مسجد جامع 

 دارد، کتابى بزرگ با محتوايى بس واال تحويل ما داده است.

بیان رسا و شیوا با داستان و مثال، همراه با آيات و اخبار، اين کتاب 

ترين آثار آن شهید بزرگوار ساخته که با بحثهاى فشرده  را از شیرين

 خن رفته است.و جالب از نبوّت عامّه و سپس خاصّه، س

  نیاز بشر به قانون

کند که بشر چون طبعاً مدنى و  نخست از روى دلیل عقل ثابت مى

خواهى نخواهى اجتماعى است، پس نیاز به مقرّراتى دارد تا در 

موارد اصطكاك منافع، طبق آن مقرّرات عمل شود و از حیث 

                                                 
 .415/ 1سفيَة البحار:  -(1)  30
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ت ابدى معنويّت نیز هر فردى نیاز به راهنما داشته تا بتواند به سعاد

 خويش برسد.

  با توجّه به تاريخ« قانون ازدواج»سپس با ذکر مثالى چون 

______________________________ 
 .415/ 1سفینة البحار:  -(1)

 22نبوت، ص: 

سال قبل از شهادتش بوده، بديهى است در  25اين سخنرانیها که در 

ين قانون باشد، لذا از نارسايى ا زمان ستمشاهى محمّدرضا پهلوى مى

گیرد که قانونگذار حتماً بايد  دهد و نتیجه مى وامثالش داد سخن مى

ها و براى همه جاها محیط  بر مصالح و مفاسد امور در همه دوره

باشد، از اين گذشته بايد فردى بى غرض و داراى قوّه مجريّه باشد و 

است به راستى که قوّه مجريّه در قانون الهى تنها توسّط انبیا قابل اجر

را اجرا  و هر فرد معتقد نیز ملزم است در تنهايى، يا در جمع، آن

 نمايد.

  لزوم عصمت انبیا علیهم السالم
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کند که  در انبیا را يادآور شده ثابت مى« لزوم عصمت»پس از آن 

باشد، نه  را داشته تواندرهبرى معنوى مردم غیرمعصوم نمى

اشتباه نیز الزمه تنهاعصمت از گناه بلكه عصمت از سهو و خطا و 

 انبیاست.

شود که اين  آنگاه برترى انبیا را نسبت به پیروانشان يادآور مى

 برترى، مطابق عقل است و غیر آن قابل قبول نیست.

از اين گذشته، ادّعاى مدّعى نبوّت بايد با عقل سازگار باشد، پس 

باشد،  اقانیم ثالثه در مذهب نصارا چون برخالف ضرورت عقل مى

ست و هرگز حضرت مسیح علیه السالم چنین ادّعايى را باطل ا

نفرموده است، يا مثلًا ادّعاى پیغمبرى پس از حضرت محمّد صلى اهلل 

 علیه و آله از ادّعاهاى باطل است که نبايد به آن گوش فرا داد.

 23نبوت، ص: 

  سخن از معجزه و حقیقت آن

شكافد  مىرا  آيد و حقیقت آن سخن به میان مى« معجزه»سپس از 

اى از قدرت حق است که خرق عادت نموده،  که عبارت از رشته

 نمايد. ديگران را از آوردنش عاجز مى
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معجزه »و « معجزه موقّت»نمايد؛  را بر دو قسم تقسیم مى آنگاه آن

و سپس بحث را به مناسبت خاصّى به نبوّت خاصّه و « باقى و ابدى

 -کشاند و از قرآن آله مىپیغمبرى خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و 

براى دين جاويد آن حضرت،  -اين معجزه باقى و ابدى پیامبر اکرم

 گويد. سخن مى

 سخن از علوم مختلف در قرآن مجید

بخوريد و »؛ 31...«کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ »...  از علم طب در آيه:

تّصل بودن و خبرهايى از علم هیئت چون م« بیاشامید و اسراف نكنید

اش به  کرات در ابتدا و گردش همه و حرکت خورشید با منظومه

سوى ستاره وگا و حرکت گهواره گونه زمین و کوههايى که 

نگهدارنده و چون میخهاى کوبنده شده در زمین هستند، به قدر 

 گويد. کافى سخن مى

هايى از فقه مانند نبودن حكم حرجى در اسالم وگرو  سپس نمونه

 شود. قرض براى تضمین، به عنوان مثال يادآور مىگرفتن در 

  کند و سپس نتیجه اى ذکر مى از آيات اخالقى قرآن نیز نمونه

                                                 
ُاف:  -(1)  31  .31اَ
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______________________________ 
 .31اعراف:  -(1)

 24نبوت، ص: 

گیرد که اين همه علوم از مردى استاد نديده و مكتب نرفته آيا  مى

 شود که اينها معجزه نباشد؟ مى

 هايى از خبرهاى غیبى قرآن مجید نمونه

دهد. نخست خبر داد از  آنگاه از خبرهاى غیبى قرآن مجید خبر مى

را  اى کوچك از آن توانند مثل قرآن بلكه سوره که هرگز نمى اين

 ترين اعراب از آوردنش اظهار عجز نمودند. بیاورند چنانچه فصیح

معظّمه و از خبر بازگشت محمّد صلى اهلل علیه و آله به مكّه 

« حمالة الحطب»نگهداشتنش از دشمنان متعدّد و حفظش به ويژه از 

اش در شب هجرت و از سحر مشرکین و چشم زخم آنان و  دارى و نگه

 از توطئه قتل آن حضرت در شب عقبه، سخنهاى قابل توجهى دارد.

همچنین قرآن کريم خبر از پراکندگى لشكريان کفّار در احزاب و 

کردن اموالشان بر علیه اسالم و از تصرّف ايران، حسرتشان از خرج 
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روم و يمن توسّط مسلمانان و امنیّت و آزادى ديندارى پس از فشار و 

 دهد. ناراحتى، خبر مى

  رفع اتّهام از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله توسّط يك عالم شیعى

گويد که چگونه از کنار پاپ، يك عالم  سخن مى« فخر االسالم»از 

گويد.  اند، پاسخ مى خیزد و شبهاتى که نصارا وارد کرده یعى بر مىش

  از آن جمله تهمت هوسناك بودن پیامبراکرم صلى اهلل علیه و آله

 25نبوت، ص: 

 بخاطر ازدواج با زنان متعدّد.

 25در پاسخ چنین گفته که: پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله تا 

مجرّد زندگى کرد و  -استکه دوران فوران و اوج شهوت  -سالگى

سال ديگر با او زندگى  25اى ازدواج و  پس از آن، با بیوه چهل ساله

 نمود و همسر ديگرى انتخاب نكرد.

پس از رحلت حضرت خديجه، پیامبر به خاطر مصالح متعدّدى از آن 

جمله سرپرستى زنان بیوه، يتیمان، تحبیب قلوب و کمك در تبلیغ 

که اکثراً بیوه و صاحب فرزندانى چند  احكام اسالم، با همسرانى

بودند، ازدواج فرمود و با عدالت بى نظیرش در میان همسران، 
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معنويّت خودش را نشان داد که در امر زناشويى نیز هیچ تفاوتى 

حتّى میان بانوان پیر و جوان خود، نگذاشت و تنها اجراى دستورات 

 خدا را مورد نظر داشت.

 حمّالة الحطب و ...سرنوشت دهشتناك ابولهب، 

آنگاه به دنبال خبرهاى غیبى قرآن، از ايمان نیاوردن ابولهب و 

که  دهد و در نتیجه از جهنّمى بودن هر دو و اين همسرش خبر مى

ثروت ابولهب به دردش نخورد و از مرگ اسفبار و جنازه معطّل 

 آگاهاند. اش بر روى زمین، ما را مى شده

ه قرآن و اسالم، کثرت امّت و کثرت نسل وبعد، از کوثر و خیر کثیر ک

  گويد و از مژده ثروتمند شدن و حوض کوثر باشد، سخن مى

 26نبوت، ص: 

اش خبر  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و بى نسل ماندن شماتت کننده

 دهد. مى

سپس از سوره روم و خبر از پیروزى رومیان اهل کتاب بر ايرانیان 

دهد و داستان گروبندى  بر مىآتش پرست پس از شكست آنان خ

 شود. ابوبكر و حكم فقهى آن را به مناسبت، يادآور مى
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  شفا يافتن مجروحان با آب دهان پیامبر صلى اهلل علیه و آله

در بحث ديگرى از معجزات بى شمار پیامبر اکرم حضرت محمّد صلى 

به  -گويد که چگونه آب دهان مبارکش اهلل علیه و آله سخن مى

معجزه بودنش ثابت است و در جنگها اعضاى جدا  -نوىتواتر مع

داد نظیر پاى معاذ که  شده مجروحین را با آن، اتّصال داده، شفا مى

 به همین ترتیب شفا يافت.

کرد،  کند که هر دعايى مى آنگاه از معجزات زبان مبارکش بحث مى

شد حتّى در زنده کردن دو پسر انصارى میزبان خود و  مستجاب مى

ندى پسر عمويش جعفر بن ابى طالب به برکت دعاى او و ثروتم

 خبرهاى غیبى درباره خاندانش و ديگران سخن رفته است.

  شاهد، بشیر و نذير بودن حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله

 32...«.إِنَّآ أَرْسَلْنكَ شهِدًا »...  کردن آيه: درفصل ديگرى باعنوان

 علیه و آله را متذکّر وجوه مختلف شاهد بودن محمّد صلى اهلل

 شود. مى

______________________________ 
 .45احزاب:  -(1)

                                                 
 .45احَّاب:  -(1)  32
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 27نبوت، ص: 

وقدرتش نشانه  برخداست، علم آرى، محمّد صلى اهلل علیه و آله گواه

اش مظهر صفات الهى  پايان خداوندى و صفات کمالیّه علم وقدرت بى

 است.

؛ مانند بخشیدن وحشى شود هايى يادآور مى از عفو و گذشتش نمونه

قاتل عمويش )حمزه( و کافرى که پیامبر را تنها ديد و حمله کرد ولى 

 مغلوب شد و پیغمبر او را بخشید.

هايى درباره  ها و ترساندنهاى پیامبر اکرم نیز نمونه از مژده

نیكوکاران به يتیمان و خورندگان مال آنها و همچنین نسبت به کسبه 

پس مژده و بیم براى زنهاى مطیع شوهر و درستكار و خیانتكار و س

 شود. بى حجابها يادآور مى

  هدف انبیا علیهم السالم تكامل انسانیّت

رود که با استشهاد به  در آخرين بخش، از هدف بعثت انبیا سخن مى

آيه قرآن کريم، تكامل انسانیّت و حیات حقیقى را هدف از بعثت 

 شمارد. مى
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نباتى، حیوانى و انسانى را تشريح با بیان شیرينى، اقسام حیات 

داند و براى تنوّع در  کند و حیات انسانى را نتیجه نور معرفت مى مى

با مرد انصارى سخن به میان « ابو دحداح»مطالب از داستان 

و دعاى آن زاهد به شرط توبه « يعقوب صفّار»آورد و از بیمارى  مى

د که ذلّت در پروران گويد و به راستى مى و آزادى زندانیان مى

 نافرمانى خداست.

 28نبوت، ص: 

  ارتباط حیات حقیقى با آل محمّد صلى اهلل علیه و آله

هاى اقسام حیات سخن گفته، اهمّیّت حیات  در آخرين بحث، از نشانه

کند که موت حیوانى مهم  انسانى را يادآورد نموده و روشن مى

 فرمايد: نیست بلكه مرگ دل مهمّ است و قرآن مى

توانى به مرده چیزى  زنده را بترسانى نه مرده را و تو نمى تا»

 «.بشنوانى

کند تا به دنبال سبب حیات انسانى  و بالجمله، خواننده را تحريك مى

را در ارتباط با آل محمّد صلى اهلل علیه و آله  برآيد و آن

 شناساند. مى
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  حضرت محمّد و على علیهما السالم پدران امّت

نى؛ يعنى محمّد و على علیهما السالم سخن از حقوق پدر روحا

گويد که بیش از حقوق پدر جسمانى است و مردم را تشويق  مى

کند که در قلعه محكم واليت، درست در آيند و به نداى خواننده  مى

 الهى، پاسخ مثبت دهند.

در خاتمه، با ذکر داستان اعمش و شفاى کنیز نابینا به برکت واليت، 

شفاى چشمهاى باطن به مراتب مهمتر است که آن گیرد که  نتیجه مى

 فراهم است.« واليت»هم به برکت 

کتابى بزرگ، »اينك خواننده عزيز! خود داورى کن که راست گفتم: 

و راستى که منافقین از خدا بى خبر چگونه « در حجم اندك

اش  شخصیّتى را از ما گرفتند که تنها يادگار يازده مجلس سخنرانى

  اين

 29: نبوت، ص

 همه مطلب جالب و نافع براى جامعه و اجتماع ماست.
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درود و رحمت بى پايان خداوند به روان او و نوه و همراهانش باد و 

لعنت و نفرين جاودان بر قاتلین او و منافقین، آمین يا ربّ العالمین 

 بمنّه وکرمه.

 1361مرداد ماه  -شیراز

  سیّدمحمّدهاشم دستغیب

 30نبوت، ص: 

 

 یامبران، انكار خداوندانكار پ

 

ءٍ  بَشَرٍ مّن شَىْ  وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى»

.»...33 

گونه که سزاوار قدر  فرمايد آن اى که تالوت شد، مى در آيه شريفه

که گفتند: خداوند بر بشرى،  را تقدير نكردند هنگامى خداست، آن

 ستاده است.چیزى نفر

                                                 
 .91انعام:  -(1)  33

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  37 

که منكر پیغمبرى پیغمبران الهى هستند، خدا را به  يعنى کسانى

اند و در حقیقت، انكار پیغمبران، به انكار خداوند  حكمت نشناخته

 برگشت دارد.

کسى که خدا را شناخت و دانست که همه کارهايش از روى مصلحت 

کند خداوندى که عادل است، مقتضاى  و حكمت است، يقین مى

ين است که انسان را سرگردان نگذارد بلكه راهنمايان و راه عدلش ا

  يافتگانى را به سوى بشر بفرستد که انسان را به آنچه

______________________________ 
 .91انعام:  -(1)

 31نبوت، ص: 

برايش آفريده شده؛ يعنى يكتاشناسى، يكتا پرستى، اخالق فاضله و 

ك، اخالق ناپسند و کارهاى اعمال صالحه بخواند و از کفر، شر

 ناشايست باز دارد.

اگر پیغمبران براى آگاهى بشر از بهشت و جهنّم نیايند، ظلم و خالف 

 حكمت است.

 وحى، تنها راه ارتباط با عوالم ديگر
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هرکس بخواهد خدايش را بشناسد و از انحرافات عقیده نجات يابد، 

ر، راهى جز ندارد. بشر، براى معرفت عوالم ديگ« وحى»راهى جز 

وحى الهى توسّط انبیا علیهم السالم راه ديگرى ندارد، پس مقتضاى 

حكمت الهى اين است که براى راهنمايى بشر به سوى خیر و صالح، 

 پیغمبرانى بفرستد.

از اين گذشته، براى زندگى مادّى دنیوى نیز وجود انبیا علیهم السالم 

ح بیشتر اين ضرورى است و نبودنشان خالف حكمت است. براى شر

 کنیم. موضوع، مطالبى را بیان مى

  نیاز بشر به زندگى اجتماعى

است. بشر، « اجتماعى»شكّى نیست که زندگى بشر، به صورت 

تواند تنها زندگى کند؛ ولى زندگى بسیارى از حیوانات  باألخره نمى

انفرادى است؛ چون نیازهايشان محدود است؛ مثلًا نیازى به لباس 

 کند پوست، يا پشم، يا پر و کرك آنها را کفايت مىندارند، همان 

 32نبوت، ص: 

و مسكن آنها نیز در درخت، يا النه در جوف زمین، يا در میان جنگل 

 و بیابان و کوههاست.
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خداوند خوراك آنها را نیز به طور طبیعى برايشان معیّن فرموده 

باز  اند و سیر به آن آيند، گرسنه است؛ صبح که از النه بیرون مى

 گردند و نیازى به اجتماع ندارند. مى

برعكس، انسان، اجتماعى است و به يكديگر نیازمندند؛ نیاز به لباس، 

 مسكن و خوراك دارد.

 نیاز افراد بشر به يكديگر

براى تهیّه يك لباس، به چند چیز احتیاج است؟ از کسى که تخم پنبه 

ندگى و بافندگى کارد، تا کسى که کارخانه پنبه پاك کنى، ريس را مى

کند، تا برسد به خیّاط و نیاز به سوزن و نخ و غیره، آن هم  درست مى

لباسى که پس از چندى بايد تبديل به لباس ديگرى شود و لباس 

 اى تهیّه نمايد. تازه

دانید، به آجر، گچ، آهن، سیمان، چوب  نسبت به مسكن نیز بهتر مى

 از است.و همچنین به نجّار، آهنگر، بنّا و غیره نی

نسبت به خوراك نیز از برزگر، دروگر و کارخانه آردسازى، تا برسد 

به نانوا، همچنین ساير خوراکیها همه احتیاج اندر احتیاج است؛ بنابر 

شود و بايد افراد با هم  اين، جمیع شؤون انسان در نیاز خالصه مى
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شود برزگر،  باشند تا نیاز يكديگر را برآورند و گرنه همه که نمى

 خیّاط، نجّار، بنّا و غیره باشند.

 33نبوت، ص: 

  لزوم انبیا براى جعل قوانین

حال، اين نظام اجتماع نیاز به قانون دارد. وقتى همه با هم هستند، 

ممكن است منافعشان با يكديگر برخورد داشته باشد پس الزم است 

 قانونى در میانشان حكمفرما باشد تا با هم نزاع نكنند، حدود محفوظ

و اموال و نفوس مردم در امان باشد. با آن اقتضاى شهوتى که مانند 

ساير حیوانات در بشر است، اگر قانونى در میانشان نباشد، تجاوزات 

انجامد، لذا بر خداى عالم است که  جنسى به چه کشمكشهايى که مى

عالوه بر جهات معنوى، براى همین دو روزه دنیا نیز قانون معاشرت و 

اعى معیّن بفرمايد تا در معامالت انسانها، نقل و انتقال عین امور اجتم

 يا منفعت، بر ضوابط معیّنى استوار باشد.

  پرسش قابل توجّه

اش  بشر بدون قانون، زندگى اجتماعى اگربگويند درست است که

ناقص است و حتماً قانونگذار الزم دارد؛ امّا براى چه اين قانونگذار 
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بلكه عقالى قوم در محلّى جمع شوند و آنچه  حتماً بايد پیغمبر باشد

صالح جامعه است به عنوان قانون برايشان جعل کنند؛ مثلًا قانون 

را وضع کنند به قسمى که اگر بیچاره بدهكار نتوانست فرع « ربا»

اش را بپردازد؛ اوّل برايش احضاريّه بفرستند و باألخره به  بدهى

 ود مردم انتخاب نمايند.زندانش بیندازند. عقالى قوم را نیز خ

 34نبوت، ص: 

  پاسخ

پاسخ اين مطلب آن است که به حكم عقل در قانونگذار بايد دو شرط 

 مهمّ و اساسى باشد:

شرط اوّل: قانونگذار بايد احاطه تامّى به جمیع مصالح و مفاسد امور 

خواهد قانون جعل کند بايد  تا روز قیامت داشته باشد؛ کسى که مى

 ر از چه جهاتى خوب و از چه جهاتى بد است.بفهمد اين کا

گويد مردم بايد چنین کنند، شايد اوضاع تغییر کرد،  کسى که مى

کنى بايد قانون تو طورى باشد  ورق برگشت، تو که قانون جعل مى

 که به درد همه زمانها و در همه جاها بخورد.

  اى از نارسايى قانون بشرى در امر ازدواج نمونه
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دهند که دختر ده ساله  نشینند و نظر مى دور هم مى چند نفر جاهل

به باال حقّ شوهر کردن ندارد مگر وقتى هجده ساله شد و پس از 

گويند تا سنّ شانزده سالگى، آن وقت با برخورد به  مدّتى، مى

اشكالهايى از آن جمله انحرافات در میان دخترها، به ناچار میزان 

ن سیزده ساله به اذن دادستان، گويند دخترا سن را پايین آورده مى

 مانعى ندارد ازدواج نمايند.

آنچه خودمان تاکنون ناظر بوديم در ظرف چند سال، اين قانون 

دچار دگرگونیهايى شد و باألخره آن نتیجه مطلوب هم از آن عايد 

 نگرديد.

 35نبوت، ص: 

  میزان و قانون الهى در سنّ ازدواج دوشیزگان

« رشد دختران»ر اين زمینه است، میزان را امّا آنچه قانون الهى د

دانسته است؛ اگر دختر رشیده باشد، بايد او را شوهر داد، خواه ده 

ساله باشد، يا پانزده ساله. چه میزان جالبى! که مطابق فطرت و عقل 

ماند. ممكن است دخترى در  سلیم است و جاى هیچ حرفى باقى نمى

، دخترى هم در سیزده نه سالگى رشد بدنى و فكرى داشته باشد
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سالگى هنوز رشد بدنى، يا فكرى پیدا نكرده باشد، اينك کدام قانون 

 سزاوار پیروى کردن است؟ قانون ناقص بشرى، يا الهى؟

  جهالت انسان نسبت به آينده

کنند نه در ايران تنها بلكه در تمام دنیا  که قانون وضع مى کسانى

دانند تا چند سال  ند، چه مىگونه امتیازى نسبت به ديگران ندار هیچ

شود؟ در حالى که قانونگذار بايد تا قیامت را ببیند و  ديگر چه مى

 ها به کار بخورد، وضع کند. قانون محكمى که در همه دوره

  ربا آفت جوامع بشرى

است. خداوند « حرمت ربا»اى ديگر از قوانین اجتماعى،  نمونه

 فرمايد: مى

  اين حكمى است الهى که تا قیام 34.«وَحَرَّمَ الرّبَواْ ..»... 

______________________________ 
 .275بقره:  -(1)

 36نبوت، ص: 

 قیامت برقرار خواهد بود.

                                                 
ُه:  -(1)  34  .275َق
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ربا، خانمانسوز و موجب از بین بردن اقتصاد صحیح جامعه است؛ 

موجب کینه و عداوت است. چقدر بدهكار که نسبت به گیرنده سود، 

ر فرع پول، دشمنى میان دو مسلمان بدبین و دشمن شده، به خاط

 شود. پیدا مى

پیش از اسالم، انحطاط عرب به قسمى شده بود که در اثر 

رباخوارى، بسیارى از آنها به فالکت افتاده بودند؛ مثلًا مبلغى قرض 

کرده بود و فرع معیّنى بر آن بسته بودند و در صورت تأخیر، 

ضعى که بانكهاى امروز بايستى فرع بر فرع نیز بپردازد، همین و مى

 ما دارند.

اش را هم بفروشد و فرع پول را بپردازد، اگر  بايست خانه گاهى مى

خانه هم نداشت، دخترش را به جاى پول بدهد، يا پسرش را به 

غالمى و اگر اوالد نداشت، خودش به جاى فرع پول، غالم طرف 

 شد!! مى

م و چه زياد، چه در امّا قانون مترقّى اسالم، هرگونه ربا را که چه ک

 عین، يا وصف وغیره، همه را حرام فرموده است.
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به هر حال، قانونگذار بايد بینا و دانا به مصالح و مفاسد امور باشد. 

فهمد؟ افرادى که به عنوان نماينده نیز انتخاب  اين بشر عاجز چه مى

 اند، فهمشان از سايرين که زيادتر نیست. شده

  بس چرا که تنها او به مصالحقانونگذارى حقّ خداست و 

 37نبوت، ص: 

 و مفاسد امور بندگان در همه جاها و همه زمانها آگاه است.

 لزوم بى غرض بودن قانونگذار

گونه  شرط دوّم قانونگذار اين است که کاملًا بى غرض باشد و هیچ

نفع شخصى خودش، يا بستگانش را مالحظه نكند بلكه ببیند مصلحت 

که جیب من پر شود، يا بستگانم به نوايى  اينخلق در چیست، نه 

برسند، بر سر ديگران هر چه بیايد مهمّ نباشد. خالصه، قانونگذار 

 نبايد مال جمع کن و رياست طلب باشد.

  لزوم اجراى قانون در جامعه

از اينها گذشته، قانونگذار عالم و دلسوز، پس از جعل قانون، نیاز به 

ت او را واجب بداند و عقل بگويد که اجرا کننده دارد. عقل، اطاع

 بشر بايد او را اطاعت کند.
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قانون آن است که بدون تهديد، يا ترس از احدى از افراد بشر، حتّى 

در پستوى خانه، در جاى تنها نیز اجرا شود؛ مثلًا در جايى که 

کس نیست، اگر مالى را ببیند، بر ندارد و بگويد: خدا حاضر  هیچ

در دستش آمده و طرف، سندى هم ندارد،  است. يا مال ديگرى

قانونى الزم است و بايد باشد که در اين حال نیز قوّه نفوذ و اجرا 

 داشته باشد.

که گناه يعنى  در هر وقت، صاحب قانون حاضر و ناظر باشد، هنگامى

 گويد: خدا با من است، رفتار خالف قانون الهى پیش بیايد، مى

 38نبوت، ص: 

ول زيادى از طرف در دستشان آمده و ورّاث نیز چه بسیار اشخاص پ

آگاهى نداشته، امّا آنان آمدند و اطاّلع دادند، آيا اين قانون است، 

 يا قانونهاى من در آوردى؟

قانون آن است که در هنگام شهوت و هیجان آن، ناگهان جلوش 

 گرفته نشود.

 حقّ مؤاخذه براى خداوند
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را از قانون من اطاعت خداست که حقّ مؤاخذه و پرسش دارد: چ

نكردى؟ نه مجلس شوراها و غیره، اگر خداوند بفرمايد چرا خالف 

حكم مرا کردى؟ سزاوار است انسان سر خجلت به زير افكند؛ حتّى 

اگر از او باز خواست هم نكنند و توبیخش نیز ننمايند، سزاوار است 

 که متأثّر باشد.

مكلّف نبوده ولى حاال  که اگر در بچّگى مال کسى را برداشته با اين

آيد شرمسار است و بايد از عهده ضمان بر آيد؛ چون  که يادش مى

کوچك و بزرگ ندارد، هم اکنون  -که ضمان آور است -حقّ الناس

 لرزد، واى اگر از من مؤاخذه شود! ترسد و مى مى

 راه داشتن دلها به خداوند

خود خجالت متمرّدترين افراد بشر، فاسقها و فاجرها هم گاهى پیش 

کشند؛ چون دلها به خدا راه دارد و ربط قلوب به پروردگار،  مى

  مسلّم است، هر چند گاهى شهوت و غضب غالب

 39نبوت، ص: 

شود؛ امّا همان شرابخوار وقتى مريض شد، در همان حال انكسار  مى

کند که چقدر مخالفت امر پروردگارش را کرده است، يا کسى  ياد مى
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گويد: آه! از کم فروشیها که کردم و از  فته مىکه مالش از کفش ر

 اين قبیل.

شما مالحظه حضور او را بنمايید، او هم رعايت حال شما را خواهد 

 35فرمود.

______________________________ 
 .152بقره: ...« فَاذْکُرُونِى أَذْکُرْکُمْ » -(1)

 40نبوت، ص: 

 

  وجوب عصمت در انبیا علیهم السالم

 

گويد من نماينده و  کند؛ يعنى مى ادّعاى پیغمبرى مىکسى که 

فرستاده خدا هستم، بايد داراى چند شرط باشد که اگر يكى از 

 داند. شرايط را نداشته باشد، عقل اطاعتش را واجب نمى

است؛ يعنى نماينده « عصمت»نخستین شرط براى مدّعى پیغمبرى 

چه صغیره و چه خدا بايد معصوم از همه گناهان باشد چه کبیره و 

                                                 
ُه: ...« فَاذُْكُُوِّن ََذُْكُُْكْم » -(1)  35  .152َق
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پیش از پیغمبر شدن و چه پس از آن؛ زيرا اين شخص آمده است 

بگويد گناه نكنید، اگر خودش گناه کند، يا سابقه گنهكارى داشته 

روند، بايد خودش پاك و مزکّى باشد تا  باشد، عقال زير بارش نمى

بتواند ديگران را تزکیه و پاك نمايد و بايد از اوّل تا آخر عمرش 

 از او ديده نشده باشد. گناهى

  محمّدامین قبل از بعثت

طورى که در حاالت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله رسیده و  همان

پیش از اعالن دعوتش، نخست از اهالى مكّه و قريش اقرار گرفت و 

 فرمود:

 41نبوت، ص: 

 «.چهل سال در میان شما بودم، مرا چگونه يافتید؟»

 «.امانت سراغ نداريم از تو جز صدق و»همه گفتند: 

 سپردند. به محمّدامین مشهور بود، امانتها را به او مى

تو همان هستى »گفتند:  اگر يك گناه از پیغمبر سراغ داشتند فوراً مى

که فالن کار زشت را مرتكب شدى، تو را چه کار که ما را به تقوا و 

 «.خوانى ترك گناه مى
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ديوانه و اين قبیل  لذا به اتّهامات ديگرى چون شاعر، ساحر،

 شدند. ناشايستها متوسّل مى

اى اهل مكّه! اگر من به شما خبر دهم که باليى »حضرت فرمود: 

نزديك دروازه مكّه و رو به شماست )مثلًا دشمن نزديك مكّه رسیده 

 «.پذيريد؟ است( آيا از من مى

 «.دانیم آرى؛ چون تو را راستگو و خیرخواه مى»همه گفتند: 

؛ جز خداى يكتا خدايى ال اله إلّااللَّه تفلحوا بگويید: پس»فرمود: 

 «.نیست تا رستگار شويد

بت و دکّان خودشان را رها کنند، آيا اين همه  360شود  ديدند نمى

لذا پاسخش را با  36خدايان را رها کرده قايل به خداى واحد شوند،

 سنگ دادند.

  وجوب افضلیّت انبیا علیهم السالم بر مردم

  که بر آنان م از شرايط پیغمبرى آن است که از همه کسانىشرط دوّ

______________________________ 
 .5ص: « ءٌ عُجَابٌ أَجَعَلَ ا لْأَلِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا إِنَّ هذَا لَشَىْ» -(1)

                                                 
َِْلََة ِإْلًا َواِحًدا ِإنَّ هَذا َلَش ْ » -(1)  36 ََُجابٌ  َََجَعَل ا ْْ  .5ص: « ٌء 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  51 

 42نبوت، ص: 

مبعوث شده است، برتر و از همه امّت عالمتر و فاضلتر باشد، اگر 

که  و باشد، نبوّتش بى فايده است؛ زيرا کسىکسى معادل و مساوى ا

شود، بايد راهنماى آنان بوده و نظیر نداشته  بر گروهى مبعوث مى

که برتر  باشد و گرنه نظیرش نیز اليق پیغمبرى است تا چه رسد به اين

از او در میان امّت نیز باشد که در اين صورت ترجیح راجح بر ارجح 

که فضیلت کمترى  ؛ يعنى کسىباشد است که به حكم عقل غلط مى

دارد، به راهنمايى کسى برگزينند که فضیلت بیشترى دارد و اين 

 قبیح است.

  وجوب مطابق عقل وخرد بودن افعال و اقوال انبیا علیهم السالم

شرط سوّم از شرايط پیغمبرى آن است که مدّعى نبوّت نبايد افعال و 

گويد بايد عقل  مىاقوالش خالف ضرورت عقل باشد؛ يعنى چیزى که 

را بپذيرد؛ زيرا اگر خالف حكم ضرورى عقل چیزى بگويد،  سلیم آن

 روند. هیچ وقت عقال زير بارش نمى

مثلًا بعضى از عقايد خرافى در يهود و نصارا که بر خالف حكم عقل 

است، ما يقین داريم که حضرت موسى يا حضرت عیسى علیهما السالم 

 کنیم. ونه، دو مثال بیان مىاند؛ براى نم آنها را نفرموده
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  نمونه اوّل

 37«.القدس خدا سه تاست: عیسى، مريم و روح»نصارا گويند: 

______________________________ 
لَّقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلثَةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ وَاحِدٌ » -(1)

 .73مائده: ...« 

 43نبوت، ص: 

 «.اند هر سه يكى شده»گويند:  گاه هم مى

آيد، آيا خدا سه تاست، يا يكى؟  باألخره سه تا با يكى جور در نمى

شود که هم سه باشد و هم يك. در بحث توحید، روشن شد که  نمى

 خدا واحدى است که به هیچ وجه شريكى ندارد.

ى خوابد، با مقام الوهیّت چه نسبت خورد و مى حضرت عیسى که مى

دارد؟ مريم که بشرى معمولى بود، زندگى کرد و مرد چه ربطى به 

مقام خداوندى دارد. عقیده به تثلیث برخالف ضرورى حكم عقل 

باکى از  38است. حضرت مسیح با آن مقام شامخ پیغمبرى که دارد،

حضرت عیسى هم مخلوق و مرزوق  39بندگى خداوند نداشت.
                                                 

 .73مائده: ...« َكَفَُ الَِّذيَن قَاُلَواْ ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث ثَلَْة  َوَما ِمْن ِإله  ِإَّلَّ ِإلٌه َواِحٌد لََّقْد  » -(1)  37
َُْن َمََُْيَ ِإَّلَّ َرُسَوٌُ » -(1)  38 ِسيُح ا َُ  .75مائده: ...« َما ا ْل
ََْبًدا لِلَِّه » -(2)  39 ِسيُح ََن َيُكَوَن  َُ  .172: نساء...« َلْن َيْسَََِكَف ا ْل
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که در رديف  دايند، نه اينخداست مانند ساير انبیا، همه بندگان خ

 خدا باشند.

زند، نبايد با ضرورت عقل مخالف  به هر حال، حرفى که پیغمبر مى

 باشد.

  نمونه دوّم

مثال ديگر: اگر کسى در مثل اين زمان؛ يعنى پس از رحلت حضرت 

که  خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله گفت من پیغمبرم، غیر از اين

اسخى ندارد؛ چون ادّعاى نبوّت پس از مشت به دهانش بكوبند، پ

خدا صلى اهلل علیه و آله خالف ضرورت است، ضرورت؛ يعنى  رسول

 بديهى مثلًا اگر

______________________________ 
 .75مائده: ...« مَا ا لْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ » -(1)

 .172نساء: ...« بْدًا لِلَّهِ لَنْ يَسْتَنكِفَ ا لْمَسِیحُ أَن يَكُونَ عَ» -(2)

 44نبوت، ص: 

کسى حاال که روز است بگويد شب است، از او بر اين مدّعا دلیل 

 کنند. خواهند بلكه حمل بر حماقت، يا سفاهت و يا جنونش مى نمى
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محمّد صلى اهلل علیه و آله خاتم انبیاست و نبوّت به او ختم شده 

در روايت  40نه وجود دارد.است. عالوه، آيه صريح قرآن در اين زمی

 -که از روايات متواتره است -نیز« حديث منزلت»شريف، مشهور به 

تو نسبت به من مانند »خودش به امیرالمؤمنین علیه السالم فرموده: 

و  41«.که پس از من پیغمبرى نیست هارون به موسى هستى مگر اين

 در روايت ديگرى، دو انگشت شهادت و وسطى را بهم چسبانید و

)يعنى از هم جدا شدنى  42 من و قیامت مثل اين دو هستیم»فرمود: 

 «.نیستیم و دين من تا قیامت باقى است(

حالل محمّد صلى اهلل »و از طريق اهل بیت علیهم السالم رسیده که: 

علیه و آله تا روز قیامت حالل و حرام محمّد صلى اهلل علیه و آله تا 

در کالم، حكايتى را از مدّعى  براى تنوّع 43«.روز قیامت حرام است

 کنم. ذکر مى -که در کتاب رياض الحكايات نقل نموده است -نبوّت

______________________________ 
وَخَاتَمَ  اللَّهِ وَلكِنْ رَّسُولَ مَّاکَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍمّنْ رِجَالِكُمْ» -(1)

 .40احزاب: ...« النَّبِیّینَ 

                                                 
ٌد ََََآ َََحد ّمْن رَِجاِلُكمْ » -(1)  40 َُّ َُ  مَّاَكاَن ُمَُ  .40احَّاب: ...« َوَخاََتَ الََِّبّيَْي  اللَّهِ  َولِكْن رَُّسَو
 (.208/ 1َعدى) الغديُ:  َّلنىبّ  إَّّلَ نّه  َنت مىن مبََّلة هارون من مَوس  -(2)  41
 (.309/ 2انا والساَة كُاتْي) حباراْنَوار:  -(3)  42
ُّدحالُ إل حالُ -(4)  43 ُامه يَوم ُم ُام إل يَوم القيُةو ح  (.148/ 89القيُة) حباراْنَوار:  ح
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بعدى )الغدير:  النبىّ إلّاأ نّه  ة هارون من موسىأنت منى بمنزل -(2)

1 /208.) 

 (.309/ 2انا والساعة کهاتین )بحاراألنوار:  -(3)

القیمة  حرام إلى يوم القیمةو حرامه يوم محمّدحالل إلى حالل -(4)

 (.148/ 89)بحاراألنوار: 

 45نبوت، ص: 

  انگیز ابن مقنع فرجام عبرت

 ت که ادّعاى پیغمبرى کرد.از جمله کسانى اس« ابن مقنع»

اش وحشت  که کسى از قیافه رو بود. براى اين رو و آبله شخصى زشت

 روى صورتش افكنده بود. اى از طال به نكند، مقنعه

اش هنگام غروب آفتاب،  ساحر عجیبى بود. از چاهى در نواحى قبیله

آورد و  اى نورانى به اندازه يك وجب در يك وجب بیرون مى قطعه

 کرد. را محو مى مدّتى آنپس از 
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تمام قلعه را تصرّف کرده بود. جمعى ساده لوح و گروهى مثل 

خودش حقّه باز، دورش را گرفته بودند و کارش رونق گرفت به 

 کرد. اش را نمى قسمى که دولت وقت هم ديگر چاره

که خلیفه در بغداد تصمیم جدّى بر قلع و قمع او گرفت و امر  تا اين

 اطراف قلعه را محاصره کنند. کرد لشكر زيادى

شهرها هم در آن وقت حصار داشت. اين ملعون وقتى ديد مقاومت 

اى جز تسلیم شدن ندارد، آب جارى شهر را  فايده است و چاره بى

که پر از  -اى مسموم کرد وهمه را کشت، خودش هم در خمره

 رفت. -تیزآب بود

 اند. ه و افتادهکه لشكريان خلیفه آمدند، ديدند همه مرد پس از آن

از ابن مقنع نیز خبرى نیست. خمره تیزآبى را ديدند که موهاى سر 

او بیرون مانده بود، پیرزنى هم که زنده ماند بود، خبر داد که ابن 

 مقنع خودکشى کرده است.

 46نبوت، ص: 

  فرقه ضالّه بهائیّت
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بعضى از آيات و روايات وارده در خاتمیّت پیغمبر اکرم صلى اهلل 

ه و آله اشاره شد و مطلب از مسلّمیّات است که پس از محمّد صلى علی

اى  اهلل علیه و آله، پیغمبرى، پايان پذيرفته است، آن وقت عدّه

اش  اى ديوانه عدّه -گمراه پسر میرزا رضاى شیرازى راکه

پیغمبر خوانده و پس از او نیز شیّادانى راهش را دنبال  -اند دانسته

 اند. نموده

اند، شايد به خاطر عدد  قرار داده 19ن را بر پايه عدد همه چیزشا

که ضرورى است پس از  در حالى 44باشد مى 19زبانیه جهنّم است که 

آيد و جبرئیل هنگام  محمّد صلى اهلل علیه و آله پیغمبرى نمى

احتضار رسول خدا صلى اهلل علیه و آله که مشرّف شد، خبر داد که 

 باشد. مین مىاين نزول، آخرين نزول من به ز

  پايان وحى و پیامبرى

طور که در مقاتل  البتّه منافاتى ندارد که جبرئیل به زمین بیايد، همان

اى که سربريده حسین علیه السالم  رسیده: در روز عاشورا پاى نیزه

بر آن بود، آمد و نوحه سرايى کرد؛ امّا به عنوان آوردن وحى ديگر 

                                                 
َََشَُ » -(1)  44 ا ِتْسَعَة  َُ  .30مّدثُ: « َََلْي
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سیده که او و ساير مالئكه بر سر آيد و رواياتى ر هرگز به زمین نمى

 آيند. قبر حسین علیه السالم مى

همچنین مطابق روايات مسلّم، حضرت مسیح علیه السالم به زمین 

  آمده

______________________________ 
 .30مدّثر: « عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ» -(1)

 47نبوت، ص: 

ولى نه به عنوان خواند  و پشت سر حضرت مهدى علیه السالم نماز مى

پیغمبرى و گرنه با رحلت خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله نه وحى 

شود و نه شخصى به عنوان پیغمبرى مبعوث  به زمین نازل مى

 گردد. مى

 48نبوت، ص: 

 

 در امان بودن انبیا و معصومین علیهم السالم از سهو و خطا
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در امان « اشتباه»و « سهو»از جمله شرايط پیغمبرى اين است که از 

باشد. اگر پیغمبر و همچنین امام معصوم، سهو و اشتباه کنند، چطور 

شود به فرمايشات آنان اعتماد کرد. نسبت به هر سخن، احتمال  مى

شود که سهو کرده است، آنگاه شخص از پیروى نمودن او  داده مى

گويیم به حكم عقل، سهو، خطا و  شود، لذا مى در ترديد واقع مى

 اه با مقام نبوّت و امامت منافات دارد.اشتب

که  معصوم يعنى کسى که محفوظ از اين امور است. عالوه بر اين

زند، از خطا، اشتباه و  از او سر نمى -چه کبیره و چه صغیره -گناه

 سهو نیز در امان است.

  معجزه، نشان از راستگويى پیامبران علیهم السالم

اى  ستند حتماً همراهش نشانههرگاه کسى را براى امر مهمّى بفر

  اش باشد. در عرف ما چنین بوده فرستند که گواه راستگويى مى

 49نبوت، ص: 

کند، همراهش  و هست؛ مثلًا سلطان يك نفر را حاکم بر فالن شهر مى

فرستد تا مردم بدانند که راست  دستخط با مهر و امضاى محكم مى
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گرنه ممكن است از گويد و از طرف سلطان فرستاده شده است و  مى

 او نپذيرند و بگويند به چه دلیل فرستاده سلطان هستى؟

کند من نماينده ربّ العالمین هستم،  پس کسى که ادّعا مى

ام، پیغام آورنده، نماينده و جانشین خدا در زمینم، بايد  خلیفةاللَّه

 دلیل و برهان داشته باشد.

کنند،  نگاه مىهرکس ادّعاى نمايندگى کرد، نخست عقال به وضعش 

 آيا قابل اين ادّعا هست يا نه؟

ممكن است مثل سايرين باشد، نمايندگى خدا که با حقّه بازى، با پول 

شود. کسى که ادّعاى پیغمبرى  جمع کردن، با شهوترانى جمع نمى

گويد من روحانى هستم امّا وقتى به پول پرستى شناخته  کند و مى مى

کند، امّا اگر ديدند آدم درستى  مىشد، کسى به اين ادّعايش اعتنا ن

است، رياست طلب نیست، طالب مال نیست، شهوت پرست نیست، آن 

گويى من نماينده خدا هستم، گواهت  پرسند تو مى وقت از او مى

چیست؟ به چه چیز اطمینان پیدا کنیم تو نماينده ربّ العالمین 

 هستى؟

  اى از قدرت حق خرق عادت، نمونه
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فرستد تا گواه صدق  ى از قدرتش را همراه او مىا خداوند هم رشته

  ادّعايش باشد و با آن رشته از قدرت، اسباب عادى را که

 50نبوت، ص: 

خداوند مقرّر داشته بتواند بهم بزند مانند معجزات انبیا از قبیل زنده 

 ها، يا بینا کردن کورهاى مادرزاد نسبت به حضرت مسیح کردن مرده

که ديگران از انجامش عاجزند، يا ماه را به  علیه السالم؛ کارهايى

طورى که خاتم األنبیاء فرمود و صريح  يك اشاره دو نیم کند همان

 46و 45قرآن مجید است.

کدام بشر عادى است که بتواند سنگريزه را در دستش به نطق آورد؟ 

و کدام بشر عادى است که درخت را به حرکت آورد و از انگشتهايش 

اى را شیر دهد؟ اينها همه از رسول  زبانش بچّه آب جارى کند و از

خدا صلى اهلل علیه و آله نقل شده است. وقتى حسین علیه السالم به 

آمد زبان در دهانش  دنیا آمد، پیغمبر خدا صلى اهلل علیه و آله مى

 گرديد. مكید و سیر مى گذاشت و حسین علیه السالم مى مى

  معناى معجزه

                                                 
45  (1)- « ُُ َُ ََُة َوانَشقَّ ا ْلَق  .1قُُ: « اقْترَتَََِت السَّا
ُآ -(2)  46 ُيفه قُُ، حتت َََوان: حقايق  از ق ُاجعه َّنايَد.در تفسري سَوره ش ُوحاً در اين َاره صحبت شده است، طالبْي م  ن، مش
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و چیزى که ديگران را از آوردن مثلش  يعنى خالف عادت« معجزه»

عاجز کننده باشد، رشته قدرتى از حق با اوست که با ديگران نیست و 

 کند که ديگران اين معنا را بپذيرند. ناچار مى

معجزه، تقسیماتى دارد از آن جمله يا مختص زمان همان پیغمبر 

 است، يا پس از او نیز باقى است.

______________________________ 
 .1قمر: « اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ ا لْقَمَرُ» -(1)

در تفسیر سوره شريفه قمر، تحت عنوان: حقايقى از قرآن،  -(2)

 مشروحاً در اين باره صحبت شده است، طالبین مراجعه نمايند.

 51نبوت، ص: 

 همه پیغمبران، معجزاتى داشتند که به تواتر به ما رسیده است.

نص قرآن مجید نسبت به بعضى از آنان چون اژدها همچنین به 

کرد و بیرون  شدن عصاى موسى و يد و بیضا که دستش را در بغل مى

 شد. آورد و نورى از دستش ساطع مى مى

اش را نیز همراه خودش برد و  حضرت موسى پس از رحلت، معجزه

 نیازى نیز نبود؛ زيرا نبوّتش را اين معجزاتش ثابت کردند.
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کرد. تا وقتى در میان  ى علیه السالم مرده را زنده مىحضرت عیس

اش را ثابت  مردم بود، با اين کار و کور را شفا دادن و غیره، پیغمبرى

 اش نیز پايان پذيرفت. نمود وبا رفتنش، معجزه

 اى جاويد قرآن؛ معجزه

منظور اين است که شرط نبوّت، معجزه پايدار نیست که حتماً پس از 

امّا نسبت به وجود مقدّس خاتم األنبیاء محمّد صلى  خودش هم بماند؛

که معجزات ساير انبیا را داشت، چهار  اهلل علیه و آله عالوه بر اين

هزار معجزه )غیر از قرآن مجید( از وجود مقدّسش ظاهر شد، ثبت 

 گرديده و به ما رسیده است و ويژه زمان خودش بوده است.

صاص داد که هیچ يك از اى اخت خداوند او را به معجزه ويژه

اى که تا قیام قیامت  اى را نداشتند؛ معجزه پیغمبران چنین معجزه

 باقى است.

معجزات ديگر را چند نفر ديدند و تمام شد؛ امّا اين معجزه باقى، در 

 است. خداوند« قرآن عظیم»دستها، زبانها و دلها نقش است و آن 

 52نبوت، ص: 
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آشكار کند و چون دينش تا خواست شرف اين پیغمبر گرامى را 

قیامت باقى است، قرآن را معجزه باقى او قرار داد تا هرکس 

خواست شاهد صدق محمّد صلى اهلل علیه و آله را در ادّعاى 

 اش بفهمد، به قرآن او نگاه کند. پیغمبرى

  تحدّى قرآن

قرآن مجید از جهات مختلف معجزه است، خودش تحدّى کرده 

 تواند مانندش را بیاورد. است؛ يعنى هیچ کس نمى

تا آخر قرآن که « حمد»اش بى سواد بود، از اوّل سوره  آورنده

است، مطالبش را يك نفر مكتب نرفته و درس نخوانده « ناس»سوره 

 آورده است، خدا بر قلبش فرستاده است.

مان محمّد صلى اهلل  اگر درآنچه بر بنده»درضمن تفسیر آيه شريفه: 

اى مثل آن  ايم در شك هستید، پس سوره علیه و آله فرستاده

 «مّثْلِهِ» ضمیر در «مّنْ مّثْلِهِ»  ، بنا به گفته بعضى از مفسّرين47«بیاوريد

توانید  گردانند؛ يعنى اگر مى را به محمّد صلى اهلل علیه و آله بر مى

از مانند محمّدى که مكتب نرفته، درس نخوانده و استادى نديده 

                                                 
َََل » -(1)  47 ِْْلِه   َوِإْن ُكََُْم ِِف َرْيب  ِّممَّا نَتََّّْلََا  ُه: ...« ََْبِدنَا فَْأُتَواْ َُِسَورَة  ّمْن ّم  .23َق
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اى مانند چنین کتاب عظیمى  سوره است، در میان قوم وحشى،

 بیاوريد.

 48کتاب شريفى که از اوّل تا آخرش جز حق و حقیقت نباشد،

______________________________ 
عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّنْ مّثْلِهِ   وَإِنْ کُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى» -(1)

 .23بقره: ...« 

 .14 -13طارق: « قَوْلٌ فَصْلٌ* وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِإِنَّهُ لَ» -(2)

 53نبوت، ص: 

قرآن مجیدى که به طور کلّى همه علوم در آن نهفته است و اجمالى 

 49از هر چه که فكر کنید را داراست.

  پاسخ حضرت صادق علیه السالم به طبیب هندى

يك نفر طبیب هندى خدمت حضرت صادق علیه السالم رسید و عرض 

در قرآن شما آمده است که هیچ تر و خشكى نیست مگر در »د: کر

 «.قرآن است، آيا از علم طب نیز چیزى هست؟

                                                 
48  (2)- « ُِ  .14 -13طارق: « إِنَُّه َلَقَْوٌُ َفْصٌل* َوَما ُهََو َِاْْلََّْ
 .59انعام: « َوََّل َرْطب  َوََّليَاَِس  ِإَّلَّ ِِف ِكَب  مُِّبْي  » ... -(1)  49
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فرمايد: بخوريد و  اى در اين زمینه است که مى آرى، آيه»فرمود: 

اسراف »با يك جمله مختصر که  50«.بیاشامید و زياده روى نكنید

 دهد. ، راه سالمتى را نشان مى«نكنید

  فمعناى اسرا

راکمّاً و کیفاً دانست تا معناى آيه روشن « اسراف»بايد معناى کلمه 

شود. از جمله اسرافها، غذاى نجويده فرو بردن و تند و تند خوردن 

است؛ چیز بسیار گرم و بسیار سرد فرو بردن است که برخالف دستور 

 طب است.

آيا پیغمبرتان هم در اين باره چیزى گفته »خالصه، طبیب گفت: 

 «.؟است

______________________________ 
 .59انعام: « وَلَا رَطْبٍ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِى کِتبٍ مُّبِینٍ»...  -(1)

 .31اعراف: ...« کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ »...  -(2)

 54نبوت، ص: 

                                                 
ُُِفَواْ » ... -(2)  50 َََُواْ َوََّلُتْس ُاف: ...« ُكُلَواْ َواْش  .31اَ
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بلى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله »حضرت صادق علیه السالم فرمود: 

 است: نیز فرموده

 51«.شكم مرکز هر دردى است و خالى شدنش، بهترين درمانهاست

  روزه عامل سالمتى

و راستى مطلب از اين قرار است، در طبّ امروز نیز اين مسأله ثابت 

 است.

همین روزه چقدر در سالمتى بدن مؤثّر است که در قرآن 

 فرمايد: مى

صلى  و در روايت مشهور نبوى 52«.روزه براى خودتان خوب است»

البتّه  53«.روزه بگیريد تا سالمت باشید»فرمايد:  اهلل علیه و آله مى

کسى به قصد حفظ الصحه نبايد روزه بگیرد و گرنه قصد قربت پیدا 

اش باطل است ولى بايد دانست که براى سالمتى  کند و روزه نمى

 بدن چقدر خاصیّت دارد.

                                                 
 (.30/ 2املعدة َيت كّل داء واْلُّية َرس كّل دواء ...) ََوال اللئال:  -(1)  51
ُه: ...« ُكْم َوََن َتُصَوُمَواْ َخرْيٌ لَّ » ... -(2)  52  .184َق
 (.502/ 7صَومَوا تصّحَوا) مسَدرك الَوسائل:  -(3)  53
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خودش را باز به برکت روزه عالوه بر پاکى روح، بدنت نیز سالمتى 

 يابد. مى

است، درمانش نیز چند ساعت سبك « معده»اساس بیشتر بیماريها 

 نگاهداشتن آن است که مقدارى استراحت داشته باشد.

______________________________ 
المعدة بیت کلّ داء والحمیّة رأس کلّ دواء ... )عوالى  -(1)

 (.30/ 2اللئالى: 

 .184بقره: ...« خَیْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُواْ »...  -(2)

 (.502/ 7صوموا تصحّوا )مستدرك الوسائل:  -(3)

 55نبوت، ص: 

جمله سوّمى که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله براى طبیب هندى 

اى به آن  بدن را به هر چه عادت داده»نقل فرموده اين است که: 

د: گوين در فارسى خودمان نیز ضرب المثلى است که مى 54«.بده

 «.ترك عادت، موجب مرض است»

                                                 
 (.30/ 2واَط كّل َدن ما ََودته) ََوال اللئال:  -(1)  54
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غیر از طبّ شما طبّى نیست )يعنى جان و مغز طب »طبیب گفت: 

همین دو جمله است؛ يكى آيه قرآن و ديگر اين حديث شريف نبوى 

 «.صلى اهلل علیه و آله(

غرض، ذکر نمونه بود از وجوه اعجاز قرآن که علوم مختلف در آن 

 به نحو اجمال نهفته است.

  راالسالم پیرامون آسمان و زمینسخنى از فخ

انیس »و « بیان الحق»چندين جلد کتاب به نام « فخراالسالم»مرحوم 

گونه مطالب نوشته است و در جلد چهارم  و غیره در اين« االعالم

 نويسد: بیان الحق، راجع به همین موضوع مى

اخیراً مسلّم شده است که اين کرات آسمانى و زمین، متّصل بوده و »

را بیان فرموده  گردند. خداوند در قرآن مجید آن جدا مى سپس

بینند که آسمانها و زمین  فرمايد: آيا نمى جا که مى است در آن

 55«.چسبیده بودند، پس ما آن دو را جدا ساختیم

______________________________ 
 (.30/ 2واعط کلّ بدن ما عودته )عوالى اللئالى:  -(1)

                                                 
ا » -(2)  55 َُ ُُ َِ َكانَتََا َرتْتًقا فَتَفََْقَ َْر  .30انبياء: ...« َََو ملَْ يَتَُ الَِّذيَن َكَفُُواْ ََنَّ السَََُّواِت َواْْ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  70 

الَّذِينَ کَفَرُواْ أَنَّ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنهُمَا  أَوَ لَمْ يَرَ» -(2)

 .30انبیاء: ...« 

 56نبوت، ص: 

  در گردش بودن تمام کرات

در هیئت جديد مسلّم شده که کره ساکن در عالم نیست و اين حرفى 

تقسیم « سیّارات»و « ثوابت»زدند و ستارگان را به  که قدما مى

کردند، اصلى ندارد بلكه يك کره ساکن در جوّ بى پايان نیست.  مى

گفتند،  تا چند سال قبل تعداد ستارگان را حدود سیصد میلیون مى

 نمايند. اين روزها که از شماره کردنش اظهار عجز مى

همه اين ستارگان در فضا »فرمايد:  در قرآن مجید صريحاً مى

د بلكه هرکدام در مدارى کدام ساکن نیستن يعنى هیچ 56«.شناورند

اند، در حالى که  که خداوند برايشان مقرّر فرموده است، در حرکت

گفتند که کرات در آن  در هیئت بطلمیوس فلك هشتم را ثوابت مى

دهد که نه چنین است بلكه همه در  اند، امّا قرآن خبر مى ساکن

 اند. حرکت

 «وگا»حرکت منظومه شمسى به سوى ستاره 
                                                 

 .40يس: « . وَُكلٌّ ِِف فَتَلك  َيْسَبُحَونَ » ..-(1)  56
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ر کشف جديد مسلّم شده که آفتاب با جمیع از آن جمله د

کند )و در هیئت جديد  اش رو به کوکب عظیمى حرکت مى منظومه

برند( در قرآن مجید نیز صريحاً  نام مى« وگا»از آن به ستاره 

 فرمايد: مى

 57«.نمايد آفتاب به سوى قرارگاهى که دارد، حرکت مى»

______________________________ 
 .40يس: « لٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَوَکُ»...  -(1)

يس: « وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ا لْعَزِيزِ ا لْعَلِیمِ» -(2)

38. 

 57نبوت، ص: 

تا چندى قبل، از جمله اشكاالت بعضى از بى خردان به اسالم همین 

قرآن،  چرخد، پس چرا در بود که ثابت شده زمین به دور آفتاب مى

آفتاب را متحرّك خوانده است، تا وقتى که اين مطلب کشف گرديد 

 و حقّانیّت فرموده قرآن ثابت شد.

  حرکت گهواره مانند زمین

                                                 
َا َذِلَك تَتْقِديُُ ا ْلَعَِّيَِّ ا ْلَعِليمِ » -(2)  57 ْسَََقُّ ْلَّ ُُ ُِى ِل ُس ََتْ ُْ  .38يس: « َوالشَّ
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در کشف جديد نیز ثابت شده که زمین، متحرّك است و امروز جاى 

گونه ترديدى در اين باره نیست؛ امّا در سابق، مطابق حس،  هیچ

 دانستند. را متحرّك به دور آن مى زمین را ثابت و آفتاب

  مصونیّت پیامبر صلى اهلل علیه و آله از گزند دشمنان

توانند به توصدمه  از ابتداى بعثت، خداوند به پیامبر خبر داد که نمى

و تو را بكشند و در اواخر عمرش پس از دستور ابالغ واليت  58بزنند

ز شرّ مردمان نگه على علیه السالم صريحاً وعده داد که خدا تو را ا

براى دانستن اهمّیّت مطلب بايد وضع پیغمبر را در  59دارد. مى

 ابتداى بعثت و آخر آن در نظرتان مجسّم کنید.

 مكّه معظّمه پر از قبايل وحشى است؛ زندگى جنگل و منطق زور

______________________________ 
 .113نساء: ...« ءٍ  وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْ»...  -(1)

 .67مائده: ...« وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »...  -(2)

 58نبوت، ص: 

                                                 
 .113نساء: ...« ء   َوَما َيُضُُّوَنَك ِمن َش ْ » ... -(1)  58
َك ِمَن الََّاِس » ... -(2)  59 ُُ  .67ئده: ما...« َواللَُّه يَتْعِص
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حكمرواست؛ نه حكومتى، نه اجتماعى و نه قانونى و نه دينى. بر 

ايشان کشتن ديگرى اهمّیّت نداشت مخصوصاً براى افرادى که حامى 

ى و پشتیبان ظاهرى چون محمّد صلى اهلل علیه و آله نیز نداشتند. بل

 مگر کسى که قوم و قبیله يا مال فراوان داشت.

اى به حسب عدّه و عدد داشت،  اگر رئیس قبیله بود يا قوّه

اى،  کردند؛ امّا اگر نه پول بود و نه قوّه قبیله اش را مى مالحظه

کرد،  دادند مخصوصاً اگر کسى مخالفتشان را مى اهمّیّتى به او نمى

 کشتند. فوراً او را مى

اهلل علیه و آله از خودش هیچ نداشت. از مادرش محمّد صلى 

به ارث به او رسیده بود و او « ام ايمن»هم تنها کنیزى به نام « آمنه»

 را نیز در راه خدا آزاد کرد.

اند و فامیل نزديك  از جهت قبیله، خود قريش در برابرش ايستاده

با او  -جز ابوطالب و فرزندانش -خودش که بنى هاشم نیز باشند

كارى نداشتند بلكه بعضى مانند عمويش )ابى لهب( در مقام هم

زد به قسمى که  آمدند؛ ابولهب سنگ به پايش مى ايذاى او بر مى

 گرديد. خون از پاى مبارکش جارى مى
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اى در  پس به حسب صورت نیز پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله تكیه

سات مشرکین میان اين قوم وحشى ندارد؛ امّا در عین حال تمام مقدّ

 فرمود: ساخت و مى را مفتضح و بتها را رسوا مى

 «.پرستید ايد، مى آيا چیزى را که خودتان تراشیده»

  کرد که برخالف مذاق مردم را دعوت به توحید و رسالتش مى

 59نبوت، ص: 

وَاللَّهُ »...  کردند تا او را بكشند، امّا ها مى آنان بود، لذا حیله

خداوند از شرّ مردمان او را نگه داشت؛  60...«اسِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

 توانستند. آمدند تا او را بكشند؛ امّا نمى تنها و گاهى با جمع مى

  عداوت شديد ابو جهل با پیامبر صلى اهلل علیه و آله

روم سنگ بزرگى بر سر پیامبر  در تاريكى شب مى»ابو جهل گفت: 

 «.کشم زنم و او را مى مى

 علیه و آله در حال سجده بود، ابو جهل سنگ پیغمبر صلى اهلل

بزرگى بر سر گذاشت و محاذى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آمد، 

خواست سنگ را بر سر پیغمبر صلى اهلل علیه و آله بكوبد، جبرئیل 

                                                 
 .67مائده:  -(1)  60
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اى به سنگ کرد، وسط سنگ سوراخ شد و به گردن ابو جهل  اشاره

کردن افتاد، ناچار به  افتاد. سر بزرگى همچو گاو داشت، به خرخر

يا محمّد به »خود پیغمبر صلى اهلل علیه و آله متوسّل شد و گفت: 

 «.فريادم برس!

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نیز برخاست و به دست مبارکش 

 اللَّه! بابى أنت وامى يا رسول سنگ را از گردنش برداشت.

  دوستان را کجا کنى محروم
 

  ىتو که با دشمنان نظر دار

 

  عداوت شديد حمّالة الحطب با پیامبر صلى اهلل علیه و آله

  که زنى -«حمّالة الحطب»نه تنها ابو جهل بلكه همسر ابولهب، 

______________________________ 
 .67مائده:  -(1)

 60نبوت، ص: 
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تصمیم به قتل پیغمبر صلى اهلل علیه و آله گرفت.  -بسیار شرير بود

گرفت تا بتواند جايى  مّد صلى اهلل علیه و آله را مىمرتّب سراغ مح

 تنها او را دريابد.

با خبر شد که محمّد صلى اهلل علیه و آله تنها در خانه ابو بكر است. 

اى برداشت و بى خبر وارد خانه ابو بكر شد؛ امّا هر چه گشت  حربه

ر که پیش روى پیغمب رسول خدا صلى اهلل علیه و آله را نديد. با اين

گذاشت رسولش را  آمد؛ امّا خداوند نمى صلى اهلل علیه و آله مى

از  61اى پوشیده شده در جلو چشمانش قرار داده بود. ببیند بلكه پرده

 «.غیر از تو در خانه کسى هست؟»ابو بكر پرسید: 

 «.ديدى اگر بود، مى»او پاسخ داد: 

  ندوهخنثى شدن توطئه قتل پیامبر صلى اهلل علیه و آله در دارال

مورد ديگر از حفظ الهى و انجاز وعده قرآن، خنثى شدن توطئه قتل 

 پیامبر صلى اهلل علیه و آله در دارالندوه است.

بزرگانى از مشرکین در دارالندوه جمع شدند و خالصه بحثشان اين 

ايم و  ما از دست محمّد صلى اهلل علیه و آله به تنگ آمده»بود که: 

 «.بايد او را بكشیم!
                                                 

َُِة ِحَجاًَا مَّْسََُورًا» -(1)  61 َِخ ُاء: « َوِإَذا قَتَََُْت ا ْلُقَُْءاَن َجَعْلََا ََتْيَََك َوََتْْيَ الَِّذيَن ََّليُتْؤِمََُوَن َِاْْ  .45اس
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ولى بى خبر بايد بكشیم که بنى هاشم »رى تأکید کرد و گفت: ديگ

 «.مزاحم ما نشوند و درگیرى واقع نگردد و خونش را مطالبه نكنند!

______________________________ 
وَإِذَا قَرَأْتَ ا لْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ » -(1)

 .45اسراء: « بًا مَّسْتُورًاحِجَا

 61نبوت، ص: 

نه او را بايد در اتاقى قرار دهیم و ديوارى جلوش باال »ديگرى گفت: 

 «.بیاوريم

شیطان که به صورت شیخ نجدى در میانشان حضور داشت، گفت: 

ريزند و او را بیرون  اين رأى درست نیست؛ زيرا بنى هاشم مى»

 «.آورند مى

گیريم و به بیرون  اهلل علیه و آله را مى محمّد صلى»ديگرى گفت: 

بنديم و شتر را راه  بريم، دست و پايش را به شتر مى مكّه مى

اندازيم تا در بیابان رود تا باألخره محمّد از گرسنگى و تشنگى  مى

اين رأى نیز ناپسند »شیطان يعنى همان شیخ نجدى گفت:  62«.بمیرد

دا شود، آن هم با سحر است؛ چون در بیابان هم ممكن است کسى پی

                                                 
ُِينَ َوِإْذ ََيُْكُُ ََِك الَِّذيَن َكَفُُواْ لُِيِْْبََُوَك ََْو يَتْقَُُلَوَك ََْو يُْ » -(1)  62  .30انفاُ: « ُُِجَوَك َوََيُْكُُوَن َوََيُْكُُ اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ ا ْلُِك
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اش  بیان محمّد، هرکس او را ببیند از شیرينى سخنش فريفته

 «.گردد مى

راهش اين است که چهل نفر از چهل قبیله جمع شوند »شیطان گفت: 

هاشم هم  و با هم او را بكشند تا خونش پايمال شود حتّى از خود بنى

 «.مثل ابو لهب شرکت داشته باشد!

ش احسنت و آفرين گفتند و در اجراى اين رأى، همه به او و پیشنهاد

متفّق شدند. اوّل شب درب خانه رسول خدا صلى اهلل علیه و آله 

مواظب بودند که هیچ کس با خبر نشود. خواستند همان شبانه بريزند 

قطعه کنند؛ امّا ابو لهب  -و محمّد صلى اهلل علیه و آله را قطعه

  صبر کنید، هنگام»راضى نشد و گفت: 

______________________________ 
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کَفَرُواْ لِیُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ » -(1)

 .30انفال: « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ ا لْمكِرِينَ

 62نبوت، ص: 

ه زبان ابولهب خواهد چنین شود، ب کشیم )خدا مى صبح او را مى

 «.گردد( طور جارى مى اين
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دور خانه را محاصره کردند، منتظرند که صبح شود. جبرئیل نازل 

اى پیامبر! قضیّه چنین است، حكم خداست که از »شد و عرض کرد: 

جا تشريف ببريد، خداحافظ است. على صلى اهلل علیه و آله را به  اين

و کارهايت را نیز به على  جاى خودت بخوابان و فاطمه را به او بسپار

 «.سفارش کن تا انجام دهد

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله چنین کرد، جلو چشم همه، بر دوش 

 ذر سوار شده از خانه بیرون شد. ابى

 تا درب خانه باز شد، همه برخاستند.»در روايت چنین رسیده: 

بنا به  -ابوذر را شناختند و از او پرسیدند: چه بر دوش دارى؟

آنها باور نكرده او را «. گفت: محمّد صلى اهلل علیه و آله -روايتى

 رها کردند.

شود که از میان چهل شمشیر زن، چگونه  جا حفظ الهى واضح مى اين

طور که در دنباله ماجرا نیز او را  دهد همان پیغمبرش را نجات مى

 حفظ فرمود.

  و آله آرمیدن على علیه السالم در بستر پیامبر صلى اهلل علیه
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همین که صبح شد، در خانه ريختند و على علیه السالم از جا حرکت 

 کرد.

 «.محمّد کجاست»همه يكّه خوردند و پرسیدند: 

 «.مگر او را به من سپرده بوديد»حضرت فرمود: 

 ، تا شمشیر«ال اقل او )على( را بكشید»يكى از میانشان گفت: 

 63نبوت، ص: 

دستش را گرفت و شمشیر او افتاد، را بلند کرد، على علیه السالم 

يا على! ما با تو کارى نداريم، بگو »خودش هم افتاد. بقیّه گفتند: 

 «.محمّد کجاست؟

 «.خدايش او را برد»حضرت فرمود: 

در تعقیب رسول خدا صلى اهلل علیه و آله شدند. عربى که عرافه بود 

به کجا  شناخت، آوردند تا معیّن کند پیغمبر و جاى پاها را خوب مى

 رفته است؟

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  81 

باألخره جاى پايى را پیدا کرد که شبیه به جاى پاى حضرت خلیل 

الرحمن است، پس از چندى جاى پاى ابو بكر را نیز پیدا کرد که به 

 رسول خدا صلى اهلل علیه و آله ملحق گرديده بود.

جاى پاها را تعقیب کردند تا نزديكى غار ثور رسیدند و از کوه باال 

 رفتند.

جاى گرفته، شب « غار ثور»مبر صلى اهلل علیه و آله با ابو بكر در پیغ

را به صبح آورده، منتظر على علیه السالم بودند تا برايشان آذوقه 

طورى که قبلًا به على علیه السالم چنین سفارشى را  بفرستد، همان

 فرموده بود.

يا »دلیل راه همراه مشرکین باال آمد. ابو بكر ترسید و گفت: 

 «.شود؟ اللَّه صلى اهلل علیه و آله! آمدند، چه مى ولرس

اندوهناك نباش، خدا با »پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

 63«.ماست

______________________________ 
إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُواْ ثَانِىَ اثْنَیْنِ » -(1)

                                                 
َة الَِّذيَن َكَفُُ يَتُقَوُُ ِلصِحِبِه ََّلحَتََّْْن ِإنَّ اِإَّلَّ تََُصُُوُه فَتَقْد َنَصَُُه اللَُّه ِإْذ ََْخََُجُه الَِّذيَن َكَفُُوْا ثَاِّنَ اثْتََْْيِ ِإْذ ُهَُا ِِف اْلَغاِر ِإْذ » -(1)  63 َُ َََلْيِه َوََيََّدُه ِِبََُُود  ملَّْ تَتَُْوَها َوَجَعَل َكِل ُة اللَِّه ِهَ  اْلُعْلَيا   وْا السُّْفَل للََّه َمَعََا َفأَنَََُّ اللَُّه َسِكيََََُه  َُ وََكِل

َََِّيَّ َحِكيمٌ  ه: « َواللَُّه   .40تََو
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مَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصحِبِهِ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ إِذْ هُ

  سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِينَ کَفَرُواْ السُّفْلَى

 .40توبه: « كِیمٌوَکَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْیَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَ

 64نبوت، ص: 

خداوند چه فرمود؟ فوراً امر فرمود عنكبوتها جلو غار را تنیدند، تار 

عنكبوت اطراف درب غار کشیده شد، همچنین امر فرمود کبوتران و 

 پرندگان چندى در داخل غار، تخم گذاردند.

ابو جهل، ابو لهب و سايرين آمدند تا درب غار، راهنمايشان گفت: 

جا يا به  جا آمده است؛ ولى از اين د صلى اهلل علیه و آله تا اينمحمّ»

 «.آسمان باال رفته، يا به زمین فرو رفته است

 «.شايد در غار رفته باشد»گفتند: 

شد و اين تخم  اگر در غار رفته بود، تار عنكبوتها پاره مى»گفت: 

ن باألخره مشرکی«. گرديد، پس در غار نرفته است کبوترها ضايع مى

 برگشتند.

براى رسول خدا و ابو بكر مرکب و آذوقه آوردند و پیغمبر صلى اهلل 

 علیه و آله به سوى مدينه حرکت کرد.
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  مسلمان شدن جاسوس مشرکان مكّه

جاسوسى اين خبر را به مشرکین مكّه رسانید که محمّد صلى اهلل علیه 

 و آله رو به مدينه در حرکت است. مشرکین نیز ده نفر را براى

گرفتن پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرستادند و با سرعت حرکت 

اش  کردند. يكى از آنان به پیغمبر صلى اهلل علیه و آله رسید و نیزه

را بلند کرد تا به پیغمبر بزند، فوراً دستش مرتعش شد، ناله کرد و 

 «.يا محمّد! من به تو کارى ندارم، تو مرا نجات بده»گفت: 

دهى که رفتن مرا به مدينه به کسى  قول مى اگر»حضرت فرمود: 

 او قول داد و نجات يافت و بعد«. کنم خبر ندهى، دعا مى

 65نبوت، ص: 

هم اسالم آورد و پیغمبر صلى اهلل علیه و آله سالم به مدينه در آمد و 

 خداوند او را از کید مشرکین رهانید.

  سحر خطرناك مشرکین

اى ساحر را آوردند  د که عدّهکار حیله مشرکین به جايى رسیده بو

تا محمّد صلى اهلل علیه و آله را سحر کنند، چند مرتبه اين کار را 

کردند، ولى جبرئیل خبر آورد که سحرشان در فالن قبرستان است و 
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قُلْ » و: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ ا لْفَلَقِ» -همچنین دو سوره مبارکه معوّذتین

 فع همین ساحرها بود.براى د -«أَعُوذُ بِرَبّ النَّاسِ

  واقعیّت داشتن چشم شورى

از اين گذشته وقتى مشرکین مكّه ديدند با سحر نیز کارى از پیش 

 برند، رفتند يك نفر چشم شور را آوردند تا پیغمبر را چشم بزند. نمى

اندازند  بعضى چشمها هستند که با همین چشمها شكار را مى

در قبرو شتر را در ديك  چشم شور، مرد را»طورى که رسیده:  همان

اين هم از عجايب نفوس است که اثرى در چشم دارد؛  64«.اندازد مى

مثل خاصیتى که در زهر مار و عقرب است. عمده خباثت وبدجنسى، 

کند. براى حفظ از اين آفت نیز صدقه و همراه  از چشم تراوش مى

 داشتن قرآن و خواندن آية الكرسى مؤثّر است.

______________________________ 
/ 63يدخل الرّجل القبر والجمل فى القدر )بحاراألنوار:  -(1)

39.) 

 66نبوت، ص: 

                                                 
 (.39/ 63حباراْنَوار:  يدخل الُّجل القرب واْلُل ِف القدر) -(1)  64
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باألخره رفتند يك نفر چشم شور را پیدا کردند که در کارش خطا 

کرد، مبلغى پول به او دادند که وقتى محمّد منبر رفت، تو او را  نمى

 چشم بزن و خالصش کن.

کرد، اثرى نداشت. بلى، رسیده  اين شخص آمد و هر چه سمپاشى

است که تب مختصرى عارض پیغمبر صلى اهلل علیه و آله شد. و در 

آيه شريفه به اين مطلب اشاره شده است که خواستند تو را چشم 

 65بزنند ولى خدا تو را حفظ فرمود.

  مسموم شدن پیامبر صلى اهلل علیه و آله توسّط يك زن يهودى

خدا صلى اهلل علیه و آله را زهر  چندين مرتبه خواستند رسول

بدهند. دشمن که يكى و ده تا نبود، از مشرکین، کفّار، منافقین، يهود 

 و نصارا.

در آخرين مرتبه يك زن يهودى از اهالى خیبر، زهر را در ذراع 

دانست رسول خدا صلى اهلل علیه و آله ذراع  گوسفند کرد، چون مى

عرض خوراك رسول خدا گوسفند را دوست دارد و به طرزى در م

 صلى اهلل علیه و آله قرار داد.

                                                 
ُعَواْ الّذْكَُ » -(1)  65 ا سَِ َُّ ُِِهْم َل َْص  .51قلم: ...« َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُُواْ لَُيَِّْلُقَوَنَك ََِأ
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اى از  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وقتى که لقمه»مروى است که: 

آن غذا را در دهان گذاشت، دست گوسفند به نطق در آمد که يا 

 «.محمّد! من مسمومم

را به زمین گذاشت. زن يهودى  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آن

  سخت به

______________________________ 
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ کَفَرُواْ لَیُزْلِقُونَكَ بِأَبْصرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذّکْرَ » -(1)

 .51قلم: ...« 

 67نبوت، ص: 

شود اگر رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  وحشت افتاد که چه مى

را خبردار شوند، بخواهد تالفى بفرمايد، يا اگر مسلمانان از اين ماج

 آورند. چه به روزش مى

امّا رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نیز بدون غیظ بلكه با کمال رأفت 

 «.اى زن! چرا چنین کردى؟ مگر من به تو چه کرده بودم؟»فرمود: 

يا محمّد! مرا معذور »زن يهودى از راه حیله و ظاهر سازى گفت: 

مبر هستى يا نه؟ گفتم: زهر در بدار، خواستم تو را امتحان کنم که پیغ
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فهمد و اگر پیغمبر نیست،  کنم و اگر پیغمبر است، مى خوراکش مى

 «.بگذار بخورد و بمیرد

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نیز ساکت شد و تالفى نكرد. آرى، 

 پیامبر صلى اهلل علیه و آله مظهر رأفت خداست.

بارك پیامبر صلى اهلل اى که در دهان م همان ذرّه»در روايتى دارد: 

علیه و آله ماند، کارى کرد که بدن ورم کرد و متأثّر گرديد؛ ولى تا 

وقتى که خدا نخواست و خودش راضى نشد، پیامبر صلى اهلل علیه و 

 «.آله در قید حیات بود

باألخره نتوانستند پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را بكشند، خدا وعده 

 ت بعثتش او را نگه داشت.سال مدّ 23حفظش را داد و در 

خدا  آمدند براى نگهبانى تا رسول اى شبها دور خانه پیغمبر مى عدّه

صلى اهلل علیه و آله را از کید منافقین، کفّار و دشمنان حفظ نمايند 

نازل شد؛  66...«وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »...  تا وقتى آيه شريفه:

  يعنى

______________________________ 
 .67مائده:  -(1)

                                                 
 .67مائده:  -(1)  66
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 68نبوت، ص: 

دارد، بعد از نزول اين آيه،  خداوند تو را از شرّ مردمان، نگه مى

 حضرت فرمود:

 «.خواهم کسى مواظب من باشد، خداوند حافظ من است ديگر نمى»

  توطئه قتل پیامبر صلى اهلل علیه و آله در شب عقبه

ى را پر از ريگ کردند و هاي درشب عقبه چهارده نفر از منافقین، دبّه

سر آنها را بستند. دبّه پر از ريگ اگر در کوه سرازير شود و غلت 

ها را خواستند جلو دست  کند؟! اين دبّه بخورد، چه سر و صدايى مى

و پاى شتر رسول خدا صلى اهلل علیه و آله بیندازند تا شتر بترسد و به 

وده، کشته شود. اصطالح رم کرده، پیغمبر خدا را از کوه پرتاب نم

 آرى، چه کارها بود که نكردند، امّا خداوند چه کرد؟

که در  با اين -ها را انداختند، هرکدام سر جايش ايستاد وقتى دبّه

 که شتر رم کند. بدون اين -ها پايین بیفتد سرازيرى بايد دبّه

برقى جستن کرد و هوا روشن شد و پیغمبر صلى اهلل علیه و آله هم 

مگر من به شما »ا ديد و بعد آنان را طلبید و فرمود: چهارده نفر ر

 «.چه کردم
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غرض، وعده حفظ الهى در قرآن مجید بود که از اخبار غیبى به 

 رفت و در خارج نیز واقع شد. شمار مى

 69نبوت، ص: 

 

  عدم اختالف در قرآن

 

نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ ا  يُرِيدُونَ لِیُطْفُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ»

 67«.لْكفِرُونَ

وَدِينِ ا لْحَقّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ کُلّهِ   هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى»

کالم در بیان وجوه اعجاز معجزه باقیه  68«.وَلَوْ کَرِهَ ا لْمُشْرِکُونَ

در اختیار رسول خدا صلى اهلل علیه و آله؛ يعنى قرآن مجید بود که 

 جامعه قرار دارد.

 فرمايد: در آيه شريفه مى

                                                 
 .8صف:  -(1)  67
 .9صف:  -(2)  68
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کنند؟ اگر از طرف غیر خدا بود، هر آينه در  آيا در قرآن تدبّر نمى»

با اين که قرآن کريم در ظرف  69«.يافتند آن اختالفات زيادى مى

  سال نازل گرديد، اگر کالم 23مدّت 

______________________________ 
 .8صف:  -(1)

 .9ف: ص -(2)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ا لْقُرْءَانَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ » -(3)

 .82نساء: « اخْتِلفًا کَثِیرًا

 70نبوت، ص: 

سال  23بشر بود؛ بايد اوّل و آخرش فرق داشته باشد. کسى که 

 سخنور باشد، از جهت فصاحت و بالغت، در اواخر بايد سخنش

اش با  تر باشد؛ امّا چون قرآن کالم خداست، نخستین سوره فصیح

اى که  اش يكنواخت است، بنا به روايتى نخستین سوره آخرين سوره

 بود:« علق»نازل شد، سوره 

 است:« نصر». و آخرين سوره نیز سوره «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الَّذِى خَلَقَ»

، از اوّل تا آخر، همه يكنواخت است، «إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَا لْفَتْحُ»
                                                 

ََِِد » -(3)  69  .82نساء: « َغرْيِ اللَِّه َلََوَجُدواْ ِفيِه اْخَِلًفا َكِْريًاَََفاَل يَتَََدَتَُُّوَن ا ْلُقُْءَاَن َوَلَْو َكاَن ِمْن 
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زجر، امر و قصص آن، همه به يك منوال است و همچنین اختالف از 

 حیث معنا وجود ندارد.

کنند،  بعضى از دشمنان اسالم، مواردى را به عنوان تناقض عنوان مى

 در حالى که به همه آنها جواب داده شده است.

ندگى در جبهه کفار و اعجاز قرآن پیرامون وقوع تشتّت و پراک

  مشرکین

اى است که از  که قرآن مجید مشتمل بر اخبار کثیره عالوه بر اين

دهد و مطابق آنچه خبر داد، واقع گرديد، ديروز  امور آتیه خبر مى

سه مورد ديگر نقل  -چند مورد از آن ذکر گرديد و امروز نیز دو

 گردد. مى

تّت و پراکندگى از خبرهاى مهمّ قرآن عظیم، خبر دادن از تش

 مشرکین و کفّار و از بین رفتن لشكريانشان و همچنین ظهور

 71نبوت، ص: 

عظمت شأن پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و اعالى کلمه توحید است. 

 اين خبر مكرّر در قرآن ذکر شده است.
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 70«.سَیُهْزَمُ ا لْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ» فرمايد: از آن جمله صريحاً مى

ه همین زودى است که اين جمع و اجتماعشان شكست خورده و ب»

 «.هزيمت خواهند کرد

خواهند اسالم را بشكنند، خودشان زودتر شكسته  بت پرستها که مى

طورى که در آيه ديگرى در اين  که شدند؛ همان شوند کما اين مى

زمینه که مربوط به جنگ احزاب است نیز در سوره انفال از شكست 

دهد، به عالوه مطلب ديگر از  وص جنگ احزاب خبر مىآنان در خص

 اين قرار.

  خرجهاى بیهوده کفّار و حسرت ابدى آنان

إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ فَسَیُنفِقُونَهَا ثُمَّ »

که کافرند، پولهايشان  کسانى» 71...«.تَكُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ 

کنند تا از راه خدا جلوگیرى کنند، پس اين پولها را خرج  را خرج مى

کنند، سپس حسرت بر ايشان است و پس از آن، شكست  مى

 «.خورند مى

                                                 
 .45قُُ:  -(1)  70
 .36انفاُ:  -(2)  71
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پیش از جنگ احزاب، پولدارهاى مكّه معظّمه گرد هم جمع شدند و 

  و اهالىبنا شد لشكرى عظیم تهیّه کنند و به مدينه بتازند 

______________________________ 
 .45قمر:  -(1)

 .36انفال:  -(2)

 72نبوت، ص: 

اى مراجعه  جا را قتل عام و اموالشان را غارت نمايند، به هر قبیله آن

اى را جمع کردند به قسمى که دوازده هزار نفر جمع نمودند  و عدّه

 اده بود.و اين تعداد، براى آن روز و در آن شرايط، فوق الع

خواهد، قرار شد پولدارهاى مكّه هر  اين لشكر بزرگ، خوراك مى

روزى يك نفر هزينه لشكر را تأمین نمايد. سلطنت يا حكومتى 

نداشتند که هزينه را به اصطالح دولتشان تأمین کند لذا يك روز 

 نوبت ابو جهل، روز ديگر ابو سفیان و يك روز هم ديگرى.

نازل فرمود و خبر داد که اين پولدارها، خداوند اين آيه شريفه را 

کنند که مردم را از محمّد صلى اهلل  مالهايشان را براى اين خرج مى

کنند  دهد پولها را خرج مى علیه و آله دور سازند، از غیب خبر مى
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بینند  ولى به دنبال آن، جز حسرت و ندامت برايشان نیست، مى

اين لشكر کذايى را با  پولشان رفت و به جايى هم نرسید و خداوند

 يك بادى، شكست داد.

  شكست مفتضحانه مشرکین در نبرد احزاب

جنگ احزاب )خندق( فوق العاده عجیب بود. دوازده هزار لشكر 

براى زير و رو کردن مدينه آماده شده بودند و به حسب جريان 

عادى هم پیشرفت با آنان بود؛ امّا خداوند، مسلمین را يارى فرمود؛ 

ندى بر آنان فرستاد و هر چه خیمه بود از جا کنده شد، رملها در باد ت

رفت و ديگهاى بزرگى که روى آتش گذاشته بودند،  چشمهايشان مى

 کند و همه آنان ناچار پا به فرار نهادند تا هالك نشوند باد از جا مى

 73نبوت، ص: 

بدبختهايى که پول  72و خداوند از مؤمنین جنگ را کفايت فرمود.

ى خرج کرده بودند، دست روى دست زده، حسرت گزاف

 خوردند، افسوس که مالمان رفت و کارى هم از پیش نبرديم. مى

  ها و بشارتهاى خداوند به پیامبر صلى اهلل علیه و آله مژده

                                                 
َََِّيًَّا» ... -(1)  72 َُ وََكاَن اللَُّه َقَوِيًّا  ْؤِمََِْي ا ْلِقََا ُُ  .25احَّاب: « وََكَف  اللَُّه ا ْل
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هايى که خداوند به پیغمبرش داده است، نخستین  در مقابل، وعده

تو هستیم. در مكّه که بشارتى که داد اين بود که ما با تو يار و ياور 

بت در آن قرار  360اى که  شرحش ديروز کمى داده شد؛ مكّه

اى که  داشت و هر بتى را با طال و جواهرات زينت کرده بودند؛ مكّه

جز مشرك در آن جا نداشت، خداوند وعده داد که اى حبیب ما! تو 

 شوى: جا وارد مى پیروزمندانه در آن

دَ ا لْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِینَ مُحَلّقِینَ رُءُوسَكُمْ لَتَدْخُلُنَّ ا لْمَسْجِ»... 

 73...«.وَمُقَصّرِينَ لَاتَخَافُونَ 

آيید در  هر آينه در مسجد الحرام به خواست خداوند در مى»

که در امانید، سرهايتان را تراشیده و مراسم تقصیر )ناخن  حالى

 «.که بترسید ن اينآوريد بدو گرفتن و مو برچیدن( را بجا مى

 دهد که در کمال امن و امان در خداوند به پیامبرش بشارت مى

______________________________ 
« وَکَفَى اللَّهُ ا لْمُؤْمِنِینَ ا لْقِتَالَ وَکَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا»...  -(1)

 .25احزاب: 

 .27فتح:  -(2)

                                                 
 .27فَح:  -(2)  73
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 74نبوت، ص: 

عمره را در کمال آزادى، کامل و  مكّه وارد شده، مراسم حج و

 دهید. پیروزمندانه انجام مى

  نابود شدن تمام بتها در مكّه

که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فاتحانه وارد مكّه شد،  هنگامى

انبوه لشكرى بى سابقه همراهش بود، در مكّه نگذاشت بتى مگر آنكه 

 از بین برد.

طور  ر کعبه آويخته بودند و بهايد بت بزرگى که به باالى ديوا شنیده

رسید، على علیه السالم پا روى دوش پیغمبر صلى  عادى دست نمى

 را شكست. اهلل علیه و آله گذاشت و آن

که پا روى دوش پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  هنگامى»خودش فرمود: 

 «.توانم برسانم گذاشتم، ديدم دستم را به عرش هم اگر بخواهم مى

صد سال با قیر و میخكوبى نصب کرده بودند، با دست  بتهايى که چند

على علیه السالم به زمین افتاد، آنگاه پیامبراکرم به بالل فرمود بر 

 اشهد ان ال اله الّا اللَّه. پشت بام کعبه باال رود و بگويد:
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به   ال اله الّا اللَّه  آرى، مشرکین از بین رفته و تسلیم شدند و کلمه

 گرديد.وعده الهى، بلند 

  فتح مبین و تصرّف مكّه

 74«.إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِینًا» -

______________________________ 
 .1فتح:  -(1)

 75نبوت، ص: 

 75«.إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَا لْفَتْحُ» -

فتح مكّه در تاريخ اسالم، نهايت اهمّیّت را دارد، لذا مكرّر در قرآن 

شده است؛ زيرا طلیعه پیروزى کامل و سلطنت و  مجید يادآورى

يعنى « فتح مبین»ملك ظاهرى اسالم و مسلمین است. و از آن به 

 تعبیر شده است.« الفتح»پیروزى آشكار، همچنین به فتح مطلق 

آرى، فتح مكّه مقدّمه فتح ايران، روم و يمن بود که رسول خدا از 

 پیش، به وحى الهى از آنها خبر داده بود.

                                                 
 .1فَح:  -(1)  74
 .1نصُ:  -(1)  75
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  حفر خندق براى جلوگیرى از شبیخون دشمن

دهد  خداوند وعده مى» 76...«.وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا »

 «.را بگیريد به شما غنیمتهاى زيادى که شما آن

« عمروبن عبدود»ايد يكى از سرانشان  در جنگ احزاب که شنیده

راستى بیشتر مسلمانان را است، با آن عدّه و عدد و تجهیزات، به 

 ترساندند.

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله با اصحاب به مشورت نشست، سلمان 

در عجم ما رسم است که اگر قشون زيادى به محلّى »فارسى گفت: 

گیرى شود، دور  که از شبیخون زدن آنان پیش حمله کنند، براى اين

 «.کنند شهر را خندق مى

______________________________ 
 .1نصر:  -(1)

 .20فتح:  -(2)

 76نبوت، ص: 

                                                 
 .20فَح:  -(2)  76
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اللَّه صلى اهلل علیه و آله اين رأى را پسنديد و دستور فرمود که  رسول

دور مدينه خندق بكنند و هر چهل مترى را به دست ده نفر سپرد و 

ظاهراً روزه هم بودند، خود پیغمبر صلى اهلل علیه و آله نیز سرگرم 

 حفر کردن شد.

زد، به سنگى رسید، اطرافش را کند بلكه بتواند آن  نگ مىسلمان کل

سنگ راجابه جا کند، ولى نتوانست، به رسول خدا صلى اهلل علیه و 

آله عرضه داشت، خود پیغمبر صلى اهلل علیه و آله کلنگ را گرفت و 

 زد.

 مرتبه اوّل که کلنگ زد، برقى جستن کرد، حضرت فرمود:

ه را که از آن جمله ايوان مدائن است اللَّه اکبر! خدا قصرهاى حیر»

 «.نشانم داد

 مرتبه دوّم نیز برقى جستن کرد و تكبیر گفت و فرمود:

قصرهاى سرخ امپراتور روم را نشانم دادند؛ يعنى اينها به تصرّف »

 «.مسلمانان در خواهد آمد

 مرتبه سوّم برقى جستن کرد و پس از تكبیر فرمود:
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دادند. جبرئیل به من خبر داد که اين صنعا )پايتخت يمن( را نشانم »

 «.آيد سه دولت به تصرّف مسلمین در مى

دهد که به حسب ظاهر هیچ گونه زمینه  اين خبر را در وقتى مى

پیشرفتى ندارد، لذا منافقین مسخره کردند که محمّد صلى اهلل علیه 

و آله اکنون زير فشار دوازده هزار نفر لشكر مجهّز گرفتار است آن 

 گويد؟ ه مىوقت چ

خبر از حكومت بر عجم و امپراتورى روم آن روز. ايران فعلى، چند 

شود. مدائن که اکنون در عراق کنار بغداد  يك ايران آن روز نمى

 است،

 77نبوت، ص: 

پايتخت بوده، قفقاز، بلخ، بخارا، افغانستان و جاهايى ديگر نیز جزو 

که خداوند به  آن بوده است و خالصه روى زمین دو امپراتورى بود

آيند و اين  زبان حبیبش خبر داد که آنها به تصرّف مسلمین در مى

وعده خداوند هیچ شگفتى ندارد، چرا که ملك از آن خداست، به 

 77ستاند. دهد و از هر کس بخواهد، باز مى هر که بخواهد مى

 ...«.وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا »

                                                 
ُُمَ » -(1)  77 ُُْلكِ  ُقِل اللَّ ُُْلكَ  تُتْؤِت  مِلَك ا ْل ْلَك ِّمَّن َمن َتَشآُءَوتَََِّعُ  ا ْل ُُ ُان: ...« َتَشآءُ  ا ْل  .26آُ َُ
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را در  شما مسلمانان وعده غنیمتهاى زيادى داد که آنخداوند به »

 «.يابید مى

فَعَجَّلَ لَكُمْ » بود که غنايم آن نقد بود:« فتح خیبر»يكى از مواردش 

اش را به آينده حواله فرمود. غنايمى که از طاق  و بقیّه 78...«.هذِهِ 

کسرى و کاخ امپراتورى روم به دستشان رسید. اينها وعده الهى در 

 آن مجید بود.قر

  وعده الهى مبنى بر حاکمیّت مؤمنین بر زمین

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ »

 لَهُمْ  کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى

 79...«.وَلَیُبَدّلَنَّهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَايُشْرِکُونَ بِى شَیًا 

  خداوند به کسانى که از شما ايمان آوردند و کارهاى شايسته»

______________________________ 
ا لْمُلْكَ  تَنزِعُمَن تَشَآءُوَ ا لْمُلْكَ تُؤْتِى ملِكَ ا لْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَ» -(1)

 .26آل عمران: ...« تَشَآءُ  مِمَّن

 .20فتح:  -(2)

                                                 
 .20فَح:  -(2)  78
 .55نَور:  -(3)  79
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 .55نور:  -(3)

 78نبوت، ص: 

کردند وعده داده است هر آينه ايشان را در زمین حاکم کند؛ مانند 

 ...«.کسانى که پیش از ايشان بودند و آنان را حاکم گردانید 

خالفت و  طورى که مصر، بیت المقدّس و کنعان را محلّ همان

حكومت بنى اسرائیل قرار داد، به پیروان خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه 

دهیم و امنیّتى  فرمايد که به شما نیز حكومت مى و آله نیز وعده مى

 دهیم که با کمال آزادى، مراسم دينى تان را انجام دهید. به شما مى

به  که خبر غیبى بودن اين بشارت واضح شود، بايد قدرى براى اين

 تاريخ اوايل بعثت مراجعه کرد.

  انگیز بالل مؤذّن رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مقاومت شگفت

که عرض شد به دستور پیغمبر صلى اهلل علیه و آله « بالل»همین 

باالى بام کعبه رفت و با کمال آزادى اذان گفت و شعار توحید را 

صلى اهلل علیه و آله  بلند کرد، غالم امیّه بود. در اوايل بعثت پیغمبر

 بالل از نخستین افراد مسلمان بود.

 مواليش امیّه او را گرفت و گفت:
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اى. باليى بر سرت بیاورم که  بتها را ترك کرده و محمّدى شده»

 «.محمّد را ترك کنى

ها و جوانان هرزه مكّه را واداشت که بندى به گردن  يك روز بچّه

ها بكشند تا بالل از محمّد صلى اهلل  ها و درّه بالل بیندازند و در کوچه

 علیه و آله برگردد.

 «.گفت کشیدند، امّا او احد! احد! مى اراذل او را مى»اند:  نوشته

 79نبوت، ص: 

بار ديگر امیّه خودش آمد در وسط روز و هواى گرم، بالل را به 

دامنه کوهى که سنگهايش تفتیده شده بود آورد، دستور داد 

را روى تخته سنگ داغ خوابانیدند و تخته سنگ  اش کنند، او برهنه

اش گذاشتند، در میان اين دو سنگ تفتیده باز صدا  بزرگى روى سینه

 زد: احد! احد! مى

اى از ناامنى دينى براى مسلمانان بود که وعده الهى رسید  اين نمونه

 که: امنیّت کامل براى شما خواهد بود. و آن اين

نان محمّد صلى اهلل علیه و آله، باالى همین بالل، به کورى چشم دشم

را « شین». و  اشهد ان محمدّاً رسول اللَّه گفت: رفت و مى بام کعبه مى
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 «اسهد»  گفت؛ يعنى مى« سین»توانست ادا کند و  نیز درست نمى

کور شده بود،  خواند، لذا بعضى از منافقین که چشمشان مى

 «.فرستد محمّد کالغى را روى بام کعبه مى»گفتند:  مى

 «.تر نبود؟ از اين جیغ جیغ کن»گفت:  ديگرى مى

  سخنى ارزشمند از فخر االسالم

 اى از مرحوم فخر االسالم نقل کنم. ايشان در مورد آيه شريفه: جمله

 نويسد: مى 80...«.لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ »... 

جديد، در تورات و انجیل، متجاوز از پانصد جاى عهد عتیق و عهد »

  کند که مضمونش اين است که خبرى را تكرار مى

______________________________ 
 .55نور:  -(1)

 80نبوت، ص: 

خدا وعده داد به ابراهیم که کنعان و مصر را مقرّ حكومت اهل ايمان 

 «.قرار خواهد داد

 فرمايد: ايشان که خودش قبلًا مسیحى بوده است مى

                                                 
 .55نَور:  -(1)  80
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اى که خدا به ابراهیم  د تا آن وعدهچهارصد و سى سال طول کشی»

علیه السالم داده بود عملى شد، آن هم نه به طور ابدى بلكه پس از 

 «.چندى، ورق برگشت

 فرمايد: ايشان مى

چنین خبرى را در پانصد جاى عهد عتیق و عهد جديد، به عنوان »

 «.اند معجزه ذکر کرده

 علیه و آله که مسلمانها بايد افتخار کنند به شرافت محمّد صلى اهلل

خداوند وعده حكومت و امامت را به امّتش داد. يك قرن نشده و 

سال ايّام  23خود وجود مقدّسش در قید حیات بود؛ يعنى در همان 

رسالتش، يمن جزء متصرّفات مسلمین شد و نجاشى از حبشه، اسالم 

 اختیار کرد.

ر از غرب پس از پیغمبر صلى اهلل علیه و آله يك قرن نشد که اين نو

ال اله اال اللَّه،   ادامه پیدا کرد تا رسید به اقصاى اندلس که بیرق

و از شرق تا پشت ديوار چین برخاست و خداوند   محمّد رسول اللَّه

خالفت را به امّت اسالم مرحمت فرمود و آنان را به امن و امان 

 رسانید.
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ه اين ک خواستند نور خدا را خاموش کنند ولى خدا نخواست مگر آن

دين مقدّس را بر جمیع اديان، غلبه عنايت فرمايد. به حسب حجّت و 

  برهان، بر همه اديان غالب بوده و هست و هیچ

 81نبوت، ص: 

وقت اسالم در مقابل دلیل و برهان ديگران، مغلوب واقع نشده است 

و همیشه قوانینش بر طبق فطرت بشر بوده و هست، لذا مغلوب شدنى 

 هم نیست.

 خراالسالم به شبهات نصاراى اروپاپاسخ ف

 نويسد: مرحوم فخر االسالم مى

نويسند و اخیراً چهار  نصاراى آمريكا و اروپا کتابها در ردّ اسالم مى»

اند، از آن طرف  کتاب در توهین به پیغمبر اسالم و قرآن نوشته

فرمايد که مجّاناً کتابهاى آنها را با قلم  خداوند مثل من را معیّن مى

 «.باطل کنم خودم

بیست جلد کتاب با بیانى که خواندنش لذّتبخش است در برابر سیل 

شود، راستى تأيید الهى در  پولى که از اروپا بر علیه اسالم ريخته مى
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نصرت اسالم است که يك نفر همه تبلیغات مخالفین را اين طور از 

 بین ببرد.

 ايشان خودش حاالتش را نقل کرده که آن هم معجزه است.

  اجراى جالب و شیرين مسلمان شدن فخر االسالمم

وطن من آمريكاست؛ پدرانم کشیش و علماى نصارا »نويسد:  وى مى

بودند. در ابتداى جوانى، شوق تحصیل علوم دينى داشتم وسرگرم 

شدم و مدارج علمى را طى کردم تا توانستم کوچ کنم و خودم را به 

 مجلس درس پاپ اعظم برسانم.

 82نبوت، ص: 

کردند و من در میانشان  ر مجلس درس او چهار صد نفر شرکت مىد

از هوش و استعداد بیشترى برخوردار بودم، لذا از تمام آنها بیشتر 

مورد عالقه و مهر پاپ شدم به طورى که تنها کسى بودم که اذن 

 ورود در حرم پاپ را داشتم.

 روزى در مجلس درس رفتم، پاپ نیامده بود. گفتند: امروز پاپ

کردند. صحبت  آيد. شاگردها خودشان بحث مى مريض شده نمى
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بود که در کتاب عهد جديد است، هر کس « فارقلیط»راجع به کلمه 

 گفت. چیزى مى

به ديدن پاپ رفتم، ديدم در بستر آرمیده است. گفتم: به مجلس 

 درس رفتم شما نیامده بوديد، به ديدنتان آمدم.

 گفت: در نبودن من مباحثه هم بود؟

گفتند به  کردند و مى گفتم: آرى، در اطراف کلمه فارقلیط بحث مى

فرمايد:  معناى تسلیت دهنده است که حضرت عیسى علیه السالم مى

 آيد. روم و پس از من فارقلیط مى من مى

 پاپ گفت: هیهات! هیچ کس خبر از معناى آن ندارد.

تم که تا اين جمله را گفت، من که شیفته کمال بودم دامنش را گرف

 معناى اين کلمه را بگويد.

گفت: صالح نیست. اصرار کردم، گفت: اظهار معناى اين کلمه براى 

تو و من ضرر دارد. چون او را سوگند دادم، گفت: به شرطى که تا 

 گويم. من پذيرفتم. ام فاش نكنى، برايت مى من زنده

 83نبوت، ص: 
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اى است  آن جعبهگفت: اين کلید را بردار و آن جعبه را باز کن، در 

و آن را هم بردار، در آن کتابى به لغت سريانى است که قبل از 

 اسالم نوشته شده است.

وقتى کتاب را برداشتم گفت: فالن صفحه را باز کن. ديدم در آن 

اش نوشته فارقلیط، همان محمّد  صفحه لغت فارقلیط است. در حاشیه

 صلى اهلل علیه و آله است.

 مّد است؟پرسیدم: اين کدام مح

 دانند. گفت: همان که مسلمین او را پیغمبر خاتم مى

 گفتم: پس مسلمین بر حق هستند؟

 گفت: آرى.

 کنید؟ گفتم: پس چرا شما ظاهر نمى

ام،  گفت: افسوس که در آخر عمرم اين مطلب را دانستم و پیر شده

کشد، کجا  به مجرّدى که اظهار اسالم کنم، حكومت وقت مرا مى

توانند مرا پناه دهند تا رو به بالد مسلمین  مانها مىبروم، مگر مسل

کنند، پس من  بروم؛ هر جا بروم، دولتهاى مسیحى مرا مطالبه مى
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توانم اظهار کنم، صالح من در سكوت است ولى تو جوان هستى،  نمى

 توانى فرار کنى و بروى. مى

دستش را بوسیدم و همان روز به راه افتاده، وارد شام شدم. از لطف 

خدا بگويم. احوال علماى مسلمین را پرسیدم، يكى از علماى شیعه را 

 نشانم دادند، به دست او اسالم آوردم و صرف، نحو، منطق،

 84نبوت، ص: 

معانى و بیان را خواندم، سپس به نجف اشرف رفتم و خدمت مرحوم 

سیّدکاظم يزدى و آخوند خراسانى به مرحله اجتهاد رسیدم، سپس 

ت رضا علیه السالم به ايران رفتم. در تهران که براى زيارت حضر

اند، سرگرم  رسیدم، خبر شدم نصارا چهار کتاب در ردّ اسالم نوشته

 «.پاسخ به کتابهاى آنان شدم

  نعمت بزرگ خداوند به فخر االسالم

 خداوند نعمت بزرگى به او داده بود و آن قلم روانش بود.

دست من داده است تا  اين قلمى است که خدا به»گويد:  خودش مى

 «.حبیبش محمّد صلى اهلل علیه و آله را يارى نمايم
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نويسد و حجّت الهى را ظاهر  دو جلد کتاب در ردّ يهود و نصارا مى

کند، تهمتهاى بعضى از  سازد، احقاق حق و ابطال باطل مى مى

آور  اند و راستى شرم شرم را که به پیغمبر اسالم زده هاى بى کشیش

 دهد و انصافاً نصرت اسالم کرده است. مىاست، پاسخ 

 اتّهام بى شرمانه به پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله از سوى نصارا

از جمله تهمتهاى اين افراد اين است که محمّد صلى اهلل علیه و آله 

فردى شهوتران بوده است؛ زيرا به تعدّد زوجات قايل بوده و با 

ه داده، خودش نُه زن گرفته که براى پیروانش چهار زن اجاز اين

 است.

ايشان جوابهاى کافى به آنان داده است که چگونه محمّد صلى اهلل 

که نهايت  -سالگى 25علیه و آله شهوتران است؟ کسى که تا سنّ 

  شور شهوترانى

 85نبوت، ص: 

سالگى هم که همسر  25همسر اختیار نكرده است و در سنّ  -است

اى را به پیشنهاد خودش گرفت که  لهاختیار کرد، پیره زن چهل سا

 قبلًا دو شوهر ديده است.
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  سخنى لطیف از حضرت خديجه به پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله

مخدّره دوعالم، امّ المؤمنین ومادر صدّيقه کبرى فاطمه زهرا علیهما 

خواست با پیغمبر صلى  السالم حضرت خديجه خاتون هنگامى که مى

دواج کند، از اطراف، خواستگاران زيادى برايش اهلل علیه و آله از

آمدند امّا خودش پیشنهاد ازدواج با محمّد صلى اهلل علیه و آله  مى

 را داد.

کسى که خواهان ازدواج با شماست دو »داد، گفت:  وقتى پیشنهاد مى

که سنّش از شما بیشتراست )اختالف پانزده سال(  عیب دارد: يكى اين

 «.کرده و بچّه هم داردکه: شوهر  و ديگر اين

  حضرت خديجه نخستین بانوى جهان اسالم

محمّد صلى اهلل علیه و آله روح مجسّد و روحانى در لباس بشريّت 

کند  است، نظرش به مقام روحانیّت حضرت خديجه است. نگاه نمى

که او پیر است. نظرش به پول او هم نبوده بلكه نظرش به دل پاك و 

 چشم روشن او بوده است.
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حضرت خديجه زنى است که جزء بت پرستها نشد. نخستین کسى 

است که نور نبوّت محمّد صلى اهلل علیه و آله را مشاهده کرد و 

 «.اين چه نورى است؟»پرسید: 

 86نبوت، ص: 

اشهد ان ال  نور نبوّت است، بگو»پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

 «. اله اال اللَّه

 «.ام تو ايمان آورده من سالهاست به»او گفت: 

هر وقت جبرئیل بر من وارد »پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

 «.رسانید شد، سالم خديجه را مى مى

توصیف پیامبر صلى اهلل علیه و آله از حضرت خديجه و حسادت 

  عايشه

چقدر اسم خديجه را »گفت:  عايشه به پیامبر صلى اهلل علیه و آله مى

 «.زنى بیشتر بود؟ بريد، مگر پیره مى

او ايمان آورد »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله متأثّر شد و فرمود: 

که کسى به من ايمان آورد و يارى من و دين خدا  به من پیش از آن

 «.که کسى مرا يارى کند کرد، پیش از آن
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حاالت اين مخدّره فعلًا مورد بحث ما نیست، تنها به جمالتى براى 

 کنم. کالم اشاره مىتبرّك و تنوّع در 

  دفاع سرسختانه حضرت خديجه از پیامبر صلى اهلل علیه و آله

خواستند به خانه پیامبر بريزند و پیغمبر صلى اهلل  روزى مشرکین

اش را سنگباران  علیه و آله را بكشند، در را محكم بست و خانه

اش بلند شد  کردند. حضرت خديجه خودش را سپر پیغمبر کرد و ناله

 که با خانه زنى چكار داريد؟!.

در وقت ديگرى که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از شكنجه 

به کوه حرا رفته بود، حضرت خديجه با على علیه السالم مشرکین 

  حرکت کرد، کوزه آبى و گرده

 87نبوت، ص: 

نانى برداشتند. على علیه السالم جوان است، ده سال دارد وبا 

حضرت خديجه هرکدام به راهى در جستجوى پیغمبر صلى اهلل علیه 

 و آله رفتند.

هايى که به بدنش خورده رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از اثر سنگ

بود، مجروح افتاده بود، حضرت خديجه و على علیه السالم آمدند و 
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خونهاى بدن پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را شستند و او را به مكّه 

 بردند.

  تعدّد زوجات پیامبر صلى اهلل علیه و آله به خاطر مصالح اسالم

و آله بیش از هنگام وفات حضرت خديجه، پیغمبر صلى اهلل علیه 

پنجاه سال داشت و تا وقتى حضرت خديجه زنده بود، همسر ديگرى 

سال، چرا  25اختیار نكرد، اگر مرد شهوترانى بود، در اين مدّت 

 عیال ديگرى نگرفت؟!

 -پس از وفات حضرت خديجه، با هجرت به مدينه و پیشرفت اسالم

که  با زنهايى -شود به خاطر مصلحتهايى که به بعضى اشاره مى

 بیشتر شوهر ديده و بعضى از آنان بچّه هم داشتند، ازدواج فرمود.

  سرپرستى بانوان بیوه و تحبیب قلوب

شد، خانواده شهدا بى  در جنگهايى که پس از هجرت واقع مى

شدند و وظیفه مسلمین، پذيرايى از آنان بود، لذا  سرپرست مى

و سرپرستى کردند  بعضى از مسلمانها با همسران شهدا ازدواج مى

شدند، رسول خدا صلى اهلل علیه  فرزندان شهدا را نیز عهده دار مى

 و آله نیز مانند ديگران از
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 88نبوت، ص: 

 اين قاعده مستثنا نبود.

از اين گذشته، درگیريهايى که با مشرکین و کفّار وجود داشت و به 

پدر کشى و برادر کشى انجامیده بود، دشمنى ديرينه در سینه اين 

مسلمانها باقى بود، امّا ازدواج پیغمبر صلى اهلل علیه و آله با  تازه

دختران بعضى از سران مشرکین چون ابو سفیان که پیامبر دختر او 

امّ حبیبه را گرفت، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را داماد خودشان و از 

شد و به جاى  شمردند، لذا آن دشمنى ديرينه کم مى خودشان مى

اسالم، به خاطر جهات صورى و مادّى هم که شده بود، سمپاشى علیه 

 کردند. از اسالم حمايت مى

  کمك در تبلیغ احكام اسالم

اند از قبیل  بعضى، منافع ديگرى نیز در تعدّد زوجات رسول خدا گفته

که بانوان مسلمان بايد احكام و مسائل مخصوص خودشان را از  اين

ند، هم رسول خدا صلى اهلل علیه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرا بگیر

فرمود و هم خود مؤمنات، لذا همسران پیغمبر صلى اهلل  و آله حیا مى

علیه و آله واسطه خوبى براى ابالغ احكام حیض، نفاس، استحاضه و 

 همچنین والدت وعدّه بودند.
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سخنى جاودانه از پیامبر صلى اهلل علیه و آله پیرامون همدردى با 

 فقرا

هلل علیه و آله را با دنیا داشتن چكار؟ روحانى محض محمّد صلى ا

است. در آخر عمرش تعدّد همسرانش به نُه زن رسید، اسالم هم 

 آمد. توسعه پیدا کرده بود و غنايم هم از اطراف مى

زنهاى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله به زبان آمدند که ما همسران 

  پیغمبريم و خانه

 89نبوت، ص: 

 خواهیم. مىو زندگى مرتّب 

خانه من بايد مانند فقیرترين »پیامبر فرمود )مضمون روايت شريف(: 

 «.افراد امّت باشد

گذشت و در خانه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  گاهى چهل روز مى

شد، وقتى که براى پیغمبر صلى اهلل علیه  آتشى براى طبخ روشن نمى

ه در سوره و آله مزاحمت ايجاد کردند، آيات قرآنى نازل شد ک

 احزاب بیان فرموده است:
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اى پیغمبر! به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنیا و زيور آن »

تان را بپردازم( و  مند نموده )مهريه هستید، پس بیايید شما را بهره

شما را رها سازم نیكو رها ساختنى و اگر خواهان خدا و پیغمبرش و 

ان از شما پاداش سراى ديگر باشید، پس خداوند براى نیكوکار

بلى، اگر خانه خوب و خدمتگزار و  81«.بزرگى آماده کرده است

خواهید، در خانه محمّد صلى اهلل علیه و آله  عیش و نوش مى

 شود، اگر طالب آخرت هستید، بمانید. نمى

 پس از نزول آيه شريفه، زنها توبه کردند و آخرت را اختیار کردند.

رحلت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از عايشه نقل شده است که پس از 

براى ما فرج شد؛ چون مبلغ قابل توجهى از طرف خلیفه براى 

 گرديد. مخارج همسران پیغمبر پرداخت مى

______________________________ 
ا يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِاَزْوَاجِكَ إِنْ کُنتُنَّ تُرِدْنَ ا لْحَیَوةَ الدُّنْیَا وَزِينَتَهَ» -(1)

فَتَعَالَیْنَ أُمَتّعْكُنَّ وَأُسَرّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا* وَإِنْ کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ 

« وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ا لْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا

 .29 -28احزاب: 

                                                 
ُِدْ » -(1)  81 ا الََّىبُّ ُقل َِّلَْزَواِجَك ِإْن ُكَنُتَّ ُت َُ ُِْدنَ يأَيتُّ َُاًحا مجَِياًل* َوِإْن ُكَنُتَّ ُت ا فَتَََعاَلْْيَ ََُمَّْعُكنَّ َوََُسُّْحُكنَّ َس َُ نْتَيا َوزِيََََ اَن ا ْْلََيَوَة الدُّ ًُ ََِظي ْحِسَِت ِمَُكنَّ ََْجًُا  ُُ ََدَّ لِْل َِخََُة َفِإنَّ اللََّه ََ اَر ا ْْ  .29 -28احَّاب: «  اللََّه َوَرُسَوَلُه َوالدَّ
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 90نبوت، ص: 

  علیه و آله میان همسران متعدّدانگیز پیامبر صلى اهلل عدالت شگفت

 اند: بعضى از محقّقین گفته

يكى از اسرار تعدّد زوجات رسول خدا صلى اهلل علیه و آله اين »

است که به مردم عظمت و قدرت آن حضرت را برساند؛ چه کسى 

تواند با دو زن بدون درد سر زندگى کند؟ امّا محمّد صلى اهلل  مى

کرد؟ هر شب که نوبت  ونه با عدل زندگى مىعلیه و آله با نُه زن، چگ

گذاشت. بعضى اوقات که  هرکدام بود، فرق بین پیر و جوان نمى

گرفت؛ مثلًا  مايل بود به عبادت بگذراند از همسرش اجازه مى

دهى که امشب  فرمود امّ سلمه امشب نوبت تو هست امّا اجازه مى مى

ه سر برد. پیامبر محمّد مشغول خودش باشد؛ يعنى به عبادت و دعا ب

صلى اهلل علیه و آله تا اين اندازه مواظب است که حقّ زن ضايع 

 «.نگردد

خواست از دار دنیا رحلت  که مى پیامبر صلى اهلل علیه و آله هنگامى

بفرمايد در حجره امّ سلمه بود. عايشه آمد و حال پیغمبر صلى اهلل 

رى از دنیا علیه و آله را مشاهده کرد و دانست که در اين بیما

رود، ساير زوجات را راضى کرد که حقّشان را به او بخشیدند تا  مى
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پیغمبر صلى اهلل علیه و آله براى راحتى و استراحت در حجره عايشه 

 بماند و جا به جا نشود و عايشه از او پرستارى نمايد.

روحانیّت پیغمبر و جاللت قدرش در منتها درجه کمالى است که بشر 

 دن به آن را دارد. او را چكار به شهوترانى؟!استعداد رسی

که تا آخر عمر، همسرانى دارد، مع الوصف هر وقت اسم  کسى

 کشید. آمد آه مى خديجه مى

 91نبوت، ص: 

حضرت »جا در پايان عرايضم خوش داشتم سخنانم را به نام  اين

 تمام کنم.« خديجه علیها السالم

  زهرا علیهما السالم سفارش و وصیّت حضرت خديجه نسبت به حضرت

که حضرت خديجه علیها السالم در بستر مرگ افتاد، حضرت  هنگامى

که  زهرا علیها السالم حدود پنج سال داشت. حضرت خديجه از اين

شود و دختر کوچك هم با بى مادرى به او  دخترش بى مادر مى

 گذرد، لذا به امّ ايمن گفت: سخت مى

م، او را تنها نگذارى؛ چون به من قول بده که شب عروسى دختر»

 «.دختر براى زفاف، به مادر نیاز دارد
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لذا امّ ايمن هم در وقت زفاف حضرت زهرا علیها السالم او را تنها 

کرد، پیغمبر صلى  نگذاشت، حتّى شب زفاف، درب حجره را رها نمى

 «.خوب نیست پشت در بايستى»اهلل علیه و آله به او فرمود: 

 «.رش خديجه استوصیّت ماد»عرض کرد: 

 رسول خدا صلى اهلل علیه و آله گريه کرد.

  وحشت حضرت خديجه علیها السالم از برهنگى در روز قیامت

از بس حضرت خديجه علیها السالم حیا داشت، خودش خجالت کشید 

اش حضرت زهرا علیها السالم  از پیغمبر تقاضا کند، به دختر پنج ساله

ترسم، آرزو دارم مرا در  قیامت مىگفت به پدرت بگو من از برهنگى 

 پیراهن خود دفن کنید.

 92نبوت، ص: 

وقتى حضرت خديجه علیها السالم رحلت کرد، پیامبر صلى اهلل علیه 

و آله رداى مبارك را که در آن نمازها خوانده بود، کفن خديجه 

 کرد و او را در آن دفن فرمود.

  حیاى حضرت فاطمه از على علیهما السالم
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کرد از على علیه السالم چیزى  زهرا علیها السالم هم حیا مىدخترش 

بخواهد و هیچ وقت نگفت يا على علیه السالم حاجتى دارم مگر در 

 آخر عمرش که در کار جان دادن بود، به عنوان وصیّت ناچار بود.

 اند: بعضى هم گفته

حسب بعضى روايات حضرت زهرا علیها السالم قبلًا وصاياى خودش »

 «.ت و زير بالش گذاشت تا نخواهد شفاهاً وصیّت کندرا نوش

آرى، يكى از وصايايش سفارش فرزندانش مخصوصاً حسین علیه 

 السالم بود.

أبكنى وأبك للیتامى وال 

   تنس
  قتیل العدى بطفّ العراق

 

82 

______________________________ 
 .178/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 
                                                 

 .178/ 43حباراْنَوار:  -(1)  82
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 93نبوت، ص: 

 

  ايمانى ابولهب و حمّالة الحطب شقاوت و بى

 

وَنُنَزّلُ مِنَ ا لْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفآءٌ وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِینَ وَلَايَزيدُ الظلِمِینَ إِلَّا »

 83«.خَسَاراً

کالم در وجوه اعجاز قرآن مجید بود که از آن جمله خبرهاى غیبى 

اطّالعى و خفاياى امور و بواطن اشیائى است که کسى را بر آن 

 نیست.

باشد که دو مطلب مهم در اين سوره  مى« تبت»از جمله سوره مبارکه 

است که به طور قطع خبر داده شده که به عنوان خبر غیبى و معجزه 

 است:

که: ابى لهب و همسرش ايمان آور نیستند و تا آخر عمر، او  اوّل اين

و در میرند  مانند و کافر مى کافر مى« حمّالة الحطب»و همسرش 

                                                 
ُاء:  -(1)  83  .82اس
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که:  دوّم اين 84چشند آتشى که داراى شعله و شراره است. نتیجه مى

  اين بدبخت آن همه مالى که جمع آورى کرده

______________________________ 
 .82اسراء:  -(1)

 .3مسد: « نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ  سَیَصْلَى» -(2)

 94نبوت، ص: 

 85است، به دردش نخواهد خورد.

  بر روى زمینپیكر گنديده ابولهب 

اش گنديده شده  اش روى خاك مانده و الشه سه شبانه روز جنازه

بود، به ناچار او را در گودالى انداختند. همچنین به يك بالى 

عجیبى هم مبتال شد و سپس مرد که دينارى از مالش به دردش 

 اند. نخورد و جريانش را چنین نوشته

  خشم ابولهب از پیروزى مسلمانان

                                                 
 .3مسد: « نَارًا َذاَت ْلََب    َسَيْصَل » -(2)  84
 .2مسد: « َََُْه َمالُُه َوَما َكَسبَ   َمآ ََْغىَن » -(1)  85
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پیش از مردنش در مسجدالحرام نشسته بود، ابو رافع و هفت روز »

امّ الفضل هم بودند. از دور ابو جهل که از جنگ بدر برگشته بود، 

پیدا شد. ابولهب برخاست و ابو جهل را در بغل گرفت و گفت: بگو 

 ببینم آيا محمّد را خالص کردى يا نه؟

ى که بر که جنگ شروع شد، سفید پوشان ابو جهل پاسخ داد: هنگامى

کردند و ما ديگر  اسب ابلق سوار بودند، با نیزه به ما اشاره مى

 توانستیم حرکت کنیم. نمى

 ابو رافع گفت: آنان مالئكه بودند.

ابولهب تا اين جمله را شنید، از غیظ آتش گرفت، برخاست و ابورافع 

 کوبید بیچاره را که غالم بود بر زمین زد و بر سر و بدنش مى

______________________________ 
 .2مسد: « عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ  مَآ أَغْنَى» -(1)

 95نبوت، ص: 

 اند. که چرا گفتى مالئكه به کمك محمّد صلى اهلل علیه و آله آمده

چوبى برداشت و از ابو رافع  -که زنى شجاع بود -امّ الفضل هم

 دفاع کرد.
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ه يك بیمارى زشتى دچار ابولهب به منزل رفت و ديگر بیرون نیامد. ب

شد که دينارى از مالش به کارش نخورد. نشیمنگاهش متورّم شد و 

ناله و فريادش را بلند کرده بود، نه مال و نه اوالد از کسى کارى 

 «.آمد و باألخره روز هفتم سقط شد نمى

 بى مهرى فرزندان ابولهب نسبت به پیكر متعفّن پدر

گفتند  او را بردارند، مى پس از مردنش، پسرانش جرأت نكردند

شويم. او را در اتاق در بسته رها  مرضش مسرى است، ما هم مبتال مى

ها از شدت تعفنّ، زندگى برايشان  کردند تا سه روز گذشت. همسايه

مشكل شد و به ناچار او را کشان کشان کشیدند و در گودالى 

 انداختند و رويش را پر کردند.

؛ بى نیاز نكرد او را مالش و «مَالُهُ وَمَا کَسَبَعَنْهُ   مَآ أَغْنَى» آرى:

 «نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ  سَیَصْلَى» آنچه کسب کرد از عذاب دنیا و آخرت. و:

 دار، خواهد ماند. همیشه در آتش شعله

  چند معجزه در کوتاهترين سوره قرآن

سوره قرآن مجید کوچكترين آنها از حیث تعداد آيات  114از میان 

  آن، چهار آيه «بِسْمِ اللَّهِ» است که با« کوثر»ن، سوره و کلمات آ
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 96نبوت، ص: 

شود و با آن تحدّى قرآن مجید که مثل يك سوره قرآن را  مى

، 86بیاوريد اگر در رسالت محمّد صلى اهلل علیه و آله در شك هستید

توانستند يك سطر مثل قرآن بیاورند؛ يعنى مانند سوره  اگر مى

 خوابید. آمد و سر و صداى اسالم مى نگها پیش نمىکوثر، ديگر اين ج

هر سه آيه اين سوره، خبر غیبى و معجزه است، عالوه بر عطا کردن 

 -شود وان شاء اللَّه شرح بیشترنیزداده مى -کوثرکه قبلًا اشاره شد

خبر از بى نیاز شدن پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و نابود شدن 

 يك از اين سه آيه است.دشمنان و شماتت کنندگان در هر 

البتّه ساير وجوه اعجاز از قبیل: فصاحت و بالغت را نیز داراست و از 

 جهات مختلف معجزه است.

  ثروتمند شدن پیامبر صلى اهلل علیه و آله

؛ شتر قربانى کن، از مال خودت شتر بخر و در راه خدا «وَانْحَرْ»... 

گران است، پس بايد قربانى کن. معناى کنايى آن معلوم است. شتر، 

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله ثروتمند شود تا بتواند شتر بخرد و 

 قربانى کند.
                                                 

َََل » -(1)  86 ِْْلهِ   َوِإْن ُكََُْم ِِف َرْيب  ِّممَّا نَتََّّْلََا  ُه: ...«  ََْبِدنَا فَْأُتَواْ َُِسَورَة  ّمْن ّم  .23َق
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در هر عید قربان، رسول خدا صلى اهلل علیه و آله حدّاقل دو شتر 

کرد، يكى براى خودش و ديگرى براى ضعفاى از امّتش که  نحر مى

 توانايى قربانى کردن را نداشتند.

______________________________ 
عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّنْ مّثْلِهِ   وَإِنْ کُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى» -(1)

 .23بقره: ...« 

 97نبوت، ص: 

در بعضى از روايات تا شصت و يا صد شتر نیز رسیده است که رسول 

ش را قربانى فرمود و گوشت« منى»خدا صلى اهلل علیه و آله در 

 تقسیم کرد.

گستاخى برخى از بى ادبان و دلجويى خداوند از پیامبر صلى اهلل 

  علیه و آله

 87«.إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ا لْأَبْتَرُ»

 اند: شأن نزول سوره را نیز چنین نقل نموده

                                                 
 .3كَوثُ:   -(1)  87
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که ابراهیم فرزند پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از دنیا رفت،  هنگامى»

لیه و آله منحصر به فاطمه زهرا علیها خدا صلى اهلل ع اوالد رسول

السالم شد. چند نفر از منافقین در مسجد دور هم نشسته بودند تا 

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وارد شد، گفتند: ابتر آمد؛ يعنى 

 «.شود که نسل ندارد و پس از مرگش، اسمش و رسمش گم مى کسى

 اند که: بعضى هم گفته

لى اهلل علیه و آله صحبت کرد و سخنش عاص بن وائل با پیغمبر ص»

به درازا کشید، وقتى وارد جمع قريش شد، از او پرسیدند با کى 

 «.کردى؟ گفت: با اين ابتر صحبت مى

دادند و به اين دلخوش  به هر حال، منافقین به يكديگر مژده مى

بودند که پس از مرگ محمّد صلى اهلل علیه و آله مرادشان حاصل 

 شود. مى

ن به گوش پیغمبر صلى اهلل علیه و آله رسید و متأثّر گرديد. اين سخ

خداوند مرحم لطفى با اين سوره شريف بر دل اندوهناك حبیبش 

 گذاشت.

______________________________ 
 .3کوثر:  -(1)
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 98نبوت، ص: 

  تعداد حواريّون حضرت عیسى مسیح علیه السالم

يعنى خیر کثیر، يكى از « کوثر»طور که قبلًا اشاره کردم،  همان

مصاديقش کثرت اتباع و امّت است. مدّت نبوّت عیسى بن مريم علیه 

چهار سال و چند روز کم  -بنابر آنچه در انجیل نوشته است -السالم

نويسد در اين مدّت، امّت عیسى هفتاد نفر شدند  آن وقت مى 88بود.

نفر به عنوان دوازده  89تا زمانى که او را به آسمان بردند به عقیده ما

حواريّون بودند که در میانشان نیز بعضى به شك و کفر کشیده 

است که عیسى را به يهود معرّفى کرد و « يهودا»شدند، از میانشان 

 جايش را نشان داد تا او را بكشند.

  کثرت امّت پیامبر صلى اهلل علیه و آله بعد از هجرت به مدينه

 علیه و آله در زمان حیات امّا اشرف انبیا محمّد مصطفى صلى اهلل

خودش مخصوصاً پس از هجرت به مدينه، روز به روز بر تعداد امّتش 

افزوده شد تا در سنه حجة الوداع، سال آخر عمرش که خودش رفت 

  براى

                                                 
َي، آيه  -(1)  88 ُيفه در سَوره م ََْبُد اللَّهِ :» 30اّما ََا َُ ظاهُ آيه ش َُ ِإّّن  ُار داده « َءاتاِّنَ ا ْلِكََب َوَجَعَلىِن نَِبيًّا َقا ُا پيغُرب ق كه اظُار مسيح در روزهاى خنسَْي وَّلدت است؛ اين است كه خدا َه من كَاب داد و م

ُيف شده.  است، پس از ُهان اّوُ، پيغُرب ََود و متام َُُش نيَّ پيغُرب ََوده است، نه چُار ساُ آخُ َُُ حسب نَوشَه اجنيل حت
 .158 -157نساء: ...« َوَما قَتََُلَوُه َوَما َصَلُبَوُه َولِكن ُشّبَه َْلُْم ...* ََل رَّفَتَعُه اللَُّه ِإلَْيِه » ... -(2)  89
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______________________________ 
قَالَ إِنّى : »30امّا بنا بر ظاهر آيه شريفه در سوره مريم، آيه  -(1)

که اظهار مسیح در روزهاى « ءَاتانِىَ ا لْكِتبَ وَجَعَلَنِى نَبِیًّا للَّهِعَبْدُ ا

نخستین والدت است؛ اين است که خدا به من کتاب داد و مرا پیغمبر 

قرار داده است، پس از همان اوّل، پیغمبر بود و تمام عمرش نیز 

پیغمبر بوده است، نه چهار سال آخر عمر حسب نوشته انجیل تحريف 

 شده.

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبّهَ لَهُمْ ...* بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ »...  -(2)

 .158 -157نساء: ...« 

 99نبوت، ص: 

 حج و اعالن فرمود و مسلمانان نیز در التزام رکابش مشرّف شدند.

شوند، به دستور پیغمبر صلى اهلل علیه  در مسجد شجره که محرم مى

کردند. از مسجد  شدند و حرکت مى له دسته دسته محرم مىو آ

شجره که نزديكى مدينه است تا مكّه، در سابق، شتر چهارده روز در 

 راه بود.

 اند: مورّخین نوشته
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از مسجد شجره تا نزديكى مكّه، صداى لبیك حاجیان بلند بود، در »

 .«اين مسافت هشتاد فرسخ راه، جمعیّت تقريباً متّصل بوده است

 و در روايت معتبر رسیده که:

ابتداى قافله حاجیان به درب مسجد الحرام رسیده بود و آخرش »

 «.هنوز در مسجد شجره بود

اند  هزار نفر نیز نوشته 120بعضى، عددشان را هشتاد هزار نفر و تا 

که براى آن روز راستى بى سابقه و خیلى فوق العاده بوده است. 

 اين قدر اتباع و پیرو پیدا کرد؟کدام پیغمبر در حال حیاتش 

  اندك بودن پیروان پیامبران سلف

و جز اندکى به او  90سال دعوت کرد 950حضرت نوح علیه السالم 

  هاى و نواده 92 و روى هم رفته با زن و بچّه 91ايمان نیاوردند

______________________________ 
 .14عنكبوت: ...« مْسِینَ عَامًا فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَ»...  -(1)

 .40هود: « وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ»...  -(2)

                                                 
ََاًما  فَتَلِبثَ » ... -(1)  90 ْم ََْلَف َسََة  ِإَّلَّ ََخِْسَْي  ُِ  .14ََكبَوت: ...« ِفي
 .40هَود: « َوَمآ ءَاَمَن َمَعُه ِإَّلَّ قَِليلٌ » ... -(2)  91
ُزندى كافُ َه نام -(3)  92 ُزندان مَعّدد ََوده كه ف ُت نَوح َليه السالم داراى ف ُق شد ول َقّيه َه او« كَعان» حض ُيان تَوفان، غ  مؤمن ََودند. داشَه كه در ج
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حضرت نوح علیه السالم داراى فرزندان متعدّد بوده که  -(3)

داشته که در جريان توفان، غرق شد « کنعان»فرزندى کافر به نام 

 ولى بقیّه به او مؤمن بودند.

 100نبوت، ص: 

 نفر شدند.خودش، هشتاد 

حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم با اين همه آيات بیّنات در 

 بابل، چند نفر انگشت شمار به او ايمان آوردند.

و دخترانش به او گرويدند و  93 حضرت لوط علیه السالم همسرش

 94کردند. همه مخالفتش مى -که چندين شهر معتبر بود -مؤتفكات

تشان پیروان اندکى داشتند؛ امّا از خالصه، همه انبیا در حال حیا

نعمتها و عطاياى خدا که خیر کثیر به اين پیغمبر است، کثرت امّت در 

باشد و عالوه پس از رحلت پیامبر صلى اهلل  زمان حیات خودش مى

 اللَّه اکبر  شدند و صداى مردم، فوج فوج وارد مكّه مى 95علیه و آله.

از بت و بت پرستى هیچ خبرى در فضاى مكّه طنین انداز بود و ديگر 

 نبود.
                                                 

ُت لَوط َليه السالم داراى دو ُهسُ ََود، يك  كافُ كه در آخُ سَوره -(1)  93 ُآن جميد يادآور م  حض َي در ق ُى مؤمن كه اين حت  شَود. جا اشاره م  شَود و ديگ
ُت نَوح -(2)  94 ُت لَوط و مؤتفكات و ُهچَْي تَوفان حض ُآن »در ضُن تفسري سَوره قُُ كه َه َََوان كَاب داسَان قَوم حض ُوحًا حبث « حقايق  از ق مكُّر َه چاپ رسيده، از َيانات شُيد آية اللَّه دسَغيب مش

 شده است.
ُوزه حدود يك ميليارد و پانصد ميليَون مسلُان در دنيا زندگ  م  -(3)  95  كََد. ام
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 ترس پیامبر صلى اهلل علیه و آله از هول مطلع و تنگى قبر

به مناسبت حجّة الوداع خبرى به نظرم آمد، اين را هم عرض کنم و 

 بعد دنباله معجزه بودن سوره کوثر را بیان نمايم.

که جبرئیل بر پیغمبر صلى اهلل علیه و آله نازل شد و عرض  پس از آن

 عمر»کرد: 

______________________________ 
حضرت لوط علیه السالم داراى دو همسر بود، يكى کافر که  -(1)

شود و ديگرى مؤمن  تحريم در قرآن مجید يادآور مى در آخر سوره

 شود. جا اشاره مى که اين

داستان قوم حضرت لوط و مؤتفكات و همچنین توفان حضرت  -(2)

« حقايقى از قرآن»قمر که به عنوان کتاب  در ضمن تفسیر سوره نوح

مكرّر به چاپ رسیده، از بیانات شهید آية اللَّه دستغیب مشروحاً بحث 

 شده است.

امروزه حدود يك میلیارد و پانصد میلیون مسلمان در دنیا  -(3)

 کنند. زندگى مى

 101نبوت، ص: 
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از شما رو به پايان است و امسال سال آخر عمر شماست، پیغمبر پس 

 96«.استغفر اللَّه ربىّ وأتوب إلیه گفت: هر نماز مى

 «.فرمايى؟ چه شده اين قدر استغفار مى»پرسیدند: 

 «.امسال، سال آخرعمرمن است من خبرداده که به جبرئیل»فرمود: 

شما که پاك شده خدايى هستید، استغفار »کنند:  عرض مى

 «.حدأين هول المطلع، أين ضیق الل» فرمود: مى 97«.کنید؟ مى

در محضر پروردگار براى حساب حاضر شدن؛ تنگى قبر؛ خطرات 

 برزخ کجاست؟! واى از دل غافل ما!

دلیران جهان آغشته در 

   خون

تو سر پوشیده ننهى پاى 

  بیرون

 

کند؛ زين  وقتى محمّد صلى اهلل علیه و آله به آن پاکى استغفار مى

گويد، ما بايد چند  مى فوالع  العابدين علیه السالم سحرها سیصد مرتبه

 صد هزار مرتبه بگويیم؟ امّا فرياد از جهالت ما!

                                                 
ِد َرََّك َواْسََْغِفُُْه » -(1)  96 ُْ  .3نصُ: ...« َفَسّبْح حِبَ
َُ لَّيْغِفَُ َلَك ا» -(2)  97 َم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخَّ  .2فَح: ...« للَُّه َما تَتَقدَّ
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کثرت »و از مواردش « خیر کثیر»بود که به معناى « کوثر»غرض 

است چه در حال حیات و چه پس از وفات بلكه کار به جايى « امّت

ال اله الّا اللَّه، محمّد  رسد که بر سطح کره زمین جز گوينده: مى

نیست و آن در زمان ظهور حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه   هاللَّ رسول

 باشد. تعالى فرجه الشريف مى

______________________________ 
 .3نصر: ...« فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ » -(1)

 .2فتح: ...« لّیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » -(2)

 102نبوت، ص: 

  دوام نسل پیامبر صلى اهلل علیه و آله به رغم بدخواهان

  است «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ا لْأَبْتَرُ» ديگر از اخبار غیبى همین سوره کوچك:

که عیب روى پیغمبر گذاشت و  ؛ يعنى شماتت کننده، کسى«شَانِى»

ز گفت محمّد صلى اهلل علیه و آله ابتر است، خودش ابتر است. ا

عاص وعمرو عاص و ديگران اثرى باقى نماند؛ ولى از رسول خدا 

 يك دختر ماند؛ خداوند چه برکتى به نسل او داده است.

  اعترافى شگفت از فخررازى
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 گويد: فخررازى مفسّر سنّى در تفسیر کبیرش مى

خواهى سوره کوثر را خوب بفهمى، در خانه جعفر بن محمّد  اگر مى»

بعد گزارشات حضرت رضا علیه السالم را بدان تا علیهما السالم بیا و 

 «.بفهمى معناى ابقاى نسل کدام است

  پاسخ محكم و مستدل امام موسى بن جعفر علیهما السالم به هارون

 هارون به موسى بن جعفر علیهما السالم گفت:

براى چه شما ابنا )پسران( رسول خدا صلى اهلل علیه و آله شديد »

ندان دختر محمّد صلى اهلل علیه و آله و دختر که شما فرز در حالى

اللَّه بگويند و ابن )پسر( بايد از  زاده محمّديد، چرا به شما ابن رسول

طريق پسر باشد نه دختر؛ بنابر اين، ما و شما )بنى عبّاس و بنى 

 «.طالب( مثل هم هستیم ابى

 «.مرا از جواب معاف بدار»حضرت فرمود: 

 103نبوت، ص: 

 «.شود نمى»عرض کرد: 
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اگر رسول خدا صلى اهلل علیه و آله »پس از اصرار، حضرت فرمود: 

بیايد دخترت را بخواهد بگیرد، حاضرى دخترت را به عقد او در 

 «.آورى؟

 «.آرى، با کمال افتخار»گفت: 

 «.تواند امّا اگر دختر مرا بخواهد بگیرد، نمى»فرمود: 

 هارون، تسلیم شد و ساکت گرديد.

  امام رضا علیه السالم با مأمون استدالل جالب

در مجلس مأمون، حضرت رضا علیه السالم به نصّ قرآن مجید اثبات 

کرد که در اوالد زاده، بین پسرزاده و دخترزاده هیچ تفاوتى نیست 

گونه که خداى عالم، عیسى، زکريّا و يحیى علیهم السالم را از  همان

ترزاده نوح و بقیّه که عیسى دخ نوح در يك رديف دانسته و حال آن

فرمايد،  مى «أَبْنَآءَنَا»  عالوه، در آيه مباهله که 98پسرزاده او بودند.

به اتّفاق مفسّرين شیعه و سنّى، حسن و حسین « پسران ما»مقصود از 

 99علیهما السالم هستند.

  نسل پر برکت امام سجّاد علیه السالم

                                                 
َِيَس  ُذرّيََِّهِ  َوِمن» -(1)  98  .85 -84انعام: ...«   َداُوَد َوُسَلْيَُن َوََيَُّوَب ...* ... َو
ْن َحآجََّك ِفيِه ِمن ََتْعِدَماَجآَءَك ِمَن ا ْلِعْلِم فَتُقْل تَتَعاَلَْواْ َنْدُع َََتْ » -(2)  99 َُ ُان: ...« ََآءَنَا َوَََْتََآءَُكْم َف  .61آُ َُ
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و حسین علیهما  از دو فرزند پیغمبر صلى اهلل علیه و آله امام حسن

 السالم چگونه خداوند

______________________________ 
انعام: ...«   دَاوُدَ وَسُلَیْمنَ وَأَيُّوبَ ...* ... وَعِیسَى ذُرّيَّتِهِ وَمِن» -(1)

84- 85. 

فَمَنْ حَآجَّكَ فِیهِ مِن بَعْدِمَاجَآءَكَ مِنَ ا لْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ » -(2)

 .61آل عمران: ...« آءَنَا وَأَبْنَآءَکُمْ أَبْنَ

 104نبوت، ص: 

برکت داد و نسل پیغمبر را باقى گذارد. با آن همه جناياتى که 

را ابوالفرج اصفهانى در کتاب  شد که بخشى از آن درباره آنان مى

 مقاتل الطالبیین ذکر کرده است.

ه از خواهد قدرت نمايى بفرمايد و از يك اوالد ذکور ک خدا مى

حسین علیه السالم در عاشورا به نام حضرت سجّاد ماند، اين همه 

خواهد برکت دهد، چنین  کثرت نسل را پديد آورد، خدا که مى

 است.
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خواستند نسل پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را از بین ببرند  دشمنان مى

خواهد، از حضرت سجّاد علیه السالم چهار پسر و از  ولى خدا نمى

 هاى کثیره، راستى که بهت آور است. سلههرکدام سل

  تعداد فرزندان ذکور بنى امیّه و بنى مروان در سال شصت هجرى

هجرى، تاريخ عاشوراى حسینى علیه السالم  60در سنه »اند:  نوشته

تعداد اوالد ذکورى که در بنى امیّه و بنى مروان شیرخوار بودند، 

ى از طال و نقره داشتند، هاي دوازده هزار پسر بود که هرکدام گهواره

 «.آيا اين قوم منقرض شدنى است؟

در برابرش بنى هاشم و اوالد حسین علیه السالم از يك علیل بیمار، 

 اين همه برکت در نسل شده است؛ امّا از آنها هیچ اثر و خبرى نیست.

مَثَل بنى امیّه و بنى مروان با بنى هاشم مَثَل سگ و گوسفند است. 

 زايد؟ و گوسفند سالى چندتا؟ ند مرتبه مىسگ در يك سال چ

 زايد و در سال هم دو سگ هفت تا هشت عدد و از سه تا کمتر نمى

 105نبوت، ص: 

 زايد و سالى هم يك مرتبه. زايد؛ امّا گوسفند يكى مى مرتبه مى
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طور مرتّب در هر  کشند، امّا از گوسفند به از سگ که مردم نمى

 کشند. شهرى، هزارها مى

آور است که گوسفند با اين کمى توالد و تناسل، در هر  رتامّا حی

هاى گوسفند در بیابانهايش سرگرم چرا  بینید گلّه شهرى که برويد مى

 هستند، ولى آيا يك گلّه سگ نیز سراغ داريد؟

از بنى امیّه و بنى مروان و دشمنان اهل بیت هیچ اثرى باقى نمانده 

اى  الدى نمانده و در شام مزبلهنه ظاهراً و نه باطناً از يزيد هم او

است که مشهور است قبر اوست؛ امّا خداوند نسل حسین علیه السالم 

 100...«.وَکَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْیَا »...  را اعال فرمود:

و راستى آيا باقى ماندن علىّ بن الحسین علیهما السالم در صحراى 

 شود معجزه دانست؟! کربال را نمى

______________________________ 
 .40توبه:  -(1)

 106نبوت، ص: 

 

                                                 
ه:  -(1)  100  .40تََو
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  حالوت و آسانى حفظ قرآن کريم

 

بود. از جمله وجوه اعجاز که « وجوه اعجاز قرآن مجید»کالم در 

فرمايد اين است که قرآن مجید را براى حفظ کردن و  خودش مى

هیچ کتابى نیست که بشود  101در ذهن جا دادن، آسان کرديم.

اى، حافظین قرآن بسیار  را از بر کرد. در هر دوره آنطور آسان  اين

 اند. بوده

 نويسد: مرحوم فخراالسالم در انیس االعالم مى

در اين زمان که من هستم، مسلمانانى که تمام قرآن را از حفظ »

که انجیل را از حفظ  دارند، از صد هزار متجاوزند و تمام کسانى

شود، آخر چرا انجیل حفظ  داشته باشند، يك دهم اين تعداد هم نمى

 کنند، قابل حفظ کردن نیست.

ولى قرآن مجید، اشخاصى هستند که سواد ندارند ولى چندين 

سوره قرآن را از حفظ دارند، قرآن به قدرى شیرين است که 

  خواندنش

                                                 
101  (1)- «  ُ ْل ِمن مُّدَِّك َُ ُِ فَت ُْنَا ا ْلُقُْءَاَن لِلذّْك  .17قُُ: « َوَلَقْد َيسَّ
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______________________________ 
 .17قمر: « مُّدَّکِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ا لْقُرْءَانَ لِلذّکْرِ فَهَلْ مِن» -(1)

 107نبوت، ص: 

شود و از معجزات اين کتاب  دهد و زود هم حفظ مى انس مى

 «.آسمانى و امرى فوق العاده است

  وعده خداوند در حفظ قرآن کريم

جهت ديگر اعجاز قرآن مجید، وعده حفظى است که خداوند داده 

فات باطل يا تصرّ 102را از بین ببرند است که ايادى باطله نتوانند آن

را تحريف کنند. چقدر براى ترويج باطل و ابطال  در آن بنمايند و آن

کنند و چقدر کتابهاى گمراه کننده چاپ  حق پولها خرج کرده و مى

کنند؛ پول و  ها مى کنند و سیاستهاى شیطانى خارجى هم توطئه مى

قوّه، زر و زور در کار بوده و هست تا اسالم را محو کنند، يا بشود 

آن را خراب نمايند، بايد در برابرش به حسب جريان عادى، قر

اى خرج کند، نیروى زيادى نیز  مسلمانى پیدا شود، پول فوق العاده

 داشته باشد تا بتواند تبلیغات و فعّالیّتهاى آنان را خنثى کند.

                                                 
 .9حجُ: « إِنَّا حَنُْن نَتََّّْلََا الّذْكَُ َوِإنَّا َلُه َْلِفظَونَ » -(1)  102

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  144 

امّا معجزه را ببینید؛ خداوند متعال يك نفر مسیحى زاده 

فرستد و قلم به  پاپ اعظم به تهران مى)فخراالسالم( را از کنار درس 

دهد تا مجّاناً مفاسد آنان را رسوا سازد و سحر آنان را  دستش مى

 باطل نمايد.

 وقتى در اروپا بودم، ملك و مال داشتم، امّا»نويسد:  خودش مى

______________________________ 
 .9حجر: « ظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِ» -(1)

 108نبوت، ص: 

حاال در تهران بدهكارم و بعضى از افراد نیز برايم مزاحمت ايجاد 

 «.نمايند مى

ايشان در بیست جلد کتاب، چگونه حقايق را روشن ساخته و 

اند، رد نموده است و اين  تهمتهايى که به اسالم و پیغمبر مكرّم زده

 ست؟اش را داده است، چی جز حفظ الهى که وعده

چراغى را که ايزد بر 

  فروزد

هر آن کس پف کند ريشش 

 بسوزد
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  امّى بودن محمّد صلى اهلل علیه و آله و آوردن قرآن

تر بايد  که قبلًا نیز اشاره شد و حاال مشروح -از جمله وجوه قرآن

بودن پیغمبر اسالم، آورنده قرآن « امّى»موضوع  -صحبت شود

و از پشت کوه  103 و قلم به دست نگرفتهاست؛ محمّدى که مكتب نرفته 

اش چهل سال زندگى  به اصطالح نیامده بلكه در میان قوم و قبیله

کرده است، به اتّفاق جمیع مورّخین، پیغمبر خاتم صلى اهلل علیه و 

آله از اوّل عمرش تا زمان بعثتش از مكّه خارج نشد مگر دو مرتبه و 

اى بود که براى  لكه با قافلهدر دو سفرى که به شام کرد، تنها نبود ب

 رفتند: تجارت مى

سفر اوّلش در سنّ هشت سالگى بود که عمويش ابوطالب او را همراه 

 خود به شام برد و برگشت.

  سفر ديگر، پس از بیست سالگى براى تجارت از مال حضرت

______________________________ 
تبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا وَمَا کُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن کِ» -(1)

 .48عنكبوت: « الْمُبْطِلُونَ لَّارْتَابَ

 109نبوت، ص: 

                                                 
ْرتَابَ َوَما ُكََت تَتَُْلَواْ » -(1)  103 يََِك ِإًذا َّلَّ ُِ ْبِطُلَونَ  ِمن قَتْبِلِه ِمن ِكَب  َوََّل ََتُطُُّه ََِي ُُ  .48ََكبَوت: « اْل
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اى از بستگان  خديجه علیها السالم به شام رفت، آن هم با قافله

 خودش.

اش بیرون نرفته و  خالصه، محمّد صلى اهلل علیه و آله از میان قبیله

نرفته و استاد نديده، در  همه از حالش خوب آگاهى دارند که مكتب

عین حال قرآنى را که علم اوّلین و آخرين در آن است بیاورد و 

 همین براى اعجاز آن کافى است.

  عدم امكان دخل و تصرّف در قرآن کريم

که: هر  به بیان ديگر آن -گونه که اشاره شد همان -وجه ديگر نیز

خواه کتاب بزرگى، از قلم هر صاحب قلمى بگذرد، خواه و نا

کند، يا از نظر کمّیّت و اصل مطلب، يا از نظر  اصالحى در مطلب مى

 کیفیّت و چگونگى اداى مطلب.

امّا تنها قرآن مجید است که در تمام آن، يك آيه مخالف با آيه ديگر 

کند. از اوّل  نیست بلكه بعضى از آن، بعضى ديگر را تفسیر و معنا مى

اش در رسا بودن، رساست  همهتا آخر قرآن همه فصیح و بلیغ است و 

 104هايى که بعداً آمده رساتر باشد. که آيات و سوره نه اين

  انس مداوم انسان به قرآن
                                                 

ََِِد َغرْيِ اللَِّه َلََوَجُدواْ ِفيِه اْخَِلًفا َكِْريًا » -(1)  104  .82نساء: ...« َوَلَْو َكاَن ِمْن 
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 به آن است.« انس مداوم»از جمله وجوه اعجاز قرآن مجید، 

 هر کتابى که به قلم بشر است، انس به آن تا حدّى محدود است؛

______________________________ 
نساء: ...« وْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلفًا کَثِیرًا وَلَ» -(1)

82. 

 110نبوت، ص: 

مثلًا کتابى را هرکس يك مرتبه خواند، يا بعضى از کتابها دو تا سه 

مرتبه خواند، ديگر تكرارش مالل آور است مگر قرآن مجید که هر 

شود و انسش به آن زيادتر  مىخواند، روحانیّتش بیشتر  چه انسان مى

گردد به خصوص در ماه مبارك رمضان که روحانیّت انسان  مى

گردد، تا قرآن را ختم کرد،  زيادتر است، انس به قرآن نیز بیشتر مى

 کند. گردد و از اوّل شروع مى باز بر مى

که کالم ربّ العالمین است  اين موضوع فوق العاده شاهد است بر اين

ت کالم بشرى جداست؛ شیرين و سهل است و مالل که از خصوصیّا

آور نیست، انسان هر چه بیشتر بخواند، انس به آن و روحانیّت 

 گردد. حاصل از آن، زيادتر مى
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 کنیم. جا مجدّداً به بعضى از خبرهاى غیبى قرآن اشاره مى اين

  پیروزى رومیان پس از شكست

ره روم دهد، آيات نخستین سو از آياتى که خبر از غیب مى

طور خالصه چنین است که: در  شأن نزول اين سوره به 105باشد. مى

اوايل بعثت حضرت خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله در مكّه 

معظّمه، عدّه قلیلى به او گرويدند. در سه سال اوّل، تعداد مسلمین از 

 چهل نفر تجاوز

______________________________ 
رَّحْمنِ الرَّحِیمِ* الم* غُلِبَتِ الرُّومُ* فِى أَدْنَى بِسْمِ اللَّهِ ال» -(1)

الْأَرْضِ وَهُم مّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ* فِى بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبلُ 

 .4 -1روم: ...« وَمِن بَعْدُ 

 111نبوت، ص: 

و يارانش  کرد و مشرکین مكّه نیز از انواع اذيّتها نسبت به پیامبر نمى

 کردند. خوددارى نمى

در اين میان، جنگهاى ايران و روم در زمان خسروپرويز واقع 

شد و  گرديد. در میان دو امپراتورى ايران و روم مرتّب جنگ مى
                                                 

َْمُُ ِمن قَبُل َومِ  َِْسِم اللَِّه الَُّمْحِن الَُِّحيِم* امل* ُغِلَبتِ » -(1)  105 ْم َسَيْغِلُبَوَن* ِِف َِْضِع ِسََِْي لِلَِّه اْْ ُِ ِِ َوُهم ّمن ََتْعِد َغَلِب َْر  .4 -1روم: ...« ن ََتْعُد الُُّوُم* ِِف ََْدَّن اْْ
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شدند و از هر دو طرف،  عربها در اين میان زير دست و پا له مى

 ديدند. صدمه مى

 گنج بادآورده امپراتور روم براى خسرو پرويز

در اين ايّام، خسرو، قشونى براى جنگ با رومیان فرستاد و تصادف 

 عجیبى شد که گنجهاى سلطان روم به دست خسرو افتاد.

ها و ذخايرش را در  جريانش از اين قرار بود که سلطان روم گنجینه

يك کشتى گذاشت و براى حفظ آن از دسترس ايرانیان، به ايتالیا 

زيد به قسمى که اختیار از دست فرستاد. وسط دريا باد مخالف و

 کشتیبان به در رفت و کشتى را نزديك ايرانیان آورد.

را گنج  گويند يك رقم، هشتصد کرور طالى خالص بود که آن

بادآورده گفتند و باألخره لشكريان ايران آمدند و غالب شدند و 

 رومیان شكست سختى خوردند.

  سوء استفاده تبلیغى مشرکین از شكست رومیان

خبر شكست رومیان به مكّه معظّمه رسید. مشرکین و بت پرستها اين 

  خبر را به فال نیك گرفتند و گفتند: چون ايرانیان آتش پرست

 112نبوت، ص: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  150 

هستند و اهل کتاب نیستند، به ما نزديكترند و رومیان چون نصرانى و 

طور که ايران  اهل کتابند، با شما که کتاب داريد، نزديكترند، همان

آتش پرست بر روم اهل کتاب پیروز شد، ما هم بر شما مسلمانان 

 شويم. پیروز مى

وَهُم مّن » شدند که آيه شريفه: از اين سخنان، مسلمانان افسرده مى

نازل شد؛ هر چه  ...«بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ* فِى بِضْعِ سِنِینَ 

در چند  خواهید شماتت کنید، همیشه وضع به يك منوال نیست. مى

سال آتیه رومیان بر ايرانیان غالب خواهند گرديد، چند سال صبر 

شود و رومیان اهل کتاب، بر ايرانیان آتش  کنید، وضع برعكس مى

شوند و فال نیك براى شماست که اهل کتاب هستید  پرست چیره مى

 بر مشرکین پیروز خواهید شد لذا مسلمین خوشحال شدند.

  بر پیروزى رومشرط بندى ابوبكر با عبید 

 يكى از ثروتمندان مشرکین به ابوبكر رسید و گفت:« عبید»

 «.شوند؟ ام محمّد صلى اهلل علیه و آله گفته رومیان غالب مى شنیده»

 «.آرى»گفت: 

 «.حاضرى شرط ببندى؟»گفت: 
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 «.آرى، در ظرف سه سال، بر سرده شتر»گفت: 

 «.قبول دارم»ابوبكر گفت: 

اهلل علیه و آله رسید و جريان گروبندى  ابوبكر خدمت پیغمبر صلى

 را ذکر کرد.

 113نبوت، ص: 

مدّت را با مال الرهانه »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به او فرمود: 

 «.زياد کن

در آيه قرآن « بضع»اى کم است؛ زيرا  يعنى سه سالى که معیّن کرده

 که وعده فرموده، از سه تا نُه سال را گويند.

ام تا مدّت و مقدار مال  آمده»ید برگشت و گفت: ابوبكر نزد عب

بندم که  الرهانه را زياد کنم، من بر سر صد شتر، تا نُه سال شرط مى

 «.روم پیروز گردد

خواست از مكّه برود، از  عبید هم پذيرفت. هنگامى هم که ابوبكر مى

او ضامن گرفت که بر سر شرطش باقى باشد و او هم پسرش را ضامن 

 کرد.
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  ى رومیان پس از هفت سالپیروز

سر هفت سال که شد، ناگهان خبر آوردند رومیان که مغلوب شده 

بودند به ايران حمله کردند و آنچه از آنها گرفته شده بود، پس 

 گرفتند و بر ايرانیان غالب شدند.

با انتشار اين خبر، مسلمانان شاد شدند و ابوبكر صد شتر را از ورثه 

دا صلى اهلل علیه و آله کسب تكلیف کرد، عبید گرفت و از رسول خ

 پیغمبر صلى اهلل علیه و آله هم فرمود همه را در راه خدا انفاق کن.

  نزول تدريجى احكام اسالم

اند که  در موضوع شرط بندى ابوبكر که ذکر شد، بعضى فرموده

 رسول خدا صلى اهلل علیه و آله چیزى نفرمود.

 114نبوت، ص: 

اسالم تدريجاً بیان شده و بعضى از احكام  بايد دانست که احكام

حالل و حرام در مدينه نازل گرديد و موضوع حرمت گروبندى هنوز 

صادر نشده بود و بعداً در مدينه تحريم شد، لذا بر فرض صحّت 

روايت که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله گروبندى ابوبكر را تأيید و 
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که بعداً در مدينه  -دىراهنمايیش فرمود با مسأله تحريم شرط بن

 منافاتى ندارد. -آمد

  جايز بودن مسابقه در سوارکارى و تیراندازى در اسالم

قمار و مسابقه با عوض )پول براى برنده از طرف بازنده، يا شخص 

طور کلّى حرام است، مگر در تیراندازى و اسب سوارى که  ثالث( به

در آن براى صالح لشكر اسالم نافع است و مصلحت عمومى 

باشد، به برکت همین مسابقه در تیراندازى و اسب دوانى است که  مى

 آمدند. مسلمین، معمولًا جنگجو و رزمنده بار مى

غیر از اين دو مورد مثلًا در دويدن، يا بلند کردن وزنه، يا مواردى 

که اصلًا فايده عقاليى بر آن مترتّب نیست؛ مانند جناق شكستن، چه 

 106حارم، يا ديگران، فرقى ندارد.میان زن و شوهر و م

______________________________ 
چند سال بعد از اين بیانات، آن شهید بزرگوار کتاب کم نظیر و  -(1)

را نوشت و در بحث « گناهان کبیره»اثر فوق العاده نفیس خود به نام 

قمار آن، اقسام قمار با آالت مخصوص قمار و به غیر آن با شرط و 

را با قلمى رسا شرح و بسط  با غرض عقاليى و غیر آنبى شرط و 

                                                 
ُط و « ن كبريهگَاها» چَد ساُ َعد از اين َيانات، آن شُيد ََّرگَوار كَاب كم نظري و اثُ فَوق العاده نفيس خَود َه نام -(1)  106 را نَوشت و در حبث قُار آن، اقسام قُار َا آَّلت خمصَوص قُار و َه غري آن َا ش

ُط و َا غُِ َقالىي و غري آن ُام  َاد. ىب ش ُاى ُهيشه گ َُُكت اسَفاده كَد. روانش شاد و يادش َ  را َا قلُ  رسا شُح و َسط داده است، سَّاوار است اجَُاع ما از اين اثُ پ
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داده است، سزاوار است اجتماع ما از اين اثر پربرکت استفاده کند. 

 روانش شاد و يادش براى همیشه گرامى باد.

 115نبوت، ص: 

  وعده خداوند مبنى بر ثروتمند شدن مسلمانان

 -گرديد که قبلًا نیز اجمالًا اشاره -از جمله خبرهاى غیبى قرآن

که در نهايت تنگدستى  وعده ثروتمندى مسلمانان است در وقتى

شويد که  تاريخ اسالم را که دقیقاً مطالعه کنید متوجّه مى 107بودند.

کردند،  مسلمانان در صدر اسالم در شرايط خیلى سختى زندگى مى

 فقر و فالکت آنها را در بر گرفته بود.

رسید و  خرما به آنان نمىاز حیث خوراك در شبانه روز گاهى مشتى 

 از حیث لباس، ابن مسعود گويد:

اى  چسبانیديم و پارچه نشستیم، پاهايمان را بهم مى در مسجد که مى»

کشیديم تا عورتهايمان معلوم نشود؛ )يعنى ساتر  روى پاهايمان مى

 «.عورت هم به زحمت داشتند(

                                                 
َََُكْم َولََُِكَوَن َءايَةً َوََ » -(1)  107 َل َلُكْم هِذِه وََكفَّ ََْيِدَى الََّاِس  ا فَتَعجَّ َُ ْؤِمََِْي دَُكُم اللَُّه َمَغاِِنَ َكِْريًَة تَْأُخُذونَت ُُ  .20فَح: ...«  لّْل
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رسول  توان فهمید؛ خانه خانه مسلمانان را از خانه پیغمبرشان مى

خدا صلى اهلل علیه و آله از چوبهاى نخل بوده و فرش زير پايش را 

 داد. رمل )شن و ماسه( نرم تشكیل مى

اى که براى حمله يا دفاع از دشمن  از حیث تجهیز قوا و اسلحه

داشتند، در جنگ بدر تمام مسلمانان سیزده شمشیر بیشتر نداشتند، 

را هم نداشتند.  شمشیر زن. پول خريدن کاردى 950در برابر 

 مجموعاً

______________________________ 
وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَکَفَّ أَيْدِىَ » -(1)

 .20فتح: ...« النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لّلْمُؤْمِنِینَ 

 116نبوت، ص: 

 ه پیاده بودند.هفت شتر داشتند و بقیّ

در جنگ احزاب پیغمبر اکرم سه شبانه روز خوراك نخورد؛ يعنى 

چیزى نبود که میل کند به خصوص که در اين هنگام، قحطى هم شده 

 بود.
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در چنین احوالى قرآن مجید وعده ثروتمندى و غنیمتهاى فوق 

دهد و ديديد که واقع شد؛ غنیمتهاى نقدى  العاده را به مسلمانان مى

دار در جنگ ايران،  گ احزاب، خیبر و حنین و غنیمتهاى مدّتدر جن

 روم و يمن.

 جاودانگى نور خداوند

خواهند نور خدا را به دهانشان خاموش سازند و خداوند  مى»

که نورش را تمام سازد، هر چند کافران را خوش  خواهد جز آن نمى

 اوست خداوندى که پیغمبرش را به راهنمايى و دين» 109و 108«.نباشد

اش کند، هر چند مشرکین  حق فرستاد تا بر همه دينها چیره

خواهند با باد دهانشان، نور آفتاب عالمتاب  مى 110«.نپسندند

 محمّدى صلى اهلل علیه و آله را

______________________________ 
ن يُتِمَّ نُورَهُ يُرِيدُونَ أَن يُطْفُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَ» -(1)

 .32توبه: « وَلَوْ کَرِهَ الْكفِرُونَ

                                                 
ْم َويَْأىَب اللَُّه ِإَّلَّ ََن يَُِمَّ » -(1)  108 ُِ ُِيُدوَن ََن يُْطُفَواْ نَوَر اللَِّه ََِأْفَواِه َُِه اْلكِفُُونَ  ُي ه: « نَورَُه َوَلَْو َك  .32تََو
ْم َواللَُّه ُمَِمُّ نَورِِه » -(2)  109 ُِ ُِيُدوَن لُِيْطُفَواْ نَوَر اللَِّه ََِأفْتََواِه  .8صف: ...« ُي
َََل  الّديِن ُكّلِه َوَلَوْ   ُهََو الَِّذى ََْرَسَل َرُسَوَلُه َِاْْلَُدى» -(3)  110 َُُه  ُِ ْشُُِكَونَ   َوِديِن اْلَّْق لُِيْظ ُُ َُِه اْل ه: « َك  .33تََو

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  157 

صف: ...« يُرِيدُونَ لِیُطْفُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ » -(2)

8. 

وَدِينِ الْحَقّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى   هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى» -(3)

 .33توبه: « وْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَالدّينِ کُلّهِ وَلَ

 117نبوت، ص: 

خاموش کنند، امّا هرگز نتوانند بلكه اين نور از مدينه خارج شده 

گیرد حتّى در زمان خود  وتمام يمن و سپس جزيرة العرب را مى

أشهد ان ال اله  اللَّه صلى اهلل علیه و آله در بحرين نیز صداى: رسول

 ...«... وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ». بلند شد  الّا اللَّه

کند که هنوز يك قرن نشده شرق و غرب  اين نور به قدرى تابش مى

گیرد؛ در غرب به قیروان، غرب اندلس )اسپانیا( و شرق تا  را فرا مى

رسد و تكمیلش در زمان ظهور حضرت مهدى  پشت دروازه چین مى

 عجّل اللَّه تعالى فرجه است.

خواستند و  اين نور خاموش شدنى نیست، مىخدا وعده داده است 

را خاموش کنند ولى آن نور رو به کمال  خواهند که آن هنوز هم مى

 است.
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 118نبوت، ص: 

 

  راههاى اثبات نبوّت يا امامت

 

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى ا لْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ »

رُکَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مّنْ أَثَرِ 

 111...«.السُّجُودِ 

 راه اوّل: طريق شهود و حضور

شهود و »اثبات نبوّت هر پیغمبرى، يا امامت هر امامى، گاهى به 

داشته باشد  است؛ يعنى انسان در زمان پیغمبر، يا امام حضور« حضور

و خودش او را ببیند و بشناسد، اوصافش را بداند و در اثر معاشرت 

ترين، کاملترين و  با او، يقین کند که او در علم و عمل پاکیزه

 اش را ببیند. جامعترين خلق است، همچنین از روى حس، معجزه

که بهترين راه براى « طريق حضور و شهود»اين يك طريق يعنى 

 امامت است.اثبات نبوّت و 

                                                 
 .29فَح:  -(1)  111
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______________________________ 
 .29فتح:  -(1)

 119نبوت، ص: 

 راه دوّم: طريق تواتر

« تواتر»راه دوّم براى اثبات نبوّت پیغمبر، يا امامت آن است که به 

ثابت شود که پیغمبر يا امام، صفاتش چنین بود، علم، عمل و 

 معجزاتش نیز چنین و چنان بوده است.

شود  مطلب به تواتر رسید، نبوّت، يا امامت ثابت مى براى هر کس که

هر چند خودش نديده باشد. الزم نیست که تنها از راه ديدن براى 

اش حضور باشد بلكه بعضى اوقات از  انسان علم حاصل شود و همه

 شود که کم از ديدن نیست. راه شنیدن، علم پیدا مى

 معناى تواتر

کثیر خبر بدهند از موضوعى که  اى اين است که عدّه« تواتر»معناى 

اند که  عقل محال بداند که اينها بنابر کذب دارند، با هم ساخته

دروغى را عنوان کنند. اين جاست که از گفته ايشان علم پیدا 

که آدمى خودش آن مطلب را ديده است مثلًا شما  شود مثل اين مى
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در وجود ايد ولى شك هم نداريد که مكّه هست؛ اگر کسى  مكّه نرفته

اى،  گويید تو ديوانه کنید؟ و مى مكّه شك کند، آيا او را مسخره نمى

اى؟ مكّه  که اگر بر گردد و به شما بگويد مگر شما مكّه رفته در صورتى

گويى من نرفتم ولى يقین دارم که مكّه هست، اينها  اى؟ مى را ديده

 اند؟! روند، اتّفاق بر کذب کرده که هر سال دسته دسته به مكّه مى

  اين معناى تواتر است. عدد هم میزان نیست بلكه مالك کیفیّت

 120نبوت، ص: 

شود و گاه به صد نفر  است. گاهى به ده يا بیست نفر، تواتر ثابت مى

شود، تا اشخاص خبر دهنده کى باشند و چگونه  هم يقین پیدا نمى

 خبر دهند.

 واتراثبات پیغمبرى حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله به ت

هیچ فردى، شكّى ندارد که در چهارده قرن قبل در مكّه معظّمه، 

محترم خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله پسرعبداللَّه،  شخصیّت

 و فرمود: 112پسرعبدالمطّلب پیدا شد و دعوى پیغمبرى کرد

                                                 
112  (1)- ... « ُُ ا الََّاُس ِإّّن َرُسَو َُ يًعا  يأَيتُّ ُاف: ...« اللَِّه ِإلَْيُكْم مجَِ  .158اَ
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)؛ يعنى نه  113 خداوند مرا بر همه مردمان به پیغمبرى برگزيده است»

هالى مكّه و عرب بلكه بر همه افراد بشر تا روز تنها بر شما ا

تواند شك کند که محمّد  در اين مسأله هیچ فردى نمى 114«.قیامت(

امر   ال اله إلّااللَّه صلى اهلل علیه و آله دعوى نبوّت کرد و به گفتن:

 فرمود.

 اوصاف پیامبر صلى اهلل علیه و آله در کتب اخبار

علم و عمل براى کسانى که  امّا اوصاف و ملكات شريفش از حیث

  مختصرى کتب اخبار و روايات را مطالعه کرده باشند، مخفى

______________________________ 
 .158اعراف: ...« اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا  يأَيُّهَا النَّاسُ إِنّى رَسُولُ»...  -(1)

 .28سبأ: ...« وَنَذِيرًا  وَمَآ أَرْسَلْنكَ إِلَّا کَآفَّةً لّلنَّاسِ بَشِیرًا» -(2)

مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ » -(3)

 .40احزاب: ...« النَّبِیّینَ 

 121نبوت، ص: 

 رسد. نیست به قسمى که به حدّ تواتر مى

                                                 
ًُا » -(2)  113  .28سبأ: ...« َوَمآ ََْرَسْلََك ِإَّلَّ َكآفًَّة لّلََّاِس ََِشريًا َوَنِذي
114  (3)- « َُّ  .40احَّاب: ...« ٌد ََََآ َََحد  ّمْن رَِجاِلُكْم َولِكْن رَُّسَوَُ اللَِّه َوَخاََتَ الََِّبّيَْي مَّا َكاَن ُمَُ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  162 

صفات رسول خدا صلى اهلل علیه و آله را از زبان همسرش بشنويد. 

کتاب که دعوت نبوّت محمّد صلى اهلل  مرويست که چندنفر از اهل

مدينه آمدندامّا وقتى  علیه و آله را شنیده بودند، براى ديدنش به

 رسیدند که پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از دنیا رفته بود.

گفتند نزديكترين اشخاص به محمّد صلى اهلل علیه و آله همسرش 

اى زدند و يكى از  ش را بپرسیم. پردهباشد، از زوجاتش احوال مى

همسران پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از پشت پرده با آنان به گفتگو 

 پرداخت و گفت:

ما را نرسد که بتوانیم وصف محمّد صلى اهلل علیه و آله کنیم، اگر »

کسى بخواهد او را بشناسد و کیفیّت زندگى اش را بداند، قرآن را 

در قرآن است برنامه محمّد صلى اهلل علیه و دقیقاً بخواند، هر چه 

آله است. قرآن يعنى عمل و صفت محمّد صلى اهلل علیه و آله؛ براى 

دهد و به بستگان عطا  نمونه، خداوند به دادگرى و نیكى دستور مى

راه و روش محمّد  115دارد. کردن و از فحشا، بديها و ستمگرى باز مى

عطاى به ارحام بود و از زشتیها، صلى اهلل علیه و آله عدل، احسان و 

                                                 
115  (1)- « ُِ َُُِاْلَعْد َُ   َوا ْْلِْحسِن َوِإيََآِى ِذى ا ْلُقُْىَب  ِإنَّ اللََّه يَْأُم ُِ َوا ْلَبْغِ  يَِعُظُكْم َلَعلَّ   َويَتَْ ََك ُُ ُُونَ ََِن ا ْلَفْحَشآِء َوا ْل  .90حنل: « ُكْم َتذَكَّ
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بديها و ستمگرى بر کنار بود و ديگران را به کنار بودن از اينها وا 

 «.داشت مى

  اعتراف مخالفان به حُسن و خوبى پیامبر صلى اهلل علیه و آله

 نسبت به حاالت پیغمبر اسالم حتّى دشمنان و مخالفینش مانند

______________________________ 
عَنِ ا   وَيَنْهَى  وَا لْإِحْسنِ وَإِيتَآىِ ذِى ا لْقُرْبَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ» -(1)

 .90نحل: « لْفَحْشَآءِ وَا لْمُنكَرِ وَا لْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ

 122نبوت، ص: 

اش  شوند و اعتراف به بزرگى بعضى از نصارا در برابرش خاضع مى

 دهند. اش گواهى مى يند و در مقام پاکدامنىنما مى

جا دو مطلب اساسى به تواتر ثابت شد؛ يكى ادّعاى نبوّت  تا اين

اش که داراى همه نوع صفات کمالى  وديگرى شخصیّت فوق العاده

 باشد. مى

  معجزات بى شمار پیامبر صلى اهلل علیه و آله

پیامبر در  ماند معجزه است که نشانه راستگويى چیزى که باقى مى

دعوى پیغمبرى اش است. نیازى به معجزه زمان خودش نیست؛ چون 
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مفصّل ذکر کرديم که معجزه باقى محمّد صلى اهلل علیه و آله قرآن 

مجید هست ونیازى نداريم ساير معجزات را با تواتر ثابت کنیم، مع 

الوصف خداى تعالى براى اظهار عظمت شأن و تكمیل حجّتش آن 

صلى اهلل علیه و آله معجزه داد تا جاى هیچ گونه ريب قدر به محمّد 

آيد و آنچه هم  و شكى نباشد به قسمى که معجزاتش به شماره نمى

 شمرده شده، به عنوان نمونه است.

نوشته است، نه « انیس االعالم»اى که صاحب کتاب  چهار هزار معجزه

بلكه از  که غیر از اينها نبوده و منحصر به اين معجزات باشد، نه اين

 شد. چشم و زبان و دست و پاى حضرت، معجزه صادر مى

به « شقّ القمر»بعضى از معجزات به تنهايى متواتر است؛ نظیر معجزه 

نص قرآن مجید و تسبیح کردن ريگ در دست مبارکش که به تنهايى 

 به تواتر ثابت شده است.

 123نبوت، ص: 

عنى مجموعاً چند قضیّه بعضى از آنها نیز باالجتماع به تواتر رسیده؛ ي

رساند؛ مثلًا برکاتى که از آب  واقع شده که يك مطلب مسلّم را مى

رساند که به آب دهانش،  دهان مبارکش نقل شده روى هم رفته مى

شود  معجزاتى را آشكار فرموده است، پس به تواتر معنوى ثابت مى
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و که خداوند اثرى فوق العاده در آب دهان محمّد صلى اهلل علیه 

 آله قرار داده است.

  شفاى پاى معاذ بن جبل با آب دهان پیامبر صلى اهلل علیه و آله

اند که در جنگها هرکس عضوى از  براى نمونه شیعه و سنّى نقل کرده

شد، در صورتى که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  بدنش جدا مى

چسباند، فورى عضو بدن  زد و مى آب دهان مبارکش را به آن مى

 که اصلًا جراحتى نداشته است. شد، مثل اين وب مىخ

با ابوجهل رو به رو گرديد. ابو جهل « معاذ بن جبل»در جنگ بدر، 

پیشدستى کرد و با ضربه شمشیر، پاى معاذ را قطع کرد. معاذ را با 

پاى بريده خدمت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آوردند، رسول 

دهان مبارك را به پايش زد و پیچید  اللَّه صلى اهلل علیه و آله هم آب

 و باز کرد، پايش در کمال صحّت شد.

شفاى چشم درد على علیه السالم با آب دهان پیامبر صلى اهلل علیه و 

  آله

که علىّ بن  از جمله روايات مشهور و مسلّم در جنگ خیبر، اين است

 لنداش را ب ابیطالب علیه السالم به چشم درد سختى مبتال شده و ناله

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  166 

 124نبوت، ص: 

گفت. بعضى از  هم هل من مبارز مى 116کرده بود و عمرو بن عبدود

 صحابه رفتند امّا گريختند.

 پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرمود:

دهم که خدا و رسولش را دوست  فردا پرچم را به دست کسى مى»

دارند، او بسیار روى  دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست مى مى

است و فرار کننده نیست )کرّار غیر فرّار( و خداوند پیروزى آورنده 

 «.دهد را به دست او قرار مى

 «.على علیه السالم کجاست؟»صبح که شد فرمود: 

 «.على مبتال به چشم درد است»عرض کردند: 

وقتى على علیه السالم وارد شد، آب دهان «. او را بیاوريد»فرمود: 

السالم مالید و تا آخر عمر ديگر مبارك خود را به چشم على علیه 

 اش چنین دعا فرمود: چشم درد نگرفت و درباره

                                                 
ُان يَُود و رئيس يك  از قلعه -(1)  116 ُحب ََود كه هل من مبارز طلبيد و تَوّسط َل  َليه السالم كشَه شد. وى يك  از س ُت در جَگ خيرب َا َل  َليه  در جَگ خيرب، م هاى خيرب ََود كه در ساُ هفَم هج

ُت كشَه شد) لغََا ُد و َه دست آن حض  مه دهخدا(.السالم نربد ك
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از آن به بعد هرگز سرما و « خدايا! او را از سرما و گرما حفظ فرما!»

 گرما در على علیه السالم تأثیر نداشت.

  برکت يافتن طعام جابر با آب دهان رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

 اند، در نوع کتابهاى روايتى نقل نمودهاز جمله معجزاتى که 

______________________________ 
در جنگ خیبر، مرحب بود که هل من مبارز طلبید و توسّط  -(1)

على علیه السالم کشته شد. وى يكى از سران يهود و رئیس يكى از 

هاى خیبر بود که در سال هفتم هجرت در جنگ خیبر با على علیه  قلعه

 کرد و به دست آن حضرت کشته شد )لغتنامه دهخدا(. السالم نبرد

 125نبوت، ص: 

 داستان سیر کردن عدّه کثیرى با خوراك کم است.

در جنگ خندق که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نیز در حفر آن 

کرد، مصادف با قحطى  شرکت داشت و حتّى بیش از ديگران کار مى

 علیه و آله و اصحابش بود، به قسمى که سه روز پیغمبر صلى اهلل

 چیزى نخوردند.

 اى داشت به رسول خدا صلى اهلل علیه و آله عرض کرد: جابر، بزغاله
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 «.کشم، تشريف بیاوريد را مى اى در خانه دارم، آن من بزغاله»

 «.تنها بیايم يا با اصحاب؟»حضرت فرمود: 

ند جابر خجالت کشید بگويد تنها بیا و گمانش اين بود که پیغمبر با چ

آيد، لذا عرض کرد با اصحاب تشريف  نفر از خواصّ اصحاب مى

 بیاوريد.

نزديك هفتصد نفر سرگرم حفر خندق بودند، پیغمبر صلى اهلل علیه و 

 آله امر فرمود ندا کنند اصحاب براى خوراك به منزل جابر بیايند.

 جابر به منزل رفت قضیّه را براى همسرش گفت.

صلى اهلل علیه و آله گفتى چه  به پیغمبر»همسر عاقلش گفت: 

 «.داريم؟

 «.بلى»گفت: 

 «.داند چه کند پس باکى نیست، خودش بهتر مى»همسرش گفت: 

اللَّه صلى اهلل علیه و آله تشريف آورد، اوّل بر سر تنور آمد و  رسول

تو »آب دهان مبارکش را در تنور انداخت. به همسر جابر فرمود: 

نان را در کاسه »ه السالم فرمود: و به على علی« نان بیرون بیاور
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، جابر هم بر سر آبگوشت بود. رسول خدا صلى اهلل علیه و آله «بريز

 داد گرفت و به اصحاب مى طعام را مى

 126نبوت، ص: 

که در ظرف، بزغاله به همان وضع  و همه را سیر فرمود در حالى

 نخستین باقى بود.

شت، انسان يقین اش گذ بنابراين، از مجموع قضايايى که نمونه

کند که آب دهان مبارکش داراى برکات فوق العاده بوده و از  مى

 شده است. آن معجزه صادر مى

  طال شدن زرها با کالم رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

که زبان پیغمبر مكرّم صلى اهلل علیه و آله معجزه بود. هیچ  ديگر آن

گذشت،  انش مىوقت دعايى نكرد که مستجاب نشود، هر چه بر زب

 شد. واقع مى

« زرها را خالى کن»اى درهم خدمتش آوردند، فرمود:  کیسه

 اش طال گرديد. همه

با اين زبان مبارکش چه مرده هايى را که زنده شدنشان را از خدا 

 کنم. خواست و زنده شدند. براى نمونه تنها به يك معجزه اکتفا مى
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  لى اهلل علیه و آلهزنده شدن پسران میزبان با کالم رسول خدا ص

يكى از اصحاب مايل بود پیغمبر صلى اهلل علیه و آله قدم در 

 اش بگذارد. خانه

از پیغمبر صلى اهلل علیه و آله دعوت »لذا به همسرش گفت: 

اى که داشت کشت و همسرش سرگرم طبخ آن شد و  بزغاله«. کنم مى

 د.اش بیاي خودش به دنبال پیغمبر رفت تا به اتّفاق به خانه

کشت، يكى از دو پسرش حاضر بود، در  هنگامى که بزغاله را مى

 نبودى ببینى پدرم چگونه بزغاله را کشت،»غیابش به برادرش گفت: 

 127نبوت، ص: 

 «.خواهى به تو نشان بدهم مى

 «.آرى»برادرش گفت: 

دو برادر پشت بام رفتند. برادر، برادرش را خوابانید و کارد را به 

و را کشت! مادر متوجّه شد، فرياد برآورد چه گلويش گذاشت و ا

کنى؟ پسر ترسید و از طرف ديگر بام فرار کرد و به زمین افتاد  مى

 ومرد.
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حال چه بايد کرد؟ میهمان عزيزى چون رسول خدا صلى اهلل علیه و 

آيد، پس از مدّتها آرزوى تشريف فرمايى پیغمبر صلى اهلل  آله مى

 عى.علیه و آله آن وقت در چنین وض

اللَّه صلى اهلل علیه و آله و آن مرد صحابى آمدند.  باألخره رسول

اظهار مكن، مبادا رسول »زن به شوهر قضیّه را گفت و تأکید کرد: 

 «.خدا صلى اهلل علیه و آله متأثّر شود

جنازه دو پسر را پیچید تا پس از رفتن پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

 آنها را دفن کنند.

خورم تا  بفرمايید من غذا نمى»شد و عرض کرد: جبرئیل نازل 

 «.پسرهايت نیايند

 «.پسرهايت را بیاور»رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

 «.به آنها دسترسى ندارم، شما غذا میل بفرمايید»عرض کرد: 

 «.شود امر خدا چنین است نمى»فرمود: 

 باألخره جريان را گفت.
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ها زنده شدند و  و دعا فرمود بچّه«. ورها را بیا جنازه»حضرت فرمود: 

 در آن مجلس، با رسول خدا صلى اهلل علیه و آله همخوراك شدند.

 اى از معجزه زبان پیغمبر صلى اهلل علیه و آله بود. اين نمونه

 128نبوت، ص: 

ثروتمند شدن عبداللَّه بن جعفر به برکت دعاى پیغمبر صلى اهلل علیه 

  و آله

زبان مبارك پیامبر صلى اهلل علیه و آله  رشته ديگر از معجزه

دعاهايى است که به اشخاص فرموده و مستجاب گرديده و در 

که به  بحاراألنوار، باب مفصّلى در اين زمینه است. از قبیل اين

 «.کنى؟ چه مى»فرمود:  -که کودکى بود -عبداللَّه بن جعفر

 «.سازم خانه مى»عرض کرد: 

 «.کنى؟ چكارش مى»حضرت فرمود: 

 «.خرم فروشم و خرما مى را مى آن»گفت: 

 «.خدا به معامله هايت برکت دهد»رسول اللَّه تبسّم کرد و فرمود: 
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پدرش جعفر طیّار در جنگ شهید شده بود و رسول خدا صلى اهلل 

که بعداً شوهر حضرت زينب علیها السالم  -علیه و آله اين بچّه را

 داد. سخت مورد لطف و محبّت قرار مى -شد

در اثر همین دعا، عبداللَّه از ثروتمندترين افراد گرديد و در سخاوت، 

 ضرب المثل شد.

  خبرهاى غیبى پیامبر صلى اهلل علیه و آله

رشته ديگر از معجزات زبان مبارکش، خبرهاى غیبى است که آن 

گردد بلكه از  حضرت فرمود و پس از خودش واقع گرديد، يا مى

 قرآن است و چه در روايات.گذشته و آتیه؛ چه آنچه در 

محمّد صلى اهلل علیه و آله کتاب نخوانده و مكتب نرفته و استاد 

 نديده است،

 129نبوت، ص: 

« حیوة القلوب»الوصف چقدر از غیب خبر داده که در جلد اوّل  مع

 نقل نموده است و همچنین در برخى از مجلّدات بحاراألنوار.

  و آله درباره خاندان خويشخبرهاى غیبى پیامبر صلى اهلل علیه 
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تنها به يادآورى آنچه آن حضرت از مصايب اهل بیتش فرمود، 

اى کنم. درباره على و زهرا، حسن و حسین علیهم السالم تا  اشاره

 حضرت حجّة ابن الحسن علیه السالم خبر داد.

شوى و ناکثین،  تو خانه نشین مى»به على علیه السالم فرمود: 

لحه، زيبر و عايشه همچنین معاويه و خوارج( قاسطین و مارقین )ط

 «.کنند با تو جنگ مى

درباره رفتن على علیه السالم به جنگ عايشه خبر داد که تو چنین 

 خواهى کرد.

در اين ماه رمضان فرقت را »به على علیه السالم خبر داد که: 

 «.شكافند مى

یا تو به زودى از دن»و به دخترش زهرا علیها السالم خبر داد: 

روى و نخستین کس از خاندان من هستى که به من ملحق  مى

ات را  برند و بچّه کنند، مالت را مى شوى، چقدر تو را اذيّت مى مى

 «.کنند سقط مى

 «.دهند او را زهر مى»حضرت درباره امام حسن علیه السالم فرمود: 
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و خبرهايش درباره کربالى حسین علیه السالم را که همه سابقه 

 داريد.

مانى تا محمّد  زنده مى»پیامبر به جابر بن عبداللَّه انصارى فرمود: 

کنى، سالم مرا به او  ابن على امام باقر علیه السالم را درك مى

 «.برسان

 130نبوت، ص: 

 

  برخى از صفات پیامبر صلى اهلل علیه و آله

 

لَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا إِنَّآ أَرْسَلْنكَ شهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرًا* وَدَاعِیًا إِ»... 

117«.مُّنِیرًا
 

اش  امروز سخن درباره محمّد صلى اهلل علیه و آله و صفات کمالیّه

برم بايد شوقتان زياد شود؛ زيرا يادش وجد  است. نامش را که مى

آور است. حضرت صادق علیه السالم اسم محمّد صلى اهلل علیه و آله 

 آورد. ه تعظیم تا نزديك زانوها پايین مىبرد، سر را به نشان را که مى

                                                 
 .46 -45احَّاب:  -(1)  117
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سعدى اگر عاشقى کنى و 

   جوانى

عشق محمّد صلى اهلل علیه 

 و آله بس است و آل محمّد

شمس و قمر در زمین حشر 

  نتابد

نور نباشد به جز جمال 

  محمّد صلى اهلل علیه و آله

 

مّد خصلت ازصفات مح تالوت شد، خداوندپنج اى که هرحال، درآيه به

شمارد: شاهد، مبشّر، نذير، داعى الى  صلى اهلل علیه و آله را بر مى

 اللَّه و سراج منیر.

______________________________ 
 .46 -45احزاب:  -(1)

 131نبوت، ص: 

 محمّد صلى اهلل علیه و آله گواه بر خداوند

فرمايد: اى پیامبر! ما تو را شاهد فرستاديم، شاهد بر  خداوند مى

ا، بر نامها و صفات الهى. خداوند، محمّد صلى اهلل علیه و آله را خد

آينه هزار اسم خود قرار داد، ظهور جمیع اسماى خودش را در او 
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قرار داد تا محمّد صلى اهلل علیه و آله به هستى و حقیقت و خدا گواه 

 باشد. محمّد صلى اهلل علیه و آله شاهد عظمت خداست.

حمّد صلى اهلل علیه و آله گواه علم تر عرض کنم: علم م روشن

شنوا و بینا بودن محمّد صلى اهلل علیه  «هُوَ السَّمِیعُ ا لْبَصِیرُ» خداست؛

 و آله گواه بر سمیع و بصیر بودن خداست.

گونه که  ديد همان محمّد صلى اهلل علیه و آله پشت سرش را هم مى

ر ديد، برايش حجاب نبود؛ از پشت ديوا رو به رويش را مى

که  اى کسى»فرمود:  آمدند، رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مى مى

 «.پشت ديوار هستى، سالمٌ علیكم

چرا صف جماعت شما کج است، هر چند پشت سرم »فرمود:  و مى

 «.بینم هستید ولى من شما را مى

ديد و  شنید و چشمش مى خوابید ولى گوشش مى آن حضرت، مى

د بر سمع و بصر خداست، پس دلش بیدار بود، سمع و بصرش شاه

 بیند. خداى شما نیز شما را مى

  محیط بودن علم پیامبر صلى اهلل علیه و آله به گذشته و آينده

 ها را تا اش به گذشته و آينده چه بگويم؟! گذشته از احاطه علمیّه
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 132نبوت، ص: 

 بیند. آدم ابوالبشر بلكه تا عالم ذر، ابتداى خلقت و پیش از آن را مى

نمايد. خودش بر روى  یه را نیز تا قیامت و پس از آن مشاهده مىآت

 منبر فرمود:

اى مردم! نامهاى بهشتیان نزد من است و جهنّمیان را نیز »

 «.شناسم مى

احاطه علمى محمّد صلى اهلل علیه و آله گواه بر احاطه علمى 

 خداوند است.

  قدرت پیامبر صلى اهلل علیه و آله

قدرتى از اين باالتر که با اشاره انگشت او،  از جهت قدرتش نیز چه

ماه را دو نیم کند و اشاره کند و درخت پیش بیايد و برگردد، ابر 

اش نافذ  ببارد برود و بیايد، يا ساکن گردد. هر طور اراده کند، اراده

 باشد، قدرتش گواه بر قدرت بى پايان خداوند جلّ و عالست.

  لیه و آلهعفو، حلم و کرم پیامبر صلى اهلل ع
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اى از اين صفات  عفو، حلم و کرم پیامبر صلى اهلل علیه و آله نیز نمونه

 حق است.

خواهید خداى خود را بشناسید، محمّد صلى اهلل  که مى اى کسانى

علیه و آله عفو، حلم و کرم دارد، پس خداى شما هم داراى عفو، 

 حلم و کرم است. از عفوش داستانى بگويم.

  انگیز پیامبر صلى اهلل علیه و آله شگفتاى از عفو  نمونه

  وحشى، غالم هند، همسر ابو سفیان، حمزه سیّدالشهداء عموى

 133نبوت، ص: 

پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را کشت و بعد جسد پاکش را مثله کرد؛ 

اش را شكافت و با خنجر، جگر حمزه را  بینى و لبهايش را بريد، سینه

ند، جگر آن بزرگوار را در دهان گذاشت ايد که ه در آورد و شنیده

که بخورد ولى حسب بعضى از روايات چون سنگ در دهانش سخت 

گرديد و نتوانست بخورد؛ يعنى خداوند نخواست جگر بزرگوارى 

 چون حمزه جزء بدن کافرى چون هند گردد.
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پیغمبر صلى اهلل علیه و آله خون وحشى را هدر کرد؛ يعنى حكم 

توانست موظّف به  صادر کرد و هر مسلمانى که مىغیابى اعدام او را 

 اجراى آن بود.

وقتى وحشى پشیمان شد و پیغام فرستاد که اى پیامبر! اگر بیايم و 

 شود؟ حضرت فرمود: آرى، بیا. ام پذيرفته مى توبه کنم آيا توبه

خدا صلى  ها توبه کرد. رسول وحشى آمد و مسلمان شد و از گذشته

که اصلًا او کارى نكرده است، با او  ثل ايناهلل علیه و آله هم م

 برخورد فرمود.

 اى از عفو خدا که در پیغمبرش آشكار شد. آرى، اين است نمونه

  نجات يافتن پیامبر صلى اهلل علیه و آله از کافر حربى

در جنگ احد، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله افتاده بود و شمشیرش هم 

رسید و با خود گفت: خوب وقتى  در کنارى است، يك نفر از مشرکین

اى هم به همراه ندارد، اکنون او را  رسیدم، محمّد تنهاست، اسلحه

 کشم. مى

شمشیر ر ابرداشت و بر سر پیغمبر صلى اهلل علیه و آله تاخت و گفت: 

 «.تواند تو را از دست من نجات دهد؟ يا محمّد! اکنون چه کسى مى»
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 134نبوت، ص: 

ه و آله نیز با کمال خونسردى فرمود: رسول خدا صلى اهلل علی

 «.پروردگار من»

فوراً اعرابى، دستش لرزيد و شمشیر از دستش افتاد. پیغمبر صلى 

حاال کى تو »اهلل علیه و آله برخاست و شمشیر را برداشت و فرمود: 

 «.دهد؟ را از دست من نجات مى

 «.عفو تو! کرم تو!»اعرابى هم زرنگى کرد و گفت: 

 او هم برخاست و رفت.«. رهايت کردم» حضرت فرمود:

اش  آرى، حیا، عفو، ادب، وقار، سكینه و هر يك از صفات کمالیّه

« شاهد»گواهى بر صفات پروردگار عالم است. اين يك معنا براى 

 بودن محمّد صلى اهلل علیه و آله.

  شاهد بودن پیامبر صلى اهلل علیه و آله بر کارهاى مردمان

وشاهداً على امّتك وعلى » عبارت است از:« اهدش»معناى ديگر براى 

که خداوند، محمّد صلى اهلل علیه و آله را شاهد قرار  اين «سائر االمم

 داده براى اعتناى به اعمال بندگان.
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شود و خداوند  همین نماز، روزه و حج تو چون مورد اعتنا واقع مى

هلل دهد، شاهدى مثل محمّد صلى ا عمل بندگان را بزرگ قرار مى

فرداى قیامت  118علیه و آله را براى اعمال بندگان قرار داده است.

 محمّد صلى اهلل علیه و آله گواه هر فردى از افراد امّت است.

______________________________ 
وَکَذَلِكَ جَعَلْنكُمْ أُمَّةًوَسَطًالّتَكُونُواْ شُهَدَآءَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ » -(1)

 .143بقره: ...« لَیْكُمْ شَهِیدًا الرَّسُولُ عَ

 135نبوت، ص: 

 خوشا به حال مؤمنینى که براى عبادتشان، گواهى چون محمّد است.

 همچنین هر يك از ائمّه علیهم السالم نیز شاهد اعمال عباد هستند.

  توصیه امام صادق علیه السالم به مردم

صلى اهلل زينهار به پیغمبر »فرمايد:  حضرت صادق علیه السالم مى

 «.علیه و آله اذيّت نرسانید

پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از دنیا رفته است چگونه »عرض کردند: 

 «.او را اذيّت نكنیم؟

                                                 
يًدا » -(1)  118 ُِ َََلْيُكْم َش َََل  الََّاِس َوَيُكَوَن الَُُّسَوُُ  َدآَء َُ ُه: ...« وََكَذِلَك َجَعْلَُكْم َُمًَّةَوَسطًالََُّكَونَواْ ُش  .143َق

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  183 

بیند و اگر عمل  پیامبر صلى اهلل علیه و آله اعمال شما را مى»فرمود: 

 «.شود آيد و اذيّت مى زشتى داشته باشید، او را ناخوش مى

  پیامبر صلى اهلل علیه و آلهبشیر و نذير بودن 

 119«.مُبَشّرًا وَنَذِيرًا»... 

 «.محمّد صلى اهلل علیه و آله بشارت دهنده و ترساننده است»

کار همه پیغمبران است امّا هیچ يك چون خاتم « تنذير»و « تبشیر»

 آنها اين صفات را به کمال نرساند.

شنويد. به  ىسالهاست که بشارتهاى محمّد صلى اهلل علیه و آله را م

اگر اجل مقدّر نبود، سزاوار بود که مردم »فرموده على علیه السالم: 

 120«.به خاطر بشارتهايش، از شادى قالب تهى کنند

______________________________ 
 .45احزاب:  -(1)

ف  ولو ال االجل الّذى کتب اللَّه علیهم لم تستقر أرواحهم فى -(2)

الثواب وخوفاً من العقاب )نهج البالغه  أجسادهم طرفة عین شوقاً الى

 (.193صبحى صالح/ خ 

                                                 
 .45احَّاب:  -(1)  119
ُفة َْي شَوقاً ال الَْواب وخَوفاً من العقاب) هنج البالغه صبح  صاحل/ خ  ولَو َّل اَّلجل اّلذى كَب اللَّه َليُم مل تسَقُ َرواحُم ِف -(2)  120  (.193ف َجسادهم ط
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 136نبوت، ص: 

که اهل تقوا شده و استقامت  آرى، حضرت مژده داده است به کسانى

شوند و با  اند، هنگام مرگشان مالئكه رحمت نازل مى به خرج داده

دهند  آيند و او را مژده مى هاى گل به استقبال روح مؤمن مى دسته

از آن طرف هم پیامبر  121ر ترس و اندوهى برايش نیست.که ديگ

صلى اهلل علیه و آله مردم را ترسانیده که هرکس ظالم شد؛ ظلم به 

نفس از شرك و کفر و گناه، يا ستم به ديگرى، هنگام مرگش مالئكه 

آيند و با  هاى آتشین براى قبض روحش مى عذاب با حربه

نوازند، جانشان را  ىهايى که به صورت و پشتهايشان م تازيانه

مروى است که على علیه السالم به پیامبر اکرم عرض  122گیرند. مى

 «.آيا از امّت شما هم کسى هست که چنین جان دهد»کرد: 

اند: شاهد زور )گواه به دروغ(،  آرى، سه طايفه چنین»فرمود: 

 «.خورنده مال يتیم و حاکم ظالم

  له پیرامون سرپرستى يتیمسخنى جاودانه از پیامبر صلى اهلل علیه و آ

                                                 
لِئَكُة َََّلَّ ََتَاُفَواْ َوََّل حتَْ » -(1)  121 َُ ُم ا ْل ُِ َََلْي  ُُ َُُواْ تَتََََََّّ  .30فّصلت: ...« ََّنَواْ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلَواْ َرَتََُّا اللَُّه ُُثَّ اْسََق
ْم َوََْدََُُهمْ َفكَ » -(2)  122 ُُ ََُِوَن ُوُجَوَه لِئَكُة َيْض َُ ُم ا ْل ُُ د: « ْيَف ِإَذا تَتََوفتََّْ ُّ  .27ُم
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پیامبر صلى اهلل علیه و آله روى منبر دو انگشت شهادت خودش را 

  بهم

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ ا لْمَلئِكَةُ أَلَّا » -(1)

 .30فصّلت: ...« اْ تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُو

محمّد: « فَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ا لْمَلئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبرَهُمْ» -(2)

27. 

 137نبوت، ص: 

 چسبانید و فرمود:

 123«.انا وکافل الیتیم کهاتین»

من و سرپرست يتیم )البتّه آن کسى که در تربیتش تا وقتى به حدّ »

 «.نكرده باشد( با هم هستیمرسد، کوتاهى  رشد مى

 از طرف ديگر، انذار هم کرده است:

که مال يتیم را به ناحق بخورند، آتش در شكمهايشان  کسانى»

 «.باشد مى

                                                 
 .117/ 35حباراْنَوار:  -(1)  123
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پس پیامبر صلى اهلل علیه و آله هم به مردم مژده داده و هم آنان را 

 ترسانده است.

  محشور شدن کسبه با انبیا علیهم السالم

 گفتار و درست کردار است مژده آورده: براى کاسبى که درست

 «.التاجر الصدوق يحشر مع االنبیاء ووجهه کالقمر لیلة البدر»

کردار است و در خريد و فروش،  سوداگرى که راست گفتار و درست»

شود و صورتش  اهل حقّه نباشد، روز قیامت با پیغمبران محشور مى

 «.درخشد چون ماه شب چهارده مى

انده است و مطابق آنچه شیخ انصارى درمكاسب از طرف ديگر، ترس

 فرمايد: نقل فرموده، غش کننده در معامله را مسلمان ندانسته مى

روزى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله از بازار گندم فروشان عبور کرد »

 و ديد انبار

______________________________ 
 .117/ 35بحاراألنوار:  -(1)

 138نبوت، ص: 
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فروشند. پیغمبر به وسط انبوه گندم دست کرد و مشتى  مىگندمى را 

رو خشك  که گندمهاى است در حالى« تر»در آورد، ديد آن گندم 

 بود.

اى )قسمت تر را پوشاندى  حضرت اعتراض فرمود که چرا چنین کرده

 و خشك را آشكار ساختى( اين غش يعنى خیانت در معامله است و:

س در معامله خیانت کند، هرک 124من غش الناس فلیس بمسلم؛»

 «.مسلمان نیست

  بشارت و خوفى براى بانوان

 بشارتى براى زنها عرض کنم:

زنى خدمت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد: ما »

ايم، مردها جهاد و اجتماعات دارند، پس ما چه  از مردها عقب افتاده

 کنیم؟

تان را بگیريد و  وزهحضرت فرمود: شما اگر نماز را ترك نكنید و ر

حج هم برويد، زکات را بدهید و اطاعت شوهر کنید، من ضامن 

 «.بهشت رفتن شما هستم

                                                 
 .283/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  124
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 زنها نسبت به مردها تكلیفشان سبكتر است.

همچنین پیامبر صلى اهلل علیه و آله ترسانده است. مروى است که: 

روزى به دخترش زهرا علیها السالم فرمود: ديشب ملكوت را به من »

ان دادند، زنى را ديدم که به مويى آويزان شده است و او زنى نش

 «.پوشانیده است بود که مويش را از نامحرم نمى

______________________________ 
 .283/ 17وسائل الشیعه:  -(1)

 139نبوت، ص: 

زنى که اطاعت شوهرش را کند، خدا ثواب اطاعت »و فرمود: 

که اطاعت خدا را کرده باشد  ايندهد؛ يعنى مثل  خودش را به او مى

و اگر زنى بدون رضايت شوهرش از خانه بیرون آيد )واى اگر عطر 

هم بزند و آرايش هم بكند( تا برود و برگردد، مالئكه او را لعنت 

 «.کنند مى

  سخنان حكیمانه پیامبر صلى اهلل علیه و آله به اصحاب

لیه و آله با بعضى در ارشاد القلوب ديلمى است که پیغمبر صلى اهلل ع

اى رسیدند، پیغمبر صلى اهلل علیه و  رفتند، به مزبله از اصحابش مى
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جا مقدارى  جا چیست؟ )آن آله مزبله را نشان داد و فرمود: اين

پارچه کهنه، مقدارى استخوان پوسیده و مقدارى نیز مدفوع و 

فضوالت خشك شده بود( فرمود: اين است آخر دنیا، اين کثافتها 

هاى کهنه و پوسیده، عاقبت  وردنیهاى دنیاست و اين پارچهآخر خ

لباسهاى دنیاست و اين استخوانهاى پوسیده نیز آخر بشرى که 

 «.باشد خورنده و پوشنده آنهاست، مى

در همان جا از اثر موعظه پیغمبر خدا صلى اهلل »ابن مسعود گويد: 

 «.علیه و آله ناله اصحاب برخاست و به گريه افتادند

  ن بهشت با دستان خويشساخت

پیغمبر صلى اهلل علیه و آله خبر داد که چگونه از عمر و مالتان بار 

 سفر ببنديد.

 بهشت، صاف شده و آماده است:

 140نبوت، ص: 

 125«.انّ الجنّة قاع صف صف»

                                                 
 .192/ 1تفسري كََّالدقائق:  -(1)  125
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بهشت، جاى آماده براى درختكارى و ساختمان و آن هم به دست 

 خود شماست.

دم مالئكه مشغول ساختمان قصرى در شب معراج دي»حضرت فرمود: 

هستند که يك خشت از طال و خشت ديگر از نقره است و گاهى نیز از 

ايستند. از آنان علّت را پرسیدم گفتند: تا صاحبش  ساختن باز مى

سبحان اللَّه والحمدللَّه وال اله الّا اللَّه واللَّه  سرگرم ذکر خداست:

 «.سازيم ، ما هم مىاکبر

ت خود شماست، حور و قصور با اعمال صالحه غرس درخت به دس

 سازد. مى را خراب معصیت آن طورى که شود، همان مى ساخته

  استقبال مالئكه از مؤمن

هر مؤمنى که با ايمان از دنیا »پیامبر صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

آيند و به دست  برود، هفتاد هزار ملك براى استقبال روحش مى

هاى گل بهشتى است تا او را به بهشت  هرکدام از آنان دسته

 «.)برزخى( برسانند

  ديدار على علیه السالم هنگام مرگ، طلیعه بهشت است
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اصلًا براى مؤمن ديدن جمال على علیه السالم هنگام جان دادنش، 

طلیعه بهشت است؛ آن زمانى که صورت نورى محبوبش على علیه 

  السالم

______________________________ 
 .192/ 1تفسیر کنزالدقائق:  -(1)

 141نبوت، ص: 

دهد؟ ديگر دوستى غیر،  را ببیند، چه فرح و انبساطى به او دست مى

گیرد.  شود و شوق و حال، سر تا پاى مؤمن را فرا مى از دل بیرون مى

 آرى:

اى که گفتى فمن يمت 

   يرنى
  جان فداى کالم دلجويت

  کاش روزى هزار مرتبه من
 

  دمى رويتمردمى تا بدي

 

 142نبوت، ص: 

 

  هدف از بعثت، تحقّق حیات انسانیّت
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يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يُحْیِیكُمْ »

 126«.ونَوَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُ

اى که بر آن مترتّب است، مطلب مهمّى  در باب نبوّت و امامت و نتیجه

است که الزم است تذکّر داده شود و آن اين است که از قرآن مجید 

« تحقّق حیات انسانیّت»شود که غرض از بعثت انبیا،  چنین استفاده مى

 را بايد تشريح کنیم. است و اکنون آن

که انسان، انسان شود و شرح آن  غرض از تشريع شرايع آن است

 متوقّف است بر معناى حیات و اقسام آن.

  حیات، منشأ حرکت

نیروى است که منشأ عمل و حرکت است و فارسى آن « حیات»

باشد و آن بر سه قسم است: حیات نباتى، حیوانى و  مى« زندگى»

 انسانى.

______________________________ 
 .24انفال:  -(1)

                                                 
 .24انفاُ:  -(1)  126
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 143نبوت، ص: 

آن است که جسم در اقطار ثالثه تزايد پیدا کند؛ يعنى « حیات نباتى»

در طول، عرض و عمق در حرکت باشد مثل درختى که خشك نشده، 

شود و گل و میوه  کند، برگ پیدا مى حیات نباتى داشته، شاخه مى

گرايد. درخت رز از وقتى که  دهد، يا از ترشى به شیرينى مى مى

طور  شود، همین ى که تبديل به انگور شیرين مىکند تا وقت غوره مى

در حرکت است و گر نه درخت مرده است و وقتى جنبش نداشته 

دهد، در اين صورت، مثل  باشد، برگ پیدا نكرده، میوه و ثمره نمى

 جماد است که براى آتش کردن بايد از آن استفاده نمود.

  وجود حیات نباتى در همه حیوانات

حیات است که در من و شما نیز هست. اوّل يك اين نخستین مرتبه 

قطره آب بوديم و در اثر تحوّالتى، طول و عرض و عمق، بدنى و 

رود، وقتى غذا  اعضايى پیدا کرديم، بدل ما يتحلّل، بدن، تحلیل مى

 گیرد. خورد جايش را مى مى

است که منشأ حرکت و حسّ است؛ از « حیات حیوانى»مرتبه دوّم 

ه المسه دارد تا برسد به انسان. نسبت به کرم کرم خاکى که قوّ

خاکى که قوّه المسه دارد، نخستین مرتبه، حیات حیوانى است، وقتى 
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کند، امّا ساير  بريد، فوراً خودش را جمع مى چوب را نزديكش مى

قوا را ندارد. تا وقتى منشأ حرکت در اوست، حیات دارد. وقتى سر 

گويند زنده است. يا طبیب  ، مىجهد برند، تا وقتى مى گوسفند را مى

زند  گیرد، تا وقتى هنوز نبض مى بر بالین محتضر، نبضش را مى

  گويند زنده مى

 144نبوت، ص: 

است، از اين جهت میان انسان و ساير حیوانات نیز فرقى نیست، منشأ 

 حرکت در هر دو يكسان است.

  حیات انسانى

 -و اساس بحث ماستکه مرتبه سوّم از حیات  -«حیات انسانى»امّا 

اى پیدا شود که  مقابلش موت انسانى است؛ يعنى در نفس انسان قوّه

شود، اگر در کسى نور ايمان  تعبیر مى« نور»در لسان شرع از آن به 

طور  شود، همان اى مى و نور معرفت پیدا شد، منشأ آثار فوق العاده

 که حیات حیوانى، منشأ حرکت بود.
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زد، پول جمع  ضب داشت، حرص مىانسان در حیات حیوانى، غ

کرد، اگر آدم شد و به زندگى انسانى زنده شد، کار آدمى بايد  مى

 از او سر زند. مثالى عرض کنم:

در زمان سلف، گرگى با آهويى جمع و آهو آبستن شد و »اند:  نوشته

اى زايید و مورد اختالف شد که آيا اين مولود از نظر شرعى بچّه  بچّه

 باشد. م گوشت باشد، يا بچّه آهو و حالل گوشت مىگرگ است تا حرا

از کتاب فیه ما فیه نقل شده است که مفتى حكم جالبى کرد و گفت: 

آزمايش کنید تا معلوم شود، بدين ترتیب: مقدارى الشه يك طرف 

بريزيد و مقدارى مشك و رياحین در طرف ديگر، اگر ديديد اين بچّه 

ه، گرگ زاده و کثافت خوار رو به الشه رفت، او بچّه پدرش بود

گردد،  است؛ امّا اگر رغبتى به الشه نشان نداد و عقب بوى خوش مى

 «.آهو زاده و حالل گوشت است

 145نبوت، ص: 

که: اگر کسى حیات انسانى نصیبش شد، يقیناً آثار آدمیّت  غرض آن

از او طلوع خواهد کرد. چطور از گاو و خر، آثار گاو و خر بودن 

 مّا از انسان، آثار انسانیّت ظاهر نیست؟!ظاهر است؛ ا
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اگر کسى حیات انسانى پیدا کرد، از آثارش عفو، حلم و وقار است. 

کند و  که عفو نمى کسى که اينها را ندارد، هنوز حیوان است. کسى

گذشت ندارد، حیوان دو پايى است. هر خود خواه و خود پسندى 

 چنین است.

  كلملّا شدن چه آسان، آدم شدن چه مش

وقتى حیات انسانى نصیبش شده که روح ملك در او دمیده شده 

باشد، دوست دارد نفعش به غیر برسد، ايثار را بخواهد؛ يعنى حاضر 

باشد خودش نخورد ولى ديگران بخورند؛ امّا اگر تمام به فكر 

باشد، شكلش آدم است؛ امّا ملكوتش و زير پرده چه  خودش مى

 داند. باشد، خدا مى

ملّا شدن چه آسان، »ى قديم در میان اهل علم اين بود که: از مثلها

 «.آدم شدن چه مشكل

شوخى نیست، کسى آدم بشود، راستى مشكل است. زندگى انسانیّت 

آثارى دارد که از آن جمله بذل و بخشش است. حاضر باشد مالش 

از کفش برود و راحتى ديگرى تأمین گردد. بدين مناسبت، شأن 

 را عرض کنم. «لواللی»  نزول سوره
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 146نبوت، ص: 

  کار ارزشمند و فوق العاده ابودحداح

اى در مدينه داشت که داراى درخت نخل  يك نفر از انصار همسايه

اش وارد خانه همسايه فقیرش شده بود. وقتى درخت،  بود و شاخه

هايش  ريخت و بچّه داد، تعدادى در خانه همسايه فقیر مى خرما مى

زد و اگر  ها را مى آمد بچّه درخت هم مى داشتند. صاحب بر مى

 خورد. گرفت! همسايه فقیر غصّه مى خرمايى باقى بود، پس مى

روزى پیش رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد: 

همسايه من شاخه درخت نخلش در خانه من است و از خرماهايى »

 «.زند م را مىهاي آيد بچّه دارند و او مى هايم بر مى ريزد؛ بچّه که مى

اين درخت »پیغمبر اکرم به دنبال صاحب درخت فرستاد و فرمود: 

 «.نخل را در برابر يك درخت نخل در بهشت به من بفروش

اين درخت از همه درختهايم »او پشت گوش خود را خاراند و گفت: 

 «.بهتر است

آيا حاضر »خبر به ابو دحداح رسید، نزد صاحب درخت رفت و گفت: 

 «.درخت را بفروشى؟ هستى اين
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 «.نه»گفت: 

دهم تا تو اين درخت را به  چهل درخت به تو مى»ابو دحداح گفت: 

 «.رسول خدا صلى اهلل علیه و آله بدهى

اگر بهترين نخلستانهاى مدينه را به من بدهند، حاضرم اين »گفت: 

 «.درخت را بدهم

 147نبوت، ص: 

را  ابر اين نخل آنمن چنین نخلستانى دارم در بر»ابو دحداح گفت: 

 «.به تو دادم

 «.قبول کردم»گفت: 

ابو دحداح خدمت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض 

 «.را به حضرتت بخشیدم نخل مال من شده و آن»کرد: 

را به اين همسايه  من آن»رسول خدا صلى اهلل علیه و آله هم فرمود: 

 «.هايش از آن بهره ببرند فقیر بخشیدم تا بچّه
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نازل فرمود به نام « ابو دحداح»خداوند يك سوره قرآن در شأن 

 127و در آن از اين انفاق به نیكى ياد فرموده است. «واللیل»  سوره

 بنى آدم اعضاى يكديگرند

 شود چرا؟ نازل مى« ابو دحداح»آرى، يك سوره قرآن در شأن 

چون زنده شده به حیات آدمیّت و ديگر خود خواه نیست که از نگاه 

کردن به نخلستانش کیف ببرد بلكه کیفش در اين است که دلى به 

دست آورد و حاضر است پانصد نخل در برابر يك نخل بدهد تا 

 دلهايى را خوشحال کند. آرى، ممكن است انسان به اين مقام برسد.

 بنى آدم اعضاى يكديگرند
 

که در آفرينش ز يك 

 گوهرند

چو عضوى به درد آورد 

  روزگار
 ها را نماند قراردگر عضو

 

مؤمن نسبت به برادر مؤمنش مانند ديوار »فرمايد:  در روايت نیز مى

چطور  128«.دارد است که قسمتى از آن قسمت ديگر را محكم مى
                                                 

ََْط » -(1)  127 ُُُه لِْلُيْسَُى َِاْلُْْسىَن  * َوَصدَّقَ  َواتتََّق   فََأمَّا َمْن ََ  .7 -5ليل: «  * َفَسََُيّس
 (.87/ 8املؤمن للُؤمن كالبَيان يشد َعضه َعضاً) جمُع الَّوائد:  -(2)  128
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سنگ و گل و سیمان و تیرآهن، خشت و چوب، عمارتى را نگه 

دارند و به کار يكديگر  دارند، بنى آدم هم يكديگر را نگه مى مى

 ند.خور مى

  ثمرات آثار انسانیّت

گیرد تا  از آثار انسانیّت اين است که اگر در کسى پیدا شد، آرام نمى

زاد و توشه آخرتش را تحصیل نمايد، ديگران که حیات حیوانى 

که دلش  دارند، همّتشان اين است که پارك و قصر بسازند؛ امّا کسى

 به حیات انسانى زنده شد، به فكر آبادى آخرتش هست.

هزار تومان  350129اند: بدبختى، عمارتى ساخته بود.  ل کردهنق

خرجش کرده بود. ديگرى نزديك او عمارتى بهتر ساخته بود. دستور 

داد عمارتش را خراب کنند تا ساختمانى بهتر از رقیبش بسازد! اين 

 قدر خودخواه، چرا پول ساختمان مجدّد را به فقرا ندهى؟

  جهنّم ترفندى زيرکانه در رهايى از آتش

آيا کسى هست دلش زنده باشد و در مقام تدارك سفر آخرتش 

 برآيد؟

                                                 
 البَّه اين مبلغ در آن زمان، رقُ  قاَل تَوّجه ََوده است. -(3)  129
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______________________________ 
«  * فَسَنُیَسّرُهُ لِلْیُسْرَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَاتَّقَى  فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى» -(1)

 .7 -5لیل: 

/ 8وائد: المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً )مجمع الز -(2)

87.) 

 البتّه اين مبلغ در آن زمان، رقمى قابل توجّه بوده است. -(3)

 149نبوت، ص: 

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله سرگرم نماز خواندن بود. زن 

اى در نماز جماعت پیامبر حاضر بود. رسول خدا صلى اهلل  محترمه

 علیه و آله اين آيه را تالوت فرمود:

مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لّكُلّ بَابٍ مّنْهُمْ جُزْءٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَ»

 130«.مَّقْسُومٌ

زن از شنیدن اين آيه عذاب، صیحه زد و حالش دگرگون شد. پس از 

من »نماز رفت خدمت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و عرض کرد: 

کنم تا خداوند  ىدارايیم هفت کنیز است، همه را در راه خدا آزاد م

 «.هم هفت در جهنّم را بر روى من ببندد و مرا از جهنّم آزاد فرمايد
                                                 

 .44 -43حجُ:  -(1)  130
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آرى، پس از رحلت خاتم األنبیاء نیز افراد بسیارى از حیات طیّبه 

 انسانیّت محمّد صلى اهلل علیه و آله صاحب حیات شدند.

  از ديگر آثار حیات انسانیّت

خدا، انس به خدا و ياد از جمله آثار حیات انسانیّت، شوق ذکر 

آخرت، شوق لقاى الهى است و شوق رسیدن به ثوابهاى خداوند 

 است.

خورد؛ غصه  از جمله آثارش اين است که ديگر غصّه دنیايش را نمى

ديروز را بخورد يا غصّه فردا را؟ ديروز که گذشت، خوب يا بد؛ امّا 

 فردا اصلًا معلوم نیست جزء عمر باشد. آرى:

 131«.ة بین العدمیناغتنم الفرص»

______________________________ 
 .44 -43حجر:  -(1)

 )پاورقى(. 238/ 78بحاراألنوار:  -(2)

 150نبوت، ص: 

 «.اى، غنیمت شمار فرصتى را که میان دو نیستى دريافته»

                                                 
 ) پاورق (.238/ 78حباراْنَوار:  -(2)  131
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  سخنى جاودانه از امام حسن علیه السالم پیرامون مرگ

ان و مربوط به فرمايشى اى به مناسبت امروز که نیمه ماه رمض جمله

ايد در  از حضرت مجتبى علیه السالم است عرض کنم. شنیده

 بحاراألنوار از جنادة بن امیه منقول است که گفت:

شنیدم حضرت مجتبى علیه السالم مسموم شده، براى عیادت آن »

حضرت رفتم و ديدم حضرت در بستر افتاده و طشتى هم نزد آقاست 

 گر مبارکش در آن است.هايى از ج که خون و قطعه

 فرمايید؟ به آقا عرض کردم: چرا معالجه نمى

 «.شود معالجه کرد؟ فرمود: مرگ است، مرگ را چگونه مى

چندين مرتبه حضرت مجتبى علیه السالم را زهر دادند، امّا هر بار 

شكم مبارکش را به قبر جدّش رسول خدا صلى اهلل علیه و آله 

 يافت. مالید و شفا مى مى

 «.اين بار مرگ رسیده است و غیر از دفعات پیش است»د: فرمو

وقتى فهمیدم حضرت رفتنى است و از خوب شدن »جناده گفت: 

 «.اى بفرمايید مأيوس است، عرض کردم: آقا! مرا موعظه
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يا جنادة! استعدّ لسفرك وحصّل زادك قبل حلول » حضرت فرمود:

 132«.أجلك وأعلم أ نّك تطلب الدّنیا والموت يطلبك

  ات آمادگى پیداکن براى مسافرتى که در پیش دارى و زاد و توشه»

______________________________ 
 .139 -138/ 44بحاراألنوار:  -(1)

 151نبوت، ص: 

جويى در  که مرگت فرا برسد، تهیّه کن. تو دنیا را مى را پیش از آن

 «.نمايد حالى که مرگ تو را دنبال مى

 جه رفت.ناگهان بانگى بر آمد خوا

که: غصّه فردايت را نخور، فردايى که معلوم نیست جزء عمر  ديگر آن

 باشد.

اگر بیش از حدّ، خوراك و پوشاك جمع کنى، »سپس حضرت فرمود: 

 «.دار ديگران هستى؛ آرى، حمّال باشى ورثه هستى خزينه

 133«.واعمل لدنیاك تعیش أبداً واعمل آلخرتك کأ نّك تموت غداً»

                                                 
 .139 -138/ 44حباراْنَوار:  -(1)  132
 .139/ 44حباراْنَوار:  -(1)  133
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که همیشه در  طور کار کن مثل اين اى دنیايت اينبر»که:  ديگر آن

 «.میرى که فردا مى مانى و براى آخرتت چنان باش مثل اين آن مى

اى ندارد چون همیشه مجال دارم؛ امّا نسبت  نسبت به امر دنیوى غصّه

خواهد فردا بمیرد چه  که مى به امر آخرت، وقت تنگ است. کسى

پردازد؛ از صاحبان  مى کند، بدهى خودش را کند؟ وصیت مى مى

 طلبد. حق، حالل بودى مى

که  اگر بخواهى خداوند به تو عزّت دهد بدون اين»فرمايد:  آنگاه مى

که عشیره و  سلطنت داشته باشى و هیبتى به تو بدهد بدون اين

اى داشته باشى، پس از ذلّت و بدبختى گناه و مخالفت امر خدا  قبیله

 «.ش وارد شوبیرون بیا و تحت اطاعت و فرمان

  اگر از گناه دورى گزيدى، يقین بدان عزّت بى نظیرى خواهى

______________________________ 
 .139/ 44بحاراألنوار:  -(1)

 152نبوت، ص: 

کنند؛ مثلًا در  ات را مى داشت و همچنین هیبتى که ديگران مالحظه

 نمايند. حضورت از انجام گناه خوددارى مى
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  انگیز او توسّط سهل بن عبداللَّه و معالجه شگفت بیمارى يعقوب صفّار

يعقوب صفّارى )مؤسّس سلسله صفّاريان( بیمار شد. »اند که:  نوشته

 کس از عهده بر نیامد. اش جمع شدند امّا هیچ اطبّا براى معالجه

يعقوب گفت: اگر در گوشه و کنار، مرد خدايى را سراغ داريد که 

 ريد.پیش خدا آبرو داشته باشد، بیاو

 گفتند: سهل بن عبداللَّه شوشترى زاهد مشهور، چنین است.

که اهل آخرت است، او  دنبال سهل رفتند، امّا او نیامد. آرى، کسى

را با دربار سالطین چكار؟ به شاه هم اعتنا ندارد. باألخره به هر 

 خواهش و تمنّايى بود، او را آوردند.

واهى خدا تو را شفا خ سهل کنار بستر يعقوب نشست و گفت: آيا مى

 دهد؟ در حالى که چقدر آه و ناله مظلومها پشت سرت بلند است.

 گفت چكنم؟

 سهل پاسخ داد: محبوسین را آزاد کن.

 يعقوب دستور داد زندانیان را آزاد کنند.
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کنى، آن وقت امید دارى خدا تو را  گفت: تو به بندگان خدا ظلم مى

 هايت توبه کن. ببخشد، بیا و از گذشته

 باألخره يعقوب را به توبه و استغفار واداشت. آن وقت دستش را

 153نبوت، ص: 

 به دعا بلند کرد و گفت:

اى خدايى که يعقوب را از ذلّت گناه نجات دادى، از اين بستر 

 بیمارى نیز او را نجات بده.

اند که: يعقوب در همان مجلس از بستر بیمارى برخاست، امر  نوشته

 ل بن عبداللَّه بردند.کرد طبق زر براى سه

که خدا  خواهد که خدا را نداشته باشد، کسى سهل گفت: کسى زر مى

 «.را دارد، همه چیز دارد

  سبب عزّت و ذلّت انسان

ضمناً غرضم میزان عزّت و ذلّت بود. عزّت در اطاعت خدا و ذلّت در 

خواهى عزيز شوى، خیانت و تدلیس نكن،  معصیت اوست. اگر مى

 ى دارى. ذلیل، اهل معصیت هستند.ببین چه عزّت
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هر خیانتكارى هم اکنون نیز ذلیل است؛ امّا کمال ظهورش وقتى 

آورد، با روى سیاه و نامه عملش به دست  است که سر از قبر در مى

چپش، در حالى که برهنه است. راستى که در آن روز، ذلّت از سر تا 

 بارد. پايش مى

 فرمايد: ا در قرآن چنین مىخداى تعالى بیان حال اين بدبختها ر

اگر ببینى آنها را چگونه سرهاى خجلت شان را نزد پروردگارشان »

 134«.اند به زير انداخته

______________________________ 
سجده: ...« إِذِ ا لْمُجْرِمُونَ نَاکِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبّهِمْ   وَلَوْ تَرَى» -(1)

12. 

 154نبوت، ص: 

 اين موقف را چهل سال ذکر فرموده است که: و در روايت،

 «.اند گنهكاران سر خجلت به زير انداخته»

 کند: امام زين العابدين علیه السالم هم در دعاى ابو حمزه عرض مى

                                                 
َََِد َرّبِّْم   َوَلَْو تَتَُى» -(1)  134 ْم  ُِ ُُِمَوَن نَاِكُسَواْ ُرُءوِس ُُْج  .12سجده: ...« ِإِذ ا ْل
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آورم و به اطراف  کنم براى وقتى که سر از قبر در مى گريه مى»

ان اى شادم کنم گاهى به راست و گاهى به چپ؛ عدّه خودم، نگاه مى

دانم عاقبت من چه  و رو سفید، برخى هم ناالن و روسیاه، نمى

 135«.شود؟ مى

______________________________ 
أبكى لخروجى من قبرى عرياناً ذلیلًا حاملًا ثقلى على ظهرى  -(1)

انظر مرّة عن يمینى واخرى عن شمالى ... )مفاتیح الجنان/ دعاى 

 ابو حمزه ثمالى(.

 155نبوت، ص: 

 

 سه گانه و موت آنها حیات

 

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يُحْیِیكُمْ »

.»...136 

                                                 
ُى َن مشال ...) -(1)  135 ُّة َن َييىن واخ ُى انظُ م ُياناً ذلياًل حاماًل ثقل  َل  ظُ ُوج  من قربى َ  مفاتيح اْلَان/ دَاى اََو محَّه مثال(. ََك  خل
 .24انفاُ:  -(1)  136
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ناتمام ماند. عرض شد حیات « حیات و موت انسانیّت»صحبت درباره 

 بر سه قسم است که در برابر هر قسمى هم موتى است.

ل و حرکت است و به اعتبار متعلّقش بر سه قسم اوّلًا حیات، منشأ فع

 شود: مى

مرتبه نخستین آن عبارت است از: جنبش جسم و تولید مثل کردن و 

تزايد در اقطار ثالثه )طول، عرض و عمق آن زياد شدن( که از آثار 

حیات نباتى است؛ مثلًا درخت نارنج، نهال را از خودش تولید 

شوند،  ديگر که از تخم پیدا مى کند، پس توالد دارد، يا بعضى مى

 دهند. همان تخم را پس مى

 موت نباتى هم آن است که از اين خاصیّت بیفتد مثل پیرمرد، يا

______________________________ 
 .24انفال:  -(1)

 156نبوت، ص: 

 شوند، اين يك مرتبه از موت است. دار نمى پیرزنى که ديگر بچّه

اى که منشأ  نى است. عرض شد قوّهقسم دوّم، حیات و موت حیوا

تر و باالتر  بويیدن يا متحرّك باإلراده بودن که از مرتبه نباتى، قوى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  211 

است. ديدن و شنیدن ويژه حیوانات است که نوع نباتات از آن بى 

اند )مگر نباتات استثنايى پیدا شود( صفات حیوانى چون شهوت،  بهره

 ا انسان است.غضب و حرص در حیوانات است که از جمله آنه

موت حیوانى هم به از کار افتادن همه حواس است؛ همین مردنهاى 

 معمولى براى انسان و حیوان.

اى ندارد، باألخره  موت حیوانى مقابل حیات حیوانى است که غصّه

 پايان زندگى مادّى، مرگ است.

  اى الهى حیات انسان قوّه

اى است الهى که از آن به نور ايمان و علم تعبیر  حیات انسانى قوّه

گردد که آثار عظیمى را  شود؛ حیاتى است که در قلب تولید مى مى

 به دنبال دارد.

ء اللَّه که به حیات انسانى زنده شده؛ يعنى مشتاق مرگ ولقا کسى

کنند، متأثّر  است، اهل بذل و بخشش است، تا او را موعظه مى

که مبتال به موت انسانى شده باشد يعنى  شود؛ امّا واى از کسى مى

 همان شعر مشهور:

بر سیه دل چه سود خواندن 
 

  نرود میخ آهنین بر سنگ
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 وعظ

 

که دل مرده است، چه کوه بكند؛ چه نماز بخواند، يا مثلًا چه  کسى

 صدها بالها به او متوجّه شود، چه روزه بگیرد.

 اين حقیقت در قرآن مجید به عبارتهاى گوناگون بیان شده است.

 فرمايد: در سوره يس مى

و در جاى  137«.تا بترساند به وسیله قرآن هرکس را که زنده باشد»

که گوش دلش  کسى 138«.شنوانى تو به مرده نمى»فرمايد:  ديگر مى

خواهى  که به مردن انسانیّت مرده است، هرچه مى کر شده، کسى

 بفهمانى، نتوانى چون میت انسانیّت است.

گفتیم نشانه  139«.مردگانند غیر زندگان»فرمايد:  در جاى ديگر مى

ت نیز از حرکت و عدم حیات، حرکت است. در اين قسم حیات و مو

 شود. حرکت معلوم مى

 علّت تفاوت رفتار انسانها

                                                 
 .70يس: ...« لّيَُِذَر َمن َكاَن َحيًّا » -(1)  137
َْوَت » -(2)  138 َُ ُع اْل ُِ  .80َّنل: ...«   إِنََّك ََّلُتْس
 .21حنل: ...« ََْمََواٌت َغرْيُ ََْحَيآء  » -(3)  139
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آيند و با خدا و  بینید که چگونه در مساجد و معابد مى کسانى را مى

که به مراکز فساد رو  آخرت سر و کار دارند، در برابرشان کسانى

 آورند. آرى، از کوزه برون همان تراود که در اوست. مى

 شود چكاره است، زنده است يا م مىاز حرکت شخص معلو

______________________________ 
 .70يس: ...« لّیُنذِرَ مَن کَانَ حَیًّا » -(1)

 .80نمل: ...«   إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى» -(2)

 .21نحل: ...« أَمْوَاتٌ غَیْرُ أَحْیَآءٍ » -(3)

 158نبوت، ص: 

شود،  کت زبانش معلوم مىمرده، حیوان است يا انسان. از حر

شود هنوز  پراند، معلوم مى جنبد، فحش و ناسزا مى يكدفعه زبان مى

 حیوان است و حیات انسانى پیدا نكرده است.

بینید که جز ذکر خدا و صلوات و خیر رسانى  در مقابلش انسانى مى

شود او دلش حیاتى پیدا کرده  گويد، معلوم مى به مردم چیزى نمى

 است.
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اى از  ه سفارشها و دستورالعملها براى اين است که به مرتبهاين هم

 حیات انسانى برسیم.

اش همین شرکت  البتّه خداوند حیات انسانى مرحمت فرموده و نشانه

شما در اين مجلس در بعد از ظهر ماه رمضان و در حال روزه است. 

 جا کشانیده و نگه داشته است؟ يقیناً خواب، چه کسى شما را به اين

تر بود؛ ولى چیزى که  لذيذتر و يا خداى نكرده روزه خورى راحت

خواهم عرض کنم کم است، حیات داريم ولى ضعیف و در  هست مى

معرض آفات است. دست و پايى بزنیم بلكه إن شاء اللَّه اين حیات 

زيادتر گردد تا جزء احیا وارد آن عالم شويم و گرنه حیات ضعیف در 

به حدّى که ممكن است به موت منجر معرض کمتر شدن است تا 

 گردد.

  دنیا، خانه اسباب

خواهیم انسان شويم،  شود، مى حال ببینیم اين حیات از کجا پیدا مى

 از چه راهى وارد شويم؟

 159نبوت، ص: 
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شكّى نیست که خداوند دنیا را دار اسباب قرار داده و تمام ارتباط 

ت نباتى و حیوانى اسباب گونه که حیا بین علّت و معلول است، همان

 خواهد، حیات انسانى نیز نیاز به اسباب دارد. مى

در حیات نباتى بايد تخم کاشته شود و به وسیله وزش باد از درخت نر 

به ماده برسد تا تولید مثل نمايد. در حیات حیوانى نیز پدر و مادر 

م خواهد، جز افراد استثنايى مانند آدم ابوالبشر و عیسى بن مري مى

علیهم السالم نیاز به جريان عادى و والدين است که بايد نطفه از 

ترکیب شده و مراحل خلقتش را بپیمايد،  140پشت پدر و سینه مادر

 پس از تولّد نیز نیاز به تربیت دارد.

  کامل شدن انسان با ارتباط داشتن با اهل بیت علیهم السالم

سان کامل حقیقى يعنى نسبت به حیات انسانى نیز با مرتبط شدن به ان

خاتم رسل و هادى سبل محمّد مصطفى صلى اهلل علیه و آله حاصل 

شود. تا روح به محمّد صلى اهلل علیه و آله مربوط نشود، از حیات  مى

انسانیّت محروم است. تا ارتباط نفوس به اهل بیت نباشد، کجا به 

 شوند. حیات طیّبه انسانیّت، زنده مى

  پیامبر و على علیهما السالم دو پدر امّت

                                                 
َآِئبِ » -(1)  140 ُُُج ِمن ََتْْيِ الصُّْلِب َوالرتَّ  .7طارق: « َيْ
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 ايد، دقّت کنید، در حديث شريفى که مكرّر عرض شده و شنیده

______________________________ 
 .7طارق: « يَخْرُجُ مِن بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ» -(1)

 160نبوت، ص: 

 همان حديثى که در روز بیستم ماه مبارك رمضان پس از ضربت

 خوردن حضرت براى صعصعه نقل کرد و فرمود:

روزى ابن عمّم خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله به من فرمود: بر »

منبر برو و بگو خدا لعنت کند کسى را که عاق والدين شود، پدر و 

مادرش را درك کند ولى آنها را راضى ننمايد. دوّم: خدا لعنت کند 

سوّم: خدا لعنت کند عبدى را که کسى را که مزد اجیرش را ندهد. 

 «.از فرمان مواليش بیرون رود

را خواستار  من اين مطالب را گفتم و خدمتش باز گشتم و شرح آن

 شدم.

 حضرت فرمود:

 «.انا وأنت أبوا هذه االمّة»
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من و تو دو پدر اين امّت هستیم، لعنت خدا بر کسى که عاق ما »

 «.شود

شنود، حقیقتش عاق  ايد بوى بهشت را هم نمى عاق والدين که شنیده

محمّد و على است و در مرتبه دوّم، پدرها و مادرها هستند به همان 

نسبتى که میان روح و جسد است از پدر و مادر جسمانى، بدن پنجاه 

 و شصت ساله و از محمّد و على علیهما السالم حیات ابدى انسانیّت.

  قوق والدين روحانى بر والدين جسمانىافضل بودن ح

  البتّه حق پدر و مادر خیلى زياد است. چقدر مادر زحمت

 161نبوت، ص: 

کشد تا بچّه به حدّ رشد برسد و پدر چقدر براى تحصیل معیشت  مى

 برد تا مستقل شود. بچّه و تربیتش رنج مى

زيرا تعلیم ولى حقّ محمّد و على علیهما السالم به مراتب بیشتر است؛ 

کردند به ما تعالیمى را که به برکت عمل به آن، حیات جاودانه و 

 کنیم. شود و دوش به دوش ملك پرواز مى زندگى ابدى نصیب ما مى

که به اين دو پدر روحانى ربط پیدا کرد، پس از مرگ در مأل  کسى

 اعلى با آنها محشور است.
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  واليت اهل بیت علیهم السالم باالترين نعمت

اش را به  ام، خالصه روايت يونس بن عبدالرحمن را قبلًا عرض کرده

 مناسبت بحث، يادآورى نمايم:

به خدا سوگند واليت »خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض کرد: 

 «.تر است شما نزد من از دنیا و آنچه در آن است دوست داشتنى

نس آثار خشم در چهره مبارك امام علیه السالم آشكار شد. يو

 پرسید:

 «.مگر من سخن خالفى عرض کردم؟»

گويى  درست قیاس نكردى؛ تو مى»که فرمود:  حاصل روايت آن

واليت شما و آل محمّد صلى اهلل علیه و آله از دنیا بهتر است، اصولًا 

دنیا چیست؟ آيا جز جلوگیرى از فوران شكم و فرج و پوشش لباس، 

تر از دنیاست؟ در گويى واليت شما به چیز ديگرى است که مى

 «.که به برکت واليت ما براى تو حیات همیشگى است حالى

 162نبوت، ص: 

 زنده حقیقى کیست؟
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حىّ مطلق و حقیقى آن کسى است که بالذات زنده است و زنده 

بودن همه هم به او وابسته است. خداست که حیات حقیقى به محمّد 

کس به ايشان ربط و آل او داده است و اين چنین قرار داده که هر

شود. در حقیقت انسان  مند مى پیدا کرد، او هم از حیات آنان بهره

 آل محمّدند و هرکس به آنان پیوسته است.

کسى که به انسان کامل مربوط نیست، از انسانیّت نیز بى بهره است 

 به قسمى که جز حیوان دو پايى، چیزى نیست.

  در اقلیّت بودن حاجیان واقعى

امسال چقدر حاجى زياد »د راوى به امام عرض کرد: اي شنیده

 «.است

اى فرمود و پرده ملك عقب رفت و ملكوت آشكار شد،  حضرت اشاره

 ديد همه خوك و میمونند.

 141«.ما أکثر الضجیج وأقلّ الحجیج» آرى:

 «.ضجّه و ناله فراوان است؛ ولى حج گذار حقیقى کم است»

                                                 
 .261/ 46حباراْنَوار:  -(1)  141
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اند، انسان حقیقى چهارده نور پاك هستند و  اينها هنوز انسان نشده

اند، آن هم با مراتبش تا به  آنان که از انسانیّت ايشان بهره برده

حدّى برسد که روح و نفسش از روح و نفس آنها و دلش از نور آنها 

 منوّر شود

______________________________ 
 .261/ 46بحاراألنوار:  -(1)

 163بوت، ص: ن

و خالصه فرزند روحانى على علیه السالم شود و از باقیمانده گل آنها 

 142باشد.

 شیر را بچّه همى ماند بدو
 

مانى  تو به پیغمبر چه مى

 بگو

 

 ارث بردن فرزند از والدين در گفتار و کردار

برد و در شكل و حرکات ظاهرى مانند  معمولًا بچّه از پدر ارث مى

شود و همچنین به مناسبت قرابت، شبیه عمو و دايى  پدر يا مادر مى

                                                 
ُه طَوىب: شي -(1)  142 ُحَا وحيَّنَون حبَّنَا) شج ُحَون َف جََوا مباء وَّليََايف  .(6/ 1عََا خلقَوا من فاضل طيَََا َو

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  221 

شود، در حیوانات که کاملًا چنین  حتّى در راه رفتن نیز شبیه مى

 است.

بدانید که بچّه محمّد و على علیهما السالم در حرکات و سكناتش نیز 

بايد به آنها شبیه باشد، پس اگر در گفتار و کردارش شبیه دشمنان 

 تواند ادّعا کند مؤمن و شیعه است؟! بود آيا مى

 اعتراف جالب ابن ابى الحديد

نّى اى شیرين در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد است. اين س جمله

 نويسد: معتزلى مذهب، مى

به تجربه ثابت شده است که شیعیان على علیه السالم خوشخو »

طورى که ديگران خشن و تند خويند. هرکس تابع  هستند، همان

 «.مواليش هست

 شود فرزند آرى، اين تأثیر همان روحانیّت است. معلوم مى

______________________________ 
فاضل طینتنا وعجنوا بماء واليتنايفرحون  شیعتنا خلقوا من -(1)

 (.6/ 1بفرحنا ويحزنون بحزننا )شجره طوبى: 

 164نبوت، ص: 
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محمّد و على علیهما السالم است که آثار والد در او نیز پیدا شده 

 فرمايد: است، لذا خداوند در قرآن مجید مى

رَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يُحْیِیكُمْ يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِل»

.»...143 

خواند به  رسول شما رامى که ايمان آورديد! هنگامى که اى کسانى»

 «.گرداند، اجابت کنید و پاسخ مثبت بدهید چیزى که شما را زنده مى

تان  خواهد زنده کند، در واقع مى که رسول شما را دعوت مى هنگامى

و پر از محبّت نمايد، زندگى جاودانه به شما کند، قلبتان را منوّر 

 بدهد.

که دلش  هرگز نمیرد آن

   زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم 

 دوام ما

 

مبادا از ايشان فرار کنید بلكه بكوشید بیشتر به ايشان نزديك شويد و 

يقین بدانید به مقدارى که در آنان فانى شديد، کسب حیات 

                                                 
 .24انفاُ:  -(1)  143
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ايد و به همان اندازه که به محمّد و على علیهما السالم پشت  کرده

 ايد. کرده باشید، رو به موت حقیقى رفته

عشق به دنیا و شهوات، با عشق به محمّد و على علیهما السالم جمع 

شود؛ يا خدا و آخرت و اولیاى خدا، يا شیطان نفس و هوا. اگر  نمى

  قلعه 144خواهى، در حصن محكم واليت در آى. حیات حقیقى مى

______________________________ 
 .24انفال:  -(1)

 (.225... )الجواهر السنیّه:  طالب حصنى والية علىّ بن ابى -(2)

 165نبوت، ص: 

محكم هست، امّا شما که از قلعه پوشالى شیطان قدمى بیرون 

به »شود:  گذاريد، هر چه بگويى حلوا حلوا، دهنت شیرين نمى نمى

بايد با عمل در قلعه واليت «. عمل کار بر آيد به سخندانى نیست

و امامت براى امثال ما  را رها نكرد، نتیجه مقام نبوّت ايستاد و آن

 همین است که نور ايمان و معرفت پیدا کنیم.

  فضیلت چشم باطنى از چشم ظاهرى

                                                 
 .(225طالب حصىن ...) اْلَواهُ السَّيه:  وَّلية َلّ  َن اىب -(2)  144
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شنوى يك نفر کور بر سر قبر حضرت رضا علیه السالم رفته،  وقتى مى

گیرى و  شفا يافته و چشمانش بینا شده است، اين را خیلى مهم مى

چند سالى دوام دارد مهم هم هست؛ ولى بايد متوجّه شوى اين چشم 

شود. اندازه ديد چشم تا چند متر محدوده  و بعد صاحبش خاك مى

که  که حضرت رضا علیه السالم به آن خودش بیشتر نیست، در حالى

دهد که جاودانى است و تا سه هزار سال  خواهان باشد چشمى مى

 بیند و راستى چنین چشمى چقدر مهمتر است. راه صراط را مى

 از پاسخ هوشمندانه کنیزشگفتى اعمش 

 -که از مشاهیر علما و اهل حديث است -مرحوم مجلسى از اعمش

 فرمايد: کند. او مى جريان عجیبى نقل مى

رفتم. به  در سفر حجّ بیت اللَّه الحرام در صحرا همراه قافله مى»

اللّهم انّى اسئلك بحقّ  گفت: کنیزى رسیدم که کور بود و مرتّباً مى

 محمّد

 166ص:  نبوت،

 وآل محمّد ان رددت بصرى.
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خواهم که چشمانم را به  خدايا! به حق محمّد و آل محمّد از تو مى

 من برگردانى.

زنى؟  اعمش گويد: نزديك رفتم و گفتم: اين چه حرفى است که مى

گويى، مگر محمّد صلى اهلل  به حقّ محمّد صلى اهلل علیه و آله مى

 علیه و آله هم بر خدا حق دارد؟

آن کنیز با معرفت و با محبّت، با کمال تشدّد گفت: تو کجا محمّد 

شناسى؟ او کسى است که خدا به جان  صلى اهلل علیه و آله را مى

 عزيزش سوگند خورده است.

اعمش گفت: از او پرسیدم: کجا خداوند به جان محمّد صلى اهلل 

 علیه و آله قسم خورده است؟

 فرمايد: مىگفت: نخواندى آيه قرآن را که 

 145«.لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ»

يعنى به جان تو سوگند، اگر جان محمّد صلى اهلل علیه و  «لَعَمْرُكَ»

 خورد؟ آله نزد خدا عزيز نبود، چگونه خداوند به آن سوگند مى

                                                 
 .72حجُ:  -(1)  145
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پس از فراغت از اعمال حج، در مراجعت از همان طريق، ديدم 

همان جاريه را که دو چشمش روشن شده و سخنش نیز عوض شده، 

 گويد: مرتّباً مى

 طالب. علیكم بحبّ علىّ بن ابى

______________________________ 
 .72حجر:  -(1)

 167نبوت، ص: 

 نیا و آخرت است.طالب که خیر د برشما باد دوستى علىّ بن ابى

 من نزديك او رفتم و گفتم: تو همان کنیز نابینا نیستى؟

 گفت: چرا.

 گفتم: کى تو را بینا کرد؟

 گفت: حبّ على علیه السالم.

طور که ديدى و شنیدى از خدا  جريانش را پرسیدم، گفت: همان

خواستم به حق محمّد صلى اهلل علیه و آله چشمم را به من  مى

اتفى ندا داد: اى زن! اگر در اين سخنت راست برگرداند، ه
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گويى، دستت را بر چشمت بگذار و باز بكن. دستم را بر چشمم  مى

گذاشتم و برداشتم، ديدم چشمم روشن شد و به اطراف نگريستم امّا 

کسى را نديدم. گفتم: خدايا! به حقّ محمّد و آل محمّد صلى اهلل 

کسى که واسطه خوب شدن  علیه و آله او را به من بشناسان؛ همان

 چشمم شد.

 گفتم: اى هاتف! تو را به حق خدا خود را به من بشناسان.

گفت: منم خضر خادم على علیه السالم. بر تو باد دوستى على علیه 

السالم. به درستى که دوستى على علیه السالم خیر دنیا و آخرت 

به آنها  گردند، اين سخن را است. همین جا بمان، حُجّاج که بر مى

 146«.بگو )که دوستى على علیه السالم خیر دنیا و آخرت است(

شود که  آرى، چشم باطن از دوستى على علیه السالم روشن مى

 مهمتر از چشم ظاهر است.

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 40/ 94بحاراألنوار:  -(1)

 168نبوت، ص: 

                                                 
 .) َا اندك  اخَالف(40/ 94حباراْنَوار:  -(1)  146
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معجزه است. راستى هم مهمّ است امّا مرده حیوانى را زنده کردن، 

میرد، امّا دوستى على علیه السالم تو را به حیات  باألخره دوباره مى

شوى و اوّل  رساند و پس از مرگ، جزء احیا شمرده مى ابدى مى

کنى و  طلوع و ظهور روح تو است، دوش به دوش مالئكه حرکت مى

 برند. مثل دسته گل، روحت را به مأل اعلى مى

 169وت، ص: نب

 

  پیامبران علیهم السالم منشأ آگاهى بشر از آخرت

 

است. « پیغمبران»آگاهى از نظام آخرت براى بشر، موقوف به وجود 

اگر خداوند بشر را به وسیله پیغمبران راهنمايى نكند، کسى چه 

 داند که پس از مرگ چه خبر است و خیرش در چیست؟ مى

اگر تعالیم انبیا نباشد، بشر نسبت به عالم روحانیّت چه اطّالعى پیدا 

کند؟ اگر انسان از اوّل تا آخر عمرش جان بكند تا سر در بیاورد  مى

فهمد، لذا خداوند از باب  و در آخرت چه خبر است بازهم نمى

اى را به عالم غیب راهنمايى فرمايد و  اش بايد عدّه حكمت بالغه
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را به آنان بنماياند و راهش را نشانشان بدهد تا براى بهشت و دوزخ 

مردم سوغات بیاورند و براى آنان بیان کنند که پس از مرگ، چه 

 ماجراهايى است.

  مزد و پاداش نخواستن انبیا علیهم السالم

  برنامه همه انبیا اين بوده که در برابر تبلیغ و زحماتشان از کسى

 170نبوت، ص: 

و کارشان نصیحت کردن و خیرخواهى بشر  147خواستند مزدى نمى

 بوده است.

  طرح صحابه براى تأمین مخارج پیامبر صلى اهلل علیه و آله

اى از اصحاب در  در اواخر عمر رسول خدا صلى اهلل علیه و آله عدّه

مدينه جمع شدند و گفتند براى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله 

شود و مخارجش فراوان است، اگر بشود پولى  مىمیهمان زياد وارد 

روى هم جمع کنیم و ملكى برايش بخريم و از درآمد آن ملك 

 مخارج پیامبر تأمین شود بجاست.

                                                 
ُ  َوَمآ ََ » -(1)  147 َََلْيِه ِمْن ََْج ُاء: ...« ْسَئُلُكْم   .127شع
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نزد پیغمبر آمدند و پیشنهاد خود را مطرح ساختند. رسول خدا 

 ساکت بود. آيه شريفه نازل شد که:

 148«.جز دوستى بستگانمخواهم  بگو من از شما پاداشى بر تبلیغ نمى»

خواست، خداوند  اگر پیامبر صلى اهلل علیه و آله مال دنیا مى

 گذاشت. گنجهاى عالم را در اختیارش مى

  بازگشت محبّت اهل بیت علیهم السالم به خود انسان

خواهد بدهید؟ هیچ کس از  مزد محمّد صلى اهلل علیه و آله را مى

بلى تنها  149عهده خداست. آيد، پاداشش بر عهده اين کار بر نمى

  کارى که از امّتش

______________________________ 
 .127شعراء: ...« وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ » -(1)

شورى: ...«   قُل لَّاأَسَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى»...  -(2)

23. 

 .29هود: ...« رِىَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَجْ»...  -(3)

 171نبوت، ص: 

                                                 
ََودََّة ِِف ا ْلُقُْىَب » ... -(2)  148 َُ َََلْيِه ََْجًُا ِإَّلَّ ا ْل َََسُلُكْم   .23شَورى: ...«   ُقل َّلَّ
َََل  اللَِّه » ... -(3)  149 َُِى ِإَّلَّ   .29هَود: ...« ِإْن ََْج
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آيد اين است که به دستوراتش عمل کنند. مزد محمّد صلى اهلل  مى

علیه و آله اين است که به دستوراتش عمل کنى، هر وقت نام شريفش 

 شنوى، بر او صلوات بفرستى. برى، يا مى را مى

بازگشتش به خودت همچنین به بستگانش محبّت بورزى که آن هم 

 باشد. صريح قرآن مجید است که: مى

آنچه به عنوان پاداش از شما خواستم )يعنى دوستى بستگانم( براى »

 150«.خود شماست

  انبیا علیهم السالم واخالق فاضله

همان طورى که قبلًا اشاره شد، انبیا علیهم السالم بايد در همه اخالق 

مان و اعتنايى به مال و جاه و سرآمد مرد« زهد»فاضله از آن جمله 

شهرت نداشته باشند. اعتمادشان بر آنچه در خزينه خداوند است 

 باشد. بیشتر باشد از آنچه در دستشان مى

به تعبیرى که در دعا رسیده، بر انبیا شرط شده که در دنیا زهد 

پیغمبرى که پول جمع کن و طالب شهرت و رياست باشد  151بورزند.

ردم را وا دارد که دل از دنیا برکنند و به آخرت تواند م چگونه مى

                                                 
ُ  فتَ » ... -(1)  150 ََو َلُكْم َما َسَأْلَُُكم ّمْن ََْج  .47سبأ: ...« ُُ
ُجُا) مفاتيح اْلَان/ دَاى ندَه( -(2)  151 ُفُا وَز ُطت َليُم الَّهد ِف درجات هذه الدنيا الدنية وزخ  .َعد َن ش
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راغب باشند، لذا جمیع انبیا زاهدترين مردم روى زمین بودند و در 

 اين زمینه در

______________________________ 
 .47سبأ: ...« مَا سَأَلْتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ »...  -(1)

بعد أن شرطت علیهم الزهد فى درجات هذه الدنیا الدنیة  -(2)

 وزخرفها وزبرجها )مفاتیح الجنان/ دعاى ندبه(.

 172نبوت، ص: 

اى از نهج البالغه امیر المؤمنین علیه السالم نمونه هايى از  خطبه

 زهد انبیا را ياد آور شده است.

  انگیز حضرت موسى و عیسى علیهما السالم زهد شگفت

 فرمايد: مضمون عبارتهاى نهج البالغه چنین است که مى

موسى بن عمران علیهما السالم از بس علف صحرا خورد، پوست »

شكمش به رنگ سبز شد و هنگامى که دختران شعیب، قرص نانى به 

او دادند، گفت: خدايا! من به اين نعمتى که برايم فرستادى نیازمند 

ا السالم چراغش ماهتاب و حضرت عیسى بن مريم علیهم 152«.بودم

                                                 
آ ََنََّْلَت ِإَلَّ ِمْن َخرْي  َفِقريٌ » ... -(1)  152 َُ  .24قصص: « َرّب ِإّّن ِل
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متّكايش دستش بود. نه زن داشت، نه خانه و نه فرش. خوراکش هم 

 معمولًا پیاز بود.

  اى از زهد خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله نمونه

آن وقت حضرت على علیه السالم درباره زهد خاتم األنبیاء صلى اهلل 

 فرمايد: علیه و آله چنین مى

در حجره بعضى از همسرانش )گويا عايشه بوده است( وارد شد، »

اى آويزان و بر آن تصاويرى نقش بود. حضرت به همسرش  پرده

فرمود: اين پرده را از پیش چشم من بردار، چون وقتى به آن 

 افتم. نگرم، به ياد دنیا مى مى

______________________________ 
 .24قصص: « نزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌرَبّ إِنّى لِمَآ أَ»...  -(1)

 173نبوت، ص: 

خواست  هرگز خشتى روى خشتى نگذاشت در حالى که اگر مى

اش از  اى از طال بسازد. پوشش سقف و تیرهاى خانه توانست خانه مى

 «.هاى نخل بود سعف و شاخه
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 اى کاش آثار پیغمبر صلى اهلل علیه و»نويسد:  يكى از بزرگان مى

آله را هر طور بود نگهداشته بودند تا پس از او مسلمانان به چشم 

 «.ديدند خود وضع زندگى پیغمبر شان را مى

آمد در  آرى، پیغمبر ما زاهدترين افراد بود و هر چه به دستش مى

 کرد. راه خدا صرف مى

خاستند،  شد، مسلمانان پیش پايش برمى وقتى وارد مسجد مى

 فرمود: حضرت مى

 «.خیزيد؟ هم مثل شما هستم، چرا جلو من بر مىمن »

نشست،  ترين جاهايش مى شد، در پست در مجلسى که وارد مى

 مجلسش همیشه به صورت دايره و دورى بود، باال و پايین نداشت.

  زيرانداز زاهدانه پیامبر صلى اهلل علیه و آله

ود که آن اى حدود چند متر ب براى پیامبر صلى اهلل علیه و آله پارچه

انداخت و نیم ديگر را  کردند، نیمى از آن را زير تنه مى را دو تا مى

کشید. هنگام نماز نیز قدرى از آن را زير پا و  به روى خود مى

 انداخت. قسمتى از آن را بر دوش مى

 سالهاى آخر عمر، پیغمبر يك مرتبه شكسته شد. خودش فرمود:
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یبه؛ يعنى پیر کننده مانند هاى مش سوره«. سوره هود مرا پیر کرد»

  سوره

 174نبوت، ص: 

 مشهور است، آيات قهر الهى، پیغمبر را شكسته کرد.« عمّ»

اند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  بعضى از همسران پیغمبر گفته

پیر و شكسته شده بود، براى استراحت بیشترش پارچه زير تنش را 

 چهار تا کردند.

تر بود، بیشتر خوابید و  ؛ چون جايش راحتشب پیغمبر استراحت کرد

چه کسى اين ظلم را در حقّ من »ديرتر براى تهجّد برخاست، فرمود: 

 «.کرده؟ همان وضع نخستین بهتر است

چهل روز چهل روز در خانه ما آتش براى طبخ روشن »عايشه گويد: 

ساختیم. وقتى رسول خدا صلى اهلل  شد و با خرمايى و آبى مى نمى

و آله رحلت فرمود، براى ما فرج شد، از طرف دربار خالفت، علیه 

 «.شد هزينه کافى براى همسران پیغمبر پرداخت مى

  سرسختى و پايدارى بى نظیر پیامبر صلى اهلل علیه و آله
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ات )محمّد  برادر زاده»سران قريش نزد ابوطالب آمدند و گفتند: 

صلى اهلل علیه و آله( اين روزها خیلى جرى شده و به خدايان ما بد 

خواهد، اگر طالب مال است، ما ثروتمندان  گويد، ببین چه مى مى

دهیم  ريزيم وبه او مى قدر مال روى هم مى جزيرة العرب هستیم، آن

فراد شود و اگر طالب رياست است، ما حاضريم او که ثروتمندترين ا

خواهد، زيباترين دخترها  را بر خودمان حكومت دهیم و اگر زن مى

کنیم واگر ديوانه است برايش طبیب  را برايش خواستگارى مى

 «.بیاوريم!

ابوطالب گفته هايشان را خدمت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله عرض 

  کرد، حضرت

 175نبوت، ص: 

اگر آفتاب را در دست راستم و ماهتاب را در دست چپم »ود: فرم

بگذارند )کنايه از اين که اگر سلطنت تمام جهان و علويات و سفلیات 

دارم.  و همه گونه امتیاز را به من بدهند( دست از دعوتم بر نمى

 153«.محمّد را چه حاجت به مال دنیا، او را خدا بى نیاز کرده است

 گردانیده است. حتّى زبانش را کیمیا

                                                 
ََآِئاًل فََأْغىَن » -(1)  153  .8الضح : «  َوَوَجَدَك 
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 آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند

اى خدمت پیغمبر صلى اهلل علیه و  زنى سیصد درهم نقره در کیسه

 «.اين درهمها را به مصرف فقرا برسانید»آله آورد و عرض کرد: 

اين کیسه زر را خالى کن، »حضرت به يكى از اصحاب حاضر فرمود: 

است. زن وحشت زده گفت: به تا خالى کرد، ديد همه اشرفى طال 

کنى؛  تعجّب مى»فرمود: « خدا سوگند من پول نقره در کیسه کردم

 «.من گفتم طال، خدا هم آن را طال کرد

 آرى، پیامبرى که نطقش هم کیمیاست، کجا نظرى به دنیا دارد؟

يا رسول اللَّه صلى اهلل علیه و آله! نقره يا مس به اشاره تو طال 

شود، چه شود که نظر لطفى به دل مس ما کنى و آن را طال  مى

 فرمايى؟

 آرى:

آنان که خاك را به نظر 

  کیمیا کنند

آيا شود که گوشه چشمى به 

 ما کنند
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  ترين فضايل و کماالت در انبیا و امامان علیهم السالم وجود کامل

پیامبران و امامان علیهم السالم در جمیع فضايل بايد در درجه کمال 

باشند، در حلم و صبر؛ عفو و گذشت؛ کظم غیظ؛ وقار و طمأنینه، بايد 

شود خُلقى از اخالق  سرآمد همگان و از همه مهربانتر باشند. نمى

باشد که در پیغمبر و امام به نحو اتم و اکمل وجود نداشته  پسنديده

 باشد.

پیغمبر صلى اهلل علیه و آله مأمور است جامعه را از امراض معنوى 

شفا بخشد، دل مرده شان را زنده کند، دوستى دنیا را از نفوسشان 

شود خودش آلوده به مادّيات  بیرون کند، چنین شخصیّتى چگونه مى

 باشد؟!

  ارزشمند از شیخ شوشترىسخنى 

گويند تو  به من مى»گويد:  شیخ جعفر شوشترى در مواعظش مى

ترساند  ترسانى. بلى، شیخ مى مردم را از مرگ و دوزخ خیلى مى

 «.اند اند و به فكر بار بستن خود افتاده ولى چند نفر تاکنون ترسیده

و  براى رو به دنیا رفتن، نفس و هوا»فرمايد:  در جاى ديگر مى

خواهد، اقتضائات بر طبق  شیطان کافى است، محرّك ديگرى نمى
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مادّيّات است، امّا از اين طرف محرّك الزم است، مرتّباً در گوش 

مردم بايد خواند که دنیا فانى است، اين قدر حرص نزنید، اين قدر 

 «.دل به مادّيّات نبنديد

 از دنیا بلى وظیفه پیغمبر و امام و روحانیّون است که جامعه را

______________________________ 
 .8الضحى: «  وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى» -(1)

 177نبوت، ص: 

کنده و به آخرت مايل گردانند، لذا خودشان بايد بیش از همه پاك 

باشند و به هیچ وجه آلودگى به مواد و مادّيّات پیدا نكنند، لذا اهل 

 نگرند تا معجزه. عقل بیشتر به حاالت و کماالت مدّعى پیغمبر مى

کند اگر مادّى  اساس، کماالت نفسانیّه است. کسى که ادّعاى نبوّت مى

ول پرست و شهوت ران و طالب مقام و جاه بود، باألخره بود، پ

 شود هر چند خرق عادت نیز از او سر زند. دروغش واضح مى

  اى خدادادى عصمت قوّه
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اى خدادادى است  که در پیغمبر و امام شرط است، قوّه 154«عصمت»

تا بشود به برکت آن از هر گناه و خطايى؛ چه سهو چه نسیان وغفلت 

 چه پیش از پیغمبرى و امامت و چه پس از آن. محفوظ بماند،

گويند طفل معصوم؛  از الفاظ متداول و غلط اين است که به بچّه مى

 اند عصمت يعنى بى گناهى. زيرا خیال کرده

شود ولى  اگر از کسى که مكلّف است، گناه سر نزند، عادل مى

م اى دارد که اشتباه ه معصوم کسى است که قوّه خدادادى و قدسیه

 کند. نمى

 اگر پیغمبر يا امام جايز الخطاء باشد ممكن است به جاى امر،

______________________________ 
هاى قبل درباره عصمت و همچنین  هر چند در سخنرانى -(1)

پس از آن در اعتراف به گناه در دعاها رسیده قبلًا  اشكالى که

یان شیوايى مشروحاً بحث شده لكن چون مطالب جالب ديگرى با ب

انجام گرفته، نافع تشخیص داده شد و در اين جا به چاپ رسید، امید 

 است مورد استفاده قرار گیرد.

                                                 
ُاّن -(1)  154 ُفَه، نافع  هاى قبل دَراره َصُت و ُهچَْي اشكال كه هُ چَد در سخَ ُى َا َيان شيَواىي اجنام گ ُوحًا حبث شده لكن چَون مطالب جالب ديگ پس از آن در اَرتاف َه گَاه در دَاها رسيده قباًل مش

ُار    .گريدتشخيص داده شد و در اين جا َه چاپ رسيد، اميد است مَورد اسَفاده ق
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 178نبوت، ص: 

نهى و به جاى نهى، اشتباهاً امر کند، در اين صورت، اعتماد مردم از 

شود؛ چرا زير بارش بروند، مگر او با ديگران چه فرقى  او سلب مى

 دارد؟

  پرسش مهم پاسخ به يك

آيد و خیلى از افراد نیز  در اين جا اشكالى مشهور پیش مى

پرسند: درست است که به حكم عقل، پیغمبر و امام بايد معصوم  مى

باشند حتّى به عقیده ما، ترك اولى و ترك مستحب و کار مكروه نیز 

از محمّد و آل او علیهم السالم صادر نشده است، امّا در دعاها 

 کنند. آنان اقرار به گناه مى بینیم که مى

 کند: در دعاى ابوحمزه، امام سجّاد علیه السالم عرض مى

 و نظاير اينها. 155«.افتم بینم، به فزع مى هنگامى که گناهانم را مى»

  حلّ مشكل اعتقادى توسّط امام موسى بن جعفر علیه السالم

السالم سخنان موسى بن جعفر علیه »گويد:  علىّ بن عیسى اربلى مى

در سجده توجّهم را جلب کرد: خدايا! آنگاه که با زبانم گناه تو را 

                                                 
ت) مفاتيح -(1)  155  .اََومحَّه مثال( اْلَان/ دَاى إذا َريت مَوَّلى ذنَوىب فََّ
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کردى و آنگاه که با گوشم تو را  خواستى مرا گنگ مى کردم، اگر مى

 ...«.کردى  خواستى مرا کر مى معصیت کردم، اگر مى

اى مشكل گرديد، لذا خدمت جناب رضى  اين سخنان برايم مسأله

  تم و از سیّد، حلّالدين سیّد بن طاووس رف

______________________________ 
ابوحمزه  الجنان/ دعاى إذا رأيت موالى ذنوبى فزعت )مفاتیح -(1)

 ثمالى(.

 179نبوت، ص: 

 اين مشكل را پرسیدم.

 وى فرمود: ممكن است براى تعلیم بندگان باشد.

اين جواب دلپسندم نشد و گفتم: موسى بن جعفر علیه السالم در 

هاى شب تنها در گوشه زندان در حال سجده، براى تعلیم چه  یمهن

 گفت؟ کسى چنین مى

 سیّد فرمود: ممكن است تواضع براى خدا باشد.

اين پاسخ نیز مرا قانع نكرد، مدّتها در اين فكر بودم تا اخیراً اين 

 مشكل به برکت موسى بن جعفر علیه السالم حل گرديد.
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  پاسخى از علىّ بن عیسى اربلى

پیغمبر و امام حاالت استغراق »حاصل فرمايش ايشان اين است که: 

داشتند و در درياى عظمت الهى غرق شده و از خود بى خود 

شدند؛ البتّه اين حاالت در شبانه روز متّصل نبود، اشتغاالت  مى

ديگرى از قبیل رسیدگى به وضع بندگان و نظم امور معیشت زندگى 

 حب يا مباح داشتند.خانوادگى، از امور واجب، مست

شكّى نیست هنگامى که سرگرم خريد، يا صحبت با افراد هستند، با 

 آن حالت مناجات و نمازشان يكسان نیست.

بینند و  پیغمبر و امام، الزمه عبوديّت را دوام آن حال استغراق مى

شمرند و از آن پوزش  دوام نداشتنش را براى خود گناه مى

 «.طلبند مى

 180نبوت، ص: 

 هر که در اين بزم مقرّبتر است ...

در دادگاه الهى، هر کس مقرّبتر است، ترس و لرزش هم بیشتر است؛ 

 نمايد. آرى: زيرا بیشتر ادراك عظمت حق را مى

 «.اعرفكم باللَّه أخشاکم للَّه»
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 «.ترسند ترين شما به خدا آنهايند که بیشتر از خدا مى عارف»

 د، مباحات نیز برايشان زشت است.ان يافته چون بربساط قرب راه

شود که لفظ را به همان  اشكال مورد بحث بیشتر از اين جا ناشى مى

کنند در حالى که مصاديق معناى  معناى لغوى محدود مى

در لغت عرب « ذنب»تر عرض کنم:  اش بسیار است. ساده اصطالحى

 شود، در ذهن استحقاق گفته مى« ذنب»است و تا « گناه»به معناى 

آيد؛ گناهى که صاحبش مستحقّ عقوبت است، در حالى که  عذاب مى

رود که صاحبش سر به زير، خجل و  ذنب در چیزى به کار مى

 گردد هر چند مستحقّ عذاب و عقوبت نشود. شرمسار مى

با اين ترتیب، حتّى امور ناچارى و غیر اختیارى را نیز شامل 

تر شدن  ماند. براى روشن گردد و با اين ترتیب، اشكالى باقى نمى مى

 مطلب چند مثال بزنم.

اگر در اثناى راه رفتن بدون توجّه پاى تان به قرآن مجید  -1

که تقصیرى  بخورد، يا بى اختیار قرآن از دستتان بیفتد، با اين

شمريد هر  مى« ذنب»ايد و همین عمل را  الوصف شرمنده نداشتید، مع

 چند عقوبت ندارد.
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 181نبوت، ص: 

اى در قنداقه زير لحاف است، شما خبر نداريد،  ثال ديگر، بچّهم -2

آيد که توسّط شما بچّه  گذاريد، يا وضعى پیش مى پا روى بچّه مى

کشند و حقّ قصاص و انتقام هم  میرد، با اين که شما را نمى مى

الوصف تا  ايد، مع ندارند؛ چون به هیچ وجه تقصیرى مرتكب نشده

ايد و اين کار را  ر و بستگان بچّه شرمندهعمر داريد از پدر و ماد

 شماريد. مى« ذنب»

ديگر آن که: اگر کسى به مقام محبّت برسد، جمیع هستى را  -3

 گويد: کند و در عین حال باز هم شرمنده است و مى فداى محبوب مى

 ام. کارى نكرده

عاشق حسین علیه السالم است، چقدر پول در راه زيارت و عزادارى 

کشد، در عین حال  کند و زحمتها مى لیه السالم خرج مىحسین ع

ام و از اين که  گويد: من که کارى نكرده کشد و مى خجالت هم مى

نتوانسته حقّ حسین علیه السالم را ادا کند، اين را براى خودش 

 شمرد. مى« ذنب»
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خجالتى که آل محمّد صلى اهلل علیه و آله از مباحات ضرورى مانند 

یدن، مكالمه، مواقعه و به طور کلّى اشتغاالت به لوازم خوردن، خواب

 کشند. کشیدند، ديگران از گناهانشان نمى بشرى مى

 گردد. در دعاها تا حدّى واضح مى« ذنب»با اين ترتیب، وجه تعبیر به 

خدايا! به زبانى تو »کند:  وقتى حضرت سجّاد علیه السالم عرض مى

رده است. پروردگارا! با تو با خوانم که گناهش آن را گنگ ک را مى

  دلى

 182نبوت، ص: 

يعنى  156«.کنم که گناهش آن را هالك ساخته است مناجات مى

زبانى که به غیر ياد تو گويا بوده است و دلى که به غیر تو توجّه 

داشته است، نه اين که با زبانى که غیبت کرده، تهمت زده، دروغ 

ه شرك، ريا و عجب آلوده گفته، فحش داده، نه با دلى که به گنا

 است.

______________________________ 
أدعوك يا سیّدى بلسان قد اخرسه ذنبه ربّ اناجیك بقلب قد  -(1)

 اوبقه جرمه )مفاتیح الجنان/ دعاى ابوحمزه ثمالى(.

                                                 
ُمه) مفاتيح اْلَان/ دَاى اََومحَّه مثال( -(1)  156 قه ج ُسه ذنبه رّب اناجيك َقلب قد اَو  .َدََوك يا سّيدى َلسان قد اخ
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 183نبوت، ص: 

 

 وجوب معرّفى معصوم از سوى خداوند

 

پس از آن که روشن شد که به حكم عقل، بايد پیغمبر و امام، معصوم 

 شود؟ به چه چیز شناخته مى« عصمت»باشند، حاال ببینیم 

امرى باطنى و مخفى است. ممكن است کسى در پیش « عصمت»

مردم گناه نكند امّا از روى تظاهر باشد، پس به صرف ترك گناه 

ز تنهايى او نیز سر درآورد. شود از دل او هم با خبر شد، يا ا نمى

خداوندى که عالم السرّ والخفايا است بايد معصوم را به ما معرّفى 

 فرمايد.

خداوند هم با عطا کردن معجزه سند عصمتش را امضا و او را به 

 فرمايد. عنوان معصوم معرّفى مى

  رسوايى مسیلمه کذّاب

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  248 

كن است شخصى اى را بايد يادآور شوم و آن اين که مم اين جا نكته

  از راه چشم بندى، تردستى، سحر و شعبده، کارهاى

 184نبوت، ص: 

اى نیز انجام دهد که براى افراد عادى، خیلى شگفت آور  فوق العاده

باشد و ممكن است موجب گمراهى آنان نیز بشود. بر خداست که 

 اين گونه افراد را رسوا ساخته و دروغشان را آشكار کند.

که در عصر خاتم األنبیاء در يمن ادّعاى  -یلمه کذّاببه مس»گويند: 

گفتند: محمّد صلى اهلل علیه و آله آب دهان در چاه  -پیغمبرى کرد

خشكیده انداخت و از برکت آب دهانش، چاه پر از آب گرديد، تو 

 هم اگر پیغمبر هستى اين کار را بكن.

آب بر سر چاه کم آبى آمد، آب دهانش را در آن انداخت همان 

مختصر هم ديگر نیامد و چاه به کلّى خشكید، وقتى به او اعتراض 

کردند، گفت: خود اين کار نیز معجزه است، اگر شما هم توانستید 

 «.چنین کنید

سازد و شاهد  اين خالف عادتى است که خدا با اين ترتیب رسوا مى

 باشد. کذب صاحبش مى
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  ساحران، طالبان مال و تاريك دالن جامعه

از قبیل اين که  -که هنوز هم کم و بیش هست -و تردستى سحر

نمايند؛  کنند و از خواصّ آنها سوء استفاده مى طلسمهايى تهیّه مى

 اندازند. مثلًا میان دو نفر دوستى مفرط، يا تفرقه مى

معمولًا ساحرها دو خصوصیّت دارند که عقال آنها را به اين دو 

  ه باطن است، آناندهند؛ يكى مربوط ب خصوصیّت تمیز مى

 185نبوت، ص: 

داراى ظلمت باطنى و تاريكى دل هستند که چشم ملكوتى آن را 

 دهد. تشخیص مى

خصوصیّت ظاهرى آنان نیز پول دوستى است. ساحر دستش دراز 

 است، به خاطر پول حاضر است دست به هر جنايتى بزند.

  ارتباط ساحران با جن

ضى از افراد با ارتباط با جن رشته ديگر کهانت اين است که بع

دهند،  آورند؛ از جاى مال دزد زده، خبر مى اطّالعاتى به دست مى

کنند؛ البتّه چون جن از مادّه لطیف است و  يا کارهاى شگفت مى

تر  تر و سريع محدوديّتهاى مادّى بشر را ندارد، از بشر خیلى قوى
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« سبأ»وره است که در داستان آوردن تخت بلقیس براى سلیمان در س

 فرمايد که: نقل مى

عفريت جن گفت: پیش از آن که از جايت برخیزى، من تخت بلقیس »

اين کارها براى کسانى که از  157«.آورم را از شهر سبا برايت مى

سببش بى اطاّلعند، عجیب است، امّا وقتى واضح شود که با ارتباط با 

رود و ديگر با  گیرد، شگفتى آنان از بین مى جن اين کارها انجام مى

 -که بدون اين اسباب است -معجزه و خبرهاى غیبى انبیا و ائمّه

 شود. اشتباه نمى

______________________________ 
قَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ الْجِنِ أَنَاْ ءَاتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقامِكَ » -(1)

 .39نمل: « وَإِنّى عَلَیْهِ لَقَوِىٌّ أَمِینٌ

 186بوت، ص: ن

کسانى هم که با جن مربوطند، کثیف هستند و انسان از مالقاتشان 

 شود و مانند ساحرها طالب مال و جاه هستند. مشمئز مى

  متمايز بودن سحر و کهانت از معجزه

                                                 
َََلْيِه َلَقَِوىٌّ ََِمْيٌ » -(1)  157 ُِيٌت ّمَن اْلِِْن ََنَاْ َءاتِيَك َِِه قَتْبَل ََن تَتُقَوَم ِمن مَّقاِمَك َوِإّّن  َِْف  َُ  .39َّنل: « قَا
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به واسطه دنبال کردن برخى از کارها و « کهانت»و « سحر»

ب و به صرف بدون اسبا« معجزه»آيد؛ امّا  رياضتهايى به دست مى

 اراده است.

سحر، کسبى است و مدّتى بايد رياضتهاى باطل و کارهاى کثیف 

شیطانى انجام دهد و کهانت هم بايد از روحانیّت کنار و هر چه بیشتر 

به جن و شیاطین نزديك شود تا با رفاقت و هم سنخ شدن با آنها 

بتواند کارهايى انجام دهد و خبرهايى از آنها دريافت نمايد، لذا 

شود. هر انسان عاقل از  و کهانت اشتباه نمىهرگز معجزه با سحر 

فهمد؛ از پول پرستى و مادّيگرى اش  کثافت ساحر، بطالنش را مى

 داند که او از معنويّت فاصله دارد. مى

  ماجراى جالب پیامبر قلّابى و مهدى خلیفه عبّاسى

زمان مهدى خلیفه عبّاسى، يك نفر ساحر شعبده باز پیدا شده بود که 

اى را فريفته بود. به مهدى  کرد. در بغداد عدّه دعوى پیغمبرى مى

عبّاسى خبر دادند که پیغمبرى تازه ظهور کرده است. او را احضار 

 «.کنى؟ آيا دعوت نبوّت مى»کرد و پرسید: 

 «.آرى»او با کمال وقاحت گفت: 
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 187ت، ص: نبو

 «.ات چیست؟ معجزه»پرسید: 

 «.هر چه بخواهى»باز با کمال وقاحت گفت: 

يك خربزه براى من بیاور )آن وقت فصل زمستان بود »خلیفه گفت: 

 «.و موقع خربزه نبود(

 «.سه روز به من مهلت بده تا براى تو خربزه بیاورم»گفت: 

 «.یاورىاگر پیغمبر هستى، همین حاال بايد ب»خلیفه گفت: 

اگر تو از خدا خربزه بخواهى، شش ماه ديگر آن را به تو »گفت: 

اى از بندگان خدايم سه روز مهلت  دهد، من بیچاره که بنده مى

 «.گويى همین حاال بیاورم؟ خواستم، آيا زياد است که مى

او را به مهمانخانه »خلیفه فهمید او مرد حقّه باز و زرنگ است، گفت: 

 «.او پذيرايى کنید ببريد و خوب از

چند روزى شكمى از عزا در آورد، مجدّداً او را احضار کرد و 

 «.حالت چطور است؟»پرسید: 
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خیلى خوب! بهتر از قبل؛ چون قبلًا جبرئیل »پیغمبر دروغین گفت: 

شد، امّا حاال روزى چند مرتبه نازل  روزى يك دفعه نازل مى

 «.شود مى

 «.گويد؟ چه مى»خلیفه پرسید: 

 «.گويد از اين جا تكان نخور مى»پاسخ داد: 

آرى، معلوم شد، اين پیامبر دروغین خوب اهل شكم است، وقتى 

 شكم به طور کامل اداره شود، نیازى به دعوى نبوّت نیست.

 188نبوت، ص: 

 158سازد. خداوند هر مدّعى باطل را چنین رسوا مى

 اى از قدرت خداوند معجزه نمونه

الهى را ظاهر کردن است بدون اسباب و به صرف  امّا معجزه، قدرت

اراده، همراه با نورانیّت و معنويّت و نشان دادن آيت خداست و با 

 کند. اى، ماه را دو نیم مى اشاره

                                                 
 .8انفاُ: ...« لُِيِحقَّ اْلَْقَّ َويتُْبِطَل اْلبِطَل » -(1)  158
يََّ اللَُّه اخْلَِبيَث ِمَن الطَّّيِب » - ُِ  .37 انفاُ:...« لَِي
َََل  اْلبِطِل فَتَيْدَمُغُه » -  .18انبياء: ...« ََْل نَتْقِذُف َِاْلَّْق 
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خدا صلى  در لشكرى، چندين هزار نفر همه تشنه بودند، نزد رسول

 «.چه کنیم؟»اهلل علیه و آله آمدند گفتند: 

دست مبارك را در «. ظرف هست بیاوريد هر چه»حضرت فرمود: 

ظرف گذاشت و از البالى انگشتانش چهار چشمه آب جارى شد و 

 همه را سیراب فرمود. اين معجزات کجا و سحر کجا؟

  اعتراف و ايمان ساحران به حقّانیّت حضرت موسى علیه السالم

ساحرها از همه بهتر و زودتر فهمیدند که عصاى موسى سحر نیست 

 اى از طرف خداوند است. از بین برنده سحر است و معجزهبلكه 

که ساحران خواستند به دعوت فرعون با موسى  مشهور است هنگامى

  به مقابله بپردازند، دو نفر از آنها با هم گفتند خوب

______________________________ 
 .8انفال: ...« لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبطِلَ » -(1)

 .37انفال: ...« لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیّبِ » -

 .18انبیاء: ...« بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبطِلِ فَیَدْمَغُهُ » -

 189نبوت، ص: 
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رويم و عصاى او را  است قبل از درگیرى با موسى امتحانش کنیم، مى

مثل ماست و به شود موسى هم  دزديم، اگر خبرى نشد، معلوم مى مى

 رويم. جنگش مى

که حضرت موسى خواب بود، به هر طورى که بود  شب، هنگامى

خودشان را به او رساندند و خواستند عصا را بدزدند، ناگهان به 

صورت اژدهايى در آمد و ايشان فرار کردند و فهمیدند اگر موسى 

 خواب است، صاحب عصا بیدار است.

اگر سحر بود، بايد عصا به موسى قیامى داشت مثل ساير سحرها که 

که ساحران از بند و موم و جیوه، صحرا  به ساحر بسته است. هنگامى

را پر از مار و عقرب و سحرهاى مختلف کرده بودند، با يك حمله، 

عصاى اژدها شده، همه را بلعید، ساحران به سجده افتادند و ايمان 

د و شناختند که اين کار سحر نیست و هر چه آوردند؛ چون ديدن

 فرعون آنان را تهديد کرد، از ايمانشان بر نگشتند.

هر آينه دست و پاهايتان را برخالف يكديگر قطع »به آنان گفت: 

 «.آويزم کنیم و شما را بر چوبهاى نخل به دار مى مى
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ما به سوى پروردگارمان »آنان هیچ اعتنايى نكردند و گفتند: 

اى  عبارت است از رشته« معجزه»بنابر اين،  159«.گشت کنندگانیمباز

  از قدرت الهى که

______________________________ 
لَأُقَطّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ خِلفٍ ثُمَّ لَأُصَلّبَنَّكُمْ أَجْمَعِینَ* » -(1)

 .125 -124اعراف: « رَبّنَا مُنقَلِبُونَ  قَالُواْ إِنَّآ إِلَى

 190نبوت، ص: 

شود و  بدون کسب و تعلیم و تعلّم به دست مأمور الهى ظاهر مى

نمايد، اگر سند  برايش سندى است که او را به عصمت معرّفى مى

ماند و مردم  همراه پیامبر يا امام نباشد، مقام عصمتش مجهول مى

گويد يا نه؟ خداوند بايد او را  دانند که او راست مى چگونه مى

 رّفى و تصديقش کند تا مردم هم او را بشناسند.مع

اى نیز خداوند پیغمبرش را با معجزه مناسب آن زمان  در هر دوره

معرّفى فرموده است. درباره حضرت موسى اشاره شد معجزه مناسب 

                                                 
َُصّلَبََُّكْم ََمْجَِعَْي* َقاُلَواْ ِإنَّآ ِإَل » -(1)  159 َُقّطَعنَّ ََْيِدَيُكْم َوََْرُجَلُكم ّمْن ِخلف  ُُثَّ َْ ُاف: « رََّتََا ُمََقِلُبَونَ   َْ  .125 -124اَ
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زمانش به واسطه رواج سحر و شعبده، اژدها شدن عصا و آيات نُه 

 160گانه بود.

  مسیح علیه السالمبرخى از معجزات حضرت عیسى 

زمان حضرت مسیح علیه السالم علم طب پیشرفت فراوانى کرده بود 

به قسمى که از معالجه بیمارهاى صعب العالج به سادگى بر 

آمدند، لذا معجزه حضرت مسیح از اين سنخ بود که از عهده  مى

آمد؛ کور مادرزاد را شفا دادن، مرده را زنده  علماى طب بر نمى

لذا وقتى خود اطبّا  161پیسى را خوب کردن بود،کردن و مرض 

  ديدند جريان شفا دادن مى

______________________________ 
در تفسیر سوره قمر از بیانات حضرت آية اللَّه شهید دستغیب  -(1)

مكرّر به چاپ رسیده، با بیان شیرين و « حقايقى از قرآن»که با نام 

، به کتاب مذکور مراجعه جذاب درباره آيات تسع، بحث شده است

 شود.

...« بِإِذْنِى   وَتُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ ا لْمَوْتَى» -(2)

 .110مائده: 

                                                 
ُت آية اللَّه شُيد دسَغيب كه َا نام -(1)  160 ُآن» در تفسري سَوره قُُ از َيانات حض ُاجعه شَود« حقايق  از ق  .مكُّر َه چاپ رسيده، َا َيان شريين و جذاب دَراره آيات تسع، حبث شده است، َه كَاب مذكَور م
ُِجُ » -(2)  161 ََْتََُص َِِإْذِّن َوِإْذ َُتْ َه َواْْ َُ َْك َْوَت  َوتُترْبُِئ اْْ َُ  .110مائده: ...« َِِإْذِّن   ا ْل
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 191نبوت، ص: 

آوردند و ديگران نیز تبعیّت  غیر عادى است، به حضرت ايمان مى

در قرآن مجید  که عناد داشتند، لذا خداوند کردند، مگر کسانى مى

ما پیغمبرانمان را با سند و گواهان فرستاديم تا شاهد »فرمايد:  مى

خدا گواهى به عصمت و صالحیّت  162«.صدقى بر ادّعايشان باشد

 شان کنند. پیغمبرى آنان بدهد تا ديگران نیز تصديق

  معرّفى حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله از سوى خداوند به مردم

پیامبر صلى اهلل علیه و آله را به مردم معرّفى کند و آرى، خدا بايد 

فرمايد. محمّد صلى اهلل علیه و آله را  چه خوب هم معرّفى مى

چگونه شناسانید، بچّه يتیمى بود، هنوز متولّد نشده پدرش از دنیا 

رفت و مادرش نیز در دوران رضاع يا طفولیّت مرد، يكّه و تنها، بدون 

پرورش يافت  163 و تربیت خاصّ خداوندىپدر و مادر، تحت حمايت 

ترين اقوام و ملل، آدمكش،  ترين و وحشى و در بین ملّتى که بى نظم

خونخوار، هتّاك و بى سواد بودند، در میان چنان قومى، چنین نورى 

را ظاهر فرمود و به زبان مبارکش قرآن را جارى ساخت که انواع 

 گیرد. علوم از آن سرچشمه مى
                                                 

 .25حديد: ...« َلَقْد ََْرَسْلََا ُرُسَلََا َِاْلَبّيَِت » -(1)  162
ا فَاَوى» -(2)  163 ًُ  .6الضح : «  ََمَلْ َيَِْدَك يََِي
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دويست تفسیر بر قرآن نوشته شده ولى چون دريايى  تاکنون بیش از

اند. خداوند از همان نخست،  بى کران، هنوز به عمق آن پى نبرده

  معجزه بودن قرآن را اعالم کرد، معجزه مناسب زمانش، علم

______________________________ 
 .25حديد: ...« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیّنتِ » -(1)

 .6الضحى: «  أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَاوَى» -(2)

 192نبوت، ص: 

و شعر و ادبیات، فصاحت و بالغت بود که رواج کامل داشت و قرآن 

 را معجزه باقیه قرارش داد؛ چون دينش جاودانى است.

  منقلب شدن عتبه از شنیدن آياتى از قرآن

که در فنّ شعر و فصاحت و  -مشرکین قريش جمع شدند و عتبه را

بتواند مثل قرآن محمّد  نزد پیغمبر فرستادند تا -بالغت نمونه بود

 صلى اهلل علیه و آله بیاورد!

يا »عتبه نزد رسول خدا صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد: 

 «.محمّد! از اين اشعارت براى من بخوان

 «.شعر نیست، کالم خداست»حضرت فرمود: 
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 «.بخوان»عرض کرد: 

ى را برايش خواند )قرآن« حم فصّلت»حضرت آيات نخستین سوره 

اش باشد، معلوم است چه  که محمّد صلى اهلل علیه و آله خواننده

اگر روى گردانیدند بگو: من شما را »کند( تا رسید به آيه شريفه:  مى

اين آيه عتبه  164«.اى همچون صاعقه عاد و ثمود ترسانم به صاعقه مى

را سخت منقلب کرد و توان استماع بیش از آن را از او گرفت، ترسید 

به حق رحم »و لرزيد، دست خود را نزديك دهان پیغمبر برد و گفت: 

 «.کافى است، ديگر بس است، تاب شنیدنش را ندارم

______________________________ 
فصّلت: « صعِقَةِ عَادٍوَ ثَمُودَ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صعِقَةً مّثْلَ» -(1)

13. 

 193نبوت، ص: 

 که رنگش پريده و خودش را باخته بود. حالى برگشت در

آيا به محمّد »اش را که ديدند، گفتند:  ابوسفیان و ابوجهل منظره

 «.گرويدى؟

 «.نه، ايمان نیاوردم ولى دانستم که اين کالم بشر نیست»گفت: 
                                                 

َُُضَواْ فَتُقْل ََنَذْرُتُكْم صِعَقًة ّمْْلَ » -(1)  164 َْ ََاد َو مَثَودَ  فَِإْن ََ  .13فّصلت: « صِعَقِة 
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اى همانندش را از عهده بر  آرى، اگر تحديد قرآن به آوردن سوره

نانى که اسالم از اوّل تاکنون داشته است آمدند، با اين همه دشم مى

که چاپ رايج است، چقدر  کوبیدند، مخصوصاًامروزه در دهلهامى

انداختند که اين است  کردند و هیاهو راه مى نسخه از آن منتشر مى

 مثل قرآن.

  وجوه متعدّد اعجاز در قرآن کريم

قرآن مجید قطع نظر از فصاحت و بالغت، از وجوه متعدّد معجزه 

 165شود. جا به برخى از آنها اشاره مى است که در اين

  شفا بخش بودن قرآن کريم -1

جهات مختلفى در قرآن مجید است که سبب مزيد بصیرت و اعتماد و 

شود که اين کالم خداست. خواص و آثارى که بر اين  قوّت قلب مى

الفاظ عظیم مترتّب است، خواص ظاهرى و معنوى متعدّد است. يك 

 رشته از خواصّ ظاهرى آن استشفاى به قرآن مجید است.

  ظاهر و هم شفاى باطنقرآن مجید شفا دهنده است؛ هم شفاى 

                                                 
ُديد و در اين -(1)  165 ُانيُاى قبل چَد وجه آن ذكُ گ  .َودش جا َعض  از وجَوه ديگُ آن يادآورى م  در سخَ
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______________________________ 
جا  در سخنرانیهاى قبل چند وجه آن ذکر گرديد و در اين -(1)

 شود. بعضى از وجوه ديگر آن يادآورى مى

 194نبوت، ص: 

بخشد و هم بیماريهاى معنوى  و معنا، هم بیماريهاى بدنى را شفا مى

شود به قرآن مجید  در هر شدّت و مرضى مى 166نظیر جهل را.

را بیابید حتّى در صحرا وقتى  متمسك شويد و اثر مثبت و عجیب آن

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِى الَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ » وزد، خواندن آيه: باد سخت مى

 مؤثّر است. 167«السَّمِیعُ ا لْعَلِیمُ

خواندن سوره حمد مخصوصاً هفتاد مرتبه آن، نسبت به هر بیمارى 

کند چنانچه  شود، يا الاقل تخفیف پیدا مى ب است، يا خوب مىمجرّ

اگر سوره حمد براى مرده خوانده شود و زنده گردد، »مروى است: 

 «.تعجّبى نیست

البتّه شرط اساسى، تعظیم خواننده است؛ اخالص و اعتقاد اوست که 

باورش باشد کار کن خداست و قرآن هم کالم اوست، آن وقت خیلى 

 اند. د. قارى و حامل قرآن محترمبر بهره مى

                                                 
ْؤِمََِْي » -(1)  166 ُُ ُاء: ...« َونتَََُُُّّ ِمَن ا ْلُقُْءَاِن َما ُهََو ِشفآءٌ َوَرمْحٌَة لّْل  .82اس
 .13انعام:  -(2)  167
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؛ اقرأ وارقأ شود: فرداى قیامت به قارى قرآن گفته مى»مروى است: 

 «.بخوان و باال رو )يعنى به اندازه قرائتش ارتفاع درجه دارد(

 قرآن تنها کتاب آسمانى موجود -2

 توان ادّعا آرى، قرآن مجید تنها کتاب آسمانى است که مى

______________________________ 
اسراء: ...« وَنُنَزّلُ مِنَ ا لْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفآءٌ وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِینَ » -(1)

82. 

 .13انعام:  -(2)

 195نبوت، ص: 

کرد الفاظش عین وحى است و گرنه تورات، انجیل، صحف و زبور، 

 چنین نیستند.

 ى الهى بود، امّا:هر چند تورات و انجیل اصیل، وح

اوّلًا: بر سبیل اعجاز نبود بلكه براى بیان احكام و نقل داستانهاى 

 گذشته يا آينده بوده است.
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« عهد جديد»و « عهد عتیق»ثانیاً: تورات و انجیل فعلى که به عنوان 

کس ادّعا نكرده که اينها عین الفاظ وحى  در اختیار است، هیچ

ر آنها تحوّل پیدا شده و توسّط افراد، باشند بلكه چندين مرتبه د مى

 آنچه شنیده بودند، ثبت گرديده است.

هم اکنون از میان اناجیل متعدّد، چهار انجیل مشهور متداول است 

که هرکدام طورى است جداگانه تنها قرآن مجید است که الفاظش 

عین وحى بوده و يكسان است، به عالوه جهت نزول هم به نحو اعجاز 

ى خودش معجزه است آن هم از جهات متعدّد که به بعضى است؛ يعن

 از آنها اشاره گرديد.

  معانى بسیار در الفاظ اندك و اسلوب صحیح -3

مرحوم فخراالسالم در کتاب انیس االعالم چهارده طريق و در کتاب 

بیان الحق بیست طريق براى اعجاز قرآن نقل نموده است که يكى از 

 آنها چنین است:

که  عمده و متعدّد را در الفاظ اندك گنجانیدن بدون آن مطالب

  اى به معنا يا اسلوب لفظ بزند؛ يعنى با رعايت کامل اخالل و صدمه

 196نبوت، ص: 
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قواعد ادبى در کمال فصاحت و بالغت، کالم اندکى بگويد و معناى 

زيادى را بخواهد به قسمى که از عهده بشر خارج است. براى نمونه 

 شود: ه شريفه اشاره مىبه يك آي

که بر  به مادر موسى الهام کرديم که موسى را شیر ده، پس هنگامى»

او )جانش( ترسیدى، او را در دريا بیفكن و نترس و اندوهناك نباش 

به درستى که ما او را به تو باز گرداننده و او را از پیغمبران قرار 

دو خبر، دو امر، خداوند متعال در اين آيه شريفه: بین  168«.دهیم مى

دو نهى و دو بشارت با چه بیان رسا و شیوا جمع فرموده که بر اهل 

 فن پوشیده نیست.

______________________________ 
أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِى   أُمّ مُوسَى  وَأَوْحَیْنَآ إِلَى» -(1)

« نِى إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَالْیَمّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَ

 .7قصص: 

 197نبوت، ص: 

 

  يادواره شهید آية اللَّه سیّدعبدالحسین دستغیب رحمه اهلل

                                                 
َََلْيِه فَأَْلِقيِه ِِف اْلَيّم َوََّل ََتَاِِف َوََّل حَتََِّّْن إِنَّا َرآدُّوُه ِإلَْيِك َوجَ   َُّم ُمَوَس   َوََْوَحْيََآ ِإَل » -(1)  168 َُْسِلْيَ ََْن ََْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت  ُُ َُِلَوُه ِمَن اْل  .7قصص: « ا
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  به قلم: حاج محمّد سودبخش

 

 )مسؤول امور ساختمانى مؤسّسات شهید دستغیب رحمه اهلل(

 

 198نبوت، ص: 

 

 شهید دستغیب رحمه اهلل شخصیّتى واال و کم نظیر

 

اى تابناك، مشعلى فروزان  هجرى قمرى، ستاره 1332در عاشوراى 

اى بزرگ از خانواده عصمت و طهارت علیهم السالم در شهر  و نابغه

هجرى قمرى،  1402شیراز پا به عرصه وجود گذارد و در عاشوراى 

 ر غروب کرد.بعد از هفتاد سال نور افشانى، به ظاه

 انس با عاشورا
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چقدر با عاشوراى حسینى مأنوس و چه اندازه با عاشورا همصدا و 

همگام بود؛ گويا خون سرخ شهیدان کربال تحرّك و انقالبى در وجود 

اين نوزاد به وجود آورده بود. از ده سالگى با راه، خوى و انقالب 

السالم مأنوس حسین علیه السالم و شهادت و ديگر صفات حسین علیه 

و قدم به قدم اين راه و مسافت را با اشتیاق هر چه تمامتر پويیده، تا 

 عاقبت به سر منزل مقصود رسید.

 199نبوت، ص: 

  تأثیر کالم و خلوص نیّت

خاست، بر دل  اثر گفتار و کالمش که از دلى پاك و قلبى سلیم بر مى

نشست و مدّتها شنونده از نشأه بیانش سر مست و متفكّر  مى

 گرديد. مى

انسانى کامل، رهبرى  -که با زهد و تقوا آمیخته بود -خلوص نیّت

پرهیزگار، مر شدى راست گفتار و عالمى کم نظیر به وجود آورده 

 بود.
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ود کسى به اين درخت بارور نزديك شود ولو براى چند محال ب

اى  اى نچیند و استفاده دقیقه و از ثمره شیرين و لذّتبخش او میوه

 نبرد.

 محبّت و عشق به خداوند

به قدرى محبّت خدا در تمام دل و اعماق وجودش جا گرفته بود که 

شناخت و به غیر از مرگ، به چیزى  به غیر از خدا کسى را نمى

 فرمود: نگريست و به گفته خودش که بارها بر فراز منبر مى مىن

  گر بشكافند سراپاى من
 

  جز تو نبینند در اعضاى من

 

تمام وجودش را خدا گرفته بود. وقتى صدا به مناجات و دعا بلند 

شد و  از تمام ذرّات وجودش با هم، همصدا مى« خدا»کرد، کلمه  مى

گفت، خود عامل آن  رسید. آنچه مى نام خدا از زبانش به گوش مى

کرد جز خدا کسى را در نظر نداشت. اين ستاره  بود و آنچه مى

شد،  ان و به غروب عمرش نزديكتر مىفروزان هر چه به وسط آسم

  تر، تابناکتر و کالمش پر محتواتر و ديدارش افروخته

 200نبوت، ص: 
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شد. آرى، اين بزرگ مرد و دلسوز مردم و خدمتگذار  تر مى لذّتبخش

حضرت آية  -اش روشن و تابناك است که کارنامه زندگى -اجتماع

که در دوران  اللَّه سیّدعبدالحسین دستغیب، شهید محراب بود

اى آرام نگرفت وبا عمر پر برکت و پر بارش به همه  زندگى، لحظه

کارهاى نیك و خداپسندانه دست زد و ساعتى از عمرش را ضايع 

 نكرد و نظیرش کمیاب و پوينده راهش نادر است.

  دارا بودن صفات مؤمن

تمام صفات يك انسان مؤمن و کامل در وجودش جمع شده بود؛ 

ضع، مؤدّب، بى آزار، دانا، بزرگ، داراى سعه صدر، با صبور، متوا

اخالق، بدون استبداد رأى، حريص بر عمل نیك و از کینه توزى، 

گونه  جست و هیچ مجادله، عیبجويى، تكبّر و دروغ، دورى مى

خواست براى بیشتر توشه  دلبستگى به دنیا نداشت و اگر دنیا را مى

 م بود.آخرت برداشتن و ارشاد و خدمت به مرد

  پرهیز شديد از خوديّت و خودپرستى

دانست؛ از  او حسادت و ريا را بزرگترين درد و نازيباترين اخالق مى

بیزار بود. هرگز نگفت من چنین و چنان « خوديّت»و « من»کلمه 
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ترين کلمه در نزدش همین کلمه بود که هزاران بار  کردم. زشت

 اجتماع و مخصوصاًدرنكوهش و سرزنش از اين کلمه سخن گفت و 

 201نبوت، ص: 

 داشت. دوستان و يارانش را از اين کلمه بر حذر مى

عقیده و ايمانش بر اين بود که تا انسان از خوديّت و خودبینى بیرون 

دست  -که هدف اصلى از خلقت بشر است -نیايد، به خداشناسى

هاى شهر به مسجد  که يكّه و تنها از کوچه پس کوچه يابد. زمانى نمى

که دهها پاسدار و پاسبان و دوستانش دور او جمع  رفت تا زمانى مى

شد، براى خدا  كرد. هرچه مسؤولیّتش بیشتر مىبودند، تفاوتى ن

 ديد. خاضعتر و احتیاجش را به خدا بیشتر مى

  استفاده بهینه از مردم براى امور خیريّه

داد، هر سنگدلى  انقالبى که از مناجات و دعاى با خدا به او دست مى

ساخت. کثرت جمعیّت شبهاى جمعه در دعاى کمیلش در  را متأثّر مى

نظیر بود. و از همین موقعیّت براى امور خیريّه استفاده فارس، بى 

نمود و مردم را به امر خیر از قبیل: تعمیر مسجد و ساختن مدرسه  مى

براى طلّاب علوم دينى و خانه براى فقرا و کمك به زلزله و سیل و 
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جنگ زدگان و کمك به معاش فقراى آبرومند و ديگر امور خیريّه 

 نمود. تشويق مى

ت و اثر بیانش میلیونها تومان به زلزله زدگان الر، قیر، از برک

کارزين، خراسان و کرمان کمك شد. در اين اواخر، کمك به جبهه 

دانست که با ارشادش  جنگ و جنگ زدگان را از وظايف اصلى مى

 میلیونها تومان به انقالب، کمك و راهش هنوز به وسیله فرزند

 202نبوت، ص: 

سالم و المسملین آقاى حاج سیّد محمّد برومندش حضرت حجة اال

 هاشم دستغیب ادامه دارد.

 بهترين استفاده از لحظات عمر

عمر پر برکتش در هر دوره و زمان به مقتضاى روز، اثرى خاص و 

ثمره مخصوص براى جامعه و اجتماع داشت. روزى که الزم بود، به 

منبر رفت و ساختن و احیاى مسجد جامع پرداخت و روزها و سالها به 

ارشاد نمود و زمانى به نوشتن کتابهاى مفصّل پرداخت و ايّامى به 

ساختن مدرسه علوم دينى و تربیت طلّاب با ارزش سپرى نمود که 
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هاى  ثمره آن همه کوشش و جدّيّت در انقالب اسالمى ايران، میوه

 بس نیكو به جامعه تحويل داد.

 تحمّل زندان و تبعید

ه زندان و ماهها در تبعید به سر برد. در حكومت مدّتى را هم در گوش

رضاخان، ترك وطن نمود و در نجف اشرف رحل اقامت گزيد و در 

که هر روز بى بند و بارى به طرزى به اسالم  -سلطنت محمّد رضا

سوخت و محفل گرم دوستان و يارانش  چون شمع مى -زد لطمه مى

ره خروش بر آمد به يك با کرد و چون به تنگ مى را روشن مى

 ساخت. داشت و فجايع و انحرافات مسؤولین را بر مال مى مى

حجابى و بى بند و بارى بعضى از زنان چنان روح لطیفش را  بى

 برد. آزرد که بى اختیار به کوه و صحرا پناه مى مى

 203نبوت، ص: 

  مند بودن به طبیعت عالقه

راهپیمايى و کوهنوردى، جزء سرشت آن بزرگوار بود. از گردش در 

برد. مخصوصاً وقتى به عظمت و بزرگى خداى خود  کوه لذّت مى
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شد که به يك باره با  انديشید، چنان محو قدرت پروردگار مى مى

 گفت. صداى بلند تكبیر مى

  قرائت قرآن و خواندن نماز و ارشاد و تبلیغ

ماند قرآن و نماز  کار نبود. وقتى تنها مى در مسافرتها هم بى

که دو سه نفر بودند، صحیفه سجّاديّه و کتابى که  خواند و هنگامى مى

خواندند و تفسیر و توصیف  درباره اوضاع بعد از مرگ بود، مى

شدند، به ارشاد و راهنمايى  فرمود. و چون چند نفر مى مى

فقا و دوستانش آدم پرداخت. بسیار مايل بود اجتماع مخصوصاً ر مى

که نظیر  -را با بیانى مخصوص به خودش« آدم»شوند و کلمه 

 کرد. بیان مى -نداشت

  اهتمام در تربیت فرزندان

کوششى که براى تربیت فرزندش جهت جانشینى و قبول کردن 

مسؤولیّتها نمود، به عقیده بعضى از دوستان، بزرگترين خدمت آن 

ست راه ايشان همان راه و ادامه نیّات بزرگوار به جامعه بود. امید ا

خیرش به وسیله ايشان انجام پذيرد و بحمد اللَّه ايشان معتقدند که 

  ره

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  274 

 204نبوت، ص: 

همان است که رهروان رفتند و اگر نواقص جزيى هم باشد، به مرور 

از بین خواهد رفت و کارهاى نیمه تمام با همّت و پشتكار ايشان، به 

 اتمام خواهد رسید.

  بى رغبتى به دنیا و تالش براى آخرت

توصیف و وصف صفات نیك آن بزرگوار در خور فهم و ادراك چون 

حقیر کم سواد نیست، بزرگان، علما و مراجع تقلید که با ايشان آشنا 

اند و امید است که  اى حقّ آن بزرگوار را ادا نموده اند تا اندازه بوده

نچه امروز ايشان را شناختند، هاى علمیّه بیشتر از آ بعدها حوزه

 بشناسند و به خدمات ارزنده ايشان پى ببرند.

مخصوصاً طلّاب مدارس آن شهید بزرگوار، جزء وظايف اصلى و 

شناسى خود بدانند که با معرّفى خصال پسنديده ايشان جزئى از  حق

حقّ استاد و رهبر و پیشواى خود را ادا نمايند و با راه و روش آن 

که آن بزرگوار  -ق، بیشتر خود را بیارايند و لباس تقوا رامهذّب اخال

که  بر قامت رساى خود بپوشند و چنان -داد زياد به آن اهمّیّت مى

فرمود براى امور دنیا اهمّیّتى قايل نباشند و بدانند عزّت و  مى

احترامى که مردم براى آن شهید قايل هستند به واسطه صدق و 
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گفت خود عامل آن بود و دنیا را بى  مىصفايش بود چرا که هر چه 

دانست که عمر گرانمايه را  را کمتر از آن مى ارزش و قیمت آن

 خاطر دنیا تلف کند. به

 205نبوت، ص: 

  سخنان جاودانه امام خمینى در توصیف شهید دستغیب

 به کدامین گناه کشته شد؟

انسان هر چه بیشتر به کارنامه زندگى بزرگ مردى که آنى از عمر 

نگرد، بى  اى توقّف را جايز ندانست مى خود را ضايع نكرد و لحظه

 «.بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» زند اختیار فرياد مى

 «.تو را به چه جرم و گناهى کشتند؟»

اى چراغ فروزانى که عمرى را در خدمت خلق سپرى نمودى و 

ين و دلسوزترين فرد براى جامعه بودى، کدام عملت به زيان و بهتر

ضرر خلق بود که طرفداران دروغین خلق، تو را به خاك و خون 

اى را از پرتو وجودت محروم و بار سنگین فقدانت  کشیدند و جامعه

را بر دوش دوستان و فدائیانت چنان آشنا نمودند که نفسهايشان هم 

 شود. ه به سختى شنیده مىاز منافذ مجروح و زخم سین

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  276 

اى عارف مجاهد و سخنور توانا و معلّم اخالق! به کدامین گناهت 

شهید شدى، اى کسى که در حكومت جمهورى اسالمى به وجود و 

ارزش سخن تو احتیاج مبرم بود. چقدر در ضاللت و گمراهى است 

هاى علمى و معنوى خود را نداند و از  اى که قدر ذخیره جامعه

و فروغ اطّالعات گسترده آنان خود و جامعه را محروم روشنى 

 سازد.

او مردى خیرخواه، غمخوار، رؤوف و مهربان بود و عمرى سپر بالى 

شهر و ديارمان بود و با انفاس قدسى و دعاهاى نیمه شب خود، 

  جلوگیر بالها گرديد؛ ولى در اثر جنايت و خیانت کوردالن، چون

 206نبوت، ص: 

 از آسمان علم و عرفان به زمین افتاد. شهابى پرفروغ

آرى، دستغیب عزيز را از ما گرفتند؛ ولى آثار خیر و نتیجه زحمتهاى 

باقیمانده  -که حاکى از نیّات خیر آن بزرگوار بود -چندين ساله او

که سالیان دراز خدمات ارزنده او بر نسل حاضر و آينده خواهد 

 درخشید.
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یم عالیقدر حضرت آية اللَّه العظمى خالصه آنچه رهبر انقالب و زع

اى که درباره شهادت ايشان  امام خمینى دامت برکاته در اعالمیّه

فرمودند، براى اطّالع جامعه از خصوصیّات اخالقى شهید محراب، 

کافى است تا بدانیم چه گوهرى را از دست داديم که جبران آن 

 سالها طول خواهد کشید.

ويندگان راهش کم نباشند و ناامید امید است که به فضل الهى پ

شود مثل او شد، خدا را به يارى بگیرند، کوشش کنند  نباشند که نمى

 و مأيوس نباشند.

 207نبوت، ص: 

 

  بناهاى ماندگار از شهید دستغیب رحمه اهلل

 

بهتر آن است که به مأموريّتى که به بنده محول شده بپردازم و  169

انجام شده به وسیله آن بزرگوار تا  درباره امور خیريّه و کارهاى

                                                 
ُمت شده است و اكََون كه ساُ َّلزم َه ذكُ است كه اين ََاها و امَور خرييّه  -(1)  169 ُى مشس  است ِّمكن  1388در ساْلاى قبل و َعد از انقالب و در حيات پُ َُكت آن شُيد ََّرگَوار احداث و يا م هج

ُخ  از اين ََاها، خياَاهنا، كَوچه ه آمده است، مطاَق نباشد است اسام  َ  .ها و ... تغيري َّنَوده و َا آنچه در اين جمََُو
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اى که ممكن است، جمع آورى و در يادواره آن شهید نگاشته  اندازه

 کنیم. شود. ابتدا از مسجد جامع عتیق شیراز شروع مى

 مسجد جامع عتیق شیراز -1

هجرى قمرى، به دستور عمرو  276مسجد جامع عتیق شیراز در سال 

 در زمینى به مساحت حدود هشت هزار 170 بن لیث صفّارى

______________________________ 
الزم به ذکر است که اين بناها و امور خیريّه در سالهاى قبل و  -(1)

بعد از انقالب و در حیات پر برکت آن شهید بزرگوار احداث و يا 

هجرى شمسى است ممكن  1388مرمت شده است و اکنون که سال 

ها و ... تغییر نموده و  اين بناها، خیابانها، کوچه است اسامى برخى از

 با آنچه در اين مجموعه آمده است، مطابق نباشد.

وى دوّمین پادشاه صفّارى و برادر يعقوب لیث بود و پس از او  -(2)

وصايت وى به امارت رسید و سالها به دفع سرکشان پرداخت.  ف به

چند بار او را بخشید و يكى از آنان على برادر کهین او بود. عمرو 

مورد لطف قرار داد ولى على تا پايان حیات، دست از مخالفت باز 

                                                 
ُادر يعقَوب ليث ََود و پس از او َه وى دّومْي -(2)  170 ُو چَد َار او را خبشيد و مَورد  ف پادشاه صّفارى و َ ُادر كُْي او ََود. َُ ُداخت. يك  از آنان َل  َ وصايت وى َه امارت رسيد و ساْلا َه دفع سُكشان پ

مثه ََود ُار داد ول َل  تا پايان حيات، دست از خمالفت َاز نداشت. ديگُ رافع َن ه ُد . خليفه َّباس  نيَّ در كار او اخالُ م لطف ق  .ك
ُسَادند و  287َاقبت در ساُ  ُو مغلَوب شد و اسري گشت. او را َه َغداد ف ُى در جَگ  كه ميان او و امري اساَيل ساماّن در حَوال َلخ واقع شد، َُ ُى قُ ُو هج دو ساُ َعد وى را َه امُ خليفه كشََد. َُ

ُدم َُيت سپاهيان، جُدى وافُ م يك  از امريان َا سياست و خ ُد و در ِّملكت َد و َا هَوش ََود و در نظم و ت ُهَگ معْي( ك ُاسم نيكَو هناد) ف  .دارى م
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نداشت. ديگر رافع بن هرثمه بود. خلیفه عبّاسى نیز در کار او اخالل 

 کرد. مى

هجرى قمرى در جنگى که میان او و امیر  287عاقبت در سال 

د و اسیر اسماعیل سامانى در حوالى بلخ واقع شد، عمرو مغلوب ش

گشت. او را به بغداد فرستادند و دو سال بعد وى را به امر خلیفه 

کشتند. عمرو يكى از امیران با سیاست و خردمند و با هوش بود و در 

دارى مراسم  کرد و در مملكت نظم و تربیت سپاهیان، جهدى وافر مى

 نیكو نهاد )فرهنگ معین(.

 208نبوت، ص: 

قتى عمرو بن لیث فتوحاتى در خراسان متر مربع ساخته شد. گويند و

و کرمان نمود و با لشكر کشى به فارس موفّق شد قشون خلیفه 

را شكست بدهد و به شیراز وارد شود، به شكرانه اين « المعتمد باللَّه»

پیروزى بر دشمن، دستور داد مسجد جامعى که از هر لحاظ تا آن 

معماران و بنّاهاى کار تاريخ در ايران ساخته نشده بود، بنا نمايند و 

آزموده رابه کار گرفت و مدّت هفت سال مسجد جامع عتیق را بنا 

طورى که در تصويرهايى که  نمود و با بنايى رفیع و مجلّل دو طبقه به

 دهد. مانده اين وضع را نشان مى هاى قبل از تعمیر، باقى از خرابه
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م دوطاق حتّى عالوه بر دو طبقه بودن مسجد، روى طاقهاى سقف ه

نامند و در خارج مسجد هم  مى« ريز»بوده که ما بین دو اطاق را 

ها و ساختمان هايى براى اقامت مسافرين و چهارپايان آنان  میدان

 بنا نموده بودند.

 209نبوت، ص: 

  تبلیغ و ارشاد حافظ شیراز در مسجد جامع عتیق

هم بوده و اين مسجد عالوه بر اين که معبد و عبادتگاه بوده، مدرسه 

دانشمندان، علما و فضالى بسیارى در آن، علوم مختلف را تدريس 

کردند و طلّاب زيادى در حجرات آن به تحصیل مشغول بودند و  مى

خطبا و عرفاى معروفى از جمله خواجه حافظ شیرازى و ديگران در 

اين مسجد، محراب و منبر داشته و به ارشاد و موعظه خلق 

 پرداختند. مى

  موقوفات مسجد جامع عتیق

اين مسجد، داراى موقوفات زيادى بوده که عوايد آنها صرف 

شده که به تدريج از بین  تعمیرات و کمك به طلّاب علوم دينى مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  281 

رفته و حتّى میادين و اراضى اطراف مسجد را غصب نمودند و همه 

 از بین رفته است.

  سخنى از ابن بطوطه در وصف مسجد جامع عتیق

حن مسجد از سنگهاى مرمر، مفروش و جدولى از وسط آن ص

ابن »شده و به گفته  گذشته که مرتّب کف مسجد شسته و تمیز مى مى

 شده است. هیچ گاه مسجد از جمعیّت خالى نمى« بطوطه

  دربهاى مسجد جامع عتیق

  مسجد، داراى شش درب بوده که در هر يك از داالنها سنگابى

 210نبوت، ص: 

اشته که مؤمنین پاها را شسته و با پاى برهنه داخل مسجد وجود د

شدند. تا اين اواخر، سنگابى در داالن درب غربى مسجد وجود  مى

داشته که به موزه پارس انتقال داده شده و جلو درب ورودى موزه 

 اند. قرار داده

مسجد، از همان زمانى که ساخته شده رسمیّت داشته و خطبه و نماز 

 شده است. اقامه مى جمعه در آن
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  عمر طوالنى مسجد جامع عتیق

هاى پیش، از  سال است که در زمانهاى قبل و سلسله 1120عمر مسجد 

جمله در زمان شاهرخ گورگانى، صفويّه و اتابكان، تعمیر و مرمت 

 شود. شده که کتیبه هايى از تاريخ تعمیرات، ديده مى

  قتعمیرات اساسى و بنیادى در مسجد جامع عتی

تعمیرات اساسى و مفصّل زمان شاه عبّاس صفوى صورت گرفته که 

را امام قلیخان برعهده داشته، همچنین در زمان شاه  سرپرستى آن

 طهماسب، تعمیراتى پديد آمده است.

گويا بعد از صفويّه، توجّه الزمى که سزاوار اين مسجد بوده، انجام 

به طورى که تا زمان نگرفته و اگر هم بوده، جزئى و سردستى بوده 

هاى شديد و عوامل جوّى ديگر،  کريم خان زند، مسجد در اثر زلزله

 رود. به کلّى ويران و رو به خرابى مى

 211نبوت، ص: 

  علّت انصراف کريمخان زند از تعمیر مسجد جامع عتیق

گويند چون کريم خان زند تصمیم گرفت که اين مسجد را بازسازى 

کند، با حساب و بر آوردى که شد، بهتر آن ديد اگر مسجدى بنا 
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را بنا نمود و « مسجد وکیل»نمايد به صرفه نزديكتر است، اين بود که 

 از تعمیر مسجد جامع عتیق صرف نظر نمود.

ب چند صد سال بعد از اگر اين موضوع صحّت داشته باشد، با احتسا

کريمخان زند و توجّه ننمودن به مسجد جامع عتیق، ويرانى و خرابى 

 شود. مسجد معلوم مى

  خارج نمودن بخشى از مصالح مسجد جامع عتیق

که کفر از در  -که بیست سال حكومت رضاخان با در نظر گرفتن اين

مسجد  -رفت باريد و مساجد و معابد رو به ويرانى مى و ديوار مى

اى مثل مسجد جامع عتیق شیراز تكلیفش معلوم است  ويران و خرابه

طورى که مقدار زيادى از مصالح آجر و  که به چه روز افتاده بود؛ به

هاى خیابان  سنگ مسجد را به خارج مسجد بردند و تعدادى از مغازه

را براى  زند، از آجرهاى مسجد بنا شده و حتّى مقدارى از آن

 جا حمل کردند! اهپور کازرون به آنساختن مدرسه ش

  اوضاع دردآور مسجد جامع عتیق

  وضع مسجد طورى بود که همه از بازسازى آن مأيوس و براى

 212نبوت، ص: 
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مردم مؤمن شیراز، جز آبروريزى چیزى نمانده بود. هرکس به 

ديد که سگها در  رفت و مى مع مىآمد و به ديدن مسجد جا شیراز مى

جا سكنى نموده و عالوه بر خرابى خود مسجد، از اطراف،  آن

کنند، به بى همّتى مردم  ها را حواله مسجد مى خاکروبه و نخاله

گفت و مردم را به بى دينى و بى عالقگى  شیراز با تمسخر، آفرين مى

 نمود. به اسالم، سرزنش مى

باريد و هنگام غروب آفتاب،  ديوار مى ذلّت و خوارى مسجد از در و

گرفت. کم  را مى ترس و وحشتى فضاى مسجد و اطراف آن

 هاى شیراز، منازل اطراف مسجد جامع بود. ترين خانه قیمت

  اى دردآور از مسجد جامع عتیق خاطره

به خاطر دارم روزى بعد از ساختمان جلو درب شبستان بزرگ، 

ل شبستان نمود و بسیار دعا کرد. از ايستاده بودم. پیرمردى سر داخ

 کنى؟ طور دعا مى اى دارى که اين او سؤال کردم چه خاطره

من استوار بازنشسته شهربانى هستم. به ياد دارم که در زمان »گفت: 

جا محلّ دزدها بود! و هر چه در شهر دزدى  پهلوى ملعون اين

ن بسیار شد، چون اين مسجد بسیار ترسناك و عبور و مرور در آ مى

هاى اژدهاى مسجد جامع، ترسى در دل مردم افكنده  کم و افسانه
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شدند؛ محلّ خوبى براى دزدان شده بود  بود که به آن نزديك نمى

کردند و  دزديدند در ريزهاى مخروبه پنهان مى که هر چه مى

 شهربانى هر از چند

 213نبوت، ص: 

آنها را جستجو آمد و داخل  جا مى مدّت با يك عدّه پاسبان به اين

کردند و اين موضوع به قدرى ترسناك بود که همه پاسبانان  مى

ترسیدند،  که از اين کار اکراه داشتند، سخت مى عالوه بر اين

مخصوصاً جانوران مار و عقرب مسجد جامع بین آنان مشهور و بسیار 

خواستند با هم  ناراحت کننده بود و هر وقت رفقاى پاسبان مى

گفتند: إن شاء اللَّه خداوند بازرسى و جستجوى  شوخى کنند مى

 مسجد جامع را نصیبتان بگرداند.

گفتند هرکس  و از حرفهايى که بین مردم رواج داشت اين بود که مى

میرد و از جمله دختر مشیرالدوله و چند  مسجد جامع را بسازد، مى

 بردند. نفر ديگر را نام مى

  د جامع عتیقاهتمام علما و بزرگان جهت تعمیر مسج
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، بعضى از بزرگان و علما تصمیم گرفتند که به هر 20قبل از سنه 

زحمت شده دست به کار تعمیر شوند و پولهايى هم جمع آورى شد، 

 ولى بعد از مدّتى منصرف شدند.

پیش آمد و حكومت  20مسجد با همین حال مخروبه بود تا شهريور 

بر روحانیّت کاسته شد و جابر و بى دين رضاخان، سرنگون و از فشار 

علماى اعالم که از سختگیريهاى حكومت به کشورهاى خارج از جمله 

عراق پناه برده بودند، روانه ايران گرديدند، از جمله حضرت آية 

 اللَّه شهید دستغیب بود که سالها در نجف اشرف اقامت نموده بودند.

 214نبوت، ص: 

  رؤياى صادقه براى شهید دستغیب در نجف اشرف

روزى حضرت آية العظمى جناب »فرمودند:  آن شهید بزرگوار مى

آقاى شیخ محمّدکاظم شیرازى سر درس فرمودند: آقاى دستغیب! 

يكى از علما براى شما خوابى ديده و صالح شما بر اين است هر چه 

خواستم شانه خالى فرمود: هرچه  زودتر به شیراز برويد. ايشان مى

 «.کنم، میسّر نشد، ناچار به شیراز مراجعت نمودم

  استقبال مردم شیراز از آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل
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که تشنه رهبرى و ارشاد بوده و از  -مردم مسلمان و پاك نهاد

با اشتیاق هر چه تمامتر چون پروانه  -ستمشاهى نجات يافته بودند

که جنب  -ابتدا در مسجد طالبیّون دور شمع وجودش گرد آمدند.

مسجد جامع عتیق واقع شده و گويا خود آن مسجد، قسمتى از 

مهمانسراى مسجد جامع عتیق بوده و بعدها که از ساختن مسجد 

 -نمودند جا را ساخته و اقامه نماز مى جامع مأيوس شده بودند، آن

دى براى نماز و ارشاد، در نظر گرفتند و چون جمعیّت رو به زيا

گذارد و ماه مبارك رمضان هم نزديك شد، ايشان تصمیم گرفتند که 

جا  قسمتى از مسجد جامع را خاکبردارى و نظافت کنند و در آن

شبستان »اقامه نماز نمايند. براى اين کار شبستان وسط را که به نام 

مشهور است، در نظر گرفتند. با زحمت زياد و اجتماع خلق « منبرى

 ارك را به هر نحو ممكن به سر ببرند.توانستند ماه مب

 215نبوت، ص: 

عزم راسخ شهید دستغیب رحمه اهلل بر تعمیرات اساسى مسجد جامع 

  عتیق

خداى بزرگ خواست که اين مسجد از ذلّت چند ساله بیرون آيد و 

آرزوى ديرينه متديّنین جامه عمل به خود بپوشد، اين بود که حضرت 
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اى پا برجا  هلل با عزمى استوار و عقیدهآية اللَّه دستغیب رحمه ا

تصمیم خود را گرفت و در روز عید فطر، قصد و تصمیم خود را براى 

مردم بازگو نمود و اوّل از هرکس، خود عبا، عمامه و قبا را بر زمین 

 گذارد و کار گل کشى و نخاله بردارى را شروع کردند.

بعد از يك ماه ارشاد و راهنمايى، مردم را چنان به شوق واداشت که 

کوچك و بزرگ، وارد صحنه شده و کار ساختمان و احیاى مسجد را 

 شروع نمودند.

  خاکبردارى با حمل و نقل قديمى

اى، تجديد و ساختمان يك مسجد ولو هر چند  شايد به نظر عدّه

اش اين همه  که دربارهبزرگ هم باشد، اين قدر اهمّیّت ندارد 

توان به برکت صنعت و ماشینهاى جديد،  توصیف شود، امروزه مى

هاى يك مسجد  هاى خاك را جابه جا نمود، برداشتن نخاله روزانه تپّه

 چندان اهمّیّتى ندارد.

بلى، اين حرف درست است ولى بايد در نظر داشت که چهل سال 

ر اطراف مسجد جامع پیش، اين وسائل امروزى نبود و از طرف ديگ

  هاى تنگ و باريك فرا گرفته را کوچه پس کوچه
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 216نبوت، ص: 

توانست نزديك مسجد بیايد و آن همه  گونه وسیله ماشینى نمى و هیچ

بايست بار االغ نموده و از شهر بیرون برد و  خاك و نخاله را مى

هاى تنگ و باريك به  وسايل ساختمان را هم با االغ از آن کوچه

جد بیاورند، اهمّیّت تجديد ساختمان و احیاى مسجد جامع، مس

 شود. روشن مى

  مانع تراشى رضاخان در تعمیر مسجد جامع عتیق

شود، باخراب  اين وضع و موقعیّت امروزى مسجد که مشاهده مى

هاى پیچ  کردن بیش از دويست تا سیصد خانه و دکّان، بازار و کوچه

 .در پیچ وغیره به وجود آمده است

که سالیان دراز خسته نشد و با نشاط و پشت کار،  بلى، کسى

امیدوارى و روحى فوق العاده بزرگ، اين کار و دهها کار ديگر را 

که از گوشه و کنار  انجام داد، شهید آية اللَّه دستغیب بود، در حالى

نمودند حتّى به وسیله برخى،  هم مزاحمتهايى براى ايشان فراهم مى

هلوى خواسته شد که دخالت نمايد، به اين بهانه که اين از محمّدرضا پ

اند، لذا او هم در اين کار  مسجد را سالطین بنا کرده و تعمیرها نموده

ديد، از اين رو، از طرف آن ملعون، بازديدى  خودش را اولى مى
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هم از مسجد شد و تنها کارى که کرد به مشكل کردن کار اکتفا نمود 

به صورت باستانى به شكل نخستین ساخته  و دستور داد مسجد جامع

چه از طرف خود و يا از طرف  -که دينارى کمك شود بدون اين

  به -دولت

 217نبوت، ص: 

اى به نام  بودجه ساختمان بكند، بلى، هر از چند گاهى، بودجه

کردند و در راديوها جزء اخبار  مسجد جامع عتیق شیراز تصويب مى

نمودند امّا آن پولها را  مهرى پخش مى و کارهاى خدا پسندانه آريا

داند که خود اين کار، مانع  به چه مصرفى رساندند فقط خدا مى

 بزرگى براى جلوگیرى از سرعت در پیشرفت کار تعمیرات شد.

  شناسى اقدام بى خردانه اداره باستان

که خود تصمیم گرفته  1315شناسى در سال  که اداره باستان با اين

بازسازى کند، به گفته و نوشته خودشان از عهده  بود مسجد را

خداى »برنیامدند و از اين کار صرف نظر نمودند و تنها ديوارى دور 

کشیدند و بقیّه را به حال خود  -که وسط مسجد است -«خانه

 گذاشتند و خود اين عمل هم تشويقى براى بردن مصالح مسجد شد.
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  فارس مسجد جامع عتیق، محل ستاد انقالب اسالمى

بلى، بعد از آن همه ذلّت، خداى بزرگ اراده فرموده بود که اين 

اى از خیر هم  اى از بندگانش شود و بهره مسجد باز عبادتگاه عدّه

 فرمود: که شهید عزيز بارها مى نصیب فقرا گردد؛ چنان

توانست به دست يكى از ظلمه و يا  خواست مى اگر خدا مى»

م دهد، ولى پروردگار بزرگ خواست حال مالداران، اين کار را انجا

آيد، بنا را هم با مالطى از  که مسجد از ذلّت ظاهرى بیرون مى

 «.اخالص بنا نمايد

 218نبوت، ص: 

 -ترين بندگان خود را آرى، خداوند براى اين کار يكى از مخلص

مأمور اين کار فرمود. چنان  -که در آن زمان نظیرش کمیاب بود

مالطى از اخالص روى هم گذارده شد که هنوز سنگها و آجرها با 

شبستان بزرگ آن به اتمام نرسیده بود که محلّ ستاد انقالب اسالمى 

هاى آتش  فارس گرديد و از فراز محراب و منبر همین مسجد، شعله

که باعث  -به سوى کاخ ستمشاهى پهلوى و دودمان سلسله خاندانى

 کشیده شد. -آن همه ذلّت براى مسجد و معابد شده بودند
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  برخى از برکات مسجد جامع عتیق

پیرمردان و جوانانى که از برکت اين مسجد راه خداشناسى را 

آموختند و در اين راه گام نهادند، خود از مخلصین درگاه حق شدند 

و عدّه زيادى از جوانان که با شوق، سر و جان در راه خدا دادند و 

 همین مسجد بودند. شربت شهادت نوشیدند، از تربیت شدگان

  جذب شدن برخى از وارستگان شیراز به شهید دستغیب رحمه اهلل

ترين  ترين و متديّن اى از با اخالص بلى، اخالص آن مرد بزرگ، عدّه

اى از يك انسان  که در آن زمان هر يك خود نمونه -افراد شهر را

 را به دور خود جمع کرد؛ از جمله آقايان: -کامل بودند

حاج قابل، مرحوم حاج حسین آقا جمشیدى، مرحوم حاج  مرحوم

عبدالوهّاب ابواألحرار، مرحوم سالحى، مرحوم مصلح، مرحوم 

چینى، مرحوم حاج محمّدحسن ايمانیه وعدّه ديگرى که رحمت بى 

 پايان حق بر

 219نبوت، ص: 
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آنان باد و اسمشان هم از نظرها رفته و معماران و بنّاهاى زبر دست 

ه و کنار مسجد، شروع به کار کردند و بعد از سالها از هر گوش

 زحمت، آثار آبادى، نمايان شد.

  آغاز کار بنّايى مسجد جامع عتیق

طرف غرب مسجد را مرحوم اسالمى و قسمتى از طاقهاى شمالى را 

حاج قابل و طرف شرق مسجد را وجوه جمع آورى و شبستان چهل 

اش پر از نخاله و  ستون را که تا زير سقفهاى شكسته و فروريخته

خاکروبه بود، به وسیله اجتماع متدّينین بازسازى و مرمّت گرديد و 

را خسته کرده و کار هم به جايى مدّتها نخاله بردارى، همه 

ها  رسید، اين بود که بدون توجّه به عواقب کار، قسمتى از نخاله نمى

را به پشت بامها ريختند تا سطح بامها که در اثر شكستن طاقها نابرابر 

و نامسطح شده بود، آنها را تسطیح و برابر سازند، مخصوصاً روى 

در ماه  45شت و در سال شبستان شمالى مسجد، اثر بسیار معكوس دا

که کسى در شبستان نبود، تعدادى  مبارك رمضان بحمداللَّه هنگامى

از طاقها در اثر سنگینى و بارندگى برف و باران، فرو ريخت که بعداً 

 -هاى آن مجبور شدند کلّیّه شبستان را خراب و از نو با بردن نخاله

مسجد خارج به وسیله االغ از  -که سه مرتبه تا زير سقف پر شد
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که  وشبستان را با طرز بسیار آبرومندى، با سیمان و آهن بدون اين

 از چوب و گچ استفاده شود، بسازند.

 220نبوت، ص: 

  برخى از ابتكارات در مسجد جامع عتیق

از ابتكاراتى که در آن به کار رفته، محراب و ستونهاى طبقه دوّم آن 

است که محراب را با نوعى از سنگ مرمر کمیاب و زيبا پوشانده و 

و گلدار به طرز جالبى  171 ستونها را با کاشیهاى رنگى خط اسلیمى

اى بزرگ که سه سمت شبستان را فرا گرفته  کاشیكارى نموده و کتیبه

 اند. را نوشته و نصب نموده «هل اتى»  ى درشت سورهبا خطّ

  رفع خستگى متصديان امور با ديدن شهید دستغیب رحمه اهلل

روان آن شهید شاد باد؛ شهید بزرگوارى که بر خوردش با متصديان 

و کارکنان خسته، طورى بود که با مالقات روزانه، کلّیّه خستگى و 

تا ديدار روز بعد، طورى براى رفت و  کوفتگى آنان از يادشان مى

شناختند. خدايش  شدند که سر از پا نمى کار کردن آماده مى

 درجاتش را متعالى گرداند.

                                                 
 .نََو  نّقاش ) لغََامه دهخدا( -(1)  171
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  اقدام ناپسند آموزش و پرورش رضاخان

شبستان ديگرى را که در نظر داشتند به حال خود رها کرده تا بعدها 

مساحت خرابى مسجد معلوم شود، شبستان بزرگ جنوبى است که با 

مترمربع که دو طبقه آن تا کف روى هم خراب شده و  1600حدود 

 را اى بس ترسناك به وجود آورده بود، از اين رو جلو آن منظره

______________________________ 
 نوعى نقّاشى )لغتنامه دهخدا(. -(1)

 221نبوت، ص: 

اداره  که کردند تا اين را هم نمى ديوارى کشیده و خیال بازسازى آن

را از مسجد، خارج و دبستانى به  آموزش و پرورش تصمیم گرفت آن

 جا بنا کند! در آن« دبستان صفّاريان»نام 

  ناکام شدن آموزش و پرورش

اين اقدام ناپسند، آية اللَّه شهید را بسیار ناراحت نمود لذا تصمیم 

 گرفت به هر قیمت شده از اين کار جلوگیرى نمايد لذا از تعمیرات

قسمتهاى مختلف مسجد کاسته شد و همّت خود را صرف اين شبستان 

نمودند؛ ابتدا تصمیم گرفته شد با ستونهاى سنگى بسیار بزرگ 
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قديمى، اين کار انجام شود و سنگهاى زير پايه ستونها سفارش داده 

طور که قبلًا هم گفته شد، هرگز نتوانستند حتّى يك  شد ولى همان

باريك عبور داده و به مسجد بیاورند.  هاى سنگ را از آن کوچه

سنگها در کوه باقى ماند و باز مدّتها کار ساختمان اين قسمت از 

مسجد تعطیل شد تا باألخره با رأى مهندسین و معماران، نقشه فعلى 

اجرا گرديد که با دوازده ستون بتون آرمه و خرپاهاى آهنى 

 ه شد.بحمداللَّه به مدّت چند سال به بهترين طرز ساخت

هايى از کاشیهاى الوان که با ابتكارى بس  ستونها تا باال مرمر و کتیبه

 2/ 5پوشاند، ازاره شبستان رابا سنگهاى مرمر تا  جالب ستونها را مى

هاى متعدّدى که با احاديث  اى زيبا پوشانده و کتیبه متر با نقشه

را  فضايل اهل بیت علیهم السالم نوشته شده، دور تا دور قسمت وسط

 فرا گرفته، نصب شده است. محراب و منبر اين شبستان خود از

 222نبوت، ص: 

قسمتهايى است که بسیار جالب و آبرومند ساخته شده و داراى 

هاى  دربهاى آهنى با نقشه بسیار جالب که آيات قرآن به وسیله تسمه

 آهنى بر آنها نوشته شده و جلوه خاصّى به شبستان داده است.
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که يكى از دربهاى مسجد داخل  یّتهاى مخصوص آن اينو از موقع

شود و سر درب آن از نظر  اين شبستان به خارج مسجد باز مى

اى است که به اصطالح معمارى  معمارى داراى اهمّیّت فوق العاده

است و داراى مقرنس کارى، کاشیكارى و معرّق کارى « يزدى بندى»

اى مسجد جامع عتیق، است و اين طرز ساختمان در ما بین سر دره

که قسمتى از آثار  -منحصر به فرد است و کتیبه سر درب مزبور

تعمیر و تكمیل شده و با قلمى درشت و به خطّ  -قديمى مسجد است

قید شده  1027ثلث عالى نوشته شده و در پايان آيات قرآنى، تاريخ 

 است.

  مسجد جامع عتیق؛ محلّى براى عصیان مردم بر علیه طاغوت

بود که  41روزهاى نخستین تكمیل ساختمان اين شبستان تقريباً سال 

محلّ اجتماعات و مبارزات شهید آية اللَّه دستغیب شد که بارها به 

وسیله دستگاه ظلم و ستم، مورد تجاوز قرار گرفت و بارها محاصره و 

آور، از مردم انقالبى فارس،  تعطیل گرديد و بارها به وسیله گاز اشك

شايان گرديد! ولى جز شكستن شیشه و سوختن فرشهاى  پذيرايى

که با بتون آرمه و آهن  -آن، کار ديگرى نتوانستند با اين شبستان

 انجام دهند. -ساخته شده بود
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 223نبوت، ص: 

  برخى از دربها و طاقهاى مسجد جامع عتیق

سر  -که از آثار باستانى قديمى است -از قسمتهاى ديگر اين مسجد

« سر در دوازده امام»را  ى مسجد است که امروزه آندرب شمال

اند. اين سر در مقرنس کارى زيبا، با کاشیكارى بسیار عالى و  نامیده

اى است بسیار خوش خط و زيبا که به خطّ  باالى در ورودى آن کتیبه

که تقريباً همه آن سالم  -على جوهرى، کاتب و خوشنويس آن دوره

 ساخته شده است. -مانده

چهار سمت مسجد طاقى رفیع و بلندى ساخته شده که آنها را در 

گويند. طاق شمالى و شرقى آن به وسیله شهید « طاق مرواريد»

بزرگوار ساخته و به بهترين وجه مرمّت شده و طاق سمت جنوب 

شناسى، طاق آن زده شده و براى  مسجد به وسیله اداره باستان

تصويب شد ولى هرگز هايى  تكمیل آن طاق، چندين مرتبه بودجه

طور به صورت مخروبه  جا نرسید و همین دينارى از آن به مصرف آن

گرفت آن قسمت را  باقیمانده و هر بار که شهید بزرگوار تصمیم مى

هم مثل قسمتهاى ديگر مسجد مرمّت نمايد، از طرف اداره 

آمد که  طور به نظر مى آمد. اين شناسى جلوگیرى به عمل مى باستان
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تر  وضع بودن در زمان طاغوت براى متصدّيان امر با صرفه به همین

 اللَّه اعلم. را ساخته و تعمیر نمايند، که بخواهند آن بوده تا اين

  طاق مرواريد سمت غرب مسجد هم به وسیله اشخاص ناباب

 224نبوت، ص: 

اند و آثار آن به کلّى از  را به صورت خانه در آورده غصب شده و آن

 بین رفته است!!

  بیت المصحف يا خداى خانه و دارالمصحف -2

در وسط مسجد جامع عتیق، اتاق مكعب شكلى به اندازه يك متر از 

سطح مسجد بلندتر ساخته شده و ايوانى به عرض دو متر، دور تا دور 

اند. طول و  رج مانند، در چهار گوشه آن ساختهآن با چهار ستون ب

 باشد. متر مى 6* 8و ابعاد اتاق وسط  10* 12عرض اين بنا 

هجرى به وسیله شیخ ابو  752بناى اين قسمت از مسجد در سال 

اسحاق اينجو حاکم فارس صورت گرفته و مقصود از ساختن آن 

ايى دور آن که ايوان و برجه رسد که قبل از آن طور به نظر مى اين

را بسازند، تنها اتاق وسط که به صورت خانه کعبه ساخته شده، حجّاج 

قبل از رفتن به مكّه معظّمه براى فراگیرى طواف خانه کعبه، به 
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کردند و بعدها ايوانى دور آن کشیدند و  جا آمده و تمرين مى اين

جا را محلّ قرآنهاى خطّى بسیار اعلى قرار دادند و قاريان  آن

شدند و از اين رو  نشستند و مشغول قرائت مى اطراف مى قرآن،

 نامیدند.« بیت المصحف»جا را  آن

که حكّام سابق فارس، براى نماز  رسد آن و چیز ديگرى که به نظر مى

شدند و اين ساختمان وسط، مخصوص اقامه نماز  جمعه حاضر مى

 اللَّه اعلم. آنان بوده است.

 

 225نبوت، ص: 

  خطّ على علیه السالم و عثمان در مسجد جامع عتیقوجود قرآن به 

شده، قرآنى خطّى به خطّ  جا نگهدارى مى از قرآنهايى که در آن

عثمان خلیفه سوّم بوده که گويند اثر خون او که هنگام قتلش بر آن 

اى که از کتاب  چكیده بود، وجود داشته و به همین جهت در ترجمه

اى اين  چاپ شده، در نسخه« ار مزارهز»شده و به نام « شدّ االزار»

 نامیده شده.« دفتر عثمان»خداى خانه، قبر عثمان و در نسخه ديگر، 
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همچنین قرآنهاى خطّى از امیرالمؤمنین على و ائمّه اطهار علیهم 

 السالم وجود داشته است.

هاى خطّى بسیار  از قرآنهاى خطّى سابق، يكى دو جلد از سى پاره

الکارى و بعضى از خطوط آن با طال نوشته اعلى که مذهّب و ط

شود. امروزه اين  شده، در مسجد باقى مانده و از آنها نگهدارى مى

که از  -بنا را کتابخانه و محلّ نگاهدارى سنگ محراب قديمى مسجد

 اند. قرار داده -اى دارد لحاظ باستانى اهمّیّت فوق العاده

روى سنگهاى ازاره  نماى خارجى خداى خانه، همه از سنگ ساخته و

و سر ستونهاى آن به شكل مقرنس، حجّارى گرديده و خطهاى 

شناسى اهمّیّتى دارد. اين قسمت از مسجد  اسلیمى آن از نظر باستان

 شناسى تعمیر و ساخته شد. به وسیله اداره اوقاف و باستان

براى ترمیم خرابیها، مرمّت و ساختن مسجد، معماران و بنّاهاى کار 

اى را بنّا و معمارى مخصوص بود.  دخالت نمودند و هر گوشهآزموده 

 که از دوباره کارى و بى رويّه کارى جلوگیرى شود، براى اين

 226نبوت، ص: 
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آقاى حاج جالل رجا  1335حضرت آية اللَّه شهید دستغیب از سال 

را رسماً به نام معمار مسجد جامع عتیق انتخاب و فرمود کلّیّه کارهاى 

مسجد زير نظر ايشان انجام گیرد و صدق و صفاى ايشان بازسازى 

اى از خلوص نیّت آن شهید بزرگوار است که سالیان دراز براى  رشته

خدا کلّیّه کارهاى شهید دستغیب را بدون خستگى انجام داد و در 

 خیرات آن بزرگوار، ايشان هم سهمى بسزا دارند و به گفته خودشان:

 اند. احسن از خداى بزرگ دريافت نمودهاجرو مزد کارها را به نحو 

از کارهاى اساسى ديگر که انجام شده قسمت معظم خاکهاى پشت 

بامها که ممكن بود باز باعث خرابى گردد از پشت بامها برداشته شد و 

 اند. کلّیّه بامها را قیر اندود و اسفالت نموده

  بازديد مستمر از قسمتهاى مختلف مسجد جامع عتیق

ید بزرگوار اين بود که اين مسجد به خاطر وسعت و نظر شه

کند که همیشه از قسمتهاى مختلف آن بازديد  اش ايجاب مى بزرگى

به عمل آيد و تعمیرات الزم و فورى انجام شود که باز به آن صورت 

 در نیايد.
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از موقوفات مسجد، تنها تعدادى دکّان باقیمانده و کلّیّه موقوفات آن 

در سالهايى که مسجد متروك مانده بود، از بین رفته و تعدادى 

دکّان در جنب مسجد واقع شده بود که در بازسازى صحن مطهر 

احمد بن موسى علیه السالم از بین رفته، سزاوار است متصدّيان 

قوفات مسجد اقدام الزم نموده و نگذارند مسؤول نسبت به ترمیم مو

 -زحمات آن عالم ربّانى

 227نبوت، ص: 

دوباره در اثر بى توجّهى  -که عمرى را صرف احیا و مرمّت آن نمود

 به صورت اوّلیّه در آيد.

  اى از شاه عبّاس صفوى منبر چهل پلّه

از چیزهاى مشهور مسجد جامع عتیق، منبرى است که داراى سیزده 

هاى بیشترى بوده که از بین رفته  ه بوده و شايد روز اوّل داراى پلّهپلّ

باشد که در زمان شاه  مى« منبر چهل پلّه»است؛ چون منبر، مشهور به 

عبّاس صفوى ساخته شده و در زير اين منبر گويا محلّ دفن بانويى با 

 باشد. اخالص مى
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کند،  چون عمرو بن لیث صفّارى خواست مسجد را بنا»گويند: 

معماران تعدادى چوب سرو خواستند که براى استحكام ديوارها در 

ساختمان به کار ببرند. چنین سروهايى را در باغ بانويى که در 

سروستان فارس قرار داشت پیدا کردند. وقتى به او اطّالع دادند که 

خواهد سروهاى اين باغ را براى ساختمان مسجد بخرد. او  شاه، مى

دستور داد کلّیّه درختان سرو را بريده و به مسجد با کمال رغبت 

جامع حمل کردند. هر چه به او اصرار شد که قیمت آنها را دريافت 

کند، دريافت وجه را موکول به بعد از به کار رفتن چوبها در مسجد 

نمود. بعد از اتمام کار، هر چه به او پیشنهاد پذيرفتن قیمت چوبهايش 

فا به اين نمود که بعد از مردن، او را در را کردند، نپذيرفت و اکت

اللَّه  اى از مسجد دفن کنند و شايد زير اين منبر، قبر او باشد، گوشه

 اعلم.

 

 228نبوت، ص: 

  مدرسه علمیّه حكیم -3

سال قبل، مردى حكیم و دانشمند از خانواده عصمت  325در 

د وطهارت، از اجداد پاك شهیدآيةاللَّه دستغیب در کنار مرق
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بزرگوارانى چون: حضرت سیّد میراحمد علیه السالم و حضرت سیّد 

میرمحمّد علیه السالم براى ترويج دين جدّ بزرگوارش، مدرسه 

اى هم جلو آن  که باغچه -مترمربع 3500اى به مساحت  علمیّه

با سبك و نقشه آبرومندى بنا نهاد. طرز ساختمان مدرسه  -بوده

نور کاملًا روشن و سه سمت آن از ها از لحاظ  طورى است که حجره

 شوند. مند مى پرتو مستقیم خورشید کاملًا بهره

و  6* 4و هشت حجره  4* 3اين مدرسه، داراى چهارده حجره 

و چهار مدرس بزرگ در چهار گوشه  4* 58چهار حجره دو طبقه 

ضلعى منظّم و نمازخانه، ساخته و در  8مدرسه به شكل کثیر االضالع 

ن علم و معرفت قرار گرفته بود و علما و بزرگانى از اين اختیار طالبا

مدرسه برخاستند که در زمان خود، روشنى بخش شهر و ديار خود 

 بودند.

اين مدرسه نیز مانند بناهاى دينى ديگر، به مرور مخصوصاً دوران 

که تحصیل علوم دينى را جزء خرافات وارتجاع  -سلطنت پهلوى

اى پر از خاك و  از بى توجّهى، به بیغوله از بین رفته و -دانستند مى

اى تبديل شده بود! اکثر طاقها و ضربیهاى جلو  خاشاك و تل نخاله

  را به ها شكسته و عوامل مختلف از زلزله، باران و برف آن حجره
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 229نبوت، ص: 

در آورده بود و  -که هیچ قابل استفاده نبود -ساختمانى متروکه

تنها در يك گوشه از مدرسه در يكى از اتاقهاى هشتى که نصف آن تا 

اى چون بناى  زير سقف پر از کثافات بود، پیرمرد شكسته و خرد شده

کرد و در فصل تابستان هم  جا زندگى مى مدرسه، با االغش در آن

ى مسكن در وسط حیاط چادر زده و چند ماهى چند نفر از فقراى ب

 کردند و بین مردم به گداخانه مشهور شده بود. زندگى مى

از برکت تمدّن آريا مهرى، روزگار اين مدرسه چون روزگار 

کس حاضر به ترمیم و احیاى  خودشان، چنان تاريك شده بود که هیچ

الم جزء آن نبود و در بازسازى صحن مطهّر احمد بن موسى علیه الس

 نقشه بود که بايد خراب بشود.

پذيرفت،  در اين ايّام که بازسازى مسجد جامع عتیق کم کم خاتمه مى

شهید واال مقام، موقع شناس و متوجّه، تصمیم گرفت وقت خود را 

جا را هم سرو سامانى  نمايد و آن« مدرسه حكیم»صرف بازسازى 

عه احتیاج مبرم به بدهد و کاملًا به موقع متوجّه شده بود که جام

 طلّاب علوم دينى و علماى گرانقدر دارد.
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در شهرى که روزى دارالعلم بود و مرکز استانى وسیع و آباديها، 

شهرها و دهات آن احتیاج به مبلّغ و عالم علوم دينى دارند، تعداد 

 رسید. هاى آن به صد نفر هم نمى طلبه

ذکاوتى که خداوند در آن عالم مجاهد، گرانقدر، پر مايه، با هوش و 

 نهاد او ذخیره فرموده بود، دريافت که هر چه زودتر بايد اين خأل را

 230نبوت، ص: 

که از بى عالمى در اجتماع به وجود آمده پر نمود، مخصوصاً بعد از 

احتیاج به  -که شالوده انقالب اسالمى ريخته شد -42خرداد سال 

هر چه بیشتر آنان را  تر گرديد و وجود طلّاب علوم دينى، ملموس

مرتّب در محافل  50تا  42دانست. بین سالهاى  تر مى ضرورى و الزم

فرمود و از علماى اعالم  و مجالس، اين کمبود را گوشزد و بازگو مى

طلبید، در اين باره فكرى نموده،  و روحانیّون، استمداد و کمك مى

 تصمیمى بگیرند.

دادند که  ايشان اطاّلع مى وقتى از اطراف و روستاهاى دور دست به

جا نفوذ نموده و  محلّشان مبلّغ ندارد و گروههاى منحرف در آن

کنند و براى اطّالع از امور دينى، به  مردم ساده را از راه منحرف مى

عالم دسترسى ندارند، سخت در رنج بود و احساس مسؤولیّت نموده، 
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دانست و  مىخود را در مقابل شرع مقدّس و امام عصر )عج( مسؤول 

معتقد بود که اگر به موقع اقدام نشود، زيان و خسران آن 

 50ناپذير خواهد بود، از اين رو، در ماه مبارك رمضان سال  جبران

هجرى شمسى، به مدّت يك ماه تمام، همّ خود را صرف تبلیغ و 

تشويق مردم براى ترمیم و احیاى مدرسه حكیم نمود و پولهايى هم 

ولى در اثر خرابى و بى ارزشى آن، مخصوصاً جمع آورى نمودند، 

که در طرح خرابى هم بود، بازسازى آن از طرف دوستان و  براى اين

يارانش به سردى و تعلّل رو به رو شد، ايشان متأثّر و ناراحت گرديد 

که در  از فراز منبر، بر سر آنان فرياد کشید و بى اختیار بر کسانى

 اين امر

 231نبوت، ص: 

 کردند، نفرين نمود. ر شكنى مىمهم، کا

چون عقیده دوستان بر اين بود که اگر در زمین مسطّحى بخواهند 

شود  تر و زودتر قابل استفاده مى اى بسازند، کاملًا با صرفه مدرسه

بردارى مسجد جامع عبرت گرفته بودند،  که از نخاله مخصوصاً کسانى

 م بروند.شدند نزديك مدرسه مخروبه وبیغوله حكی حاضر نمى
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باألخره تأثّر و ناراحتى آن عزيز بزرگوار براى دوستانش غیرقابل 

تحمّل بود، از اين جهت تصمیم گرفتند به هر قیمت شده و با هر 

زحمت و ناراحتى، تن داده و خواسته ايشان را فراهم کنند، اين بود 

که بعد از ماه مبارك رمضان، مشغول به کار شدند. اوّل با 

کشى، مدرسه را آماده بنّايى وتعمیر نمودند.  نخالهخاکبردارى و

سنگهاى ازاره مدرسه تعويض شد؛ سنگهاى نو و زنده از کوه،  کلّیّه

 خريدارى و در مدرسه به اندازه الزم تراشیده و نصب گرديد.

ها که طاقهايشان فرو ريخته بود، به سبك اوّلیّه طاق  داخل حجره

 10* 10مان طرز اوّل باکاشیهاى هاراباه پايین حجره شد وقسمت زده

که به کلّى از بین رفته و  -تعمیر و مرمّت نموده، سر درب مدرسه

را با چوبها و تیر آهنهايى سرپا نگه داشته بودند و بسیار خطرناك  آن

خراب و يكى از اتاقهاى هشتى که رو به روى صحن مطهر  -بود

رب مدرسه احمد بن موسى علیهما السالم بود، ساخته و به سر د

را  اختصاص داده شد و سر درب سابق را مدرس و حجره و کنار آن

هاى مدرسه به کلّى از نو ساخته  آشپزخانه ساختند. دربها و پنجره

  که -شد. حوض مدرسه

 232نبوت، ص: 
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از  -اى در آمده بود گودالى از آب آلوده و به وضع بسیار زننده

 بین برده و حوض بزرگ و آبرومندى جاى آن ساخته شد.

شهید بزرگوار اصرار داشتند که بايد وسايل رفاهى براى طلّاب اين 

مدرسه از هر جهت فراهم شود، مخصوصاً ساختن حمّام جهت طلّاب 

یده ايشان بر اين بود که طلبه نبايد دانستند و عق را بسیار ضرورى مى

بدون طهارت سر درس برود و چون محلّى براى اين کار نبود، به 

ناچار زير يكى از اتاقها، سردابى احداث و با خاکبردارى و محكم 

 کارى فوق العاده، چند دوش حمّام بنا نمودند.

که خود عمرى را در  -از کارهاى ابتكارى آن عالم رؤوف و دلسوز

ايجاد آشپزخانه  -ايت سختى در گوشه مدارس به سر برده بودنه

مرتّب بود که حدّاقل شبانه روز يك وعده غذاى گرم به طلّاب داده 

شود. تا آن زمان چنین چیزى در مدرسه سابقه نداشت. اين دستور، 

عملى شد و آشپزخانه مرتّبى در کنار سر درب سابق مدرسه، ساخته 

ل روزانه يك وعده غذاى گرم به طلّاب داده و از همان موقع تا به حا

 شود. مى

جا را قیردامر  براى جلوگیرى ازخرابى مجدّد مدرسه، پشت بام آن

 نموده و از نفوذ برف و باران کاملًا جلوگیرى به عمل آمده است.
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آجرهاى ديوارهاى داخل مدرسه که بسیار کثیف و سیاه شده بود، 

صورت آبرومندى در  آجر، نقّاشى و بهبعد از سايیدن، آنها را با رنگ 

 آوردند.

  کف مدرسه را با کاشیهاى موزايیك هم رنگ ديوارها فرش نموده

 233نبوت، ص: 

به  -که تا زير سقف پر از نخاله و پهن بود -و يكى از هشتیها را

کتابخانه مدرسه اختصاص داده که با وضع بسیار جالب و 

تبديل شد.  -مند است هکه از روشنايى کامل بهر -آبرومندى

مدرسه داراى آبريز و وضوخانه و محلّ لباسشويى مرتّب و تمیز بوده 

هاى متعدّد در چهار گوشه آن، احداث شده که در تابستان  و باغچه

 شود. چنانچه گلكارى شود، بسیار آبرومند و باصفا مى

کلّیّه وسايل رفاهى طلّاب محترم از فرش، تختخواب، تشك، پتو، 

 بخارى و ديگر وسايل مورد احتیاج مرتّب است. پنكه،

شهید آية اللَّه دستغیب به موازات تعمیر ساختمان مدرسه، از جوانان 

با استعداد که قابلیّت طلبه شدن را داشتند، ثبت نام نموده و هر 

شد، چند نفر از آنان را در  حجره از مدرسه که تعمیر و آماده مى
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چه از نظر مدرّسین با تجربه و چه  -تّبجا جا داده و با وسايل مر آن

طورى که  شد، به در اختیارشان گذارده مى -از نظر وسايل زندگى

اى که  عدّه -که تعمیرات کلّى انجام پذيرفت -در مدّت دو سال

واقعاً قابلیّت تحصیل را داشتند، به تحصیل علوم دينى مشغول شدند 

ن سال اوّل به عهده و خود آن بزرگوار رسماً درس اخالق را از هما

گرفتند و بیانات و راهنمايیهاى آن عالم ربّانى، طلّاب با تقوا و 

شايسته در جمهورى اسالمى به جامعه، تحويل و از برکت سعى و 

کوشش ايشان و خود طلّاب، قسمتى از احتیاجات تبلیغى و ارشادى 

 مردم منطقه برطرف شد.

  ب با سعىامید است که طلّاب عزيز مدارس شهید دستغی

 234نبوت، ص: 

و کوشش فوق العاده، مدارج عالى را طى نموده و هرکدام، خود 

اى ايجاد و  راه و رسم آن شهید را دنبال کنند و هرکدام مدرسه

طلّاب ارزشمندى تربیت نمايند و به وظیفه شرعى و اسالمى خود 

 عمل نموده و به آرزوهاى آن شهید گرانقدر، جامه عمل بپوشند.

ام تعمیر مدرسه و ساختمان آن، با مراجعت آية اللَّه زاده مكرّم اتم

حجّة االسالم آقاى سیّد محمّدهاشم دستغیب از نجف اشرف مواجه 
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شد. ايشان به تدريج قبول مسؤولیّت نموده و سرپرستى مدرسه را به 

 عهده گرفتند و با جدّيّت و پشتكار، به تدريس مشغول شدند.

وار مسؤولیّت امور شهر و امامت جمعه را به از وقتى که شهید بزرگ

رسیدند، ايشان به نحو احسن، در  عهده گرفتند و کمتر به مدرسه مى

اى در کار مدرسه پیش  پیشبرد طلّاب، اقدام مؤثّر نمودند و هیچ وقفه

 نیامد.

اى آهنین در مدّت دو سال، يك ويرانه  بلى، با هزينه سنگین و اراده

که بزرگترين خدمت  -وبه، به يك مدرسه نمونهمتروکه و بیغوله مخر

وسیله بزرگ مردى که عمرى سوخت و به  به -به خلق و جامعه است

هر سختى تن در داد، انجام پذيرفت و جا دارد که هزاران بار انسان 

 «.بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» ،«بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» فرياد برآورد:

 لطف خداوندخطرات جانى و مرتفع شدن آنها به 

  شود که هنگام مرمّت و بازسازى جا يادآورى مى در اين

 235نبوت، ص: 

مسجد جامع عتیق و مدرسه علمیّه حكیم، همچنین مدرسه علمیّه 

شهید دستغیب، خطرات جانى چندى به وقوع پیوست که خداى 
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بزرگ و مهربان، نخواست روح لطیف و انسان دوست آن سیّد 

زهرا علیها السالم آزرده شود وهمگى بزرگوار وذرّيه حضرت 

 بحمداللَّه به سهل وآسانى برطرف شد.

 هايى از ترحّم خداوند نمونه

اى از ترحّم خداوند را در شرح شبستان شمالى مسجد  نمونه -1

هنگام خراب شدن چند سقف در موقعى که کسى در شبستان نبود، 

که چند دقیقه قبل از آن، مرحوم حجّة  قبلًا شرح داده شد، در حالى

اى مشغول ذکر و دعا  االسالم حاج حجّتى کنار همان طاقها و با عدّه

که مجلس تمام و ايشان از شبستان خارج  بودند و به مجرد اين

 ريزد. شود، طاقها فرو مى مى

که  -تر در مدرسه حكیم پیش آمد. در دوّمین سال از اين عجیب -2

فصل زمستان که به سر آمد، مالحظه  -هنوز تعمیرات ادامه داشت

شد اتاقهايى در طرف سمت شرق مدرسه، در اثر بارندگى، دوباره 

شده و ممكن است باز به خرابى قسمتى از کاملًا خیس و مرطوب 

مدرسه بینجامد، از اين جهت، تصمیم گرفته شد با مذاکره با همسايه 

که منزل ايشان سه متر و بیشتر از سطح مدرسه بلندتر و  -مدرسه

ايشان راراضى  -شد آب باران و آب باغچه کاملًا سرازير مدرسه مى
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خاکبردارى نموده و  چهار متر -نموده تا کف حیاط خود را تا سه

 پشت ديوار

 236نبوت، ص: 

مدرسه را قیر دامر و سپس به طرز اوّلیّه بازسازى کند. اين کار 

شروع شد و چند روز خاکبردارى پشت ديوار انجام گرفت و زير 

ديوار مجاور مدرسه به کلّى خالى شد و تنها به وسیله چند چوب که 

متر و بلندى پنج متر و  حايل آن نموده بودند، ديوار به طول هشت

 متر در دست تعمیر و قیر اندود گرديد. 0/ 5عرض 

بعد از ظهر بود که ناگهان ديده شد آشپز مدرسه ديگ بزرگ 

خوراك پزى را داخل حوض مدرسه نموده و ديگ پر از آب را هر 

آيد، بى  کند، از عهده بیرون آوردن از حوض بر نمى چه کوشش مى

اختیار فرياد زده شد: بنّا و کارگرها به کمك آشپز بشتابند. اين صدا 

نّا ايجاد تحرّك کرد که به مدّت چند چنان حرکتى در کارگران و ب

ثانیه خود را به حوض مدرسه و آشپز رسانند. در همین فاصله چند 

اى، به يك باره چند ديوار فرو ريخت و بحمداللَّه همگى از يك  لحظه

که  -مرگ حتمى جان سالم به در بردند و از يك فاجعه دردناك

به خیر و  -ندممكن بود اثرش مدّتها در همگى ايجاد ناراحتى ک
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خوشى گذشت و خداى بزرگ نخواست روح لطیف آن عالم ربّانى از 

اين واقعه متأثّر شود، در حالى که نه بنا بود آشپز، ديگ بزرگ را 

داخل حوض کند و نه بنا بود کارگرهاى بنّا آن هم همگى در يك 

لحظه با هم به کمك آشپز بروند، اين کار جز به خواست و اراده 

جاست که انسان در  تواند باشد. و اين ز ديگرى نمىخداوند، چی

يابد تمام هستى و وجودش در گرو اراده پروردگار توانا و  مى

 بیناست که هر چه اراده فرمايد، اگر تمام بشر

 237نبوت، ص: 

 پشت به پشت يكديگر باشند، قادر به جلوگیرى از اراده او نیستند.

  میّهامتیاز مدرسه حكیم بر ساير مدارس عل

آنچه بعد از تكمیل و اتمام تعمیرات مدرسه حكیم دوستان متوجّه 

که در ابتداى کار و قبل از آن هرگز متوجّه نشده بودند که  شدند اين

اين مدرسه در اثر مجاورت با حرم مطهّر حضرت احمد بن موسى 

رت محمّد بن موسى علیه شاهچراغ علیه السالم و حرم مطهّر حض

باشد که ديگر  السالم در چه موقعیّت ممتازى از حیث معنويّات مى

مدارس شیراز چنین امتیازى را ندارند و دوستان متوجّه شدند که 

توانستند  قبل از تعمیرات تا چه اندازه در اشتباه بودند و آن روز نمى
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ه آن شهید نظر آن عالم ربّانى و بزرگوار را تشخیص بدهند. عقید

بزرگوار اين بود که طلبه بايد مرتّب با مراکز دينى و تربیتى در 

ارتباط بوده و از برکت قبور متبرکه به خود سازى و طىّ طريق 

آدمیّت را به نحو احسن در حرکت روزانه خود مدّ نظر داشته باشد؛ 

اگر چه ممكن بود در بهترين خیابانهاى شیراز، بهترين مدرسه را 

ى هرگز اين موقعیّت فعلى را براى طلّاب ارجمند نداشت ساخت، ول

و چه بسا در برخورد مرتّب با منكرات در خیابانهاى شهر، آن روح 

 لطیف و روحانى را کمتر به دست بیاورند.

خداوند رحمت بى پايان خود را به روان پاك آن شهید بزرگوار 

ت و در کرد، تنها خدا را در نظر داش نازل فرمايد که هرچه مى

 کرد. پافشارى مى -که فقط و فقط براى خدا بود -تشخیص خود

 238نبوت، ص: 

طور که قبلًا يادآور شديم، به موازات تعمیرات و تكمیل مدرسه  همان

حكیم، طلّاب علوم دينى هم مشغول به کار شدند و هر روز که کار 

 شد، چند رسید و آماده استفاده مى اى به اتمام مى تعمیرات حجره

جا با فراهم بودن وسايل ضرورى،  مند در آن نفر از طلّاب عالقه

طورى که وقتى کلّیّه  شدند به مشغول فراگیرى علوم دينى مى
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ها پر از طلّاب با استعداد  تعمیرات مدرسه انجام پذيرفت، تمام حجره

و درس خوان بود، ولى در اثر تبلیغات آن دلسوز جامعه، تقاضاى 

رسید و شهید آية اللَّه دستغیب که بعد از  مى زيادى براى طلبه شدن

يك دوره چند ساله زحمت و ارشاد وتقاضاى فوق العاده براى طلبه 

شدن جوانان با استعداد نموده بود، نتوانست بر خود هموار کند که 

در اثر نداشتن محل و جا از تقاضاى آنان چشم پوشى نموده و از 

 پذيرش آنان صرف نظر نمايد.

  ه شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهللمدرس -4

با امتیازاتى که براى طلّاب مدرسه حكیم فراهم شده بود وتشويقاتى 

خوان درنظر گرفته بودند از قبیل  که براى طلّاب با استعداد ودرس

که هر  تهیّه خانه و کمك به آنانى که مايل بودند متأهّل شوند و اين

خوان را به مشهد مقدّس براى  ساله تعدادى از طلّاب ممتاز و درس

زيارت قبر ثامن االئمّه علیه السالم بردن و حقوق مكفى که طلّاب 

تر به درس خواندن بپردازند و ديگر امتیازات  بتوانند با خیال راحت

بود که هجوم طلّاب جديد به مدرسه حكیم را به دنبال داشت و 

  طولى

 239نبوت، ص: 
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ار مشكل شده، از پذيرش طلّاب نكشید که از نظر جا و مكان دچ

طور که عرض شد، حضرت  جديد، جلوگیرى به عمل آمد، ولى همان

آية اللَّه دستغیب به هیچ وجه راضى نشد که اين طلّاب جديد را 

پذيرش نكند؛ زيرا عقیده ايشان بر اين بود حال که جوانان با 

ا اند يك سلسله منافع و درآمدهاى ديگر را ره استعداد حاضر شده

نموده و با زحمت طلبگى بسازند و احتیاجات ضرورى و الزم را از 

لحاظ مشكالت دينى برطرف کنند، چنانچه آنان را نپذيرد، 

مسؤولیّت الهى متوجّه ايشان است. اين بود که دستور فرمود چند 

طور موقّت، طلّاب جديد در  خانه در محلّه سرباغ خريدارى شود و به

غول درس خواندن شوند تا بعداً فكر اساسى جا اسكان يابند و مش آن

اى که خريدارى شد، خانه مرحوم  براى آنان بشود. از جمله خانه

 حاج محمّدحسن ايمانیه بود که قبلًا ذکر خیر ايشان رفت.

گويى اين خانه هم در اثر عبادات و اخالص آن مرد با تقوا و 

یت دينى، تبديل پرهیزگار، قابلیّت پیدا کرده بود تا به يك محلّ ترب

جا مشغول شدند و چند خانه مجاور همین  شود. مدّتى طلّاب در آن

خانه نیز خريدارى و تصمیم گرفته شد آنها را خراب و به صورت يك 

 مدرسه علمیّه در آيند.
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ها، خدمت شهید بزرگوار پیشنهاد  در اثر کوچه پس کوچه بودن خانه

ديگرى را که براى  ها صرف نظر نموده، محلّ شد که از اين خانه

  بردن مصالح ساختمانى آسانتر باشد در نظر بگیرند، ولى ايشان

 240نبوت، ص: 

موقعیّت محل را مناسب دانسته و صالح دانست که همان کوچه پس 

تر است، هر چند مخارج زيادترى را به  ها براى طلّاب، با ارزش کوچه

 دنبال داشته باشد.

تهاى زياد، تصمیم گرفتند دست به کار باألخره، بعد از شور و مشور

شده و هرچه زودتر، مدرسه آبرومندى را بسازند. جناب آقاى حاج 

جالل رجا معمار مسجد جامع عتیق به کمك دامادشان جناب آقاى 

جمشید فیضابى، نقشه بسیار جالبى را تهیّه و ساختمانى را که از هر 

مودند و با تصويب نظر، صورت مدرسه طلّاب را داشته باشد، ارائه ن

ها شروع شد و طلّاب عزيز در  شهید ارجمند، کار خراب کردن خانه

چند خانه جا داده شدند تا آنان به موازات ساختمان مدرسه، از 

 درس خواندن عقب نمانند.

مدرسه شهید آية اللَّه دستغیب )خانه ايمانیه( در مساحتى حدود 

وردن مصالح ساختمانى که براى آ مترمربع ساخته شد، با اين 1600
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از قبیل: تیر آهنهاى ده و دوازده مترى و ديگر مصالح، زحمت 

شد که مصالحى را چندين بار  اى کشیده شد؛ گاه مى العاده فوق

رسید، با اين وصف تشويق و  کردند تا به مدرسه مى جا مى جابه

 کرد. ترغیب آن پدر روحانى، از خسته شدن مسؤولین جلوگیرى مى

تر بود که با  متر از سطح کوچه پايین 2/ 5مدرسه تقريباً  سطح حیاط

حمل مقدار زيادى ماسه و مخلوط، کف مدرسه، همسطح کوچه 

  جا استفاده نموده گرديد و در بعضى جاهاى مدرسه، از گودى آن

 241نبوت، ص: 

 و سردابهايى براى ضروريّات مدرسه اختصاص داده شد.

  رحمه اهللاتمام ساخت مدرسه شهید دستغیب 

* 3هاى  اى دو طبقه که در چهار سمت آن حجره سرانجام، مدرسه

حاوى حدود هشتاد حجره و دو مدرس بزرگ  6* 3/ 5و  4

 وآبرومند درشمال و جنوب مدرسه بود، ساخته شد.

اين مدرسه، داراى حمّام، رختشوى خانه، آشپزخانه و همچنین 

ساخته شده. مدرسه،  کتابخانه با قفسه بنديهاى منظّم و آبرومند

 افزايد. هايى است که بر زيبايى آن مى داراى حوض بزرگ و باغچه
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اى که در اين مدرسه آماده و قابل استفاده شد، تحويل  اوّلین حجره

شهید عزيز و گرانقدر سیّدمحمّدتقى دستغیب نوه شهید آية اللَّه 

دستغیب و فرزند جناب حجّة االسالم و المسلمین آقاى حاج 

سیّدمحمّدهاشم دستغیب گرديد که به اتّفاق برادر ارجمندشان جناب 

غیب در اين حجره مشغول فراگیرى علوم نقى دست آقاى سیّدعلى

دينى شدند و بعداً که ديگر طلّاب پذيرفته شدند، از وجود ايشان 

بردند و حضورشان در اين مدرسه، باعث تشويق و  استفاده کامل مى

 شد. ترغیب ديگران مى

  افتتاح مدرسه با حضور آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل

کار ساختمان مدرسه هنوز تمام  وقتى به حضور آية اللَّه عرض شد

  ها کاملًا تكمیل و قابل استفاده است، با يك نشده ولى حجره

 242نبوت، ص: 

 دنیا شوق و شكرگزارى، فرمود:

کنیم و طلّاب مشغول به درس شوند، کار  مدرسه را افتتاح مى»

 «.ساختمان را هم انجام دهید
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رى شمسى، هج 1360اين بود که در روز پانزدهم شعبان سال 

که باز وجودشان منشأ خیر شده بود،  مدرسه رسماً افتتاح شد و از اين

 خداى را فراوان شكرگزارى نمود.

  آخرين درس اخالق از معلّم اخالق

مدّتها بود که در اثر گرفتاريهاى گوناگون، حضرت آية اللَّه نتوانسته 

که کار ساختمان  بود به ساختمان مدرسه سرکشى نمايد و علّت اين

هم قدرى طوالنى شد، همین جهت بود. روز پانزدهم شعبان، مدرسه 

با سخنرانى اخالقى آن معلّم اخالق افتتاح شد و طلّابى که در آن 

تند، براى اوّلین و آخرين بار سخنان درر بار آن روز حضور داش

اى از آن همه خرمن علم و معرفت  عالم ربّانى را شنیدند و توشه

ذخیره  -که بايد سالیان دراز طىّ طريق نمايند -براى راه طوالنى

خود ساختند و اينك با يك دنیا تأثّر، جمالت و بیانات ايشان را بازگو 

 ريزند. و اشك حسرت از ديده فرو مى

خدايا! چه حكمتى در کار است که يك فرد، اين همه در قلوب 

تر، درد  گیرد وهرچه گذشت زمان طوالنى واعماق دلها جا مى

 شود. تر مى تر و زجر دهنده حسرت و ناراحتى و بار فراقش سنگین

 خدايا! تو شاهد و گواهى که اين همه عالقه به خاطر تو است.
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 243نبوت، ص: 

که عمرى هر نفسش به ياد تو و براى تو سپرى شد، پس  بزرگ مردى

جا دارد که هر آن، او را غريق رحمت بى منتهايت فرموده و او را 

 پاداشى بس نیكو دهى.

 هاى نبرد حضور طلّاب جوان در جبهه

جايى که نیت شهید بزرگوار براى خوب تربیت شدن طلّاب،  از آن

ر اندك، بهره زيادى از ايمان زياد مؤثّر بود، جوانان در مدّت بسیا

طورى که چند نفر سر از پا نشناخته و خود را به جبهه جنگ  بردند به

رسانده و به تشويق و تقويت روحى جوانان براى جهاد در راه خدا 

طورى که همیشه در  پرداخته و چند نفر از آنان نیز شهید شدند، به

آن بزرگوار در اين دو سال جنگ، بین بیست تا چهل نفر از طلّاب 

ها بودند و تاکنون بیش از ده نفر شهید و چند نفر نیز زخمى  جبهه

 اند. شده

  مسجد الرضا علیه السالم -5
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شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل بعد از شروع به ساختمان مسجد 

جامع عتیق و پیشرفت اساسى در کار ساختمان اين مسجد، پیوسته 

 نمودند. مسجد تشويق و ترغیب مىمردم را به تعمیر و ساختن 

  محقّق شدن پیش بینى شهید دستغیب رحمه اهلل

  روزى که مسجد مملوّ از مردم»فرمود:  آن عالم ربّانى و با تقوا مى

 244نبوت، ص: 

براى خاکبردارى و تنظیف مسجد بود و با جدّيّت و سعى و کوشش، 

ه نظرم آمد و دويدند، اين حديث از پیغمبر اکرم ب به هر طرف مى

که  روى منبر هم عنوان کردم که روزى پیغمبر گرامى هنگامى

مسلمین مشغول حفر خندق به دور مدينه بودند، ابزارى که در دست 

آن حضرت بود، به سنگى خورد و نورى ساطع شد، پیغمبر صلى اهلل 

 علیه و آله فرمود:

سلمین در اين نور ديدم که کاخهاى سالطین ايران و روم به دست م

افتاده، بنده هم اين شور و شوق را که در مردم ديدم، حس کردم 

بعد از سالها که مردم از مسجد و معبد رو گردان و حكومت بیست 

داد تا به مساجد و معابد  ساله کفر پیشه پهلوى، به مردم فرصت نمى
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خود برسند، اکنون که آن دستگاه سرنگون گرديده، ديرى نخواهد 

مساجد شیراز، تعمیر و آباد و مساجد متعدّدى در اين  پايید که کلّیّه

 «.طور هم شد( شهر ساخته خواهد شد )و همین

 همّت و تالش مردم در عمران و تعمیر مساجد شیراز

بعد از شروع مسجد جامع، ديگر مساجد ويرانه و خرابه نیز رو به 

آبادى گذاشت و مردم همّت نموده، مساجد و معابد را از آن صورت 

متروکه بیرون آورده، مساجد آباد و آبرومندى بنا نمودند، 

زدند که پیغمبر  طور که در آن روز به پیغمبر گرامى طعنه مى همان

کند،  که از ترس، به دور خود و شهر مدينه، خندق حفر مى در حالى

 دهد. نويد تسخیر کاخهاى سالطین با اقتدار روم و ايران را مى

 وى منبر اين مطلب را اظهار نموده بود،وقتى شهید بزرگوار هم ر

 245نبوت، ص: 

ديدند، قدرى به سخن  اى که وضع ناهنجار مسجد جامع را مى عدّه

نگريستند! ولى مدّتى نگذشت که اين پیش  ايشان با ديده تمسخر مى

بینى ايشان تحقّق يافت و در شیراز، مساجد زيادى تعمیر و ساخته 
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شد مخصوصاً بعد از مسجد جامع به وسیله خود ايشان تعداد زيادى 

 گرديد. مسجد، ساخته و تعمیر

مسجد الرضا »از جمله مسجدى که شخصاً در ساختن آن اقدام نمود 

 است.« علیه السالم

خاطر دارم بعضى از اوقات که در خدمت آن بزرگوار بوديم واز  به

در حرکت  173 رو به خیابان قصرالدشت 172خان زند خیابان لطف على

ز جمعیّت جوانان که همیشه مملوّ ا -بوديم، ايشان از چهار راه مشیر

و چند صد متر باالتر، چهار راه خیرات،  -براى رفتن به سینما بودند

شد، سپس در چهار راه پمپ  باز با جمعیّتى اين چنین رو به رو مى

را به سینما  بنزين به سینماى ديگرى که روزى حسینیه بوده و آن

 نمود، با حسرت و ناراحتى، مطالبى تبديل کرده بودند برخورد مى

فرمود. هنوز گفتارشان تمام نشده بود که به چهار راه سینما  مى

رسیدند و باز جمعیّتى را در کنار خیابان زير آفتاب  سعدى مى

 نمود. سوزان جلو سینما مشاهده مى

جا که به دو  کرد از چهار راه مشیر تا اين بعضى از اوقات سؤال مى

 صد يا چهارصد متر،اند، هر سی رسد، چهار سینما ساخته کیلومتر نمى
                                                 

 و( 1)  172
ُده َاشد -(2)  173  .ِّمكن است اين اسام ، َعد از انقالب تغيري ك
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______________________________ 
 ( و1)

 ممكن است اين اسامى، بعد از انقالب تغییر کرده باشد. -(2)

 246نبوت، ص: 

يك سینما. بگويید ببینم چند مسجد و چند کتابخانه در اين خیابان 

ايد؟ شنونده مجبور بود بگويد: آقا يك مسجد و يك کتابخانه از  ديده

 اوّل فلكه مشیر تا فلكه قصرالدشت وجود ندارد.

گذاشت که هر  اين موضوع در نظر آن شهید به قدرى اثر منفى مى

که با  -منبر طىّ يك سخنرانىآمد، روى  وقت مناسبى به دست مى

فرمود و  اين وضع را بازگو مى -يك دنیا حسرت و اندوه همراه بود

نمود که شنونده را تحت تأثیر قرار  مطالب را چنان با حسرت ادا مى

اى تصمیم گرفتند در مقابل اين  داد، روى اين جهت، عدّه مى

را ادا  اى از مسؤولیّت خود سینماها، مساجدى بنا نمايند و گوشه

 نمايند.

روز تولّد با سعادت حضرت علىّ بن موسى الرضا علیهما السالم به 

نام  دستغیب رحمه اهلل کلنگ مسجدى به دست مبارك شهید آيةاللَّه

در خیابان بیست مترى زده شد و در چند « مسجد الرضا علیه السالم»
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د را بانك نیز حسابهايى باز نموده و با تشويق و ترغیب ساختمان مسج

اى که جناب حاج جالل رجا، معمار مسجد جامع  شروع و با نقشه

 عتیق ارائه نمودند، موافقت و کار ساختمان انجام گرفت.

آوردند که مسجد  جايى که از اطراف به ايشان فشار مى و از آن

ساختن آسان است؛ ولى امام جماعت از کجا بیاوريم! ايشان همشیره 

که تازه  -اصغر دستغیب را ى سیّدعلىزاده خود حجّة االسالم آقا

  به امامت جماعت اين مسجد انتخاب -معمّم شده بودند

 247نبوت، ص: 

و شبى شخصاً مسجد را افتتاح نمودند که بحمداللَّه از برکت نیّت آن 

شهید، مسجد محلّ اجتماع جوانان انقالبى گرديد که در انقالب 

هاى ديگرى نیز به ساختمان اسالمى، نقشى مؤثّر داشتند و بعداً قسمت

 مسجد اضافه شد.

  مجتمع خاتم االوصیاء علیه السالم -6

که شهید عزيز ما آية اللَّه دستغیب در گوشه و کنار شهر، مردم  زمانى

فرمود و در محلهايى  را به ساختن و تعمیر مسجد تشويق و ترغیب مى

بنا که مسجد وجود نداشت، با کمك و همیارى مردم، مساجدى را 
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نمود، بانويى با فضیلت و فرزندى دلسوز و همفكر مادر که عمرى  مى

که  -در مكتب اسالم تربیت يافته بود، به نام غالمعلى خان شمس

اى بس شايان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم  عالقه

براى ذخیره آخرت، قطعه زمینى به مساحت پنج هزار  -داشتند

ربّانى، با تقوا و دلسوز خلق گذاردند تا  مترمربع در اختیار آن عالم

« مجتمع خاتم االوصیاء»مجتمعى دينى بنا کنند و نام مجتمع را هم 

 بگذارد.

زمین در محل قصرالدشت، آخرين قسمت از باغهاى اين محل که به 

 باشد. ثبت شده، مى« معالى آباد»نام 

ازه و مجتمع داراى مسجد و حسینیه، کتابخانه، خانه و تعدادى مغ

که به قول  بوده و براى اين -که موقوفه مسجد است -آپارتمان

  خودشان تا چشمشان باز است، ببینند که اين کار شروع شده، مبلغ

 248نبوت، ص: 

يك میلیون ريال هم در اختیار آن بزرگوار گذارد تا پى کنى مجتمع 

 را شروع نمايد.
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شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل هم که همیشه آماده چنین امورى 

دانست، براى انجام اين کار  گونه امور را وظیفه خود مى بود اين

هايى به وسیله آقاى حاج جالل رجا و مهندسین تهیّه شد و براى  نقشه

دريافت پروانه ساختمان از شهردارى عصر طاغوت، به شهردارى 

هاى يك طبقه مجاور با  رى، ساختن مسجد و خانهمراجعه ولى شهردا

ساختمانهاى چند طبقه پنج هزار دستگاه، مجاز ندانست و از 

ساختمان مجتمع جلوگیرى به عمل آورد و مدّتها تالش و کوشش 

 دوستان، بى نتیجه ماند.

از خصايل نیك آن شهید بزرگوار اين بودکه هرگز با سران، مسؤولین 

کرد و به هیچ وجه  وزرا تماسى حاصل نمى و استانداران و حتّى

شان بر اين بود چیزى که  حاضر نبود خواهشى از آنان بكند و عقیده

خواهند، به مراتب گرانتر و با  آنان در مقابل خواهش ما از ما مى

خواهند ما در مقابل منكرات و اعمال خالف  تر است. آنان مى ارزش

که مثلًا پروانه ساختمان يك  اسالم آنان ساکت باشیم تا به خواهش ما

گاه از  مجتمع دينى و امثال آن است، تن در دهند، اين بود که هیچ

 آنان خواهشى نكرد و کوچكترين تماسى هم با آنان نگرفت.
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در اثر تالقى و »فرمود:  و از ديگر منطق آن بزرگوار اين بود که مى

 جودبرخورد با ظلمه و چشم در چشم آنان انداختن، اثرى در و

 249نبوت، ص: 

تواند مفاسدشان را بازگو کند و  گذارد که انسان نمى انسان باقى مى

 «.کند در مقابل آنان احساس حقارت مى

با يك تلفن شما، کار مجتمع درست »و وقتى به ايشان عرض شد: 

کند و احتیاج به  سهل است؛ خداوند کمك مى»، فرمود: «شود مى

 «.تماس و تلفن ندارد

در ماه مبارك رمضان استاندار  55اً بعد از چند روز، در سال اتّفاق

وقت روزى به مسجد جامع عتیق آمد و شهید آية اللَّه دستغیب رحمه 

اهلل بدون هیچ گونه التفاتى بعد از نماز ظهر و عصر به منبر تشريف 

هاى شداد و غالظ، امر به  بردند و طبق روال همیشگى با موعظه

ر، مطالب خود را بیان داشت و در آخر منبر معروف و نهى از منك

گويند امروز آقاى استاندار در مجلس ما  مثل اين که مى»فرمود: 

شرکت کرده و اين خود از عجايب روزگار است که استاندارى در 

اين زمان به مسجد بیايد. امید است که بعد از سالها دورى از مردم، 
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با مردم باشند و به متوجّه اشتباهات خود شده باشند که بايد 

 گرفتاريهاى آنان پى ببرند.

ما که به حمداللَّه کارى با ايشان نداريم، تنها بانويى مسلمان و 

اى ساخته  خیرانديش مايل بوده که در زمین خود مسجد و حسینیه

شود و چند مدّتى است که شهردارى و مقامات از اين کار جلوگیرى 

 «.را آقاى استاندار انجام دهندنمايند، اگر ممكن است اين کار  مى

گونه تماسى، مجلس تمام شد. بعداً خود استاندار کوشش  بدون هیچ

  فراوانى نموده بود که اگر بتواند اين کار را انجام دهد ولى

 250نبوت، ص: 

پیش آمد و مقدّمات انقالب اسالمى فراهم شد و  56موفّق نشد و سال 

د آية اللَّه دستغیب قدس سره با سرنگونى دستگاه ظلم و ستم، شهی

بدون کوچكترين تأخیر در امر ساختمان مجتمع، اقدام نموده و کار 

 ساختمان در اسرع وقت شروع گرديد.

متر مربع که با  1500مجتمع، متشكل است از يك مسجد به مساحت 

بتون آرمه داراى بالكن براى بانوان، بسیار محكم و بادوام ساخته و 

 ش داده شده است.با سقف سبك، پوش
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اى هم براى طلّاب  شهید بزرگوار قبلًا مايل بود در آن جا مدرسه

علوم دينى بسازند و تعداد ده خانه را هم براى آنان شروع کرد تا 

طلّابى که متأهّل هستند از لحاظ مسكن در مضیقه نباشند تا بعداً 

هاى ديگرى براى آنان ساخته شود، ولى با درخواست اهالى  خانه

محل، زمینى که اختصاص به مدرسه داده شده بود، براى کتابخانه و 

حسینیّه در نظر گرفته شد، امید است که بتوان نظر آن بزرگوار و 

درخواست مردم را در آينده انجام داد و روح آن شهید عزيز را شاد 

 نمود.

براى اين که مسجد، درآمدهايى داشته باشد تا بتوان نواقص آن را 

و در آينده هم چنانچه تعمیراتى پیش آيد، بالفاصله بتوان  رفع نمود

موقوفه »اقدام نمود، از اين جهت تعدادى مغازه و آپارتمان به نام 

بردارى  ساخته شده که تقريباً همگى قابل استفاده و بهره« مجتمع

 شده است.

 251نبوت، ص: 

ر رفت مردم آن محل در ساختمان مجتمع حضو با اين که انتظار مى

فعّال داشته باشند و امر ساختمان با سرعت پیشرفت نمايد، ولى شهید 
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بزرگوار به انتظار آنان نماند و شخصاً عمده مخارج را به عهده 

 گرفته، کار ساختمان را راه اندازى کرد.

  مسجد شهید خلیل دستغیب -7

در خیابان ولىّ عصر از خیابانهايى که از خیابان قصر الدشت منشعب 

ود، در سر چهار راه، مسجدى بس آبرومند در دست ساختمان ش مى

است که نقشه و طرح آن به وسیله آقاى حاج جالل رجا انجام گرفته 

 و شخصاً بر امر ساختمان نظارت دارد.

 گذاردند؟« مسجد شهید خلیل دستغیب»امّا چرا نام مسجد را 

  پانزده خرداد، نخستین تیشه به ريشه خاندان پهلوى

پانزده خرداد در تاريخ انقالب اسالمى ايران روزى تاريخى و روز 

فراموش نشدنى است؛ روزى است که سلسله پهلوى، اوّلین تیشه به 

 ساله شاهنشاهى ايران زد. 2500ريشه هستى خود و حكومت 

بعد از آن که دولت استعمارى انگلیس در زمان مصدّق ضربه کارى 

نفتى و ديگر امور، دستش کوتاه از ملّت ايران خورد و از شرکتهاى 

شد، دولت غاصب و استعمارگر آمريكا، با حرص و ولع زايد 
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الوصفى، پا جاى پاى بريتانیا گذاشت و با سرنگونى حكومت مصدّق، 

  تر نمود و امتیازاتى روز به روز عرصه را بر ملّت ايران تنگ

 252نبوت، ص: 

ن ريشه استعمارى را در اين کشور کسب نمود. در مدّت ده سال چنا

خود را محكم نمود که در تمام شؤون مملكت، حاکم مطلق العنان 

بود و به وسیله محمّد رضا پهلوى و خانواده ننگینش، تمام مقاصد 

شوم را که انگلیسیها در سالهاى قبل، پى ريزى نموده بودند، با 

که به کلّى  -امتیازات بیشتر، پس گرفتند و روزگارى سیاه و تاريك

براى مردم اين آب و  -شد ه روشنى از آينده در آن ديده نمىنقط

 خاك فراهم نمودند.

هر چه غارتگرى به انواع مختلف از ايمان و هستى و ناموس و ذخاير 

گرفت و فشار  کردند، هل من مزيدشان فزونى مى کشور زيادتر مى

 رسید. بر جامعه به اوج خود مى

رفت، برقى زده و نورى  در آن تاريكى و ظلمت که هیچ امید نمى

ساطع شد و رهبرى عزيز و دلسوز از قم، کنار مرقد منوّر خانواده 

عصمت و طهارت ظاهر گرديد و عاشقان منتظر وجودش چون پروانه 

 بر گرد شمع عارضش جمع شدند.
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  نخستین خروش در فارس توسّط شهید دستغیب رحمه اهلل

رس، اوّلین کسى که نداى آن رهبر الهى را لبّیك گفت، شهید در فا

دستغیب رحمه اهلل بود. ايشان با همیارى چند نفر از علماى 

قد علم کرده و از زمستان  -که مورد عالقه مردم بودند -راستین

مجالس متعدّدى در شبهاى جمعه در مسجد جامع عتیق  1341سال 

ات رهبر را با مردم در میان ها و دستور بر پا کردند و اعالمیّه

 گذارند.

 253نبوت، ص: 

منبرهاى آتشین و انقالبى شهید دستغیب در شیراز و ديگران در 

 نمود. استانهاى ديگر، زمینه انقالبى بس عظیم را پیش بینى مى

دستگاه ظلم و ستم تاب  42باألخره در روز پانزده خرداد سال 

مقاومت نیاورد و رهبر عظیم الشأن حضرت آية اللَّه العظمى امام 

که اين خبر  خمینى را از قم به زندان تهران منتقل نمود!! وقتى

که از اوّلین  -منتشر شد، شهید آية اللَّه دستغیب با ديگر علماى اعالم

شديداً به اين عمل وحشیانه اعتراض نموده  -بودند روز نهضت با هم

و طىّ يك منبر وخطابه شديد اللحن، مردم را دعوت به راهپیمايى و 

اعتراض نمودند و روز شانزده خرداد را براى اين کار تعیین نمودند 
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اى را زخمى  ولى دستگاه جبّار، شبانه به خانه علما هجوم آورده عدّه

ودند. منزل شهید دستغیب را به میدان نبردى اى را دستگیر نم و عدّه

اى زخمى و مجروح به جاى گذارد و  خونین تبديل نمودند که عدّه

 اى را هم دستگیر و به زندان بردند. عدّه

روز شانزده خرداد که مردم از جريان شب با اطّالع شدند، به 

خیابانها ريخته و درگیرى بس عظیم بین قواى دولتى و مردم 

اى شهید و عدّه کثیرى حدود هفتصد نفر دستگیر و  و عدّهدرگرفت 

 ها شدند و عدّه مجروج نیز بى حساب بود. روانه زندان

از جمله کسانى که به درجه رفیع شهادت رسیدند، همشیره زاده 

بود که به دست « خلیل دستغیب»شهید آية اللَّه دستغیب به نام 

 ید.افسرى ناجوانمرد کشته و در خاك و خون غلت

 254نبوت، ص: 

شهید خلیل دستغیب، جوانى بسیار با هوش و با استعداد بود و امید 

اى به جامعه خود نمايد.  رفت که در آينده بتواند خدمات ارزنده مى

اگر چه بعد از شهادت اين جوان عزيز، آن افسر ستم پیشه به 

ترين و دردناکترين دردها مبتال و زمینگیر شد و ديرى هم  سخت

يید که فرزند خود را با ماشین زير گرفت و طعم تلخ فرزند از نپا
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دست دادن را چشید، ولى اين بار گران بر دوش فامیل دستغیب بس 

که انقالب اسالمى ايران  57آمد تا اين که در سال  گران و سخت مى

به پیروزى رسید، شهید آية اللَّه دستغیب مسجدى به نام شهید خلیل 

قطه از خیابان قصر الدشت بنا نمود و اوّلین دستغیب در بهترين ن

 کلنگ آن را به دست مبارك خود بر زمین زد.

اين مسجد داراى شبستان آبرومند و بزرگ در دو طبقه ساخته شده 

 و مغازه هايى هم به نام موقوفه مسجد در دست ساختمان است.

  مسجد المهدى -8

اندوزى و ذخیره مالى به همان اندازه که مردمان دنیا پرست از مال 

شوند، شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل هم از مسجد،  سیر نمى

شد.  مدرسه، بناى خیر ساختن و نام خدا را بلند کردن هرگز سیر نمى

اش به ساختن خانه خدا بیشتر  ساخت، شوق و عالقه هر چه بیشتر مى

کرد و هرکس به ديدارش  رفت و تشويق مى شد. منبر مى مى

شد که بى دريغ به خواسته هايش  فت، چنان محو گفتارش مىر مى

 داد. تن در مى

 255نبوت، ص: 
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در میان خانه و باغهاى قصر الدشت شیراز، زمینى را به اختیار آن 

بهترين مصرف اين زمین، ساختن مسجد »بزرگوار گذاردند، فرمود: 

ود ثبت نم« مسجد المهدى»و بى درنگ وقف نامه آن را به نام « است

 و اوّلین کلنگ ساخت آن را به اين نام بر زمین زد.

داد و  آن شهید عزيز! هر کجا را که جهت مسجد اختصاص مى

کرد و در  زد، بالفاصله عباى خود را پهن مى کلنگش را بر زمین مى

 آورد. جا دو رکعت نماز بجا مى آن

چند ماه قبل از شهادتش بود که اين مسجد را در اين محل شروع 

رد و حسابى هم براى مخارج آن باز نمود. نقشه شبستان و متعلّقات ک

مسجد به وسیله آقاى حاج جالل رجا تهیّه شد، ولى از آن جايى که 

کارهاى نیمه تمام زيادى از آن شهید باقى مانده بود، فعلًا به اين 

 مسجد زياد نرسیده است.

  مسجد روح اللَّه -9

یابان کريم خان زند است که از حیث مشهورترين خیابانهاى شیراز، خ

دهد. در  طول و عرض و موقعیّت، اوّلین خیابان شیراز را تشكیل مى

اين خیابان سینماهاى متعدّد و محلّ تفريح و آمد و رفت مردم و 

مسافرين است و اغلب ادارات دولتى در اين خیابان واقع شده است. 
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 -سمت اين خیاباناز فلكه شهدا )فلكه شهردارى سابق( تا آخرين ق

شود و حدود چند کیلومتر فاصله  که به بیمارستان نمازى منتهى مى

 خورد. حتّى يك مسجد به چشم نمى -دارد

 256نبوت، ص: 

مردم اطراف »فرمود:  شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل مى

کنند؟  استاندارى و آن قسمتهاى شهر، نمازشان را در کجا اقامه مى

شهر، از نعمت جماعت محروم هستند؟ با اين که  چرا مردم باالى

 «.مردمان نسبتاً مرفّه در اين قسمت از شهر سكنى دارند

گفت و در اين فكر بود زمین مناسبى در اين  همیشه اين مطلب را مى

خیابان به دست آورد و مسجدى آبرومند بسازد؛ ولى اوّلًا: زمین 

و سینما سازان به هیچ وجه  مناسب اين کار نبود و ثانیاً: دنیا پرستان

 راضى به اين کار نبودند.

باألخره انقالب پیش آمد و زمین مناسبى نزديك دانشكده مهندسى، 

 کنار هالل احمر در اختیار شهید آية اللَّه دستغیب گذاردند.

ها تومان از آن برداشت نمود و با سود  شد میلیون با اين که مى

دست آورد، ولى آن عالم ربّانى،  جويان ساخت و در آمد هنگفتى به
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اللَّه را بر اين زمین زد که به  چنان با اشتیاق اوّلین کلنگ مسجد روح

 «.میلیاردها ارزش معنوى داشت»قول خود آن بزرگوار: 

نقشه و برنامه مسجد پیاده شد و حسابى در بانك دانشگاه باز نمود و 

رجا با مشورت طرح شبستان و کتابخانه به وسیله آقاى حاج جالل 

مهندسین ريخته شد و إن شاء اللَّه به زودى اين مسجد هم مانند ديگر 

مساجد شهید دستغیب، شروع به ساختمان خواهد شد و از آن جايى 

ورزيد، نام مسجد را  که شهید عزيز به امام امّت و نام امام عشق مى

 که در اين اواخر در امام امّت بیشتر روح اللَّه گذارد مثل اين

 257نبوت، ص: 

 تر بماند. خواست نام او تا ابد زنده شد و مى محو مى

پرسیدند نام فالن محل و فالن مسجد و غیره را چه  هر چه مى

 «.خمینى و روح اللَّه»فرمود:  بگذاريم، مى

روانت شاد اى معلّم اخالق! مهذّب نفوس و متعهّد به پیروى از خطّ 

 راستین امام!
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روانت شاد اى شهید گرانمايه! و اى عالم ربّانى! کمتر کسى است که 

اش اين طور روشن و وجودش تا اين اندازه براى  کارنامه زندگانى

 خلق سودبخش باشد و به خدا و خانه خدا اين اندازه عشق بورزد.

  مسجد فرج آل رسول -10

ويق و از جمله مساجدى که شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل تش

مسجد »ترغیب نمودند و شخصاً اوّلین کلنگ آن را بر زمین زدند 

باشد که به  پشت میدان تره بار مى« ورامینى )مسجد فرج آل رسول(

وسیله يكى از دوستان و ياران قديمى جناب آقاى حاج اصغر 

ورامینى بنا شد و کلّیّه مخارج مسجد و متعلّقات آن هم به وسیله خود 

نجام گرفت، خداوند خیر دارين به ايشان و رحمت آقاى ورامینى ا

 بى پايان به روان آن شهید بزرگوار عطا فرمايد.

 مسجد المهدى )خیابان سیبويه( -11

ديگرى در شیراز در خیابان سیبويه نزديك « مسجد المهدى»باز هم 

فلكه خاتون ساخته شد که با تشويق و ترغیب آن بزرگوار، اوّلین 

  کلنگ

 258 نبوت، ص:
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 آن را شخصاً بر زمین زد و براى ساختمان آن سفارش و اقدام نمود.

  کوى شهید دستغیب -12

به خدا جاى فرياد زدن و ناله کردن است! جاى رسوا کردن 

طرفداران دروغین خلق است! جاى آن است که از مردم کنجكاو و 

بیدار و آنان که غرض و مرضى ندارند دعوت شود تا به اين محل 

وى شهید آية اللَّه دستغیب( سرى بزنند؛ خانه به خانه بگردند و از )ک

وضع اين جماعت با اطاّلع شوند و ببینند اينان کیانند و در روى کره 

اند و چه کسى محرم راز آنان بوده و به  زمین چه دارند و چه داشته

داده است، اين طبقه که بوده و چه کسى با  درد دل آنان گوش مى

کرده است، بى اختیار فرياد  از آنان پشتیبانى مى تمام وجود

 زند: مى

 «.بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ»

به کدامین گناهت تو را کشتند )و وجود پر ارزشت را از اين طبقه »

 «.گرفتند(

قبل از پیروزى انقالب، شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل به موازات 

که آن را جزء  -مسجد و مدرسه ساختن جهت طلّاب علوم دينى
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و براى اين منظور منبرها رفت و  -دانست وظیفه اصلى خود مى

ها نمود، گوشه و کنار شهر زمینهايى را به حضورش عرضه  سخنرانى

ى به مساحت حدود شانزده هزار مترمربع کردند. از جمله قطعه زمین

درسمت شرق میدان تره بار از موقوفات حسن انجیره با ارشاد و 

  که شخصاً در آن زمین -راهنمايى جناب آقاى حاج اصغر ورامینى

 259نبوت، ص: 

جايى که  به اختیار آن بزرگوار نهاده شد. از آن -کردند زراعت مى

مدرسه هم نبود، تصمیم گرفت  اين محل داراى مسجد بود و مناسب

که هر روزه اين طرف و آن طرف  -براى يك طبقه واقعاً محروم

خانه بسازد و اين فكر را عملى  -اى بودند براى دو اتاق اجاره

نموده به وسیله آقاى حاج جالل رجا، معمار مسجد جامع، نقشه 

 ها وخیابان کشى انجام گرفت. خانه

وسیله دو نفر کاملًا شناسايى  مراجعین براى دريافت زمین به

 کردند. شد و ثبت نام مى شدند و وضع و حال آنان روشن مى مى

خانواده که اين زمین بین آنان تقسیم شد،  103شايد بتوان گفت از 

مترمربع  180تا  120اند و قطعه زمینى بین  واقعاً استحقاق داشته

از مصالح تحويل آنان داده شد و به هر کدام به اندازه میسور 
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ساختمانى، بنّا و غیره کمك شد تا توانستند يكى دو باب اتاق بسازند 

و بعد از سالها در به درى صاحب خانه شوند. چند نفر هم که قادر 

 بودند از جاهاى مختلف قرضهايى بگیرند، شخصاً اقدام نمودند.

جايى که مردم اين محل به شهید ارجمند عشق ورزيده و عالقه  از آن

کوى شهید »الوصفى به آن بزرگوار داشتند، اين محل را به نام  زايد

 نام نهادند.« آية اللَّه دستغیب

براى خدمات شهرى اين کوى، چند قطعه زمین در نظر گرفته شده 

که ان شاء اللَّه با کمك و يارى آقازاده آن شهید جناب آقاى 

ه سیّدمحمّدهاشم دستغیب بتوان بهدارى مجهّزى براى اين طبق

 محروم تهیّه نمود.

 260نبوت، ص: 

  مسجد امام حسین -13

يكى ديگر از مساجدى که شهید آية اللَّه دستغیب با برپا کردن جشن 

را بر زمین زد، مسجد امام حسین واقع در خیابان  مفصّلى، کلنگ آن

که يكى از  -زاده فلسطین است که به همّت آقاى حاج احمد عرب

ر هستند و مسجد ساختن را در مكتب آن مريدان قديمى آن بزرگوا
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به صورت بسیار آبرومندى ساخته شده و سخنرانى  -شهید آموخته

آن بزرگوار در آن روز يكى از سخنرانیهاى انقالبى آن شهید در 

 دوران خفقان است.

خداوند به بانى مسجد توفیق بیشتر دهد و آن شهید بزرگوار را نیز 

 غريق رحمت بى پايان خود سازد.

  شهرك شهید آية اللَّه دستغیب رحمه اهلل -14

اين شهرك و مجتمع، انسان را با يك دنیا خاطرات، به ياد چند سال 

آورد که در اين مدّت،  اندازد. به ياد مى بعد از پیروزى انقالب مى

چگونه هر روز، دهها نفر از گوشه و کنار استان فارس براى رفع ظلم 

و ستم، يا رفع حاجت و گرفتاريهاى گوناگون، به درب خانه آن شهید 

 وردند.آ هجوم مى

شايد بتوان گفت: اگر به حساب دولتى بود، بايد يك اداره چند صد 

نفرى، تنها براى پاسخگويى براى خلق ستم ديده و رنج کشیده ستم 

  نمودند و کارمندانش شاهى، در کنار اين خانه پر برکت، داير مى

 261نبوت، ص: 
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حروم دادند تا کسى از اين در، م يك دنیا صبر و حوصله به خرج مى

 و ناامید نرود.

بايد بانكى با سرمايه هنگفتى در کنار اين خانه ساخت تا بتواند 

جوابگوى خلق محروم و اجتماع دردمند و بى کار بود و چقدر در 

مقابل آن همه داد و فريادها و اعتراضها و درخواستهاى بجا و بى جا 

 خواست تا از کوره به در نرفت. حوصله مى

  ات قابل تحسین شهید محمّدرضا عبداللّهىاخالق نیكو و خدم

بزرگى رؤوف، مهربان و دلسوز خلق، شهید آية اللَّه دستغیب رحمه 

اهلل مسؤول و سرپرست دفترى همچون شهید محمّدرضا عبداللّهى را 

الزم داشت؛ شهیدى که از سالها قبل از پیروزى انقالب و چند سال 

زرگ جدا نشد و کار و اى از آن ب بعد از پیروزى انقالب، لحظه

زندگى را به خدا سپرد و براى خدمت به خلق و پاسخگويى به مردم، 

 درب خانه شهید دستغیب رحمه اهلل را رها نكرد.

اخالق و رفتار آن عزيز نسبت به مردم به قدرى انسانى واسالمى بود 

که درشت خوترين افراد هم نتوانستند او را عصبانى و از کوره به در 

داد. به هر کجا  توانست انجام مى همه را نويد داد و آنچه مىکنند؛ 

کرد و به هر کجا که صالح بود  که امكان داشت، نامه نگارى مى
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شد از  اى باز کند و اگر الزم مى اى از درمانده گرفت تا گره تماس مى

کرد. براى خدا و  جیب فتوّت و جوانمردى خويش نیز هزينه مى

 داشت. مؤثّر بر مىانقالب اسالمى، قدمهاى 

 262نبوت، ص: 

شهرى که محل هجوم جنگ زدگان شده بود و هرکس با ناراحتى 

آورد و با کوچكترين  اى به درب خانه امام جمعه شهر رو مى ويژه

داشت، تنها کسى که با  درنگ در بر آوردن حاجاتشان، فرياد بر مى

بود؛  صبر و حوصله، مرحمى براى دردمندان بود، شهید عبداللّهى

چرا که سالها در مكتب درس اخالق و انسان ساز شهید آية اللَّه 

دستغیب رحمه اهلل تربیت يافته بود و همه را با زبانى نرم و ماليم، 

شود، ناراحت  يك طورى مى»گفت:  کرد و مرتّب مى آرام مى

اى که وعده داده  و باألخره طورى شد و توانست به عدّه« نباشید

 ها وفا کند. ى به آن وعدها بود، تا اندازه

يكى از ملّاکین محترم، قطعه زمینى به مساحت پنجاه هزار مترمربع 

به حضور رهبر عظیم الشأن امام خمینى تقديم کرد تا به مصرف خیر 

داند اقدام فرمايد. امام عزيز و با فراست  رسانده، هر طور صالح مى

 د.را به آية اللَّه شهید دستغیب واگذار نمو نیز آن
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آن بزرگوار با مشورت کردن با افراد مختلف، تصمیم گرفت آن زمین 

را محل کارى براى يك عدّه افراد بى کار که مرتّب درخواست کار 

 نمودند، آماده سازد. مى

با تقسیم بندى آقاى حاج رجا، زمین بین پنجاه کارخانه کوچك از 

موزائیك جمله کارخانه چوب برى، سنگبرى، تابوك زنى، مرغدارى، 

سازى، کاشى زنى، تهیّه دانه مرغ و غیره تقسیم شد و تعدادى از بى 

 هاى بى کار، مشغول به کار شدند. کاران مخصوصاً ديپلمه

 263نبوت، ص: 

مقدار  -که همیشه رفاه خلق را درنظر داشت -آن شهید بزرگوار

جا را اجاره و در اختیار  دويست هزار مترمربع زمینهاى اطراف آن

گذاشت و با کمكهاى گوناگون، وسیله ساختن خانه، مغازه و  آنان

محلّ کسبى را فراهم نمود. از کارهاى نیمه تمام آن شهید همین 

اى از  رود و هر روزه، احتیاج عدّه شهرك است که به تدريج پیش مى

 نمايد. بندگان خداوند را برطرف مى

به ريشه خلق دانند و از پشت تیشه  آنان که خود را طرفدار خلق مى

 جا بزنند و ببینند خلق کیست؟ زنند، براى خدا سرى به آن مى
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و دلسوز خلق کیست؟ تا پى ببرند چه آتشى براى خود پیش 

که به خاطر خلق  -فرستادند و مظلومى چون شهید دستغیب

اى را در به در و  را به خاك و خون کشیدند و عدّه -سوخت

 سرگردان کردند.

 طالب علیهما السالم )مجتمع مرد اوّل( ابى مجتمع علىّ بن -15

مردى خیر انديش، مسلمان و دلسوز نسبت به جامعه و با هوش در 

اى را به دور خود جمع کرد، هم براى آنان  امر اقتصاد، سالها عدّه

آورد، عالوه  کار فراهم نمود و هم خود از در آمدى که به دست مى

 خريد. ود مىاز بهره دنیوى، بهره اخروى را براى خ

 خدمات ارزشمند مرحوم عبّاس نیك اختر

که چند  -شناسند. اين مرد همه مرحوم عبّاس نیك اختر را خوب مى

  در آخر عمر تصمیم گرفت -ماه است دار فانى را وداع گفته

 264نبوت، ص: 

مجتمعى دينى و بهداشتى براى رفاه حال مردم بسازد؛ چه او تربیت 

 شده مسجد جامع عتیق بود.
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ماههاى رمضان اغلب کنار ستون اين مسجد از موعظه و پند و اندرز 

کرد و در گوشه و کنار، با کارهاى  گیرى مى آن شهید عاشق خدا بهره

از هرگونه  خیر آن شهید بزرگوار، آهسته و بدون سر و صدا و خالى

کرد، به ويژه در سالهاى قبل از  ريا و عُجب، کمكهاى شايانى مى

زد؛ به  مرگ، آمادگى کامل پیدا کرده بود و به هر خیرى دست مى

 عنوان مثال:

در مدّت اعتصاب کارگران در راه انقالب اسالمى، کمكهاى نقدى بى 

بود که حسابى به انقالب کرد، به بیشتر دوستان و رفقا سفارش کرده 

اى را پیدا کردند به او معرّفى نمايند و به اندازه الزم  هرجا درمانده

نمود، از جمله خود حقیر بارها  احتیاجات آنان را برطرف مى

اشخاصى را به سوى او راهنمايى کردم و همه را با خوشرويى 

پذيرفت و رفع حاجت آنان را نمود. چند صباحى بنده کسى را به 

اعتراض نمود که چرا مرا از عمل خیر محروم سراغش نفرستادم، 

اى. خدايش رحمت کند و بازماندگانش را هم قبل از مرگ  کرده

بیدار و هوشیار گرداند. او تربیت شده آن معلّم بود که تا آخرين و 

هاى کوبنده و  اش به روى همگان باز بود. موعظه واپسین درب خانه

ه بود لذا قبل از مرگ، مؤثرآن شهید، اثرى ژرف در وجود او گذارد

 به فكر توشه آخرت افتاد.
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 265نبوت، ص: 

سال اوّل پیروزى انقالب بود، قطعه زمینى به مساحت حدود شش 

هزار مترمربع در کنار فلكه فرودگاه جديد شیراز براى ساختن 

مجتمعى از مسجد، بهدارى، درمانگاه، مدرسه و تعدادى مغاز جهت 

موقوفه مجتمع، به حضور آية اللَّه شهید دستغیب رحمه اهلل عرضه 

ها  ن هم به حساب مجتمع ريخت و نقشهنمود و مبلغ دو میلیون توما

جايى که شهید عالیقدر، بعد از  نیز فراهم و تهیّه شد؛ ولى از آن

اش به حدّ انفجار رسیده بود و  پیروزى انقالب واقعاً کارهاى روزمرّه

اى آسايش نداشت، اين بود که دستور فرمود هیأتى به نام  لحظه

ن را شروع کنند و هیأت امناى مجتمع تشكیل شود و کار ساختما

مسجد »جناب حجّة االسالم آقاى اديب؛ امام جماعت محترم 

را به  را به رياست اين هیأت انتخاب فرمود و اوّلین کلنگ آن« الرجاء

دست پر برکت خود بر زمین زد و از هیأت امنا خواست تا در اين امر 

اى براى آخرت خود، فراهم  خیر، خدمت نموده، توشه و ذخیره

 سازند.

 کمك به تمام مساجد -16
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اى که تا واپسین نفس، پیغمبرگونه  درود به روان آن شهید پاك باخته

در مقابل هر نوع کفر و شرکى استقامت ورزيد و باألخره جان خود 

 را هم در اين راه داد.

  بود نیرويى که توانسته در مقابل ضربات آن شهید عزيز معتقد

 266نبوت، ص: 

اى که بر پیكر انقالب اسالمى از شرق و غرب و  سهمگین و کشنده

شود، استقامت نموده و چون کوه استوار و  داخل و خارج وارد مى

پابرجا بماند، نیروى با ايمان و تربیت شده در مساجد است، پس بايد 

یوسته به گفته رهبر عظیم الشأن حضرت مساجد را تقويت نمود. و پ

 فرمايند: فرمود که امام امّت مى امام خمینى تكیه مى

بنابر اين، بايد « مساجد سنگر است، سنگرها را بايد حفظ نمود»

که هنوز  -سنگرها توسعه و در هر کوى و برزن جوانان پاك نیّت

 به سوى مساجد کشیده شوند. -فطرت اوّلیّه آنان آلوده نشده

شود؛ چنانچه امام جماعت انقالبى،  هر مسجدى که داير و ساخته مى

ناطق و با تقوا داشته باشد، اين محل، هم محلّ عبادت و هم دانشگاه، 

هم دادگسترى، هم سرباز خانه و غیره است، هر مسجدى که با اين 
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اى از زندان، از افراد منحرف خالى خواهد  وصف داير شود، گوشه

اب در گرماگرم مراجعات، رفت و آمدهاى شبانه شد و روى اين حس

هاى گوناگون، به فكر ساختن  روزى، مالقاتهاى پى در پى و مشغله

مساجد و تعمیر آنها در شهر و آباديهاى اطراف، دهات و قصبات بود 

و هنگامى که مصالح ساختمانى از سیمان، تیرآهن، آجر و ديگر 

آمد، آقاى  ى فراهم مىوسايل ساختمانى در بازار کمیاب و به سخت

کردند تا به  حاج جالل رجا؛ معمار مسجد جامع عتیق را مأمور مى

نمايندگى از طرف ايشان در هیأت توزيع مصالح ساختمانى شرکت 

  ها در اسرع وقت نموده و براى رفع احتیاجات مساجد و حسینیه

 267نبوت، ص: 

بدون مسجد  اقدام نمايند و احتیاجات آنان را رفع کنند تا محلّى

نباشد، از اين رو، آقاى حاج رجا از دو سال قبل مرتّب قسمتى از 

وقت خود را صرف اين موضوع نموده و با بازديد و تعیین مقدار 

مصالح ضرورى، تیرآهن و سیمان مورد لزوم را در اختیار متقاضیان 

نمايد، مختصرى که در  گذارد که تعداد آنان از صد هم تجاوز مى مى

 یمانده به شرح زير است:ذهن باق
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مسجد محمودآباد قره باغ، حسینیه المرد الر، مسجد عربزاده جادّه 

کفترك، امامزاده اسماعیل قريه خرك، مسجد آقا لر، حسینیه 

مترى جديد قرآن، مسجد سیّدابوالوفا،  35کامفیروز، مسجد فیضیّه 

ن امامزاده سیّدعبداللَّه، مسجد حجّة بن الحسن عسكرى، پشت روغ

نباتى، مسجد جامع قصرالدشت، مسجد علوى، قبرستان جديد، 

شاهچراغ، حسینیه علىّ بن موسى الرضا علیهما السالم واقع در فلكه 

خاتون، سیّدعالءالدين حسین، مسجد باقرآباد، مسجد سنگبرى آقاى 

مرادى، مسجد امام محمّدباقر علیه السالم، مسجد الصادق، مسجد 

، مسجد آقا باباخان، مسجد الزهرا علیها صاحب الزمان کرامكان باال

طالب علیهما السالم  السالم قلعه شاهزاده بیگم، مسجد علىّ بن ابى

خیابان جهانگردى، مسجد جواد االئمّه احمد آباد کشن، مسجد قريه 

انجیره، مسجد صاحب االمر علیه السالم جادّه بوشهر، امامزاده 

مسجد جبلى خیابان زرهى،  سیّدعلمدار علیه السالم دروازه اصفهان،

حسینیه سعادت شهر، مسجد علىّ بن الحسین علیهما السالم عادل 

آباد، سیّد میرآخور، مسجد آجر فشارى شیراز جادّه بوشهر، 

امامزاده سیّدمحمّد علیه السالم احمد آباد چغا، مسجد سیّدان، 

مسجد مهدى شهر، مسجد مزارعى، مسجد آذربايجانیها، مسجد 

 جواد
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 268، ص: نبوت

االئمّه هفت تن، مسجد و حسینیه سربازان انقالب در خیابان 

بريجستون، مسجد المهدى علیه السالم کوشك قوامى، مسجد دشت 

چنار، مسجد بنى هاشمى، سیّدمیر محمّد علیه السالم مسجد عبّاس 

بن على علیهما السالم در خیابان تحويلى، مسجد شوشترى، امامزاده 

 ها مورد ديگر. ده شاه حرم نام الر و

اى از کارنامه روشن عالمى ملكوتى و پیشوايى  موارد فوق، گوشه

زاهد و با تقوا بود که به قلم ضعیفى که قادر نیست خدمات ارزنده 

شخصیّت يگانه و بزرگى را به رشته تحرير در آورد، نوشته شده و اگر 

 خدمات ارزنده و راهنمايیهاى آن انسان پرهیزگار و متّقى را

که هنگام نوشتن حقايق، تأثّرات  -نويسنده توانا و با ايمانى کامل

قلبى و ناراحتیهاى درونى، او را از نوشتن باز ندارد و آه و حسرت 

را  از فقدان شخصیّت ملكوتى، او را متوجّه خود نسازد و توانايى آن

داشته باشد که اثر وجودى آن شخصیّت را در قالب لغات و الفاظ 

شود که عمر با  آن وقت معلوم مى -ات کاغذ در آوردروى صفح به

 برکت چیست؟ و انسان کامل طرفدار خلق کیست؟

  بخشى از خدمات معنوى شهید دستغیب رحمه اهلل
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توان  گنجد ونمى خدمات آن شهید اصولًا در الفاظ و عبارات نمى

گذاشت و تا چه اندازه در  اثرى که از بیاناتش بر شنونده باقى مى

 بخشید را بیان کرد. ق دل انسان اثر مىاعما

  هايى که در اثر گفتار و نصیحتهايش از پاشیدگى چه خانواده

 269نبوت، ص: 

شد  نجات يافت و چه محبتهايى که بین فامیلها ايجاد کرد که اگر مى

با قلم توانايى بر روى کاغذ آورد، گوشه ديگرى از خدماتش آشكار 

 گرديد. مى

ها بار بین زن و شوهرها صلح و صفاى دائمى برقرار صدها بار و هزار

کرد؛ مادر شوهرها و عروسها را از کدورت و نقار و ضدّيّت با 

يكديگر، با ذکر مصايب آخرت تنبیه داد و درباره صله رحم آن قدر 

 گفت و نوشت که در اجتماع اثر کلّى و چشمگیرى بجا گذاشت.

و غم بیان فرمود که  ذکر قیامت و برزخ را با بیانى پر از همّ

ترين و غلیظترين دلها را به ترس واداشت. براى رفع اختالف  سخت

مردم آن قدر موعظه نمود که بیشتر اوقات در همان مجلس، مردم 
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طلبیدند و رفع کدورت و  دست در گردن هم و از يكديگر پوزش مى

 شد. نقار مى

دادگسترى ها در  افرادى که سالها با هم اختالف داشته، پرونده

تشكیل داده بودند، چند صباحى که پاى منبر آن معلّم اخالق و 

کردند،  نشستند، عالوه بر آن که رفع اختالف مى مهذّب نفوس مى

 نمودند. جبران مافات نیز مى

شرح کتابها و نوشته هايش که گوشه ديگرى از کارنامه آن شخصیّت 

خواهد تا بتواند  مىکند، نويسنده قادر و توانا  کم نظیر را روشن مى

 اثر آن استاد سخن و مؤلّف توانا را به رشته تحرير در آورد.

ترين  اگر بخواهیم خدمات آن عالم و محقّق اسالمى را با خالصه

 جمالت ذکر نمايیم بايد بگويیم:

 270نبوت، ص: 

ها بنا  کتابها نوشت، سالها موعظه نمود، مسجدها ساخت، مدرسه

نمود، طلبه و عالم تربیت کرد، مردم را به سوى خدا سوق داد، در 

اش مردم را به توبه واداشت، به امور دنیوى و  اجتماع شبهاى جمعه

 اخروى مردم و رفع گرفتارى آنها از هر کوششى، خوددارى نكرد.
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ربیت کرد، پدرى براى فقرا و درماندگان همچنین انسان و آدم ت

بود، محل کسب و کار براى بى کاران و خانه براى بى خانمانها 

ساخت، از خوف خدا اشك ريخت و دلها را آتش زد، انقالب کرد و 

در راه انقالب جان سپرد و هزاران عمل خیر که بر خلق پوشیده 

 مانده است.

د بتوان گفت قاتلش هم از اش به روى همه باز بود و شاي درب خانه

ترين وجه به شهادت  اين موقعیّت سوء استفاده نمود و او را به سخت

 رسانید.

که در عزايش اشعار و مراثى  -مرثیه سراى با ذوق و عالم دوست

خواست حقیقت را بگويد،  اگر مى -سرود و دلها را بريان نمود

 ، بگويد:«دآي دستغیب صد پاره شد، ديگر نمى»بايست به جاى:  مى

هاى جمعه را ديگر  ، خطبه«آيد دستغیب هزار پاره شد، ديگر نمى»

را « هزاران»که وزن مرثیه سست نگردد،  خواند، ولى براى اين نمى

 تبديل کرده، خدايش اجر خیر عنايت فرمايد.« صد»به 

  پرواز تا بَرِ دوست

 آرى، روحى آن چنانى و بزرگ که هفتاد سال در تمام عوالم، سیر
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 271نبوت، ص: 

و سیاحت نمود و از کران تا کران عالم را براى مشاهده آثار خالقش 

طىّ طريق نمود و هر چه به عالم اعلى نزديكتر شد، قدرت 

خواهد از قفس  تر و نیرومندتر گرديد، حال که مى روحانیتش عظیم

ى بس کوچك و استخوانى، خارج شود، روح نیم مرده و ا تن و جثّه

ترين و  ضعیفى نیست که بتواند از کنار قفس تن بیرون رود، با سخت

ها بايد اين قفس شكسته شود و آن چنان روح  شديدترين ضربه

عظیمى خارج و به عالم اعلى پرواز کند، اين قفس آن چنان بايد 

هش البالى آجرها و ديوارها خرد شود که در تمام گوشه و کنار قتلگا

پخش شود تا بتواند روح آزاد گردد، دستى که سالها بر سر يتیمان 

کشیده شد و بوسگاه عاشقان راهش بود، بايد از تن جدا شود، امعا، 

احشا، سر و صورتش بايد آتش بگیرد و متالشى شود تا روحش بتواند 

د و به سر و خارج شود. در فقدانش بايد میلیونها انسان اشك بريزن

سینه بزنند تا قاتلش و بهتر بگويیم قاتلینش را رسوا سازند و داغ ننگ 

ابدى بر پیشانى و چهره کريه دشمان خلق زده شود تا در قیامت زير 

علم منافقین صدر اسالم جمع شوند و طعم آتشى را بچشند که هیزم 

 را خود تهیّه و افروختند. آن
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دانى و شاهدى که گفته و  تر مىخداوندا! پروردگارا! تو خود به

هاى دوستان اين مرد بزرگ، اعتراض به درگاه کبريايى تو  نوشته

گويد ويا  گیرد و جمالتى را مى سوزد و آتش مى نیست، دل مى

  نويسد، شايد بتوان آبى به روى آتش درونى مى

 272نبوت، ص: 

 خويش بپاشد وقدرى تسكین يابد.

اى از  جامعه ما بده که بتوانند گوشه خداوندا! توفیقى به اجتماع و

 حقّ آن مرد فضیلت و اخالق را ادا نمايند.

خداوندا! رحمت بى پايانت را به روان آن شهید و زاهد کم نظیر 

مستدام بگردان. روح پر فتوح نوه عزيزش سیّدمحمّدتقى دستغیب 

که تا آخرين نفس به جدّ بزرگوارش عشق ورزيد و او را تنها  -را

غريق رحمت بى  -ت تا در آرمگاهش هم در کنارش خفتنگذاش

که هر يك خود داراى  -پايانت بگردان، دوستان و پاسدارانش

فضايل اخالقى و همخوى با آن بزرگ مرد بودند و بايد مجالى باشد 

 غريق رحمت خويش بفرما. -که درباره هر يك کتابى نوشت

 وشت:شود با يك کلمه اسم اکتفا نمود و فقط ن چطور مى
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عبداللّهى، جبّارى، منشى، رفیعى، سادات، جوانمردى، جعفرى و 

حبیب زاده، با شهید راه محراب، در يك آن به لقاء اللَّه شتافتند و 

که امید ما به شفاعت  -کردار و رفتار خداپسندانه آن جوانان عزيز

 به رشته تحرير در آورد؟ -آنان است

 ن حقّ آنان را ادا نمود.خداوندا! توفیقى عنايت فرما که بتوا

 273نبوت، ص: 
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