مضمون اصل قلمی دارد:

صلی اهلل علیه وسلم

میالدفرخنده سرورکائنات

اصالح نهایی گردید :فولدرمضامین چاپ شده برج قوس سال1395

مولوی عبداالحد"احمدی"

درروزگاری که تاریکی وجهل سراسردنیارافراگرفته بود ،ظلم واستبدادطغیان گران فاسدهستی انسانهارابه تاراج
گرفته بود .وانسانیت رالگدمال هواهای پست شهوانی وهیجانات حیوانی خویش کرده بودندودنیادرتنگنای زندگی
مادی اسیرمانده بود؛ حقوق زنان ومردان پامال می شدوکودکان زنده به گورمی شدندودرنامناسب ترین فضاها رشد
میکردوبدترین تجاوزات برآنهارواداشته می شدوبشریت دراوج ناامنی وجهل به سرمیبرد ،دورانی که اهلل مهربان
برهستی انسانهالطف کاملش رانصیب گردانیدپیامبری برای شان مبعوث کرد.
حضرت محمد پاکترین گوهرهاباپاکترین سیرت هادرنجیب ترین خانواده عرب به دنیاآمدازقبیله بنی هاشم که
ازاصیل ترین شاخه های قریش بودنیزدربین عرب هاشریف ترین وپاک نسب ترین قبیله بشمارمیرفت که ازمکانت
خاص برخورداربود.
چنانچه عباس ازرسول اهلل روایت میکندکه وی فرمودند ( :ان هللا خلق اخللق فجعلنی من خریهم من خریفرقهم وخریالفریقنی مث
رواه ترمذی
متیزالقبائل فجعلنی من خریقبیلة مث ختریت البیوت فجعلنی من خریبیوهتم نفساًوخریهم بیتاً)
پروردگارموجودات راآفریدومراازبهترین گروه شان گردانیدوازبین دوگروه(جن وانس) مرابهترین شان قرارداد
وسپس قبائل راانتخاب کردومرادربهترین قبیله قراردادوبعدازآن خانواده هارابرگزیدومرادربهترین خانواده قرارداد.
پس من بهترین مخلوقاتم هم ازلحاظ خانواده وهم ازلحاظ شخصیت.
وبه دلیل همین نسب گرامی اش بودکه مشرکین قریش ازهرنوع آزاری نسبت به وی کوتاهی نکردند .امانتوانستند
که درموردنسب وی طعنه ای به وی بزنند.
پیامبر به دنیایتیم آمد وپدرش عبداهلل زمانی که اوتقریباًجنین دوماهه دربطن مادرش بودوفات کردوهنگامی که
او 9ساله شدمادرش آمنه فوت کردومحمد هنوزکودک بودکه تلخی محروم شدن ازمهرومحبت پدرومادرراچشیدو
قرآنکریم نیزبه یتیم بودن پیامبر اشاره میکندمیفرماید :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الضحى ٦ :رسول اهلل چهارسال آغازطفولیت
خویش رادرصحرای قبیله بنی سعدگزرانید.
پیامبردرآغازجوانی گوسفندان اهالی مکه رادربرابرچندقیراط به چرامیبردپیامبرخودمیفرماید( :مابعث هللا نبیاًاالرعی
بخاری
الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم کنت ارعاهاعلی قراریط ابهل مکه)
ازهمان آغازجوانی دارای عقل برتروقضاوت های شایسته بود؛ قضیه گذاشتن حجراالسودبه مکان مشخص درکعبه
دلیل واضحی براین امراست .پیامبردرجوانی بین قوم خودبه صادق وامین معروف بودحسن معامله ،وفابعهد ،ثبات
اخالقی وآبرومندی صفاتی بودکه به آن شهرت داشت وخدیجه راعالقمندساخت تاتجارت بامالش رابه وی پیشنهاد
کند.
آغازرسالت :حضرت محمد رسالت خودرادرحالی اعالن کرد که جهان غرق درظلمت وتاریکی بسرمیبرد .مردم
ستمدیده درسراسرجهان دروحشت واضطراب به سرمیبردندودرآتش بی دادوستم ،فسادوتباهی میسوختند ،همان
فسادوتباهی که ازدوران های پیش چون میراث شوم به این انسانهارسیده وجان ملیون هاانسان رابه لب رسانده بود؛
ناگهان آفتاب رسالت طلوع کردفرشته وحی نزدمحمد آمدآغازوحی همان پایه اساسی است که تمام حقایق دین اعم
ازعقائدوتشریعاتش برآن مرتب است.
حقیقت آن است که محمد ناگهانی وبه صورت غیرمنتظره درحالیکه درغارحرابودجبرئیل رادرمقابل خودیافت
ووی باچشمان خودمی دیدکه بااومیگفت« :بخوان» تاآشکارکردکه پدیده وحی امرذاتی ودرونی نیست که سرچشمه
آن افکاردرونی وحدیث النفس باشدبلکه درواقع روبروشدن به یک حقیقت خارجی ودریافت وپذیرش آن است،
حقیقتی که هیچ ارتباطی با درون وذات انسان ندراد .ازسوی دیگرالهام خداوند tبه دل خدیجه برای بردن پیامبربه
نزدورقه بن توفل وبیان داستان برای اونیزتأکیدی براین داردکه آنچه که ناگهانی برای پیامبراتفاق افتاده ،همان وحی
الهی بودکه برپیامبران پیش ازاونازل شده بود.
قطع شدن وحی ودرنگ شش ماهه ویابیشترازآن باتوجه به اختالف مشهوردرآن ،هم چیزی شبیه به یک معجزه ی
الهی شگفت انگیزرادرخودداردزیرادرآن رساترین رداست برتفسیربازیگران فکری درموردوحی نبوی مبنی براینکه

گویاوحی اشراق درونی برانگیخته شده دراوبه علت تأمل واندیشیدن های مداوم وطوالنی است وموضوع درونی
میباشدکه ازدرون وی ریشه گرفته است.
همچنان سخن رسول اهلل به عمویش ابوطالب در رد پیشنهادهای قریش برای پذیرش مال وملک دلیل واضح به
راستگویی وی درادعای رسالت وعالقه اش برهدایت مردم است.
کورشدن چشمان مشرکین ازدیدن پیامبرودوستش درغارثور ،درحالیکه نزدیک آن نیزبودند .وتنیدن تارعنکبوت
وخو ابیدن پرنده هابردهنه غارهمه وهمه نشانه واضح بررسالت وی وتوجه پروردگاربه پیامبرش میباشد .طوریکه
میفرماید :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ غافر ٥١ :مایقیناًپیغمبران خودراومؤمنان
رادرزندگی ودرآن روزی که گواهان به پامی خیزندیاری میدهیم.
مسئله تعقیب پیامبرتوسط سراقه وناتوانی وی ازدستگیری شان نیزدلیلی برنبوت برحق رسول اهلل میباشد.
اوهربارکه میکوشیدبسوی ایشان حرکت کندپاهای اسپش درریگ هافرومیرفت وازحرکت بازمیماند ،سپس ازاسپش
فرودآمده ورویش رابسوی مکه میگرداند .دراین و قت اسپ ازشن بیرون می شداماهمین که دوباره روبسوی رسول
اهلل میکردهمان اتفاق می افتادآیاوقوع چنین حادثه ای جزبرای پیامبرمبعوثی که اهلل وی راپشتیبانی وهمکاری
میکندامکان دارد؟ برای همین بودکه سراقه وقتی این موضوع راازخالل حادثه دانست فریادبرآوردوازرسول اهلل امان
خواست اوبخوبی فهمیده بودکه عنایت الهی پیامبررادربرگرفته وقوای بشرتوان تسلط رابروی نخواهدداشت وبرای
همین حاضرشدازجائزه صرف نظرکرده ووعده پیامبررابرای خودنگاه دارد.
وعده پیامبر به سراقه درمورددست بندهای کسراخودمعجزه ای دیگری بود!
انسانی که ازروبروشدن باقومش میگریزدهرگزامکان نداردفکرفتح امپراطوری فارس واستیالء برگنج های کسرا را
بکندمگرپیامبری فرستاده ازجانب خداباشد.
وعده رسول اهلل برای وی تحقق یافت! بعدازفتح ایران سراقه هنگامی که دست بندهای کسرارادرمیان غنایم دید
ازعمربن خطاب خواست که وعده رسول اهلل رااجرانمایدعمر نیزدرمقابل جمعی ازصحابه آن دست بندهارابه
دستان سراقه کردوگفت :سپاس خدائی راکه ازکسراء دست بندهایش گرفت وبه سراقه بن مالک پوشانید.
پیامبر بعدازسفرطوالنی به مدینه رسید .وقتی مردم مدینه اورادیدندخوشی عجیبی همه رافراگرفت وکودکان
شروع به آوازخوانی کردندوم ی گفتند( :طلع البدرعلینا ....من ثنیات الوداع ...وجب الثکرعلینا ....مادعاهلل داع
ایهاالمبعوث فینا ...جئت باالمرالمطاع)
پیامبر بین مهاجرین وانصارعقدمواخات«برادری» برقرارکرد.
سپس رسول اهلل نوشته ای راثبت نمود که درآن قوانینی رادربین انصارومهاجرین مشخص کردودرعین حال
معاهده صلحی بودبایهودکه درآن محافظت ازدین ومال شان بود .درواقع این نوشته دربرگیرنده تمامی اصولی است که
اولین دولت اسالمی براساس آن برپاشده بود ،ازحقوق انسان گرفته تاعدالت اجتماعی ،رفتارباگذشت درمقابل ادیان
وهمکاری برمصلحت های اجتماعی که قرارذیل است:
 -1وحدت امت اسالمی بدون هیچگونه تفرقه دربین آنها.
 -2مساوات دربین فرزندان امت درتمامی حقوق وکرامت شان.
 -3همکاری امت اسالمی درتمامی احوای که دارنده ظلم ،گناه وتجاوزنباشد.
 -4همآهنگی امت درتعین روابط بادشمنان شان به گونه ای که هیچ مسلمانی بدون مسلمانان دیگرباکسی صلح
نمی کند.
 -5بنیان گذاری اجتماع به اساس بهترین نظم ومحکمترین اصول.
 -6مبارزه باکسانی که برعلیه دولت ونظام عمومی آن برخواسته اند .وواجب بودن دوری ازهرنوع همکاری باایشان.
 -7حمایت ازتمام کسانی که قصدهمزیستی مسالمت آمیزوهمکاری بامسلمانان رادارند .وجلوگیری ازهرنوع ظلم
وتجاوزبرعلیه شان.
 -8دین ومال غیرمسلمانان کامالًبرای ایشان محفوظ است.
 -9برغیرمسلمانان الزم است که درمصارف دولت همانندمسلمانان سهم بگیرند.
 -10غیرمسل مانان بایدهمراه بامسلمانان دردفع خطرازکیان دولت برضدهردشمن همکاری نمایند.
 -11همچنین درمصارف جنگ تازمانی که دولت درحال جنگ است ایشان بایدسهم بگیرند.

 -12دولت نیزباغیرمسلمانان در رد کسانی که به ایشان ظلم مینمایندهمانگونه همکاری نمایدکه برای دفع ظلم
وتجاوز ازیک مسلمان کاری میکند.
 -13مسلمان وغیرمسلمان بایدازحمایت دشمنان دولت وهمکاران ایشان خودداری نمایند.
 -14هرگاه مصلحت امت درصلح بودبرتمامی مسلمانان وغیرمسلمانان الزم است که صلح رابپذیرند.
 -15هیچ انسان به گناه دیگری گرفتارنمی شودومجازات برخودشخص جاری میگردد.
 -16آزادی گشت وگذاردرداخل وخارج دولت باحمایت ومحافظت دولت آزاداست.
 -17ازگناهکاروظالم حمایت نمی شود.
 -18اساس جامعه برهمکاری بانیکی وتقوااست نه باگناه وتجاوز.
 -19ازاین اصول دوقدرت محافظت میکند!
 قدرت معنوی :عبارت است ازایمان ملت به اهلل tمیباشدواینکه اومراقبت ومحافظ شان است.
 قدرت مادی :که عبارت ازرئیس دولت که رسول اهلل ممثل آن میباشد.
خالصه اینکه بعثت پیامبرگرامی چراغ فروزان برای بشریت بودوهست که بوسیله آن انسانهاازجهل وگمراهی
نجات یافتند ،وتعالیم آن حضرت همراه باآیات جانبخش قرآن کریم نه تنهاجزیر العرب ،بلکه سرزمین های دیگری
ران یزبه لرزه درآورد ،چنان دیری نگذشت که درپرتوقرآن وتعالیم پیامبراکرم اقوام وملل گوناگون درزیرپرچم اسالم
بشکل یک ملت درآمدندواین انفجاروتحول درتاریخ بودوهست ،زیرادین اسالم جهان رادگرگون ساخت ،واین انقالب
بزرگترین انقالب درزندگانی انسانها درطول تاریخ بود و است.
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