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 رـیـمشـالم و شــاس

 

 ریشکه در آن ها شم ییها زهیآن و به خصوص ست نیآغاز یاسالم، از جمله جنگ ها زیمالک ما در شناخت همه چ پس

 انیمان بزکه گفته ام  رای. زسپارند، قرآن است و بس یم یاله اتیابالغ آ یرحمت و واسطه  امبریرا به دست مبارک پ

ح، شرو نیسال از بروز آن ها دورتر است و نه تنها ا ۳۰۰موجود و مکتوب بر حوادث صدر اسالم، الاقل  یشرح ها

ز تعلقات ا م،یشناس یشرح آوران را هم نم نیبل شخص ا ستند،یقرآن ن دییعقل و مورد تا یدر غالب موارد، قابل اعتنا

و  نیا مه ناکهنه را، که ب یآن کتاب ها میدان یکه نم چنان م،یخبر یآنان ب یها یها و دل بستگ رشیو پذ ینیو د یقوم

تدار اسالم، ابالغ و انتشار و اق یدهه ها نینخست یو رخ دادها خیدر موضوع فرهنگ و تار ر،یاخ یآن، و غالبا در سده 

 ین ها بآ یتمام بایاصل تقر تیکه از رو راینوشته است، ز یبه ما قالب زده اند، در واقع امر، کدام کس و چه زمان

. میریبپذ یاگر اما و چیرا که به ما انتقال داده اند، بدون ه یدیو تمه غیو تبل کهر تدار میبوده ا ریناگز ییو گو بینص

 وبر آن ها ننگاشته اند  هیرد یکه سطر ،یمطلق و محض از مطالب تیتبع نیا ،یآدم ریفرهنگ سخت گ یدر عرصه 

 !شود ینم ریتعب ران،یا ریقرن اخ یروشن فکر یمزدورانه و حساب شده  یجز گوش به فرمان م،یا دهیند

ب قلوب و و استدالل و زبان خوش و جل ییبه نرم خو اً ا مکررخد امبریقرآن، پ ی گانهیو  لیو اص نیمتن مت یگواه به

با  ام،یو پ ابالغ کالماست که فقط مامور و مسئول  دهیرا شن یتذکر اله یکاف زانیو انتظار، دعوت شده و به م یبردبار

. ما است دهیشن زیپره غیو حاصل تبل جینتا یمالحظه  یاست و از شتاب و عتاب برا یو فروتن یکامل مهربان تیرعا

ت تا اشاره جا وقت اس نیهم .میخور یبر م ز،ینازل شده ن نهیدر مد ندیگو یکه م ییدر سوره ها یحت ات،یگونه آ نیبه ا

رآن ق یها ورهنزول س بیموجود در ترت یبند میتقس ،یخیو تار یتیو هدا ییعقال یبررس ریو از مس دیکنم بدون ترد

ند، در ک دیو مهلت عمر را تمد ندیبب انیب یمه امبارک، در موارد متعدد، نادرست است و اگر خداوند صالح را در اد

 .خواهم داشت یبه آن ها اشارات «ریاسالم و شمش» یبعد یها ادداشتی

اال البالغ و انا اذا اذقنا االنسان منا رحمة فرح بها و ان تصبهم  کیان عل ظایحف همیفما ارسلناک عل اعرضوا فان»   

اگر  یآدم. ستیو بر تو جز ابالغ ن مینگمارده ا میتو را بر آن ها ق رندی، اگر نپذفان االنسان کفور همیدیبما قدمت ا ئةیس

و ما (. ۴۸)زخرف،  است لیبه کفران متما یکه آدم یشود. به راست یم شبچشد سرک یشاد و اگر سخت ندیبب یرحمت

 نیجز ا میو ما کتاب را بر تو نفرستاد. ومنونیو رحمة لقوم  یو هد هیاختلفوا ف یلهم الذ نیالکتاب اال لتب کیانزلنا عل

ربک بالحکمة و  لیسب یال عاد(. ۶۴)نحل،  باشد نیمومن یمهربان برا یتگریکه در مسائل مورد اختالف راه نما و هدا

 یخوش رفتار تیبا برهان و زبان خوش آن ها را به راه خدا بخوان و در نها. احسن یه یالموعظة الحسنة و جادلهم بالت

و قرآن را فرو . اال خسارا نیالظالم دیزیو ال نیو تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمومن(. ۱۲۵)نحل،  مجادله کن

و بالحق انزلناه و بالحق (. ۸۲)اسراء،  خواهان شود ادهیجز آن که موجب رحمت و عالج مومنان و خسارت ز مینفرستاد

نکرده  نیبشارت و انذار مع یو فرودآمد و تو را هم جز برا میبه حق فرو فرستاد. راینزل و ما ارسلناک اال مبشرا و نذ
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و ان (. ۱۰۷ اء،ی)انب مینفرستاد انیبه جهان یکین یتو را جز برا و .نیو ما ارسلناک اال رحمة للعالم(. ۱۰۶)اسراء،  میا

اگر همانند گذشتگان دروغ پنداشتند، بدان که کار رسول . نیالرسول اال بالغ المب یتکذبوا فقد کذب امم من قبلکم و ما عل

 .« (۱۸)عنکبوت است  نییفقط ابالغ و تب

رسول  اریتاست، آشکارا نوع و حد اخ میمقوله در قرآن عظ نیبه تصادف، ازمکررات متعدد در ا یا دهیکه گز ات،یآ نیا

انسان، از  یباز ساز ازیکند که حکمت خداوند بر ن یو روشن م انیو تقابل با منکران را ب یاله امیدر انتقال پ یگرام

آگاه  و رحمت، مشرف و مسلط و یبا بزرگواردراز مدت و توام  ی نهقرآن، به دعوت صبورا یها امیراه متابعت از پ

رکان و ظالمان و مش یرا، از سو یاسالم نینو ینسبت به آموزه ها یبوده و هر انکار و جدال و رد و طرد و مزاحمت

 یینما راه رشیکه ما در سراسر کتاب خدا نه فقط توسل به اجبار را، در پذ یگرفته است. به راست یم یعیمنکران طب

بورانه ص انیو ب تیبه رعا دیو سفارش اک هیدست توص نیاز هم ییها هیبل سا م،یابی یاسالم نم نیمب نید قرآن و یها

سوره  نینخست ندیگو یآورم که م یبقره م یرا از سوره  ریز یکه دو نمونه  م،یسراغ دار زین یمدن یرا در سوره ها

 :بر رسول خدا فرود آمده است نه،یاست که پس از استقرار در مد یا

ما ارسالناکم ک(. ۱۱۹)بقره  یراه حق و منذز باش یتا بشارت دهنده  میتو را فرستاد .رایو نذ رایارسلناک بالحق بش انا»

 انیچنان که از م. نما لم تکونوا تعلمو علمکمیالکتاب و الحکمة و  علمهمیو  همیزکیو  اتنایآ کمیعل تلوایرسوال منکم  کمیف

 .«(۱۵۱ره، )بق دیدانست یکه نم اموزاندیرا ب یشما بخواند، کتاب و حکمت و مراتب برمرا  اتیفرستادم تا آ یشما رسول

ست، ا نهینو ورود مد طیو مح طیو در شرا دیحق و رحمت، در آغاز دور جد یبه رسول مناد یاله یها یآور ادی نیا

ه ببقره،  ی. دستورات مندرج در سوره نیشیمسالمت و بشارت پبا همان روش  ،یاله تیمامور یانجام و اجرا یبرا

 نیدوت ده،یگز یخطوط استقالل در باورها نینخست میحال ترس نیگفت و گو و استدالل و در ع استیس نیکه مب یراست

 هودی با خراب کاران امبریاز برخورد پ یدیو جد یجد یاست و هرچند نشانه ها نیمخصوص مسلم یقبله  نییفقه و تع

دور  انیودهی یمانیو ا یو انحرافات فرهنگ یاشتراکات اعتقاد یآور ادیبرخوردها از حد  نیا یشود، ول یم دهیدر آن د

 :رود ینم تر

جرا عندا ربهم و االخر و عمل صالحا فلهم ا ومیمن آمن باهلل و ال نیو الصابئ یهادوا و النصار نیآمنوا و الذ نیالذ ان»

 کیمل نکه ع ن،یو صابئ یشده اند، از نصار تیآورده و هدا مانیآن ها که به خدا ا. حزنونیو ال هم  همیال خوف عل

)بقره،  وندشبترسند و دچار اندوه  دیبااند، نزد خدا ماجورند، ن رفتهیپذو بازگشت را  نیدهند و روز بازپس یانجام م

. و مصدقا لما معهم بما وراءه و هو الحق کفرونیو  نایانرل عل لهم آمنواا بما انزل هللا قالوا نومن به ما لیو اذا ق(. ۶۲

و جز آن را  میدار مانیا یما به دستورات قبل ندیگو یم دیخدا آمده مومن شو یکه به آن چه از سو دییواگر به آن ها بگو

 .(۹۱)بقره، «. کند یم قیمطالب را کتاب آن ها هم، تصد نیا یحال آن که درست م،یریپذ ینم

جلب  و یکیآوردن فرصت نزد دیو احتجاج و پد یشگیو اند یداد و ستد عقل ی وهیش نیتر وایش اتیآ نیکه ا یراست به

 طیه محبدر آغاز ورود  ،یعیاسالم به طور طب امبریاست، که پ نیو آرامش به مخالفان مسلم نانیاطم دنیقلوب و بخش

 امبریکند پ یم نیما پراکنده اند که تلق انیرا م یاسناد و اوراق ضر. اما در حال حاداشته است ازیبه آن ن نه،یمد یفرهنگ

 یرابو مع الواسطه، صرفا  میمستق نه،یهمان به محض ورود به مد ت،یو وحدان یعقل و استدالل و رحمت و منطق وح

 !!!برده است ریغارت، دست به شمش

حمزة بن  یبرا یدیپرچم سف امبریسال در ماه رمضان و هفت ماه پس از هجرت، پ نیدر هم یواقد یگفته  به »

 نیاو در هم یرا ببندند... و هم به گفته  شیتن از مهاجران فرستاد تا راه کاروان قر یعبدالمطلب بست و او را با س
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بن مطلب بن عبد مناف  بن حارث دةیعب یبرا یدیسفخدا پرچم  امبریسال، هشت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، پ

وقاص  یسعد بن اب یبرا یدیپرچم سف امبریسال پ نیهم یقعده  یدر ذ دیرابغ رود... و گو یدره  یبست و گفت سو

 رونیگذشته بود، به قصد غزا ب یدر ماه صفر، که دوازده ماه از هجرت و امبریخرار فرستاد... پ یبست و او را سو

به  امبری... پس از آن پندیابوا گو یرا غزوه  نیضمرة بن بکر بود و ا یو بن انیبرفت و به طلب قرش ودانشد و تا 

اثنا که  نیو در هم دیشصت سوار از مهاجران بفرستاد... گو ایبنن حارث بن مطلب را با هشتاد  دةیبازگشت و عب نهیمد

 دیفرستاد... گو صیع ی هیبه ناح و ایکس از مهاجران به ساحل در یبود حمزة بن عبدالمطلب را با س نهیدر مد امبریپ

 یرضو ی هیشد و تا بواط رفت که در ناح رونیب شیبه آهنگ غزا و به طلب قر امبریاآلخر پ عیپس از آن در ماه رب

ابن  ی رهبرفت تا به د نارید یبن یشد و از راه تنگه  رونیب انیبه آهنگ غزا و به طلب قرش امبریپ گریبود... و بار د

«. وقاص را با هشت کس به غزا فرستاد یبازگشت و سعد بن اب نهیبه مد امبریفرود آمد... پس از آن پ یدرخت ریازهر ز

 .جلد سوم، حوادث سال اول هجرت( ،یطبر خی)تار

 نهیل در مدخدا را، هنوز به کما امبریکرده ام، پ یبه او، که قبال معرف بیو قر یاز زبان واقد ،یطبر بیترت نیبد و

الم، سصلح و مسالمت و  امبریپ اتیناقالن ح گرید انیفرستد و او هنوز در م یه بار در طلب جنگ ممستقر نشده، د

 نوبت آن ۳۳شمارد، که  یجنگ م ۴۳را  نهیدر مد امبریزمان حضور پ یکه کل جنگ ها راینسبتا منصف تر است، ز

 شماره ثبت شده که ۷۵جنگ ها  نیتعداد ا یخداست، در کتاب مغاز امبریبه دست شخص پ ریغزوه و با حضور شمش

 شیرد افزانب ۸۳زد و خوردها تا  نیتعدد ا «ریطبقات الکب»نبرد بوده و در  دانیدر م امبریآن با حضور پ یحادثه  ۳۵

ه حضور و خدا، هر سال دوران نسبتا کوتا امبریپ میشمارد تا گمان کن یم ۲۸را تا  امبریافته که غزوات با حضور پی

 نیاز ا یکی یکه حت یصوصا زمانخ - یمیعقل سل ای، الاقل با تدارک هشت جنگ گذرانده است!!!! آرا نهیدر مد اتیح

اسالم  یپراکنده شدن پندار سلطه  ی هیر را پاشاخ دا لیاباط نیکه ا دیسراغ دار -کند  ینم دییتا مینبردها را قرآن عظ

 نشمارد؟ ریشمش ی لهیبه وس

خود از مال  رانایبا  د،یبشن نیا امبریو چون پبود  ایو عبورشان از ساحل در امدیاز شام ب شیبا کاروان قر انیابوسف »

 یخود م متیآن را غنو کاروان او بودند و  انیو به طلب ابوسفشدند  رونیکاروان و تعداد کم مردان آن بگفت و ب

 .(۹۴۵ جلد سوم، ص ،ی)طبر«. سخت رخ دهد یگبه آن ها رسند، جن یو گمان نداشتند وقتدانستند 

و  رهیو س خیکه نام تار هود،ی اتیمجموعه جعل نیرا که در ا ییمایس دینیب یبندد، اما نم یخشم راه نفس را هم م گرچه

ونه نم نیتر یکشد، از عال یم دکیرا  یتا قرن چهارم هجر امبریپ اتیدوران ح ثیو احاد اتیو مجموعه روا یمغاز

 ،یق زدگکه با ذو یامبریدهند؟ پ یارائه م یخواه ادهیو ز جاوزو هشدار دهنده و برحذر خوان ت یمالطفت و مردم دار

ا به غارت کند ت یم قیبا مال فراوان و مدافع اندک سراغ کرده، و تدارک و تشو یدهد که کاروان یخود خبر م ارانیبه 

 برامیپ دورو یسال ها نیو غزوات نخست ایتمام سرا ی هیو اول یاست مضمون اصل نیآن بروند و چن یسهل و ساده 

 !نهیبه مد

کرد و  فتیخل نهیبرفت و ابو سلمة بن عبداالسد را بر مد امبریپ گریبود، بار د یاالول یدر آمد، جماد گریماه د چون»

را خبر آمد که کاروان  امبریپس پخوانند.  «رهیذات العش» نهیمد کیاست به نزد یغرو حمزه داشت و منزل نیبد یعلم و

ره گذر کاروان  زیآن جا نکه  گرید یاندر شدند به منزل هیو به باد برفتندمنزل  نی. پس بر دست راست ادیایراه ن نیاز ا

هست بزرگ آن را ذات...  یرفتند نام آن منزل سقا النخل. و آن جا درخت گرید ی. و از آن جا به منزلافتندیبود ، هم ن

و به طلب کاروان شدند به  ندروز برفت گری. پس دافتندیبه طلب کاروان و نآن درخت فرود آمدند  ی هی)کذا( پس به سا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

باز  مام،یال راتیآمدند نام اش صخ گرید یشدند نام اش ضبوعه. پس به منزل گرید یگاهیو از آن جا به جا گرید یمنزل

 یمنزل و چاه آب چیه هیاندر همه باد وآمدند  ریو از آن آب بخوردند. باز به صخ ربیآمدند نام اش مش یچاه گریبه د

 ینامه  خیتار ،ی)بلعم. «افتندیاثر کاروان ن یجا چیکاروان گذر کند که نه آن جا همه بگشتند و ه کهنماند که دانستند 

 .(۹۶جلد اول، ص  ،یطبر

ست جبه  ره،یو مشرک و غ شیتوجه به دشمن و دوست و قر یاسالم را، که ب امبریاز پ ریتصو نیا دیبنگر کین نکیا

 یم یگریچاه آب به چاه آب د نیاز ا یشکار کاروان نیهاست، در کم ابانیغارت، در به در ب یبرا یکاروان یو جو

ند، ماه ام نوشته شر یب نیمورخ نیآن طور که ا ،یزن وانو کار یراه بر نیرود و چنان که به دنبال خواهم آورد در ا

مه نگارش ه نیمشکوک ا نیرا در تدو انیهودیرد پا و اثر انگشت  ن،یآشکارتر از ا ایشناسد!!! آ یحرام و مجاز هم نم

به  ه،ریو فهرست و غ تیو روا یو مغاز رهیو س ریو تفس خیتوان شناخت، که به نام تار یم یتا قرن چهارم هجر یها

 !!اسالم و محمد ستوده دست زده اند؟ میسل یمایس بیتخر

 >>>ادامه دارد  <<<

 انجنیر شیر ساپی ارسالی 
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