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 كرمانشاه–كتايون محمودي

و روزنامه نگار  ويراستار

را مكه در ظلمت جهل، چنان ناپيدا بود كه گويي هرگز روزهـاي روشـن
و مردمانش چنان از عاطفه خالي شده بودند كه گمان مي رفت از نخواهد ديد

 اند!انسانيت بويي نبرده
و كودكان به جرم دختر بودنشـان، زنـده در خون جز خون را نمي شست

و زن در كنـار ديگـر مايملـك گور مي شدند. عشيره، تنها پيوند ميانشان بود
آمد. ثروتي كه در اختيار پدران، همسـرانميمرد، جزئي از ثروتش به حساب 

و از خود هيچ اختياري نداشت. و پسران بود
در چنين سرزميني اسالم آمد تا راه نجات باشـد تـا مسـيري بـه سـوي

و پايان شبهاي تيره ي نامردمي شود.رستگاري
خُ و تف تشـنگي بشـر، پيـامبري از جـنس كـاينَخداوند از روزهاي داغ

و قبيلـه مبعوث كر1واحه اش، كـه مردمـان دنيـا را بـهد تا نه تنها قوم خـود
و به الفباي محبت بـراي  سرمنزلي برساند كه به زبان مهرباني با هم بگويند

 دنيا سرمشق شوند.
ترين سرزمين، سفير عشق هاي نجات ظهور كرد تا در خشناسالم با آيه

ك�شود. محمد ه طعم سبز چون پر ابري پرسخاوت بر زميني باريدن گرفت
و با مردم از سخناني گفت كه هرگـز نشـنيده بودنـد. از شدن را نچشيده بود

و رويشان كرد.حادثه  اي خبرشان داد كه چون طوفان زير
او از ميان مردمي برخاست كه هرگز يك دلي را تجربه نكرده بودنـد. در

و قانونش نفي ديگري بود.  جغرافيايي زيسته بود كه همه چيزش سخت
اي كـه هميشـه ديـد. آن سـوي سـكه بايد روزهاي ديگري را مـي عرب

و بايد به شمشير پشت مي و خـدا از نـو بشـري برايش يك معنا داشت كـرد
ي خوبان شـود تـا تمـام دنيـا زيـر پـرچمش ساخت كه با يك جمله در زمره

 درآيند.

و علف در بيابان وسيع.-1  آبادي كوچك در صحرا، قطعه زمين داراي آب

عرب كه هميشه تنها بود حاال نـام
و ايـن بـه امت را چتر سرش كرده بود
ي شبيه بود كه بـاورش سـختامعجزه

 نمود. مي
پيامبر تنها بـود، تنهـاتر از شـبهاي
ديجوري كه از كفر قومش آكنـده بـود. 

-او بايد اسالم را به مردمي معرفي مـي 
دانست. او امين كرد كه از آن هيچ نمي

و صديق، هرگز در بين مردمش به  بود
و ايـن راه را همـوارتر  بدي شهره نبـود

همي ترينم بايد از محرومكرد. اين بار
اقشار كه صداقتش را بـاور داشـتند راه 

ــي از رحمــت مــي  ــه منزل ــا ب جســت ت
و ايــن افتخــار نصــيب  تأييــدش كننــد
خديجه شد. همان دوست عزيـزي كـه 
ــاوري  ــر همســرش ي و ب ــد نكــرد تردي

 هميشگي شد.
ي اين رسالت شـد. زن زن پشتوانه

وار بر سند آزادگـيش از قيـدهاي بـرده
درو در زمره مهر باطل زد ي مسلمانان

 آمد.
و ايـن بر خـود مـي بـالم كـه زنـم

ي ياران به افتخارم شد تا ابد. بايد حلقه
و از دوستان پيـامبر، هم پيوند مي خورد

آن�ابوبكر و بـي گوي سـبقت ربـود
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ولي اينجا باز هم مردان.خداستيكه شك كند پذيرفت كه محمد برگزيده
و از جنس من رتبه  اول است.يدومينند

اي جوشيد تا كـوير خشـك، چون چشمه�هاي خدا از زبان محمدحرف
دلمي�دل كافران را سيراب كند. محمد و بر نشسـت. انگـار هـا مـي گفت

ميسال و بايد بيدار شـدند. اسـالم رشـد كـرد امـا بـه ها مردم خوابيده بودند
.آرامي...

و اقوامش؛ سخت ايستادند! از ميان قبيله �عموهـايش حمـزهي پيامبر

اي كه با اسالم آوردنـش كـوهي بـراي پيـامبر شـد تـا از باورش كرد، حمزه
 ها، پناهش شود. طوفان

ميقلب و ظلمهاي سخت نرم و بردگـان بـه اسـالم، اقبـال شد ديـدگان
مينشان دادند. آيه و هر روز خوبـاني بـه صـف هاي نور بر تاريكي فرود آمد
ميمسلمانان مي گفت، يك به يك بـه پيوستند. آن چه پيامبر در حق كساني
و در روزي واقعيت مي و در حق پسر خطاب دعا كرد تا مسـلمان شـود رسيد

،كوبيـد هاي مكـه مـي هاي محكمش را بر كوچهكه به قصد جان پيامبر گام
و پيـامبر آن روز را، ناگاه، به معجزه اي چنـان منقلـب شـد كـه اسـالم آورد

ر  وز ناميد.خجسته
اي خلق كرد كه بايـد حفره�حاال غليان اين چشمه در قلب سخت عمر

و عشق به پيامبر بيپر مي�با محبت درنگ شد. او به كتمان طاقت نداشت؛
بر درهاي كفر كوبيد تا آناني كه آن سوي در هستند بدانند به زودي درهـاي 

 دنيا نيز زير پاي لشكر عمر خواهد لرزيد.
ط پلاسالم عمر، هاي ترديد شكست؛ زيـرا لوع روزي تازه بود. روزي كه

ها نشست تا كمكش كند. عمر عاشـق ترينترين مردم در كنار مهربانسخت
شد؛ عشق خدا در قلبش غوغايي به پا كرد كه تـا آخـر عمـر آرامـش را از او 

 گرفت.
و پيـامبر رحمانـه درو مـي همراهي با اسالم هزينه داشت. كفر بـي كـرد

ميهصبوري و قـريش خطـرا كرد. تعداد مسلمانان اندك اندك افزوده گشت
كرد. گروهي از مسلمانان به فرمان پيامبر بـه حبشـه هجـرت را احساس مي

و گروهي ديگر را كفار از مكه بيرون راندند.   كردند
و وفاداري مسلمانان چنـان در دل هايشـان النـه كـرد كـه قيـد خلوص

نوابستگي و بـه سـوي مدينـه هجـرت هاي مكه هم نتوانست گاهشـان دارد
ي مهر را بنيان گذارند.كردند تا بناي حكومتي كوچك با شالوده

، چــون شــمعي در ميــان�پيــامبر
و آنان بـه سـان مسلمانان مي درخشيد

چرخيدنـد. عـرب بـا پروانه گردش مـي 
ــرتش در  و غي ــب و تعص ــرور ــام غ تم

، چون كودكي گوش�اطاعت از پيامبر
ي پر اشـتباه را راه رفته به فرمان بود تا

 جبران كند.
شاگردان اين معلم بزرگ، ايـن بـار
با غرور مسلماني قد راسـت كردنـد تـا 

و نشــان دهنــد عــرب هــم مــي  توانــد
 توانست...!

ي پيامبر در قـاب شخصيت صحابه
عشق جاي گرفت. همه جان بـر كـف،
و  همه با خلوص، همـه در يـك صـف!
اين يعني عرب با تفسـيري ديگـر كـه 

 اش را كسي به ياد نداشت.هرگز نمونه
بيپيامبر با صحابه ماننـدش بـهي

گشت. اما اين زودي بايد به مكه باز مي
بار به عنوان فـاتح، ايـن بـار بـه قصـد 
و مكه بدون خونريزي فتح شـد  ماندن،
و اميـران  و فاتحان نه چون خـونريزان
كه دفتر انتقام بگشايند، صفحه صـفحه

كه فقـط رحمـت كتاب خدا را گشودند
و  و ايــن بــار اســالم، نــه از درهــا بــود

 ها وارد شد.ديوارها، كه از دل
اش هـا بـه زودي بـا آوازه دين قلب

و مردم فوج فـوج  به اطراف فراگير شد
ي مسلمانان هاي به هم فشردهبه صف

توانـد ايـن پيوسـتند. چـه چيـز مـي مي
 پيروزي را ترسيم كند؟

پيامبر براي آنهـايي كـه دوسـتش
و جانهــا هديــه كردنــد اش مــيداشــتند

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


نشريه داخلي مكتب قرآن كردستان 48 

و قلعـه نداشـت ولـي در جـان يـارانش امپراطور دلها شد. پادشاهي كه قصر
 رقيب بود.حاكمي بي

و ــده ــد، ابوعبي ــي، خال ــان، عل ــر، عثم ــوبكر، عم ــارش اب ــاال او در كن ح
ميرا بالل(رضي اهللا عنهم اجمعين)  و با اين مردان توانسـت بـه دنيـا داشت

مي اعالم جنگ كند. و با اين صحابه و قيصر را تهديـد كـرد شد كاخ كسري
و فرمانروايي حكومـت حـق وعده هاي خدا بر نصرتشان گواه شد تا در انقياد

 در آيند. 
و كشتي اسالم با چنـين يـاراني بـر سـاحل بادهاي موافق وزيدن گرفت
و درختي تناور گشـت تـا در سـايه  خوشبختي نشست. نهال اسالم رشد كرد

و اين آغاز فصلي از رويـش بـودخهسار شا هايش، پرندگان مهاجر النه سازند
و به راستي چه كسي مي�در آئيين محمد ي تواند از ميان اين صف فشرده،

بر آنهـا گذاشـت» سابقون االولين«جانباز، به آنان امتياز دهد؛ جز اهللا كه نام
و پرهيزگاري بر همديگر پيشي گيرند.  تا در تقوا

د شاگرد اول يـا آخـر بـودن امتيـاز نبـود. شـرط�رس پيامبردر كالس
و شرط ديگر، قبولي؛ كـه آن هـم خـدا اخالص است كه در همه موج مي زد

و جانِ بر طبق نهادهتعيينش مي اشي صحابهكرد. اسالم با خون دل پيامبر
و و اگر بر آن جفا كرديم در پيشگاه اهللا خجل به ما رسيد كه وارث آن باشيم

و اين بزرگترين خسران است.دهشرمن  ايم
و محبـت علي(رضـي اهللا و عشق عمـر وقتي با آن همه خلوص ابوبكر

ميعنهم) روبرو مي توان امتيازدهي را به زبان بياوريم؛ حالي كه شويم چطور
و عمر بي�در مكتب محمد و رستگار، تـرين شـك مظلـوم همه قبول بودند

ميافيانصآنهاست كه در حقش نابخردان بي .كنند...ها
ميو امروز من با قلمي كه قسم خورده نويسم كـه ام جز به حق ننويسد؛

و صحابه ي خضوعي بزرگوارش، درود بر ابوبكر كه نشانهدرود خدا بر پيامبر
و علي كه هر كـدام در صـف اول عشـق و عثمان و سالم بر عمر ،و تواضع،

و تاريخ بر اين ادعا گواميدان و دار بودند. ه است بر عهدي كه با پيامبر بستند
 تا پاي جان بر آن ماندند.

ام، وقتي عمـر من كه تمام هويتم، آبرويم، حقيقتم را از اين مكتب گرفته
زنـي حقِّ محتسب بازارهايش را از ميان زنان برميگزيند، وقتي تسليم سخنِ

ميمي مي،كندشود كه بر سر اثباتش مجادله كه چون توانم از مكتبيچگونه
 عمر را پرورده جدا باشم؟!

عمري كه عدالتش همـه را شـامل
و بـر مي و بر اجرايش سختگير بود شد

و فرزندانش سختگيرتر. عمري  خودش
و عظمت اسالم را با وعـده  ي كه مجد

و ايران هم پيامبر از مرزهاي شام، يمن
ــدري  ــون پ ــردمش چ ــر م و ب ــد گذران

 مهربان، دلسوزي كرد.
، خود را هم رديف او در قحط سالي

ترين مردم قـرار داد تـا سـختي ضعيف
و بر خانه ي يتيمـان گرسنگي را بچشد

گذشت تا بفهمد دردهاي اين مـردم مي
 توان التيام داد.را با چه چيز مي

او ساده زيست تا نشان دهد اسالم
و هنگامي بر تمام تجمل يورش مي برد

كه در مدينه مسـجد را پايگـاه عـدالت 
آن جا را مقر حكـومتش كـرد. قرار داد 

و با مومنان  در برابر دشمنانش چون دژ
 چون پرنيان بود.

اي از اخـالص كـه هرگـز بـا سوهأ
و خودخــواهي نظــرش را  اســتبداد رأي

و مشـاوران ارشـدش، تحميل نمي كرد
و...(رضي اهللا  علي، عثمان، طلحه، زبير

آنهـا�عنهم اجمعين) بودند كه پيامبر
ن را عشره ي اميـد؛ ده سـتارهي مبشـره
 بهشت...

درود خدا بر او كه به حق، جانشين
و تاريخ دوره ي پر عدالتش را پيامبر بود

 در تكرار به ياد ندارد.
و ســالم بــر مبشــران رحمــت كــه
و خداوند ما عزت اسالم را ابدي كردند
و  را در راه پيامبر، ابوبكر، عمر، عثمـان

.علي پايدار سازد...
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