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 7 بخش - محمدشرح حیات و تعالیم حضرت 

اهلل محّمد حسینی استاد پیشین رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

از بحث کلی ایشان دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی 

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به بیان حیات حضرت رسول در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 دهند.اکرم و تاریخ اسالم ادامه می

دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، هفتۀ 

دادی در حدیبّیه منعقد گشت که مقّرر میالدی میان مسلمین و مکیّان قرار ۶2۸دانجا رسیدیم که در سال گذشته ب

نمود به جای آن سال، سال بعد رسول اکرم و مسلمین عازم زیارت مّکه شوند. این بود که یکسال پس از انعقاد 

یمت مّکه نمودند و مراسم طواف خانۀ قرارداد حدیبّیه حضرت رسول اکرم و اصحاب برای زیارت خانۀ کعبه عز

کعبه به اصطالح بجای آوردند. خلوص مؤمنین و عظمت و هیمنۀ مراسم حج خانۀ کعبه برخی از مکیّان را به کلّی 

منقلب نمود و به جرگۀ مؤمنین پیوستند. به هر حال بر پایۀ محتوای قرارداد حدیبّیه مّدت اقامت پیامبر و اصحاب در 

و به مدینه مراجعت نمودند. اّما به شرحی که مفّصل است مکیّان قرارداد حدیبیّه را شکستند بدین مّکه کوتاه بود 

های ناچیزی از سوی مّکیان روی رسول اکرم با حدود ده هزار تن از مسلمین راهی مّکه شدند و اگر چه مقاومت

. پس از مّکه طائف نیز سقوط نمود. دیده شد ولیکن مسلمین با پیروزی بزرگ به زیارت خانۀ کعبه توفیق یافتند

توان گفت مردم پس از مشاهده پیروزی و عظمت مسلمین فوج فوج به جماعت مؤمنین پیوستند به طوری که می

جزیرۀ عربستان استقرار یافت. حضرت رسول اکرم های حیات رسول اکرم در تمامی شبهآئین اسالم درآخرین ماه

هاجرین و انصار به مدینه مراجعت فرمودند. در آن اوقات بر پایۀ قرارداد غیر پس از انجام فرائض حج همراه با م

مسلمین نیز اجازۀ زیارت خانۀ کعبه داشتند ولیکن پس از ابالغ سورۀ برائت و تعیین مقّررات حج اسالمی از این 

پرستی که تا آن ُبت موهبت محروم شدند. به مشرکین مهلت داده شد که درظل اسالم وارد شوند. این بود که قبائل

اهلل فرموده بودند تحّقق یافت و دشمنان اسالم همه زمان اسالم نیاورده بودند به جمع مسلمین پیوستند. آنچه رسول

 .سر فرود آوردند

میالدی( انجام یافت.  ۶۳2آخرین حج رسول اکرم که به حجةالوداع شهرت دارد ده سال پس از هجرت ) حدود 

اهلل را میان هفتاد اد خانواده و نیز جماعات مسلمین راهی مّکه شدند. تعداد همراهان رسولآن حضرت همراه با افر

اند. حضرت علی نیز که از َیَمن مراجعت فرموده بودند با آن حضرت و هزار تا یک صد و بیست هزار تن نوشته

ایراد نمودند و مؤمنین را به ای مؤمنین در مراسم حج شرکت نمودند. پس از انجام مراسم حج، رسول اکرم خطابه



اتّحاد و اتّفاق و محبّت به یکدیگر و اطاعت از احکام الهی و مراعات اصول تقوی و امانت توصیه فرمودند. تا آن 

زمان تعالیم و احکام الهی که مقتضای زمان خصوصًا واجب برای مردم عربستان بود، نازل شده بود. این بیانات 

ای که در سورۀ مائده آمده است، نازل ین بود که به نظر برخی از مفّسران قرآن، آیۀ مبارکهمتّمم بیانات قبلی بود، ا

 :گشت و براصحاب فرو خوانده شد

 .«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا ...»

شنودم که دین اسالم را برای شما مقّرر فرمود امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و خو

اند. بیانات رسول ام. باید توّجه داشت که برخی از مفّسران و پژوهشگران نزول این آیه را درغدیر خم دانستهکرده

اکرم از جهتی سبب شادی مؤمنین گشت زیرا دریافتند که پیروزی نهائی با کلمةاهلل بود وپیامبر الهی سرانجام به 

رسید، ولیکن از جهت دیگر موجب اندوه برخی از حاضران گشت زیرا رائحه فراق به اصطالح به هدف حضرتش 

دنبال داشت. پس از خاتمه آخرین حج، رسول اکرم و مؤمنین به دیار خویش بازگشتند و آن حضرت همراه افراد 

 .خاندان و نیز مهاجران و انصار راهی مدینه شدند

میالدی( حضرت رسول اکرم دچار کسالت شدید شدند و در خانۀ  ۶۳2 در اوائل سال یازدهم هجرت )حدود

همسرشان عایشه رحلت فرمودند. چون خبر رحلت رسول اکرم انتشار یافت برخی از قبائل از اسالم برگشتند و َعَلم 

مان اهلل پس از انجام مراسم تکفین با وجود اختالف نظر مهاجرین و انصار در هطغیان برافراشتند. جسد رسول

 .سال بود ۶۳مدینه مدفون گشت. سّن آن حضرت در هنگام رحلت 

حضرت رسول اکرم نمونۀ کامل فضائل اخالقی بودند. در سورۀ قلم از قرآن شریف خطاب خداوند به آن حضرت 

ای محّمد تو صاحب خلق عظیمی. آن حضرت با یاران «. و انّک لعلی خلق عظیم»چنین نازل گردیده است: 

ها مدارا فرمودند تا آنگاه که مصالح جامعۀ فرمودند و با دشمنان نیز سالت مالیمت رفتار میخویش در نهای

 .اسالمی مطرح گردید دیگر مبادرت به دفاع از حقوق جماعات کثیر مسلمین فرمودند

آنچه «. بعثت التّمم مکارم االخالق»فرمایند: اند. چنانکه خود میایشان برای اتمام مکارم اخالقی مبعوث گشته

اند که با محتوای قرآن شریف مباینت داشته است حکایتی دیگر است و برخی از سرداران جهان اسالم کرده

توان آن را به اصطالح به حساب حضرت رسول اکرم نهاد. آن گاه که حضرت رسول اکرم چشم از جهان نمی

اهلل گی چیزدیگر نداشت. انقطاع رسولخاک فروبست از مال دنیا جز چند شتر و گوسفند و اسب و چند ابزار جن

مبیّن کماالت آسمانی آن حضرت بود. اّما باید با تأّسف گفت که غالب سرداران اسالم پس از رحلت رسول اکرم 

از همان آغاز برخالف محتوای قرآن شریف عمل نمودند و سبب ایجاد اختالف در جهان اسالم شدند. جامعۀ 

. جماعات سنّی و شیعی پدید شدند، خوارج در پی آنان آمدند و بعدها فرقۀ اسالمی دچار تفّرق و انشعاب شد

دهد که صدها شاخه از شجرۀ تنومند اسالم وهابیّه در عربستان چهره نمودند. تاریخ تفّرق در عالم اسالم نشان می

مالکی، حنبلی و اند هنوز نیز برخی ازآن فرق موجودند. فرق اصلی اهل سنّت: شافعی، جدا شده و از بین رفته



طرفداران وصایت حضرت علی و اوالد ایشانند نیز به  اند. شیعیان کهحنفی هریک به فرق کوچکتر بخش گردیده

اند که از برخی از آنان تنها نامی در کتب محّققین مربوطه باقی مانده است. شیعیان اثنی ها فرقه تقسیم شدهده

اند که اینک در کشورهای مختلف هی و اهل حّق از آن جملهعشری، زیدی، اسمعیلی، هشت امامی، علی الّل

ها فرقۀ صوفی نیز افزوده شوند. پیروان هر یک از فرق خود را محّق و کنند. بر این فرق باید دهجهان زیست می

« ّکل حزٍب بمالدیهم فرحون»شناسند. به فرمودۀ قرآن شریف در سورۀ مؤمنون صادق و دیگران را باطل و زاهق می

 .هر جماعتی به آنچه نزدشان است شادمانند

اند. ولیکن دو لفظ مهدی و قائم اند و هر یک نامی بر آن موعود نهادهاّما همۀ فرق در انتظار ظهور موعود اسالم

بیش از الفاظ دیگر در کتب فرق اسالمی آمده است و به طور کلّی شیعیان به ظهور حضرت حسین پس از ظهور 

اهلل )یعنی اند که حضرت روحالّزمان اشاره کردند. و سنّیان بر این عقیدها حضرت صاحبحضرت قائم موعود ی

حضرت مسیح( در آخرالّزمان همراه حضرت َمهدی رجعت خواهد فرمود. اگرچه عناوین مختلف است ولیکن همۀ 

 و حسنک 
ٰ
واحد وُکّل الی ذاک اشارات راجع به دو ظهور در آخرالّزمان است. به قول شاعر عرب: عبارتنا َشتّی

الجمال یشیر )عبارات ما مختلف است در وصف معشوق ولیکن همه بر آن جمال یعنی جمال محبوب اشارت 

 کند.(می

القدر روحانی شیخ احمد احسائی به استناد آیات در قرن سیزدهم هجری )برابر با قرن نوزدهم میالدی( عاِلم جلیل

یانات َکتبی و شفاهی خویش به قرب ظهور موعود اسالم اشاره نمود و قرآن شریف و روایات مستند بسیار، در ب

ای بر وجه معارف اسالم گشود. شیخ احمد احسائی که برمعارف اسالمی مطالبی را مطرح فرمود که باب تازه

نظیر بود در توضیح تعالیم این کتاب مقّدس آسمانی رساالت احاطۀ عظیم داشت و در درک و فهم قرآن شریف بی

تعّدد نوشت و به یادگار نهاد. فتحعلی شاه قاجار َمقَدم او را گرامی داشت. جمعی از علماء برجسته و جماعاتی از م

میالدی در گذشت. وی  1۸2۵نفوس مخلص پاکدل از محضرش کسب فیض نمودند. شیخ احمد در حدود سال 

القدری بود که با تمام کاظم عالم جلیلها پیش از مرگ سیّد کاظم رشتی را به جانشینی خویش برگزید. سیّد سال

)نزدیکی ظهور( موعود داد و  هستی به ترویج عقاید شیخ احمد احسائی پرداخت و او نیز بشارت به ُقرب ظهور

نفوس مؤمِن، پاکدل و دانشمندی را تربیت نمود، که چندی بعد، از قهرمانان جاودانۀ تاریخ روحانی عالم شدند 

هجری قمری، چشم از جهان فروبست.  12۵۹میالدی که برابر باشد با سال  1۸۴۳کاظم رشتی در سال سیّد

 متشکرم ش

 


