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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر
  ٢٠١١ جون ٠٣

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان
  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحق الرهومسؤ

 

  مقام با عظمت محمد صلی هللا عليه وسلم  در فتح مکه

  
  .ونخواھد بود قتل وجنگ نبوده ني دیچ زمانيدر ھ ، و استرحمت نين صلح ودين اسالم ديد 

 كه اساس ینيعتا ديطب. ده استيردگ سترش صلح، آرامش ورحمت مبعوثگه وسلم براۍ يامبر محمد صلۍ هللا عليپ

)  ١٠٧: ا ء يانب) (  نيوما ارسلناك اِ ال رحمة للعالم. (آور رحمت وصلح باشد اميد پيز باي آن نامبريآن رحمت باشد، پ

ن يدر ا  محمد صلی اله عليه وسلم امبر اسالميھمچنان پ. )ميان نفرستادي جھانیه رحمت برايتورا جــزء ما ما و (

  :يد فرمایمورد م

  ). ٢٢١/  ٣: ريكث ابن)( حمة مھداةانما انا ر (و )٢٠٦ ،یترمذ)( الرحمةینب وأنا  (

و مسلمانان جوقه جوقه . دنديردگل ينا -  فتح مكه-  ميكه مسلمانان به فتح عظ ني آمده است بعد از ایات اسالميدر روا

: داد یدست داشت شعار مه رق فتح را بيكه ب) سعد بن عباده(كرام  ۀ از صحابیكيدند يردگ یوارد شھر مكه م

  ).امروز روز شفقت و بخشش است) (،  ...ة الملحم وميوم يال (

 هللا یامبر صليه پي كه مشركان مكه علیو اھانت ھا كرام بعد از ھمه تجاوزاتۀصحاب: نويسند  رخين میؤمھمچنان 

  :امبر اسالم عرض داشتنديبه نزد پ .داشتند ه وسلم واصحابش، روايعل

كرام  ۀامبر اسالم در جواب صحابي پیول .ميابيآن نجات د تا از شر تيسين بفرينفر ن قوميدر حق ا! ا رسول هللاي

ن كردن ي نفریبرا) (٢١١ / ٣: م يالقرآن العظ رير تفسيابن كث (  لم اِبعث لعانآ واِ نما بعثت رحمةیاِ ن :(فرمود

 رحمت ذشت روشگ امبر اسالم ، روش عفو ويواقعآ ھم روش پ. )رحمت فرستاده شده ام یفرستاده نشده ام بلكه برا

  . ومرحمت بود

  : داردیتي روایش فتح الباري در كتاب خویعسقالن

غالم ( احد توسط گمزه كه در جنحا د الشھديش سيخو ی کاکا وسلم به قاتل هيند محمد صلۍ هللا عليوگ ی م

اين غالم حبشی پاره و توسط ھنده به دندان پاره شد و  ش توسط مباركۀنيس ، وده شديبه شھادت رسان  )یحبش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين عمل سبب تأثر شديد تمام مسلمانان و شخص آنحضرت محمد . رفتگد وحشيانه و غير انسانی صورت برخور

را نزد پيامبر صلی هللا عليه ) سيدالشھدا(مزه ح قاتل حضرت رفت واينگآما زمانيکه فتح مکه صورت . رديدگ) ص(

  :ويدگ  فقط ھمين قدر می ساالر اسالم خويش و اولين سپھ ی پيامبر اسالم به ھمين قاتل کاکا،ردندگ حاضر  وسلم

مزه تا آخير در مکه به امن و ح وجود دارد که ھمين قاتل حضرت یروايات ).نميش چشمانم دور شو كه ترا نبياز پ(

   ).هللا اکبر( شفقت اسالمیۀ ترحم و اين است نمونۀاين است نمون. کرد ی میگآمان زند

امبر اسالم ين وسنت پأم الشيعظ قرآن. ھدد یل مي، رحمت وعدم خشونت ، تشكعت اسالم را صلحيه وستون شريپا

  .باشد یز استوار مين اصل نيش بر ااتيوھمه ھدا د نمودهيز تــأكيبر اصل صلح ورفتار مسالمت آم

ش آنان را به يام خوين پي عادت كره بودند، در اولیزيت را كه با جنگ وخون رين اعراب جاھلأم الشيقرآن عظ

  :دي فرمایح دعوت نموده وخطاب به آنان مصل

 یز برايشودند ، تو نگ صلح آغوش یچه برا چنان) ( ٦١: انفال ) ( واِن جنحوا للسلم فا جنح لھا وتو كل علۍ هللا (

  . )یشاگصلح آغوش ب

 اساس  رضايت قلبی وآموزش  محض  هاسالم بکيد نموده است که أ تتآي) ١٢٠(ن در بيش از أقرآن عظيم الش

تام داده شده است تا در و انتشار يافته است وبعد  از عرضه شدن  اسالم  بر مردم ،  بر ای آنھا  صالحيت عام 

بنابر  ھمين  منطق بزرگ انسانی است که پيامبرمحمد صلی هللا عليه وسلم  بعد از فتح . پذيرش ورد دين  آزاد باشند

  :  »ذھبوا  فأ نتم الطلقا ءا«: مکه  اھل مکه را به حال خود  رھا کرد  وفرمود 

  .برويد ، شما آزاديد وبعد از اين فتح عظيم وسرنوشت  ساز  بر آنا ن، کسی را به  اسالم مجبور نکرد

به جبر وزور به قبولی دين اسالم را در تاريخ اسالم اتفاق  نيفتاده  که مسلمانان حتی  يک نفر  مسيحی  يا يھودی 

  . مجبور کرده باشد

  رای  انسان  به ارمغان آورده است، اساس، را بزادی واقعی  از قيد اسارت وبندگیانه دينی است که آدين اسالم يگ

ی که در  جھان متمدن  ئ  شکسته وبسياری  از قيد وبند ھا انواع استبداد وخود کامگی را در ھمۀ ھم،اين آزادی

  .آنرا  از پای بشر  باز نموده استامروز وجود دارد 

نان را اسير  خود ساخته  بود ی که آئتا مردم را  از تمام  قيد وبندھايامبر اسالم را مبعوث  ساخت پروردگار ما پ

، مقام  وقدرت طلبی  را  جير ھای استبداد ، ھوا پرستی، بندگی شکم وشھوت،  وثروتی بخشد وتمام غل وزنئرھا

    .زادی  واقعی  ھدايت ورھبری  نمودسوی  آه از بين برده ،  وبشر را ب

)  كم السلم لست مؤمنآي اِلیلمن اَلق وال تقولوا : ( است ی ونبرد ھم خواھان صلح وآشتگدان جني در مین اسالم حتيد

: اند كه دهين عقين بر ايمفسر) . مان استي اید كه بيئوگ د ميآم در ي وتسلیدر آشت به آن كه با شما از) ( ٩٤: نسا ء (

بر مسلمانان واجب است تا در مقابل آن به جواب  ،انه بكندي صلح جوی اقدام،كه با مسلمانان در حال نبرد یر كسگا

: ر يالقد  فتحی والشوكان٣٣٦ / ٥ : ١٤٠٥:  ، الجامع الحكام القرآن یقرطب. ( بردارد   دستگمثبت بپردازد واز جن

٥٠١١٤/ ١( .  

  

 

  


