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که تمنای او، باعث قیام هلل در  بشریت   خواستنی ترین پیامبر است ،مصطفی صلی اهلل علیه و آله
ی هوعداو پیش از تولد و با  دارد.ای از زندگی او انسان را به ایستادن و برخاستن وا میهر جنبه شود.می

گذاشتن بر زمین در عرصهآمدنش کردن   ها و مراحل زندگیش،، با والدت و پا با مبعوث شدن و جاری 
 با غلبه یافتن حامیان بر برابر آزارهای دشمنان و مدارای با یارانش،کلمات نورانی قرآنش، با صبر در 

از سوی دیگران،  بودنشبا حمایت نشدن از جانب نزدیکان و در مقابل، پذیرفتنی  ی دشمنانش،محاصره
با خواستنی بودن حکومت شکوفا بخشش، با به تشکیل حکومت الهی،  های  خواهانشبا تبدیل اراده

کی اقتدارش،  با ی قسط، با ظرافتفرماندهی و آبدیده ساختن یارانش برای اقامه های امت سازی و پا
، با ثقلینش و همیشگی بر محور امامت اهل بیتش علیهم السالم ن امتتو یکپارچه ساخ هابرانگیختن

کرد  ،ی یاری خداو به ناِم خدا و  برای خدا و به واسطه ساختن رسالتش، خدا را خواست  وایستاد و قیام 
 کند. قیامت می

که برای او میهاسال  سازد. هر انسانیای برای او میافتد، زندگینامهی عمر یک انسان، و اتفاقاتی 
که دارای زندگینامه است. همه  ای مشترک با هم نیز سرگذشت و زندگینامه هاانسانسرگذشتی دارد یعنی 

که به آن تاریخ می که در مورد تاریخ فکر و تحقیق میدارند  کسی است  که یک گویند. مورخ  کند. چیزی 
گذشتگان باقی مانده باشند. به هایی است مورخ به آن خیلی احتیاج دارد، اطالعات یا نوشته که از 

که خط اختراع شده است.ای دانستههمین دلیل برخی دوره تاریخی زندگی بشر را از دوره  اند 
کسی آن را از تخیلش نساخته است بلکه چیزی   که  تاریخ چیزی شبیه قصه است. ولی یک قصه حقیقی 

گرفت یعنی اشتباهات که بوده نوشته شده و ثبت شده است. به همین دلیل می توان از تاریخ درس یاد 
گذشته انجام دادههاانسان که مردم در  کارهای خوبی را  گذشته را انجام نداد و  اند انجام داد. در همه ی 

گروه طرفداران پیامبران خدا و  هاانسانتاریخ همیشه حرف از خدا زده شده است. و همیشه  به دو 
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کردن از مهماند. اطالدشمنان آنها تقسیم شده کردن در مورد پیامبران خدا در تاریخ، اطالع پیدا  -ع پیدا 

 های تاریخ است.ترین بخشترین و اصلی
، آنقدر پر از حوادث و اتفاقات مهم برای صلی اهلل علیه و آله دگی آخرین پیامبر خدا حضرت محمدزن

که الزم هاانسان کند، هر چیزی  کسی تاریخ زندگی  او را بخواند و مطالعه  گر  که ا ز ااست یک انسان ست، 
 گیرد.تاریخ بفهمد را یاد می

که به دوره زندگی حضرت محمد ، به این دلیل اهمیت ممتاز و شودمربوط می صلی اهلل علیه و آله تاریخی 
که برآمده از قرآن است. توان از قرآن برای خوب فهمیدِن مستقیمًا میبه همین دلیل  اساسی دارد 

گرفت.رخ کمک  گفته شده در تاریخ  تواند معیارقرآن می دادهای آن  باشد برای اینکه معلوم شود چیزهای 
 .ندیا نادرستهستند رست د

به حوادث تاریخی بر اساس غرض صحیح غرض و رویکرد جستجو برای  ای از قرآن،شرط چنین استفاده
کالم خداست.سوره  های 

ها و و علمی بودن انتخاب نقل مندارزشطرفانه دلیل تاریخ، قضاوت بی یمعمواًل در مطالعه
 ست.هاتحلیل

کم بر همه اتفاقات آن  ی درست و جامع ازدرکچنین قضاوتی ممکن نیست مگر اینکه  که حا روح واحد 
  است، وجود داشته باشد.کوچک و بزرگ 

کم، همان اراده که بدون آن حتی برگی از درختان بر زمین نمیاین روح حا  افتد.ی خداست 
کارهایشنتوانمیها اختیار داده است و آنها سانخداوند به ان  قصد و اراده داشته باشد. اند در انجام 

که مورد رضایت خدا البته اراده انسان، خود در سیطره کند  کارهایی را اراده  ی اراده خداست؛ حتی اگر 
 نیست.

که تاریخ رهایشان و یا تالش برای به نتیجه رساندن ارادهاراده یبا نتیجه هاانسان ا شکل هایشان بوده 
 اند. داده
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که بر عاَلم اختیارات انسان کمک قرآن، به شناخت و درک بهتری از اراده قاهر و مطلق خداوند  ها سیطره به 
 شویم.رسیم و در پیشگاه عظمت آن خاشع میدارد می

کند تا قرآن می کمک  کن هاانسانی هااز ارادهبهتری شناخت تواند به ما  خیلی خوب چون  یم.پیدا 
کرده است. و در همه زمان را در زمان نزول آیات هاانسانمثبت و منفی در جهت های اراده  ها، تبیین 

که قرآن به ما می که با  صلی اهلل علیه و آله فرستاده شدن پیامبر خدا پِس در آموزد  رستادن فو همه اتفاقاتی 
توحیدی و حکومت مستضعفان ی واحدهگیری امت او رخ داده است و در آینده نیز رخ خواهد داد، شکل

 است.ده اراده شو صالحان بر سراسر جهان 
کلید فهمیدن دلیل بسیاری از تصمیمات و موضعگیریگرایانهرویکرد امتپس  های خوبان و بدان عالم ، 

  است.
 

کاستیکتاب حاضر  که ممکن است با بیانی هایش، با وجود همه  کرده است تا جایی  ساده، نسبتًا سعی 
 به همه عالقمندان بشناساند.با چنین رویکردی این تاریخ را 

کتاب از روش نگارش ویژه ها روان است؛ به ترسیم فضا فراوان جمله بندیای استفاده شده است. در این 
ای دور و در فضایی باز به توصیف از نقطهگاهی شود روایتگر، احساس سعی شده  پرداخته شده است.

گاهی تا بیان جزئیات و حاالت  زداپردمیشرایط  و  هاهایی از نقلقطعهد. وشمینزدیک نیز  هاانسانو 
گرفتهاتفاقات تاریخی انتخاب شده کنار هم قرار  که اواًل هدف اند و به شکلی  ف فصل و ثانیًا هدهر اند 

کنند کتاب را به خوبی بیان     .کلی 
 

گفته شد،  که  پیامبر دوره تولد تا رحلت  گرایانه بهرویکرد امتنشان دادن  ،کتابکلی هدف همانطور 
که خودش مدلی قابل پیگیری در افقدوره است. و اندکی بعد از آن صلی اهلل علیه و آلهم اعظ  ای 

  های بعدی است.زمان
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کهامت وقتی شکل می کنند. فطری اصل و منشأ مردم تصمیم بگیرند به  گیرد  این اصل و خود مراجعه 
ی»به همین دلیل  صلی اهلل علیه و آله محمدحضرت یا همان مادر نام دارد.  «ام  »منشأ در قرآن  یده نام «ام 

 شده است.
ی دارای مرتبه کار رفته است. البته مفهوم ام  های مختلف است و در قرآن هم مثبت و هم منفی به 

که از این مفهوم استفاده شده است.  تشخیص مثبت یا منفی بودن، بستگی به جایی دارد 
کسی نیاز ،مراجعه به اصل و منشأرای عملیاتی شدن ب را به آن مقصد جلب  هاانسان که توجه است به 

کسی   شود. گفته می «نذیر»کند. به چنین 
که  به جز کسی هم هست   را برای به حرکت درآمدن، هم مقصد و یکپارچه نماید. در قرآن مردمنذیر نیاز به 

کسی   شود. گفته می «امام»به چنین 
کمک امامتوجه ،کمک نذیر وقتی به هاانسان به  ،شان به مقصد جلب شد و برای رسیدن به آن، با 

یشه و ام  خود مراجعه میرسند و یکپارچگی می ، «رحمت» شدِن  «نازل»کنند و آن را محلی برای به ر
 یابند.مند شدن از آنها میو بهره «احسان»و  «فضل»

که موجب جریان یافتن وجود و   حیات است.رحمت یعنی، هر چیزی 
که وجه برتری به فرد داده و  یادتی   .کندتعریف مسئولیت میبرای او فضل یعنی، هر توان و ز

که قابل ستودن است احسان یعنی، هر جلوه زیبا یا خوشاینِد   .موافق با حق 
معرفی  ،به عنوان امام علیهم السالم شعنوان نذیر و او و اهل بیت به صلی اهلل علیه و آله حضرت محمد

  اند.شده
که نازل، علیهم السالم و اهل بیتش صلی اهلل علیه و آله محمدحضرت زندگی  کننده  به شکلی بوده است 

 رحمت، فضل و احسان خداست.
و  لهلیه و آصلی اهلل ع داست و ثانیًا اراده حضرت محمدگیری امت واحده توحیدی، اواًل اراده خاراده شکل

 .به عنوان مؤثرترین عوامل انسانی و ثالثًا اراده متن قرآن است علیهم السالم اهل بیت ایشان

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ترین پیام آ ور برخاسنتمصطفی؛ خواستین
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 

که هاانسانسایر  کرد ثر از این رویهای مختلف متأسازند، با نسبتها را میرخدادهای جاری در تمام دورهیی 
 اند.بوده

ین اساس بر اشان نادرست و بعضًا ناقص است. و دارند یا درک آنها یا درک درستی از این موضوع داشته
 ت. هم یا در تعارض با این رویکرد و یا همراستا با آن بوده اس هاانسانعملکرد 

که هم درک درستی از رویکرد امت علیه السالم امام علی کننده نمل تعییگرایانه دارند و هم عابه عنوان کسی 
که خواسته کنند، صلی اهلل علیه و آله اند از زندگی رسول خدادر این خصوص هستند، هر جا   ابآن را عجین  یاد 

کرده صلی  حمداز حضرت مبا زبان مناجات و درخواست از خداوند، ایشان  اند.این رویکرد تحلیل و ترسیم 
ُهَمِّ َعَلی: دنفرمایایشان میدر مورد د و نکنبه نیکی یاد می اهلل علیه و آله ِّ اللِّ

لیل  ا   َصل  ْیل  االْ ف  َلْیَك الَدِّ
ِّ
َو  ْلَیل  ی الَل

ع  اْلَحَسب  فی ذ   اص  َرف  ااْلْطَول  َو النِّ َحْبل  الَشِّ َك ب  ْن َاْسَباب  ك  م  َوة  اْلماس  اب ت  اْلَقَدم  َعلی َو ا ل  ااْلْعَبل  اْلکاه   ْر لثِّ
ل   َمن  ااْلَوِّ ی الَزِّ ها ف   .َزحالیف 

ک)جاهلیت(. نماى به سوى تو در شب بسیار تار درود فرست بر آن راهیعنی خدایا  میان  که در سیو آن 
گرفت کس. اسباب و وسائل تو بلندترین ریسمان شرف را   که حسب پاك و خالصش بر بلندترین یو آن 

 .ها در آن زمان پیشینمردان عالم قرار داشت و آن ثابت قدم بر روى لغزشگاه هاىشانه
کلمات باالدقت   دهد:به ما نشان می در 

ن ، نقشی از ایشادر شب تاریک جاهلیت ،تک تک افرادبرای  صلی اهلل علیه و آله اعظم پیامبرراهنما بودن 
گرفته شود و در بررسی درست دوره تاریخی که هرگز نباید نادیده   .مربوط به آن، بسیار اهمیت دارد است 

و به خداوند و عالم غیب  صلی اهلل علیه و آله حضرت محمدباید به اتصال در این بررسی مچنین ه
که از اسباب  ایشان استفاده  ا وهدستورات و هدفباعث برتر بودن و مؤثر بودن توجه داشته باشیم. اصلی 

گذشته بشریت بررسی  در اینبوده است. همچنین در تمام این دوران  رفتارهای آن حضرت باید به تاریخ و 
ک او به حضرت محمد  شود، توجه داشته باشیم.مربوط می صلی اهلل علیه و آله که توسط اجداد پا

که مرتبط صلی اهلل علیه و آله اینکه در حیات شریف حضرت محمد و نهایتاً  کرد  ، باید به چیزهایی دقت 
که امتبا ثابت قدم بودن ایشان علی رغم لغزشگاه گذشته دچارش شدند.هایی است   های 
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گرامی  کلمات دختر  گفته شده، توسط  که به  صلی اهلل علیه و آله پیامبر اعظمهمه نکات   «ام  ابیها»کسی 
     اند: به زیبایی و اختصار شرح داده شده، هستند یعنی مادِر پدر معروف

ْرَسَلُه َو 
َ
ْن أ

َ
دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه اْخَتاَرُه َقْبَل أ ِبي ُمَحم َ

َ
ن َ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
اُه َس َو أ  م َ

َ
ِن اْبَتَعَثُه ِن اْجَتَباُه َو ا َقْبَل أ

َ
 ْصَطَفاُه َقْبَل أ

یِل َمُصوَنٌة َو ِبِنَهاَیِة  َهاِو
َ
ِئُق ِباْلَغْیِب َمْکُنوَنٌة َو ِبَسْتِر اْْل ُموِر َو َعَلمًا ِمَن ا َنٌة ِم َمْقُروَعَد الْ  ِإِذ اْلَخاَل

ُ
هلِل َتَعاَلی ِبَمآِیِل اْْل

ُمورِ 
ُ
ُهوِر َو َمْعِرَفًة ِبَمَواِقِع اْْل  َمامًا اْبَتَعَثُه اهلُل ِإتْ  ِإَحاَطًة ِبَحَواِدِث الد ُ

َ
یَمًة َعَلی إِ َو ْمِرِه ِْل ْمَضاِء ُحْکِمِه َو ِإْنَفاذًا  َعِز

فًا َعَلی ِنیَراِنَها  ْحَمِتِه ِلَمَقاِدیِر رَ  ْدَیاِنَها ُعک َ
َ
َمَم ِفَرقًا ِفي أ

ُ
ى اْْل

َ
ْوثَ اِبَدًة َع َفَرأ

َ
َناَر اهللُ   َمَع ِعْرَفاِنَهااِنَها ُمْنِکَرًة هلِل َِ  ِْل

َ
ِبي َفأ

َ
 ِبأ

َکَشَف  ٍد ص ُظَلَمَها َو  ْبَصاِر ُغَم  ُمَحم َ
َ
ْنَقَذُهْم اِس ِباْلِهَداَیِة َم ِفي الن َ  َقاَو  َمَهاَعِن اْلُقُلوِب ُبَهَمَها َو َجَلی َعِن اْْل

َ
 َفأ

یِم َو َد  یِن اْلَقِو ِ َرُهْم ِمَن اْلَعَماَیِة َو َهَداُهْم ِإَلی الد  ِریِق اْلُمْسَت ْم ِإَلی اَعاُه ِمَن اْلَغَواَیِة َو َبص َ ِقیِم ُثم َ َقَبَضُه اهلُل ِإَلْیِه لط َ
َفٍة َو اْخِتَیاٍر 

ْ
اَقْبَض َرأ ٌد ص ِمْن َتَعِب َهِذِه الد َ ئِ اَحٍة َقْد رَ ِر ِفي َو َرْغَبٍة َو ِإْیَثاٍر َفُمَحم َ ْبَراِر َو  ُحف َ ِباْلَماَل

َ
َکِة اْْل

ارِ  اِر َو ُمَجاَوَرِة اْلَمِلِك اْلَجب َ ب ِ اْلَغف َ ِبي ِرْضَواِن الر َ
َ
ی اهلُل َعَلی أ ِم َنِبی ِ  َصل َ

َ
ِه َو  ِم یِنِه َو ِخَیَرِتِه ِه َو أ َن اْلَخْلِق َو َصِفی ِ

اَلُم َعَلْیِه َو َرْحَمُة اهلِل َو َبَرَکاُته  .الس َ
کرده بود. و قبل  دهم پدرم بنده خدا و فرستاده  او بود.شهادت می خدا قبل از آنکه او را بفرستد، انتخابش 

کرده بود و قبل از آنکه مبعوثش که  کند، او را خواسته بود. از آنکه او را برای خود بردارد، نشانش  زمانی 
ک آنها را پوشانده بود و نزدیک به منقرض شدن  مخلوقات با غیب ارتباطی نداشتند و اتفاقات هولنا

کارها سامان بگیرد و احاطه خدا بود تا بر همه حوادث  بودند. پرچمی از جانب خدا بود برای اینکه همه 
کجاست. خدا او را برانگیخت تا روزگار چیره شود و معرفت الهی بود برای دا نستن اینکه جای هر چیزی 

کرده باشد و حکم امضا شده کند و رحمت بی دریغش را به امر و دستورش را تمامًا جاری  اش را محکم 
که الزم است برساند. که فرقه فرقه در دینامت هرجا  که معتکف بر ها را دید  های مختلف بودند. در حالی 

خدا با  شناختند.هایشان بودند و خدا را با آن همه شناختنی بودن نمیل پرستش بتهایشان و در حاآتش
کرد و از قلبوجود پدرم محمد، آن ظلمت کنار زد و چشمها ابهامها را نورانی  کنار رفتن ها را  ها را به 

کرد. گرفته، روشن  کرد و از اغوا شدن بیرونشان آورد و  ابرهای  کوری آنها را به میان مردم هدایت را برپا 
کرد و به دین استوار راهنمایی کرد و به راه مستقیم دعوتشان نمود.بینایی منتهی  سپس خداوند او را  شان 
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که با رئوف بودن و اختیار دادن و رغبت داشتن و ایثار همراه بود. پس او از سختی گرفتنی  های این گرفت. 
که پوشیده ا ز فرشتگان نیکو و رضایت پروردگار مهربان و مجاورت خانه به راحتی و آسایش جایی وارد شد 

صلوات بر پدرم پیامبر خدا و امین او و منتخب او از میان مخلوقاتش و برگزیده  فرمانروای قدرتمند است.
 خداوند. سالم براو و رحمت خدا و برکات او بر او باد.

کلمات حضرت فاطمه)س(، از صفات و لقب که معردر  کننده ابعاد با عظمت هایی یاد شده است  فی 
 شخصیت حضرت محمد)ص( هستند.

که با تعبیر  صلی اهلل علیه و آله برگزیده بودن حضرت محمد ،یکی از این صفات اصطفاه قبل ان »است 
 آمده است. «ابتعثه

مصطفی یعنی دوست  مصطفی است. صلی اهلل علیه و آله حضرت محمد ن اساس یکی از القاببر ای
کنار تعبیر  که وقتی در  آید، به عنوان زمینه مبعوث شدن و می« ابتعثه...قبل ان »داشتنی و خواستنی؛ 

کارکرد ویژه پیدا می ، هصلی اهلل علیه و آل توانیم در مورد رسول خداکند. به همین دلیل میبرانگیختگی 
 خواستنی بودنشان را با مفهوم برخاستن و قیام قرین و همراه بدانیم.

الهی امر و دستورات روحبخش خواستنی و انتخاب شدنی برای قیام و برپاداشتن او خداایشان در پیشگاه 
 هستند.

 داشتنی بوده و هستند.ی مؤمن و منصف نیز، خواستنی و دوستهاانسانهمچنین نزد 
 های مختلفی در طول تاریخ حیات شریفشان بروز و جلوه داشته است. خواستنی بودن ایشان به شکل

کتاب انعکاس دهنده تالشی ناقص در معرفی برخی افصل  هاست.ز این ابعاد و جلوههای مختلف این 
کلی،گانهدوازدههای فصلقالب برای این منظور   های محمد چالش ، ضمن هماهنگی با این غرض 

کِم  یکرد حا   های یاد شده بیشتر واضح شوند.، تا جلوهدهدگرا را نشان میقبیله مصطفی)ص( با نظام و رو
کتاب، های دوازدهفصلهر یک از  ،در ذیل  اند:مختصرًا شرح داده شدهگانه این 
  ه ای پر رمز و راز»فصل اول با عنوان در اند رویدادهایی انتخاب و بیان شده، «سرزمینی عجیب و در 

که حضرت محد مصطفیتوانند بستر انتظار که می در آن ظهور  صلی اهلل علیه و آله و شرایطی را 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ترین پیام آ ور برخاسنتمصطفی؛ خواستین
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 

بت پرستی، جریان در مکه، با وجود انحراف و که شود در این فصل معلوم میکنند. معرفی کرد 
که همیشه قدرتمندی نیز وجود داشته است و این جریان  توحیدی نسبتاً  در انتظار شرایطی بود 

کند.  بتواند قدرتمند شود و غلبه مطلق پیدا 
  که رویدادهایی انتخاب و بیان شده «همه جا صحبت از محمد بود!»فصل دوم با عنوان در اند 

گوشهمی کننده  ، در  صلی اهلل علیه و آله طفیاز تأثیر حضور حضرت محمد مصای توانند ترسیم 
صلی اهلل  زندگی پیامبر اعظمبه هایی زیبا و ارزشمند باشند. در این فصل ساخته شدن صحنه

گونهاز  علیه و آله ی آفرینکه نشان دهنده زیباییای پرداخته شده است والدت تا آستانه بعثت، به 
 .ایشان باشد های آسمانیخوبیو ایجاد ارزش، به وسیله 

  کلمات»وم با عنوان فصل سدر که می، رویدادهایی انتخاب و بیان شده«بلورهای نورانی   تواننداند 
بخشی از مراحل و  صلی اهلل علیه و آله برخی از جزئیات بعثت محمد مصطفی کنندهترسیم

کلمات نورانی قرآن با  صلی اهلل علیه و آله پیامبر اعظم. دنباش توسط او گسترده شدن تابش 
ر و کند. مفهوم انذاآن را نورانی می مختلف یبسترهاشود و افراد میزندگی کلمات نورانی خدا وارد 

نسبت به خطرات دوری از توحید، از خالل اتفاقات بیان شده در این  هاانسانهوشیار ساختن 
 فصل قابل پیگیری است.

 توانند توضیح دهنده می ،«ها را بکشیدبانباد»فصل چهارم با عنوان در انتخاب شده  رویدادهای
کههافشارها و دشمنیبرخی از  و همراهاِن  صلی اهلل علیه و آله علیه محمد مصطفی یی باشند 

صلی اهلل  یاران پیامبر اعظمهای از نیتخوبی تصویر به متنوعش روا داشته شدند. در این فصل، 
 وایمان آنها  ،های مختلفو با عیار و درجهکنیم در همراه شدن با ایشان دست پیدا می علیه و آله

  .شویمآشنا میآنها به مبارزه در راه خدا زیرکی و نگاه ، قدرت تحمل
  که میرویدادهایی انتخاب شده «کنیمگرسنگی را تحمل می»فصل پنجم با عنوان در توانند اند 

کم بر قریش و روشنظام قبیلهتوضیح دهنده  رسیدن به مقاصدشان باشند. این های آنها در ای حا
که  صلی اهلل  کنندگان پیامبر اعظمعلیه حمایت، ایقبیله ساختاررویدادها، نهایت فشارهایی را 
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در این فصل محمد مصطفی )ص( دهد. نشان می، ه استکردوارد  هاشم از طایفه بنی علیه و آله
کم بر قبیله گاه نسبت به قواعد حا  یابیم.ها و توانمند در شکستن اراده آنها میرا آ

 بستری توانند می ،«آتشفشان یزندگی بر دهانه»فصل ششم با عنوان در انتخاب شده  رویدادهای
، ، حتی از حمایت مؤثر طایفه خود نیز برخوردار نیست صلی اهلل علیه و آله محمد مصطفیکه را 

. فشارها و تهدیدها متمرکز بر جان ایشان است و او را در شرایط نداشتن حمایت نشان دهند
که ظاهرًا فقط قبیله و خویشاوند نقش حیاتی دارند، در جامعه، ایطایفه  د.نگذارمیبه نمایش ای 

درک در  صلی اهلل علیه و آله محمد مصطفیچنین شرایطی بسیار مناسب برای شناخت قدرت 
 .استبسترهای مختلف 

  که میرویدادهایی انتخاب شده «شهر پیامبر»فصل هفتم با عنوان در توانند توضیح دهنده اند 
صلی اهلل علیه و  حکومت باشند. حضرت محمد مصطفی شکل طراحی و تشکیل یک جامعه و

 الهی خود در انتخاب زمان و مکان مناسب برای اقدامات مؤثر و نیز  تنظیم نظام با تدبیرهای آله
توزیع مناسب ثروت و ایجاد ایجاد پیوندهای برادری و  بامناسب میان مسلمانان  هایارتباط

کار و فعالیت داری های رونق دهنده به زندگی و نیز پرداختن همزمان به ظاهر و باطن دینزمینه 
کمیت الهی را در شهر مدینه استوار   .سازدمیافراد، حا

  که میرویدادهایی انتخاب شده «آب و هوای محمدی»فصل هشتم با عنوان در توانند توضیح اند 
صلی اهلل  . محمد مصطفیباشنداز ابعاد نقش و الگوی محمدی در ساختن مدینه  دهنده برخی

که با انذار و هدایت  علیه و آله و  گیریتوان اقلیم و بوستانی برای شکل، میهاانساننشان داد 
که ریشه آنها، همراستا شدن ذائقههای الهی ساخت؛ توانمندیتکثیر انواع توانمندی ها با هایی 

 خواست و اراده خداست.
  که رویدادهایی انتخاب شده «هم با انعطاف و هم سخت، مثل آهن»فصل نهم با عنوان در اند 

برای ایجاد امنیت و  صلی اهلل علیه و آله تدبیرهای رسول خداو ا هتالشتوانند توضیح دهنده می
کننده جامعه  کننده منطق و شکل جنگند. باشدفع خطرات تهدید  ها و این فصل مشخص 
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که داشتن قدرت و هماهنگی و  دهدمینشان های نظامی و امنیتی در مدینه است و عملیات
 .استانسجام، بسیار مهم 

  که میرویدادهایی انتخاب شده ،«آنها شویم!ما نباید شبیه »فصل دهم با عنوان در توانند اند 
ایجاد جهت برای  صلی اهلل علیه و آله اقدامات و مالحظات پیامبر اعظم توضیح دهنده برخی

صلی اهلل علیه و  ند. محمد مصطفیامت اسالمی باش تشکیل، استقرار و شکوفاسازی دردرست 
که زرنگ آله بودن از نمایی به دلیل جدا و اخالق زدگیپیشگی، حکمتمآبی، عارفنشان داد 

  توحید، شکل مطلوب امت اسالمی نیست.
  که، وقت نشستن نیست!»فصل یازدهم با عنوان در که رویدادهایی انتخاب شده «اآلن  اند 

در وضع قواعد  صلی اهلل علیه و آله تالش و موفقیت محمد مصطفیتوانند توضیح دهنده می
گسترش و توسعه امت  کید بر امام شایسته درست برای  کید بر و اقدام به معرفی و تأ باشند. تأ

که شامل ایمان به خدا و آخرت و اقامه نماز و پرداخت زکات و جهاد در راه ارزش های حقیقی 
پیامبر ساز و زمینهترین اقدام ارزشمند ، مهمایهای قبیلهها و ارزشخداست، در برابر عنوان

 اعظم)ص( در این راستاست.
  که میرویدادهایی انتخاب شده «همیشهدو یادگار، برای »فصل دوازدهم با عنوان در توانند اند 

برای جاودانه ساختن هدایت  صلی اهلل علیه و آله های محمد مصطفیتالشتوضیح دهنده 
کمک قرآن و امامان برگزیده از اهل بیتش، باشند. برای رسیدن به این هدف، ایجاد  امت، به 

کتاب می فهمد، بسیار اهمیت که حقایق زندگی را در بستری از مفهوم  پیامبر اعظم  دارد. نگاهی 
کتابش در میان امت، بدون  که خاتم پیامبران است و حضورش و حضور اهل بیت و  نشان داد 

 تحریف، همیشگی و در دسترس و بدون محدودیت است.
گزینش شده در ، الزم است یادآوری نوشتارپس از شرح و توضیح در مورد رویکرد این  که رخدادهای  شود 

کتاب، یم شان برای ترسینش مناسبدر مورد آنها چ ویژهمتداولی وجود دارند. نکته  منبعر عمدتًا در ه این 
گرفته شده است.   غرض در نظر 
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کتاب هم می و اساتید قابل مطالعه و مفید  ، طالبتواند برای مخاطب دبیرستانی و هم دانشجویاناین 
که باشد. در پایان  شان را در جهت بهتر ارزشمندو  پرقدر  و پیشنهادی نقد نظرانصاحبمستدعی است 

کتاب، دریغ نفرمایند   . مسیر دریافت نظرات عزیزان، تماس با انتشارات خواهد بود.شدن این 

ه ای پر رمز و راز :فصل اول  سرزمینی عجیب و در 
 بود!همه جا صحبت از محمد  :فصل دوم

کلمات :فصل سوم  بلورهای نورانی 
 باد بان ها را بکشید: فصل چهارم
 کنیمگرسنگی را تحمل می: فصل پنجم
 زندگی بر دهانه آتشفشان: فصل ششم
 شهر پیامبر: فصل هفتم

 محمدی آب و هوای: فصل هشتم
 هم با انعطاف و هم سخت، مثل آهن: فصل نهم

 شبیه آنها شویم!  ما نباید: همفصل د
 وقت نشستن نیست!که، اآلن  :دهمیازفصل 

 دو یادگار، برای همیشه: زدهمفصل دوا
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