
هنگامــي كه حضرتمحمدامین)ص( رســالت خــود را علني 
مي كند، منكران او دالیل یا بهانه هاي بســیاري مي آورند تا صداقت 
پیامبر »تازه برانگیخته شــده« را منكر شوند؛ آن هم صداقت مردي را 
كه در شــهر به راســت گویی و امانت داری شهره است. شگفت اینکه 
حتي مشركان نیز پرهیز داشتند محمد)ص( را دروغ گو بنامند. چون 
مي دانســتند كه این تهمت باعث مي شود خودشان دروغ گو پنداشته 
شوند. برگردیم به بهانه هاي مشركان براي انكار رسالت محمد)ص(. 

مثــال وقتي محمــد)ص( از »حیات پس از مرگ« با آنان ســخن 
مي گویــد، در پاســخش مي گویند: »چگونه ممكن اســت بدني كه 
پوســیده و خاك شده است و با نسیمي از جا برمي خیزد، بار دیگر به 

هیئت انسان درآید؟ چنین چیزي با عقل سازگار نیست.« 
پیامبر)ص( آن ها را به خداي یگانه فرا مي خواند و آن ها مي گفتند: 
»چگونه خیل خدایان خود را بگذاریم و خداي تو را بپرستیم؟« گویي 
كثرت خدایان دلیلي بر حقانیت آن ها خواهد شد! از این بهانه ها براي 
انكار رسالت محمد)ص( فراوان است، اما یكي از این بهانه ها را از زبان 

ولیدبنمغیره بشنویم كه آن زمان بزرگ مكه بود. 
ولیــد در گفت وگویــي كه بیــن او و دیگر بزرگان مكــه در گرفته 
اســت، مي گویــد: »مگر مي شــود كــه من بــزرگ مكه باشــم یا 
ابومســعودعمیربنثقفي بــزرگ طائف باشــد، امــا جبرئیل 
 نــزد ما نیایــد و نــزد محمد كــه یتیــم ابوطالب اســت، برود؟« 
به نظرم این عبارت بدون هیچ توضیحي نهایت كبر و تبختر این مرد را 
مي نمایاند. این كلمه ها نشان مي دهند كه ولیدبن مغیره و دیگر بزرگان 
مكه درك مي كردند كه حق با محمد)ص( است و اگر شهد كالمش در 
كام ها و جان مي نشیند، از آن روست كه این كالم حقیقت محض است. 
اما آنچه كه باعث مي شده است كه این جماعت رسالت وي را نپذیرند، 

كبر و غروري بود كه در جانشان النه گزیده بود. 
آري! تكبر و تبختر گاهي چنان چشــمان آدمي را كور مي كند كه 
چاه را بر راه ترجیح مي دهد! سرمنشأ خشم  گرفتن ما بر دیگران كبر 
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است و خشم مشركان نیز  بر محمد)ص( از همین جنس بوده است. 
مولوي در این ابیات چه زیبا این موضوع را واكاوي مي كند:

 جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو
گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو

خشم هرگز برنخیزد جز ز کبر و ما و من
هر دو را چون نردبان زیر آر و بر افالک شو
هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو

گر خوشی با این دو مارت، خود برو ضحاک شو
لقمة شیرین که از وی خشم انگیزد مخور

لقمه از لوالک گیر و بندة لوالک شو
رو تو قصاب هوا شو کبر و کین را خون بریز

چند باشی خفته زیر این دو سگ چاالک شو
چند جمله نیز در باب سرانجام كبر بخوانیم و بدانیم كه كفار مكه 
چه بهره اي از كبر خود بردند. از شگفتي هاي رسالت محمد)ص( این 
بود كه خداوند چنان عزتي به او و یارانش بخشــید كه سرانجام در 
روز فتح مكه تمام ســران كفر در برابر ایشان و پیروانش سر تعظیم 
فرود آوردند و مجبور شــدند تمام هیمنه و شــكوه خــود را زیر پا 
بگذارند. روزگار چنان چرخید و دگرگون شــد كه سران مكه را كه 
رحمت الهي شامل حالشان شده بود و رسول اهلل تمام خطاهاي آنان 
را نادیده گرفته بود، از آن به بعد »طلقا« یا »آزادشدگان« نامیدند. 
اما رحمت و بخشــش رسول اهلل از این هم بسیار فراتر بود. تاریخ از 
یاد نخواهد برد كه وقتي مســلمانان در »جنگ حنین« )بزرگ ترین 
نبرد محمد رســول اهلل)ص( با منكرانش( به پیروزي دســت یافتند 
و غنائم بســیاري نصیب آنان شــد، پیامبر در تقسیم غنائم همین 
جماعت آزاد شده را بر یاران قدیم خود ترجیح داد و سهم زیادي از 
این غنائم را به آنان بخشــید تا نهایت بزرگواري خود را در تاریخ به 
ثبت برساند. البته واضح است كه در این ماجرا رضایت یاران قدیمی 

خود را نیز به دست آورد.

از تکبر پاک شو!
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