
 



  جزيرة العرب پيش از اسالم: اول درس

  جغرافياي طبيعي

  العربحدود، وجه تسميه و وسعت جزيرة 

جزيرة جهان، در جنوب غربي آسيا واقع است. از شرق به خليج  ترين شبه جزيرة عربستان، بزرگ شبه
فارس، از غرب به درياي سرخ (قُلْزُم) و از جنوب به اقيانوس هند محدود است. در تعيين مرز شمالي آن ميان 

ريزد تا  سرزمين به خليج فارس مي كه رود فرات از شمال اين جغرافيدانان اختالف است. برخي به سبب اين
تر محققان خطي فرضي از خليج عقبه تا رود  اما بيش 1اند. اعماق عراق و سوريه امروز را حد شمالي آن دانسته

سرزمين  معجم البلدانصاحب كتاب مشهور  ياقوت حمويبه گفتة  2دانند. فرات را حد شمالي اين سرزمين مي
نيز به اعتقاد  3اند. برگرفته ها از همه طرف آن را در ه است كه درياها و رودخانهناميده شد جزيرهعرب از آن رو 

اند كه در همه جاي آن زبان  خوانده جزيرة العرب، جغرافيدان بزرگ ديگر، اين جزيره را بدان سبب همداني
  4عربي رواج دارد.

  و تقريباً دو برابر مساحت ايران است. 5جزيره حدود سه ميليون كيلومتر مربع وسعت اين شبه

  هاي جزيرة العرب ناهمواري

شناسي تعلق دارد. اقيانوس هند و خليج  به دورة ژوراسيك از دوران دوم زمين جزيرة العربهاي  كوه
شناسي، شكافي كه باعث تشكيل  فارس اين سرزمين را از ايران و هند جدا كرده است. در دوران سوم زمين

هاي سراه (شَراه) ايجاد شد كه در  رديد، عربستان را از افريقا جدا كرد و در قسمت غربي آن كوهدرياي سرخ گ
هاي  كوه هاي شام متصل است و رشتة جنوبي آن تا مغرب شهر صنعا، در يمن، امتداد دارد. رشته شمال به كوه

ت كه اكنون خاموش هستند هايي اس جزيره كه به موازات درياي سرخ كشيده شده داراي آتشفشان غربي شبه
هاي مياني عربستان  گويد در غرب و بخش مي حرِّههاي آتشفشاني را كه عرب به آن  ها زمين هاي آن و گدازه

ها وسعت قابل  حدود سى حرّه در غرب و مركز اين سرزمين وجود داشته كه برخي از آن 6اند. به وجود آورده
كه گويي به آتش سوخته شده است، و  هاي سياه و فرسوده چنان حرّه زميني است با سنگ 7اند. توجهي داشته
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ها به يكديگر آن را سياه  ها و نزديكي آن زير آن زمين نرمي قرار دارد كه سياه نيست، بلكه فراواني سنگ
  1نماياند. مي

سد شود كه به منزلة دو حصار و  جزيره در شمال مدينه دو رشته كوه جدا مي هاي غربي شبه كوه از رشته
شود. اين  اطالق مي جبل شَمرهاي طَي است. امروزه به سلمي  يا كوه يٰ◌ سلْمو  اَجاها  محكم هستند و نام آن

يابد در گوشة جنوب غربي پيچ خورده و ساحل جنوبي و شرقي  ها كه در امتداد درياي سرخ امتداد مي كوه رشته
طرف عربستان با اين ديوار كوهستاني حصار شده  زند و به اين ترتيب سه عربستان را تا خليج فارس دور مي
ناميده  واديها،  هاي بزرگ و كوچك بسياري است كه در اصطالح عرب است. در خالل اين كوهستان دره

تر نواحى ميان كوه و دريا زمين پستي فاصله  شود. در بعضي مناطق كوه تا لب دريا پيش آمده، ولي در بيش مي
هايي  هاي هموار و پست توده ها و بر زمين خواند. در حد فاصل ميان كوهستان مي تهامهاست كه عرب آن را 

به لحاظ نام برده شدن در  داراتشود. برخي از اين  گفته مي دارِهها  هاي درشت وجود دارد كه به آن از ريگ
  2اشعار عرب جاهلي داراى اهميت هستند.

  آب در جزيرة العرب

ها است و در گذشته  هايي است كه مصب سيالب ندارد، ولي واديدر عربستان رودخانة دائمي وجود 
آب  كم  دادند. با وجودي كه اين سرزمين ها تشخيص مي هاي تجاري و حج مسير خود را به وسيلة آن كاروان

كه گويي رودهايي سركش هستند. با اين حال  شوند، چنان ها پر از آب مي است، اما به هنگام بارندگي وادي
البته با  3ماند. رود و اثري از آن باقي نمي ها فرو مي ها در رمل در بسياري از مناطق عربستان اين آبكمي بعد 

قابل نفوذ زيرزميني دريايي از آب در  هاي غير ها در بستر اليه ها از تمركز اين آب گذشت زمان و در طي قرن
آمد كه  دي در برخي نقاط عربستان ميهاي شدي اعماق زمين پديد آمده است. همچنين از ديرباز گاه باران

وآله) بر اثر   عليه  اهللا  كه پيش از بعثت رسول اكرم (صلي شود؛ چنان هايي شده و مي منجر به سيل و خرابي
  بارش شديد باران و سيلِ متعاقب آن در مكه كعبه ويران گشت.

  هاي جزيرة العرب صحراها و بيابان

هاي داخلي آن چند صحرا و كوير بزرگ از شمال تا  در قسمت جزيره به نسبت آباد است، ولي سواحل شبه
  اند: جنوب كشيده شده است كه عبارت

  بادية الشام .1

آيد، ولي از  جزيره واقع است كه به نظر برخي جغرافيدانان جزء آن به شمار نمي بادية الشام در شمال شبه
هاي داخل عربستان است. اين صحرا از جنوب فلسطين تا جنوب غربي عراق  شناسي مانند بيابان نظر زمين

جزيره، مرز مشترك دارد. مرز جنوبي آن نسبتاً آباد و داراى  ، بيابان بزرگ شبهشمالي نَفودامتداد دارد و با 
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ش از اسالم و بوده كه در تاريخ اسالم معروف است. اين نواحي پي 2دومة الجنْدلقابل سكونت مانند  1هاي واحه
  3مشهور بوده است. مشارف الشامتا اندكي پس از آن به 

  نَفُود .2

 نَجد و ناحية جبل شَمرهاي سفيد و سرخ است كه در جنوب بادية الشام و  بياباني بزرگ پوشيده از شن
پوشاند  ميهاي مواج  هايي با ماسه كيلومتر است. سطح بيابان را تپه 320در  640قرار دارد و طول و عرض آن 
هاي پرباران نَفود به بوستاني پر از سبزه و  رسد. پس از زمستان متر مي 150كه بلندي بعضي از آنها به 

  4پايد. گردد، ولي بيش از چند هفته دوام نمي هاي شقايق و چراگاهي مناسب براي احشام مبدل مي گل

  دهنا .3

د. اين بيابان از شمال غربي به جنوب شرقي قرار دار أحساءسرزميني سرخ است كه ميان نجد، كويت و 
در  مهرهو  حضْرَموتامتداد دارد و طول و عرض آن ششصد در پنجاه كيلومتر است. دهنا از نفود در شمال تا 

آب و علف است. در  هاي دهنا خشك و بي تر قسمت جنوب و يمن در غرب و عمان در شرق امتداد دارد. بيش
  5كنند. هايي از اعراب زندگي مي كه آب و گياه وجود دارد گروههاي مرتفع آن  برخي قسمت

  

  ربع الخالي .4

گذاري در  اند؛ زيرا سكنه نداشته و اين نام هاي جنوبي دهنا را ربع الخالي خوانده جغرافيدانان متأخر بخش
شرقي يمن قرار كه در شمال  گفتند و قسمتي از آن مي صهِيدبرابر ربع مسكون بوده است و در قديم به آن 

 اَحقافمعروف بوده است. قسمت غربي اين بيابان را كه در مجاورت يمن است،  يبرين دارد، به ريگزار
  6اند. گفته

  وبار .5

وبار قسمت ديگري از دهنا است كه به نظر ياقوت حروي ميان محداني ميان  شمو صنعا، و از ديد ه
هاي سرسبز و خرّم بوده  و شحر واقع بوده است. وبار كه روزگاري از سرزمين مهرهنجران و حضْرَموت و بالد 

  7هاي پيش از اسالم در آن نمايان است. امروز بياباني بيش نيست. آثار آبادي
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  جغرافياي سياسي
گو از حدود جغرافيايي كشورها، همچنين روابط داخلي و بين المللي و تشكيالت اداري و  و  گفت

بارة زمين از لحاظ حكومت   از آنجا كه در جغرافياي سياسي در 1نامند. مي جغرافياي سياسيرا  ها اجتماعي آن
شود تقسيمات سرزمين عربستان را بر مبناي مناطق مسكوني و  بحث مي توزيع جوامع بشريانسان بر آن و 

  خوانيم. عربستان مي جغرافياي سياسيپراكندگي قبايل با اغماض، 

  نتقسيمات عربستاالف) 

  جغرافيدانان قديم يونان، عربستان را به سه بخش تقسيم كرده بودند:

آيد كه مقصود بادية الشام  هاي آنان برمي اند، ولي از نوشته كه حدود آن را معين نكرده عربستان بياباني
  بوده است.

ستاني و جزيرة سينا و مناطق كوه در شمال غربي عربستان شامل نيمي از شبه پتْرهيا  عربستان سنگي
  بوده است. نَبطيانگرفته و قلمرو  ارتفاعات شرق بحر الميت تا خليج عقبه را دربرمي

كه از جنوب بادية الشام تا يمن و سواحل جنوب غربي و جنوبي در كنار درياي سرخ  عربستان خوشبخت
بركت) ارتباط دارد.  و درياي عرب بوده است. برخي دانشمندان اعتقاد دارند كلمة خوشبخت با واژة يمن (خير و

  2اند. خوانده جزيرة العربدر واقع عربستان خوشبخت همان است كه جغرافيدانان دورة اسالمي، 

بندي را به عبداهللا بن  اما جغرافيدانان مسلمان عربستان را به پنج بخش زير تقسيم كرده و اين تقسيم
  3اند: دادهوآله)، نسبت  عليه  اهللا عباس، پسر عم رسول خدا (صلي

  حجاز .1

هاي غربي عربستان يا  كوه هاي واقع ميان تهامه و ارتفاعات نجد است كه آن را رشته حجاز سرزمين
السراه، كه جهت آن شمالي ـ جنوبي و به موازات درياي سرخ است، از نجد جدا كرده است. حجاز از   جبل

شهرهاي عمدة حجاز در گذشته مكه، يثرب و  4.شود و تا مزر يمن امتداد دارد مرزهاي شام در عقبه آغاز مي
 نشين شده بود. طائف بوده است. تَيماء، وادي القُرَي و خيبر، از ديگر نواحي حجاز، پيش از اسالم يهودي

وآله) در مكه به دنيا آمد، در آن شهر به رسالت مبعوث گرديد،   عليه  اهللا  از آنجا كه رسول اكرم (صلي
هجرت فرمود و در آن شهر  يثربش را در آن شهر به انجام رسانيد و سپس به سيزده سال از رسالت خوي

هاي اصلي اسالم، بيان  اي از اين دو شهر، يعني پايگاه حكومت اسالمي را تشكيل داد، الزم است تاريخچه
  شود.
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  مكّه

براهيم مشهور در روايات اسالمي آن است كه نخستين كسي كه خانة خدا را بنا كرد حضرت ا :بناي مكه
السالم) از جانب خداوند مأمور  السالم) بوده؛ با اين حال رواياتي حاكي از آن است كه حضرت آدم (عليه  (عليه

اي براي عبادت خداوند بسازد و سنگي از بهشت را  اي كه بعدها شهر مكه در آنجا بنا گرديد خانه شد در دره
ي كه آدم در آنجا بود در اين خانه كار گذارد. اين آغاز كه جبرئيل آورده بود به عنوان رمز بهشت و ياد روزگار

رود. همچنين  است كه مبدأ بسياري از حوادث تاريخ بشر به شمار مى االسود حجرو ماجراي  كعبهكار بناي 
مطابق اين روايات كعبه در طوفان نوح ويران شد و به صورت تلّي درآمد. در زمان حضرت ابراهيم 

به او امر فرمود تا همسرش هاجر و نوزادش اسماعيل را به اين سرزمين آورد و در آن السالم) خداوند   (عليه
  يزرع و در مكان خانة خدا ساكن گرداند.  بيابان لم

رهم كه از اعراب اصيل يمني بودند به با اعجاز الهي چاه زمزم از زير پاي اسماعيل نوزاد جوشيد. قبيلة ج
ها  د. اسماعيل در ميان اين قوم نشو و نما يافت و به روزگار جواني از آنواسطة وجود آب به آن ناحيه كوچيدن

السالم)   السالم) را مأمور كرد با كمك اسماعيل (عليه زن گرفت و صاحب فرزند شد. خداوند ابراهيم (عليه
اسماعيل  هاي تلّ بيرون آورد و كعبه را دوباره بنا كند و خود و هاي كعبه و حجر االسود را از زير خاك سنگ

   1در اطراف آن طواف كرده و مردم را به زيارت و طواف آن فرا خواند.

مي آنان به تدريج مردمي ديگر براي زيارت و السالم) و خويشان جره  با ازدياد نوادگان اسماعيل (عليه
ود و زائرين اي نيز براي رفع نيازهاي زائرين در آنجا مقيم شدند و براي خ عبادت به آنجا روي آوردند و عده

السالم) و ابراهيم   خانه ساختند و بدين ترتيب شهر مكه پيرامون كعبه، خانة خدا و يادگار آدم (عليه
  2السالم)، به وجود آمد.  السالم) و اسماعيل (عليه  (عليه

بر آن  ابو قُبِيسهايي است كه از جمله كوه معروف  شهر مكه در انتهاي سلسله كوه :جغرافياي مكه
گاه بوده و شن و ماسه  گويند. ابطح يعني ته دره كه سيل نيز مي أبطَحيا  بطْحاءسرزمين مكه را  مشرف است.

يوس است كه در ملَطْشود، در جغرافياي ب اولين مرتبه كه اسم مكه در تاريخ ديده مي 3آن را فرا گرفته بود.
 مكْروبهر كتاب خود شهر مكه را يوس دملَطْزيست. ب قرن دوم ميالدي و چهارصد سال پيش از اسالم مي

اي بزرگ وجود دارد و مردم  هاي شهر با سنگ ساخته شده و در آنجا بتخانه ناميده و توضيح داده است كه خانه
  4روند. براي زيارت بتها و هم براي تجارت به آن شهر مي

قرار داشت. وجود اهميت شهر مكه بدان سبب بود كه بر سر راه بازرگاني يمن به شام، فلسطين و مصر 
  5افزود. خانة خدا نيز بر اهميت آن مي
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 .46، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 3

بـه نقـل    81؛ تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)، ص 18، ص السالم) و ايرانامام حسين (عليه . همان، به نقل از كنت فرشيلر، 4
 .7، ص 4، ج المفصل في تاريخ العرباز 

 .  55، ص تاريخ اسالم. 5
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بارة وجه تسميه اين دو واژه اختالف است. از فخر رازي نقل   گفتند. در نيز مي بكّه مكه را :مكه ةتسمي
آب است و گويا زمين آنجا آبش را مكيده است. بعضي  اند كه جايي كم ناميده مكّهشده كه بدان سبب آنجا را 

 مكورابا به معني خانه باشد. برخي ديگر آن را از كلمة حبشي مكااند شايد كلمة مكّه مأخوذ از كلمة بابلي  گفته
كردند.  ن ازدحام ميگفتند، چون مردم در آ مي بكّه گويند مكه را اي مي دانند. عده به معني خانة مقدس مي

وآله) گفته است بدين سبب مكه را بكّه نام نهادند  عليه  اهللا  ترين سيرة رسول خدا (صلي اسحاق مؤلف قديم ابن
اي معتقدند كه دو واژة مكه و بكه  دهد. عده كوبد و ظالمان را به خود راه نمي كه گردن جباران را فرو مي

  1اند. و بكّه را مكان خانة خدا دانستهمترادف هستند. بعضي نيز مكه را اصل شهر 

  يثرب

تاريخ دقيق پيدايش اين شهر به درستي روشن نيست، اما مسلم است كه پيش از ميالد مسيح وجود 
معرفي كرده است. اين شهر در  يثْرِپازيستند. بطلميوس از يثرب نام برده و آن را  داشته و مردماني در آن مي

  2ر سر راه بازرگاني ادوية يمن به شام قرار داشت.پانصد كيلومتري شمال مكه و ب

رسد جاذبة تجاري منطقه، هوا و آب نسبتاً زياد آن، كه پرورش نخل و  به نظر مي :پيدايش يثرب
بارة   پذير ساخته بود، علل اصلي تكوين مدنيت و استقرار قبايل صحراگرد در آن شد. در كشاورزي را امكان

و  معينيدانيم كه وابستگان دولتهاي باستاني  روشن وجود ندارد، اما مي نخستين ساكنان اين شهر اطالع
ها  در يثرب ساكن بودند و طغيان آن 3عمالقهاند  اند. برخي گفته كرده ها در آن زندگي مي يمن مدت سبايي

 السالم) سپاهي براي سركوبي ايشان در مناطق مختلف از جمله يثرب اعزام  موجب شد حضرت موسي (عليه
  ها يهوديان را در اين شهر مستقر سازد. عام آن كند و پس از قتل

اند. گروهي از يهود در پي  ها يهوديان در اين شهر ساكن بوده كه پيش از ورود عرب آنچه مسلم است اين
هجوم بخْت النَصر، پادشاه بابل در فلسطين، به شمال حجاز و از جمله يثرب آمدند و سپس قبايل يمني اوس 

كردند با  زرج كه در پي خراب شدن سد مأرب و جاري شدن سيل عرَم به سوي شمال مهاجرت ميو خ
، كه از يهوديان درخواست شد، در يثرب استقرار يافتند. پس از آن به دنبال حملة جوارگيري از سنت  بهره

زيد و غيره به  قُرَيظه، بني نينَضير، ب قينُقاع، بني ها به فلسطين و آوارگي مجدد يهوديان، قبايل يهود بني رومي
  يثرب آمدند.

هاي اوس و  آوري بر عرب هاي شرم حاكميت يثرب در اختيار يهوديان بود و حاكمان يهودي به شيوه
يمن براي مقابله با يهود  4كه مردي از خزرج حاكم يهودي را كشت و از تُبع داشتند تا آن خزرج ستم روا مي

ها بر  كمك خواست. تبع لشكري به يثرب فرستاد و يهوديان را كشتار و قَلع و قَمع كرد و از آن پس عرب
كه تا هنگام ظهور اسالم اوس و خزرج از نظر سياسي و جمعيتي بر يهوديان  يهوديان سلطه يافتند. با آن

                                                

  .181، ص 1، ج جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي. 1
 .164، ص 1، ج جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي؛ ر.ك: 118، ص تاريخ صدر اسالمي (عصر نبوت). 2

هـا   . عمالقه از قبايل عرب بائده (از بين رفته) هستند كه از عمان تا شام و از فلسطين تا مصر پراكنده بودند. به نقلي برخي از آن3
ـ   2113در يثرب و حتي در صفا سكونت داشتند. عمالقه از طريق كانال سوئز وارد مصـر شـدند و بـراي چنـد قـرن (از سـال       

 خوانند. نيز مي ها هيكسوسرا به دست گرفتند. عمالقه را  قبل از ميالد) حكومت آن 1703

 گفتند. . به پادشاهان حميري يمن تُبع مي4
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ها بر يهود  تري برخوردار بودند. پس از غلبة عرب ز اقتدار بيشبرتري داشتند، اما از نظر اقتصادي يهوديان ا
ميان اوس و خزرج اختالف و دشمني پديد آمد كه تا زمان ظهور اسالم تداوم يافت. اين منازعات به حدي 

هاي يهودي يثرب پيمانهاي سياسي و  دار بود كه دو قبيلة مزبور براي برتري يافتن بر يكديگر با تيره ريشه
منعقد ساختند. اين امر حاكي از آن است كه قبايل يهودي نيز وحدت نداشته و با يكديگر رقابت نظامي 

  1اند. كرده مي

شد و  وآله) يثرب خوانده مي  عليه اهللا  اين شهر از ديرباز تا زمان هجرت رسول اكرم (صلي :تسمية يثرب
يا  يثرب بن قانيهنام گرفت. در وجه تسمية يثرب نيز اختالف است. برخي آن را به  مدينة النبيپس از هجرت، 
را به معناي زميني كه  الثَرباند. گروه ديگر  نسبت دادهاست از نوادگان سام بن نوح  كه يثرب بن قائد

اف يثرب از هاي اطر كه كوه با توجه به اين و اند دانستههاي آتشفشاني سفيد باشد  هاي آن از سنگ سنگ
برخي روايات  2مشتق شده باشد. الثَرْباز واژة  يثربهاي آتشفشاني شكل گرفته است، بعيد نيست كه  گدازه

تاريخي نيز حاكي از آن است كه يثرب و خيبر نام دو برادر يهودي بود كه نخستين بار در اين دو ناحيه مستقر 
  و اجتماع كردند.شدند و آنجا را آباد كردند و ديگر يهوديان گرد آن د

  تهامه .2

كند و در  تهامه كرانة باريك موازي با امتداد درياي سرخ است كه پهناي آن در نقاط مختلف تغيير مي
دان مشهور اسالمي، محدودة تهامه را از غرب،  اصطخري، جغرافي 3رسد. بعضي مناطق به پنجاه ميل مي

در شرق، مكّه در شمال و شهر صنعا در جنوب دانسته  هايي نزديك درياي سرخ، ناحية صعده و نجران كوه
  4است.

  يمن .3

از شمال تا جنوب  سراههاي  يمن در جنوب غربي عربستان ميان عمان و درياي سرخ واقع است. كوه
هايي است سرسبز كه آب باران در آن روان  الي آن دره يمن و تا سواحل درياي عرب امتداد دارد و در البه

شد. شهرهاي عمدة يمن در قديم مأرِب،  خوانده مي حضْرَموتجنوب شرقي يمن در گذشته  شود. قسمت مي
  5صنعاء، عدن، صعده و ظُفار بوده است.

  نَجد .4

اند. اما در واقع مقصود از نجد عمدتاً فالت مرتفعي  جغرافيدانان حد مشخصي را براي نجد تعيين نكرده
در  6پيوندد. از سويي به حجاز و تهامه و از سوي ديگر به عراق مي است كه در مركز عربستان واقع است و

هاي آن در غرب و مقابل حجاز است و هرچه به  حقيقت نجد در دل جزيرة العرب واقع است. بلندترين قسمت

                                                

  .119، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 1
  .118. همان، ص 2
 .202، ص 1، ج جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي. 3

  .115، ص المسالك و الممالك. 4
  .212ـ  226، ص 1، ج ي اسالميجغرافياي تاريخي كشورها. ر.ك: 5
  .10، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 6
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رسد. نجد را به دو و سه بخش  مي عروضشود تا به  شود از ارتفاع اين فالت كاسته مي شرق نزديك مي
هايي چادرنشين و  هايى است. از ديرباز قبيله ها و چاه اند. ناحية جنوبي آن داراي چشمه   كردهبندي  تقسيم

  1اند. زيسته پراكنده در نجد مي

  عروض .5

ها است. بحرين از ديرباز تا حدود قرن  هاي آن بحرين و دنباله 2،هاي يمامه عروض شامل تمام سرزمين
شد و وجه تسمية آن نيز  هاي ساحلي جنوب خليج فارس از بصره تا عمان اطالق مي هفتم به همة سرزمين

مشخص نيست. شهرهاي مهم بحرين عبارت بود از: قطيف، عقَير، أحساء (لَحساء)، خَطّ و هجر. يمامه نيز 
است. ياقوت  بوده و هنگام ظهور اسالم داراي شهرها و روستاهايي بوده حجرناحية وسيعي است كه مركز آن 

از شهرهاي باستاني يمامه است كه اكنون در  سدوسهاي نجد به شمار آورده است.  حموي يمامه را از ناحيه
  3هاي مشهور يمامه، عرْض، حنيفه و عرْض شَمام بوده است. آن آثاري از گذشته پيدا شده است. از وادي

  بندي كلي آن نام و نژاد عرب و تقسيمب) 

 طانبن قَح بِيعرُاز چه گرفته شده اختالف است. گروهي از دانشمندان آن را از نام  ربع كه لفظ در اين
زيسته و از اعراب نخستين بوده است، ولي جمعي ديگر به اين نظريه ايراد گرفته و  دانند كه در يمن مي مي
  4گفتند؟ و پدرش قحطان چه مي بيعرُگويند به اين ترتيب به خود  مي

هاي عربستان نيز پيدا است كه  گويا به معني بدوي و صحرانشين بوده است. در كتيبه در اصل عربكلمة 
هاي  هاي پادشاه سبأ و عرب اند عرب گفته اند، به عنوان نمونه مي كرده ها اطالق مي اين كلمه را فقط بر بدوي

 عربمين هيچ جا به نام ها مردم اين سرز پادشاه حضرموت؛ يعني بدويانِ تابع اين پادشاهان. در اين كتيبه
در زبان عبري  هبرَعكه كلمة  اند و همواره به نام شهر و قبيلة خود موسوم هستند. مؤيد مطلب آن ناميده نشده

كه در زبان عربي هم از قديم تا امروز كلمة اعرابي  به معناي صحرا و عرب به معناي صحرانشيني است، چنان
نيز به معناي اعرابي شدن يعني صحرانشين شدن  برُّعتَني است و (و گاهي هم كلمة اعراب) به همين مع

  است.

بر تمام اقوام قديم عربستان از باب توسع است كه عرب را به معني مطلق  عرباين اطالق واژة   بر  بنا
  5اند وگرنه معناي علمي و لغوي ندارد. ساكن جزيرة العرب گرفته

كه پيش از اسالم از  عرب بائده اند: سه دسته تقسيم كردهها را به لحاظ سابقه و قدمت به  برخي عرب
اند؛ و  هاي اصيلي كه اصالتاً عرب بوده يعني عرب عرب عارِبه اند؛ ها مستحيل شده ميان رفته و يا در ديگر عرب

  6هاي عاربه اخذ كردند. كه از نژاد عرب نبودند، ولي فرهنگ عربي را از عرب مستَعرِبه عرب

                                                

  .242، ص 1، ج جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي. 1
 اي در شرق نجد است. . يمامه منطقه2

 .230ـ  242، ص 1، ج جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي؛ 4، ص تاريخ اسالم. ر.ك: 3

  .14، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 4
  .14، ص تاريخ اسالم. 5
  .13، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)؛ 15، ص تاريخ اسالم. 6
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هاي  را به دو دستة كلي كه هر يك به داليل مختلف نام باقيههاي  علماي انساب، عرباما مورخان و 
  اند: اند به شرح زير تقسيم كرده گوناگوني يافته

  عرب عاربه. 1

هايى چون اصيل، قحطاني، يماني و جنوبي نيز شهرت دارند، عرب خالص بودند كه  عرب عاربه كه به نام
، در اين ناحيه يعرب بن قحطاندر نام او يافت شده،  عربترين كسي كه واژة  در يمن پديد آمدند و چون قديم

خوانند و به  مي قحطانيدانند و به نام پدر يعرب آنان را  ها را عرب اصيل مي محققان يمني ،زيسته است مي
ت به كه يمن در جنوب جزيرة العرب واقع است و نژاد مردم آن با اعراب مناطق شمالي متفاوت اس سبب آن

  شود. هم اطالق مي جنوبيها عرب  آن

، پسر يشحب، بود. سبأ پدر تمام عرب قحطاني است. او ده پسر داشت كه از سبأ ، پسر يعرب، ويشْحب
اي به وجود آمد كه تا عصر اسالم و پس از آن تداوم داشتند. قبايل عرب قحطاني به  نسل هر كدام قبيله

ها نيز  اَشعرون، أنمار، حمير، عامله، جزام، لَخم و غسان موسوم شدند و از آنهاي اَزد، كنده، مذْحج،  نام
  1ها در اسالم باقي بودند. هايي پديد آمد كه تا مدت تيره

  عرب مستعربه. 2

شوند و به لحاظ نسبى به اسماعيل، فرزند  هاى عدناني و شمالي نيز خوانده مي عرب مستعربه كه به نام
رسند بدان سبب كه در اصل عرب نبودند، ولي فرهنگ و زبان عرب را از  السالم)، مي  هحضرت ابراهيم (علي

  شوند. هاي اصيل فرا گرفتند، عرب مستعربه خوانده مى عرب

كه يمني بودند پرورش يافت و با دختري از عرب اصيل جرهمي  مجرْههاي  اسماعيل در ميان عرب
وآله)، نياي   عليه  اهللا  السالم) و جد بيستم پيغمبر اكرم (صلي  عليهنوادة حضرت اسماعيل ( ،عدنانازدواج كرد. 

هاي  فرزند عدنان، چهار پسر به نام ،معدخوانند.  مي عدنانيها را  اعالي عرب مستعربه است كه به نام او آن
هاي مضَر، ربيعه،  قَنَص و اياد داشت. نزار جد اعالي قبايل نزاري است. او نيز چهار پسر به نام 2نزار، قُضاعه،

  3يك قبيلة معروف آن است. قريشأنمار و إياد داشت. از مضَر بن نزار نسلي به وجود آمد كه 

بندي به ادعاي برخي از مورخان جديد  نامند. اين تقسيم عرب عدناني را نزاري، مضَري، و معدي نيز مي
  4داشته است.برساختة دوران اسالم و عصر اموي است و در جاهليت سابقه ن

 نَبَطيكردند كه  هايي از سوريه و اردن امروزي زندگي مي مردماني آرامي هم در شمال عربستان در بخش
ساكن ها  ها در اصل عرب نبودند، ولي با عرب آميزش پيدا كردند و در سرزمين آن شدند. نبطي خوانده مي

  5عربي و آرامي بود. . از اين رو زبان آنان عربي خالص نبود، بلكه تركيبي ازشدند

                                                

  .21، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)؛ ر.ك: 14، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 1
  الف است.وجود داشته است كه ميان مورخان در عدناني يا قحطاني بودن آن اخت قُضاعه. قبيلة بزرگي در عرب به نام 2
، سيرة رسول اهللا (صـلي اهللا عليـه و آلـه) از آغـاز تـا هجـرت      ، و نيز نگاه كنيد به: 15، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 3

  .26 ص
  .16، ص تاريخ اسالم. 4
  .16، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 5
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  بررسي وضعيت عرب عصر جاهليتج) 

آگاهي از وضعيت عرب جاهلي از ابعاد مختلف به منظور شناخت پيشينة مردمي كه دين مبين اسالم در 
اي كه  ميان آنان ظهور كرد ضروري است. به تعبير ديگر شناخت ابعاد زندگي فردي و اجتماعي در جامعه

فرساي آن عبد برگزيدة  تواند تا حدودي عمق زحمات طاقت مي كردعرضه  آندم مر بهنظام نويني را  اسالم
خداوند را نشان دهد؛ بدين جهت موقعيت عرب عصر جاهليت از ديرباز تا ظهور اسالم از ابعاد اجتماعي، 

  گيرد. مذهبي، اقتصادي، فرهنگ و تمدن، و حاكميت سياسي مورد بحث و بررسي قرار مي

  وضع اجتماعي

  شهرنشيني

كردند و اين زندگي امري طبيعي و مطابق موقعيت  تر ساكنان جزيرة العرب در باديه زندگي مي بيش
تر مردم اين سرزمين اعراب بدوي بودند كه در پي باران به اين سو و آن سو  اين بيش  بر  جغرافيايي آن بود. بنا

پديد آمد بايد گفت پيدايش شهر به  شهررزمين، باره كه چرا با چنين موقعيتي در اين س رفتند، اما در اين مي
هاي تجاري بوده است. يثرب عالوه بر قرار  علت مركزيت عبادي يا به سبب قرار گرفتن در مسير كاروان

هاي آباد و منابع آبي بودند، با اقتصادي  هاي تجاري به همراه طائف، كه داراي زمين داشتن در مسير كاروان
هاي  رت شهر درآمدند. اهالي شهرها به سبب مراوده با مردمان گوناگون با فرهنگمبتني بر كشاورزي به صو

  مختلف از اهل باديه متمايز بودند.

  اي زندگي قبيله

نشان هويت عرب به  قبيله همچون ساير مردمان خانواده، اولين واحد اجتماعي عرب، بود و پس از آن
آن ادعاي اشتراك در يك پدر، هرچند دور، و اشتراك در آمد. قبيله واحد اجتماعي بود كه اصل در  شمار مي

اي همة اعضا بايد از رئيس قبيله كه عرب او را  زندگي اقتصادي و داشتنِ چراگاه و منابع آب بود. در نظام قبيله
  1كردند. خواند اطاعت مي مي شيخ

يستگي رياست بر قبيله را شيخ قبيله در حكمِ فرمانروا، قانونگذار، فرماندة نظامي و قاضي بود و كسي شا
بود. معموالً  اي چون دالوري، سخنوري، بخشندگي، تواضع، حلم و صبر را دارا مي يافت كه صفات برجسته مي

در تعيين رئيس قبيله نقش داشت؛ به اين معني كه در  شيخوخيتجاافتادگي و سن و سال و به تعبير عرب، 
تري داشت. با اين حال  شد كه سن و سال بيش ب ميشرايط برابر ميان نامزدهاي رياست آن كس انتخا

  2شود كه به سبب مالحظة شرايط خاص فرد جواني به رياست قبيله برگزيده شده است. مواردي ديده مي

اي مسئوليت مشترك افراد در دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي  هاي زندگي قبيله ترين ويژگي از مهم
ه تجاوز و اهانت ديگر قبايل بود كه البته در اين ميان مسئلة حق و باطل، و قبيله و نيز مسئوليت پاسخگويي ب
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ظالم و مظلوم در كار نبود؛ منفعت قبيله و عضويت در آن كافي بود تا به خاطر آن جنگ درگيرد. اين حس 
  1گويد. مي بتعصمشترك در دفاع از منافع و اعضاي قبيله موجب پيدايش ويژگي ديگري شد كه عرب به آن 

ها در ميان قبايل چادرنشين و بيابانگرد وجود داشت، اما روح حاكم بر قبايل شهرنشين  اگرچه اين ويژگي
اي نبود كه هر قبيله بتواند تمام  كه موقعيت جغرافيايي و اقتصادي عربستان به گونه نيز چنين بود؛ به سبب آن

ها بود به يك فرهنگ تبديل  چه در دست آنها و غارت آن نيازهاي خود را تأمين كند. حمله به ديگر قبيله
رفت و متقابالً  ها به شمار مي اين جنگ و خونريزي و حمله و غارت كردن از جمله عادات آن  بر  گشته بود؛ بنا

كشيد  ها سال طول مي ها و كشتارها كه گاه ده مورد حمله و غارت قرار گرفتن را نيز انتظار داشتند. اين جنگ
سازي است كه  العرب شرح روزهاي مهم و سرنوشت امشهرت دارد. اي ام العرباي به نامدر تاريخ اين مردم 

  2ها آفريده است! اي در نبرد و رويارويي با دشمنان به زعم خود، حماسه قبيله

  جايگاه زن در ميان عرب جاهلي

ه دنيا آورند و گرفتند كه فرزند پسر ب زن در جامعه جايگاهي نداشت و تنها زناني مورد توجه قرار مي
زندگي داخلي مرد را به خوبي اداره كنند. چندهمسري (تعدد زوجات) در عرب جاهلي هيچ حد و مرزي نداشت 
و بستگي به ميل و توان ادارة مرد داشت. عموم عرب جاهلي از داشتن دختر ننگ و نفرت داشتند. به فرمودة 

اند  شد كه صاحب دختر شده داده مي ها بشارت  اي بودند كه هرگاه به آن ها به گونه قرآن برخي از عرب
بردند و به خاطر اين خبر بد خود را از  خشم خويش را فرود مي يشد. ول شان از شدت خشم سياه مي چهره

كردند كه آن دختر را با ذلت و خواري نگاه دارند يا زير خاك پنهان  كردند و به اين فكر مي مردم پنهان مي
  3كنند.

جزيره رايج نبود، بلكه اين كار يك رسم  تركشي و زنده به گور كردن دختر در همة شبهبا اين وجود دخ
اسد، بود. اين رسم از آنجا پديد آمد كه در پي نبردي ميان  ها، بني پيمان آن تميم و هم اشرافي در قبيلة بني

تميم را هتك حرمت  بنيتميم انجاميد، پادشاه حيره دختران سرور  تميم و حكومت حيره، كه به شكست بني بني
كرد. وي نيز براي حفظ آبرو همة دخترانش را زنده به گور كرد و اين عمل مورد تأييد ديگر بزرگان قبيله قرار 
گرفت. از آن به بعد چنين مقرر كردند اگر براي آنان دختري به دنيا آمد او را از بين ببرند تا نماند كه در آينده 

اسد مورد تقليد قرار گرفت و اجرا گشت. در برخي قبايل ديگر نيز  از سوي بنيباعث آبروريزي شود. اين سنت 
ها تنها سربار  آمدند و از منظر آن دستي دختران را كه به كار جنگ و غارت نمي مردماني به واسطة فقر و تنگ

و لذا همسر  افتاد بديهي است با كشتن دختران تداوم نسل در اين مردم به خطر مي 4كشتند. زندگي بودند مي
  .گزيدند  ميبرخويش را به هنگام جنگ و غارت ديگران 
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  اخالق عرب جاهلي

آنچه بعدها در تعاليم اسالم رذائل اخالقي و گناه خوانده شد در عرب جاهلي مورد توجه و عالقه بود. 
از ظهور  بخش بود و چنان پا گرفته بود كه تا هفده سال پس شرابخواري و قماربازي براي آنان بسيار لذت

رُ و األنصاب واألزالم رِجس من مرُ والميسإنّما الخَ﴿اسالم رايج بود. در سال چهارم هجرت با نزول آية شريف 
علِ الشَّمبتَنوه لَيطانِ فَاجلّكُعشرابخواري، قماربازي، انصاب و ازالم حرام اعالم گشت. انصاب و  1،﴾حونم تُفل

تراشيدند. هر يك از ده تير را به  گرفته و به يك اندازه مي نَبعازالم تيرهاي كوچكي بود كه از درختي به نام 
هفت  ها داراي يك تا بردند. در قمار هفت عدد از آن يك رنگ خاص درآورده و در قمار و فالگيري به كار مي

امتياز و سه تاي ديگر بدون امتياز بودند. عرب براي جنگ و صلح، قرباني كردن، ازدواج و يقين يافتن به 
زاده است از طريق كاهن قبيله و با استفاده از انصاب و ازالم تكليف خود  زاده يا حرام كه فالن كودك حالل اين

  2كرد. را تعيين مي

ر با مردان بيگانه در ميان برخي اشراف و زنان بزرگان رايج بود و روابط نامشروع و مراودة زنان شوهردا
برخي با وقاحت بر سر در خانة خويش براي اين معنا پرچمي آويخته بودند. به اين زنان، صاحب پرچم 

  گفتند. هند، زن ابوسفيان و از سرشناسان مكه، از مشهورترين زنان صاحب پرچم بود. مي

درخشيد. صفات و  هاي پست و منفي او مي يازاتي داشت كه در كنار جنبهبا اين وجود عرب جاهلي امت
خواهي،  نوازي، بخشش و سخاوت، شجاعت، وفاي به عهد و سوگند، و آزادي روحياتي چون جوانمردي، مهمان

ر تر ب توان به عنوان فضايل اخالقي و انساني قلمداد كرد؛ زيرا كم هاي وي بود اما اين صفات را نمي از ويژگي
نوازي و سخاوت را  ها به خصوص مهمان كرد و برخي از اين ويژگي پاية اخالق نيك و كرامت انساني بروز مي

  3افرادي دون همچون ابوسفيان نيز دارا بودند.
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  وضع مذهبى جزيرة العرب: دوم درس

  دين و اعتقادات

  . پرستش اجرام آسمانى1

باز، تحت تأثير اعتقادات اقوام  شناسان، اعراب جنوبي ـ در يمن ـ از دير  بر تحقيقات مورخان و باستان  بنا
ها ماه را پدر، خورشيد  هاى آنان ماه، خورشيد و زهره بود. آن ترين الهه پرسيدند. مهم مجاور اجرام آسماني را مي

تر و پرستش آن وجه تمايز دين عرب  از همه برجسته ماهكردند. در اين ميان  را مادر و زهره را پسر تلقي مي
جنوبي با ساير اقوام بود. زمان آغاز پرستش ستارگان در جنوب عربستان به درستي معلوم نيست، اما مسلم 

تر سومر، كَلْداني، بابل و عبراني ستارگان، و به ويژه خورشيد، مورد پرستش  هاي ديرينه است كه در تمدن
  1اند. بوده

  پرستى . بت2

النهرين   ، بتي كه قوم نوح در بينودبه تدريج پرستش بت نيز در ميان اعراب جنوبى رواج يافت. 
 يغوث، يعوق، سواعهاي معروف عرب جنوبي  شد. از ديگر بت يمن پرستش مي 2معينيانپرستيدند، در ميان  مي
هايي چون عبد يعوق،  اد به اين خدايان ناممردم در اعتق 3ها اشاره شده است. بودند كه در قرآن به آن نَسرو 

  4گذاشتند. عبد يغوث و عبد ود بر فرزندان خود مي

السالم) بودند، در آغاز موحد و بر   كه عرب شمالي (مستعربه)، كه همان فرزندان اسماعيل (عليه در اين
ها بر دين حنيف  ) تا نسلالسالم  اند شكي نيست. نوادگان اسماعيل (عليه السالم) بوده  آيين ابراهيم (عليه

ها رواج يافت. در مورد چگونگي رو آوردن  پرستي در ميان آن السالم) بودند، ولي به مرور بت  ابراهيم (عليه
پرستي اختالف است. به نقلي چون فرزندان اسماعيل در مكه فزوني يافتند و به ناچار بايد  عرب شمالي به بت

كردند براي بزرگداشت حرم و دلبستگي به مكّه، سنگي از  اجرت ميها به ديگر مناطق مه هايي از آن گروه
هاي جديدي كه وارد شدند گرد آن سنگ به طواف پرداختند؛  هاي آن را با خود بردند و در مكĤن سنگ
ها را به پرستش آنچه دوست داشتند كشانيد و  كردند. به تدريج اين عمل آن گونه كه كعبه را طواف مي همان

السالم) را دگرگون ساختند و به   اعتقاد داشتند فراموش كردند و دين ابراهيم و اسماعيل (عليهماآنچه را كه 
ها آثاري  ها بر آن بودند بازگشتند. با اين همه در اعتقادات آن پرستي پرداختند و به آنچه مردمان پيش از آن بت

قرباني ـ البته با افزودن مواردي كه جزء آن  و 5از رسوم ابراهيمي، مانند حج و عمره، وقوف در عرفه، مزْدلفه
  6نبود ـ باقي ماند.
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از  ،عمرو بن لُحيپرستي را رواج داد  به نقل ديگر نخستين كسي كه آيين اسماعيل را دگرگون كرد و بت
ها حاكميت مكه را در دست داشت. وي كه براي معالجة بيماري  بزرگان قبيلة خُزاعه بود كه پس از جرهمي

پرستي آشنا شد و با به ارمغان آوردن پنج بت و نصب آن در كنار كعبه  د به شام رفته بود در آنجا با بتخو
ها كشانيد. روايت ديگر حاكي از آن است كه اين بتها در طوفان تهامه به زير  مردم مكه را به پرستش بت

  1ها را بيرون آورد. خاك رفته بود و عمرو بن لُحي آن

هاي  پرستي به سرعت در ميان عرب شمالي ـ همچون جنوب ـ رواج يافت و بت بتبه هر صورت 
شد.  ها مراسم طواف و مسح و قرباني معمول داشته مي آمد كه نسبت به آن  بسياري به عدد روزهاي سال پديد

خانه بتي  اي. در مكه اهل هر هاي قديم دو نوع الهه داشتند: خانگي و قبيله پرست ها نيز مانند ديگر بت عرب
نمودند، و براي  كردند و به هنگام سفر با آن وداع مى شدند گرد آن طواف مى داشتند كه چون به خانه وارد مي

بردند. اگر بت را با خود به سفر  طلبيدند و يا آن را با خود به سفر مي سالمتي و بازگشت خويش از آن ياري مي
داشتند و هر كدام را كه زيباتر بود خداي  مي  نگ از زمين برآمدند چهار س بردند، چون در منزلي فرود مي نمي

كردند و هنگام ترك آن منزل همه را رها نموده و در منزل  گرفتند و سه سنگ ديگر را پاية اجاق مى خود مى
  2كردند. گونه عمل مي بعدي همان

، كه سه بت اخير را دختران ◌ٰ هاي مشهور و برجستة حجاز عبارت بودند از: هبل، الت، منات و عزّي بت
  دانستند.  خدا مي

هبل بتي به شكل انسان و از عقيق سرخ بود. وقتي ساكنان مكه آن را به دست آوردند، دست  هبل:
  3راستش شكسته بود؛ لذا دستي از طال برايش ساختند.

 4ه بودند.الت تخته سنگى چهارگوش بود كه در شهر طائف جاي داشت و بر روي آن بنايي ساخت الت:
  5داشتند. اي بود كه هداياي تقديمي به آن را در اين حفره نگاه مي در زير بت الت حفره

  منات در ناحية قُديد و ساحل درياي سرخ و در نزديكي يثرب قرار داشت و مورد پرستش اوس و  منات:

اهل حجاز پس از اعمال حج  6دادند. كردند و به او هديه مى ها به نام او قربانى مى خزرج و اهل مكه بود. آن
  7كردند. آمدند و آنگاه چنين مي تراشيدند تا وقتي كه به زيارت منات مى سر خويش را نمي

قرار داشت و همة مردم حجاز آن را  8نَخْلَهعزّي سه درخت بزرگ به هم پيوسته بود كه در ناحية  :عزّي
عزى نزد  1شدند. و پس از طواف آن از احرام خارج ميآمدند  ها پس از انجام حج نزد عزّي مى پرستيدند. آن مي

  2كردند. بردند و نزد او قربانى مى رفتند و هديه برايش مى ترين بت بود؛ به زيارتش مى قريش بزرگ
                                                

  .104ص   . همان،1
  .129و  128. همان، ص 2
  .123، صكتاب االصنام. 3
 .112. همان، ص 4

 .اثير الكامل ابنو  تاريخ طبرى، به نقل از 133، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 5

 .110، ص كتاب االصنام. 6

، تلبـيس ابلـيس  ؛ 101، ص اخبار مكه؛  85، ص 1، به نقل از سيرة ابن هشام، ج 134، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 7
  .56ص 

  . مكاني بين مكه و طائف.8
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  3كرد. ها قرباني مي اساف و نائله دو قطعه سنگ در محل زمزم بود كه قريش نزد آن :اساف و نائله

نج بت ود، سواع، يعوق، يغوث و نسر، كه به عرب جنوبي تعلق داشت، هاي شمالي نيز براي پ عرب
ترين  قداست قائل بودند. نام اين پنج بت و نيز الت و منات و عزّي در قرآن آمده است، ولي از هبل، كه بزرگ

  ترين بت عرب ـ به ويژه اهل حجاز ـ بود، در قرآن ياد نشده است. و مهم

به عنوان خداي  ،اهللاتر به آن اشاره شد، عرب شمالي به  اهيمي، كه پيشماندة آيين ابر گذشته از باقي
 بسمك اللهمبزرگ، خالق آسمان و زمين، مدبر عالم و فرستندة باران، اعتقاد داشت و هنگام بردن نام او 

ما  ند:گفت جستند و مي ها ياري مي پرستيدند و از آن ها را مى ها چون به اهللا دسترسي نداشتند بت گفت. آن مي
ها را  اين بت  بر بنا 4كنند. پرستيم، مگر به اين سبب كه ما را به اهللا (خداي واقعي) نزديك مي ها را نمي اين بت

  5دانستند. مظاهر و فرزندان خداي خالق هستي مي

  پرستى . يگانه3

اي اندك در مكه و  ة العرب، هم زمان با ظهور اسالم عدهپرستي بر اكثريت مردم جزير با وجود غلبة بت
كردند و خداي يگانه را  گيري مى پرستي بيزار و از خونريزي و ستم كناره ديگر مناطق پيدا شدند كه از بت

پرستيدند. از برخي آنان اشعاري مبتني بر موحد بودن و نكوهش بتهاي مشهور باقي مانده است. متكلمان  مي
» حنيف«در قرآن مجيد واژة حنيف معاني متعددى ذكر شده است. اند. براي  ناميده حنفاءافراد را مسلمان اين 

 برخي ازكه  اند. حال آن السالم) بوده  و جمع آن حنفاء به كسانى اطالق شده است كه بر آيين ابراهيم (عليه
  هاي حنفاء اتفاق نظر ندارند. گياند. محققان در مورد ويژ اعتقاد بوده هاي آسماني بي اين موحدان به دين

هاي ابراهيم، شهادت به يكتايي خدا، حرمت ازدواج با محارم، غسل  زيارت كعبه، ختنه كردن، بقا بر سنت
ها را وجه  هايى است كه برخي دو يا چند مورد از آن جنابت، پرهيز از خوردن مردار و كشتن دختر از مشخصه

اند. أبوذر غفاري، عبيداهللا بن جحش (پسر عمة رسول اكرم  پرستان ذكر نموده  تمايز حنفا با بت
بن نوفل، عثمان بن حويرِث، زيد بن عمرو بن نُفَيل و أبوعامر راهب، پدر حنظلة  ةوآله)، ورق  عليه  اهللا  صلي

  6غسيل المالئك و اهل يثرب از جملة حنفاي معاصر ظهور اسالم بودند.

، دين يهود و مسيحيت نيز در شمال و جنوب عربستان رواج يافته گذشته از پرستش بت و اجرام آسماني
  بود.

                                                                                                                                       

  .102، ص اخبار مكه، به نقل از  133، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 1
 .114، ص كتاب االصنام. 2

كلبي اساف و نائله مرد و زني بودند كه در كعبه فسق ورزيدند و مسخ شـده،   ، به نقل ابن124و  105، ص كتاب االصنام. ر.ك: 3
پرسـتي رواج يافـت    مدتي گذشت و بتبه سنگ تبديل گشتند. آن دو را پيشاپيش كعبه نهادند تا مردم از آنان پند گيرند. چون 

  اين دو هم مورد پرستش قرار گرفتند.
  )3(زمر/ ﴾ما نَعبدهم إال ليقرِّبونا إلى اهللاِ زلْفَى﴿. 4
  . 127ـ  130و نيز نگاه كنيد به: تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)، ص  27، ص از آغاز تا هجرت. تاريخ اسالم 5
 .140ـ  153، ص تاريخ صدر اسالم. ر.ك: 6
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  . مسيحيت4

هاي  مسيحيت در مناطق شمالي جزيرة العرب، جنوب حجاز و نيز شرق عربستان رواج داشت. عرب
ترِ  غَساني، كه دولتي به همين نام در شمال غربي عربستان تابع امپراطوري روم تشكيل داده بودند، و بيش

هاي  ها، تحت تأثير فرهنگ روميان مسيحي شده بودند. همچنين بسياري از عرب لة طَيّ در نزديكي آنقبي
لَخمي، كه در شمال شرقي عربستان دولت حيره را به تابعيت ايران ساساني تشكيل داده بودند، در اثر همين 

  1مجاورت و اقدامات مبلغان مسيحي به مسيحيت روي آورده بودند.

جزيره، ناحية نَجران ـ ميان حجاز و يمن ـ بود كه همة مردم آن به  ار مهم مسيحيت در شبه كانون بسي
حنيفه در يمامه، واقع  سبب مجاورت و مراوده با حبشه و فعاليت مبلغان حبشي مسيحي شده بودند. طايفة بني

وان پايگاه و مدافع مسيحيت، در شرق عربستان، نيز به مسيحيت گرويده بودند. بايد گفت امپراتوري روم، به عن
اند و بديهي است كه اين  و نيز متحد آن، دولت حبشه، براي ترويج اين آيين در عربستان تالش بسيار داشته

هاي استعماري براي تسلط بر اين مناطق بوده است. حاصل اين تبليغات مسيحي شدن برخي  فعاليتها با انگيزه
ساساني نيز كه از گسترش مسيحيت رومي در قلمرو خويش بيمناك بود دولت  2ها بود. از قريش و ديگر قبيله

  3كرد. براي مقابله با آن از مذهب مسيحي نسطوري، كه مخالف مذهب رسمي روم بود، حمايت مي

  . اديان ايراني5

ها نيز به سبب مجاورت و رفت و آمد با ايرانيان پيرو اديان ايراني زردشتي، مزدكي و  اندكي از عرب
  4ها در كتب تاريخ ذكر شده است. وي شده بودند كه نام چند نفر از آنمان

  . يهوديت6

السالم) در فلسطين قدرتي به دست آورده و   السالم) و سليمان (عليه  يهوديان از عصر داود (عليه
ها اختالف افتاد و قلمرو آنان به دو  حكومت تشكيل داده بودند، اما مدتي پس از درگذشت سليمان ميان آن

ها  هاي آشوريان به دست آن در جنوب تقسيم شد. ساماراي در لشكركشي يهوديهدر شمال و  سامارايبخش 
  درخشش تمدن بابل به حيات خود ادامه داد. افتاد، اما يهوديه تا دوران دوم

هاي خود به فلسطين رسيد و با تسخير اين سرزمين  در اين عصر بنوكد نَصر (بخْت النَصر) با كشورگشايي
حاكمي بر آن قرار داد و به بابل بازگشت. اما در غياب او يهوديان شورش كردند. اين بار بخت النصر به قصد 

ها هزار تن را اسير كرد. بخش بزرگي از يهوديان  ن لشكر كشيد و بسياري را كشت و دهنابودي يهود به فلسطي
براي فرار از قتل و اسارت به منطقة حجاز گريختند و ضمن سكونت آنجا را آباد كردند. با روي كار آمدن 

سطين كورش هخامنشي و تصرف بابل از سوي او يهوديان از اسارت بابل آزاد شده و با كمك وي به فل
شد. پس از سلطة  بازگشتند، اما ديگر استقالل نداشتند و فلسطين بخشي از قلمرو ايران هخامنشي تلقي مى

                                                

 ها و بررسي وضع سياسي عرب جاهلي سخن خواهيم گفت. هاي غساني و حيره و چگونگي پيدايش آن . دربارة دولت1

تاريخ سياسي اسالم (سـيرة  ، و 157و  156و  54و  53، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)و  52، ص تاريخ اسالم. فياض، 2
  .132ـ  134ص  وآله))  عليه  اهللا  رسول خدا (صلي

  .133، ص وآله))  عليه  اهللا  تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا (صلي. 3
تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خـدا  و  32، سيد جعفر شهيدي، ص تاريخ تحليلي اسالمو  53فياض، ص تاريخ اسالم، . 4

  .118، ص وآله))  عليه  اهللا  (صلي
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يونانيان بر قلمرو هخامنشيان و پيدايش امپراتوري روم و غلبة آنان بر يونانيان، فلسطين و يهوديان مقيم در 
پرست در سال هفتاد ميالدي ـ كه  يان بتآن تحت سيطرة يونان و روم قرار گرفتند. جنگ يهوديان و روم

منجر به تخريب شهرهاي فلسطين و هيكل سليمان شد ـ و نيز رسمي شدن مذهب مسيحيت در قرن چهارم 
السالم) موجب   ميالدي در امپراطوري روم و تعقيب و كشتار يهوديان به اتهام مشاركت در قتل عيسي (عليه

  1لسطين (سرزمين حجاز) مهاجرت نمايند.هايي از يهود به جنوب ف شد تا باز گروه

هاي اقتصادي منطقة عربي را از عوامل مهاجرت يهود  بر خالف گمان برخي كه عالوه بر اين امر جاذبه
  بايد گفت به طور كلي دو عامل باعث اين مهاجرت شده است: 2دانند به عربستان مي

  ي و رومي (بت پرست و مسيحي)؛. گريز از تعقيب، كشته و يا اسير شدن به دست دشمنان بابل1

. حضور در منطقة ظهور آخرين پيامبر ـ كه طبق وعدة تورات حجاز بود ـ تا با ايمان آوردن به او بر 2
  3تمام دشمنان خويش چيره گردند.

طلبي  هاي تجاري بود، ولي يهودياني كه از ديرباز به ماديگري و راحت اگرچه حجاز در مسير كاروان
دانستند، با موقعيت مناسب اقتصادي (بازرگاني و  فلسطين را، كه ارض موعود الهى مى شهره بودند هرگز

اي كه به هيچ وجه با فلسطين قابل  كردند و به ناحيه اى رها نمي كشاورزي) و آب و هواي مطلوب مديترانه
از گزند دشمنان و هاي اصلي مهاجرت آنان حفظ جان خود  اين انگيزه  بر  نمودند. بنا مقايسه نبود مهاجرت نمي

پيوستن به آخرين پيامبر به اميد احياي دوران عظمت خود بود. يهوديان مهاجر به مناطق يثرب، خيبر، تَيماء و 
اند. بعدها وقتي دو  وادي القُرى وارد شدند و مقيم گشتند. مسلم است كه در يثرب ابتدا يهوديان ساكن شده

كردند، به اين ناحيه رسيدند از  يمن به سوي شمال مهاجرت مي قبيلة اوس و خزرج، از اعراب جنوبي كه از
يهود اجازه خواستند در كنارشان اقامت كنند، اما يهود بر آنان سخت گرفت؛ چنان كه مالك جان و مال و 

نژادان خود به  شان شد. در چنين شرايطي عربها از يمن كمك خواستند. پادشاه يمن در حمايت از هم ناموس
كشيد و به كشتار يهوديان دست زد. وي در صدد بود نسل آنان را براندازد، اما با سخن علماي يثرب لشكر 

كه اين سرزمين محل ظهور آخرين پيامبر است دست از كشتار برداشت و چند تن از آنان را  يهود مبني بر اين
دي بعد ذونَواس، پادشاه با خود به يمن برد. در اثر حضور علماي يهود گروهي از اهل يمن يهودي شدند و چن

وقت يمن، دين يهود را در اين سرزمين رسمي كرد. بنا به نظر برخي محققان انتشار مذهب يهود در يمن 
  5شود. همچنين در آغاز اسالم يك كوچ يهودي به شهر طائف ديده مي 4تر از حجاز بوده است. گسترده

                                                

و  269، 257، 48، ص 1والنـدلن، ترجمـة احمـد بهمـنش، ج     ، ش. دتاريخ جهاني (پيش از تاريخ تا قرن شـانزدهم) . ر.ك:  1
  .153و  119و  51، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)و نيز  287

 . 51، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 2

و  النبويـه  ةالسـير به نقـل از   129، ص 1، رسول جعفريان، ج وآله))  عليه  اهللا  تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا (صلي. 3
  صدوق. كمال الدين

تاريخ سياسي اسالم (سـيرة رسـول خـدا    ، و نيز 120و  119و  52و  51، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). نگاه كنيد به: 4
 . 127ـ  130، ص 1، ج وآله))  عليه  اهللا  (صلي

  .52، ص تاريخ اسالم. علي اكبر فياض، 5
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  وضع اقتصادي

  . يمن1

رب با يكديگر متفاوت بود. يمن از ديرباز به سبب آب و هوا و وضع اقتصادي مناطق مختلف جزيرة الع
تر از ديگر نواحي عربستان بود و به  موقعيت جغرافيايي مناسب اقتصاد شكوفايي داشت. اين سرزمين پرباران

همين دليل كشاورزي در آن به خوبي رونق داشت و گذشته از تأمين نيازهاي خود برخي محصوالت زراعي را 
از جمله صادرات  1كردند. كندر و بخور، كه در معابد روم و مصر بسيار مصرف داشت، و مرّ مينيز صادر 

هاي تجاري جهانِ آن روز موجب رونق  ترين راه كشاورزي يمن بود. قرار گرفتن اين سرزمين در يكي از اصلي
  بازرگاني نيز گشته بود.

هاي  اعصار باعث گسترش نفوذ دولت هاي تجاري در برخي سواحل مناسب يمن براي پهلوگيري كشتي
هاي تجاري يوناني و  گرديد. ورود كشتي يمني و به دست گرفتن راه بازرگاني اقيانوس هند به درياي سرخ مي

آمد  رومي به درياي سرخ و بروز حوادث و مشكالتي كه گاه در اثر عوامل طبيعي يا سياسي و امنيتي پديد مي
شد و كاالهاي هندي و جز آن از  نق يافتن راه خشكي تجارتي از يمن ميموجب متروك شدن راه دريايي و رو

ترين  ها گسترده يافت. گذشته از تجارت دريايي با روم و مصر در شمال، يمني آنجا به سوي شمال انتقال مي
الهاي ترين كا هاى قيمتى عمده تجارت را با سواحل آفريقا داشتند. ادوية هند، پارچه، روغن، طال، نقره و سنگ

   2رفت. تجاري به شمار مي

شد. از جمله صنايع  برخي صنايع نيز در يمن پر رونق بود و عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي صادر هم مي
هاي يمني از ديرباز جزء  مشهور يمن نساجي و نظامي بود. برد يماني، پارچة مخصوص ساخت يمن، و سالح

وآله) هنگام محاصرة طائف نمايندگاني را به يمن   عليه  اهللا  (صليصادرات مهم اين سرزمين بود. پيغمبر اكرم 
  3فرستاد تا براي كوبيدن استحكامات دشمن منجنيق و دبابه تهيه كنند.

  . شمال عربستان2

ها كه به ايران و روم وابسته بودند، از نظر اقتصادي  هاي عربي مستقل شمال عربستان و سپس آن دولت
هاي تجاري جنوب به شمال و شرق به غرب واقع شده بودند، از  چون در مسير راهموقعيت مناسبى داشته و 
  4بردند. هاي تجاري منفعت بسيار مي ترانزيت كاالها و كاروان

                                                

 . صمغ سقزّي كه در طب كاربرد داشت.1

  .43، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)و  63، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ص تاريخ عرب . ر.ك: فيليپ حتي،2
  .706و  704، ص 3، محمد بن عمر واقدي، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، ج مغازي. ر.ك: 3
  هاي نبطيان، تدمريان، حميريان و غسانيان. ، فصل ششم، در سخن از دولتتاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). ر.ك: 4
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  . حجاز3

بدويان و صحرانشينان به سبب داشتن روحية قناعت و استقامت در برابر شدايد، جز در مورد تأمين 
شد، در امور  ها حاصل مي ها در پي آب و يا غارت قبايل و كاروان جايي جابهنيازهاي اصلي و اولية خويش كه از 

  1اقتصادي حساب و كتابي نداشتند.

اما اقتصاد حجاز به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي نواحي آن بستگي داشت. شهرهاي طائف، يثرب، 
تر  ي و زمين مستعد زراعت بيشنشين حجاز به سبب برخوردار بودن از منابع آب خيبر و ديگر نواحي يهودي

تري برخوردار بود.  اقتصاد كشاورزي داشتند. طائف از ديگر نقاط حجاز خوش آب و هواتر بود و از آب بيش
كردند و زائد بر مصرف خود را به ديگر  مردم آن محصوالت متنوع كشاورزي، چون: خرما و انگور، توليد مي

القُري نيز اگرچه به خوش آب و هوايي طائف نبودند، اما مردم آن  خيبر، فدك و وادي 2كردند. مناطق صادر مي
  3كردند. خيز زندگي مي هاي حاصل تر از راه باغداري و كشاورزي در زمين بيش

كردند و موقعيت مالي و اقتصادي آنان با مردم  نيز فقط از راه كشاورزي امرار معاش مي يثرب هاي عرب
كاشتند و براي تأمين نيازهاي ديگر مازاد بر مصرف  تر خرما مي ها بيش طائف و خيبر قابل مقايسه نبود. آن

هاي آن  نسبت به عرب كردند. يهوديان يثرب هاي تجاري عبوري معامله مي خود را با يهوديان شهر يا كاروان
تري داشتند؛ زيرا عالوه بر كشاورزي به امر تجارت و صنعت نيز مشغول بودند و  شهر وضع اقتصادي مناسب

  4ها وابسته بودند. ها نيز از نظر اقتصادي بسيار به آن بازار اين شهر را در اختيار گرفته بودند و عرب

ت قرآن كريم و روايات تاريخي اين شهر به منظور بايد گفت كه مطابق آيا مكهبارة وضع اقتصادي   در
هاي  كه اقوامي از يمن در آن ساكن شدند و آنجا را با ايجاد چاه عبادت و زيارت خانة خدا بنا شد، اما پس از آن

ها فقط براي زيارت و عبادت  ها شد. اين كاروان آب و كشت درخت آباد ساختند مكه محل رفت و آمد كاروان
آمدند، بلكه مكه را ايستگاه مناسبى در مسير اصلي تجارت جنوب به شمال تشخيص داده  ميبه اين شهر ن

ها و  كردند. مردم شمال و جنوب مكه از كاروان آمدند و در آنجا توقف و استراحت مي بودند. لذا به سوى آن مى
ها از راه دامداري  مكه تا مدت اين مردم بر بناگرفتند.  شدند ماليات مى كساني كه از باال و پايين شهر وارد مي

بعدها برخي از اين مردم واسطة انتقال  5كردند. ها ارتزاق مى و وضع ماليات بر آمد و رفت مسافران و كاروان
كاالهاي تجاري يمن به فلسطين و شام و نيز واسطة انتقال كاالهاي شمال به يمن، حجاز و نجد شدند. اما 

شد.  وسانات اقتصادي شمال و جنوب، نامنظم و گاه راكد و تعطيل ميگري تحت تأثير ن اين تجارت واسطه
ناامني حاكم بر تجارت موجب فقر و بيچارگي مردم مكه شد كه تا زمان هاشم، جد دوم پيامبر اكرم 

  6وآله)، ادامه داشت.  عليه اهللا  (صلي

                                                

  .6ـ  9. ر.ك: تاريخ اسالم، ص 1
  .200، ص 1، ج جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي. 2
  هاي طائف، يثرب، خيبر و فدك. ، ذيل واژهمعجم البلدان. ر.ك: 3
  .121، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). ر.ك: 4
 .37، ص وآله) از آغاز تا هجرت  عليه  اهللا  اهللا (صلي سيرة رسول. 5

  .110، ص اسالم (عصر نبوت)تاريخ صدر . 6
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ابتدا با قبايل مسير هاشم با تدبير خود باعث نجات مردم مكه از گرسنگي و ناامني اقتصادي شد. وي 
هاي بازرگاني داخل عربستان پيمان بست و با شريك نمودن  هاي تجارتي به منظور تأمين امنيت راه كاروان

ها به اين مهم دست يافت. سپس  رؤساي آن قبايل در سود حاصل از تجارت و يا پرداخت مبلغي معين به آن
اني و جلب پشتيباني آنان نسبت به بازرگانان مكه امنيت با عقد پيمان حمايت از تجارت با پادشاهان روم و غس

ها را به دست آورد. اين اقدام هاشم، كه مورد تقليد برادرانش، عبد شمس، نوفل و مطلّب قرار  خارجي كاروان
گرفت، منجر به انعقاد قراردادهاي مشابه آنان با پادشاهان حبشه، ايران و يمن گرديد. تالش هاشم و برادرانش 

داشت و به سرعت سران قريش را به بازرگانان معتبري مبدل كرد. رواج  تر مردم مكه را به امر تجارت وا بيش
تجارت مكّيان سفرهاي تجاري تابستاني و زمستاني منظم آنان را در پي داشت. حاصل اين تحول ثروتمند 

شد و از خوي و خصلت بدوي  شدن مردم مكه و ارتباط و آشنايي با فرهنگ و تمدن ايران، روم، يمن و حبشه
ها برطرف شد و آنان را  و غارتگري آنان كاست و به لطف الهي انس و الفت ميان قريش ايجاد و گرسنگي آن

  1از خوف ناامني رهانيد.

عمدة كاالهايي كه بازرگانان مكه در تجارت آنان فعال بودند عبارت است از: پوست، كشمش، كتيرا، 
ي، پوشاك و صمغ، محصوالت يمن، هند و حبشه، كتان، ابريشم، اسلحه، غلّه، عطر، خاك معدني، برد يمان

  2زيتون و روغن زيتون از شام و مصر.

گسترش امر تجارت در كنار تحوالت مثبتي كه ايجاد كرد پيامدهاي منفي نيز دربرداشت. از آن جمله 
اخواري توأم كرده بودند. گذشته از اندوزي را با رب پيدايش قشر بزرگي از ثروتمندان بود كه تجارت و ثروت

افزوده  ها  آوردند، سود حاصل از ربا نيز بر درآمد آن  داران قريش از تجارت به دست مي سودي كه سرمايه
دانستند و چنان به آن دلبسته بودند كه هنگام مطالبه، هيچ رحم و  شد. اين قشر ربا را نوعي بيع مي مى

شد و در بسياري از مواقع به استثمار  اعث مختل شدن آيندة بدهكاران مىكردند. رباخواري ب اي نمي مالحظه
انجاميد. سران رباخوار قريش ميان خود قرارداد كرده بودند كسي كه توان باز پرداخت وام و رباي آن  آنان مي

  3آمد. كرد به بردگي او درمي را نداشت در مدتي كه طلبكار تعيين مي

  گانة عرب . بازارهاى ده4

اي كه از شمال تا جنوب  گانه ران جزيرة العرب در طول سال كاالهاي وارداتي را در بازارهاي دهتاج
يافت و مردمي  كردند. اين بازارها از ربيع االول آغاز و تا ذي الحجه ادامه مي شد عرضه مي عربستان برگزار مي

آوردند و  دند و مراسم حج را به جا ميآم يافتند پس از شركت در آخرين بازار به مكه مي ها حضور مي كه در آن
گانه را چنين معرفي  گشتند. يعقوبي، مورخ مشهور، بازارهاي ده با پايان موسم به ميان قبايل خويش باز مي

  كند:  مي
در عمان، بازار  صحاردر هجر بحرين، بازار  مشَقَّردر شمال حجاز، بازار  دومة الجندلبازار 
، بازار صنعا، بازار عدندر سرزمين مهرة يمن، بازار  شحردر جنوب بازار صحار، بازار  ريا

                                                

  .113، صتاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)، و 52و  31، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرتو نيز  2، ج تاريخ طبري. ر.ك: 1
  .111، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت)و  41، ص آغاز تا هجرت تاريخ اسالم از . 2
  .  41، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 3
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در  المجاز ذيميان مكه و طائف، و بازار  عكّاظدر حضْرَموت (شرق يمن)، بازار  رابيه
  1منطقة عرفات.

بود؛ چون تمام قبايل پس از شركت در بازارهاي ديگر سرانجام به اين بازار  عكاظمشهورترين اين بازارها 
وآله) نيز  عليه  اهللا  پرداختند. پيغمبر اكرم (صلي آمدند و در آنجا به مفاخره، شعر، خطابه و شناساندن خود مي مى

برخي از اين بازارها  2رد.ك هاي خود در اين بازار ياد مي در بازار عكاظ حضور يافته بود و پس از بعثت از ديدني
  3هجري داير بود و در پي قيام خوارج تعطيل گشت.129ها پس از اسالم برقرار بود. بازار عكاظ تا سال  تا سال

   

                                                

  .270، ص 1، ج عقوبيتاريخ ي.  1
 .37، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت.  2

  .153، ارزقي، ص اخبار مكهبه نقل از  124، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 3
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  حضرت محمد (ص) از والدت تا رسالتسوم:  درس

 پدر و مادر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)

آله) فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران   اهللا عليه و مادر عبداهللا بن عبدالمطلب پدر پيغمبر اكرم (صلي
بن مخزوم بود كه ابوطالب و زبير بن عبدالمطلب را نيز به دنيا آورده بود. كنية عبداهللا را ابوقُثَم، ابومحمد، و 

اطالعات موجود دربارة عبداهللا بسيار كم و يا آميخته با افسانه و جعل است. سبب كمبود  1اند. ابواحمد نوشته
اطالعات را بايد اين دو عامل دانست: يكي عمر كوتاه عبداهللا و ديگري وجود شخصيت برجستة پدرش 

  اند از:  رتعبدالمطلب كه وي تحت الشعاع حضور او بود. اما آنچه دربارة عبداهللا در تاريخ مانده است عبا

. داستان مجعول نذر عبدالمطلب و ذبح عبداهللا كه پيش از اين در بطالن آن سخن گفته شد. ناگفته 1
ترين فرزند عبدالمطلب بود. در حالي كه چنين  اند كه عبداهللا كوچك نماند در اين داستان و در موارد ديگر آورده
  اند. تر بوده نيست و قطعاً حمزه و عباس از او كوچك

. داستان سخيف و مبتذل پيشنهاد ازدواج زني به نام فاطمة خَثْعميه ـ خواهر ورقة بن نوفل ـ به عبداهللا، 2
دهندة تلؤلؤ نور وجود مقدس پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) در سيماي پدر او است، در واقع  كه ظاهراً نشان

حققان معاصر و اغلب شيعي مجعول دانسته اين داستان از سوي بيشتر م 2هتك احترام و شأن عبداهللا است.
  شده است.

. شاهد عيني نابودي سپاه فيل: هنگام هجوم ابرهه به مكه، و خروج مردم شهر و پناه بردن آنان به 3
هاي اطراف، عبداهللا از سوي پدر مأمور گشت تا خود را به سپاه فيل نزديك گرداند و آنچه را  كوهها و صخره

اهللا تنها شاهد عيني نابودي سپاه فيل در قريش بود كه با حالتي خاص ـ مطابق سنت پيش آيد، خبر دهد. عبد
  قريش ـ خود را به آنان رساند و مژدة نابودي سپاه دشمن به دست خداوند را آورد.

. ازدواج با آمنه: عبدالمطلب، آمنه دختر وهب بن عبدمناف را براي فرزندش عبداهللا خواستگاري كرد و 4
  له يا هاله دختر عموي آمنه را به عقد خود درآورد. حاصل اين ازدواجها والدت رسول خدا زمان دال هم

  3(صلي اهللا عليه و آله) و حمزه بود كه در يك سال به دنيا آمدند.

. سفر تجاري به شام و در پي آن درگذشت عبداهللا: عبداهللا با كاروان تجاري قريش به شام رفت و در 5
اش ـ اقامت كرد. كاروان  عبدالنجار ـ خويشان مادري يثرب رسيدند، بيمار شد و نزد بنيبازگشت زماني كه به 

به مكه رفت و بيماري او را به پدرش خبر داد. عبدالمطلب، پسر بزرگ خود حارث را به يثرب فرستاد؛ اما وقتي 
  4سال بود. 25به آنجا رسيد كه عبداهللا درگذشته بود سن وي هنگام وفات 

                                                

  .51، ص تاريخ پيامبر اسالم. محمد ابراهيم آيتي، 1
 .164، ص 1، ج سيرة النبي. 2

، 1، ج أسـد الغابـه  ؛ 88، ص 1، ج دالئـل النبـوه  ؛ ابـوبكر بيهقـي،   246، ص 2، ج تاريخ طبـري ؛ 177، ص 1، ج سيرة النبي. 3
  .20 ص

  .20، ص 1، ج أسد الغابه؛ 246، ص 2، ج تاريخ طبري. 4
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رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) دختر وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كالب بانويي بزرگوار از آمنه مادر 
هاي معتبر قريش بود. زندگي مشترك آمنه با  زهره يكي از تيره اي نجيب بود كه پدرش رئيس بني خانواده

اي به نام  ثرب در ناحيهعبداهللا چند ماه بيشتر نپاييد و شش سال پس از وفات همسر، هنگام بازگشت از سفر ي
  1سالگي درگذشت. 30ابواء در سن 

  والدت و پرورش رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)
ربيع االول عام الفيل برابر  17بنا بر احاديث مشهور شيعه حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) در روز 

ربيع االول  12دت آن حضرت را ميالدي در مكة معظمه به دنيا آمد. بيشتر علماي اهل تسنن وال 570سال 
 12آله) را روز جمعه   اند. از ميان علماي شيعه كليني و جمعي ديگر تولد رسول خدا (صلي اهللا عليه و دانسته

  2اند. بنا بر مشهور آن حضرت دو ماه پس از درگذشت پدر متولد شد. ربيع االول نقل كرده
  در برخي منابع تاريخ و حديث آمده است كه:

كنگرة آن فرو  14والدت آن حضرت ايوان كاخ كسري در مداين شكافت و  هنگام
ريخت، آتشكدة فارس كه هزار سال روشن بود خاموش شد، درياچة ساوه خشك گرديد 

   3و موبد بزرگ در خواب ديد شتران و اسبان عرب در ايران پراكنده شدند.

كه بسياري از محققان معاصر،  . گذشته از ايناند ها را به عنوان معجزة والدت سرور خاليق ياد كرده و آن
اند، چنين مواردي را در سخن از والدت رسول  برخي از راويان اين نقلها يا احاديث را ضعيف و مشكوك دانسته

كنند، چرا كه از نگاه آنها اصل آن ماجراها زير سؤال است. به آن دليل  آله) مطرح نمي  خدا (صلي اهللا عليه و
ها در ايران اتفاق افتد؟ ايراني كه پيش از بقية ممالك مغلوب  بايد تمام اين حوادث و نشانهكه به چه سبب 

ها اخطار و  مسلمين، اسالم را پذيرفت و بيش از ديگران در نشر و ترويج و خدمت به آن كوشيد. اگر اين نشانه
ومت كرد و به آنها ضربه وارد نمود، يا انذار است، چرا در مملكت روم كه تا قرنها در برابر اسالم و مسلمين مقا

اتفاق نيفتاد؟ و چرا اين اخطار و انذار در ميان مردم مكه و مشركان جزيرة العرب انعكاس نيافت؟ مردمي كه 
در وهلة اول با اسالم مواجه خواهند شد و بر آن حضرت سخت خواهند گرفت. اگرچه در برخي نقلها آمده 

توان به آن اعتماد نمود؛ زيرا  اما نمي» ه به رو افتاده و سرنگون شد.در همان شب همة بتهاي مك«است كه 
يافت و به اين  پرست متعصب مكه انعكاس وسيعي مي چنانچه اين نقل واقعيت داشت، در ميان مردم بت

شكستند  شد. مضافاً به اينكه اگر همة بتها سرنگون شدند بايد تخريب شده و مي سادگي از ذهن آنان پاك نمي
يافت، و حساسيت  ين حادثة بزرگ همچون شكستن بتهاي بابل به دست ابراهيم (عليه السالم) انعكاس ميو ا

آمدند. اما هرگز در تاريخ و حديث به چنين  انگيخت و در صدد يافتن علت آن برمي مردم را به شدت برمي
لي اهللا عليه و آله) براي اي و حساسيت و پيگيري مردم اشاره نشده است. همچنين والدت رسول خدا (ص نكته

                                                

  .22، ص 1؛ أسد الغابه، ج 10، ص 2، ج تاريخ يعقوبي. 1
ابق روايتي ديگر بيست و هشت ماهـه بـود؛   ماهه و مط . بنا به برخي روايات پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) هنگام وفات پدر هفت2

  اما قول مشهور و قرين به صحت همان است كه پيش از اين گفته شد.
 .99، ص 1، ج دالئل النبوه؛ 8، ص 2، ج تاريخ يعقوبي. ر.ك: 3



٢۴ 

 

كنون كسي نيز بررسي نكرده   بشريت نعمت و رحمت است نه نقمت كه درياچة ساوه را خشك گرداند. و تا
  اي بوده است كه خشك گردد يا خير؟ است كه آيا واقعاً در ناحية ساوه درياچه

 . دوران شيرخوارگي و اقامت در باديه1

يا هفت روز بيشتر از مادر شير نخورد. شايد آمنه به سبب شوك محمد (صلي اهللا عليه و آله) دو، سه 
ناشي از درگذشت ناگهاني عبداهللا قادر به شير دادن نبود. تا چند روز ثويبه كنيز ابولهب كه پيش از اين حمزه 

تحويل تا اينكه طبق سنت، زناني از باديه براي  1داد؛ را شير داده بود به محمد (صلي اهللا عليه و آله) شير مي
گرفتن نوزادان اهل مكه به اين شهر آمدند. مطابق روايات تاريخي از ده زني كه از قبيلة سعديه آمده بودند، 
تنها حليمه نتوانسته بود نوزادي را با خود ببرد و از بردن محمد (صلي اهللا عليه و آله) به سبب آنكه يتيم و فقير 

دست خالي باز گردد به تشويق همسرش حاضر شد آن حضرت  خواست بود در آغاز امتناع ورزيد؛ اما چون نمي
  2را با خود ببرد.

اي از صحت ندارد زيرا اوالً، سنت سپردن نوزادان به زنان شيرده، سنتي اشرافي و در  اين مطلب بهره
گرفت: پرورش آنها در فضاي پاك و آزاد باديه كه از  خاندانهاي متمول رايج بود كه با دو انگيزه صورت مي

آلودگي و بيماريهاي شهر به دور بود؛ و ديگر آموختن زبان فصيح عربي. بنابراين معني ندارد كساني كه در فقر 
برند، بخواهند به سنت اشراف و ثروتمندان عمل كنند. ثانياً، اگر محمد (صلي اهللا عليه و آله) يتيم و  به سر مي

جد و قيم او عبدالمطلب، فرد اول و شاخص مكه و فاقد ميراثي بود كه مخارج پرورش او را تأمين گرداند، 
رفت و براي حليمه و يا هر زن ديگر افتخار بزرگي بود كه نوادة سرور و  قريش، از ثروتمندان مكه به شمار مي

  بزرگ مكه را پرورش دهد.

ذكر دورة اقامت حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) در باديه به اختالف روايات دو، چهار و پنج سال 
رسد. در اين مدت حليمه دو  تر به نظر مي شده است كه با توجه به شواهد و قرائن، قول اخير (پنج سال) صحيح

  يا سه بار آن حضرت را به مكه نزد مادر برد و سرانجام او را به مادر سپرد.

 . داستان مجعول شق الصدر2

ن سينة حضرت محمد (صلي اهللا عليه و در منابع اهل تسنن و برخي منابع شيعه نقلهايي حاكي از شكافت
اساس است. به موجب اين نقلها دو مرد  آله) ـ شق الصدر ـ به هنگام اقامت در صحرا آمده كه كامالً بي

سفيدپوش ـ يا جبرئيل ـ از آسمان به زمين آمده و در مقابل چشمان كودكاني كه با آن حضرت بازي 
ه) را شكافته و قلب او را بيرون آورده و از آن لخته خوني را كه آل  كردند، سينة محمد (صلي اهللا عليه و مي

نهند  سهم شيطان در قلب وي بوده است خارج كرده و در طشتي پر برف شست و شو داده و در جاي خود مي
گردند!! پس از اين واقعه حليمه كه بر جان امانت مردم بيمناك بود، او را به  و پس از سخناني به آسمان باز مي

  دهد. كه آورده و تحويل مادر ميم
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  براي توضيح انشراح صدر پيغمبر  ﴾ألم نشرح لك صدرك﴿اين داستان را برخي در ذيل تفسير آية 
زيرا آن كدام پليدي ـ سهم  خود اين نقلها دليلي واضح بر بطالن آن است. 1اند! (صلي اهللا عليه و آله) آورده

قلب هيچ كس حتي ابوسفيان و ابوجهل و ابولهب نيست؟ و  شيطان ـ در قلب سرور خاليق خدا است، كه در
نخستين چيزي كه آفريد نور وجود مقدس آن «آله)   چرا خدايي كه طبق فرمودة پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و

زدة چند  از ابتدا چنين آلودگي را در خلقت او قرار دهد تا بعداً مجبور شوند مقابل چشمان حيرت 2»حضرت بود
نة او را بشكافند و آن آلودگي را برطرف كنند؟ و نيز چگونه يك امر مادي در بدن پيغمبر آينده، كودك سي

ساز باشد؟ و چنانچه اين اقدام را يك امر سمبوليك و به قصد آماده نمودن آن  تواند از نظر معنوي مشكل مي
إذا أراد ﴿اي؟ خداوندي كه  حضرت براي امر رسالت تلقي كنيم، چرا در سن خردسالي و آن هم به چنين شيوه

شود نيازي به انجام چنين اقدام  با يك اراده هر آنچه بخواهد محقق مي 3﴾شيئاً أن يقولَ له كُنْ فَيكون
اي ندارد. و سرانجام آيا پذيرفتني است كه افضل و اكمل و سرور پيامبران خدا با چنين عملي آمادة  فيزيكي

  رسالت شود؟ و در اين صورت چگونه بر ديگر انبيا كه مشكلي نداشتند، فضيلت و برتري خواهد داشت؟!

 درگذشت آمنه .3

گاه آمنه به  محمد (صلي اهللا عليه و آله) پس از بازگشت از صحرا يك سال را با مادر خود سپري كرد. آن
ايمن پرستار محمد (صلي  قصد زيارت قبر عبداهللا و ديدار اقوام خود آن حضرت را به يثرب برد. در اين سفر ام

يثرب يك ماه طول كشيد. در اين مدت حضرت محمد  اهللا عليه و آله) نيز همراهشان بود. اقامت آنان در
گشتند در ناحية  (صلي اهللا عليه و آله) شنا را از خويشان خود به خوبي فرا گرفت. هنگامي كه به مكه باز مي

ايمن، محمد (صلي اهللا عليه و آله) را كه از ناحية مادر نيز يتيم شده بود به مكه باز  ابواء، آمنه درگذشت و ام
كرد  عدها به سال ششم هجرت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) وقتي كه آن حضرت از ابواء عبور ميآورد. ب

قبر مادر خود را زيارت كرد و آن را مرمت نمود. سپس بر سر مرقد مادر گريه كرد و مسلمانان هم به احترام او 
  4»گرفت. مهرباني مادرم را به خاطر آوردم و مرا گريه«گاه فرمود:  گريستند. آن

 . زندگي با عبدالمطلب4

با درگذشت مادر، عبدالمطلب سرپرستي حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) را بر عهده گرفت تا آنكه 
دو سال بعد مرگ وي فرا رسيد. عبدالمطلب پيش از مرگ سرپرستي آن حضرت را به ابوطالب واگذار كرد و 

                                                

بـه   109، ص 1آبادي، ج  ، ترجمة حسين تاجسيرة صحيح پيامبر بزرگ اسالم. جهت اطالع بيشتر ر.ك: جعفر مرتضي عاملي، 1
 بعد.
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ليه و آله) را نمود و فرزندان خود را از اينكه محمد (صلي در اشعاري خطاب به او سفارش محمد (صلي اهللا ع
  1آله) امر بزرگي در پيش دارد، آگاه ساخت.  اهللا عليه و

سبب آنكه عبدالمطلب، براي كفالت نوادة خويش ابوطالب را در ميان فرزندان خويش برگزيد آن بود كه 
شد و ثانياً  ترين عموي آن حضرت محسوب مي كاوالً ابوطالب و عبداهللا از يك مادر بودند؛ در واقع او نزدي

  شأن و شخصيت ابوطالب بيش از بردارانش به عبدالمطلب شباهت داشت.

 نوجواني و جواني رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)

آله) از هشت تا بيست و پنج سالگي در خانة ابوطالب بود. در اين مدت   حضرت محمد (صلي اهللا عليه و
اي كه  كردند، به گونه فاطمه بنت اسد از او همچون فرزند عزيز خويش نگاهداري مي ابوطالب و همسرش

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود من هرگز در خانة ابوطالب احساس يتيمي نكردم. آن حضرت، فاطمه 
  كرد. بنت اسد را مادر خطاب مي

اهللا عليه و آله) با ابوطالب زندگي  اخبار و اطالعات موجود دربارة هفده سالي كه حضرت محمد (صلي
ترين نكاتي كه از زندگاني آن حضرت در اين دوره نقل شده، عبارت است  كرد كم و بعضاً مغشوش است. مهم

  از:
  

 . شباني1

آله) به شباني گوسفندان ابوطالب و يا خاندان خويش اشتغال داشت. اگرچه برخي   محمد (صلي اهللا عليه و
رسد زيرا  اند، اما اين نكته صحيح به نظر نمي سال ذكر كرده رت را هنگام شباني بيستاز روايات سن آن حض

كار و وبال ابوطالب فقير باشد.  سالگي بي آله) تا بيست  چندان شايسته نيست كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و
را از كودكي و نوجواني به  گونه كه در بسياري از اقوام و مليتها رايج بوده و هست كه فرزندان خود قطعاً همان
  كرده است. دارند، آن حضرت نيز به منظور كمك به سرپرست خود از نوجواني شباني مي شباني وامي

 . سفر تجارتي به شام2

سالگي همراه با عمويش ابوطالب و   حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) بنا بر مشهور در سن دوازده
ه شام شد. پيش از رسيدن به مقصد بحيرا راهبي در بيرون شهر بصري كاروان تجارتي قريش رهسپار سفري ب

گزارش اين سفر و مالقات، و سرانجام آن مورد اختالف است. در روايتي  2آثار نبوت را در او تشخيص داد.
گونه آمده است كه بحيرا فردي مسيحي بوده و بيم آسيب رساندن يهوديان به آن حضرت را داشته است؛  اين
ه نقلي ديگر او خود يهودي بوده است. نيز در مورد اينكه پس از اين ديدار، ابوطالب محمد را به مكه باز و ب

                                                

 بحـار ، به نقل از يعقـوبي و  60، ص تاريخ پيامبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله)؛ محمد ابراهيم آيتي، 194، 1، ج دالئل النبوه. 1
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گرداند و يا به سفر تا شام ادامه دادند، اقوال مختلفي وجود دارد. گو اينكه در روايت كامالً مجعول ابوموسي 
  1ه است!! به مكه باز گرداند اشعري، ابوطالب برادرزادة خويش را همراه ابوبكر و بالل حبشي

 . حضور در جنگ فجار3

پيش از اين گفته شد كه جنگهاي فجار به سبب شكسته شدن حرمت ماههاي حرام، و در همان ماهها 
اتفاق افتاده است. گفته شده است كه حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) برخي از روزها به نوعي در آخرين 

اگر اين نقل صحيح باشد با  2اند. ن آن حضرت را چهارده تا بيست سال نوشتهجنگ فجار حاضر بوده است. س
آله)   توان با اغماض گفت كه در آغاز محمد (صلي اهللا عليه و توجه به اينكه جنگ چهار سال طول كشيده مي

حضور  چهارده تا شانزده سال و در پايان جنگ بيست سال داشته است. اگرچه بسياري از راويان و مورخان بر
اند، اما برخي محققين به استناد نقل يعقوبي، از مورخان متقدم و  آن حضرت در جنگ فجار صحه گذاشته

هاشم، ممنوع  روايت شده است كه ابوطالب شركت در جنگ فجار را، براي همة بني«گويد:  دقيق، كه مي
نست و تنها زبير بن اعالم داشت و آن را ظلم و تعدي، قطع رحم، و حالل شمردن ماههاي حرام دا

آله) در اين   ، روايات حضور حضرت محمد (صلي اهللا عليه و»عبدالمطلب مجبور به حضور در اين جنگ شد.
جنگ را صحيح ندانسته و مجوزي بر هتك حرمت آن ماهها براي ابوطالب و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) 

  3بينند. ـ با توجه به سيرة آن دو بزرگوار ـ نمي

 شركت در حلف الفضول. 4

آله) در اين پيمان كه جوانمردان قريش به منظور حمايت از مظلومان و   حضرت محمد (صلي اهللا عليه و
مقابله با ستمكاران در خانة عبداهللا بن جدعان تيمي بستند، شركت كرد و از جملة امضا كنندگان آن بود. آن 

يمان پس از جنگ فجار بوده است. سالها بعد در زمان حضرت در اين هنگام بيست سال داشت و انعقاد اين پ
فرمود: من در خانة عبداهللا بن جدعان  كرد و مي آله) به اين كار افتخار مي  رسالت، رسول خدا (صلي اهللا عليه و

موي ـ بيشتر دوست دارم؛ اگر در  در پيماني شركت نمودم كه آن را از داشتن بهترين اموال ـ شتران سرخ
  4كنم. من را به پيماني مانند آن دعوت نمايند، اجابت مياسالم نيز 

 . سفر دوم تجارتي به شام5

در پي سخت شدن زندگي بر ابوطالب و محمد (صلي اهللا عليه و آله)، آن حضرت پذيرفت به پيشنهاد 
با   كردند، به صورت مضاربه هاي بانوان مالدار تجارت مي ابوطالب همچون مرداني از قريش كه با سرمايه

ي محمد (صلي اهللا عليه و اموالي از خديجه تجارت كند. خديجه كه آوازة بزرگواري، امانتداري و شخصيت واال
داد به او سپرد و ضمن همراه كردن دو  آله) را شنيده بود، آن حضرت را خواست و دو برابر آنچه به ديگران مي

                                                

 188نژاد، صـفحة   . روايات مختلف در اين باب و بررسي و نقد آنها در كتاب تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت) غالمحسين زرگري1
  آمده است.

 .22، ص 1، ج أسد الغابه؛ 15، ص 2، ج تاريخ يعقوبي؛ 195، ص 1، ج سيرة النبي. 2

  .122، ص امبر بزرگ اسالمسيرة صحيح پي. ر.ك: 3
  .131، ص 1، ج سيرة حلبي؛ 17، ص 2، ج تاريخ يعقوبي. 4
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آنها دستور داد كامالً تحت فرمان محمد (صلي اهللا عليه و آله) باشند و هنگام بازگشت هر   غالم خود با او به
د و سرانجام حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) به اين منظور سفري بسيار اند، گزارش كنن آنچه از او ديده

  1آميز به شام نمود. آن حضرت به هنگام اين سفر بيست و پنج سال داشت. موفقيت

 . ازدواج با خديجه6

خديجه دختر خويلد مخزومي بانوي نامدار قريش در جد چهارم ـ قصي بن كالب ـ با محمد (صلي اهللا 
ه) شريك بود. بنا بر مشهور خديجه پيش از اين، ازدواج كرده بود كه از همسر اول ـ ابوهالة تيمي ـ عليه و آل

يك پسر و از همسر دوم ـ عتيق بن عابد مخزومي ـ يك دختر داشت. وي از ميراث پدر و دو همسر متوفاي 
جه عالوه بر آنچه از شخصيت كرد. خدي خود ثروتي اندوخته بود و مانند بسياري از زنان مكه با آن تجارت مي

دانست، وقتي از غالمش ميسره كه در سفر شام آن حضرت را  آله) مي  و شأن واالي محمد (صلي اهللا عليه و
كرد وصف عقل، درايت، نظم و سالمت او در معامالت را شنيد، شيفتة حسب و نسب، لياقت،  همراهي مي

ازدواج با محمد (صلي اهللا عليه و آله) را از طريق زني شخصيت و خصال پسنديدة او شد و تمايل خويش به 
آله) موضوع را با   به نام نفيسه و يا به طور مستقيم به خود آن حضرت اعالم داشت. محمد (صلي اهللا عليه و

ابوطالب در ميان گذاشت و او نيز موافقت كرد. نفيسه آمادگي محمد (صلي اهللا عليه و آله) را به خديجه خبر 
در پي آن مجلس عقدي در خانة خديجه تشكيل شد. خطبة عقد را ابوطالب نمايندة محمد (صلي اهللا داد و 

اي حكيمانه خواند.  عليه و آله) در حضور جمعي از جمله ورقة بن نوفل پسر عمو و نمايندة خديجه به گونه
س از آن محمد (صلي اهللا عليه دينار به عقد محمد (صلي اهللا عليه و آله) درآمد. پ 400گاه خديجه به كابين  آن

اي را آغاز كرد. سن آن حضرت هنگام  و آله) از خانة ابوطالب به خانة همسرش خديجه آمد و زندگي تازه
  2سال بود. 40يا  39ازدواج بيست و پنج، و سن خديجه بنا بر مشهور 

ن پسر، قاسم نام حاصل ازدواج حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) دو پسر و چهار دختر بود. نخستي
داشت كه پيش از بعثت به دنيا آمد و به همين دليل آن حضرت كنية ابوالقاسم يافت. دومين پسر عبداهللا نام 
داشت كه چون پس از بعثت متولد شد او را طيب و طاهر ناميدند. قاسم و عبداهللا هر دو در خردسالي در مكه 

فاطمه (عليها السالم) بودند كه از ميان آنها حضرت فاطمة  وفات يافتند. دختران هم زينب، رقيه، ام كلثوم و
زهرا (سالم اهللا عليها) پس از بعثت به دنيا آمد. برخي روايات، سه دختر را از همسران پيشين خديجه 

  3اند. دانسته

  . والدت حضرت علي (عليه السالم)7

هر مكه روي داد كه از هر اي بزرگ در ش در سي سالگيِ حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) حادثه
شد. اين حادثة بزرگ، والدت علي (عليه  نظير بود و بيش از همه به خاندان آن حضرت مربوط مي جهت بي

السالم) در خانة كعبه بود كه گذشته از نقل عموم دانشمندان شيعه، جمعي از علماي اهل تسنن نيز به آن 

                                                

  .23، ص 1، ج أسد الغابه؛ 215، ص 1، ج دالئل النبوه؛ 280، ص 2، ج تاريخ طبري. 1
 .23، ص 1، ج أسد الغابه؛ 215، ص 1، ج دالئل النبوه؛ 281، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 199، ص 1، ج سيرة النبي. 2

  .23، ص 1، ج أسد الغابه. 3
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ـ از مفاخر علماي عامه كه در اواخر ه  908شهير ـ متوفي  الدين محمد دواني فيلسوف اند. جالل اعتراف كرده
  نويسد:  مي في إثبات الواليه ةنور الهدايعمر شيعه شده است در كتاب فارسي 

اينكه جمهور اهل سنت از ميان تمام صحابة پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فقط به علي 
است: يكي اينكه در ميان صحابه گويند به دو علت  مي» كرم اهللا وجهه«(عليه السالم)، 

تنها علي (عليه السالم) بود كه قبل از بلوغ اسالم آورد و هرگز در مقابل بت نايستاد و 
اند زماني كه فاطمه دختر اسد، مادر علي (عليه السالم)  كرنش نكرد، و ديگر اينكه نوشته

ديد، به  ه) را ميبه آن حضرت آبستن بود، هرگاه محمد بن عبداهللا (صلي اهللا عليه و آل
كرد. پيغمبر آيندة اسالم روزي به او  خاست و اداي احترام مي احترام آن حضرت برمي

طور از جا برخيزي. فاطمه  گفت: اي مادر، تو آبستن هستي. من راضي نيستم برايم اين
جا  بينم، جنيني كه در شكم دارم طوري جابه گفت: به خدا قسم هرگاه شما را مي

  1سازد از جا بلند شوم. ناگزير مي شود كه مرا مي

ام عام الفيل كه درد زايمان بر فاطمه بنت اسد سخت شد، مقابل كعبه آمد و  در روز سيزده رجب سال سي
دهم  ايستاد و گفت: پروردگارا! تو را به عظمت اين خانه و به مقام كسي كه آن را بنا كرده است، سوگند مي

زدة كساني كه آنجا ناظر بودند، ديوار باالي حجر  هان در برابر چشمان حيرتاين درد را بر من آسان گردان، ناگ
االسود شكست و فاطمه به درون كعبه رفت و شكاف به هم آمد. همسر ابوطالب سه روز در خانة كعبه به سر 

ت و آن برد. روز چهارم كساني كه دور كعبه گرد آمده بودند ديدند ديوار خانة خدا بار ديگر از همانجا شكاف
بانوي سرافراز در حالي كه نوزاد خود را در آغوش داشت از درون كعبه بيرون آمد. فاطمه خطاب به حاضران 

سرشت بر زنان ديگر برتري داد؛ زيرا هيچ زني تاكنون  اي مردم! خداوند مرا به سبب اين نوزاد پاك«گفت: 
اش را در اختيار من نهاد تا فرزند خود را در اين  اجازه نداشته است در خانة خدا وضع حمل كند. اما خداوند خانه

  و سپس به خانه خويش بازگشت.» جايگاه مقدس به دنيا آورم.

پيغمبر آيندة اسالم با اطالع از ماجرا به خانة ابوطالب آمده بود. نوزاد تا آن لحظه چشم باز نكرده بود. 
ليه و آله) ضمن تبريك به همسر عموي اي بود كه محمد (صلي اهللا ع نخستين بار كه چشم گشود، لحظه

خود، نوزاد را از آغوش او گرفت و اولين نگاه نوزاد به روي مبارك محمد (صلي اهللا عليه و آله) گشوده شد. آن 
اي بس  حضرت صورت نوزاد را بوسيد و او را علي ناميد و به عمويش و همسر وي مژده داد كه نوزاد آينده

  2درخشان دارد.

  سود به دست حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله). نصب حجراال8

سالگي حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) خانة كعبه در اثر سيل مهيبي ويران شد. پس از بناي  35در 
خواستند  مجدد خانة خدا، بر سر نصب حجر االسود بر جاي خود ميان قريش اختالف افتاد و سران هر تيره مي

. به پيشنهاد ابواميه مغيره مخزومي قرار شد حكميت نخستين كس را كه از مسجد اين افتخار نصيب آنان شود

                                                

  الدين دواني، علي دواني. ، ضميمة كتاب شرح زندگاني جاللنور الهدايه. 1
و دربارة روايات فريقين پيرامون والدت آن حضرت در كعبه، نگاه كنيد بـه: محمـدي    76، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 2

  .74، ص 1، ج طالب موسوعة سيرة االمام علي بن ابيشهري،  ري
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اي نگذشت كه محمد امين از آن در وارد گرديد. قريش شاد شدند  از سمت كوه صفا وارد شود، بپذيرند. لحظه
  دهيم. و گفتند: محمد امين است و به حكميت او رضا مي

تا گليمي آوردند و با دست خود حجر االسود را برداشت و به  آله) فرمود  حضرت محمد (صلي اهللا عليه و
گاه  نمايندگي آنان در گليم نهاد و سپس فرمود سران قبايل اطراف آن را بگيرند و به محل نصب بياورند. آن

خود حجر االسود را برگرفت و در جاي خود گذاشت. بدين ترتيب همة بزرگان قريش را در نصب حجر االسود 
  1هاي عقل و تدبير، هوش و فراست محمد امين به شمار آوردند. و اين كار را از نشانهسهيم كرد 

 . پرورش حضرت علي (عليه السالم) به دست حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله)9

اي كه قريش را به رنج انداخت، زندگي بر ابوطالب  در دوران كودكي علي (عليه السالم) و در پي قحطي
آله) به عموي خود عباس پيشنهاد كرد براي سبك شدن بار   مد (صلي اهللا عليه وسخت شد. حضرت مح

مخارج ابوطالب، برخي از فرزندان او را به خانة خود برند. آن حضرت همراه با عباس نزد ابوطالب رفت و 
نجام خواهيد ا عقيل را براي من بگذاريد و هرچه مي«پيشنهاد خود را مطرح كرد. ابوطالب به آنان گفت: 

گزينم كه خدا برايم انتخاب كرده  من كسي را برمي«آله) فرمود:   حضرت محمد (صلي اهللا عليه و» دهيد.
  2عباس هم جعفر را برد.» است: علي را.

  فرمايد: باره مي اميرالمؤمنين (عليه السالم) خود در اين
ش داد. كودكي آله) مرا در روزگار كودكي در دامان خود پرور  پيغمبر (صلي اهللا عليه و

خواباند. در آغوشش جاي داشتم و  چسبانيد و در بسترش مي اش مي بودم كه به سينه
گذاشت... خداوند  جويد و در دهانم مي كردم. غذا را مي بوي خوش بدنش را استشمام مي

ترين فرشته از فرشتگان را از زماني كه پيغمبر را از شير گرفتند، همنشين آن  بزرگ
ه او را در شب و روز به راه بزرگواريها و خويهاي نيكوي جهان سير حضرت گردانيد ك

دهد. من پيوسته دنبال او بودم؛ مانند رفتن بچه شتر در پي مادر. هر روز از خوي خود 
فرمود. در هر سال به حرا   كرد و من را به پيروي از آن امر مي اي آشكار مي نشانه

  3ديد. ديدم و كسي جز من او را نمي مي كرد و من او را رفت و در آن اقامت مي مي

به نقل برخي منابع معتبر اهل تسنن، از نعمتهايي كه خداوند [تنها] به علي (عليه السالم) ارزاني فرمود، 
روايت است كه  يزيد بن قَعنَباز  4آله) بود.  اين بود كه او پيش از اسالم در خانة رسول خدا (صلي اهللا عليه و

لي (عليه السالم) را هنگامي به دنيا آورد كه پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) سي سال فاطمه بنت اسد، ع
  »گهوارة علي را نزديك بستر من قرار دهيد.«گفت:  داشت و به فاطمه مي داشت. پيغمبر او را بسيار دوست مي

السالم) ـ نقل كرده است الحديد از حسين بن زيد بن علي (عليه السالم) ـ نوادة امام سجاد (عليه  ابن ابي
  كه:

                                                

 .79، ص 1، ج دالئل النبوه؛ 287، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 19، ص 2، ج تاريخ يعقوبي؛ 204، ص 1، ج سيرة النبي. 1

  .313، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 264، ص 1، ج سيرة النبي. 2
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جويد تا  از پدرم زيد شنيدم كه رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) گوشت و خرما را مي
نهاد؛ در حالي كه او كودكي در خانة  نرم گردد و سپس در دهان علي (عليه السالم) مي

  1آن حضرت بود.

 . وضع عمومي حضرت محمد (صلي اهللا عليه و آله) پيش از بعثت10

پيغمبر اكرم (صلي  2مطابق فرمودة اميرالمؤمنين (عليه السالم) در خطبة قاصعه و احاديث و شواهد ديگر،
ترين فرشتة خداوند ـ روح القدس ـ قرار داشت، ولي هنوز پيك  آله) از كودكي تحت مراقبت بزرگ  اهللا عليه و

نمود، ولي مأمور به  يب دريافت ميوحي بر آن حضرت نازل نشده بود. البته پيش از آن عالئمي از جهان غ
  ابالغ آن نبود.

گيري و انزوا در نقطة خلوتي  ميان مردم قريش و ساكنان مكه رسم بود سالي يك ماه را به گوشه
رسيد به پاي  بگذرانند. نخستين فرد قريش كه اين رسم را برگزيد عبدالمطلب بود كه چون ماه رمضان فرا مي

  كرد. رفتند، اطعام مي گذشتند يا بدانجا مي ندان را كه از آنجا ميرفت؛ و نيز مستم كوه حرا مي

داشت. از شهر و  آله) نيز پيش از بعثت بارها اين رسم را معمول مي  حضرت محمد (صلي اهللا عليه و
پرداخت. بنا به نقلي حتي آن  رفت و به تفكر و تأمل مي گرفت و به نقطة خلوتي مي غوغاي اجتماع فاصله مي

نمود و به كوه  ها دوري مي ر زماني كه كودك خردسالي نزد حليمه بود، گاه از بازي كردن با بچهحضرت د
سابقه نبود. رسول خدا (صلي اهللا عليه و  رفت. بنابراين انس وي به كوه حراء بي آمد و به فكر فرو مي حراء مي

گشت، نخست خانة  روز آخر باز ميبرد و چون  آله) چند سال پيش از بعثت، سالي يك ماه در حراء به سر مي
  رفت. كرد و سپس به خانه مي  خدا را هفت مرتبه طواف مي

جبل كوه حراء امروز در حجاز به مناسبت اينكه محل بعثت رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) بوده است، 

ر و در كنار جاده به خوبي شود. حراء در شمال شهر مكه واقع است و امروز تقريباً در انتهاي شه خوانده مي النّور
شود، مهابت  تر مي شود. كوه حراء از بلندترين كوههاي اطراف مكه است و هرچه بيننده به آن نزديك ديده مي

شود. غار حراء كه در قلة كوه قرار دارد بسيار كوچك است و در حقيقت غار  و جلوة آن در نظرش بيشتر مي
گونه غار حراء پديد آمده است.  تر قرار گرفته است و بدين رگنيست. تخته سنگي عظيم بر روي دو صخرة بز

تواند وارد و خارج شود. كف آن هم بيش از يك و نيم متر براي نماز  اي است كه انسان مي دهنة غار به اندازه
  گزاردن جا ندارد.

كه، آله) كه به واسطة شخصيت واال و محبوب خود، از سوي مردم م  حضرت محمد (صلي اهللا عليه و
گرفت و به پاس  اي نداشت و از آنها كناره مي امين لقب گرفته بود، هرگز با آنچه ميان اين مردم رايج بود ميانه

گونه كه گذشت آن حضرت پيش از بعثت حاالتي  برد. همان زحمات ابوطالب، گوسفندان او را به چرا مي
سالگي  37شد. هنگامي كه به سن  ف ميديد و اسراري بر وي مكشو روحاني داشت و گاه تراوشاتي غيبي مي

گيري و انزواي از خلق پيدا كرد آداب و رسوم خرافي عرب جاهلي به ويژه مردم مكه و  رسيد ميل به گوشه

                                                

  .200، ص 13، ج شرح نهج البالغهالحديد،  . ابن ابي1
تـا   81، مبحث دين پيغمبر (صلي اهللا عليه و آلـه) پـيش از بعثـت، ص    تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. ر.ك: استاد علي دواني، 2
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برد و در آنجا و گاه بر فراز قلة كوه،  داد كه سالي چند بار به دامنة كوه حراء پناه مي قريش چنان او را رنج مي
  1پرداخت. گذراند و به عبادت خداوند مي اوقات را به تنهايي مي
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  چهارم: ظهور اسالم درس

  آله)  بررسي و نقد روايات مشهور بعثت رسول اكرم (صلي اهللا عليه و
ماجراي بعثت خاتم االنبيا، رسول عظيم الشأن اسالم حضرت محمد مصطفي (صلي اهللا عليه و آله)، با 

ترين و برترين تعاليم  خاتم پيامبران و اشرف آنان و آورندة كاملهمة اهميتي كه دارد ـ به دليل اينكه ايشان 
پذيرد ـ به درستي در تاريخ و حديث نيامده  الهي (دين اسالم) است كه وحي با رحلت آن حضرت پايان مي

ترين آنها منقول از  است. روايات مختلف و بعضاً متضادي پيرامون بعثت نقل شده است كه مشهورترين و رايج
  و خواهرزادگان وي، عبداهللا و عروة بن زبير، است. عايشه

  گزيدة روايت عايشه از بعثت رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) از زبان آن حضرت چنين است:
من «پيغمبر فرمود: » بخوان.«ملك (جبرئيل) نزد پيغمبر در غار حرا آمد و گفت: 

تا بخواند. او همان پاسخ را داد.  ملك او را فشار داد و از او خواست» توانم بخوانم. نمي
» بخوان.«مجدداً وي را فشار داد تا آنجا كه مقاومتش تمام شد و رها كرد و گفت: 

إِقرَأ بِاسمِ ربِك الَّذي ﴿سپس بار ديگر حضرت را فشرد و گفت: » توانم. نمي«گفت: 
ذي علَّم بِالْقَلَمِ. علَّم اإلنْسانَ ما لَم خََلقَ. خَلَقَ اإلنسانَ منْ علَقٍ. إقْرَأ و ربّك أألكْرَم. الَّ

لَمعزده و هراسناك از غار بازگشت و بر خديجه  محمد (صلي اهللا عليه و آله) وحشت ﴾ي
تا آنكه اضطراب او برطرف گرديد. خديجه » مرا بپوشانيد مرا بپوشانيد«وارد شد و گفت: 

خديجه ترديد آن حضرت را ديد گفت: علت را پرسيد و او براي خديجه باز گفت. وقتي 
كند. تو اهل صلة رحم و صدقه دادن هستي و  نه به خدا سوگند! خداوند تو را خوار نمي«

گاه خديجه او را  آن.» نوازي و در گرفتاريها و سختيها ياور نيازمندان هستي ...  مهمان
و به خط  ، پسر عموي خود، برد. وي در جاهليت مسيحي شده بودبن نوفل ةورقنزد 

ورقه به » ات بشنو! اي پسر عمو، از برادرزاده«نوشت. خديجه به او گفت:  عبري مي
آن حضرت واقعه را برايش باز » بيني؟ چه مي«پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) گفت: 

اين همان ناموس است كه بر موسي نازل شد. اي كاش زنده بمانم «گفت. ورقه گفت: 
آيا من را «حضرت پرسيد: » كنند. ن كه قوم تو را اخراج ميتا تو را ياري كنم آن زما

آري، هرگز كسي چيزي مانند تو نياورد مگر آنكه با «ورقه گفت: » بيرون خواهند كرد؟
  1ورقه بعدها چندان عمري نكرد و مرد و وحي الهي به تأخير افتاد.» او دشمني ورزيدند.

نابع گوناگون آمده است؛ از جمله اينكه جبرئيل با لوحي اين نقل عايشه با اختالفاتي از طرق مختلف در م
فرود آمد و از آن حضرت خواست آن را بخواند؛ جبرئيل نيز به سيماي واقعي خود ظاهر شد كه تمام افق را پر 
كرده بود و حضرت را چنان فشرد كه نزديك بود جان او گرفته شود؛ يا آنكه به راهنمايي ورقة بن نوفل 

آله) خواست كه اگر بار ديگر آن موجود بر او ظاهر شد او را خبر دهد و   خدا (صلي اهللا عليه و خديجه از رسول
  با آزمايشي كه صورت گرفت يقين حاصل شد كه او جبرئيل است و شيطان نيست!
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اند كه پيغمبر خدا با ديدن پيك وحي دچار ترديد و وحشت شد و قصد آن كرد كه خود را  همچنين آورده
گاه قلبش آرام  كوه به پايين پرتاب كند، اما جبرئيل بر او ظاهر شد و به رسالت خطابش كرد؛ آن از باالي

گرفت و اطمينان يافت و باالخره نقل شده است كه پس از بعثت براي آن حضرت تختي مرصع روي كوه حرا 
  1ا هستي...!گاه به وي اعالم شد تو خاتم انبي گذاشته شد و تاجي جواهرنشان بر سرش نهادند. آن

  2ايرادات وارد بر روايات بعثت

  بر اين روايات اشكاالت زيادي وارد است؛ از جمله آنكه:

توانم. حال چگونه نابغة  گويد نمي گويد تكرار كند و او مي خواهد هرچه او مي . جبرئيل از آن حضرت مي1
اي كه نياز به سواد  نيست؛ مسئلهعرب در سن چهل سالگي قادر به تكرار پنج جملة كوتاه به زبان مادري خود 

  ندارد و از هر كودك عربي ساخته است.

مخدوش و » جبرئيل لوحي از ديبا برابر پيغمبر گرفت تا از روي آن بخواند.«گويد:  آن روايت نيز كه مي
ين است و قادر به خواندن نيست. با ا اميدانند كه آن حضرت  غيرقابل قبول است؛ زيرا خدا و جبرئيل نيك مي

كنند كه در توان ايشان نيست در حالي كه اصوالً خدا اراده كرده  حال چگونه او را مكلف به انجام كاري مي
  باشد؟ اميبود او 

در لغت به معني صداي آهسته است و ويژگي آن چنين است كه وقتي پيك وحي آن را بر  وحي. 2
بست؛ حال چگونه يك  ذهن و قلب او نقش مي كرد و همان دم بر نمود، آهسته تلفظ مي پيغمبر خدا نازل مي

تواند آن را دريافت كند؛ امري كه  شود و آن حضرت نمي مطلب در يك مجلس سه بار بر سرور انبيا وحي مي
دربارة هيچ پيامبري سابقه نداشته است چه رسد به رسول عظيم الشأن اسالم! از اين گذشته، چه لزومي به 

خواست پيغمبر خدا وحي الهي را  مبر خدا است؟ آيا بدين وسيله جبرئيل ميتكرار آيات نازله از زبان پيغ
  فراموش نكند؟!

. فشار جبرئيل بر پيغمبر خدا هيچ توجيهي ندارد. آيا وقتي آن حضرت قادر به خواندن و تكرار نيست با 3
نهفته است چرا همان اي  شود و اگر در فشار دادن جبرئيل چنين ويژگي فشار دادن در او چنين تواني ايجاد مي

بار اول تأثير نكرد و چرا پس از بعثت خاصيت خود را از دست داد و آن حضرت مثل سابق قادر به خواندن 
  نشد؟!

در نخستين آية نازله چيست؟ اگر منظور تكرار همان آيات از زبان  ﴾اقرأ﴿. مشخص نيست مقصود از 4
بخوان به نام خدايت كه تو را «گويد:  آن حضرت مي شود؛ زيرا جبرئيل به پيغمبر باشد كه چيزي حاصل نمي

تو نيز] بخوان به نام خدايت «[گويد كه:  و پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) نيز در پاسخ به او مي.» خلق كرد ... 
  چه بايد بكند؟ ﴾اقرأ﴿پس آن حضرت در برابر امر » كه تو را خلق كرد!

گويند: آنچه روز بعثت نازل شد پنج آية اول سورة  اند مي ده. مورخان و مفسراني كه اين روايات را آور5
اند كه چرا نخستين سورة  كدام نگفته ، بود و هيچ ﴾... ما لَْم يعلَم ﴿تا  ﴾إِقرَأ بِاسمِ ربِك الَّذي خَلَقَ ﴿علق، از 

                                                

  .262، ص 1، ج سيرة حلبي؛ 298ـ  306، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 249ـ  255، ص 1، ج سيرة النبي. 1
 .98ـ  103، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. برگرفته از: علي دواني، 2
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موجود آن چه وقت و در چه موقعيتي آورده  ﴾بِسمِ اهللاِ ﴿نداشته است و  ﴾نِ الرَّحيمِ◌ٰ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿قرآن 
  شد؟

. آيا پذيرفتني است كه اشرف و خاتم انبيا كه پيش از بعثت با وحي و فرشتة الهي مرتبط بود با ديدن 6
پيك وحي الهي و شنيدن آيات خداوندي هنوز نداند كه چه پيش آمده است و دچار ترديد و اضطرابي شود كه 

ب كند! و يا آنكه اضطراب او را ورقة بن نوفل مسيحي، كه شخصيتي ناشناخته و بخواهد خود را از كوه پرتا
  احتماالً موهوم دارد، برطرف كند؟!

كدام از نظر شيعه مورد اعتماد نيستند. عايشه مطابق ادعاي خود پنج سال   . ناقالن روايت بعثت هيچ7
 مرسلكند. لذا روايت او  له) را از كسي نقل نميآ  پس از بعثت به دنيا آمده و بعثت رسول خدا (صلي اهللا عليه و

گويد آغاز وحي چنين بوده است. ديگر راويان كه از خاندان زبير و  و غيرقابل اعتماد است و از قول خود مي
بيت مجروح و  موالي آنها و وابستگان به ايشان هستند از ديدگاه شيعه در نقل حديث به سبب دشمني با اهل 

  روند. ه شمار ميغيرقابل اعتماد ب

تر درخور شاهان و سالطين  . تشريفاتي چون تاج و تخت در شأن مقام معنوي نبوت نيست و بيش8
  كند كه اعالم آن در كمال سادگي و دور از هرگونه تشريفات مادي انجام گيرد. ايجاب مي نبوتاست. منزلت 

  واقعيت بعثت از ديدگاه شيعه

گفته  گونه باشد كه در روايات پيش تواند آن ن اسالم مسلماً نميچگونگي مبعوث شدن پيامبر عظيم الشأ
نمايد كه هيچ  يافته در منابع شيعه و احاديث خاندان نبوت واقعيت بعثت چنان روشن مي آمد. با تتبعات انجام

ا به آيد؛ از جمله احاديثي كه بازگوكنندة حقيقت بعثت است و آغاز وحي ر يك از اشكاالت گذشته به وجود نمي 
  فرمايد: سازد روايت امام هادي (عليه السالم) است كه مي خوبي روشن مي

هنگامي كه محمد (صلي اهللا عليه و آله) تجارت شام را ترك گفت و آنچه خدا از آن راه 
رفت و از فراز آن به  به وي بخشيده بود به مستمندان بخشيد، هر روز به كوه حرا مي

هاي رحمت و بدايع حكمت الهي را مورد  و شگفتينگريست  آثار رحمت پروردگار مي
ها،  هاي زمين، درياها، دره دوخت و كرانه داد. به اطراف آسمانها نظر مي مطالعه قرار مي

گذرانيد و از مشاهدة آن همه آثار قدرت و رحمت الهي  ها را از نظر مي ها و بيابان دشت
گاه  افتاد و آن ي آفريننده ميديد به ياد عظمت خدا آموخت. از آنچه مي درس عبرت مي

ورزيد. چون به سن چهل سالگي  بيني خاصي به عبادت خداوند اشتغال مي با روشن
  ترين دلها يافت. ترين و نرم رسيد خداوند نظر به قلب وي نمود و دل او را بهترين، روشن
ها گشوده گردد. محمد  در آن لحظه خداوند فرمان داد درهاي آسمان

نگريست. سپس خدا به فرشتگان امر كرد  وآله) از آنجا به آسمانها مي  عليه اهللا  (صلي
ديد. خداوند  آله) آنان را مي فرود آيند. آنها نيز فرود آمدند و محمد (صلي اهللا عليه و

رحمت و توجه مخصوص خود را از اعماق آسمانها بر سر و چهرة محمد 
صلي اهللا عليه وآله) به جبرئيل وآله) معطوف داشت. در آن حال محمد (  عليه اهللا  (صلي

اي از نور قرار داشت نظر دوخت. جبرئيل به سوي او آمد، بازوي او را گرفت،  كه در هاله
ـ ما أَقْرَأُ؟ ـ » چه بخوانم؟«محمد گفت: » اي محمد! بخوان.«سخت تكان داد و گفت: 
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كه انسان را نام خدايت را بخوان كه جهان و جهانيان را آفريده؛ خدايي «جبرئيل گفت: 
از مادة پست (نطفه) آفريده؛ بخوان كه خدايت بزرگ است؛ خدايي كه با قلم دانش 

پيك وحي رسالت خود را به » دانست. آموخت و به انسان چيزهايي آموزاند كه نمي
انجام رسانيد و به سوي آسمانها باال رفت. محمد (صلي اهللا عليه وآله) از كوه فرود آمد. 

جالل خداوند و آنچه به وسيلة پيك وحي ـ كه حاكي از شكوه و  از مشاهدة عظمت و
  هوش شد و دچار تب گرديد. عظمت ذات حق بود ـ نازل شده بود بي

نخست از اينكه قريش و مردم مكه رسالت او را تكذيب كنند و به جنون و تماس با شيطان نسبت دهند 
ها بود. هيچ چيز را مانند شيطان و كارهاي  ترين آن ترين بندگان خدا و بزرگ هراسان بود. او از آغاز خردمند

  دانست. ها زشت نمي مجنونان و گفتار آن
در اين حال خداوند اراده كرد به وي نيروي بيشتري عطا كند و به دلش قدرت بخشد. 

ها و سنگالخها را براي او به سخن درآورد؛ طوري كه به  بدين منظور كوهها و صخره
السالم عليك يا حبيب اهللا! «گفتند:  كردند و مي د اداي احترام ميرسي هر يك از آنها مي

، اي حبيب خدا مژده باد كه »السالم عليك يا ولي اهللا! السالم عليك يا رسول اهللا!
ها كه بعدها  اند و چه آن ها كه پيش از تو بوده خداوند تو را از همة مخلوقات خود، چه آن

كه قريش تو را به  تر گردانيده است. از اين و گرامي تر آيند، برتر، زيباتر، پرشكوه مي
جنون نسبت دهند هراسي به دل راه نده؛ زيرا بزرگ كسي است كه خداوند جهان به 
وي بزرگي بخشد و گرامي بدارد! بنابراين از تكذيب قريش و سركشان عرب ناراحت 

االترين درجه را به ترين مقام خواهد رسانيد و ب مباش كه به زودي خدايت تو را به عالي
طالب (عليه  علي بن ابيتو خواهد داد. پس از آن نيز پيروانت به وسيلة جانشين تو، 

گردند.  ، از نعمت وصول به دين حق برخوردار خواهند شد و شادمان ميالسالم)
طالب، در ميان  هاي تو به وسيلة دروازة شهرستان حكمت و دانشت، علي بن ابي دانش

گردد. به زودي ديدگانت به وجود دخترت فاطمه  بالد منتشر ميمردم و شهرها و 
شود و از وي و همسرش، علي، حسن و حسين كه سرور  اهللا عليها) روشن مي  (سالم

يابد.  آيند. به زودي دين تو در جهان گسترش مي اهل بهشت خواهند بود، پديد مي
را به دست تو  دوستان تو و برادرت علي پاداش بزرگي خواهند يافت. لواي حمد

سپاري. پرچمي كه در سراي ديگر همة  دهيم و تو آن را به برادرت علي مي مي
آيند و علي تا درون بهشت پرنعمت  پيامبران، صديقان و شهيدان در زير آن گرد مي

  فرماندة آنان خواهد بود.
ا به من طالب كه او ر خدايا! اين علي بن ابي«پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) با خود گفت: 

اي محمد! آري اين «ندا رسيد: » دهي كيست؟ آيا او پسر عموي من است؟ وعده مي
گردانم و بعد از  طالب برگزيدة من است كه به وسيلة او اين دين را پايدار مي علي بن ابي

  1»تو بر همة پيروانت برتري خواهد داشت.
                                                

، بحار االنـوار ، به نقل از 104ـ   106، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. اين حديث را نخستين بار استاد علي دواني در كتاب 1
  اند. ، پيرامون چگونگي بعثت رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) آورده309، ص 17ج 
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له) اتفاق افتاد در منابع معتبر شيعه چنين دربارة آنچه پس از اعالم رسالت نبي اكرم (صلي اهللا عليه وآ
  آمده است: 

وقتي رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) وارد خانه شد پرتويي از نور و بويي خوش فضاي 
پيغمبر فرمود: اين نور نبوت » اين چه نوري است؟«خانه را فرا گرفت. خديجه پرسيد: 

ديرزماني «گاه خديجه گفت:  . آناهللاال إله إال اهللا و محمد رسول است. اي خديجه بگو: 
  1و سپس اسالم آورد.» ام است اين را دريافته

اي از نور نبوت در سيماي درخشان همسر محبوب خود ديده و از كردار و  خديجه كه از سالها پيش هاله
  بخش خوانده بود گفت:  رفتار و گفتار او هزاران راز نهفته و شادي

ام و اميدوار بودم كه  ر انتظار چنين روزي به سر بردهبه خدا ديرزماني است كه من د
  2روزي تو رهبر خلق و پيغمبر اين مردم شوي.

  بررسي و تأملي در آغاز بعثت

در تفاسير و احاديث چنين آمده است كه در روز بعثت فقط پنج آية آغاز سورة علق بر پيغمبر اكرم (صلي 
بِسمِ اهللاِ ﴿و هيچ كس نگفته است كه  ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ اهللاِ الرَّحم بِسمِ﴿اهللا عليه و آله) نازل شد؛ يعني بدون 

بِسمِ اهللاِ ﴿اين سوره در چه موقعيتي و چگونه نازل شده است و آيا نخستين سورة قرآني  ﴾نِ الرَّحيمِ◌ٰ الرَّحم
  داشته است يا خير؟ ﴾نِ الرَّحيمِ◌ٰ الرَّحم

دهد كه جبرئيل از پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)  ينظر معاصر نشان م بررسي يكي از محققان صاحب
 ﴾إِقرَأ بِاسمِ ربِك الَّذي خَلَقَ﴿را كه در آغاز سوره بود به زبان آورد و  ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿خواست آية 

  نيز به همين معنا است.

و فقط براي زينت در كالم آمده است. در  زائد است؛ يعني معنا نداشته ﴾باسم﴿به گفتة بعضي مفسران باء 

بِسمِ اهللاِ ﴿از آن حضرت خواست نام خدا، يعني  ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿حقيقت جبرئيل پس از قرائت 

آله) در آغاز كار و اولين برخورد با پيك وحي   را به زبان آورد. چون پيغمبر (صلي اهللا عليه و ﴾نِ الرَّحيمِ◌ٰ الرَّحم
؛ يعني چه »ما أَقرأ؟«خواست چگونه است، پرسيد:  دانست نحوة قرائت نام خدا كه جبرئيل از وي مي نمي

ار ديگر تكرار كرد و گفت: بخوانم و نام خدا را كه بايد قرائت كنم چيست و تركيب آن چگونه است؟ جبرئيل ب

بِسمِ اهللاِ ﴿يعني نام خدايت را قرائت كن و بگو ؛ »﴾إِقرَأ بِاسمِ ربِك الَّذي خَلَقَ﴾، ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿«

  .﴾نِ الرَّحيمِ◌ٰ الرَّحم

كه از هر نظر  در اين مورد چند حديث معتبر و بسيار جالب در چند منبع مهم اسالمي و شيعه وجود دارد
  اند. رسد، ولي متأسفانه مفسران ما اين دو حديث را در تفسير سورة علق نياورده قابل توجه به نظر مي

                                                

 .43، ص 1، ج مناقب ابن شهرآشوب. 1

  .36، ص 1، ج مناقب ابن شهرآشوب. همان، به نقل از 2
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  فرمايد: باب فضل قرآن است كه امام صادق (عليه السالم) مي كافيدر كتاب  حديث اول

نِ ◌ٰ لرَّحمبِسمِ اهللاِ ا﴿آله) نازل شد   نخستين چيزي كه بر پيغمبر (صلي اهللا عليه و

  بود. ﴾إِقرَأ بِاسمِ ربِك الَّذي خَلَقَ﴿، ﴾الرَّحيمِ

از امام هشتم حضرت امام رضا (عليه السالم) روايت  الرضا اخبار عيونرا شيخ صدوق در  حديث دوم
  كند كه فرمود: مي

 أعوذُ بِاهللاِ منَ«اولين بار كه جبرئيل بر پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) نازل شد گفت: 

  ...» ﴾إِقرَأ بِاسمِ ربِك الَّذي خَلَقَ﴿، ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم ﴿ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ

كند كه حضرت امام صادق (عليه السالم)  از صفوان جمال روايت مي محاسنرا برقي در  حديث سوم
  فرمود:

  بود. ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿هيچ كتابي از آسمان نازل نشد مگر اينكه در آغاز آن 

را هنگام بعثت  اقرأشود كه پيك وحي الهي سورة  با توجه به اين سه حديث ارزنده و گويا مشخص مي
بود و از پيغمبر (صلي اهللا  ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿برخالف آنچه مشهور است با شش آيه آورد. آية اول 

را قرائت كند؛ يعني قبل از هر چيز  ﴾بسم اهللا الرّحمن الرّحيم﴿سته شد همان آية اول، يعني عليه و آله) خوا
  گونه كه خداوند خواسته بود، با نام خدا آغاز كند. بگويد و رسالت خود را همان ﴾اهللاِ بِسمِ﴿

. مطابق نقل علي بن ابراهيم قمي در تفسيرش، پيغمبر نام خدايت را بخوانيعني  ﴾اقرأ باسم ربك﴿پس 
 إِقرَأ بِاسمِ ربِك﴿، ﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿(صلي اهللا عليه و آله) پرسيد چه بخوانم؟ جبرئيل مجدداً فرمود: 

است. پيغمبر  ﴾الرَّحيمِ نِ◌ٰ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿؛ يعني نام خدا كه مأمور به خواندن آن هستي همين ﴾الَّذي خَلَقَ
گفت براي نخستين بار آن را خواند و بدان آشنا شد؛  ﴾بِسمِ اهللاِ﴿(صلي اهللا عليه و آله) دومين بار كه جبرئيل 

همان امري كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بر آن تأكيد داشت كه هيچ كاري را آغاز نكنيد مگر اينكه 
  .﴾نِ الرَّحيمِٰ◌ مبِسمِ اهللاِ الرَّح﴿بگوييد: 

تر آنچه خداوند به وسيلة جبرئيل در آغاز وحي و اولين لحظات رسالت خاتم انبيا از آن  به عبارت روشن
گونه  بود. بقية آيات همان ﴾نِ الرَّحيمِ◌ٰ بِسمِ اهللاِ الرَّحم﴿حضرت خواست كه به زبان آورد و قرائت كند گفتن 

بست و ديگر نيازي به تكرار  ي در دم در خاطر آن حضرت نقش ميخواند، مانند موارد بعد كه پيك وحي مي
  1پيغمبر نداشت تا از حفظ كند.

آله) روايت ترس و وحشت آن حضرت به   نكتة ديگر پيرامون آغاز بعثت رسول خدا (صلي اهللا عليه و
است كه  زمّّلوني ،زمّلوني ،دثّرّوني، دثّرّونيهنگام ديدن جبرئيل و نيز تب و لرز موقع ورود به خانه و گفتن 

  گويد: مي مجمع البيانالدين طبرسي، مفسر بزرگ شيعه، در  تواند پذيرفته شود. امين نمي

اي برخيز و قوم خود را از عذاب  ، يعني اي كسي كه در بستر خفته﴾يا أيها المدثّر﴿
  خداوند بيم ده و در اين راه سخت كوشا باش.

  گويد: مي ... دثّرونيسپس با رد روايت 

                                                

 است. 108ـ  110، صفحات تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. اين مبحث برگرفته از تحقيقات استاد علي دواني در كتاب 1
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فرستد تا يقين  اين [روايت] درست نيست؛ زيرا خدا با عالئم روشن به پيغمبر وحي مي
پيدا كند آنچه به او رسيده از جانب خداوند است. پس از وحي هم نياز به چيزي نداشت 

  گرديد. شد و مضطرب نمي كه او را تقويت كند و دچار بيم و هراس نمي

همين موضوع را آورده و مانند طبرسي آن را  االنوار بحاردر  دثّرونييل حديث عالمه مجلسي نيز ذ
  1كند. تخطئه مي

توان پذيرفت اشرف انبيا كه از كودكي با برترين فرشتة الهي در ارتباط بوده است و هنگام  اصوالً نمي
كه براي هيچ بعثت غرق در تفكر و تعمق و عبادت بود، دچار وحشت و ترس و حتي ترديد شود؛ چيزي 

اي ميان نحوة بعثت حضرت موسي (عليه السالم) و حال او در آن هنگام با موقعيت  پيامبري رخ نداد. مقايسه
  سازد. آله) در زمان بعثت بطالن اين امر را آشكار مي  رسول اكرم (صلي اهللا عليه و

نيز اين نكته را بايد اضافه كرد كه خوابيدن يا پوشانده بودن پيغمبر (صلي اهللا  ﴾يا أيها المدثّر﴿پيرامون 
آله)   عليه و آله) پس از بعثت دليل بر تب و لرز آن حضرت نيست؛ زيرا اگر واقعاً رسول خدا (صلي اهللا عليه و

پيامبر را با آن حال دچار تب و لرزي است كه بايد استراحت كند و خود را بپوشاند، از خداوند دور است كه 
بلكه نيك آن است كه بگوييم رسول  2؛﴾و ال علي الْمرِيضِ حرَج﴿براي انذار برخيزاند؛ چرا كه فرموده است: 

پرداخت و چون  رفت به عبادت و تفكر مي اكرم (صلي اهللا عليه و آله) پيش از بعثت زماني كه به كوه حرا مي
سورة مدثر همان روز بعثت يا كمي پس از آن نازل شده باشد خداوند به  كرد. اگر آمد استراحت مي به خانه مي

فرمايد كه بايد بداند از اين به بعد مسئوليتي بسيار سنگين متوجه او است كه ديگر چون پيش از  پيامبرش مي
  بعثت خواب و استراحت نخواهد داشت؛ لذا بايد برخيزد و به امر رسالت خويش بپردازد.

   

                                                

  .110ـ  112. همان، ص 1
 .61نور/  2.
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  ستين مسلمانان و نخستين احكام اسالمينخپنجم:  درس

  نخستين مسلمانان
كه به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) ايمان آورد  نخستين مرديبه شهادت منابع معتبر شيعه و سني 

حضرت خديجه (سالم اهللا عليها) بود. عالمة اميني در كتاب  اولين زناميرالمؤمنين علي (عليه السالم) و 
ه حديث پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) را در سبقت علي (عليه السالم) بر ديگران در د الغديرگرانقدر 

  ايمان آوردن به نقل از منابع اهل تسنن و به روايت از اصحاب آن حضرت ذكر نموده است. از جمله آنها:
  أولُكم وارِداً علي الحوض أولُكُم إسالماً، علي بنُ أبي طالبٍ

  و نيز:
إِنَّ هذا أَولُ منْ آمنَ بِي، و هذا أَوّلُ من "أََخَذَ (صلَّي اهللا علَيه و آله) بِيد عليٍ فَقالَ: 
  1يصافحني يوم القيامةِ، و هذا الصديقُ االَكْبرُ.

نابع عامه آورده حديث را از اميرالمؤمنين (عليه السالم) در همين رابطه از م 23عالمه اميني همچنين 
  أََنا أَولُ منْ أَسلَم مع النَّبِي. است مانند:

  2ةِ.عبدت اهللاَ مع رسولِ اهللاِ (صلَّي اهللاُ علَيه و آله) سبع سنينَ، قَبلَ أنْ يعبده أحد منْ هذه األُم: و

تقدم ايمان حضرت اميرالمؤمنين وي سپس دو روايت از امام حسن مجتبي (عليه السالم) در 
تن از صحابه و تابعين  66السالم) به نقل از منابع اهل تسنن آورده است. آن گاه از همان منابع روايات   (عليه

  3اند، ذكر نموده است. را كه به اين امر اعتراف كرده

تنها نخستين مرد، بلكه  توان نتيجه گرفت كه اميرالمؤمنين (عليه السالم) نه با استناد به اين روايات مي
اولين فردي است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را در رسالتش تصديق كرد، به او ايمان آورد و با او نماز 

  4گزارد.

به نوشتة مسعودي بسياري از مردم بر اين باورند كه علي (عليه السالم) هرگز به خدا شرك نورزيد تا از 
كرد و بر همين  امور پيرو پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) بود و به او اقتدا مينو اسالم آورد، بلكه در همة 

حال به بلوغ رسيد. خدا به او عصمت داد و او را مستقيم داشت و براي پيروي از پيغمبر خود توفيق داد؛ زيرا 

                                                

 .310ـ  312، ص 3، ج الغدير في الكتاب و السنة و االدب. 1

 .312ـ  316، ص 3. همان، ج 2

نويسد در اينكه چه كسـي نخسـت ايمـان     ضمن آنكه مي 37، ص 2ج  الكاملاثير در كتاب  ؛ ابن316ـ   335، ص 3. همان، ج 3
عباس، جابر بن عبـداهللا، زيـد بـن ارقـم و عفيـف كنـدي نقـل         آورد اختالف است، روايات متعددي از علي (عليه السالم)، ابن 

اسـحاق آن   ز ابـن كند كه اميرالمؤمنين (عليه السالم) به عنوان نخستين مسلمان معرفي كرده اسـت. همچنـين بـه نقـل ا     مي
 حضرت اولين مسلمان معرفي شده است.

 .306، ص 1، ج سيرة صحيح پيامبر بزرگ اسالم. ر.ك: 4
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ز از مناهي الهي را آن دو در طاعات مجبور و مضطر نبودند، بلكه با اختيار و قدرت، بندگي خداوند و پرهي
  1برگزيدند.

در عظمت شأن نخستين مرد و زن مسلمان، يعني حضرت علي (عليه السالم) و حضرت خديجه 
اهللا عليها)، و نيز امر مهم واليت اميرالمؤمنين (عليه السالم) به نقل از امام موسي كاظم (عليه السالم)   (سالم

  :اين حديث مفصل بسيار جالب به دست ما رسيده است
پدرم از امام موسي بن جعفر (عليهما السالم) راجع به آغاز «گويد:  عيسي بن مستفاد مي

ظهور اسالم و چگونگي اسالم آوردن علي (عليه السالم) و خديجه (سالم اهللا عليها) 
خواهي از چگونگي پديد  پيداست مي«امام كاظم (عليه السالم) فرمود: ». سؤال كرد

ديني آگاه شوي. من هم از پدرم، امام صادق  آمدن دانش اسالمي و احكام
وقتي پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)، «پدرم فرمود: » السالم)، همين را پرسيدم. (عليه

براي «فرمود: » خديجه (سالم اهللا عليها) و علي (عليه السالم) را به اسالم دعوت كرد
ل هم اكنون نزد من است خدا اسالم بياوريد و خود را تسليم ذات مقدس او كنيد. جبرئي

كند كه اسالم را بپذيريد. شما نيز اسالم بياوريد تا سالمتي  و شما دو نفر را دعوت مي
  يابيد و از خدا فرمان بريد تا رستگار شويد.

  باز فرمود:
اسالم شرطها، عهدها و پيمانها دارد. خدا پيش «گويد:  جبريل نزد من است و به شما مي

گيرد كه بگوييد گواهي  كند و تعهد مي پيامبرش با شما شرط مياز هر چيز براي خود و 
دهيم خدايي جز خداوند يكتا، كه شريكي در قلمرو حكومتش ندارد، نيست. نه  مي

نقص و عيب است  فرزندي دارد و نه شريكي براي خود گرفته است. خداوند يگانه و بي
او را براي عموم بشر تا روز و گواهي دهيد كه بندة او، محمد، پيغمبر خدا است كه خدا 
برد  ميراند، باال مي كند و مي قيامت ارسال داشته است. گواهي دهيد كه خداوند زنده مي

كند و مردگان  گرداند و هر چه بخواهد مي كند و نيازمند مي نياز مي آورد، بي و پايين مي
سالم) گفتند: خديجه (سالم اللـه عليها) و علي (عليه ال» انگيزد. را از گورها برمي

  ».دهيم گواهي مي«

و ديگر، اعمالي كه بايد انجام دهيد و آن، وضو گرفتن يعني «پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) فرمود: 
شستشوي صورت و دستها و بازوان و مسح سر و پاها و غسل جنابت در گرما و سرما و نماز، زكات، حج خانة 

خويشاوندي، عدالت در ميان مردم، خدا، روزة ماه رمضان، جهاد در راه خدا، نيكي به پدر و مادر و تحكيم پيوند 
ناك و ارجاع حكم آن به پيشواي بر حق است؛  تقسيم عادالنة مال و ثروت و خود نگاهداري در موارد شبهه

داند چه بايد كرد؛ و پيروي از جانشين پس از من، شناخت او در زمان  ناك نيست و مي زيرا براي خود او شبهه
ايان پس از او يكي بعد از ديگري، دوست داشتن خدا، دشمني با من و بعد از مرگ من و شناختن پيشو

اميه، زنده نگاه داشتن دين و  دشمنان خدا و بيزاري از شيطان پليد و حزب شيطان و دار و دسته او چون بني
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خواري و  سنت من و دين جانشين من و روش او تا روز قيامت و مردن بر اين عقيده و نيز اجتناب از شراب
  كشمكش با مردم است.نزاع و 

آري، «خديجه گفت: » اي خديجه! شروطي را كه خداوند براي پذيرش اسالم مقرر داشته است شنيدي؟
و من نيز بر «علي (عليه السالم) هم گفت: ». دهم و خشنود و تسليم هستم ايمان آوردم، همه را گواهي مي

» كني؟ لي، بر اساس اين شرطها با من بيعت مييا ع«پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: ». ام اين عقيده
پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) دستهاي خود را گشود و دست علي (عليه السالم) را گرفت ». آري«عرض كرد: 

علي ». خواهي براي من نيز مخواه اي علي، با اين شرطها كه كردم بيعت كن و آنچه براي خود نمي«و فرمود: 
  دانم. پدر و مادرم به فدايت! من هيچ قدرت و نيرويي را باالتر از خدا نمي«گفت:  (عليه السالم) گريست و

اي علي، به خداي كعبه به واقع نائل گشتي و به كمال رشد و «پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: 
نيز خديجه ». توفيق الهي رسيدي. اي خديجه! خدا تو را به حق و حقيقت رهنمون گردد با علي بيعت كن

اي «اند. سپس پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:  بيعت كرد، بر اين اساس كه جهاد را از زن نخواسته
يا «خديجه گفت: ». خديجه، اين علي سرپرست تو و سرپرست ساير مؤمنان و پيشواي آنان پس از من است

پيشگاه خداوند و حضور تو گواهي  رسول اهللا، تصديق دارم و بر اساس آنچه گفتي با علي هم بيعت كردم و در
  1دهم. مي

اين حديث شريف كه گوياي بسياري از امهات تعاليم اسالم است متأسفانه حتي در كتب تاريخي شيعه 
نيز مغفول مانده است. حال آنكه به سبب صراحت در امر واليت اميرمؤمنان علي (عليه السالم) آن هم نه 

ه سال بعد در يوم الدار، بلكه در روز نخست بعثت رسول خدا بيست و سه سال بعد در غديرخم و نه س
  اي برخوردار است. اهللا عليه و آله) از اهميت فوق العاده  (صلي

 سومين، غالم آزاد شدة پيشين و سپس پسر خواندة پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، زيد بن حارثه
  2كسي است كه مسلمان شد.

مورخان اختالف است. بيشتر منابع اهل تسنن ابوبكر را چهارمين فرد  ميان چهارمين مسلماندر مورد 
با اين حال ابوذر را  4اند! هر چند برخي از علماي متعصب آنان وي را نخستين مرد مسلمان ذكر كرده 3دانند، مي

را نخستين اثير از سويي مطابق برخي روايات علي (عليه السالم)  اند. طبري و ابن نيز چهارمين مسلمان خوانده
مسلمان و ابوبكر را چهارمين ذكر نموده و به استناد رواياتي ديگر ابوبكر و زيد بن حارثه را اولين مسلمان ياد 

  5اند. كرده

                                                

سـيد بـن    طرائـف ؛ مجلسى آن را از 232، ص 18، ج بحار االنواربه نقل از  113ـ   116، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 1
 عيسى بن مستفاد از اصحاب امام جواد (عليه السالم) نقل كرده است. الوصيهكتاب طاووس و او نيز از 

  .269، ص 1، ابوبكر بيهقي، ج دالئل النبوه؛ 264، ص 1، ج السيرة النبويه. 2
  نويسد: (يعقوبي مي 32، 2، ج تاريخ يعقوبي؛ 266، ص 1، ج السيرة النبويه. 3

، 2، ج الكامـل ؛ 269، ص 2، ج دالئل النبـوه ابوبكر پيش از وي بوده است.) و ابوذر چهارمين مسلمان بود و گفته شده كه اسالم 
  .39ص 

 .307ـ  312، ص 1، ج سيرة صحيح پيامبر بزرگ اسالم. ر.ك: تحقيق عالمانة عالمه جعفر مرتضي در رد اين ادعا در 4

  .38و  37، ص 2، ج الكامل؛ 309ـ  317، ص 2، ج تاريخ طبري. 5
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بنا به تحقيق يكي از دانشمندان معاصر، اسالم آوردن ابوبكر در سال چهارم يا پنجم و چه بسا در سال 
اند نقلي است مبني بر اينكه مسلمان  برخي منابع اهل تسنن آوردههفتم بعثت بوده است. از استنادات وي كه 

مشركان با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و حمايت ابوطالب از آن   شدن ابوبكر بعد از شدت يافتن درگيري
  1حضرت صورت گرفت و پس از آن بود كه بيش از پنجاه نفر مسلمان شدند.

وقاص،  ند از: عمرو بن عبسه سلمي، زبير بن عوام، سعد بن ابي ا بارتديگر مسلمانان متقدم پس از ابوذر ع
ارقم، طلحة بن عبيداهللا، عبدالرحمان بن عوف، عثمان بن عفان، خالد بن سعيد  بن ابي بن عمير، ارقم  مصعب 

سرش طالب و هم اند از: جعفر بن ابي بن عاص و همسرش. پس از آنان گروهي ديگر اسالم آوردند كه عبارت
بن   بن اَرّتّْ، عثمان اب ◌ٰ بن مسعود، خَب  (اسما بنت عميس)، عمار و پدرش (ياسر) و مادرش (سميه)، عبداهللا

بن عبدالمطلب، عتبة بن غزوان، ابوعبيده جراح، ابوسلمه   مظعون و برادرانش قُدامه و عبداهللا، عبيدة بن حارث
  2دختر خطاب (خواهر عمر) و شوهرش سعيد بن زيد.سلمه)، فاطمه  (عمه زاده پيغمبر و شوهر ام

اين گروه سعي داشتند ايمان خود را از مشركان پنهان دارند تا بنيان اسالم انسجام يابد؛ به همين سبب 
خواندند كه گروهي از مشركان  هاي مكه نماز مي گزاردند. روزي چند تن از آنان در يكي از دره پنهاني نماز مي
پس از اين  3سرزنش كردند و دشنام دادند. جدال دو طرف باال گرفت و كارشان به نزاع كشيد.آنها را ديدند و 

ارقم، نزديك به كوه صفا رفت  واقعه پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) همراه با يارانش به خانه ارقم بن ابى
در خانه ارقم به اسالم گرويدند و كه محل مطمئني بود. گروهي از ياران نخستين پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) 

  4گذاردند تا آنكه تعداد آنها به چهل نفر رسيد. دور از چشم سران قريش نماز مي

  ىپرسش احتمال

ن يرالمومنيمان امين را كه به تقدم ايتن از صحابه و تابع شصت و شش ىنينكه عالمه اميبه رغم ا
ده ين عقيد كه برخالف اناز اهل سنت وجود دار ىمنابعا ياند ذكر نموده است، آ اعتراف كرده السالم)  هي(عل

  د؟ناظهارنظر كرده باش

  نخستين تكليف

به نوشته دانشمند اقدم شيعه علي بن ابراهيم قمي، پس از آنكه مراسم پيغمبري خاتم انبياء 
و گرفتن و نماز عليه وآله) به انجام رسيد بار ديگر جبرئيل فرود آمد، آبي از آسمان آورد و طريقة وض اهللا  (صلي

گزاردن را به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) آموخت. آن حضرت نيز وضو و نماز را به علي (عليه السالم) و 

                                                

 .125؛ نيز نگاه كنيد به: تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت، پاورقي ص 312، ص بزرگ اسالم سيرة صحيح پيامبر. 1

، 2، ج تـاريخ يعقـوبي  ؛ 267ـ   279، ص 1، ج السيرة النبويـه . در تقدم و تأخر ايشان ميان مورخان اختالف است. نگاه كنيد به 2
اي سـابقان در اسـالم بـه نقـل از      ؛ نيز بنگريد به جدول مقايسه39، ص 2، ج الكامل؛  317، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 23ص 

  .229ـ  231)، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوتمنابع مختلف در: 
اي از سابقان در اسالم به دست ابوبكر مسلمان شدند. براي بررسـي و نقـد ايـن     شود در برخي منابع آمده است كه عده متذكر مي

 .317ـ  320، ص 1، ج پيامبر بزرگ اسالم سيرة صحيحنقل ر.ك: 

 .318، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 281، ص 1، ج السيرة النبويه. ر.ك: 3

  .74، ص 1، ج اسد الغابه. 4
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اهللا عليها)، نخستين مرد و زن مسلمان، تعليم داد و چون به نماز ايستاد علي (عليه السالم)   خديجه (سالم
هم پشت سر علي (عليه السالم) به نماز   و اقتدا كرد. خديجه پشت سر پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) قرار گرفت

طالب و زيد بن حارثه نيز به آنها پيوستند و تا سه سال نماز گزاران همين  ايستاد. به دنبال آنها جعفر بن ابي
  1خواندند. چهار تن بودند كه پشت سر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نماز مي

كند كه در آغاز پنج نماز يوميه در دو ركعت بر پيغمبر واجب شد؛  اق نقل ميهشام از محمد بن اسح ابن
سپس خداوند آن را در حضَر چهار ركعت قرار داد و در سفر، جز نماز مغرب، به همان صورتي كه اول واجب 

  2شده بود باقي گذاشت.

  دعوت اسالمي و مراحل آن

 عليه و آله) به رسالت مبعوث گرديد. بنا بر مشهور با نزول آيات آغازين سورة علق رسول اكرم (صلي اهللا
پس از آن براي مدتي وحي الهي قطع شد و اين امر موجب حزن و اندوه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) گشت. 
در مدت انقطاع وحي اختالف است. اين مدت را سه روز، پانزده روز، بيست و پنج روز، دو سال و نيم و سه 

  3اند. سال نوشته

اگر روايت انقطاع سه سالة وحي، كه روايتي مشهور است، صحيح باشد بعيد نيست كه با داستان دورة سه 
سالة دعوت سري آميخته باشد. پذيرش اين مدت طوالني براي انقطاع وحي مستلزم آن است كه پيغمبر 

طالب و جعفر بن  ي بن ابى(صلي اهللا عليه و آله) در همان آغاز وحي به دعوت خديجه (سالم اللـه عليها) و عل
طالب و زيد بن حارثه بسنده كرده و دعوت پنهاني ديگران را به پس از پايان دورة انقطاع وحي موكول  أبى

كرده باشد؛ چرا كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) با نزول سورة مدثر، كه بيشتر مفسران آيات اولية آن را 
  اند، مأمور گرديد تا دعوت خود را در خارج از خانه آغاز كند. انستهنخستين آيات نازله بعد از انقطاع وحي د

رواياتي حاكي از آن است كه اگرچه براي مدتي رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) مأمور دعوت آشكار و 
عمومي نبود، اما اين به معناي آن نيست كه مشركان مكه در اين مدت از دعوت آن حضرت و گرويدن 

، يكي از سرشناسان قبيلة كنْده، نقل شده است عفيف كنْدياند؛ به عنوان نمونه از  م با خبر نبودهكساني به اسال
  كه گفت:

در ابتداي ظهور اسالم در ايام حج براي تجارت وارد مكه شدم. روزي در كنار عباس بن 
عبدالمطلب در مسجد الحرام نشسته بودم كه ناگاه مردي وارد مسجد شد و به نماز 
ايستاد. در اين حال زني و پسر جواني نيز در كنار وي قرار گرفتند و به نماز پرداختند. به 

اين مرد «عباس گفت: » شناسم! چيست كه من آن را نمياين دين «عباس گفتم: 
محمد بن عبداهللا، برادر زادة من، آن زن خديجه، همسر او، و آن پسر علي، پسر عموي 

                                                

 .تاريخ يعقوبيو  353، ص تفسير علي بن ابراهيم قميبه نقل از  112، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. 1

 .160، ص 1، ج هشام سيره ابن. همان، به نقل از 2

؛ محمد ابوزهره، محقق اهل تسـنن، معتقـد   433، ص 2، ج روض االنفبه نقل از  232، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). 3
ماه رمضان چهل سالگي پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) و مأموريت تبليـغ وحـي در هشـتم     27است كه نخستين نزول وحي در 

، 1، ج خـاتم پيـامبران  فاصلة اين دو امر به مدت پنج ماه و اندي اتفاق افتاده اسـت. (  ربيع االول بوده است و انقطاع وحي در
  ).553ص 
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وي و برادر زادة ديگر من است. محمد (صلي اهللا عليه و آله) مدعي است كه خداوند او 
وي او گشوده خواهد را به رسالت فرستاده و به زودي گنجهاي كسري و قيصر به ر

  ».گشت

يافتند و قريش اعتنايي  همچنين آمده است كه پيروان پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) به تدريج فزوني مي
گفتند كه پسر بني عبدالمطلب از آسمان  گذشتند مي به او نداشتند، فقط هنگامي كه بر مجالس مسلمانان مي

  1گويد. سخن مي

ق كه بر آشكار بودن دعوت رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) از همان آغاز با عنايت به روايات نمونه فو
  توان گفت كه دعوت به اسالم طي مراحل زير انجام گرفته است:  بعثت داللت دارند، مي

  مرحلة نخست (دعوت اهل خانه)

  *آوردند.  ايمانطالب  در اين مرحله اميرالمؤمنين (عليه السالم)، خديجه، زيد بن حارثه و جعفر بن ابي

  مرحلة دوم (دعوت خويشاوندان)

از خويشاوندان نزديك رسول خدا (صلي  2﴾وأنْْذر عشيرَتَك األَقْرَبِينَ﴿دعوت غيررسمي با نزول آية شريفه 
اهللا عليه و آله) آغاز و سپس ديگران را نيز شامل گشت. در اين مرحله پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) آشكارا به 

پرداخت و فقط به دعوت فردي مردم به اسالم و انكار نهاني  پرستي آنان نمي جويي از عقايد مكيان و بت عيب
كرد. در اين مدت مشركان، به ويژه اشراف مكه، از محتواي ضد ظلم و جباريت و  پرستي بسنده مي بت

اين دوره قريش نسبت به خبر بودند؛ لذا در آغاز  كشي حاكم جهت استقرار عدالت اسالمي بي مناسبات بهره
  داد. اسالم واكنش تندي نشان نمي

  مرحلة سوم (دعوت عمومى)

ا تُؤمر و أعرِض عنِ المشْرِكينَ إنّا كَفَيناك ◌ٰ فاصدع بِم﴿دعوت رسمي و عمومي با نزول آية 
تو را از شر  ؛ آنچه را به تو امر شده است آشكار كن و از مشركان دوري گزين كه ما3﴾المستَهزِئينَ

  داريم؛ آغاز شد. استهزاكنندگان نگاه مي
                                                

مجمـع  و تفسـيرهاي   تـاريخ طبـري  ، تـاريخ يعقـوبي  ، سعد طبقات ابن، سيرة ابن اسحاق، به استناد 232ـ   235. همان، ص 1
 .570، ص 1محمد ابوزهره، ترجمة حسين صابري، ج ، خاتم پيامبرانو نيز نگاه كنيد به:  بحار االنوارو  قرطبي، البيان

گزاران با پيغمبر (صـلي اهللا عليـه و    . گذشته از نقل علي بن ابراهيم قمي، كه پيش از اين آمد ـ مبني بر اين كه تا سه سال نماز *
آله) شـد    بر (صلي اهللا عليه وروزي ابوطالب همراه فرزندش، جعفر، وارد خانة پيغم اعالم الـوري آله)، اين چهار تن بودند به روايت 

و ديد كه آن حضرت مشغول نماز است و فرزندش، علي (عليه السالم)، نيز كنار پيغمبر (صلي اهللا عليه و آلـه) ايسـتاده و نمـاز    
  گزارد. ابوطالب به جعفر گفت: مي

  تو هم در كنار پسر عمويت بايست و نماز بخوان.
عليه و آله) به نماز ايستاد و ابوطالب پيغمبر خدا (صلي اللـه عليه و آله) را در ميـان دو   وقتي جعفر در سمت ديگر پيغمبر (صلي اهللا

بـه   127، ص تاريخ اسالم از آغاز تـا هجـرت  ( …فرزند خود و جلوتر از آنها در نماز ديد چنان به وجد آمد كه اشعاري سرود
 ).37، ص اعالم الورينقل از 

  .214. شعرا/ 2
 .95و  94. حجر/  3
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پيرامون چگونگي ايمان آوردن اهل خانة رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پيش از اين سخن گفته شد. 
درباره مرحلة دوم و سوم بايد دانست كه بنابر روايات تاريخي دعوت آن حضرت تا سه سال پنهاني بود و 

كرد.  ديد به اسالم دعوت مي آله) در اين مدت كساني را كه داراي زمينه و ظرفيت مي  و پيغمبر (صلي اهللا عليه
پس از آن كه گروهي به او گرويدند دعوت آشكار گشت و ابتدا خويشان نزديك و سپس ديگر مردم را به 

ن، بودند اسالم دعوت فرمود. براي انجام اين كار خويشان خود را كه بني عبدالمطلب، عموها و عموزادگا
  آنان را به اسالم آوردن فراخواند و فرمود:  ميهمان كرد و رسالت خويش را اعالم داشت و

  آورد برادر، وصي و جانشين پس از من خواهد بود. هر كس نخست به من ايمان 

اما جز علي (عليه السالم) كسي پاسخ مثبت نداد و چون پس از سه بار تكرار تنها علي (عليه السالم) 
  آن حضرت را اجابت نمود رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: دعوت

انّ هذا أخي و َوصيي و خَليفَتي منْ بعدي فَاسمعوا لَه و أَطيعوا؛ بدانيد علي برادر، وصي و 
  1خليفه پس از من است، سخن او را بشنويد و اطاعت كنيد.

خدا (صلي اهللا عليه و آله) باالي كوه صفا، يا مروه، رفت و كمي بعد از دعوت خويشان نزديك، رسول 
گاه  قريش را فرا خواند. وقتي آنها جمع شدند ابتدا در صداقت و درستي خويش از آنان اعتراف گرفت، آن

اي دشمن از پس  اي مردم، اگر به شما بگويم دسته«رسالت خود را اعالم داشت. به اين منظور به آنان فرمود: 
  »كنيد؟ آيد سخنم را تصديق مي به سراغ شما مي اين كوه

  گفتند:
  دانيم. آري، تو نزد ما سابقة بدي نداري و تو را دروغگو نمي

  گاه فرمود: آن
اسد، خدا  تميم و بني زهره، بني اي فرزندان عبدالمطلب، اي فرزندان عبد مناف، اي بني
م. من نه چيزي از منافع دنيا مرا امر كرده تا خويشان نزديكم را از نافرماني او بيم ده

اي از آخرت انتظار دارم، جز اين كه بگوييد: ال اله اال اهللا. من شما  خواهم و نه بهره مي
  2دهم. را از عذابي دردناك بيم مي

  نتيجه

توان به نتايج زير  با دقت و توجه در چگونگي دعوت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به روشني مي
  رسيد: 

ترين كسان  وان پذيرفت كه پيغمبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) سه سال دعوت خود را از نزديكت . نمي1
خود مخفي بدارد و در اين مدت به سراغ ديگران برود و كساني را به اسالم فرا خواند كه بعضاً پس از رحلت 

وارد كردند. به تعبير ديگر  ناپذيري به اسالم و راه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) آن حضرت ضربات جبران

                                                

كنـد كـه در همـان روز انـذار      ؛ يعقـوبي اضـافه مـي   27، ص 2، ج تاريخ يعقـوبي ؛ 319، ص 2، ج تاريخ طبرينگاه كنيد به:  .1
  طالب، عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب و گروهي ديگر اسالم آوردند. خويشان نزديك، جعفر بن ابي

 .318، ص 2، ج تاريخ طبري. 2
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آمادگي و ظرفيت را در اين افراد ببيند، اما كساني چون حمزه و عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب، شهداي بزرگ 
  اسالم، را آماده نبيند و دعوت از امثال آنان را سه سال به تأخير اندازد.

هاي قريش  اعضاي آنكه بر تمام تيرهاي جامعة مكه و تعصب نسبت به قبيله و  . با توجه به بافت قبيله2
داشت در وهلة اول انتظار تأييد و حمايت او از  حاكم بود، بديهي است اگر كسي در هر مورد ادعايي مي

رفت نه از ديگران؛ چه، بر مبناي اين تعصب، افراد قبيله خود را موظف به حمايت و دفاع از عضو  اش مي قبيله
آله) پس  با وي نبود. بنابراين بديهي است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و دانستند، حتي اگر حق هم  خود مي

از اهل خانه (اولين واحد اجتماعي) دعوت خويش را به قبيله خود عرضه بدارد. كما اينكه برخي محققان به اين 
  گويند: نكته تصريح دارند و مي

و آله) تنها با خويشان، اي كه دعوت هنوز پنهاني بود پيامبر (صلي اهللا عليه  در مرحله
  1فرمود. دوستان نزديك و برگزيدگان از صحابه نيك و بزرگوار مالقات مي

اند كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در جمع  . بيشتر منابع اهل تسنن همچون شيعه نقل كرده3
  عبدالمطلب)، فرمود: هاشم (بني خويشان نزديك خود، يعني بخشي از بني
  من ايمان آورد برادر، وصي و خليفة پس از من خواهد بود.هر كس نخست به 

سازد كه جانشيني پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و امر خالفت تنها به  اين سخن به وضوح تبيين مي
هاشم را در آن سهمي نيست چه رسد به قريش.  هاشم، و نه همة آن، تعلق دارد و ديگر افراد بني بخشي از بني

دارد ديگر مطرح  هنگامي كه آن حضرت دعوت عمومي خود را در حضور سران قريش اعالم ميبنابراين 
  2كند كه نخستين كسى كه ايمان آورد، جانشين من نيز خواهد بود. نمي

   

                                                

هاشــم در دفــاع از رســول خــدا   اي بنــي پيرامــون تعصــب قبيلــه 584صــفحات  ؛ نيــز ر.ك:570، ص 1، ج خــاتم پيــامبران. 1
  در سخن از انذار خويشان نزديك. 593عليه وآله) و ص  اهللا  (صلي

. پس ار رحلت رسـول اكـرم (صـلي اهللا عليـه و آلـه) در توطئـة سـقيفه غاصـبان بـا جعـل حـديث و نسـبت دادن بـه پيـامبر               2
ن   «كنار زدن رقباي انصاري خود مـدعي شـدند كـه آن حضـرت فرمـوده اسـت:        عليه و آله) و به منظور اهللا (صلي ـي مـّتمأئ

 »قُرَيشٍ!
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رويارويي مشركان قريش با دعوت اسالمي و عكس ششم:  درس
  )العمل رسول خدا (ص

  درآمد

به رسالت مبعوث گرديد و در مرحلة نخست مأمور هدايت مردم  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در مكه
شد؛ در حالي كه جز تعداد  ترين مكان بر روي زمين شمرده مي اين سرزمين شد كه به ارادة خداوند مقدس

سالة رسالت پيامبر  شماري از ساكنان آن همه غرق در ضاللت و شرك بودند. در طول دوران سيزده انگشت
عليه و آله) در مكه، به مرور گروههايي از قشرهاي مختلف جامعه به آن حضرت ايمان اسالم (صلي اهللا 

فشردند، بلكه به رويارويي  آوردند، اما تا هنگام هجرت اكثريت اهالي اين شهر نه تنها بر شرك خويش پاي مي
صحيح بودن يا  و دشمني با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پرداختند. مشركان قريش قصد نداشتند كه به

نبودن ادعاي نبوت آن حضرت آگاه شوند، چرا كه به دفعات در برابر منطق محكم قرآن و رسول خدا (صلي 
اهللا عليه و آله) فرو مانده بودند؛ بلكه در صدد بودند تا به هر وسيلة ممكن از گسترش دعوت آن حضرت 

ن با برگرداندن پيروان او به شرك، وي را جلوگيري كنند و در رسالت او خلل ايجاد كنند و در صورت امكا
  خورده جلوه دهند. ناكام و شكست

علت اصلي مخالفت قريش با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)، به زعم آنان از بين رفتن موقعيت ممتاز 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود در صورت موفقيت آن حضرت بود. قريش به سبب در اختيار داشتن مكه 

امن)، توليت كعبه (بيت عتيق) و انتساب به إبراهيم و إسماعيل و نگاهباني از برخي بتهاي بزرگ كه (حرم 
مورد تقدس و پرستش مردم جزيرة العرب بودند به افتخار و شرافتي برتر نسبت به تمام قبايل عرب دست 

قعيت برتر و افتخار بزرگي را از كردند با گسترش اسالم و از بين رفتن بتها چنين مو لذا تصور مي 1يافته بودند؛
  دست خواهند داد. 

رسد از عوامل مهم مخالفت قريش، بيم آنها از به خطر افتادن موقعيت تجارتي  از سوي ديگر به نظر مي
مطلوبي بود كه در مكه از آن برخوردار بودند؛ زيرا اين شهر به سبب وجود كعبه و موقعيت مهم جديد تجاري 

اعالم شده بود و براي بازرگانان و ثروتمندان قريش جاي امن و مطمئني شمرده  حرمو  امنبه عنوان شهر 
  فرمايد: سورة قصص است كه مي 60تا  57شد. دليل اين امر آيات  مي

كنند. آيا ما اين شهر را  قريش گفتند اگر ما با تو از راه راست پيروي كنيم ما را از اين زمين بيرون مي
شود نكرديم؟ ولي  ار نداديم و آن را موضعي كه ميوه و بهرة هر چيز به آن سرازير ميبراي ايشان حرم امني قر
  بيشتر مردم نادان هستند.

نماياند كه خوف و ترس قريش از آن بود كه در صورت پيروي از پيغمبر اسالم  اين آيات به صراحت مي
بازرگاني سودمند خويش در شرق  موقعيت تجاري و مركزيت ديني شهرشان متزلزل شود و بازرگانان قريش از

  2و غرب و شمال و جنوب جزيرة العرب محروم بمانند.

                                                

  .83، ص 1، ج سيرة صحيح پيامبر بزرگ اسالم. ر.ك: 1
  .145، ص سيرة رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) از آغاز تا هجرت. ر.ك: 2
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رويارويى مشركان قريش با دعوت اسالمى و عكس العمل رسول خدا (صلى 
  اهللا عليه و آله)

مقابلة مشركان قريش با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) يكنواخت نبوده است، بلكه سران قريش از 
ز دعوت اسالمي احساس خطر كردند، با شور و مشورت و تشكيل جلسه، معموالً در دارالنَّدوِه، هنگامي كه ا

كردند تا موضع واحدي به منظور خلل در امر دعوت و رسالت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) اتخاذ  تالش مي
يافت. مراحل مختلف  ير ميكنند؛ بنابراين سياست آنان در رويارويي با اسالم با ناكامي در هر مرحله تغي

  گردد: رويارويي مشركان قريش در برابر دعوت به اسالم به شرح زير تبيين مي

  مرحلة اول: سياست مماشات و مدارا

آيد و نيز به تصريح برخي از محققان معاصر، قريش از همان روزهاي  بنا بر آنچه از روايات تاريخي برمي
آن حضرت و   اهللا عليه و آله) آگاهي داشتند، اما تا مدتها نسبت به نخست بعثت از رسالت پيغمبر اكرم (صلي

  1شدند. اعتنا بودند و متعرض او نمي دعوت وي بي

به احتمال زياد آنچه بسياري از مورخان و مفسران را بر آن داشته است كه معتقد باشند تا سه سال، يا 
گويند پس از  همين امر است؛ زيرا خود آنها نيز مي پنج سال، دعوت پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) پنهان بوده

حتي  2آشكار شدن دعوت تا مدتي قريش از پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) دوري نكردند و بر ضد او برنخاستند،
گذشت، يا آنان بر پيغمبر  كردند و هرگاه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بر آنها مي سخنان آن حضرت را انكار نمي

عبدالمطلب از  گفتند جوان بني دادند و مي گذشتند، او را با دست به يكديگر نشان مي اهللا عليه و آله) مي (صلي
  3گويد. آسمانها سخن مي

داند و  مي اهللادانستند كه وي خود را فرستادة  قريش در اين حد از آيين محمد (صلي اهللا عليه و آله) مي
كند كه خداوند او را به رسالت برانگيخته است تا در پرتو دعوت مردم به يگانگي خدا، نجات و  گمان مي

گفت، اما اين سخنان در عين غرابت و  رستگاري يابند. از نظر قريش پسر عبداهللا سخنان غريب و جديدي مي
ها بود،  ميت شرف اشراف مكي وابسته به آنتازگي قابل تحمل بود، زيرا به مناسبات اشرافي موجود كه تما

ترين زيان متصور براي تعاليم او، اين بود كه محمد (صلي اهللا عليه و آله) بر عقايد متنوع  زد. بيش آسيبي نمي
  4افزود. اي ديگر مي و متعدد جامعة جاهلي، عقيده

شده بود و قريش نيز به رغم بنابراين چون هنوز رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مأمور هدايت عمومي ن
كرد، با دعوت به اسالم و شخص پيامبر  ناخوشايند بودن سخنان آن حضرت از جانب وي احساس خطر نمي

كردند. در اين دوره از دعوت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بيشتر  (صلي اهللا عليه و آله) مماشات و مدارا مي
ي قريش و مناسبات حاكم بر آن داراي موقعيت برتري نبودند و لذا رفت كه در بافت اشراف به سراغ كساني مي

ديدند، بلكه آن را موجب سعادت دنيا و آخرت  دعوت اسالم را نه تنها در تضاد با منافع و موقعيت خود نمي
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خويش يافتند. در اين دوره جوانان قريش، موالي، جوارگيرندگان و نيز بردگان، بيشترين مخاطبان اصلي دعوت 
شدند. اما با تغيير اوضاع و شرايط، قريش از دعوت به اسالم  سول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را شامل مير

گيري منفي در برابر پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)  احساس خطر كرد و مماشات و مدارا را كنار نهاد و به موضع
  پرداخت.

  مرحلة دوم: سياست تطميع و تهديد

شد و با توجه به روابط حاكم بر نظام قبيلگي كه اعضاي قبايل تابع  بايد فراگير ميطبعاً دعوت اسالمي 
رفت بدون استقبال سران قبايل، اسالم فراگير شود. رسول  رئيس قبيله و بزرگان خود، شيوخ، بودند انتظار نمي

صورت دعوت آنان به كرد كه در  بيني مي خدا (صلي اهللا عليه و آله) با شناختي كه از سران قريش داشت پيش
پرستي با عكس العمل تند و استهزائي آنها مواجه شود؛ به همين دليل از  توحيد و باز داشتن از شرك و بت

سورة حجر مأموريت يافت دعوت خود را  96تا  94اعالم عمومي دعوت خود نگران بود تا اينكه با نزول آيات 
  فراگير نمايد:

ز باطل جدا كن و از مشركان روي برگردان. ما تو را با آنچه به آن مأمور هستي حق را ا
دهند حفظ خواهيم كرد.  از استهزاءكنندگاني كه معبودي ديگر را با خدا شريك قرار مي

  آنان به زودي (از نتيجة اعمال خود) آگاه خواهند شد.

ايشان اگرچه با با اين فرمان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) دعوت از سران قريش را آغاز كرد. دعوت 
مكتوم كه در  عكس العمل سران قريش همراه بود اما وي همچنان به دعوت آنان ادامه داد. داستان ابن ام

  1دهد كه آن حضرت چگونه به موضوع قريش اهتمام داشته است. به آن اشاره شده است نشان مي عبسسورة 

آنها به اسالم عوامل زير نيز باعث گشت گيري تند و منفي رؤساي قريش در برابر دعوت  عالوه بر موضع
  را پيش گيرند: تطميع و تهديدتا آنان سياست 

جويي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) از خدايان مشركان و نزول آياتي از قرآن مجيد در  . عيب1
آله) و سرزنش نكوهش بتها مانند آيات اولية سورة نجم كه بر حقانيت رسالت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و 

  پرستان تأكيد داشت. پرستي و بت بت

، موالي، مجاورين و بردگان برخي  . رسوخ اسالم به درون خانه و زندگي آنان با مسلمان شدن فرزندان2
اي كه ديگر همچون گذشته تابع عصبيتهاي قبيلگي نبودند و دل به رسول خدا (صلي اهللا عليه  از آنان؛ به گونه
  و بسته بودند.و آله) و تعاليم ا

سران قريش احساس كردند اگر از گسترش دعوت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) جلوگيري نكنند نه 
تنها موقعيتهاي برتر مذهبي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را از دست خواهند داد، بلكه تسلط بر خانواده و 

ديدند آن حضرت، محبوب بسياري از جوانان و  مملوكان نيز از دست خواهد رفت. از آنجا كه رؤساي مكه مي
مستضعفان مكه است در آغاز با تطميع سعي در بازداشتن رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از دعوت خويش 

گفته تقريباً  داشتند؛ و چون ارتباط آنان با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به سبب پديد آمدن شرايط پيش
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بوطالب آمدند تا درخواستهاي خود را از طريق او به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) قطع شده بود به سراغ ا
  1رسانده و پاسخ بگيرند.

  بدين منظور هيئتي از سران قريش با ابوطالب ديدار كردند و گفتند:
كند، جوانان ما را  كند و از آنها به زشتي ياد مي برادرزادة تو خدايان ما را نكوهش مي

خواند. از او بخواه تا از اين كار دست بردارد  و گذشتگان ما را نيز گمراه ميگمراه ساخته 
و در مقابل، هر آنچه مال و ثروت بخواهد به او خواهيم داد و يا تو خود مانع او شو يا 

  كار او را به ما واگذار.

خدا (صلي اهللا  ابوطالب درخواست سران قريش را به اطالع پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) رساند. رسول
  عليه و آله) در پاسخ فرمود:

خداوند من را براي اندوختن مال و دلبستگي به دنيا برنينگيخته است، بلكه براي آن 
   2مبعوث فرموده است كه از سوي او تبليغ كنم و مردم را به او فرا خوانم.

ب رفتند و او را براي ترك نتيجه شد، بزرگان قريش بار ديگر به سراغ ابوطال هنگامي كه اين تطميع بي
  حمايت از پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) زير فشار شديدتري قرار دادند و گفتند:

اي. از تو خواستيم  اي ابوطالب تو از جهت سن، شرف و جايگاه بر ما پيشي گرفته
توانيم بر  ات را از ما باز داري، اما چنين نكردي. به خدا سوگند كه ديگر نمي برادرزاده

جويي خدايانمان صبر كنيم؛ يا  بدگويي پدران خود، سبك شمردن عقل خويش و عيب
خود او را از اين راه بازدار يا آنكه ما بر ضد تو و او چنان خواهيم كرد كه يكي از دو 

  3طرف نابود گردد.

گان ابوطالب كه با تهديد جدي قريش مواجه شده بود پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را در حضور بزر
آمده سخنانى بر زبان آورد كه آن حضرت احساس كرد  قريش خواست و به منظور تعديل فضاي ملتهب پيش

  اش خواهد كشيد. بنابراين فرمود: ابوطالب در حمايت از او سست شده است و دست از ياري
اي عمو، به خدا سوگند، اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپ من نهند 

  نظر كنم چنين نخواهم كرد. ن دعوت صرفتا از اي

  سپس گريست و مجلس را ترك كرد. ابوطالب، آن حضرت را پيش خواند و گفت:

                                                

مطابق اعتقاد شيعه، ابوطالب از نخستين گروندگان به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بود، و چـون در ميـان بزرگـان قـريش      1
شخصي موجه و محترم بود و شأني رفيع داشت، به خواست پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) ايمان خـود را مكتـوم داشـت تـا آن     

آن حضرت با رؤساي مكه را برقرار سازد، و به مالحظة او نتوانند متعرض رسول خدا  جايگاه را نزد قريش حفظ نمايد و ارتباط
داد و ضـمن   ساخت آن جايگـاه را از دسـت مـي    (صلي اهللا عليه و آله) شوند. بديهي است اگر ابوطالب ايمان خود را آشكار مي

ول خدا (صلي اهللا عليه و آله) حمايت كند (در مـورد  توانست از رس شد، ديگر نمي اينكه ارتباط پيامبر اسالم با قريش برقرار نمي
سيرة رسول اهللا (صـلي اهللا عليـه و آلـه) از    و  240ـ   247، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرتايمان ابوطالب نگاه كنيد به: 

 ).178ـ  180، ص تا هجرت آغاز
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اي محمد، آنچه را دوست داري بگو. به خدا سوگند، هرگز دست از ياري تو بر نخواهم 
  1داشت.

دارد بار ديگر  برنمي رؤساي قريش كه ديدند ابوطالب از حمايت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) دست
  نزد وي رفتند و اين بار تهديد خويش را با سياستي به ظاهر منصفانه مطرح كردند:

را كه نيرومندترين و زيباترين جوان قريش است به  2عمارة بن وليداي ابوطالب! اين 
فرزندي خود بگير و به جاي او محمد را كه با دين ما به مخالفت برخاسته و باعث 

  مكه شده است به ما بسپار تا او را به قتل رسانيم. تفرقه در

  ابوطالب گفت:
دهيد تا او را براي شما  اي كرديد. پسر خود را مي چه پيشنهاد زشت و درخواست ظالمانه

پرورش دهم و در مقابل فرزند خود را به شما بدهم تا او را بكشيد؟ به خدا سوگند هرگز 
  3چنين سخني پذيرفته نيست.

ديد و تطميع اوليه و  تعداد پيروان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را رو به افزايش ميقريش، كه 
تهديدات آنها را ناكار آمد، در آخرين اقدام خويش در اين مرحله از رويارويي، عتبة بن ربيعه (پدر هند، همسر 

  ن كرد:أبوسفيان) را نزد پيغمبر فرستاد و او اين پيشنهادها را براي تطميع عنوا

  اي ثروت و مكنت فراهم كنند تا از همه ثروتمندتر شوي. اند تا براى تو به اندازه . سران قريش آماده1

  . در صورت دست برداشتن از دعوت خود تو را به رياست مكه بگماريم و مطيع فرمان تو باشيم.2

ات  پزشكي براي معالجهاى و قادر به دور كردن آن نيستي حاضريم با هزينة خود  زده شده . اگر جن3
  بياوريم.

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در پاسخ وي آيات آغازين سورة فصلت را تالوت كرد. عتبه كه با 
  شنيدن اين آيات دگرگون شده بود نزد سران قريش بازگشت و گفت:

اي گروه قريش، سخنم را بشنويد و از محمد دست برداريد. به خدا با گفتاري كه از او 
نيدم خبري بزرگ در پيش است. اگر عرب بر او پيروز شدند شما به هدف خود ش

اش سلطنت شما و عزتش عزت شما  ايد و اگر او بر عرب چيره شود پادشاهي رسيده
  4».خواهد بود و سعادتمندترين مردم خواهيد گشت

خدا (صلي اهللا سخن عتبه در سران قريش تأثيري نگذاشت و در نهايت قريش از تطميع و تهديد رسول 
  آله) مأيوس گشت. عليه و 

                                                

 . همان.1
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  مرحلة سوم: سياست مقابله با قرآن

در اين مرحله سران قريش به اين نتيجه رسيدند كه براي ايجاد خلل در پيشرفت كار دعوت اسالمي بايد 
و موجب دارد  اى با آنچه رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) به عنوان كالم خدا و آيات قرآن عرضه مي به گونه

شود، مقابله كنند تا آن را از تأثيرگذاري بازدارند. پيش از اين گفته شد كه عرب جاهلي  جلب قلوب و توجه مي
ها، سجع و نظم و  آنها بسياري لغتدان و آشنا به انواع خطابه در فَصاحت و بالغت به اوج رسيده بود و در ميان 

  نثر، و نيز دارندگان اشعار بديع وجود داشت.

غمبر (صلي اهللا عليه و آله) قرآن را به گوش آنها رسانيد، افكارشان را به هم ريخت و گفتار و كردار پي
زشتشان را به رخ آنان كشيد. او عقلهايشان را سبك شمرد و عقايد و سنن خرافي آنها را باطل و بيهوده 

وشن عربي است قادر نخواهند دانست و ثابت كرد اگر همگي دست به دست هم دهند با اينكه قرآن به زبان ر
  1بود مانند آن را بياورند.

دانستند  زني پرداختند؛ با اينكه مي سازي و اتهام پراكني و شايعه سران قريش در مقابله با قرآن به سخن
دهد. خداوند به  نويسد شايع ساختند كه قرآن گفتار خود او است كه به خدا نسبت مي خواند و نمي پيغمبر نمي

  صلي اهللا عليه و آله) فرمود:پيغمبر (

﴿هثلرٍ موشْرِ سقُلْ فَأتُوا بِع قولُونَ افْتَراه2﴾أم ي  

به آنها بگو اگر من به تنهايي قادر هستم اين همه آيات را بسازم و به خدا نسبت دهم، شما نيز كه در 
  آن بياوريد. سخنوري مهارت داريد جمع شويد و افكار خود را روي هم ريخته و ده سوره مانند

طلبي قرآن قادر نبودند پاسخ مناسبي ارائه كنند اين بار گفتند ترديد  چون مشركان در برابر اين مبارزه
  دارند كه اينها سخن خدا باشد و محمد آن را از جانب او آورده باشد. در برابر چنين منطقي اين آيه نازل گرديد:

ريبٍ مما نَزَّلنا علي عبدنا فَأتُوا بِسورةٍ من مثله و ادعوا شُهداءكُم من  يو إنْ كُنتُم ف﴿
وقُودها النَّاس و  يفإن لَم تَفْعلُوا و لَنْ تَفْعلُوا فَاتّقُوا النار الَّت ٭دونِ اهللاِِ إن كُنتُم صادقين 

  3 ﴾الحجارةُ اُعدت للْكافرينَ

نچه ما بر بندة خود نازل كرديم ترديد داريد، يك سوره مانند آن بياوريد و گواهان خود را اگر شما در آ
توانيد و هرگز هم نخواهيد توانست،  بخوانيد تا ثابت كنند كه گفتة شما مانند قرآن است، اما اگر ديديد نمي

هاي آن بدن  آتشي كه زبانه(دست از لجاجت برداريد) از آتشي كه فرداي قيامت در انتظار شما است بترسيد؛ 
  هاي سنگ است و براي كافران مهيا شده است. آدميان و پاره

و آوردن آياتي چون قرآن فرو ماندند، بهانه آوردند كه چرا  تحديپس از آنكه قريش در پاسخ به اين 
پيغمبر (صلي سرانجام قرآن آخرين سخن را گفت و دهانها را بست. خدا به  4شود. قرآن يكجا بر او نازل نمي

  اهللا عليه و آله) فرمود:
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قُلْ لَئن اجتَمعت اإلنْس و الجِنُّ علي أنْ يأتُوا بِمثْلِ هذا الْقُرآنِ ال يأتُونَ بِمثله و لَو كانَ ﴿
   1﴾بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً

توانست، هر به آنها بگو اگر جن و انس جمع شوند تا مانند اين قرآن را بياورند نخواهند 
  چند به ياري هم برخيزند.

  سحر خواندن قرآن

گونه قريش كه خود استاد سخن در شعر و خطابه بودند، حيران و سرگردان شدند. آنان چون خود را  بدين
در كار مبارزه با قرآن مات و مبهوت ديدند روية خود را تغيير دادند و به اين دل خوش كردند كه بگويند آنچه 

است. اين آخرين حربة آنها بود.  سحرگويد، هرچه هست و از هر كه باشد،  هللا عليه و آله) ميمحمد (صلي ا
ناميدن پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را وليد بن مغيره مخزومي براي نخستين بار  ساحرخواندن قرآن و  سحر

دانستند و در محاكمات  رفت و او را حكيم عرب مي سنج و انديشمند به شمار مي عنوان كرد. وي مردي سخن
خواندند و هر شعري را كه  كردند. اشعار خويش را براي شنيدن اظهارنظر وي بر او مي خود به وي مراجعه مي

  شناختند. روزي بزرگان قريش نزد او آمدند و پرسيدند: پسنديد به عنوان شعر برگزيده مي وي مي

؟ آيا سحر است يا جادو، يا آنكه خطابه گويد چيست سخناني كه محمد (صلي اهللا عليه و آله) مي«
گاه برخاست و  آن». بگذاريد بروم از نزديك سخن او را بشنوم سپس اظهارنظر كنم«؟ وليد گفت »است

پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) » اي محمد، قسمتي از شعرت را براي من بازگو.«نزديك پيغمبر نشست و گفت: 
اي از آن را  پاره«وليد گفت: » دي است كه پيامبران را برانگيخته است.شعر نيست، بلكه كالم خداون«فرمود: 

  پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) شروع كرد به خواندن سورة فصلت تا به اين آية شريفه رسيد:» بر من بخوان.

﴿ودو ثَم قَةِ عاداعثلَ صقَةً مَاعتُكٌم ص2 ﴾فَإن أعرَضُوا فَقُلْ أنْذَر  
اي كه  اي مانند صاعقه اين آيات روي برتافتند، بگو من شما را از صاعقه اگر از شنيدن

  دهم. بر قوم عاد و ثمود فرود آمد، بيم مي

اش رفت  كه وليد اين را شنيد به سختي لرزيد و موي بر بدنش راست شد، سپس برخاست و به خانه همين
» ما را سرشكسته و رسوا ساختي.«و گفت:  و به سوي قريش باز نگشت. ابوجهل، برادرزادة وليد، نزد وي رفت

  وليد گفت:» اي. براي اينكه به دين محمد گرويده«ابوجهل گفت: » چطور؟!«وليد گفت: 
اي از او  نه، همچنان بر آيين قوم خود و پدرانم باقي هستم، ولي من سخن كوبنده

  آورد. شنيدم كه بدنها را به لرزه مي

يك از آنها  خواست بداند قرآن كدام  گاه وليد در پاسخ ابوجهل كه با برشمردن فنون و صنايع ادبي مي آن
فرداي آن روز وليد در پاسخ سؤال سران » كدام نيست و بگذار دربارة آن درست فكر كنم. هيچ «است، گفت: 
  »ا به سوي خود جذب كرده است.است، زيرا دلهاي مردم ر سحربگوييد سخنان او «باره گفت:  قريش در اين

  كند كه گفت: ، مفسر معروف، روايت ميعكْرَمهطبرسي از 

                                                

 .88. اسراء/ 1
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وليد بن مغيره به حضور پيغمبر رسيد و گفت: چيزي بر من قرائت كن. پيغمبر اين آيه را 
  تالوت فرمود:

لفَحشاء و المنكَرِ و البغْيِ يعظُكُم لَعلّكُم القُربي و ينْهي عنِ ا إنّ اهللاَ يأمرُ بِالعدلِ و الإحسانِ و إيتاء ذى ﴿
  1﴾تَذَكَّرون

كند و دستور داده كه حق نزديكان را ادا كنيد و از فحشا و منكر و ظلم  خداوند به عدل و احسان امر مي
  دهد تا مگر آن را به ياد داشته باشيد. گونه شما را پند مي بپرهيزيد. خدا بدين

د گفت: اي محمد! بار ديگر آن را بخوان، پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) دوباره آية وليد چون آن را شني
اي  مزبور را قرائت فرمود. در اينجا وليد گفت: به خدا سوگند اين سخن شيريني خاصي دارد و با زيبايي ويژه

تواند آن را  نميدرخشد. درختي است كه شاخة آن پرميوه و تنة آن پربركت است. اين سخني است كه بشر  مي
  2به زبان آورد.

  افسانه دانستن قرآن

 پيشين هاي افسانهاز آخرين اقدامات سران قريش در مقابله با قرآن، خواندن آيات الهي با عنوان 
(اساطير االولين) بود. نضر بن حارث از بزرگان قريش بود كه به قلمرو ايران سفر كرده و داستانهاي ايراني را 

داد و  آله) با تالوت آيات قرآني قريش را مورد خطاب قرار مي  ي كه پيغمبر (صلي اهللا عليه وشنيده بود. گاه
شد و آنان را از عذاب الهي كه گذشتگان بر اثر نافرماني خداوند به  سرنوشت اقوام معذب پيشين را متذكر مي

گويد دارم.  نچه محمد ميگفت: اي مردم من داستاني بهتر از آ داشت، وي مي آن مبتال گشتند، برحذر مي
گفت:  كرد و مي كرد و داستانهاي ايراني چون رستم و اسفنديار را تعريف مي سپس آنها را به دور خود جمع مي

  دربارة او اين آيه نازل گشت: 3گويد. به چه دليلي محمد سخني بهتر از من مي

  4﴾و إذا تُتْلَي عليه آياتُنا قال أساطيرُ األولين﴿
  هاي پيشينيان است. ه آيات ما بر او تالوت شد گفت اينها افسانهو هنگامي ك

با اين حال، نضر بن حارث نيز نتوانست از اين حربة تبليغاتي بر ضد قرآن و تعاليم پيغمبر (صلي اهللا عليه 
 ايد و ديگر و آله) بهره گيرد تا جايي كه ناگزير روزي به سران قريش گفت: بدانيد كه دچار كار بزرگي شده

هيچ راهي براي مبارزه با آن نداريد. محمد در ميان شما جواني بود كه همه او را دوست داشتيد و از همه 
شناختيد تا اينكه به اين سن رسيد و ادعاي پيامبري كرد. به او  تر مي دانستيد و از هر كس امين راستگوتر مي

ايم. گفتيد كاهن  و فوت و فن آنها را ديده ساحر گفتيد؛ در حالي كه به خدا قسم او ساحر نيست؛ ما ساحران
ايم. گفتيد شاعر است، حال آنكه به خدا  است، به خدا سوگند، كاهن نيست؛ ما كاهنان و كارهاي آنان را ديده

ايم. گفتيد ديوانه است، ولي سوگند به خدا،  شناسيم و همة انواع شعر را شنيده قسم شاعر نيست؛ ما شعر را مي
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طبرسي  مجمع البيان و اعالم الوريبه نقل از  148ـ   153، ص تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت. اين مبحث برگرفته از كتاب 2

 است.
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گويد. بنابراين بينديشيد كه با او چه بايد  كند و چه مي ايم كه چه مي چراكه ما ديوانه را ديده ديوانه هم نيست؛
  1ايم. كرد. به خدا به دردسر بزرگي دچار شده

  مرحلة چهارم: سياست ياري گرفتن از يهود

نمايندگاني به يثرب سران قريش كه در مقابله با قرآن و از ميان بردن جاذبة آن ناكام شده بودند، با اعزام 
تالش كردند تا در آن شهر، با رايزني علماي يهود براي جلوگيري از پيشرفت دعوت اسالمي تدبيري 
بينديشند. سبب استمداد آنان از علما و احبار يهود آن بود كه بزرگان قريش، يهود را به جهت دارا بودن كتاب 

دانستند. نمايندگان قريش كه نضر بن حارث و  ز خويش ميتر ا تر و عالم آسماني و آگاهي از علوم انبيا آگاه
معيط بودند به يثرب رفتند و دربارة پيغمبر با يهود به گفتگو پرداختند. علماي يهود براي تعيين  عقبة بن أبي

صدق و كذب ادعاي پيغمبر سه سؤال زير را طرح كردند و گفتند اگر او (رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)) 
  گويي بيش نيست: درست داد بدانيد پيامبر است و گرنه گزافهپاسخ 

  . جواناني كه در روزگار پيشين ناپديد شدند چه كساني بودند؟1

  گشايي كه شرق و غرب دنيا را گرفت، چه كسي بود؟ . جهان2

  . حقيقت روح چيست؟3

آله) را   اهللا عليه و نمايندگان اعزامي قريش به مكه بازگشتند و همراه با بزرگان مكه پيغمبر (صلي
مالقات كردند و سؤاالت را با او در ميان گذاشتند و پاسخ خواستند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: 
فردا جواب خواهم داد، اما تا پانزده روز يا به نقلي چهل روز جبرئيل بر آن حضرت نازل نشد تا جايي كه او 

اي نخستين بار پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) در پاسخ آنان فرو غمگين شد و قريش خوشحال بودند كه بر
گاه فرشتة وحي نازل گشت و دليل تأخير را بيان داشت: تو به خود اعتماد كردي و بدون آنكه  مانده است. آن

  د:ـ ان شاء اهللا ـ گفتي فردا به شما پاسخ خواهم داد. سپس اين آيه را تالوت كر »اگر خدا اراده كند«بگويي 

﴿إنّي فاعلٌ ذل شيءو ال تَقُولَنَّ لاهللاُ ك شاء2﴾غَداً إلّا أنْ ي  
از اين پس هرگز نگو فردا من آن كار را خواهم كرد، مگر (آنكه بگويي) اگر خدا 

  خواست.

پس از آن جبرئيل پاسخ سؤاالت را از جانب خدا آورد: اصحاب كهف، ذوالقرنين، و عدم آگاهي احدي از 
رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نيز پاسخ را به آگاهي سران قريش رسانيد؛ اما آنان  *ز خداوند.حقيقت روح ج

با وجود اينكه پاسخ صحيح را از آن حضرت گرفتند، چون قصد يافتن حقيقت و هدايت نداشتند، نه تنها تحت 
با اين حال دريافتند كه در اين سياست نيز شكست  3تأثير قرار نگرفتند، بلكه بر لجاجت و عداوت خود افزودند.

  اي ديگر بينديشند. اند و بايد چاره خورده
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 هاي كهف و اسراء و نيز تفسير آيات مربوطه آمده است. . تفصيل اين سؤاالت و پاسخهاي آن در سوره*
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رسد در اصل اين مطلب (ياري  اي كه بعضاً منطقي و صحيح به نظر مي برخي از معاصرين با ارائة ادلّه
  1.دهند بودن آن را مي گرفتن قريش از يهود) يا بخشي از آن تشكيك كرده و احتمال جعلي 

بايد دانست كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نسبت به كساني كه از راه فرهنگي و تبليغاتي به جنگ 
داد. چه بسا  كردند، حساسيت نشان مي آمدند بيش از آنهايي كه در ميادين جنگ با اسالم مبارزه مي اسالم مي

بخشيد، اما بر جنايتكارن فرهنگي  ي و ... ميجهل، وحش جنايتكاران جنگي را همچون ابوسفيان، عكرَمةِ بن ابي
آله) پس از   گرفت و شاهد مثال آن همين دو نمايندة قريش است. رسول اكرم (صلي اهللا عليه و سخت مي

معيط را كه اسير شده بودند، به سبب اقدامات و فعاليتهاي تبليغي ضد  جنگ بدر، نَضْر بن حارث و عقبة بن ابي
رفت. در حالي  قطعاً همين امر (استمداد از يهود يا نصاري) از جرايم مهم آنان به شمار مياسالم اعدام كرد كه 

توان جعلي شمرد، اما ممكن است  كه بقية اسيران را در ازاي فديه آزاد فرمود. بنابراين اصل اين مطلب را نمي
جاي سؤال از روح، از داستان برخي سؤاالت علماي يهود غير از آنچه در اين نقل آمده است، باشد؛ مثالً به 

موسي و خضر، مطابق نقلي ديگر، پرسيده شده است، و يا به جاي استمداد از يهوديان يثرب، ياري گرفتن از 
  2گونه آمده است. كه در نقلي نيز اين مسيحيان نجران؛ چنان

   

                                                

 .262، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت). به عنوان نمونه نگاه كنيد به: 1

 .262ـ  265. ر.ك: همان، ص 2
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رويارويي مشركان قريش با دعوت اسالمي و عكس هفتم:  درس
  )العمل رسول خدا (ص

  پنجم: سياست آزار و شكنجة مسلمانان مرحلة

پس از دعوت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فرزندان، غالمان و وابستگان اشراف مكه، كه مسلمان شده 
شده براي  اي هماهنگ و با سياستي حساب گرفتند، اما اين اقدام به گونه بودند، مورد آزار و اذيت قرار مي
  جلوگيري از گسترش اسالم نبود.

هاي مقابله با دعوت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و همچنين  ان قريش پس از ناكامي در سياستسر
هاشم از  جانبة ابوطالب، شيخ بانفوذ بني هنگامي كه با صالبت آن حضرت، پايداري مسلمانان و حمايت همه

ا با در پيش گرفتن سياست رسمي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) رويارو شدند به اين نتيجه رسيدند كه تنه
توانند از پيشرفت و گسترش اسالم جلوگيري كنند و  آزار و شكنجة مسلمانان و ايجاد رعب و وحشت مي

  دعوت به اسالم را با اخالل جدي مواجه سازند.

  قريش بر آن بود كه با اجراي اين سياست به نتايج زير دست يابد:

  هاي سخت؛ رك در اثر شكنجهالف) بازگشت مسلمانان از اسالم به ش

ب) مرعوب شدن افرادي كه قصد مسلمان شدن داشتند؛ زيرا با مشاهدة شكنجة مسلمانان چنين 
  ديدند. سرنوشتي را در انتظار خود مي

داد كه به نوعي  در حقيقت قريش در اجراي اين سياست كساني را تحت آزار و شكنجة خود قرار مي
شده، كه در تاريخ ثبت شده است،  ا بررسي موقعيت اجتماعي مسلمانان شكنجهاختيار آنان را در دست داشت. ب

  اند: توان دريافت كه آنان به سه قشر مختلف از جامعة آن روزگار مكه تعلق داشته مي

فرزندان بزرگان و سران قريش كه مطابق با نظام پدرساالري تحت اختيار پدر خانواده  زادگان: اشراف
  بودند.

آمدند و به طور كامل تحت تملك و اختيار آنان  ان جزء اموال صاحبان خويش به شمار ميبردگ بردگان:
  بودند.

اي و براي تأمين امنيت خود در  كه به سبب فقدان حسب و نسب قريشي و قبيله گيرندگان: موالي و جوار
ة همان كساني كه آنان را ها و يا سران مقتدر قريش بودند. اين قشر اجتماعي از مسلمانان به وسيل  حمايت تيره

  شدند. والء يا جوار داده بودند شكنجه مي

اي بودند تعرض  ها و يا داراي حاميان قبيله بديهي است كه به مسلماناني كه خود از سرشناسان تيره
  شد. نمي

كردند و اين در حالي بوده است كه حتي  پناه را شكنجه مي هاي مختلف مسلمانان بي اشراف مكه به شيوه
توانستند به آنان كمترين  اي نيز نمي پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) و ديگر مسلمانانِ برخوردار از حمايت قبيله

  هاي شكنجه عبارت بود از: كمكي كنند. اين شيوه

  ـ تازيانه زدن و كشاندن افراد بر روي ريگهاي داغ تفتيده؛
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  ـ ممانعت از خوراك (شكنجة گرسنگي)؛

  نوشيدن آب (شكنجة تشنگي)؛ـ بازداشتن از 

  ـ قرار دادن در زير آفتاب داغ و سوزان و چوب زدن؛

  1ها. ـ بستن بر روي زمين و قرار دادن سنگي بزرگ بر روي شكم و دنده

هاي  شدند؛ زيرا عواطف پدري و خويشاوندي مانع از شكنجه زادگان بيشتر شكنجة روحي مي اشراف
ديدند و هنگامي كه خطر مرگ آنها وجود داشت  هاي شديد مي هشد. بردگان شكنج سخت جسماني آنها مي

كشيدند؛ چرا كه بردگان جزء اموال اشراف بودند و با مرگ آنها از نظر اقتصادي متضرر  دست از شكنجه مي
گيرندگان بود. مشركان از مرگ احتمالي آنان در زير  ها براي موالي و جوار ترين شكنجه شدند. اما سخت مي

  شدند. نگراني نداشتند؛ زيرا آنها نه از خونشان بودند و نه جزء اموالشان محسوب مي شكنجه نيز

گردند و به رسول خدا (صلي اهللا عليه و  آوردند تا از اسالم باز سران قريش بر اين مستضعفان فشار مي
اند. شكنجة آنها  و سميهآله) ناسزا گويند. از جمله كساني كه در راه خدا شكنجه ديد عمار و پدر و مادر او، ياسر 

اي بر سميه او را كشت و نخستين شهيد اسالم گشت. از ديگر  به شدت سخت بود. ابوجهل با فرو كردن نيزه
 هاي بسيار ديدند خَباب بن اَرت، صهيبِ بن سنان رومي، ابوفُكَيهه، عامر بن فُهيره و بِالل كساني كه شكنجه

پدر عمار نيز در زير شكنجه به شهادت رسيد. همسر او، سميه و پسرش، عمار از بن رِباح حبشي بودند. ياسر، 
تميم بود كه او را نيز اسير كردند و در مكه به عنوان  خَبابِ بن اَرت نيز از قبيلة بني 2مخزوم بودند. موالي بني

ابتدا در هجوم روميان اسير صهيب از اهالي شمال عراق امروز و از اتباع ايران ساساني بود كه  3برده فروختند.
اميه بود كه در اثر  ابوفكيهه بردة صفوان بن  4كلب او را خريدند و در مكه فروختند. شده بود و سپس بني

عامر بن فهيره غالم طُفيل بن عبداهللا اَزْدي برادر  5كه پنداشتند او مرده است. هوش شد؛ چنان شكنجه بي
شدة حبشي بود كه خود در مكه  بن رباح نيز فرزند پدر و مادري اسير بالل 6مادري عايشه دختر ابوبكر بود.

  7بن خَلَف از سران قريش بود. ةمتولد شد و غالم امي

شدند؛  همچنين كنيزان مسلمان نيز به وسيلة صاحبان يا افرادي از قبيلة مالك خود سخت شكنجه مي
دند و به دست عمر بن خطاب، از سرشناسان اين قبيله به عدي بو مانند لُبينه و زِنيره، كه هر دو از كنيزان بني

  8اند. ديده زهره از ديگر كنيزانِ شكنجه  عبيس، كنيز بني عبدالدار و ام سختي شكنجه شدند. نَهديه، كنيز بني

زادگان بودند، از اسالم  مسلمانان، كه از قشر اشراف در پي آزار و شكنجه بر قريش پنج تن از تازه
بن مغَيره  ةبن اَسود اَسدي، ابوقَيس بن فاكه ةاند از: حارث بن زمع د و مرتد شدند. اين افراد عبارتبازگشتن
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بن خَلَف جمحي و عاص بن منَبّة بن حجاج  ةمخزومي، ابوقَيس بن وليد بن مغَيره مخزومي، علي بن اُمي
ه هالكت رسيدند. آية شريفة ذيل دربارة آنان نازل سهمي. اين پنج نفر در جنگ بدر به مصاف اسالم آمدند و ب

  شده است:

﴿مكَةُ ظالالئالْم مفَّاهينَ تَويإِنَّ الَّذ ينَ ففتَضْعسقَالُوا كُنَّا م كُنْتُم يمقَالُوا ف هِميأَنْفُس 
مأْواهم جهنَّم و ساءت  كأُولئالْأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُنْ أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِرُوا فيها فَ

  1﴾مصيراً
گويند:  يگيرند، م ياند، [وقتي] فرشتگان جانشان را م كه بر خويشتن ستمكار بوده كساني

گويند: مگر  يدهند: ما در زمين از مستضعفان بوديم. م يدر چه [حال] بوديد؟ پاسخ م
آنان جايگاهشان دوزخ است و زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ پس 

  [دوزخ] بد سرانجامي است.

شد و شهادت پدر و مادر خويش را مشاهده كرده بود، به  عمار بن ياسر نيز، كه سخت شكنجه مي
خواست مشركان تن داد و از خدايان آنها به نيكي ياد كرد تا رهايش كردند. پس از آن نزد پيامبر 

ر داد و از اينكه براي حفظ جان خويش ناگريز به خواست مشركان گردن عليه وآله) آمد و گريه س اهللا  (صلي
بيني؟ گفت:  نهاده است ابراز تأسف نمود. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: در باطن، دل خود را چگونه مي
گونه پاسخ  نلبريز از ايمان. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: اگر باز هم تو را تحت فشار گذاردند همي

  در همان حال آية شريفه دربارة عمار نازل گرديد: 2بده و جان خود را حفظ كن

﴿نَّ ملَك انِ ونٌّ بِالْإِيمئطْمم هقَلْب و نْ أُكْرِهإِلَّا م هانإِيم دعنْ بم نْ كَفَرَ بِاللَّهبِالْكُفْرِ م نْ شَرَح
  3﴾اللَّه و لَهم عذَاب عظيم صدراً فَعلَيهِم غَضَب مّنَ

خواهد داشت] مگر   هر كس پس از ايمان آوردن خود به خدا كُفر ورزد [عذابي سخت
اش به  ليكن هر كه سينه ،[لي] قلبش به ايمان اطمينان دارد آن كس كه مجبور شده و

  .كُفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود

  ين ترتيب با عمل عمار بن ياسر تقيه در اسالم جايز شمرده شد.بد

  الف) هجرت به حبشه

اين سياست خطرناك قريش موجب گشت تا پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) در برابر آن تدبيري 
براي مسلمانان به سرزميني ديگر بود. رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) حبشه را  بينديشد و آن مهاجرت تازه

  هجرت آنان برگزيد و خطاب به ايشان فرمود:
رفتند! چرا كه در آنجا پادشاهي است كه نزد او به هيچ كس  كاش به سرزمين حبشه مي

شود و آنجا سرزمين راستي است تا خداوند براي شما از اين گرفتاري فرجي  ظلم نمي
  1قرار دهد.
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نان بيانگر آن است كه رسول خدا بررسي حبشه در ميان كشورهاي اطراف براي مهاجرت مسما
  آله) در اين امر مواردي چند را در نظر داشته است:  عليه و اهللا  (صلي

رو بايد به  . مسلمانان براي حفظ ايمان و امنيت خود مجبور به ترك وطن خويش شده بودند، از اين 1
ايمان خود را حفظ كنند؛ بدين ترتيب ها ظلم نشود، امنيتشان تأمين گردد و بتوانند  رفتند كه به آن سرزميني مي

توانستند به يمن و قلمرو ايران ساساني هجرت كنند؛ زيرا در يمن شرك و  از ميان كشورهاي همسايه نمي
مذهبان حاكم و ساكن بودند. بديهي است كه با اين عمل در حقيقت  پرستي و در ايران ساساني ثنوي بت

شدند؛ بنابراين هنگامي كه در موطن  آلود ديگري وارد مي شركآلود مكه به محيط  مسلمانان از محيط شرك
شدند. در ايران ساساني پيروان مذاهب  شده نيز تحمل نمي خود امنيت نداشتند به طور قطع در سرزمينهاي ياد

اي از سرزمين عرب، كه  شدند؛ از اين رو ديگر وضعيت مهاجران بيگانه ايراني مزدك و ماني تعقيب و كشته مي
بايست از بالد شرك به سرزميني توحيدي  اي گرويده بودند مشخص بود؛ بنابراين مسلمانان مي يين تازهبه آ

  كردند. مهاجرت مي

. هر چند مردم روم و مصر، كه جزء قلمرو روم بود، مسيحي بودند، اما به سبب حاكميت متعصبانة 2
قيب بودند. مسلم است در چنين كليساي ارتدوكس بيزانس پيروان ديگر مذاهب مسيحي تحت فشار و تع

  توانستند امنيتي داشته باشند. موقعيتي پيروان ديگر اديان نمي

. در كشور حبشه مسيحيت رايج و حاكم بود و هر چند پادشاه اين سرزمين با امپراتوري روم متحد بود، 3
ن خود مشهور و به اما نجاشي مانند روميان متعصب و به تساهل و تحمل نسبت به آيينهاي متفاوت با آيي

  عدالت متصف بود.

العرب ـ به جز حبشه ـ با اين سرزمين مرز زميني داشتند؛ بنابراين با  ة. تمامي كشورهاي همساية جزير4
توانستند در پوشش بازرگانان و  فرض مهاجرت مسلمانان به هر يك از اين بالد، مشركان قريش به راحتي مي

و متعرضشان شوند، اما حبشه، به سبب آنكه درياي سرخ حائلي براي آن  مسلمانان دست يابند غير آن بر تازه
بود، از ضريب امنيتي بيشتري نسبت به ديگر همسايگان سرزمين عرب برخوردار بود و دشمنان مسلمانان قادر 

  به تعرض به مهاجران نبودند.

  ب) هجرت نخست

گرديده است. در مرتبة نخست رسول اكرم در روايات تاريخي دو مهاجرت از مسلمانان به حبشه ثبت 
(صلي اهللا عليه و آله) يازده مرد مسلمان را، كه چهار تن از آنها همسران خود را همراه داشتند، به سرپرستي 

  2عثمان بن مظْعون روانه ساخت.

با دو كشتي  رساندند و از آنجا» شُعيبه«اين گروه پنهاني از مكه گريختند و سواره و پياده خود را به بندر 
تجاري و به ازاي هر نفر نيم دينار رهسپار حبشه گرديدند. سران قريش از مهاجرت آنان آگاه شدند و به 
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تعقيبشان پرداختند، اما هنگامي به ساحل رسيدند كه مسلمانان حركت كرده بودند. هجرت اين گروه در ماه 
  1رجب سال پنجم بعثت روي داد.

گاه كه از اسالم آوردن  ر ماههاي شعبان و رمضان در حبشه ماندند و آنبنا بر برخي نقلها مهاجران د
در ماه شوال به موطن خويش بازگشتند، اما در نزديكي مكه مطلع شدند كه مسلمان شدن  2قريش مطلع شدند

  3قريش صحت نداشته است و ناگزير هر كدام در جوار يكي از شخصيتهاي بانفوذ قريش به مكه وارد شدند.

ورخان و محققان شيعه و برخي از اهل تسنن اين خبر، يعني مسلمان شدن قريش و يا رفع موقت عموم م
اي  اند؛ بنابراين اگر چنين امري انگيزه گيريهاي آنان نسبت به مسلمانان را، افسانه خوانده و رد كرده سخت

  اند؟ گشته ود بازبراي بازگشت مهاجران از حبشه نبوده است، بايد ديد چرا مسلمانان از هجرتگاه خ

بنا بر نظري مهاجرت مسلمانان در مرحلة نخست به حبشه براي مقاصدي از جمله؛ مطالعة دقيق حبشه 
براي انتخاب آن سرزمين به عنوان پايگاهي براي تمركز و استقرار جمعي از مسلمانان انجام گرفته است، يعني 

هاي سياسي، نظامي و  مهاجرت براي بررسي تمام جنبههمان كاري كه با مهاجرت دوم انجام يافت و يا اين 
ها امكان عمل به تكليف اسالمي و  فرهنگي مسير مكه ـ حبشه صورت پذيرفت تا با مجموع اين بررسي

بست كامل دعوت در مكه فراهم گردد؛ به همين سبب بود كه مهاجران تنها دو  استمرار تبليغ، در شرايط بن
  4ازگشتند.ماه در حبشه ماندند و سپس ب

تواند پذيرفته شود؛ زيرا با توجه به شواهد مسلم تاريخي اهل مكه به سبب  البته چنين نظري نمي
مراودات و تجارت با حبشه نسبت به اين سرزمين شناخت كافي داشتند و نيازي به مطالعة دقيق براي انتخاب 

داشت كه پانزده يا نوزده تن كه چهار يا پايگاه نبود. به هر روي اگر تحقيق و بررسي نيز الزم بود، ضرورت ن
هفت زن هم با آنان باشند به اين مأموريت گسيل شوند؛ همچنين هنگامي كه رسول اكرم (صلي اهللا عليه و 

ديگر نيازي به تحقيق و » شود در آن سرزمين پادشاهي است كه نزد او به كسي ظلم نمي«فرمايد:  آله) مي
توان چنين احتمال داد كه  تكليف نيز در آنجا كامالً وجود دارد؛ البته مي مطالعه نيست، بلكه امكان عمل به

دليل بازگشت مهاجران نخستين از حبشه، با وجود آسايش و آزادي در انجام تكاليف ديني، فراق رسول خدا 
ربت (صلي اهللا عليه و آله) از عزيزان خود بوده است؛ همچنين كم بودن تعداد مهاجران در حبشه و احساس غ

از سوي ديگر آنها را به بازگشت به مكه ترغيب كرده است؛ از اين رو پس از بازگشت مورد سرزنش واقع 
  كند: سعد روايت مي نگرديدند. شاهد بر اين مدعا نقلي است كه ابن

يكي از مهاجران مرحلة نخست، هنگامي كه براي بار دوم عازم حبشه بودند، به پيغمبر 
آله) عرض كرد: اي رسول خدا، آن هجرت نخست و اين هجرت اكرم (صلي اهللا عليه و 

ديگر ما به سوي نجاشي است؛ در حالي كه تو با ما نيستي. رسول خدا (صلي اهللا عليه و 

                                                

 .52، ص 2ج و الكامل،  204، ص 1سعد، الطبقات الكبري، ج  ابن .1

. پيرامون شايعة مسلمان شدن قريش و يا دست برداشتن آنان از مقابله با اسالم و مسلمانان، كه گفته شده است عامل بازگشت 2
  سخن خواهيم گفت.» افسانة غرانيق«گروه نخست مهاجران بود، در ادامة همين درس با عنوان 

 .53، ص 2و الكامل، ج  341ص ، 2و تاريخ طبري، ج  206، ص 1الطبقات الكبري، ج  .3

 .273، ص تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت) .4
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آله) فرمود: شما مهاجران به سوي خدا و به سوي من هستيد و پاداش دو هجرت براي 
  1همة شما است.

  ج) هجرت دوم

مانان پس از بازگشت مهاجران از حبشه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) به سبب شدت فشار و آزار مسل
اين بار جمع بيشتري از مسلمانان را به حبشه اعزام كرد و فردي برجسته از نزديكان خود يعني جعفر بن 

ن به طالب را به سرپرستي آنان تعيين فرمود. البته دربارة تعداد مهاجران و زمان مهاجرت دوم مسلمانا ابي
اند و  حبشه اختالف نظر وجود دارد. قول مشهور آن است كه هشتاد و دو يا هشتاد و سه مرد و هجده زن بوده

  2پانزده تن از مهاجران مرحلة نخست پيشاپيش ديگران هجرت كردند.

ه طالب بوده است، اما ب هاشم و استقرار آنان در شعب ابي زمان مهاجرت بنا بر مشهور، پيش از تحريم بني
از شعب در سال دهم بعثت اتفاق افتاده   زمان با خروجشان نقلي ديگر پس از حضور آنها در شعب و يا هم

  3است.

رسد نقل منابع تاريخي، كه پيش از اين پيرامون حركت نخست مهاجران با دو كشتي به سوي  به نظر مي
  زديك به يكصد تن بوده است.حبشه ذكر شده است، مربوط به مهاجران مرحلة دوم باشد كه شمار آنان ن

 ةپس از ورود مسلمانان به حبشه قريش، با آگاهي يافتن از هجرت آنان، عمرو بن عاص را به همراه عمار
ربيعه مخزومي براي بازگرداندن مهاجران به نزد نجاشي فرستاد، اما با وجود  بن وليد بن مغيره يا عبداهللا بن ابي

طالب، سرپرست مهاجران نجاشي نه  دگان با درايت و سخنوري جعفر بن ابيانگيزي اين نماين تالش و فتنه
به گفتة  4تنها مسلمانان مهاجر را تحويل قريش نداد، بلكه آنان را در پرتو حمايت كامل خويش گرفت.

 سلمه، كه از مهاجران به حبشه بود و بعدها به افتخار همسري رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نائل آمد، ام
بردند، در حفظ دين خود تأمين داشتند و آزادانه خدا را  مسلمانان در حبشه در پناه و حمايت نجاشي به سر مي

دربارة اشتغال و گذران زندگي  5شنيدند. ديدند و نه چيزي كه موجب ناراحتي شود مي پرستيدند نه آزاري مي مي
  گويد: مهاجران در حبشه تنها يك نقل است كه مي

مسعود و جمعي ديگر از مسلمانان در بازار به خريد و فروش و كسب اشتغال عبداهللا بن 
  6اند. داشته

هنگامي كه خبر هجرت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به مدينة منوره به گوش مهاجران در حبشه 
ه آمدند و العرب بازگشتند. بيست و چهار تن از مردان به مدين ةزن مهاجر از حبشه به جزير 8مرد و  33رسيد 

در جنگ بدر نيز حضور داشتند. نه نفر از آنان به مكه رفتند كه هفت تن از آنها را قريش به زندان افكند و دو 

                                                

 .207، ص 1، ج الطبقات الكبري .1

 .53، ص 2، ج الكاملو نيز  207، ص 1، ج الطبقات الكبريو  344ـ  353و اسامي آنان در صفحات  353، ص 1، ج النبويه ةالسير .2

 .208، ص 1، ج الطبقات الكبري .3

؛ 29، ص 1، ج تـاريخ يعقـوبي  ؛ 356ـ   362، ص 1، ج النبويـه  ةالسـير مشروح داستان اعزام نمايندگان قريش به حبشـه در:   .4
 آمده است. 54ـ  56، ص 2، ج الكامل

 .358، ص 1النبويه، ج  ةالسير .5

  .298  ، ص2، ج دالئل النبوههقي، به نقل از: بي 289، ص 1، ج تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ) .6
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بردند و به مرور زمان گروههايي از آنها  نفر ديگر در آن شهر درگذشتند، اما بقية مهاجران در حبشه به سر مي
اي به نجاشي ضمن  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در نامه به مدينه بازگشتند تا آنكه در سال هفتم هجرت،

دعوت نمودش به اسالم از او خواست تا بقية مهاجران را به سويش بازگرداند. نجاشي نيز مسلمانان مهاجر را 
العرب اعزام كرد. مهاجران هنگامي به قلمرو اسالم رسيدند كه رسول خدا   ةبا دو كشتي به سوي جزير

مطابق نقلي شمار اين مهاجران ـ آخرين گروه  1ليه و آله) در جريان غزوة خيبر و در آن ناحيه بود.اهللا ع  (صلي
  2مانده در حبشه ـ شانزده تن بود. باقي

  به حبشه مهاجراند) 

شدند به  يك از مسلماناني كه به شدت شكنجه مي نكتة مهم اين است كه در ميان مهاجران نام هيچ 
شود  بنابراين اين سؤال مطرح مي 3هجرت عمار ياسر به حبشه نيز ترديد وجود دارد؛ خورد و دربارة چشم نمي

سازي  كه اگر مهاجرت مسلمانان به حبشه تدبيري از سوي رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) براي خنثي
  اند؟ شدگان به حبشه هجرت نكرده كدام از شكنجه شدگان بوده است، چرا هيچ  سياست قريش و نجات شكنجه

توان دريافت كه  در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه با نگاهي به فهرست اسامي مهاجران به سهولت مي
هاي معتبر قريش و جوانان سرشناس مكه بودند كه كمتر از ديگر قشرهاي مسلمان آزار و  بيشتر آنان از تيره

كساني چون جعفر بن  4ودند.اي در معرض آزار و اذيت نب شدند و يا به سبب حمايتهاي قبيله شكنجه مي
  زبير بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفّان، خالد بن سعيد بن عاص و ابوعبيدة جرّاح. 5طالب، ابي

توانست بردگان و  توان چنين نتيجه گرفت كه اوالً رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نمي بنابراين مي
شد.  عزام كند؛ زيرا در اين صورت با واكنش تند سران قريش مواجه ميگيرندگان را به حبشه ا موالي و جوار

شدند و فراري دادن برده در حكم تعرّض  ها جزء اموال صاحبانشان محسوب مي اين امر بدان سبب بود كه برده
اه گيرندگان نيز در حمايت آنها بودند و در صورت مهاجرت اين گروه جايگ به اموال صاحبش بود. موالي و جوار

زادگان از اين قاعده مستثني بودند و  شد، اما اشراف و اشراف دهندگان مخدوش مي و شخصيت والء و جوار
شدند و يا كمتر  زادگان شكنجه نمي هجرت آنان آگاهانه و به انتخاب خويش بود. ثانياً هر چند اشراف و اشراف

                                                

 .343، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 208و  207، ص 1، ج الطبقات الكبري .1

 جا. ، همانتاريخ طبري .2

 .353، ص 1، ج النبويه ةالسيرر.ك:  .3

مخزوم نزد هشام بن وليد بن مغيره، كه برادرش وليد به تـازگي   كند: گروهي از رجال بني اسحاق روايت مي . به عنوان نمونه ابن4
مسلمان شده بود، رفتند و قصد خود را مبني بر دستگيري و اذيت مسلمانان قبيله از جمله وليد با او در ميان گذاشـتند. هشـام   

رزنش كنيد، ولي مواظب باشيد آسيبي به او نرسد و جانش به خطـر نيفتـد. بـه خـدا قسـم اگـر او       گفت: برادرم را بخوانيد و س
ترين مردان شما را خواهم كشت. آنان نيز كه چنين ديدنـد دسـت از وليـد برداشـتند و او را بـه حـال خـود         كشته شود، شريف

  ).343، ص 1، ج النبويه ةالسيرگذاشتند و خداوند هم وي را از شر آنها حفظ كرد. (ر.ك: 
طالب براي سرپرستي مهاجران عنايت خاصـي داشـته    رسد رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در انتخاب جعفر بن ابي . به نظر مي5

خواست سرپرستي نزديـك بـه يكصـد تـن از      شده نبود، اما پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) مي است؛ زيرا جعفر جزء افراد شكنجه
از او دور خواهند بود، با كسي باشد كه با ايمان، علم و اطالع خود نسبت بـه احكـام و اعتقـادات اسـالمي      پيروانش، كه سالها

گونه كه جعفر در مناظرة دربار نجاشي با استمداد از آيات قرآن و فهم و درايـت   بتواند از عهدة مشكالت مهاجران برآيد. همان
  خود نجاشي و علماي مسيحي حبشه را مجذوب ساخت.
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زاده،  اي مسلمان بود و مرتد شدن پنج اشرافديدند، اما تحمل اين قشر در سختيها كمتر از ديگر قشره آزار مي
تر گفته شد، اين هراس را سبب شد كه با تداوم حضور آنان در مكه احتمال ارتداد برخي ديگر نيز  كه پيش

كند:  وجود داشته باشد؛ از اين رو رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) هنگام هجرت آنان به خدا عرض مي
  1».يرا باش و آنان را به جاهليتشان باز مگردانخدايا، هجرت اصحاب من را پذ«

  مرحلة ششم: پيشنهاد صلح مشركان به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)

طبري، مورخ مشهور پس از نقل آزار و شكنجة مسلمانان و مهاجرت آنان به حبشه و پيش از بيان 
طالب  اشم و محاصرة آنان در شعب ابيه مطالبي دربارة بازگشت گروهي از مهاجران دربارة سياست تحريم بني

نكاتي را بيان كرده است. او سپس مطالبي را نيز در مورد پيشنهاد صلح سران و اشراف مكه به رسول خدا 
پيشنهاد مزبور در سخن از مستهزئان ـ كساني از قريش  اسحاق سيرة ابن(صلي اهللا عليه و آله) آورده است. در 

دادند ـ و بدون اشاره به زمان وقوع آن آمده است.  كه بيش از همه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را آزار مي
و پيش از سخن از  پيشنهاد صلحبا توجه به اينكه طبري برخالف ديگر مورخان داستان غرانيق را به دنبال 

توان چنين احتمال  مي 3بيان كرده است 2روهي از مهاجران به حبشه به سبب شنيدن ماجراي سجدهبازگشت گ
داد كه سران قريش چون سياست آزار و شكنجة خود را محكوم به شكست ديدند و همچنين از سوي ديگر 

ند تا با شاهد موفقيت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در امر دعوت و تبليغ اسالم بودند بر آن شد
پيشنهادهايي به زعم خويش منصفانه و معقول با آن حضرت كنار آيند؛ بنابراين برداشت طبري از اينكه 

هاشم بوده است با توجه به سرسختي قريش در آن ماجرا و پس از آن صحيح  پس از تحريم بني پيشنهاد صلح
  نيست و بايد پيش از آن اتفاق افتاده باشد.

ه طبري هم به نقل از او آورده است، اَسود بن مطلب بن اَسد بن عبدالعزّّي، وليد اسحاق، ك به روايت ابن
بن خَلَف و عاص بن وائل سهمي، كه از پيران و شيوخ قوم خود بودند، به نمايندگي  ةبن مغيره مخزومي، امي

پرستي عبادت  را كه تو ميقريش نزد رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) آمدند و گفتند: اي محمد، بيا تا ما آنچه 
دهيم و اگر  كنيم عبادت كن؛ پس ما تو را در كار خويش مشاركت مي كنيم و تو نيز آنچه را ما پرستش مي

شويم و سهمي داريم و چنانچه دين ما بهتر از دين تو بود با  دين تو از دين ما بهتر بود ما نيز در آن شريك مي
  . در اين حال خداوند تعالي در پاسخ آنان اين آيات را نازل كرد:اي داري شوي و از آن بهره ما شريك مي

قل يا أيها الكافرون؛ ال أعبد ما تعبدون؛ و ال أنتم عابدون ما أعبد؛ و ال أنا عابد ما ﴿
  4﴾عبدتم؛ و ال أنتم عابدون ما أعبد؛ لكم دينكم و لي دين

  كند: روايت ميعباس چنين  طبري در خبر ديگري پيشنهاد صلح را به نقل از ابن

                                                

، 1، ج انسـاب األشـراف  به نقل از بالذري،  284، ص 1، ج آله ـ)  تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و  .1
 .222ص 

  . داستان غرانيق و ماجراي مجعول سجده در ادامة همين بحث خواهد آمد.2
  اند. كر نموده. مورخان ديگر داستان غرانيق و سجده را در بيان از آزار و شكنجة مسلمانان ذ3
 .337، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 388، ص 1، ج النبويه ةالسير .4
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اشراف قريش نزد رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فراهم شدند و به آن حضرت وعده 
دادند كه مالي به او دهند تا ثروتمندترين مرد مكه شود و هر زني را كه بخواهد به 
ازدواج او درآورند و وي را سرور خويش گردانند؛ سپس گفتند: اي محمد، همة اينها از 

خدايان ما را ناسزا نگويي و به بدي ياد نكني. اگر اين پيشنهاد را  آن تو باشد تا
  كنيم كه به خير و صالح ما و تو است. پذيري، چيز ديگري به تو عرضه مي نمي

پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: پيشنهاد بعدي شما چيست؟ گفتند: براي يك سال تو خدايان ما، 
پرستيم. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:  يز يك سال خداي تو را ميالت و عزّي را پرستش كن و ما ن

و  ﴾قل يا أيها الكافرون ...﴿رسد. پس از لوح محفوظ وحي آمد:  شوم تا ببينم از سوي خدايم چه مي منتظر مي
و إِلَي الَّذينَ منْ  كإِلَي يو لَقَد أُوح الْجاهلُونَ أَعبد أَيها يقُلْ أَفَغَيرَ اللَّه تَأْمرُونِّ﴿نيز خدا اين آيه را نازل فرمود: 

لقَبلُ كمطَنَّ عبحلَي نْ أَشْرَكْتلَئرِينَ كّنَ الشَّاككُن م و دبفَاع لِ اللَّهرِينَ بنَ الْخاسلَتَكُونَنَّ م بگو: اي  1،﴾و
كه پيش از تو بودند وحي شده  پرستم؟ و قطعاً به تو و به كسانيكنيد كه جز خدا را ب  ينادانان، آيا مرا وادار م

حتماً كردارت تباه و مسلّماً از زيانكاران خواهي شد. بلكه خدا را بپرست و از  ،ورزي كاست: اگر شر
  سپاسگزاران باش.

كند و  آله) رد ميبنابراين با نزول سورة كافرون خداوند پيشنهاد قريش را از زبان پيامبر (صلي اهللا عليه و 
پذير نيست پيام ديگري را  ضمن تأكيد بر اينكه چنين امري ـ يعني پرستش متقابل معبودان يكديگر ـ امكان

نيز دارد و آن اين است كه اگر واقعاً شما به دنبال صلح و ايجاد آرامش در مكه هستيد، حال كه ايمان 
ن هم كاري نداشته باشيد و دست از آزار و اذيت و آوريد پس بر كيش و آيين خود باشيد و به مسلمانا نمي

ايجاد مزاحمت و خلل در كار اسالم برداريد و بگذاريد كه اسالم هم دين و آيين ما باشد. هنگامي كه سران 
  2قريش پيام اين سوره را شنيدند كامالً مأيوس شدند و رسول خدا و يارانش را آزار دادند.

مربوط به زماني است كه مسلمانان  ﴾لكم دينكم و لي دين﴿در پايان اين مبحث بايد متذكر شد حكم 
نسبت به مشركان و دشمنان خود در اقليت بودند، تحت آزار و اذيت آنان قرار داشتند، شهر در سيطرة كامل 

به معناي به  ﴾لكم دينكم﴿ين مشركان بود و مسلمانان توان سازماندهي و مقابله با دشمن را نداشتند؛ بنابرا
رسميت شناختن آيين مشركان نيست، بلكه در آن شرايط در حكم دفع شر دشمن است، اما بعدها كه رسول 
خدا (صلي اهللا عليه و آله) به مدينه هجرت فرمود و حكومت اسالمي را بنيان نهاد و حكم جهاد تشريع شد با 

و هر كه جز  3؛﴾الĤْخرَةِ منَ الْخَاسرِينَ يلْإِسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه و هو فو منْ يبتَغِ غَيرَ ا﴿نزول آية شريفة 
؛ جز اسالم ديني مقبول در آخرت از زيانكاران است اوپذيرفته نشود و  اواسالم ديني [ديگر] جويد هرگز از 

براي نابودي اسالم آمادة جنگ با رسول سري و تكيه بر خدايان خود  شناخته نشد و هنگامي كه قريش با خيره
و قَاتلُوهم حتَّي ال تَكُونَ فتْنَةٌ و يكُونَ الدينُ كُلُّه للَّه فَإِنِ انْتَهوا فَإِنَّ اللَّه ﴿خدا (صلي اهللا عليه و آله) شدند آية 

                                                

 .64ـ  66زمر/  .1

و در  تفسـير ابـوالفتح رازي  ؛ تفسير قرطبـي؛  مجمع البيان؛ به نقل از: 384، ص 27، ج تفسير نمونهاهللا مكارم شيرازي،  آيت .2
 سيوطي ذيل تفسير سورة كافرون. المنثور

 .85عمران/  آل .3
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دين يكسره از آن خدا گردد. پس اگر [از كُفر]  اي بر جاي نماند و و با آنان بجنگيد تا فتنه 1؛﴾بِما يعملُونَ بصيرٌ
  را نسخ كرد. ﴾لكم دينكم﴿؛ نازل گرديد و حكم ستا دهند بينا يباز ايستند قطعاً خدا به آنچه انجام م

  »سجده«و » غرانيق«افسانة 

  نويسد: طبري پس از نقل كردن ماجراي پيشنهاد صلح قريش به رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) مي
خدا (صلي اهللا عليه و آله) به خير و صالح قوم خود، قريش بسيار راغب بود و  رسول

  دوست داشت راهي به سوي نزديكي آنها بيابد.

  كند كه: اسحاق از محمد بن كعب قُرَظي روايت مي سپس به نقل از ابن
ها گردانند و اين دوري آن چون پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) ديد قومش از او روي مي

كرد از سوي خدا چيزي بيايد تا ميان او و قريش  برايش سخت بود با خود آرزو مي
نزديكي ايجاد كند. آن حضرت قوم خود را دوست داشت و بسيار عالقه داشت تا بعضي 

تا جايى كه آن را بود به نرمي گرايد، اموري كه پيش از اين با شدت و تندي در كار آنها 
؛ ما ضَلَّ ◌ٰ و النَّجمِ اذا هوي﴿مود: وند اين آيات را نازل فرگاه خدا ؛ آنبر زبان آورد

إِنْ هو إلّا وحي يوحي؛ علّمه شَديد   ؛ و ما ينطقُ عن الهوي؛◌ٰ صاحبكم و ما غَوي
رود، همنشين شما، رسول  ؛ يعني سوگند به آن ستاره هنگامي كه فرو مي﴾... ◌ٰ القُوي

خدا نه گمراه شده و نه مقصد را گم كرده است. او از روي هوي و هوس سخن 
شود نيست. آن كس كه قدرت  گويد. آنچه او آورده جز وحيي كه بر او نازل مي نمي

أفَرَأيتُم ﴿ين كالم خدا رسيد: عظيمي دارد (خداوند) به او آموخته است. هنگامي كه به ا
يعني به من از الت و عزي و منات سومين آنها  2؛﴾الثّالثةَ األُخرَي ةَاللّات و العُزََّي و منا

خبر دهيد؛ شيطان بر زبان او آورد: تلك الغَرانيقُ الْعلَي إنَّ شَفاعتَهنَّ لَتُرْجي؛ يعني اينها 
  ي هستند كه شفاعت آنها ماية اميدواري است.ا بلندمرتبه 3(بتها) غُرْنُوقهاي

هنگامي كه قريش اين را شنيدند شادمان گشتند و از آنچه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) دربارة خدايان 
زده شدند و به او گوش فرا دادند. مؤمنان هم پيامبر خود را در آنچه از  آنها ياد كرده بود خوشحال و شگفت

كردند و به آن حضرت نسبت اشتباه و توهم و لغزش  ي او آمده بود تصديق ميسوي پروردگارشان به سو
كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در خواندن آيات به آية سجده، كه سوره به آن ختم  دادند. همين  نمي
شود، رسيد مسلمانان حاضر با ديدن سجدة پيامبر خويش در تصديق وحي و پيروي از ايشان به سجده  مي

الحرام از قريش و غير آن نيز همه سجده كردند به جز وليد بن مغيره كه  فتادند. مشركان حاضر در مسجدا
توانست سجده كند مشتي ريگ از زمين مسجد برگرفت و بر آن سجده نمود.  چون پيري فرتوت بود و نمي

گفتند:  كردند و مي الي ميگاه مردم مشرك پراكنده شدند و از آنچه دربارة خدايانشان شنيده بودند خوشح آن

                                                

 .38انفال/  .1

 .1ـ  20نجم/  .2

  . غُرنوق در لغت پرندة دريايي سفيد با پاهايي بلند و كاكلي طاليي است (درنا). [المعجم الوسيط]3
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اي هستند  خواند ـ آنها غُرنوقهاي بلندمرتبه محمد به بهترين وجه از خدايان ما ياد كرد. اين را از آنچه او مي
  كه شفاعتشان مورد رضايت است ـ پنداشته بودند.

 ماجراي سجده به مهاجران در حبشه رسيد و گفته شد كه قريش اسالم آوردند. پس برخي از آنها
  برخاستند و بازگشتند و بعضي ديگر بر جاي ماندند.

اي محمد، چه كردي؟ چيزي بر مردم خواندي «جبرئيل نزد رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) آمد و گفت: 
پس پيامبر (صلي اهللا عليه و ». كه من از سوي خدا بر تو نياورده بودم و سخني گفتي كه با تو گفته نشده بود

اي نازل كرد و كار او را سبك  شد و از خدا ترسيد. خداوند كه با او بسيار مهربان بود آيه آله) بسيار غمگين
نمود و خبر داد كه پيش از اين نيز انبيا و پيامبران آرزويي مانند او داشتند، اما شيطان در آرزوي آنان دخالت 

كرد  نمود محو مي را شيطان القا ميگونه كه بر زبان او آن عبارت را جاري ساخت. خداوند آنچه  كرد؛ همان مي
من  كو ما أَرسلْنَا منْ قَبل﴿بخشيد. اكنون تو نيز همچون آن انبيا و رسوالن هستي:  و آيات خود را استواري مي

الشَّيطَانُ ثُم يحكم اللَّه آياته و اللَّه  يقأُمنيته فَينْسخُ اللَّه ما يلْ يإِلَّا إِذا تَمنَّي أَلْقَي الشَّيطَانُ ف يرسولٍ و ال نَبِ
يمكح يملنمود  يو پيش از تو [نيز] هيچ رسول و پيامبري را نفرستاديم جز اينكه هرگاه چيزي تالوت م 1؛﴾ع

آيات سپس خدا  ؛گردانيد يكرد محو م يپس خدا آنچه را شيطان القا م ؛كرد يشيطان در تالوتش [شبهه] القا م
  ساخت و خدا داناي حكيم است. يم خود را استوار

با نزول اين آيه اندوه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) برطرف شد و از آنچه خوف داشت ايمن گرديد و 
لك إذاً ألَكُم الذَّكَرُ و لَه الْأُنْثَي ت﴿آنچه شيطان القا كرده بود (تلك الغَرانيقُ العلَي ...) با اين آيات منسوخ شد: 

؛ يعني آيا پسر براي شما و دختر براي خدا است؟ اين ﴾ضيزَي إنْ هي إال أسماء سميتُموها أَنتم و آباؤُكُم ةٌقسم
فرمايد:  ايد. تا آنجا كه مي تقسيمي ظالمانه است. اين بتها هيچ نيستند جز اسمهايي كه شما و پدرانتان ناميده

  ست كه پس چگونه شفاعت خدايان شما نزد او سود خواهد داشت؟منظور اين ا 2﴾لمن يشاء و يرضَي﴿

هنگامي كه آياتي در نسخ آنچه شيطان بر پيامبر القا كرده بود نازل گشت قريش گفتند: محمد از آنچه 
اي  دربارة منزلت معبودان ما نزد خدا ياد كرد پشيمان شد و آن را تغيير داد و سخن ديگري آورد. اين دو كلمه

بر زبان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) القا كرده بود به دهان همة مشركان افتاد و بر شرارت  كه شيطان
  3خود با مسلمانان افزودند.

 طبقاتدر برخي منابع ديگر تاريخ اسالم آمده است؛ از جمله در  طبري تاريخاين داستان غير از 
كند كه  سعد در سخن از سبب بازگشت مهاجران از حبشه از رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) روايت مي ابن

                                                

 .52حج/  .1

ما أنزل اهللا بها من سلطان إن يتبعون إال الظن و ما تهـوي األنفـس و لقـد جـاءهم مـن      ﴿. ادامة آيات و ترجمة آن چنين است: 2
و األولي و كم من ملك في السموات ال تغني شفاعتهم شيئاً إلّا من بعد أن يـأذن   ةم لالنسان ما تمني فله اآلخرربهم الهدي أ

كننـد؛ در   ؛ خدا دليلي دربارة آن نازل نكرده است. جز گمان را با آنچـه دلهـا هـوس دارد پيـروي نمـي     ﴾اهللا لمن يشاء و يرضي
ده است. مگر انسان هرچه آرزو كند خواهد داشت؟ دنيـا و آخـرت از آن خـدا    صورتي كه از پروردگار خود هدايت سوي آنها آم

رساند مگر پس از آنكه خداوند به هـر كـه خواهـد و راضـي      است. چه بسيار فرشتگان در آسمانها كه شفاعت آنها سودي نمي
  باشد اجازه دهد.

 .339و  328، ص 2، ج تاريخ طبري .3
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گاه داستان  آن». اي كاش چيزي بر من نازل نشود كه فراري شدن آنها (قريش) از من را موجب شود«فرمود: 
سعد در سبب بازگشت  مانند ابن الكاملاثير نيز در  ابن 1غرانيق تقريباً مشابه نقل طبري نقل شده است.

عجيب اينكه اين  2مسلمانان از حبشه به اين داستان همچون نقل طبري، البته به طور مختصر، پرداخته است.
  كند، وجود ندارد. موجود، كه طبري از او نقل مي اسحاق ابن سيرةداستان در 

  بررسي و نقد افسانه غرانيق

  ه خوبي هويدا است؛ زيرا:بطالن اين داستان و افسانه بودن آن ب

. در اين نقل آمده است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از ابتداي سوره شروع به خواندن كرد. در 1
  فرمايد: آغاز اين سوره مي

پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) نه گمراه شده و نه مقصد را گم كرده است. از روي هوي 
ير از وحيي كه خداوند بسيار قدرتمند به او نازل گويد؛ آنچه او آورده است غ سخن نمي

  فرموده نيست.

تواند بر معصوم اعظم و بر زبان او غلبه پيدا كند؟ اگر شيطان توانسته است بر زبان  چگونه شيطان مي
  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) غلبه يابد، بايد قدرتش شديدتر و بيشتر از خداوند باشد!

گويد كه سجدة واجب در آخرين آية اين سوره است و مطابق با نقل او بايد  ود مي. جاعل اين داستان خ2
توان پذيرفت آيات بيست و  آله) از اول تا آخر سوره را قرائت كرده باشد. آيا مي  پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و

د و هنگام قرائت يكم تا بيست و پنجم اين سوره بعد از آن زمان و براي نسخ القاي شيطان نازل شده باش
  سوره اين آيات وجود نداشته باشد؟

آله) ابتدا آية پنجاه و دوم سورة   آيد كه براي رفع اندوه پيامبر (صلي اهللا عليه و . از اين نقل چنين برمي3
حج نازل شد و سپس آيات بيست و يكم تا بيست و پنجم سورة نجم در نسخ القاي شيطان آمد؛ در حالي كه 

هاي مدني است و سالها بعد بر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نازل  مفسران سورة حج از سوره به اتفاق آراي
  گشته است.

. شيطان مطابق با آيات قرآن مجيد خود به اين امر معترف است كه بر بندگان پاك و بااخالص خداوند 4
و لَأُغْوِينَّهم ﴿كند:  وگند ياد ميراهي ندارد؛ حتي آن زمان كه به عزت خداوند براي گمراه ساختن بندگان س

تواند  در موقعيتي كه شيطان بر انسانهاي بااخالص غيرمعصوم نمي 3.﴾منْهم الْمخْلَصينَ كإِلَّا عباد أَجمعينَ
چيره شود چگونه قادر خواهد بود بر سرآمد خاليق و انبياي الهي غلبه يابد؟ و مگر نه خداوند به شيطان 

إِنَّ ﴿تو را بر بندگان با اخالص من تسلط نخواهد بود و سلطة تو بر مردم گمراه پيرو تو است: «د: فرماي مي

                                                

 .206و  205، ص 1، ج الطبقات الكبري .1

  .53و  52، ص 2، ج الكامل .2
 .83و  82؛ ص/ 40و  39حجر/  .3
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بادلَ يع سلَيك عنِ اتَّبلْطانٌ إِلَّا مس هِملَيعنَ الْغَاوِينَ كلَي ﴿و نيز  1﴾مع نُوا وينَ آملَي الَّذلْطَانٌ عس لَه سلَي إِنَّه
ي هِمبكَّلُونَرشْرِكُونَ تَوم بِه مينَ هالَّذ و نَهلَّوتَوينَ يلَي الَّذع لْطانُها س2.﴾إِنَّم  

قُريظه  همچنين بايد دانست كه محمد بن كعب قُرَظي، راوي يا جاعل اين داستان از بقاياي يهوديان بني
  3ج اسرائيليات مشهور است.است كه نزد راويان دقيق و هوشيار حديث و تاريخ به جعل و تروي

گذشته از بطالن افسانة غرانيق با تأمل در نقلهاي گوناگون شايد بتوان احتمال داد كه مقدمات اين 
اند. ترديدي نيست  داستان نشاني از حقيقت داشته است، اما با تحريف و جعل نقادان به آن حقيقت توجه نكرده

يمان آوردن قريش داشت و در اين راه چنان تالش كرد كه كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) آرزوي ا
جان خود را از شدت اندوه از  يخواه يم يگوي؛ ﴾أَلَّا يكُونُوا مؤْمنينَ كباخع نَّفْس كلَعلَّ﴿فرمايد:  خداوند به او مي

  آورند! يبه خاطر اينكه آنها ايمان نم يدست ده

قريش به رسول خدا (صلي   عباس را پيرامون پيشنهاد صلح ابن اسحاق و روايت طبري از اگر ما نقل ابن
بينيم قريش زماني به مقابله با دعوت  اهللا عليه و آله) بپذيريم و از آن سو هنگامي كه مطابق نقل تاريخ مي

پرستي و شرك نازل گشت و باورهاي آنان به  پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) برخاستند كه آياتي در مذمت بت
توانيم احتمال دهيم كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) براي جلب توجه قريش به  ش كشيده شد ميچال

اند و به طور  اسالم و جذب قلوب آنان حال كه آنان پس از سياست شكنجه و آزار مسلمانان تا حدي نرم شده
كه جو ملتهب را آرام كند و در دهند آن حضرت هم مايل باشد  اند و پيشنهاد صلح مي مستقيم با او ديدار كرده

سعد از آن  كه ابن هاي تبليغاتي عليه آنان تجديد نظر نمايد؛ چنان به چالش كشيدن باورهاي مشركان و حمله
  ».اي كاش چيزي بر من نازل نشود كه باعث فراري شدن آنها از من گردد«كند كه فرمود:  حضرت روايت مي

اي  رة كافرون، كه پاسخي منفي به اين پيشنهاد بود، فاصلهممكن است ميان پيشنهاد صلح و نزول سو
باشد و در اين مدت نيز قريش از خود نرمش نشان دهد و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نيز آياتي كه سبب 

گيري و تحريك مشركان گردد در برابر آنان نخوانده است و بدين ترتيب آرامش موقتي در مكه حاكم  موضع
توانند  ن به حبشه رسيده باشد و مهاجران هجرت اول پنداشته باشند كه با تغيير شرايط در مكه ميشده و خبر آ

  به موطن خويش بازگردند.

  هاشم مرحلة هفتم: سياست تحريم اقتصادي و اجتماعي بني

بررسي نقلهاي مختلف تاريخي بيانگر آن است كه سران قريش هنگامي كه ديدند سياست آزار و شكنجة 
مسلمانان با تدبير رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خنثي شده است و آن حضرت به تبليغ و دعوت خويش 

ل خدا (صلي اهللا عليه و دهد قتل او را قصد كردند. به نقل از يعقوبي اشراف قريش آهنگ كشتن رسو ادامه مي
                                                

 .42حجر/  .1

 .100و  99نحل/  .2

داستان غرانيق نزد عموم علماي شيعه مردود و افسانه شناخته شده است. با آنكه اين داسـتان مجعـول در برخـي منـابع مهـم       .3
تاريخي اهل تسنن آمده است، اما به وسيلة بسياري از انديشمندان سني رد شـده اسـت. بـراي اطـالع بيشـتر از نقـد افسـانة        

ـ  غرانيق نگاه كنيد به: جعفر سبحاني،  ؛ 145ـ   167، ص تـاريخ قـرآن  ؛ محمـود راميـار،   340ـ   349، ص 1، ج ديتفـروغ اب
تـاريخ  ؛ رسـول جعفريـان،   161ـ   166، ص از آغـاز تـا هجـرت    سيرة رسول اهللا (صلي اهللا عليه وآله)خويي،  عباس زرياب

  .293ـ  297، ص 1، ج (سيرة رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وآله ـ) سياسي اسالم
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آله) را داشتند و تصميم خود را نيز قطعي كرده بودند، اما ابوطالب، كه از قصد آنان آگاه شد، با سرودن اشعار 
  جانبة خود از آن حضرت و مقابله با قريش تأكيد كرد: زير بر دفاع همه

بر تو دست  ام هرگز جمع آنان (قريش) به خدا سوگند تا هنگامي كه در خاك دفن نشده
شك راست گفتي و در آن  نخواهند يافت. از روي خيرخواهي مرا دعوت كردي كه بي

  ام. امانت داشتي. دين را عرضه كردي كه من آن را از بهترين دينها دانسته

توانند رسول خدا (صلي اهللا عليه و  چون اشعار ابوطالب به گوش سران قريش رسيد و آنها دانستند كه نمي
يك  اي نوشتند مبني بر اينكه با هيچ  كند عهدنامة ظالمانه شند و ابوطالب هرگز او را تسليم آنها نميآله) را بك

هاشم خريد و فروش نكنند و با آنان ازدواج ننمايند و هيچ داد و ستدي با آنها نداشته باشند مگر آنكه  از بني
عهد و  ه قتل رسانند. قريش بر اين موارد هممحمد (صلي اهللا عليه و آله) را به قريش تسليم كنند تا او را ب

  1اي نوشتند و هشتاد مهر بر آن نهادند. پيمان شدند و آن را بر صحيفه هم

هنگامي كه قريش ديدند اصحاب رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در سرزميني «اسحاق  اما به روايت ابن
يابي آنها به پناهندگان را مانع شده و عمر  ي دستبرند و نجاش اند كه در امنيت و آرامش به سر مي فرود آمده

بن عبدالمطلب همراه با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و يارانش  ةبن خطاب اسالم آورده است و او و حمز
هاشم و  هاي قريش آشكار شده است گرد هم آمدند و توافق كردند پيماني را عليه بني هستند و اسالم در تيره

سند كه بر مبناي آن نبايد به آنها زن داد و از آنها زن گرفت و به آنان چيزي نفروخت و از مطلب بنوي بني
اي نوشتند و بر آن عهد و ميثاق بستند و در درون كعبه براي  ايشان چيزي نخريد. سپس آن را در صحيفه

  2»اطمينان خود آويختند.

يژه شكنجة مسلمانان با تدابير رسول ديدند سياستهاي مختلف آنان، به و سران قريش كه از سويي مي
آيد بلكه اسالم گسترش  تنها خللي در كار دعوت پديد نمي  شود و نه خدا (صلي اهللا عليه و آله)، خنثي مي

اي با آزادي  يابد و از سوي ديگر پيامبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) با قرار گرفتن در موقعيت حمايت قبيله مي
دهد بر آن شدند تا با تحت فشار قرار دادن خويشان و حاميان آن حضرت  ادامه مي و اطمينان به كار خود

هاشم براي بقاي خود پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) را به آنها تسليم كنند و  عرصه را چنان تنگ كنند كه يا بني
  يا همة آنان به دليل اين حمايت نابود شوند.

هاشم، همانند نقل يعقوبي، حاكي از آن است كه قريش در  يبيشتر روايات مختلف مربوط به تحريم بن
صدد قتل رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به هر قيمت بود؛ حتي از ابوطالب خواستند تا دية قتل آن حضرت 

  3را دو برابر دريافت كند و فردي غير قريشي او را به قتل رساند.

                                                

 .31، ص 2، ج تاريخ يعقوبي .1

هنگامي كـه  «سعد نيز نزديك به اين مضمون را آورده است:  . ابن334، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 375، ص 1، ج النبويه ةالسير .2
طالب و يارانش و اكرام آنان رسيد اين امر بر آنان گران آمد و بـر رسـول    به قريش خبر برخورد مناسب نجاشي با جعفر بن ابي

هاشـم در خصـوص    ) و اصحابش خشم گرفتند و بر قتل آن حضرت اتفاق كردند و پيماني بر ضد بنيخدا (صلي اهللا عليه و آله
 ).208، ص 1، ج الطبقات الكبري». (ممنوعيت ازدواج و خريد و فروش و آميزش با آنها نوشتند

فـي اختصـار المغـازي و     الدرربه نقل از:  298، ص 1، ج تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ)    .3
 .27، ص السير
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ر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) و حاميان و خويشان او بنابراين با اجراي اين سياست خطرناك قريش پيامب
  با تهديدات زير مواجه بودند:

  اي كه قاتل شناخته نشود؛ ريزي شدة رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به گونه . خطر قتل برنامه1

جانبه كه خسارتهاي مادي، روحي و  هاشم به سبب تحريمهاي همه . مختل شدن زندگاني روزمرة بني2
  رواني براي آنان در پي داشت.

  طالب زندگي در شعب ابي

خواست تا براي مقابله با اين توطئه  1هاشم آله) از بني  ديد رسول اكرم (صلي اهللا عليه و ابوطالب با صالح
  كه به نام او معروف بود گرد هم جمع شوند تا از رسول خدا  2همگي از مكه خارج شوند و در شعبي

آله) حفاظت كنند و نيز با تحريم داد و ستد فشار وارد بر آنان يكسان باشد و يك سرنوشت  (صلي اهللا عليه و
  داشته باشند.

هاشم ـ به جز ابولهب و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب ـ درخواست ابوطالب را پذيرفتند و همگي  بني
صلي اهللا عليه و آله) بوده هاشم به شعب سال ششم يا هفتم بعثت رسول خدا ( داخل شعب شدند. ورود بني

است. ابوطالب براي جلوگيري از سوء قصد به جان رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) شبها آن حضرت را در 
  داد تا در بستر پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بيارامد. خوابانيد و يا به علي (عليه السالم) دستور مي بستر خود مي

هاشم داشتند پس از  در شعب دو يا سه سال به طول انجاميد. آنچه بني هاشم و حضور آنان تحريم بني
مدتي مصرف گشت و تمامي ثروت حضرت خديجه (عليها السالم) براي تهية نيازهاي ساكنان در شعب هزينه 

گذشت، زيرا به جز در موسم حج و عمره ـ  شدگان به سختي و محنت مي شد. از آن پس كار محصور
توانستند از شعب خارج شوند و در غير از اين دو ماه جز پنهاني و با دشواري فراوان  نميالحجه و رجب ـ  ذي

شد. اين امر، كه از ديد  رسيد. كار بدانجا رسيد كه آه و نالة كودكان از بيرون شعب شنيده مي چيزي به آنها نمي
ها آذوقه بر  د، بر آن داشت تا شبناظران قريشي مخفي نبود، برخي از آنان را، كه بويي از جوانمردي برده بودن

شتر خود نهند و در نزديكي شعب شتر را رها كنند تا به داخل آن رود. ابوجهل، عاص بن وائل، نَضْر بن حارث، 
هاشم در شعب  معيط از سران مشركان قريش مراقب بودند تا از رسيدن خواروبار به بني بن ابي ةو عقب

حكيم بن حزام، برادرزادة خديجه (عليها السالم) براي امدادرساني به شعب جلوگيري كنند. يك بار هنگامي كه 
  رو شد و كار به زد و خورد كشيد. به كرد با آگاهي و ممانعت ابوجهل رو آذوقه حمل مي

                                                

مطّلب بن عبدمناف هم، كه از خويشان رسول خـدا (صـلي اهللا عليـه و     هاشم، بني . در برخي روايات آمده است كه عالوه بر بني1
  طالب درآمدند. هاشم به شعب ابي آله) بودند، تحريم شدند و آنها نيز همراه با بني

گويـد.   ها و واديهاي كوچكي است كه عـرب بـه آن شـعب مـي     الي آنها دامنه ن كه در البه. مكه شهري است با كوههاي فراوا2
مكه مملو از شعب است. طوايف مختلف ساكن در مكه هر كدام در يكي از اين شعبها سكونت داشتند؛ لذا هر شعبي را به نـام  

يوسف معروف بوده است و گويـا در عصـر    ابي طالب معرفي شده در آغاز به شعب شناختند. آنچه به نام شعب ابي آن طايفه مي
(عليـه السـالم)    شـعب علـي  هاشم خوانده شده است و در حال حاضر با نام  طالب نام گرفته و بعدها شعب بني بعثت شعب ابي

عامر قرار دارد و فاصلة تقريبي آن با كعبه بـين   شهرت دارد. اين شعب در شرق كعبة معظم، در ميان كوه ابوقبيس و شعب ابن
بـه نقـل از:    298، ص 1، ج تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا ـ صلي اهللا عليـه و آلـه ـ)    دويست تا سيصد متر است. 

معجـم  )؛ نيز نگاه كنيد به: ياقوت حمـوي،  168النبويه، ص  ةمعجم المعالم الجغرافية في السيرذيل عنوان شعب و  مكه اخبار
  .يوسف شعب ابي، ذيل واژة 3، ج البلدان
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كرد، موجب  هاشم و خطرهايي كه جان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را تهديد مي هر چند تحريم بني
صلي اهللا عليه و آله) در شعب اقامت ورزد، ولي مانع تداوم كار دعوت و تبليغ اسالم نشد؛ شد تا رسول خدا (

توانستند متعرض او شوند، از شعب  الحجه و رجب، كه مشركان نمي زيرا آن حضرت در ماههاي حرام ذي
حمايت خود  داشت و آنها را به آمدند عرضه مي آمد و دعوت خويش را بر قبايلي كه به زيارت مي بيرون مي
  كرد. دعوت مي

  شكست تحريم

هاشم اعم از  جانبة بني نشيني نكردن رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از دعوت خود و حمايت همه عقب
مسلمان و مشرك آن به رغم همة تحريمها و وارد شدن فشار تحريم بر زنان و كودكان موجب گشت كه 

خواستند به شكست خود اعتراف كنند و  شوند، اما نمي نتيجه بودن اين سياست واقف سران قريش به بي
  دانستند چه بايد كنند. نمي

سرانجام فرج حاصل شد، جبرئيل بر پيامبر نازل گشت و گفت خداوند موريانه را مأمور خوردن صحيفة 
همراه قريش ـ به جز آنجا كه نام خدا دارد ـ كرده است. آن حضرت عمويش را از اين خبر آگاه كرد. ابوطالب 

هاشم از شعب بيرون آمدند و در كنار كعبه نشستند. سران قريش نيز فراهم شدند و به  با رسول خدا و بني
آيا زمان آن نرسيده است كه عهد خويشاوندي را به ياد آوري و به قوم خود (قريش) نزديك «ابوطالب گفتند: 

صحيفه را بياوريد تا شايد فرجي و راهي « ابوطالب گفت:» ات را رها كني؟ شوي و سرسختي دربارة برادرزاده
صحيفه را در حالي كه همچنان مهرها بر آن بود آوردند. ». مهري بيابيم در صلة رحم و كنار گذاشتن بي

محمد (صلي اهللا عليه و آله) از «ابوطالب پس از آنكه بر دست نخوردن عهدنامة قريش اعتراف گرفت گفت: 
خدا موريانه را فرستاده و هر آنچه را غير نام خدا در صحيفه بوده خورده «گويد:  سوي پروردگارش به من مي

». كنيم داريم و كاري نمي از او دست برمي«سران قريش گفتند: » كنيد؟ است. اگر او را راستگو ديديد، چه مي
انصاف «گفتند: ». كنم تا به قتل رسانيد من هم اگر سخن او دروغ بود او را تسليم شما مي«ابوطالب گفت: 

گاه مهرهاي صحيفه را شكستند و ديدند موريانه جز آنجا را كه نام خدا بوده خورده  آن». دادي و خوب گفتي
ايم. در آن روز  است. قريش گفتند: اين جز سحر نيست و ما در تكذيب او هرگز مانند اين زمان جدي نبوده

يان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از شعب مردم بسياري با ديدن اين معجزه اسالم آوردند و خويشان و حام
  1درآمدند و ديگر به آن بازنگشتند.

به نقلي پس از آنكه به پيشنهاد ابوطالب صحيفه گشوده و آن معجزه ديده شد بزرگاني از قريش از جمله 
عمي، زدم بن عطعير بن ابي ةمهخْتَري بن هشام، و زاميه ديگر سران قوم را به سبب آنچه  بن األسود، ابوالب

مطَّلب رفتند و فرمان دادند تا به  هاشم و بني هاشم كردند سرزنش نمودند، سالح برگرفتند و به سوي بني با بني
هاشم را  د دانستند كه آن بزرگان بنيهاي خود بازگردند و آنها نيز بازگشتند. هنگامي كه قريش چنين ديدن خانه

هاشم و حاميان رسول خدا (صلي اهللا  آيد. خروج بني گذارند و آنها نيز كاري از دستشان برنمي بديشان وانمي
  2عليه و آله) از شعب در سال دهم بعثت بود.
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شان آن اهللا (صلي اهللا عليه و آله) و خوي بدين ترتيب اين سياست خطرناك قريش با استقامت رسول
  حضرت ناكام ماند و آنان سربلند و سرافراز به خانه و كاشانة خويش بازگشتند.

با عنايت به آنچه پيرامون سياست تحريم آمده واضح است كه اين سياست و پيامد آن ـ يعني حضور در 
و ديگر مطّلب (عموزادگان آنها)  هاشم و به نقلي بني شعب و تحمل رنج و شدائد بعدي ـ تنها شامل بني

  مسلمانان را دربرنگرفت. به گفتة اسكافي معتزلي:
اش  هاشم در شعب بودند ابوبكر با خانواده در آن حال كه علي (عليه السالم) با ديگر بني

  1برد. در آرامش و امنيت به سر مي

  مرحلة هشتم: توطئة قتل رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)

هاشم از شعب نگذشته  انة پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و بنيهنوز بيش از دو ماه از خروج سرافراز
بود كه دو حادثة تلخ و دردناك براي آن حضرت روي داد و آن رحلت ابوطالب و سپس به فاصلة سه روز بعد 
رحلت خديجه (عليها السالم) در ماه رمضان سال دهم بعثت بود. ابوطالب بيش از هشتاد سال داشت و خديجه 

ساله بود. درگذشت اين دو پشتوانة رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مصيبتي بزرگ بود. آن  65م وفات هنگا
  ».تا روزي كه ابوطالب درگذشت دست قريش از آزار من كوتاه بود«حضرت دربارة ابوطالب فرمود: 

يجه پشتوانة داخلي در حقيقت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) دو پشتوانة بزرگ خود را از دست داد. خد
  اسحاق: و ابوطالب پشتوانة بيروني آن حضرت بود. به گفتة ابن

خديجه پناه و سنگ راستي براي اسالم و ابوطالب ياور و محافظ رسول خدا 
عليه و آله) در امر دين و بازدارندة مشركان از او و پشتيبانش بود. هنگامي كه  اهللا  (صلي

تا به پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) آزار و اذيت ابوطالب درگذشت قريش جرئت يافت 
رساند؛ تا آنجا كه سفيهي از قريش بر سر راه آن حضرت ايستاد و خاك بر سر او 

  2ريخت.

  سفر به طائف

ديد كه اشراف قريش، افزون بر درماندگي در برابر منطق  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از سويي مي
اند؛ لذا از آنها نااميد شده  آورند، بلكه به دشمني و آزار و اذيت با او برخاسته سالم نمياسالم، نه تنها با لجاجت ا

بود و از سوي ديگر ابوطالب، حامي بزرگ خود را از دست داده بود. پس در پي آن برآمد تا اسالم را به 
يگاهي براي نشر و مردماني غير قريشي عرضه كند و در صورت ايمان آوردن آنها با هجرت به سوي آنان پا

گسترش اسالم بيابد؛ از اين رو به شهر طائف رفت تا قبيلة ثَقيف را، كه اكثريت مردم آن شهر را تشكيل 
دادند و حاكميت آن را به دست داشتند، به اسالم دعوت كند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در طائف با  مي

كردند،  ، پسران عمرو بن عمير ثَقفي، كه مشتركاً شهر را اداره ميسه برادر به نامهاي عبديالَيل، مسعود و حبيب
ديدار نمود و آنان را به اسالم فرا خواند، اما آنان با تندي و جسارت دعوت آن حضرت را رد كردند. پيامبر اكرم 
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ن كنند تا قريش (صلي اهللا عليه و آله)، كه از آنان نيز نااميد شده بود، درخواست كرد ديدار و دعوت او را كتما
باران او  گويي و سنگ بيشتر گستاخ نشود، اما آنان برخالف اين درخواست سفيهان و بردگان را به دشنام

  1واداشتند؛ پس آن حضرت بعد از ده روز اقامت در طائف با پاهاي مجروح از آن شهر به سوي مكه بازگشت.

ليه و آله) از طائف و رد آن از سوي قبيلة از آنجا كه قريشيان متوجه استمداد رسول خدا (صلي اهللا ع
ثَقيف شده بودند و نيز آن حضرت به سبب نداشتن ياور بانفوذي چون ابوطالب هنگام ورود به مكه با خطر 
جدي مواجه بود بيرون مكه از سه تن از سرشناسان شهر درخواست جوار كرد. اَخنَس بن شَريق و سهيل بن 

نپذيرفتند و مطعم بن عدي كه درخواست ايشان را اجابت كرد و در حالي عمرو كه درخواست آن حضرت را 
  2كه سالح خويش را برگرفته بود با پسران و برادرزادگانش آن حضرت را همراهي كردند و به مكه آوردند.

رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) از سه تن از بزرگان قريش بايد گفت اين امر » جوار«دربارة درخواست 
  از دو حالت خارج نيست:

. داستان جوار خواستن رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) در برخي منابع اصلي تاريخ اسالم، چون 1
آمده است شايد بتوان گفت وجود اين خبر در اين منابع مانند داستان  طبري تاريخو  الكبري الطبقات

يگران يا بدون بررسي و يا به نقل از راويان سعد، طبري و د غرانيق و شق الصدر از مجعوالتي است كه ابن
  پايه است. اند و از اين رو داستان از اساس بي ضعيف آورده

  شود: . در صورت صحت متن و مقبول بودن سند پرسشهاي زير مطرح مي2

الف) تربيت شدگان مكتب اسالم چون عثمان بن مظعون كه در جوار وليد بن مغيره، يكي از بزرگان 
كرد از جوار وي خارج شد و گفت كه  د با وجود اينكه اين همجواري آزار و شكنجه را از او دور ميقريش، بو

توان  گونه نيز شد. حال چگونه مي خواهد در جوار خدا باشد، اگر چه در اين راه آسيب ببيند، چه اينكه اين مي
  ند.پذيرفت رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) خود از مشركان درخواست جوار ك

ب) اگرچه ابوطالب از دنيا رفته است ولي عموهاي ديگر رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) و ديگر 
خويشان او كه با آن حضرت سختيهاي شعب را تحمل كرده و از حمايتش دست برنداشتند زنده هستند آيا 

ارد مكه شود تا قريش به آن توانست آنها را خبركند و به همراه آنان و رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) نمي
  حضرت آسيب نرساند.

در پاسخ بايد گفت: به فرض صحت روايت اوالً در مكه سابقه داشت كسي كه جانش در خطر بود و 
خواست وارد شهر شود از يكي از بزرگان قريش درخواست جوار كند. براي نمونه در نقل مربوط به مهاجران  مي

لة اول در پي شنيدن خبر اسالم آوردن قريش بازگشتند و بيرون مكه از به حبشه آمده است كه مهاجران مرح
صحيح نبودن اين خبر آگاه شدند آنگاه هر يك تحت جوار يكي از سران مكه وارد شهر شدند پس رسول خدا 

  (صلى اهللا عليه و آله) هم مطابق اين سنت رايج عمل كرده است.

اي كه تا او در  بردند به گونه سيار باال بود و از او حساب ميثانياً جايگاه و شأن ابوطالب در ميان قريش ب
(صلى اهللا عليه و آله) را پيدا نكرد آنچه مسلم است پس از   قيد حيات بود كسي جرئت تعرض به رسول خدا
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ابوطالب قريش با وجود حضور خويشاوندان پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه و آله) چون حمزه و عباس به آن 
توانستند مانند ابوطالب عمل كنند چه اينكه جايگاه و شأن او را  شدند و آنها نيز نمي ض ميحضرت متعر

هاشم مدد گيرد، تأثيري نداشت  خواست از ميان بني نداشتند. بنابراين اگر رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) مي
بدخواهانش نتوانند به او كرد از اين رو آن حضرت از سران قريش جوار گرفت تا  و قريش كار خود را مي

  تعرض كنند.

  هجرت به يثرب

به زودي فرجي حاصل شد و زمينة مهاجرت مسلمانان و يافتن پايگاهي مطمئن براي اسالم فراهم شد. 
در پي آشنايي مردم يثرب با اسالم و مسلمان شدن بسياري از بزرگان آن شهر ـ كه در سخن از هجرت 

به آن خواهيم پرداخت ـ و دعوت آنان از پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) 
گيري خود افزودند. رسول خدا (صلي اهللا عليه  براي هجرت به يثرب قريشيان از اين امر آگاه شدند و به سخت

مسلمانان گروه  1و آله) نيز مسلمانان را فرمود تا رهسپار يثرب شوند و نزد برادران انصاري خود ساكن گردند.
گروه به مدينه هجرت كردند و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در انتظار اجازة پروردگار خود براي مهاجرت 

  2بعثت آغاز شد. 13الحجه سال  به يثرب باقي ماند. هجرت مسلمانان به مدينه از ذي

اي كمتر از سه ماه  لهبعثت به انجام رسيد در فاص 13الحجه سال  چون بيعت دوم مردم يثرب در ذي
بيشتر اصحاب رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به سوي يثرب رهسپار شدند. سران قريش كه دانستند يثرب 
به صورت پايگاه و پناهگاهي براي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و ياران او در آمده است و مردم آن براي 

ت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بيمناك شدند و براي اند از هجر جنگيدن با دشمنان آن حضرت آماده
فراهم گشتند و به مشورت پرداختند. شمار  3»الندوه دار«بعثت در  14جلوگيري از آن در آخر صفر سال 

  4اند. نفر نوشته 100تا  15كنندگان در اين مجلس را از  شركت

را در آهن و زنداني كنند و در را بر او  در اين جمع پيشنهاد شد كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)
نگشايند تا همانند زهير و نابِغه، شاعراني كه با آنها چنين شده بود مرگش فرا رسد. پيشنهاد مزبور با اين ايراد 

بسا كه يكپارچه بر شما  رسد و چه رد شد كه در صورت زنداني كردن آن حضرت خبر باالخره به اصحاب او مي
  و را نجات دهند و بر شما پيروز شوند.هجوم آورند و ا

شود و انس  پيشنهاد ديگر اين بود كه او را از مكه اخراج كنند و چون در آنجا نباشد وضع مكه اصالح مي
افتد  رود و برايش چه اتفاقي مي گردد و ديگر از اينكه او كجا مي و الفتي كه ميان مردم بود به حال اول باز مي

  گرديم. شود و از او آسوده مي ما دور ميباكي نداريم؛ زيرا از 

سخني و  اي از عرب گذر كند با خوش پيشنهاد دوم نيز با اين استدالل كه او اگر اخراج شود بر هر طايفه
آورد و  كند و به ياري آنان به شما حمله مي شود و آنها را پيرو خويش مي شيريني گفتار خود بر دلها چيره مي

  يرفته نشد.كند پذ شما را مغلوب مي
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دار و شريف در ميان  از هر قبيله جواني شجاع، نسب«سرانجام پيشنهاد ابوجهل تصويب شد كه گفت: 
دهيم تا بر او بتازند و هر كدام ضربتي به وي وارد كنند تا  اي مي قومش برگزينيم و به هر يك شمشير برنده

شود و  ميان همة قبايل پراكنده مي كشته شود و همه از او آسوده گرديم. اگر چنين كنيم، خون او در
توانند با همة قبائل وارد جنگ شوند و به ناچار به گرفتن دية او تن خواهند داد و ما نيز  نمي 1عبدمناف بني
  2پردازيم. پس از آنكه همة حاضران بر اين رأي متفق شدند پراكنده گرديدند. مي

ريزي به منظور اجراي آن جبرئيل بر آن  له) و برنامهدر پي طرح توطئة قتل رسول خدا (صلي اهللا عليه و آ
حضرت فرود آمد و ضمن آگاه ساختن او از توطئة قريش فرمان هجرت را از سوي خداوند ابالغ كرد. رسول 

طالب (عليه السالم) فرمود تا در بستر او بخوابد و برد آن حضرت را  خدا (صلي اهللا عليه و آله) به علي بن ابي
  رت خود كشد.بر بدن و صو

بعثت ـ خانة رسول خدا  14از سوي ديگر قريش بنا بر تصميم خود آن شب ـ شب اول ربيع االول سال 
گاه حمله برند. هنگامي كه  (صلي اهللا عليه و آله) را محاصره كردند و منتظر ماندند تا او به خواب رود تا آن

  قريش بر در خانة آن حضرت گرد آمده بودند ابوجهل گفت:
كند كه اگر از او پيروي كنيد، پادشاه عرب و عجم خواهيد شد و پس از  د گمان ميمحم

شويد و براي شما بهشتي همچون باغهاي اردن در نظر گرفته  مرگ برانگيخته مي
كشد و پس از مرگ در آتشي كه براي  خواهد شد؛ اگر چنين نكنيد، كساني را از شما مي

  شما آماده است خواهيد سوخت.

آري «ال رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از خانه بيرون آمد و مشتي خاك برگرفت و فرمود: در اين ح
گويم و تو هم يكي از آنها هستي. آن حضرت خاك را بر سر آنها پاشيد و در حالي كه اين آيات  من چنين مي
صراط مستقيمٍ تَنزيلُ العزيزِ الحكيمِ ...  يس و الْقُرآنِ الْحكيم إنَّك لَمنَ الْمرْسلينَ علَي﴿كرد:  را تالوت مي

از ميان آنها گذشت بدون آنكه مشركان او را ببينند. مشركان هنوز به برد  3﴾فَأغْشَيناهم فَهم ال يبصرونَ
كردند و يقين داشتند كه او در زير آن خوابيده است تا اينكه كسي آمد و  پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) نگاه مي

گفت: به خدا سوگند محمد راه خود را پيش گرفت و رفت، اما آنها همچنان به خانة رسول خدا 
  گفتند: به خدا سوگند محمد خوابيده و برد را بر خود كشيده است. كشيدند و مي وآله) سر مي  عليه اهللا  (صلي

                                                

رسـانند؛ ماننـد:    هايي است كه نسبت به او مي عبدمناف نوادگان جد سوم رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و تيره . منظور از بني1
  اميه. و بني مطلب هاشم و بني بني

اسحاق در اين روايت آورده است كه شيطان به سيماي پيرمردي از اهل نَجـد   ، ابن124ـ   126، ص 2، ج النبويه ةالسيرر.ك:  .2
الندوه حاضر شد و او بود كه دو پيشنهاد را رد كرد و پيشنهاد ابوجهل را به تصويب رساند. چنين امري معقـول بـه    در جلسة دار

ا كه جلسة محرمانة سران قريش بوده است و هر كسي حق ورود نداشته است؛ پس چگونه پيري ناشـناس و  رسد؛ چر نظر نمي
گردد. و بـراي هـيچ كـس     مي كند و باز غريبه از بيابان نجد به اين جلسه درآيد و نبض آن را به دست گيرد و همه را توجيه مي

 !مورد سؤال نباشد كه وي كه بود، از كجا آمد و به كجا رفت؟
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پيامبر  السالم) از بستر  مشركان همچنان در اشتباه بودند تا اينكه صبح شد و علي (عليه
وآله) برخاست و آنان دانستند كه نقشة آنها بر هم خورده است و آن كسي كه آنها را خبر   عليه اهللا  (صلي

  1گفت. داد راست مي مي

 ةشبي را كه اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) بر جاي پيامبر آرميد و به استقبال خطر مرگ رفت، ليل
ومنَ النَّاسِ منْ ﴿المؤمنين (عليه السالم) در اين شب اين آيه نازل شد: اند. دربارة فداكاري امير المبيت خوانده

  2.﴾ف بِالْعبادئُونَفْسه ابتغَاء مرْضَات اللَّه و اللَّه ر ييشْرِ

ترين سياست قريش در برابر پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و دعوت  بدين ترتيب آخرين و خطرناك
توطئة قتل آن حضرت، به لطف و عنايت خداوند ناكام ماند و با هجرت رسول خدا  اسالمي، يعني

  عليه وآله) به يثرب ديگر دست آنان از سر مسلمانان كوتاه گرديد. اهللا  (صلي
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هجرت پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و تأسيس هشتم:  درس
  حكومت اسالمي

  درآمد

پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) در مدينه و تشكيل حكومت اسالمي تا در اين درس سخن از دوران رسالت 
رحلت و پايان رسالت آن حضرت به ميان خواهد آمد. بنابراين بايد در آغاز مقدمات هجرت پيامبر 

عليه وآله) و استقرار در مدينه و نخستين اقدامات آن حضرت مورد بحث و بررسي قرار گيرد. با  اهللا  (صلي
ه هجرت رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) به سوي يثرب صورت گرفته الزم است مختصري توجه به اينك

پيرامون يثرب از نظر وضع اجتماعي و تركيب جمعيتي آن سخن گفته شود. اين شهر داراي اكثريتي عرب 
يگر در جنگ و اي از مشكالت و رقابتها از ديرباز با يكد متشكل از دو قبيلة خَزْرج و اوس بود كه به سبب پاره

جنگ بعاث، كمي پيش از هجرت پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) پايان يافته بود.   ستيز بودند. آخرين جنگ آنها،
ها با وجود اينكه نسبت به خزرجيها در اقليت بودند به پيروزي رسيدند. در كنار اكثريت  در اين جنگ اوسي

قُرَيظه بودند. آنان نيز  نَضير و بني قينُقاع، بني سه تيرة بنيزيستند كه مركب از  عرب اقليت نيرومند يهودي مي
پيمان شده و گاه در درگيريهاي آنها وارد  به سبب وجود اختالف ميان خود با يكي از اوس و خزرج هم

آرام بود. مردم اين شهر با توجه به اينكه  شدند؛ بنابراين يثرب به سبب وضعيتي كه اشاره شد شهري نا مي
  بعاث به تازگي پايان يافته بود در انتظار فرجي بودند تا در اين شهر آرامش حاكم شود. جنگ

  آشنايي مردم يثرب با دعوت اسالمي
بنا بر نقل تاريخ نخستين كس از مردم يثرب كه با دعوت پيامبر آشنايي پيدا كرد شخصي از قبيلة اوس 

سخنان حضرت را   سفر كرده و با رسول خدا آشنا شد،د بن صامت بود كه در موسم حج به مكه  به نام سوي
شنيد آن را پسنديد و به سوي يثرب بازگشت و در جنگ بعاث كشته شد. كسان او، معتقد بودند كه سويد بر 

  آيين اسالم از دنيا رفت.

از دومين شخص جواني بود به نام اَياسِ بن معاذ از قبيلة خزرج كه همراه با هيئتي براي كمك گرفتن 
مردم مكه در رويارويي با اوس به اين شهر آمده بودند. اين فرد نيز هنگامي كه سخنان پيامبر 

وآله) را شنيد و با دعوت ايشان آشنا شد تحت تأثير قرار گرفت و دعوت حضرت را پذيرفت، اما   عليه اهللا  (صلي
وان كرد ما براي چنين امري به با اعتراض سرپرست هيئت روبرو شد تا آنجا كه به صورت او خاك پاشيد و عن

  1ايم. وي نيز اندكي پس از بازگشت از مكه در حال مسلماني از دنيا رفت. مكه نيامده

اَسعد بن زراره و فردي به نام ذَكوانِ بنِ عبد قيس دو شخصيت برجسته از قبيلة خزرج بودند كه در موسم 
ربيعه، پدر هند، همسر ابوسفيان ـ يكي از شخصيتهاي  عمره به مكه آمدند اسعد بن زراره دوست عتبة بن

منطقة «برجستة مكه ـ بود و بر او وارد شد و خواهان كمك قريش در مقابله و جنگ با اوس شد. عتبه گفت: 
شما «اسعد بن زراره گفت: ». رسيم ما از شما دور است و ما چنان دچار گرفتاري هستيم كه به كار ديگر نمي
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فردي از ميان ما «عتبه گفت: » اي هستيد؟ كنيد دچار چه گرفتاري امن الهي زندگي مي كه در كنار حرم
برخاسته كه مدعي رسالت است و ميان ما اختالف انداخته و خدايان ما را به استهزا و دشنام گرفته و جوانان ما 

 بن عبدالمطلب است كه او پسر عبداهللا«عتبه گفت: » آيا او از شما است؟«اسعد پرسيد: » را فاسد كرده است.
  ».از لحاظ شرافت در حد ميانه، اما از نظر خانوادگي از همة ما برتر است

كند و به  اسعد و ذكوان همانند ديگر مردم يثرب از يهوديان شنيده بودند كه پيامبري در مكه ظهور مي
او اكنون «عد از عتبه پرسيد: يثرب خواهد آمد و گفته بودند كه ما براي او با شما عرب خواهيم جنگيد؛ لذا اس

برد و  به سر مي شعباكنون در حجر اسماعيل است؛ چون با كسان خويش در  هم«عتبه گفت: » كجا است؟
رو شوي كه او ساحري است كه تو را دچار سحر خود  شود. مبادا با وي روبه از آنجا خارج مي موسمفقط در 

عتبه » به مكه آمدم و به ناگزير بايد خانة خدا را طواف كنم.ام و  من احرام عمره بسته«اسعد گفت: » كند. مي
  ».براي اينكه دچار سحر او نشوي در گوش خود پنبه بگذار«گفت: 

هاشم در حجر  اسعد به همراه ذكوان وارد مسجدالحرام شد و در همان حال پيامبر با گروهي از بني
صلي اهللا عليه وآله) گذشت در حالي كه پنبه در اسماعيل نشسته بود. اسعد در اولين دور طواف از پيامبر (

تر باشد. چنين خبر مهمي در  كنم كسي از من نادان گمان نمي«گوش داشت در حين طواف دوم با خود گفت: 
لذا پنبه را از گوش ». مكه باشد و من از آن آگاه نباشم تا در بازگشت به يثرب به خويشان خود اطالع دهم

». سالم عليكم«و پيامبر در پاسخ فرمود: » أَنْعم صباحاً«رفت و به رسم جاهليت گفت:  درآورد و به نزد پيامبر
آن حضرت مواردي از اسالم را بر » كني؟ اين سخن جديدي است؛ تو مردم را به چه دعوت مي«اسعد گفت: 

ا از مردم سرزمين اي پيامبر خدا! پدر و مادرم به قربانت! م«اسعد فوري اسالم آورد و گفت:  1وي عرضه كرد.
يثرب و قبيلة خزرج هستيم. ميان ما و برادرانمان از قبيلة اوس گسسته است. اگر خدا به دست تو ما را آشتي 

اين همان پيامبري است كه يهوديان انتظار «سپس به ذكوان گفت: ». دهد منّتي بزرگ بر ما خواهي داشت
  ذكوان نيز اسالم آورد.» كشند. ظهور او را مي

و از پيامبر درخواست مبلّغ كردند و حضرت نيز مصعب بن عمير يكي از جوانان مسلمان برومند را اين د
همراه آنان به يثرب روانه كرد و با تبليغات مصعب و اقدامات اسعد و ذكوان در حقيقت در مدينه خبر رسالت 

ذكوان بن عبدقيس با پيامبر هنگامي گونه كه گفته شد ديدار اسعد بن زراره و  همان 2پيامبر كامالً منتشر شد
طور كه در بحثهاي گذشته ديديم به هنگام حصر  طالب محصور بود و همان بود كه آن حضرت در شعب ابي

توانست از شعب بيرون آيد و با  هاشم در شعب پيامبر خدا (صلي اهللا عليه وآله) تنها در رجب و ذيحجه مي بني
 رويج اسالم و تبليغات بپردازد و لذا اين دو تن در چنين موقعيتي با اسالمآسودگي خاطر از مقابلة مشركان به ت

سازي براي هجرت آن حضرت از بركات  توان گفت آشنايي اهل يثرب با اسالم و زمينه آشنا شدند و مي
  هاشم در شعب بود. محاصرة بني

ج كه دو تن از آنها در نقلي آمده است كه در سال يازدهم هجرت و در موسم حج شش تن از سران خزر
اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قيس بودند به مكه آمده و در عقَبة اولي به حضور پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) 

  شرفياب شدند و رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) اسالم را به آنها عرضه كرد و همة آنها اسالم را پذيرفتند.
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  بيعت اول و دوم در عقبة اولي

ها  ها خزرجي و دو تن از آن سم حج سال دوازده بعثت دوازده نفر از مردم يثرب كه ده تن از آندر مو
اوسي بودند به مكه آمده و در عقبة اولي با وجود مقدس پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) ديدار نموده، اسالم آوردند 

نورزند، دزدي نكنند، گرد عمل شنيع ها اين بود كه به خدا شرك  و با آن حضرت بيعت كردند. مبناي بيعت آن
زنا نگردند، فرزندان خود را نكشند، به يكديگر بهتان نزنند و در امور نيك نافرماني رسول خدا 

وآله) نكنند. بنا بر قولي پيامبر مصعب بن عمير را به عنوان نمايندة خود و مبلّغ اسالم در اين   عليه اهللا  (صلي
  روانه كرد.مقطع همراه آنها به مدينه 

در سال سيزده بعثت و در موسم حج (ذيحجه) حدود پانصد نفر از اهل يثرب براي زيارت خانة خدا به 
مكه آمدند كه هفتاد و پنج نفر از آنان و از جمله دو يا سه تن زن به دور از چشم مشركان يثربي همراه خود و 

مگي دعوت پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) را نيز مشركان قريش در عقبة اولي با پيامبر مالقات كردند و ه
گونه كه از زنان و  پذيرفتند. رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) در دعوت و بيعت خود شرط كرد كه همان

كنيد مرا نيز در ساية حمايت خويش بگيريد. براء بن معرُور، يكي از بزرگان يثرب  فرزندان خود حمايت مي
سوگند به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرده است همانند فرزندان خود، تو را «حاضر در اين صحنه، گفت: 

يكي ديگر از بزرگان به نام ابوالهيثم بن تَيهان، كه بعدها از ياران برجستة حضرت علي ». ياري خواهيم كرد
ثرب با (عليه السالم) شد و در ركاب ايشان در صفين به شهادت رسيد، به پيامبر عرض كرد كه ما در ي

يهوديان پيوندهايي داريم كه با اسالم آوردن قطع خواهد شد. آيا موقعي كه خداوند به شما قدرت داد شايسته 
پيمان من «نيست ما را رها كنيد و به مكه باز گرديد. رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) لبخندي زد و فرمود: 

دارد. شما از من و من از شما هستم. با هر كس  پيمان شما است. حرمت و احترام من بستگي به احترام شما
جمع انصار حاضر جمع مردم ». كنم و با هر كس در جنگ باشيد جنگ خواهم كرد صلح كنيد صلح مي

ايم كه  پذيريم و آماده ما دعوت شما را مي«مسلمان مدينه كه در عقبة اولي جمع شده بودند يكپارچه گفتند: 
  1».اه شما فدا كنيم و اشراف و سرشناسان ما نيز در اين راه كشته شونداموال و داراييهاي خود را در ر

آنها نه خزرجي و سه ». دوازده تن را از ميان خود انتخاب نموده و به من معرفي كنيد«پيامبر فرمود: 
نان اوسي را به آن حضرت معرفي كردند. اين عده با عنوان نقيبان انصار در تاريخ شهرت يافتند كه پيامبر به آ

حواريين  طور كه همان«و سپس فرمود:  2».گذرد باشيد شما مسئول و مراقب آنچه در ميان قومتان مي«فرمود: 
دار هر پيشامدي هستيد كه در ميان قوم شما  حضرت عيسي (عليه السالم) ضامن قوم خود بودند شما نيز عهده

ا تعيين نقباي انصار آنها راهي مدينه به اين ترتيب ب». آيد و من هم خود كفيل مسلمانان هستم پديد مي
  3شدند.

بنا بر آنچه ذكر شد در عقبة اولي دو بيعت صورت گرفته است: بيعت اول بيعت دوازده نفري بود كه در 
سال دوازدهم بعثت در كنار رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) گرد آمدند و بيعت دوم در سال سيزدهم بعثت بود 
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ت ديدار كرده و اسالم آوردند. در تاريخ از اين دو بيعت با دو عنوان خاص ياد شده مسلمان با آن حضر 75كه 
به معناي بيعت زنان است، در حالي   النساء النساء خوانده شده است. بيعت   است: بيعت اول در عقبه به نام بيعت

شده است كه چون در  گذاري اين بيعت چنين گفته كه هيچ يك از آن دوازده نفر زن نبودند. در فلسفة نام
شرايط بيعت اينها سخني از جنگ و جهاد به ميان نيامده و خداوند از زنان جهاد نخواسته؛ لذا همچون زنان 

اند آنها همان شرايطي را متعهد شدند كه زنها موقع فتح مكه با پيامبر بر آن مبنا بيعت  بيعت كردند. و نيز گفته
  1كردند.

سلمان از اهل يثرب بود به واسطة تعهدي كه اهل يثرب در دفاع، جهاد و م 75اما دومين بيعت كه بيعت 
الحرب يعني   جنگ در راه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و حمايت از آن وجود مقدس سپردند به نام بيعت

  2بيعت جنگ خوانده شد.

يه وآله) و دعوت آنان از مشركان قريش متوجه حضور مسلمانان يثربي و ديدار آنها با پيامبر (صلي اهللا عل
آن حضرت براي هجرت به يثرب شدند؛ لذا ابتدا نزد آن گروه از زائران مشرك يثربي آمده و مطلب را از آنها 

گفتند؛ چون در  جويا شدند. آنان ديدار و دعوت از پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) را انكار كردند و البته راست مي
كه متوجه شدند مسلمانان يثرب با پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) چنين  همينجريان آن نبودند. مشركان قريش 

قراري گذاشته و در حال بازگشت هستند به تعقيب آنها پرداختند، اما نتواستند به آنها دست يابند جز سعد بن 
نجا كه او دو تن از آوردند، اما از آ كرده و به مكه  عباده كه بزرگ خزرج بود. آنها او را دستگير و مضروب 

بزرگان مكه را در مدينه پناه داده و در جوار خود گرفته بود آنها نيز در مقابل وي را از دست قريش نجات 
  3دادند و رها كردند تا به يثرب بازگشت.

  هجرت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)

  . ليلة المبيت1

گونه كه در سخن از آخرين مرحلة مقابلة مشركان قريش با دعوت پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) ـ  همان
 وآله)  عليه  اهللا  (صليتوطئة قتل رسول خدا ـ گفته شد سران قريش به قصد قتل آن حضرت به خانة رسول خدا 

ول ربيع االول سال چهارده بعثت از روي آوردند. پيامبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) به امر خداوند در شب ا
خانه خارج شد؛ در حالي كه دشمنان خانة آن حضرت را محاصره كرده و در صدد هجوم به آن بودند. اما با 
معجزة الهي نتوانستند وجود مقدس پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) را ببينند. آن حضرت از برابر آنان گذشت و در 

اهللا عليه و آله) با آن   كرد. ابوبكر پس از آگاهي در مورد مهاجرت پيامبر (صليمسير خود به ابوبكر برخورد 
دانست ايشان را تعقيب  حضرت همراه شد. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) براي گمراه كردن قريش، كه مي

هي مقابل اين كنند، راه جنوب را پيش گرفت و به سوي كوه ثَور حركت كرد و وارد غارِ كوه شد. به ارادة ال مي

                                                

 .356، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 75، ص 2، ج السيرة النبويهر.ك:  .1

 .97، ص 2ر.ك: همان، ج  .2

 .223، ص 1؛ الطبقات الكبري، ج 93و  90، ص 2السيرة النبويه، ج  .3
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اي كه گويا سالها كسي وارد اين غار  غار عنكبوت تاري تنيد و مرغاني جلوي ورودي غار تخم گذاشتند به گونه
  است. نشده 

از سوي ديگر، مشركان به درون خانة پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) هجوم بردند و با اميرالمؤمنين علي 
مبر و يا بردي را كه روي او بود نكشيده بودند طبق تصميمشان حمله (عليه السالم) مواجه شدند. اگر رداي پيا

شد. اما با تعجب ديدند در جاي پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله)  كردند و قطعاً علي (عليه السالم) كشته مي مي
برخي ». خواهيد مگر او را به من سپرده بوديد كه از من مي«علي خوابيده است. سراغ پيامبر را گرفتند. فرمود: 

  خواهان قتل او بودند، اما با مخالفت ديگران مواجه شدند. در تاريخ اسالم به اين شب ليلة المبيت گويند.

  . تعقيب پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)2

با آنكه در نزديكيهاي كوه ثور اثري از رد پاها نبود برخي حدس زدند شايد پيامبر وارد غار شده باشد؛ لذا 
ر غار و ورودي آن آمدند، اما با مشاهدة تار عنكبوت و آن مرغان يقين حاصل كردند كه كسي وارد غار به كنا

گفتند ابوبكر، كه همراه پيامبر بود، به شدت روحية خود را  نشده است. آنگاه كه برخي از ورود به غار سخن مي
ال ﴿حي شد كه به همنشين خود بگو: باخته، مضطرب و نگران بود. به پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) و

  و پيامبر وحي الهي را به او اعالم داشت تا آرام گيرد. ﴾تَحزَنْ إِنَّ اللَّه معنَا

مشركان قريش از آنجا بازگشتند، اما پيامبر سه روز در اين غار ماند. در اين مدت عامر بن فُهيره، غالم 
رساند.  آمد و به ايشان آب و آذوقه مي ابوبكر كه مسلمان شده بود، به بهانة چراي گوسفندان به نزديكي غار مي

ايزه تعيين كرده بودند از اين رو برخي به مشركان براي يافتن پيامبر و دستگيري وجود مقدسش صد شتر ج
يابي به اين جايزه به تكاپو افتادند تا بتوانند بر آن حضرت دست يافته و دستگيرش كنند. پس از رفع  اميد دست

برخورد. وي چون از  اُريقط ابنخطر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از غار بيرون آمد و به چوپاني به نام 
پيامبر ». كس اطالع نيابد رسانم كه هيچ من شما را از راهي به يثرب مي«ت آگاه شد گفت: مقصد آن حضر

ابوبكر هم گفت: ». به شهر برو و به علي بگو توشه و شتري براي من تهيه كند«(صلي اهللا عليه و آله) فرمود: 
». تا آنها را نزد من بياورد به دخترم اسما بگو توشه و دو شتر براي من آماده سازد و به عامر بن فهيره دهد«

  اريقط با توشه و شترها آمدند. اريقط چنين كرد و علي (عليه السالم)، عامر بن فهيره و ابن ابن

  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) سپس به حضرت علي (عليه السالم) فرمود:
ه رويم. تو به مكه بازگرد و اعالم كن محمد از شهر خارج شد ما به سوي يثرب مي

است؛ هر كس امانتي نزد او دارد يا از وي طلبكار است بيايد و امانت يا طلب خود را 
هاشم كه تمايل به هجرت  بگيرد. پس از آن دخترم، فاطمه، و مادرت و هر كس از بني

  دارد را با خود به مدينه بياور و بدان كه ديگر گزندي به تو نخواهد رسيد.

و آله) با راهنماي خود رهسپار شد و راه شمال، يعني يثرب، را پيش گاه رسول خدا (صلي اهللا عليه  آن
گرفتند. در بين راه سراقة بن مالك، كه از سوي سران مشركان مأمور رديابي آن حضرت بود، توانست پيامبر را 

مبر شناسايي كند و حضرت را تعقيب كرد اما پاي اسب او در شن فرو رفت و آن را به فال بد گرفت. وي از پيا
(صلي اهللا عليه و آله) خواست دعا كند اسبش آسيب نبيند او نيز در مقابل سفر آن حضرت را به قريش اطالع 
ندهد و چون اسبش از شن درآمد به مكه بازگشت و پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) به سوي مدينه حركت 

  كرد.
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  . ورود پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)به دهكدة قُبا3

در انتظار ورود آن حضرت به شهر خود بودند و براي استقبال از شهر خارج شدند و به  1ن يثرببزرگا
دهكدة قُبا در جنوب آمدند. بنابراين اهل قبا و مسلماناني كه به آنجا آمده بودند چشم به راه آن حضرت بودند. 

يد. مردم به استقبال او شتافتند و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در دوازده ربيع االول به محدودة قبا رس
  كنان شادي نمودند. هلهله

مدت اقامت پيامبر در قبا اختالفي است، در نقلهاي مختلف از سه روز تا بيست و سه روز ذكر شده كه 
مشهور حدود دو هفته است. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به هنگام حضور در قبا در خانة شخصي به نام كلثوم 

اقامت داشت و پس از آنكه اين فرد چند روز بعد از دنيا رفت به خانة يكي ديگر از مردم قبا به نام  بن هدم
سعد بن خيثَمه رفت و نخستين فرماني كه صادر كرد در هم شكستن بتهاي دهكدة قبا بود. اميرالمؤمنين 

هي از ضعفاي مسلمين، كه در موقعيت و گرو 2(عليه السالم) نيز امانتهاي مردم را در مكه بازگرداند و با فواطم
قبلي نتوانسته بودند همراه ديگر مسلمانان به سوي مدينه هجرت كنند، حركت كرد. اميرالمؤمنين شبها حركت 

شد تا آنكه، در حالي كه پاهايش مجروح شده بود، به قبا رسيد. به پيامبر (صلي اهللا  كرد و روزها پنهان مي مي
به سبب «گفتند: ». بگوييد علي نزد من بيايد«علي به قبا رسيده است فرمود:  عليه و آله) خبر دادند كه

پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به استقبال حضرت علي ». جراحاتي كه در پاي خود دارد قادر به حركت نيست
ت و (عليه السالم) آمد و او را در آغوش گرفت حضرت چون پاهاي مجروح علي (عليه السالم) را ديد گريس

دستي به پاهاي او كشيد كه تا هنگام شهادت دردي در پا احساس نكرد. در مدتي كه رسول خدا (صلي اهللا 
  عليه و آله) در قبا منتظر اميرالمؤمنين بود نخستين مسجد در اسالم را در منطقة قبا بنا كرد.

) به قبا و بناي مسجد در رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) پس از رسيدن اميرالمؤمنين علي (عليه السالم
اين منطقه به سوي يثرب حركت كرد. ابوبكر، همراه پيامبر (صلي اهللا عليه وآله)، در محلة سنْح، ميان قبا و 
يثرب، نزد يكي از دوستانش وارد شد. لذا از اين به بعد بيشتر زندگي ابوبكر در سنح گذشت و تنها روزهاي 

بعدها ابوبكر، مانند برخي از اصحاب ديگر، در كنار مسجد پيامبر  آمد. جمعه و ايام خاصي به مدينه مي
شد و تنها زماني كه  اي براي خود ساخت، اما زندگي او كماكان در سنح سپري مي اهللا عليه وآله) خانه  (صلي

آمد در آن خانه اقامت داشت. در سخن از وقايع روزهاي آخر عمر شريف پيامبر  به مدينه مي
وآله) و انتشار خبر ارتحال آن حضرت آمده است: هنگام رحلت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)   عليه اهللا  (صلي

حذَيفه، را نزد او فرستاد تا وي را از  ابوبكر در سنح حضور داشت و عمر بن خطاب فردي به نام سالم، غالم أبي
هللا عليه و آله) بعد از هجرت اندك سنح باز گرداند و به همين سبب بهرة ابوبكر از محضر پيامبر خدا (صلي ا

  بوده و رواياتي كه از پيامبر نقل نموده، محدود است.

                                                

  . اين شهر بعدها مدينة النبي نام گرفت.1
اند از: حضرت فاطمة زهرا (سالم اهللا عليها)، فاطمه بنت اسد ـ مادر حضـرت علـي     هاشم كه عبارت سه بانوي فاطمه نام از بني .2

  المطلب يا به روايتي فاطمه دختر حمزة بن عبدالمطلب.(عليه السالم) ـ و فاطمه دختر زبير بن عبد
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  . استقرار رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در مدينه4

خواست افتخار ميزباني پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) را خود به  هر يك از بزرگان اوس و خزرج مي
خواست بر قبيلة ديگر فخر  هايي كه ميان اين دو قبيله بود و هر يك ميدست آورد و شايد به سبب رقابت

نجار خزرج  اش از تيرة بني بفروشد، رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، به رغم تالش برخي از خويشان مادري
شتر من «كردند و اصرار داشتند كه چون پيامبر از ما است بايد بر ما وارد شود، فرمود:  كه او را همراهي مي

و پيامبر خدا (صلي اهللا » جا ساكن خواهم شد مأمور است؛ راه او را باز بگذاريد. هر جا فرود آمد من در همان
عليه و آله) با شور و شعف و هلهلة بسيار مردم يثرب كه به استقبال آن حضرت آمده بودند وارد شهر شد. شتر 

از قبيلة خزرج به نام خالد بن زيد كه بعدها به ابوايوب رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مقابل خانة جواني 
انصاري مشهور شد زانو زد و او نيز بار و بنة پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) را برداشت و به خانة خود برد. مدت 

النبي ساخته شد و در كنار مسجد  هفت ماه پيامبر در طبقة پايين خانة ابوايوب اقامت داشت تا اينكه مسجد
نزلي براي پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بنا گرديد. پس از آن رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از خانة ابوايوب م

  1به منزل خود منتقل شد.

  اقدامات مهم رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در سال اول هجرت

 النبي . بناي مسجد1

منزل ابوايوب تصميم به بناي مسجد گرفت؛ به رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) پس از استقرار در 
همين منظور زميني را كه مقابل خانة ابوايوب، متعلق به دو يتيم به نامهاي سهل و سهيل، بود به قيمت ده 

خواست آن زمين را بدون اخذ وجه در اختيار آن  دينار از قيم آنها اسعد بن زراره، خريد. با اينكه اسعد مي
پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) نپذيرفت. سپس شالودة آن را حفر كردند و بر اساس آن،  حضرت قرار دهد، اما

مسجد را به شكل مربع در ابعاد هفتاد در هفتاد يا صد زرع در صد زرع بنا كردند. هنگام بناي مسجد خود 
د را با خشت بنا نهادند و كرد. ديوارها و پي مسج پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) حاضر بود و مانند ديگران كار مي

ستونهاي داخل آن را از تنة نخل ساختند و سقف مسجد را با چوب و الياف خرما پوشاندند و سپس در مقابل 
ورودي مسجد با سنگ فضايي را فراهم كردند كه بعدها به صفه مشهور شد و محل حضور و استراحت 

ه) از اهل يثرب خواسته بودند كه مهاجران متأهل اصحاب مهاجر مجرد گشت. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آل
هاي خود بپذيرند، اما مهاجران مجرد كه شايد بيشترين اصحاب پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)  را درون خانه

  2بودند بر روي سكوي جلوي مسجد ساكن گشتند كه به اصحاب صفِّه مشهور شدند.

                                                

و  373ــ 383، ص 2، ج تـاريخ طبـري  ؛ 227ـ   237، ص 1، ج الطبقات الكبري؛ 123ـ   141، ص 2، ج السيرة النبويهر.ك:  .1
396.  

؛ الفروع من الكـافي،  396، ص 2؛ تاريخ طبري، ج 239، ص 1؛ الطبقات الكبري، ج 140ـ   143، ص 2ر.ك: السيرة النبويه، ج  .2
  .295، ص 3ش، ج ه.  1350دار الكتب االسالميه، 
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 . تشريع اذان و اقامه2

اقامه نقل شيعه و سني كامالً متفاوت و جداي از يكديگر است. به اعتقاد شيعه  در نحوة تشريع اذان و
پس از آنكه مسجد ساخته شد براي آگاه ساختن مردم از وقت نماز و حضور به هم رساندن آنان در مسجد 

به جز گويد،  اي كه امروز شيعه مي جبرئيل از سوي خداوند نازل شد و اذان و اقامه را همچون اذان و اقامه
شهادت بر واليت اميرالمؤمنين (عليه السالم) كه بعدها از باب استحباب در اذان و اقامه گفته شد، به پيامبر 
(صلي اهللا عليه و آله) وحي گرديد و آن حضرت نيز آن را به بالل آموزش دادند. بالل تا پايان عمر شريف 

  1گفت. مكتوم اقامة نماز را مي اهللا بن امرسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مؤذن آن حضرت بود و عبد

اما در منابع اهل سنت آمده است وقتي كه مسجد ساخته شد پيامبر براي آگاه كردن مردم از داخل شدن 
وقت نماز و حضور در مسجد براي نماز جماعت به فكر فرو رفت و دربارة اين امر با اصحاب مشورت كرد. 

را برافراشته كنند تا هرگاه مردم آن را ديدند يكديگر را براي نماز خبر  فردي پيشنهاد كرد هنگام نماز پرچمي
كنند. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) اين نظر را نپسنديد. ديگري پيشنهاد كرد كه بوقي را به صدا درآورند. پيامبر 

زده شود رسول خدا  (صلي اهللا عليه و آله) اين را نيز نپسنديد و فرمود شعار يهود است. پيشنهاد شد ناقوس
(صلي اهللا عليه و آله) فرمود آن نيز متعلق به مسيحيان است، حتي برخي از نقلهاي منابع سني حاكي از اين 
است كه موقتاً ناقوسي نيز ساخته شد تا اينكه يكي از اصحاب به نام عبداهللا بن زيد انصاري كه متوجه ناراحتي 

ر خواب اذان و اقامه را شنيد و روز بعد خدمت پيامبر (صلي اهللا عليه و پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) بود د
» من در بين خواب و بيداري بودم كه منادي آمد و اذان و اقامه را به من آموخت!«آله) مطرح كرد و گفت: 

ز پيش از عبداهللا بن زيد هم عمر بن خطاب اين خواب را ديده بود، ولي تا بيست روز پنهان داشت و بعد ا
چرا من را باخبر «عبداهللا بن زيد به پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) خبر داد. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: 

پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به بالل ». عبداهللا بر من پيشي گرفت و من شرم كردم«عمر گفت: » نكردي؟
بالل هم بر فراز بام مسجد رفت و اذان ». به جا آور دهد برخيز و هر دستوري كه عبداهللا بن زيد مي«فرمود: 
  2گفت!

  . پيمان همزيستي ميان مردم مدينه3

يكي از تدابير بسيار ارزنده و اساسي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) جهت حفظ و صيانت پايگاه اسالم 
توانست امنيت شهر را در هم ريزد عقد پيمان همزيستي مردم مدينه است. پس  هايي كه مي از حوادث و توطئه

گونه  اي يافت. همان حول تازهاز هجرت رسول گرامي اسالم به يثرب وضعيت شهر، از نظر تركيب جمعيتي ت
دادند و اقليتي بزرگ و صاحب نفوذ  كه قبالً گفته شد اكثريت مردم يثرب را عربهاي اوس و خزرج تشكيل مي

از يهود نيز در اين شهر ساكن بودند. اينك پس از هجرت ساكنان اصلي، مهاجران مسلمان نيز به تركيب 
نبودند؛ در بين آنان كه اكثراً از قريش بودند از اشراف گرفته  دست جميعتي آن اضافه شدند. مهاجران خود يك

                                                

؛ چـاپ  612، ص 4، دار احياء التـراث العربـي، لبنـان، بيـروت، ج     وسائل الشيعه؛ شيخ حر عاملي، 302، ص 3، ج فروع كافي .1
پندارند رسول خدا (صلي اهللا عليـه و آلـه) اذان    ، به ويژه حديث امام صادق (عليه السالم) در لعن مردمي كه ميه 1403پنجم، 

  را از عبداهللا بن زيد گرفت!
در  247، ص 3، ج أسـد الغابـه  و نيـز ر.ك:   246ـ   248، ص 1، ج الطبقـات الكبـري  ؛ 154ـ   156، ص 2، ج السيرة النبويه .2

 خن از عبداهللا بن زيد انصاري.س
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اي نيز اهل مكه نبودند، اما از مهاجران به شمار  تا برده، موالي و جوارگيرندگان، همه حضور داشتند. عده
با بستن  آمدند و با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به يثرب آمده بودند. پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) مي

اي به كار برد تا امنيت شهر يثرب كه اينك مركز اسالم گشته بود و به واسطة قدوم  اين پيمان تدبير ارزنده
خوانده شد تأمين گردد و روابط ميان پيروان اديان  النبي مدينةمبارك پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) از اين پس 

  مختلف اين شهر تعريف و قانونمند شود.

كه گفته شد پيمان همزيستي ميان مردم مدينه، يعني ميان مسلمانان اعم از مهاجر و انصار، و  طور همان
يهوديان منعقد گرديد، اما برخي نقلها حاكي از اين است كه اين پيمان ميان مسلمانان، يهوديان و اقليتي از 

يمان به روابط ميان مسلمانان و عربهايي كه هنوز بر شرك باقي بودند بسته شد. با اين حال بيشتر مفاد اين پ
  گردد. يهوديان برمي

مشركان و يهوديان مدينه با حضور پيامبر در مدينه و اقبال چشمگير تعداد قابل توجهي از بزرگان اوس و 
اي قرار گرفتند. آنان بايد از ميان دو سياست متضاد، يعني اتحاد،  خزرج به آيين او در شرايط تازه و ويژه

گزيدند. راه سوم سياست  گيري و تخاصم، يكي را برمي ستي سياسي با مسلمانان و يا كنارههمراهي و همزي
طرفي كامل بود كه به خصوص براي يهوديان جز زيان هيچ نتيجة مثبتي به دنبال نداشت. براي مشركان  بي

ترين راهي بود كه  دادن به رياست سياسي و نظامي پيامبر عاقالنه مدينه اتحاد و همزيستي با مسلمانان و تن
  كرد. تمام يا بيشتر منافع سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي آنان را تأمين مي

طبعاً براي آنان روشن بود كه اتخاذ سياست همبستگي و اتحاد سياسي و نظامي با مسلمانان ضمن آنكه 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي داد امنيت  بار با خويشاوندان خود سوق نمي آنها را به سوي درگيريهاي خشونت

رسيدند و در  آورد. در واقع آنها با چنين اتحادي به تداوم صلح و آرامش در مدينه مي آنان را نيز به همراه مي
همان حال مجبور به ترك عقايد و باورهاي ديني نبودند. عالوه بر اين آنها در پرتو اين سياست فرصت 

كردند. تمايل به اتحاد و همزيستي مشركان مدينه با مسلمانان در آغاز  انديشيدن دربارة اسالم را نيز پيدا مي
  سال اول هجرت به حدي بود كه يك سال بعد تمام آنان شرك را وانهادند و به اسالم گرويدند.

قبايل يهود يثرب نيز به رغم وحدت ديني، هرگز مجموعة سياسي و نظامي متحدي نبودند و به دليل 
  پيمان شده هايي از اوس و خزرج هم دي دروني هر كدام طي سالهاي گذشته با تيرهتعارضها و تضادهاي ج

دانستند حاكم اصلي مدينه به فرض فروپاشي قدرت مسلمانان در مدينه از سوي مخالفان  بودند، ولي مي
حاد با اوس و بيروني، يعني اشراف مكه يا بدويان، اشراف مكه خواهند بود نه يهود؛ چرا كه يهود تنها در پرتو ات

كرد. يهوديان به خوبي  برداري از تعارضات داخلي آنها با امنيت و آرامش در مدينه زندگي مي خزرج و بهره
توانستند دريابند كه حتي اگر در شرايط اتحاد با قريش و اتخاذ موضع خصمانه با مسلمانان مدام در معرض  مي

تالش فعال اقتصادي، كه رگ حياتي يهود بود، كم براي ادامة زندگي خود به خصوص  خطر نباشند دست
آرامش الزم را نخواهند داشت و همواره بايد در حالتي از خوف و نگراني زندگي كنند. بنابراين وجود اين 

ها در جامعة مدينه سرانجام به انعقاد يك پيمان سياسي، نظامي و حتي اجتماعي انجاميد و قانون اساسي  زمينه
  د كرد.خاص خود را نيز متول
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  مفاد پيمان

اي كه در مدينه خواند  بنا به نقل منابع تاريخي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) پس از نخستين خطبه
سران مهاجر و انصار، مشركان و يهوديان ساكن مدينه را احضار كرد و با مذاكراتي كه صورت گرفت پيماني 

   ترين مفاد آن به اين ترتيب است: منعقد شد كه مهم

دهند. دليل اين امر آن است كه يهوديان با وجود  . مسلمانان و يهوديان امت واحدي را تشكيل مي1
توانند در كنار خود  تحريفاتي كه در آيينشان ايجاد شده بود موحد هستند و اسالم و پيروان اديان الهي را مي

  بپذيرند.

توانند اعمال ديني  د و در كمال آزادي مي. مسلمانان و يهوديان در انجام فرائض ديني خود آزاد هستن2
  خود را انجام دهند.

شود، داراي تقدس است و هر دو طرف مسلمان و يهودي بايد حرمت  النبي حرم امن اعالم مي . مدينة3
  شكني در اين شهر خودداري كنند. آن را حفظ كنند و از خونريزي و حرمت

  يان همچون مسلمانان موظف به دفاع از شهر هستند.. اگر مدينه مورد هجوم دشمن قرار بگيرد يهود4

آمدن جنگي براي مدينه در صورتي كه طرف مقابل متجاوز نباشد  . هر كدام از دو طرف به هنگام پيش5
  بايد ديگري را در مقابله با دشمن ياري كند.

  ي خواهد شد.. به يهوديان مادامي كه به همراه مسلمانان در جهاد با مشركان حضور يابند كمك مال6

  . انعقاد قرارداد صلح با دشمن مدينه با مشورت هر دو طرف به انجام خواهد رسيد.7

. در موقع بروز اختالف ميان مسلمانان و يهوديان، پيامبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) آخرين حكَم و 8
ان مسلمانان و يهوديان را پيامبر هاي پديد آمده مي داور خواهد بود. به ديگر سخن حرف آخر در نزاعها و معارفه

  اكرم (صلي اهللا عليه و آله) خواهد زد.

كنندگان اين پيمان با يكديگر به خيرخواهي و نيكوكاري رفتار خواهند كرد و از ستمكار و  . امضا9
 گناهكار حمايت نخواهد شد. تعبير ديگر اين بند چنين است كه متخلفان از اين پيمان هرگاه ظلم و ستم پيشه

  كنند مشمول آن نخواهند شد.

شدگان از هر طرف اعم از مسلمانان و يهوديان و بازماندة مشركان و نيز نحوة  . پيرامون دية كشته10
  پرداخت و مبلغ آن نظاماتي تعيين شد.

الشأن اسالم بعد از انعقاد اين پيمان كه همة سران حاضر در اين عهدنامه آن را امضا كردند  پيامبر عظيم
بارك خود را با عنوان رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) قيد كرد و امضا نمود. يهوديها نيز خواسته يا نام م

  1ناخواسته با امضاي خود در حقيقت به رسالت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) گردن نهادند.
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  . پيمان برادري مسلمانان (عقد مؤاخاه)4

و اقدام آن حضرت براي ثبات مدينه و جلوگيري از به هم ريختن  تدبير ديگر پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)
جو اين شهر، ايجاد پيمان برادري ميان مسلمانان بود. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) با توجه به بافت ناهمگون 

يت ها و رقابتهاي پيشين از نو زنده شود و امن جمعيتي مسلمانان اين شهر كه ممكن بود ارزشهاي جاهلي، تنش
دو برادر كرد: يك تن از اشراف قريش را با بردة سابق او، يك اوسي را با  شهر به هم ريزد مسلمانان را دوبه

كشيدند، يك مهاجر را با يك انصار و ... اين برادري ديني كه  يك خزرجي، كه تا ديروز بر روي هم سالح مي
ه به كلي روابط قديم و ارزشهاي مادي و پوچ در آغاز توارث هم داشت چنان در ميان مردم مدينه جا افتاد ك

دانست. اوس و خزرجِ ديروز،  اي به فراموشي سپرده شد ديگر كسي خود را اوسي و خزرجي نمي قومي و قبيله
داده بود و از اين رو تدبير ارزندة پيامبر  انصار رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله)آميز  جاي خود را به لقب افتخار

ليه و آله) موجب گشت ميان مسلمانان، به رغم تركيب ناهمگون جميعتي يثرب انس و الفتي (صلي اهللا ع
عميق پديد آيد كه در ده سال رسالت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) در مدينه جز يكي دو مورد، كه با تحريك 

خود انصار، اوس و اي ميان مهاجران و انصار و نيز ميان  منافقان به نوعي درگيري منجر شد، هيچ مسئله
اي امر توارث ميان برادران ديني از  خزرج، پيش نيامد. البته اين نكته را بايد اضافه كرد كه سپس با نزول آيه

خواست به جهاد يا به سفري  ميان برداشته شد، اما چنان انس و الفتي ميان مردم برقرار بود كه اگر كسي مي
  1سپرد. فرزندانش را در درجة اول به برادر ديني خود ميتجارتي يا غيره رود زندگي خود و همسر و 

  ها با اسالم و دعوت اسالمي در مدينه آغاز دشمني

  قريش و مشركان باديه

با هجرت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به مدينه، قريش همچنان به عنوان دشمن اصلي پيامبر و اسالم 
(صلي اهللا عليه و آله) از رويارويي مستقيم با اسالم دور بود؛ رفت، ولي موقتاً پس از هجرت پيامبر  به شمار مي

توانست  دارد و پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) نيز نمي هر چند مسلّم بود قريش دست از مقابله با اسالم برنمي
ترين مكان باشد. بنابراين قريش به عنوان دشمن اصلي كماكان مد  پرستي در مقدس شاهد ادامة شرك و بت

نشين حجاز و نَجد و مناطق اطراف، كه دعوت اسالمي را در تضاد با آيين و  ظر بود. همچنين مشركان باديهن
  ديدند، به دشمني با اسالم و مدينه پرداختند و حكومت نوبنياد اسالمي تهديد كردند. منافع خود مي

  يهود

دشمن ديگر اسالم، كه تا آن هنگام سابقه نداشت، يهوديان و عمدتاً يهوديان يثرب، بودند. ذكر اين نكته 
كند و يهوديان انتظار  ضروري است كه در كتاب يهوديان آمده بود آخرين پيامبر در منطقة عربي ظهور مي

(صلي اهللا عليه و آله) قصد دارد به كشيدند؛ حتي به نقلي وقتي كه يهود يثرب شنيدند پيامبر  ظهور او را مي
سوي اين شهر مهاجرت كند حساس شدند و خواستند او را بيازمايند كه آيا همان پيامبر موعود تورات است يا 
خير. از اين رو بنا بر نقلي خود را به قبا رساندند و در آنجا با پيامبر ديدار نموده، سؤاالتي كردند و آنچه را كه 
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ايشان در ميان گذاشتند تا اينكه يقين حاصل كردند كه او موعود تورات است و براي اسالم  در نظر داشتند با
آوردن ابراز آمادگي كردند. منتهي شرطي كه براي پذيرش اسالم گذاشتند امتيازخواهي بود. آنان از پيامبر 

منطق آنان اين بود كه ما  انتظار داشتند كه براي ايشان نسبت به ساير پيروان خود امتيازاتي مادي قائل شود.
پرستي داشتند، لذا ما بايد  ايم؛ در حالي كه پيروان شما سابقة شرك و بت پيش از اين موحد بر دين الهي بوده

باشيم و چون پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) شرط آنان را نپذيرفت و آنها نيز اسالم   نسبت به آنان برتري داشته
خود ديدند آگاهانه در برابر اسالم موضع گرفتند و به نفي رسالت پيامبر (صلي اهللا آوردن را در تضاد با منافع 

  عليه و آله) پرداختند.

اكثريت قاطع سه طايفة   شماري از افراد فهيم يهود، كه مسلمان شدند، به اين ترتيب به جز تعداد انگشت
به پذيرش اسالم نشدند و در برابر پيامبر قُريظة ساكن در مدينه حاضر  نَضير و بني قينُقاع، بني يهودي بني

دانست به زودي  (صلي اهللا عليه و آله) موضع منفي گرفتند و كارشكنيهايي را آغاز كردند. رسول خدا مي
اي انديشيد لذا پيامبر (صلي اهللا عليه و  شوند كه براي مقابله با آنها بايد چاره يهوديان به دشمناني تبديل مي

ان همزيستي در حقيقت يهوديان را در موقعيتي قرار داد كه به دست خود براي خويش آله) با انعقاد پيم
  تضييقاتي فراهم كردند.

بايد دانست كه هر سه طايفة يهوديِ مقيم در مدينه به سبب خالفهايي كه مرتكب شدند و پيمان 
شدند و آن حضرت با هر سة همزيستي با پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) را زير پا گذاشتند از شمول آن خارج 
  اين قبايل برخورد كرد و سه غزوة پيامبر اسالم به نام اين سه تيرة يهودي است.

  منافقان

النبي) جريان نفاق بود. دربارة  گذشته از يهوديان، مسئلة خطرناك ديگر براي اسالم در شهر يثرب (مدينة
ه نام عبداهللا بن اُبي سلُولي يكي از بزرگان چگونگي پيدايش منافقان بايد گفت سركردة اين جريان شخصي ب

اي كه با هجرت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به مدينه پيدا كرده بود با اسالم  خزرج بود. اين فرد به سبب عقده
و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) دشمني ورزيد و چون فردي سياستمدار بود احساس كرد اگر دشمني خود را 

كند و اسالم نياورد مردم خواهند دانست كه او به چه سبب با پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) دشمني نموده ابراز 
هاي سخت و شديد به اسالم، با  است؛ از اين رو به ظاهر اسالم آورد، اما در باطن در صدد وارد كردن ضربه

  استفاده از موقعيتهاي مناسب بود.

وي برخالف طبيعت و نظام حاكم بر قبايل كه بايد در برابر دشمن از  دليل كينه و عقدة او اين بود كه
موجوديت قبيله در هر شرايطي دفاع كرد، حاضر نشد در جنگ بعاث، آخرين جنگي كه ميان اوس و خزرج 
درگرفت، قوم خود يعني خزرج را ياري كند. و البته او پيش از جنگ، سران خزرج را به داليلي از اين جنگ 

اشت و چون به سخن وي گوش نداند او نيز از همراهي قبيله در جنگ بعاث خودداري كرد. اتفاقاً اين برحذر د
جنگ با شكست خزرج پايان يافت و دليلي بر مدعاي عبداهللا بن اُبي شد. مدتي بعد با وجود تالش خزرج براي 

درگيريها پي برده و در پي نتيجه بودن اين  پيمان و جنگ مجدد با اوس عقالي دو طرف به بي يافتن هم
حلي بودند تا از بروز جنگ جديد جلوگيري شود. سرانجام توافق كردند فردي مرضي الطرفين را به عنوان  راه

امير و حاكم مدينه تعيين كنند و هر دو قبيله مطيع او باشند تا جلوي جنگ و خونريزي گرفته شود، اما در 
خواستند امير از  ها به سبب پيروزي در جنگ بعاث مي داشتند؛ اوسي مورد اينكه چه كسي را برگزينند اختالف
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ها پيشنهاد كردند  آنها باشد و خزرجيها به سبب داشتن اكثريت، مدعي اين امر بودند تا اينكه در نهايت اوسي
چون  خزرجي چون در بعاث به جنگ ما نيامد به عنوان امير مدينه تعيين گردد. خزرجيها عبداهللا بن اُبيكه 

عبداهللا از آنها بود از اين پيشنهاد استقبال كردند. بنابراين مقدمات حكومت عبداهللا بن اُبي نيز فراهم شد، ولي 
پيش از آنكه او به قدرت برسد بحث دعوت از پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و هجرت ايشان به مدينه 

اي در دل  اُبي برنيامدند. از اين جهت وي عقده مطرح شد و بزرگان اوس و خزرج ديگر در پي عبداهللا بن
اند كه وقتي پيامبر خدا (صلي  ديد؛ حتي نوشته گرفت و پيامبر را در واقع بر هم زنندة آمال و آرزوهاي خود مي

اهللا عليه و آله) وارد مدينه شد آن هنگام كه از جلوي خانة عبداهللا بن اُبي عبور كرد او با جسارت به پيامبر 
اند بازگرد و ديگر ما را  به سراغ آنها كه تو را فريب دادند و به اين سرزمين آورده«هللا عليه و آله) گفت: (صلي ا

يا رسول اهللا! او را معذور دار كه پيش از آمدن «سعد بن معاذ بزرگ اوس عرض كرد: ». در اينجا فريب نده
ت شما او چنين موقعيتي را از دست داده شما قرار بود كه وي رئيس بالمنازع اوس و خزرج شود ولي با هجر

  ».است

عبداهللا بن اُبي به ظاهر اسالم آورد، اما شرك و كفر در دل داشت و در صدد نابودي اسالم بود و چون از 
رفت و در نظام قبيلگي، شيوخ تأثيرگذار و مطاع بودند، بخشي از مردم با ناآگاهي از  رؤساي قبيله به شمار مي

  1د. بدين ترتيب منافقان، دشمنان خطرناك، اسالم پديد آمدند.كردن او تبعيت مي

بندي كلي دشمنان پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) و اسالم را بعد از تشكيل  بنابراين در يك تقسيم
  توان به دو دسته تقسيم كرد: حكومت اسالمي مي

نشينان  كيل شده بودند و سپس باديهاين دسته در درجة اول از قريش تش ـ دشمنان خارج از دار االسالم:1
توانستند تحمل كنند و در موارد مختلف قصد حمله به مدينه را  مشركي كه حضور اسالم را در يثرب نمي

  ها و غزوات پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) در مقابله با اين دشمنان صورت گرفت. داشتند. بخشي از سريه

از اين گروه يهوديان و منافقان موجود در منطقة حاكميت اسالم  منظور ـ دشمنان درون دار االسالم:2
كردند و درون مسلمانان  است. خطر منافقان از يهوديان بيشتر بود؛ به سبب آنكه آنان تظاهر به اسالم مي

 خواندند، اما رساندند و پشت سر ايشان نماز مي بودند، در مسجد پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) حضور به هم مي
پروراندند و به دنبال ضربه زدن به اسالم بودند. لذا در تعاليم اسالم براي مقابله و  اهداف ديگري را در سر مي

هاي اين دو دشمن خطرناك كه از درون دار االسالم قصد ضربه زدن به اسالم و مسلمين را  افشاي توطئه
معه بخوانند؛ در ركعت اول سورة جمعه، كه داشتند دو سوره نازل شد كه بسيار مستحب است آنها را در نماز ج

در افشا و رد يهوديها و كارشكنيهاي آنها بود كه با جنگ رواني بر ضد اسالم بر اتحاد و وحدت مسلمانها 
كردند، و در ركعت دوم سورة منافقون براي افشاگري حركات و اعمال كساني كه در صفوف  تزلزل ايجاد مي

  حقيقت دشمن آنها هستند و معرفي عامل دوم تفرقه مسلمين يعني منافقان.مسلمانان حضور دارند، اما در 
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  دوران پس از هجرت (تأسيس حكومت اسالمي)درس نهم: 

  ضرورت تشكيل حكومت اسالمي

تعاليم و احكام اسالم بر دو دسته است: دستة اول احكامي كه به شخص مسلمان مربوط است، اين 
كه براي رسيدن به كمال بايد تحصيل شود. ضمانت اجرايي اين احكام با احكام شامل عبادات و مراتبي است 

خود فرد مسلمان، اعتقادات و وجدان او است. دستة دوم احكام و قوانيني است كه به زندگي اجتماعي 
شود. اجراي چنين احكام و قوانيني نيازمند ايجاد حكومت است. اصوالً در جوامع بشري  مسلمانان مربوط مي

تشكيل حكومت، آن است كه نظم و انتظام امور مردم را در جامعة بشري با اعمال قانون ايجاد كند. از  هدف از
آنجا كه آيين اسالم، هم براي زندگي فردي و هم براي زندگي اجتماعي بشر است و به ارادة خداوند بايد تا ابد 

آيد، احكام و قوانين اسالم با  ني الزم ميبرقرار باشد، لذا داشتن حكومت و رهبري الهي براي اجراي قوانين دي
  شود: توجه به گستردگي خود به اقسام مختلفي به شرح زير تقسيم مي

  . قوانين مربوط به ادارة نظام اسالمي، مديريت و رهبري جامعه و وظايف مأموران و كارگزاران حكومت؛ 1

وزيع ثروت، نحوة دريافت مالياتها، . قوانين مربوط به مناسبات اقتصادي، درآمدهاي حكومت، اَشكال ت2
  مالكيت و شكلهاي مختلف آن، خريد و فروش، وام گرفتن و غيره؛

  . قوانين مربوط به مسائل حقوقي و جزايي، مانند: اقامة حدود، قصاص، ديات و تعزيرات؛3

روابط با . قوانين مربوط به مناسبات خارجي، مانند: مقررات مربوط به سفيران و هيئتهاي نمايندگي و 4
  اهل كتاب و مردم خارج از دار االسالم؛

. قوانين مربوط به امور نظامي، مانند: قواعد مربوط به صحنة جنگ، بعد از جنگ، صلح، متاركة جنگ، 5
  1غنائم، اسراء، فديه، مرزداري و امثال آن؛

  وق والدين و غيره؛. قوانين مربوط به مناسبات خانوادگي، مانند: ازدواج، طالق، ارث، حقوق اوالد، حق6

  . قوانين مربوط به امور فرهنگي، مانند: آموزش، حقوق معلم، تعهدات فرهنگي و غيره؛7

اي از قوانين است، لذا نيازمند حكومتي است كه بتواند اين قوانين و  دارندة مجموعه بر از آنجا كه اسالم، در
شود، بايد آن را اداره كند. از اين رو  ناميده مي مقررات را پياده كند و رهبري الهي، كه در لسان ديني ما امام

رسول مكرم اسالم (صلي اهللا عليه و آله)، كه صاحب شريعت است، پيشوا و امام امت نيز هست؛ يعني در كنار 
  گردد. دار است. با اين توصيف ضرورت تشكيل حكومت اسالمي مشخص مي رسالت، امامت را هم عهده

  س�مجايگاه جنگ و نبرد در صدر ا

يك بعد از شئوني كه رهبري اسالم بر عهده دارد، امور نظامي و فرماندهي مجاهدان مسلمان است، كه 
  به سبب حجم زياد آن در دوران تشكيل حكومت اسالمي، بخشهاي مهمي از تاريخ اسالم را شكل داده است.

ن اسالم با زور و شمشير اند كه دي برخالف آنچه دشمنان اسالم در طول تاريخ در صدد القاي آن بوده
پيش رفت، بايد گفت كه اسالم در حقيقت دين صلح و صفا و آرامش است. دين مقدس اسالم به نرمش، 
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سازي، بهزيستي و همزيستي تأكيد كرده و از جدال، نزاع، كشمكش و درگيري نهي كرده است.  موعظه، انسان
ر مكه اقامت داشت، با حكمت و موعظة حسنه و گفتگوي لذا پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، تا زماني كه د

  فرمايد: باره مي كرد. خداوند در اين نرم مردم را به دين خدا دعوت مي

   1﴾أَحسنُ يه يمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و جادلْهم بِالَّتبِالْحكْ دع إِلَي سبِيلِ ربكاُ﴿
اي] كه نيكوتر  پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه ا حكمت و اندرز نيكو به راهب

  .مجادله نماي ،است

بيشترِ آياتي كه در مكه نازل شده، در همين راستا است. دقت در اين آيات بيانگر اين است كه اسالم در 
اي داد، بلكه عذاب را به دني برد و شدت عمل به خرج نمي مكه در برابر مخالفان خود دست به شمشير نمي

كرد. اما پس از آنكه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مجبور به هجرت شد و با همكاري و  ديگر محول مي
استقبال مردم مدينه، حكومت اسالمي تأسيس كرد، دشمنان اسالم، به ويژه قريش، در صدد نابود كردن آئين 

ينه به لشكركشي و تحركات نظامي گونه كه در ادامه خواهيم گفت، در اطراف مد آن حضرت برآمدند و همان
گذاشت، بلكه بايد در برابر تحركات نظامي دشمن  پرداختند. بنابراين اسالم هم نبايد دست روي دست مي

داد. آياتي در اين زمينه نازل شد و به پيغمبر و مسلمانان دستور داد كه به موقع در مقام  العمل نشان مي  عكس
دام كنند و نگذارند كه دشمن خود را تقويت كرده و بر مسلمانان برتري عقب راندن مشركان و دفع كفار اق

  فرمايد:  يابد. از اين رو خداوند در قرآن كريم مي

﴿كمودع و اللَّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَي ن رِّباطم ةٍ وّنْ قُوتُم متَطَعا اسم موا لَهدأَع و و 
   2﴾دونهِم ال تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهمآخَرِينَ منْ 

هاي آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات]، دشمن  و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب
شناسيدشان و خدا  يخدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگري را جز ايشان ـ كه شما نم

  شناسد ـ بترسانيد. يآنان را م

هاي متعددي  ها و سريه در تاريخ صدر اسالم و دوران رسالت نبوي در مدينة منوره، غزوه با توجه به اينكه
رخ داده است، لذا بايد ديد كه اسالم در چه مواقعي جنگ را پذيرفته و به عنوان راه حل نهايي آن را مطرح 

بر (صلي اهللا عليه و آله) يابيم كه عمدة جنگهايي كه به وجود مقدس پيغم كند؟ با توجه به آيات قرآني درمي مي
هايي  ها و اتحاد تحميل شد، جنبة تدافعي داشته است؛ يعني دشمن در صدد حمله بر آمده يا قصد ايجاد معاهده

جمعي و متحد به مدينه حمله آورند، لذا پيامبر بزرگوار اسالم  بر ضد مسلمانان داشته است، تا به طور دسته
كه آن حضرت از  يابي دشمن به اهداف خود شود. بنابراين همين دست شد، تا مانع العمل مي مجبور به عكس

كرد و به فرماندهي خود يا  شد، مسلمانان را بسيج مي حركت دشمن يا قصد آنها براي حمله به مدينه آگاه مي
شتافت. حتي هنگامي كه مسلمانان براي دعوت مشركان به اسالم، به قبايل  يكي از اصحاب به مقابله مي

كرد و  شدند، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) آنها را از اينكه آغازگر جنگ باشند، نهي مي اعزام مي مختلف
داد كه ابتدا بايد به  داشت، فرمان مي اصحابي را كه براي دعوت قبايل به اسالم و شكستن بتها اعزام مي
گاه با آنان  در صدد مقابله برآمدند، آن توحيد و نبوت دعوت كنند و چنانچه نپذيرفتند و به لجاجت ادامه داده و

                                                

  .125نحل/  .1
 .60انفال/  .2
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اي از اين موارد، مأموريت تبليغ حضرت اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) در يمن است.  بجنگند. نمونه
اميرالمؤمنين (عليه السالم) به دستور پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) با سيصد نفر به منظور تبليغ اسالم به يمن 

ه با يكي از قبايل مهم يمن مواجه شد و آنها را به توحيد و نبوت و معاد دعوت كرد و آنان رفت، اما بعد از آنك
نه تنها نپذيرفتند، بلكه با باراني از تير و سنگ او را پاسخ دادند، به ناچار با آنها وارد جنگ شد و پس از آنكه 

  آوردند.اي از آنها را كشت، بقيه در برابر اسالم سر تسليم و تعظيم فرود  عده

  موارد جواز جنگ از ديدگاه اسالم

مطابق آيات قرآني، جنگ، تنها در چند مورد تجويز شده و به عنوان راه حل نهايي معرفي شده است كـه ايـن   
  موارد به شرح زير است:

  اند. . نبرد با كساني كه به جنگ با اسالم برخاسته1

﴿قَاتينَ يالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَات ينَوتَدعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهتَدال تَع و 1﴾لُونَكم   
جنگند، بجنگيد، ولي از اندازه درنگذريد، زيرا  يكه با شما م و در راه خدا با كساني

  . دارد يخداوند تجاوزكاران را دوست نم

كرد، چرا كه خدا  يعني حتي در همين جنگ با دشمنان خدا و اسالم نيز نبايد از حد و حدود تجاوز
  متعديان را دوست ندارد. 

   2﴾أُذنَ للَّذينَ يقَاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا و إِنَّ اللَّه علَي نَصرِهم لَقَديرٌ﴿
كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت [جهاد] داده شده است، چرا كه مورد ي به كسان

  ست.ا آنان سخت توانااند و البته خدا بر پيروزي  ظلم قرار گرفته

  . جنگ براي از ميان بردن فتنه2

و قَاتلُوهم حتَّي ال تَكونَ فتْنَةٌ و يكونَ الدينُ للَّه فَإِنِ انْتَهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَي ﴿
   3﴾الظَّالمينَ

اي نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه
  داشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست.بر

  . دفاع از مستضعفان در برابر مستكبران3

و ما لَكم ال تُقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستَضْعفينَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الْوِلْدانِ الَّذينَ ﴿
الظَّالمِ أَهلُها و اجعل لَّنا من لَّدنْك ولياً و اجعل لَّنَا من يقُولُونَ ربنا أَخْرِجنَا منْ هذه الْقَرْيةِ 

   4﴾لَّدنْك نَصيراً
                                                

 .190بقره/  .1

  .39حج/  .2
  .193بقره/  .3
 .75نساء/  .4
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جنگيد؟  يو چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و كودكان مستضعف نم
بيرون بِبر، اند  پيشه پروردگارا، ما را از اين شهري كه مردمش ستم گويند: يهمانان كه م

  و از جانب خود براي ما سرپرستي قرار ده و از نزد خويش ياوري براي ما تعيين فرما.

  شكني دشمن و آغازگري عداوت با مسلمانان . جنگ در برابر پيمان4

فْرِ إِنَّهم ال أَيمانَ و إِن نَّكثُوا أَيمانَهم مّنْ بعد عهدهم و طَعنُوا في دينكم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْك﴿
م كُلَهم لَعلَّهم ينْتَهونَ أَال تُقَاتلُونَ قَوماً نَّكثُوا أَيمانَهم و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِ و هم بدؤُ

   1﴾أَولَ مرَّةٍ
و اگر سوگندهاي خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند، 

با پيشوايان كفر بجنگيد، چرا كه آنان را هيچ پيماني نيست، باشد كه [از پس 
چرا با گروهي كه سوگندهاي خود را شكستند و بر آن شدند  شكني] باز ايستند. پيمان

بار [جنگ را] با شما آغاز  [خدا] را بيرون كنند، و آنان بودند كه نخستين  ةكه فرستاد
  جنگيد؟ يكردند، نم

  از ميان بردن شرك. جنگ براي 5

لَّ مرْصد فَإِنْ فَاقْتُلُوا الْمشْرِكينَ حيثُ وجدتُّموهم و خُذُوهم و احصرُوهم و اقْعدوا لَهم كُ﴿
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَها الزَّكاةَ فَخَلُّوا سآتَو الةَ ووا الصأَقَام وا و2﴾تاب   

بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر  ،كجا يافتيد مشركان را هر
گاهي به كمين آنان بنشينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند،  كمين

  مهربان است. ةراه برايشان گُشاده گردانيد، زيرا خدا آمرزند

  . جنگ به سبب تبعيد مسلمانان از وطن6

   3﴾تلُونَ قَوماً نَّكثُوا أَيمانَهم و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِأَال تُقَا﴿
[خدا] را بيرون  ةچرا با گروهي كه سوگندهاي خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاد

  جنگيد؟  ، نميكنند

  فرمايد:  آية ديگري در اين رابطه مي

   4﴾اللَّه و قَد أُخْرِجنَا منْ ديارِنَا و أَبنَائنَاقَالُوا و ما لَنَا أَلَّا نُقاتلَ في سبِيلِ ﴿
چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از [نزد] فرزندانمان بيرون رانده  گفتند:

  ايم. شده

  همچنين اين آيات نيز بر اين معني داللت دارد: 

                                                

 .13و  12انفال/  .1

 .5توبه/  .2

 .13توبه/  .3

 .246بقره/  .4
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و إِنَّ اللَّه علَي نَصرِهم لَقَديرٌالَّذينَ أُخْرِجوا منْ ديارِهم أُذنَ للَّذينَ يقَاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا ﴿
نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَنْ يرِ ح1﴾بِغَي   

كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت [جهاد] داده شده است، چرا كه مورد ي به كسان
كه به  همان كساني ست.ا ان سخت توانااند، و البته خدا بر پيروزي آن ظلم قرار گرفته
گفتند:  يهايشان بيرون رانده شدند. [آنها گناهي نداشتند] جز اينكه م ناحقّ از خانه

  .ستا پروردگار ما خدا

بنا بر آنچه ذكر شد، اسالم جنگ را با عنوان راه حل آخر، و نه نخستين راهكار، در مواجهه با دشمن 
حدودي كه در جنگ و كشتن دشمن از حد عدالت خارج نشده و متعدي و  مجاز شمرده است، آن هم با حد و

  2متجاوز نشوند.

  غزوه و سريه

جنگهايي كه در عهد رسالت رسول مكرم اسالم به وقوع پيوست و حوادث نظامي مختلف اين دوران با 
الح براي دو واژة غزوه و سريه معرفي شده است. غزوه در لغت به معني مطلق جنگ است، اما در اصط

گرفت و خود  تحركات نظامي و بسيج نيروهايي كه در عهد رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) صورت مي
ها به غلط  شود كه طبيعتاً فرماندهي هم با ايشان بود. در برخي ترجمه حضرت در آن حضور داشتند، اطالق مي

به نقل مورخان مشهور، در عهد رسول اكرم  از غزوه به طور كلي با عنوان جنگ ياد شده است، در حالي كه بنا
كه از اين تعداد تنها نُه مورد به جنگ و خونريزي منجر  3غزوه رخ داده است، 27يا  26(صلي اهللا عليه و آله) 

شده و در دو سوم آنها جنگ و خونريزي نبوده است. لذا ترجمة غزوه به جنگ كامالً اشتباه است و بهتر آن 
تحركات نظامي و بسيج نيروهاي مسلمان با حضور و فرماندهي رسول «ه گفته شود: است كه در تعريف غزو

  »شود. اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، خواه به جنگ بينجامد يا جنگي در آن رخ ندهد، غزوه ناميده مي

كنند، اما در اصطالح به تحركات نظامي يا  ها حركت مي شود كه شب اي گفته مي سريه در لغت به دسته
اطالعاتي يا بسيج نيروهاي مسلمان براي حضور در مأموريتي كه رسول مكرم اسالم (صلي اهللا عليه و آله) 

ها يكي از اصحاب فرماندهي عمليات را از  شود. در سريه كرد و خود در آن حضور نداشت، اطالق مي تعيين مي
 82و  66، 48، 35ها را به اختالف  ريهسوي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بر عهده داشت. مورخان، تعداد س

   4اند. مورد ذكر كرده

                                                

  .40و  39حج/  .1
و  1366اين مبحث برگرفته از جزوة تاريخ اسالم (متن درسي دانشگاه امام صادق (عليه السالم))، استاد علـي دوانـي در سـال     .2

  است. 394ـ  408تاريخ سياسي اسالم (سيرة رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله))، ص 
اند، غزوة خيبـر و غـزوة وادي القُـراء را يـك      مورد ذكر كرده 26اهللا عليه و آله) را مورخاني كه تعداد غزوات رسول اكرم (صلي  .3

  .5، ص 2، ج الطبقات الكبريك:  . غزوه قائل هستند. ر 27اند، به  اند و آنهايي كه اين دو را تفكيك كرده مورد انگاشته
مأموريتهايي را كه حضرت مثالً به يك، دو يـا سـه نفـر محـول     شود كه برخي از مورخان،  . اين اختالف عمدتاً از آنجا ناشي مي4

اند، لـذا تعـداد آنهـا     رسيده است، برخي نيز مثالً پنج نفر را سريه ندانسته 82اند، لذا عدد آنها به  اند، نيز سريه حساب كرده كرده
عات را بـه عنـوان سـريه حسـاب     اند و مأموريتهاي كسب اطال هاي نظامي را لحاظ كرده كمتر شده است. برخي نيز فقط جنبه

  تقليل يافته است. 48يا  35اند، لذا عدد آن به  نكرده
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اي كه  اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه غزوات رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) يا به نام منطقه
رويارويي در آن پيش آمده شناخته شده است، مانند: غزوة خيبر، غزوة تبوك و غزوة طائف، يا به نام قبيلة 

قُرَيظه و  نَضير، بني قَينُقاع، غزوة بني كه با آنان مواجه شدند، خوانده شده است، مانند: غزوة بنيدشمناني 
شوند،  اي دارند، بدين ترتيب كه يا به نام فرماندة سريه خوانده مي گذاري دوگانه ها نيز نام الْمصطلق. سريه بني

اي با دو نام ذكر  نطقة حضور سپاه اسالم. در برخي موارد نيز سريهمانند: سرية حمزه و سرية عبيده، يا به نام م
  شده است كه يكي به نام فرمانده و يكي هم به نام منطقه است.

هاي نخستين اسالم، به علت حضور نيروهاي دشمن در محدودة دار  بايد دانست كه بيشتر غزوات و سريه
كردند، به فرمان  جاري دشمن كه از محدودة مدينه عبور مياالسالم، يعني مدينة النبي، يا تعقيب كاروانهاي ت

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) رخ داده است. از آنجا كه بيشتر سران قريش به امر تجارت اشتغال داشتند و 
ه كرد، لذا پيامبر اسالم (صلي اهللا علي ترين راه تجارتي شمال ـ جنوب از حاشية مدينه عبور مي ترين و امن كوتاه

كن كردن شرك و آزادسازي  خود، كه همانا ريشه  و آله) براي آنكه به قريش بفهمانند كه او از هدف اصلي
برد. عالوه بر آن، چون  است، به كاروانهاي تجاري قريش حمله مي  خانة مقدس كعبه بود، منصرف نشده

(صلي اهللا عليه و آله) با تهديد قريش خانه و اموال مسلمانان مهاجر را مصادره كرده بودند، لذا رسول خدا 
  كرد. كاروانهاي آنان، مقابله به مثل مي

  حوادث و وقايع مهم سال اول هجرت
ها را ندارد، لذا فقط به بحث دربارة  از آنجا كه اين درس گنجايش بحث در مورد تك تك غزوات و سريه

اند و يا رهنمودهايي از سيرة  بسزايي داشتهشود كه در تاريخ اسالم تأثير  آن دسته از غزوات و سرايا پرداخته مي
ترين روياروييهاي  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) كه در آنها براي مسلمانان در همة اعصار وجود دارد. مهم

  نظامي مسلمانان با كفار در سال اول هجرت پيامبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) به شرح زير است:

  سرية حمزة بن عبدالمطلب

ه پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كارواني از قريش، با بيش از سيصد نفر همراه، به ب
فرماندهي ابوجهل در حال عبور از محدودة مدينه هستند. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) عموي خود حمزه را با 

ياي سرخ با دشمن مواجه شدند. با اي به نام عيص در ساحل در سي مهاجر به سوي آنها فرستاد كه در ناحيه
اينكه تعداد آنها با مسلمانان قابل قياس نبود، اما مسلمانان آمادة درگيري بودند، ولي با وساطت فردي به نام 
مجدي بن عمرو جهني، كه هم با مسلمانها و هم با قريش روابطي داشت، اين رويارويي به زد و خورد 

ا بازگشتند. با انجام اين سريه اين نكته براي مشركان قريش هويدا شد كه ج نينجاميد و دو طرف از همان
اند. افراد اين سريه همه از مسلمانان مهاجر بودند و  مسلمانان پس از هجرت، آمادگي رويارويي نظامي يافته

دم يثرب در خواست به قريش بفهماند كه آن حضرت به ياري مر پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) با اين اقدام مي
  1برابر قريش نايستاده است.

                                                

الطبقـات  ؛ 6، ص 1، محمد بـن عمـر واقـدي، ترجمـه: محمـود مهـدوي دامغـاني، ج        مغازي؛ 245، ص 2، ج السيرة النبويه. 1
  .404، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 6، ص 2، ج الكبري
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  سرية عبيدة بن حارث

اين سريه يك ماه پس از سرية حمزه، در شوال سال اول اتفاق افتاد. برخي از منابع در تقدم و تأخر اين 
سيد دو سريه با هم اختالف دارند. سبب وقوع اين سريه آن بود كه به پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر ر

جهل به محدودة دار االسالم وارد  كه حدود دويست نفر از مشركان به فرماندهي ابوسفيان يا عكرَمة بن ابي
العمل نشان داد و حدود شصت نفر از مهاجران را به  اند. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) به سرعت عكس  شده

اي  مصاف آنها اعزام داشت. دشمن تا ناحيه فرماندهي عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب ـ پسرعموي خود ـ به
به نام دشت رابِغ در منطقة قُديد پيشروي كرده بود. مسلمانان در اين ناحيه با آنها مواجه شدند. نزديك بود 

داري دو طرف برخوردي پيش نيامد. در اين سريه دو تن از مسلماناني  ميان آنها جنگ درگيرد، اما با خويشتن
خود را مخفي كرده و با گروه مشركان به اين منطقه آمده بودند، از فرصت استفاده كرده، به  كه در مكه ايمان

مسلمانان پيوستند. يكي از اين دو تن مقداد بن عمرو بحراني بود كه بعدها از اصحاب برجستة پيغمبر (صلي 
زْوان بود، كه در زمان خليفة دوم از اهللا عليه و آله) و اميرالمؤمنين (عليه السالم) شد. و ديگري عتْبة بن غَ

  1فرماندهان برجستة نظامي مسلمانان شد.

  وقّاص سرية سعد بن ابي

 21يا  20وقاص را با  پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) يك ماه بعد از سرية عبيدة بن حارث، سعد بن ابي
م اين نكته به دشمن بود كه در صورت نفر به تعقيب كارواني از قريش اعزام داشت. اين حركت براي تفهي

وقاص و  العمل و مقابله به مثل مسلمانان مواجه خواهند شد. سعد بن ابي تجاوز به دار االسالم، با عكس 
اي به نام خَرّار پيش رفتند و چون پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرموده بود از  نيروهاي تحت امر او تا منطقه

  2بدون برخورد با دشمن به مدينه بازگشتند.آنجا جلوتر نروند، لذا 

  حوادث و وقايع مهم سال دوم هجرت

  . غزوة اَبواء (ودان)1

به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كه كارواني از قريش در حال گذر است. آن حضرت 
كه منطقة  3اَبواء، اي به نام نخستين بار خود با گروهي از اصحاب به سوي دشمن حركت كرد تا به منطقه

  شد، رسيد، اما برخوردي پيش نيامد و به مدينه بازگشت. عمومي آن ودان خوانده مي

                                                

  .404، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 7، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 7، ص 1، ج ازيمغ؛ 241، ص 2، ج السيرة النبويه. 1
هشام اضافه كـرده اسـت    هاي بواط و ذوالعشَيره آورده و ابن اسحاق اين سريه را بعد از غزوه (ابن 251، ص 1، ج السيرة النبويه .2

  .7، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 7، ص 1اند.) مغازي، ج  كه برخي از اهل علم اين سريه را پس از سرية حمزه ذكر كرده
جـا بـه خـاك سـپرده      لي اهللا عليه و آله) در آن ناحيه از دنيا رفت و در همان. ابواء همان مكاني است كه مادر بزرگوار پيغمبر (ص3

  شد.
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اي از قبيلة كنانه بود، پيمان بست كه بر ضد  ضَمرِه، كه تيره اي به نام بني در پي اين غزوه، پيغمبر با قبيله
م ياري ندهند. غزوة ابواء در ماه صفر سال دوم بندي نكنند و كسي را به منظور مقابله با اسال آن حضرت دسته

  1اتفاق افتاد. مدت غيبت آن حضرت از مدينه پانزده شب بود.

  . غزوة بواط2

اين غزوه در ربيع االول سال دوم اتفاق افتاد. به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كاروان 
ة بن خَلَف ـ يكي از سران قريش ـ همراه با صد مرد شتر است و توسط اُمي 2500بزرگي از قريش، كه داراي 

شود، در حال عبور است. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) با گروهي از مسلمانان به سوي اين كاروان  همراهي مي
كوهي در ناحية خُشُب يا كوه رضْوي است پيش رفتند، ولي  اي به نام بواط، كه رشته حركت كردند و تا ناحيه

  2شمن برخورد نكردند از آنجا بازگشتند.چون با د

  . غزوة بدر اولي3

اين غزوه در ربيع االول سال دوم و پس از غزوة بواط اتفاق افتاد. علت وقوع اين غزوه آن بود كه يكي از 
اشرار و سارقان منطقه، به نام كرْز بن جابر فهري، اقدام به ربودن تعدادي از احشام مردم مدينه كرد. پيامبر 

العمل نشان  گونه كه در برابر دشمن بزرگ و اصلي خود، يعني قريش، عكس  اكرم (صلي اهللا عليه و آله) همان
داد، در مقابله با اين اشرار هم موضع گرفت و گروهي از مسلمانان را بسيج كرد و به تعقيب آنان پرداخت و  مي

كرد. با وجود آنكه رسول خدا (صلي اهللا تا منطقة بدر پيش رفت و مسيري طوالني را در تعقيب اشرار طي 
عليه و آله) به آنها دست نيافت، اما درس بزرگي به اشرار و افراد مجرم داد تا بدانند امنيت دار االسالم براي 

گونه كه با دشمنان اصلي مواجه  اي اهميت دارد كه خود براي مقابله با آنها، همان رهبري اسالم به اندازه
اندازي  كند. بدين ترتيب از اين به بعد نه تنها كرز بن جابر، بلكه ديگر اشرار نيز جرئت دست شود، اقدام مي مي

به مدينه و بر هم زدن امنيت اين شهر را نداشتند. اين اقدام رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) باعث شد كه 
ن است نيروهاي اسالم در كرد هر آن ممك كرز بن جابر از آن پس احساس امنيت نكند. او پيوسته گمان مي

تعقيب وي بر سرش ريخته و او را از پاي درآورند. لذا پس از مدتي براي رهايي از اين وضع و ايجاد امنيت 
  3براي خود، به مدينه آمد و در حضور پيامبر اكرم اسالم آورد و امنيت خود را تضمين كرد.

  ـ غزوة ذوالعشَيره4

و به منظور حمله به كاروان تجاري قريش اتفاق افتاد. پيغمبر (صلي اين غزوه در جمادي االول سال دوم 
اي به نام سقْيا پيش رفتند، اما چون  اهللا عليه و آله) با گروهي از مسلمانان در تعقيب اين كاروان تا ناحيه

                                                

  .407، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 8، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 8، ص 1، ج مغازي؛ 241، ص 1، ج السيرة النبويه. 1
  .407، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 8، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 8، ص 1، ج مغازي؛ 248، ص 1، ج السيرة النبويه. 2
 أسـد ؛ 407، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 9، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 9، ص 1، ج مغازي؛ 251، ص 2، ج السيرة النبويهك:  . . ر3

  .468، ص 4، ج الغابه
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اي به  قبيله كاروان را نيافتند به سوي مدينه بازگشتند. در خالل اين غزوه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) با
  1ضَمرِه بوده و با آنان همكاري داشتند، قرارداد صلحي منعقد كرد. پيمانان بني مدلج، كه از هم نام بني

  . سرية عبداهللا بن جحش (سرية نَخْلَِه)5

پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) عبداهللا بن جحش، پسرعمة خود، را در رأس هشت يا به روايتي يازده 
هاي قبلي با آگاهي دشمن به  ها و غزوه از اصحاب به مأموريتي اعزام داشت. ظاهراً با توجه به اينكه سريهنفر 

رسيد، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)  نتيجه نرسيده بود و احتماالً توسط جاسوساني خبر به دشمن مي
ور داد تا آن را الك و مهر كنند. سپس مأموريت عبداهللا بن جحش و افراد تحت امر او را مكتوب كرد و دست

عبداهللا و افرادش » دو روز كه از مدينه دور شدي نامه را باز كرده و طبق دستور عمل كن.«به عبداهللا فرمود: 
در رجب سال دوم به اين مأموريت رفتند. وي پس از آنكه نامة پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را گشود، مشاهده 

اهللا عليه و آله) دستور داده است كه او به ناحية نَخْلَه ـ ميان مكه و طائف ـ رفته و در  كرد كه پيامبر (صلي
  آوري كرده و به آن حضرت اطالع دهد. آنجا در كمين و انتظار كاروان قريش بماند و اخبار آنها را جمع

لذا رسول خدا (صلي اهللا  اي دور از دار االسالم بود، از آنجا كه اين مأموريت در قلمرو مشركين و در ناحيه
ترتيب مخفي كرد تا جاسوسان   عليه و آله) براي اينكه خطري متوجه افراد سريه نباشد، مأموريت را بدين

  متوجه مقصد نيروهاي اسالم نشوند. 

عبداهللا بن جحش و افراد تحت امر او به منطقة مورد نظر رفته و در آنجا كمين كردند. اندكي بعد كارواني 
ز قريش به آن منطقه رسيد. افراد كاروان ابتدا با ديدن يكي از مسلمانها كه سر خود را تراشيده بود، كوچك ا

اند، لذا خيالشان آسوده شد. اما مسلمانان بر آنها  احساس كردند كه آنها در ماه حرام و براي انجام عمره آمده
دو نفر را دستگير كردند و نفر چهارم هجوم برده و يكي از مشركان به نام عمرو بن حضْرمي را كشته و 

گريخت. عبداهللا بن جحش كاروان را تصاحب كرده و با خود به مدينه آورد. در پي حضور او در مدينه و 
مشخص شدن اينكه او در ماه حرام بر كاروان حمله برده است، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بر عبداهللا خشم 

» گيرم. و قتال حكم نداده بودم، لذا اُسرا و غنائم را از تو تحويل نمي من تو را به جنگ«گرفت و فرمود: 
مشركان هم وقتي از موضوع آگاه شدند، به شدت بر ضد اسالم تبليغ كردند. بدين ترتيب براي مدتي عبداهللا و 

  نشين شدند، تا آنكه جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد: افراد اين سريه خانه

﴿ئَلُونَك عسكُي و بِيلِ اللَّهنْ سدٌّ عص كبِيرٌ و يهتَالٌ فقُلْ ق يهتَالٍ فرامِ قرِ الْحنِ الشَّه فْرٌ بِه
   1﴾برُ منَ الْقَتْلِو الْمسجِد الْحرامِ و إِخْراج أَهله منْه أَكبرُ عنْد اللَّه و الْفتْنَةُ أَكْ

                                                

اي  . نكتـه 408، ص 2، ج تاريخ طبـري ؛ 10، ص 2، ج  الطبقات الكبري؛ 9، ص 1، ج مغازي؛ 251، ص 2، ج السيرة النبويه. 1
كنند در جريان  اسحاق و طبري روايت مي ارتباط با اين غزوه ذكر شده و بيان آن خالي از لطف نيست، اين است كه ابن كه در

مدلج، كـه در   استقرار سپاه اسالم در منطقه، اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) و عمار ياسر به تماشاي گروهي از افراد قبيلة بني
د و به سبب خستگي در زير ساية درختي روي خاك نشستند و خوابشان بـرد. پيغمبـر اكـرم    نخلستاني مشغول كار بودند، رفتن

(صلي اهللا عليه و آله) خود در پي اميرالمؤمنين روان شد و وقتي علي (عليه السالم) را در آنجا يافت كه در خاك خوابيـده بـود،   
خواهيـد شـما را از    مـي «ب بـه ايـن دو بزرگـوار فرمـود:     سپس خطا» شود؟ اي ابوتراب تو را چه مي«او را بيدار كرد و فرمود: 

روي قوم ثمود كه شتر صالح را پي كرد و ديگـر كسـي    آن سرخ«فرمود: » بله«عرض كردند: » ترين افراد بشر آگاه كنم؟ شقي
  .408، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 249، ص 2، ج السيرة النبويه» كه، اي علي! محاسن تو را از خون سرت رنگين كند.
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پرسند. بگو: كارزار در آن، گناهي بزرگ و [باز داشتن  يكارزار در ماه حرام م ةاز تو دربار
الحرام [= حج] و بيرون راندنِ  از] راه خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجد

  .تر است تر و فتنه [= شرك] از كشتار بزرگ اهل آن از آنجا، نزد خدا [گناهي] بزرگ

ه و هجوم عبداهللا بن جحش بر مشركان را موجه و مجاز شمرد و از آنها رفع با نزول اين آيه خداوند حمل
  اتهام كرد.

مطابق اين آيه جنگ در ماه حرام گناه بزرگي است، اما گناه كساني كه مسلمانان را از خانه و كاشانة خود 
اه فتنه از گناه قتل بيشتر و است كه گن  تر است. اين كار فتنه اند، بزرگ آواره كرده و اموال آنها را مصادره كرده

شديدتر است. با نزول اين آيه نه تنها از عبداهللا بن جحش و افراد سرية او رفع اتهام شد، بلكه جواز دفاع در 
ماه حرام نيز تشريع گرديد. به تعبير ديگر هر چند آغاز به حمله و جنگ در ماه حرام گناه است، اما دفاع در ماه 

ايز است. چون قريش با آواره كردن مسلمانها و مصادرة اموال جنگي را به آنها تحميل حرام اشكالي ندارد و ج
كرده بودند، لذا مسلمانان مهاجر با حمله بر كاروان قريش در ماه حرام در مقام دفاع برآمده بودند و كار آنها 

  اشكالي نداشت.

افراد اين سريه تقسيم كرد و اُسرا را مختار  بعد از نزول اين آيه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) غنائم را بين
نمود كه يا اسالم آورده و در مدينه بمانند، يا به مكه بازگردند كه يكي از آنها اسالم آورد و در مدينه ماند و 

سرية عبداهللا بن جحش  2بعدها در حادثة بِئْر معونه شهيد شد، اما ديگري به مكه بازگشت و كافر از دنيا رفت.
  جهات زير قابل توجه است و در تاريخ اسالم اهميت دارد:  از

  . تشريع جواز دفاع در ماه حرام؛1

ها و غزوات  . اين سريه نخستين رويارويي مسلمانان با مشركان است كه به زد و خورد انجاميد. در سريه2
  قبلي زد و خوردي كه منجر به خونريزي شده باشد، پيش نيامده بود؛

ضرمي اولين مشركي بود كه به دست مسلمانان كشته شد. دو نفر اسير قريش در اين . عمرو بن ح3
سريه نيز نخستين اسيراني بودند كه به دست مسلمانان افتادند و اموال به غنيمت گرفته شده هم اولين 

  رسيد. غنائمي بود كه به مسلمانان مي

  . تغيير قبله6

ة مسلمانان از بيت المقدس به مكة معظمه تغيير يافت. از هفده ماه پس از هجرت پيغمبر به مدينه، قبل
آنجا كه كه هنگام حضور رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در مكه در درون و بر فراز كعبه بت بود، لذا اگر 

كند، از اين رو  شد كه آن حضرت به بتها سجده و تعظيم مي كرد، حمل بر آن مي پيامبر بدان سو سجده مي
خواند. اما ماهها پس از هجرت و  آمد اما رو به قدس نماز مي (صلي اهللا عليه و آله) كنار كعبه مي پيغمبر خدا

توانست حمل بر سجده به بتها شود، لذا پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه  دور شدن از مكه، سجدة وي به كعبه نمي
ز بود، جبرئيل نازل شد و روي عوف مشغول نما و آله) در حالي كه در مسجد خود و به نقلي در مسجد بني

                                                                                                                                       

  .217. بقره/ 1
، 2، ج تـاريخ طبـري  ؛ 10، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 9ـ   14، ص 1، ج مغازي؛ 252ـ   256، ص 2، ج السيرة النبويهك:  . . ر2

  .410ـ  415ص 
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مبارك او را از بيت المقدس به مكه بازگرداند. در نقلي آمده است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نماز 
خواند و دو ركعت را به سوي قدس خوانده بود، ولي دو ركعت بعدي را به سوي كعبه اقامه كرد. در  ظهر مي

  1ـ يعني خواستة قلبي پيغمبر ـ نيز نازل شد.همان حال آية مربوط به تغيير قبله 

  . تشريع روزة ماه رمضان 7

تب علَي الَّذينَ منْ ما كُم الصيام كَتب علَيكُيا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُ﴿در ماه شعبان سال دوم با نزول آية 
مسلمين به آنان اعالم شد و مسلمانان دانستند كه از اين  ، روزه به عنوان يكي از فرائض﴾م تَتَّقُونَم لَعلَّكُقَبلكُ

پس بايد ماه رمضان را براي اطاعت امر خداوند روزه بگيرند. همچنين زكات عيد فطر، نماز عيد فطر، نماز عيد 
  2قربان و دستور قرباني در عيد قربان هم در اين سال تشريع شد.

  . غزوة بدر كبري8

  علت وقوع الف)

حادثة سال دوم هجرت پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله)، غزوة بدر كبري بود كه نخستين رويارويي ترين  مهم
آيد. علت وقوع غزوة بدر اين بود كه به پيغمبر  جانبة مسلمانان با مشركان قريش به شمار مي همه

رود و اين  مي عليه وآله) خبر رسيد يك كاروان بزرگ تجاري متعلق به قريش از شام به سوي مكه اهللا  (صلي
اي بالغ بر پنجاه هزار دينار طال دارد. پيغمبر خدا  التجاره كاروان، كه همة بزرگان مكه در آن سهيم هستند، مال 

  (صلي اهللا عليه وآله) تصميم گرفت به اين كاروان حمله كند. 

                                                

1 .﴿نَّكلِّيفَلَنُو ماءي السهِك فجو نَرَي تَقَلُّب قَد كهجلِّ ولَةً تَرْضَاها فَوبـا كُ  قثُ ميح رامِ والْح جِدسكُ   شَطْرَ الْموه جـوا و م نْـتُم فَولـُّ
ا يملٍ عبِغاف ا اللَّهم و بِّهِمنْ رقُّ مالْح ونَ أَنَّهلَمعلَي ينَ أُوتُوا الْكتَابإِنَّ الَّذ و لُونَشَطْرَهمما [به هـر سـو] گردانيـدن رويـت در     ؛ ﴾ع

 اي كه بدان خشنود شوي برگردانيم؛ پس روي خـود را بـه سـوي مسـجد     بينيم. پس [باش تا] تو را به قبله يم آسمان را نيك
دانند كه اين [تغيير قبله] از جانب  يالحرام كن و هرجا بوديد، روي خود را به سوي آن بگردانيد. در حقيقت، اهل كتاب نيك م

  .144: بقره/ كنند غافل نيست يپروردگارشان [بجا و] درست است و خدا از آنچه م
، 2، ج السيرة النبويـه و اشاره به آن در:  241ـ   244، ص 1، ج الطبقات الكبريك: نقل مفصل بن سعد در  . در مورد تغيير قبله ر

  .415، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 42، ص 2، ج تاريخ يعقوبي؛ 257ص 
كنـد:   ، طبـري روايـت مـي   417، ص 2، ج تـاريخ طبـري  ؛ 42، ص 2، ج تـاريخ يعقـوبي  ؛ 248، ص 1، ج الطبقات الكبـري . 2

گيرنـد و وقتـي    هنگامي كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به مدينه آمد، مشاهده كرد كه يهوديان روز عاشورا را روزه مـي «
نـد، نجـات   اين روزي است كه در آن خدا آل فرعون را غرق كرد و موسي و كساني را كه بـا او بود «علت را جويا شد، گفتند: 

سپس خود روزه گرفت و مردم را هـم بـه   » ما به موسي از آنان (يهود) سزاوارتريم.«پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: » داد.
روزة آن روز (عاشورا) امر كرد. هنگامي كه روزة ماه رمضان واجب شد، آن حضرت مردم را به روزة عاشورا نه امـر كـرد و نـه    

  »نهي فرمود!
اميـه   هاي عوامـل بنـي   ت كه از نظر متن و سند ضعيف است و در روايات اماميه وارد نشده است، به احتمال زياد از ساختهاين رواي

  بيت (عليهم السالم) است.  در جهت اهداف آنان و به منظور مشروع جلوه دادن جناياتشان بر اهل
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  ب) اهداف غزوة بدر

دريافت كه هدف آن حضرت از حمله  توان با توجه به سيرة مبارك رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) مي
گونه كه پيش  به اين كاروان يا كاروانهاي ديگر ـ كه قبل از اين بحث آنها به ميان آمد ـ چه بوده است. همان

پرستي، و اشاعة كلمة توحيد  از اين بيان شد، پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) وظيفة نابود كردن شرك و بت
ترين مكان روي زمين است، از لوث شرك  ن مأموريت داشت تا كعبه را، كه مقدسرا بر عهده داشت و همچني

پاك كند. در اجراي اين هدف اكنون كه مكه كامالً در قبضة مشركان است، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) 
ش بعد از سيزده است. اگر قري  خواهد تفهيم كند كه از هدف آزادسازي كعبه باز نمانده با حمله به منافع آنها مي

سال تبليغ اسالم و شنيدن منطق اسالم با لجاجت مقابله كرده و موعظة حسنه و بحث علمي و منطقي را 
خواهد   نپذيرفتند، بدانند كه براي آزادي حرم الهي و پاك كردن خانة خدا از شرك، به همة منافع آنها حمله

اي بر ضد  شده با اين حمالت، جنگ رواني حساب شد. در واقع از يك سو رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)
قريش، كه عمدة فكر آنها منافع اقتصادي بود، به راه انداخت و از سوي ديگر چون تمام اموال و دارايي 
مسلمانان مهاجر توسط قريش مصادره شده بود، پيامبر اين حق را براي خود و مهاجرين قائل بود كه به عنوان 

توان اهداف پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله)  ور شوند. بدين ترتيب مي فع مشركان حملهمقابله به مثل، به منا
  از حمله به كاروانها به ويژه اين كاروان را به ترتيب زير تبيين كرد:

  . ايجاد جنگ رواني و تهديد منافع آنها به منظور اعراض از شرك؛1

  . آزاد كردن قبله و حرم امن الهي از دست مشركان؛2

  . مقابله به مثل در تصرف و مصادرة اموال مسلمانان؛3

  بنابراين پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) اقدام به بسيج نيرو براي مقابله با اين كاروان كرد.

  ج) مجاهدان بدر

نكتة قابل توجه اينكه تا مقطع جنگ بدر، يعني از آغاز روياروييهاي نظامي مسلمانان با مشركان تا اين 
ها، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فقط از مهاجران استفاده كرده بود و يك نفر  ها و سريه ن در همة غزوهزما

  توان يافت: از انصار در اين روياروييها حضور نداشت. علت اين امر را در دو نكته مي

يش نداشتند و از اين با قر  گاه سابقة رويارويي و زد و خورد و عداوت و كينه نخست آنكه مردم يثرب هيچ
شدند،  هايي كه به مدينه نزديك مي رو انگيزة چنداني براي مقابله با كاروانهاي قريش يا رويارويي با دسته

شناختند  هاي قوي براي رويارويي با قريش برخوردار بودند؛ زيرا آنها را خوب مي نداشتند. اما مهاجران از انگيزه
و ايجاد اخالل در كار رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و مصادرة اموال  و آنها را هنگام آزار و شكنجة خود
  گرفتند. اي مضاعف مقابل قريش قرار مي خويش ديده بودند. بنابراين با انگيزه

دوم اينكه مردم مدينه در بيعت الحرب به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) تعهد سپرده بودند كه از آن 
حضرت مانند عزيزان خود دفاع خواهند كرد و تا اين مقطع هنوز پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) مورد حمله و 

اي  مل شوند. هر چند آنها چنين نكتهآسيبي قرار نگرفته بود كه آنها طبق قرار و تعهد خويش بخواهند وارد ع
كرد. ظاهراً اين امر  را به زبان نياورده بودند، اما پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) خود مالحظة اين امر را مي

شوند و پيامبر خدا (صلي اهللا عليه  بر انصار گران آمده بود كه چرا در جهادها فقط برادران مهاجر آنها حاضر مي
كند. از اين رو براي نخستين بار در جريان بسيج نيرو براي مقابله با كاروان قريش  آنها استفاده نمي و آله) از
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نفر از مسلمانان را بسيج كرد كه شامل  313آمدند. پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)  انصار هم به ميدان مي
نفر از خزرج  170نفر از قبيلة أوس و  61ار نيز، نفر از انصار بودند. از اين تعداد انص 231تن از مهاجران و  82

بودند. بايد توجه داشت پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) نيروهايي محدود را با امكاناتي فراهم كرد كه قصد 
تصرف يك كاروان تجارتي داشتند؛ هر چند كه اين كاروان داراي محافظيني نيز بود و به سرپرستي ابوسفيان 

  كرد. به اين ترتيب مسلمانها از مدينه بيرون آمدند. وي مكه حركت مياز شام به س

  العمل كاروان قريش د) عكس 

داد با توجه به چندين  از سوي ديگر ابوسفيان كه عنصري نظامي، سياسي و اقتصادي بود، احتمال مي
نافع آنان قصدي تحرك قبلي مسلمانان به قصد كاروانهاي قريش، ممكن است اين بار نيز پيامبر بر ضد م

بان متوجه حركت مسلمانها به قصد اين كاروان شد. ابوسفيان براي  داشته باشد. لذا پيشاپيش با فرستادن ديده
نجات كاروان تجاري قريش دو اقدام انجام داد: يكي آنكه فوراً فردي را به مكه فرستاد و از سران قريش براي 

  مقابله با سپاه اسالم مدد طلبيد.

منتظر رسيدن نيروهاي قريش نماند و مسير كاروان را تغيير داد اگرچه با اين تصميم وي مسير  دوم اينكه
خود را دورتر كرد، اما توانست كاروان را از تيررس مسلمانان خارج كند. پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) كه 

داد ابوسفيان از  چون احتمال مي در تعقيب كاروان به بدر رسيده بود، متوجه تغيير مسير كاروان دشمن شد و
العمل مكه  مكه درخواست كمك كرده باشد، لذا به سوي مدينه بازنگشت و در بدر توقف كرد تا منتظر عكس 

باشد. فرستادة ابوسفيان به مكه رسيد و با آگاهي قريش از موضوع، غوغايي در مكه به پا شد و براي نخستين 
قابلة با اسالم آماده شدند. تنها ابولهب، كه به سبب بيماري قادر نبود و آخرين بار تمام سران قريش براي م
اسب در  100پوش بودند و  تن از آنها زره 600 نفر جنگجو كه 950سالح به دست بگيرد، حضور نداشت. 

عيار از مكه خارج شدند. در مقابل، سپاه اسالم از  اختيار داشتند، با تجهيزات كافي و به هدف يك جنگ تمام
نظر امكانات بسيار ضعيف بود. به روايتي مسلمانها اسب نداشتند و به نقلي تنها يك اسب و به نقلي ديگر دو 
اسب بيشتر نداشتند كه يك اسب متعلق به مقداد بن عمرو بود. در عين حال مسلمانان از داشتن امكاناتي 

ن قريش رسيد. ابوسفيان و تعدادي از همچون زره محروم بودند. لشكر مشركين از مكه حركت كرد و به كاروا
افراد نسبتاً خردمند قريش بر آن بودند كه با نجات كاروان، ديگر رويارويي و جنگ ضرورت ندارد و بايد به 
سوي مكه بازگردند. اما با لجاجت ابوجهل و همچنين برادر عمرو بن حضرمي ـ نخستين مقتول مشركين در 

طلبان غالب شدند و تصميم به جنگ  سر داده بود ـ جنگ» يا عمراه«فرياد  جريان سرية عبداهللا بن جحش كه
زهره از جنگ كناره گرفته و گفتند كه هدف ما نجات كاروان بود و به آن نيز  با اسالم گرفتند. فقط تيرة بني

  تند.رسيديم. قريش نيز آنها را متهم به ترس كردند، اما آنان آن اتهام را بر خود نگرفته و بازگش

  آغاز نبرد ه) 

مشركان به منطقة بدر آمدند و در برابر اسالم موضع گرفتند. مطابق رسم آن زمان ابتدا جنگهاي تن به 
تن در گرفت. از سپاه اسالم اميرالمؤمنين (عليه السالم)، حمزه و عبيدة بن حارث، و از لشكر دشمن عتبة بن 

شيبه برادر عتبه و فرزند وي وليد، مقابل يكديگر قرار گرفتند. پس از ، ـ پدر هند همسر ابوسفيان ـ،  ربيعه اَبي
آور قريش توسط سه پهلوان اسالم از پا درآمدند، جنگ سراسري درگرفت و در ميان بهت و  آنكه سران جنگ

حيرت دشمن و حتي شگفتي خود مسلمانان، سپاه اسالم بر دشمن غلبه يافت. اين شگفتي عمدتاً از آن بود كه 
اي اسالم نه فقط از نظر عدد با دشمن قابل قياس نبود، بلكه امكانات آنها نيز بسيار كمتر بود. اما به سبب قو



���� ��� 	
��    ١٠۵ 

 

، توانستند بر دشمني كه از نظر نفرات و امكانات بر آنان بسيار برتري  ايمان و اعتقادي كه به هدف داشتند
باقي گذاشتن امكانات فراوان خود و با دادن  داشت و به قصد جنگ به ميدان آمده بود، غلبه كنند. مشركان با

تن فقط به دست اميرالمؤمنين  36نفر كشتگان اين جنگ  70نظمي فرار كردند. از  اسير با بي 70كشته و  70
معيط كه  علي (عليه السالم) به هالكت رسيدند. دو تن از اُسرا نيز به نامهاي نَضْر بن حارث و عقبة بن ابي

اقدامات فرهنگي بر ضد اسالم داشتند، به دستور پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) اعدام شدند.  سابقة تبليغات و
رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بقية اُسرا را، با توجه به شناختي كه از موقعيت مالي آنها داشت، با تعيين فديه 

هزار درهم بود. فدية اسيراني كه فاقد و پرداخت آن آزاد كرد. حداقل و حداكثر فدية اسيران دويست تا چهار 
توان مالي بودند، اما سواد داشتند، باسواد كردن فرزندان انصار تعيين گرديد. اين كار يك اقدام فرهنگي بسيار 

  توسط پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) بود.  شده حساب

رعموي پيغمبر اكرم مسلمانها چهارده شهيد دادند كه از شهداي اسالم عبيدة بن حارث، پس
ربيعه مجروح شد و پس از پايان جنگ،  تن با عتبة بن ابي به عليه وآله) بود كه در جريان جنگ تن اهللا  (صلي

  هنگام بازگشت به مدينه در بين راه به شهادت رسيد.

  و) بازتاب جنگ بدر در ميان مردم مكه

ن بار اين تعداد از بزرگان و سران قريش سابقه بود؛ زيرا براي نخستي چنين شكستي در تاريخ قريش بي
در يك جنگ كشته شدند، حيثيت، اعتبار و جايگاهي كه قريش در بين قبايل عرب داشت، به شدت آسيب 

توان گفت كه پيامدهاي جنگ بدر براي قريش سرشكستگي، خفّت، از دست دادن  ديد. به عبارت ديگر مي
سو، و بسته شدن راه تجارتي شمال ـ جنوب آنها از سوي  دار شدن حيثيت آنها از يك سران خود، و خدشه

ديگر بود. بدين ترتيب قريش هم از نظر معنوي و حيثيتي و جايگاه اجتماعي و هم از نظر اقتصادي به شدت 
آسيب ديد. از اين رو سران قريش براي اينكه از بار اين ننگ و خفت بكاهند، دو امر را در مكه اعالم كردند: 

اند حق  هاي بدر گريه كند؛ يعني كساني كه عزيزان خود را از دست داده سي حق ندارد بر كشتهيكي آنكه ك
شوند،  ها در دل آنها جمع شود و در مرحلة ديگر كه با مسلمانها مواجه مي ها و عقده گريه كردن ندارند تا كينه

كردند كه آن شكست براي از بين تر بجنگند. ديگر اينكه اعالم  با همة وجود و با كينه و عداوت هرچه تمام
پذيريم. بنابراين اقدام براي  بردن حيثيت ما كافي بود، لذا اين خفّت را كه براي آزادي اُسرا اقدام كنيم، نمي

آزادسازي اُسرا و رفتن به مدينه و درخواست از پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) را ممنوع كردند. مورد اول، يعني 
دگان با شدت و حدت اجرا شد اما مورد دوم عملي نشد، چرا كه خويشان و كسان اُسرا ش گريه نكردن بر كشته

  1به صورت پنهاني، با فرستادن اموالي به مدينه خويشان خود را آزاد كردند.

  ز) رهاوردهاي جنگ بدر براي مسلمانان

د، اعتماد به نفس و مسلمانها با اين پيروزي خارق العاده، كه با لطف خدا و امدادهاي غيبي همراه بو
روحية وااليي پيدا كردند و محقق شدن خواسته و فرمودة پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله)، يعني آزاد كردن 

                                                

، 2، ج الطبقــات الكبــري؛ 114ـ   124، ص 1، ج ازيمغــ؛ 2ـ   8، ص 3و ج  257ـ   374، ص 2، ج الســيرة النبويــهك:  . . ر1
  .45ـ  47، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 45ـ  47، ص 2، ج تاريخ يعقوبي؛ 11ـ  26 ص



١٠۶ 

 

پذير دانستند. از سوي ديگر آنان با به دست آوردن غنائم و اموال فراواني كه از  قبله را محتمل و امكان
  اقتصادي دست يافتند. مشركين گرفته بودند، به يك تحول قابل توجه
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  دوم و سوم هجرت هايحوادث مهم سالدهم:  درس

  ادامة حوادث و وقايع مهم سال دوم هجرت

  . تشريع زكات1

در سال دوم فريضة زكات براي مسلمانها تشريع شد. از آنجا كه عموم مسلمانان تا آن زمان از نظر مالي 
جز حكم زكات فطره، براي مسلمانان مقرر نشده بود. از  در مضيقه بودند، تكليفي در مورد پرداخت زكات، به

توان دريافت كه نابرابريهاي مالي چشمگير در جامعة عربي حتي در سال اول  الي اخبار پراكنده مي البه
هاي فقير و گرسنه و هم افراد  هجرت نيز، در مدينه به قوت خود باقي بود؛ در جامعة آن روزِ مدينه، هم خانواده

  روتمندي (همچون عبدالرحمن بن عوف) وجود داشتند.مرفه و ث

از امام صادق (عليه السالم) روايت شده است كه دستور پرداخت زكات در شرايطي نازل شد كه 
مسلمانان، فاقد توانايي مالي بودند و پرداخت هيچ مالي براي تأمين معيشت نيازمندان، جز زكات فطره، مقرر 

عليه و آله)، پس از وجوب زكات، به منادي دستور داد تا در ميان مسلمانان ندا  نشده بود. رسول خدا (صلي اهللا
دهد كه خداوند زكات را از طال و نقره؛ و صدقه را از شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش واجب 

) تا يك سال كرده و مسلمانان را از غير آنها معاف داشته است. با اين حال رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله
چيزي به نام زكات از مسلمانان دريافت نكرد و پس از آن دستور پرداخت زكات را داد و مأموران گردآوري 

هاي دولت اسالم را  گرايانة سياست زكات و خراج را اعزام كرد. مصارف زكات، به وضوح، رويكرد عدالت
  تها و تحقق عدل و قسط است.كند و مبين آن است كه هدف از اجراي آن، محو محرومي مشخص مي

اي بگير تا  از اموال آنان صدقه؛ 1﴾خُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً تُطَهرُهم و تُزَكِّيهِم بِها﴿حكم زكات با نزول آية 
  2، تشريع شد.شان سازي و پاكيزه كآن پا ةبه وسيل

  . سرية عمير بن عدي2

خُطَمه، در  ان، همسر يزيد بن زيد خُطَمي، از بزرگان قبيلة بنيزني شاعر و سخنور به نام عصماء بنت مرو
گفت و در اشعارش به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و انصار دشنام داده و  هجو اسالم و مسلمين شعر مي

آيا «كرد. روزي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:  دشمنان آن حضرت را بر ضد مسلمانان تحريك مي
يكي از اصحاب به نام عمير بن عدي، كه از قبيلة عصماء بود، سخن » نيست تا داد مرا از او بگيرد؟كسي 

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را شنيد و شبانه بر او تاخت و او را كشت و صبح روز بعد به مدينه بازگشت. 
ا (صلي اهللا عليه و آله) از بدر اتفاق اين واقعه پنج شب مانده از رمضان سال دوم و پس از بازگشت رسول خد

  3افتاد.

                                                

 .103توبه/  .1
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  . سرية سالم بن عمير3

يكي از بزرگان يهودي به نام ابوعفَك، رئيس قبيلة بني عمرو بن عوف، كه نفاق او آشكار شده بود، به 
با واسطة تسلط به شعر و شاعري، اشعاري در مذمت رسول خدا سروده بود و دشمنان آن حضرت را به مقابله 

كرد. خبر اقدامات او به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) رسيد. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)  اسالم تحريك مي
از اصحاب خود خواست تا فردي او را به سزاي عملش رساند و شر او را از سر اسالم كم كند. يكي از 

رد كه در راستاي اجراي فرمان رسول خدا يا مسلمانان به نام سالم بن عمير، كه از قبيلة ابوعفك بود، نذر ك
ابوعفك را بكشد، يا خود در اين راه كشته شود. سالم به قبيله رفت و در يك فرصت مناسب بر ابوعفك حمله 
آورد و او را كشت و نزد پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) بازگشت و گزارش عمل خود را به اطالع آن حضرت 

  1آن حضرت شد. اين سريه در ماه شوال سال دوم اتفاق افتاد.رساند كه موجب خشنودي 

  قَينُقاع . غزوة بني4

اين غزوه نخستين رويارويي اسالم با يهود است. در بحثهاي گذشته گفتيم كه در يثرب، سه طايفة بزرگ 
پيمان  قَينُقاع بود. يهوديان يثرب پس از آنكه كردند كه يكي از اين طوايف، يهود بني يهودي زندگي مي

همزيستي با اسالم را امضا كردند، در حقيقت دست خود را در انجام اقدامات خرابكارانه بر ضد اسالم بستند. از 
اي كه نسبت به اسالم و پيامبر آن پيدا كرده بودند، در پي فرصتهايي بودند تا ضرباتي را  اين رو به سبب كينه

اي  شده اقي نگذارند. از جملة اين اقدامات، جنگ رواني حساببه اسالم وارد كنند و در عين حال، ردي از خود ب
گاهي با  سازي اقدامات آنها نازل شد. آنان گه بود كه بر ضد مسلمين آغاز كردند چنانچه آياتي در رد و خنثي

 كردند. به همين سبب پيغمبر اكرم (صلي اهللا برخي از مسلمانان مجادله نموده و امنيت رواني آنان را تهديد مي
از سرنوشت مشركان قريش عبرت بگيريد و كاري نكنيد كه با «عليه و آله)، پس از جنگ بدر، به آنها فرمود: 

اما يهوديان با وقاحت و گستاخي به پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) گفتند كه » شما هم برخورد كنيم.
  از فنون جنگي اطالعي نداشتند. پيروزي در بدر مغرورتان نكند؛ شما با گروهي مواجه شده بوديد كه 

اي اتفاق افتاد كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را مجبور كرد تا با اولين طايفة يهودي  كمي بعد حادثه
مقيم يثرب مقابله كند. از آنجا كه بازار و اقتصاد يثرب عمدتاً در اختيار يهود بود، زن مسلماني نزد زرگري 

اي داد. يهودي اصرار داشت كه اين زن  اع رفته و سفارش ساخت گردنبند يا گوشوارهقَينق يهودي، از قبيلة بني
كرد. گروهي از يهوديان حاضر، متوجه جر و بحث زن مسلمان  روي خود را بگشايد و او از اين كار امتناع مي

زد. هنگامي  شدند و يكي از آنها براي تمسخر و استهزاي زن مسلمان، از پشت دامن او را به روسري وي گره
كه اين بانوي مسلمان برخاست، قسمتي از بدن او نمايان شد و يهوديها او را مسخره كردند. زن مسلمان به 

احترامي را از پا درآورد. يهوديها هم  شدت برآشفت و فرياد دادخواهي سر داد. يكي از مسلمانان، عامل اين بي
د رفته و حالت جنگ به خود گرفتند. عبداهللا بن اُبي، هاي خو آن فرد مسلمان را كشتند و به سرعت به قلعه

پيمان بود، از آنها خواست تا مقاومت كنند و وعده داد كه خود نيز با  قريظه هم سركردة منافقين نيز، كه با بني
افرادش به آنها خواهد پيوست. همين كه خبر به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) رسيد، با گروهي از مسلمانان 

قينقاع را محاصره كردند. يهوديان پس از پانزده روز محاصره، چون توان  هاي بني به سوي آنها شتافت و قلعه
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مقابله با اسالم را در خود نديدند و كمكي هم از جانب منافقين و ديگر يهوديان نرسيد، آمادگي خود را براي 
)، درخواست عبداهللا بن اُبي را، كه وساطت آنها را خروج از مدينه اعالم داشتند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله

كرده بود، پذيرفت و فرمود كه بايد بدون بردن اموال خود، مدينه را ترك كنند. آنها نيز به ناچار شرط پيامبر را 
اي به نام اَذْرعات شام مهاجرت كردند. بدين ترتيب شر نخستين  پذيرفتند و از مدينه بيرون رفته و به ناحيه

القعده با تسليم  روه عنود يهودي از سر مسلمانها كم شد. اين غزوه در نيمة شوال آغاز شد و در روز اول ذيگ
  1يهوديان پايان يافت.

  2. غزوة سويق5

ابوسفيان، فرماندة نظامي قريش، پس از آنكه متحمل شكست سنگين و سخت بدر شد، براي آنكه از 
قريش سوگند ياد كرد كه تا زماني كه انتقام جنگ بدر را نگيرد، با حيثيت خود دفاع كند، در برابر بزرگان 

همسر خود همبستر نشود، يا به نقلي روغن بر بدن خود نمالد. پس از مدتي، با توجه به اينكه آماده كردن 
كرد، با  برد و او به نظر خود بايد به سوگند خويش عمل مي عيار، زمان و هزينه مي قريش براي جنگ تمام

يا به نقلي دويست سوار از مكه حركت كرد و به حومة مدينه نزديك شد و قبل از آنكه مسلمانان متوجه  چهل
شوند، كشتزاري را از آنان آتش زد، دو تن را كشت و چند خانه را تخريب كرد و سپس پا به فرار گذاشت. 

لمانان را بسيج كرد و فوراً به تعقيب پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) پس از آگاهي از اين خبر، گروهي از مس
او پرداخت. ابوسفيان وقتي مسلمانان را در تعقيب خود ديد، براي رهايي از چنگ ايشان و سبك بار شدن 

هايي را كه محتوي سويق بود، بر زمين افكنند تا مسلمانها با مشغول شدن  نيروهاي خود، دستور داد تا كيسه
هاي سويقي كه  گونه هم شد. بنابراين به سبب كيسه يشان باز مانند و همينآوري آنها، از تعقيب ا به جمع

موجب بازماندن مسلمانها از تعقيب ابوسفيان شد، اين غزوه به نام غزوة سويق شهرت يافت. ابوسفيان به مكه 
  3بازگشت و اعالم كرد كه به سوگند خود عمل كرده است!

  ضرت فاطمة زهرا (سالم اهللا عليها). ازدواج اميرالمؤمنين (عليه السالم) و ح6

ازدواج آسماني دو وجود مقدس، حضرت اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) و حضرت زهراي مرضيه (سالم 
حجة همان سال، ازدواج  اهللا عليها)، در اين سال بود. بنا بر قول مشهور، در رمضان سال دوم، عقد و در ذي

قدر خود  را (سالم اهللا عليها) و موقعيتي كه نزد پدر عاليايشان صورت گرفت. شخصيت واالي حضرت زه
داشت، موجب شده بود تا بسياري از بزرگان و سرشناسان اصحاب، خواهان افتخار همسري با آن حضرت 
باشند، اما پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) درخواست عموم آنان را رد كرد. هنگامي كه اميرالمؤمنين (عليه 

و در » خداوند خود در آسمان عقد شما دو تن را خوانده است.«خواستگاري آمد، آن حضرت فرمود:  السالم) به
از آنجا كه  4»كرد. من مانع ازدواج شما و زهرا نبودم، بلكه خداوند ممانعت مي«پاسخ به گالية اصحاب فرمود: 
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ز انصار دو اتاق خانة خود را در اختيار اي از خود نداشت، پس از ازدواج، يكي ا اميرالمؤمنين (عليه السالم) خانه
آنها قرار داد. چندي بعد در كنار مسجد پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) براي اميرالمؤمنين و حضرت زهرا (عليها 

  اي ساخته شد و آن دو بزرگوار به منزل خود منتقل شدند. السالم) خانه

  حوادث و وقايع سال سوم هجرت

  الكُدر) ةدر (قَرارالكُ ةُ. غزوة قَرْقَر1َ

سلَيم و غَطَفان بر ضد مسلمانان  به رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كه گروهي از قبايل بني
نفر از مسلمانان، در حالي كه علي (عليه السالم)، پرچم رسول خدا را حمل  200اند. آن حضرت با  متّحد شده

سلَيم،  الكدر، متعلق به بني ةالكدر يا قرار ةاهي به نام قرقركرد، در نيمة محرم سال سوم، به سوي آبگ مي
، يا به نقلي 500روز در آن منطقه بودند، اما با دشمن برخورد نكردند و تنها  حركت كرد. مسلمانان سه شبانه

شتر غنيمت گرفته و به سوي مدينه بازگشتند. در اين غزوه غالمي به نام يسار به اسارت  1750حدود 
گزارد، او را  نان درآمد كه هنگام بازگشت، وقتي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) ديد آن غالم نماز ميمسلما

آزاد كرد. پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) در سه منزليِ مدينه، در ناحية صرار، خمس غنائم را جدا كرد و 
  شتر رسيد.بقيه را ميان اصحاب غزوه تقسيم كرد كه به هر يك، دو يا هفت 

نيز  "سليم بالكُدر غزوة بني"سليم فرود آمدند،  اين غزوه را به سبب آنكه مسلمانان در منطقة بني
  اند. خوانده

  1مدت زمان رفت و برگشت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به اين غزوه، پانزده روز بود.

  . سرية محمد بن مسلَمة انصاري2

ر به نام كَعب بن اشرف، كه داراي طبع شعري قوي بود، پس از جنگ بدر و نضي يكي از بزرگان يهود بني
شده در بدر سرود و در آن به اسالم و  شكست قريش، سفري به مكه كرد و اشعاري در سوگ بزرگان كشته

را  مسلمين توهين كرد. اشعار او به مدينه رسيد و حسان بن ثابِت، شاعر پيغمبر، و زني از مسلمانان شعرهاي او
پاسخ گفتند. كعب، بار ديگر شعري سرود و آنها را پاسخ گفت. پس از آن به مدينه آمد و به قلعة مستحكم 

  نضير رفت. خود، در منطقة بني

كعب بن اشرف پس از آن، اشعاري زننده سرود كه در آن به ساحت زنان مسلمان توهين كرده بود. وقتي 
چه «اطر شديد آنان شد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: اين اشعار به مسلمانان رسيد، موجب تكدر خ

محمد بن مسلمة انصاري براي قتل او داوطلب شد و با گروهي به » كند؟ كسي مرا از دست وي آسوده مي

                                                

اسحاق در مورد اين غزوه فقط به اين جمله اكتفا كرده اسـت   ، ابن31، ص 2؛ الطبقات الكبري، ج 132، ص 1، ج مغازيك:  . ر .1
، السـيرة النبويـه  كه اين غزوه بعد از جنگ بدر، در سال دوم اتفاق افتاده و مسلمانان سه شب در آن منطقـه حضـور داشـتند:    

 .46، ص 3 ج
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 اي، او را از پا درآورده به سراغ وي رفت. آنان توانستند نزد او رفته و اعتمادش را جلب كنند. و به طرز ماهرانه
  1مدينه بازگردند. اين سريه در اوائل ربيع االول اين سال به وقوع پيوست.

سه سرية عمير بن عدي، سالم بن عمير و محمد بن مسلمه نيازمند بررسي و تعمق بيشتري است. از 
گذاشت و به  آنجا كه شعر، در ميان عرب، بيشترين برد تبليغاتي را داشت و تأثير بسياري در روحية مردم مي

آمد، بنابراين وقتي شاعراني برجسته، از اين راه به جنگ  ترين ابزار تبليغاتي آن زمان به حساب مي نوعي بزرگ
انداختند، پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) با اين افراد به  اسالم آمده و امنيت رواني مسلمين را به خطر مي

  كرد. شدت برخورد مي

 عليه و آله) نشانگر اين است كه آن حضرت جنايتكاران جنگي را نگاهي به سيرة رسول خدا (صلي اهللا
گذشت. اين بدان جهت بود كه شعر برد زيادي داشت و  كرد، اما از جنايتكاران فرهنگي و تبليغاتي نمي عفو مي

شد كه ديگر دشمنان نيز بر ضد اسالم شعر سروده و به صورت مستمر افكار و روان مسلمانها را  باعث مي
ترين ابزار تبليغاتي و  ن كرده و به خود مشغول كنند. پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) با اين شيوه، مهمپريشا

فرهنگي دشمنان را از ميان برد. لذا بعد از اين سه مورد، ديگر كسي به خود جرئت نداد كه از راه تبليغاتي و 
 عليه و آله) با اين حركت جلوي تمام تبليغات فرهنگي به جنگ اسالم درآيد. به تعبير ديگر پيغمبر (صلي اهللا

  ترين ابزارشان شعر بود، گرفت و از اين جهت امنيت رواني مسلمانان را تأمين كرد. دشمنان را، كه مهم

  . غزوة ذي اَمر3ّ

محارِب، به فرماندهي و رهبري شخصي جسور به نام دعثور بن حارث، در ذي امرّ  ثَعلبه و بني دو قبيلة بني
متحد شده و قصد حمله به مدينه و غارت شهر و ضربه زدن به اسالم را داشتند. پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و 
آله) به محض اينكه از اين خبر آگاه شد، فرمان جهاد داد و در دوازدهم ربيع األول، با چهارصد و پنجاه تن از 

ستقر است، حركت كرد. رسول خدا (صلي اهللا شد دشمن در آنجا م اي كه گفته مي مسلمانان، به سوي منطقه
عليه و آله) و مسلمانان تا جايي به نام ذي اَمر، در ناحية نُخَيل، پيشروي و در آنجا توقف كردند، اما از دشمن 

ثَعلبه را دستگير  اي به نام ذوالقصه، توانستند يكي از افراد قبيلة بني خبري نبود. پس از آن مسلمانان در ناحيه
گونه  د. او گفت كه اگر دشمن از حركت شما آگاه شده باشد، توان مقابله ندارد و فرار خواهد كرد و همينكنن

نيز شد و دشمن به مصاف مسلمانان نيامد. در همان موقع باران آمد و پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) براي 
خود نيز در ساية آن درخت آرميد.  لحظاتي لباس رزم خود را بيرون آورد و به درختي آويخت تا خشك شود و

مسلمانان هم، براي آسايش آن حضرت، از اطراف ايشان دور شدند. دعثور بن حارث، كه پيغمبر (صلي اهللا 
عليه و آله) و سپاه اسالم را زير نظر داشت، متوجه موقعيت آن حضرت شد و توانست به اردوي سپاه اسالم 

ر پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) برساند. او سالح بركشيد و رسول نفوذ كرده و در فرصتي خود را باالي س
رسول خدا » تواند تو را از دست من نجات دهد؟ چه كسي مي«خدا (صلي اهللا عليه و آله) را صدا كرد و گفت: 

يغمبر خدا اي بر بدن دعثور افتاد. ناگهان پ با اين كالم لرزه» اهللا!«(صلي اهللا عليه و آله) با صالبت فرمود: 
حاال چه كسي تو «(صلي اهللا عليه و آله) جستي زد و سالح را از وي گرفت و او را بر زمين انداخت و فرمود: 

                                                

، تاريخ طبري؛ 31ـ   34، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 133ـ   140، ص 1، ج مغازي؛ 54ـ   61، ص 3، ج السيرة النبويهك:  . ر .1
 .487ـ  491، ص 2ج 
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سورة  11آية  1سپس اسالم آورد.» هيچ كس!«دعثور با ضعف و ذلت گفت: » دهد؟ را از دست من نجات مي
  2مباركة مائده در مورد اين غزوه نازل شده است.

  بن حارثه  . سرية زيد4

اين سريه به نام سرية قَرْده هم خوانده شده است. از آنجا كه پس از جنگ بدر، راه اصلي تجاري شمال ـ 
شد، لذا تصميم گرفتند كه از راه عراق كارواني  جنوب بسته شده بود و قريش از اين جهت به شدت متضرر مي

شناسد. به پيغمبر خدا (صلي اهللا  مسلمانان آن راه را نميكردند كه  تجاري به شام بفرستند چرا كه تصور مي
عليه و آله) خبر رسيد كه كاروان تجاري قريش در مسير عراق در حال حركت است و سه تن از سران و 

كنند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)، زيد بن حارثه را با صد  برجستگان قريش هم كاروان را همراهي مي
اي به نام قَرْده، در صحراي نَجد از  بر اين كاروان يورش برند. زيد حركت كرد و در ناحيه نفر مأمور كرد كه

متعلقات منطقة ذات العرْق، به كاروان رسيد. همراهان كاروان گريختند، اما راهنماي آنان اسير شد و تمام 
ارزش داشت كه پيغمبر خدا  محمولة كاروان به دست مسلمانان افتاد. اين كاروان بالغ بر بيست هزار درهم

(صلي اهللا عليه و آله)، پس از جدا كردن خمس آن، بقيه را بين افراد سريه تقسيم كرد و آن اسير مشرك نيز 
  پس از اينكه اسالم آورد، آزاد شد.

  3اين سريه در جمادي الثاني اين سال اتفاق افتاد.

  . ميالد با سعادت حضرت امام حسن مجتبي (عليه السالم)5

در نيمة رمضان اين سال، امام مجتبي (عليه السالم) به دنيا آمد كه موجب سرور بسيار پيغمبر خدا (صلي 
اهللا عليه و آله) شد. حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) به احترام اميرالمؤمنين بر او نام ننهاد و اميرالمؤمنين نيز به 

و انتخاب نكرد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نيز فرمود احترام پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) نامي براي ا
فرمايد:  گذارم. سپس جبرئيل نازل شد و عرض كرد كه خداوند مي كه من هم به احترام خداوند بر او نامي نمي

از آنجا كه جايگاه علي نسبت به تو، مانند جايگاه هارون نسبت به موسي است، اراده كرديم تا نام فرزند «
پيغمبر (صلي اهللا » شَبر.«گفت: » نام فرزند هارون چيست؟«پيامبر فرمود: » را بر فرزند علي بگذاريم. هارون

  4»حسن.«جبرئيل گفت: » معادل عربي آن چيست؟«عليه و آله) فرمود: 

سابقه بود و براي نخستين بار بر اين دو  گفتني است كه نامهاي حسن و حسين، تا آن زمان در عرب بي
  س نهاده شد.وجود مقد

                                                

  .487، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 34، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 141، ص 1، ج مغازي؛ 49، ص 3، ج السيرة النبويهك:  . ر .1
ـ  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اذْكُرُوا﴿. 2 ه    نعمت اللَّه علَيكُم إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم عنْكُم و اتَّقُ ه و علَـي اللـَّ وا اللـَّ

قومي آهنگ آن داشـتند كـه بـر     گاه كه خدا را بر خود، ياد كنيد: آن  ايد، نعمت كه ايمان آورده اي كساني؛ ﴾فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُونَ
  يازند و [خدا] دستشان را از شما كوتاه داشت. و از خدا پروا داريد و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند. شما دست

 .36، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 143، ص 1، ج مغازي؛ 53، ص 2، ج السيرة النبويه .3

 .238، ص 43، ج بحار االنوار .4
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  . غزوة اُحد6

پس از بازگشت فراريان بدر كه با سرشكستگي قريش همراه بود، تعدادي از بزرگان قريش، كه عزيزان و 
كسان خود را در بدر از دست داده بودند، ديگران را مالقات كرده و به گرفتن انتقام تشويق كردند. با جلب 

از بدر بازگشته بود، براي تجهيز سپاهي كه بايد مجدداً به  موافقت آنان از سود و سرماية كاروان قريش كه
  جنگ اسالم بيايد، استفاده شد.

  هاي قريش از برپايي پيكار احد الف) انگيزه

  هاي قريش را از برپايي جنگ اُحد چنين برشمرد: توان علل و انگيزه به طور كلي مي

  ة قريش بودندگان بدر، كه از سران و اشراف برجست . گرفتن انتقام كشته1

عرب در جاهليت به قدري روي كسان و اعضاي قبيلة خود تعصب داشت كه با ريخته شدن خون يك 
آمد. از آنجا كه در جنگ  نفر توسط اعضاي قبيله ديگر، گاه تا نسلها بين آن قبايل جنگ و درگيري پديد مي

نها سخت در پي گرفتن انتقام بدر، هفتاد نفر از رجال سرشناس و اشراف قريش كشته شده بودند، لذا آ
  گان خود بودند. كشته

  رفتة قريش . اعادة حيثيت از دست2

رسيد، به عنوان  قريش به سبب توليت كعبه و اصل و نسب خود، كه به ابراهيم و اسماعيل مي
ان اعراب اي در مي شد و از اين رو داراي اعتبار و جايگاه ويژه ترين قبيلة عرب شناخته مي ترين و برجسته شريف

بود كه با شكست سنگين جنگ بدر، كه در تاريخ قريش سابقه نداشت، اين اعتبار و حيثيت به شدت آسيب 
  ديده بود. لذا اعادة اين حيثيت براي قريش بسيار حياتي بود.

  . باز كردن راه مهم تجارتي شمال3

ر اقتصادي ضربات و راه تجاري شمال ـ جنوب قريش، در پي جنگ بدر، قطع شده بود و قريش از نظ
شد. قريش سفرهاي تجاري تابستاني و زمستاني داشت، اما پس از جنگ بدر  خسارات بسياري را متحمل مي

گذشت به ضرر آنها  سفرهاي شمال، كه عمدة تجارت ايشان از آن ناحيه بود، قطع شده بود و هرچه زمان مي
  شدند. بود و خسارات بيشتري را متحمل مي

  ا (صلي اهللا عليه و آله) و نابودي كامل اسالم. كشتن رسول خد4

از ديدگاه قريش، اين محمد (صلي اهللا عليه و آله) بود كه با ادعاي نبوت خود، ميان آنها اختالف انداخته 
و فرزندان و بزرگان و موالي آنان را رو در رويشان قرار داده و در بدر بزرگانشان را كشته بود، پس، به زعم 

  گشت. ن او و نابودي اسالم، وضعيت قريش به حال اول خود باز ميايشان، با كشت

  ب) لشكر قريش و امكانات آن

پوش بودند و دويست اسب  ها، سه هزار نفر را فراهم كردند كه هفتصد تن از آنان زره قريش با اين انگيزه
و خوراك خود آورده بودند.  نظام داشتند. عالوه بر اين سه هزار شتر نيز به منظور حمل و نقل نيز براي سواره

همچنين، چهارده زن از زنان سرشناس مكه را همراه داشتند تا با زدن دف و خواندن آواز، نيروهاي قريش را 
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در مصاف با مسلمانان تحريك و تشويق كنند. عالوه بر لشكر قريش، پنجاه تن از مشركان يثرب (از قبيلة 
ب، همراه با قريش به جنگ اسالم آمدند. ابوعامر از حنفا و موحد أوس) نيز به رهبري ابوعامر، معروف به راه

بود اما با هجرت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به مدينه، به آن حضرت حسادت ورزيد و مدينه را ترك كرد 
و به مكه رفت. وي كينة پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را به دل داشت و در دشمني با آن حضرت همچون 

  ن قريش بود.سرا

  العمل رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) ج) عكس 

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از طريق عموي خود، عباس، از آماده شدن قريش براي حمله به 
مسلمانان آگاه شد. اين خبر در مدينه منتشر شد. مطابق برخي روايات، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خوابي 

رو شوند، لذا با اصحاب مشورت كرد. آن  خوش نداشت مسلمانان در ميدان جنگ با دشمن روبهديده بود و 
حضرت معتقد بود كه مسلمانان بايد درون شهر بمانند و هنگامي كه دشمن به مدينه نزديك شد، اگر توان 

زرگان مهاجر و انصار گردد و اگر حمله كرد، مسلمانان در كنار شهر با آنان بجنگند. ب ايستادگي نداشت، باز مي
نيز با اين نظر موافق بودند، اما جوانان، به خصوص آنهايي كه در بدر حضور نداشتند، ظاهراً به شوق شهادت، 

دانستند و معتقد بودند كه بايد به ميدان  ماندن در شهر و جنگيدن در كنار خانه و كاشانة خود را ماية ننگ مي
گونه كه در روايات تاريخي آمده است، رسول خدا (صلي اهللا  كرد. آنرفت و در ميدان جنگ با دشمن مقابله 

عليه و آله) وقتي اشتياق اكثريت افراد را براي رفتن به ميدان جنگ مشاهده كرد، نظر آنها را پذيرفت و به 
خانه رفت تا لباس رزم بپوشد. در غياب آن حضرت، بزرگان مسلمانان، ديگر اصحاب را به سبب تحميل رأي 

د به پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) سرزنش كردند. لذا هنگامي كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) با لباس خو
رزم بازگشت، اصحاب اعالم كردند كه هرچه آن حضرت صالح بداند، عمل كند. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) 

س رزم پوشيده است، آن را از تن بيرون در پاسخ فرمودند كه براي رسول خدا شايسته نيست هنگامي كه لبا
باش داد و در پي آن  پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمان آماده 1آورد، پس به سوي ميدان رزم خواهيم رفت.

گاه به سوي منطقة اُحد،  پوش بودند. آن حدود هزار نفر از مسلمانان بسيج شدند كه از اين تعداد دويست نفر زره
  دشمن به آنجا رسيده و در آن ناحيه اردو زده بود، حركت كردند.در شمال مدينه، كه 

از آنجا كه مدينه از يك طرف به كوه سلْع محصور بود و جنوب آن نيز به سبب تراكم نخلستانها مانع 
از شد، لذا تنها  نيز، مانع حضور و عبور سپاه مي  پيوسته  هاي به هم ها و قلعه عبور سپاه بود و از سوي ديگر خانه

پذير بود. به همين دليل، دشمن كه از موقعيت مدينه اطالع داشت، از سمت جنوب مدينه  ناحية شمالي آسيب
  را دور زده و در شمال اين شهر، در منطقة احد، مستقر شد.

                                                

آيد كه اگر پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) با توجه به مصلحتي كه در نظر داشـت،   نقل مزبور، اين سؤال پيش مي. با تأمل در 1
  اي از جوانان كه تجربة كافي نداشتند، توجه كرد و تصميم بهتر و اصـلح  دانست، چرا به سخن عده در شهر ماندن را صالح مي

و چرا بعد از اينكه همين جوانان، به آن حضرت عرض كردند كه مـا بـر نظـر خـود      را رها نمود و از خواست آنان پيروي كرد؟
تـر از ايـن    اصرار نداريم و هرچه شما صالح ببينيد عمل كنيد، با اين حال پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) بر تصميمي كـه پـيش  

ين سؤال بايد روايت تـاريخي مزبـور از نظـر    گرفته شده و به مصلحت نبود، پافشاري كرد و آن را عملي نمود. براي پاسخ به ا
سند بررسي شود و در صورت معتبر بودن، بحثي كارشناسي پيرامون آن، از بعد فقهي و كالمي، صورت گيرد كـه در بضـاعت   

  نويسندة اين سطور نيست.
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  د) كارشكني منافقين

شمن، با پيغمبر هنگام حركت سپاه اسالم، عبداهللا بن اُبي، سركردة منافقين، كه در مورد نحوة مقابله با د
عقيده بود، به اين بهانه كه چرا آن حضرت به سخن ما توجه نكرد و از جوانان پيروي  (صلي اهللا عليه و آله) هم

كرد، از ميانة راه بازگشت و حدود سيصد نفر از افراد سپاه اسالم نيز تحت تأثير القائات او از همراهي با پيغمبر 
به سوي مدينه بازگشتند. عبداهللا بن اُبي معتقد بود كه بر اساس تجارب  (صلي اهللا عليه و آله) منصرف شده و

ايم و هرگاه كه دشمن به سوي  ايم، شكست خورده قبلي، هرگاه ما از شهر خارج شده و به سوي دشمن رفته
  ايم. شهر حمله آورده، ما بر او غلبه كرده

  پيكار احد و فرجام آن ه)

شركان در منطقة شمالي ميدان، پشت به كوه احد و رو به سوي مدينه سپاهيان اسالم با عبور از كنار م
مستقر شدند و كوه عينَين را در سمت چپ خود قرار دادند. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) براي اينكه 

فراز كوه پذيري اردوي اسالم را به حداقل برساند، پنجاه نفر تيرانداز را، به فرماندهي عبداهللا بن جبير، بر  آسيب
عينين مستقر كرد و به آنها فرمود كه ما چه پيروز شويم و چه شكست بخوريم، تا فرمان من نيامده است، 

آوري غنيمت هم  محل مأموريت خود را ترك نكنيد؛ اگر ما كشته شديم، به كمك ما نياييد و اگر مشغول جمع
  شديم، باز محل مأموريت را ترك نكنيد.

اميه بود. در جنگ احد ابوسفيان كه فرماندة كل بود، پرچمداري  قريش با تيرة بنيفرماندهي نظامي كل 
سپاه قريش را به تيرة عبدالدار واگذار كرد و از آنان براي مقاومت و استواري پيمان گرفت. با استقرار سپاه 

لمؤمنين، علي (عليه عبدالدار به ميدان آمد كه به دست اميرا اسالم، جنگ آغاز شد. پرچمداري از قبيلة بني
السالم)، به هالكت رسيد. مطابق روايات شيعه، پس از او نفر دوم تا نهم، يكي پس از ديگري، به ميدان آمدند 
و همه به دست اميرالمؤمنين (عليه السالم) به هالكت رسيدند. مطابق نقل منابع اهل تسنن، نُه يا يازده تن به 

شان به دست حضرت علي (عليه السالم) كشته شدند و بقيه را ديگر مصاف مسلمانان آمدند كه پنج تن از اي
اصحاب به هالكت رساندند. با كشته شدن پهلوانان و پرچمداران قريش، جنگ سراسري آغاز شد. سپاه قريش 
كه پرچمداران خود را از دست داده بود، با مشاهدة روحية برتر مسلمانان، احساس كرد كه فاجعة بدر براي آنها 

خورده و با جا  هاي شديد، شكست ار خواهد شد، لذا روحية خود را از دست داده و به رغم داشتن كينهتكر
گذاشتن لوازم و امكانات و تجهيزات خود، پا به فرار گذاشتند. مسلمانان، به تصور اينكه جنگ، با گريختن 

  م مشغول شدند.آوري غناي دشمن، خاتمه پيدا كرده است، از حالت نظامي خارج شده و به جمع

آوري  تيراندازان مستقر در كوه عينين نيز، با مشاهدة فرار دشمن و مشغول شدن سپاه اسالم به جمع
غنايم، به جز پنج نفر ـ و به نقلي كمتر از ده نفر ـ بقيه بدون اعتنا به دستور پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) و 

آوري غنيمت به سوي ميدان جنگ  ترك كردند و براي جمع فرماندة خود، عبداهللا بن جبير، محل مأموريت را
  سرازير شدند.

جهل، دو تن از فرماندهان سپاه دشمن، كه متوجه  از سوي ديگر خالد بن وليد و عكرمة بن ابي
پذيري اردوي اسالم از ناحية تنگة عينين شده بودند، به سوي مسلمانان هجوم آوردند. معدود مسلماناني  آسيب

جا باقي مانده بودند، مقاومت كردند تا به شهادت رسيدند. دشمن از آن ناحيه به اردوي سپاه اسالم كه در آن
وارد شد و مسلمانان كه آمادة رزم نبودند، غافلگير شده، ضربات سختي خوردند و گروهي از آنان شهيد شدند و 

ت بود. و تنها تعداد معدودي از يابي به پيغمبر و كشتن آن حضر بقيه از ميدان گريختند. دشمن درصدد دست
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افراد و در پيشاپيش آنها اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، از وجود مقدس پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) دفاع 
چنان سخت شد، كه آن چند نفر هم گريختند و تنها  اي از جنگ، هجوم دشمن آن كردند، اما در مرحله مي

اع از پيامبر باقي ماند. در جريان اين هجوم، دندان و پيشاني مبارك پيغمبر حضرت علي (عليه السالم) براي دف
كرد، به شدت  (صلي اهللا عليه و آله) شكست و اميرالمؤمنين هم، كه سرسختانه از آن وجود مقدس دفاع مي

شمشير يابي دشمن بر پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) شد. در جريان اين نبرد  مجروح شد ولي مانع دست
  را به او داد. 1حضرت علي (عليه السالم) شكست و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) ذوالفقار

در جريان اين جنگ، حمزه، عموي پيامبر، به شهادت رسيد. هند، زن ابوسفيان، وحشي، غالم جبير بن 
كرد: در درجة اول پيامبر اسالم  مطْعم، را اجير كرده بود كه در صورت كشتن يكي از اين افراد او را آزاد خواهد

دانست. اگر نتوانست  هاي خود و قريش مي را از پا درآورد؛ زيرا آن حضرت را عامل تمام مشكالت و مصيبت
پيامبر را بكشد، در مرحلة دوم حضرت علي (عليه السالم) را از پاي درآورد؛ چرا كه علي فرزند، برادر و پدر او را 

و احياناً اگر علي را هم نتوانست از پا درآورد، حمزه را هدف قرار دهد، كه قاتل  2ددر جريان جنگ بدر كشته بو
كند كه من سعي كردم تا پيامبر را از پاي درآورم، اما ديدم كه آن  عموي او شَيبه است. وحشي خود نقل مي

ر دهم، اما ديدم كه حضرت كامالً مراقب اطراف است، لذا موفق نشدم. خواستم علي (عليه السالم) را هدف قرا
او نيز، با وجود اهتمام بسيار به جنگ، نسبت به اطراف خود كامالً هوشيار و مراقب است. بنابراين علي را هم 

  نتوانستم بزنم. لذا از غفلت حمزه استفاده كردم و او را هدف قرار دادم و به شهادت رساندم.

به شهادت رسيدند. در اقوال ديگري تعداد مطابق قول مشهور، در اين جنگ هفتاد نفر از مسلمانان 
  3تن ذكر شده است. 81يا  65شهداي اسالم، 

  و) پيامدهاي جنگ احد براي مسلمانان و مشركان

در اين جنگ حدود هفتاد تن از اصحاب پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) به شهادت رسيدند و مسلمانان طعم 
آله) را چشيدند و دانستند كه در همه حال بايد مطيع وجود مقدس تلخ نافرماني از رسول خدا (صلي اهللا عليه و 

كدام از مسلمانان اسير نشدند، اسالم و پيامبر محفوظ   پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) باشند. اما با اين حال هيچ
                                                

ن است كه ذوالفقار به يكي از سـران  . دربارة ذوالفقار و سابقة آن دو نقل در تاريخ وجود دارد: نقل اول، كه بيشتر شهرت دارد، اي1
ي در جنـگ بـدر بـه هالكـت رسـيد و           ي بن خَلَف، تعلق داشت و شمشيري سفارشـي و اسـتثنايي بـود. اُبـمشركين، به نام اُب

 شمشيرش سهم پيغمبر شد. آن حضرت در اين موقعيت ذوالفقار را به حضرت علي (عليه السالم) داد تا به جنگ ادامه دهد.

ين است كه ذوالفقار مبدئي آسماني داشت و جبرئيل آن را از آسمان آورد. همان موقع مسـلمانان و مشـركان نـدايي را    نقل ديگر ا
بعداً كه از پيامبر (صلي اهللا عليـه و آلـه)   » ال سيف إالّ ذوالفقارِ و ال فتَي إالّ علي«گفت:  در بين زمين و آسمان شنيدند كه مي

  »اين صداي جبرئيل بود.«د: در اين زمينه سؤال كردند، فرمو
تر باشد؛ زيرا ذوالفقار جزو ميراث ائمة اطهار (عليهم السالم) اسـت و از امـام پيشـين بـه امـام       رسد كه نقل دوم صحيح به نظر مي

كنـد. بنـابراين چنـين شمشـيري كـه       رسد و امام عصر (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف)، با ذوالفقار ظهور مي بعدي به ارث مي
  تواند در اصل متعلق به يك مشرك باشد و بايد مبدئي آسماني داشته باشد. گونه شرافت و اهميت دارد، نمي اين

گـاه بـه كمـك     تـن، وليـد بـن عتبـه، بـرادر هنـد، را كشـت، آن        به . اميرالمؤمنين (عليه السالم) در جنگ بدر، به هنگام نبرد تن2
وليد و هند، يعني عتبة بن ربيعه، درگير بود و عتبه را نيز به هالكـت رسـاند.    پسرعموي خود، عبيدة بن حارث، رفت كه با پدر
  سفيان، پسر هند، را نيز به قتل رساند. سپس در خالل جنگ سراسري، حنظلة بن ابي

 تـاريخ ؛ 36ـ   48، ص 2، ج الطبقـات الكبـري  ؛ 145ـ   245، ص 1، ج مغـازي ؛ 64ـ   135، ص 3، ج السـيرة النبويـه  ك:  . ر .3
  .71ـ  82، ص 1، ج اإلرشاد؛ شيخ مفيد، 499ـ  533، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 47ـ  49، ص 2، ج يعقوبي
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فكر ماند و مدينه، پايگاه اسالم، از تعرض دشمن مصون ماند و دشمن، در آن موقعيت، به لطف خداوند، از 
  1تعرض به مدينه غافل ماند.

اما مشركان، تا حدودي، توانستند برخي از اهداف خود را در اين جنگ محقق كنند؛ يعني، انتقام 
هاي جنگ بدر، از مجاهدان مسلمان در اين غزوه به  شدگان خود را بگيرند و تقريباً به همان عدد كشته كشته

رفتة خود را اعاده كردند. اما  ارت ببرند. تا حدي نيز حيثيت از دستشهادت رساندند، اما نتوانستند كسي را به اس
تر،  هدف ديگر آنها؛ يعني، باز كردن راه تجارتي شمال ناكام ماند و اين راه كماكان بسته ماند. از همه مهم

اسالم وجود مقدس پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) و اسالم و پايگاه اسالم، سالم ماند و آنها موفق به هدم 
  نشدند.

كشته دادند كه با توجه به پايمردي اميرالمؤمنين  24يا  22مطابق برخي نقلها مشركان، در اين جنگ، 
هاي حمزه و برخي مسلمانان، به نظر  (عليه السالم) ـ كه به قدري جنگيد تا شمشيرش شكست ـ و حماسه

  رسد كه رقم تلفات دشمن بايد بيش از اين باشد. مي

اهميت جلوه دادن رزم مسلمانان و  اميه، هنگام تسلط بر خالفت، براي كم ه عوامل بنياحتمال دارد ك
  اند. نمايي قدرت مشركان، شمار مقتولين قريش را كم روايت كرده بزرگ

  2ز) علل شكست مسلمانان

، اي از مسلمانان توان گفت كه نافرماني عده دربارة اينكه چرا مسلمانان شكست خوردند، به طور كلي مي
عامل اصلي اين شكست بود، اما با توجه به اينكه حدود شصت آيه از قرآن، در سورة آل عمران، پيرامون 

  توان علل شكست مسلمانان را مطابق بيان قرآن در اين مورد چنين تبيين كرد: جنگ احد نازل شده است، مي

  . توكل نكردن مسلمانان به خداوند1

تقواي مسلمانان كاسته شده بود و گرفتار ناشكيبايي شده بودند. آية برخالف جنگ بدر، در احد از توكل و 
  3سورة آل عمران به اين نكته اشاره دارد. 122

                                                

اي نظامي بود؛ او كه با هدف نابودي اسالم حركت كرده بود، وقتي در جنگ احد  . از ديدگاه برخي از مستشرقان، ابوسفيان نابغه1
شود و سپاه قريش با وجود پيروزي در احـد بـه    نفس حفاظت مي ايي تازهكرد مدينه توسط نيروه پيروز شد، از آنجا كه احساس مي

نفـس مسـلمان    سبب خستگي، توان كافي براي جنگ با مدافعان مدينه را ندارنـد، از تصـرف مدينـه و مقابلـه بـا نيروهـاي تـازه       
طـع، از هجـوم بـه مدينـه     خودداري كرد. در حالي كه چنين نيست و اين تنها لطف و عنايت الهـي بـود كـه مشـركان، در آن مق    

رفتند، هنوز چيزي از مدينه دور نشده بودند كه به فكر تصرف مدينه و يكسره كـردن   بازماندند. اما پس از اينكه به سوي مكه مي
  خواستند بازگردند كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت. كار اسالم افتادند و لذا مي

  است. 411، ص (عصر نبوت)تاريخ صدر اسالم اين بحث برگرفته از كتاب  .2
را كه دو طايفه از شـما   ي(و نيز به ياد آور) زمان؛ ﴾إِذْ همت طّائفَتانِ منْكُم أَنْ تَفْشَلَا و اللَّه وليهما و علَي اللَّه فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُونَ﴿. 3

كرد كـه از ايـن فكـر     كوند پشتيبان آنها بود (و به آنها كمنشان دهند (و از وسط راه باز گردند)؛ و خدا يتصميم گرفتند سست
  باز گردند)؛ و افراد باايمان، بايد تنها بر خدا توكّل كنند.
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  . دنياگرايي2

اين  131و  130توجه به غنيمت و فراموش كردن فرمان پيغمبر، نشانگر دنياگرايي مسلمانان بود. آيات 
دهندة  گرفتار پديدة زشت رباخواري بودند و همين امر نشانسوره بيانگر اين است كه برخي از مسلمانان 

  1دنياطلبي و دنياگرايي آنان در اين مقطع است.

  . ضعف و قلت ايمان بسياري از مسلمانان3

اين سوره، ضعف ايمان، موجب پيدايش سستي و ضعف روحي مسلمانان شد و  140و  139مطابق آيات 
تدابير الزم براي جنگ و تنها به اعتماد حق بودن، خود باعث شد عدم توجه به  2به شكست آنان منتهي شد.

 152تا  141آنچه براي امور مختلف و به خصوص جنگ الزم بود، مورد توجه مسلمانان قرار نگيرد. لذا آيات 
فرمايد كه خداوند بهشت را با شرايط و ابتالها  كند و مي به عدم طهارت معنوي بسياري از مسلمانان اشاره مي

دهد و بدون آزمايش آنها را وارد بهشت نخواهد كرد و لذا با اينكه هنگام  آزمايشهاي الهي به مسلمانان مي و
جنگ خيلي از مسلمانان به آرزوي شهادت وارد ميدان شده بودند، اما واقعيت امر چيز ديگري بود. چرا كه آنان 

احد در واقع حاصل آن افول و براي وصول به شدند. شكست  گرفتار آلودگي دنيا شده بودند و بايد پااليش مي
  آن طهارتي بود كه در آن مقطع نداشتند. لذا طبق آية قرآن جاي حزن و اندوه نيست.

  . سستي و نزاع مسلمانان4

، خدا در آستانة جنگ احد به 155سستي و نزاع مسلمانان نيز يكي از عوامل شكست احد بود. مطابق آية 
ه بود و اين وعده را محقق كرد. در مرحلة اول مسلمانان پيروز شدند، اما آنان پس مسلمانان وعدة پيروزي داد

از پيروزي سست شده و به منازعه با يكديگر پرداختند و اين منازعه باعث شد كه پس از آن پيروزي، شكست 
  3نصيب آنان شود.

  . غزوة حمراء االَسد7

ه قريش، پس از پيروزي در جنگ احد و در راه بازگشت به پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد ك
اي به نام ملَل فرود آمده و قصد بازگشت به سوي مدينه و نابودي اسالم را دارد. پيامبر خدا،  به مكه، در ناحيه

با شنيدن اين خبر، فرمان داد تا مسلمانان بسيج شوند و براي روحيه دادن به مسلماناني كه در احد شكست 
ودند و همچنين نشان دادن قدرت اسالم به مشركين و نيز رسوا كردن منافقيني كه سپاه اسالم را رها خورده ب

                                                

كـه  ي اي كسان؛ ﴾أُعدت للْكَافرِينَ يالنَّار الَّتو اتَّقُوا  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعافاً مضاعفَةً و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ﴿. 1
ايد، ربا را [با سود] چندين برابر مخوريد، و از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد. و از آتشـي كـه بـراي كـافران      ايمان آورده

 بترسيد. ،آماده شده است

الْأَيـام نُـداوِلُها بـينَ     كإِنْ يمسسكُم قَرْح فَقَد مس الْقَوم قَرْح مّثْلُه و تلْ ونَ إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَو ال تَهِنُوا و ال تَحزَنُوا و أَنْتُم الْأَعلَ﴿. 2
  ﴾النَّاسِ و ليعلَم اللَّه الَّذينَ آمنُوا و يتَّخذَ منْكُم شُهداء و اللَّه ال يحب الظَّالمينَ

3. ﴿وا وبا كَسضِ معطانُ بِبالشَّي متَزَلَّها اسانِ إِنَّمعمالْتَقَي الْج موي نْكُما ملَّوينَ تَوإِنَّ الَّذ      ـيملح غَفُـور ه نْهم إِنَّ اللـَّ عـ ه ؛ ﴾لَقَد عفَا اللـَّ
[به دشمن] پشت كردند، در حقيقت جز اين نبود كه  كه از ميان شماي روزي كه دو گروه [در اُحد] با هم روياروي شدند، كسان

اي از آنچه [از گناه] حاصل كرده بودند، شيطان آنان را بلغزانيد و قطعاً خدا از ايشان درگذشت؛ زيرا خـدا آمرزگـار    به سبب پاره
  بردبار است.
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توانند در اين حركت نظامي حاضر شوند كه در اُحد حاضر بودند.  كرده بودند، فرمان داد كه تنها كساني مي
اي جنگ احد نيز با حالتي كه چون مسلمانان طعم تلخ نافرماني پيغمبر را چشيده بودند، بسياري از زخميه

نشان از بستن زخمهاي خود داشت و حتي برخي قادر به حركت نيز نبودند، براي اطاعت از امر پيغمبر خدا 
(صلي اهللا عليه و آله) براي حركت آماده شدند. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمان حركت داد و سه تن را به 

وقتي به منطقة حمراء االسد رسيدند، به دست نيروهاي دشمن گرفتار  قراول فرستاد. اين سه تن عنوان پيش
شده و به شهادت رسيدند. مسلمانان به حمراء االسد رسيده و در آنجا اردو زدند و به نقلي، سه روز؛ و به نقل 

شمن، روز در آنجا مستقر شدند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) براي ايجاد رعب در دل د ديگر، پنج شبانه
  فرمان داد كه شبها در پانصد نقطه، با فواصل معين، آتش بيفروزند.

معبد، از اردوي اسالم عبور كرد و به اردوگاه قريش وارد  يكي از سران قبيلة خُزاعه، به نام معبد بن ابي
و به سوي  خواست كار ناتمام احد را تمام كند، گفت كه من از سپاهي عبور كردم شد و به ابوسفيان، كه مي

شما آمدم كه كامالً آماده و سراسر خشم و انتقام هستند و در صورت بروز جنگ، شما را شكست خواهند داد. 
افروزي  ابوسفيان، كه به پيروزي احد مغرور بود، ابتدا سخن او را نپذيرفت، اما وقتي منطق وي و صحنة آتش

ت، به صالح نيست و لذا از جنگ سر باز زد و به مسلمانان را ديد، احساس كرد كه جنگ مجدد، در اين موقعي
ايم، پس وعدة ما سال آينده، در  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پيغام داد كه ما هنوز انتقام بدر را نگرفته

نشيني صادر كرد. پيغمبر اكرم (صلي اهللا  سالروز وقوع جنگ بدر، در همان منطقه باشد. سپس فرمان عقب
ميرالمؤمنين (عليه السالم) دستور داد كه در پي سپاه دشمن حركت كند؛ و به او فرمود كه اگر عليه و آله) به ا

دهد كه قصد رفتن به سوي مكه دارند، اما اگر  ها را يدك بكشند، نشان مي آنها سوار بر شتران باشند و اسب
د به مسلمانان حمله كنند. خواهن دهندة حيلة آنان است و مي سوار اسب باشند و شترها را يدك بكشند، نشان

ها را  اميرالمؤمنين به سوي دشمن رفت و پس از بازگشت، گزارش داد كه آنها سوار بر شتران بودند و اسب
  كشيدند. يدك مي

پيش از اينكه سپاه اسالم به سوي مدينه بازگردد، شاعري از لشكر مشركان، به نام ابوعزِّه، كه پيش از 
نشيني آنها بدانجا بازگشته بود، به دست  االسد بيرون رفته و پس از عقبنشيني قريش، از حمراء  عقب

مسلمانان اسير شد. ابوعزه پيش از اين در جريان جنگ بدر اسير شده بود و از پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) 
كنم كه تعهد  ميخواسته بود كه بر او منت گذارد و او را آزاد كند. پيغمبر فرموده بود كه به شرطي تو را آزاد 

دهي ديگر به جنگ ما نيايي. وي نيز تعهد سپرده و آزاد شد، اما به تحريك صفوان بن اُميه، قول و قرار خود 
با پيغمبر را زير پا گذاشت و در احد به جنگ مسلمانان آمد و اشعاري نيز در تهيج دشمنان اسالم سرود. 

(صلي اهللا عليه و آله) آوردند، شروع به التماس كرد. رسول  هنگامي كه در حمراء االسد او را به محضر پيغمبر
؛ »ال يلْدغُ المؤمنُ من جحرٍ مرَّتَينِ«اي در پاسخ او فرمود كه ضرب المثل شد:  خدا (صلي اهللا عليه و آله) جمله

  شود. سپس فرمان قتل او را صادر كرد. مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي

اميه بود، در  الْعاص، كه از بني ي ديگر از مشركان نيز، به نام معاوية بن مغيرة بن اَبِيبه جز ابوعزه، يك
حمراء االسد ديده شد و به عثمان بن عفّان پناه برد. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) در برابر شفاعت عثمان 
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لمانان كمين كردند و سه روز بعد فرمود كه اگر وي بعد از سه روز ديده شود، او را خواهيم كشت. برخي از مس
  1او را يافته و به هالكت رساندند. وي از كساني بود كه در مثله كردن حمزة سيد الشهدا نقش داشت.

  هاي چهارم و پنجم هجرت حوادث مهم ساليازدهم:  درس

  حوادث و وقايع مهم سال چهارم هجرت

  سرية عبداهللا بن اُنَيس انصاري

فردي به نام سفيان بن خالد هذَلي (يا خالد بن سفيان)، از بزرگان قبيلة هذَيل، در  به پيامبر خبر رسيد كه
  تالش است تا مردمي را با خود متحد و به مدينه حمله كند.

پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) براي جلوگيري از اجراي اين توطئه، عبداهللا بن اُنيس را مأمور كرد تا 
ند و او را از پا درآورد. عبداهللا بن اُنيس به اين مأموريت رفت و او را، در حالي كه در قبيلة سفيان نفوذ ك

خواست در جايي فرود آيد، يافت و پس از جلب اعتماد وي، در فرصتي مناسب او را از پا درآورد و اين  مي
  2توطئه خنثي شد. اين سريه در محرم سال چهارم هجرت اتفاق افتاد.

  حادثة رجيع

دهندة دوران رسالت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) حادثة رجيع است. ماجرا از  حوادث تكانيكي از 
ان رشوه گرفته بودند، ◌ٰ لحي اين قرار بود كه هفت نفر از قبايل عزَل و قارِه، در ازاي چند شتر كه از قبيلة بني

ينه، از رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به مدينه آمدند و اظهار مسلماني كردند. آنان، هنگام بازگشت از مد
خواستند تا مبلّغاني را براي ترويج اسالم در قبايلشان با آنان همراه سازد. پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) 

 مرثد، خالد بن بكير لَيثي، قاسم بن ثابت، خُبيبِ بن عدي، زيد شش تن از مبلّغان اسالم به نامهاي مرْثَد بن ابي
  بن دثنَه و عبداهللا بن طارِق بلَوي را با آنان روانه كرد.

هنگامي كه مبلّغان اسالم با اين افراد، به آبگاهي به نام رجيع رسيدند، ناگهان مورد هجوم افراد قبيلة 
وگند لحيان س لحيان كه براي دستگيري آنها آمده بودند، قرار گرفتند. مبلّغان آمادة مقاومت شدند، ولي بني بني

خواهند ايشان را به قريش تحويل دهند. سه تن از مبلّغان  خوردند كه قصد كشتن آنها را ندارند و تنها مي
(قاسم، مرثد و خالد) به عهد و پيمان آنها توجه نكردند و با ايشان به جنگ برخاستند تا هر سه به شهادت 

  رسيدند، اما سه تن ديگر تن به اسارت دادند.

در راه مكه، عبداهللا بن طارق از اينكه تن به اسارت داده بود، پشيمان شد و دستان خود  در ناحية ظهران،
را گشود و با آنان درگير شد، اما ايشان بر وي تاختند و او را نيز به شهادت رساندند. قبر او در ناحية ظهران 

                                                

 تـاريخ ؛ 48ـ   50، ص 2، ج الكبـري الطبقـات  ؛ 245ـ   250، ص 1، ج مغـازي ؛ 107ـ   111، ص 3، ج السيرة النبويـه ك:  . ر .1
 .534ـ  536، ص 2، ج طبري

  .50، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 267، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 2
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مكه داشتند، به قريش تحويل  است. دو تن ديگر (زيد و خُبيب) را به مكه بردند و در ازاي دو اسيري كه در
دادند. زيد بن دثنه را صفوان بن اميه خريد و به غالمش، نَسطاس سپرد تا او را به منطقة تنعيم، خارج از حرم، 
ببرد و به انتقام قتل پدرش از پاي درآورد. مشركان از زيد سؤال كردند كه آيا دوست داشتي محمد به جاي تو 

حالي كه تو نزد خانوادة خود آسوده بودي؟ زيد پاسخ داد كه به خدا دوست ندارم كه  كشتيم در بود و ما او را مي
ام آسوده  محمد (صلي اهللا عليه و آله)، در همان جايي كه هست، خاري به پاي او رود و من در ميان خانواده

  اي به سينة زيد، وي را به شهادت رساندند. گاه با فرو كردن نيزه باشم. آن

عدي نيز خواستند تا از اسالم باز گردد، اما او حاضر نشد. سپس از او خواستند كه به پيغمبر از خبيب بن 
خدا (صلي اهللا عليه و آله) ناسزا گويد، اما نپذيرفت. بنابراين او را هم به خارج از حرم (تنعيم) بردند. خبيب، 

اگر بيم از آن نداشتم كه «گفت:  پيش از شهادت، فرصت خواست تا دو ركعت نماز بخواند و پس از اداي نماز
پس او را به تيري بستند. خبيب رو سوي كعبه » خواندم. گريزم، بيشتر نماز مي شما فكر كنيد كه از مرگ مي

اي ديگر تالوت كرد و به خدا عرض  نمود و آياتي از قرآن را تالوت كرد. مشركان روي او را باز كردند، او آيه
روايت ». كه سالم مرا به پيامبرت برساند، پس تو خود سالم مرا به او برسان خدايا، كسي اينجا نيست«كرد: 

شده است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در مدينه، در جمع اصحاب بود كه جواب سالم خبيب را داد و 
». نداينك جبرئيل سالم خبيب را به من رسا«سپس فرمود: » عليه السالم و رحمة اهللا و بركاته.«فرمود: 

هاي بدر را مأمور كردند تا هر يك ضربتي بر او وارد كنند. خبيب،  گاه مشركان، چهل تن از فرزندان كشته آن
  1لحظاتي با ذكر خدا و رسول او زنده بود تا به شهادت رسيد. اين حادثه در صفر سال چهارم روي داد.

  حادثة بِئر معونه

رجيع بود. مطابق نقل منابع تاريخي، فردي به نام ابوبراء تر از حادثة  اين حادثه براي اسالم دردناك
آله) آمد. پيامبر، اسالم را به او عرضه   عامر، خدمت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و عامري، از بزرگان قبيلة بني

ست كه كرد، ابوبراء اسالم را نپذيرفت و رد هم نكرد، اما گفت كه اگر مبلّغاني را با من همراه كنيد، اميد ا
من از اهالي نَجد بر «اسالم در سرزمين نجد مورد اجابت قرار گيرد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود: 

ابوبراء اظهار داشت كه حاضر است آنها را در پناه و جوار خود قرار دهد تا » اصحاب خود بيمناك هستم.
آله) با تضمين او چهل يا هفتاد تن از مبلّغان و   يه ونجديان را به اسالم دعوت كنند. پيغمبر اكرم (صلي اهللا عل

  فرود آمدند. 2قاريان اسالم را با او همراه كردند. مبلّغان اسالم در منطقة بئر معونه

يكي از مبلّغان، به نام حرام بن ملْحان، نامة پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را نزد عامر بن طُفيل، از بزرگان 
برد. اما عامر بدون آنكه نامة پيغمبر را باز كند، نمايندة رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را عامر،  قبيلة بني

كشت و از افراد قبيلة خود خواست تا مبلّغان اسالم را قتل عام كنند. افراد قبيله حاضر نشدند كه امان ابوبراء را 
ان خود، كمك خواست و آنها پذيرفتند و بر پيم سلَيم، هم نقض كنند. به ناچار عامر بن طفيل از قبيلة بني

مبلّغان اسالم حمله آوردند. مسلمانان هم سالح بركشيدند و از خود دفاع كردند و جز دو تن، همة آنها به 
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شهادت رسيدند. يكي از آن دو، كَعب بن زيد بود كه مجروح شده و در ميان شهدا افتاده بود و سپس خود را از 
ي عمرو بن امية ضَمري بود كه هنگام وقوع حادثه، شتران مسلمانان را به چرا برده مهلكه نجات داد. ديگر

بود. وي از پرواز مرغان بر فراز اردوگاه مسلمانان نگران شد و هنگام بازگشت، با صحنة كشتار آنها مواجه و 
  دستگير شد.

وي را برده محسوب كرد و عامر بن طفيل، عمرو بن اميه را بدين جهت كه عرب عدناني بود، نكشت اما 
داغي بر پيشاني او گذاشت، يا به نقلي موي جلوي سر او را بريد ـ كه نشان بردگان بود ـ و او را آزاد كرد. 

عامر را ديد و با اين تصور  عمرو بن اميه و كعب بن زيد به سوي مدينه روان شدند. عمرو در راه دو تن از بني
عامر وجود داشت، به  خبر از پيماني كه ميان اسالم و بني اسالم بودند و بي عامر عامل قتل عام مبلّغان كه بني

  انتقام شهادت آنان، اين دو تن را كه در خواب بودند، كشت و شمشير و لوازم آنها را برداشت و به مدينه آمد.

 عليه و نقل است كه خبر هر دو حادثة دردناك رجيع و بئر معونه، در يك شب به پيغمبر اكرم (صلي اهللا
آله) رسيد و آن حضرت به شدت از اين حوادث سوگوار و داغدار شد به طوري كه تا يك ماه در قنوت نماز 

  1فرستاد. اين حادثه نيز در صفر سال چهارم اتفاق افتاد. صبح خود بر عامالن اين جنايات لعنت مي

غزوه و سريه، تالش كرد تا انتقام آله) بارها، در قالب چندين   شگفت اينكه رسول خدا (صلي اهللا عليه و
سلَيم و عوامل ديگري كه در آن دخيل بودند،  لحيان، عزَل، قارِه، بني اين دو جنايت را از عوامل آن، يعني بني

يك از اين اقدامات به نتيجه نرسيد تا اينكه در سال نهم هجرت و در پي اقتدار اسالم، اين  بگيرد، اما هيچ 
نزد آن حضرت فرستادند و با اظهار اسالم، خود را از حالت دشمني و جنگ با اسالم خارج  قبايل هيئتهايي را

  كردند.

  نكاتي پيرامون حادثة بئر معونه

در وقوع حادثة بئر معونه شكي نيست و از نام شهداي آن و لعن و نفرين رسول خدا (صلي اهللا عليه و 
اي كه روايت  آن حكم كرد، اما داستان اين حادثه، به شيوهتوان به قطعي بودن  آله) بر عامالن اين جنايت، مي

  انگيزد كه جاي تأمل و تحقيق دارد: شده است، سؤاالتي را برمي

. در اين نقلها آمده است كه ابوبراء براي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) هدايايي آورد و آن حضرت از 1
نپذيرفت و رد هم نكرد، اما از رسول خدا (صلي اهللا عليه و وي نپذيرفت مگر آنكه اسالم بياورد. او اسالم را 

  آله) خواست تا مبلّغاني را اعزام دارد، چرا كه وي معتقد بود زمينة پذيرش اسالم در نجد زياد است.

تپد  آيد كه چگونه كسي كه خود اسالم نياورده است، دلش براي انتشار اسالم مي  حال اين سؤال پيش مي
  ت مبلّغان را تأمين كند؟و حاضر است امني

اثير تا  و چرا رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به كسي كه اسالم را در حضور او نپذيرفت و به گفتة ابن
كند و در پي جوار دادن وي، چهل يا هفتاد تن از مسلمان را به او  اعتماد مي 2پايان عمر اسالم نياورد،

  سپارد؟ مي

                                                

(واقـدي و   51ـ   54، ص 2، ج الكبريالطبقات ؛ 254ـ   260، ص 1، ج  المغازي؛ 193ـ   197، ص 3، ج السيرة النبويه. ر.ك: 1
  .545ـ  550، ص 2، ج تاريخ طبرياند.)؛  سعد واقعة بئر معونه را پيش از حادثة رجيع آورده ابن

 .140، ص 3، ج أسد الغابه. 2



���� ��� 	
��    ١٢٣ 

 

عامر، كه در واقع بزرگ و مورد احترام همه بوده است، ياد شده  عنوان سيد بني . از ابوبراء در اين نقلها با2
كشد؟ چيزي كه توسط  است. معلوم نيست كه چرا عامر بن طفيل در برابر جِوار ابوبراء، مبلّغان اسالم را مي

  افراد عادي قبيله پذيرفتني نيست و حاضر نيستند جوار ابوبراء را نقض كنند.

واقدي آمده است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس از آگاهي از جنايت بئر  . در نقل مفصل3
اما نه تنها او را، مانند ساير عوامل جنايت مورد لعن و نفرين  1»اين نتيجة عمل ابوبراء است.«معونه فرمود: 

لي اهللا عليه و آله) آمد اند كه وي پيري فرتوت شد و باز هم به قصد ديدار رسول خدا (ص قرار نداد، بلكه آورده
و چون شنيد كه » پذيرم. من هدية مشركان را نمي«اش فرستاد. آن حضرت فرمود:  و هدايايي توسط برادرزاده

او بيمار است، براي او ظرف عسلي فرستاد تا شفا يافت. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فقط به فرزند يا 
  2ه كرد.بردارزادة وي از نقض پيمان ابوبراء گالي

توان پذيرفت كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در مقابل جنايتي كه در آن به اندازة شمار شهداي  نمي
احد، يا بيش از نيمي از آن، مسلمان به شهادت رسيد و در مقابلِ كسي كه با پيشنهاد خود اين حادثه را موجب 

  شد، چنين كوتاه بيايد.

گران آمد، ولي به  شكني عامر بن طفيل بر ابوبراء  پيمان واقعه آمده است:. در نقل مفصل مربوط به اين 4
ام،  عامر، اين برادرزاده واسطة ضعف و پيري كاري از او ساخته نبود و همين قدر گفت كه از ميان همة بني

طا اي به سوي عامر بن طفيل پرتاب كرد كه خ عامر بن طفيل، بود كه پيمان مرا شكست. ... پسر وي نيزه
  3رفت و كاري نشد. عامر بن طفيل هم گفت كه دين ابوبراء پرداخت شد.

پير و فرتوت شود، جايگاه سروري او در ميان قوم از   اين نقل هم پذيرفته نيست، چرا كه هر چند ابوبراء
طفيل توان پذيرفت كه وي در برابر خيانت عامر بن  رود و با توجه به تعصب عرب بر شيوخ خود، نمي  بين نمي

  اي خطارفته اكتفا كند. قادر به عكس العمل نباشد و تنها به پرتاب نيزه

عامر توسط  . در ادامة نقل اين واقعه آمده است كه عامر بن طفيل پس از قتل دو تن از وابستگان بني5
ياران مرا، كه  اي به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) نوشت كه مردي از ياران تو دو نفر از عمرو بن اميه، در نامه

بهاي آنها را بفرست. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) هم  اند، كشته است، پس خون از شما امان و پناه داشته
  4بهاي دو مسلمان آزاد پرداخت نمود. بهاي آن دو را معادل خون خون

ق پيمان قبلي بهاي آنان توسط رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بحثي نيست، زيرا مطاب در پرداخت خون
را نقض  اند، اما آيا معقول و منطقي است كه عامر بن طفيل، در حالي كه جوار ابوبراء  آنها در پناه اسالم بوده

اي به پيغمبر  اند، به قتل رسانده است، نامه كرده و چهل يا هفتاد نفر مسلمان را، كه در پناه و امان وي بوده
  اند، گاليه كند؟!  ته شدن دو تن، كه در پناه اسالم بوده(صلي اهللا عليه و آله) بنويسد و از كش
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  سريّۀ عمرو بن اميۀ َضْمری

در پي خيانت به اسالم و وقوع حادثة رجيع و شهادت مبلّغان اسالم و به چوب بستن پيكر خبيب بن 
ا از عدي توسط قريش، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مصمم شد تا ابوسفيان، سردمدار نظامي قريش، ر

ميان بردارد. به همين منظور عمرو بن امية ضمري را با يكي از انصار مخفيانه به مكه فرستاد. عمرو بن اميه 
در مكه شناسايي شد و با همراه خود گريخت و در غاري پنهان شد و بدين ترتيب نتوانست ابوسفيان را به قتل 

  برساند.

ن بود باعث گرفتاري آنان شود، پس او را كشت و عمرو يكي از مشركان را در حوالي غار ديد كه ممك
دارآويختة خبيب بن عدي رسيدند كه  چون شب شد، از مكه به قصد مدينه بيرون آمدند. آنان در راه به پيكر به

شد، عمرو بن اميه موفق شد پيكر خبيب را با چوبِ دار بركند و بگريزد. نگهبانان او  توسط چند تن نگهباني مي
  ند تا اينكه وي به پرتگاهي رسيد و چوب دار و پيكر خبيب را در پرتگاه انداخت.را تعقيب كرد

» خدا پيكر خبيب را چنان ناپديد كرد كه مشركان ديگر به آن دست نيافتند.«گويد:  عمرو بن اميه مي
د پس از آن عمرو و همراهش به غاري در آن حوالي پناه بردند كه پيرمردي مشرك در آن بود و چون پيرمر

شعري در مخالفت با اسالم خواند، او را كشتند، سپس از غار بيرون آمدند و رو به مدينه نهادند. در راه به دو 
رفتند. عمرو از آنها خواست تا تسليم شوند، اما  تن از قريش برخورد كردند كه براي جاسوسي به مدينه مي
  1اسارت به مدينه آورد. نپذيرفتند پس بر آنها حمله برد و يكي را كشت و ديگري را به

  نضير غزوة بني

عامر را به قتل رساند و به مدينه آمد. پيغمبر  گونه كه گفته شد، عمرو بن اميه دو تن از افراد بني همان
عامر  آله) پس از اطالع يافتن از اينكه عوامل جنايت بئر معونه يكي از بزرگان قبيلة بني  اكرم (صلي اهللا عليه و

سلَيم بودند و از سوي ديگر مطابق پيماني كه وجود داشت،  قبيله ـ و همچنين قبيلة بني ـ و نه اعضاي آن
بهاي آنها بر عهدة ما است، از  اند و خون گناه كشته شده شدند، فرمود كه اين دو تن بي نبايد آن دو كشته مي

به اين منظور سراغ يهود بهاي آنان برآمد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)  اين رو در صدد پرداخت خون
آله) با كمتر از ده تن از اصحاب به سوي    عامر پيمان داشتند. پيامبر (صلي اهللا عليه و نضير رفت كه با بني بني
نضير آمد و از آنها خواست تا در اين كار او را ياري كنند. يهود، قول مساعد دادند، اما با  هاي يهود بني قلعه

توان پيدا كرد. پس خوب است او را بكشيم تا  گاه اين مرد را چنين تنها نمي ه هيچمشورت با يكديگر گفتند ك
شود و شما  خود را از دست وي آسوده كنيم. يكي از بزرگان آنها گفت كه به او از طريق وحي خبر داده مي
يه و آله) در موفق نخواهيد شد، اما به سخن او توجهي نكردند و قرار گذاشتند كه چون پيغمبر (صلي اهللا عل

ساية ديوار قلعه نشسته است، از فراز قلعه غلتكي بر سر آن حضرت پرتاب كنند و بدين ترتيب او را بكشند. 
جبرئيل، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را از اين توطئه آگاه كرد، لذا پيامبر به سوي مدينه بازگشت و توطئة 

  يهود آشكار شد.

ارداد همزيستي مردم مدينه، به توطئه بر ضد رسول خدا (صلي اهللا عليه و نضير برخالف قر چون يهود بني
آله) اقدام كرده بودند، آن حضرت، محمد بن مسلمة انصاري را نزد آنها فرستاد و اعالم كرد كه به سبب اين  
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دينه خارج شوند. اند، لذا ده روز مهلت دارند تا زندگي خود را بردارند و از م اقدام از شمول قرارداد خارج شده
نضير براي خروج از مدينه آماده شدند، اما با تحريك منافقين و پيام ياري عبداهللا بن اُبي، از خروج  يهود بني

شنوي دارند به  خودداري كردند. عبداهللا بن اُبي پيغام داد كه دو هزار تن از افراد قبيلة خود را، كه از من حرف
  خواهم فرستاد. قريظه به ياري شما همراه يهود بني

نضير، خودسري پيشه كند. او به رسول خدا (صلي اهللا  اين نكته باعث شد كه حي بن اَخْطب، رئيس بني
آله) پيام داد كه ما از مدينه خارج نخواهيم شد و شما هم هر كاري خواستيد بكنيد. با پايان مهلت   عليه و

نضير حركت  هاي بني صادر كرد و مسلمانان به سوي قلعه روزه، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمان جهاد ده
نضير مشاهده كردند كه از سويي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در محاصره و سركوبي آنان  كردند. يهود بني

بسيار جدي است، زيرا فرمان قطع نخلهاي آنها را صادر كرده است؛ و از سوي ديگر امدادي از منافقين و 
رسد. بنابراين، چون ياراي مقاومت در خود نديدند، آمادگي خود را براي خروج از مدينه اعالم  ميقريظه ن بني

كردند. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) با اين شرط به ايشان اجازة خروج از مدينه داد كه هر خانواده بيش از يك 
نضير به ناچار  انان مصادره شود. يهود بنيبارِ شتر از زندگي خود را خارج نكند و بقية دارايي آنان براي مسلم

پذيرفتند و هر خانواده با يك بارِ شتر از مدينه تبعيد شدند. گروهي از آنان به شام رفتند و گروهي ديگر به 
خيبر وارد شدند و پس از مدتي رياست آن را به دست گرفتند. بدين ترتيب مدينه از لوث وجود دومين گروه 

نضير، به نامهاي عمير بن كعب و ابوسعد بن وهب، نيز اسالم آوردند  دو مرد از بني خطرناك يهودي پاك شد.
  و اموال خود را در اختيار گرفتند. سورة مبارك حشر دربارة اين غزوه نازل شده است.

خواهيد غنائمي را كه  نضير رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به انصار فرمود كه اگر مي پس از خروج بني
هاي شما ميهمان باشند؛ و اگر شما  مانده بين شما و مهاجران تقسيم كنم و مهاجران همچنان در خانه باقي

اي تهيه كنند و از  بپسنديد و خشنود باشيد، همة غنائم را به مهاجران بدهم تا به اين وسيله براي خود خانه
له) عرض كردند كه همة غنائم را به منازل شما بيرون آيند. سران انصار به پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آ

برادران مهاجر ما بدهيد و اجازه بدهيد كماكان ميهمان ما باشند و اين انس و الفتي كه ميان ما ايجاد شده 
است برقرار بماند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از اين سخن به وجد آمد و در حق انصار دعا كرد. اين 

  1رم به وقوع پيوست.غزوه در ربيع االول سال چها

  غزوة ذات الرِّقاع

هايي از قبيلة بزرگ غَطَفان بودند، لشكري براي جنگ با اسالم  ثَعلَبه، كه تيره محارِب و بني دو قبيلة بني
فراهم كرده بودند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس از آگاهي از اين خبر سپاهي بالغ بر هفتصد يا 

اي به نام نَخْل با سپاه دشمن مواجه شدند؛  نگ صحراي نجد كرد. مسلمانان در ناحيههشتصد نفر فراهم و آه
داري كردند و جنگي روي نداد. دشمن باز گشت و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس  اما دو طرف خويشتن

عليه و آله)  از اطمينان از ترك جنگ توسط كفار، فرمان بازگشت صادر كرد. در اين غزوه پيغمبر (صلي اهللا
براي نخستين بار نماز را به صورت نماز خوف خواند؛ نحوة اقامة اين نماز به اين صورت بود كه چون خوف 
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مقابلة مشركان و حملة ناگهاني آنان وجود داشت، لذا رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) سپاه اسالم را دو دسته 
  كرد و فرمود:

از سپاه به من اقتدا كنند و نيم ديگر نگهباني  كنم، نيمي من ركعت اول را اقامه مي
خوانند ركعت اول را به جماعت و ركعت دوم را فرادي  كنند. آنها كه با من نماز مي

دهند، عوض  بخوانند و از محل نماز خارج شده جاي خود را با نيمي كه نگهباني مي
مازشان را به صورت كنند. نيمة دوم به ركعت دوم من رسيده و اقتدا كنند و ركعت دوم ن

  فرادي اقامه كنند.

در وجه تسمية اين غزوه اقوال مختلفي است؛ ذات 1اين غزوه در جمادي االول سال چهارم اتفاق افتاد.
الرقاع به معناي چيزي است كه داراي چند تكه يا وصله باشد. يك قول در مورد وجه تسمية آن، اين است كه 

  هاي متعدد به هم دوخته، تهيه شده بود. در اين غزوه پرچم اسالم، از پارچه

  قول ديگر اينكه درختي در آن ناحيه بود كه ذات الرقاع نام داشت.

سومين نقل آن است كه در آن ناحيه كوهي بود كه رنگهاي سرخ و سياه و سفيد داشت و به اين كوه در 
  شد. ناحية نخل، ذات الرقاع گفته مي

روي زياد، دچار آسيب و جراحت شده بود و هر يك  ه سبب پيادهمطابق نقل چهارم پاهاي مسلمانان ب
  پيچ كرده بودند، به همين سبب اين غزوه ذات الرقاع ناميده شد. هايي، كهنه پاي خود را با كهنه

نقل ديگر اين است كه به سبب نماز خوف، اين غزوه بدين نام، ناميده شده است؛ زيرا در اين غزوه براي 
وف خوانده شد و چون اين نماز حالتي چند تكه يا وصله دارد، نماز ذات الرقاع گفته شده نخستين بار نماز خ

  2است.

  غزوة بدر الوعد (بدر الموعد)

از آنجا كه مشركان در حمراء األسد به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پيغام داده بودند وعدة ما براي 
انتقام جنگ بدر، سال آينده در منطقة بدر باشد، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) در شعبان اين سال فرمان 

تن از آنان داراي اسب بودند. آنان به  10ند كه نفر از مسلمانان بسيج شد 1500باش داد. به دنبال آن،  آماده
منطقة بدر آمدند و در انتظار مشركين نشستند. از سوي ديگر ابوسفيان هم دو هزار تن از قريش را آماده كرد و 
براي حضور در بدر از مكه خارج شدند، اما هنوز چيزي از مكه دور نشده بودند كه به بهانة قحطي و 

صادي به مكه بازگشتند و مورد سرزنش اهل مكه واقع شدند. رسول خدا (صلي اهللا خشكسالي و مشكالت اقت
آيد،  عليه و آله) هشت شب در منطقة بدر حضور داشت و هنگامي كه مطمئن شد كه دشمن به ميدان نمي
ان فرمان بازگشت صادر كرد. در مدت حضور مسلمانان در منقطه، بازار فصلي در آن ناحيه برگزار شد و مسلمان
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هم كه كاالهايي را با خود آورده بودند، در اين بازار حاضر شدند و به داد و ستد و معامله پرداختند. اين غزوه 
  1القعده برپا بود. القعدة سال چهارم اتفاق افتاد. بازار فصلي بدر نيز از اول تا هشتم ذي در ذي

  ديگر حوادث مهم سال چهارم

  والدت امام حسين (عليه السالم)

بر قول مشهور، والدت باسعادت امام حسين (عليه السالم) در روز سوم شعبان سال چهارم اتفاق افتاد.  بنا
والدت آن حضرت از سويي موجب سرور بسيار رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) شد و از سويي غم و اندوه 

  2ايشان را به واسطة دريافت خبر غيبي شهادت آن وجود مقدس در پي داشت.

  فاطمه بنت اسد رحلت

فاطمه بنت اسد، مادر بزرگوار اميرالمؤمنين علي (عليه السالم)، كه حكم مادر پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه 
و آله) را داشت، در اين سال بدرود حيات گفت. پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) به شدت از وفات او غمگين 

ن دادن سپاس خويش از زحمات او، پيراهن خود را به شد و در تجليل اين بانوي بزرگوار و براي نشا
اميرالمؤمنين داد و فرمود تا هنگامي كه او را غسل دادند، اين پيراهن را به عنوان كفن بر پيكرش بپوشانند. 
رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) موقع دفن وي، پيش از آنكه پيكر را در قبر بگذارند، وارد قبر فاطمه شد و 

اين تجليل پيغمبر ». براي اينكه فشار قبر از او برداشته شود، چنين كردم«در آن آرميد و فرمود: اي  لحظه
(صلي اهللا عليه و آله) در مورد هيچ يك از اصحاب و زنهاي خود حضرت و حتي حضرت خديجه (سالم اهللا 

  3عليها) نيز سابقه نداشت.

  تحريم شراب و قمار

البته پيشاپيش آياتي در مذمت خمر نازل شده بود، اما دستور  در اين سال شراب و قمار تحريم شد.
  سورة مائده: 91و  90تحريم كامل نازل نشده بود. با نزول آيات 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ و الْميسرُ و الْأَنْصاب و الْأَزالم رِجس منْ عملِ الشَّيطانِ ﴿
م الْعداوةَ و الْبغْضَاء في الْخَمرِ و إِنَّما يرِيد الشَّيطانُ أَنْ يوقع بينَكُ علَّكم تُفْلحونَفَاجتَنبوه لَ

  ﴾م عنْ ذكرِ اهللا و عنِ الصالةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهونَالْميسرِ و يصدكُ
هاي قرعه پليدند [و] از عمل ايد، شراب و قمار و بتها و تير كه ايمان آورده اي كساني

خواهد با  يهمانا شيطان م ند. پس، از آنها دوري گزينيد، باشد كه رستگار شويد.ا شيطان
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و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد.  شراب و قمار، ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند
  داريد؟ يپس آيا شما دست برم

  اري هم حد تعيين شد.خو اين دو پديده تحريم شد و براي شراب

  حوادث و وقايع مهم سال پنجم هجرت

  1غزوة دومة الجنْدل

به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كه اُكَيدر بن عبدالملك، حاكم مسيحي دومة الجندل، كه 
اعراب، آهنگ مدينه دارد. شود و با گروه زيادي از    تابع امپراتوري روم بود، مزاحم مسافران كاروانهاي مدينه مي

البته مطابق روايتي پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) تصميم گرفت سپاهي به سرزمينهاي نزديك شام ببرد تا 
ماية ترس قيصر روم شود. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)، هزار نفر از مسلمانان را بسيج نمود و به سوي 

ه مسلمانان به منطقه رسيدند، آنجا را خالي از سكنه ديدند و فقط به دومة الجندل حركت كرد. اما زماني ك
هاي آنان دست يافتند. فردي از اهالي دومة الجندل اسير شد و زماني كه از او علت نبودن مردم  چوپانان و گله

ها را شنيدند، توان  را جويا شدند، گفت كه مردم اين منطقه وقتي خبر حركت سريع شما و تصرف گله
ستادگي و مقابله را در خود نديدند و به مناطق اطراف گريختند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) چند روزي اي

فَزارِه پيماني منعقد كرد. در جريان اين غزوه يك تن از مردم آن  در آنجا ماند و هنگام بازگشت با قبيلة بني
غزوه در ربيع االول سال پنجم اتفاق افتاد. رسول خدا ناحيه، كه با مسلمانان برخورد كرده بود، اسالم آورد. اين 

  2پنج شب مانده از ربيع االول از مدينه خارج شد و ده شب مانده از ربيع اآلخر به مدينه بازگشت.

اهميت غزوة دومة الجندل در اين است كه براي نخستين بار قواي اسالم از منطقة قبايل آزاد عربي، وارد 
د و اين امر به اطالع دولت روم رسيد و اين دولت از مرزهاي جنوبي خود در ناحية قلمرو امپراتوري روم ش

عربي احساس خطر كرد. از اين رو در مرحلة بعد كه سپاه اسالم به قملرو روم آمد، با آمادگي روميان مواجه 
نوبنياد اسالم،  دهندة اهميتي است كه امپراتوري روم براي همساية جديد خود، يعني حكومت شد. اين امر نشان

  قائل شده بود.

  غزوة خندق (احزاب)

اي كه در عصر رسالت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، اسالم را به طور جدي تهديد  ترين حادثه مهم
كرد، واقعة احزاب بود. قريش كه به زعم خود، هنوز نتوانسته بود انتقام جنگ بدر را بگيرد، در پي فرصت 

نضير نيز كه از اسالم ضربه خورده بودند، در  اسالم را يكسره كند. از طرفي يهود فراري بني مناسبي بود تا كار
نضير به مكه رفتند و آمادگي خود را براي ياري قريش در محو  پي انتقام بودند. لذا گروهي از بزرگان بني

 عليه و آله) و مقايسة آن با اسالم، اعالم كردند. برخي از سران قريش از آنها در مورد دين پيغمبر (صلي اهللا
نضير سوگند خوردند كه آيين شما به مراتب بهتر از دين او است. قريش از  آيين خود سؤال كردند. يهود بني
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نضير،  بودند، بسيار شاد شدند. بدين ترتيب با تحريك بني  اينكه يهوديان آيين آنها را در برابر اسالم تأييد كرده
نضير به سراغ برخي ديگر از قبايل بزرگ مشرك رفتند و با وعدة  رد. سران بنيقريش خود را آمادة جنگ ك

غنائم و منافع مادي ديگر، آنها را نيز براي دشمني با اسالم و نابودي حكومت اسالمي در مدينه، با خود همراه 
  مرِّه. اَشْجع و بني ، بنيفَزارِه اَسد، بني سلَيم، بني و متحد كردند. اين قبايل عبارت بودند از: غَطَفان، بني

نضير، مخفيانه وارد مدينه شد و  به منظور تسريع در سقوط مدينه، حي بنِ اَخْطَب، رئيس يهود فراري بني
قريظه وقتي حي بن اَخطب را  قُريظه رفت. بني مانده در اين شهر، يعني بني  به سراغ تنها قبيلة يهودي باقي

قريظه را از نقشة  دادند، اما با اصرار و تقاضاي وي، او را پذيرفتند. حي بن اخطب، بنيشناختند، ابتدا او را راه ن
شكني و وارد شدن به جنگ با  قريظه در آغاز، به رغم اصرار او، خواهان پيمان نابودي اسالم آگاه كرد. يهود بني

رتر احزاب را تشريح كرد، يهود اسالم نبودند، اما وقتي كه حي بن اخطب اتحاد تمام قبايل و موقعيت كامالً ب
قريظه مطمئن شدند كه شكست و نابودي اسالم قطعي است و آنها در صورت همراهي نكردن با سپاه  بني

احزاب متضرر خواهند شد، لذا آنها نيز پذيرفتند كه با اسالم وارد جنگ شوند. گفتني است پيش از آنكه حي بن 
ه ابزار و امكاناتي را براي حفر خندق در اختيار مسلمانان قرار داده قريظ اخطب به سراغ آنان بيايد، يهود بني

  بودند.

پيمان شده بودند، اين  از آنجا كه قبايل مختلف مشرك عرب و يهودي در اين غزوه با هم متحد و هم
ند. غزوه احزاب نيز نام گرفته است. دشمنان اسالم با سپاهي بالغ بر ده هزار نفر به سوي مدينه حركت كرد

آنها سه لشكر تشكيل دادند كه فرماندهي كل با ابوسفيان بود. سپاه اسالم نيز بالغ بر سه هزار مجاهد بود كه 
  1در دامنة كوه سلْع مستقر شد.

  علل و عوامل پيروزي مسلمانان و ناكامي احزاب

  سپاه احزاب به داليل زير در رسيدن به اهداف خود ناكام ماند:

  دبرانة پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) و اطاعت مسلمانان از فرامين آن حضرت.ـ فرماندهي بسيار م 1

پذير مدينه به پيشنهاد سلمان فارسي و تصويب و تأييد پيامبر اكرم  ـ حفر خندق در برابر قسمت آسيب 2
كه خطر هجوم (صلي اهللا عليه و آله)؛ سلمان كه به تازگي مسلمان شده و به جمع مسلمين پيوسته بود، وقتي 

مشركان را دريافت، پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از ورود دشمن به شهر و سقوط آن، همچون روش 
ايرانيان در جنگهاي خود، در برابر شهر خندقي حفر شود. اين پيشنهاد به تصويب رسول خدا (صلي اهللا عليه و 

كيلومتر و عرض آن حدود ده متر و به  5/5آله) رسيد و خندقي حفر شد كه با مقياس امروزي، طول آن حدود 
اي بود كه سواري نتواند جستي زند و از آن عبور كند و عمق آن  عمق حدود پنج متر بود. عرض آن به اندازه

  اي بود كه كسي از دشمن نتواند وارد آن شده و از طرف ديگر بيرون بيايد. نيز به اندازه

گير پشت خندق ماند و نتوانست به  تدبيري مبهوت و زميندشمن با رسيدن به خندق، از ديدن چنين 
  مدينه نفوذ كند.

                                                

مندان بـراي آگـاهي از جزئيـات ايـن      . از آنجا كه بناي ما در اين درس بر ذكر جزئيات حوادث و نقل كامل وقايع نيست، عالقه1
اثير، ذيل عنوان غزوة  ابن تاريخ طبري و الكاملسعد،  واقدي، الطبقات الكبري ابن المغازيِتوانند به كتابهايي چون:  غزوه مي

  نند.خندق (احزاب) مراجعه ك
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ـ كشته شدن پهلوان نامدار قريش عمرو بن عبدود به دست اميرالمؤمنين علي (عليه السالم)؛ عمرو بن 3
آمد. وي در جنگ بدر  عبدود يكي از شجاعان قريش بود و در جنگ خندق، نماد قدرت احزاب به شمار مي

ر داشت، اما در آن جنگ زخمي شده و بدان سبب نتوانسته بود در اُحد حاضر شود. به عمرو بن عبدود حضو
  1گفتند. فارس يلْيل نيز مي

  رويارويي حضرت علي (عليه السالم) با عمرو بن عبدود

مخزومي و  وهب جهل، هبيرَة بن اَبي ، به نامهاي عكرمة بن ابي  عمرو بن عبدود به همراه سه تن ديگر
عرض خندق عبور كنند و در برابر مسلمانان مبارز بطلبند. در برابر  نوفَل بن عبداهللا موفق شدند كه از ناحية كم

مبارزطلبي عمرو بن عبدود، جز اميرالمؤمنين علي (عليه السالم)، هيچ يك از مسلمانان جرئت نكرد وارد ميدان 
فتن او شد تا ديگري برخيزد. اما پس از سه بار فرياد مبارزطلبي شود. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مانع ر

، كه هر بار جز علي (عليه السالم) كسي داوطلب نشد، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به اميرالمؤمنين  عمرو
اهللا رفت، رسول خدا (صلي  اجازه داد تا به نبرد وي رود. وقتي اميرالمؤمنين (عليه السالم) به سوي عمرو مي

  عليه و آله) فرمود:
همة ايمان ـ كه تجلي در علي دارد ـ در برابر همة شرك و كفر ـ كه جلوه در عمرو بن 

  عبدود دارد ـ قرار گرفت.

تن، ابتدا عمرو ضربتي بر اميرالمؤمنين (عليه السالم) وارد كرد، اما آن حضرت با شجاعت  به در نبرد تن
رزم آن دو، گرد و غبار زيادي برخاسته بود و معلوم نبود كه كدام يك بر  تمام او را از پاي درآورد. در جريان

ديگري غلبه دارد. اما هنگامي كه صداي تكبير اميرالمؤمنين (عليه السالم) برخاست، مسلمانان دانستند كه 
حضرت علي (عليه السالم) بر دشمن چيره شده است. همين كه گرد و غبار فرو نشست، همگان ديدند كه 

ي (عليه السالم) پيروز ميدان است. جملة مشهور پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) در تجليل از نقش مهم عل
اند، در اين موقعيت بود كه  اميرالمؤمنين (عليه السالم) در خدمت به اسالم، كه فريقين آن را روايت كرده

  ».ينِضَربةُ علي يوم الْخَندقِ أفضلُ من عبادةِ الثَّقَلَ«فرمود: 

زده شدند  پس از كشته شدن عمرو بن عبدود، همراهان ديگر او كه براي مبارزه آمده بودند، چنان وحشت
وهب  جهل نيزة خود را انداخت و همراه با هبيرة بن اَبي كه با سرشكستگي پا به فرار گذاشتند؛ عكرمة بن ابي

آنان و مشركين؛ و شادي و سربلندي  به زحمت از خندق گذشت و خود را نجات دادند كه باعث رسوايي
مسلمانان شد. نوفل بن عبداهللا نيز كه نتوانسته بود فرار كند و در خندق به دام افتاده بود، به دست مسلمانان 

كشيد، به شكلي بهتر بكشيد؛ يكي از شما فرود آيد، تا با او نبرد  شد. وي فرياد برآورد كه اگر مي سنگباران مي
  (عليه السالم) وارد خندق شد و او را نيز به هالكت رساند. كنم. اميرالمؤمنين

                                                

يليل، مكاني در نزديكي بدر بود كه عمرو بن عبدود در جنگـي كـه در دورة جاهليـت در ايـن مكـان ميـان قـريش و         .1
گفتند: او كسي است كـه بـا هـزار سـوار برابـري       تنه ايستاده بود، لذا قريش به او مي  برخي قبايل پيش آمده بود، يك

  كند. مي
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اي كه اقتدار  كشته شدن عمرو بن عبدود، ضربة روحي و رواني بسيار بزرگي به احزاب وارد كرد، به گونه
  1آنها درهم شكست.

اب پديد مسلمان پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)، در ميان احز اي كه نعيم بن مسعود، صحابي تازه ـ تفرقه4
  آورد؛

دانستند كه او اسالم  نعيم از قبيلة غَطَفان بود و اين قبيله در اتحاد احزاب حضور داشت. اعضاي قبيله نمي
توانم با خدعه در اتحاد دشمنان  آورده است. نعيم به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) عرض كرد كه آيا من مي

بين نمايم؟ پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) به او فرمود: اسالم خلل ايجاد كنم و آنها را نسبت به هم بد
  رود. ؛ جنگ با خدعه و نيرنگ پيش مي»الحرب خُدعةٌ«

قريظه، كه پيمان خود را شكسته و آمادة رزم شده  بدين ترتيب نعيم با اجازة پيامبر به سوي يهود بني
دارد به شما خيانت كند. اگر جنگ پيش نرود، قريش بودند، رفت و با آنها مذاكره كرد و گفت كه قبيلة من بنا 

توانيد از پس اسالم برآييد. لذا  مانيد و نمي و غطفان به سر زندگي خود خواهند رفت، اما شما اينجا باقي مي
چون آنها قصد خيانت به شما دارند، پس براي اطمينان خاطر، چند تن از سران آنها را به گروگان نزد خود 

قريظه سخن او را منطقي ديده و پذيرفتند. نعيم پس از آن نزد  نشيني آنان شويد. بني ا مانع عقبداشته باشيد ت
طور نزد ابوسفيان رفت و او را نيز  قبيلة خود رفت و آنها را نسبت به قريش و ديگر احزاب بدبين كرد. همين

خواستند با هم  حزاب متحد مياي شد كه وقتي ا نسبت به قبيلة خود بدبين نمود. بدين ترتيب وضع به گونه
طلبيدند. بدين ترتيب اتحاد آنان از بين رفت. اين تفرقه از عوامل مهم  مذاكره كنند، از يكديگر گروگان مي

  ناكامي احزاب شد.

ـ امدادهاي الهي در قالب وزش بادها و طوفانهاي سخت و سهمگين؛ به ارادة خداوند، طوفانهاي مهيبي 5
ي احزاب را از جا كند و ديگهاي غذاي آنها را واژگون كرد. همين امر دلهره و رعب ها وزيدن گرفت كه خيمه

  زيادي در دل آنها ايجاد كرد. 

توانند به  بنابراين احزاب، پس از آنكه مدتي در آن سوي خندق به انتظار نشستند، احساس كردند كه نمي
نشيني كنند. بدين ترتيب اين  ه است، عقبتر نشد اهداف دست يابند و بهتر آن است تا اوضاع از اين خراب

  لشكركشي عظيم با داليل مذكور، به ناكامي انجاميد و مشركان و سپاه احزاب از اطراف مدينه عقب نشستند.

نشيني  القعده با عقب غزوة خندق (احزاب) در شوال سال پنجم اتفاق افتاد و بيستم و چهارم ماه ذي
  ا (صلي اهللا عليه و آله) و مسلمانان به شهر باز گشتند.مشركان از محدودة مدينه، رسول خد

  1سورة احزاب نيز پيرامون اين غزوه نازل شد. 25تا  9آيات 
                                                

رنگ كردن اهميت اقدام وي در قتل عمرو و اينكه اين امـر باعـث انفعـال     السالم)، براي كم. مخالفان اميرالمؤمنين علي (عليه 1
سـعد، فـرداي روزي كـه عمـرو بـن       اند. بنا به روايت ابـن  سعد نقل كرده است، جعل كرده كه ابن  مشركان نشد، اين داستان را

. بامدادان در حالي كه خالد بن وليـد همـراه آنـان    ور شوند عبدود به هالكت رسيد، مشركان تصميم گرفتند به مسلمانان حمله
رو  بود، حمله كردند و كار جنگ چنان به سختي كشيد كه مسلمانان نتوانستند تا شب از جاي خود بـه كنـاري برونـد. از ايـن     

  نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاي آنها قضا شد، تا بعد از مدتي تالش، دشمن عقب نشست.
خود آن هويدا است، چرا كه وجود خندق مانع رويـارويي مسـتقيم دو طـرف بـا هـم بـود. ايـن داسـتان         مجعول بودن اين نقل از 

رساند كه مسلمانان نتوانستند چهار نماز  مجعول كه چگونگي مقابلة دو طرف در آن ذكر نشده است، شدت جنگ را تا آنجا مي
  ل مزبور داللت دارد.پايگي نق خود را در چهار وقت به جاي بياورند!! كه اين خود بر بي
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  قريظه غزوة بني

قريظه، سومين و آخرين گروه از يهوديان ساكن مدينه بودند كه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به سبب  بني
گونه كه پيش از اين بيان شد در جريان انعقاد پيمان  نان شد. هماننقض پيمان همزيستي، مأمور مقابله با آ

گونه همياري با دشمنان  همزيستي اهل مدينه، اين گروه در كنار ديگر قبايل يهودي، متعهد شدند كه هيچ
اسالم نداشته باشند و بر ضد اسالم اقدامي نكنند. اما به سبب آنكه حي بن اخطب، رئيس يهود فراري 

، آنان را به مقابلة با اسالم ترغيب و تشويق كرد، عهد و پيمان خود را شكستند و آمادة رزم با اسالم نضير بني
  شدند.

اي بر ضد  قريظه بر آن بودند كه وقتي احزاب از شمال وارد مدينه شوند، آنها هم از جنوب جبهه بني
م (صلي اهللا عليه و آله) در جريان غزوة اسالم بگشايند تا اسالم از دو طرف مورد هجوم قرار گيرد. پيامبر اكر

هاي آنان قرار  قريظه، حدود هفتصد نفر از نيروهاي خود را در برابر قلعه شكني بني خندق، پس از آگاهي از عهد
قريظه وقتي دانستند كه سپاه  داد تا به محض هجوم يهود به سوي مسلمانان، با آنها مقابله كنند. اما يهود بني

  اي بر ضد اسالم نگشودند. باش بودند، جبهه ند از خندق عبور كنند، به رغم آنكه در حال آمادهتوان احزاب نمي

القعده به مدينه بازگشت، اما پس از نماز  پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) صبح روز بيست و چهارم ذي
كند كه مسلمانان به سراغ  ميظهر جبرئيل نازل شد و به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) عرض كرد كه خدا امر 

هاي آنها لرزه خواهم افكند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس از رسيدن  قريظه روند و من در قلعه بني
فرمان الهي، به بالل فرمود تا در ميان مردم اعالم كند كه هر كس مطيع امر خدا و رسول او است، نماز عصر 

  قريظه. ه بخواند؛ يعني، مأموريتي جديد و مقابله با يهود بنيقريظ هاي بني را بايد در كنار قلعه

قريظه سه هزار تن بودند و سي و شش اسب با خود به همراه داشتند. پرچم اصلي  مسلمانان در غزوة بني
قريظه،  هاي بني اسالم در دست اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) بود. آنها از مدينه خارج شدند و به سوي قلعه

  هاي دشمن را محاصره كنند. جنوب شهر، حركت كردند تا قلعهدر 

هاي خود  رفت، يهوديان از فراز قلعه ها مي هنگامي كه اميرالمؤمنين پيشاپيش سپاه اسالم به سوي قلعه
گفتند. اميرالمؤمنين (عليه السالم) بازگشت و به پيغمبر اكرم  به پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) ناسزا مي

اهللا عليه و آله) عرض كرد كه به اين سبب شايسته نيست شما جلوتر رويد و سخنان آنان را بشنويد.  (صلي
فايده  قريظه را محاصره كردند. يهوديان وقتي ديدند كه مقاومت و تالش آنها بي بدين ترتيب مسلمانان، بني

دانيم محمد فرستادة خدا  ما مي قريظه، گفت كه است، با يكديگر مشورت كردند. كعب بن أسد، بزرگ يهود بني
و موعود تورات است، بياييم به او ايمان آورديم و بدين ترتيب جان و مال و ناموس خود را حفظ كنيم، اما 

داريم. پيشنهاد دوم او اين  پيشنهاد او پذيرفته نشد. ديگران گفتند كه ما از آيين موسي و تورات دست برنمي
گاه بر  ود را به دست خود بكشيم تا هيچ تعلق خاطري نداشته باشيم، آنبود كه بياييم زنان و كودكان خ

توانيم  كنيم و پس از آن مي آيد: يا بر آنان غلبه مي مسلمانان بتازيم كه در اين صورت، دو حالت پيش مي
ندان ما مجدداً داراي همسر و فرزند شويم؛ يا كشته خواهيم شد و سربلند و با خيال آسوده از اينكه زنان و فرز

به دست دشمن نيفتادند، از بين خواهيم رفت. اما ديگر بزرگان يهود، اين نظر را هم رد كردند و گفتند كه همة 

                                                                                                                                       

 تـاريخ ؛ 65ـ   74، ص 2، ج الطبقـات الكبـري  ؛ 329ـ   375، ص 2، ج مغـازي ؛ 224ـ   244، ص 3، ج السيرة النبويـه . ر.ك: 1
 .564ـ  581، ص 2، ج تاريخ طبري؛ 50ـ  52، ص 2، ج يعقوبي
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زندگي ما براي زن و فرزند است و زنده ماندن، پس از مرگ آنها ارزشي ندارد. پيشنهاد سوم كعب اين بود كه 
داريم، لذا در  دانند كه ما حرمت شنبه را نگه مي ان ميدر شب شنبه، ناگهاني به مسلمانان حمله كنيم؛ چون آن

خواهيم همچون  آمادگي نخواهند بود و امكان غلبه بر آنان زياد است. اما اين نظر را هم به اين دليل كه نمي
گويا «گذشتگانمان، كه حرمت شنبه را نگه نداشتند و مسخ شدند، عمل كنيم، رد كردند. كعب بن اَسد گفت: 

  ».فهيم در ميان شما نيستيك فرد 

  قريظه سرنوشت يهود بني

قريظه ابتدا پيشنهاد دادند كه ابولُبابه، يكي از اصحاب پيامبر از قبيلة اوس كه در جاهليت با آنها  يهود بني
 قريظه وارد شد. آنان پرسيدند كه اگر ما تسليم پيمان بودند، براي مذاكره نزد آنها برود. ابولبابه بر يهود بني هم

اسالم بشويم، چه سرنوشتي خواهيم داشت؟ ابولبابه براي اينكه ديگر مسلمانان همراه متوجه نشوند، در عين 
داد، اشاره به گلوي خود كرد؛ به اين معني كه در صورت تسليم، پيامبر شما را گردن   اينكه پاسخي مساعد مي

ه به رسول خدا و اسالم خيانت كرده است، خواهد زد. اما هنگامي كه وي از نزد آنان بيرون آمد متوجه شد ك
  فرمايد: سورة انفال در شأن او نازل شده است كه مي 27لذا به شدت منقلب شد. آية 

  ﴾يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تَخُونُوا اهللا و الرَّسولَ و تَخُونُوا أَمانَاتكم و أَنْتُم تَعلَمونَ﴿
به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و [نيز] در امانتهاي خود ايد،  كه ايمان آورده اي كساني

  .].دانيد [كه نبايد خيانت كرد يم خيانت نورزيد و خود

كرد. خبر  ابولبابه به سوي مدينه بازگشت و خود را به ستوني در مسجد بست و به شدت تضرع و ناله مي
  او به پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) رسيد و فرمود: 

كردم اما حاال كه به خدا  آمد، من از خدا براي او طلب عفو مي در آغاز نزد من مي اگر
  مانيم تا خدا چه خواهد. متوسل شده است، منتظر مي

ابولبابه به همسرش گفته بود كه او را فقط براي نماز و تجديد وضو باز كند و همين كه نماز را خواند 
  1ا نزول آياتي توبة ابولبابه را پذيرفت.دوباره به ستون ببندد. سرانجام خداوند ب

دانند و نزول آية  اند و يا آن را مخدوش مي برخي از محققان به داليلي در ماجراي ابولبابه تشكيك كرده
دانند، در حالي كه اين غزوه و لغزش احتمالي ابولبابه در سال پنچم  سورة انفال را به سال دوم مربوط مي 27

سورة توبه  102باره بايد گفت كه در بيشتر تفاسير، شأن نزول آية مزبور و نيز آية  اين در 2اتفاق افتاده است.
  لغزش ابولبابه ذكر شده است.

آنچه ممكن است در صدق آية اول در مورد ابولبابه تشكيك ايجاد كند، اين است كه اين آيه در ادامة 
تواند  اند كه داستان ابولبابه مي از مفسرين گفته آياتي است كه در ارتباط با جنگ بدر نازل شده است، اما برخي

                                                

يم   وآخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عمالً صالحاً وآخَرَ سي﴿. 1 حـر إِنَّ اهللا غَفُـور لَـيهِمع ي اهللا أَنْ يتُوبسو ديگرانـي  ؛ ﴾ئاً ع
خـدا    انـد. اميـد اسـت    هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با [كاري] ديگر كه بد اسـت درآميختـه  

 .102: توبه/ مهربان است ةآنان را بپذيرد، كه خدا آمرزند ةتوب

، نويسنده پنج دليل بر مخدوش بودن ماجراي لغزش ابولبابه ارائه كرده است، 460، ص ر اسالم (عصر نبوت)تاريخ صد. ر.ك: 2
 كه برخي از آنها جاي بحث دارد.
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يكي از مصاديق اين آيه باشد نه آنكه در اين موقع نازل شده باشد و اين تعبير در مورد شأن نزول آيات سابقه 
قريظه باشد، اما چون با آيات بدر متناسب بوده  دارد. البته اين احتمال نيز هست كه نزول اين آيه در حادثة بني

  1، به فرمان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به آنها ملحق شده باشد.است

قريظه نازل شده است و مطابق برخي ديگر  آية دوم نيز مطابق برخي روايات دربارة ابولبابه و ماجراي بني
  2از روايات، به كوتاهي وي و چند تن ديگر، در شركت در غزوة تبوك مربوط است.

قريظه بايد گفت كه بنا به نقلي آنان پس از مشورت با ابولبابه تسليم  ت بنيبه هر حال دربارة سرنوش
حكم پيغمبر شدند و به روايتي ديگر، حضرت علي (عليه السالم) همراه با زبير به آنان حمله برد و فرياد زد: 

ين ديدند، يهود كه چن» گشايم. نوشم، يا قلعة آنها را مي به خدا سوگند يا همچون حمزه شربت شهادت مي«
  »شويم. اي محمد، ما به حكم سعد بن معاذ تسليم مي«گفتند: 

  داستان داوري سعد بن معاذ

قريظه بر مبناي حكم و داوري سعد بن معاذ نقل شده  در تاريخ، داستاني پيرامون سرنوشت يهود بني
پيمان بودند، آنها  وس همقريظه پيش از اسالم با قبيلة أ است. اين داستان بدين قرار است كه چون يهود بني

خود خواهان داوري سعد بن معاذ، بزرگ أوسيان، شدند، به اين اميد كه جانب آنها را به عنوان متحد پيشين 
خود خواهد داشت. سعد بن معاذ، در جريان جنگ خندق، به وسيلة تير دشمن زخمي شده و قادر به حركت 

قريظه آوردند و او كه از سوي يهود به  ه و آله) و بزرگان بنينبود، لذا وي را به جمع رسول خدا (صلي اهللا علي
قريظه گردن زده شوند، زنان و كودكانشان  بايد تمام مردان بالغ بني«داوري برگزيده شده بود، چنين حكم داد: 

د، چون يهود خود پيشنهاد داوري او را داده بودن» به اسارت مسلمانان درآيد و همة اموال آنان مصادره گردد.
  ناگزير تسليم حكم وي شدند و پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) هم بر آن صحه گذاشت.

قريظه را كه بين ششصد تا هفتصد و به نقلي هشتصد تا نهصد  در اجراي حكم سعد بن معاذ، مردان بني
آنها مصادره شد و نفر بودند، در خانة دختر حارث، زني از قبيلة بني عبدالنجار از خزرج، زنداني كردند؛ اموال 

زنان و كودكانشان به اسارت درآمد. سپس به دستور پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) خندقي حفر شد و اين 
ششصد يا نهصد تن توسط حضرت علي (عليه السالم) و زبير گردن زده شده و درون آن خندق مدفون شدند. 

گروهي از اُسرا را به يكي از اصحاب سپرد تا به  در همين نقل آمده است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)
صحراي نجد برده و با فروش آنها، براي مسلمانان اسب و سالح تهيه كند. بنا به اين نقل تسليم شدن 

الحجة سال پنجم اتفاق افتاد و مسلمانان هزار و پانصد شمشير، سيصد زره، دو هزار نيزه  يهوديان در هفتم ذي
  هاي آنها به غنيمت بردند. و پانصد سپر از قلعه

  3قريظه و نقض عهد آنان نازل شده است. سورة احزاب دربارة يهود بني 27تا  25آيات 

                                                

 .135، ص 7، ج تفسير نمونه. ر.ك: 1

 .114، ص 8. ر.ك: همان، ج 2
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  )1نقد و بررسي داستان داوري سعد بن معاذ (

  قريظه پذيرفت: توان اين داستان را پيرامون سرنوشت يهود بني  با توجه به نكات زير نمي

ان پيامبر و يهوديان مدينه، آخرين داور و حكَم در منازعات بين ـ طبق پيمان همزيستي منعقده مي1
اي به داوري پيغمبر  مسلمانان و يهود، پيامبر اسالم (صلي اهللا عليه و آله) بود، در حالي كه در اين نقل اشاره

  نشده است.

سخن گفته و نقل ـ در اين نقل از تأييد حكم و داوري سعد بن معاذ توسط پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) 2
» از وراي هفت آسمان مطابق حكم خدا داوري كردي.«شده كه وقتي آن حضرت سخن سعد را شنيد، فرمود: 

اما بايد دانست كه تأييد چنين حكمي با سيرة آن وجود مقدس سازگار نيست؛ زيرا رسول خدا (صلي اهللا عليه و 
ردند، چه پيش از اين غزوه و چه پس از آن؛ مانند يهود قريظه عمل ك آله) با يهودياني كه به مراتب بدتر از بني

  گرفت. خيبر، چنين سخت نمي

گونه شدت عمل نداشت، تا چه رسد به اهل كتاب. در سخن از غزوة  آن حضرت نسبت به مشركان اين
ده و به احترامي كر قينقاع گفته شد كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) يهودياني را كه به زني مسلمان بي بني

اش اهانت نموده و مسلماني را كه به ياري وي آمده بود، كشته بودند، فقط تبعيد و از  او و شخصيت اسالمي
نضير، كه پيمان همزيستي را شكسته و قصد قتل پيغمبر (صلي اهللا عليه  مدينه اخراج كرد؛ و در مورد يهود بني

(صلي اهللا عليه و آله) بعدها پس از تسلط بر يهود خيبر نيز، و آله) را كرده بودند، به تبعيد اكتفا كرد. رسول خدا 
اي از مسلمانان را به شهادت رسانده بودند،  كه آن ناحيه را به پايگاهي بزرگ بر ضد اسالم تبديل كرده و عده

نه تنها آنان را نكشت و زنان و كودكانشان را به اسارت نگرفت، بلكه آنها را بر سر زندگي خود و زمينهاي 
  مزروعي با شرايطي باقي گذاشت.

سابقه است. آن حضرت با  گيري در سيرة پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، بي بنابراين، اين نوع سخت
گرفت. اصوالً رسول خدا  گونه سخت نمي قريظه عمل كرده بودند، اين كساني كه به مراتب بدتر از يهود بني

كرد تا به جاي پديد آمدن  اي عمل مي ن، به ويژه اسيران دشمن، به گونه(صلي اهللا عليه و آله) در برابر دشمنا
كدورت و كينه، يا ايجاد عقده، آنها را مجذوب اسالم كند و از دشمنيها دارد. سيرة آن حضرت در غزوة 

شدة او با اسراي اين غزوه ـ كه در آينده به آن خواهيم پرداخت ـ  المصطلق و روش بسيار حساب بني
ندة اين امر است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در پي آن بود كه اُسرا از ذلت بيرون آيند و ده نشان

توان پذيرفت كه وقتي آن حضرت نسبت به مشركان چنين  آيد كه آيا مي اسالم آورند. لذا اين سؤال پيش مي
  كند، با اهل كتاب تا اين حد سخت عمل كند؟ عمل مي

ابولبابه از قصد پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) براي كشتار يهود آگاه باشد و به آنان ـ مطابق اين نقل، اگر 3
بگويد كه در صورت تسليم شدن، گردن زده خواهيد شد، يهوديان بايد از اين امر آگاه شوند و ديگر نيازي به 

) تصميم به قتل درخواست حكميت سعد بن معاذ نيست. از سوي ديگر اگر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله
آنان گرفته باشد، اين تصميم كه در واقع حكم خدا است و مشورت يا داوري خواستن از سعد بن معاذ يا تأييد 

  درخواست يهود در اين زمينه معنايي ندارد.

ـ كشتن آن همه يهودي در يك روز، آن هم به دست حضرت علي (عليه السالم) و زبير چه چيزي را 4
؟ آيا اصوالً كشتار كساني كه دستهاي بسته دارند، نيازمند شجاعت است كه دو پهلوان خواهد ثابت كند مي
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ترين مقاطع وارد ميدان  نامدار اسالم را براي كشتار آنان بطلبد. در شأن علي (عليه السالم) كه در سخت
  كند.بسته را قتل عام  اي دست ايستاد، نيست كه عده شد و در برابر دشمناني سراپا مسلح مي مي

  )2نقد و بررسي داستان داوري سعد بن معاذ (

ـ چگونه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)، با وجود اهميت كشتار ششصد تا نهصد تن از مردان 5
(؟!) زنداني كرد؟ آيا آن زمان در » دختر حارث«قريظه، آنها را پيش از اعدام در خانة زني ناشناس به نام  بني

وجود داشته است كه بتواند چند صد نفر را در خود جاي دهد؟ آيا سران اوس و خزرج مدينه چنين خانة بزرگي 
جايي براي در بند كردن اين جمع كثير نداشتند كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مجبور شد در خانة زن 

  اي آنها را زنداني كند؟  ناشناخته

نفر بوده است، زنان و كودكان آنها حداقل دو يا اند، ششصد تا نهصد  ـ اگر تعداد مرداني كه كشته شده6
سه برابر اين رقم خواهد بود. معلوم نيست كه اين حجم اُسرا را در كجا جاي دادند و اگر بخشي از آنان را 
براي فروش به نجد فرستادند، بقيه در كجا بودند و چگونه تقسيم شدند و چه سرنوشتي يافتند؟ در اين نقل به 

  ه نشده است.اين موارد اشار

شده از  قريظه در تاريخ وجود ندارد. فقط از يك فرد به ظاهر مسلمان ـ هيچ ردي از اسراي بني7
قريظه، به نام محمد بن كعب قرظي، در تاريخ ياد شده است. آن هم مشخص نيست كه آيا از اين اسيران  بني

ين غزوه بايد حداقل بيش از دو هزار نفر باشد. يا نوادگان آنان بوده، يا از قبل اسالم آورده بود. شمار اسيران ا
هايي از فرزندان و زنان آنها را در تاريخ سراغ داشته باشيم كه  اي اتفاق افتاده باشد، بايد نمونه اگر چنين حادثه

اند؛ در حالي كه  اي زده و خيانت كرده اند، يا به اسالم ضربه مثالً مسلمان شده و منشأ خدمت يا كاري شده
هاي مشابه در تاريخ وجود دارد كه مثالً مادر موسي بن نصير، فاتح اندلس، از اسراي  نيست، اما نمونهچنين 

  عين التَّمر است. 

توان چنين دريافت كه يهود  قريظه است، مي سورة احزاب، كه در ارتباط با غزوة بني 27تا  25ـ از آيات 8
تر شدن محاصره و مرعوب  محدود پرداخته و با سخت اند، بلكه به مقاومت و جنگي قريظه تسليم نشده بني

اند و اين حملة مسلمانان بدون تالش جدي  شدن آنها، مسلمانان در يك هجوم آنان را وادار به تسليم كرده
اند. به  اي دستگير شده قريظه كشته و عده آنها و تاختن اسب صورت گرفته كه در اثر اين هجوم گروهي از بني

كند، نه كشته شدن تمام مردان و  ت از كشته شدن گروهي و اسارت گروهي ديگر ياد ميهر صورت اين آيا
  قريظه. اسارت زنان و كودكان يهود بني

اند، داستان داوري سعد بن  اي كه بيان شد و برخي از اساتيد و محققان معاصر نيز به آن پرداخته با ادله
رسد كه اين داستان توسط مخالفان  ني نيست. به نظر ميمعاذ، با چنين حالتي كه در تاريخ ذكر شده، پذيرفت

اي پس از رحلت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) كه ميان اوس و خزرج مجدداً اختالف  قبيلة اوس در دوره
پديد آمد و دعواي گذشتة آنان احيا گرديد، براي ضربه زدن به اوسيان جعل و در تاريخ وارد شده است تا نشان 
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ها متحد خود  نضير ـ چگونه با رأفت عمل كردند، اما اوسي خزرجيان نسبت به متحد سابق خود ـ بنيدهد كه 
  1اند. را به كشتار و نابودي كشانده

   

                                                

شده در مخدوش دانستن داستان داوري سعد بن معاذ از نظرات استاد علـي دوانـي در جـزوة درسـي تـاريخ       . برخي نكات مطرح1
تـأليف دكتـر سـيد جعفـر      تاريخ تحليلي اسـالم ز كتاب و ني 1366اسالم، دانشگاه امام صادق (عليه السالم)، مربوط به سال 

  شهيدي؛ و برخي ديگر از نگارندة اين سطور است.
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  ششم و هفتم هجرت هايحوادث مهم سالدوازدهم:  درس

  حوادث و وقايع مهم سال ششم هجرت
ها معروف است. مورخان به  افتاد، به سال سريههايي كه در آن اتفاق  سال ششم به علت فراواني سريه

ها و نيز دو  ترين آن سريه اند. در اين درس به مهم سريه، كه در اين سال اتفاق افتاده است، اشاره كرده 24
اي كه در اين سال پديد آمد، اشاره خواهيم كرد و اگر ماجرايي را كه منجر به صلح حديبيه شد غزوه  غزوه

  ه غزوه در اين سال اتفاق افتاده است.بناميم، در واقع س

  القَصه سرية محمد بن مسلَمه به ذي

عوال قصد مزاحمت اسالم را  ثَعلبه و بنى به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كه قبايل بني
ا فرستاد تا دارند. آن حضرت، محمد بن مسلَمه انصاري را در ربيع اآلخر اين سال با ده نفر به سراغ آنه

اي به آنها وارد سازد. ظاهراً رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) قصد غافلگير كردن دشمن را داشت و به  ضربه
  اين دليل عدة كمي را به اين مأموريت اعزام كرد.

القصه منطقه دشمن رسيدند و قصد داشتند كه پس از  محمد بن مسلمه و افرادش شبانگاه به ذي
داد به دشمن حمله كنند. بنابراين، شب را در آنجا خوابيدند. اما دشمنان كه بيش از يكصد نفر استراحت، در بام

بودند، متوجه حضور مسلمانان شدند و آنها را محاصره نموده و به مسلمانان تيراندازي كردند. مسلمانان به خود 
ن مسلَمه، فرماندة سريه، زخمي در آمده، برخاستند و از خود دفاع كردند، اما همة آنها كشته شدند و محمد ب

گذشت متوجه محمد بن  شدگان افتاد. وقتي دشمن منطقه را ترك كرد، مسلماني كه از آنجا مي ميان كشته
(صلي  بدين ترتيب اهداف مورد نظر رسول خدا 1مسلَمه شد و زخمهايش را بست و او را با خود به مدينه آورد.

  محقق نشد.اهللا عليه و آله) در اين سريه 

  سرية ابوعبيدة جرّاح

القصه، و در همان ماه اتفاق افتاد. پيرامون علت اعزام او و  سرية ابوعبيدة جراح در همين ناحيه، ذي
افرادش به اين سريه دو روايت وجود دارد: يكي آنكه پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) قصد انتقام شهداي 

عبيدة جراح را با چهل نفر به اين ناحيه فرستاد، اما وقتي او به منطقة  ابو سرية محمد بن مسلَمه را داشت و
مورد نظر رسيد، دشمن آنجا را ترك كرده بود و آنها جز به تعدادي شتر به كسي برخورد نكردند و آنها را 

ه بودند، ثعلبه دچار قحطي و مشكل شد غنيمت گرفتند و به مدينه بازگشتند؛ روايت ديگر آن است كه چون بني
دستي كرد  هاي مدينه را داشتند كه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) پيش براي رفع نيازهاي خود قصد حمله به گله

ثعلبه فرستاد. دشمنان وقتي متوجه شدند كه نيروهاي اسالم به  و ابوعبيده و افرادش را براي مقابله با بني
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قط بر مقداري از بار و بنة آنان دست يافت و آن را به غنيمت آيند، به كوهها گريختند. ابوعبيده ف سوي آنها مي
  1گرفت و به مدينه بازگشت.

  لحيان غزوة بني

اي بودند كه با خيانت به اسالم موجب وقوع حادثة رجيع و شهادت خُبيب بن عدي و  لحيان قبيله بني
م شهداي حادثة رجيع در جمادي االول همراهانش شده بودند. پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) به قصد انتقا

لحيان لشكر كشيد و براي اينكه دشمن متوجه نشود، خط سير خاصي را برگزيد تا  سال ششم به سوي بني
آيد و  وانمود كند كه آهنگ مكه را دارد. با اين وجود، دشمنان متوجه شدند كه رسول خدا در پي آنها مي

  2) نيز بدون آنكه به دشمن دست يابد، به مدينه بازگشت.گريختند. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله

  سرية زيد بن حارثه به ناحية عيص

آيد و يا به روايتي ديگر،  به پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) خبر رسيد كه كارواني از قريش از شام به مكه مي
نفر، به تعقيب اين كاروان  170ه را با رود. پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، زيد بن حارث از مكه به عراق مى

  فرستاد.

رو شدند، تالش كردند كه بگريزند، اما زيد بن  وقتي محافظان و همراهان كاروان با نيروهاي اسالم روبه
حارثه تمام كاروان و گروهي از محافظان آن را دستگير كرد و تمام اموال و امكانات كاروان را به غنيمت 

. از جمله كساني كه در اين سريه اسير شدند، ابوالعاص بن ربيع، شوهر زينب، دختر گرفت و به مدينه آورد
پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) بود كه او را به مدينه آوردند و به همسر خود پناه برد. از آنجا كه وي 

عليه و آله) تواند همسر مسلمان باشد، رسول خدا (صلي اهللا  مشرك بود و طبق احكام اسالم مشرك نمي
مسئلة شرعي را با زينب در ميان گذاشت. ابوالعاص به خواست زينب توانست با گرفتن امان، اموال خود و نيز 
اموال ديگر بزرگان قريش را كه در اين كاروان سهم داشتند، باز پس گيرد. سپس از پيغمبر (صلي اهللا عليه و 

. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به او اجازه داد. ابوالعاص آله) اجازه گرفت كه آن اموال را به مكه بازگرداند
جا شهادتين را بر زبان جاري كرد و مسلمان شد و  به مكه آمد و اموال بزرگان قريش را بازگرداند و همان

ام،  ترسيدم كه اگر در مدينه اسالم بياورم، تصور كنيد كه براي تصاحب اموال شما مسلمان شده گفت: من مي
آمدم و اموال شما را تحويل دادم و اسالم آوردم. ابوالعاص با اسالم آوردن به مدينه بازگشت و توانست به اما 

  3.همسر خود رجوع كند. اين سريه در جمادى االول يا جمادى االخر اين سال به وقوع پيوست

  طالب (عليه السالم) به فدك سرية اميرالمؤمنين علي بن ابي

اي بر ضد اسالم شد و  نَضير در خيبر پناه گرفتند، اين منطقه پايگاه تازه فراري بنيپس از آنكه يهوديان 
  معلوم بود كه دير يا زود با اسالم درگير خواهند شد.
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اي يهودي به نام بني سعد بن بكْر گرد هم  رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) خبر يافت كه اعضاي قبيله
ديان خيبر را دارند. پس اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) را با صد نفر به رساني به يهو اند و قصد كمك آمده

سوي آنها فرستاد تا مانع امداد رساني آنها به دشمن اسالم شود. اميرالمؤمنين و افراد تحت امرش با تاكتيك 
د و در خاص نظامي، به منطقة دشمن رسيدند و فردي را اسير كردند و از او محل استقرار دشمن را يافتن

گاهي به نام همج، ميان خيبر و فدك، به دشمن تاختند. وقتي كه نيروهاي اسالم به سوي يهوديان آمدند  آب
رزم شوند و امكاناتي را كه فراهم كرده بودند تا به خيبر برسانند، باقي گذاشتند و گريختند.   آنها نتوانستند آمادة

هزار گوسفند بود، دست پيدا كرد و آنها را  ه پانصد شتر و دواميرالمؤمنين (عليه السالم) بر آن امكانات ك
  1غنيمت گرفت. اين سريه اقتدار اسالم را به نمايش گذاشت و اقدام يهود را خنثي كرد.

  المصطَلق (مرَيسيع) غزوة بني

نويسان اين غزوه را در  المصطلق است كه برخي سيره از حوادث مهم سال ششم هجرت غزوة بني
  اي از قبيلة بزرگ خُزاعه بودند. المصطلق تيره اند. بني وقايع سال پنجم ذكر كرده فهرست

علت وقوع اين غزوه به درستي مشخص نيست. آنچه در تاريخ آمده اين است كه رئيس اين قبيله حارث 
حمله به اسالم تواند اعراب اطراف خود، را براي  ضرار تصميم گرفته بود قبيلة خويش، و تا آنجا كه مي بن اَبي

متحد كند؛ وقتي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از اين توطئه آگاه شدند تصميم گرفتند تا پيش از آنكه 
  دشمن در كار خود موفق شود، به او حمله كنند.

بايد دانست كه قبيلة بزرگ خزاعه به سبب رقابت و دشمني با قريش، هواخواه اسالم بودند. بخشي از 
شده بودند، اما مشركان خُزاعه هم با اسالم رابطة خوبي داشتند. با اين حال معلوم نيست كه چرا آنها مسلمان 

  اين تيره از خزاعه قصد حمله به مدينه را داشتند.

اي كه  پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) مسلمانان را بسيج كرد و به سرعت به محل استقرار آنها در ناحيه
المصطلق وقتي عكس العمل سريع اسالم را ديدند،  در آن بود، رسيدند. متحدان بني گاهي به نام مرَيسيع آب

المصطلق را تنها گذاشتند. سپاه اسالم در مقابل آنها موضع گرفت و در نبردي كه درگرفت   گريختند و بني
و بقيه به  حتي يك نفر از نيروهاي دشمن نتوانست بگريزد و همه محاصره شدند؛ ده نفر از آنها كشته شدند

وار وارد اين جنگ شده بودند كه تمام آنها اسير شدند. بنابراين،  المصطلق با دويست خانه اسارت درآمدند. بني
اي كه وجود داشت،  هاي آنها هم به اسارت درآمدند و پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) هم طبق قاعده زنان و بچه

  2غنائم و اُسرا را بين مسلمانان تقسيم كردند.

  المصطلق حوادثى مهم در ارتباط با غزوة بنى

اين غزوه پيامدهايي داشت و حوادثي در ارتباط با آن اتفاق افتاد كه در تاريخ اسالم و در قرآن از آن ياد 
  شده است:
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  . آشكار شدن نفاق عبداهللا بن اُبى و توطئة او براي ايجاد تفرقه در بين مسلمانان1

گاه خارج نشده بود كه بين يكي از مهاجران به نام جهجاح بن مسعود غفاري،  آبهنوز سپاه اسالم از آن 
گاه  كه وابسته به عمر بن خطاب بود، و يكي از انصار به نام سنان بن وبر جهني بر سر آب برداشتن از آب

. انصار در دفاع خواهي سر داد درگيري پيش آمد. جهجاح به صورت مرد انصاري سيلي زد و او هم فرياد كمك
از وي، و مهاجران هم در دفاع از جهجاح وارد عمل شدند و سپاه اسالم تقريباً به دو دسته تقسيم شد؛ 
مسلمانها در برابر هم شمشير كشيدند، اما با پا در مياني تعدادي از عقال و افراد فهيم دو طرف، و گذشت مرد 

، خطاب به انصار گفت: وقتي به مدينه  افقين عبداهللا بن اُبيانصاري، غائله خاتمه يافت. با اين حال سركردة من
رسيديم بايد اين مهاجران ذليل را از مدينه اخراج كنيم؛ تقصير شما انصار است كه افرادي آواره از خانه و 

ما ايد و از آنها پذيرايي كرديد تا كار به جايي رسيده است كه به صورت ش هاي خود راه داده كاشانه را در خانه
گذاشت كه زيد بن اَرقَم، كه در آن موقع  زنند. نفاق عبداهللا بن اُبي، داشت در ميان انصار تأثير مي سيلي مي

نوجواني از قبيلة خزرج بود، با شنيدن سخنان عبداهللا، به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر داد. پيغمبر 
با آنكه هنگام حركت نبود، فرمان حركت داد. در اين  (صلي اهللا عليه و آله) هم براي خنثي كردن اين توطئه

زني از سوي برخي از بزرگان انصار قرار گرفت و سرزنش  ظن و حتي اتهام دروغ ميان، زيد بن ارقم مورد سوء
شد. فرزند عبداهللا بن اُبي، نيز نزد پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) آمد و گفت كه به دليل سخناني كه به پدرم 

ترسم اگر ديگري  ده شده است، اگر سزاي او مرگ است، اجازه دهيد تا خودم او را بكشم؛ چرا كه مينسبت دا
او را بكشد، نتوانم قاتل پدر را تحمل كنم و با كشتن او جهنم را براي خود بخرم. پيغمبر فرمودند: تا زماني كه 

رة منافقون نازل شد و خداوند با نقل او با ما است، با او كاري نداريم. به هنگام بازگشت از اين غزوه سو
سخنان عبداهللا بن اُبي و پاسخ محكم به آن و رد كردن منطق او، عزت را از آن مؤمنان و ذلت را نصيب 

هاي زيد بن ارقم تأييد شد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) هم با آن  منافقان دانست و بدين ترتيب گفته
تا مسلمانان يك شبانه روز راه بپيمايند و روز بعد كه فرمان توقف داد، همه از تدبيري كه به كار برد، باعث شد 

خستگي به خواب رفتند و با آرامشي كه حاكم شد، آتش نفاقي كه عبداهللا بن اُبي برافروخته بود، فروكش 
  1كرد.

  المصطلق . ازدواج پيامبر با دختر رئيس قبيلة بنى2

اي در مورد دختر رئيس اين قبيله به نام جويرِه  مصطلق، قضيه بنياز نكات ديگر قابل ذكر دربارة غزوة 
است. هنگامي كه اُسرا بين مسلمان تقسيم شدند، جويره به تملك يكي از مسلمانان در آمد؛ اما به سبب اينكه 

، خواست از ذلت اسارت و بردگي بيرون بيايد. لذا با كسي كه صاحب او شده بود دختر رئيس قبيله بود، مي
توافق كرد تا مالي را به او بپردازد و خود را آزاد كند. براي به دست آوردن اين مال با پيغمبر خدا (صلي اهللا 
عليه و آله) مشورت كرد و از آن حضرت كمك خواست. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) هم در پاسخ فرمود 

آورم. جويره پيشنهاد رسول خدا  ه عقد خودم در ميكنم و ب خرم و آزاد مي كه اگر مايل باشي من تو را از او مي
(صلي اهللا عليه و آله) را پذيرفت. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) در حضور همه جويره را خريد، آزاد كرد و به 
عقد خود درآورد. مسلماناني كه خويشانِ جويره را به عنوان برده در اختيار داشتند، از پيغمبر خدا (صلي اهللا 

  و آله) شرم كردند و همة اسرا را آزاد كردند.عليه 

                                                

  .605، ص 2، ج تاريخ طبرى؛ 65، ص 2، ج الطبقات الكبرى؛ 305و  303، ص السيرة النبويه. 1



١۴٢ 

 

مدتي بعد، پدر جويره با دو پسر خود و فرد ديگري از قبيله، براي آزاد كردن دختر خويش به مدينه آمد. 
پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) با خبر دادن از اقدام او در مخفي كردن دو شترش، باعث شد كه حارث بن 

ق، و فرزندانش و فرد همراه آنان اسالم بياورند و به اين ترتيب اسالم در قبيلة آنها مصطل ضرار، رئيس بني ابي
  1گسترش يافت.

  . نزول آية نبأ3

المصطلق اسالم آورده بودند، پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)  مدتي بعد با توجه به اينكه قبيلة بني
ه به تازگي اسالم آورده بود، مأمور گرفتن زكات معيط را، ك فردي قريشي به نام وليد بن عقبة بن ابي

المصطلق كرد. وليد به سوي اين قبيله رفت. اعضاي قبيله به استقبال او، كه نمايندة پيامبر (صلي اهللا عليه  بني
و آله) بود، بيرون آمدند. چون وليد در جاهليت فردي از آنها را كشته بود، تصور كرد كه آنها قصد حمله به او را 

المصطلق از  جا بازگشت و به دروغ به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) گفت كه بنى رند؛ بنابراين، از هماندا
دهند و قصد كشتن من را داشتند. چون تا آن زمان هرگز سابقه نداشت كه كسي  اند، زكات نمي اسالم برگشته

(صلي اهللا عليه و آله) هم فرمان داد تا  از اصحاب به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) دروغ بگويد، پيغمبر
را در رد وليد بن » نبأ«المصطللق آماده شوند. در اين هنگام جبرئيل نازل شد و آية  مردم براي سركوبي بني

  عقبه و دروغ او آورد:

بِجهالَةٍ فَتُصبِحوا علَى ما  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ جاءكُم فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَنْ تُصيبوا قَوماً﴿
  2﴾فَعلْتُم نادمينَ

وارسى كنيد، مبادا  كايد، اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، ني كه ايمان آورده  ياى كسان
  ايد پشيمان شويد. گروهى را آسيب برسانيد و [بعد] از آنچه كرده ،به نادانى

  4خوانده شد. در لسان قرآن فاسق 3به اين ترتيب، وليد بن عقبه

  سرية عبداهللا بن عتيك

نضير كه از مدينه اخراج شده و وارد خيبر بودند، پس از مدتي توانستند حاكميت خيبر  بخشي از يهود بني
نضير، فرمانرواي خيبر شده  رافع از يهوديان بني را به دست گيرند. فردي به نام سلّام بن ربيع، معروف به ابي

صلي اهللا عليه و آله) از اين موضوع مطلع خواست جنگي بر ضد اسالم به پا كند. چون پيامبر خدا ( بود و مي
رافع را  شد تصميم گرفت كه راس اين فتنه را از ميان بردارد. به آن حضرت پيشنهاد دادند اجازه دهد تا آنها ابو

از ميان بردارند. بايد دانست كه رقابتهايي كه بين اوس و خزرج در زمان جاهليت وجود داشت، در دورة 
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عفّان بود و همين فاسق در زمان خالفت او به فرمانروايي كوفه رسيد و هماني است كه به سـبب  . وليد، برادر مادري عثمان بن 3

خوري در محراب مسجد كوفه، نماز دو ركعتي صبح را چهار ركعت خواند و سپس مشروبي را كه خورده بود برگردانـد و   شراب
 از هوش رفت.

  .308، ص 3، ج السيرة النبويه. 4



���� ��� 	
��    ١۴٣ 

 

گر شده بود؛ يعني رقابت در خدمت كردن به اسالم. چون چندي  اري به اسالم جلوهاسالمي در امر خدمتگز
ها، كَعب بن اشرف يهودي را، كه بر ضد اسالم اشعاري زشت سروده بود، از ميان برداشته بودند.  قبل اوسي

نفوذ كنند و ابورافع را رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به خزرجيها اجازه داد و قرار شد پنج نفر از آنها به خيبر 
از ميان بردارند. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) به آنها سفارش كرد كه متعرض زنان و كودكان نشوند و فقط 

اي به خيبر نفوذ  ابورافع را بكشند و باز گردند. اين افراد به فرماندهي عبداهللا بن عتيك به روش بسيار ماهرانه
  1و به مدينه بازگشتند.كردند و او را در بسترش كشتند 

  سرية عبداهللا بن رواحه به خيبر

گونه كه گفته شد، خيبر به پايگاهي بر ضد اسالم تبديل شده بود. با قتل ابورافع، فردي به نام اُسير  همان
 گرفت و بن زِرام يا يسير بن رِزام از يهوديان به فرمانروايي خيبر رسيده بود. وي تحركات ابورافع را پي مي

كرد. وقتي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از اين امر با  قبائلي را براي دشمنى و جنگ با اسالم تحريك مي
  خبر شد، افرادي را به فرماندهي عبداهللا بن رواحه براي تحقيق اعزام داشت.

شود.  يعبداهللا با سه نفر براي تحقيق به خيبر رفت و معلوم شد كه خيبر براي جنگ با اسالم آماده م
پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) بار ديگر عبداهللا بن رواحه را با سي نفر به سوي خيبر فرستاد تا با فرمانرواي 
آنجا مذاكره كند و او را از مقابله با اسالم بازدارد و به او بگويد در صورتي كه به خدمت رسول خدا (صلي اهللا 

د و سيادت اسالم را بپذيرد، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) هم او را در عليه و آله) بيايد و از دشمني دست بردار
  فرمانروايي خيبر به رسميت خواهند شناخت.

عبداهللا بن رواحه با اسير بن زرام يا (يسير بن رزام) مالقات كرد و سخن رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) 
هاي مسلمان، يعني با سي تن، همراه با مسلمانان به را به او گفت. وي در آغاز استقبال كرد و به عدد نيرو

سوي مدينه حركت كردند، اما در بين راه اُسير پشيمان شد و در دو نوبت خواست تا اسلحة يكي از مسلمانان 
كرد، بگيرد اما او هر دو بار با مهارت، خود را كنار كشيد.  به نام عبداهللا بن اُنَيس را، كه در كنار او حركت مي

عبداهللا احساس كرد كه اُسير قصد خيانت دارد، در فرصتي مناسب بر او حمله برد و ضربتي به ران وي  چون
اي سر عبداهللا را مجروح كرد. سرانجام عبداهللا او را كشت و ديگر  زد كه او را سرنگون كرد. اُسير هم با ضربه

ن به جز يك نفر كشته شدند كه آن يك مسلمانان با همراهان اُسير درگير شدند. در اين درگيري همة يهوديا
نفر به خيبر بازگشت و گزارش وضعيت را داد. با اين درگيري، وقوع جنگ بين اسالم و خيبر قريب الوقوع به 

  2آمد. نظر مي
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  سرية كُرز بن جابر فهري 

طراف پيش از اين در حوادث سال دوم گفته شد كه گروهي از اشرار به فرماندهي كرز بن جابر فهري به ا
هايي را غارت كردند. پيامبر هم تا منطقة بدر آنها را تعقيب كرد، ولي بر آنها دست  مدينه حمله كردند و گله

  نيافت. 

كرد به مدينه آمد و اسالم آورد. در سال ششم  اما كمي بعد، كرز بن جابر كه احساس امنيت و آرامش نمي
و آله) همين كرز بن جابر را فرماندة سريه كرد. ماجرا اين اي اتفاق افتاد كه رسول خدا (صلي اهللا عليه  حادثه

اي به نام عرَينه به مدينه آمدند و اسالم آوردند. چون آب و هواي مدينه به آنها  بود كه هشت نفر از افراد قبيله
فرستاد كه  اي در منطقة قُبا نساخت و دچار تب و لرز شدند، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) آنها را به ناحيه

تري از مدينه داشت و غالمي از پيغمبر  شد و هواي مناسب شتران شير ده آن حضرت در آنجا نگهداري مي
به آنجا «كرد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:  (صلي اهللا عليه و آله) به نام يسار از شتران نگهداري مي

آنها نزد يسار رفتند و چون بهبود يافتند، خيانت كردند و ». بدبرويد تا از شما پذيرايي شود و حالتان بهبود يا
يسار غالم پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را كه ميزبانشان بود، به بدترين وضع فجيعي كشتند. ابتدا با فرو كردن 

د و خار در چشمان و زبان، او را شكنجه دادند و سپس سر بريدند، و به نقلي حتي دست و پاي او را بريدن
  شترهاي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را غارت نمودند و فرار كردند.

به روايتي ديگر، آنها شترها را ربودند و قصد فرار داشتند كه يسار و چند نفر ديگر در برابرشان ايستادند. 
  آنها بر يسار دست يافتند و او را چنان كه گفته شد، به وضعيت دلخراشي كشتند و گريختند.

ون رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از اين جنايت با خبر شد فرمان داد تا كُرز بن جابر فهري با بيست چ
اند، يكي از شترها را  نفر به تعقيب اشرار حركت كند. در موقعيتي كه اشرار احساس كردند كه از خطر دور شده

ه كردند و هر هشت تن را دستگير كردند كشتند و مشغول خوردن بودند كه ناگهان كرز و افرادش به آنها حمل
  و به حضور پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) آوردند.

رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) فرمان داد تا دست و پاي آنها را بريدند و در چشمانشان خار فرو كردند 
  و سپس به دار كشيدند.

مي جامعة اسالمي بود. به گفتة بسياري زنندگان امنيت عمو اين مجازات سنگين درس بزرگي براي برهم
از مفسران آيات سي و سوم و سي و چهارم سورة مبارك مائده پيرامون مفسدان في االرض در مورد اين 

  1هشت شرور نازل شده است:

ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو  هللاَإِنَّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ ا﴿
 ملَه نْيا وي الدف زْيخ ملَه كضِ ذلنَ الْأَرا منْفَوي أَو الفنْ خم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع

يمظع ذَابرَةِ عخĤْي الف﴾  
جنگند و در زمين به فساد  يبا [دوستداران] خدا و پيامبر او مكه ي سزاى كسان

يا دست و پايشان در  ،ندشور دار آويخته كوشند، جز اين نيست كه كُشته شوند يا ب يم
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 ند. اين، رسوايى آنان در دنياشويا از آن سرزمين تبعيد  ،يكديگر بريده شود  خالف جهت
  .ست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشتا

  صلح حديبيه

القعده سال ششم رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به قصد زيارت خانة خدا با گروه قابل توجهي از  در ذي
نفر ذكر شده است.) از مدينه حركت كردند.  1525و  1500تا  700مسلمانان (كه شمار آنان با اختالف نظر از 

دادن قصد خود كه فقط زيارت خانة خدا است آن حضرت به منظور جلوگيري از عكس العمل قريش و نشان 
فرموده بود كه شتران زيادي براي قرباني كردن همراه داشته باشند (براي هر ده نفر يك شتر). همچنين 
دستور داد تا احرام عمره ببندند، و جز شمشيرِ در نيام سالحي با خود حمل نكنند. چون قريش از اين موضوع 

جهل براي  د و دويست سوار را به فرماندهي خالد بن وليد يا عكرمة بن ابيآگاه شد، عكس العمل نشان دا
اي به نام كُراع الغَميم فرستادند. شب هنگام ، پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه  جلوگيري از ورود مسلمانان تا منطقه

يبيه روند. هنگامي كه و آله) دستور دادند تا مسلمانان حركت كنند و با تغيير مسير از ناحية ديگري به سوي حد
اي به نام ثَنْية المرار، كه مرز حرم بود، رسيدند، شتر پيغمبر (صلي اهللا عليه  مسلمانان به منطقة حديبيه و ناحيه

آله) زانو زد و جلوتر نرفت. از سوي ديگر مشركان كه متوجه تغيير مسير مسلمانان شدند، از منطقة حديبيه به  و
  بر و اصحابش به سوي مكه شدند.بعد، مانع پيش آمدن پيام

قريش، براي بررسي علت حركت پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) سفيراني فرستاد و آنها بدون اينكه سخني 
با رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) يا مسلمانان داشته باشند، با ديدن وضع مسلمانان بازگشتند و اعالم كردند 

د. اما سران قريش، سخن فرستادگان خود را نپذيرفتند و بر جلوگيري از كه آن حضرت جز زيارت، قصدى ندارن
ورود پيغمبر مصمم شدند. از سوي ديگر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) براي نشان دادن حسن نيت خود، 

تند شخصي به نام فَرّاش بن امية خُزاعي را با شتر مخصوص خود به مكه فرستاد. اما قريش، شتر پيامبر را كش
پيمانان قريش به نام اَحابيش مانع  و قصد كشتن فرستادة آن حضرت را داشتند كه گروهي از متحدان و هم

  شدند.

  الف) بيعت شجره (رضوان)

بعد از اين واقعه، پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) تصميم گرفت فردي را براي مذاكره به مكه اعزام 
مكه برود، اما او نپذيرفت و گفت كه چون در مكه خويش و قوم  دارد و از عمر بن خطاب خواست تا به

اي ندارم و فرد با نفوذي از من حمايت نخواهد كرد، بيم قتل من وجود دارد. عمر پيشنهاد كرد كه  برجسته
كند. عثمان در حمايت يكي از  عثمان به اين مأموريت برود، زيرا خويشاوند ابوسفيان است و او را حمايت مي

اي در ميان اصحاب منتشر گشت كه  اميه وارد مكه شد. چون پس از مدتي از او خبري نشد، شايعه ن بنيبزرگا
سفير پيامبر كشته شده است. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) احساس كرد كه قريش آنها را ناخواسته وارد 

ديگر از آنها بيعت گرفت كه اين  كند، لذا اصحاب را زير درختي در حديبيه جمع كرد و بار جنگي تحميلي مي
معروف شد. در اين بيعت، پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) از آنها خواست تا پاي  رضوانيا  شجرهبيعت به بيعت 

گونه كه گفته شد مسلمانان تنها  جان مقاومت كنند؛ زيرا عده و عدة مسلمين براي جنگ كافي نبود. همان
امي قريش آمد، با توجه به برتري نظ سالحهاي تدافعي معمول را با خود آورده بودند و اگر درگيري پيش مي

ممكن بود مسلمانان آسيب جدي ببينند؛ لذا پيامبر از آنها بيعت گرفت كه تا پاي جان مقاومت كنند. بنا به نقل 
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يكي از اصحاب، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بيعت گرفت كه اصحاب حاضر در صورت وقوع جنگ و حساس 
  شدن موقعيت فرار نكنند.

  ب) تمايل قريش به صلح

شدند تا در صورت وقوع جنگ از خود دفاع كنند، خبر  ن بيعت بسته شد و مسلمانان آماده ميوقتي كه اي
االختيار قريش به سوي  رسيد كه نمايندة اعزامي پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) سالم است و همراه با نمايندة تام 

  گردد. حديبيه باز مي

مأمور كردند كه به حضور پيامبر (صلي اهللا عليه و  قريش يكي از بزرگان خود به نام سهيل بن عمرو را
دهد تا  آله) بيايد و قرارداد صلحي را با اسالم امضا كند، اما تأكيد كند كه قريش به هيچ قيمتي اجازه نمي

مسلمانان امسال وارد مكه شوند؛ زيرا در اين صورت عرب خواهند گفت كه مسلمانان با زور توانستند بر قريش 
  مكه وارد شوند. پيروز و به

آله) رسيد و بعد از مذاكراتي كه انجام شد و توافقاتي   سهيل بن عمرو به حضور پيامبر (صلي اهللا عليه و
كه به دست آمد، بنا شد كه اين توافقات به صورت مكتوب درآيد. اميرالمؤمنين علي (عليه السالم)، كاتب 

ن ◌ٰ بنويس، بسم اهللا الرَّحم«ه و آله) ابتدا فرمود: پيمان ميان قريش و اسالم شد. پيامبر (صلي اهللا علي
پيغمبر (صلي اهللا ». بِاسمك اللهم«شناسم، بنويس:  ، اما سهيل بن عمرو گفت: من اين خداي را نمي»الرَّحيم

اي ميان  سپس نوشته شد كه اين مصالحه». بنويس، باسمك اللهم«عليه و آله) به اميرالمؤمنين فرمودند: 
اهللا (صلي اهللا عليه و آله) و سهيل بن عمرو است، سهيل باز اشكال وارد كرد و گفت كه من اگر  محمد رسول

كردم، به نام خود و پدرت بنويس. پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) به  دانستم، با تو جنگ نمي تو را رسول اهللا مي
من با تمام وجود شهادت «عرض كرد: (عليه السالم) فرمود كه چنين كند. اميرالمؤمنين (عليه السالم)  علي
  ».توانم آن را پاك كنم دهم كه شما رسول خدا هستيد و بنابراين نمي مي

و در حالي كه عنوان رسول اهللا را پاك » آن را به من نشان بده«آله) فرمود:  پيغمبر (صلي اهللا عليه و
گاه به  آن». لمشركون و لو كَرِه الكافرونسوگند به خدا كه من فرستاده او هستم و لو كَرِه ا«كرد، فرمود:  مي

  1».اي براي تو هم اتفاق خواهد افتاد بدان چنين حادثه«اميرالمؤمنين (عليه السالم) فرمود: 

  ج) مفاد صلح حديبيه و پيامدهاى آن

  مفاد پيمان صلح حديبيه شامل اين موارد بود:

بود و مردم در قلمرو دو طرف در امان . به مدت ده سال بين اسالم و قريش جنگ و درگيري نخواهد 1
  باشند؛

                                                

بـس بـه    سول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در مذاكراتي كـه بعـد از توقـف جنـگ در صـفين و تحميـل آتـش       . حادثة مورد نظر ر1
شد، نوشـتند كـه ايـن     اميرالمؤمنين پيش آمد، به وقوع پيوست. به اين صورت كه وقتي قرارداد عدم جنگ و متاركه تنظيم مي

سفيان. عمرو بن عاص كه نمايندگي معاويه  و معاويه بن ابيطالب (عليه السالم)  قراردادي است بين اميرالمؤمنين علي بن ابي
دانستيم كه با تو درگيري نداشتيم و بايد اين عنوان برداشته شـود و در نهايـت بـا     را داشت گفت: اگر ما تو را اميرالمؤمنين مي
 خيانت برخي از اشراف كوفه چنين نيز شد.
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توانند به مكه بيايند و قريش  . امسال مسلمانان به زيارت خانة خدا نخواهند آمد، اما از سال آينده مي2
  شود كه سه روز شهر را براي زيارت آنها تخليه كند؛ متعهد مي

و نزد محمد (صلي اهللا عليه و آله) به . هر كسي از قريش بدون اذن ولي و اختياردار خود اسالم بياورد 3
مدينه برود، بايد او را به قريش باز گردانند، اما اگر مسلماني از اسالم برگشت و به قريش پناه برد، او را به 

  مسلمانان باز پس نخواهند داد؛

  . قرار بر متاركه و مسالمت است و دزدي و غارت و خيانت نسبت به يكديگر انجام نخواهد شد؛4

اصحاب محمد (صلي اهللا عليه و آله) هنگامي كه براي حج يا عمره يا تجارت به مكه بروند، جان و  .5
مال آنها در امان خواهد بود و در مقابل، هر كس از قريش هنگام رفتن به مصر يا شام، از مدينه عبور كند، 

  جان و مال آنها نيز توسط مسلمانان در امان باشد؛

پيمان شوند. (در عرف آن زمان چنين بود كه حمله  اي كه خواستند هم ا هر قبيلهتوانند ب . دو طرف مي6
  شد.) پيمان در حكم حمله و تعرض به خود آن طرف تلقي مي به هم

دانستند. به ويژه آن مورد كه مطابق آن اگر  برخي از مسلمانان اين قرارداد را باعث سرشكستگي مي
پيوست، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بايد او را تحويل  لمانان ميآورد و به مس كسي از مشركان اسالم مي

داد، ولي عكس چنين حقي براي مسلمانان در نظر گرفته نشده بود. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در  مي
پاسخ به سؤال اصحاب فرمود: وقتي كه كسي از ما گريخته باشد و به آنها پناه برد، از رحمت خدا دور شده 

ست و ما به او نيازي نداريم، اما اگر از آنها كسي ايمان بياورد و ما او را تسليم كنيم، به طور قطع، خدا براي او ا
  فرج و گشايشي خواهد كرد.

در همان موقع، فرزند سهيل بن عمرو به نام ابوجندل مسلمان شده بود و بدون اطالع از محتواي توافق 
آله) از مكه گريخته و به حديبيه آمده بود تا از آنجا با مسلمانان به مدينه  پدرش با پيامبر (صلي اهللا عليه و

بيايد. اما وقتي كه او به مسلمانها پيوست، سهيل بن عمرو مطابق قرار داد، درخواست استرداد او را كرد. رسول 
ابوجندل از مسمانان ياري باري بود؛  خدا (صلي اهللا عليه و آله) هم دستور داد تا او را باز گردانند. صحنة رقّت

بردند. اين امر باعث ناراحتي و گرية  خواست، اما عوامل سهيل بن عمرو او را به زنجير كشيده و مي مي
  مسلمانان شده بود.

پس از انعقاد پيمان و بازگشت سهيل بن عمرو، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و مسلمانان سر 
  و از حديبيه به سوي مدينه بازگشتند. تراشيدند و شترها را قرباني كردند

طور كه گفته شد، ظاهر صلح، براي بسياري از مسلمانان سخت و سنگين بود. از آن جمله عمر بن  همان
خطاب كه چند جا در برابر پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) ايستاد و انعقاد صلح و مفاد آن را به ضرر اسالم 

و خداوند قرارداد  ﴾... نَّا فَتَحنا لَك فَتْحاً مبِيناًإِ﴿دانست. اما در ارتباط با پيمان صلح حديبيه، سورة فتح نازل شد: 
صلح حديبيه را فتح مبين خواند. بركات بسيار صلح حديبيه به مرور براي مردم آشكار شد. به گفتة يكي از 
اصحاب، از بركات صلح حديبيه، يكي اين بود كه در كمتر از دو سال، يعني از انعقاد اين پيمان تا فتح مكه 

ن مردم به اسالم روي آوردند كه شمار آنها بيش از تعداد مسلماناني بود كه در طول ساليان و تا آن زمان چنا
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 10000نفر بوديم، اما هنگام فتح مكه به  1400گويد كه ما مسلمانان در حديبيه  به اسالم گرويده بودند. او مي
  1تن رسيده بوديم.

  صلح د) لغو بند استرداد مسلمانان قريشى بعد از

در پي انعقاد صلح حديبيه، جواني دلير و جسور از مكه به نام ابوبصير ثَقفي اسالم آورد و از مكه گريخت 
و به مدينه آمد. قريش دو نفر را در پي او فرستادند و استرداد او را درخواست كردند. پيغمبر اكرم (صلي اهللا 

  و با نمايندگان قريش به مكه برود. اما ابوبصير در ميانةعليه و آله) مطابق قرارداد صلح حديبيه، دستور داد كه ا
دانست حضور دوبارة او در مدينه براي پيغمبر خدا  راه توانست كه يكي از آن دو را بكشد و بگريزد و چون مي

  ساز خواهد بود، به ناحية عيص، بر سر راه كاروانهاي قريش رفت. (صلي اهللا عليه و آله) مشكل

ن تحت فشار در مكه با شنيدن سخن پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) دربارة ابوبصير، گروهي از مسلمانا
  از شهر گريختند و به او پيوستند تا اينكه بيش از هفتاد نفر شدند.

در پي قرارداد صلح حديبيه، راههاي تجاري قريش باز شده بود، اما ابوبصير و همراهان او براي 
كشتند و كاروانها را غارت  ديدند، مي كردند؛ هركه را از قريش مي د ميكاروانهاي قريش مزاحمت ايجا

كردند. چنين شد كه قريش به تنگ آمدند و به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) نوشتند كه ما از قرارداد  مي
بصير و  ابو پوشي كرديم و به بازگرداندن آنها به مكه نياز نداريم. در پي لغو اين بند، خود دربارة اينها چشم

  2همراهانش از عيص به مدينه بازگشتند.

  اهميت صلح حديبيهه) 

اهميت قرار داد صلح حديبيه در آن است كه براي نخستين بار، قريش موجوديت اسالم را به رسميت 
شناخت. تا آن زمان و با توجه به عملكرد پيشين، تمام تالش قريش نابودي اسالم بود، اما اينك اسالم را به 

كرد و خواهان كنار گذاشتن  وان يك حقيقت به رسميت شناخته بود و با رهبري اسالم قرارداد امضا ميعن
بيناني كه فقط به ظواهر  شد. اين يك پيروزي بزرگ براي اسالم بود كه از ديد كوته جنگ به مدت ده سال مي

ي از قريش همچون خالد بن وليد و سياستمداران بزرگ  توجه داشتند، مخفي مانده بود، اما شخصيتهاي برجسته
شود و  ماند و اقتدارش زياد مي و عمرو بن عاص متوجه شدند كه بعد از انعقاد صلح حديبيه، اسالم پايدار مي

قريش رو به انحطاط است. بنابراين، براي آنكه بتوانند در اسالم موقعيتي مناسب داشته باشند، پيش از فتح 
آوردند و به اين ترتيب باعث تزلزل بيشتر   عليه و آله) رسيدند و اسالم مكه به خدمت رسول خدا (صلي اهللا

  قريش شدند.

                                                

، تـاريخ يعقـوبى  ؛ 95ـ 105، ص 2، ج الطبقات الكبرى؛ 433ـ   474، ص 2، ج مغازى؛ 321ـ   337، ص 3، ج السيرة النبويه. 1
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  دعوت سران و پادشاهان ممالك اطراف به اسالم

ترين و  پس از انعقاد صلح حديبيه، هنگامي كه پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) از سوي سرسخت
صت را براي دعوت كشورهاي ديگر به اسالم مناسب ترين دشمن خود، يعني قريش آسوده خاطر شد، فر اصلي

  هايي براي پادشاهان و سران كشورهاي اطراف، آنها را به اسالم دعوت كرد. ديد و با نوشتن نامه

هان ايران، روم، حبشه، عمان، يمامه  هاي ارسالي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به پادشا ترين نامه مهم
اي تعداد آنها را سيزده،  هاي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) اختالف است؛ عده مهو يمن بود. در تعداد نا
كند.  مورد ذكر مي 26هاي نوشته شده پيامبر را  اند و يكي از محققان معاصر تعداد نامه چهارده نامه ذكر كرده

  شده فرستاد.  ها را به كشورهاي ذكر الحجة سال ششم نامه رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) در ذي

عكس العمل سران كشورها نسبت به دعوت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) متفاوت بود؛ خسرو پرويز 
اش شكست خورده و  پادشاه ايران كه در جريان جنگهاي طوالني با امپراتوري روم، پس از پيروزيهاي اوليه

اكرم (صلي اهللا عليه و آله) بر آشفت. متن نامه  قرارداد صلح تحميلي را امضا كرده بود، از محتواي نامة پيامبر
  چنين بود:

از محمد رسول اهللا (صلي اهللا عليه و آله) به پرويز بزرگ ايران، اسالم بياور تا رستگار 
شوي و در غير اين صورت گناه از بين رفتن حكومت و پاره پاره شدن كشور ايران به 

  گردن توست.

ي اهللا عليه و آله) نام مبارك خود را مقدم بر اسم او آورده بود، خشمگين خسرو به ويژه از آنكه پيامبر (صل
شد و نامه را دريد و قصد كشتن فرستادة رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را داشت، اما چون فرستادگان 

هللا عليه نظر كرد، ولي به فرمانرواي ايراني يمن نامه نوشت كه پيامبر (صلي ا مصونيت داشتند، از قتل او صرف
  1و آله) را دستگير كند و به سوي او بفرستد.

اما هنگامي فرستادة پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) به هراكليوس، قيصر روم رسيد كه وي به شكرانة 
پيروزي بر ساسانيان و بر مبناي نذر خود به حالت پياده از قسطنطنيه به زيارت قدس آمده بود. هراكليوس 

پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) قرار گرفت و كساني را فرستاد تا بينند كه آيا در اين منطقه  تحت تأثير نامة
كساني از قوم آن حضرت هستند تا پيرامون ادعاي او بيشتر تحقيق كند. افراد قيصر، ابوسفيان را يافتند كه 

ليوس سعي كرد چهرة بدي از براي تجارت به فلسطين آمده بود. با اينكه ابوسفيان در پاسخ به سؤاالت هراك
پرسد،  پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) براي او ترسيم كند، اما وقتي هراكليوس از وي خواست، آنچه را او مي

گويي باشد، به طور حتم  گونه كه تو مي پاسخ دهد و ابوسفيان چنين كرد، هراكليوس گفت كه اگر اين مرد آن
ه اسالم بياورد، اما بزرگان حكومت و كليسا مانع او شدند و او را به پيامبر خدا است. قيصر قصد داشت ك

  گرفتن تاج و تخت تهديد كردند.

نجاشي، پادشاه حبشه دعوت پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) را پذيرفت، اسالم آورد و فرزند خود را براي 
رت فرستاد، اما كشتي حامل او در بيعت با پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) و اعالم اسالم به سوي آن حض

  درياي سرخ غرق شد و به پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) نرسيد.
                                                

سرزمين شد. (نگـاه كنيـد بـه    . اين فرمان خسرو پرويز منجر به اسالم آوردن باذان، حاكم ايراني يمن، و ديگر ايرانيان مقيم آن 1
 مبحث موقعيت سياسي عرب پيش از اسالم، در سخن از سرزمين يمن.)



١۵٠ 

 

پيامبر را نپذيرفت، بلكه فرستادة پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) را هم   حاكم منطقة غَساني، نه تنها نامة
  1كشت، كه اين كار بر خالف عرف سياسي آن زمان بود.

  مهم سال هفتم هجرتحوادث و وقايع 

  غزوة خيبر

نضير كه توانسته  اين غزوه در محرم سال هفتم اتفاق افتاد و علت وقوع، اين بود كه يهوديان فراري بني
بودند حاكميت خيبر را در اختيار بگيرند، اين ناحيه را پايگاه جديدي براي دشمني بر ضد اسالم قرار داده بودند. 

و آله) متوجه اين موضوع شد، تصميم گرفت پيش از آنكه دشمن به سوي  وقتي رسول خدا (صلي اهللا عليه
مدينه حركت كند، براي سركوبي آنها اقدام كند. بنابراين، مسلمانها را بسيج كردند و به شكلي مسير بين مدينه 

  و خيبر را پيمودند كه دشمن متوجه نشد.

ها و بيرون  جاي داده بود و در كنار اين قلعهخيبر منطقة وسيعي بود كه ده قلعه، از يهوديان را در خود 
آنها نخلستانها و زمينهاي كشاورزي آنها قرار داشت. هنگامي كه سپاهيان اسالم به خيبر رسيدند، شب بود. 

رو شدند؛  ها خارج شوند، با سپاه اسالم روبه صبح روز بعد، هنگامي كه يهوديهاي كشاورز خواستند از قلعه
ها  ها بازگشتند و موضع دفاعي گرفتند. در آغاز، يهوديان از فراز قلعه به داخل قلعهزده  بنابراين، وحشت

مسلمانان را هدف تيرهاي خود قرار دادند و شماري از آنها را مجروح كردند. چون مسلمانان ابزار الزم را براي 
ري يك يهودي و تأميني گي آمد؛ اما با دست ها نداشتند، فتح سخت و غيرممكن به نظر مي درهم كوبيدن قلعه

ها را به مسلمانان نشان داد. مجاهدان مسلمان با  كه به وي براي جانش داده شد، او راه نفوذ به يكي از قلعه
نفوذ به آن قلعه و از پا درآوردن مدافعان آن توانستند غنايمي از جمله منجنيق، به دست آوردند و با استفاده از 

كي بعد از ديگري درهم كوبند و فتح كنند؛ قلعة اصلي (قَموص يا ساللم) هاي ديگر را ي آن منجنيق، قلعه
بسيار مستحكم بود و اهالي خيبر در آن و در قلعه وطيح پناه گرفته بودند و استحكامات آنها با منجنيق درهم 

دق بكنند، لذا ريخته نشد. يهوديان از تاكتيك مسلمانان در جنگ احزاب آموخته بودند كه دور قلعة بزرگ را خن
اي از آن اردو زده بودند و به دليل آنكه فتح اين  يابي به اين قلعه مشكل بود. سپاهيان اسالم در فاصله دست

رسيد، روحية مسلمانان در حال ضعيف شدن بود؛ بنابراين، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)  قلعه به نظر سخت مي
  .قصد كرد تا با يك حملة اساسي، قلعه فتح شود

  فتح قلعة بزرگ خيبر

بنا به نقل تاريخ، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) سپاهي فراهم كرد و فرماندهي آن را به ابوبكر داد تا 
به قلعه حمله و كار را تمام كند. ابوبكر به سوي قلعه هجوم آورد، اما مرحب خيبري پهلوان نامدار يهود در 

هيكلي مهيب بيرون آمد. مرحب به قدري تنومند بود كه پاهايش از فراز كه غرق در سالح و آهن بود، با   حالي
مرغ در آن تعبيه شده بود  خودي بر سر داشت كه جواهري به اندازة تخم شد و كاله اسب به زمين كشيده مي

شد. بر پاية نقل منابع اهل تسنن، ابوبكر نهايت تالش خود را  كه اين سيما موجب وحشت در دل حريف مي
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اما نتوانست از پسِ مرحب برآيد و عقب نشست. اما به نقل منابع شيعي، ابوبكر نتوانست مقاومت كند و  كرد،
بازگشت. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فرماندهي را به عمر بن خطاب داد. به نقل منابع اهل تسنن او نيز 

ي، او هم با ديدن قدرت مرحب دچار نهايت تالش را كرد، ولي از پس مرحب بر نيامد. ولي به نقل منابع شيع
واهمه شد و بازگشت. پس از اين بود كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) حديث مشهور رايت را بيان كرد و 

  فرمود: 
دهم كه خدا و پيغمبر را دوست دارد و خدا و پيغمبر هم  فردا پرچم را به دست كسي مي

اي است كه فرار در  كننده د شد؛ حملهاو را دوست دارند و فتح به دست او ميسر خواه
  كار او وجود ندارد.

اين سخن رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) باعث شد سران اصحاب آرزو كنند كه فردا پيامبر خدا (صلي 
اهللا عليه و آله) پرچم را به دست آنها بدهد و مصداق سخن آن حضرت بشوند، اما فرداي آن روز در ميان 

  خدا (صلي اهللا عليه و آله)، اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) را فراخواند. حسرت همگان، رسول

در منطقة استقرار سپاه اسالم برخي از مسلمانها دچار بيماريهايي شده بودند؛ از جمله اميرالمؤمنين (عليه 
(عليه  ديد. وقتي پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)، علي دردي داشت كه چشمان مباركش نمي السالم) چشم

ديد، نزد رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)  كه به درستي مقابل خود را نمي  السالم) را احضار كرد، وي در حالي
گاه پرچم و شمشير را به دست  آمد. پيامبر با اعجاز الهي، چشمان اميرالمؤمنين (عليه السالم) را شفا داد. آن

ه السالم) به طرف قلعة اصلي آمد و با مرحب خيبري كه از قلعه وي داد و او را مأمور فتح قلعه كرد. امام (علي
رو شد. علي (عليه السالم) در همان ضربات اول مرحب را از پا در آورد. اميرالمؤمنين  بيرون آمده بود، روبه
خود و جواهري كه بر اين  اي بر سر او وارد كرد كه سر تا دهان او را شكافت و كاله (عليه السالم) ضربه

خود داشت، دو نيم شد. دو تن ديگر از پهلوانان يهود نيز به ميدان آمدند و به دست علي (عليه السالم)  الهك
كشته شدند. يهوديان به داخل قلعه عقب نشستند و در را بستند. اميرالمؤمنين (عليه السالم) با يك فشار در 

در اين هنگام بود كه نيروهاي تحت امر او  بزرگ قلعه را از جا كند و به صورت پلي بر روي خندق قرار داد.
  رسيدند و با گذشتن از روي پل وارد قلعه شدند و يهود مرعوب شده را مغلوب كردند و قلعه فتح شد.

به نقل منابع اهل تسنن، بعد از فتح قلعه، اميرالمؤمنين (عليه السالم) داخل خندق شد و در را برداشت و 
من با هشت نفر ديگر به سراغ در رفتيم و  گويد: كرد. يكي از اصحاب مي چندين ذرع به پشت سر خود پرتاب

  جا كنيم، اما نتوانستيم. زور بازوي خود را روي هم گذاشتيم تا بتوانيم آن را جابه

به اين ترتيب با قدرت الهي اميرالمؤمنين علي (عليه السالم)، خيبر فتح شد و يهود سركوب و منكوب 
  1شدند.

  خيبر سرنوشت يهوديان

آمد، يهوديان  پس از غلبه بر خيبر، نظر به اينكه امالك و داراييهاي يهود به تصرف مسلمانان درمي
پيشنهاد كردند كه آنها در اين زمينها كار كنند و درآمد آن با رعايت انصاف ميان مسلمانان، دولت اسالمي و 

                                                

محمـدى رى شـهرى،    ؛ ر.ك:149، ص 2، ج الكامل فى التاريخ؛ 13، ص 3، ج تاريخ طبرى؛ 349، ص 3، ج السيرة النبويه. 1
  به نقل از منابع معتبر اهل سنت. 239، ص 1، ج موسوعة اإلمام على (عليه السالم)
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د كه هرگاه اراده فرمودند، آنها از اين منطقه يهوديان تقسيم شود و پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) مختار باشن
  اخراج شوند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) اين پيشنهاد را پذيرفت. 

  1نفر به شهادت رسيدند و از يهوديان نود و سه نفر كشته شدند. 28در جريان غزوة خيبر از سپاه اسالم 

  بازگشت آخرين گروه مهاجران از حبشه

طالب و بازماندة مهاجران به حبشه، به خدمت پيامبر  خيبر و در همان منطقه، جعفر بن ابيبعد از پيروزي 
اي كه رسول خدا براي دعوت نجاشي به اسالم فرستاده بود،  خدا (صلي اهللا عليه و آله) رسيدند. در همان نامه

ا كه شانزده نفر بودند با كشتي از وي خواست تا مسلمانان را به سوي او بازگرداند. نجاشي، بازماندة مسلمانان ر
به سوي پيامبر فرستاد. آنها وقتي به مدينه رسيدند، شنيدند كه پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) به خيبر رفته 
است؛ بنابراين، خود را به خيبر رساندند و هنگامي بر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) وارد شدند كه 

اي بود  طالب به گونه م) خيبر را فتح كرده بودند. شأن و شخصيت جعفر بن ابياميرالمؤمنين علي (عليه السال
  كه پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمودند:

دانم از كدام حادثه بيشتر شاد باشم، فتح خيبر به دست علي، يا بازگشت جعفر از  نمي
  2حبشه.

  صلح فدك

شدة خيبر به شكلي برخورد كرد كه پيش  ا يهوديان مغلوبپس از آنكه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) ب
بردند، هيئتي را نزد رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)  از اين ذكر شد، يهوديان فدك كه در بيم و اميد به سر مي

فرستادند و از آن حضرت خواستند تا با آنها هم به همان شيوه رفتار كند. روايات مختلفى پيرامون صلح ميان 
ول خدا (صلى اهللا عليه و آله) و يهوديان فدك وجود دارد، اما روايت صحيح آن است كه قرار صلح به اين رس

  شكل بود كه نيمى از سرزمينهاى فدك از يهوديان و نيمى ديگر از رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله) باشد.

از مسلمانان به فدك  به اين ترتيب، فدك بدون جنگ در حاكميت اسالم در آمد و چون هيچ سپاهي
نرفته و براي به دست آوردن آن شمشيري نزده و اسبي نتاخته بودند، آنچه از يهود فدك به حكومت اسالمي 

سال بعد پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) فدك را  يك  3رسيد، به تمامي به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) رسيد.
  ها) بخشيد.به دختر خود حضرت زهرا (سالم اهللا علي

  ٰ◌ غزوة وادي الْقُري

هاي بسيار بود. پيامبر  نشين ميان يثرب، خيبر و تَيماء، و مركب از قريه اي يهودي وادي القري، منطقه
(صلي اهللا عليه و آله) پس از فراغت از فتح خيبر، به سوي وادي القري حركت كرد و آنها را به اسالم دعوت 
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ذيرفتند و آمادة جنگ شدند. به ناچار، پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) با آنها كردند، اما آنها دعوت اسالم را نپ
وارد جنگ شد. سه تن از دالوران آنها توسط اميرالمؤمنين علي (عليه السالم)، زبير و ابودجانه انصاري به 

و آله) بر آنها منت هالكت رسيدند و در طي جنگ يازده كشته دادند تا تسليم شدند. پيغمبر (صلي اهللا عليه 
  گذاشت و اجازه داد تا بر اراضي خود باقي بمانند و با همان شرايط خيبر با آنها صلح كرد.

  (قضيه)  القضاء ةعمر

القعدة سال ششم هجري، پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) قصد عمره  گونه كه گفته شد، در ذي همان
منجر به انعقاد قرارداد صلح حديبيه شد. مطابق قرار داد صلح  كرد، اما با ممانعت مشركان مواجه گرديد كه

حديبيه، پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) و مسلمانان مجاز بودند كه هر سال براي زيارت خانة خدا به مكه بيايند و 
و  القعدة سال هفتم، رسول خدا (صلي اهللا عليه قريش هم سه روز شهر را تخليه كند. به همين منظور در ذي

اي كه سال گذشته به همراه او آمده بودند، از مدينه حركت و در همان  آله) قصد عمره كرد و با همان عده
اي كه سال پيش عمره انجام نشد، نيت كرد و در همان ماهي كه دشمن مانع آنها شده بودند، به مكه  نقطه

صلي اهللا عليه و آله) و اصحاب وارد وارد شدند؛ مشركان طبق قرارداد شهر را تخليه كرده بودند. پيغمبر (
مسجد الحرام شدند و بعد از طواف، بالل بر فراز كعبه اذان گفت. پس از سه روز مشركان به مسلمانان پيام 
دادند تا شهر را تخليه كنند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس از انجام عمره خود به همراه مسلمانان به 

  سوي مدينه بازگشتند.

در سال قبل عمرة آن حضرت انجام نشده بود و در همان نقطه دوباره پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و چون 
اي كه در سال گذشته بايد به جا  القضاء گفته شد؛ يعني قضاي عمره ةآله) نيت عمره كرد، به اين زيارت، عمر

  1شد. آورده مي
   

                                                

 26 ، ص3، ج تاريخ طبـرى ؛ 120ـ   123، ص 2، ج الطبقات الكبرى؛ 557ـ   565، ص مغازى؛ 12، ص 4، ج السيرة النبويه. 1
  .23ـ 



١۵۴ 

 

 وقايع مهم سال هشتم هجرتسيزدهم:  درس

  مهم سال هشتم هجرتحوادث و وقايع 

  سرية موته

در سال هفتم هجري وقتي كه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) نمايندگاني را براي دعوت سران 
در حكومت غَساني تحت  ◌ٰ كشورهاي اطراف به اسالم فرستاد، حارث بن عمير اَزدي را به سوي پادشاه بصري

نطقه به نام شُرَحبِيل بن عمرو غَساني او را به شهادت رساند. حاكميت امپراتور روم فرستاد. اما حاكم اين م
هاي رؤساي كشورهاي ديگر، خالف عرف سياسي آن زمان بود و آنها مصونيت داشتند،  چون كشتن فرستاده

پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) از اين موضوع ناراحت شدند و سپاهي سه هزار نفري را به انتقام كشتن او به 
سوي اين دولت و عوامل اين جنايت بسيج كردند. طبق نقل شيعه و حديثي از امام صادق (عليه السالم)، جعفر 

طالب به عنوان فرماندة اول اين سپاه از سوي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) تعيين شد. رسول خدا  بن ابي
فتاد، زيد بن حارثه فرمانده است و در صورت اي اتفاق ا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود چنانچه براي او حادثه

اما در عموم منابع اهل تسنن آمده است كه  1اي براي زيد، عبداهللا بن رواحه فرمانده خواهد بود. وقوع حادثه
طالب، فرمانده دوم و عبداهللا بن رواحه فرمانده  فرماندهي اول را زيد بن حارثه، به عهده داشت و جعفر بن ابي

  سوم بوده است.

اي در خاك امپراتوري روم در منطقة معان رسيد؛ مسلمانان متوجه  سپاه اسالم حركت كرد تا به ناحيه
امپراتوري روم پس از آگاهي از حركت آنان، نيروي يكصد هزار نفري فراهم كرده و از قبايل عرب شدند كه 

تابع خود هم حدود يكصد هزار نفر براي مقابله با مسلمانان آماده كرده كه از نظر تعداد و امكانات با مسلمانان 
شده بودند، با هم مشورت كردند كه آيا با مستقر  بلْقاءاي به نام  قابل مقايسه نيستند. مسلمانان كه در ناحيه

اين وضع از مدينه كمك بخواهند و برگردند، و يا مقاومت و مقابله كنند. چون تا مدينه، فاصلة زيادي داشتند و 
امكان كمك گرفتن نبود، عبداهللا بن رواحه با سرودن اشعاري آنان را تشويق كرد و گفت كه شهادت در انتظار 

  ه بايد با شوق شهادت، به شرف بزرگ نايل شويم.شما است، بمانيد ك

در آن حوالي تغيير مكان دادند و با دشمن وارد جنگ شدند.  موتهاي به نام  پس از آن، مسلمانان به ناحيه
جنگيد. او از اسب خود پياده شد و  كه پرچم اسالم را در دست داشت، با دشمن مي طالب در حالي جعفر بن ابي

جنگيد. در حين جنگ، دست راست او را قطع كردند؛  حال خواندن اشعاري حماسي، مي آن را پي كرد و در
گاه پرچم اسالم را با بازوانش نگاه داشت تا  جعفر پرچم را به دست چپ گرفت؛ آن دست هم قطع شد. آن

  اينكه او را به شهادت رساندند؛ به روايتي يكي از روميان او را به دو نيم كرد.

ر، زيد بن حارثه فرماندهي را به عهده گرفت و او هم به شهادت رسيد. عبداهللا بن در پي شهادت جعف
رواحه سومين فرمانده نيز در حال خواندن اشعاري در تشويق و ترغيب مسلمانان به جهاد، شهيد شد. به اين 

و سپاه اسالم  اي را كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) تعيين كرده بود، شهيد شدند ترتيب هر سه فرمانده
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بدون فرمانده ماند و چون پرچم نبايد بر زمين مي افتاد (زيرا افتادن پرچم بر زمين نشان شكست و اضمحالل 
كسي پرچم را از من بگيرد و سپاه «سپاه بود)، يكي از اصحاب به نام ثابت بن ارقم آن را برداشت و فرياد زد: 

در پي آن خالد بن ». من توان فرماندهي ندارم«گفت: » ه باش.خودت فرماند«به او گفتند: ». را فرماندهي كند
وليد كه مسلمان شده بود و در اين سريه حضور داشت، پرچم را به دست گرفت و با مشكالت بسيار توانست 

  سپاه را از موته عقب بنشاند و به سوي مدينه بازگرداند.

لمانان به شهادت رسيدند. برخي از محققان طور كه در منابع آمده است، هفده نفر از مس در اين جنگ آن
اند كه در رقم دشمن اغراق شده است و دويست هزار نيرو از روم و اعراب تابع آنها پذيرفتني  معاصر گفته

نيست. از سوي ديگر اگر شمار دشمن به آن اندازه باشد، پذيرش فقط هفده نفر شهيد قبول نكردني به نظر 
  رسد. مي

گشت، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از طريق وحي از موقعيت  ي مدينه باز ميزمانى كه سپاه به سو
رو به اصحاب خود فرمود تا به  سپاه اسالم و ضربت خوردن آنها و شهادت فرماندهان آن آگاه شده بود؛ از اين 

پاشيدند و  ا خاك مياستقبال مجاهدان اسالم بيرون بروند. هنگامي كه مردم با آنها برخورد كردند، برخي به آنه
كردند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از آنها حمايت كرد و  به سبب گريختن از جنگ، آنها را سرزنش مي

  1كنندگان بودند. فرمود كه اگر موقعيت جنگ فراهم بود، آنها حمله

  ر شد.به اين ترتيب نخستين رويارويي مستقيم اسالم با امپراتوري روم به شكست مسلمانان منج

  سرية ذات السالسل

اي كامالً متفاوت با منابع شيعي آمده است. طبق نقل منابع  در منابع اهل تسنن داستان اين سريه به گونه
اي به نام قُضاعه، قصد حمله به مدينه را داشتند كه پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و  اهل تسنن، گروهي از قبيله

را فراهم كرد و فرماندهي آن را به ابوبكر سپرد. ابوبكر به سوي آن منطقه آله) براي مقابله با آنها سپاهي 
  بود. 2گاهي به نام ذات السالسل در پشت وادي القُري و با فاصلة ده روز از مدينه حركت كرد كه آب

كه به آنجا رسيدند، در كمين دشمن افتادند و ابوبكر با دادن تعدادي تلفات به مدينه عقب نشست.  همين
رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مجدداً سپاه را سازماندهي كرد و فرماندهي آن را به عمر بن خطاب داد اما او 
هم به كمين دشمن افتاد و با دادن شماري تلفات، عقب نشست. بار سوم پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) 

شخصيت قوي سياسي ـ نظامي بود. او وارد  فرماندهي را به عمرو بن عاص داد كه به تازگي اسالم آورده و
عمل شد و توانست دشمن را شكست دهد و بر منطقه دست پيدا كند و با غنايمي كه ناچيز بود، به مدينه 

  3بازگردد.
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اما در منابع شيعي آمده است كه عمرو بن عاص هم شكست خورد و نتوانست از عهدة اين مأموريت 
ا (صلي اهللا عليه و آله) در مرحلة بعد فرماندهي را به ابوعبيدة جرّاح و برآيد و به روايت ديگري، رسول خد

  سپس به يكي ديگر از اصحاب داد و آنها هم نتوانستند بر دشمن پيروز شوند.

در مرحلة آخر، اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) را به فرماندهي سپاه اسالم منصوب كرد و فرماندهان 
  عمرو بن عاص، خالد بن وليد و ابوعبيدة جراح را به عنوان سربازان علي گذشته يعني ابوبكر، عمر، 

(عليه السالم) همراه او فرستاد. حضرت علي (عليه السالم) با اطالعاتي كه از منطقه و موقعيت استقرار دشمن 
آنها هم  شد تا به منطقه استقرار دشمن رسيدند و كرد و روزها پنهان مي ها حركت مي به دست آورده بود، شب

گاهان پس از اقامة  متوجه حضور سپاه اسالم نشدند. امام علي (عليه السالم) به سپاهيان خود فرمود كه صبح
ها و سر و  ور شويد. بامدادان، ناگهان دشمنان از صداي سم اسب نماز با فرمان ايشان به سوي دشمن حمله

اند و ديدند كه گروهي سوار به سوي آنان  تهصدا و تكبير مسلمانان متوجه شدند كه مورد هجوم قرار گرف
بنابراين رعبي شديد در دل دشمنان ايجاد شد  1هاي آتش برخاسته است. هاي آنها جرقه آيند كه از سم اسب مي

اي كه نتوانستند خود را كامالً آمادة رزم كنند. تعدادي از آنها كه سالح برگرفتند، با سرعت عمل  به گونه
عليه السالم) از پا در آمدند و آن حضرت موفق شد با كشتن ده يا دوازده نفر، بقيه را به اميرالمؤمنين علي (

اسارت درآورد. هنگامي كه اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) جنگ را با اين سرعت خاتمه داد، هنوز بخشي از 
ودند، حضرت علي (عليه جايي كه اين دشمنان، افراد جسور و خطرناكي ب سپاه به دشمن نرسيده بودند. از آن

السالم) دستور داد تا آنها را زنجيروار به هم بستند و به سوي مدينه حركت دادند؛ از اين رو، به اين سريه، 
  2گويند. مي» ذات السالسل«

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در حال اقامة نماز صبح بود كه جبرئيل نازل شد و مژدة پيروزي علي 
رسول  3و نزديك شدن او به مدينه را داد؛ و در تجليل از آن پيروزي، سورة عاديات را نازل كرد.(عليه السالم) 

خدا (صلي اهللا عليه و آله) در همان نماز اين سوره را تالوت كرد. پس از نماز، مردم از آن سوره سؤال كردند؛ 
  پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:

علي و پيروزي او نازل شد و اينك او به مدينه نزديك اين سوره هم اكنون در تجليل از 
  شود، براي استقبال از او حركت كنيد. مي

                                                

ها نعلهاي آهني داشتند و اميرالمؤمنين علي (عليه السـالم) نيـز    ها آن بود كه چون منطقه سنگالخي بود و اسب . علت اين جرقه1
شد. از سـوي ديگـر    ا سنگها جرقه ايجاد ميها و نعل آنها ب ها را با سرعت بتازانند؛ از برخورد سم اسب دستور داده بود كه اسب

 آمد. هاي آتش به چشم مي چون هوا تاريك و روشن بود، جرقه

گاهى در سرزمين جذام بـوده اسـت كـه بـه همـين سـبب ايـن غـزوه را ذات          . در منابع اهل تسنن آمده است كه سالسل، آب2
اسحاق). اما در حديث امام صادق (عليه السالم) كـه طبرسـى    به نقل از ابن 236، ص 3، ج معجم البلداناند ( السالسل ناميده

اند، اين غزوه به سبب آنكه حضرت على (عليه السالم) اسيران را چنان شانه بـه   و فيض كاشانى از قول آن حضرت نقل كرده
  اند، ذات السالسل ناميده شده است. هم بست كه گويى به زنجير (سالسل) بسته شده

3 .﴿يادالْع حاًوضَب حاً* اتقَد اتورِيحاً* فَالْمبص يرَاتغنَقْعاً* فَالْم عاً *فَأَثَرْنَ بِهمج طْنَ بِهسمهمـه  ه كه با ىيسوگند به ماديانها ﴾فَو
و  و بـا آن [يـورش]، گَـردى بـر انگيزنـد،      و صبحگاهان هجوم آرند، هانند،[هاى] خود برق [از سنگ] همى ج و با سم تازانند،

  .1ـ  5. عاديات/ بدان [هجوم]، در دلِ گروهى در آيند
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پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) و اصحاب او از مدينه بيرون آمدند، در حالي كه اميرالمؤمنين علي 
ه السالم) از دور ديد كه شدند. علي (علي السالم) با سپاه خود و اسيران و غنايم به مدينه نزديك مي  (عليه

آيد؛ پس، از اسب پياده شد، جلو رفت و سالم كرد و  پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) پياده به استقبال او مي
دست پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) را بوسيد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) او را در آغوش گرفت و 

ه از سپاهيان او سؤال كرد كه فرماندة خود علي را چگونه ديديد؟ تعدادي از گا اش را تبريك گفت. آن پيروزي
آن سرشناسان و احتماالً همانهايي كه قبالً فرماندهي را بر عهده داشتند، گفتند كه علي خوب بود و ما فقط 

او در نمازها « گفتند:» چه عيبي دارد؟«يك عيب در او سراغ داريم. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پرسيدند: 
دانيم كه فرماندهان نظامي در عهد پيامبر، امام جماعت نيز بودند. يعني  ، مي»خواند! فقط سورة توحيد مي

كردند. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) از علي (عليه السالم)  نيروهاي تحت امر بايد نمازشان را به او اقتدا مي
» براي اينكه اين سوره را بسيار دوست دارم.«عرض كرد: » خواندي؟ براي چه اين سوره را مي«پرسيدند: 

اي در تجليل از  سپس جمله» خدا هم تو را بسيار دوست دارد.«پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) فرمودند: 
  نظير است. آن حضرت فرمود: علي (عليه السالم) فرمود كه بسيار عميق و بي

انند امت عيسي (عليه السالم) به انحراف اگر خوف نداشتم كه امت من پس از من، م
گفتم كه بر مؤمنان عبور نكني مگر اينكه خاك پاي  كشيده شود، كالمي در شأن تو مي

  تو را به عنوان تبرك به ديدگان خود بكشند.

به اين ترتيب، طبق نقل شيعه اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) اين پيروزي عظيم را آفريد و در تجليل از 
  1ن و فرماندهي او سورة عاديات نازل شد.ايشا

  غزوة فتح مكه

ترين حوادث دوران رسالت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و  ترين واقعة سال هشتم هجري و از مهم مهم
  آله) غزوة فتح مكه است.

بكر  نيهنگامي كه پيامبر در حديبيه، پيمان صلح با مشركان را امضا كرد، قبيلة خزاعه با اسالم، و قبيلة ب
پيمان شدند. در سال هشتم بين قبيلة بني بكر متحد قريش، با خزاعة متحد اسالم، درگيري واقع  با قريش، هم

بكر به اين درگيري راضي نبودند و بخشي از آنها وارد جنگ شدند. چون آنها به تنهايى  شد كه البته همة بني
و خزاعه وجود داشت، به سراغ سران قريش رفتند و  اي كه ميان قريش حريف خزاعه نبودند و با توجه به كينه

از آنها بر ضد خزاعه كمك خواستند. قريش آگاهانه يا ناآگاهانه پيمان صلح حديبيه را ناديده گرفت و به 
خزاعيها حمله برد و حتي برخي از آنها را كه به حرم پناه آورده بودند، كشتند. در پي اين حادثه، گروهي از 

ه مدينه خدمت پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) آمدند و خواهان كمك و مقابله با قريش كه بزرگان خزاعه ب
پيمان صلح حديبيه را نقض كرده بودند، شدند. پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) هم پس از فرستادن افرادي 

  دادند. براي بررسي امر، و مشخص شدن نقض پيمان توسط قريش و خيانت آنها، فرمان آماده باش

                                                

، ه 1408، چـاپ دوم، دار المعرفـه، بيـروت،    مجمع البيـان ؛ ابوعلى طبرسى، 150ـ   154و  101ـ   104، ص 1، ج ارشاد مفيد. 1
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شد  پس از انعقاد پيمان صلح حديبيه روز به روز بر اقتدار اسالم و دامنة قلمرو حكومت اسالمي افزوده مي
ترين مكان مسلمانان بود.  گاه اسالم و مقدس و رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در پي آزادسازي مكه قبله

اي براي آزادسازي مكه  ين موضوع را بهانهبنابراين، اقدام قريش مستمسك خوبي براي آن حضرت شد تا ا
گونه كه  قرار دهد. از سوي ديگر اقتدار و شأن قريش پس از صلح حديبيه رو به انحطاط گذاشته بود و همان

  هاي سرشناس نظامي ـ سياسي آن نيز اسالم آورده بودند. اي از بزرگان قريش و چهره قبالً گفته شد، عده

  نمايى سپاه اسالم قدرت

خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمان داد تا مسلمانان آماده جهاد شوند، اما مقصد را اعالم نكرد.  رسول
ابوسفيان به عنوان فرماندة نظامي قريش كه از قصد آن حضرت با خبر شده بود، براي جلوگيري از حمله 

نين علي (عليه السالم) با مسلمانان به مكه با مشكالت فراوان خود را به مدينه رساند و از طريق اميرالمؤم
بندي قريش به پيمان حديبيه بسيار تأكيد كرد. اما  پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) مالقات كرد و بر پاي

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) جواب او را نداد و به سبب نقض پيمان، آن را ملغي اعالم داشت و به سوي 
  مكه حركت كرد.

عليه و آله)، ده هزار نيرو فراهم كرد كه سهم انصار، با چهار هزار نفر بيش از همه رسول خدا (صلي اهللا 
اسب (سواره نظام) داشت. مجاهدان اسالم به سوي مكه حركت كردند و به فرمان  1250بود. سپاه اسالم 

ين سپاه در ده هزار نقطه اي به نام مرُّ الظَّهران مستقر شدند. شب هنگام ا پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) در ناحيه
داد، به اردوي سپاه  آتش برافروختند. ابوسفيان كه آخرين تالش خود براي جلوگيري از فتح مكه را انجام مي

اسالم آمد و با ديدن عظمت اين سپاه مرعوب گشت. او سابقه دوستي با عباس عموي پيغمبر داشت كه اندكي 
آله) به سوي مكه، به مدينه مهاجرت كرده بود. ابوسفيان به  قبل از حركت پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و

عباس متوسل شد؛ عباس به او گفت كه تنها راه نجات او آن است كه پيش از فتح مكه اسالم بياورد؛ و او را 
  به اين امر ترغيب كرد.

دا (صلي اهللا فرداي آن روز ابوسفيان و عباس به حضور رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) آمدند. رسول خ
پدر و «ابوسفيان گفت: » داني كه خدايي جز خداي يگانه وجود ندارد؟ آيا هنوز نمي«عليه و آله) به او فرمود: 

سپس پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه » رسيد. مادرم به قربانت! اگر جز خداوند خداي ديگري بود كه به داد من مي
باره هنوز  پدر و مادرم به فداي شما در اين«ابوسفيان گفت: » داني؟ آيا هنوز مرا پيغمبر خدا نمي«و آله) فرمود: 

عباس به او گفت: واي بر تو! اسالم بياور و پيش از آن كه گردنت را بزنند به يگانگي » ترديدي باقي است.
رسول  گاه خدا و رسالت محمد (صلي اهللا عليه و آله) اعتراف كن. ابوسفيان، شهادتين را بر زبان جاري كرد. آن

پس از فتح مكه، هر كس به «خدا (صلي اهللا عليه و آله) به خواهش عباس براي او امتياز قائل شد و فرمود: 
  ».خانة ابوسفيان رود در امان است

دار تا عبور سپاه  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به عباس فرمود كه ابوسفيان را در تنگناي دره نگه
عظيم ده هزار نفري رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) رژة با شكوهي را ترتيب اسالم را مشاهده كند. سپاه 

كه به مكه بازگشت، مردم را از مخالفت و مقاومت و سرسختي برحذر  دادند كه ابوسفيان مرعوب شد و زماني
در خانه خود  من درآييد، يا به خانة «داشت و دستور امان پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) را ابالغ كرد و گفت: 

  »بمانيد و درها را ببنديد، و يا به مسجد الحرام برويد تا در امان بمانيد.
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  ورود سپاه اسالم به مكه

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) سپاه اسالم را به سه قسمت تقسيم كرد و از سه ناحيه وارد مكه شدند؛ 
از پايين مكه به شهر در آمد و با گروهي از فرماندهي يك قسمت از سپاه اسالم با خالد بن وليد بود كه 

نفر از  24يا  12مشركين درگير شد. در اين درگيري دو نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند و به روايتي 
  مشركان نيز كشته شدند، اما جنگي سراسري بين اسالم و قريش واقع نشد.

اپيش پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) پرچم كه اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) پيش سپاه اسالم در حالي
كرد؛ به مكه نزديك شد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) با اقتدار وارد مكه شد؛ سواره  اصلي سپاه را حمل مي

كعبه را طواف كرد و بتهاي پيرامون كعبه را در هم شكست؛ سپس فرمان داد تا كليددار كعبه حاضر شود و در 
جاء ﴿فرمود:  ن حضرت وارد كعبه شد و بتهاي درون كعبه را در هم شكست در حالي كه ميكعبه را بگشايند. آ

گاه از كعبه بيرون آمد و در برابر مردم در كنار ديوار كعبه قرار  آن 1﴾الْحقُّ و زهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كانَ زهوقاً
پا به دوش من بگذار و بر فراز كعبه برو و بتهاي بام كعبه «گرفت و به اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) فرمود: 

اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) باالي كعبه رفت و بتهاي روي كعبه را در هم شكست. هر چند .» 2را بشكن
جا منتظر بود تا علي (عليه السالم) از همان راهي كه باال رفته پائين بيايد، اما  پيامبر كماكان در همان

لمؤمنين علي (عليه السالم) خود را از باالي كعبه به پائين پرتاب كرد و در پاسخ پيغمبر (صلي اهللا عليه و اميرا
شرم داشتم كه دو بار بر «آله) كه فرمود من همچنان منتظر بودم؛ چرا پا بر دوش من نگذاشتي؟ عرض كرد: 

ه) فرمود من جبرئيل و ميكائيل را ديدم طبق روايات شيعه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آل» دوش شما پا نهم.
  كه زير دستان تو را گرفتند و از بام كعبه پائين آوردند.

بعد از شكستن بتها، پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمان داد تا ندا در دهند كه هركس به درون 
آنهايي كه به خانة ابوسفيان پناه هاي خود برود و در را ببندد، كساني كه درون مسجد الحرام قرار گيرند و  خانه

برويد كه «برند، در امان هستند. به اين ترتيب اقتدار اسالم به نمايش گذاشته شد. پس از اين سخن، فرمود: 
نام گرفتند، يعني كساني كه به سبب آن  طُلَقاءاز اين رو، اهل مكه در لسان پيغمبر » شما آزاد شدگان هستيد.

  ولي به لطف پيامبر و به بركت اسالم از مرگ نجات يافتند و آزاد شدند. اقدامات، مستحق مرگ بودند

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پيشاپيش، تعدادى از مشركان را به اعدام محكوم كرده بود و بعضي از 
داشتند آنها با اسالم آوردن، آزادي و نجات خود را خريدند، اما بعضي كه سوابق بسيار بدي در دشمني با اسالم 

  3و با سرودن اشعار و يا اقدام به قتل مسلمانان، جناياتي را مرتكب شده بودند، اعدام شدند.

اي از اصحاب را مأمور شكستن بتهاي قبايل  پس از فتح مكه، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) عده
عزَّى و سواع   ين ترتيب بتپرستيدند، كردند. به ا اطراف و به خصوص بتهاي بزرگي كه بسياري از اعراب مي

                                                

  )81(اسراء/  حقّ آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابود شدنى است.. 1
. در حقيقت رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) با اين اقدام به تمام اصحاب خود و به همة پيـروان خـويش در طـول تـاريخ پيـام      2

تـرين شـخص بـه رسـول خـدا       تنهـا نزديـك   دهد كه شأن و منزلت علي (عليه السالم) وراي همة مسلمانان است و او نه مي
  باشد. اهللا عليه و آله) است، بلكه شريك اوامر رسالت او و آنچه به او اختصاص دارد، مي  (صلي

تـاريخ  ؛ 58ـ   60، ص 2، ج تـاريخ يعقـوبى  ؛ 134ـ   145، ص 1، ج الطبقـات الكبـرى  ؛ 31ـ   63، ص 4، ج السـيرة النبويـه  . 3
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مسلمان مكه براي انهدام  در هم شكسته شدند. جالب اينجا است كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) از سرانِ تازه
  1اين بتها استفاده كرد.

  سرية خالد بن وليد

نفر  350ا با در ماه شوال سال هشتم، پس از فتح مكه، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) خالد بن وليد ر
مدلج براي دعوت  سلَيم و بني از مسلمانان، مركب از گروهي مهاجر و انصار و همچنين شماري از قبايل بني

جذيمه رسيد،  قبايل جنوب مكه و سرزمين تهامه اعزام داشت. خالد بن وليد وقتي كه به سرزمين قبيلة بني
ايم و مسجد داريم و به احكام  ما پيش از اين مسلمانان شده اسالم را بر آنها عرضه كرد. آنها اعالم داشتند كه

جذيمه، عموي  بند هستيم. چون در جاهليت بين بخشي از قريش و اين قبيله اختالفاتي بود و بني اسالمي پاي
خالد بن وليد و همچنين عوف بن عبد عوف پدر عبدالرحمن بن عوف معروف را كشته بودند، خالد از آنها 

مخزوم كه عموي خالد از آنها بود، عذرخواهي  جذيمه از قريش و بني ت. البته پيش از آن، قبيلة بنياي داش كينه
كرده و با پرداخت ديه موضوع تمام شده بود؛ اما خالد بن وليد به رغم تعاليم اسالم، كينة آنها را هنوز به دل 

خالد به آنها حمله كند. خالد بن وليد آنها را از اند،  ترسيدند، با وجود اينكه اسالم آورده جذيمه هم مي داشت. بني
جذيمه به نماز ايستادند كه نشان از مسلماني آنها بود. سحرگاهان  خودش مطمئن كرد. هنگام مغرب شد، بني

اي از آنان را كشته و گروهي را اسير كردند. به  با فرمان خالد، افراد سريه بر مردم اين قبيله حمله بردند و عده
الد بنا شد كه اُسرا را گردن بزنند. مهاجران و انصار حاضر در اين سريه حاضر نشدند فرمان او را دستور خ

اطاعت كنند، اما افراد ديگر سريه، اُسراي خود را گردن زدند و جنايتي هولناك را مرتكب شدند. وقتي خبر اين 
از جنايتي كه خالد بن وليد كرده است من «حادثه به پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) رسيد، حضرت فرمود: 

اي سنگين بود كه حتي عبدالرحمن بن عوف به خالد  جنايت به گونه» جويم. برم و بيزاري مي به خدا پناه مي
خالد به او گفت كه من به خاطر » خالد مردمي را كه اسالم آورده بودند كشت.«بن وليد خرده گرفت و گفت: 
  گفت كه تو به سبب كشته شدن عموي خود دست به اين كار زدي.پدر تو آنها را كشتم. اما وي 

جذيمه مرتكب  رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) براي جبران جنايتي كه خالد بن وليد نسبت به قبيلة بني
جذيمه برود و  شده بود، اموالي را در اختيار حضرت علي (عليه السالم) قرار داد و او را مأمور كرد به نزد بني

ايت خالد را جبران كند و غرامت و دية مقتوالن را بپردازد. حضرت علي (عليه السالم) نزد آنها رفت و دية جن
شدگان و غرامت خساراتي را كه به آنها وارد شده بود، پرداخت و رضايت آنان را جلب كرد. مقداري از  كشته

آمد. علي (عليه السالم) براي جلب خشنودي آنان اموالي كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) به او داده بود، اضافه 
ماندة اموال را هم ميان آنها تقسيم كرد و به نزد رسول خدا  به اسالم و پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)، باقي

(صلي اهللا عليه و آله) بازگشت. اقدام علي (عليه السالم) در جبران جنايت خالد بن وليد باعث خشنودي رسول 
  2 عليه و آله) شد.خدا (صلي اهللا

                                                

  ، 3، جتــاريخ طبــرى؛ 146و  145، ص 2، ج تــاريخ يعقــوبى؛ 667، ص 3، ج الطبقــات الكبــرى؛ 79، ص النبويــه الســيرة. 1
  .66و  65ص 

؛ 61، ص 2، ج تـاريخ يعقـوبى  ؛ 147ـ   149، ص مغـازي ؛ 676ـ   669، ص الطبقات الكبـرى ؛ 70ـ   73، ص السيرة النبويه. 2
  .173ـ 176، ص 2، ج الكامل في التاريخ؛ 47ـ  49، ص 1، ج ارشاد مفيد؛ 66ـ  69، ص 3، ج طبرى تاريخ
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  غزوة حنَين (هوازِن)

غزوة حنين با فاصلة كوتاهي پس از فتح مكه اتفاق افتاد. علت آن بود كه قبيلة بزرگ هوازن در ميان 
دانستند كه هدف  زيستند و بخشي از آن قبيله، مقيم شهر طائف بودند. سران اين قبيله مي مكه و طائف مي

از زماني كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) از مدينه حركت كرده بود، احساس  اسالم محو شرك است. بنابراين
دادند كه خود هدف بعدي پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) باشند.  كردند و چون مكه فتح شد، احتمال مي خطر مي
ري را با خود متحد كرد هالل و قبيلة ديگ سعد، بني رو، قبيلة هوازن، قبيله ثَقيف (مستقر در طائف)، بني از اين 

تا بر پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) و مسلمانان در زماني كه درون مكه هستند، حمله كنند و با شكست 
  دادن آنها مانع تسلط اسالم بر خود شوند.

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در پِي شنيدن اين خبر، افرادي را براي تحقيق فرستاد و چون آنها درون 
دشمن نفوذ كردند و آن خبر تأييد شد، رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) فرمان جهاد و حركت به سوي آنها را 
داد. دشمنان بيش از سي هزار نفر بودند و جواني از قبيلة هوازن به نام مالك بن عوف نَصرى را كه سي سال 

هاي خود را نيز  كه آمدند؛ بسياري از آنها خانوادهبيشتر نداشت، امير خود كردند و با امكانات فراوان به سوي م
  به همراه داشتند.

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) كه ده هزار نيرو از مدينه همراه با خود داشت؛ از تازه مسلمانان مكه هم 
 حدود سه هزار نفر را بسيج كرد و به سوي دشمن حركت كرد. پيروزي بزرگ فتح مكه برخي از مسلمانان را

كند، ابوبكر گفت كه ديگر هيچ دشمني مقابل اسالم  گونه كه شيخ مفيد روايت مي دچار غرور كرده بود. آن
روي، ناگهان با دشمني  ساز شد. مسلمانان در حال پيش ياراي مقاومت ندارد. همين غرور براي آنها مشكل

دشمن فاصلة زيادي دارند، اما هنگام كردند كه هنوز تا  مواجه شدند كه انتظار آن را نداشتند. آنها تصور مي
ها آنها را هدف قرار  عبور از تنگة حنين ناگهان در كمين دشمن افتادند كه از شكاف تخته سنگها و صخره

توانستند با دشمن درگير شوند، فرار كردند. به ويژه، پيش قراوالن سپاه كه فرمانده  دادند. چون مسلمانان نمي
ر كردند و در پي آنها تازه مسلمانان گريختند و در نتيجه، شيرازة سپاه اسالم از هم آنها خالد بن وليد بود فرا

  پاشيد.

هاشم بودند، با پيغمبر باقي ماندند و بقيه گريختند؛  طبق نقل برخي منابع، تنها نه نفر كه همه از بني
بيعت شجره، اصحاب رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به عباس عموي خود فرمود تا ندا در دهد اصحاب 

سورة بقره كجا هستند؟ آنها باز گردند. با فرياد عباس، گروهي منفعل و شرمنده شدند و برگشتند و با 
آمدند، مقاومت  دالوريهاي اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) توانستند در برابر بخشي از دشمن كه پيش مي

دار دشمن بود، به دست اميرالمؤمنين علي (عليه  ل كه پرچمجرْو كنند و آنها را در هم بكوبند. فردي به نام ابو
اي كه  السالم) كشته شد. توفيق آنها موجب شد كه بقية فراريان باز گردند و اوضاع دگرگون شود؛ به گونه

مسلمانان توانستند بخش مهمي از دشمن را دور بزنند و آنها را محاصره كنند؛ بقية دشمن نيز فرار كردند. 
اند كه تنها به دست اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) چهل نفر  بل توجهي به دشمن وارد شد؛ نوشتهتلفات قا

آمد، به  نشدني به نظر مي كشته شدند. بيش از شش هزار نفر از آنان اسير شدند و غنايم هنگفتي كه شمارش
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(يا  جِعرانها و غنايم را در محلي به نام دست مسلمانان افتاد. پيغمبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) دستور داد تا اُسر
  2) محافظت كنند و فراريان را تعقيب كنند.1جِعرّانه

  غزوة طائف

فراريان غزوة حنين وارد شهر طائف شدند و در آن پناه گرفتند و اين شهر، تنها شهري در حجاز بود كه 
داد شهر را محاصره كنند و چون امكاناتي  حصار و برج و بارو داشت. پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) دستور

براي كوبيدن ديوارهاي شهر نداشتند، به روايتي با راهنمايي سلمان كه از نحوة ساختن منجنيق آگاهي داشت، 
جا منجنيقي فراهم شد. به روايت ديگر، پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) افرادي را به يمن فرستاد تا از آنجا  همان

ها بود، تهيه كردند و به طائف آوردند. محاصرة  هاي ديوار قلعه اي براي كوبيدن پايه كه وسيله منجنيق و دبابه
شد.  طائف حدود بيست روز طول كشيد و در اين مدت از فراز برج و بارو به سوي مسلمانان تيراندازي مي

ا در هم بكوبند؛ بنابراين پس مسلمانان با وجود در اختيار گرفتن منجنيق و دبابه، نتوانستند استحكامات شهر ر
شود، دستور  از بيست روز محاصره، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) چون ديد در اين مقطع، فتح ميسر نمي

  بازگشت به سوي مكه داد.

اي از طائف كه  در جريان محاصرة طائف، پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) فرمود ندا در دهند كه هر برده
به سوي ما آيد، آزاد خواهد بود؛ وقتي اين ندا شنيده شد، ده نفر از بردگان طائف از برج و باروها  اسالم بياورد و

فرود آمدند و خود را به مسلمانان رساندند و به اين ترتيب آزاديشان را به دست آوردند. در جريان اين جنگ، 
  3چهارده نفر از مسلمان به شهادت رسيدند.

  م) براى انهدام بتهاسرية حضرت على (عليه السال

در هنگام محاصرة طائف، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به اعزام گروههايي براي شكستن بتهاي 
اطراف اقدام كرد. اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) از سوي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مأمور شكستن 

ت اميرالمؤمنين (عليه السالم) كوتاه آمده، فرار كردند و يا بتهاي چند قبيله شد. برخي از آن قبايل، با ديدن قدر
مقاومت كرد كه علي  خَثعماي به نام قبيلة  تسليم شدند و آن حضرت، بتهاي آنها را در هم كوبيد. اما قبيله

يه (عليه السالم) با آنها جنگيد. شخصي تنومند به نام شهاب از اين قبيله بيرون آمد و مبارز طلبيد. افراد سر
خواست خود به مصاف او برود؛ ابوالعاص بن  جرأت نكردند به ميدان او بروند. حضرت علي (عليه السالم) مي

ربيع همسر زينب دختر پيامبر مانع اميرالمؤمنين شد و خواست تا به جنگ شهاب برود. اميرالمؤمنين 
ندهي سريه را بر عهده داشته روم و چنانچه كشته شدم تو فرما من به جنگ او مي«السالم) فرمود:   (عليه
شان فايق آمد و بتها را  علي (عليه السالم) به مصاف شهاب رفت و او را از پاي درآورد و بر آنها و بتكده» باش.

در هم شكست و پيروز و سربلند به نزد پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) بازگشت. پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و 

                                                

 ).142، ص 2، ج معجم البلدانخوانند. (  . اهل ادب جِعرانه و اصحاب حديث، جِعرّانه مى1

، تاريخ يعقـوبى ؛ 149ـ   157، ص 2، ج الطبقات الكبرى؛ 676ـ   703، ص 3، ج مغازى؛ 80ـ   101، ص 4، ج السيرة النبويه. 2
  .70ـ  82، ص 3، ج تاريخ طبرى؛ 62ـ 65، ص 2ج 

؛ 64، ص 2، ج تـاريخ يعقـوبى  ؛ 158ــ  160، ص الطبقات الكبرى؛ 703ـ   714، ص مغازى؛ 122ـ 129، ص السيرة النبويه. 3
 .82ـ  85، ص 3تاريخ طبرى، ج 
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ن علي (عليه السالم) مدتي طوالني با آن حضرت خلوت كرد و سخن گفت كه گالية آله) با ديدن اميرالمؤمني
  1برخي از اصحاب را بر انگيخت.

  در مسير بازگشت به مكه

آوري شده بود،  اي كه اُسرا و غنايم غزوة حنين جمع مسلمانان در حين بازگشت به مكه به همان منطقه
با پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) سابقة آشنايي داشتند؛ يعني رسيدند و با كساني از اسيران مواجه شدند كه 

كساني از قبيلة سعديه كه حليمه، داية پيغمبر، از آنها بود. در اين ميان، بانويي كه خواهر رضاعي پيغمبر 
داشتند، اهللا عليه و آله) بود نزد حضرت آمد و كساني كه با آن حضرت از طريق رضاع پيوند و بستگي   (صلي

خواستند كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) بر آنها منّت گذارد و آزادشان كند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) 
  هم به واسطة حقي كه حليمه به او داشت، دستور داد تا اُسرا را آزاد كنند.

براي تأليف قلوب، به تازه طبق برخي از روايتها، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) هنگام تقسيم غنايم 
اي به خصوص  مسلمانان قريش بيش از مسلمانان با سابقه سهمي بخشيد. همين موضوع موجب شد كه عده

انصار حاضر در صحنه احساس كنند كه حاال كه پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) مكه را فتح كرده و 
دارد به مكه باز گردد و مقيم آنجا شود. پيامبر (صلي  اند، آنها را فراموش كرده و قصد خويشانش اسالم آورده

اهللا عليه و آله) متوجه آنها شد و در جمع انصار سخناني فرمود كه موجب شرمندگي و گرية آنان شد؛ پيغمبر 
  (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:

 من شترها و گوسفندان را به اينها دادم اما خودم را براي شما نگه داشتم و اگر نبود
  دانستم. ام، خودم را كامالً اهل يثرب مي اينكه من در مكه به دنيا آمده

بدانيد من با شما خواهم بود و در ميان شما از دنيا خواهم رفت و در شهر شما دفن خواهم  سپس فرمود:
  شد.

  2انصار با شنيدن اين سخنان به شدت منقلب شدند و عذرخواهيها كردند.

  عليه و آله) به مدينهبازگشت رسول خدا (صلي اهللا 

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس از تقسيم غنايم جنگ حنين، رهسپار مكه شد و با احرام عمره به 
اميه بود، به اميري مكه  را كه جواني بيست ساله از بني» عتّاب بن اَسيد«مكه وارد شد و پس از انجام عمره، 

ين كرد؛ همچنين دستور داد تا معاذ بن جبل، براي تعليم قرآن و برگزيد و براي او حقوق روزانه يك درهم مع
القعده پس از دو  پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) در روز جمعه بيست و هفتم ذي 3بيان احكام در مكه بماند.

  4ماه و شانزده روز و در پي غزوات فتح مكه، حنين، و طائف وارد مدينه شد.
   

                                                

  .64، ص 2، ج تاريخ يعقوبى؛ 138، ص 1، ج ارشاد مفيد. 1
  .86ـ  94، ص 3، ج تاريخ طبرىو  715ـ  722، ص 3، ج مغازى؛ 130ـ  141، ص 4، ج السيرة النبويه. 2
 .94، ص تاريخ طبرى؛ 729، ص مغازى؛ 143، ص السيرة النبويه. 3

 .143، ص 4، ج سيره ابن هشام؛ 432، ص 1، ج امتاع األسماعبه نقل از  608و  607، ص تاريخ پيامبر اسالم. 4
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  و دهم هجرت نهم هايسالحوادث مهم چهاردهم:  درس

  . اسالم آوردن ثُمامة بن اُثال حنفي1

اي كه پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) به منطقة آنها (يمامه)  حنيفه بود و در سريه ثمامه از بزرگان قبيلة بني
وقتي او را نزد  شناختند به مدينه آورده شد. اعزام كرده بود، به اسارت درآمد و در حالي كه افراد سريه او را نمي

و سپس » ايد؟ او ثمامة بن اثال حنفي است. دانيد چه كسي را به اسارت گرفته مي«پيغمبر آوردند، فرمود: 
دستور داد به او محبت نموده و از وي پذيرايي كنند تا در وي اثر كند و به اسالم متمايل شود. ثمامه با وجود 

اهللا عليه و آله) و مسلمانها ديد، حاضر به پذيرفتن اسالم نبود و به پذيرايها و بزرگواريهايي كه از پيغمبر (صلي 
اي براي آزادي بگيريد يا  من اسالم نخواهم آورد؛ يا از من فديه«گفت:  پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) هم مي

  »ايد، بكشيد. كسي را كه به اسارت گرفته

كرد و او را آزاد كردند. وي كه انتظار آزادي را  پس از چند روز پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) بر او لطف
نداشت، متحول شد و به بقيع رفت و در آنجا غسل كرد، سپس خدمت پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) آمد و 

  اسالم آورد.

ثمامه، پس از آن به سوي مكه رفت و هنگام ورود به مكه، تلبيه گفت كه خشم قريش را برانگيخت. 
؛ در حالي كه در آن زمان  گرفتند و او را براي اينكه از دين خود بازگشته بود، سرزنش كردندايشان بر او خرده 

من به «مكه به دست مسلمانان فتح شده و قريش هم به ظاهر اسالم آورده بودند. ثمامه در پاسخ گفت: 
نها گفت كه هرگز و در مقابل اعتراض آ» ام. بهترين دين، يعني دين محمد (صلي اهللا عليه و آله) درآمده

اي گندم از سرزمين يمامه به سوي شما ارسال شود، مگر به دستور رسول خدا (صلي اهللا  نخواهم گذاشت دانه
  عليه و آله). قريش تصميم به قتل او گرفتند، اما با وساطت يكي از بزرگان خود، به دليل نياز قريش به خوار و

  نظر كردند. بار يمامه، از قتل او صرف

حنيفه، بازگشت و مانع ارسال خوار و بار به سوي  به سرزمين يمامه، محل استقرار قبيلة خود، بنيثمامه 
تو پدران ما را به قتل رساندي و «اي به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) نوشتند:  مكه شد. بزرگان قريش در نامه

وقتي  1»بگيري تا از بين بروند! خواهي بر فرزندان ما و كسان ما با گرسنگي سخت اينك به اين وسيله مي
نامة آنها به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) رسيد، به ثمامه دستور داد تا مانع ارسال خوار و بار به مكه نشود و او 

  2نيز پذيرفت.

  . سرية علقمة بن مجزِّز مَدلجي2

  به نقل اول، اهالي منطقة شُعيبه  در علت وقوع اين سريه، كه در سال نهم اتفاق افتاد، دو نقل است: بنا
(تقريباً منطقة بندر جدة امروزي) به رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) خبر دادند كه گروههايي از مردم حبشه را 

                                                

است كه اكثر بزرگان قريش به سبب هيبت و هيمنـة اسـالم و تـرس از مـرگ يـا تبعيـد        دهندة اين . اين نامه و لحن آن نشان1
 گفتند. گونه با پيامبر خدا سخن مي تظاهر به اسالم كردند و در دل ايمان قوي نداشتند و گرنه نبايد اين

  .287، ص 4، ج السيرة النبويه. 2
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اند كه قصد تعرض به مسلمانان را دارند. پس پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) براي مقابله  هايي ديده با كشتي
خواهي يكي از مسلمانان (برادر  حبشيان اين سريه را اعزام كرد. به روايت ديگر، اين سريه براي خونبا تعرض 

  كشته شده بود، انجام شد. 1قَرَد علقمه، فرماندة اين سريه) كه در غزوة ذي

فته اي در درياي سرخ، كه گ به هر حال افراد اين سريه، به منطقة مورد نظر وارد شدند و حتي تا جزيره
شد محل حضور دشمن بود، پيش رفتند اما دشمن گريخته بود و چون به دشمن دست پيدا نكردند،   مي

  بازگشتند.

خواستند تا با شتاب بيشتري به سوي مدينه بروند كه يكي از  هنگام بازگشت، گروهي از مسلمانان مي
 عليه و آله) بود. فرماندة سريه نيز، آنها هم عبداهللا بن حذافة سهمي، از اصحاب باسابقة پيغمبر (صلي اهللا

  عبداهللا را به امارت افرادي كه براي رفتن به مدينه شتاب داشتند، گماشت و آنها را روانه كرد.

اي توقف كرده و به سبب سردي هوا يا به منظور ديگر، آتش افروختند.  اين گروه در راه مدينه در نقطه
دانيد كه هرچه  د، به افراد خود گفت كه من بر شما امير هستم و ميطبع بو عبداهللا بن حذافه كه فردي شوخ

پس آماده شويد تا به فرمان من «بگويم بايد اطاعت كنيد، آنها نيز اظهار اطاعت و قبول كردند. عبداهللا گفت: 
من كردند كه به فرمان او وارد آتش شوند. عبداهللا گفت  اي خود را آماده مي عده» در اين آتش فرو رويد.

  خواستم مزاحي كرده باشم و با هم خنديده باشيم.

اين افراد پس از بازگشت به مدينه ماجرا را براي پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) بازگو كردند. رسول خدا 
  2»هرگاه فرماندهي شما را به امر گناهي فرمان داد، اطاعت نكنيد.«(صلي اهللا عليه و آله) نيز فرمود: 

  طالب (عليه السالم)، به سرزمين طَي اميرالمؤمنين، علي بن ابي. سرية 3

سرزمين طي، در شمال غربي عربستان، منطقة سكونت قبيلة معروف طي بود كه حاتم طاييِ معروف، 
پيش از اسالم رياست آن را بر عهده داشت. به هنگام رسالت پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) رياست قبيلة 

ند او، عدي بن حاتم، بود. عدي پنهان از افراد قبيله، به آئين مسيحيت گرويده بود. ولي افراد قبيله طي با فرز
  اي بزرگ با بتي به نام فُلْس داشتند. پرست بودند و بتكده بت

پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله)، اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، را مأمور كرد تا قبيلة طي را به 
نفر از انصار به سوي  150سالم دعوت كند و آن بتكده و بتها را در هم بكوبد. اميرالمؤمنين (عليه السالم) با ا

آنان آمد و ايشان را به اسالم دعوت كرد، اما آنها نپذيرفتند، حضرت علي (عليه السالم) به ناچار با آنها وارد 
ت. اميرالمؤمنين بر منطقة آنها دست يافت و جنگ شد. عدي بن حاتم شكست خورد و به سرزمين شام گريخ

بت و بتكده را ويران كرد و غنايم قابل توجهي به دست آورد. همچنين گروهي از آنان، از جمله دختر حاتم را 
اسير كرد و به مدينه آورد. دختر حاتم از پيغمبر خواست تا بر او منت بگذارد و آزادش كند. پس از سه بار 

(صلي اهللا عليه و آله) پاسخ او را نداد، بار چهارم رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به او درخواست كه پيغمبر 
كنم، اما در مدينه بمان تا كارواني كه افراد مورد اعتمادي از قبيلة شما در آن باشد، به  تو را آزاد مي«فرمود: 

  شد. گونه نيز و همان» مدينه بيايد و ما تو را با آن كاروان اعزام كنيم.

                                                

  داد. در ربيع األَول سال ششم هجري رخ» غابه«قرد يا  . غزوة ذي1
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وقتي دختر حاتم بازگشت، برادر خود را به سبب مقابله با پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) و رها كردن او 
سرزنش كرد و از او خواست تا نزد پيامبر رود و سخن او را بشنود، چنانچه سخن ايشان حق است، بپذيرد و در 

  گيري نكند. هر حال در برابر او موضع

كند كه به مدينه آمدم و با پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) ديدار كردم. آن  عدي بن حاتم خود نقل مي
كس از آن آگاه نبود، و چگونگي عملكرد من با  حضرت مرا به خانة خود برد و پس از آنكه از دين من، كه هيچ

به سوي قبيلة  ام در مورد گرفتن اموالي از آنها خبر داد، اسالم آوردم. عدي پس از پذيرش اسالم افراد قبيله
  1خود بازگشت و افراد قبيلة طي نيز مسلمان شدند.

عدي بن حاتم طايي بعدها در دوران خالفت اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، يكي از ياران برجسته و 
  وفادار آن حضرت شد و دو تن از فرزندان او نيز در صفِّين در ركاب آن حضرت به شهادت رسيدند.

  . غزوة تبوك4

ترين حوادث سال نهم هجرت رسول خدا است. گروهي بازرگانِ نبطي كه از شمال  وة تبوك از مهمغز
عربستان به مدينه آمده بودند، خبر آوردند كه امپراتوري روم سپاهي عظيم فراهم كرده و با اعراب متحد خود 

  پيغمبر اكرم اند. وقتي  قصد حمله به مسلمانان را دارند و تا سرزمين بلقا هم پيشروي كرده
(صلي اهللا عليه و آله) اين خبر را از چند طريق دريافت كرد، فرمان داد تا مردم آمادة حركت شوند. به روايتي، 

طالب بود كه در جنگ  خواهي جعفر بن ابي لشكركشي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به تبوك براي خون
  2مؤته به شهادت رسيده بود.

براي اين غزوه با توجه به اين چند نكته اهميت خاصي دارد: اول آنكه دشمن، چگونگي بسيج شدن مردم 
امپراتوري روم، يكي از دو ابرقدرت زمان بود و در اطالعاتي كه به پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) داده شده بود، 

ا ابرقدرت روم براي سخن از حضور هرَقْل (هراكليوس)، امپراتور روم، به ميان آمده بود. بنابراين مقابله ب
  بسياري از مردم وحشتناك بود.

  دوم اينكه فاصلة زياد مدينه تا قلمرو امپراتوري روم براي مردم سخت و سنگين بود.

سوم اينكه فصل گرما و تابستان بود و بيرون رفتن در آن موقعيت و گرماي بسيار هوا براي مردم بسيار 
  فرسا بود. سخت و طاقت

رداشت محصول كساني بود كه زمين كشاورزي يا نخلستان داشتند؛ يعني، در چهارم اينكه زمان ب
  آوري محصول خود باشند، فرمان جهاد داده شده بود. موقعيتي كه بايد مشغول جمع

باش پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) يك آزمون و محكي براي ايمان اصحاب بود؛ كساني كه  فرمان آماده
خواستند از همراهي  هاي مزبور مي دل داشتند، نفاق خود را نشان داده و به بهانه ايمان بودند يا نفاق در سست

ايمان نازل شد.  با رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) شانه خالي كنند كه آياتي در مذمت منافقين و افراد سست
و قوت ايمان خود را كردند  در مقابل ايشان افراد زيادي نيز بودند كه پيامبر خدا را در هر شرايطي اطاعت 

                                                

، ص 3، ج تـاريخ يعقـوبي  ؛ 164، ص 2، ج الطبقـات الكبـري  ؛ 749، ص 3، ج مغـازي ؛ 225، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 1
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نشان دادند. هفت نفر از اصحاب، عليرغم اشتياق وافر به حضور در صحنة جهاد، به سبب فقر و نداشتن آذوقه 
و امكانات الزم، قادر نبودند به مسلمين ملحق شوند. اين عده خدمت پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) آمدند و از 

پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) امكانات الزم را براي تجهيز ايشان  ايشان خواستند تا آنها را تجهيز كند، اما
اند و آية  گريستند. اين عده در تاريخ به بكّائين معروف شده نداشت، پس اين گروه به شدت منقلب شده و مي

   1سورة توبه دربارة آنان نازل شده است. 92

يش الهي نازل شد، مسلمانان خود را براي انجام در نهايت با توجه به آياتي كه پيرامون ايمان مردم و آزما
موريت بزرگ آماده كردند. به سبب گستردگي قلمرو اسالم و رشد فراوان و گسترش كمي و كيفي آن  اين مأ

در آن زمان، براي نخستين بار سپاهي عظيم فراهم شد. رقم سپاه اسالم را سي هزار نفر و بلكه بيشتر نيز 
نظام بودند. پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله)، حضرت علي  ر، ده هزار نفر سوارهاند كه از اين شما نوشته
السالم) را به عنوان جانشين خود در مدينه قرار داد و در ماه رجب سال نهم و با سپاه اسالم عازم اين   (عليه

  غزوه شد.

عليه وآله) حضور نداشت،  السالم) در غزوات پيغمبر (صلي اهللا  اين نخستين بار بود كه حضرت علي (عليه
آله) از علي رويگردان فتند كه پيغمبر (صلي اهللا عليه وبنابراين منافقين و بدخواهان به جوسازي پرداخته و گ

برد. امام علي (عليه السالم) در تمام غزوات رسول خدا  شده و به همين جهت او را با خود به تبوك نمي
آله) پيشاپيش پيامبر (صلي اهللا عليه وو پرچم اصلي سپاه اسالم را  اهللا عليه وآله) نقشي اساسي داشت  (صلي

شد، طبيعي بود كه  اي حاضر نمي السالم) در غزوه  كرد و چون نخستين بار بود كه علي (عليه حمل مي
بدخواهان دست به جوسازي بزنند. وقتي اين جوسازي در مدينه گسترش پيدا كرد، اميرالمؤمنين علي 

اي به نام جرْف به پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) رسيد و  ر پي سپاه اسالم رفت و در منطقهالسالم) د  (عليه
  موضوع را با آن حضرت در ميان گذاشت.

السالم)،   مطابق نقل شيعه، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) در جمع اصحاب به اميرالمؤمنين، علي (عليه
زگرد كه مدينه را جز من يا تو كسي شايسته نيست. تو جانشين من برادرم، به جاي خود در مدينه با«فرمود: 

  »در خاندان، محل هجرت و عشيرة من هستي.

  بنا به نقل شيعه و سني رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) حديث مشهور منزلت را در اين موقعيت فرمود:
وسن منزلَةِ هارونَ منِّي بِمأنْ تَكونَ م ليي. أما تَرْضَي يا ععدب ال نَبي ي إلّا أنّه  

اي علي، آيا راضي نيستي كه جايگاه تو نسبت به من، همانند جايگاه هارون نسبت به 
  موسي باشد؟ با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نخواهد آمد.

  با اين سخن رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله)، اميرالمؤمنين (عليه السالم) به مدينه بازگشت.

منزلت يكي از داليل بسيار محكم در اثبات واليت و جانشيني بالفصل اميرالمؤمنين، علي حديث 
السالم)، براي رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) است؛ زيرا مطابق اين حديث ـ كه سني و شيعه آن را   (عليه

آله) همچون جايگاه و نسبت به پيغمبر (صلي اهللا عليهاند ـ هنگامي كه جايگاه علي (عليه السالم)  نقل كرده
                                                

1 .﴿ال عوا أَتَوينَ إِذا ملَي الَّذك زَناً أَلَّا يجِدعِ حمنَ الدم يضتَف مينُهأَعا ولَّوتَو لَيهع لُكمما أَحم ال أَجِد قُلْت ملَهمتَحقُـونَ لا ينْف؛ ﴾وا م
كـنم تـا بـر آن سـوارتان      پيدا نمي چيزي«كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كني [و] گفتي: ي و [نيز] گناهي نيست بر كسان

  يابند تا [در راه جهاد] خرج كنند. ريخت كه [چرا] چيزي نمي ، برگشتند و در اثر اندوه، از چشمانشان اشك فرو مي»كنم
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كند اين است كه  هارون نسبت به موسي باشد، آنچه قرآن از جايگاه هارون نسبت به موسي تبيين مي
گونه كه هارون برادر، وصي و جانشين حضرت موسي (عليه السالم) و شريك در رسالت او بوده است،   همان

د از رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) و شريك در اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم) هم برادر، وصي، خليفة بع
  رسالت آن حضرت است.

  اند كه: اسحاق ـ به اتفاق آورده سعد و طبري ـ به نقل از ابن اسحاق، واقدي، ابن ابن
رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله)، ابوبكر را در سپاه جانشين خود كرده بود كه با مردم 

  گزارد. نماز 

  افزايد كه: ـ به نقل از او ـ مي 1طبرياسحاق و  همچنين ابن
رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله)، علي (عليه السالم) را بر خاندان خود جانشين ساخت و 

و محمد بن مسلمة انصاري، يا به روايتي ديگر  2امر كرد كه در ميان آنها اقامت كند
  3سباع بن عرْفُطه را بر (حكومت) مدينه گماشت.

  د:افزاي واقدي مي
رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله)، سباع بن عرفطه را به جانشيني منسوب كرد، و نيز 

اند كه محمد بن مسلمه را به اين كار گماشت و وي تنها در اين غزوه با پيامبر  گفته
  4(صلي اهللا عليه وآله) همراه نبود.

  افزايد:  سعد هم مي ابن
دينه قرار داد و اين نزد ما از قولي كه آن حضرت، محمد بن مسلمه را جانشين خود در م

  تر است. ديگري را جانشين كرد، ثابت

گرفتن عظمت و شخصيت اميرالمؤمنين (عليه السالم) و قرار دادن ديگر   محور همة اين نقلها ناديده
  اصحاب در عرض آن حضرت است و اشكاالت زير بر آنها وارد است:

ور رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) در سپاه، بدون هيچ سببي توان پذيرفت كه با وجود حض . چگونه مي1
شود؟ آيا رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله)، خود نيز به  ابوبكر به جانشيني آن حضرت براي اقامة نماز تعيين مي

  كرد؟!! او اقتدا 

ن خاندان خود شد، كسي را در ميا . آيا هر بار كه رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) از مدينه خارج مي2
يك از غزوات رسول خدا  كرد كه اين بار علي (عليه السالم) را تعيين فرمود؟ در هيچ  جانشين مي

آله) ذكر نشده است كه آن حضرت هنگام خروج از مدينه كسي را در خاندانش جانشين عليه و اهللا  (صلي
  كرد، بلكه فقط به تعيين جانشين در مدينه اشاره شده است. مي

                                                

 .103، ص 3، ج تاريخ طبري. 1
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  .162، ص 4. همان، ج 3
 .785، ص 3، ج مغازي. 4
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ترين كس به رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) در غياب آن حضرت،  رورت داشت كه نزديك. اگر ض3
شد كه علي (عليه السالم) در تمام غزوات در مدينه ميان خاندان  صرفاً جانشين او در خاندان باشد، الزم مي

  اي آن حضرت را همراهي نكند. رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) باشد و در هيچ غزوه

نا به نقل همة منابع معتبر، اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، در تمام غزوات رسول خدا . ب4
عليه وآله) حاضر بود و در مواردي كه جنگ درگرفت، نقش اصلي را داشت. جاي شگفتي است كه  اهللا  (صلي

بله با ابرقدرت روم، علي اند كه چرا رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) براي مقا اين مورخان به اين نكته نپرداخته
برَد؟ آيا سرپرستي خاندان از حضور در ميدان نبرد، در برابر دشمني مقتدر، براي سردار بزرگ  را با خود نمي

  تر است؟ سپاه اسالم ضروري

اي را كه در مورد او  گونه كه گفته شد براي كم جلوه دادن عظمت حضرت علي (عليه السالم) نكته همان
او فقط در اين غزوه «اند:  اند و به ناحق در مورد وي آورده د، به محمد بن مسلمه نسبت دادهمصداق كامل دار

و اصوالً بايد ديد كه بود و نبود محمد بن مسلمه در غزوات پيامبر » همراه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) نبود.
رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) چقدر مؤثر بوده است كه بايد عدم حضور او در اين غزوه به سبب جانشيني 

  توجيه شود!

توان به اين نتيجه رسيد كه رسول  . با تأمل در روايات شيعه و جمع ميان آنها و روايات اهل تسنن، مي5
خدا (صلي اهللا عليه و آله)، علي (عليه السالم) را جانشين خود در مدينه و نيز خاندانش قرار داد. امري كه در 

ز اصحاب نبود؛ زيرا تا آن زمان يكي از اصحاب فقط جانشين رسول خدا ا يك هيچ صالحيت 
آله) را در غياب او مة شئون پيغمبر (صلي اهللا عليه وشد، اما كسي كه ه وآله) در مدينه مي  عليه اهللا  (صلي

  تواند باشد. داشته باشد، جز علي (عليه السالم) نمي

اين فضيلتي است كه كسي از مردم با «ويد: گ شيخ مفيد پس از نقل حديث منزلت و تبيين آن مي
سنگ و نزديك به او نشد. اگر خداي عزوجل  كس در آن هم اميرالمؤمنين (عليه السالم) در آن شريك و هيچ

داد كه اميرالمؤمنين  دانست كه پيغمبرش در اين غزوه به كمك و ياور نياز دارد، هرگز به او اجازه نمي مي
السالم)   دانست كه مصلحت اين است كه علي (عليه به جاي خود بگذارد، بلكه مي السالم) را در مدينه  (عليه

در مدينه بماند و ماندن او در دار الهجره بهترين كار است و خداوند با اين ماجرا كار مردم و دين را تدبير كرده 
  1»و سامان داده است.

ود آمد، ولي اين لشكركشي به جنگ اما سپاه اسالم به سوي منطقة مورد نظر حركت كرد و در تبوك فر
اي بيش نبوده و صحت نداشته و  و مقابله با دشمن منجر نشد؛ زيرا در تبوك مشخص شد كه آن خبر شايعه

  دشمني هم در كار نيست. هرقل نيز در حمص است و قصد مقابله با اسالم را ندارد.

شت و هنگامي كه ديگر نيازي به تداوم پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) بيست روز در تبوك حضور دا
  2حضور نبود، فرمان بازگشت را صادر كردند.

                                                

  .145، ص 1. اإلرشاد، ج 1
، تاريخ يعقـوبي ؛ 165، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 753ـ   781، ص 3، ج مغازي؛ 159ـ   163، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 2

، 1، جالسـالم)   موسوعة اإلمام علي (عليه؛ و نيز 141ـ   145، ص 1، ج اإلرشاد؛ 100، ص 3، ج تاريخ طبري؛ 67، ص 2ج 
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  . سرية خالد بن وليد به دومة الجنْدل5

تن به سراغ  420رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) به هنگام حضور مسلمانان در تبوك، خالد بن وليد را با 
آله) پيش از اين نيز در سال پنجم، بته پيامبر (صلي اهللا عليه والاُكيدر سكوني، حاكم دومة الجندل، فرستاد. 

كرد، اقدام فرمود، اما اكيدر از منطقه  خود براي سركوبي وي، كه براي كاروانهاي مسلمين مزاحمت ايجاد مي
در فرار كرده بود. خالد بن وليد توانست بر او غلبه كرده و وي را به اسارت درآورد و برادر او را بكشد. اكي

خواهان صلح با خالد شد و امان خواست و خالد هم مشروط به اينكه اكيدر، قلعة دومة الجندل را بگشايد تا 
هاي  وي اموال و امكانات آنجا را به غنيمت برد، با پيشنهاد او موافقت كرد و با گشوده شدن قلعه، اموال و برده

  1م جِزيه دهد و در منطقة خود باقي بماند.فراواني نصيب مسلمانان شد. اكيدر نيز پذيرفت كه به اسال

  . خيانت اصحاب عقَبِه 6

گونه كه گفته شد، رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله)، هنگام خروج از مدينه براي حضور در تبوك،  همان
ني اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، را جانشين خود در دار االسالم و مقر حكومت اسالمي قرار داد. براي كسا

توانستند اميرالمؤمنين را در جاي پيغمبر و به عنوان خليفة آن حضرت ببينند، اين امر  خواستند و نمي كه نمي
گران آمد، به ويژه آنكه رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) در پي جوسازي منافقان، حديث منزلت را با مضامين 

  مهم در شأن علي (عليه السالم) بيان كرد.

شاهدة جانشيني علي (عليه السالم) در مدينه و بيان حديث منزلت، دريافتند كه پيغمبر بدخواهان، با م
(صلي اهللا عليه وآله) قطعاً علي را به جانشيني منصوب خواهد كرد و فقط گرفتن بيعت براي او باقي مانده 

گشت،  نه باز مياست؛ پس خيانت كردند و هنگامي كه رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) از تبوك به سوي مدي
ريزي كردند. رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) از طريق وحي از توطئة آنها با خبر  توطئة قتل آن حضرت را پي

اي عبور كند و خود همراه با عمار بن ياسر، كه مهار مركب پيغمبر را در  شد و فرمان داد تا سپاه از درون دره
  مراقب شتر آن حضرت بود، از عقبه (گردنه) گذر كنند. دست داشت، و حُذيفَة بن يمان، كه از پشت

اند، در حالي كه  اين خائنان، كه در رقم آنها اختالف است و تعداد آنها را دوازده يا پانزده نفر گفته
آله) يورش آوردند، اما با كي بر رسول خدا (صلي اهللا عليه وصورتهاي خود را پوشانده بودند، در راه باري

ة بن يمان نتوانستند بر آن حضرت دست يابند. در عين حال تالش آنها باعث شد تا ايستادگي حذيف
صورتهايشان گشوده شود و رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) و حذيفه آنها را شناسايي كنند. آنها چون ديدند 

رسول خدا  اند، گريخته و خود را در ميان مسلمانان پنهان كردند. با اين وجود توطئة قتل شناسايي شده
آله) به حذيفه فرمود كه نام اين افراد د. پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه واهللا عليه وآله) براي مردم آشكار ش  (صلي

» صاحب سرِّ رسولِ اهللا«را به راز نزد خود نگاه دارد و آنها را افشا نكند، به همين دليل حذيفة بن يمان به 
  2مشهور شد.

                                                                                                                                       

ـ ؛ 349ص ، 2، ج شرافنساب األَأ، يبالذربه نقل از  260ص  ـ المعجـم الكب ، يطبران خصـائص  نسـائي،   ؛203ص  ،5ج  ،ري
  .45 /106، أميرالمؤمنين (عليه السالم)

ــه. ر.ك: 1 ــيرة النبوي ــازي؛ 169، ص 4، ج الس ــري؛ 781، ص 3، ج مغ ــات الكب ــري؛ 166، ص 2، ج الطبق ــاريخ طب ، 3، ج ت
  .108 ص

  .468ص ، 1، ج أسد الغابه؛ 793، ص 3، ج مغازي. ر.ك: 2
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(صلي اهللا عليه وآله) نخواست تا اين افراد خائن شناخته شوند، بايد گفت كه  در توجيه اينكه چرا پيامبر
ثيرگذار جامعه  اي از اين افراد، موقعيت خاص و نفوذ زيادي در جامعه داشتند. به تعبير ديگر از خواص تأ عده

ي هويت آنها بودند و زيان افشاي هويت آنها به سبب نفوذي كه در ميان مردم داشتند، بيش از سود افشاگر
بود بنابراين، پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله)، كه هميشه بر وحدت مسلمين و جلوگيري از تفرقة آنها اصرار 

  پديد آيد.  خواست با افشاي نام آنها بين مسلمين تفرقه داشت، نمي

  . انهدام مسجد ضرار7

حضور آن حضرت رسيده و گفتند كه هنگامي كه رسول خدا (ص) عازم تبوك بود، گروهي از منافقان به 
د. خواهيم تا براي افتتاح آن و نماز خواندن در آن حضور به هم رساني ايم و از شما مي ما مسجدي بنا كرده

هنگام  ) فرمود كه من عازم تبوك هستم، اما هنگام بازگشت به مسجد شما خواهم آمد.پيامبر اكرم (ص
) را از اقدام سورة توبه، رسول خدا (ص 110تا  107نزول آيات  گشت از تبوك جبرئيل در ميانة راه با باز

ها آگاه كرد و فرمان الهي را مبني بر تخريب اين  افكنانة آن منافقين در ساختن مسجد به منظور اقدامات تفرقه
بنابراين، پيغمبر اكرم (ص) به  1مسجد، كه بناي آن بر زهد و تقوي و جلب رضايت خدا نبوده، اعالم داشت.

خوانده » ضرار«محض رسيدن به مدينه، فرمان داد تا اين مسجد تخريب شود. مسجد مزبور در قرآن كريم 
  2شد.

  . ابالغ آيات بِرائت از مشركان8

با وجود آنكه مكه در سال هشتم توسط مسلمانان فتح شده و مردم آن اسالم آورده بودند، اما هنوز 
شد كه زائران با لباسي غير از لباس آنها طواف  نع از اين ميعادات جاهلي در اين شهر حاكم بود. قريش ما

كرد. همچنين اقوامي از  رسيد، عريان طواف مي خواست يا به او نمي كنند؛ پس اگر كسي لباس قريش را نمي
آمدند.  اعراب مشرك عربستان، كه با اسالم پيمانهايي بسته، اما آنها را نقض كرده بودند نيز هنوز به مكه مي

موارد و چند مسئلة ديگر باعث شد كه خداوند به عنوان اتمام حجت، آيات نخست سورة مبارك برائت  اين
(توبه) را نازل فرمايد. و چون در اين آيات اتمام حجت و خشم خداوند بر عملكرد مشركان و كساني كه خالف 

  ندارد.» ن الرّحيماهللا الرّحم  بسم«كنند، آمده است، بنابراين اين سوره  تعاليم الهي عمل مي

مطابق نقل منابع سني و شيعه، رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) اين آيات را به ابوبكر داد و او را مأمور 
كرد تا به مكه برود و هنگام اجتماع زائران، آن آيات را ابالغ كند. به نقل منابع سني، ابوبكر در آن سال امير 

ه شد. پس از خروج وي از مدينه، جبرئيل بر رسول خدا الحاج بود و اين مأموريت هم به او داد
ابالغ اين آيات كار خود تو و يا كسي است «فرمايد:  وآله) نازل شد و عرض كرد كه خدا مي  عليه اهللا  (صلي

                                                

لُ ولَـيحلفُنَّ إِنْ     تَفْرِيقاً بينَ المؤْمنينَ كفْراً و اتَّخَذُوا مسجِداً ضرَاراً و والَّذينَ﴿. 1 ـن قَبـم ـولَهسرو اللَّه بارنْ حاداً لِّمصإِرنَـا إِالَّ   ودأَر
الٌ ي   لَّمسجِد أُسس علَي التَّقْوي منْ أَولِ يومٍ أَحقُّ أَن تَقُوم فيه أَبداًالَ تَقُم *اللَّه يشْهد إِنَّهم لَكاذبونَ و الحسنَي رِجـ يـهـونَ أَن  فبح

رُوا ويتَطَه ي اللَّهبرِينَ حطَّهنْ*المنْ أَفَمانٍ خَيرٌ أَم مرِضْوو نَ اللَّهي ملَي تَقْوع نْيانَهب سارٍ أَسه رُفلَي شَفَا جع نْيانَهب سأَس   ار فَانْهـ
نَّمهي نَارِ جف بِه و الَ ي ينَاللَّهمالظَّال مي القَوده*ال ي    إِال أَنْ تَقَطَّـع ي قُلُـوبِهِم ةً فـ ا رِيبـنَوي بالَّذ منْيانُهزَالُ ب  و مهقُلُـوب    يم لـع ه اللـَّ

كيم107ـ  110توبه/  ﴾ح.  
  .110، ص 3، ج تاريخ طبري؛ 796، ص 3، ج مغازي؛ 173، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 2
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در پي اين فرمان الهي، پيغمبر خدا » باشد و ديگري شايستگي انجام اين كار را ندارد.  كه از تو 
توانست در آن موقعيت به مكه رود، اميرالمؤمنين را خواست و به او فرمان  ، كه خود نميوآله)  عليه اهللا  (صلي

داد كه در پي ابوبكر برود و آيات را از او بگيرد و خود آنها را ابالغ كند و مطابق نقل منابع شيعي، چنانچه 
  ابوبكر خواست با او به حج برود وگرنه به مدينه بازگردد.

السالم) به ابوبكر رسيد. وي با ديدن اميرالمؤمنين (عليه السالم) احساس نگراني كرد اميرالمؤمنين (عليه 
اميرالمؤمنين فرمود نه، اما امر خدا و پيغمبر (صلي اهللا عليه و » آيا آياتي در رد او نازل شده است؟«و گفت: 

  آله) بر اين قرار گرفته است كه اين آيات را من ابالغ كنم.

گويند كه در آن سال سرپرستي و امارت زائران با ابوبكر بود، اما علي (عليه السالم) آيات  ميمنابع سني 
گويند كه هم امارت حج در  را ابالغ كرد و او هم حج خود را به سرپرستي ابوبكر انجام داد. اما منابع شيعي مي

د. به هر حال اميرالمؤمنين آن سال و هم ابالغ آيات هر دو با اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، بو
السالم)، در مكه يا مني در جمع مردم آيات را ابالغ كرد و حكم خدا را به اطالع آنان رساند و اين   (عليه

  1مأموريت الهي را انجام داد و پس از انجام حج به مدينه بازگشت.

قتي آيه و حكمي براي اهميت ابالغ آيات برائت توسط اميرالمؤمنين (عليه السالم) در اين است كه و
شود، مأموريت ابالغ آن بر عهدة صاحب شريعت و شخص رسول خدا است و در مراتب  مرتبة اول نازل مي

توانند آن را ابالغ كنند. اما در مرتبة نخست بايد صاحب شريعت و يا كسي كه شريك در  بعدي ديگران هم مي
تواند آيات مزبور را ابالغ  ه مطابق فرمان خدا، ابوبكر نميرسالت او است اين امر را انجام دهد. بنابراين، اينك

دهندة اين است كه فقط امام علي (عليه السالم)،  كند، نشان كند و رسول خدا، اميرالمؤمنين را مأمور ابالغ مي
  2.و نه ابوبكر و نه ديگر اصحاب، شريك در رسالت پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) است

                                                

ــه. ر.ك: 1 ــيرة النبوي ــازي؛ 188، ص 4، ج الس ــري؛ 825، ص 3، ج مغ ــات الكب ــري؛ 168، ص 2، ج الطبق ــاريخ طب   ، 3، ج ت
. [طبري پس از ذكر اينكه علي (عليه السالم) به ابـوبكر رسـيد و آيـات را از او گرفـت،     57، ص 1، ج مفيد اإلرشاد؛ 122ص 

كند كه ابوبكر نزد رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بازگشت و گفت: آيا چيزي در شأن من نازل شده است؟ رسـول   روايت مي
  خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود:

    يبلِّغُ عنّي غَيري أو رجلٌ منّي. أما تَرْضَي يا أبابكرٍ أنَّك كُنْت معي في الغارِ، و أنَّك صاحبي علَي الْحوضِ؟ال، و لكنْ ال 
كند. اي ابوبكر، آيا خشنود نيستي كه تو همراه من در غـار بـودي    نه؛ ولي از جانب من جز من يا كسي كه از من است، ابالغ نمي

  كوثر) باشي؟(!)و همنشين من بر حوض (
توان به وضوح دريافت كه ابوبكر از پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) نيست و تنهـا علـي (عليـه السـالم) از      از همين روايت طبري مي

ميان صحابه است كه چون از پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) است، صالحيت ابالغ آيات الهي را دارد و از ادامة روايت به خـوبي  
توانستند سخن رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را در شـأن علـي (عليـه السـالم)      كه علماي متعصب عامه، كه نميپيدا است 

كتمان كنند، براي آنكه ابوبكر، از علي (عليه السالم) كم نياورد، مشابه مضامين احاديث پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) در شـأن  
 اند. علي (عليه السالم) را براي وي نيز ساخته

 1363، ترجمة موسوي همداني، انتشارات جامعة مدرسين حوزة علميـة قـم،   الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: عالمه طباطبايي، 2
  به بعد. 214، ص 9ش، ج ه. 
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  مدينه . وفود عرب در9

درپي هيئتهاي نمايندگي مختلف عرب در مدينه، به نام عام الوفود مشهور  سال نهم به سبب حضور پي
شده است. گسترش اقتدار رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) و اسالم آوردن قبايل بسياري در سراسر عربستان 

ي روم به تبوك شتافته بودند، باعث شد تا و عظمتي كه مسلمانان با فتح مكه يافته و براي مقابله با امپراتور
قبايلي كه اسالم تا آن زمان به سراغ آنها نرفته بود و يا در مقابل دعوت اسالمي سرسختي و با مسلمانان 
مقابله كرده بودند، خود با اعزام هيئتهاي نمايندگي، سيطرة حكومت اسالمي و آئين اسالم را بپذيرند و در 

  ر گيرند.مجموعة دار االسالم قرا

مورخان شمار هيئتهاي نمايندگي (وفود) را كه در اين سال به حضور رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) 
اند. هر كدام از اين قبايل با اعزام نمايندگاني، و در برخي موارد با اعالم  مورد ذكر كرده 72رسيدند، تا 

خالف تعاليم و انتظارات اسالم بود، رسول خدا شرايطي، قصد داشتند تا اسالم را بپذيرند. اگر شرايط آنها 
  نهادند.  پذيرفت و آنها نيز به ناچار به خواست اسالم گردن مي (صلي اهللا عليه و آله) آن شرايط را نمي

در اين سال قبيلة ثَقيف و شهر طائف، كه در برابر اسالم مقاومت كرده بود و در غزوة طائف هم تسليم 
ام وفود به حضور پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)، اسالم و حاكميت رسول خدا (صلي اهللا اسالم نشده بود، با اعز

لحيان، فَزارِه، غَطَفان و ...، كه  عامر، بني سليم، بني طور قبائلي مانند بني عليه و آله) را بر خود پذيرفتند. همين
تهاي نمايندگي اسالم آورده و با رسول خدا بارها با مسلمانان وارد جنگ شده بودند، در سال نهم با اعزام هيئ

  1(صلي اهللا عليه و آله) بيعت كردند.

  حوادث و وقايع مهم سال دهم

  . مباهلة رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) با مسيحيان نَجران1

اي  از وقايع مهم اين سال مباهلة رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) با مسيحيان نجران است. نجران ناحيه
در جنوب عربستان، ميان حجاز و يمن، است كه مردم آن از ديرباز به مسيحيت گرويده بودند. حادثة كشتار 
مسيحيان نجران در زمان ذونَواس، پادشاه يهودي يمن، مشهور است كه به اين واقعه در سورة بروج با عنوان 

  2اشاره شده است.» اصحاب أخدود«

اي به بزرگان نجران نوشت و آنها را به اسالم دعوت  ال دهم نامهرسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) در س
كرد. نجرانيان هيئتي چهل نفره را كه برخي از ايشان از مردان و زنان و كودكان نجراني بودند، به سرپرستي 

بر دو تن از پيشوايان ديني خود به حضور رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فرستادند. اعضاي اين هيئت با پيام
وآله)  عليه  اهللا اي براي رسالت ايشان خواستار شدند. پيامبر اكرم (صلي (صلي اهللا عليه وآله) ديدار كردند و ادلّه

نيز پاسخ آنان را داد و چون در منطق رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فرو ماندند و چيزي براي گفتن نداشتند 

                                                

؛ 79، ص 2، ج تـاريخ يعقـوبي  ؛ 291ـ   360، ص 1، ج الطبقات الكبـري ؛ 205ـ   245و  182، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 1
  به بعد. 130به بعد و نيز  115و  96، ص 3، ج بريتاريخ ط

2 .﴿ودالْأُخْد ابحلَ أَصقُت  *قُودالْو النَّارِ ذَات  *ودلَيها قُعع مگاه  آن دار [و انبوه]. همان آتش مايه سوزان خندق. مرگ بر آدم؛ ﴾إِذْ ه
  .4ـ  6بروج/  كه آنان باالي آن [خندق به تماشا] نشسته بودند.
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داشتند كه ما در رسالت شما ترديد داريم. در اين  ، اظهار و از سوي ديگر حاضر به پذيرش اسالم نيز نبودند
سورة مبارك آل عمران نازل شد و آنها را به مباهله دعوت كرد. چون مسيحيان خود به  60تا  58حال آيات 

مباهله اعتقاد داشتند، بنا شد براي اثبات حقانيت مباهله كنند؛ يعني هر طرفي در ادعاي خود صادق نباشد، 
ذاب خدا بر او باشد. مسيحيان پيشنهاد مباهله را پذيرفتند، اما با خود گفتند كه بايد ببينيم او با چه لعنت و ع

آيد. در موعد مباهله، مسيحيان نجران ديدند كه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) در حالي  كساني به مباهله مي
آيد و پشت سر او جواني و پشت سر  ش ميكه كودكي را در آغوش و دست كودكي ديگر را در دست دارد، پي

آيند. مسيحيان از مسلمانها پرسيدند كه اينها چه كساني هستند كه محمد   وي نيز بانويي مي
ترين كس نزد آن  وآله) با خود به مباهله آورده است؟ گفتند كه آن بانو دختر او است كه گرامي  عليه اهللا  (صلي

اد وي و آن كودكان هم نوادگان رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) حضرت است و آن جوان نيز پسرعم و دام
ترين كسان خود به مباهله آمده است، از  هستند. نجرانيان وقتي ديدند كه آن حضرت با عزيزترين و نزديك

مباهله سرتافتند و احساس كردند كه در صورت مباهله نابود خواهند شد. پس به رسول خدا 
مانند و  پذيرند، اما بر آئين خود باقي مي عالم كردند كه سيطرة اسالم را برخود ميوآله) ا  عليه اهللا  (صلي

آله) نيز شرايط ايشان را پذيرفت و مسيحيان دهند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و  ساالنه به اسالم جِزيه مي
  1نكرده به ديار خود بازگشتند. نجران مباهله

باهله، حسن و حسين (عليهما السالم)، مصداق نساء، حضرت زهرا بنابراين مصاديق ابناء پيغمبر در آية م
  2عليها)، و مصداق أنفس، اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)، هستند.  اهللا  (سالم

  . تبليغ اسالم در يمن توسط اميرالمؤمنين، علي (عليه السالم)2

را براي تبليغ اسالم به يمن فرستاد. اما پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) در سال دهم، ابتدا خالد بن وليد 
خالد به رغم اينكه مدتي در آنجا بود، نتوانست كسي را مسلمان كند و بازگشت. سپس رسول خدا 

عليه وآله)، اميرالمؤمنين (عليه السالم) را همراه با سيصد تن به اين مأموريت اعزام داشت و به او  اهللا  (صلي
هل يمن، او جنگ را آغاز نكند و ابتدا آنها را به اسالم دعوت كند و سفارش كرد كه در صورت مقاومت ا

به خدا سوگند اگر يك نفر به وسيلة تو «گاه فرمود:  چنانچه اجابت كردند، چيز ديگري از آنان نخواهد. آن
سپس رسول خدا » آن بتابد تا غروب كند.  هدايت شود، براي تو بهتر از هر چيزي است كه آفتاب بر

اي بر سر علي (عليه السالم) نهاد و پرچمي نيز به او داد و روانة اين  وآله) به دست خود عمامه  عليه اهللا  (صلي
  مأموريت كرد.

اميرالمؤمنين (عليه السالم) به يمن آمد. در آغاز برخي از قبايل در برابر او مقاومت كردند و دعوت به 
آنها وارد جنگ شود و سركوبشان كند، اما عموم اعراب اسالم را نپذيرفتند. علي (عليه السالم) مجبور شد با 

                                                

  به بعد. 360، ص 3، ج الميزان؛ 155، ص 1، ج مفيد اإلرشاد؛ 82، ص 2، ج تاريخ يعقوبي. ر.ك: 1
2 .﴿كاجنْ حفَم كاءا جم دعنْ بم يهكُ فنَاءأَب نَا ونَاءأَب عا نَدالَولْمِ فَقُلْ تَعنَ الْعكُماءسن نا واءسن و م نَا وأَنْفُس و كُمتَهِـلْ   أَنْفُسنَب ثُـم م

ه كنـد، بگـو:         پس هركه در اين؛ ﴾فَنَجعل لَّعنَت اللَّه علَي الْكاذبِينَ [باره] پس از دانشي كه تو را [حاصـل] آمـده، بـا تـو محاجـ
خـوانيم؛ سـپس   بياييد پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديـك خـود را فـرا    «

  .61: آل عمران/ »خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. مباهله كنيم و لعنت 
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يمن به سرعت دعوت اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) به اسالم را پذيرفتند و اين افتخار براي آنان ماند كه به 
  1دست آن حضرت مسلمان شدند.

ن منطقه مستقر بايد دانست كه پيش از اعراب، ايرانيهاي مقيم يمن كه از عهد انوشيروان ساساني در آ
اي از رسول خدا  بوده و حاكميت يمن را به دست داشتند، اسالم آورده بودند و سبب آن هم، ديدن معجزه

  (صلي اهللا عليه وآله) توسط بازان، حاكم ايراني يمن، بود.

ه از قطعاً هنگامي كه اميرالمؤمنين (عليه السالم) براي تبليغ اسالم به يمن آمد، با ايرانيهاي مسلمان، ك
سوي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) حاكميت يمن را در دست داشتند، در ارتباط بوده است و شايد هم آنها 

  مقدمات مأموريت آن حضرت را فراهم كرده باشند، اما متأسفانه تاريخ در اين زمينه ساكت است.

  . حجة الوداع3

سران قبايل مختلف مسلمان دعوت كرد به همراه رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) در اواخر سال دهم از 
قبيلة خود، تا آنجا كه مقدور است، براي برگزاري حج آن سال به مكه بيايند. در پي دعوت رسول خدا 

تان عازم حج شدند. رسول خدا اهللا عليه وآله) جمع بسيار زيادي از مسلمانان مناطق مختلف عربس  (صلي
دة زيادي از مردم مدينه، در حالي كه حضرت فاطمة زهرا (سالم اهللا عليها) و اهللا عليه وآله) به همراه ع  (صلي

آله) به د. پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وكردند، عازم مكه ش همسران ايشان آن حضرت را همراهي مي
اميرالمؤمنين (عليه السالم) نوشت كه از يمن بازگردد و در مكه به ايشان ملحق شود. اميرالمؤمنين 

به سوي  السالم) هم، كه مأموريت خود را به انجام رسانده بود، همراه جزية دريافتي از مسيحيان نجران،  ه(علي
آله) پس از ملحق شدن اميرالمؤمنين آمد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)پيغمبر (صلي اهللا عليه و

نشده و حكم آن نيامده بود، به طور  السالم)، به مكه آمد و برخي از احكام حج را، كه تا آن زمان تشريع  (عليه
اي  و سپس در خطابه 2شده به جا آورد كامل براي مردم تبيين كرد و حج آن سال را مطابق اين احكام كامل

سال آينده «آخرين سفارشهاي خود را به مردم بيان كرد و آنها را از رحلت قريب الوقوع خود آگاه كرد و فرمود: 
اين سخن باعث حزن و اندوه مردم شد و آنان، حضرت را به سبب نعمت » رد.شما بدون من حج خواهيد گزا

رسالتي كه براي آنها آورده بود، سپاس گفتند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) پس از انجام مناسك حج، 
  3آهنگ بازگشت به مدينه كرد.

نشيني رسول اكرم . واقعة غدير خم و انتصاب موال اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) به جا4
  (صلي اهللا عليه و آله)

اي به نام غدير  كه به منطقه رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) پس از خروج از مكه و در راه مدينه، همين
  خم، واقع در منطقة عمومي جحفه رسيد، با نزول آية تبليغ متوقف شد:

                                                

، 1، ج اإلرشـاد مفيـد  ؛ 131، ص 3، ج تـاريخ طبـري  ؛ 169، ص 2، ج الطبقات الكبري؛ 290، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 1
  .205، ص 2، ج الكامل؛ 54 ص

  ليه وآله) تنها يك حج كامل، مطابق احكام اسالم انجام داد.. بنابراين بايد دانست كه پيامبر (صلي اهللا ع2
 تـاريخ ؛ 172ـ   189، ص 2، ج الطبقات الكبـري ؛ 833ـ   853، ص 3، ج مغازي؛ 248ـ   253، ص 4، ج السيرة النبويه. ر.ك: 3

  .159، ص 1، ج اإلرشاد مفيد؛ 148ـ  152، ص 3، ج طبري
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﴿يا أَيا أُنْزِلَ إِلَيكلِّغْ مولُ با الرَّسه بِّكن رم  اللَّه و رِسالَتَه لَّغْتلْ فَما بتَفْع إِن لَّم و
يال ي نَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهك ممصرِينَعالْكاف مي الْقَود؛﴾ه  

 ،از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده، ابالغ كن و اگر نكنيرا اي پيامبر، آنچه 
دارد. آري، خدا گروه كافران را  از [گزند] مردم نگاه مي اي و خدا تو را پيامش را نرسانده

  كند. هدايت نمي

در روايات شيعه آمده است كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)، مردم را در غدير خم جمع كرد و خطاب 
د از به من امر شده است كه علي را به جانشيني خود معرفي كنم، ولي من مالحظه كردم و بع«به آنها فرمود: 
، باز مالحظه ﴾و إِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه﴿، خداوند فرمود: ﴾كمن رب بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك﴿سه بار نزول 

ديدم ديگر جاي تأخير و مالحظه نيست و لذا امر خدا را  ﴾منَ النَّاسِ عصمكو اللَّه ي﴿كردم تا اينكه فرمود: 
  گاه اميرالمؤمنين (عليه السالم) را رسماً به عنوان پيشواي مسلمين پس از خود معرفي فرمود. آن» دم.ابالغ كر

اي مفصل دارد كه در آن از باقي گذاشتن كتاب و عترت در ميان  رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) خطابه
؛ »ت أولَي بِكُم من أنفُسكُم؟ألَس«مردم، پس از خود، سخن به ميان آورده است. سپس خطاب به مردم فرمود: 

فَمن كُنت مواله فَعليٌّ «گاه فرمود:  آن» قالوا: بلَي يا رسولَ اهللا«آيا من بيش از خود شما بر شما واليت ندارم؟ 
 رسول خدا» هذا مواله اللّهم والِ من وااله و عاد من عاداه و انْصرْ من نَصرَه و اخْذُلْ من خَذَلَه.

وآله) اين سخنان را در حالي فرمود كه دست علي (عليه السالم) را گرفته و باال آورده بود و او   عليه اهللا  (صلي
» بياييد به علي به عنوان اميرالمؤمنين سالم و با او بيعت كنيد.«گاه فرمود:  كرد. آن را به مردم معرفي مي

خدمت اميرالمؤمنين (عليه السالم) رسيدند و واليت  مردم، در پي فرمان رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) به
  1ايشان را تبريك گفتند و بر او سالم و با او بيعت كردند.

  حوادث سال يازدهم

  ارتحال رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله)

ر رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله)، پس از انجام حجة الوداع و اعالم واليت اميرالمؤمنين (عليه السالم) د
الحجه به اتمام رسيد. با گذشت ماه محرم و در اواخر ماه  ماندة ذي غدير خم، به مدينه بازگشت و چند روز باقي

شد و   اي كه گاهي آن حضرت بستري مي صفر، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به سختي بيمار شد، به گونه
كرد. پيامبر اكرم  اقامة نماز جماعت مأمور مي توانايي اقامة نماز جماعت را نداشت و كسي از اصحاب را براي

(صلي اهللا عليه و آله) ده روز مانده به پايان ماه صفر فرمان داد تا سپاهي فراهم شود و به سوي منطقة موته 
برود، جايي كه سپاه اسالم در سال هشتم از اعراب تابع امپراتوري روم و با حمايت نظامي آن ابرقدرت 

اي را به نام  دهان آن به شهادت رسيده بودند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) ناحيهشكست خورده و فرمان
جرْف، در بيرون مدينه، براي استقرار سپاه تعيين كرد و مردم هم در آنجا فراهم شدند. چون رسول خدا 

                                                

؛ همچنـين پيرامـون   9، ص 1، ج الغـدير ؛ عالمـة امينـي،   164، ص 1، ج فيـد اإلرشاد م؛ 111، ص 2، ج تاريخ يعقوبي. ر.ك: 1
الـدين،   حديث غدير و نزول آيات تبليغ و اكمال در مورد آن، و راويـان حـديث بـه نقـل از منـابع سـني، ر.ك: عالمـه شـرف        

  .251ـ  310، ص 2، ج موسوعة اإلمام علي (عليه السالم)؛ 58و  56، 54هاي  ، نامهالمراجعات
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يشتر نداشت، بر همه سال را كه بنا بر مشهور، هفده سال ب اهللا عليه و آله)، اُسامة بن زيد، جواني كم  (صلي
امارت داد، نارضايتي و اعتراض اصحاب برانگيخته شد. وقتي رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) از نارضايتي آنها 

دار بود، به مسجد آمد و در رد اين منطق كه اسامه سن و تجربة كافي ندارد،  باخبر شد، در حالي كه بيمار و تب
قت و توانمندي خواند نه سن و سال و متخلفان از سپاه اسامه را مورد سخن گفت و اصل را در فرماندهي، ليا

  هاشم، بقيه را موظف به حضور در سپاه او كرد. لعن و نفرين قرار داد و به جز شمار معدودي از بني

سپاه اسامه در آستانة حركت بود كه ناگهان حال رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) وخيم و آن حضرت 
خبر وخامت حال پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) به اردوگاه رسيد. اسامه از جرف به خانة رسول هوش شد.  بي

خدا (صلي اهللا عليه و آله) آمد و در انتظار به هوش آمدن آن حضرت و كسب تكليف مجدد نشست. چون 
تر  فرمود كه هرچه سريعرسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) به هوش آمد و اسامه را باالي سر خود ديد، به او 

اي معطل نماند. اسامه به اردوگاه بازگشت، اما مشاهده كرد كه بسياري از اصحاب  حركت كند و لحظه
اند و چون پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) متخلفان از اسامه  سرشناس، اردوگاه را ترك كرده و به مدينه بازگشته

ا (صلي اهللا عليه و آله) صبر كرد تا آنها به او ملحق شوند، را لعنت كرده بود، وي برخالف دستور رسول خد
گاه حركت كند؛ اما آنها ديگر قصد بازگشت نداشتند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) هنگام ظهر به اعتبار  آن

به كسي بگوييد تا با مردم نماز «اينكه اسامه حركت كرده و همة سرشناسان با او همراه هستند، فرمود: 
و عايشه، همسر پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله)، با اطالع از تخلف پدر خود، بيرون آمد و اعالم كرد » رد.گزا

پيغمبر فرموده است ابوبكر با مردم نماز بخواند. حفصه دختر عمر و همسر ديگر پيغمبر هم بيرون آمد و گفت 
ها با هم هماهنگ بودند. ابوبكر جلو ايستاد و كه پيغمبر فرموده است عمر نماز بخواند. اما به رغم دختران، پدر

عمر به او اقتدا كرد و بقية مردم نيز به تصور اينكه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) امر كرده است، به ابوبكر 
  اقتدا كردند.

هوش شد و مدتي بعد به  مطابق نقل منابع سني، رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) بعد از اين دستور، بي
گفتند: ابوبكر؛ آن حضرت شاد شد و فرمود من را به » خواند؟ چه كسي با مردم نماز مي«وش آمد و پرسيد: ه

مسجد ببريد. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) را به مسجد بردند و او از ديدن اقتداي مردم به ابوبكر خرسند 
  شد و خود نيز به ابوبكر اقتدا كرد!

مرا به «(صلي اهللا عليه و آله) با شنيدن اين خبر به شدت برآشفت و فرمود: مطابق نقل شيعه، رسول خدا 
حضرت علي (عليه السالم) و فضل بن عباس آن حضرت را كمك كردند. در حالي كه رسول » مسجد ببريد.

عليه خدا (صلي اهللا عليه و آله) قادر به قدم برداشتن نبود، ايشان را وارد مسجد كردند و رسول خدا (صلي اهللا 
و آله) جلو رفته و نماز ابوبكر را بر هم زد و خود در محراب قرار گرفت و نماز را نشسته اقامه كرد. مردم هم 

  نماز خود را شكسته و به آن حضرت اقتدا كردند.

رسول اكرم (صلي اهللا عليه و آله) پس از نماز، اين دو تن را به خانة خويش احضار كرد. نقل منابع سني و 
ذكر اين ماجرا به هم شباهت دارد. به روايت فريقين، ابوبكر در برابر سؤال پيغمبر (صلي اهللا عليه و شيعه در 

خواستم يك بار ديگر با شما بيعت و تجديد عهد كرده «آله) از آنها كه براي چه در اينجا حضور داريد؟ گفت: 
خواستم به طور مستقيم جوياي حال  كه نخواستم حال شما را از ديگران بپرسم، بلكه«عمر هم گفت: » باشم.

رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) فرمود كه با اسامه حركت كنيد. اما آنها تخلف كردند و نرفتند. » شما باشم.
پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله) متوجه تخلف آنها شد و چون ديد كه به رغم لعنت كردن متخلفان از سپاه 
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كتْفي (به عنوان كاغذ) و دواتي براي من بياوريد تا چيزي براي شما «ند، فرمود: رو اسامه، آنها بيرون نمي
اي دربارة رسول خدا  سابقه عمر بن خطاب با بر زبان آوردن سخن بي» بنويسم كه هرگز گمراه نشويد.

بين افراد حاضر باعث تشتت » إنَّ الرجلَ لَيهجر«اهللا عليه و آله) مانع آوردن كاغذ و قلم شد و با گفتن   (صلي
  در محضر پيغمبر (صلي اهللا عليه و آله) شد.

هوش شد و پس از آنكه به هوش آمد، سر و صداي آنها هنوز  رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) مجدداً بي
به » شايسته نيست در محضر رسول خدا صداي خود را بلند كنيد، همه بيرون برويد.«باال بود، پس فرمود: 

پس از اين سخناني كه بر زبان آورديد، ديگر نيازي «كه آيا كاغذ و قلم بياوريم؟ فرمود:  ايشان گفته شد
همة شما جز زنان از نزد من «سپس فرمود: » كنم. بيت خود سفارش مي  نيست، اما همة شما را به رعايت اهل

  »خارج شويد.

عايشه بيرون » حبيب من را خبر كنيد.برادر و «آله) فرمود: روز بعد پيغمبر (صلي اهللا عليه ومطابق روايات 
طلبد. ابوبكر وارد شد، اما رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) روي خود را از  آمد و گفت كه پيغمبر ابوبكر را مي

گذاشت. رسول خدا  وي برگرداند. او هم بيرون آمد و گفت كه اگر به من نيازي داشت، در ميان مي
آورد كه پيغمبر اين بار نيز حفصه پدر خود را » حبيب من را خبر كنيد.«د: عليه وآله) مجدداً فرمو اهللا  (صلي
به خدا سوگند «سلمه گفت:  آله) از او هم روي گرداند. بار سوم كه حبيب خود را خواست، امعليه و اهللا  (صلي

  »د.دانيد منظور پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) از حبيب خود، علي است و بايد علي را خبر كر شما مي

سلمه، علي (عليه السالم) نزد پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) آمد. با آمدن علي، زهرا و حسن  با پافشاري ام
را هم از نزد خود بيرون راند و به   و حسين (عليهم السالم) نيز آمدند. رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) زنان

مدتي طوالني پيامبر خدا » من را در آغوش بگير. نزديك بيا و سر«اميرالمؤمنين (عليه السالم) فرمود: 
اهللا عليه و آله) با اميرالمؤمنين به راز سخن گفت. بعدها اميرالمؤمنين (عليه السالم) در پاسخ اين سؤال   (صلي

هزار در از علوم و معارف گوناگون به روي من گشود «كه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) چه فرمود؟ گفت: 
كنايه از اينكه رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) هر آنچه را كه از » شد. ري هزار باب ديگر باز ميكه از هر د

  علوم و معارف گوناگون الزمة امامت بود، در لحظات آخر عمر شريف خود به ايشان انتقال داد.

كه ديدي  مينبه زودي جان از تن من خارج خواهد شد. ه«سپس به اميرالمؤمنين (عليه السالم) فرمود: 
جان من خارج شد و روح من به ملكوت پركشيد، دستي به صورت من بكش و بعد به روي خود بمال و تا 

  »اي، از من جدا مشو. وقتي كه مرا دفن نكرده

پس از اين سخنان رسول خدا (صلي اهللا عليه و آله) در آغوش اميرالمؤمنين (عليه السالم) جان به 
  1ح مطهرش به ملكوت اعلي پيوست.آفرين تسليم كرد. و رو جان
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