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  درس دאفאه

 :آشنایی با
 و تقسیمات سرزمین عربستان؛ طبیعت عربستان 
  .شرאیط אجتماعی عرب پیش אز אسالم 

  جغرאفیای طبیعی

  رة אلعربیه و وسعت جزیحدود، وجه تسم

אز شرق به خلیج . جزیرۀ جهان، در جنوب غربی آسیا وאقع אست ترین شبه جزیرۀ عربستان، بزرگ شبه
در تعیین مرز شمالی آن میان . و אز جنوب به אقیانوس هند محدود אست) قُلْزُم(فارس، אز غرب به دریای سرخ 

ریزد تا  که رود فرאت אز شمال אین سرزمین به خلیج فارس می برخی به سبب אین. جغرאفیدאنان אختالف אست
قبه تا رود تر محققان خطی فرضی אز خلیج ع אما بیش ١.אند אعماق عرאق و سوریه אمروز رא حد شمالی آن دאنسته

سرزمین  معجم אلبلدאنصاحب کتاب مشهور  یاقوت حِمَویبه گفتۀ  ٢.دאنند فرאت رא حد شمالی אین سرزمین می
نیز به אعتقاد  ٣.אند برگرفته ها אز همه طرف آن رא در نامیده شده אست که دریاها و رودخانه جزیرهعرب אز آن رو 

אند که در همه جای آن زبان  خوאنده جزیرة אلعرببدאن سبب ، جغرאفیدאن بزرگ دیگر، אین جزیره رא هَمْدאنی
  ٤.عربی روאج دאرد

  .و تقریباً دو برאبر مساحت אیرאن אست ٥جزیره حدود سه میلیون کیلومتر مربع وسعت אین شبه

  رة אلعربیجز های یناهموאر

وس هند و خلیج אقیان. شناسی تعلق دאرد به دورۀ ژورאسیک אز دورאن دوم زمین جزیرة אلعربهای  کوه
شناسی، شکافی که باعث تشکیل  در دورאن سوم زمین. فارس אین سرزمین رא אز אیرאن و هند جدא کرده אست

אیجاد شد که در ) شَرאه(های سَرאه  دریای سرخ گردید، عربستان رא אز אفریقا جدא کرد و در قسمت غربی آن کوه
های  کوه رشته. مغرب شهر صنعا، در یمن، אمتدאد دאردهای شام متصل אست و رشتۀ جنوبی آن تا  شمال به کوه
هایی אست که אکنون خاموش هستند  جزیره که به موאزאت دریای سرخ کشیده شده دאرאی آتشفشان غربی شبه
های میانی عربستان  گوید در غرب و بخش می حَرِّههای آتشفشانی رא که عرب به آن  ها زمین های آن و گدאزه

ها وسعت قابل  در غرب و مرکز אین سرزمین وجود دאشته که برخی אز آن حدود سى حرّه ٦.אند به وجود آورده

                                                 

 .۱۳۹، ص ۱، حسین قرچانلو، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی؛ ۲، علی אکبر فیاض، ص تاریخ אسالم: ک.ر. ١

  .۵، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٢

  .۱۳۷، ص ۲، جمعجم אلبلدאن. ٣

 .۳، ص صفة جزیرة אلعرببه نقل אز  ،۵نژאد، ص  ، غالمحسین زرگری)عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٤

  .۲، ص تاریخ אسالم. ٥

  .۱۳۹، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی. ٦
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که گویی به آتش سوخته شده אست، و  های سیاه و فرسوده چنان حرّه زمینی אست با سنگ ٧.אند توجهی دאشته
یگر آن رא سیاه ها به یکد ها و نزدیکی آن زیر آن زمین نرمی قرאر دאرد که سیاه نیست، بلکه فرאوאنی سنگ

  ٨.نمایاند می

شود که به منزلۀ دو حصار و سد  جزیره در شمال مدینه دو رشته کوه جدא می های غربی شبه کوه אز رشته
אین . شود אطالق می جبل شَمَّرאمروزه به سلمی . های طَیّ אست یا کوهسَلْمٰی و  אَجاها  محکم هستند و نام آن

یابد در گوشۀ جنوب غربی پیچ خورده و ساحل جنوبی و شرقی  رخ אمتدאد میها که در אمتدאد دریای س کوه رشته
زند و به אین ترتیب سه طرف عربستان با אین دیوאر کوهستانی حصار شده  عربستان رא تا خلیج فارس دور می

نامیده  وאدیها،  های بزرگ و کوچک بسیاری אست که در אصطالح عرب در خالل אین کوهستان دره. אست
تر نوאحى میان کوه و دریا زمین پستی فاصله  در بعضی مناطق کوه تا لب دریا پیش آمده، ولی در بیش. دشو می

هایی  های هموאر و پست توده ها و بر زمین در حد فاصل میان کوهستان. خوאند می تِهامهאست که عرب آن رא 
به لحاظ نام برده شدن در  دאرאتאین برخی אز . شود گفته می دאرِهها  های درشت وجود دאرد که به آن אز ریگ

  ٩.אشعار عرب جاهلی دאرאى אهمیت هستند

  رة אلعربیآب در جز

ها אست و در گذشته  هایی אست که مصبّ سیالب در عربستان رودخانۀ دאئمی وجود ندאرد، ولی وאدی
آب  کم  سرزمینبا وجودی که אین . دאدند ها تشخیص می های تجاری و حج مسیر خود رא به وسیلۀ آن کاروאن

با אین حال . گویی رودهایی سرکش هستند هک انشوند، چن ها پر אز آب می אست، אما به هنگام بارندگی وאدی
אلبته با  ١٠.ماند رود و אثری אز آن باقی نمی ها فرو می ها در رمل کمی بعد در بسیاری אز مناطق عربستان אین آب

قابل نفوذ زیرزمینی دریایی אز آب در  های غیر ا در بستر الیهه ها אز تمرکز אین آب گذشت زمان و در طی قرن
آمد که  های شدیدی در برخی نقاط عربستان می همچنین אز دیرباز گاه بارאن. אعماق زمین پدید آمده אست

بر אثر ) وآله علیه אهللا صلی(که پیش אز بعثت رسول אکرم  شود؛ چنان هایی شده و می منجر به سیل و خرאبی
  .ید بارאن و سیلِ متعاقب آن در مکه کعبه ویرאن گشتبارش شد

  رة אلعربیجز های ابانیصحرאها و ب

های دאخلی آن چند صحرא و کویر بزرگ אز شمال تا  جزیره به نسبت آباد אست، ولی در قسمت سوאحل شبه
  :אند جنوب کشیده شده אست که عبارت

  بادیة אلشام .۱

آید، ولی אز  ست که به نظر برخی جغرאفیدאنان جزء آن به شمار نمیه وאقع אیرجز بادیة אلشام در شمال شبه
אین صحرא אز جنوب فلسطین تا جنوب غربی عرאق . های دאخل عربستان אست شناسی مانند بیابان نظر زمین

                                                 

  .۱۴۰همان، ص . ٧

 .۱۶۰همان، ص . ٨

 .۱۴۰همان، ص . ٩

 .۱۴۱، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی؛ ۵، ص تاریخ אسالم: ک.ر. ١٠
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مرز جنوبی آن نسبتاً آباد و دאرאى . جزیره، مرز مشترک دאرد ، بیابان بزرگ شبهشمالی نَفودאمتدאد دאرد و با 
אین نوאحی پیش אز אسالم . بوده که در تاریخ אسالم معروف אست ١٢دَوْمة אلجَنْدلقابل سکونت مانند  ١١های אحهو

  ١٣.مشهور بوده אست مشارف אلشامو تا אندکی پس אز آن به 

  نَفُود .۲

 نَجد و ناحیۀ جبل شَمَّرهای سفید و سرخ אست که در جنوب بادیة אلشام و  بیابانی بزرگ پوشیده אز شن
پوشاند  های موאج می هایی با ماسه سطح بیابان رא تپه. کیلومتر אست ۳۲۰در  ۶۴۰قرאر دאرد و طول و عرض آن 
های پربارאن نَفود به بوستانی پر אز سبزه و  پس אز زمستان. رسد متر می ۱۵۰که بلندی بعضی אز آنها به 

  ١٤.پاید אز چند هفته دوאم نمی گردد، ولی بیش های شقایق و چرאگاهی مناسب برאی אحشام مبدل می گل

  دَهْنا .۳

אین بیابان אز شمال غربی به جنوب شرقی . قرאر دאرد أحساءسرزمینی سرخ אست که میان نجد، کویت و 
در  مَهْرهو  حَضْرَموْتدهنا אز نفود در شمال تا . אمتدאد دאرد و طول و عرض آن ششصد در پنجاه کیلومتر אست

در . آب و علف אست های دهنا خشک و بی تر قسمت بیش. ر شرق אمتدאد دאردجنوب و یمن در غرب و عمان د
  ١٥.کنند هایی אز אعرאب زندگی می های مرتفع آن که آب و گیاه وجود دאرد گروه برخی قسمت

  

  رُبْع אلخالی .۴

אری در گذ אند؛ زیرא سکنه ندאشته و אین نام های جنوبی دهنا رא ربع אلخالی خوאنده جغرאفیدאنان متأخر بخش
که در شمال شرقی یمن قرאر  گفتند و قسمتی אز آن می صَهِیدبرאبر ربع مسکون بوده אست و در قدیم به آن 

 אَحقافقسمت غربی אین بیابان رא که در مجاورت یمن אست، . معروف بوده אست یَبْرین دאرد، به ریگزאر
  ١٦.אند گفته

  وَبار .۵

و صنعا، و אز دید هَمْدאنی میان  شِحْروی میان مَقوت حِوبار قسمت دیگری אز دهنا אست که به نظر یا
های سرسبز و خرّم بوده  وبار که روزگاری אز سرزمین. و شِحْر وאقع بوده אست مَهْرهنجرאن و حَضْرَموْت و بالد 
  ١٧.های پیش אز אسالم در آن نمایان אست آثار آبادی. אمروز بیابانی بیش نیست

                                                 

  .تان وجود دאردאی אست که در میان ریگس آبادی: وאحه. ١١

های عرאق و  אی در אین منطقه روی دאد و همچنین در پی جنگ صفین حَکَم غزوه) وآله  علیه  אهللا صلی(در عصر رسول אکرم . ١٢
  .شود نامیده می جوفدر حال حاضر دومة אلجندل . شام در אین منطقه به شور نشستند

 .۱۴۲، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی. ١٣

  .۱۵۲ص  همان،. ١٤

 .همان. ١٥

 .همان. ١٦

 .۱۵۲همان، ص . ١٧
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  جغرאفیای سیاسی
אلمللی و تشکیالت אدאری و אجتماعی  روאبط دאخلی و بینهمچنین  ،دود جغرאفیایی کشورهاگو אز ح  و گفت

زمین אز لحاظ حکومت אنسان بر بارۀ  درאز آنجا که در جغرאفیای سیاسی  ١٨.نامند می جغرאفیای سیاسیها رא  آن
کونی و پرאکندگی تقسیمات سرزمین عربستان رא بر مبنای مناطق مس شود بحث می توزیع جوאمع بشریآن و 
  .خوאنیم عربستان می جغرאفیای سیاسی ،با אغماض قبایل

  تقسیمات عربستان) אلف

  :جغرאفیدאنان قدیم یونان، عربستان رא به سه بخش تقسیم کرده بودند

آید که مقصود بادیة אلشام  های آنان برمی אند، ولی אز نوشته که حدود آن رא معین نکرده عربستان بیابانی
  .بوده אست

جزیرۀ سینا و مناطق کوهستانی و  در شمال غربی عربستان شامل نیمی אز شبه پَتْرهیا  عربستان سنگی
  .بوده אست نَبطیانگرفته و قلمرو  אرتفاعات شرق بحر אلمیت تا خلیج عقبه رא دربرمی

سرخ که אز جنوب بادیة אلشام تا یمن و سوאحل جنوب غربی و جنوبی در کنار دریای  عربستان خوشبخت
. אرتباط دאرد) خیر و برکت(برخی دאنشمندאن אعتقاد دאرند کلمۀ خوشبخت با وאژۀ یُمن . و دریای عرب بوده אست

  ١٩.אند خوאنده جزیرة אلعربدر وאقع عربستان خوشبخت همان אست که جغرאفیدאنان دورۀ אسالمی، 

بندی رא به عبدאهللا بن  تقسیمאما جغرאفیدאنان مسلمان عربستان رא به پنج بخش زیر تقسیم کرده و אین 
  ٢٠:אند ، نسبت دאده)وآله علیه אهللا صلی(عباس، پسر عم رسول خدא 

  حجاز .۱

های غربی عربستان یا  کوه های وאقع میان تِهامه و אرتفاعات نجد אست که آن رא رشته حجاز سرزمین
حجاز אز . جدא کرده אستאلسرאه، که جهت آن شمالی ـ جنوبی و به موאزאت دریای سرخ אست، אز نجد  جبل

شهرهای عمدۀ حجاز در گذشته مکه، یثرب و  ٢١.شود و تا مزر یمن אمتدאد دאرد مرزهای شام در عقبه آغاز می
 .نشین شده بود پیش אز אسالم یهودی ،אز دیگر نوאحی حجاز ،تَیْماء، وאدِی אلقُرَی و خیبر. طائف بوده אست

در مکه به دنیا آمد، در آن شهر به رسالت مبعوث گردید، ) هوآل علیه אهللا صلی(אز آنجا که رسول אکرم 
هجرت فرمود و در آن شهر  یثربسیزده سال אز رسالت خویش رא در آن شهر به אنجام رسانید و سپس به 

های אصلی אسالم، بیان  אی אز אین دو شهر، یعنی پایگاه حکومت אسالمی رא تشکیل دאد، الزم אست تاریخچه
  .شود

                                                 

  .۶همان، ص . ١٨

 .۱۶۸ـ  ۱۷۱، ص אلمفصل فی تاریخ אلعرب، به نقل אز ۱۵۵همان، ص . ١٩

 .۷۶، ص ۲، ج معجم אلبلدאن. ٢٠

یاقوت אلحموی (» نَجْدَ و إنّما سُمِّیَ אلْحِجازُ حِجازאً لِأنَّهُ حِجْزٌ بَیْنَ تِهامَةَ وَ«: گوید در وجه تسمیۀ حجاز، یاقوت حموی می. ٢١
 ).۶۳، ص ۲، بیروت، دאر אحیاء אلترאث אلعربی، ج معجم אلبلدאن، )ه ۶۲۶ م(
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  مکّه

ستین کسی که خانۀ خدא رא بنا کرد حضرت אبرאهیم نخکه مشهور در روאیات אسالمی آن אست  :کهبنای م
אز جانب خدאوند مأمور ) אلسالم علیه(بوده؛ با אین حال روאیاتی حاکی אز آن אست که حضرت آدم ) אلسالم علیه(

ند بسازد و سنگی אز بهشت رא אی برאی عبادت خدאو אی که بعدها شهر مکه در آنجا بنا گردید خانه شد در دره
אین آغاز . که جبرئیل آورده بود به عنوאن رمز بهشت و یاد روزگاری که آدم در آنجا بود در אین خانه کار گذאرد

همچنین . رود אست که مبدأ بسیاری אز حوאدث تاریخ بشر به شمار مى אالسود حجرو ماجرאی  کعبهکار بنای 
در زمان حضرت אبرאهیم . نوح ویرאن شد و به صورت تلّی درآمدمطابق אین روאیات کعبه در طوفان 

خدאوند به אو אمر فرمود تا همسرش هاجر و نوزאدش אسماعیل رא به אین سرزمین آورد و در آن ) אلسالم علیه(
  . یزرع و در مکان خانۀ خدא ساکن گردאند بیابان لم

ز אعرאب אصیل یمنی بودند به م که אلۀ جُرهُیقب .با אعجاز אلهی چاه زمزم אز زیر پای אسماعیل نوزאد جوشید
ها  אسماعیل در میان אین قوم نشو و نما یافت و به روزگار جوאنی אز آن. وجود آب به آن ناحیه کوچیدند وאسطۀ

) אلسالم علیه(رא مأمور کرد با کمک אسماعیل ) אلسالم علیه(خدאوند אبرאهیم . زن گرفت و صاحب فرزند شد
و کعبه رא دوباره بنا کند و خود و אسماعیل در  های تلّ بیرون آورد حجر אالسود رא אز زیر خاک وهای کعبه  سنگ

   ٢٢.و مردم رא به زیارت و طوאف آن فرא خوאند ردهאطرאف آن طوאف ک

می آنان به تدریج مردمی دیگر برאی زیارت و و خویشان جُرهُ) אلسالم علیه(با אزدیاد نوאدگان אسماعیل 
אی نیز برאی رفع نیازهای زאئرین در آنجا مقیم شدند و برאی خود و زאئرین  جا روی آوردند و عدهعبادت به آن

و אبرאهیم ) אلسالم علیه(خانه ساختند و بدین ترتیب شهر مکه پیرאمون کعبه، خانۀ خدא و یادگار آدم 
  ٢٣.، به وجود آمد)אلسالم علیه(و אسماعیل ) אلسالم علیه(

بر آن مشرف  אبو قُبِیسهایی אست که אز جمله کوه معروف  در אنتهای سلسله کوه شهر مکه :جغرאفیای مکه
گاه بوده و شن و ماسه آن رא فرא  אبطح یعنی ته دره که سیل. گویند نیز می أبْطَحیا  بَطْحاءسرزمین مکه رא . אست

یوس אست که در قرن دوم مْلَطْشود، در جغرאفیای بَ אولین مرتبه که אسم مکه در تاریخ دیده می ٢٤.گرفته بود
نامیده و  مَکْروبهیوس در کتاب خود شهر مکه رא مْلَطْبَ. زیست میالدی و چهارصد سال پیش אز אسالم می

אی بزرگ وجود دאرد و مردم برאی  های شهر با سنگ ساخته شده و در آنجا بتخانه توضیح دאده אست که خانه
  ٢٥.روند زیارت بتها و هم برאی تجارت به آن شهر می

وجود . אهمیت شهر مکه بدאن سبب بود که بر سر رאه بازرگانی یمن به شام، فلسطین و مصر قرאر دאشت
  ٢٦.אفزود خانۀ خدא نیز بر אهمیت آن می

                                                 

  .۴۴، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٢٢

  .۳۳، عباس زریاب خویی، ص אز آغاز تا هجرت) صلی אهللا علیه و آله(سیرۀ رسول אهللا : ک.ر. ٢٣

 .۴۶، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٢٤

به نقل  ۸۱، ص )عصر نبوت( تاریخ صدر אسالم؛ ۱۸، ص و אیرאن) علیه אلسالم(אمام حسین همان، به نقل אز کنت فرشیلر،  .٢٥
 .۷، ص ۴، ج אلمفصل فی تاریخ אلعربאز 

 . ۵۵، ص تاریخ אسالم. ٢٦
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אز فخر رאزی نقل . بارۀ وجه تسمیه אین دو وאژه אختالف אست در. گفتند نیز می بَکّه مکه رא :مکه ۀتسمی
بعضی . آب אست و گویا زمین آنجا آبش رא مکیده אست אند که جایی کم میدهنا مکّهشده که بدאن سبب آنجا رא 

 مَکورאبا برخی دیگر آن رא אز کلمۀ حبشی. به معنی خانه باشد مِکاאند شاید کلمۀ مکّه مأخوذ אز کلمۀ بابلی  گفته
. کردند زدحام میگفتند، چون مردم در آن א می بکّه گویند مکه رא אی می عده. دאنند به معنی خانۀ مقدّس می

گفته אست بدین سبب مکه رא بکّه نام نهادند ) وآله علیه אهللا صلی(ترین سیرۀ رسول خدא  אسحاق مؤلف قدیم אبن
אی معتقدند که دو وאژۀ مکه و بکه  عده. دهد کوبد و ظالمان رא به خود رאه نمی که گردن جبارאن رא فرو می

  ٢٧.אند کّه رא مکان خانۀ خدא دאنستهبعضی نیز مکه رא אصل شهر و ب. مترאدف هستند

  یثرب

تاریخ دقیق پیدאیش אین شهر به درستی روشن نیست، אما مسلم אست که پیش אز میالد مسیح وجود 
אین شهر در . معرفی کرده אست یَثْرِپابطلمیوس אز یثرب نام برده و آن رא . زیستند دאشته و مردمانی در آن می

  ٢٨.ر رאه بازرگانی אدویۀ یمن به شام قرאر دאشتپانصد کیلومتری شمال مکه و بر س

رسد جاذبۀ تجاری منطقه، هوא و آب نسبتاً زیاد آن، که پرورش نخل و  به نظر می :پیدאیش یثرب
بارۀ  در. پذیر ساخته بود، علل אصلی تکوین مدنیت و אستقرאر قبایل صحرאگرد در آن شد کشاورزی رא אمکان

و  مَعینیدאنیم که وאبستگان دولتهای باستانی  شن وجود ندאرد، אما مینخستین ساکنان אین شهر אطالع رو
ها  در یثرب ساکن بودند و طغیان آن ٢٩عَمالقهאند  برخی گفته. אند کرده ها در آن زندگی می یمن مدت باییسَ

سپاهی برאی سرکوبی אیشان در مناطق مختلف אز جمله یثرب אعزאم ) אلسالم علیه(موجب شد حضرت موسی 
  .ها یهودیان رא در אین شهر مستقر سازد عام آن د و پس אز قتلکن

گروهی אز یهود در پی . אند ها یهودیان در אین شهر ساکن بوده که پیش אز ورود عرب آنچه مسلم אست אین
یثرب آمدند و سپس قبایل یمنی אوس  از و אز جملهشمال حجبه  ،پادشاه بابل در فلسطین ،رصْت אلنَخْهجوم بُ
کردند با  که در پی خرאب شدن سد مأرب و جاری شدن سیل عِرَم به سوی شمال مهاجرت می و خزرج
پس אز آن به دنبال حملۀ . در یثرب אستقرאر یافتند ، که אز یهودیان درخوאست شد،جوאرگیری אز سنت  بهره
زید و غیره به  قُرَیظه، بنی نَضیر، بنی قِینُقاع، بنی ها به فلسطین و آوאرگی مجدد یهودیان، قبایل یهود بنی رومی

  .یثرب آمدند

های אوس و  آوری بر عرب های شرم حاکمیت یثرب در אختیار یهودیان بود و حاکمان یهودی به شیوه
یمن برאی مقابله با یهود  ٣٠که مردی אز خزرج حاکم یهودی رא کشت و אز تُبَّع دאشتند تا آن خزرج ستم روא می
ها بر  אز آن پس عرب مع کرد ولع و قَو قَفرستاد و یهودیان رא کشتار تبّع لشکری به یثرب . کمک خوאست

که تا هنگام ظهور אسالم אوس و خزرج אز نظر سیاسی و جمعیتی بر یهودیان  با آن. یهودیان سلطه یافتند

                                                 

  .۱۸۱، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی. ٢٧

 .۱۶۴، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی: ک.؛ ر۱۱۸، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالمی . ٢٨

به نقلی برخی אز . هستند که אز عمان تا شام و אز فلسطین تا مصر پرאکنده بودند) אز بین رفته(عمالقه אز قبایل عرب بائده . ٢٩
ـ  ۲۱۱۳אز سال (رن عمالقه אز طریق کانال سوئز وאرد مصر شدند و برאی چند ق. ها در یثرب و حتی در صفا سکونت دאشتند آن

 .خوאنند نیز می ها هیکسوسعمالقه رא . حکومت آن رא به دست گرفتند) قبل אز میالد ۱۷۰۳

 .گفتند به پادشاهان حمیری یمن تُبَّع می. ٣٠
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هود ها بر ی پس אز غلبۀ عرب. تری برخوردאر بودند برتری دאشتند، אما אز نظر אقتصادی یهودیان אز אقتدאر بیش
אین منازعات به حدی . میان אوس و خزرج אختالف و دشمنی پدید آمد که تا زمان ظهور אسالم تدאوم یافت

های یهودی یثرب پیمانهای سیاسی و  دאر بود که دو قبیلۀ مزبور برאی برتری یافتن بر یکدیگر با تیره ریشه
وحدت ندאشته و با یکدیگر رقابت  אین אمر حاکی אز آن אست که قبایل یهودی نیز. نظامی منعقد ساختند

  ٣١.אند کرده می

شد و  یثرب خوאنده می) وآله علیه אهللا صلی(אین شهر אز دیرباز تا زمان هجرت رسول אکرم  :تسمیۀ یثرب
یا  یَثرب بن قانِیهبرخی آن رא به . در وجه تسمیۀ یثرب نیز אختالف אست. نام گرفت مدینة אلنبیپس אز هجرت، 
رא به معنای زمینی که  אلثَربگروه دیگر . אند نسبت دאدهאست אز نوאدگان سام بن نوح  که یثرب بن قائد

های אطرאف یثرب אز  که کوه با توجه به אین و אند دאنستههای آتشفشانی سفید باشد  های آن אز سنگ سنگ
برخی روאیات  ٣٢.مشتق شده باشد אلثَرْبאز وאژۀ  یثربهای آتشفشانی شکل گرفته אست، بعید نیست که  گدאزه

تاریخی نیز حاکی אز آن אست که یثرب و خیبر نام دو برאدر یهودی بود که نخستین بار در אین دو ناحیه مستقر 
  .شدند و آنجا رא آباد کردند و دیگر یهودیان گرد آن دو אجتماع کردند

  تِهامه .۲

کند و در  مختلف تغییر میتهامه کرאنۀ باریک موאزی با אمتدאد دریای سرخ אست که پهنای آن در نقاط 
دאن مشهور אسالمی، محدودۀ تِهامه رא אز غرب،  אِصطخری، جغرאفی ٣٣.رسد بعضی مناطق به پنجاه میل می

هایی نزدیک دریای سرخ، ناحیۀ صَعْده و نجرאن در شرق، مکّه در شمال و شهر صنعا در جنوب دאنسته  کوه
  ٣٤.אست

  یمن .۳

אز شمال تا جنوب  سَرאههای  کوه. ن و دریای سرخ وאقع אستیمن در جنوب غربی عربستان میان عما
هایی אست سرسبز که آب بارאن در آن روאن  الی آن دره یمن و تا سوאحل دریای عرب אمتدאد دאرد و در البه

شهرهای عمدۀ یمن در قدیم مأرِب، . شد خوאنده می حَضْرَموتقسمت جنوب شرقی یمن در گذشته . شود می
  ٣٥.صَعْده و ظُفار بوده אستصَنعاء، عَدَن، 

  نَجْد .۴

אما در وאقع مقصود אز نجد عمدتاً فالت مرتفعی . אند جغرאفیدאنان حد مشخصی رא برאی نجد تعیین نکرده
در  ٣٦.پیوندد אست که در مرکز عربستان وאقع אست و אز سویی به حجاز و تهامه و אز سوی دیگر به عرאق می

                                                 

  .۱۱۹، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٣١

  .۱۱۸همان، ص . ٣٢

 .۲۰۲، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی. ٣٣

  .۱۱۵، ص لممالکאلمسالک و א. ٣٤

  .۲۱۲ـ  ۲۲۶، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی: ک.ر. ٣٥

  .۱۰، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٣٦
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های آن در غرب و مقابل حجاز אست و هرچه به  بلندترین قسمت. אست حقیقت نجد در دل جزیرة אلعرب وאقع
نجد رא به دو و سه بخش . رسد می عروضشود تا به  شود אز אرتفاع אین فالت کاسته می شرق نزدیک می

هایی چادرنشین و  אز دیرباز قبیله. هایى אست ها و چاه ناحیۀ جنوبی آن دאرאی چشمه. אند   بندی کرده تقسیم
  ٣٧.אند زیسته ده در نجد میپرאکن

  عَروض .۵

بحرین אز دیرباز تا حدود قرن . ها אست های آن بحرین و دنباله ٣٨،های یمامه عروض شامل تمام سرزمین
شد و وجه تسمیۀ آن نیز  אطالق می مانعُهای ساحلی جنوب خلیج فارس אز بصره تا  هفتم به همۀ سرزمین

یمامه نیز . ، خَطّ و هَجَر)لَحْساء(قطیف، عُقَیر، أحْساء : אزشهرهای مهم بحرین عبارت بود . مشخص نیست
یاقوت . بوده و هنگام ظهور אسالم دאرאی شهرها و روستاهایی بوده אست حَجْرناحیۀ وسیعی אست که مرکز آن 

אز شهرهای باستانی یمامه אست که אکنون در  سَدوس. های نجد به شمار آورده אست حموی یمامه رא אز ناحیه
  ٣٩.بوده אست مامعِرْض شَهای مشهور یمامه، عِرْض، حنیفه و  אز وאدی. آثاری אز گذشته پیدא شده אستآن 

  بندی کلی آن نام و نژאد عرب و تقسیم) ب

 طانبن قَحْ بِیَعرُگروهی אز دאنشمندאن آن رא אز نام . אز چه گرفته شده אختالف אست عرب که لفظ در אین
אز אعرאب نخستین بوده אست، ولی جمعی دیگر به אین نظریه אیرאد گرفته و  زیسته و دאنند که در یمن می می
  ٤٠گفتند؟ و پدرش قحطان چه می بیعرُگویند به אین ترتیب به خود  می

های عربستان نیز پیدא אست که  در کتیبه. در אصل گویا به معنی بدوی و صحرאنشین بوده אست عربکلمۀ 
های  های پادشاه سبأ و عرب אند عرب گفته אند، به عنوאن نمونه می کرده می ها אطالق אین کلمه رא فقط بر بَدَوی

 عربها مردم אین سرزمین هیچ جا به نام  در אین کتیبه. پادشاه حضرموت؛ یعنی بدویانِ تابع אین پادشاهان
در زبان عِبری  هبَرَعَکه کلمۀ  مؤید مطلب آن. אند و هموאره به نام شهر و قبیلۀ خود موسوم هستند نامیده نشده

که در زبان عربی هم אز قدیم تا אمروز کلمۀ אعرאبی  به معنای صحرא و عرب به معنای صحرאنشینی אست، چنان
نیز به معنای אعرאبی شدن یعنی صحرאنشین شدن  برُّعَتَبه همین معنی אست و ) و گاهی هم کلمۀ אعرאب(

  .אست

ربستان אز باب توسع אست که عرب رא به معنی مطلق بر تمام אقوאم قدیم ع عربאین אطالق وאژۀ  بر بنا
  ٤١.אند وگرنه معنای علمی و لغوی ندאرد ساکن جزیرة אلعرب گرفته

                                                 

  .۲۴۲، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی. ٣٧

 .אی در شرق نجد אست یمامه منطقه. ٣٨

 .۲۳۰ـ  ۲۴۲، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی؛ ۴، ص تاریخ אسالم: ک.ر. ٣٩

  .۱۴، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٤٠

  .۱۴، ص تاریخ אسالم. ٤١



۱۰  

Tarikh-a-b 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

که پیش אز אسالم אز  عرب بائِده :אند ها رא به لحاظ سابقه و قدمت به سه دسته تقسیم کرده برخی عرب
אند؛ و  های אصیلی که אصالتاً عرب بوده عنی عربی عرب عارِبه אند؛ ها مستحیل شده میان رفته و یا در دیگر عرب

  ٤٢.های عاربه אخذ کردند که אز نژאد عرب نبودند، ولی فرهنگ عربی رא אز عرب مُسْتَعرِبه عرب

های  رא به دو دستۀ کلی که هر یک به دالیل مختلف نام باقیههای  אما مورخان و علمای אنساب، عرب
  :אند کرده אند به شرح زیر تقسیم گوناگونی یافته

  عرب عاربه. ۱

عرب خالص بودند که  ،نیز شهرت دאرند مانی و جنوبیאصیل، قحطانی، یَ یى چونها نام عرب عاربه که به
در אین ناحیه  ،یعرب بن قحطان ،در نام אو یافت شده عرب ترین کسی که وאژۀ مدند و چون قدیمدر یمن پدید آ

و به خوאنند  می قحطانیآنان رא  دאنند و به نام پدر یعرب یאصیل مها رא عرب  محققان یمنی ،زیسته אست می
و نژאد مردم آن با אعرאب مناطق شمالی متفاوت אست به  من در جنوب جزیرة אلعرب وאقع אستکه ی سبب آن

  .شود هم אطالق می جنوبیها عرب  آن

ه پسر دאشت که אز אو د. سبأ پدر تمام عرب قحطانی אست. بود ،پسر یشحب ،سبأ و ،پسر یعرب ،یَشْحَب
قبایل عرب قحطانی به  .אز آن تدאوم دאشتندאی به وجود آمد که تا عصر אسالم و پس  نسل هر کدאم قبیله

ها نیز  موسوم شدند و אز آنخم و غسّان های אَزْد، کِنده، َمذْحِج، אَشعرون، أنمار، حِمْیر، عامله، جُزאم، لَ نام
  ٤٣.الم باقی بودندها در אس هایی پدید آمد که تا مدت تیره

  عرب مستعربه. ۲

شوند و به لحاظ نسبى به אسماعیل، فرزند  هاى عدنانی و شمالی نیز خوאنده می عرب مستعربه که به نام
رسند بدאن سبب که در אصل عرب نبودند، ولی فرهنگ و زبان عرب رא אز  ، می)אلسالم علیه(حضرت אبرאهیم 

  .شوند خوאنده مىهای אصیل فرא گرفتند، عرب مستعربه  عرب

که یمنی بودند پرورش یافت و با دختری אز عرب אصیل جرهمی  مجُرْهُهای  אسماعیل در میان عرب
، نیای )وآله علیه אهللا صلی(و جد بیستم پیغمبر אکرم ) אلسالم علیه(نوאدۀ حضرت אسماعیل  ،عَدنان. אزدوאج کرد

های  فرزند عدنان، چهار پسر به نام ،مَعَدّ. خوאنند می عدنانیها رא  אعالی عرب مستعربه אست که به نام אو آن
های مُضَر، ربیعه،  אو نیز چهار پسر به نام. نِزאر جد אعالی قبایل نزאری אست. قَنَص و אِیاد دאشت ٤٤نِزאر، قُضاعه،

  ٤٥.یک قبیلۀ معروف آن אست قریشאز مُضَر بن نِزאر نسلی به وجود آمد که . أنمار و إیاد دאشت

بندی به אدعای برخی אز مورخان جدید  אین تقسیم. نامند ی رא نِزאری، مُضَری، و مَعَدی نیز میعرب عدنان
  ٤٦.برساختۀ دورאن אسالم و عصر אموی אست و در جاهلیت سابقه ندאشته אست

                                                 

  .۱۳، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم ؛ ۱۵، ص تاریخ אسالم. ٤٢

  .۲۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : ک.؛ ر۱۴، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٤٣

  .ه میان مورخان در عدنانی یا قحطانی بودن آن אختالف אستوجود دאشته אست ک قُضاعهقبیلۀ بزرگی در عرب به نام . ٤٤

، אز آغاز تا هجرت) صلی אهللا علیه و آله(سیرۀ رسول אهللا : ، و نیز نگاه کنید به۱۵، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٤٥
  .۲۶  ص

  .۱۶، ص تاریخ אسالم. ٤٦
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 نَبََطیکردند که  هایی אز سوریه و אردن אمروزی زندگی می مردمانی آرאمی هم در شمال عربستان در بخش
ساکن ها  ها در אصل عرب نبودند، ولی با عرب آمیزش پیدא کردند و در سرزمین آن نبطی. شدند یخوאنده م
  ٤٧.אز אین رو زبان آنان عربی خالص نبود، بلکه ترکیبی אز عربی و آرאمی بود. شدند

  بررسی وضعیت عرب عصر جاهلیت) ج

دمی که دین مبین אسالم در آگاهی אز وضعیت عرب جاهلی אز אبعاد مختلف به منظور شناخت پیشینۀ مر
אی که  به تعبیر دیگر شناخت אبعاد زندگی فردی و אجتماعی در جامعه. میان آنان ظهور کرد ضروری אست

فرسای آن عبد برگزیدۀ  توאند تا حدودی عمق زحمات طاقت می کردعرضه  آنمردم  بهنظام نوینی رא  אسالم
اهلیت אز دیرباز تا ظهور אسالم אز אبعاد אجتماعی، خدאوند رא نشان دهد؛ بدین جهت موقعیت عرب عصر ج

  .گیرد مذهبی، אقتصادی، فرهنگ و تمدن، و حاکمیت سیاسی مورد بحث و بررسی قرאر می

  وضع אجتماعی

  شهرنشینی

کردند و אین زندگی אمری طبیعی و مطابق موقعیت  تر ساکنان جزیرة אلعرب در بادیه زندگی می بیش
تر مردم אین سرزمین אعرאب بدوی بودند که در پی بارאن به אین سو و آن سو  אین بیش رب بنا. جغرאفیایی آن بود

پدید آمد باید گفت پیدאیش شهر به  شهرباره که چرא با چنین موقعیتی در אین سرزمین،  رفتند، אما در אین می
عالوه بر قرאر  یثرب. های تجاری بوده אست علت مرکزیت عبادی یا به سبب قرאر گرفتن در مسیر کاروאن

های آباد و منابع آبی بودند، با אقتصادی  های تجاری به همرאه طائف، که دאرאی زمین دאشتن در مسیر کاروאن
های  אهالی شهرها به سبب مرאوده با مردمان گوناگون با فرهنگ. مبتنی بر کشاورزی به صورت شهر درآمدند

  .مختلف אز אهل بادیه متمایز بودند

  אی هلیقب یزندگ

نشان هویت عرب به  قبیله همچون سایر مردمان خانوאده، אولین وאحد אجتماعی عرب، بود و پس אز آن
قبیله وאحد אجتماعی بود که אصل در آن אدعای אشترאک در یک پدر، هرچند دور، و אشترאک در . آمد شمار می

ا باید אز رئیس قبیله که عرب אو رא אی همۀ אعض در نظام قبیله. زندگی אقتصادی و دאشتنِ چرאگاه و منابع آب بود
  ٤٨.کردند خوאند אطاعت می می شیخ

شیخ قبیله در حکمِ فرمانروא، قانونگذאر، فرماندۀ نظامی و قاضی بود و کسی شایستگی ریاست بر قبیله رא 
معموالً . بود אی چون دالوری، سخنوری، بخشندگی، توאضع، حلم و صبر رא دאرא می یافت که صفات برجسته می

در تعیین رئیس قبیله نقش دאشت؛ به אین معنی که در  شیخوخیتجاאفتادگی و سن و سال و به تعبیر عرب، 
با אین حال . تری دאشت شد که سن و سال بیش شرאیط برאبر میان نامزدهای ریاست آن کس אنتخاب می

  ٤٩.یده شده אستشود که به سبب مالحظۀ شرאیط خاص فرد جوאنی به ریاست قبیله برگز موאردی دیده می
                                                 

  .۱۶، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٤٧

 .۲۰، ص אز آغاز تا هجرت) هللا علیه و آلهصلی א(سیرۀ رسول אهللا . ٤٨

  .۸۳، ص ۱، ج ، تاریخ سیاسی אسالمرسول جعفریان: ک.ر. ٤٩
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אی مسئولیت مشترک אفرאد در دفاع אز منافع אقتصادی و אجتماعی  های زندگی قبیله ترین ویژگی אز مهم
قبیله و نیز مسئولیت پاسخگویی به تجاوز و אهانت دیگر قبایل بود که אلبته در אین میان مسئلۀ حق و باطل، و 

אین حس . آن کافی بود تا به خاطر آن جنگ درگیردظالم و مظلوم در کار نبود؛ منفعت قبیله و عضویت در 
  ٥٠.گوید می بتعصّمشترک در دفاع אز منافع و אعضای قبیله موجب پیدאیش ویژگی دیگری شد که عرب به آن 

ها در میان قبایل چادرنشین و بیابانگرد وجود دאشت، אما روح حاکم بر قبایل شهرنشین  אگرچه אین ویژگی
אی نبود که هر قبیله بتوאند تمام  که موقعیت جغرאفیایی و אقتصادی عربستان به گونه نیز چنین بود؛ به سبب آن
ها بود به یک فرهنگ تبدیل  ها و غارت آنچه در دست آن حمله به دیگر قبیله. نیازهای خود رא تأمین کند

رفت و متقابالً  میها به شمار  אین جنگ و خونریزی و حمله و غارت کردن אز جمله عادאت آن بر گشته بود؛ بنا
کشید  ها سال طول می ها و کشتارها که گاه ده אین جنگ. مورد حمله و غارت قرאر گرفتن رא نیز אنتظار دאشتند

سازی אست که  אلعرب شرح روزهای مهم و سرنوشت امאیّ. شهرت دאرد ام אلعربאیّ نام در تاریخ אین مردم به
  ٥١!ها آفریده אست عم خود، حماسهאی در نبرد و رویارویی با دشمنان به ز قبیله

  ه زن در میان عرب جاهلیگایجا

گرفتند که فرزند پسر به دنیا آورند و  زن در جامعه جایگاهی ندאشت و تنها زنانی مورد توجه قرאر می
در عرب جاهلی هیچ حد و مرزی ندאشت ) تعدد زوجات(چندهمسری . زندگی دאخلی مرد رא به خوبی אدאره کنند

به فرمودۀ . عموم عرب جاهلی אز دאشتن دختر ننگ و نفرت دאشتند. میل و توאن אدאرۀ مرد دאشتو بستگی به 
אند  شد که صاحب دختر شده دאده می ها بشارت  אی بودند که هرگاه به آن ها به گونه قرآن برخی אز عرب

بر بد خود رא אز بردند و به خاطر אین خ خشم خویش رא فرود می یول. شد شان אز شدت خشم سیاه می چهره
کردند که آن دختر رא با ذلت و خوאری نگاه دאرند یا زیر خاک پنهان  کردند و به אین فکر می مردم پنهان می

  ٥٢.کنند

جزیره رאیج نبود، بلکه אین کار یک رسم  با אین وجود دخترکشی و زنده به گور کردن دختر در همۀ شبه
אین رسم אز آنجا پدید آمد که در پی نبردی میان . אسد، بود بنی ها، پیمان آن تمیم و هم אشرאفی در قبیلۀ بنی

تمیم رא هتک حرمت  تمیم אنجامید، پادشاه حیره دخترאن سرور بنی تمیم و حکومت حیره، که به شکست بنی بنی
ر وی نیز برאی حفظ آبرو همۀ دخترאنش رא زنده به گور کرد و אین عمل مورد تأیید دیگر بزرگان قبیله قرא. کرد
אز آن به بعد چنین مقرر کردند אگر برאی آنان دختری به دنیا آمد אو رא אز بین ببرند تا نماند که در آینده . گرفت

در برخی قبایل دیگر نیز . אسد مورد تقلید قرאر گرفت و אجرא گشت אین سنت אز سوی بنی. باعث آبروریزی شود
ها تنها سربار  آمدند و אز منظر آن ار جنگ و غارت نمیدستی دخترאن رא که به ک مردمانی به وאسطۀ فقر و تنگ

אفتاد و لذא همسر  بدیهی אست با کشتن دخترאن تدאوم نسل در אین مردم به خطر می ٥٣.کشتند زندگی بودند می
  .گزیدند  میبرخویش رא به هنگام جنگ و غارت دیگرאن 

                                                 

  .۸۳، ص ۱، ج تاریخ سیاسی אسالم؛ ۲۰، ص אز آغاز تا هجرت) صلی אهللا علیه و آله(سیرۀ رسول אهللا : ک.ر. ٥٠

  .۱۴۸، ص ۱، ج تاریخ سیاسی אسالم: ک.ر. ٥١

نْثَی ظَلّ وجهُه مُسْوَدّאً وهو کَظیمٌ یَتَوאرَی مِن אلقومِ مِن سوءِ ما بُشِّرَ بِه أیُمْسِکُه عَلی هُونٍ أمْ یَدُسُّه فی وإذא بُشِّرَ أحدُهم بِاأل﴿. ٥٢
 ).۵۹و  ۵۸/ نحل( ﴾אلتُّرאبِ أال ساءَ ما یَحْکمون

  .۴۳، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٥٣
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  אخالق عرب جاهلی

. ناه خوאنده شد در عرب جاهلی مورد توجه و عالقه بودآنچه بعدها در تعالیم אسالم رذאئل אخالقی و گ
سال پس אز ظهور  پا گرفته بود که تا هفدهبخش بود و چنان  و قماربازی برאی آنان بسیار لذت شرאبخوאری
رُ و אألنصابُ وאألزالمُ رِجْسٌ مِن مرُ وאلمَیسِإنّما אلخَ﴿ در سال چهارم هجرت با نزول آیۀ شریف. دאسالم رאیج بو

אنصاب و . אنصاب و אزالم حرאم אعالم گشت خوאری، قماربازی،شرאب ٥٤،﴾حونم تُفلِلّکُعَوه لَیطانِ فَاجْتَنِبُلِ אلشَّمَعَ
به ده تیر رא یک אز هر . ترאشیدند گرفته و به یک אندאزه می نَبْعאزالم تیرهای کوچکی بود که אز درختی به نام 

ها دאرאی یک تا هفت  אز آن در قمار هفت عدد. بردند کار می هو در قمار و فالگیری ب یک رنگ خاص درآورده
ردن، אزدوאج و یقین یافتن به عرب برאی جنگ و صلح، قربانی ک. و سه تای دیگر بدون אمتیاز بودند אمتیاز
אز طریق کاهن قبیله و با אستفاده אز אنصاب و אزالم تکلیف خود  ده אستزא زאده یا حرאم که فالن کودک حالل אین
  ٥٥.کرد א تعیین میر

روאبط نامشروع و مرאودۀ زنان شوهردאر با مردאن بیگانه در میان برخی אشرאف و زنان بزرگان رאیج بود و 
به אین زنان، صاحب پرچم . برخی با وقاحت بر سر در خانۀ خویش برאی אین معنا پرچمی آویخته بودند

  .رترین زنان صاحب پرچم بودهند، زن אبوسفیان و אز سرشناسان مکه، אز مشهو. گفتند می

صفات و . درخشید های پست و منفی אو می با אین وجود عرب جاهلی אمتیازאتی دאشت که در کنار جنبه
خوאهی،  نوאزی، بخشش و سخاوت، شجاعت، وفای به عهد و سوگند، و آزאدی روحیاتی چون جوאنمردی، مهمان

تر بر  نوאن فضایل אخالقی و אنسانی قلمدאد کرد؛ زیرא کمتوאن به ع های وی بود אما אین صفات رא نمی אز ویژگی
نوאزی و سخاوت رא  ها به خصوص مهمان کرد و برخی אز אین ویژگی پایۀ אخالق نیک و کرאمت אنسانی بروز می
  ٥٦.אفرאدی دون همچون אبوسفیان نیز دאرא بودند

                                                 

  .۹۰/ مائده. ٥٤

  .۳۰۰، ص ۱، ج تاریخ یعقوبی. ٥٥

  .۶۹ـ  ۷۲، ص ۱، ج سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم: ک.ر. ٥٦
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אدیان و אعتقادאت אعرאب قبل אز אسالم؛  

 אوضاع אقتصادی אعرאب عصر جاهلیت؛  
  .شرאیط فرهنگی دورאن قبل אز אسالم  

  وضع مذهبى جزیرة אلعرب

  دین و אعتقادאت

  پرستش אجرאم آسمانى .۱

باز، تحت تأثیر אعتقادאت אقوאم  شناسان، אعرאب جنوبی ـ در یمن ـ אز دیر  بر تحقیقات مورخان و باستان بنا
پدر، خورشید ماه رא  ها آن. هاى آنان ماه، خورشید و زهره بود ترین אلهه مهم. پرسیدند مجاورْ אجرאم آسمانی رא می

تر و پرستش آن وجه تمایز دین عرب  אز همه برجسته ماهدر אین میان . کردند رא مادر و زهره رא پسر تلقی می
زمان آغاز پرستش ستارگان در جنوب عربستان به درستی معلوم نیست، אما مسلم . جنوبی با سایر אقوאم بود

و عبرאنی ستارگان، و به ویژه خورشید، مورد پرستش  تر سومر، کَلْدאنِی، بابل های دیرینه אست كه در تمدن
  ٥٧.אند بوده

  پرستى بت .۲

אلنهرین  بتی که قوم نوح در بین، وَدّ. به تدریج پرستش بت نیز در میان אعرאب جنوبى روאج یافت
 وثیَغ ،یَعوق ،سُوאعهای معروف عرب جنوبی  אز دیگر بت. شد یمن پرستش می ٥٨مَعینیانپرستیدند، در میان  می
هایی چون عبد یعوق،  مردم در אعتقاد به אین خدאیان نام ٥٩.אشاره شده אست ها آنبودند که در قرآن به  نَسْرو 

  ٦٠.گذאشتند عبد یغوث و عبد ودّ بر فرزندאن خود می

بودند، در آغاز موحد و بر ) אلسالم علیه(، که همان فرزندאن אسماعیل )مُستعربه(که عرب شمالی  در אین
ها بر دین حنیف  تا نسل) אلسالم علیه(نوאدگان אسماعیل . אند شکی نیست بوده) אلسالم علیه(هیم آیین אبرא
در مورد چگونگی رو آوردن . روאج یافت ها آنپرستی در میان  بودند، ولی به مرور بت) אلسالم علیه(אبرאهیم 

فزونی یافتند و به ناچار باید  به نقلی چون فرزندאن אسماعیل در مکه. پرستی אختالف אست عرب شمالی به بت
کردند برאی بزرگدאشت حرم و دلبستگی به مکّه، سنگی אز  به دیگر مناطق مهاجرت می ها آنهایی אز  گروه
ی جدیدی که وאرد شدند گرد آن سنگ به طوאف پردאختند؛ ها آنهای آن رא با خود بردند و در مک سنگ

                                                 

  .۲۴۱، ص ۷، ج אلمفصل فى تاریخ אلعرب قبل אالسالم، به نقل אز ۴۹، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٥٧

  .خوאهیم پردאخت معینیاندر سخن אز وضعیت سیاسی عرب، به . ٥٨

  )۲۳/ نوح( ﴾غُوثَ ویَعُوقَ ونَسْرאًوقالوא التَذَرُنَّ آلهتَكُم وَدَّאً وال سُوאعاً وال یَ﴿ .٥٩

  .۱۰۶ـ  ۱۰۹، ترجمۀ سید محمدرضا جاللى نائینى، ص كتاب אالصنام، هشام بن محمد کلبی: نگاه کنید به. ٦٠
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رא به پرستش آنچه دوست دאشتند کشانید و  ها آنج אین عمل به تدری. کردند گونه که کعبه رא طوאف می همان
رא دگرگون ساختند و به ) אلسالم علیهما(آنچه رא که אعتقاد دאشتند فرאموش کردند و دین אبرאهیم و אسماعیل 

ری آثا ها آنبا אین همه در אعتقادאت . بر آن بودند بازگشتند ها آنپرستی پردאختند و به آنچه مردمان پیش אز  بت
و قربانی ـ אلبته با אفزودن موאردی که جزء آن  ٦١אز رسوم אبرאهیمی، مانند حج و عمره، وقوف در عرفه، مُزْدَلِفه

  ٦٢.نبود ـ باقی ماند

אز  ،عَمرو بن لُحَیّپرستی رא روאج دאد  به نقل دیگر نخستین کسی که آیین אسماعیل رא دگرگون کرد و بت
وی که برאی معالجۀ بیماری . ها حاکمیت مكه رא در دست دאشت جُرهمی بزرگان قبیلۀ خُزאعِه بود که پس אز
پرستی آشنا شد و با به אرمغان آوردن پنج بت و نصب آن در کنار کعبه  خود به شام رفته بود در آنجا با بت

ر روאیت دیگر حاکی אز آن אست که אین بتها در طوفان تِهامِه به زی. ها کشانید مردم مکه رא به پرستش بت
  ٦٣.رא بیرون آورد ها آنخاک رفته بود و عمرو بن لُحَیّ 

های  پرستی به سرعت در میان عرب شمالی ـ همچون جنوب ـ روאج یافت و بت به هر صورت بت
. شد مرאسم طوאف و مسح و قربانی معمول دאشته می ها آنآمد که نسبت به   بسیاری به عدد روزهای سال پدید

در مکه אهل هر خانه بتی . אی خانگی و قبیله: های قدیم دو نوع אلهه دאشتند پرست ها نیز مانند دیگر بت عرب
نمودند، و برאی  كردند و به هنگام سفر با آن ودאع مى شدند گرد آن طوאف مى دאشتند که چون به خانه وאرد می

بت رא با خود به سفر  אگر. بردند طلبیدند و یا آن رא با خود به سفر می سالمتی و بازگشت خویش אز آن یاری می
دאشتند و هر کدאم رא که زیباتر بود خدאی  می آمدند چهار سنگ אز زمین بر بردند، چون در منزلی فرود می نمی

کردند و هنگام ترک آن منزل همه رא رها نموده و در منزل  گرفتند و سه سنگ دیگر رא پایۀ אجاق مى خود مى
  ٦٤.کردند گونه عمل می بعدی همان

هُبَل، الت، مَنات و عُزّیٰ، که سه بت אخیر رא دخترאن : شهور و برجستۀ حجاز عبارت بودند אزهای م بت
  . دאنستند خدא می

وقتی ساکنان مکه آن رא به دست آوردند، دست . هُبل بتی به شکل אنسان و אز عقیق سرخ بود :هُبل
  ٦٥.رאستش شکسته بود؛ لذא دستی אز طال برאیش ساختند

 ٦٦.گى چهارگوش بود که در شهر طائف جای دאشت و بر روی آن بنایی ساخته بودندالت تخته سن :الت
  ٦٧.دאشتند אی بود که هدאیای تقدیمی به آن رא در אین حفره نگاه می در زیر بت الت حفره

منات در ناحیۀ قُدَید و ساحل دریای سرخ و در نزدیکی یثرب قرאر دאشت و مورد پرستش אوس و  :منات

                                                 

 .همان مشعرאلحرאم אست. ٦١

  .۱۰۲، ص كتاب אالصنام. ٦٢

  .۱۰۴ص   همان،. ٦٣

  .۱۲۹و  ۱۲۸همان، ص . ٦٤

  .۱۲۳، صكتاب אالصنام. ٦٥

 .۱۱۲همان، ص . ٦٦

 .אثیر אلكامل אبنو  تاریخ طبرى، به نقل אز ۱۳۳، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٦٧
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אهل حجاز پس אز אعمال حج  ٦٨.دאدند كردند و به אو هدیه مى به نام אو قربانى مى ها آن. مکه بودخزرج و אهل 
  ٦٩.کردند آمدند و آنگاه چنین می ترאشیدند تا وقتی که به زیارت منات مى سر خویش رא نمی

 حجاز آن رאقرאر دאشت و همۀ مردم  ٧٠نَخْلَهعُزّی سه درخت بزرگ به هم پیوسته بود که در ناحیۀ  :عُزّی
عزى نزد  ٧١.شدند آمدند و پس אز طوאف آن אز אحرאم خارج می پس אز אنجام حج نزد عزّی مى ها آن. پرستیدند می

  ٧٢.كردند بردند و نزد אو قربانى مى رفتند و هدیه برאیش مى ترین بت بود؛ به زیارتش مى قریش بزرگ

  ٧٣.کرد قربانی می ها آنبود که قریش نزد  אِساف و نائِله دو قطعه سنگ در محل زمزم :אِساف و نائِله

شمالی نیز برאی پنج بت ودّ، سوאع، یعوق، یغوث و نسر، که به عرب جنوبی تعلق دאشت،  های عرب
ترین  نام אین پنج بت و نیز الت و منات و عزّی در قرآن آمده אست، ولی אز هبل، که بزرگ. قدאست قائل بودند

  .اد نشده אستحجاز ـ بود، در قرآن ی ترین بت عرب ـ به ویژه אهل و مهم

به عنوאن خدאی  ،אهللاتر به آن אشاره شد، عرب شمالی به  ماندۀ آیین אبرאهیمی، که پیش گذشته אز باقی
 بسمک אللهمبزرگ، خالق آسمان و زمین، مدبر عالم و فرستندۀ بارאن، אعتقاد دאشت و هنگام بردن نام אو 

  :گفتند جستند و می یاری می ها آنپرستیدند و אز  ها رא مى ندאشتند بت چون به אهللا دسترسی ها آن. گفت می

نزدیک ) خدאی وאقعی(پرستیم، مگر به אین سبب که ما رא به אهللا  ها رא نمی ما אین بت
  ٧٤.کنند می

  ٧٥.دאنستند ها رא مظاهر و فرزندאن خدאی خالق هستی می אین بت بر بنا

  پرستى یگانه .۳

אی אندک در مکه و  ة אلعرب، هم زمان با ظهور אسالم عدهبر אکثریت مردم جزیر پرستی با وجود غلبۀ بت
کردند و خدאی یگانه رא  گیری مى پرستی بیزאر و אز خونریزی و ستم کناره دیگر مناطق پیدא شدند که אز بت

متکلمان  .אز برخی آنان אشعاری مبتنی بر موحد بودن و نکوهش بتهای مشهور باقی مانده אست. پرستیدند می

                                                 

 .۱۱۰، ص كتاب אالصنام. ٦٨

، تلبیس אبلیس؛ ۱۰۱، ص אخبار مكه؛  ۸۵، ص ۱، ج سیرۀ אبن هشام، به نقل אز ۱۳۴، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٦٩
  .۵۶ص 

  .مکانی بین مکه و طائف. ٧٠

  .۱۰۲، ص אخبار مكه، به نقل אز  ۱۳۳، ص )عصر نبوت(م تاریخ صدر אسال. ٧١

 .۱۱۴، ص كتاب אالصنام. ٧٢

کلبی אساف و نائله مرد و زنی بودند که در کعبه فسق ورزیدند و مسخ  ، به نقل אبن۱۲۴و  ۱۰۵، ص کتاب אالصنام: ک.ر. ٧٣
پرستی روאج  چون مدتی گذشت و بت. د گیرندآن دو رא پیشاپیش کعبه نهادند تا مردم אز آنان پن. شده، به سنگ تبدیل گشتند

  .یافت אین دو هم مورد پرستش قرאر گرفتند

  )۳/زمر( ﴾ما نَعبدُهم إال لِیُقرِّبُونا إلى אهللاِ زُلْفَى﴿. ٧٤

  . ۱۲۷ـ  ۱۳۰، ص )عصر نبوت( تاریخ صدر אسالم: و نیز نگاه کنید به ۲۷، ص אز آغاز تا هجرتتاریخ אسالم . ٧٥
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» حنیف«در قرآن مجید . وאژۀ حنیف معانی متعددى ذکر شده אستبرאی . אند نامیده حُنفاءمسلمان אین אفرאد رא 
 برخی אزکه  حال آن. אند بوده) אلسالم علیه(و جمع آن حنفاء به کسانى אطالق شده אست که بر آیین אبرאهیم 

  .های حنفاء אتفاق نظر ندאرند گیمحققان در مورد ویژ. אند אعتقاد بوده های آسمانی بی אین موحدّאن به دین

های אبرאهیم، شهادت به یكتایی خدא، حرمت אزدوאج با محارم، غسل  زیارت كعبه، ختنه كردن، بقا بر سنت
رא وجه  ها آنهایى אست كه برخی دو یا چند مورد אز  جنابت، پرهیز אز خوردن مردאر و كشتن دختر אز مشخصه

پسر عمۀ رسول אکرم (أبوذر غِفاری، عُبیدאهللا بن جَحْش . אند پرستان ذكر نموده  بتتمایز حنفا با 
بن نوفل، عثمان بن حُوَیْرِث، زید بن عمرو بن نُفَیل و أبوعامر رאهب، پدر حنظلۀ  ة، ورق)وآله علیه אهللا صلی

  ٧٦.غسیل אلمالئک و אهل یثرب אز جملۀ حنفای معاصر ظهور אسالم بودند

تش بت و אجرאم آسمانی، دین یهود و مسیحیت نیز در شمال و جنوب عربستان روאج یافته گذشته אز پرس
  .بود

  مسیحیت .٤

 های عرب. مسیحیت در مناطق شمالی جزیرة אلعرب، جنوب حجاز و نیز شرق عربستان روאج دאشت
ترِ  بودند، و بیشغَسّانی، که دولتی به همین نام در شمال غربی عربستان تابع אمپرאطوری روم تشکیل دאده 

 های عربهمچنین بسیاری אز . ، تحت تأثیر فرهنگ رومیان مسیحی شده بودندها آنقبیلۀ طَیّّ در نزدیکی 
لَخمی، که در شمال شرقی عربستان دولت حِیره رא به تابعیت אیرאن ساسانی تشکیل دאده بودند، در אثر همین 

  ٧٧.ده بودندمجاورت و אقدאمات مبلغان مسیحی به مسیحیت روی آور

جزیره، ناحیۀ نَجرאن ـ میان حجاز و یمن ـ بود که همۀ مردم آن به  کانون بسیار مهم مسیحیت در شبه 
حَنیفه در یَمامه، وאقع  طایفۀ بنی. سبب مجاورت و مرאوده با حبشه و فعالیت مبلغان حبشی مسیحی شده بودند

אمپرאتوری روم، به عنوאن پایگاه و مدאفع مسیحیت، باید گفت . در شرق عربستان، نیز به مسیحیت گرویده بودند
אند و بدیهی אست که אین  و نیز متحد آن، دولت حبشه، برאی ترویج אین آیین در عربستان تالش بسیار دאشته

حاصل אین تبلیغات مسیحی شدن برخی . های אستعماری برאی تسلط بر אین مناطق بوده אست فعالیتها با אنگیزه
دولت ساسانی نیز که אز گسترش مسیحیت رومی در قلمرو خویش بیمناک بود  ٧٨.ها بود قبیلهאز قریش و دیگر 

  ٧٩.کرد برאی مقابله با آن אز مذهب مسیحی نِسْطوری، که مخالف مذهب رسمی روم بود، حمایت می

  אدیان אیرאنی .٥

زردشتی، مزدکی و  ها نیز به سبب مجاورت و رفت و آمد با אیرאنیان پیرو אدیان אیرאنی אندکی אز عرب
  ٨٠.در كتب تاریخ ذکر شده אست ها آنمانوی شده بودند که نام چند نفر אز 

                                                 

 .۱۴۰ـ  ۱۵۳، ص אسالمتاریخ صدر : ک.ر. ٧٦

 .ها و بررسی وضع سیاسی عرب جاهلی سخن خوאهیم گفت های غسانی و حیره و چگونگی پیدאیش آن دربارۀ دولت. ٧٧

تاریخ سیاسی אسالم ، و ۱۵۷و  ۱۵۶و  ۵۴و  ۵۳، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم و  ۵۲، ص تاریخ אسالمفیاض، . ٧٨
  .۱۳۲ـ  ۱۳۴ ص ))وآله  علیه  אهللا  صلی(سیرۀ رسول خدא (

  .۱۳۳، ص ))وآله  علیه  אهللا  صلی(سیرۀ رسول خدא (تاریخ سیاسی אسالم . ٧٩

سیرۀ رسول (تاریخ سیاسی אسالم و  ۳۲، سید جعفر شهیدی، ص تاریخ تحلیلی אسالمو  ۵۳فیاض، ص تاریخ אسالم، . ٨٠
  .۱۱۸، ص ))وآله  علیه  אهللا  صلی(خدא 
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  یهودیت .٦

در فلسطین قدرتی به دست آورده و حکومت ) אلسالم علیه(و سلیمان ) אلسالم علیه(یهودیان אز عصر دאود 
اد و قلمرو آنان به دو بخش אختالف אفت ها آنتشکیل دאده بودند، אما مدتی پس אز درگذشت سلیمان میان 

אفتاد، אما  ها آنهای آشوریان به دست  سامارאی در لشکرکشی. در جنوب تقسیم شد یهودیهدر شمال و  سامارאی
  .یهودیه تا دورאن دوم درخشش تمدن بابل به حیات خود אدאمه دאد

د و با تسخیر אین سرزمین های خود به فلسطین رسی با کشورگشایی) بُخْت אلنَصْر(در אین عصر بنوکد نَصَر 
אین بار بخت אلنصر به قصد . אما در غیاب אو یهودیان شورش کردند. حاکمی بر آن قرאر دאد و به بابل بازگشت

بخش بزرگی אز یهودیان . ها هزאر تن رא אسیر کرد نابودی یهود به فلسطین لشکر کشید و بسیاری رא کشت و ده
با روی کار آمدن . جاز گریختند و ضمن سکونت آنجا رא آباد کردندبرאی فرאر אز قتل و אسارت به منطقۀ ح

کورش هخامنشی و تصرف بابل אز سوی אو یهودیان אز אسارت بابل آزאد شده و با کمک وی به فلسطین 
پس אز سلطۀ . شد بازگشتند، אما دیگر אستقالل ندאشتند و فلسطین بخشی אز قلمرو אیرאن هخامنشی تلقی مى

لمرو هخامنشیان و پیدאیش אمپرאتوری روم و غلبۀ آنان بر یونانیان، فلسطین و یهودیان مقیم در یونانیان بر ق
پرست در سال هفتاد میالدی ـ که  جنگ یهودیان و رومیان بت. آن تحت سیطرۀ یونان و روم قرאر گرفتند

قرن چهارم  منجر به تخریب شهرهای فلسطین و هیکل سلیمان شد ـ و نیز رسمی شدن مذهب مسیحیت در
موجب ) אلسالم علیه(میالدی در אمپرאطوری روم و تعقیب و کشتار یهودیان به אتهام مشارکت در قتل عیسی 

  ٨١.مهاجرت نمایند) سرزمین حجاز(هایی אز یهود به جنوب فلسطین  شد تا باز گروه

ل مهاجرت یهود های אقتصادی منطقۀ عربی رא אز عوאم بر خالف گمان برخی که عالوه بر אین אمر جاذبه
  :باید گفت به طور کلی دو عامل باعث אین مهاجرت شده אست ٨٢دאنند به عربستان می

  ؛)بت پرست و مسیحی(گریز אز تعقیب، کشته و یا אسیر شدن به دست دشمنان بابلی و رومی  .١

ه אو بر حضور در منطقۀ ظهور آخرین پیامبر ـ که طبق وعدۀ تورאت حجاز بود ـ تا با אیمان آوردن ب .٢
  ٨٣.تمام دشمنان خویش چیره گردند

طلبی  ی تجاری بود، ولی یهودیانی که אز دیرباز به مادیگری و رאحتها אنאگرچه حجاز در مسیر کارو
بازرگانی و (دאنستند، با موقعیت مناسب אقتصادی  شهره بودند هرگز فلسطین رא، كه אرض موعود אلهى مى

אی که به هیچ وجه با فلسطین قابل  کردند و به ناحیه ى رها نمیא אنهو آب و هوאی مطلوب مدیتر) کشاورزی
های אصلی مهاجرت آنان حفظ جان خود אز گزند دشمنان و  אین אنگیزه بر بنا. نمودند مقایسه نبود مهاجرت نمی

ماء و یهودیان مهاجر به مناطق یثرب، خیبر، تَیْ. پیوستن به آخرین پیامبر به אمید אحیای دورאن عظمت خود بود
بعدها وقتی دو . אند مسلم אست كه در یثرب אبتدא یهودیان ساکن شده. وאدِی אلقُرى وאرد شدند و مقیم گشتند

کردند، به אین ناحیه رسیدند אز  قبیلۀ אوس و خزرج، אز אعرאب جنوبی که אز یمن به سوی شمال مهاجرت می
ان سخت گرفت؛ چنان که مالک جان و مال و یهود אجازه خوאستند در کنارشان אقامت کنند، אما یهود بر آن

                                                 

و  ۲۶۹، ۲۵۷، ۴۸، ص ۱دوالندلن، ترجمۀ אحمد بهمنش، ج . ، ش)انزدهمپیش אز تاریخ تا قرن ش(تاریخ جهانی : ک.ر.  ٨١
  .۱۵۳و  ۱۱۹و  ۵۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم و نیز  ۲۸۷

 . ۵۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٨٢

و  אلنبویه ةאلسیربه نقل אز  ۱۲۹، ص ۱، رسول جعفریان، ج ))وآله  علیه  אهللا  صلی(سیرۀ رسول خدא (تاریخ سیاسی אسالم . ٨٣
  .صدوق کمال אلدین
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نژאدאن خود به  پادشاه یمن در حمایت אز هم. در چنین شرאیطی عربها אز یمن کمک خوאستند. شان شد ناموس
وی در صدد بود نسل آنان رא برאندאزد، אما با سخن علمای . یثرب لشکر کشید و به كشتار یهودیان دست زد

ین محل ظهور آخرین پیامبر אست دست אز کشتار بردאشت و چند تن אز آنان رא که אین سرزم یهود مبنی بر אین
در אثر حضور علمای یهود گروهی אز אهل یمن یهودی شدند و چندی بعد ذونَوאس، پادشاه . با خود به یمن برد

ن بنا به نظر برخی محققان אنتشار مذهب یهود در یم. وقت یمن، دین یهود رא در אین سرزمین رسمی کرد
  ٨٥.شود همچنین در آغاز אسالم یک کوچ یهودی به شهر طائف دیده می ٨٤.تر אز حجاز بوده אست گسترده

  אوهام و خرאفات

بعضی אز אین . دل بسته بودند ها آندر عرب جاهلی אوهام و خرאفات بسیاری رسوخ کرده بود که سخت به 
  :אوهام و خرאفات عبارت بودند אز

  هامّ

گفتند هام روح آدمی אست که پس אز  معتقد بودند؛ بدین صورت که می هامبه نام אی  برخی به وجود پرنده

  ٨٦.دهد کند و אخبار دنیا رא به אو می سرאیی می  آید و پیوسته در אطرאف قبر אو نوحه مرگ به شکل אین پرنده درمی

  ذאت אَنوאط

سال به زیارت آن  ذאت אَنوאط درخت بزرگ سبزی در وאدی نَخلَه بود که قریش و سایر قبایل هر
کردن به ذאت אنوאط  ماندند و ضمن قربانی  آویختند، یک روز آنجا می های خود رא بر آن می رفتند، سالح می

 ٨٧.خوאستند بستند و حاجت و مرאد خویش رא می دخیل مى

  غول

سر  ها انشود و یا در بیاب ی خلوت ظاهر میها انها و در مک אعتقاد دאشتند که شب غولجمعی دیگر به 
پیش אز ظهور אسالم در یکی אز سفرها : عمر بن خطاب گفته אست. شود گیرد و باعث آزאر آدمی می ها رא می رאه

   ٨٨.به شام غول رא دیده که در صدد آزאر وی برآمده אست، ولی عمر אو رא با شمشیر زده אست

  كِهانت

 مردم در אمور. وאالیی برخوردאر بوددر قبایل مختلف روאج دאشت و جادوگر אز مقام  کهانتجادوگری با نام 

رא هرچه بود به کار  ها آنخوאستند و رأی  رفتند و حل مسئله خود رא אز אیشان می مهم و مشکل نزد کاهنان می

                                                 

سیرۀ رسول خدא (تاریخ سیاسی אسالم ، و نیز ۱۲۰و  ۱۱۹و  ۵۲و  ۵۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : نگاه کنید به. ٨٤
 . ۱۲۷ـ  ۱۳۰، ص ۱، ج ))وآله  علیه  אهللا  صلی(

  .۵۲، ص تاریخ אسالم علی אکبر فیاض،. ٨٥

  .۱۵۳، ص ۲، مسعودی، ج مروج אلذهبل אز به نق ۲۳، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ٨٦

  . ۱۹۳، ص ۴، ج سیرۀ אبن هشامهمان، به نقل אز . ٨٧

  .۱۵۵، ص ۲، ج مروج אلذهبهمان، به نقل אز . ٨٨
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کردند و  گاهی برאی אمتحان کاهن چیزی رא در جایی پنهان می. دאنستند بستند و سرپیچی אز آن رא شوم می می
  ٨٩.کردند می رאجع به آن אز کاهن سئوאل

  אنصاب و אزالم

کاهن قبیله . ، که پیشتر אز آن یاد شد، אز אوهام و خرאفات رאیج در عرب بودאنصاب و אزالمאعتقاد به 
زد و سپس با بیرون آوردن چوبی אز کیسه  ریخته و آن رא به هم می אی  تیرهای אنصاب و אزالم رא در کیسه

  .کرد ین میتکلیف مردم رא در אمور فردی و אجتماعی تعی

  شِقّ

بر אین باور بودند  ها آن. نام دאشت אعتقاد دאشتند شقّبرخی به نوعی جن که به شکل نیمی אز אنسان بود و 
  ٩٠.جنگد شود و گاه با אنسان می ی خلوت بر آدمی ظاهر میها انکه شق در سفرها و مک

  .گنجد صر نمیها بود که بحث بیشتر אز آن در אین مخت אوهام و خرאفات عرب بیش אز אین

  وضع אقتصادی

  یمن .١

یمن אز دیرباز به سبب آب و هوא و . وضع אقتصادی مناطق مختلف جزیرة אلعرب با یکدیگر متفاوت بود
تر אز دیگر نوאحی عربستان بود و به  אین سرزمین پربارאن. موقعیت جغرאفیایی مناسب אقتصاد شکوفایی دאشت

دאشت و گذشته אز تأمین نیازهای خود برخی محصوالت زرאعی رא همین دلیل کشاورزی در آن به خوبی رونق 
אز جمله صادرאت  ٩١کندر و بخور، که در معابد روم و مصر بسیار مصرف دאشت، و مُرّ. کردند نیز صادر می

های تجاری جهانِ آن روز موجب رونق  ترین رאه قرאر گرفتن אین سرزمین در یکی אز אصلی. کشاورزی یمن بود
  .یز گشته بودبازرگانی ن

های  های تجاری در برخی אعصار باعث گسترش نفوذ دولت سوאحل مناسب یمن برאی پهلوگیری کشتی
های تجاری یونانی و  ورود کشتی. گردید یمنی و به دست گرفتن رאه بازرگانی אقیانوس هند به دریای سرخ می

آمد  بیعی یا سیاسی و אمنیتی پدید میرومی به دریای سرخ و بروز حوאدث و مشکالتی که گاه در אثر عوאمل ط
شد و کاالهای هندی و جز آن אز  موجب متروک شدن رאه دریایی و رونق یافتن رאه خشکی تجارتی אز یمن می

ترین  ها گسترده گذشته אز تجارت دریایی با روم و مصر در شمال، یمنی. یافت آنجا به سوی شمال אنتقال می
ترین کاالهای  هاى قیمتى عمده אدویۀ هند، پارچه، روغن، طال، نقره و سنگ. دتجارت رא با سوאحل آفریقا دאشتن

   ٩٢.رفت تجاری به شمار می

                                                 

 .۷۷، ص אز آغاز تا هجرت) وآله  علیه  אهللا  صلی(سیرۀ رسول אهللا : در کهانتبحث : ک.ر. ٨٩

 . ۱۶۰، ص ۲، ج مروج אلذهب. ٩٠

 .ب کاربرد دאشتصمغ سقزّی که در ط. ٩١

  .۴۳، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم و  ۶۳، ترجمۀ אبوאلقاسم پاینده، ص تاریخ عربفیلیپ حتی، : ک.ر. ٩٢
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אز جمله صنایع . شد برخی صنایع نیز در یمن پر رونق بود و عالوه بر تأمین نیازهای دאخلی صادر هم می
های یمنی אز دیرباز جزء  حبرد یمانی، پارچۀ مخصوص ساخت یمن، و سال. مشهور یمن نسّاجی و نظامی بود
هنگام محاصرۀ طائف نمایندگانی رא به یمن ) وآله علیه אهللا صلی(پیغمبر אکرم . صادرאت مهم אین سرزمین بود

  ٩٣.فرستاد تا برאی کوبیدن אستحکامات دشمن منجنیق و دَبّابه تهیه کنند

  شمال عربستان .٢

ه אیرאن و روم وאبسته بودند، אز نظر אقتصادی که ب ها آنهای عربی مستقل شمال عربستان و سپس  دولت
های تجاری جنوب به شمال و شرق به غرب وאقع شده بودند، אز  موقعیت مناسبى دאشته و چون در مسیر رאه

  ٩٤.بردند ی تجاری منفعت بسیار میها אنترאنزیت کاالها و کارو

  حجاز .٣

در برאبر شدאید، جز در مورد تأمین بدویان و صحرאنشینان به سبب دאشتن روحیۀ قناعت و אستقامت 
شد، در אمور  حاصل می ها אنها در پی آب و یا غارت قبایل و کارو جایی نیازهای אصلی و אولیۀ خویش که אز جابه

  ٩٥.אقتصادی حساب و کتابی ندאشتند

شهرهای طائف، یثرب، . אما אقتصاد حجاز به موقعیت جغرאفیایی و آب و هوאیی نوאحی آن بستگی دאشت
تر  نشین حجاز به سبب برخوردאر بودن אز منابع آبی و زمین مستعد زرאعت بیش یبر و دیگر نوאحی یهودیخ

. تری برخوردאر بود طائف אز دیگر نقاط حجاز خوش آب و هوאتر بود و אز آب بیش. אقتصاد کشاورزی دאشتند
אئد بر مصرف خود رא به دیگر کردند و ز خرما و אنگور، تولید می: مردم آن محصوالت متنوع کشاورزی، چون

خیبر، فدک و وאدی אلقُری نیز אگرچه به خوش آب و هوאیی طائف نبودند، אما مردم  ٩٦.کردند مناطق صادر می
  ٩٧.کردند خیز زندگی می های حاصل تر אز رאه باغدאری و کشاورزی در زمین آن بیش

قعیت مالی و אقتصادی آنان با مردم کردند و مو نیز فقط אز رאه کشاورزی אمرאر معاش می یثرب های عرب
کاشتند و برאی تأمین نیازهای دیگر مازאد بر مصرف  تر خرما می بیش ها آن. طائف و خیبر قابل مقایسه نبود
آن  های عربیهودیان یثرب نسبت به . کردند ی تجاری عبوری معامله میها אنخود رא با یهودیان شهر یا کارو
شتند؛ زیرא عالوه بر کشاورزی به אمر تجارت و صنعت نیز مشغول بودند و تری دא شهر وضع אقتصادی مناسب

  ٩٨.وאبسته بودند ها آنها نیز אز نظر אقتصادی بسیار به  بازאر אین شهر رא در אختیار گرفته بودند و عرب

باید گفت كه مطابق آیات قرآن کریم و روאیات تاریخی אین شهر به منظور  مکهبارۀ وضع אقتصادی  در
های  که אقوאمی אز یمن در آن ساکن شدند و آنجا رא با אیجاد چاه دت و زیارت خانۀ خدא بنا شد، אما پس אز آنعبا

                                                 

  .۷۰۶و  ۷۰۴، ص ۳، محمد بن عمر وאقدی، ترجمۀ محمود مهدوی دאمغانی، ج مغازی: ک.ر. ٩٣

  .یان، تدمریان، حمیریان و غسانیانهای نبط ، فصل ششم، در سخن אز دولت)عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : ک.ر. ٩٤

  .۶ـ  ۹، ص تاریخ אسالم: ک.ر. ٩٥

  .۲۰۰، ص ۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمی. ٩٦

  .های طائف، یثرب، خیبر و فدک ، ذیل وאژهمعجم אلبلدאن: ک.ر. ٩٧

  .۱۲۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : ک.ر. ٩٨
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فقط برאی زیارت و عبادت  ها אنאین كارو. شد ها אنآب و کشت درخت آباد ساختند مکه محل رفت و آمد کارو
ی تجارت جنوب به شمال تشخیص دאده آمدند، بلكه مكه رא אیستگاه مناسبى در مسیر אصل به אین شهر نمی

و  ها אنمردم شمال و جنوب مکه אز کارو. کردند آمدند و در آنجا توقف و אسترאحت می لذא به سوى آن مى. بودند
ها אز رאه دאمدאری  אین مردم مكه تا مدت بر بنا. گرفتند شدند مالیات مى کسانی که אز باال و پایین شهر وאرد می

بعدها برخی אز אین مردم وאسطۀ אنتقال  ٩٩.كردند אرتزאق مى ها אند و رفت مسافرאن و كاروو وضع مالیات بر آم
אما . کاالهای تجاری یمن به فلسطین و شام و نیز وאسطۀ אنتقال کاالهای شمال به یمن، حجاز و نجد شدند

. شد تعطیل میگری تحت تأثیر نوسانات אقتصادی شمال و جنوب، نامنظم و گاه رאکد و  אین تجارت وאسطه
مبر אکرم ناאمنی حاکم بر تجارت موجب فقر و بیچارگی مردم مکه شد که تا زمان هاشم، جدّ دوم پیا

  ١٠٠.، אدאمه دאشت)وآله علیه אهللا صلی(

وی אبتدא با قبایل مسیر . هاشم با تدبیر خود باعث نجات مردم مکه אز گرسنگی و ناאمنی אقتصادی شد
های بازرگانی دאخل عربستان پیمان بست و با شریک نمودن  أمین אمنیت رאهی تجارتی به منظور تها אنکارو

سپس . به אین مهم دست یافت ها آنرؤسای آن قبایل در سود حاصل אز تجارت و یا پردאخت مبلغی معین به 
نیت با عقد پیمان حمایت אز تجارت با پادشاهان روم و غسانی و جلب پشتیبانی آنان نسبت به بازرگانان مکه אم

אین אقدאم هاشم، که مورد تقلید برאدرאنش، عبد شمس، نوفل و مطلّب قرאر . رא به دست آورد ها אنخارجی کارو
تالش هاشم و برאدرאنش . گرفت، منجر به אنعقاد قرאردאدهای مشابه آنان با پادشاهان حبشه، אیرאن و یمن گردید

روאج . אن قریش رא به بازرگانان معتبری مبدّل کرددאشت و به سرعت سر تر مردم مکه رא به אمر تجارت وא بیش
حاصل אین تحول ثروتمند . تجارت مکّیان سفرهای تجاری تابستانی و زمستانی منظم آنان رא در پی دאشت

شدن مردم مکه و אرتباط و آشنایی با فرهنگ و تمدن אیرאن، روم، یمن و حبشه شد و אز خوی و خصلت بدوی 
برطرف شد و آنان رא  ها آنه لطف אلهی אنس و אلفت میان قریش אیجاد و گرسنگی و غارتگری آنان کاست و ب

  ١٠١.אز خوف ناאمنی رهانید

پوست، کشمش، کتیرא، : عمدۀ کاالهایی که بازرگانان مکه در تجارت آنان فعال بودند عبارت אست אز
بریشم، אسلحه، غلّه، عطر، خاک معدنی، برد یمانی، پوشاک و صمغ، محصوالت یمن، هند و حبشه، کتان، א

  ١٠٢.زیتون و روغن زیتون אز شام و مصر

אز آن جمله . گسترش אمر تجارت در کنار تحوالت مثبتی که אیجاد کرد پیامدهای منفی نیز دربردאشت
گذشته אز . אندوزی رא با رباخوאری توأم کرده بودند پیدאیش قشر بزرگی אز ثروتمندאن بود که تجارت و ثروت

אفزوده   ها آنآوردند، سود حاصل אز ربا نیز بر درآمد   دאرאن قریش אز تجارت به دست می سودی که سرمایه
دאنستند و چنان به آن دلبسته بودند که هنگام مطالبه، هیچ رحم و  אین قشر ربا رא نوعی بیع می. شد مى

موאقع به אستثمار  شد و در بسیاری אز رباخوאری باعث مختل شدن آیندۀ بدهکارאن مى. کردند אی نمی مالحظه

                                                 

 .۳۷، ص از تا هجرتאز آغ) وآله  علیه  אهللا  صلی(אهللا  سیرۀ رسول. ٩٩

  .۱۱۰، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ١٠٠

  .۱۱۳، ص)عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم ، و ۵۲و  ۳۱، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتو نیز  ۲، ج تاریخ طبری: ک.ر. ١٠١

  .۱۱۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم و  ۴۱، ص آغاز تا هجرت تاریخ אسالم אز . ١٠٢
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سرאن رباخوאر قریش میان خود قرאردאد کرده بودند کسی که توאن باز پردאخت وאم و ربای آن . אنجامید آنان می
  ١٠٣.آمد کرد به بردگی אو درمی رא ندאشت در مدتی که طلبکار تعیین می

  گانۀ عرب بازאرهاى ده. ٤

ی که אز شمال تا جنوب א انهگ بازאرهای ده تاجرאن جزیرة אلعرب در طول سال کاالهای وאردאتی رא در
یافت و مردمی  אین بازאرها אز ربیع אالول آغاز و تا ذی אلحجه אدאمه می. کردند شد عرضه می عربستان برگزאر می

آوردند و  آمدند و مرאسم حج رא به جا می یافتند پس אز شرکت در آخرین بازאر به مکه می حضور می ها آنکه در 
گانه رא چنین معرفی  یعقوبی، مورخ مشهور، بازאرهای ده. گشتند م به میان قبایل خویش باز میبا پایان موس

  : کند می

در عمان، بازאر  صُحاردر هَجَر بحرین، بازאر  مُشَقَّردر شمال حجاز، بازאر  دومة אلجَندلبازאر 
، بازאر صنعابازאر  ،عَدَندر سرزمین مَهْرۀ یمن، بازאر  شِحْردر جنوب بازאر صحار، بازאر  ریا

در  אلمَجاز ذیمیان مکه و طائف، و بازאر  عُکّاظ، بازאر )شرق یمن(در حَضْرَموت  رאبیه
  ١٠٤.منطقۀ عرفات

بود؛ چون تمام قبایل پس אز شرکت در بازאرهای دیگر سرאنجام به אین بازאر  عکاظمشهورترین אین بازאرها 
نیز ) وآله علیه אهللا صلی(پیغمبر אکرم . پردאختند اساندن خود میآمدند و در آنجا به مفاخره، شعر، خطابه و شن مى

برخی אز אین  ١٠٥.کرد های خود در אین بازאر یاد می در بازאر عکاظ حضور یافته بود و پس אز بعثت אز دیدنی
طیل هجری دאیر بود و در پی قیام خوאرج تع١٢٩بازאر عکاظ تا سال . ها پس אز אسالم برقرאر بود بازאرها تا سال

  ١٠٦.گشت

  وضع فرهنگ و تمدن

  )جنوب عربستان(یمن 

ة אلعرب بلکه در دنیای باستان تا یمن به سبب دאرא بودن شرאیط الزم برאی אیجاد تمدن، نه تنها در جزیر
אوج تمدن אین سرزمین در زمان حاکمیت . אی برخوردאر بود ظهور אسالم، אز فرهنگ و تمدن غنی و دیرینه

   ١٠٧.سبائیان بود

در یمنِ … و قرאئن حکایت אز روאج אنوאع علم و هنر אز جمله ریاضیات، نجوم، طب، معماری و شوאهد 
قصر . ساختن قصرها و بناهای باشکوه چندین طبقه نشان אز معماری پیشرفتۀ یمن دאرد. پیش אز אسالم دאرد

. אع אرتفاع دאشته אستکه در قرن אول میالدی در صَنعا ساخته شد بیست طبقه و هر طبقۀ آن بیست ذر غُمْدאن

                                                 

  . ۴۱، ص غاز تا هجرتتاریخ אسالم אز آ. ١٠٣

  .۲۷۰، ص ۱، ج تاریخ یعقوبی.  ١٠٤

 .۳۷، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت.  ١٠٥

  .۱۵۳אرزقی، ص  ،אخبار مکهبه نقل אز  ۱۲۴، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ١٠٦

  .۱۱، ص تاریخ تحلیلی אسالم. ١٠٧
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אین کاخ אز سنگ گِِرאنیت و سَماق و مرمر بنا گردیده بود و دربار پادشاه در طبقۀ باالی آن قرאر دאشت و 
אین قصر تا هنگام ظهور אسالم برپا بود و در خالفت . کننده در آن به کار رفته بود های خیره تزیینات و مجسمه

  ١٠٨.عثمان بن عفان منهدم گشت

های אرزشمند بازمانده אز دورאن باستان، که در عصر  ها پیش אز میالد خط دאشتند و کتیبه رنها ق یمنی
  אین خط אز جنس. אخیر خوאنده شد، אسرאری אز تاریخ، فرهنگ و تمدن شکوفای אین سرزمین رא آشکار ساخت

نوشتند و  قطع میحروف رא م. خط فنیقی، אلبته با چند حرف بیش אز آن، و دאرאی شکل مخصوص به خود بود
سطرها رא به طور متوאلی אز رאست به چپ و אز چپ به رאست . گذאشتند میان کلمات رא با خط عمودی ممیز می

 در یمن رאیج بود که אقوאم مجاور به مُسْنَدیا  حِمیریها پیش אز אسالم خط دیگری به نام  אز مدت ١٠٩.نوشتند می
  ١١٠.کردند ه میسبب پذیرفتن برتری فرهنگی یمن אز آن אستفاد

  شمال عربستان

کردند، متأثر אز  های پیشرفته زندگی می ها و تمدن ی که در شمال عربستان و نزدیک به دولتهای عرب

  .אز تمدن نسبتاً شکوفایی برخوردאر بودند ها آنمجاورت و مرאوده با 

  ها نَبَطی .١

آمیخته با אقوאم دیگر  های ربعتشکیک کرده و بعضی آنان رא  ها آنها، که برخی در عرب بودن  نبطی
حاصلی زندگی  که در ناحیۀ کوهستانی خشک و بی با آن. زیستند جزیرۀ سینا می وאقع در شبه پَتْرَهدאنند، در  می
ها رنگ  کردند به وאسطۀ موقعیت تجاری دאرאی جمعیت زیادی شدند و بر אثر تماس با یونانیان و رومی می

آثار و بناهای ویرאنۀ آن، که אمروز باقی אست، אز אین حال حکایت . رفتندتمدن אروپایی آن عصر رא به خود گ
  ١١١.کند می
  

  ها تَدْمُری .٢

ها در عرب بودنشان تردید אست و در بادیة אلشام و شمال شرقی دمشق  אز تدمریها، که همچون نَبَطی
انی و التینی به دست آمده های یون های زیادی به خط و زبان آرאمی با آمیختگی به وאژه ساکن بودند، کتیبه

ی آن به سبک یونانی אست و ها انمانده אست که ساختم های مقابر و معابدی باقی אز بناهای آنان ویرאنه. אست
  ١١٢.هایی אز אمیرאن تَدْمُر به دست آمده אست همچنین سکه. حکایت دאرد ها آنאز عظمت 

  

                                                 

؛ یاقوت کاخ غُمدאن رא هفت طبقه ۲۱۶ص  ،۱، ج جغرאفیای تاریخی کشورهای אسالمیو  ۲۱۰، ص ۴، ج معجم אلبلدאن. ١٠٨
 . و אرتفاع هر طبقه رא چهل زرאع ذکر نموده אست

 .۱۸، فیاض، ص تاریخ אسالم. ١٠٩

  .۲۸همان، ص . ١١٠

  .۶۲، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم و  ۳۲همان، ص . ١١١

 .۹۶، ص تاریخ عربو نیز  ۳۶همان، ص . ١١٢
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  حیریان .٣

تنوخی به آن منطقه وאرد شدند و تا  های عربאبتدא . ودحاکم ب حِیْرهدر جنوب عرאق אمروزی دولت عربی 
سپس . تبدیل کردند حِیرهکردند، אما به تدریج אردوگاه خود رא به شهر  مدتی به حالت بدوی در چادر زندگی می

و چون تابع دولت אیرאن ساسانی گشت، تحت  ١١٣چیره شد  قبیلۀ لَخْم که در جوאر آنان ساکن شده بود بر حیره
های بزرگ حیره، همچون خُوَرْنَق و سُدَیر، که در אدبیات عرب شهره  کاخ. هنگ و تمدن אیرאن وאقع شدتأثیر فر

برخی شاهان אیرאن، فرزندאن خود رא به منظور کارآزمودگی . אست، نشان אز پیشرفت هنر معماری در حیره دאرد
  ١١٤.قرאر אین شاهزאدگان بودسپردند و کاخ خورنق محل אست و تربیت برאى کشوردאری به شاهان حیره می

ترین لوح   ، אز پادشاهان لخمی حیره، در دست אست که قدیمی)م ٣٢٨متوفی (لوح قبر אمرء אلقیس אول 
خط لوح مذکور یک نوع خط نبطی אست که . رود که تاکنون کشف شده אست مکتوب عربی به شمار می

توאن אز آن  وصل حروف אست می مرאحل تکامل خط عرب شمالی رא به خصوص در قسمتی که مربوط به
گفتند، אما در نوشتن، خط سریانی رא به  حیره در مکالمات روزאنه به عربی سخن می های عرب ١١٥.אستنباط کرد
گفتند، و به آرאمی  بردند و אز אین جهت مانند نبطیان و تدمریان بودند که به عربی سخن می کار می
  ١١٦.نوشتند می

  ها غَسانی .٤

زیستند، تابع אمپرאطوری روم بودند و تحت  در شمال غربی عربستان و אردن אمروزی می قبایل غسانی، که
ظاهرאً در زمان غسانیان در طول حدود شرقی سوریه نوعی تمدن عربی . تأثیر فرهنگ و تمدن آن قرאر دאشتند
های شرقی و جنوبی  در دאمنه. رفت های عربی و شامی و یونانی به شمار می پدید آمده بود که אختالطی אز مایه

دربار غسانیان پشتیبان . های نزدیک به سیصد شهر و دهکدۀ دورאن غسانی هنوز باقی אست حورאن ویرאنه
  ١١٧.شاعرאن برجستۀ عرب بود

  حجاز

ها پیش אز אسالم بدون تغییر و تحول جدی و تقریباً در همان سطح אبتدאیی  فرهنگ مردم حجاز אز قرن
  :توאن در علل زیر یافت ماندگی فرهنگی مردم حجاز رא می عقب. تمدن بشری باقی مانده بود

شرאیط אقلیمی باعث شده بود لوאزم پیدאیش و رشد تمدن در אین سرزمین مهیا نباشد؛  :شرאیط אقلیمی. ۱
یعنی در حجاز عوאمل طبیعی، אقتصادی، سیاسی، عقلی و روحی الزم، که به سبب شرאیط خاص אقلیمی باعث 

  .ود، وجود ندאشتش אیجاد تمدن می

با אینكه حجاز در مسیر تجاری شمال و جنوب متمدن  :های بزرگ همسایه عدم تعامل فرهنگی با تمدن. ۲
های طبیعی، אین سرزمین مورد توجه و آمد و  فرسای آن و فقدאن جاذبه وאقع بود به سبب طبیعت خشن و طاقت

                                                 

 .۱۰۱ص  ،تاریخ عرب. ١١٣

  .۳۸، ص تاریخ אسالم. ١١٤

 .۱۰۲، ص تاریخ عرب. ١١٥

 .۱۰۵همان، ص . ١١٦

 .۱۰۰همان، ص . ١١٧
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های جوאمع مجاور  ن تحوالت و پیشرفترفت همسایگان متمدن خود نبود و به سبب بسته بودن محیط آ
  ١١٨.یافت چندאن אنعکاس در آن نمی

در  ها آنتعصب و حمیت جاهلی در حفظ میرאث گذشتگان و אین باور که پدرאن  :تعصب و حمیت جاهلی. ۳
با وجود . تری نسبت به خود آنان دאرند، مانع بزرگی در رشد فرهنگی آنان بود אمور مختلف قدرت درک بیش

رخی אز مردم بر אثر روאج تجارت در قریش و אهل حجاز و سفر به کشورهای متمدن شمال و جنوب با که ب آن
فرهنگ برتر دیگرאن آشنا شده بودند، אما به سبب تعصب و حمیت جاهلی خوאهان تغییر در موقعیت فرهنگی 

  .خویش نبودند

ب تنها دوאزده نفر خوאندن و هنگام ظهور אسالم אز قریش در مکه هفده نفر و אز אوس و خزرج در یثر
به صورت אبتدאیی و ضعیف، و نه به طور کامل، خوאندن و نوشتن رא آموخته  ها آنتر  دאنستند و بیش نوشتن می

پیشه بودن و نیاز אین  ترین و معتبرترین قبیله در حجاز ـ با وجود تجارت در حالی که قریش ـ بزرگ. بودند
پای قریش نبودند، אز سطح  برد، بدیهی אست אوس و خزرج، که هم ر میشغل به سوאد، در چنین وضعیتی به س

یهود و نصاری به سبب تعامل با دیگر مردمان و אهل کتاب  אین بر بنا. تری برخوردאر باشند فرهنگی پایین
خوאندند و یا  خطی نیز که אندک باسوאدאن می. چون و چرאی فرهنگی دאشتند حجاز برتری بی های عرببودن بر 

   ١١٩.یمن بود حِمیرینوشتند אز خود آنان نبود، بلکه خط  ا آن میب

  علوم عرب

، یعنی تبارشناختی، אنساببه  ها آنعلم . بهره بودند ها אز علم و فلسفه بی بدین ترتیب که گفته شد عرب
موختن ، یعنی آאیامنام گرفت و نیز  مفاخرهبه منظور فخرفروشی بر رقیبان و قبایل دیگر که جدאل بر سر آن 

خورده  روزهایی که جنگ و کشتار میان قبایل روی دאده بود ـ روزهایی که برאی پیروز אفتخار و برאی شکست
אندکی نیز نسبت به ستارگان آشنایی و شناخت  ها آن ١٢٠.شد آمد ـ منحصر می سرאفکندگی به حساب می

یافتند، אما אین شناخت به هیچ وجه  گذאری ستارگان رאه خود رא می دאشتند؛ زیرא برאی حرکت در شب با عالمت
دאنستند هرگز  אطالع عرب אز دאنش طب بسیار אندک بود و آنچه رא هم که می. آمد دאنش نجوم به شمار نمی

  ١٢١.طبابت نیز بر عهدۀ کاهنان و آمیخته با خرאفات بود. شد کافی نبود و علم محسوب نمی

  هنر 

سازی  پرستی و بت که بت با آن. ه درخوری ندאشتهیچ یک אز شقوق هنری در میان مردم حجاز جایگا
هایی نیز که  نقاشی. سازی رא ندאشت ها אرزش هنر مجسمه אز بت کروאج چشمگیری یافته بود، ولی هیچ ی

حجازی نبود، بلکه אهل کتابی که برאی کعبه قدאست قائل بودند و  های عربدرون کعبه صورت گرفته بود אثر 
  .ها رא ترسیم نموده بودند نقش آمدند אین به زیارت آن مى

                                                 

  .۱۷۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : نگاه کنید به. ١١٨

  .۶۸، ص سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم. ١١٩

  .۱۴۸، ص )وآله  علیه  אهللا  سیرۀ رسول خدא صلی(تاریخ سیاسی אسالم و  ۴۶، ص تاریخ אسالم: ک.ر. ١٢٠

  .۶۵، ص )بوتعصر ن(تاریخ صدر אسالم . ١٢١
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  معمارى

های مکه و یثرب با سنگ و گچ و به  تر خانه بیش. در حجاز معماری به عنوאن یک هنر یا فن مطرح نبود
در حجاز هیچ אثری אز معماری پیش אز . رفت به کار نمی ها آنشد و تزییناتی در  صورت אبتدאیی ساخته می

  .ری در روאیات تاریخی یافته باشدشود که אرزش یادآو אسالم دیده نمی

  شعر عرب

تنها אمتیاز فرهنگی عرب شعر و خطابه بود که در אین دو فن אز نظر אسلوب به حد کمال رسیده بودند، אما 
ظاهرאً پیشینۀ . אز نظر محتوא אشعار عرب جاهلی جز شرאب و شرّ و شمشیر و شتر حرفی برאی گفتن ندאرد

 های عرب ١٢٢.אند אى ندאشته شده رسد و پیش אز آن شعر و شاعر شناخته ثت میسال پیش אز بع ١٥٠شعرشان به 
ها  خوאندند و با אیرאد آن و سخنرאنی ، میعُکّاظگانه، به ویژه بازאر  های ده جاهلی אشعار خود رא در مجمعی در بازאر

אئت بر مردم و تصویب هفت قصیدۀ ناب رא که پس אز قر. کردند های پرشور אبرאز وجود و خودنمایی می و خطابه
 سَبْع مُعَلَّقاتشد،  آویخته مى رئیس بازאر عکاظ نوشته و در خزאنه یا دیوאر کعبه به عنوאن אسناد אرزشمند אدبی 

אین مجموعۀ אدبی אز دورאن جاهلیت مدون بوده אست، אما برخی אز متقدمان و متأخرאن  אین بر بنا. خوאندند می
بارۀ صاحبان  در. אند رא אوאخر قرن אول هجری به بعد دאنسته ها آناریخ تدوین אند و ت در אین אمر تشکیک کرده

زیستند و  برند که به موאزאت ظهور אسالم می تر محققان אین عده رא نام می مُعلّقات אختالف אست، אما بیش
یر، لُبید بن رَبیعه، عَمرو אِمْرَؤ אلقیس، طُرفه، زُهَ: رא دیده אست ها آنبعضی אز ) وآله علیه אهللا صلی(پیغمبر אکرم 

  ١٢٣.بوده אست خَنْساءאز دیگر شاعرאن معروف جاهلیت زنی به نام . بن کُلثوم، אَعْشیٰ و نابغۀ ذِبْیانی

                                                 

  .۱۴۱، ص ))وآله  علیه  אهللا  صلی(سیرۀ رسول خدא (تاریخ سیاسی אسالم . ١٢٢

  .۳۸، ص )אز آغاز تا هجرت(تاریخ אسالم . ١٢٣
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  אهدאف درس

 :ى باآشنای
 هاى قدیمى قبل אز ظهور אسالم در جزیرة אلعرب؛ دولت 
 شرאیط سیاسى عربستان در آن زمان؛ 
  .هاى אعرאب پیش אز אسالم پیمان 

  وضع سیاسی
نظام سیاسی حاکم بر مردم  وجود وضع سیاسی جزیرة אلعرب، بررسی وجود یا عدمدربارۀ مقصود אز سخن 

وجود قانون و در جامعه : كنیم چنین تعریف می אیننظام سیاسی رא . آن در بخشهای مختلف אین سرزمین אست
 אى به گونه ـ אی خاص ظالمانه و به سود عدهـ هر چند  تا بر مبنای قانون אستحکومتی  به که ناگزیر نظم
  .دאندر جامعه حاکم گرد و خودکامه، نظم رא ساالر یا مستبدאنه مردم

  جنوب عربستان
های  های قوی، دولت که گاه دولت كردند حكومت میی متعددی ها دولتباز در جنوب عربستان אز دیر

تر فرمانروאیی در אین نوאحی  های قدیم در دوره. دאشتند میساختند و یا به کلی אز میان بر می ضعیف رא تابع خود
. شدند ه میخوאند مزدאدرّب و در بعضی دیگر کَبه دست کاهنان یعنی رؤسای روحانی بود که در برخی אقوאم مُ

  .کاهن به אمور مذهبی محدود گردیدمسئولیت  شد ووאگذאر پادشاه  هحکومت ب مسائل مربوط بهدر دورۀ بعد 

  دولت مَعین

قبل אز  ۶۳۰تا  ۱۳۰۰های  سال אست که در فاصلۀ شده در جنوب، دولت مَعین ترین دولت شناخته  قدیمی
به سوאحل خلیج ) אن و حضرموتمیان نجر(ف وْر אز منطقۀ جَقلمرو آنان در دورאن אقتدא. אند میالد حکومت دאشته

. و نام دאشتوسعت دאشت پایتخت دولت معین شهر قَرْنسو و تا دریای مدیترאنه אز سوی دیگر  فارس אز یک
حاکم سیاسی אین . خاصی در کنار حکومت مرکزی دאشتند قلمروهای تابع حکومت معینیان هر کدאم  والیت
کبیر در . شد رئیس روحانی برאی مدتی مشخص منصوب می و گفتند که אز طرف پادشاه یرא کبیر م ها والیت

ها به دست آمده که چند  عینی אز کتیبهپادشاه مَ ۲۶نام . رأس حکومت و مجلس مشورتی والیت قرאر دאشت
سبائیان  ردۀאز میالد حمالت پی در پی و گستدر قرن هفتم پیش . אند برده و پادشاهی رא אرث می هخانوאده بود

  .منجر به سقوط دولت و مملکت معینیان شد

  دولت حضرموت

 نیزدولت حضرموت در محلی که אمروز . در عصر حاکمیت دولت معین، دو دولت دیگر در جنوب پدید آمد
بود و وسعت آن  بُخوره تشکیل شد که مرکز אصلی محصول אست به پایتختی شهر شَبْوَمعروف به אین نام 

. ها کشف شده אست پادشاه و یک مکرّب دولت حضرموت אز کتیبه ۱۸نام . فعلی بوده אست مساحتبیش אز 
אی محسوب  جوאمع جدאگانهکه  אینحضرموت با معین روאبط نژאدی و سیاسی نزدیکی دאشت که گاه با وجود 
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ا دیگر پیش אز میالد همرאه ب ۱۱۵אین دولت در حدود سال . شدند، تحت فرمانروאیی یک خانوאده بودند می
  .کشورهای جنوب مقهور سبائیان شد و منقرض گردید

  دولت قتبان

ع ـ در نَمْتَقَتَبان در جنوب غربی یمن و در مجاورت حضرموت به پایتختی شهر  ی به نامدولت دیگر
های قتبانی  אز کتیبه. وجود دאشتشود ـ  خوאنده می هْالنאی که אمروز کَ جنوب شرقی مأرب و حوאلی ناحیه

نام . אین دولت بیش אز هزאر سال قبل אز میالد تا دو قرن پیش אز میالد بوده אستحكومت د که تاریخ آی میرب
  .ان نیز به دست سبائیان منقرض گردیددولت قتب. مکرّب به دست آمده אست پادشاه و هشت ۱۸

  دولت سبائیان و حمیریان

آغاز . ستنאدحاکمیت سبائیان  دورאن توאن رא می ترین عصر تمدن و אقتدאر جنوب عربستان درخشان
ۀ آن که دولت حمیری بود تا قرن אدאمو  ه אستتشکیل אین دولت به אحتمال زیاد قرن هشتم پیش אز میالد بود

אین دولت عظیم که با حاکمیت قوم سبا آغاز و با  .ظهور אسالم تدאوم یافت های ششم میالدی یعنی تا نزدیکی
پایتخت عوض کرده אست و هر  خود چهار مرحله پیموده و چهار سالۀ ۱۴۰۰خاتمه یافت در دورאن  قوم حمیر

  .مهم تاریخی אرتباط دאشته אست אی با یک وאقعۀ دوره

  )هاى سبائى برّکت میمکحا(دورۀ אول 

فرمانروאیی به دست  אدאمه دאشتهپیش אز میالد  ۵۵۰אز آغاز تشکیل دولت سبایی تا حدود كه אول  دورۀ
 زمان با אز پا درآمدن אین دوره هم. شهر صروאح ـ در شرق صنعاء کنونی ـ بوده אستها و پایتخت در  مکرّب

  .یابد سبائیان پایان می به دستدولت معین 

  )ت پادشاهان سبائىیمکحا(دورۀ دوم 

پادشاهان אست پایتخت אز صروאح به شهر بزرگ و آباد مأرب منتقل  ر عهدۀدر دورۀ دوم که حاکمیت ب
مدتی بعد شیخ قبیلۀ هَمْدאن بر ضد خاندאن אصلی حاکم قیام . ت فاقد مرکزیت אستحکوم هر چندشود  می
نشیند و خاک دولت قتبان رא که אقوאمی به نام  ها بر تخت می های یمن و حضرموتی کمک حبشیکند و با  می

ندאن אصلی، چندی بعد خا. نامد کند و خود رא پادشاه سبا و ذوریدאن می زیستند، تصرف می رَیْدאن در آن می
  .رسند ها رא سرکوب کرده و با عنوאن ملوک سبا و ذوریدאن به حکومت می همدאنی

  )ها ظهور حمیرى(دورۀ سوم 

میالدی ـ عنوאن دولت هنوز سبا و  ۲۸۱ سال پیش אز میالد تا حدودسال  ۱۱۵در دورۀ سوم ـ حدود 
אفتد و پایتخت אز  ها می دست حمیریشود و به  ها سلب می אست، ولی به تدریج حاکمیت אز سبائیذوریدאن 
در אین دوره لشکرکشی אمپرאتوری روم به جنوب . شود ظفار ـ مرکز قبایل حمیری ـ منتقل می مأرب به

های تجارتی אز طریق مصر و دریای سرخ אتفاق  عربستان به طمع تصرف سرزمین حاصلخیز یمن و تسخیر رאه
 عتبارآبی ناکام ماندند، אما با אیجاد تجارت دریایی و אز א ب بیرومیان در אین لشکرکشی به سب هر چند. אفتاد

  .אندאختن رאه بازرگانی خشکی جنوب ـ شمال، ضربۀ سختی به אقتصاد جنوب عربستان وאرد ساختند
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  )אوج و سقوط دولت حمیرى(دورۀ چهارم 

. عظیمی یافت ها قدرت میالدی ـ دولت سبا و ذوریدאن به دست حمیری ۵۲۵تا  ۲۸۱در دورۀ چهارم ـ 
دولت حضرموت منقرض و بخشی אز אمپرאتوری حمیریان شد و אز אین پس فرمانروאی حمیری عنوאن پادشاه 

یمنات غیر אز یمن، و مقصود نوאحی شرق حضرموت تا . سبا و ذوریدאن و حضرموت و یمَنات بر خود گذאرد
دولت . אند عه ـ معروف شدهبابِع ـ تَم تُبَّچهارم در روאیات عرب به نا دورۀ پادشاهان حمیریِ. אست عمان بوده

هایی  شده و گاه بخشدرگیر حمیری دشمن خطرناکی در غرب خود به نام حبشه دאشت که چند بار با یکدیگر 
  .آمده אست میدر ها حبشیאز یمن به تصرف 

به با توجه . یافتمهمی  یتدر אوאسط قرن چهارم میالدی، مسیحیت وאرد یمن شد و در نجرאن مرکز
با دولت حبشه و אمپرאتوری روم رאبطه دאشتند، موضوع  آمده بودند در تمسیحی ی كه به دینمردمאینکه 
در برאبر مسیحیت یک کانون یهودی نیز در . دآم درسیاسی  یت برאی دولت حمیری به شكل یک مسئلۀمسیح

  .אیجاد کرده بودند ها پیش مدتیمن وجود دאشت که مهاجرאن یهودی אز 

رא مغلوب کرده بود، به دین  ها حبشیقرن ششم میالدی پادشاه وقت حمیری به نام ذونوאس که ل אوאیدر 
رא در یمن کشت و بر مسیحیان بازرگانان رومی  خبر بدرفتاری رومیان رא با یهودیان شنیدیهودی درآمد و چون 

 مان دאستان אصحاب אخدودهای آتش אفکند و אین ه ها رא در گودאل سخت گرفت و آن ،برאی تغییر دین نجرאن
אمپرאتور روم אز متحد خویش پادشاه حبشه . شده אست אشارهآن به بروج  در سورۀدر قرآن کریم  אست كه

 فرماندهی אریاط بالشکری رא به  ۵۲۵پادشاه حبشه در سال . خوאست تا بدین سبب دولت یمن رא مجازאت کند
ها کشته شد و دولت حمیری سقوط و یمن  با حبشی ذونوאس در جنگ. ی رومی به یمن אعزאم دאشتها کشتی

رم معاون אریاط، بر فرماندۀ خود نافرمان شد و אو رא אز میان شْبرهة אألچندی بعد אَ. ها אفتاد به دست حبشی
אبرهه که قصد دאشت مکه رא אز . فرمانروאیی یمن رא ـ به نیابت پادشاه حبشه ـ در دست گرفت ،بردאشت و خود

در یمن جایگزین سازد و نیز بر رאه بازرگانی  رאس خود قُلَیجزیرة אلعرب خارج و کلیسای مرکزیت عبادت 
خود و سپاهش  ،אما با دست قدرت خدאوندی ؛אرزشمند جنوب ـ شمال تسلط یابد، به سوی مکه لشکر کشید

  .کردندت سال بر یمن حکوم ۵۰روق حدود سْسوم و مَکْأهای  پس אز אبرهه دو پسرش به نام. نابود گشتند

ن אز אنوشیروאن پادشاه אیرאن بر زَیَبن ذی  یفی حمیری به نام سَא میالدی شاهزאده ۵۷۰در حدود سال 
نهاد و سپاهی אز   مهر گردن אنوشیروאن אبتدא نپذیرفت، ولی به تدبیر وزیر خود بزرگ. ها אستمدאد کرد ضد حبشی

ها رא در یمن  אیرאنیان، حبشی. كردאه دریا به یمن אعزאم אز ر) بهروز(ز رَهْرא به فرماندهی وَ) سیاسی(زندאنیان 
چندی بعد سیف به . زن رא به پادشاهی رساندندאبرهه رא کشتند و سیف بن ذی یَبن  قمسروشکست دאده و 

توسط אیرאنیان و با مشارکت رؤسای  رא به طور مستقیمدست غالم حبشی خود کشته شد و אز آن پس یمن 
وهرز، پس אز . رא یافت ـ ی אیرאنی ـ אستانها رאپ نشینو در وאقع عنوאن یکی אز ساتْ دنمودن محلی אدאره می

باذאن که אز . אز سوی دولت אیرאن بر یمن حکومت کردند نوشجان و سپس باذאنمرزبان و پس אز وی فرزند אو 
אی אز آن  عجزهشده بود با مشاهدۀ م) آلهو علیه אهللا صلی(سوی خسرو پرویز مأمور دستگیری پیغمبر אکرم 

آن حضرت نیز فرمان . حضرت، אسالم آورد و אطاعت خود و אیرאنیان یمن رא אز پیامبر אسالم אعالم دאشت
  .حکومت یمن رא به نام باذאن صادر و אز آن پس یمن تحت حاکمیت אسالم درآمد
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  شمال عربستان
مناطق شهرنشین آن . شتدر شمال عربستان به אقتضای طبیعت، صحرאگردی بیش אز شهرنشینی روאج دא

 ها ی که در אین آبادیممرد. ی تجارتی بوده אستها قع در אمتدאد رאههای وא ها و آبادی بیشتر همان وאحه
، برخی אز אین جوאمع. ردتوאن بر آن نام دولت گذא אند که می به شكل جامعۀ مستقلی بوده زیستند، بیشتر می
در تاریخ عربستان و حتی در معادالت و تحوالت سیاسی مهم  معتبر و نیرومندی شدند که های به نسبت دولت
  .هان باستان نقش مهمی אیفا کردندج

  ها دولت نبطی

در دورאن ضعف دولت معین ـ که گاه بر مناطق شمالی عربستان حاکم بودند ـ قوم دیگری אز 
 ره אیجاد کردند وپتهر ها بر شمال غربی عربستان چیره شدند و دولت عظیمی در ش نژאدها به نام نبطی سامی

ها رא  تر مورخان جدید نبطی یشب. رאه بازرگانی شمال رא אز خلیج فارسی تا مدیترאنه به دست گرفتند بدین شكل
 جزیرۀ ها در شبه تره مرکز نبطیپ. خوאنند می ها رא غیرعرب یا آرאمی دאنند، ولی مورخان אسالمی آن نژאد می عرب

 دپتره حمله بربار به  جانشین אسکندر دو  آنتیگون. تا عرאق گسترده شده بودندאین قوم  هر چندسینا وאقع بود 
ره عظمت و قدرت بیشتری یافت و به فتوحاتی پتאز אین زمان دولت . شدولی אز فتح آن عاجز و ناچار به صلح 

مقارن با  در شمال تا دمشق، و در جنوب تا صحرאی شمالی عربستان، و در غرب تا دلتای مصر نائل شد و אین
تا  ۸۶پادشاه نبطی אز جمله حارثۀ سوم ـ حکومت אز سال  ۱۳ها نام  در کتیبه. אنحطاط سلوکیان بودضعف و 

در توאریخ یونانی وی به فِیلْهِلِن . پیش אز میالد ـ به دست آمده که فتوحات مزبور در زمان אو بوده אست ۶۲
  .یونان معروف אست یعنی دوستدאر

  دولت تَدْمُر

אی  تدمر وאحه. قدرت گرفت دْمُر به جای آن در عربستان شمالیتَره در قرن دوم، دولت پترאض دولت با אنق
. قرאر دאشتیعنی خلیج فارس به شام و مصر  در شمال شرقی دمشق بوده אست كه بر سر رאه بازرگانی شمالى

رومی  ىآن شکل شهرها روم شد و نظام אدאری مایۀتدمر אبتدא دولت مستقلی بود، ولی به تدریج تحت אلح
نجا رא به عنوאن در جنگهای אیرאن و روم موقعیت سوق אلجیشی آن مورد توجه אمپرאتوری وאقع شد و آ. یافت

. تبه و لقب رومی دאدندد و به بزرگان آنها رشها با رومیها برאبر  و حقوق تدمری אیالت یا مستعمرۀ رومی پذیرفته
ها  سپس رومی. خوאندند یه جمهوری بود و حاکم رא رأس تدمری میحکومت تدمر در دورאن אستقالل چیزی شب

אین رؤسا در אمپرאتوری روم  بعضی אز. دندرآورد وثىمورאختصاص دאدند و به شكل یک خانوאده  بهحکومت رא 
در جنگ میان אیرאن ساسانی با روم، . کنسولی که مقام بسیار بزرگی بود، نائل شدند به مقام سناتوری و درجۀ

دوم در حمایت אز روم  نۀیْذَאُن אمپرאتور روم و אسارت אو شده بود، ریَامی که شاپور אول موفق به شکست وאلِهنگ
حتی تا  ی بین אلنهرین بیرون رאند ومها حمله آورد و آنان رא אز آسیای صغیر و سوریه و بخش رو به אیرאنی
تور אאو رא فرمانروאی مشرق و جانشین אمپر دولت روم به پاس אین خدمات،. پیش رفت) خت אیرאنتپای(تیسفون 
. شناخته شد یادوکیه و کلیکیهاه سوریه، عربستان، אرمنستان، پادشبه عنوאن نه یْذَبه موجب אین منصب אُ. نامید

یا قدرت یافت و با אستفاده אز هرج و مرج روم، آسیای صغیر و مصر رא אز روم وبِنُپس אز אذینه، همسرش زُ
پردאخت و بعد אز باز پس  ها אیجاد ثبات در روم، אمپرאتور جدید ـ אورلیان ـ به سرکوب تدمریگرفت، אما در پی 

ـ و  میالدی ۲۷۲عام و شهر رא به کلی ویرאن نمود ـ سال  و مردم رא قتل אشغالها تدمر رא  صرفات آنگرفتن مت
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ها  که پیرאمون نژאد نبطیها همان אختالف אست  نژאد تدمریبارۀ  در. بدین ترتیب حکومت تدمر منقرض شد
  .وجود دאرد

  دولت حیره

در אین منطقه אبتدא . های مهم عربی در شمال جزیرة אلعرب، دولت حیره در جنوب عرאق بود אز دیگر دولت
אز אعرאب مهاجر ـ کمی بعد قبیلۀ لخم . نوخی وאرد شدند و אردوگاه خود رא به شهر حیره تبدیل کردندאعرאب تَ
اسانی به دست گرفتند ها شده بودند، فرمانروאیی حیره رא با אجازه و حمایت دولت س تنوخیکه مجاور  ـ جنوبی

تسلط پادشاهان . که مرزهای جنوبی אیرאن رא אز هجوم و غارت אعرאب صحرאنشین محافظت نمایندمشروط به آن
تا אعماق عربستان  آنان ذفرאت، نفو سترش یافت و عالوه بر درۀلخمی אز حیره و אطرאف آن به نقاط مجاور گ

 نخستینْ ره و یا به نام جدِناذِر نام دאشتند آل منذر یا مَنذِترشان مُ که بیش אمرאی آل لخم رא به سبب آن. رسید
אمیر אز لخمیان جز در دو فترت کوتاه به مدت بیش אز سیصد سال ـ אز אوאخر  ۲۱. אند شاه لخمی، آل نصر خوאنده

سد אینکه گذشته אز  و مردم آن دولت عربی حیره. حیره فرمانروאیی کردند میالدی ـ بر ۶۰۲قرن سوم تا سال 
 ر دאشت و به אین دلیل مورد عالقۀها قرא حایلی میان אیرאن و אعرאب بادیه بود، همچون پادگانی در برאبر رومی

معروف آل אز پادشاهان . گرفتند و شاهان אیرאن در جنگهای خود با روم אز آنها کمک می هدولت ساسانی بود
منذر، نعمان بن אمرء אلقیس אست که با یزدگرد אول ساسانی معاصر بود و אو پسرش بهرאم گور رא به نعمان 

ره حیر رא برאی دورאن אقامت بهرאم در یْق و سُدَخُوَرْنی معروف ها نعمان هم کاخ. سپرد تا آزموده و تربیت گردد
  .ساخت

ار و میالدی אو رא אحض ۶۰۲سرو پرویز در سال که خ آخرین پادشاه لخمی حیره نعمان بن منذر אست
دولت حیره در خالفت . طایی رא אمارت دאد بیصۀیاس بن قَزندאنی نمود و کمی بعد به قتل رساند و به جای אو אَ

  . قلمرو خالفت شد کر به دست مسلمانان אفتاد و ضمیمۀאبوب

  دولت غسّانیان

אین دولت . وبی روم، دولت عربی غسّانی قرאر دאشتدر شمال غربی عربستان در مجاورت مرزهای جن
یعنی محافظت אز مرزهای جنوبی روم در  ؛برאی אمپرאتوری روم همان موقعیت دولت حیره رא برאی אیرאن دאشت

مهاجر بودند که در قرن  ی جنوبیِهاها אز عرب غسانی. برאبر عربهای بادیه و ذخیرۀ لشکری برאی جنگ با אیرאن
نظر دولت روم در آنجا بودند، توאفق و پس אز برאفتادن אعرאبی که با  هناحیۀ حورאن وאرد شد پنجم میالدی به

ی بود که رאه عربستان به صرٰها شهر بُ پایتخت غسانی. אمارت אین ناحیه رא אز سوی رومیان به دست گرفتند
سردאر معروف روم به אیرאن  بلیزرلشکرکشی لّه در بِشاه غسانی حارث بن جِترین  بزرگ. گذشت شام אز آنجا می

سال پادشاهی کرد ولی رومیان  ۱۳پس אز حارث، پسرش منذر . همرאه אو بود و چند بار با پادشاه حیره جنگید
در پی آن فرزندאن منذر بر ضد روم قیام و مرکز . تبعید کردند عاقبت به אو بدگمان شده، دستگیرش نموده و
سرآمد و قبایل غسانی پرאکنده  به אین ترتیب عمر دولت مقتدر غسانی به. خود رא אز شهر به بادیه منتقل کردند

که خسرو پرویز به  ۶۱۳در سال . آمدندپیوستند و گروهی به אطاعت روم درو تقسیم شده برخی به אیرאن 
 אز אین زمان به بعد قبایل پرאکندۀ. سوریه و فلسطین لشکر کشید، אز قدرت غسانیان چیزی باقی نمانده بود

مرو غسانی بود که یل بن عَبِحْیکی אز همین אمیرאن به نام شُرَ. دانی تحت فرمان אمیری کوچک قرאر دאشتنغس
بسیار به شهادت  صری رא دستگیر و پس אز شکنجۀپادشاه بُبرאی ) آلهو علیه אهللا صلی(رسول אکرم  فرستادۀ
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ها در جریان فتوحات مسلمانان  حاکمیت سابق غسانی منطقۀ. وجب وقوع جنگ موته شدرساند و همین אمر م
  .به هنگام خالفت אبوبکر به قلمرو אسالم پیوست

  کِنده  دولت بنى

. אی אز قبیلۀ بزرگ کِنده بود که در نجد و دومة אلجندل تشکیل شد نده، אمارت خانوאدهکِ دولت بنی
زیستند سپس  می ها אز مهاجرאن جنوبی بودند که نخست در حدود حضرموت ها و غسانی ها چون لخمی کندی

نشاندۀ دولت حمیری  אین دولت دست. به شمال کوچ کردند و در محلی به نام بَطْن عاقل در نجد ساکن شدند
مؤسس دولت کندی حُجر بن عمرو ملقب به آکِل אلمِرאر אست که در روאیات تاریخی אز حسن . یمن بود

אز وی پسرش عمرو و در پی אو حارث  پس. ها سخن رفته אست سیاست وی و کامیابیهایش در جنگ با لخمی
حارث با گرאیش به آیین مزدکی خود رא به . ترین و آخرین پادشاه אین دولت به قدرت رسیدند پسر عمرو بزرگ

אما با . قباد نیز کشور حیره رא אز منذر گرفت و به حارث دאد. قباد شاه ساسانی که אو نیز مزدکی بود، نزدیک نمود
אن و قلع و قمع مزدکیان به دست אو، حارث عزل شد و منذر مجددאً به پادشاهی حیره روی کار آمدن אنوشیرو

نوאدۀ אو אمرء . شدند هکشت نیز در حال فرאر مرد و بسیاری אز کسانشوی و  تعقیب نمودمنذر  رאحارث . رسید
عرب کمک  אنتقام אز אمپرאتور روم و قبایل گرفتن אلقیس ـ شاعر معروف عرب ـ برאی رسیدن به قدرت و

با אنقرאض خاندאن حارث، ریاست کِندیان به دست . و در بازگشت אز روم درگذشت یافتری نوخوאست، ولی یا
  .های دیگر آن قبیله אفتاد که تا ظهور אسالم باقی بودند و سپس در حوزۀ خالفت مضمحل گشتند خانوאده

  حجاز
شمال و جنوب جزیرة אلعرب بسیار  باآن אما حجاز که محل ظهور و گسترش אسالم بود، وضع سیاسی 

بیابانگرد عربهای حجاز یا در سه شهر عمدۀ مکه، یثرب و طائف ساکن بودند، و یا به صورت . متفاوت بود
که در سخن אز وضعیت אجتماعی بیان گردید، شیخ قبیله به گونه  نشین همان بیاباندر قبایل . کردند زندگی می

  .نظامی بود و لذא رئیس قبیله فرمانی نافذ در میان אعضا دאشت ماندۀۀ حاکم، قاضی، قانونگذאر و فرمنزل

אز بررسی وضع سیاسی عرب پس در אین بخش . در אین میان موقعیت شهرها نیز با یکدیگر متفاوت بود
  .خوאهیم پردאختمکه عصر جاهلیت، אبتدא به یثرب و طائف، و سپس به 

  یثرب

قرن אوאیل در . شد که אبتدא یهودیان در یثرب مقیم شدندع مذهبی جزیرة אلعرب گفته در سخن אز وض
س و خزرج به یثرب آمدند و در مجاورت یهودیان وْچهارم میالدی دو طایفه אز אعرאب جنوبی ـ یمنی ـ به نام אُ

אین دو قبیله با حمایت تُبّع یمن بر یهودیان . ود مورد ستم وאقع شدندهقرאر گرفتند ولی به شدت אز سوی ی
هر کدאم אختالف و خصومت אفتاد و  آنها شتند و خود مالک یثرب شدند، אما طولی نکشید که میان خودچیره گ

قینقاع  نضیر و بنی قریظه، بنی یهودیان یثرب نیز که سه طایفۀ بنی. ندپیمانانی برگزید برאی مقابله با دیگری هم
  .ندبستپیمان ، و سومی با قبیلۀ خزرج ها دو گروه شدند، دو طایفۀ אول با قبیلۀ אوسبودند در אین درگیری

مهاجرאنی אز جنوب عربستان و آشنا با אصول مدنیت جنوب بودند، پس אز אینکه אوس و خزرج با وجود 
אز همین رو אختالف شدید . حفظ کردندبیابانگردی سنت پایۀ אستقرאر در یثرب مبانی حیات אجتماعی خود رא بر 
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گشت، بلکه به אمکانات אقتصادی و نظامی آنان نیز آسیب  ضعف سیاسی می ها نه تنها موجب אی میان آن قبیله
عرب یثرب، تنگناهای شدید مالی، رقابتها و حضور فعال  بنابرאین بافت אیلی ـ شهری جامعۀ .رساند جدی می

ی ده بود هموאره بر زندگی אین جامعه، حالتشیهودیان ثروتمند که نبض אقتصاد شهر رא در دست دאشتند باعث 
همبستگی و وحدت אشرאف و بزرگان قوم  گاه زمینۀ نگرאنی حکومت کند و هیچآشکار אز ناهمگونی، تشویش و 

به אین ترتیب یثرب فاقد حکومت و قانون بود و . و به تبعیت آنان، وحدت אجتماعی در אین شهر پدید نیاید
قل و رقیب در אین شهر زندگی های مست ثبات سیاسی ندאشت و אکثریت عرب و אقلیت یهود در قالب قبیله

  .אلبته אعضای هر قبیله مطابق نظام قبیلگی تابع شرאیط و ضوאبط حاکم بر قبیله بودند. کردند می

  طائف

אکثریت . تگش شد ولی مطابق نظام قبیلگی אدאره می شهر محسوب میهر چند طائف نیز همچون یثرب 
ن ن به عنوאن אقلیت در אیو بخشی אز قبیلۀ بزرگ هوאزِدאدند  جمعیت אین شهر رא אعضای قبیلۀ ثقیف تشکیل می

ثقفی تابع  زیرא אکثریتِ. یثرب، طائف אز آرאمش و ثبات سیاسی برخوردאر بود شهر سکونت دאشتند، אما برخالف
אکثریت رא خوردאری אز אستقالل دאخلی، سیادت ن در عین برو فرمانبردאر رؤسای قبیله بودند، و אقلیت هوאزِ

  .کردند زندگی میبا آنها با אتحاد و دوستی  پذیرفته و

بن  پسرאن عمرو حبیبو  مسعود، عَبْدِیالَیْلی هاسه برאدر به نام رאظهور אسالم شهر طائف  زمان با هم
پس אز رحلت אبوطالب در سفر  )وآله علیه אهللا صلی(رسول אکرم . دكردن عمیر ثقفی به صورت مشترک אدאره می

  .ر دیدאر دאشته אستبه طائف با אین سه برאد

  مکه

مهاجرت گروهی با  که حضور هاجر و אسماعیل در حریم אلهی بود پس אزکه پیش אز אین آمد، گونه  همان
به بنای خانۀ خدא سرאنجام אز قبیلۀ جُرهم یمن نزد آنان، پرورش אسماعیل میان جرهمیان و وصلت با آنان، و 

تاریخ مکه، ترکیب ساکنان آن و . ج شهر مکه پدید آمدאبرאهیم و אسماعیل علیهما אلسالم به تدری دست
به درستی ) آلهو علیه אهللا صلی(پیش אز والدت رسول אکرم  در אین شهر אز אین پس تا سدۀ تحوالت مذهبی
که پس אز مدتی אوالد אسماعیل در אین شهر به  توאن אحتمال دאد אز مجموع روאیات گوناگون می. معلوم نیست

خی אعرאب جنوبی دیگر که با ربرهم و های قبیلۀ جُ אما با مهاجرت دیگر شاخه. بی رسیدندقدرت سیاسی ـ مذه
کم  های تجاری صورت گرفت، کم تصرف אموאل کعبه و طمع در عوאید حاصل אز زیارت و عبور کاروאن אنگیزۀ

אوالد  هدۀر عאمور مربوط به زیارت و تولیت کعبه هنوز بهر چند حاکمیت شهر به دست جرهمیان אفتاد؛ 
قدرت و ثروت جرهمیان در مکه که نوאدگان אسماعیل رא نیز با خود همرאه و همگام کرده بودند، . אسماعیل بود

ها که در  خزאعی. مورد رشک قبیلۀ یمنی خزאعه وאقع شد که אز چندی پیش به אطرאف مکه مهاجرت کرده بودند
بکر אز قبایل عرب شمالی متحد شده بر  ۀ بنیدیدند با قبیل تباهی و عصیان می ، فساد،قوم حاکم جرهم

אز مکه אخرאج نموده و خود قدرت رא در شهر به  ها در جنگ، آنان رא یان یورش برده و پس אز شكست آنجرهم
  .دست گرفتند

کعبه رא درون چاه زمزم ریختند و چاه رא مسدود کردند تا  ىهنگام سقوط شهر אوالد אسماعیل אموאل وقف
؛ سپس אز شهر خارج شدند ها آن .مند باشند دست مهاجمان אفتد و نه آنان אز آب زمزم بهره نه آن אموאل به
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که روزی به زאدگاه خود باز مهاجرت کردند و بخشی به אمید آن ة אلعرببه دیگر مناطق جزیر ها گروه تعدאدی אز
  .ندی אطرאف مکه جای گرفتها بیابانگردند و کعبه رא بار دیگر در אختیار گیرند در 

الب جد چهارم پیغمبر אکرم بن کِ  یّصَکه قُار و تسلط قبیلۀ خزאعه بود تا آنمدتها شهر مکه در אختی
) אلسالم علیه(و آن بخش אز نوאدگان אسماعیل  ١٢٤ها رא אز مکه אخرאج کند توאنست خزאعی) وآله علیه אهللا صلی(

در אختیار אوالد אسماعیل با نام قریش  وبارهدن مکه آאز  پس .شدند به شهر باز گردאند رא که قریش خوאنده می
که در  ها روهی که در وאدی مکه سکونت دאشتند قریش بطایح، و آنبودند گ گروهقریش دو . قرאر گرفت

אهل ظوאهر  ها آنتا پیش אز אقدאم قصی، همۀ هر چند . شدند زیستند قریش ظوאهر نامیده می אطرאف مکه می
  .ه قریش در مکه אستقرאر یافت، نظم بدوی خویش رא همچنان حفظ کردאز אین پس نیز ک. אند مکه بوده

אی مستقر و دאرאی  با حدאقل تعریف אز شهر، یعنی جامعه لبتهشهر אطالق کرد، אعنوאن توאن  به مکه می
ندאشت و حتی فاقد قانون ی شهر رא ها مکه ویژگیدر وאقع سازمان سیاسی، אدאری، אقتصادی و אجتماعی معین، 

אین . אقتصادی و حاکمیت فرאگیر بود ،یافته، و نظام אدאری אبط سیاسی و אجتماعی سازمانشمول، رو همه عام و
ظهور אسالم و فتح مکه به دست مسلمانان אستمرאر دאشت و هنگام وضعیت حتی پس אز حاکمیت قریش تا 

های  دی غریب با אنگیزهها و אفرא دאد و قبایل دیگر، خانوאده قریش אکثریت جمعیت אین شهر رא تشکیل می
های مختلف  אکثریت قریش به سبب رقابت یا بعضاً دشمنی میان تیرهبا وجود . ن ساکن آن شده بودندگوناگو

در אین میان سیادت و אقتدאر قصی بن کالب و عبدאلمطلب . ندبرخوردאر نبود یكپارچهآن، אز وحدت و رهبری 
  ١٢٥.ودب ها آندر مکه אستثنایی و به سبب شخصیت فردی 

ریش نیز رقابت و دشمنی وجود دאشت، های ق فاقد حکومت و قانون بود و میان تیرهكه، مکه  با آن
  .خالف یثرب אز آرאمش نسبی و ثبات سیاسی برخوردאر بودبر

  :ردאشاره كموאرد زیر به توאن  عوאمل אصلی אین آرאمش نسبی و ثبات سیاسی میجمله אز 

  موقعیت مذهبی مکه .۱

در میان قبایل  د،بودننیز ] بانیان کعبه[ن تولیت کعبه אز نسل אبرאهیم و אسماعیل ه بر دאشتكه عالوقریش 
 و فروختند ة אلعرب شرאفتی אستثنایی به دست آورده بودند و אز אین جهت بر دیگر مردم عرب فخر میجزیر

خونریز و  حتی نزد אعرאبهنگامی که مکه . ندکرد אی تالش می بنابرאین برאی حفظ چنین موقعیت و אعتبار ویژه
بود،  برد در אمان می چه قاتل و مستحق مرگ ـ بدאن پناه میشد و هر کس ـ אگر م אمن تلقی میغارتگر حر

به سبب قدאست אین سرزمین אز אحترאم خاصی برخوردאر شده بودند و אین אمر  هم بدیهی אست بزرگان مکه
  . رאمش در مکه بکوشندمستلزم آن بود که همین بزرگان در אیجاد אمنیت و آ

  موقعیت אقتصادی مکه .٢

چه آن زمان که אیستگاهی مهم در  ،אقتصادی دאشت ز אین تبیین گشت، مکه موقعیت ویژۀکه پیش א چنان
مسیر אصلی تجاری شمال ـ جنوب بود، و چه هنگامی که بزرگان قریش خود به تجارت روی آوردند و به 

                                                 

 .خوאهد آمد) صلی אهللا علیه و آله(ساز رسول אكرم  چگونگی אین אقدאم قصى در سخن אز אجدאد مهم و سرنوشت. ١٢٤

یابی אین دو به چنین موقعیتی خوאهیم  به علل دست) صلی אهللا علیه و آله(مبر אکرم ساز پیغ در سخن אز אجدאد مهم و تاریخ. ١٢٥
  .پردאخت
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  کرد אین شهر در אمنیت و אین حفظ منافع مادی و אقتصادی آنان אیجاب میبنابر. مبدل گشتند نانی معتبربازرگا
 کردند که هتک حرمت کعبه به مصلحت אز אین رو ساکنان مکه به ویژه אکثریت قریش درک می. آرאمش باشد

  .دאدکاهد، بلکه منافع خود رא אز دست خوאهند  نیست؛ زیرא نه تنها אز قدאست خانه در نظر دیگر قبایل می آنان

   אهمیت سوگند .۳

نزאعی، در  ل بودند و چنانچه در پیشامد وئعرب جاهلی به ویژه مردم مکه برאی سوگند אرزش خاصی قا
אگر  به عنوאن مثال. نمودند ف مقابل رא مشخص میکردند، تکلیف خود و طر برאبر طرف خود سوگند یاد می

خوאست برאی تضمین אین گذشت،  بل אز وی میکرد، طرف مقا حق با אو بود، گذشت میאینکه با وجود كسی 
بعدאً אز گذشت خویش پشیمان هر چند خورد محال بود خالف آن عمل کند،  و چون سوگند می. سوگند یاد کند

  .سزאیی دאشتאمر نیز در אیجاد אمنیت تأثیر ب אین. شد می

  אصول قرאر دאده شده .۴

های مختلف  انون در کار نبود، با אین حال تیرهحکومت برאی אجرאی قوجود ندאشت، زیرא  در مکه قانون
، تا ها آنقریش و سایر قبایل ساکن در אین شهر אصولی رא میان خود قرאردאد کرده بودند که با אلتزאم به رعایت 

یی هاאدها و پیمانردقانون در شهر مکه قرא ،به تعبیر دیگر. حدود زیادی خأل قانون و حکومت رא پر کرده بودند
ها با یکدیگر بسته بودند و به موجب آن حقوق هر قبیله و یا وאبستگان به قبیله در برאبر قبایل  بیلهبود که ق

אی پیوندی ندאشت، هیچ قانونی در برאبر ستمکار אز אو حمایت  אما אگر کسی یا قبیله. شد دیگر محترم شمرده می
ة אلعرب مطرح اری אز قبایل در سرאسر جزیربیشتر אصول مورد نظر که حکم قانون رא یافته بود در بسی. کرد نمی

 یضمانت אجرאی کیאین אصول در مکه دאرאی  لبتهشد، א شده بود و کم و بیش محترم و رعایت می و شناخته
بندی  دאنستند در صورت عدم پای ها بود و می های قریش و دیگر قبیله نیرومند یعنی تعهد אخالقی אعضای تیره

  .د بودندر خطر خوאه به آن، خود و منافعشان نیز

  :عبارت بودند אزقرאردאد شدۀ אعرאب  אصول ترین مهم

  )پیمانی هم(حلف ) אلف

دو یا چند قبیله به  پیمان شدن ست، و در אصطالح عبارت بود אز همحلف در لغت به معنی سوگند א
متعهد  ،ل متحدن قبایپیمانی، سرא ن همبر مبنای אی. אی خاص لهجانبه، یا در موضوع و مسئ אی همه گونه
אین אتحاد و . هویت و منابع یکدیگر دفاع کنند و در برאبر دشمن مشترک یار هم باشند ،شدند אز موجودیت می
هر چند برخی . یافت می پیمانی در کنار کعبه و در جمع سرאن شهر همرאه با سوگند وفادאری به آن رسمیت هم

ظامی برאی مقاصد متجاوزאنه بود، אما در بسیاری موאرد ر אفزאیش قدرت نونظمرאهی به  ها پیمانی אز אین هم
های قدرتمند  های کوچک و ضعیف قریش که در حفظ אمنیت و منافع خود در برאبر تعرض تیره قبایل یا تیره

تدאر عامل شدند و אین אق قریش ناتوאن بودند אز אین طریق قادر به אیجاد توאزن نظامی ـ سیاسی در مکه می
  .طلبی قدرتمندאن بود یادهرאبر زدאرنده در بباز

های کوچک در نسب  قبیله قبیله یا شد و نَسَبی قبایل متحد منجر می گاه به אستحالۀ ، جانبه های همهحلف
אی خاص  لههایی که در موضوع و مسئ حلف. کردند گشتند و در نتیجه نسبی وאحد پیدא می قبیلۀ بزرگ هضم می

گرفت، ممکن بود با رسیدن به  אندאختن کاروאن تجاری مشترک ـ صورت میـ مثالً در אمر بازرگانی و به رאه 
  .نتیجه پایان یابد
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  )پناه(جوאر ) ب

 به دستن ضعیفان دאدح و عرف عرب جاهلی پناه الجوאر در لغت به معنی همسایگی אست و در אصط
ان و مال خود אز تعرض אفرאد یا אی ضعیف برאی حفظ ج غریب و یا قبیله אی گاه فرد یا خانوאده. گفتند رא می אقویا

رت پذیرفته شدن אین درخوאست، در صو. کرد خوאست جوאر میאی متنفّذ و قوی در فرد یا قبیلهقبایل نیرومند، אز 
אز אین پس هرگونه حمله یا . کرد رسمیت پیدא میشد و  عام אعالم میمرאتب در حضور بزرگان شهر و مأل 

بدین ترتیب کسانی که قادر به دفاع אز خویش . شد دهنده تلقی میت به جوאرאهانت به جوאرگیرنده، حمله و אهان
گاهی به درخوאست یکی אز طرفین، جوאر لغو . ندآور می به دستنبودند، با אستفاده אز سنت جوאر، אمنیت خود رא 

  .گرفت אستردאد جوאر نیز אلزאماً در مألعام صورت می. گردید ترد میسو م

  وِالء) ج

گاه برده، . گفتند خود رא می در אصطالح نسبت دאدن غیر به قبیلۀو ی پیوستگی و دوستی אست به معنوالء 
در אین . شدند بزرگان آن قبیله وאقع می یرنده و یا معاشرین با یک قبیلۀ معتبر مورد توجه و عالقۀگیا فرد جوאر

ن پس آن فرد آאز . کردند خارج میصورت چنین אفرאدی رא با אنتساب به قبیلۀ خویش אز پایگاه אجتماعی پایین 
مثالً والء عتق مربوط  ،والء אنوאعی دאشت. خوאندند رא عضو قبیلۀ خود بالوالء، یا موال و موאلی قبیله مییا אفرאد 

  .شدند بردگانی بود که آزאد گشته و به قبیله نسبت دאده می به

به ند که یمنی אما ساکن مکه بودند و پیش אز אسالم، یاسر و فرزند אو عمار هست אز مصادیق مشهور والء
د و سپس אز سوی آن قبیله بالوالء عضو مخزوم قریش قرאر گرفتن دلیل غربت אبتدא در جوאر قبیلۀ بنی

  .آمد  مخزوم به شمار می ز אین رو عمار یاسر אز موאلی بنیא. مخزوم خوאنده شدند بنی

  אستلحاق) د

אی که نسب  به گونه دאدن کسی به خود و قبیلۀ خویش بود در لغت یعنی طلب אلحاق، و در אصطالح پیوند
گیرنده و یا گاهی برده، یا جوאر. شد ذאرده میکننده بر אو گ אستلحاق شده کنار گذאشته و نسب אصلی אستلحاق

אی برتر  فردی אز خاندאن یا قبیله علل دیگر چنان مورد توجه و عالقۀ و یا ها و شایستگی هاموال به سبب لیاقت
در . خوאند دאد و فرزند یا برאدر خود می خویش پیوند می در אین صورت אو رא به قوم و قبیلۀگرفت که  ر میقرא

به . گشت کننده یا پدر אو جایگزین می شد و نام אستلحاق وی بردאشته می شده אز لحاقچنین حالتی نام پدر אست
های אستلحاق پیش אز אسالم  אز نمونه. گشت אطالق می دَعِیّشد،  کسی که نسب אو به نسب دیگری ملحق می

شد؛  بن محمد خوאنده می د و زیدكرאستلحاق ) وآله علیه אهللا صلی(حضرت محمد  אو رאبن حارثه אست که  زید
ه فردی به نام אسود אز قبیلۀ بود ک )وآله علیه אهللا صلی(بن عمرو صحابی معروف رسول خدא  و نیز مقدאد

א باطل کرد و אعالم دאشت אسالم سنت אستلحاق ر. بن אسود نامیده شد و لذא مقدאدزهره אو رא אستلحاق نمود  بنی
پس אز تشریع אین حکم،  ١٢٦.شان بخوאنید ها رא به نام پدرאن وאقعی ند و آنها فرزندאن شما نیست شده אستلحاق

  .حارثه خوאند زید رא אبن )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 

                                                 

 .۵و  ۴/ قرآن کریم، سورۀ אحزאب. ١٢٦
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  خَلْع) ه

و سلب مسئولیت کردن אست و در אصطالح کنار زدن فردی אز عضویت در قبیله  به معنی بیزאری جستن
م و یخانوאده و بزرگان قبیله دست به جرא אز אطالع سرאنه و بیאی خود گاهی عضو قبیله. و رאندن אو אز خود بود

انچه وی אز چن. کرد شدن، خانوאده و قبیله رא دچار دردسر و پردאخت تاوאن میزد که پس אز برمال هایی میشرאرت
אز אین پس در برאبر . کردند אو رא אز خانوאده یا قبیله خلع می ،دאشت در אنظار عموم نمیאعمال مجرمانه دست بر

خوאهی وی رא  نشد، کسی خو لوع אز قبیله کشته میجرאیم وی خانوאده و قبیله مسئول نبود و چنانچه فرد مخ
شد و  ها و قبایل با یکدیگر، مجرم رאنده می گیر شدن خانوאدهبدین ترتیب با چنین سنتی به جای در. کرد نمی

אز آنجا كه . شد که جمع آن خُلَعاء אست چنین شخصی خلیع خوאنده می. گشت ل אعمالش تلقی میئوخود אو مس
  .پردאختند یافتند و به رאهزنی می אجتماع و אتحاد می ها بیابانאمنیت ندאشتند گاه با یکدیگر در  ءخلعا

  

  ت ماههای حرאمحرم) و

به  ها آن. حرאم به معنی دאرאی אحترאم אست. دאنستند چهار ماه رא در سال حرאم می) شمالی(ب عدنانی אعرא
ب אز دیگر אعرא ها در אین ماهکه אز آنجا . کردند کشی ممانعت می قتل و غارت و آدم ونهאز هرگ هاאحترאم אین ماه

אعالم  توאن چنین بردאشت کرد که فلسفۀ میرفتند،  به بازאرها می و هآمدزیرة אلعرب برאی زیارت به مکه نقاط ج
مردم . אمنیت برאی زیارت و تجارت بوده אست های حرאم، دאشتن فرصت و ضمانت تأمین چهار ماه به عنوאن ماه

 رعایتها به  زیستند خود رא بیش אز دیگر عرب אز אعرאب شمالی بودند و در مکانی مقدس میبیشتر مکه نیز که 
  .دאنستند ملتزم می ها حرمت אین ماه

ی شکسته شد که چهار جنگ با شکنندگان אین ئچهار بار در جاهلیت بر سر مسائل جز ها حرمت אین ماه
جنگ فجار ـ به معنی گناه و معصیت بزرگ که شکستن حرمت ماه حرאم  ها به אین جنگ. حرمت درگرفت

های  ها پیش אز אسالم بر ماه אما مدت ،بار تغییر یافته אست یت چندی حرאم در جاهلها ظاهرאً ماه .אند هگفت ـ  باشد
  .אلقعده، ذی אلحجه و محرم تثبیت گردید و אسالم نیز بر آن صحه گذאشترجب، ذی 

  

  حلف אلفضول) ز

یا پیمان جوאنمردאن، پیمانی بود که برאی دفاع אز مظلومان و گرفتن حق آنان אز ظالمان در حلف אلفضول 
پیمانی  אین حلف رא در شمار حلف یا هم برخی אز مورخانهر چند . عام אلفیل منعقد شده بودسال بیستم 

ده אست، تفاوت ماهوی آن رא با אند، אما تعریفی که אز حلف אلفضول در تاریخ אرאئه ش گفته آورده پیش
  .کند ی رאیج به روشنی بیان میهاپیمانی هم

ها مورد تعرض قرאر گیرند و  شد تا غریبه مکه باعث می فقدאن قانون وאحد و حکومت در نظام אجتماعی
مقرאرتی و به عبارتی د ش אی تنها شامل אعضا می یت قبیلهزیرא حما. به عمل نیاید ها آنهیچ حمایتی אز حقوق 

  .شمول نبود مهعام و ه
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 می یکی אز بزرگانهْعلت عقد حلف אلفضول ظلمی بود که بر تاجری یمنی אز سوی عاص بن وאئل سَ
د، هنگامی که بزرگان قریش رא یاری نكربن عاص معروف ـ روא دאشته شد و چون کسی אو  قریش ـ پدر عمرو

قریش به  אنمردאنی אز چند تیرۀجو. دאد سر אستمدאدبیس رفت و فریاد عبه جمع بودند بر فرאز کوه אبوقگرد ک
تَیْمی אز אشرאف مکه אجتماع  جدعانـ در منزل عبدאهللا بن  بن عبدאلمطلب ـ عموی رسول خدא همت زبیر
אت به عقد پیمانی אنجامید که بعدها به فاع אز حق تاجر یمنی، אدאمۀ مذאکردر אین مجلس گذشته אز د. کردند

אعضای پیمان تعهد کردند אز آن پس در محیط مکه . عنوאن بهترین کار قریش در زمان جاهلیت شهرت یافت
رא אز  مآیند و حق مظلوאه آزאد یا برده در مقام دفاع برچه غریب، خو رخ دهد چه آشنا ونا خوشایندی אگر אتفاق 
حضرت . تعهد نمودند مردم مکه رא به کارهای نیک دعوت کنند ،عالوه بر آن، جوאنمردאن حاضر. ظالم بگیرند

  .حضور دאشت و אز אعضای پیمان بود نیز در אین جلسه )وآله علیه אهللا صلی(محمد 
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  درس هدف

אی دאشته و  که در تاریخ عرب אهمیت ویژه ،)آلهو علیه אهللا صلی(آشنایی با قبیله و אجدאد مهم رسول خدא  

 .אند مبدأ تحوالت مهم بوده

  درآمد

که  سالم در مکه ساکن بودند و ضمن آنه مدتها پیش אز אک) אلسالم علیه(אز فرزندאن אسماعیل  عدهبه آن 
  .شود אکثریت جمعیت رא دאشتند، سیادت بر شهر و تولیت کعبه رא نیز دאرא بودند، قریش אطالق می

محل  ؛ کسب کردن؛جمع کردن تجمع کردن؛: אین معانی آمده אست به» قرش«אز وאژۀ قریش در لغت 
  ١٢٧.نیز آمده אست» و بلند همتی مقام وאال«مچنین قریش به معنی ه. ماهی و کوسه ؛کسب و کار و تجارت

 نسل پیش אز אو بیست و یکאز قریش بود و نیاکان آن حضرت تا ) آلهو علیه אهللا صلی(رسول אکرم 
، غالب، فَهْر، کعب، لُؤَیّ ،، کِالب، مُرّهیّصَناف، قُعبدאهللا، عبدאلمطلب، هاشم، عبد مَ :אند گونه شناخته شده بدین
 چندאن میان عدنان تا אسماعیل فاصلۀ. دنانو عَ ، مُدْرکه، אلیاس، مُضَر، نَزאر، مَعَد،یمهزَ، نَْضر، کِنانه، خُمالک

رسید  شمرد چون به عدنان می میوقتی نسب خویش رא بر )آلهو علیه אهللا صلی(به روאیتی پیغمبر . روشن نیست
علت چه بوده אست، و آیا אین نقل صحیح אست یا . نروید فرمود אز عدنان باالتر کرد و می سخن خود رא قطع می

  ١٢٨.معلوم نیستبه درستی  خیر،

که در تاریخ عرب אهمیت خاص دאشته ) آلهو علیه אهللا صلی(در אین مبحث برخی אز אجدאد مهم رسول خدא 
  :گردند אند، معرفی می و مبدأ تحوالت مهمی بوده

  عدنان

ی אست که نسل حضرت אسماعیل و کس) آلهو علیه אهللا یصل(عدنان جد بیست و یکم پیغمبر אکرم 
به گفتۀ یعقوبی، عدنان . شود و عرب عدنانی یا شمالی همه אز نسل אو هستند با אو شناخته می) אلسالم علیه(

، אز جمله یمن، فرزندאن عدنان אز حجاز به دیگر نقاط. نخستین کسی אست که برאی کعبه پوشش قرאر دאد
  ١٢٩.رفتند
  مَعَدّ

  .شد ترین فرد אوالد אسماعیل شناخته می معد شریف. بود )آلهو علیه אهللا صلی(جد بیستم رسول خدא د مع

  ١٣٠.حرم بیرون نرفت و همانجا باقی ماند حجاز رא ترک گفتند، معد אز منطقۀ هنگامی که فرزندאن عدنان،

                                                 

  .۲۱، ص تاریخ پیامبر אسالم؛ ۲۳۲، ص ۱، ج تاریخ یعقوبى: ک.ر. ١٢٧
بحار ؛ ۴۹الم אز آغاز تا هجرت، ص تاریخ אس ، به نقل אز۲۵۳، ص ۱، ج تاریخ یعقوبى؛ ۱، ص تاریخ پیامبر אسالم: ک.ر. ١٢٨

  .۱۰۵، ص ۱۵، ج אألنوאر

   .۲۷۱، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۲۲۳، ص ۱، ج تاریخ یعقوبى. ١٢٩

   . ۲۶۲، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۲۲۳، ص ۱، ج تاریخ یعقوبى. ١٣٠
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  بن مالک رهْفَ

بن  قریش در فهر نها و بطو همۀ شاخه. אست )آلهو علیه אهللا صلی(جد دهم پیغمبر אکرم  فَهْر بن مالک
به روאیتی نام وی قریش و . به אین ترتیب وی جد אعالی قبیلۀ قریش אست. رسند ر به یکدیگر میمالک بن نضْ

و به نقل دیگر در زمان پدرش مالک بن نضر عالئم فضل و کمال در אو پدیدאر گشت و . لقب אو فهر بوده אست
ن یقریش به همزیرא که אو رא قریش لقب دאدند، مقام وאالی وی بود  لت آنع. س אز پدر به جای אو نشستپ

پس آن گروه אز אوالد אسماعیل ـ عرب عدنانی ـ که אز نسل فهر نیستند، قریشی به شمار  ١٣١.ستא معنا
  .روند نمی

  صی بن کالبقُ

به مکه و عرب ساز  های تاریخو אز شخصیت) آلهو علیه אهللا صلی(جد چهارم رسول خدא  قُصی بن کالب
نام אصلی وی زید بود که پس אز . אستتر شهرت قریش پیش אز אسالم مربوط به אو  بیشدر وאقع . رود شمار می

زید رא به سبب دوری . ضاعه به مساکن אین قبیله برده شدمرگ پدر، و در پی אزدوאج مادرش با مردی אز قبیله قُ
  .אفتاده ـ خوאندندرאش قُصَیّ ـ به معنی دو کن אصلیאز خانوאده و مس

در حُکم فرمانروאی مکه  یگویאی که  قصی به سبب אقدאمات زیر شهرت و אحترאم بسیار یافت، به گونه
مقام و موقعیت . نهادند مختاری، فرمانش رא گردن میهای قریش در عین خود و همۀ تیره شد محسوب می

  .یخ مردم مکه گشتـ مبدأ تار  م ٤٤٠ قصی در مکه بدאنجا رسید که وفات אو ـ سال

  :אزאند  عبارت قُصی بن کالبאقدאمات مهم 

  گردאندن قریش به אین شهر خلع ید خزאعه אز مکه و باز .١

ـ  اه ی אز آنא عدهپیش אز אین گذشت که در پی هجوم قبیلۀ خزאعه به مکه אوالد אسماعیل آوאره گشتند و 
قصی به هنگام . كردندسکونت به مكه در אطرאف آن  به אمید بازگشتکه بعدها قریش אز میان آنان پدید آمد ـ 

אی به مکه بازگشت و با نزدیک شدن به رئیس خزאعی و جلب אعتماد אو دخترش رא  تسلط خزאعه در پی حادثه
وظایف مهم אو  ،پدر همسر خویش قصی به وقت پیری و ناتوאنیِ. که تنها وאرث وی بود به אزدوאج خود درآورد

به دست گرفت و אز آن  ،همسرش قرאر گرفته بود مربوط به کعبه و زאئرאن رא كه بر عهدۀאز قبیل אدאرۀ אمور 
با مرگ رئیس خزאعی و در پی مقابلۀ خزאعه با قصی، وی אز . فرصت برאی تسلط بر مکه و کعبه אستفاده نمود

بایل بین سرאنجام با وساطت دیگر ق. کار دو طرف به نزאع و جنگ אنجامید. قریش و قضاعه کمک خوאست
دאور به نفع قصی حکم نمود و تولیت . تن دאدندو به حَکَمیت دאوری مرضی אلطرفین  بس برقرאر شد ها آتش آن

آرزوی دیرین به بدین ترتیب توسط قصی . پیمانانش אز مکه אخرאج شدند به אو وאگذאر گردید و خزאعه و همکعبه 
ها رא  وی مکه رא میان طوאیف قریش تقسیم کرد و آن. אوالد אسماعیل برאی بازگشت به مکه جامۀ عمل پوشید

  .، جای دאدمعیندر منازلی 

                                                 

د دوم پیامبر ج(نضر بن كنانه : گوید یعقوبى در صفحۀ قبل مى. ۴۸، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتهمان، و نیز . ١٣١
 .نامیده شده אست» قریش«אول كسى אست كه )) وآله علیه  אهللا صلى(



۴۸  
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ناگفته نماند אز אین پس میان خزאعه و قریش کینه و عدאوتی سخت پدید آمد که بارها به درگیری منجر 
به خزאعه  ۀقبیلبرخاستند، ) آلهو علیه אهللا صلی(با ظهور אسالم چون قریش به مخالفت با رسول خدא . شد

 )آلهو علیه אهللا صلی(ول خدא ها به یاری آن حضرت شتافتند؛ و پس אز صلح حدیبیه، با رس منظور تضعیف آن
  .پیمان شدند هم

  אلندوه تأسیس دאر .٢

 رאن و بزرگان قریش به منظور אدאرۀقصی پس אز אستقرאر قریش در مکه אقدאم به تأسیس مجلسی אز س
אین . مردم ـ نامید ـ به معنی خانۀ جماعت یا تودۀ هد و آن رא دאر אلندوهای مهم شهر کرאمور و رسیدگی به کار

شرط . آمد سابقه بود و نخستین نشانه אز وجود یک شهر وאقعی به شمار می אمر برאی مردم چادرنشین تازه و بی
س مجل. رفت یبه شمار مسال سن بود که نشان کمال عقل در عرب  ٤٠دאشتن حدאقل دאر אلندوه عضویت در 

  .کرد ری میگی هم אجتماعی، سیاسی و نظامی تصمیممشورتی مزبور در مسائل م

رک ظهور אسالم مرکز אجتماع سرאن مش تأسیس گردید، אما به هنگام شایستهبا هدفی هر چند دאر אلندوه 
אز که אز آن خاطرۀ خوبی ندאشت پس ) آلهو علیه אهللا صلی(لذא رسول אکرم . قریش برאی مقابله با אسالم شد

و شور و  رسیدگی به אمور مسلمانان و مسجد رא مرکز عبادت، سیاست، رא دאددאر אلندوه فتح مکه دستور تخریب 
  .مشورت آنان در אمور مهم אجتماعی نمود

  تأسیس مناصب و مقامهای مذهبی، سیاسی، نظامی و אجتماعی .٣

یی رא تعریف ها شت مقام و منصبسابقۀ خود که نشان אز هوش و تدبیر وی دא قصی در سلسله אقدאمات بی
  .شت مکه به سوی مدنیت گام بردאردو به وجود آورد که موجب گ

  :عبارت بود אزتأسیس کرد،  قُصی بن کالب کهی مناصبترین  مهم

  )سِدאنت(حِجابت ) אلف

، دאری، کلیددאری پرده: رت אزعباگفتند؛ که  رא میאمور مربوط به آن  حِجابت، تولیت خانۀ کعبه و کلیۀ
  .حجابت حق ورود به کعبه رא ندאشتل ئومس هیچ فردی بدون אجازۀ. ری خانۀ خدא بوددربانی و نگاهدא

  قایتسِ) ب

هنوز مکان زمزم کشف  که با توجه به אین. زאئرאن کعبه بودرسانی، تأمین آب برאی  سقایت، به معنی آب
رت مجانی، و صوه آب ب. م و سنگینی بودمهمسئولیت بردאری مجدد אز آن آغاز نشده بود، سقایت  نشده و بهره

کردند و در  یی אز چرم فرאهم میها سقایت و همکارאنش حوضمسئول . شد رאن دאده میگاه شیر و عسل به زאئ
  .کردند ها رא אز آب شیرین پر می نهادند و برאی مصرف زאئرאن، آن می کنار کعبه

  فادترِ) ج

قصی مقرر دאشت که אهل مکه هر سال مقدאری אز . بود هرفادت عبارت אز پذیرאیی و אطعام زאئرאن کعب
بر مبنای אین سنت با אین אموאل برאی حاجیان . رאن אختصاص دهندد رא برאی אطعام و پذیرאیی אز زאئאموאل خو

حجاج میهمانان خدא هستند و شما موظف به پذیرאیی  شد كه ییادآور مقصی به אهل مکه  .شد خورאک تهیه می
  .شد که زאد و توشه ندאشتند رینی میرفادت شامل حال زאئبه نقلی . دها هستی אز آن
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  قیادت) د

رאن و ها، و אحتماالً رאهنمایی زאئ نگفرماندهی کل قریش در جمسئولیت به معنی فرماندهی و قیادت 
 زهای مختلف قریش אز یکدیگر مستقل بودند و א که تیرهبا توجه به אین. ن آنها بوده אستمرאقبت אز شترא

شد و  کردند، به هنگامی که شهر مکه یا کل قریش مورد تهاجم وאقع می نمی فرمانروא و فرماندهی وאحد تبعیت
کردند و  پیروی می قیادتمسئول ها אز  بردند، همۀ تیره قریش باید به سوی دشمنی مشترک هجوم می ۀیا هم

 قریش هنگام جنگ. كردند می  حفظ شد، مانند سابق אستقالل خود رא که موقعیت جنگی مرتفع می پس אز آن
  .دكر حمل می كل آن رא فرماندهدאشت که  قاببه نام عُ عَلَمی

  سفارت) ه

  .کرد آن به نمایندگی کل قریش با دیگر قبایل یا دشمنان مذאکره میمسئول منصبی بود که سفارت 

  لوאء) و

و قیادت رא یکی  برخی لوאء. دگوین  می رא پرچم قریش در جنگحمل  در אصطالح ی پرچم؛ واعنلوאء به م
  .אند مقام متفاوت ذکر نموده ها رא دو ز بودن عَلَم אز لوאء، آنאند؛ אما با توجه به شوאهد و قرאئن، و نیز متمای دאنسته

برخی אز  ،قصی تا زنده بود خود مسئولیت تمام אین مناصب رא بر عهده دאشت و אز سوی وی کارگزאرאنی
تقسیم کرد میان فرزندאن خود عبدאلدאر و عبدمناف قصی به هنگام مرگ אین مناصب رא  .کردند آنها رא אدאره می

 به عنوאن مثال. های قریش نیز رسید گر تیرهعالوه بر نوאدگان قصی، به دی ،ی مزبورهاب و مقاماصو بعدها من
م عقاب با لَبن عبدאلمطلب، قیادت و عَهاشم و به دست عباس  بنی ۀسقایت بر عهدظهور אسالم  با معاصر
عبدאلدאر و به  و لوאء با بنی نوفل و به دست حارث بن عامر، حجابت و به دست אبوسفیان، رفادت با بنیאمیه  بنی

  ١٣٢.بن خطاب بود و به دست عمر یّدِعَ بنی دست عثمان بن طلحه، و سفارت با

  هاشم

وی به سبب אقدאمات . ف بودمناعمرو بن عبدو نامش ) آلهو علیه אهللا صلی(جد دوم پیغمبر אکرم ، هاشم
  :هاشم و سید نامیده شد فرאوאنشهرت ضمن زیر مورد אحترאم بسیار وאقع شد و 

  وאدאشتن قریش به אمر تجارت و برقرאری سفرهای بازرگانی زمستانی و تابستانی .١

مکه پیش אز אین در سخن אز وضع אقتصادی مکه گفته شد که مردم אین شهر با אمر تجارت آشنا بودند و 
شی אهمیت نق گر کم در אمر تجارت بیش אز یک وאسطهرفت؛ ولی مردم  یک אیستگاه مهم بازرگانی به شمار می

دאد بازرگانی با אمیر غسانی بابی رא گشود که برאدرאنش به אو تأسی جسته و با هاشم با אنعقاد قرאر. ندאشتند
م سفرهای زمستانی و تابستانی تجاری رא برقرאر هاش. ی مشابهی بستندهاحبشه، אیرאن و یمن پیمان انفرمانروאی

                                                 

ـ  ۲۶۰، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۲۳۷ـ  ۲۴۱، ص ۱، ج تاریخ یعقوبى؛ ۱۳۰ـ  ۱۳۷و  ۱۲۳، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ١٣٢
عصر (تاریخ صدر אسالم  ؛۴۱ـ  ۴۴، ص سیرۀ رسول אهللا אز آغاز تا هجرت؛ ۳۶ـ  ۴۰، ص تاریخ پیامبر אسالم؛ ۲۵۴
  ، )نبوت
  .۸۶ـ  ۹۰ص 
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אقدאم אو منشأ تحول אقتصادی چشمگیری در مکه گشت و دیگر . و برאی אستمرאر אین سفرها تدאبیری אندیشید
  .بعیت אز وی به تجارت روی آوردندبزرگان قریش نیز به ت

   زدگان مکه אز مرگ نجات قحطی. ٢

ها رא تهدید  گرسنگی بسیاری אز مردم مکه شد که مرگ آنموجب  چنان آن قحطی هاאز سال یکیدر 
کشتن شترאنی، با نیز به شام سفر کرد و با خرید مقدאر زیادی نان אز آنجا و در چنین شرאیطی هاشم . کرد می

خوאندند كه هاشم به معنی  אز אین پس אو رא هاشم. زدگان دאد ید فرאهم کرد و به قحطیرِتَ ،نان و گوشت
  .تکننده אسخرد

  سجلهحفر چاه  .٣

آبی مکه  کم. مشهور شد אز جمله אقدאمات هاشم אست معِطْجبیر بن مُ هکه بعدها به چا چاه سجلهحفر 
אصلی هاشم کمک به رفع אین  وز مسدود و ناپیدא بود ـ و אنگیزۀمعضل بزرگ אین شهر بود ـ زیرא زمزم هن

  .مشکل بود

و دستگیری אز مستمندאن چنان مورد توجه مردم وאقع شد نوאزی  دאری، مهمان با سخاوتمندی، مردم هاشم
  ١٣٣.אین لقب در אوالد אو باقی ماند و سیادت אز אو به فرزندאن و نوאدگانش رسید. سید دאدند بکه به אو لق

  عبدאلمطلب

نام  كه معصوم آن حضرت אسترغی جدو برترین ) آلهو علیه אهللا صلی(جد אول رسول אکرم אلمطلب  عبد
بودند و با وفات ساكن همسر و فرزندش شیبه در یثرب  ،هنگام وفات هاشم در شام. ه אستبود هبِیْوی شَ
  .آنها در یثرب ماندند و شیبه در آنجا پرورش یافت  هاشم،

هاشم پس  ب که نگرאن سرپرستی بنیمطلّ. ب جانشین אو در خاندאن شدپس אز وفات هاشم برאدرش مطلّ
אی خریده و  مردم مکه تصور کردند مطلّب برده. رא با خود به مکه آورد אش زאدهد بود، به یثرب رفت و برאدرאز خو

  .אز آن پس אین نام بر نام אصلی אو غلبه یافت. با خود آورده אست؛ لذא אو رא عبدאلمطلب خوאندند

 אی که אو رא ـ ی یافت، به گونهقریش و مردم مکه جایگاه رفیععبدאلمطلب به سبب אقدאمات زیر در میان 
אهم אقدאمات وی عبارت . کردند ـ چون یک فرمانروאی مقتدر אطاعت می  بدون دאشتن قدرت سیاسی و نظامی

  :بود אز

  حفر چاه زمزم .١

زمزم، موفق به حفر آن گشت و شمشیرها و  ام אلهی و دאنستن مکان چاه مسدودشدۀعبدאلمطلب با אله
  .بودند، بیرون آورد و وقف زمزم کردאدوאت طالیی رא که هنگام هجوم خزאعه در زمزم אفکنده 

                                                 

؛ ۲۴۱ـ  ۲۴۵، ۱، ج تاریخ یعقوبى؛ و ۲۵۱ـ  ۲۵۴، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۱۴۳ـ   ۱۵۷، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ١٣٣
  .۹۳ـ  ۹۵، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم ؛ ۴۶، ص )אز آغاز تا هجرت(سیرۀ رسول אهللا 
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   حکیمانه با هجوم אبرهه به مکه لۀمقاب .٢

با אلهام خدאوند كه عبدאلمطلب . در زمان عبدאلمطلب، אبرهه برאی تصرف مکه و تخریب کعبه هجوم آورد
אطرאف دאشت تا אز شهر خارج شده و در حبشی حفاظت خوאهد شد، مردم رא وאدאنست مکه در برאبر مهاجمان  می

من صاحب شترאن «: سخن مشهور אو در موאجهه با אبرهه و در پاسخ به وی که گفت. منتظر אمدאد אلهی باشند
داللت بر شأن وאالی عبدאلمطلب » .کند خود هستم و אین خانه رא صاحبی אست که אگر بخوאهد آن رא حفظ می

  .دאرد

بینی عبدאلمطلب، بر אعتبار و عظمت אو  خدאوندی، و محقق شدن پیش در پی نابودی سپاه فیل با אرאدۀ
  ١٣٤.אفزوده گشت

  ی نیک عبدאلمطلبها سنت. ٣

در آن محیط אز אین فرصت  אستفادهبا مانندی در قریش یافته بود  عبدאلمطلب که عزت و אحترאم بی
ی نیک با ها ی موجود، به אجرא گذאشت که אین سنتهاخالف فرهنگ و אرزشبرאقدאمات سودمندی رא جاهلی 
عبدאلمطلب زنده بود به سبب شأن و كه  یزمانتا  .دאز אحکام אسالم ش یאسالم، همگی تأیید و بخشور ظه
ی وی به هاسنت. ها به فرאموشی سپرده شد ات وی بسیاری אز آنگشت، אما با وف אجرא میها  אین سنتایگاه אو ج

یدن دست دزد، تبعید زنان بدنام אز مکه، کار، بر، حد زدن زناحرאم دאنستن شرאب و زنا: نقل یعقوبی عبارت بود אز
خانه شدن، عریان طوאف کردن، وجوب  אن، אزدوאج با محارم، سرزده وאردجلوگیری אز زنده به گور کردن دختر

  ١٣٥.و مباهله کردن ماه حرאم وفای به نذر، אحترאم چهار

  دאستان نذر عبدאلمطلب. ٤

آمده  ین کتاب مدون و باقیمانده در تاریخ אسالم ـتر ـ قدیمی هشام אبن سیرۀریخی و אز جمله در کتب تا
 ییاور یبچاه زمزم تنها یک پسر ـ به نام حارث ـ دאشت و אحساس تنهایی و אست که عبدאلمطلب هنگام حفر 

ها رא در رאه خدא قربانی کند و چون دאرאی  ر کرد אگر خدא به אو ده پسر دهد یکی אز آندر همان حال نذ. کرد می
ترین فرزندאنش درآمد و چون  بترین و محبو قرعه به نام عبدאهللا کوچک. ها قرعه אندאخت یان آنده پسر شد م

و قریش مانع א. به رغم میل خود عبدאهللا رא به حرم و نزد دو بت نائله و אساف آورد تا قربانی کند ،ر کرده بودنذ
یگاهش، אز אین پس در مکه سنت مکه بود و عمل عبدאلمطلب به سبب جا شدند زیرא عبدאهللا جوאن برאزندۀ

د و هم عبدאهللا אز مرگ نجات یابد، عبدאلمطلب رא به زنی كنوفا  به نذرو אسرאنجام برאی אینکه هم . شد می
یک مرد ـ قرعه بیاندאزید، چنانچه به نام  ـ دیۀ آن زن گفت میان جان عبدאهللا و ده شتر. جادوگر رهنمون شدند

ها رא باال برید تا هنگامی که  و אگر به نام عبدאهللا درآمد ده تا ده تا شمار شتر. یدها رא ذبح کن درآمد، شتر شترها
در قرعه میان جان عبدאهللا و صد شتر، نام شترها بیرون آمد و بدین ترتیب عبدאهللا אز  سرאنجام. به نام آنها درآید
  ١٣٦.مرگ نجات یافت

                                                 

، ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۲۵۲و  ۲۴۵ـ  ۲۵۰، ص ۱، ج تاریخ یعقوبى؛ ۱۵۰ـ  ۱۵۵و  ۱۴۵، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ١٣٤
  .۲۴۶ـ  ۲۴۸  ص

ها و سقایت حاجیان و قرאردאدن  ، عالوه بر نقل یعقوبى، خمس دאدن אز گنجتاریخ אسالمدر . ۱۰، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى. ١٣٥
  ).۴۷ص (ب אفزوده شده אست هاى عبدאلمطل به سنت بحار אألنوאرهفت شوط در هر طوאف به نقل אز 

 .۲۳۹ـ  ۲۴۳، ص ۱، ج طبرى تاریخ؛ ۱۶۰، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ١٣٦
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موאرد زیر رא . ت عبدאلمطلب به دور אستدیانت و درאی ،אز عقل و بودهאین دאستان مجعول و אفسانه 
  :برشمرددאستان بودن אین دالیل غیر قابل پذیرش عنوאن به توאن  می

کسی که  به عبارت دیگر چنینست و א برخورد عبدאلمطلب با אبرهه، بهترین گوאه بر عقل و درאیت אو .١
  .کند مورد אلهام אلهی אست چنین نذر نابجایی نمی

شود،  تثبیت میگذאرد که همه در אسالم  یی به یادگار میهاسی که אز خود سنتکممكن אست چگونه  .٢
  با אحکام אلهی אست؟ تضادکند که در  ری אقدאم به چنین نذ

نیز ) אلسالم علیه(אمام صادق . אند موحد بودههمه  حضرت آدمبه אعتقاد شیعه پدرאن پیغمبر تا  .٣
چگونه شخصیت  ».شود سیمای پیامبرאن وאرد صحرאی محشر میعبدאلمطلب روز قیامت تنها و به «: فرماید می

ل نیز بسیار زشت کند که در شرאیع آسمانی نهی شده אست و در نزد عق אی، نذر کشتن فرزند می موحد برجسته
  رود؟ به شمار می

ین بود، و در مکه ئپرستان ـ و نه قریش ـ و صاب نذر کشتن فرزند برאی معبود אز سنتهای برخی بت .٤
رسوم نبود ـ که گفته شود عبدאلمطلب مطابق رسوم مکه عمل کرده אست ـ چنانچه در همین دאستان م
  ».شود هللا کنی، אز אین پس سنت میאگر تو אقدאم به کشتن عبدא«: ول نیز آمده אست، مردم مکه به אو گفتندعمج

در خوאب مأمور به ذبح  ،אنذر عبدאلمطلب با ذبح אسماعیل قابل قیاس نیست، زیرא אبرאهیم אز سوی خد .٥
אز אین گذشته אگر . فرزند شد، در حالی که در אین دאستان تصریح به نذر شده אست که אمری אختیاری אست

  !عبدאلمطلب هم مأمور بود، چرא به אمر אلهی عمل نکرد و مطابق رאهنمایی زنی جادوگر رفتار نمود؟

در برאبر دو بت نائله و אساف عبدאهللا رא  د دאشتقص در אین دאستان ساختگی آمده אست که عبدאلمطلب .٦
  .با אعتقاد به موحد بودن אو در تضاد אستאمر که אین  كندقربانی 

אفرאد ضعیف و » یننا אبن אلذبیحَأ«روאیت همچون  ،رאویان אین دאستان ساختگی، و אمثال آن در سلسلۀ. ٧
همین سبب روאیات آن ضعیف و مغشوش אست و به . אند قرאر دאرد ول و مهمل که بعضاً شیعه هم نبودهمجه
אمیه  אحتماالً אین دאستان در زمان بنیها به شیعه سرאیت کرده אست  تر אز طرف عامه روאیت شده و אز آن بیش

جعل گردیده ) אلسالم علیه(و אمیرאلمؤمنین ) وآله علیه אهللا صلی(دאر ساختن عبدאلمطلب جد پیغمبر  برאی لکه
  ١٣٧.אست

 باشد توאن گفت، شاید بخشی אز אین دאستان صحت دאشته אز بررسی و نقد אین دאستان می در پایان سخن
که عبدאلمطلب هنگام حفر زمزم  شكلبه אین . אند كردهبدخوאهان دچار تحریف אساسی אز آن رא و بخشی 

زאی هر کدאم د که אگر خدאوند به אو ده پسر دهد، در אکن میدر چنین حالی نذر ؛ ه אستکرد אحساس تنهایی می
  .ده شتر قربانی کند

                                                 

. אست ۵۴ـ  ۵۹، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتكتاب אز ) حفظه אهللا(אین بحث مأخوذ אز تحقیق אستاد على دوאنى . ١٣٧
  .۸۵ـ  ۹۴، ص ۱، ج بر אسالمسیرۀ صحیح پیاممقایسه كنید با نظر אستاد جعفر مرتضى عاملى در کتاب 
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  درس אهدאف

 ؛)صلی אهللا علیه و آله(معرفی אجمالی پدر و مادر حضرت رسول אکرم  
  ).صلی אهللا علیه و آله(م آشنایی با مرאحل و حوאدث مختلف دورאن والدت تا رسالت نبی مکرم אسال 

 )صلی אهللا علیه و آله(پدر و مادر رسول خدא 
فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عِمرאن ) آله  صلی אهللا علیه و(عبدאلمطلب پدر پیغمبر אکرم بن  عبدאهللامادر 

، و אبومحمدثَم، عبدאهللا رא אبوقُ کنیۀ. ب رא نیز به دنیا آورده بودبن عبدאلمطل بن مخزوم بود که אبوطالب و زبیر
 سبب کمبود. אطالعات موجود دربارۀ عبدאهللا بسیار کم و یا آمیخته با אفسانه و جعل אست ١٣٨.אند אبوאحمد نوشته

پدرش  و دیگری وجود شخصیت برجستۀعمر کوتاه عبدאهللا یکی : אطالعات رא باید אین دو عامل دאنست
  : אزאند  عبارتبارۀ عبدאهللا در تاریخ مانده אست אما آنچه در. عبدאلمطلب که وی تحت אلشعاع حضور אو بود

ناگفته . آن سخن گفته شد بح عبدאهللا که پیش אز אین در بطالندאستان مجعول نذر عبدאلمطلب و ذ. ۱
در حالی که چنین . فرزند عبدאلمطلب بودترین  کوچکאند که عبدאهللا  نماند در אین دאستان و در موאرد دیگر آورده

  .אند بودهتر  کوچکزه و عباس אز אو نیست و قطعاً حم

بدאهللا، رقة بن نوفل ـ به عـ خوאهر و هیّمِعَثْدאستان سخیف و مبتذل پیشنهاد אزدوאج زنی به نام فاطمۀ خَ. ۲
در وאقع  ،ستא در سیمای پدر אو) صلی אهللا علیه و آله(دهندۀ تلؤلؤ نور وجود مقدس پیغمبر  که ظاهرאً نشان

ین دאستان אز سوی بیشتر محققان معاصر و אغلب شیعی مجعول دאنسته א ١٣٩.هللا אستאحترאم و شأن عبدאهتک 
  .אست شده

هنگام هجوم אبرهه به مکه، و خروج مردم شهر و پناه بردن آنان به : شاهد عینی نابودی سپاه فیل. ۳
אند و آنچه رא های אطرאف، عبدאهللا אز سوی پدر مأمور گشت تا خود رא به سپاه فیل نزدیک گرد کوهها و صخره

عبدאهللا تنها شاهد عینی نابودی سپاه فیل در قریش بود که با حالتی خاص ـ مطابق سنت . پیش آید، خبر دهد
  .خدאوند رא آورد به دستنابودی سپاه دشمن  یش ـ خود رא به آنان رساند و مژدۀقر

عبدאهللا خوאستگاری کرد و زندش مناف رא برאی فرعبدאلمطلب، آمنه دختر وهب بن عبد: אزدوאج با آمنه. ۴
  حاصل אین אزدوאجها والدت رسول خدא . آوردیا هالِه دختر عموی آمنه رא به عقد خود در داللهزمان  هم

  ١٤٠.و حمزه بود که در یک سال به دنیا آمدند) صلی אهللا علیه و آله(

به شام رفت و در عبدאهللا با کاروאن تجاری قریش : شام و در پی آن درگذشت عبدאهللا سفر تجاری به. ۵
کاروאن . ش ـ אقامت کردא عبدאلنجار ـ خویشان مادری ی که به یثرب رسیدند، بیمار شد و نزد بنیزمانبازگشت 

                                                 

  .۵۱، ص تاریخ پیامبر אسالممحمد אبرאهیم آیتی، . ١٣٨

 .۱۶۴، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٣٩

، ۱، ج أسد אلغابه؛ ۸۸، ص ۱، ج دالئل אلنبوه؛ אبوبکر بیهقی، ۲۴۶، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۱۷۷، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٤٠
  .۲۰  ص
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عبدאلمطلب، پسر بزرگ خود حارث رא به یثرب فرستاد؛ אما وقتی . به مکه رفت و بیماری אو رא به پدرش خبر دאد
  ١٤١.بودسال  ۲۵هنگام وفات  به آنجا رسید که عبدאهللا درگذشته بود سن وی

الب بانویی بزرگوאر אز کِبن  زهرةبن  منافبن عبد دختر وهب) صلی אهللا علیه و آله(آمنه مادر رسول خدא 
زندگی مشترک آمنه با . های معتبر قریش بود زهره یکی אز تیره אی نجیب بود که پدرش رئیس بنی خانوאده

אی به نام  אز وفات همسر، هنگام بازگشت אز سفر یثرب در ناحیهعبدאهللا چند ماه بیشتر نپایید و شش سال پس 
  ١٤٢.درگذشتسالگی  ۳۰אبوאء در سن 

  )صلی אهللا علیه و آله(والدت و پرورش رسول خدא 
لفیل برאبر ربیع אالول عام א ۱۷در روز ) صلی אهللا علیه و آله(بر אحادیث مشهور شیعه حضرت محمد  بنا

ربیع אالول  ۱۲بیشتر علمای אهل تسنن والدت آن حضرت رא . ه دنیا آمدمعظمه ب میالدی در مکۀ ۵۷۰سال 
 ۱۲رא روز جمعه ) آله  صلی אهللا علیه و(אز میان علمای شیعه کلینی و جمعی دیگر تولد رسول خدא . אند دאنسته

  ١٤٣.شدبنا بر مشهور آن حضرت دو ماه پس אز درگذشت پدر متولد . אند ربیع אالول نقل کرده
  :ابع تاریخ و حدیث آمده אست کهدر برخی من

کنگرۀ آن فرو  ۱۴هنگام والدت آن حضرت אیوאن کاخ کسری در مدאین شکافت و 
دریاچۀ ساوه خشک گردید  ،فارس که هزאر سال روشن بود خاموش شد ریخت، آتشکدۀ

   ١٤٤.شدندو موبد بزرگ در خوאب دید شترאن و אسبان عرب در אیرאن پرאکنده 

 ،که بسیاری אز محققان معاصر گذشته אز אین. אند خالیق یاد کردهمعجزۀ والدت سرور ها رא به عنوאن  و آن
ی رא در سخن אز والدت رسول موאردچنین אند،  دאنستهضعیف و مشکوک  رאدیث احאیا  هایان אین نقلאوبرخی אز ر

به آن دلیل . سؤאل אست زیرماجرאها אصل آن چرא كه אز نگاه آنها کنند،  مطرح نمی) آله  صلی אهللا علیه و(خدא 
ها در אیرאن אتفاق אفتد؟ אیرאنی که پیش אز بقیۀ ممالک مغلوب  چه سبب باید تمام אین حوאدث و نشانه كه به
ها אخطار و  אگر אین نشانه. אن در نشر و ترویج و خدمت به آن کوشیدرگ، אسالم رא پذیرفت و بیش אز دیمسلمین

در برאبر אسالم و مسلمین مقاومت کرد و به آنها ضربه وאرد نمود،  هاا قرنیا אنذאر אست، چرא در مملکت روم که ت
אتفاق نیفتاد؟ و چرא אین אخطار و אنذאر در میان مردم مکه و مشرکان جزیرة אلعرب אنعکاس نیافت؟ مردمی که 

مده آ هادر برخی نقلאگرچه . در وهلۀ אول با אسالم موאجه خوאهند شد و بر آن حضرت سخت خوאهند گرفت
אن به آن אعتماد نمود؛ زیرא تو אما نمی» .ی مکه به رو אفتاده و سرنگون شدهادر همان شب همۀ بت«אست که 

یافت و به אین  پرست متعصب مکه אنعکاس وسیعی می چه אین نقل وאقعیت دאشت، در میان مردم بتچنان
شکستند  خریب شده و میت بایدشدند ها سرنگون که אگر همۀ بتمضافاً به אین. شد آنان پاک نمی سادگی אز ذهن

                                                 

  .۲۰، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۲۴۶، ص ۲، ج تاریخ طبری. ١٤١

  .۲۲، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۱۰، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی. ١٤٢

ماهه و مطابق روאیتی دیگر بیست و هشت ماهه  هنگام وفات پدر هفت) صلی אهللا علیه و آله(بنا به برخی روאیات پیغمبر . ١٤٣
  .بود؛ אما قول مشهور و قرین به صحت همان אست که پیش אز אین گفته شد

 .۹۹، ص ۱، ج دالئل אلنبوه؛ ۸، ص ۲ج  ،تاریخ یعقوبی: ک.ر. ١٤٤
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یافت، و حساسیت  אنعکاس می) علیه אلسالم(ی بابل به دست אبرאهیم هابزرگ همچون شکستن بت و אین حادثۀ
אما هرگز در تاریخ و حدیث به چنین . آمدند میאنگیخت و در صدد یافتن علت آن بر میمردم رא به شدت بر

برאی ) صلی אهللا علیه و آله(همچنین والدت رسول خدא . نشده אست אی و حساسیت و پیگیری مردم אشاره نکته
بررسی نکرده  نیزکسی  کنون تاو . مت که دریاچۀ ساوه رא خشک گردאندبشریت نعمت و رحمت אست نه نق

  אی بوده אست که خشک گردد یا خیر؟ ناحیۀ ساوه دریاچه رאست که آیا وאقعاً د

 هیو אقامت در باد یرخوאرگیدورאن ش. ۱

شاید آمنه به سبب شوک . دو، سه یا هفت روز بیشتر אز مادر شیر نخورد) صلی אهللا علیه و آله(محمد 
کنیز אبولهب که پیش אز אین حمزه  روز ثویبهتا چند . ناشی אز درگذشت ناگهانی عبدאهللا قادر به شیر دאدن نبود

אینکه طبق سنت، زنانی אز بادیه برאی تحویل  تا ١٤٥دאد؛ میشیر ) صلی אهللا علیه و آله(دאده بود به محمد رא شیر 
سعدیه آمده بودند،  یات تاریخی אز ده زنی که אز قبیلۀمطابق روא. نوزאدאن אهل مکه به אین شهر آمدند گرفتن

که یتیم و فقیر به سبب آن) صلی אهللا علیه و آله(تنها حلیمه نتوאنسته بود نوزאدی رא با خود ببرد و אز بردن محمد 
خوאست دست خالی باز گردد به تشویق همسرش حاضر شد آن حضرت  غاز אمتناع ورزید؛ אما چون نمیدر آ بود

  ١٤٦.ببردخود رא با 

سنت سپردن نوزאدאن به زنان شیرده، سنتی אشرאفی و در  ،صحت ندאرد زیرא אوالً אی אز بهره אین مطلب
نها در فضای پاک و آزאد بادیه که אز پرورش آ: گرفت ی متمول رאیج بود که با دو אنگیزه صورت میهاخاندאن

بنابرאین معنی ندאرد کسانی که در فقر . آموختن زبان فصیح عربیدیگر ی شهر به دور بود؛ و هاآلودگی و بیماری
یتیم و  )صلی אهللا علیه و آله(אگر محمد  ثانیاً، .برند، بخوאهند به سنت אشرאف و ثروتمندאن عمل کنند به سر می

که مخارج پرورش אو رא تأمین گردאند، جد و قیّم אو عبدאلمطلب، فرد אول و شاخص مکه و فاقد میرאثی بود 
رفت و برאی حلیمه و یا هر زن دیگر אفتخار بزرگی بود که نوאدۀ سرور و  قریش، אز ثروتمندאن مکه به شمار می

  .بزرگ مکه رא پرورش دهد

ه אختالف روאیات دو، چهار و پنج سال ذکر در بادیه ب )صلی אهللا علیه و آله(دورۀ אقامت حضرت محمد 
در אین مدت حلیمه دو . رسد تر به نظر می صحیح) پنج سال(قول אخیر  ئن،شده אست که با توجه به شوאهد و قرא

  .دسپر به مادرאو رא  سرאنجامیا سه بار آن حضرت رא به مکه نزد مادر برد و 

 دאستان مجعول شق אلصدر. ۲

صلی אهللا علیه و (یی حاکی אز شکافتن سینۀ حضرت محمد هاخی منابع شیعه نقلدر منابع אهل تسنن و بر
دو مرد  هابه موجب אین نقل. אساس אست ـ شق אلصدر ـ به هنگام אقامت در صحرא آمده که کامالً بی) آله

ه با آن حضرت بازی ا جبرئیل ـ אز آسمان به زمین آمده و در مقابل چشمان کودکانی کیسفیدپوش ـ 
خونی رא که  بیرون آورده و אز آن لخته رא شکافته و قلب אو رא) آله  صلی אهللا علیه و(محمد  دند، سینۀکر می

نهند  برف شست و شو دאده و در جای خود میب وی بوده אست خارج کرده و در طشتی پر سهم شیطان در قل
                                                 

 .۲۱، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۹، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی. ١٤٥

  .۱۰، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۱۷۱، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٤٦
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ن אمانت مردم بیمناک بود، אو رא به پس אز אین وאقعه حلیمه که بر جا!! گردند و پس אز سخنانی به آسمان باز می
  .دده میمکه آورده و تحویل مادر 

  برאی توضیح אنشرאح صدر پیغمبر  ﴾لم نشرح لک صدرکأ﴿ دאستان رא برخی در ذیل تفسیر آیۀ אین
 زیرא آن كدאم پلیدی ـ سهم .خود אین نقلها دلیلی وאضح بر بطالن آن אست ١٤٧!אند آورده) صلی אهللا علیه و آله(

و  אبوسفیان و אبوجهل و אبولهب نیست؟که در قلب هیچ کس حتی  ،אست در قلب سرور خالیق خدאـ  شیطان
نخستین چیزی که آفرید نور وجود مقدس آن «) آله  صلی אهللا علیه و(چرא خدאیی که طبق فرمودۀ پیغمبر אکرم 

زدۀ  ند مقابل چشمان حیرتאز אبتدא چنین آلودگی رא در خلقت אو قرאر دهد تا بعدאً مجبور شو ١٤٨»حضرت بود
و نیز چگونه یک אمر مادی در بدن پیغمبر آینده،  افند و آن آلودگی رא برطرف کنند؟אو رא بشک کودک سینۀ چند
و چنانچه אین אقدאم رא یک אمر سمبولیک و به قصد آماده نمودن آن ساز باشد؟  אند אز نظر معنوی مشکلتو می

 رאدَأذא إ﴿אی؟ خدאوندی که  در سن خردسالی و آن هم به چنین شیوه حضرت برאی אمر رسالت تلقی کنیم، چرא
شود نیازی به אنجام چنین אقدאم  میبا یک אرאده هر آنچه بخوאهد محقق  ١٤٩﴾یکونفَ نْله کُ ن یقولَأشیئاً 
 پیامبرאن خدא با چنین عملی آمادۀ و سرאنجام آیا پذیرفتنی אست که אفضل و אکمل و سرور. ندאرد אی فیزیکی

  !ندאشتند، فضیلت و برتری خوאهد دאشت؟ یمشکلصورت چگونه بر دیگر אنبیا که و در אین  رسالت شود؟

 درگذشت آمنه. ۳

گاه آمنه به  آن. دسپری كربا مادر خود رא پس אز بازگشت אز صحرא یک سال ) صلی אهللا علیه و آله(محمد 
صلی (אیمن پرستار محمد  در אین سفر אم. ثرب بردقصد زیارت قبر عبدאهللا و دیدאر אقوאم خود آن حضرت رא به ی

در אین مدت حضرت محمد . אقامت آنان در یثرب یک ماه طول کشید. هشان بودאنیز همر) אهللا علیه و آله
گشتند در ناحیۀ  هنگامی که به مکه باز می. خویشان خود به خوبی فرא گرفت אزشنا رא ) صلی אهللا علیه و آله(

یتیم شده بود به مکه باز  نیزرא که אز ناحیۀ مادر ) صلی אهللا علیه و آله(محمد  ،אیمن و אمאبوאء، آمنه درگذشت 
کرد  وقتی که آن حضرت אز אبوאء عبور می) صلی אهللا علیه و آله(بعدها به سال ششم هجرت رسول خدא . آورد

ان هم به אحترאم אو و مسلمان سپس بر سر مرقد مادر گریه کرد. ت نمودقبر مادر خود رא زیارت کرد و آن رא مرمّ
  ١٥٠».گرفتمهربانی مادرم رא به خاطر آوردم و مرא گریه «: گاه فرمود آن. گریستند

 با عبدאلمطلب یزندگ. ۴

که رא بر عهده گرفت تا آن) صلی אهللا علیه و آله(مادر، عبدאلمطلب سرپرستی حضرت محمد درگذشت با 
אز مرگ سرپرستی آن حضرت رא به אبوطالب وאگذאر کرد و عبدאلمطلب پیش . دو سال بعد مرگ وی فرא رسید

                                                 

 ۱۰۹، ص ۱آبادی، ج  ، ترجمۀ حسین تاجسیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالمجعفر مرتضی عاملی، : ک.جهت אطالع بیشتر ر. ١٤٧
 .به بعد

  ، قم، مطبعة سید אلشهدאء،...؛ تحقیق آقای مرعشی و عوאلی אللئالیجمهور אحسائی،  אبن أبی. (ل ما خلق אهللاُ نوریאوّ. ١٤٨

  ).۱۴۰، ح ۹۹، ص ۴؛ چاپ אول، ج ه ۱۴۰۳

 .۸۲/ یس. ١٤٩

  .۱۰، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۱۱۶، ص ۱، ج طبقات אلکبریسعد،  אبن. ١٥٠
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صلی (که محمد رא نمود و فرزندאن خود رא אز אین) صلی אهللا علیه و آله(در אشعاری خطاب به אو سفارش محمد 
  ١٥١.ساختאمر بزرگی در پیش دאرد، آگاه ) آله  אهللا علیه و

میان فرزندאن خویش برگزید آن بود که  خویش אبوطالب رא در سبب آنکه عبدאلمطلب، برאی کفالت نوאدۀ
شد و ثانیاً  ترین عموی آن حضرت محسوب می نزدیک در وאقع אوعبدאهللا אز یک مادر بودند؛  وאوالً אبوطالب 

  .شأن و شخصیت אبوطالب بیش אز بردאرאنش به عبدאلمطلب شباهت دאشت

 )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  یو جوאن ینوجوאن
در אین مدت . אز هشت تا بیست و پنج سالگی در خانۀ אبوطالب بود) آله  אهللا علیه و صلی(حضرت محمد 

אی که  کردند، به گونه אبوطالب و همسرش فاطمه بنت אسد אز אو همچون فرزند عزیز خویش نگاهدאری می
، فاطمه آن حضرت. فرمود من هرگز در خانۀ אبوطالب אحساس یتیمی نکردم) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

  .کرد بنت אسد رא مادر خطاب می

با אبوطالب زندگی ) صلی אهللا علیه و آله(ده سالی که حضرت محمد هفאخبار و אطالعات موجود دربارۀ 
شده، عبارت אست  ترین نکاتی که אز زندگانی آن حضرت در אین دوره نقل مهم. کرد کم و بعضاً مغشوش אست

  :אز
  

 شبانی. ۱

برخی אگرچه . به شبانی گوسفندאن אبوطالب و یا خاندאن خویش אشتغال دאشت) آله  وصلی אهللا علیه (محمد 
زیرא رسد  אند، אما אین نکته صحیح به نظر نمی سال ذکر کرده بیستآن حضرت رא هنگام شبانی  سن אز روאیات

. باشدفقیر طالب אبو وبالکار و  سالگی بی بیستتا ) آله  صلی אهللا علیه و(که رسول خدא  چندאن شایسته نیست
رאیج بوده و هست که فرزندאن خود رא אز کودکی و نوجوאنی به  هاگونه که در بسیاری אز אقوאم و ملیت قطعاً همان
  .کرده אست دאرند، آن حضرت نیز به منظور کمک به سرپرست خود אز نوجوאنی شبانی می شبانی وאمی

 سفر تجارتی به شام. ۲

سالگی همرאه با عمویش אبوطالب و   دوאزدهبر مشهور در سن  بنا) هصلی אهللا علیه و آل(حضرت محمد 
 بیرون شهر بصری در رא رאهبییْحَپیش אز رسیدن به مقصد بُ .کاروאن تجارتی قریش رهسپار سفری به شام شد

 در روאیتی. گزאرش אین سفر و مالقات، و سرאنجام آن مورد אختالف אست ١٥٢.نبوت رא در אو تشخیص دאدآثار 
؛ شته אستبیم آسیب رساندن یهودیان به آن حضرت رא دא وه بودمسیحی فردی  گونه آمده אست كه بحیرא אین
 رא به مکه باز محمدکه پس אز אین دیدאر، אبوطالب نیز در مورد אین. نقلی دیگر אو خود یهودی بوده אست و به

                                                 

، به نقل אز یعقوبی و ۶۰، ص )صلی אهللا علیه و آله(تاریخ پیامبر אسالم آیتی، ؛ محمد אبرאهیم ۱۹۴، ۱، ج دالئل אلنبوه. ١٥١
  .۱۵۲، ص ۱۵، ج אالنوאر بحار

 .۱۹۵، ص ۱، ج دالئل אلنبوه؛ ۲۸۰، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۱۹۱، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٥٢
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אبوموسی ول אینکه در روאیت کامالً مجعگو . دگردאند و یا به سفر تا شام אدאمه دאدند، אقوאل مختلفی وجود دאر
  ١٥٣!!אسته  אشعری، אبوطالب برאدرزאدۀ خویش رא همرאه אبوبکر و بالل حبشی به مکه باز گردאند

 جارحضور در جنگ فِ. ۳

 هاو در همان ماه ،ی حرאمهاپیش אز אین گفته شد که جنگهای فجار به سبب شکسته شدن حرمت ماه
برخی אز روزها به نوعی در آخرین ) صلی אهللا علیه و آله(ت که حضرت محمد گفته شده אس. אتفاق אفتاده אست

אین نقل صحیح باشد  אگر ١٥٤.אند نوشتهسن آن حضرت رא چهارده تا بیست سال . فجار حاضر بوده אستجنگ 
  صلی אهللا علیه و(توאن با אغماض گفت که در آغاز محمد  که جنگ چهار سال طول کشیده میبه אین با توجه

بسیاری אز رאویان و مورخان بر אگرچه . سال دאشته אست بیستسال و در پایان جنگ  شانزده تا چهارده) هآل
אز مورخان متقدم  ،אند، אما برخی محققین به אستناد نقل یعقوبی حضور آن حضرت در جنگ فجار صحّه گذאشته

ممنوع  ،هاشم بنیهمۀ برאی  ،شرکت در جنگ فجار رא لبאبوطاکه روאیت شده אست «: گوید که می ،و دقیق
بن  ی حرאم دאنست و تنها زبیرهاאعالم دאشت و آن رא ظلم و تعدی، قطع رحم، و حالل شمردن ماه

در אین ) آله  صلی אهللا علیه و(، روאیات حضور حضرت محمد ».عبدאلمطلب مجبور به حضور در אین جنگ شد
) صلی אهللا علیه و آله(אی אبوطالب و رسول خدא بر هاجنگ رא صحیح ندאنسته و مجوزی بر هتک حرمت آن ماه

  ١٥٥.بینند نمیـ با توجه به سیرۀ آن دو بزرگوאر ـ 

 شرکت در حلف אلفضول. ۴

مان و در אین پیمان که جوאنمردאن قریش به منظور حمایت אز مظلو) آله  صلی אهللا علیه و(حضرت محمد 
آن . کنندگان آن بود אمضا جملۀ د، شرکت کرد و אزنتیمی بست جدعانبن  عبدאهللا مقابله با ستمکارאن در خانۀ

سالها بعد در زمان . سال دאشت و אنعقاد אین پیمان پس אز جنگ فجار بوده אست بیستحضرت در אین هنگام 
عبدאهللا بن جدعان  من در خانۀ: فرمود کرد و می ار میبه אین کار אفتخ) آله  صلی אهللا علیه و(رسالت، رسول خدא 

موی ـ بیشتر دوست دאرم؛ אگر در  دאشتن بهترین אموאل ـ شترאن سرخ رکت نمودم که آن رא אزدر پیمانی ش
  ١٥٦.کنم אجابت مینیز من رא به پیمانی مانند آن دعوت نمایند، אسالم 

 سفر دوم تجارتی به شام. ۵

د ، آن حضرت پذیرفت به پیشنها)صلی אهللا علیه و آله(אبوطالب و محمد  ردر پی سخت شدن زندگی ب
با   کردند، به صورت مضاربه های بانوאن مالدאر تجارت می אبوطالب همچون مردאنی אز قریش که با سرمایه

صلی אهللا علیه و (אمانتدאری و شخصیت وאالی محمد  ،بزرگوאری خدیجه که آوאزۀ. خدیجه تجارت کند אموאلی אز
                                                 

نژאد، صفحۀ  غالمحسین زرگری )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم  روאیات مختلف در אین باب و بررسی و نقد آنها در کتاب. ١٥٣
  .آمده אست ۱۸۸

 .۲۲، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۱۵، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۱۹۵، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٥٤

  .۱۲۲، ص سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم: ک.ر. ١٥٥

  .۱۳۱، ص ۱، ج سیرۀ حلبی؛ ۱۷، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی. ١٥٦
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دو ضمن همرאه كردن دאد به אو سپرد و  می رא شنیده بود، آن حضرت رא خوאست و دو برאبر آنچه به دیگرאن) آله
باشند و هنگام بازگشت هر ) صلی אهللا علیه و آله(آنها دستور دאد کامالً تحت فرمان محمد   و بهبا אغالم خود 

به אین منظور سفری بسیار  )صلی אهللا علیه و آله(حضرت محمد و سرאنجام  אند، گزאرش کنند آنچه אز אو دیده
  ١٥٧.دאشتآن حضرت به هنگام אین سفر بیست و پنج سال . م نمودآمیز به شا موفقیت

 אزدوאج با خدیجه. ۶

صلی אهللا (کالب ـ با محمد  امدאر قریش در جد چهارم ـ قصی بنبانوی ن ومیزخدیجه دختر خویلد مخ
تیمی ـ  ج کرده بود که אز همسر אول ـ אبوهالۀאزدوא ،بر مشهور خدیجه پیش אز אین بنا. شریک بود) علیه و آله

وی אز میرאث پدر و دو همسر متوفای . یک دختر دאشت ـ یک پسر و אز همسر دوم ـ عتیق بن عابد مخزومی
خدیجه عالوه بر آنچه אز شخصیت . کرد خود ثروتی אندوخته بود و مانند بسیاری אز زنان مکه با آن تجارت می

ره که در سفر شام آن حضرت رא سَمَیْالمش دאنست، وقتی אز غ می) آله  صلی אهللا علیه و(و شأن وאالی محمد 
ب، لیاقت، حسب و نس مت אو در معامالت رא شنید، شیفتۀنظم و سال ،درאیت ،کرد وصف عقل همرאهی می

ق زنی رא אز طری) صلی אهللا علیه و آله(אو شد و تمایل خویش به אزدوאج با محمد  شخصیت و خصال پسندیدۀ
موضوع رא با ) آله  صلی אهللا علیه و(محمد . ه خود آن حضرت אعالم دאشتب به نام نفیسه و یا به طور مستقیم

رא به خدیجه خبر ) صلی אهللا علیه و آله(نفیسه آمادگی محمد . אبوطالب در میان گذאشت و אو نیز موאفقت کرد
 صلی אهللا(عقد رא אبوطالب نمایندۀ محمد  خطبۀ. دאد و در پی آن مجلس عقدی در خانۀ خدیجه تشکیل شد

. אی حکیمانه خوאند بن نوفل پسر عمو و نمایندۀ خدیجه به گونهورقة אز جمله  یدر حضور جمع) علیه و آله
لی אهللا علیه ص(پس אز آن محمد . آمددر) صلی אهللا علیه و آله(د محمد دینار به عق ۴۰۰گاه خدیجه به کابین  آن
سن آن حضرت هنگام . אی رא آغاز کرد زههمسرش خدیجه آمد و زندگی تا אز خانۀ אبوطالب به خانۀ) و آله

  ١٥٨.بودسال  ۴۰یا  ۳۹پنج، و سن خدیجه بنا بر مشهور بیست و אزدوאج 

نام نخستین پسر، قاسم . دو پسر و چهار دختر بود) صلی אهللا علیه و آله(حاصل אزدوאج حضرت محمد 
دومین پسر عبدאهللا نام  .یافت אبوאلقاسمۀ حضرت کنی همین دلیل آنکه پیش אز بعثت به دنیا آمد و به  دאشت

قاسم و عبدאهللا هر دو در خردسالی در مکه . دאشت که چون پس אز بعثت متولد شد אو رא طیب و طاهر نامیدند
 بودند که אز میان آنها حضرت فاطمۀ) علیها אلسالم(دخترאن هم زینب، رقیه، אم کلثوم و فاطمه . وفات یافتند

سه دختر رא אز همسرאن پیشین خدیجه  ،برخی روאیات. عثت به دنیا آمدپس אز ب) سالم אهللا علیها(زهرא 
  ١٥٩.אند دאنسته

  )علیه אلسالم(والدت حضرت علی . ۷

אی بزرگ در شهر مکه روی دאد که אز هر  حادثه) صلی אهللا علیه و آله(حضرت محمد  در سی سالگیِ
علیه (والدت علی  ،بزرگ ین حادثۀא. شد ن آن حضرت مربوط مینظیر بود و بیش אز همه به خاندא جهت بی

                                                 

  .۲۳، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۲۱۵، ص ۱، ج دالئل אلنبوه؛ ۲۸۰، ص ۲، ج تاریخ طبری. ١٥٧

 .۲۳، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۲۱۵، ص ۱، ج دالئل אلنبوه؛ ۲۸۱، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۱۹۹، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٥٨

  .۲۳، ص ۱، ج أسد אلغابه. ١٥٩
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نن نیز به آن عموم دאنشمندאن شیعه، جمعی אز علمای אهل تسنقل در خانۀ کعبه بود که گذشته אز ) אلسالم
ـ אز مفاخر علمای عامه که در אوאخر  ه ۹۰۸אلدین محمد دوאنی فیلسوف شهیر ـ متوفی  جالل. אند אعترאف كرده

  : نویسد می فی إثبات אلوالیه ةنور אلهدאیعمر شیعه شده אست در کتاب فارسی 

فقط به علی ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر  אز میان تمام صحابۀאهل سنت אینکه جمهور 
که در میان صحابه یکی אین: گویند به دو علت אست یم »کرم אهللا وجهه« ،)علیه אلسالم(

نایستاد و  ز در مقابل بتبود که قبل אز بلوغ אسالم آورد و هرگ) علیه אلسالم(تنها علی 
) لسالمعلیه א(مادر علی  ،אند زمانی که فاطمه دختر אسد که نوشتهکرنش نکرد، و دیگر אین

ید، به د رא می) صلی אهللا علیه و آله(عبدאهللا محمد بن گاه به آن حضرت آبستن بود، هر
به אو  אسالم روزی پیغمبر آیندۀ. کرد אدאی אحترאم میخاست و  میאحترאم آن حضرت بر

فاطمه . رخیزیطور אز جا ب אینمن رאضی نیستم برאیم . تو آبستن هستی ،אی مادر: گفت
جا  هبینم، جنینی که در شکم دאرم طوری جاب گاه شما رא میبه خدא قسم هر: گفت
  ١٦٠.شومسازد אز جا بلند  شود که مرא ناگزیر می می

فاطمه بنت אسد سخت شد، مقابل کعبه آمد و אم عام אلفیل که درد زאیمان بر  رجب سال سی سیزدهدر روز 
دهم  تو رא به عظمت אین خانه و به مقام کسی که آن رא بنا کرده אست، سوگند می! پروردگارא: אیستاد و گفت

 کسانی که آنجا ناظر بودند، دیوאر باالی حجر زدۀ آسان گردאن، ناگهان در برאبر چشمان حیرتאین درد رא بر من 
همسر אبوطالب سه روز در خانۀ کعبه به سر . مه به درون کعبه رفت و شکاف به هم آمدאالسود شکست و فاط

جا شکافت و آن گرد آمده بودند دیدند دیوאر خانۀ خدא بار دیگر אز همان روز چهارم کسانی که دور کعبه. برد
خطاب به حاضرאن  فاطمه. بانوی سرאفرאز در حالی که نوزאد خود رא در آغوش دאشت אز درون کعبه بیرون آمد

تاکنون  یسرشت بر زنان دیگر برتری دאد؛ زیرא هیچ زن پاکخدאوند مرא به سبب אین نوزאد ! مردم אی«: گفت
אین  אش رא در אختیار من نهاد تا فرزند خود رא در אما خدאوند خانه. خدא وضع حمل کند אجازه ندאشته אست در خانۀ
  .خویش بازگشته سپس به خانو  ».جایگاه مقدس به دنیا آورم

. ه چشم باز نکرده بودنوزאد تا آن لحظ. אبوطالب آمده بود دۀ אسالم با אطالع אز ماجرא به خانۀپیغمبر آین
عموی خود، ضمن تبریک به همسر ) هللا علیه و آلهصلی א(אی بود که محمد  که چشم گشود، لحظه نخستین بار

آن . دگشوده ش) صلی אهللا علیه و آله(وی مبارک محمد نوزאد رא אز آغوش אو گرفت و אولین نگاه نوزאد به ر
אی بس  مژده دאد که نوزאد آینده نامید و به عمویش و همسر وی حضرت صورت نوزאد رא بوسید و אو رא علی

  ١٦١.دאرددرخشان 

  )صلی אهللا علیه و آله(حضرت محمد  به دستنصب حجرאالسود . ۸

پس אز بنای . خانۀ کعبه در אثر سیل مهیبی ویرאن شد )صلی אهللا علیه و آله(سالگی حضرت محمد  ۳۵در 
 ندخوאست ر جای خود میان قریش אختالف אفتاد و سرאن هر تیره میبאالسود  خدא، بر سر نصب حجر ۀمجدد خان

                                                 

  .אلدین دوאنی، علی دوאنی ، ضمیمۀ کتاب شرح زندگانی جاللنور אلهدאیه. ١٦٠

: و دربارۀ روאیات فریقین پیرאمون والدت آن حضرت در کعبه، نگاه کنید به ۷۶، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ١٦١
  .۷۴، ص ۱، ج طالب موسوعة سیرة אالمام علی بن אبیشهری،  محمدی ری
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مغیره مخزومی قرאر شد حکمیت نخستین کس رא که אز مسجد  אبوאمیهبه پیشنهاد . شود آنانאین אفتخار نصیب 
قریش شاد شدند . אی نگذشت که محمد אمین אز آن در وאرد گردید لحظه. وאرد شود، بپذیرندאز سمت کوه صفا 

  .دهیم می امحمد אمین אست و به حکمیت אو رض: و گفتند

אالسود رא بردאشت و به  فرمود تا گلیمی آوردند و با دست خود حجر) آله  صلی אهللا علیه و(حضرت محمد 
گاه  آن. س فرمود سرאن قبایل אطرאف آن رא بگیرند و به محل نصب بیاورندنمایندگی آنان در گلیم نهاد و سپ

ترتیب همۀ بزرگان قریش رא در نصب حجر אالسود  نیبد. א برگرفت و در جای خود گذאشتخود حجر אالسود ر
  ١٦٢.آوردندهای عقل و تدبیر، هوش و فرאست محمد אمین به شمار  سهیم کرد و אین کار رא אز نشانه

 )صلی אهللا علیه و آله(به دست حضرت محمد ) علیه אلسالم(حضرت علی پرورش  .۹

אی که قریش رא به رنج אندאخت، زندگی بر אبوطالب  و در پی قحطی) علیه אلسالم(دورאن کودکی علی  در
به عموی خود عباس پیشنهاد کرد برאی سبک شدن بار ) آله  صلی אهللا علیه و(حضرت محمد . سخت شد

آن حضرت همرאه با عباس نزد אبوطالب رفت و . خود برند برخی אز فرزندאن אو رא به خانۀب، مخارج אبوطال
خوאهید אنجام  چه میعقیل رא برאی من بگذאرید و هر«: אبوطالب به آنان گفت. پیشنهاد خود رא مطرح کرد

אنتخاب کرده گزینم که خدא برאیم  میمن کسی رא بر«: فرمود) آله  یه وصلی אهللا عل(حضرت محمد » .دهید
  ١٦٣.بردعباس هم جعفر رא » .علی رא: אست

  :فرماید باره می خود در אین) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 

کودکی . مرא در روزگار کودکی در دאمان خود پرورش دאد) آله  صلی אهللا علیه و(پیغمبر 
در آغوشش جای دאشتم و . خوאباند چسبانید و در بسترش می אش می بودم که به سینه

خدאوند ... گذאشت جوید و در دهانم می غذא رא می. کردم بوی خوش بدنش رא אستشمام می
ترین فرشته אز فرشتگان رא אز زمانی که پیغمبر رא אز شیر گرفتند، همنشین آن  بزرگ

و خویهای نیکوی جهان سیر  هاحضرت گردאنید که אو رא در شب و روز به رאه بزرگوאری
هر روز אز خوی خود . ودم؛ مانند رفتن بچه شتر در پی مادرمن پیوسته دنبال אو ب. دهد
در هر سال به حرא . فرمود  کرد و من رא به پیروی אز آن אمر می אی آشکار می نشانه
  ١٦٤.دید دیدم و کسی جز من אو رא نمی کرد و من אو رא می رفت و در آن אقامت می می

אرزאنی فرمود، ) علیه אلسالم(به علی ] تنها[دאوند یی که خهابه نقل برخی منابع معتبر אهل تسنن، אز نعمت
روאیت אست که  یزید بن قَعْنَب אز ١٦٥.بود) آله  صلی אهللا علیه و(אین بود که אو پیش אز אسالم در خانۀ رسول خدא 

سی سال ) صلی אهللا علیه و آله(رא هنگامی به دنیا آورد که پیغمبر خدא ) علیه אلسالم(فاطمه بنت אسد، علی 
  ».گهوאرۀ علی رא نزدیک بستر من قرאر دهید«: گفت دאشت و به فاطمه می پیغمبر אو رא بسیار دوست می. دאشت

                                                 

 .۷۹، ص ۱، ج دالئل אلنبوه؛ ۲۸۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۱۹، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۲۰۴، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٦٢

  .۳۱۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۶۴، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٦٣

 ).۲۳۴(، خطبۀ قاصعه نهج אلبالغه. ١٦٤

 .۸۹، ص ۴، ج أسد אلغابه فی معرفة אلصحابه؛ ۳۱۲، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۶۲، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٦٥
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ـ نقل کرده אست ) علیه אلسالم(אمام سجاد  ـ نوאدۀ) علیه אلسالم(بن علی  زیدبن  אلحدید אز حسین אبن אبی
  :که

جوید تا  خرما رא میگوشت و ) صلی אهللا علیه و آله(אز پدرم زید شنیدم که رسول אکرم 
نهاد؛ در حالی که אو کودکی در خانۀ  می) علیه אلسالم(نرم گردد و سپس در دهان علی 

  ١٦٦.آن حضرت بود

 پیش אز بعثت) صلی אهللا علیه و آله(وضع عمومی حضرت محمد  .۱۰

رم پیغمبر אک ١٦٧دیگر،قاصعه و אحادیث و شوאهد  در خطبۀ) علیه אلسالم(یرאلمؤمنین مطابق فرمودۀ אم
ترین فرشتۀ خدאوند ـ روح אلقدس ـ قرאر دאشت، ولی هنوز  אز کودکی تحت مرאقبت بزرگ) آله  صلی אهللا علیه و(

، ولی مأمور نمود عالئمی אز جهان غیب دریافت می אلبته پیش אز آن. پیک وحی بر آن حضرت نازل نشده بود
  .به אبالغ آن نبود

خلوتی  گیری و אنزوא در نقطۀ ه گوشهیک ماه رא ب میان مردم قریش و ساکنان مکه رسم بود سالی
رسید به پای  نخستین فرد قریش که אین رسم رא برگزید عبدאلمطلب بود که چون ماه رمضان فرא می. بگذرאنند

  .کرد رفتند، אطعام می ا بدאنجا مییگذشتند  رفت؛ و نیز مستمندאن رא که אز آنجا می کوه حرא می

אز شهر و . دאشت نیز پیش אز بعثت بارها אین رسم رא معمول می) آله  و صلی אهللا علیه(حضرت محمد 
بنا به نقلی حتی آن . پردאخت رفت و به تفکر و تأمل می خلوتی می گرفت و به نقطۀ ی אجتماع فاصله میغوغا

حرאء  نمود و به کوه ها دوری می حضرت در زمانی که کودک خردسالی نزد حلیمه بود، گاه אز بازی کردن با بچه
) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . سابقه نبود بنابرאین אنس وی به کوه حِرאء بی. رفت آمد و به فکر فرو می می

خدא رא  شت، نخست خانۀگ برد و چون روز آخر باز می چند سال پیش אز بعثت، سالی یک ماه در حرאء به سر می
  .رفت کرد و سپس به خانه می  هفت مرتبه طوאف می

جبل بوده אست، ) صلی אهللا علیه و آله(که محل بعثت رسول אکرم رאء אمروز در حجاز به مناسبت אینکوه ح

حرאء در شمال شهر مکه وאقع אست و אمروز تقریباً در אنتهای شهر و در کنار جاده به خوبی . شود خوאنده می אلنّور
شود، مهابت  تر می بیننده به آن نزدیکچه های אطرאف مکه אست و هربلندترین کوهאز رאء کوه ح. شود دیده می
کوچک אست و در حقیقت غار کوه قرאر دאرد بسیار  غار حرאء که در قلۀ. شود بیشتر می در نظرش آن و جلوۀ
. گونه غار حرאء پدید آمده אست قرאر گرفته אست و بدینتر  بزرگ تخته سنگی عظیم بر روی دو صخرۀ. نیست

 کف آن هم بیش אز یک و نیم متر برאی نماز. توאند وאرد و خارج شود نسان میאی אست که א دهنۀ غار به אندאزه
  .گزאردن جا ندאرد

 و محبوب خود، אز سوی مردم مکه، شخصیت وאال که به وאسطۀ) آله  لی אهللا علیه وص(حضرت محمد 
گرفت و به پاس  اره میאی ندאشت و אز آنها کن אمین لقب گرفته بود، هرگز با آنچه میان אین مردم رאیج بود میانه

                                                 

  .۲۰۰، ص ۱۳، ج شرح نهج אلبالغهאلحدید،  אبن אبی. ١٦٦

تا  ۸۱پیش אز بعثت، ص ) صلی אهللا علیه و آله(، مبحث دین پیغمبر جرتتاریخ אسالم אز آغاز تا هאستاد علی دوאنی، : ک.ر. ١٦٧

۸۹. 
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گونه که گذشت آن حضرت پیش אز بعثت حاالتی  همان. برد زحمات אبوطالب، گوسفندאن אو رא به چرא می
سالگی  ۳۷هنگامی که به سن . شد دید و אسرאری بر وی مکشوف می روحانی دאشت و گاه ترאوشاتی غیبی می

رسوم خرאفی عرب جاهلی به ویژه مردم مکه و  گیری و אنزوאی אز خلق پیدא کرد آدאب و رسید میل به گوشه
کوه،  برد و در آنجا و گاه بر فرאز قلۀ دאد که سالی چند بار به دאمنۀ کوه حرאء پناه می قریش چنان אو رא رنج می

  ١٦٨.پردאخت میگذرאند و به عبادت خدאوند  به تنهایی میאوقات رא 

                                                 

 .۸۹ـ  ۹۷همان، ص . ١٦٨
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  درس אهدאف

  :آشنایی با

 ؛و אشكاالت وאرد بر آن) صلی אهللا علیه و آله(مشهور چگونگی بعثت رسول אكرم  های نقل 
  .در منظر شیعه) صلی אهللا علیه و آله(كیفیت صحیح بعثت رسول אكرم  

  )آله  صلی אهللا علیه و(سول אکرم بررسی و نقد روאیات مشهور بعثت ر
با  ،)صلی אهللا علیه و آله(אلشأن אسالم حضرت محمد مصطفی  ، رسول عظیمبیانماجرאی بعثت خاتم אال

ترین و برترین تعالیم  کامل אرد ـ به دلیل אینكه אیشان خاتم پیامبرאن و אشرف آنان و آورندۀهمۀ אهمیتی که د
نیامده  در تاریخ و حدیث درستیبه ـ پذیرد  آن حضرت پایان می رحلت אست که وحی با )دین אسالم( אلهی
ترین آنها منقول אز  روאیات مختلف و بعضاً متضادی پیرאمون بعثت نقل شده אست که مشهورترین و رאیج. אست

  .אست ،بن زبیر عبدאهللا و عروة ،عایشه و خوאهرزאدگان وی

  :אز زبان آن حضرت چنین אست) و آلهصلی אهللا علیه (گزیدۀ روאیت عایشه אز بعثت رسول אکرم 

من «: پیغمبر فرمود ».بخوאن«: بر در غار حرא آمد و گفتمزد پیغن) جبرئیل(ملک 
. אو همان پاسخ رא دאد. ملک אو رא فشار دאد و אز אو خوאست تا بخوאند» .توאنم بخوאنم نمی

 ».بخوאن« :مجددאً وی رא فشار دאد تا آنجا که مقاومتش تمام شد و رها کرد و گفت
ذی אلَّ کَبِرَ مِسْاأ بِقرَإِ﴿: فشرد و گفت سپس بار دیگر حضرت رא ».توאنم نمی«: گفت
م ما لَ سانَنْعَلَّمَ אإل. אلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. إقْرَأ وَ رَبَُّک أألکْرَم .אإلنسانَ مِنْ عَلَقٍ قَلَخَ .قَلَخَ
زده و هرאسناک אز غار بازگشت و بر خدیجه  وحشت) صلی אهللا علیه و آله(محمد  ﴾مْلَعْیَ

خدیجه . طرف گردیدتا آنکه אضطرאب אو بر» رא بپوشانید مرא بپوشانیدم«: وאرد شد و گفت
: رא دید گفت وقتی خدیجه تردید آن حضرت. علت رא پرسید و אو برאی خدیجه باز گفت

تو אهل صلۀ رحم و صدقه دאدن هستی و . کند خدאوند تو رא خوאر نمی! نه به خدא سوگند«
گاه خدیجه אو رא  آن» ... . یاور نیازمندאن هستی نوאزی و در گرفتاریها و سختیها مهمان

وی در جاهلیت مسیحی شده بود و به خط . برد ،پسر عموی خود ،نوفل بن ةورقنزد 
ورقه به  »!אت بشنو אز برאدرزאده ،אی پسر عمو«: خدیجه به אو گفت .نوشت عبری می

 رא برאیش بازآن حضرت وאقعه  »بینی؟ چه می«: گفت) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
אی کاش زنده بمانم . אین همان ناموس אست که بر موسی نازل شد«: ورقه گفت. گفت

آیا من رא «: حضرت پرسید ».کنند تا تو رא یاری کنم آن زمان که قوم تو رא אخرאج می
نکه با آری، هرگز کسی چیزی مانند تو نیاورد مگر آ«: ورقه گفت »بیرون خوאهند کرد؟
و وحی אلهی به تأخیر  بعدها چندאن عمری نکرد و مُردورقه » .دאو دشمنی ورزیدن

  ١٦٩.אفتاد

                                                 

  .۱، ص ۱، ج صحیح بخاری. ١٦٩
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که جبرئیل با لوحی ع گوناگون آمده אست؛ אز جمله אینאین نقل عایشه با אختالفاتی אز طرق مختلف در مناب
پر  به سیمای وאقعی خود ظاهر شد که تمام אفق رאنیز جبرئیل  ؛فرود آمد و אز آن حضرت خوאست آن رא بخوאند
بن نوفل  که به رאهنمایی ورقةدیک بود جان אو گرفته شود؛ یا آنکرده بود و حضرت رא چنان فشرد که نز

د אو رא خبر دهد و אگر بار دیگر آن موجود بر אو ظاهر شخوאست که ) آله  صلی אهللا علیه و(خدیجه אز رسول خدא 
  !یطان نیستبا آزمایشی که صورت گرفت یقین حاصل شد که אو جبرئیل אست و ش

د و قصد آن کرد که خود رא شאند که پیغمبر خدא با دیدن پیک وحی دچار تردید و وحشت  همچنین آورده
گاه قلبش آرאم  אما جبرئیل بر אو ظاهر شد و به رسالت خطابش کرد؛ آن ،אز باالی کوه به پایین پرتاب کند

کوه حرא رאی آن حضرت تختی مرصع روی گرفت و אطمینان یافت و باالخره نقل شده אست که پس אز بعثت ب
  ١٧٠...!گاه به وی אعالم شد تو خاتم אنبیا هستی آن. گذאشته شد و تاجی جوאهرنشان بر سرش نهادند

  ١٧١אیرאدאت وאرد بر روאیات بعثت

  :آنکه אز جمله ؛بر אین روאیات אشکاالت زیادی وאرد אست

چگونه نابغۀ  حال. توאنم گوید نمی ند و אو میگوید تکرאر ک אو میهرچه خوאهد  جبرئیل אز آن حضرت می .۱
ی که نیاز به سوאد א مسئله ؛سالگی قادر به تکرאر پنج جملۀ کوتاه به زبان مادری خود نیست چهلعرب در سن 

  .رد و אز هر کودک عربی ساخته אستندא

مخدوش و  ».אندجبرئیل لوحی אز دیبا برאبر پیغمبر گرفت تا אز روی آن بخو« :گوید آن روאیت نیز که می
با אین  .אست و قادر به خوאندن نیست אمّیدאنند که آن حضرت  زیرא خدא و جبرئیل نیک می ؛غیرقابل قبول אست

אصوالً خدא אرאده کرده  كه یدر حال نیست انشאی کنند که در توאن چگونه אو رא مکلف به אنجام کاری می حال
  ؟باشد אمّیبود אو 

ی آن رא بر آهسته אست و ویژگی آن چنین אست که وقتی پیک وحدر لغت به معنی صدאی  وحی .۲
حال چگونه یک  ؛بست کرد و همان دم بر ذهن و قلب אو نقش می د، آهسته تلفظ مینمو پیغمبر خدא نازل می

ی که אمر ؛توאند آن رא دریافت کند شود و آن حضرت نمی مطلب در یک مجلس سه بار بر سرور אنبیا وحی می
چه لزومی به  ،אز אین گذشته! امبری سابقه ندאشته אست چه رسد به رسول عظیم אلشأن אسالمدربارۀ هیچ پی

خوאست پیغمبر خدא وحی אلهی رא  می جبرئیلست؟ آیا بدین وسیله א پیغمبر خدא אز زبانتکرאر آیات نازله 
  !فرאموش نکند؟

وאندن و تکرאر نیست با ادر به خآیا وقتی آن حضرت ق. پیغمبر خدא هیچ توجیهی ندאردبر  جبرئیلفشار  .۳
نهفته אست چرא همان  אی چنین ویژگی جبرئیلشود و אگر در فشار دאدن  در אو چنین توאنی אیجاد می فشار دאدن

بار אول تأثیر نکرد و چرא پس אز بعثت خاصیت خود رא אز دست دאد و آن حضرت مثل سابق قادر به خوאندن 
  !؟نشد

                                                 

  .۲۶۲، ص ۱، ج سیرۀ حلبی؛ ۲۹۸ـ  ۳۰۶، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۴۹ـ  ۲۵۵، ص ۱، ج سیرة אلنبی. ١٧٠

 .۹۸ـ  ۱۰۳، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتعلی دوאنی، : برگرفته אز. ١٧١
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 אز زباننازله چیست؟ אگر منظور تکرאر همان آیات  ر نخستین آیۀد ﴾אقرأ﴿مشخص نیست مقصود אز  .۴
بخوאن به نام خدאیت که تو رא «: گوید شود؛ زیرא جبرئیل به آن حضرت می پیغمبر باشد که چیزی حاصل نمی

خدאیت بخوאن به نام ] تو نیز[«: گوید که نیز در پاسخ به אو می) صلی אهللا علیه و آله(و پیغمبر  »... . خلق کرد
  چه باید بکند؟ ﴾אقرأ﴿پس آن حضرت در برאبر אمر  »!که تو رא خلق کرد

 آنچه روز بعثت نازل شد پنج آیۀ אول سورۀ: ندگوی می אند سرאنی که אین روאیات رא آوردهمورخان و مف .۵
 אند كه چرא نخستین سورۀ م نگفتهکدא ، بود و هیچ ﴾مْلَعْیَ مْما لَْ...  ﴿تا  ﴾إِقرَأ بِاسْمِ رَبِکَ אلَّذی خَلَقَ ﴿אز  علق،

و در چه موقعیتی آورده  چه وقتموجود آن  ﴾אهللاِ مِسْبِ ﴿ندאشته אست و  ﴾אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ אهللاِ مِسْبِ﴿قرآن 
  شد؟

آیا پذیرفتنی אست که אشرف و خاتم אنبیا که پیش אز بعثت با وحی و فرشتۀ אلهی مرتبط بود با دیدن  .۶
هنوز ندאند که چه پیش آمده אست و دچار تردید و אضطرאبی شود که  یدن آیات خدאوندیک وحی אلهی و شنپی

اخته و که شخصیتی ناشن ،بن نوفل مسیحی که אضطرאب אو رא ورقةو یا آن! ود رא אز کوه پرتاب کندبخوאهد خ
  !طرف کند؟אحتماالً موهوم دאرد، بر

عایشه مطابق אدعای خود پنج سال . تماد نیستندکدאم אز نظر شیعه مورد אع  ناقالن روאیت بعثت هیچ .۷
 مرسللذא روאیت אو . کند رא אز کسی نقل نمی) آله  صلی אهللا علیه و(پس אز بعثت به دنیا آمده و بعثت رسول خدא 

دیگر رאویان که אز خاندאن زبیر و  .گوید آغاز وحی چنین بوده אست میخود  قولست و אز אאعتماد و غیرقابل 
بیت مجروح و  אهل و وאبستگان به אیشان هستند אز دیدگاه شیعه در نقل حدیث به سبب دشمنی با موאلی آنها 

  .ندرو به شمار میقابل אعتماد غیر

خور شاهان و سالطین تر در ر شأن مقام معنوی نبوت نیست و بیشتشریفاتی چون تاج و تخت د .۸
  .گونه تشریفات مادی אنجام گیردو دور אز هر م آن در کمال سادگیکند که אعال אیجاب می نبوتمنزلت . אست

  وאقعیت بعثت אز دیدگاه شیعه

گفته  گونه باشد که در روאیات پیش توאند آن אلشأن אسالم مسلماً نمیچگونگی مبعوث شدن پیامبر عظیم 
که هیچ نماید  بعثت چنان روشن می در منابع شیعه و אحادیث خاندאن نبوت وאقعیت یافته אنجامبا تتبّعات . آمد

حقیقت بعثت אست و آغاز وحی رא به  آید؛ אز جمله אحادیثی که بازگوکنندۀ یک אز אشکاالت گذشته به وجود نمی 
  :فرماید אست که می) علیه אلسالم(سازد روאیت אمام هادی  خوبی روشن می

تجارت شام رא ترک گفت و آنچه خدא אز آن رאه  )صلی אهللا علیه و آله(هنگامی که محمد 
رفت و אز فرאز آن به  می حرאهر روز به کوه  ی بخشیده بود به مستمندאن بخشید،وبه 

های رحمت و بدאیع حکمت אلهی رא مورد  نگریست و شگفتی آثار رحمت پروردگار می
 ،ها دره ،دریاها ،های زمین دوخت و کرאنه به אطرאف آسمانها نظر می. دאد مطالعه قرאر می

 گذرאنید و אز مشاهدۀ آن همه آثار قدرت و رحمت אلهی می رא אز نظرها  ها و بیابان دشت
گاه  אفتاد و آن ریننده میبه یاد عظمت خدאی آف دید אز آنچه می. آموخت س عبرت میدر

چون به سن چهل سالگی . ورزید بینی خاصی به عبادت خدאوند אشتغال می با روشن
  .ها یافتترین دل ترین و نرم هترین، روشندل אو رא ب و رسید خدאوند نظر به قلب وی نمود
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محمد . ها گشوده گردد در آن لحظه خدאوند فرمان دאد درهای آسمان
سپس خدא به فرشتگان אمر کرد . نگریست אز آنجا به آسمانها می) وآله علیه אهللا صلی(

خدאوند . دید آنان رא می) آله صلی אهللا علیه و(آمدند و محمد  آنها نیز فرود .فرود آیند
توجه مخصوص خود رא אز אعماق آسمانها بر سر و چهرۀ محمد رحمت و 

به جبرئیل ) آلهصلی אهللا علیه و(در آن حال محمد . معطوف دאشت) وآله علیه אهللا صلی(
 ،بازوی אو رא گرفت ،به سوی אو آمد جبرئیل. אی אز نور قرאر دאشت نظر دوخت که در هاله

ـ ما أَقْرَأُ؟ ـ  »چه بخوאنم؟«: گفتمحمد  ».بخوאن! אی محمد«: سخت تکان دאد و گفت
؛ خدאیی که אنسان رא خدאیت رא بخوאن که جهان و جهانیان رא آفریده نام«: جبرئیل گفت

خدאیی که با قلم دאنش  ؛بخوאن که خدאیت بزرگ אست ؛آفریده) نطفه(پست  אز مادۀ
به אنجام پیک وحی رسالت خود رא  ».دאنست د که نمیآموزאنآموخت و به אنسان چیزهایی 

 אز. אز کوه فرود آمد) آلهصلی אهللا علیه و(محمد . آسمانها باال رفت سوی رسانید و به
که حاکی אز شکوه و ـ  پیک وحی مت و جالل خدאوند و آنچه به وسیلۀعظ ۀمشاهد

  .هوش شد و دچار تب گردید بیـ نازل شده بود  عظمت ذאت حق بود

رא تکذیب کنند و به جنون و تماس با شیطان نسبت دهند قریش و مردم مکه رسالت אو אز אینکه نخست 
مانند شیطان و کارهای رא هیچ چیز . ها بود ترین آن ترین بندگان خدא و بزرگ אو אز آغاز خردمند. هرאسان بود

  .دאنست ها زشت نمی مجنونان و گفتار آن

. بخشد در אین حال خدאوند אرאده کرد به وی نیروی بیشتری عطا کند و به دلش قدرت
طوری که به  ؛ها و سنگالخها رא برאی אو به سخن درآورد بدین منظور کوهها و صخره

! אلسالم علیک یا حبیب אهللا«: ندگفت کردند و می رسید אدאی אحترאم می یک אز آنها میهر 
אی حبیب خدא مژده باد که  ،»!אلسالم علیک یا رسول אهللا! אلسالم علیک یا ولیّ אهللا

ها که بعدها  آنچه אند و  ها که پیش אز تو بوده آن چه ز همۀ مخلوقات خود،خدאوند تو رא א
که قریش تو رא به  אز אین .تر گردאنیده אست تر و گرאمی پرشکوه ،زیباتر، برتر ،آیند می

که خدאوند جهان به جنون نسبت دهند هرאسی به دل رאه نده؛ زیرא بزرگ کسی אست 
برאین אز تکذیب قریش و سرکشان عرب نارאحت بنا! و گرאمی بدאرد وی بزرگی بخشد

ترین مقام خوאهد رسانید و باالترین درجه رא به  مباش که به زودی خدאیت تو رא به عالی
علیه (طالب  علی بن אبی ،جانشین تو אز آن نیز پیروאنت به وسیلۀپس  .تو خوאهد دאد

. گردند ن میدین حق برخوردאر خوאهند شد و شادمابه אز نعمت وصول  ،)אلسالم
در میان  ،طالب بن אبی علی ،شهرستان حکمت و دאنشت های تو به وسیلۀ دروאزۀ دאنش

به زودی دیدگانت به وجود دخترت فاطمه  .گردد مردم و شهرها و بالد منتشر می
علی، حسن و حسین که سرور  ،شود و אز وی و همسرش روشن می) אهللا علیها سالم(

. یابد به زودی دین تو در جهان گسترش می .آیند یאهل بهشت خوאهند بود، پدید م
لوאی حمد رא به دست تو . دوستان تو و برאدرت علی پادאش بزرگی خوאهند یافت

پرچمی که در سرאی دیگر همۀ . سپاری دهیم و تو آن رא به برאدرت علی می می
مت علی تا درون بهشت پرنع آیند و صدیقان و شهیدאن در زیر آن گرد می ،پیامبرאن
  .آنان خوאهد بود فرماندۀ
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طالب که אو رא به من  بن אبی אین علی! خدאیا«: با خود گفت) لی אهللا علیه وآلهص(پیامبر 
ری אین آ! אی محمد«: ندא رسید» من אست؟ ویدهی کیست؟ آیا אو پسر عم وعده می

بعد אز  گردאنم و אو אین دین رא پایدאر می طالب برگزیدۀ من אست که به وسیلۀ بن אبی علی
  ١٧٢».تو بر همۀ پیروאنت برتری خوאهد دאشت

چنین در منابع معتبر شیعه  אتفاق אفتاد) لی אهللا علیه وآلهص(آنچه پس אز אعالم رسالت نبی אکرم دربارۀ 
  : آمده אست

ی אز نور و بویی خوش فضای یپرتو وאرد خانه شد) ی אهللا علیه وآلهصل(رسول خدא  وقتی
אین نور نبوت : پیغمبر فرمود »אین چه نوری אست؟« :دپرسیخدیجه . خانه رא فرא گرفت

دیرزمانی «: گاه خدیجه گفت آن. ال אهللا و محمد رسول אهللاإله إال  :אی خدیجه بگو. אست
  ١٧٣.و سپس אسالم آورد» אم אست אین رא دریافته

אز کردאر و אی אز نور نبوت در سیمای درخشان همسر محبوب خود دیده و  خدیجه که אز سالها پیش هاله
  : گفت بخش خوאنده بود رאز نهفته و شادیرفتار و گفتار אو هزאرאن 

و אمیدوאر بودم که  אم אنتظار چنین روزی به سر برده زمانی אست که من دربه خدא دیر
  ١٧٤.روزی تو رهبر خلق و پیغمبر אین مردم شوی

  بررسی و تأملی در آغاز بعثت

صلی (علق بر پیغمبر אکرم  ر روز بعثت فقط پنج آیۀ آغاز سورۀه אست که ددر تفاسیر و אحادیث چنین آمد
بِسْمِ אهللاِ ﴿و هیچ کس نگفته אست که  ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿نازل شد؛ یعنی بدون ) אهللا علیه و آله
بِسْمِ אهللاِ ﴿نی قرآ گونه نازل شده אست و آیا نخستین سورۀאین سوره در چه موقعیتی و چ ﴾אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ
  دאشته אست یا خیر؟ ﴾אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ

) صلی אهللا علیه و آله( אز پیغمبر אکرم جبرئیلدهد که  معاصر نشان می نظر صاحببررسی یکی אز محققان 

نیز  ﴾بِکَ אلَّذی خَلَقَإِقرَأ بِاسْمِ رَ﴿رא که در آغاز سوره بود به زبان آورد و  ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿ خوאست آیۀ

  .אست به همین معنا

. אستآمده و فقط برאی زینت در کالم  شتهزאئد אست؛ یعنی معنا ندא ﴾سماب﴿بعضی مفسرאن باء  به گفتۀ

بِسْمِ אهللاِ ﴿אز آن حضرت خوאست نام خدא، یعنی  ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿پس אز قرאئت  جبرئیلدر حقیقت 

برخورد با پیک وحی در آغاز کار و אولین ) آله  صلی אهللا علیه و(چون پیغمبر . رא به زبان آورد ﴾אلرَّحِیمِ אلرَّحْمٰنِ

یعنی چه  ؛»قرأ؟أَما «: خوאست چگونه אست، پرسید אز وی می جبرئیلقرאئت نام خدא که  دאنست نحوۀ نمی

                                                 

بحار ، به نقل אز ۱۰۴ـ  ۱۰۶، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتאین حدیث رא نخستین بار אستاد علی دوאنی در کتاب . ١٧٢
  .אند آورده) صلی אهللا علیه و آله(، پیرאمون چگونگی بعثت رسول אکرم ۳۰۹، ص ۱۷، ج אالنوאر

 .۴۳، ص ۱، ج مناقب אبن شهرآشوب. ١٧٣

  .۳۶، ص ۱، ج اقب אبن شهرآشوبمنهمان، به نقل אز . ١٧٤
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: بار دیگر تکرאر کرد و گفت جبرئیلאست؟ بخوאنم و نام خدא رא که باید قرאئت کنم چیست و ترکیب آن چگونه 

بِسْمِ אهللاِ ﴿یعنی نام خدאیت رא قرאئت کن و بگو  ؛»﴾إِقرَأ بِاسْمِ رَبِكَ אلَّذی خَلَقَ﴾، ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿«

  .﴾אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ

که אز هر نظر  وجود دאردیعه در אین مورد چند حدیث معتبر و بسیار جالب در چند منبع مهم אسالمی و ش
  .אند نیاورده علق ما אین دو حدیث رא در تفسیر سورۀ ، ولی متأسفانه مفسرאنرسد قابل توجه به نظر می

  :فرماید می) علیه אلسالم(باب فضل قرآن אست که אمام صادق  کافیدر کتاب  حدیث אول

سْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ بِ﴿نازل شد ) آله  صلی אهللا علیه و(نخستین چیزی که بر پیغمبر 

  .بود ﴾إِقرَأ بِاسْمِ رَبِكَ אلَّذی خَلَقَ﴿ ،﴾אلرَّحِیمِ

روאیت ) علیه אلسالم(אز אمام هشتم حضرت אمام رضا  אلرضا אخبار عیونرא شیخ صدوق در  حدیث دوم
  :کند که فرمود می

 بِاهللاِ مِنَ أعُوذُ«: تنازل شد گف) صلی אهللا علیه و آله(بر پیغمبر  جبرئیلאولین بار که 

  »... ﴾إِقرَأ بِاسْمِ رَبِكَ אلَّذی خَلَقَ﴿ ،﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ ﴿ אلشَّیْطانِ אلرَّجِیمِ

) علیه אلسالم(کند که حضرت אمام صادق  روאیت می אز صفوאن جمّال محاسندر رא برقی  حدیث سوم
  :فرمود

  .بود ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿غاز آن که در آאز آسمان نازل نشد مگر אین یکتاب هیچ

رא هنگام بعثت  אقرأ لهی سورۀشود که پیک وحی א با توجه به אین سه حدیث אرزنده و گویا مشخص می
علیه  صلی אهللا(بود و אز پیغمبر  ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿آیۀ אول . برخالف آنچه مشهور אست با شش آیه آورد

 بِسْمِ﴿رא قرאئت کند؛ یعنی قبل אز هر چیز  ﴾אلرّحمن אلرّحیمبسم אهللا ﴿ ییعن ،אول خوאسته شد همان آیۀ) آلهو 

  .آغاز کندبا نام خدא خدאوند خوאسته بود، گونه که  همان بگوید و رسالت خود رא ﴾אهللاِ

در تفسیرش، پیغمبر אبرאهیم قمی بن  مطابق نقل علی. نام خدאیت رא بخوאنیعنی  ﴾אقرأ باسم ربك﴿پس 
 إِقرَأ بِاسْمِ رَبِكَ﴿ ،﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿: فرمودمجددאً  جبرئیلپرسید چه بخوאنم؟ ) صلی אهللا علیه و آله(

پیغمبر  .אست ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿؛ یعنی نام خدא که مأمور به خوאندن آن هستی همین ﴾אلَّذی خَلَقَ
بار آن رא خوאند و بدאن آشنا شد؛  نگفت برאی نخستی ﴾بِسْمِ אهللاِ﴿ جبرئیلدومین بار که ) אهللا علیه و آلهصلی (

که کاری رא آغاز نکنید مگر אینبر آن تأکید دאشت که هیچ ) صلی אهللا علیه و آله(همان אمری که رسول خدא 
  .﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿: بگویید

אز آن  אنبیادر آغاز وحی و אولین لحظات رسالت خاتم  جبرئیل خدאوند به وسیلۀتر آنچه  نبه عبارت روش
گونه که  بقیۀ آیات همان. بود ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحْمٰنِ אلرَّحِیمِ﴿به زبان آورد و قرאئت کند گفتن که حضرت خوאست 
بست و دیگر نیازی به تکرאر  مانند موאرد بعدی در دم در خاطر آن حضرت نقش می ،خوאند پیک وحی می

  ١٧٥.پیغمبر ندאشت تا אز حفظ کند

                                                 

 .אست ۱۰۸ـ  ۱۱۰، صفحات تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتאین مبحث برگرفته אز تحقیقات אستاد علی دوאنی در کتاب . ١٧٥
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روאیت ترس و وحشت آن حضرت به ) آله  صلی אهللا علیه و(نکتۀ دیگر پیرאمون آغاز بعثت رسول خدא 
אست که  زَمِّّلونی ،زَمِّلونی ،دَثِّرّونی، دَثِّرّونیو نیز تب و لرز موقع ورود به خانه و گفتن  جبرئیلهنگام دیدن 

  :گوید می مجمع אلبیاندر  ،مفسر بزرگ شیعه ،אلدین طبرسی ینمא. توאند پذیرفته شود ینم

אی برخیز و قوم خود رא אز عذאب  یعنی אی کسی که در بستر خفته ،﴾یا أیُّهَا אلمُدَّثِّر﴿
  .ین رאه سخت کوشا باشخدאوند بیم ده و در א

  :گوید می ... دثّرونیروאیت  سپس با ردّ

فرستد تا یقین  زیرא خدא با عالئم روشن به پیغمبر وحی می ؛ست نیستدر ]روאیت[ אین
 شتپس אز وحی هم نیاز به چیزی ندא. ستوند אپیدא کند آنچه به אو رسیده אز جانب خدא

  .دیگرد شد و مضطرب نمی که אو رא تقویت کند و دچار بیم و هرאس نمی

ن موضوع رא آورده و مانند طبرسی آن رא همی אالنوאر بحاردر  دثّرونیذیل حدیث  نیزعالمه مجلسی 
  ١٧٦.کند تخطئه می

אلهی در אرتباط بوده אست و هنگام  אنبیا که אز کودکی با برترین فرشتۀتوאن پذیرفت אشرف  אصوالً نمی
بعثت غرق در تفکر و تعمق و عبادت بود، دچار وحشت و ترس و حتی تردید شود؛ چیزی که برאی هیچ 

و حال אو در آن هنگام با موقعیت ) علیه אلسالم(بعثت حضرت موسی  אی میان نحوۀ مقایسه. بری رخ ندאدپیام
  .سازد در زمان بعثت بطالن אین אمر رא آشکار می) آله  صلی אهللا علیه و(رسول אکرم 

هللا صلی א(بودن پیغمبر  دهنیز אین نکته رא باید אضافه کرد که خوאبیدن یا پوشان ﴾یا أیُّهَا אلمُدَّثِّر﴿پیرאمون 
) آله  صلی אهللا علیه و(پس אز بعثت دلیل بر تب و لرز آن حضرت نیست؛ زیرא אگر وאقعاً رسول خدא ) علیه و آله

آن حال אز خدאوند دور אست که پیامبر رא با  ،دچار تب و لرزی אست که باید אسترאحت کند و خود رא بپوشاند
رسول  که بگوییم بلکه نیک آن אست ١٧٧؛﴾جٌرَحَ یضِرِمَאلْلی عَ وَ ال﴿: فرموده אستکه برאی אنذאر برخیزאند؛ چرא 

و چون  پردאخت میرفت به عبادت و تفکر  می حرאبه کوه  زمانی کهپیش אز بعثت ) صلی אهللا علیه و آله(אکرم 
مدثر همان روز بعثت یا کمی پس אز آن نازل شده باشد خدאوند به  אگر سورۀ. کرد د אسترאحت میآم به خانه می
ست که دیگر چون پیش אز א لیتی بسیار سنگین متوجه אوبدאند אز אین به بعد مسئو فرماید که باید می پیامبرش

  .؛ لذא باید برخیزد و به אمر رسالت خویش بپردאزدشتدאخوאهد بعثت خوאب و אسترאحت ن

                                                 

  .۱۱۰ـ  ۱۱۲همان، ص . ١٧٦

 .۶۱/ نور ١٧٧.
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  درس אهدאف

 آشنایى با نخستین אفرאدى كه به دین אسالم گرویدند؛ 
  .به دین אسالم) لی אهللا علیه و آلهص(بررسى مرאحل مختلف دعوت پیامبر  

  نخستین مسلمانان
אیمان آورد ) صلی אهللا علیه و آله(که به رسول خدא  نخستین مردی به شهادت منابع معتبر شیعه و سنی

عالمۀ אمینی در کتاب . بود) سالم אهللا علیها(حضرت خدیجه  אولین زنو ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی 
بر دیگرאن در ) علیه אلسالم(رא در سبقت علی ) صلی אهللا علیه و آله(حدیث پیغمبر אکرم ده  אلغدیرگرאنقدر 

  :אز جمله آنها. ذکر نموده אسترت ضبه نقل אز منابع אهل تسنن و به روאیت אز אصحاب آن ح אیمان آوردن

  أوّلُکم وאرِدאً عَلیَّ אلحَوضَ أوّلُکُم إسْالماً، عَلِیُّ بنُ أبی طالِبٍ

  :و نیز

إِنَّ هذא أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِی، وَ هذא أَوَّّلُ مَن : "بِیَدِ عَلِیٍ فَقالَ) صَلَّی אهللا عَلَیهِ وَ آلِهِ(خَذَ أََ
  ١٧٨.یُصافِحُنِی یَومَ אلِقیامَةِ، وَ هذא אلصِّدِیقُ אالَکْبَرُ

بع عامه آورده ز منادر همین رאبطه א) علیه אلسالم(حدیث رא אز אمیرאلمؤمنین  ۲۳عالمه אمینی همچنین 
  :אست مانند

  .لُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ אلنَّبِیّأََنا أَوَّ

  و

سَبْعَ سِنینَ، قَبْلَ أنْ یَعبُدَه أحَدٌ مِنْ هذِهِ ) صَلَّی אهللاُ عَلَیهِ وَ آلِهِ(عَبَدْتُ אهللاَ مَعَ رَسُولِ אهللاِ 
  ١٧٩.אألُمَّةِ

 אلمؤمنینאیمان حضرت אمیر در تقدم) علیه אلسالم(وی سپس دو روאیت אز אمام حسن مجتبی 
 تن אز صحابه و تابعین ۶۶آن گاه אز همان منابع روאیات  .אست به نقل אز منابع אهل تسنن آورده) אلسالم علیه(

  ١٨٠.אند، ذکر نموده אست אعترאف کردهرא که به אین אمر 

ا نخستین مرد، بلکه نه تنه) علیه אلسالم(توאن نتیجه گرفت که אمیرאلمؤمنین  با אستناد به אین روאیات می
و אیمان آورد و با אو نماز ه אب ،رא در رسالتش تصدیق کرد) صلی אهللا علیه و آله(אولین فردی אست که رسول خدא 

  ١٨١.گزאرد

                                                 

 .۳۱۰ـ  ۳۱۲، ص ۳، ج אلغدیر فی אلکتاب و אلسنة و אالدب. ١٧٨

 .۳۱۲ـ  ۳۱۶، ص ۳همان، ج . ١٧٩

نویسد در אینکه چه کسی نخست אیمان  ضمن آنکه می ۳۷، ص ۲ج  אلکاملאثیر در کتاب  ؛ אبن۳۱۶ـ  ۳۳۵، ص ۳، ج همان. ١٨٠
عباس، جابر بن عبدאهللا، زید بن אرقم و عفیف کندی نقل  ، אبن)علیه אلسالم(آورد אختالف אست، روאیات متعددی אز علی  

אسحاق آن  همچنین به نقل אز אبن. ستین مسلمان معرفی كرده אستبه عنوאن نخ) علیه אلسالم(کند که אمیرאلمؤمنین  می
 .حضرت אولین مسلمان معرفی شده אست
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هرگز به خدא شرک نورزید تا אز ) علیه אلسالم(بسیاری אز مردم بر אین باورند که علی  به نوشتۀ مسعودی
کرد و بر همین  بود و به אو אقتدא می) صلی אهللا علیه و آله(پیرو پیغمبر خدא  אمور ۀنو אسالم آورد، بلکه در هم

خدא به אو عصمت دאد و אو رא مستقیم دאشت و برאی پیروی אز پیغمبر خود توفیق دאد؛ زیرא . حال به بلوغ رسید
مناهی אلهی رא  بلکه با אختیار و قدرت، بندگی خدאوند و پرهیز אز ،آن دو در طاعات مجبور و مضطر نبودند

  ١٨٢.برگزیدند

و حضرت خدیجه ) علیه אلسالم(یعنی حضرت علی  ،در عظمت شأن نخستین مرد و زن مسلمان
) علیه אلسالم(به نقل אز אمام موسی کاظم ) علیه אلسالم(، و نیز אمر مهم والیت אمیرאلمؤمنین )אهللا علیها سالم(

  :אین حدیث مفصل بسیار جالب به دست ما رسیده אست

رאجع به آغاز  )علیهما אلسالم(بن جعفر  پدرم אز אمام موسی« :گوید بن مستفاد می سیعی
) سالم אهللا علیها(و خدیجه  )علیه אلسالم(ظهور אسالم و چگونگی אسالم آوردن علی 

چگونگی پدید خوאهی אز  پیدאست می«: فرمود) علیه אلسالم(אمام کاظم . »سؤאل کرد
אمام صادق  ،من هم אز پدرم. ی آگاه شویدאنش אسالمی و אحکام دینآمدن 

، )صلی אهللا علیه و آله(وقتی پیغمبر «: پدرم فرمود ».همین رא پرسیدم ،)אلسالم علیه(
برאی «: فرمود »رא به אسالم دعوت کرد) یه אلسالمعل(و علی  )سالم אهللا علیها( خدیجه

אکنون نزد من אست  جبرئیل هم. خدא אسالم بیاورید و خود رא تسلیم ذאت مقدس אو کنید
شما نیز אسالم بیاورید تا سالمتی . کند که אسالم رא بپذیرید و شما دو نفر رא دعوت می

  .یابید و אز خدא فرمان برید تا رستگار شوید

  :باز فرمود

خدא پیش . عهدها و پیمانها دאرد ،אسالم شرطها« :گوید جبریل نزد من אست و به شما می
گیرد که بگویید گوאهی  کند و تعهد می برش با شما شرط میپیام و برאی خود چیزאز هر 
نه . که شریکی در قلمرو حکومتش ندאرد، نیست ،دهیم خدאیی جز خدאوند یکتا می

 نقص و عیب אست خدאوند یگانه و بی. نه شریکی برאی خود گرفته אستو فرزندی دאرد 
א برאی عموم بشر تا روز ست که خدא אو رא پیغمبر خدא ،محمد ،که بندۀ אو دهیدو گوאهی 

برد  میرאند، باال می کند و می گوאهی دهید که خدאوند زنده می. قیامت אرسال دאشته אست
ند و مردگان ک گردאند و هر چه بخوאهد می کند و نیازمند می نیاز می آورد، بی و پایین می

: گفتند )علیه אلسالم( و علی) سالم אللـه علیها(خدیجه  ».אنگیزد میرא אز گورها بر
  .»دهیم گوאهی می«

یعنی وضو گرفتن  ،אعمالی که باید אنجام دهید و آن ،و دیگر«: فرمود) صلی אهللا علیه وآله(پیغمبر 
حج خانۀ  ،زکات ،אن و مسح سر و پاها و غسل جنابت در گرما و سرما و نمازشستشوی صورت و دستها و بازو

 ،پدر و مادر و تحکیم پیوند خویشاوندی، عدאلت در میان مردم جهاد در رאه خدא، نیکی به ،ماه رمضان ، روزۀخدא
ناک و אرجاع حکم آن به پیشوאی بر حق אست؛  گاهدאری در موאرد شبههمال و ثروت و خود ن ۀتقسیم عادالن

                                                                                                                                            

 .۳۰۶، ص ۱، ج سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم: ک.ر. ١٨١

  .۸۳، ص ۲، ج مروج אلذهب. ١٨٢
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شناخت אو در زمان  ،و پیروی אز جانشین پس אز من ؛دאند چه باید کرد ناک نیست و می زیرא برאی خود אو شبهه
دشمنی با  ،عد אز مرگ من و شناختن پیشوאیان پس אز אو یکی بعد אز دیگری، دوست دאشتن خدאمن و ب
אمیه، زنده نگاه دאشتن دین و  ب شیطان و دאر و دسته אو چون بنیخدא و بیزאری אز شیطان پلید و حز دشمنان

خوאری و  اب אز شرאبאجتن نیز و ا روز قیامت و مردن بر אین عقیدهسنت من و دین جانشین من و روش אو ت
  .نزאع و کشمکش با مردم אست

 ،آری«: خدیجه گفت» شنیدی؟ برאی پذیرش אسالم مقرر دאشته אستشروطی رא که خدאوند ! אی خدیجه
و من نیز بر «: هم گفت) علیه אلسالم(علی . »دهم و خشنود و تسلیم هستم همه رא گوאهی می ،אیمان آوردم
 »کنی؟ بر אساس אین شرطها با من بیعت می ،یا علی«: فرمود)  علیه و آلهصلی אهللا(پیغمبر . »אم אین عقیده
رא گرفت ) علیه אلسالم(دستهای خود رא گشود و دست علی ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . »آری«: عرض کرد
 علی .»خوאهی برאی من نیز مخوאه با אین شرطها که کردم بیعت کن و آنچه برאی خود نمی ،علی אی«: و فرمود

  .دאنم من هیچ قدرت و نیرویی رא باالتر אز خدא نمی! پدر و مادرم به فدאیت«: گریست و گفت )علیه אلسالم(

به خدאی کعبه به وאقع نائل گشتی و به کمال رشد و  ،אی علی«: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
خدیجه نیز . »دد با علی بیعت کنخدא تو رא به حق و حقیقت رهنمون گر! אی خدیجه. توفیق אلهی رسیدی

אی «: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(سپس پیغمبر . אند بیعت کرد، بر אین אساس که جهاد رא אز زن نخوאسته
یا «: خدیجه گفت. »אین علی سرپرست تو و سرپرست سایر مؤمنان و پیشوאی آنان پس אز من אست ،خدیجه

ی با علی هم بیعت کردم و در پیشگاه خدאوند و حضور تو گوאهی تصدیق دאرم و بر אساس آنچه گفت ،رسول אهللا
  ١٨٣.دهم می

אین حدیث شریف که گویای بسیاری אز אمهات تعالیم אسالم אست متأسفانه حتی در کتب تاریخی شیعه 
هم نه  آن) علیه אلسالم(حال آنکه به سبب صرאحت در אمر والیت אمیرمؤمنان علی . ده אستمانمغفول نیز 

ه سال بعد در غدیرخم و نه سه سال بعد در یوم אلدאر، بلکه در روز نخست بعثت رسول خدא بیست و س
  .אی برخوردאر אست אز אهمیت فوق אلعاده) אهللا علیه و آله صلی(

 سومین ،)صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم  ۀپسر خوאند سپس پیشین و ۀغالم آزאد شد ،زید بن حارثه
  ١٨٤.کسی אست که مسلمان شد

 فرد بیشتر منابع אهل تسنن אبوبکر رא چهارمین. میان مورخان אختالف אست چهارمین مسلمان موردر د
با אین حال  ١٨٦!אند هر چند برخی אز علمای متعصب آنان وی رא نخستین مرد مسلمان ذکر کرده ١٨٥دאنند، می

رא ) علیه אلسالم(روאیات علی  مطابق برخی אثیر אز سویی طبری و אبن. אند نیز چهارمین مسلمان خوאنده אبوذر رא

                                                 

سید بن  طرאئفرא אز ؛ مجلسى آن ۲۳۲، ص ۱۸، ج بحار אالنوאر به نقل אز ۱۱۳ـ  ۱۱۶، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ١٨٣
 .نقل كرده אست) علیه אلسالم(عیسى بن مستفاد אز אصحاب אمام جوאد  كتاب אلوصیهطاووس و אو نیز אز 

  .۲۶۹، ص ۱، אبوبکر بیهقی، ج دالئل אلنبوه؛ ۲۶۴، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ١٨٤

  :نویسد یعقوبی می( ۳۲، ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۲۶۶، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ١٨٥

، ۲، ج אلکامل؛ ۲۶۹، ص ۲، ج دالئل אلنبوهو .) ذر چهارمین مسلمان بود و گفته شده که אسالم אبوبکر پیش אز وی بوده אستאبو
  .۳۹ص 

 .۳۰۷ـ  ۳۱۲، ص ۱، ج سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالمتحقیق عالمانۀ عالمه جعفر مرتضی در ردّ אین אدعا در : ک.ر. ١٨٦
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بن حارثه رא אولین  نخستین مسلمان و אبوبکر رא چهارمین ذکر نموده و به אستناد روאیاتی دیگر אبوبکر و زید
  ١٨٧.אند کردهمسلمان یاد 

אسالم آوردن אبوبکر در سال چهارم یا پنجم و چه بسا در سال  ،بنا به تحقیق یکی אز دאنشمندאن معاصر
ن امسلمکه مبنی بر אینאند نقلی אست  אز אستنادאت وی که برخی منابع אهل تسنن آورده. ده אستهفتم بعثت بو

و حمایت אبوطالب אز آن ) صلی אهللا علیه و آله(مشرکان با رسول خدא   אبوبکر بعد אز شدت یافتن درگیری شدن
  ١٨٨.حضرت صورت گرفت و پس אز آن بود که بیش אز پنجاه نفر مسلمان شدند

وقاص،  بن אبی بن عوّאم، سعد ه سلمی، زبیرسَبْبن عَ عمرو: ند אز א لمانان متقدم پس אز אبوذر عبارتدیگر مس
 بن سعید خالد אلرحمان بن عوف، عثمان بن عفان،بن عبیدאهللا، عبد אرقم، طلحة بن אبی  بن عمیر، אرقم  مصعب

طالب و همسرش  بن אبی جعفر: אز ندא پس אز آنان گروهی دیگر אسالم آوردند که عبارت. بن عاص و همسرش
بن   عثمان ،تّّْאَرَّبن   اببن مسعود، خَبّٰ  ، عبدאهللا)سمیه(مادرش  و )یاسر(، عمار و پدرش )بنت عمیس אسما(

عبیده جرאح، אبوسلمه אبوبن غزوאن،  بةبن عبدאلمطلب، عت  ، عُبَیْدَة بن حارثه و عبدאهللادאمَمظعون و برאدرאنش قُ
  ١٨٩.و شوهرش سعید بن زید) خوאهر عمر(، فاطمه دختر خطاب )سلمه ر و شوهر אمعمه زאده پیغمب(

؛ به همین سبب אنسجام یابدאسالم بنیان אین گروه سعی دאشتند אیمان خود رא אز مشرکان پنهان دאرند تا 
ز مشرکان خوאندند که گروهی א های مکه نماز می روزی چند تن אز آنان در یکی אز دره. گزאردند پنهانی نماز می

پس אز  ١٩٠.جدאل دو طرف باال گرفت و کارشان به نزאع کشید. آنها رא دیدند و سرزنش کردند و دشنام دאدند
نزدیک به کوه صفا  ،אرقم אبى با یارאنش به خانه אرقم بن همرאه )صلی אهللا علیه و آله(وאقعه پیغمبر אکرم  אین

در خانه אرقم به אسالم ) صلی אهللا علیه و آله(بر گروهی אز یارאن نخستین پیغم. رفت که محل مطمئنی بود
  ١٩١.گذאردند تا آنکه تعدאد آنها به چهل نفر رسید دور אز چشم سرאن قریش نماز میگرویدند و 

  ىپرسش אحتمال

ن یرאلمومنیمان אمین رא که به تقدم אیتن אز صحابه و تابع شصت و شش ىنینکه عالمه אمیبه رغم א
ده ین عقید که برخالف אنאز אهل سنت وجود دאر ىا منابعیאند ذکر نموده אست، آ هאعترאف کرد )אلسالم هیعل(

  د؟نאظهارنظر کرده باش

                                                 

  .۳۸و  ۳۷، ص ۲، ج لکاملא؛ ۳۰۹ـ  ۳۱۷، ص ۲، ج تاریخ طبری. ١٨٧

 .۱۲۵تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت، پاورقی ص : ؛ نیز نگاه کنید به۳۱۲، ص سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم. ١٨٨

، ج تاریخ یعقوبی؛ ۲۶۷ـ  ۲۷۹، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویهنگاه کنید به . در تقدم و تأخر אیشان میان مورخان אختالف אست. ١٨٩
אی سابقان در אسالم به نقل אز  ؛ نیز بنگرید به جدول مقایسه۳۹، ص ۲، ج אلکامل؛  ۳۱۷، ص ۲ ، جتاریخ طبری؛ ۲۳، ص ۲

  .۲۲۹ـ  ۲۳۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : منابع مختلف در

برאی بررسی و نقد אین . אی אز سابقان در אسالم به دست אبوبکر مسلمان شدند شود در برخی منابع آمده אست که عده متذکر می
 .۳۱۷ـ  ۳۲۰، ص ۱، ج سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم: ک.نقل ر

 .۳۱۸، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۸۱، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ١٩٠

  .۷۴، ص ۱، ج אسد אلغابه. ١٩١



۷۸  

Tarikh-a-b 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

  نخستین تکلیف

بن אبرאهیم قمی، پس אز آنکه مرאسم پیغمبری خاتم אنبیاء  به نوشته دאنشمند אقدم شیعه علی
وضو گرفتن و نماز  ۀאز آسمان آورد و طریق آبی ،به אنجام رسید بار دیگر جبرئیل فرود آمد) علیه وآله אهللا صلی(

و ) علیه אلسالم(آن حضرت نیز وضو و نماز رא به علی . آموخت) صلی אهللا علیه و آله(گزאردن رא به پیغمبر 
) علیه אلسالم(تعلیم دאد و چون به نماز אیستاد علی  ،نخستین مرد و زن مسلمان ،)אهللا علیها سالم(خدیجه 

به نماز ) علیه אلسالم(ت سر علی هم پش  خدیجه. ر گرفت و אقتدא کردقرא) هللا علیه و آلهصلی א(پشت سر پیغمبر 
بن حارثه نیز به آنها پیوستند و تا سه سال نماز گزאرאن همین  طالب و زید بن אبی به دنبال آنها جعفر. אیستاد
  ١٩٢.خوאندند نماز می) صلی אهللا علیه و آله(سر رسول خدא ت شتن بودند که پ چهار

دو رکعت بر پیغمبر وאجب شد؛ یومیه در کند که در آغاز پنج نماز  بن אسحاق نقل می هشام אز محمد אبن
به همان صورتی که אول وאجب  ، جز نماز مغرب،ر چهار رکعت قرאر دאد و در سفرضَسپس خدאوند آن رא در حَ
  ١٩٣.شده بود باقی گذאشت

  دعوت אسالمی و مرאحل آن

بر مشهور  بنا. به رسالت مبعوث گردید) صلی אهللا علیه و آله(علق رسول אکرم  ۀربا نزول آیات آغازین سو
. گشت) صلی אهللا علیه و آله(حزن و אندوه پیغمبر موجب پس אز آن برאی مدتی وحی אلهی قطع شد و אین אمر 

نیم و سه אین مدت رא سه روز، پانزده روز، بیست و پنج روز، دو سال و . در مدت אنقطاع وحی אختالف אست
  ١٩٤.אند نوشتهسال 

سه  ۀصحیح باشد بعید نیست که با دאستان دور ،که روאیتی مشهور אست ،אگر روאیت אنقطاع سه سالۀ وحی
پذیرش אین مدت طوالنی برאی אنقطاع وحی مستلزم آن אست که پیغمبر . باشددعوت سری آمیخته  ۀسال

بن  و جعفر طالب بن אبى و علی )سالم אللـه علیها( هدر همان آغاز وحی به دعوت خدیج) صلی אهللا علیه و آله(
אنقطاع وحی موکول  ۀی دیگرאن رא به پس אز پایان دورپنهانبن حارثه بسنده کرده و دعوت  و زید طالب أبى

آن رא  ۀیات אولیآ که بیشتر مفسرאن ،مدثر ۀبا نزول سور) صلی אهللا علیه و آله(کرده باشد؛ چرא که پیغمبر 
  .مأمور گردید تا دعوت خود رא در خارج אز خانه آغاز کند ،אند نقطاع وحی دאنستهאنازله بعد אز نخستین آیات 

و  آشكارمأمور دعوت ) صلی אهللا علیه و آله(چه برאی مدتی رسول אکرم روאیاتی حاکی אز آن אست که אگر
ضرت و گرویدن که مشرکان مکه در אین مدت אز دعوت آن ح یستبه معنای آن نאین عمومی نبود، אما 

نقل شده אست  ،دهنْکِ ۀیکی אز سرشناسان قبیل ،عَفیف کِنْدی؛ به عنوאن نمونه אز אند کسانی به אسالم با خبر نبوده
  :که گفت

                                                 

 .تاریخ یعقوبیو  ۳۵۳، ص تفسیر علی بن אبرאهیم قمیبه نقل אز  ۱۱۲، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت. ١٩٢

 .۱۶۰، ص ۱، ج هشام سیره אبن همان، به نقل אز. ١٩٣

؛ محمد אبوزهره، محقق אهل تسنن، ۴۳۳، ص ۲، ج روض אالنفبه نقل אز  ۲۳۲، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ١٩٤
و مأموریت تبلیغ وحی در ) صلی אهللا علیه و آله(ماه رمضان چهل سالگی پیغمبر  ۲۷معتقد אست که نخستین نزول وحی در 

، خاتم پیامبرאن. (ست و אنقطاع وحی در فاصلۀ אین دو אمر به مدت پنج ماه و אندی אتفاق אفتاده אستهشتم ربیع אالول بوده א
  ).۵۵۳، ص ۱ج 
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بن  روزی در کنار عباس. در אیام حج برאی تجارت وאرد مکه شدم אسالم در אبتدאی ظهور
وאرد مسجد شد و به نماز אلحرאم نشسته بودم که ناگاه مردی  عبدאلمطلب در مسجد

به . در אین حال زنی و پسر جوאنی نیز در کنار وی قرאر گرفتند و به نماز پردאختند. אیستاد
אین مرد «: عباس گفت »!شناسم אین دین چیست که من آن رא نمی« :عباس گفتم

پسر عموی  ،و آن پسر علی ،همسر אو ،من، آن زن خدیجه ۀبرאدر زאد ،بن عبدאهللا محمد
مدعی אست که خدאوند אو ) صلی אهللا علیه و آله(محمد . دیگر من אست ۀو برאدر زאدوی 
های کسری و قیصر به روی אو گشوده خوאهد به رسالت فرستاده و به زودی گنج رא

  .»گشت

ی אعتنایند و قریش یافت به تدریج فزونی می) صلی אهللا علیه و آله(همچنین آمده אست که پیروאن پیغمبر 
پسر بنی عبدאلمطلب אز آسمان  كه گفتند می گذشتند که بر مجالس مسلمانان می شتند، فقط هنگامیبه אو ندא
  ١٩٥.گوید سخن می

אز همان آغاز ) صلی אهللا علیه و آله(بودن دعوت رسول אکرم  آشكاربا عنایت به روאیات نمونه فوق که بر 
  : אنجام گرفته אست طی مرאحل زیر توאن گفت که دعوت به אسالم אرند، میبعثت داللت د

  )دعوت אهل خانه(مرحلۀ نخست 

  *.آوردند  طالب אیمان ، خدیجه، زید بن حارثه و جعفر بن אبی)علیه אلسالم(در אین مرحله אمیرאلمؤمنین 

  )دعوت خویشاوندאن(مرحلۀ دوم 

دیک رسول خدא אز خویشاوندאن نز ١٩٦﴾وَأنْْذِر عَشِیرَتَكَ אألَقْرَبِینَ﴿دعوت غیررسمی با نزول آیۀ شریفه 
) صلی אهللا علیه و آله(در אین مرحله پیغمبر . آغاز و سپس دیگرאن رא نیز شامل گشت) صلی אهللا علیه و آله(

پردאخت و فقط به دعوت فردی مردم به אسالم و  پرستی آنان نمی جویی אز عقاید مکیان و بت آشکارא به عیب
 אز محتوאی ضد ظلم و ،ویژه אشرאف مکهه رکان، بدر אین مدت مش. کرد پرستی بسنده می بت אنکار نهانی

لذא در آغاز אین دوره قریش  ؛خبر بودند جهت אستقرאر عدאلت אسالمی بی کشی حاکم جباریت و مناسبات بهره
  .دאد نسبت به אسالم وאکنش تندی نشان نمی

                                                 

مجمع و تفسیرهای  تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، سعد طبقات אبن، سیرۀ אبن אسحاق، به אستناد ۲۳۲ـ  ۲۳۵همان، ص . ١٩٥
 .۵۷۰، ص ۱، محمد אبوزهره، ترجمۀ حسین صابری، ج خاتم پیامبرאن: و نیز نگاه کنید به بحار אالنوאرو  قرطبی، אلبیان

صلی אهللا علیه و (گزאرאن با پیغمبر  گذشته אز نقل علی بن אبرאهیم قمی، که پیش אز אین آمد ـ مبنی بر אین که تا سه سال نماز. *
) آله  صلی אهللا علیه و(ر، وאرد خانۀ پیغمبر روزی אبوطالب همرאه فرزندش، جعف אعالم אلوری، אین چهار تن بودند به روאیت )آله

אیستاده و ) صلی אهللا علیه و آله(، نیز کنار پیغمبر )علیه אلسالم(شد و دید که آن حضرت مشغول نماز אست و فرزندش، علی 
  :אبوطالب به جعفر گفت. گزאرد نماز می

  .تو هم در کنار پسر عمویت بایست و نماز بخوאن
رא در میان دو ) صلی אللـه علیه و آله(به نماز אیستاد و אبوطالب پیغمبر خدא ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر  وقتی جعفر در سمت دیگر

به  ۱۲۷، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرت(… فرزند خود و جلوتر אز آنها در نماز دید چنان به وجد آمد که אشعاری سرود
 ).۳۷، ص אعالم אلورینقل אز 

  .۲۱۴/ شعرא. ١٩٦
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  )دعوت عمومى(مرحلۀ سوم 

 ناכَیْفَنّا کَإ ینَکِرِشْعْرِضْ عَنِ אلمُأ ر وَاصْدَعْ بِمٰا تُؤمَف﴿ت رسمی و عمومی با نزول آیۀ دعو
شکار کن و אز مشرکان دوری گزین که ما تو رא אز شر آآنچه رא به تو אمر شده אست  ؛١٩٧﴾ئینَهزِتَسْאلمُ

  .شد آغاز ؛دאریم نگاه می کنندگانאستهزא

. خن گفته شدپیش אز אین س) صلی אهللا علیه و آله(پیرאمون چگونگی אیمان آوردن אهل خانۀ رسول خدא 
ی بود و پنهاندرباره مرحلۀ دوم و سوم باید دאنست که بنابر روאیات تاریخی دعوت آن حضرت تا سه سال 

. کرد به אسالم دعوت می دید א که دאرאی زمینه و ظرفیت میدر אین مدت کسانی ر) آله  صلی אهللا علیه و(پیغمبر 
אبتدא خویشان نزدیک و سپس دیگر مردم رא به گشت و  آشكارپس אز آن که گروهی به אو گرویدند دعوت 

بودند  ،عموها و عموزאدگان ،برאی אنجام אین کار خویشان خود رא که بنی عبدאلمطلب. אسالم دعوت فرمود
  :آوردن فرאخوאند و فرمود آنان رא به אسالم  میهمان کرد و رسالت خویش رא אعالم دאشت و

  .خوאهد بود منو جانشین پس אز  برאدر، وصی آورد من אیمان هر کس نخست به 

) علیه אلسالم(کسی پاسخ مثبت ندאد و چون پس אز سه بار تکرאر تنها علی ) علیه אلسالم(אما جز علی 
  :فرمود) صلی אهللا علیه و آله(دعوت آن حضرت رא אجابت نمود رسول خدא 

بدאنید علی برאدر، وصی و  ؛وאیعُطِوَ أَ عُوא لَهُمَاسْی فَدِعْبَ نْی مِتِیفَلِخَ یّی وَوصَِ ی وَخِأذא אِنّ هَ
  ١٩٨.خلیفه پس אز من אست، سخن אو رא بشنوید و אطاعت کنید

رفت و ، یا مروه ،باالی کوه صفا) صلی אهللا علیه و آله(کمی بعد אز دعوت خویشان نزدیک، رسول خدא 
گاه  אعترאف گرفت، آنجمع شدند אبتدא در صدאقت و درستی خویش אز آنان  آنها وقتی .قریش رא فرא خوאند

אی دشمن אز پس  אگر به شما بگویم دسته ،אی مردم«: به אین منظور به آنان فرمود. رسالت خود رא אعالم دאشت
  »کنید؟ سخنم رא تصدیق می آید ین کوه به سرאغ شما میא

  :تندگف

  .دאنیم آری، تو نزد ما سابقۀ بدی ندאری و تو رא دروغگو نمی

  :گاه فرمود آن

خدא  ،אسد تمیم و بنی زهره، بنی عبد مناف، אی بنی نאאن عبدאلمطلب، אی فرزندאی فرزند
من نه چیزی אز منافع دنیا . مرא אمر کرده تا خویشان نزدیکم رא אز نافرمانی אو بیم دهم

من شما  .ال אله אال אهللا: بگوییدكه אی אز آخرت אنتظار دאرم، جز אین  خوאهم و نه بهره می
  ١٩٩.دهم ک بیم میرא אز عذאبی دردنا

                                                 

 .۹۵و  ۹۴/ حجر . ١٩٧

کند که در همان روز אنذאر  ؛ یعقوبی אضافه می۲۷، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۳۱۹، ص ۲، ج تاریخ طبری: نگاه کنید به. ١٩٨
  .طالب، عبیدة بن حارث بن عبدאلمطلب و گروهی دیگر אسالم آوردند خویشان نزدیک، جعفر بن אبی

 .۳۱۸، ص ۲، ج تاریخ طبری. ١٩٩



 ۸۱    جلسه هفتم/ تاريخ عصر بعثت

Tarikh-a-b 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  نتیجه

توאن به نتایج زیر  به روشنی می) صلی אهللا علیه و آله(با دقت و توجه در چگونگی دعوت رسول خدא 
  : رسید

ترین کسان  سه سال دعوت خود رא אز نزدیک) صلی אهللا علیه و آله(توאن پذیرفت که پیغمبر אسالم  نمی. ۱
د که بعضاً پس אز رحلت برود و کسانی رא به אسالم فرא خوאنخود مخفی بدאرد و در אین مدت به سرאغ دیگرאن 

به تعبیر دیگر . وאرد کردند) صلی אهللا علیه و آله(ناپذیری به אسالم و رאه پیامبر  حضرت ضربات جبرאنآن 
، شهدאی بزرگ ظرفیت رא در אین אفرאد ببیند، אما کسانی چون حمزه و عبیدة بن حارث بن عبدאلمطلب آمادگی و
  .آنان رא سه سال به تأخیر אندאزدنبیند و دعوت אز אمثال  ، رא آمادهאسالم

های قریش  آنکه بر تمام تیرهאی جامعۀ مکه و تعصب نسبت به قبیله و אعضای  با توجه به بافت قبیله. ۲
تأیید و حمایت אو אز  دאشت در وهلۀ אول אنتظار حاکم بود، بدیهی אست אگر کسی در هر مورد אدعایی می

رفت نه אز دیگرאن؛ چه، بر مبنای אین تعصب، אفرאد قبیله خود رא موظف به حمایت و دفاع אز عضو  میאش  هقبیل
پس ) آله صلی אهللا علیه و (بنابرאین بدیهی אست كه رسول خدא . دאنستند، حتی אگر حق هم با وی نبود خود می

 کما אینکه برخی محققان به אین. ضه بدאرددعوت خویش رא به قبیله خود عر) אولین وאحد אجتماعی(אز אهل خانه 
  :گویند نکته تصریح دאرند و می

 ،تنها با خویشان) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر  پنهانی بودאی که دعوت هنوز  در مرحله
  ٢٠٠.فرمود دوستان نزدیک و برگزیدگان אز صحابه نیک و بزرگوאر مالقات می

در جمع ) صلی אهللا علیه و آله(אند که رسول خدא  دهبیشتر منابع אهل تسنن همچون شیعه نقل کر. ۳
  :، فرمود)عبدאلمطلب بنی(هاشم  نزدیک خود، یعنی بخشی אز بنیخویشان 

  .ۀ پس אز من خوאهد بودهر کس نخست به من אیمان آورد برאدر، وصی و خلیف

אمر خالفت تنها به و ) صلی אهللا علیه و آله(سازد که جانشینی پیغمبر אکرم  אین سخن به وضوح تبیین می
. هاشم رא در آن سهمی نیست چه رسد به قریش بنی دیگر אفرאدتعلق دאرد و  ،و نه همۀ آن ،هاشم بخشی אز بنی

مطرح دאرد دیگر  حضور سرאن قریش אعالم می دربنابرאین هنگامی که آن حضرت دعوت عمومی خود رא 
  ٢٠١.אهد بودكند كه نخستین کسى که אیمان آورد، جانشین من نیز خو نمی

                                                 

هاشم در دفاع אز رسول خدא   אی بنی پیرאمون تعصب قبیله ۵۸۴صفحات : ک.؛ نیز ر۵۷۰، ص ۱، ج خاتم پیامبرאن. ٢٠٠
  .در سخن אز אنذאر خویشان نزدیک ۵۹۳و ص ) علیه وآله  אهللا صلی(

در توطئۀ سقیفه غاصبان با جعل حدیث و نسبت دאدن به پیامبر ) صلی אهللا علیه و آله(پس אر رحلت رسول אکرم . ٢٠١
أئِمَّّتِی مِن «: و به منظور کنار زدن رقبای אنصاری خود مدعی شدند که آن حضرت فرموده אست) و آلهعلیه   אهللا صلی(

 »!قُرَیْشٍ
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  درس אهدאف

 به دین אسالم؛) صلى אهللا علیه و آله(گیرى و אقدאمات قریش در قبال دعوت پیامبر  آشنایى با موضع 
 .در موאجه با אقدאمات قریش) صلى אهللا علیه و آله(بررسى عكس אلعمل پیامبر אسالم  

  درآمد

نخست مأمور هدאیت مردم در مکه به رسالت مبعوث گردید و در مرحلۀ ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
تعدאد حالی که جز شد؛ در  شمرده میترین مکان بر روی زمین  אین سرزمین شد که به אرאدۀ خدאوند مقدس

سالۀ رسالت پیامبر  در طول دورאن سیزده. همه غرق در ضاللت و شرک بودند شماری אز ساکنان آن אنگشت
به آن حضرت אیمان ایی אز قشرهای مختلف جامعه گروهه در مکه، به مرور) صلی אهللا علیه و آله(אسالم 
بلکه به رویارویی  ،فشردند אکثریت אهالی אین شهر نه تنها بر شرک خویش پای می ، אما تا هنگام هجرتآوردند

مشرکان قریش قصد ندאشتند که به صحیح بودن یا . پردאختند) صلی אهللا علیه و آله(خدא  و دشمنی با رسول
صلی (حضرت آگاه شوند، چرא که به دفعات در برאبر منطق محکم قرآن و رسول خدא  نبودن אدعای نبوت آن

فرو مانده بودند؛ بلکه در صدد بودند تا به هر وسیلۀ ممکن אز گسترش دعوت آن حضرت ) אهللا علیه و آله
وی رא جلوگیری کنند و در رسالت אو خلل אیجاد کنند و در صورت אمکان با برگردאندن پیروאن אو به شرک، 

  .خورده جلوه دهند ناکام و شکست

، به زعم آنان אز بین رفتن موقعیت ممتاز )صلی אهللا علیه و آله(علت אصلی مخالفت قریش با رسول خدא 
قریش به سبب در אختیار دאشتن مکه . سیاسی، אجتماعی و אقتصادی خود در صورت موفقیت آن حضرت بود

ساب به إبرאهیم و إسماعیل و نگاهبانی אز برخی بتهای بزرگ که و אنت) بیت عتیق(، تولیت کعبه )حرم אمن(
אلعرب بودند به אفتخار و شرאفتی برتر نسبت به تمام قبایل عرب دست  ةمورد تقدس و پرستش مردم جزیر

کردند با گسترش אسالم و אز بین رفتن بتها چنین موقعیت برتر و אفتخار بزرگی رא  لذא تصور می ٢٠٢یافته بودند؛
  . ت خوאهند دאددس אز

رسد אز عوאمل مهم مخالفت قریش، بیم آنها אز به خطر אفتادن موقعیت تجارتی  אز سوی دیگر به نظر می
مطلوبی بود که در مکه אز آن برخوردאر بودند؛ زیرא אین شهر به سبب وجود کعبه و موقعیت مهم جدید تجاری 

ن و ثروتمندאن قریش جای אمن و مطمئنی شمرده אعالم شده بود و برאی بازرگانا حرمو  אمن به عنوאن شهر
  :فرماید سورۀ قصص אست که می ۶۰تا  ۵۷دلیل אین אمر آیات . شد می

آیا ما אین شهر رא . کنند قریش گفتند אگر ما با تو אز رאه رאست پیروی کنیم ما رא אز אین زمین بیرون می
شود نکردیم؟ ولی  بهرۀ هر چیز به آن سرאزیر می برאی אیشان حرم אمنی قرאر ندאدیم و آن رא موضعی که میوه و

  .بیشتر مردم نادאن هستند

                                                 

  .۸۳، ص ۱، ج سیرۀ صحیح پیامبر بزرگ אسالم: ک.ر. ٢٠٢
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نمایاند که خوف و ترس قریش אز آن بود که در صورت پیروی אز پیغمبر אسالم  אین آیات به صرאحت می
موقعیت تجاری و مرکزیت دینی شهرشان متزلزل شود و بازرگانان قریش אز بازرگانی سودمند خویش در شرق 

  ٢٠٣.ب و شمال و جنوب جزیرة אلعرب محروم بمانندو غر

صلى אهللا (رویارویى مشركان قریش با دعوت אسالمى و عكس אلعمل رسول خدא 
  )علیه و آله

یکنوאخت نبوده אست، بلکه سرאن قریش אز ) صلی אهللا علیه و آله(مقابلۀ مشرکان قریش با رسول خدא 
شور و مشورت و تشکیل جلسه، معموالً در دאرُאلنَّدوِه،  هنگامی که אز دعوت אسالمی אحساس خطر کردند، با

אتخاذ ) صلی אهللا علیه و آله(کردند تا موضع وאحدی به منظور خلل در אمر دعوت و رسالت رسول خدא  تالش می
مرאحل مختلف . یافت کنند؛ بنابرאین سیاست آنان در رویارویی با אسالم با ناکامی در هر مرحله تغییر می

  :گردد مشرکان قریش در برאبر دعوت به אسالم به شرح زیر تبیین میرویارویی 

  سیاست مماشات و مدאرא: مرحلۀ אول

آید و نیز به تصریح برخی אز محققان معاصر، قریش אز همان روزهای  بنا بر آنچه אز روאیات تاریخی برمی
آن حضرت و   ما تا مدتها نسبت بهآگاهی دאشتند، א) صلی אهللا علیه و آله(نخست بعثت אز رسالت پیغمبر אکرم 

  ٢٠٤.شدند אعتنا بودند و متعرض אو نمی دعوت وی بی

به אحتمال زیاد آنچه بسیاری אز مورخان و مفسرאن رא بر آن دאشته אست که معتقد باشند تا سه سال، یا 
گویند پس אز  میپنهان بوده همین אمر אست؛ زیرא خود آنها نیز ) صلی אهللا علیه و آله(پنج سال، دعوت پیغمبر 

 ٢٠٥دوری نکردند و بر ضد אو برنخاستند،) صلی אهللا علیه و آله(آشکار شدن دعوت تا مدتی قریش אز پیغمبر 
گذشت، یا آنان بر  بر آنها می) صلی אهللا علیه و آله(کردند و هرگاه پیامبر  سخنان آن حضرت رא אنکار نمی حتی

گفتند جوאن  دאدند و می א با دست به یکدیگر نشان میگذشتند، אو ر می) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
  ٢٠٦.گوید عبدאلمطلب אز آسمانها سخن می بنی

دאند و  می אهللادאنستند که وی خود رא فرستادۀ  می) صلی אهللا علیه و آله(قریش در אین حد אز آیین محمد 
به یگانگی خدא، نجات و  کند که خدאوند אو رא به رسالت برאنگیخته אست تا در پرتو دعوت مردم گمان می

گفت، אما אین سخنان در عین غرאبت و  אز نظر قریش پسر عبدאهللا سخنان غریب و جدیدی می. رستگاری یابند
ها بود،  تازگی قابل تحمل بود، زیرא به مناسبات אشرאفی موجود که تمامیت شرف אشرאف مکی وאبسته به آن

بر عقاید متنوع ) صلی אهللا علیه و آله(یم אو، אین بود که محمد ترین زیان متصور برאی تعال بیش. زد آسیبی نمی
  ٢٠٧.אفزود אی دیگر می متعدد جامعۀ جاهلی، عقیدهو 

                                                 

  .۱۴۵، ص אز آغاز تا هجرت) صلی אهللا علیه و آله(سیرۀ رسول אهللا : ک.ر. ٢٠٣

 .۲۴۳و  ۲۳۵ص  ،)عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : ک.ر. ٢٠٤

 .۲۸۲، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ٢٠٥

 .۲۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۱۹۹، ص ۱، ج طبقات אلکبری. ٢٠٦

 .۲۴۳، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم . ٢٠٧
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مأمور هدאیت عمومی نشده بود و قریش نیز به رغم ) صلی אهللا علیه و آله(بنابرאین چون هنوز رسول خدא 
د، با دعوت به אسالم و شخص پیامبر کر ناخوشایند بودن سخنان آن حضرت אز جانب وی אحساس خطر نمی

بیشتر ) صلی אهللا علیه و آله(در אین دوره אز دعوت رسول خدא . کردند مماشات و مدאرא می) صلی אهللا علیه و آله(
رفت که در بافت אشرאفی قریش و مناسبات حاکم بر آن دאرאی موقعیت برتری نبودند و لذא  به سرאغ کسانی می

دیدند، بلکه آن رא موجب سعادت دنیا و آخرت  در تضاد با منافع و موقعیت خود نمیدعوت אسالم رא نه تنها 
در אین دوره جوאنان قریش، موאلی، جوאرگیرندگان و نیز بردگان، بیشترین مخاطبان אصلی دعوت . خویش یافتند

دعوت به אسالم  אما با تغییر אوضاع و شرאیط، قریش אز. شدند رא شامل می) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
) صلی אهللا علیه و آله(گیری منفی در برאبر پیغمبر  אحساس خطر کرد و مماشات و مدאرא رא کنار نهاد و به موضع

  .پردאخت

  سیاست تطمیع و تهدید: مرحلۀ دوم

شد و با توجه به روאبط حاکم بر نظام قبیلگی که אعضای قبایل تابع  طبعاً دعوت אسالمی باید فرאگیر می
رسول . رفت بدون אستقبال سرאن قبایل، אسالم فرאگیر شود قبیله و بزرگان خود، شیوخ، بودند אنتظار نمیرئیس 

کرد که در صورت دعوت آنان به  بینی می با شناختی که אز سرאن قریش دאشت پیش) صلی אهللا علیه و آله(خدא 
آنها موאجه شود؛ به همین دلیل אز پرستی با عکس אلعمل تند و אستهزאئی  توحید و باز دאشتن אز شرک و بت

سورۀ حجر مأموریت یافت دعوت خود رא  ۹۶تا  ۹۴אعالم عمومی دعوت خود نگرאن بود تا אینکه با نزول آیات 
  :فرאگیر نماید

ما تو رא . با آنچه به آن مأمور هستی حق رא אز باطل جدא کن و אز مشرکان روی برگردאن
. دهند حفظ خوאهیم کرد رא با خدא شریک قرאر میאز אستهزאءکنندگانی که معبودی دیگر 

  .آگاه خوאهند شد) אز نتیجۀ אعمال خود(آنان به زودی 

دعوت אیشان אگرچه با . دعوت אز سرאن قریش رא آغاز کرد) صلی אهللا علیه و آله(با אین فرمان رسول خدא 
مکتوم که در  دאستان אبن אمّ .عکس אلعمل سرאن قریش همرאه بود אما وی همچنان به دعوت آنان אدאمه دאد

دهد که آن حضرت چگونه به موضوع قریش אهتمام دאشته  به آن אشاره شده אست نشان می عبسسورۀ 
  ٢٠٨.אست

گیری تند و منفی رؤسای قریش در برאبر دعوت آنها به אسالم عوאمل زیر نیز باعث گشت  عالوه بر موضع
  :رא پیش گیرند تطمیع و تهدیدتا آنان سیاست 

אز خدאیان مشرکان و نزول آیاتی אز قرآن مجید در ) صلی אهللا علیه و آله(جویی پیامبر אکرم  عیب. ۱
و سرزنش ) صلی אهللا علیه و آله(نکوهش بتها مانند آیات אولیۀ سورۀ نجم که بر حقانیت رسالت پیغمبر אکرم 

  .پرستان تأکید دאشت پرستی و بت بت

، موאلی، مجاورین و بردگان برخی  نان با مسلمان شدن فرزندאنرسوخ אسالم به درون خانه و زندگی آ. ۲
صلی אهللا علیه (אی که دیگر همچون گذشته تابع عصبیتهای قبیلگی نبودند و دل به رسول خدא  אز آنان؛ به گونه

  .و تعالیم אو بسته بودند) و آله

                                                 

 .۷۱، ص تاریخ אسالم. ٢٠٨
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جلوگیری نکنند نه ) هصلی אهللا علیه و آل(سرאن قریش אحساس کردند אگر אز گسترش دعوت رسول خدא 
تنها موقعیتهای برتر مذهبی، سیاسی، אجتماعی و אقتصادی خود رא אز دست خوאهند دאد، بلکه تسلط بر خانوאده و 

دیدند آن حضرت، محبوب بسیاری אز جوאنان و  אز آنجا که رؤسای مکه می. مملوکان نیز אز دست خوאهد رفت
אز دعوت خویش ) صلی אهللا علیه و آله(بازدאشتن رسول خدא مستضعفان مکه אست در آغاز با تطمیع سعی در 

گفته تقریباً  به سبب پدید آمدن شرאیط پیش) صلی אهللا علیه و آله(دאشتند؛ و چون אرتباط آنان با رسول خدא 
) صلی אهللا علیه و آله(قطع شده بود به سرאغ אبوطالب آمدند تا درخوאستهای خود رא אز طریق אو به پیغمبر 

  ٢٠٩.ه و پاسخ بگیرندرساند

  :بدین منظور هیئتی אز سرאن قریش با אبوطالب دیدאر کردند و گفتند

کند، جوאنان ما رא  کند و אز آنها به زشتی یاد می برאدرزאدۀ تو خدאیان ما رא نکوهش می
אز אو بخوאه تا אز אین کار دست بردאرد . خوאند گمرאه ساخته و گذشتگان ما رא نیز گمرאه می

ل، هر آنچه مال و ثروت بخوאهد به אو خوאهیم دאد و یا تو خود مانع אو شو یا و در مقاب
  .کار אو رא به ما وאگذאر

صلی אهللا (رسول خدא . رساند) صلی אهللا علیه و آله(אبوطالب درخوאست سرאن قریش رא به אطالع پیامبر 
  :در پاسخ فرمود) علیه و آله

به دنیا برنینگیخته אست، بلکه برאی آن خدאوند من رא برאی אندوختن مال و دلبستگی 
   ٢١٠.مبعوث فرموده אست که אز سوی אو تبلیغ کنم و مردم رא به אو فرא خوאنم

نتیجه شد، بزرگان قریش بار دیگر به سرאغ אبوطالب رفتند و אو رא برאی ترک  هنگامی که אین تطمیع بی
  :אر دאدند و گفتندزیر فشار شدیدتری قر) صلی אهللا علیه و آله(حمایت אز پیغمبر 

אز تو خوאستیم . אی אی אبوطالب تو אز جهت سن، شرف و جایگاه بر ما پیشی گرفته
توאنیم بر  به خدא سوگند که دیگر نمی. אت رא אز ما باز دאری، אما چنین نکردی برאدرزאده

جویی خدאیانمان صبر کنیم؛ یا  بدگویی پدرאن خود، سبک شمردن عقل خویش و عیب
ز אین رאه بازدאر یا آنکه ما بر ضد تو و אو چنان خوאهیم کرد که یکی אز دو خود אو رא א

  ٢١١.طرف نابود گردد

                                                 

یان بزرگان قریش بود، و چون در م) صلی אهللا علیه و آله(مطابق אعتقاد شیعه، אبوطالب אز نخستین گروندگان به رسول خدא  ٢٠٩
אیمان خود رא مکتوم دאشت تا آن ) صلی אهللا علیه و آله(شخصی موجه و محترم بود و شأنی رفیع دאشت، به خوאست پیغمبر 

جایگاه رא نزد قریش حفظ نماید و אرتباط آن حضرت با رؤسای مکه رא برقرאر سازد، و به مالحظۀ אو نتوאنند متعرض رسول خدא 
دאد و ضمن  ساخت آن جایگاه رא אز دست می بدیهی אست אگر אبوطالب אیمان خود رא آشکار می. شوند) هصلی אهللا علیه و آل(

در مورد (حمایت کند ) صلی אهللا علیه و آله(توאنست אز رسول خدא  شد، دیگر نمی אینکه אرتباط پیامبر אسالم با قریش برقرאر نمی
אز ) صلی אهللا علیه و آله(سیرۀ رسول אهللا و  ۲۴۰ـ  ۲۴۷، ص تا هجرت تاریخ אسالم אز آغاز: אیمان אبوطالب نگاه کنید به

 ).۱۷۸ـ  ۱۸۰، ص تا هجرت آغاز

 .۴۲، ص ۲، ج אلکاملאثیر،  ؛ אبن۲۶۵، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٢١٠

 .۲۶۶، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٢١١
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رא در حضور بزرگان ) صلی אهللا علیه و آله(אبوطالب که با تهدید جدی قریش موאجه شده بود پیغمبر 
אحساس کرد  آمده سخنانى بر زبان آورد که آن حضرت قریش خوאست و به منظور تعدیل فضای ملتهب پیش

  :بنابرאین فرمود. אش خوאهد کشید אبوطالب در حمایت אز אو سست شده אست و دست אز یاری

אی عمو، به خدא سوگند، אگر خورشید رא در دست رאست و ماه رא در دست چپ من نهند 
  .نظر کنم چنین نخوאهم کرد تا אز אین دعوت صرف

  :رא پیش خوאند و گفتאبوطالب، آن حضرت . سپس گریست و مجلس رא ترک کرد

به خدא سوگند، هرگز دست אز یاری تو بر نخوאهم . אی محمد، آنچه رא دوست دאری بگو
  ٢١٢.دאشت

دאرد بار دیگر  دست برنمی) صلی אهللا علیه و آله(رؤسای قریش که دیدند אبوطالب אز حمایت رسول خدא 
  :ه مطرح کردندنزد وی رفتند و אین بار تهدید خویش رא با سیاستی به ظاهر منصفان

رא که نیرومندترین و زیباترین جوאن قریش אست به  ٢١٣عمارة بن ولیدאین ! אی אبوطالب
فرزندی خود بگیر و به جای אو محمّد رא که با دین ما به مخالفت برخاسته و باعث 

  .تفرقه در مکه شده אست به ما بسپار تا אو رא به قتل رسانیم

  :אبوطالب گفت

دهید تا אو رא برאی شما  پسر خود رא می. אی کردید وאست ظالمانهچه پیشنهاد زشت و درخ
پرورش دهم و در مقابل فرزند خود رא به شما بدهم تا אو رא بکشید؟ به خدא سوگند هرگز 

  ٢١٤.چنین سخنی پذیرفته نیست

 دید و تطمیع אولیه و رא رو به אفزאیش می) صلی אهللا علیه و آله(قریش، که تعدאد پیروאن رسول خدא 
پدر هند، همسر (بن رَبیعه  ةتهدیدאت آنها رא ناکار آمد، در آخرین אقدאم خویش در אین مرحله אز رویارویی، عُتبَ

  :رא نزد پیغمبر فرستاد و אو אین پیشنهادها رא برאی تطمیع عنوאن کرد) أبوسفیان

  .همه ثروتمندتر شوی אی ثروت و مکنت فرאهم کنند تا אز אند تا برאى تو به אندאزه سرאن قریش آماده. ۱

  .در صورت دست بردאشتن אز دعوت خود تو رא به ریاست مکه بگماریم و مطیع فرمان تو باشیم. ۲

אت  אى و قادر به دور کردن آن نیستی حاضریم با هزینۀ خود پزشکی برאی معالجه زده شده אگر جن. ۳
  .بیاوریم

عتبه كه با . ن سورۀ فصلت رא تالوت کرددر پاسخ وی آیات آغازی) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
  :شنیدن אین آیات دگرگون شده بود نزد سرאن قریش بازگشت و گفت

                                                 

 .همان. ٢١٢

نیز برאدر خالد بن ولید معروف و پسر عموی אبوجهل مخزوم و  عماره، فرزند ولید بن مغیره אز سرشناسان مکه و بزرگ بنی ٢١٣
 .بود

 .۲۸۰، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٢١٤
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به خدא با گفتاری که אز אو . אی گروه قریش، سخنم رא بشنوید و אز محمد دست بردאرید
אگر عرب بر אو پیروز شدند شما به هدف خود . شنیدم خبری بزرگ در پیش אست

אش سلطنت شما و عزتش عزت شما  אو بر عرب چیره شود پادشاهی אید و אگر رسیده
  ٢١٥.»خوאهد بود و سعادتمندترین مردم خوאهید گشت

صلی אهللا (سخن عتبه در سرאن قریش تأثیری نگذאشت و در نهایت قریش אز تطمیع و تهدید رسول خدא 
  .مأیوس گشت) آله علیه و 

  سیاست مقابله با قرآن: مرحلۀ سوم

 یش به אین نتیجه رسیدند که برאی אیجاد خلل در پیشرفت کار دعوت אسالمی بایدسرאن قر در אین مرحله
دאرد و موجب  به عنوאن کالم خدא و آیات قرآن عرضه می) صلی אهللا علیه و آله(با آنچه رسول אکرم ى א به گونه

אین گفته شد که عرب جاهلی  پیش אز. دאرندمقابله کنند تا آن رא אز تأثیرگذאری بازشود،  جلب قلوب و توجه می
سجع و نظم و  ها، دאن و آشنا به אنوאع خطابهبسیاری لغت آنها ه אوج رسیده بود و در میان الغت بصاحت و بَدر فَ

  .دאرندگان אشعار بدیع وجود دאشتنیز نثر، و 

تار و کردאر قرآن رא به گوش آنها رسانید، אفکارشان رא به هم ریخت و گف) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
אو عقلهایشان رא سبک شمرد و عقاید و سنن خرאفی آنها رא باطل و بیهوده . زشتشان رא به رخ آنان کشید

دאنست و ثابت کرد אگر همگی دست به دست هم دهند با אینکه قرآن به زبان روشن عربی אست قادر نخوאهند 
  ٢١٦.بود مانند آن رא بیاورند

دאنستند  زنی پردאختند؛ با אینکه می سازی و אتهام پرאکنی و شایعه سخن سرאن قریش در مقابله با قرآن به
خدאوند به . دهد نویسد شایع ساختند که قرآن گفتار خود אو אست که به خدא نسبت می خوאند و نمی پیغمبر نمی

  :فرمود) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 

  ٢١٧﴾هِثلِمِ رٍوَسُ رِشْعَوא بِأتُفَ لْقُ هُאرتَאفْ ونَقولُم یَأ﴿

به آنها بگو אگر من به تنهایی قادر هستم אین همه آیات رא بسازم و به خدא نسبت دهم، شما نیز که در 
  .سخنوری مهارت دאرید جمع شوید و אفکار خود رא روی هم ریخته و ده سوره مانند آن بیاورید

ه کنند אین بار گفتند تردید طلبی قرآن قادر نبودند پاسخ مناسبی אرאئ چون مشرکان در برאبر אین مبارزه
  :در برאبر چنین منطقی אین آیه نازل گردید. دאرند که אینها سخن خدא باشد و محمّد آن رא אز جانب אو آورده باشد

ن م مِکُدאءَهَوא شُعُه و אدْثلِن مِمِ ورةٍسُوא بِأُتنا فَبدِلی عَلنا عَزَّمّا نَمِ یبٍرَ يم فنتُکُ نْو إ﴿
 وَ اسُا אلنَّهَودُقُوَ يتِאلَّ وא אلنارَقُاتّوא فَلُعَفْتَ نْوא و لَلُعَفْتَ مْن لَفإ م صادِقِین ٭نتُن کُإ אهللاِِ دونِ
  ٢١٨ ﴾رینَکافِلْت لِدَّعِאُ ةُجارَאلحِ

                                                 

 .۳۱۳همان، ص . ٢١٥

 .۲۹۹و  ۲۸۲، ص ۲، ج مروج אلذهبمسعودی،  .٢١٦

 .۱۳/ هود. ٢١٧

 .۲۵و  ۲۴/ بقره. ٢١٨
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אگر شما در آنچه ما بر بندۀ خود نازل کردیم تردید دאرید، یک سوره مانند آن بیاورید و گوאهان خود رא 
توאنید و هرگز هم نخوאهید توאنست،  گفتۀ شما مانند قرآن אست، אما אگر دیدید نمیبخوאنید تا ثابت کنند که 

های آن بدن  אز آتشی که فردאی قیامت در אنتظار شما אست بترسید؛ آتشی که زبانه) دست אز لجاجت بردאرید(
  .های سنگ אست و برאی کافرאن مهیا شده אست آدمیان و پاره

و آوردن آیاتی چون قرآن فرو ماندند، بهانه آوردند که چرא  تحدّین پس אز آنکه قریش در پاسخ به אی
 صلی(خدא به پیغمبر . سرאنجام قرآن آخرین سخن رא گفت و دهانها رא بست ٢١٩.شود قرآن یکجا بر אو نازل نمی

  :فرمود) אهللا علیه و آله

 وْلَ وَ هِثلِمِبِ ونَأتُیَ ال رآنِقُאلْ ذאهَ لِثْمِبِوא أتُیَ نْألی عَ نُّאلجِ و سُنْאإل تُعَمَتَن אجْئِلَ لْقُ﴿
   ٢٢٠ً﴾یرאهِضٍ ظَعْبَم لِهُضُعْبَ کانَ

به آنها بگو אگر جن و אنس جمع شوند تا مانند אین قرآن رא بیاورند نخوאهند توאنست، هر 
  .چند به یاری هم برخیزند

  سحر خوאندن قرآن

چون خود رא آنان . אن و سرگردאن شدندگونه قریش که خود אستاد سخن در شعر و خطابه بودند، حیر بدین
رא تغییر دאدند و به אین دل خوش کردند که بگویند آنچه  رویۀ خود بارزه با قرآن مات و مبهوت دیدنددر کار م
. אین آخرین حربۀ آنها بود. אست سحر ،چه هست و אز هر که باشدگوید، هر می) صلی אهللا علیه و آله(محمّد 
رא ولید بن مغیره مخزومی برאی نخستین بار ) صلی אهللا علیه و آله(نامیدن پیغمبر  ساحرو  خوאندن قرآن سحر

دאنستند و در محاکمات  رفت و אو رא حکیم عرب می سنج و אندیشمند به شمار می وی مردی سخن. عنوאن کرد
شعری رא که خوאندند و هر  אشعار خویش رא برאی شنیدن אظهارنظر وی بر אو می. کردند خود به وی مرאجعه می

  :روزی بزرگان قریش نزد אو آمدند و پرسیدند. شناختند پسندید به عنوאن شعر برگزیده می وی می

گوید چیست؟ آیا سحر אست یا جادو، یا آنکه خطابه  می) صلی אهللا علیه و آله(سخنانی که محمد «
گاه برخاست و نزدیک  آن. »بگذאرید بروم אز نزدیک سخن אو رא بشنوم سپس אظهارنظر کنم«؟ ولید گفت »אست

: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر » .אی محمد، قسمتی אز شعرت رא برאی من بازگو«: پیغمبر نشست و گفت
אی אز آن رא بر من  پاره«: ولید گفت» .شعر نیست، بلکه کالم خدאوندی אست که پیامبرאن رא برאنگیخته אست«

  :شروع کرد به خوאندن سورۀ فصلت تا به אین آیۀ شریفه رسید )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر » .بخوאن

  ٢٢١ ﴾ودَمُو ثَ عادٍ ةِقَاعِصَ ثلَمِ ةًقَاعِم صََکٌتُرْذَنْلْ أقُوא فَضُعرَإن أفَ﴿

אی که  אی مانند صاعقه אگر אز شنیدن אین آیات روی برتافتند، بگو من شما رא אز صاعقه
  .دهم بر قوم عاد و ثمود فرود آمد، بیم می

                                                 

 ).۳۲/ فرقان( ﴾وَ قَالَ אلَّذِینَ کَفَرُوא لَوْال نُزِّلَ عَلَیهِ אلْقُرْآنُ جُمْلَةً وאحِدَةً﴿. ٢١٩

 .۸۸/ אسرאء. ٢٢٠

  .۱۳/ فصلت. ٢٢١
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אش رفت  که ولید אین رא شنید به سختی لرزید و موی بر بدنش رאست شد، سپس برخاست و به خانه همین
» .ما رא سرشکسته و رسوא ساختی«: אبوجهل، برאدرزאدۀ ولید، نزد وی رفت و گفت. و به سوی قریش باز نگشت

  :د گفتولی» .אی برאی אینکه به دین محمد گرویده«: אبوجهل گفت» !چطور؟«: ولید گفت

אی אز אو  نه، همچنان بر آیین قوم خود و پدرאنم باقی هستم، ولی من سخن کوبنده
  .آورد شنیدم که بدنها رא به لرزه می

یک אز آنها  خوאست بدאند قرآن کدאم  گاه ولید در پاسخ אبوجهل که با برشمردن فنون و صنایع אدبی می آن
فردאی آن روز ولید در پاسخ سؤאل سرאن » .درست فکر کنمکدאم نیست و بگذאر دربارۀ آن  هیچ «: אست، گفت
  ».אست، زیرא دلهای مردم رא به سوی خود جذب کرده אست سحربگویید سخنان אو «: باره گفت قریش در אین

  :کند که گفت ، مفسر معروف، روאیت میعِکْرَمَهطبرسی אز 

پیغمبر אین آیه رא . نچیزی بر من قرאئت ک: ولید بن مغیره به حضور پیغمبر رسید و گفت
  :تالوت فرمود

 مْکُلّعَلَ مْکُظُعِیَ یِغْو אلبَ رِنکَو אلمُ شاءِحْאلفَ نِی عَهَنْی و یَربَאلقُ و إیتاءِ ذِى  سانِحْو אلِإ لِدْالعَبِ رُأمُیَ אهللاَ نّإ﴿
  ٢٢٢﴾رونکَّذَتَ

و אز فحشا و منکر و ظلم کند و دستور دאده که حق نزدیکان رא אدא کنید  خدאوند به عدل و אحسان אمر می
  .دهد تا مگر آن رא به یاد دאشته باشید گونه شما رא پند می خدא بدین. بپرهیزید

دوباره آیۀ ) صلی אهللا علیه و آله(بار دیگر آن رא بخوאن، پیغمبر ! אی محمد: ولید چون آن رא شنید گفت
אی  شیرینی خاصی دאرد و با زیبایی ویژهبه خدא سوگند אین سخن : در אینجا ولید گفت. مزبور رא قرאئت فرمود

توאند آن رא  אین سخنی אست که بشر نمی. درختی אست که شاخۀ آن پرمیوه و تنۀ آن پربرکت אست. درخشد می
  ٢٢٣.به زبان آورد

  אفسانه دאنستن قرآن

אساطیر ( پیشین های אفسانهאز آخرین אقدאمات سرאن قریش در مقابله با قرآن، خوאندن آیات אلهی با عنوאن 
نضر بن حارث אز بزرگان قریش بود که به قلمرو אیرאن سفر کرده و دאستانهای אیرאنی رא شنیده . بود) אالوّلین
دאد و سرنوشت  با تالوت آیات قرآنی قریش رא مورد خطاب قرאر می) آله  صلی אهللا علیه و(گاهی که پیغمبر . بود

ذאب אلهی که گذشتگان بر אثر نافرمانی خدאوند به آن مبتال شد و آنان رא אز ع אقوאم معذب پیشین رא متذکر می
سپس آنها رא . گوید دאرم אی مردم من دאستانی بهتر אز آنچه محمّد می: گفت دאشت، وی می گشتند، برحذر می

به چه دلیلی : گفت کرد و می کرد و دאستانهای אیرאنی چون رستم و אسفندیار رא تعریف می به دور خود جمع می
  :دربارۀ אو אین آیه نازل گشت ٢٢٤.گوید سخنی بهتر אز من می محمّد

                                                 

  .۹۰/ نحل. ٢٢٢

 مجمع אلبیان و אعالم אلوریبه نقل אز  ۱۴۸ـ  ۱۵۳، ص تاریخ אسالم אز آغاز تا هجرتאین مبحث برگرفته אز کتاب . ٢٢٣
 .طبرسی אست

 .۳۲۱، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٢٢٤
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  ٢٢٥﴾لینوّאأل ساطیرُنا قال أی علیه آیاتُلَتْذא تُإو ﴿

  .های پیشینیان אست و هنگامی که آیات ما بر אو تالوت شد گفت אینها אفسانه

صلی אهللا علیه (مبر با אین حال، نضر بن حارث نیز نتوאنست אز אین حربۀ تبلیغاتی بر ضد قرآن و تعالیم پیغ
אید و دیگر  بدאنید که دچار کار بزرگی شده: بهره گیرد تا جایی که ناگزیر روزی به سرאن قریش گفت) و آله

محمّد در میان شما جوאنی بود که همه אو رא دوست دאشتید و אز همه . هیچ رאهی برאی مبارزه با آن ندאرید
به אو . شناختید تا אینکه به אین سن رسید و אدعای پیامبری کرد تر می دאنستید و אز هر کس אمین رאستگوتر می

گفتید کاهن . אیم ساحر گفتید؛ در حالی که به خدא قسم אو ساحر نیست؛ ما ساحرאن و فوت و فن آنها رא دیده
گفتید شاعر אست، حال آنکه به خدא . אیم אست، به خدא سوگند، کاهن نیست؛ ما کاهنان و کارهای آنان رא دیده

گفتید دیوאنه אست، ولی سوگند به خدא، . אیم شناسیم و همۀ אنوאع شعر رא شنیده قسم شاعر نیست؛ ما شعر رא می
بنابرאین بیندیشید که با אو چه باید . گوید کند و چه می אیم که چه می دیوאنه هم نیست؛ چرאکه ما دیوאنه رא دیده

  ٢٢٦.אیم به خدא به دردسر بزرگی دچار شده. کرد

  سیاست یاری گرفتن אز یهود: هارممرحلۀ چ

سرאن قریش که در مقابله با قرآن و אز میان بردن جاذبۀ آن ناکام شده بودند، با אعزאم نمایندگانی به یثرب 
تالش کردند تا در آن شهر، با رאیزنی علمای یهود برאی جلوگیری אز پیشرفت دعوت אسالمی تدبیری 

אحبار یهود آن بود که بزرگان قریش، یهود رא به جهت دאرא بودن کتاب سبب אستمدאد آنان אز علما و . بیندیشند
نمایندگان قریش که نضر بن حارث و . دאنستند تر אز خویش می تر و عالم آسمانی و آگاهی אز علوم אنبیا آگاه

برאی تعیین علمای یهود . مُعیط بودند به یثرب رفتند و دربارۀ پیغمبر با یهود به گفتگو پردאختند بن أبی ةعُقب
)) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא (صدق و کذب אدعای پیغمبر سه سؤאل زیر رא طرح کردند و گفتند אگر אو 

  :گویی بیش نیست پاسخ درست دאد بدאنید پیامبر אست و گرنه گزאفه

  جوאنانی که در روزگار پیشین ناپدید شدند چه کسانی بودند؟. ۱

  رא گرفت، چه کسی بود؟ گشایی که شرق و غرب دنیا جهان. ۲

  حقیقت روح چیست؟. ۳

رא ) آله  صلی אهللا علیه و(نمایندگان אعزאمی قریش به مکه بازگشتند و همرאه با بزرگان مکه پیغمبر 
: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . مالقات کردند و سؤאالت رא با אو در میان گذאشتند و پاسخ خوאستند

אما تا پانزده روز یا به نقلی چهل روز جبرئیل بر آن حضرت نازل نشد تا جایی که אو فردא جوאب خوאهم دאد، 
در پاسخ آنان فرو ) صلی אهللا علیه و آله(غمگین شد و قریش خوشحال بودند که برאی نخستین بار پیغمبر 

ی و بدون آنکه تو به خود אعتماد کرد: گاه فرشتۀ وحی نازل گشت و دلیل تأخیر رא بیان دאشت آن. مانده אست
  :سپس אین آیه رא تالوت کرد. ـ אن شاء אهللا ـ گفتی فردא به شما پاسخ خوאهم دאد »אگر خدא אرאده کند«بگویی 

                                                 

 .۱۳/ مطففین. ٢٢٥

  .۳۲۰، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٢٢٦
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  ٢٢٧﴾אهللاُ شاءَیَ نْدאً إلّا أغَ كَذلِ ی فاعلٌنّشیءٍ إلِ نَّولَقُو ال تَ﴿

دא אگر خ) آنکه بگویی(אز אین پس هرگز نگو فردא من آن کار رא خوאهم کرد، مگر 
  .خوאست

אصحاب کهف، ذوאلقرنین، و عدم آگاهی אحدی אز : پس אز آن جبرئیل پاسخ سؤאالت رא אز جانب خدא آورد
نیز پاسخ رא به آگاهی سرאن قریش رسانید؛ אما آنان ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  *.حقیقت روح جز خدאوند

یافتن حقیقت و هدאیت ندאشتند، نه تنها تحت با وجود אینکه پاسخ صحیح رא אز آن حضرت گرفتند، چون قصد 
 با אین حال دریافتند که در אین سیاست نیز ٢٢٨.تأثیر قرאر نگرفتند، بلکه بر لجاجت و عدאوت خود אفزودند

  .אی دیگر بیندیشند אند و باید چاره شکست خورده

یاری (صل אین مطلب رسد در א אی که بعضاً منطقی و صحیح به نظر می برخی אز معاصرین با אرאئۀ אدلّه
  ٢٢٩.دهند بودن آن رא می یا بخشی אز آن تشکیک کرده و אحتمال جعلی ) گرفتن قریش אز یهود

نسبت به کسانی که אز رאه فرهنگی و تبلیغاتی به جنگ ) صلی אهللا علیه و آله(باید دאنست که رسول خدא 
چه بسا . دאد کردند، حساسیت نشان می یآمدند بیش אز آنهایی که در میادین جنگ با אسالم مبارزه م אسالم می

بخشید، אما بر جنایتکارن فرهنگی  می... جهل، وحشی و  بن אبی ةِجنایتکارאن جنگی رא همچون אبوسفیان، عِکرَمَ
پس אز ) آله  صلی אهللا علیه و(رسول אکرم . گرفت و شاهد مثال آن همین دو نمایندۀ قریش אست سخت می

مُعیط رא که אسیر شده بودند، به سبب אقدאمات و فعالیتهای تبلیغی ضد  بن אبی ةقبجنگ بدر، نَضْر بن حارث و عُ
در حالی . رفت אز جرאیم مهم آنان به شمار می) אستمدאد אز یهود یا نصاری(אسالم אعدאم کرد که قطعاً همین אمر 

جعلی شمرد، אما ممکن אست  توאن بنابرאین אصل אین مطلب رא نمی. که بقیۀ אسیرאن رא در אزאی فدیه آزאد فرمود
برخی سؤאالت علمای یهود غیر אز آنچه در אین نقل آمده אست، باشد؛ مثالً به جای سؤאل אز روح، אز دאستان 
موسی و خضر، مطابق نقلی دیگر، پرسیده شده אست، و یا به جای אستمدאد אز یهودیان یثرب، یاری گرفتن אز 

  ٢٣٠.گونه آمده אست نکه در نقلی نیز אی مسیحیان نجرאن؛ چنان

                                                 

 .۲۳/ کهف. ٢٢٧

 .های کهف و אسرאء و نیز تفسیر آیات مربوطه آمده אست تفصیل אین سؤאالت و پاسخهای آن در سوره. *

 . ۳۰۸، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ٢٢٨

 .۲۶۲، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : به عنوאن نمونه نگاه کنید به. ٢٢٩

 .۲۶۲ـ  ۲۶۵همان، ص : ک.ر. ٢٣٠
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  درس אهدאف

 به دین אسالم؛) صلی אهللا علیه و آله(گیری و אقدאمهای قریش در قبال دعوت پیامبر  آشنایی با موضع 
 .در موאجهه با אقدאمهای قریش) صلی אهللا علیه و آله(אلعمل پیامبر אسالم  بررسی عكس 

  نمسلمانا سیاست آزאر و شکنجۀ: مرحلۀ پنجم

فرزندאن، غالمان و وאبستگان אشرאف مکه، که مسلمان شده ) صلی אهللا علیه و آله(پس אز دعوت پیامبر 
 אیشده بر هماهنگ و با سیاستی حسابאی  אما אین אقدאم به گونه گرفتند، بودند، مورد آزאر و אذیت قرאر می

  .אز گسترش אسالم نبود جلوگیری

همچنین و ) صلی אهللا علیه و آله(مقابله با دعوت رسول خدא  یها سرאن قریش پس אز ناکامی در سیاست
هاشم אز  نفوذ بنیباشیخ  ،אبوطالب جانبۀ یدאری مسلمانان و حمایت همهپا ،با صالبت آن حضرتهنگامی که 
یش گرفتن سیاست رسمی با در پ که تنهابه אین نتیجه رسیدند  رویارو شدند )علیه و آلهصلی אهللا (پیامبر אکرم 

و  نندאز پیشرفت و گسترش אسالم جلوگیری ک توאنند می مسلمانان و אیجاد رعب و وحشت و شکنجۀ آزאر
  .رא با אخالل جدی موאجه سازند به אسالم دعوت

  :قریش بر آن بود که با אجرאی אین سیاست به نتایج زیر دست یابد

  ؛های سخت بازگشت مسلمانان אز אسالم به شرک در אثر شکنجه) אلف

چنین  شکنجۀ مسلمانان مسلمان شدن دאشتند؛ زیرא با مشاهدۀی که قصد אفرאدشدن  مرعوب )ب
  .ددیدن خود میدر אنتظار  رאسرنوشتی 

د که به نوعی אد میخود قرאر  نی رא تحت آزאر و شکنجۀقریش در אجرאی אین سیاست کسا در حقیقت
ت، אس شده که در تاریخ ثبت ،شده کنجهمسلمانان ش بررسی موقعیت אجتماعیبا . אختیار آنان رא در دست دאشت

  :ندא هآن روزگار مکه تعلق دאشت توאن دریافت که آنان به سه قشر مختلف אز جامعۀ می

تحت אختیار پدر خانوאده  مطابق با نظام پدرساالریسرאن قریش که  فرزندאن بزرگان و :زאدگان אشرאف
  .بودند

تملک و אختیار آنان  آمدند و به طور کامل تحت میبه شمار אموאل صاحبان خویش  بردگان جزء :بردگان
  .بودند

تأمین אمنیت خود در  אی و برאی که به سبب فقدאن حسب و نسب قریشی و قبیله :گیرندگان موאلی و جوאر
که آنان رא  وسیلۀ همان کسانیمسلمانان به אز אین قشر אجتماعی . ندبودها و یا سرאن مقتدر قریش   حمایت تیره
  .شدند وאر دאده بودند شکنجه میوالء یا ج

 تعرض אی بودند یا دאرאی حامیان قبیله ها و خود אز سرشناسان تیره که یمسلمانان که بهبدیهی אست 
  .دش نمی

که حتی کردند و אین در حالی بوده אست  پناه رא شکنجه می های مختلف مسلمانان بی אشرאف مکه به شیوه
توאنستند به آنان کمترین  אی نیز نمی برخوردאر אز حمایت قبیله ر مسلمانانِو دیگ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 

  :عبارت بود אزهای شکنجه  אین شیوه. کمکی کنند
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  ؛یدهتبر روی ریگهای دאغ تف אفرאد تازیانه زدن و کشاندنـ 

  ؛)شکنجۀ گرسنگی(ـ ممانعت אز خورאک 

  ؛)شکنجۀ تشنگی(ـ بازدאشتن אز نوشیدن آب 

  ؛و سوزאن و چوب زدن زیر آفتاب دאغ رقرאر دאدن دـ 

  ٢٣١.ها بزرگ بر روی شکم و دنده یسنگقرאر دאدن بستن بر روی زمین و ـ 

های  زیرא عوאطف پدری و خویشاوندی مانع אز شکنجه ؛شدند روحی می نجۀزאدگان بیشتر شک אشرאف
 گ آنها وجود دאشتو هنگامی که خطر مردند ید های شدید می بردگان شکنجه. شد سخت جسمانی آنها می

אز نظر אقتصادی متضرر  آنهاو با مرگ  ندبود אشرאفאموאل  ءجز گانند؛ چرא که بردیدشک میدست אز شکنجه 
אز مرگ אحتمالی آنان در زیر  مشرکان .دبوگیرندگان  موאلی و جوאر برאیها  ترین شکنجه אما سخت. شدند می

  .ندشد ء אموאلشان محسوب مین بودند و نه جزنه אز خونشاآنها شکنجه نیز نگرאنی ندאشتند؛ زیرא 

صلی אهللا علیه و (گردند و به رسول خدא  آوردند تا אز אسالم باز سرאن قریش بر אین مستضعفان فشار می
شکنجۀ آنها . ندא یاسر و سمیه ،پدر و مادر אو کسانی که در رאه خدא شکنجه دید عمار و אز جمله. ناسزא گویند) آله

אز دیگر . سالم گشتکشت و نخستین شهید אرא אو سمیه אی بر  אبوجهل با فرو کردن نیزه .دبه شدت سخت بو
 بِاللو  بن فُهَیْره خَبّاب بن אَرَتّ، صُهَیْبِ بن سِنان رومی، אبوفُکَیْهه، عامِربسیار دیدند های  کسانی که شکنجه

عمار אز  پسرش،سمیه و  אو، همسر. ددر زیر شکنجه به شهادت رسینیز پدر عمار  ،یاسر. حبشی بودند بن رِباح
אسیر کردند و در مکه به عنوאن  نیز تمیم بود که אو رא אز قبیلۀ بنینیز  خَبّابِ بن אَرَت ٢٣٢.مخزوم بودند موאلی بنی

بود که אبتدא در هجوم رومیان אسیر  صهیب אز אهالی شمال عرאق אمروز و אز אتباع אیرאن ساسانی ٢٣٣.برده فروختند
که در אثر  אمیه بود فوאن بن صَ אبوفکیهه بردۀ ٢٣٤.و در مکه فروختند ندکلب אو رא خرید س بنیو سپ ه بودشد

 دی برאدرزْْفیل بن عبدאهللا אَعامر بن فهیره غالم طُ ٢٣٥.مرده אست אو پندאشتند که چنان ؛هوش شد شکنجه بی
مکه  درحبشی بود که خود  ۀشد ح نیز فرزند پدر و مادری אسیربالل بن ربا ٢٣٦.مادری عایشه دختر אبوبکر بود

  ٢٣٧.אز سرאن قریش بود خَلَفبن  ةمتولد شد و غالم אمی

                                                 

شده در کتب تاریخی همچون  به شرح حال אصحاب شکنجه: یز نگاه کنید؛ ن۲۶۸، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم  .٢٣١
 .ذیل نام آنانفی تمییز אلصحابه  ةصاب أسد אلغابه و אإل؛ نیز کتب شناخت صحابه همچون ۴۵ـ  ۴۷، ص ۲، ج אثیر کامل אبن

 .۴۵، ص ۲، ج אلکامل؛ نیز ۱۳۰، ص ۴، ج أسد אلغابه: ک.ر .٢٣٢

 .۴۶، ص ۲، ج אلکامل: ک.ر .٢٣٣
 .۳۶، ص ۳، ج أسد אلغابه: ک.ر .٢٣٤

 .۴۶، ص ۲، ج אلکامل: ک.ر .٢٣٥

 .همان: ک.ر.٢٣٦

 .۴۵، ص ۲، ج אلکامل؛ ۲۴۳، ص ۱، ج أسد אلغابه .٢٣٧
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 ؛شدند صاحبان یا אفرאدی אز قبیلۀ مالک خود سخت شکنجه می نیز به وسیلۀهمچنین کنیزאن مسلمان 
به  אین قبیله אز سرشناسان ،مر بن خطابی بودند و به دست عُدِعَ کنیزאن بنیאز هر دو که  ،ینه و زِنیّرهبَمانند لُ

  ٢٣٨.אند دیده  شکنجه هره אز دیگر کنیزאنِزُ یس، کنیز بنیبَعُ אلدאر و אمعبدِ کنیز بنی نَهدیه،. شکنجه شدندسختی 

אز אسالم  ،زאدگان بودند که אز قشر אشرאف ،مسلمانان تازهدر پی آزאر و شکنجه بر قریش پنج تن אز 
بن مُغَیره  ةقَیْس بن فاکِهَبن אَسود אَسدی، אبو ةحارث بن زَمْعَ :אزאند  عبارتאین אفرאد . و مرتد شدند بازگشتند

بن خَلَف جُمَحی و عاص بن مُنَبَّة بن حَجّاج  ةبن مُغَیره مخزومی، علی بن אُمی قَیس بن ولیدمخزومی، אبو
نان نازل آیۀ شریفۀ ذیل دربارۀ آ. دند و به هالکت رسیدندאین پنج نفر در جنگ بدر به مصاف אسالم آم. سَهْمی

  :شده אست

 یالُوא كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِأَنْفُسِهِمْ قَالُوא فِیمَ كُنْتُمْ قَ یوَفَّاهُمُ אلْمَالئِكَةُ ظالِمِإِنَّ אلَّذِیَن تَ﴿
تْ مَأْوאهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَ کَةً فَتُهاجِرُوא فِیها فَأُوْلئِאلْأَرْضِ قَالُوא أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ אللَّهِ وאسِعَ

  ٢٣٩﴾مَصِیرאً

: گویند یگیرند، م یفرشتگان جانشان رא م] یوقت[אند،  كه بر خویشتن ستمكار بوده یكسان
مگر : گویند یم. ما در زمین אز مستضعفان بودیم: دهند یبودید؟ پاسخ م] حال[در چه 

زمین خدא وسیع نبود تا در آن مهاجرت كنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزخ אست و 
  .אست ینجامبد سرא] دوزخ[

رא مشاهده کرده بود، به  خویش شد و شهادت پدر و مادر که سخت شکنجه می ،بن یاسر نیز عمار
مبر اپس אز آن نزد پی. خوאست مشرکان تن دאد و אز خدאیان آنها به نیکی یاد کرد تا رهایش کردند

یز به خوאست مشرکان گردن ناگرخویش که برאی حفظ جان د و אز אینآمد و گریه سر دא) علیه وآله אهللا صلی(
: بینی؟ گفت در باطن، دل خود رא چگونه می: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(مبر اپی. אبرאز تأسف نمود ه אستدانه

گونه پاسخ  אگر باز هم تو رא تحت فشار گذאردند همین: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . لبریز אز אیمان
  :دربارۀ عمار نازل گردیدهمان حال آیۀ شریفه  در ٢٤٠بده و جان خود رא حفظ کن

نْ شَرَحَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ لَكِنَّ مَ﴿
  ٢٤١﴾بِالْكُفْرِ صَدْرאً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ אللَّهِ َو لَهُمْ عَذَאبٌ عَظِیمٌ

مگر ] خوאهد دאشت  سخت یعذאب[كس پس אز אیمان آوردن خود به خدא كُفر ورزد  هر
אش به  لیكن هر كه سینه ،قلبش به אیمان אطمینان دאرد] یل[ آن كس كه مجبور شده و

  .و برאیشان عذאبی بزرگ خوאهد بود كُفر گشاده گردد خشم خدא بر آنان אست

  .الم جایز شمرده شدبدین ترتیب با عمل عمار بن یاسر تقیه در אس

                                                 

  .۴۷، ص ۲، ج אلکامل: ک.ر .٢٣٨

  .۹۷/ نساء .٢٣٩

 .۱۳۱، ص ۴، ج أسد אلغابه .٢٤٠

  .۱۰۶/ نحل .٢٤١
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  هجرت به حبشه) אلف

در برאبر آن تدبیری ) صلی אهللا علیه وآله(אین سیاست خطرناک قریش موجب گشت تا پیامبر אکرم 
حبشه رא برאی  )صلی אهللا علیه وآله(رسول אکرم . دیگر بود یمسلمانان به سرزمین تازهندیشد و آن مهاجرت بی

  :رمودگزید و خطاب به אیشان فهجرت آنان بر

یچ کس چرא که در آنجا پادشاهی אست که نزد אو به ه !رفتند به سرزمین حبشه می کاش
رאستی אست تا خدאوند برאی شما אز אین گرفتاری فرجی  شود و آنجا سرزمین ظلم نمی
  ٢٤٢.قرאر دهد

که رسول خدא  بیانگر آن אستبرאی مهاجرت مسمانان  ررسی حبشه در میان کشورهای אطرאفب
  :رא در نظر دאشته אست در אین אمر موאردی چند) آله  علیه و אهللا صلی(

رو باید به  شده بودند، אز אین وطن خویش  به ترکمسلمانان برאی حفظ אیمان و אمنیت خود مجبور  .۱
 ها ظلم نشود، אمنیتشان تأمین گردد و بتوאنند אیمان خود رא حفظ کنند؛ بدین ترتیب رفتند که به آن سرزمینی می

کنند؛ زیرא در یمن شرک و  تند به یمن و قلمرو אیرאن ساسانی هجرتوאنست نمی ان کشورهای همسایهאز می
ت که با אین عمل در حقیقت بدیهی אس. مذهبان حاکم و ساکن بودند پرستی و در אیرאن ساسانی ثنوی بت

نگامی که در موطن بنابرאین ه ؛ندشد آلود دیگری وאرد می به محیط شرک آلود مکه مسلمانان אز محیط شرک
پیروאن مذאهب  در אیرאن ساسانی. شدند نیز تحمل نمی شده ی یادهادر سرزمین خود אمنیت ندאشتند به طور قطع
אی אز سرزمین عرب، که  ؛ אز אین رو دیگر وضعیت مهاجرאن بیگانهشدند می هکشت و אیرאنی مزدک و مانی تعقیب

توحیدی  یبایست אز بالد شرک به سرزمین رאین مسلمانان میبنابאی گرویده بودند مشخص بود؛  به آیین تازه
  .کردند مهاجرت می

ودند، אما به سبب حاکمیت متعصبانۀ مسیحی ب، قلمرو روم بود روم و مصر، که جزءچند مردم هر . ۲
مسلم אست در چنین . دوکس بیزאنس پیروאن دیگر مذאهب مسیحی تحت فشار و تعقیب بودندکلیسای אرت
  .ندאمنیتی دאشته باش ستندتوאن وאن دیگر אدیان نمیموقعیتی پیر

 با אمپرאتوری روم متحد بود، چند پادشاه אین سرزمینود و هر در کشور حبشه مسیحیت رאیج و حاکم ب .۳
و به  ی متفاوت با آیین خود مشهورو به تساهل و تحمل نسبت به آیینها متعصب یانروم مانندאما نجاشی 

  .عدאلت متصف بود

 ابنابرאین ب ؛نددאشتبا אین سرزمین مرز زمینی  ـ به جز حبشهـ אلعرب  ةجزیر می کشورهای همسایۀتما. ۴
توאنستند در پوشش بازرگانان و  فرض مهاجرت مسلمانان به هر یک אز אین بالد، مشرکان قریش به رאحتی می

حائلی برאی آن دریای سرخ  آنکهبه سبب  ،אما حبشه ،و متعرضشان شوند بندنان دست یامسلما تازهغیر آن بر 
تری نسبت به دیگر همسایگان سرزمین عرب برخوردאر بود و دشمنان مسلمانان قادر یشאز ضریب אمنیتی ببود، 

  .به تعرض به مهاجرאن نبودند

                                                 

 .۳۳۰، ص ۲ج ، تاریخ طبریبه : و نیز نگاه کنید ۳۴۴، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر .٢٤٢
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  هجرت نخست) ب

نخست رسول אکرم  در مرتبۀ. روאیات تاریخی دو مهاجرت אز مسلمانان به حبشه ثبت گردیده אست در
به سرپرستی  ،همسرאن خود رא همرאه دאشتند تن אز آنهاکه چهار  ،سلمان رאمیازده مرد )  علیه و آلهصلی אهللا(

  ٢٤٣.عثمان بن مَظْعون روאنه ساخت

ز آنجا با دو کشتی و א ندرساند» شُعَیبه« رאین گروه پنهانی אز مکه گریختند و سوאره و پیاده خود رא به بند
به  ند وسرאن قریش אز مهاجرت آنان آگاه شد. رهسپار حبشه گردیدند אزאی هر نفر نیم دینار تجاری و به

هجرت אین گروه در ماه . אما هنگامی به ساحل رسیدند که مسلمانان حرکت کرده بودند ،تعقیبشان پردאختند
  ٢٤٤.رجب سال پنجم بعثت روی دאد

 אز אسالم آوردناه که گ ی شعبان و رمضان در حبشه ماندند و آنهاماه در مهاجرאن هابرخی نقل ربنا ب
ند که مسلمان ر ماه شوאل به موطن خویش بازگشتند، אما در نزدیکی مکه مطلع شدد ٢٤٥مطلع شدندقریش 

ی بانفوذ قریش به مکه وאرد هاشدن قریش صحت ندאشته אست و ناگزیر هر کدאم در جوאر یکی אز شخصیت
  ٢٤٦.شدند

یعنی مسلمان شدن قریش و یا رفع موقت  ،برخאین عموم مورخان و محققان شیعه و برخی אز אهل تسنن 
אی  ین אگر چنین אمری אنگیزهبنابرא ؛אند אفسانه خوאنده و رد کرده ،ی آنان نسبت به مسلمانان رאهاگیری سخت
  אند؟ گشته باید دید چرא مسلمانان אز هجرتگاه خود بازنبوده אست، بازگشت مهاجرאن אز حبشه  برאی

دقیق حبشه  مطالعۀ مرحلۀ نخست به حبشه برאی مقاصدی אز جمله؛در  نظری مهاجرت مسلمانان رب بنا
ن אنجام گرفته אست، یعنی اناتمرکز و אستقرאر جمعی אز مسلمبرאی به عنوאن پایگاهی  אنتخاب آن سرزمین رאیب

های سیاسی، نظامی و  بررسی تمام جنبه و یا אین مهاجرت برאی אنجام یافت همان کاری که با مهاجرت دوم
سالمی و אمکان عمل به تکلیف א ها سیر مکه ـ حبشه صورت پذیرفت تا با مجموع אین بررسیمهنگی فر

به همین سبب بود که مهاجرאن تنها دو  ؛کامل دعوت در مکه فرאهم گردد بست بنאستمرאر تبلیغ، در شرאیط 
  ٢٤٧.ماه در حبشه ماندند و سپس بازگشتند

مسلم تاریخی אهل مکه به سبب  به شوאهد توجهزیرא با  ؛توאند پذیرفته شود چنین نظری نمیאلبته 
אین سرزمین شناخت کافی دאشتند و نیازی به مطالعۀ دقیق برאی אنتخاب  نسبت بهدאت و تجارت با حبشه مرאو

الزم بود، ضرورت ندאشت که پانزده یا نوزده تن که چهار یا نیز אگر تحقیق و بررسی به هر روی  .پایگاه نبود
صلی אهللا علیه و (رسول אکرم  که یهنگامهمچنین ؛ د به אین مأموریت گسیل شوندنا آنان باشهفت زن هم ب

تحقیق و نیازی به دیگر » شود در آن سرزمین پادشاهی אست که نزد אو به کسی ظلم نمی«: فرماید می) آله
ن چنین אحتمال دאد که توא می؛ אلبته ، بلکه אمکان عمل به تکلیف نیز در آنجا کامالً وجود دאردنیستمطالعه 

                                                 

  .در عدد مهاجرאن نخستین אختالف אست و دوאزده مرد و هفت زن نیز گفته شده אست. ٢٤٣

 .۵۲، ص ۲، ج אلکاملو  ۲۰۴، ص ۱، ج אلطبقات אلکبریسعد،  אبن .٢٤٤
پیرאمون شایعۀ مسلمان شدن قریش و یا دست بردאشتن آنان אز مقابله با אسالم و مسلمانان، که گفته شده אست عامل . ٢٤٥
  .سخن خوאهیم گفت» אفسانۀ غرאنیق«ازگشت گروه نخست مهاجرאن بود، در אدאمۀ همین درس با عنوאن ب

 .۵۳، ص ۲، ج אلکاملو  ۳۴۱، ص ۲، ج تاریخ طبریو  ۲۰۶، ص ۱، ج אلطبقات אلكبری .٢٤٦

 .۲۷۳، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم  .٢٤٧
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فرאق رسول خدא  ،آسایش و آزאدی در אنجام تکالیف دینی وجودا אز حبشه، ب نخستینبازگشت مهاجرאن  دلیل
همچنین كم بودن تعدאد مهاجرאن در حبشه و אحساس غربت  ؛אز عزیزאن خود بوده אست) صلی אهللا علیه و آله(

وאقع ده אست؛ אز אین رو پس אز بازگشت مورد سرزنش אز سوی دیگر آنها رא به بازگشت به مکه ترغیب کر
  :کند سعد روאیت می اهد بر אین مدعا نقلی אست که אبنش .نگردیدند

به پیغمبر  ،بار دوم عازم حبشه بودند برאی نخست، هنگامی کهمرحلۀ یکی אز مهاجرאن 
ت و אین هجر نخستآن هجرت  ،אی رسول خدא: عرض کرد) صلی אهللا علیه و آله(אکرم 

صلی אهللا علیه و (رسول خدא  .در حالی که تو با ما نیستیدیگر ما به سوی نجاشی אست؛ 
شما مهاجرאن به سوی خدא و به سوی من هستید و پادאش دو هجرت برאی : فرمود) آله

  ٢٤٨.همۀ شما אست

  هجرت دوم) ج

 )لی אهللا علیه و آلهص(پیامبر אکرم  مهاجرאن אز حبشهآزאر مسلمانان پس אز بازگشت  و فشار به سبب شدت
بن  رد و فردی برجسته אز نزدیکان خود یعنی جعفرکجمع بیشتری אز مسلمانان رא به حبشه אعزאم אین بار 

و زمان مهاجرت دوم مسلمانان به  אلبته دربارۀ تعدאد مهاجرאن .دوطالب رא به سرپرستی آنان تعیین فرم אبی
אند و  زن بوده هجدهمرد و  هشتاد و سهیا  هشتاد و دوکه مشهور آن אست قول  .نظر وجود دאردحبشه אختالف 

  ٢٤٩.نخست پیشاپیش دیگرאن هجرت کردندمرحلۀ تن אز مهاجرאن  پانزده

به  אماطالب بوده אست،  هاشم و אستقرאر آنان در شعب אبی پیش אز تحریم بنی ،بر مشهور زمان مهاجرت بنا
אز شعب در سال دهم بعثت אتفاق אفتاده   ا خروجشانزمان ب دیگر پس אز حضور آنها در شعب و یا همنقلی 
  ٢٥٠.אست

مهاجرאن با دو کشتی به سوی  نخست که پیش אز אین پیرאمون حرکت ،ع تاریخیبرسد نقل منا به نظر می
  .، مربوط به مهاجرאن مرحلۀ دوم باشد که شمار آنان نزدیک به یکصد تن بوده אسته אستشد ذکرحبشه 

 ةارمهمرאه عُبه عمرو بن عاص رא  ،אز هجرت آنان یافتن آگاهی ، باحبشه قریشورود مسلمانان به  پس אز
 ا وجودאما ب ،دفرستانزد نجاشی به بازگردאندن مهاجرאن  برאیخزومی بیعه مَرَ غیره یا عبدאهللا بن אبیبن مُ بن ولید

نجاشی نه  هاجرאنمسرپرست ، طالب بن אبی אنگیزی אین نمایندگان با درאیت و سخنوری جعفر تالش و فتنه
به گفتۀ  ٢٥١.حمایت کامل خویش گرفتپرتو تنها مسلمانان مهاجر رא تحویل قریش ندאد، بلکه آنان رא در 

، نائل آمد) صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول بعدها به אفتخار همسری  אز مهاجرאن به حبشه بود و ، کهسلمه אم
ند و آزאدאنه خدא رא در حفظ دین خود تأمین دאشت ،بردند در پناه و حمایت نجاشی به سر می ان در حبشهمسلمان

                                                 

 .۲۰۷، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری .٢٤٨

، ص ۲، ج אلکاملو نیز  ۲۰۷، ص ۱، ج אلطبقات אلکبریو  ۳۴۴ـ  ۳۵۳و אسامی آنان در صفحات  ۳۵۳ص  ،۱، ج אلنبویه ةאلسیر .٢٤٩
۵۳. 

 .۲۰۸، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری .٢٥٠

؛ ۲۹، ص ۱، ج تاریخ یعقوبی؛ ۳۵۶ـ  ۳۶۲، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر: مشروح دאستان אعزאم نمایندگان قریش به حبشه در .٢٥١
 .مده אستآ ۵۴ـ  ۵۶، ص ۲، ج אلكامل
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אشتغال و گذرאن دربارۀ  ٢٥٢.شنیدند دیدند و نه چیزی که موجب نارאحتی شود می نه آزאری می پرستیدند می
  :گوید میزندگی مهاجرאن در حبشه تنها یک نقل אست که 

فروش و کسب אشتغال عبدאهللا بن مسعود و جمعی دیگر אز مسلمانان در بازאر به خرید و 
  ٢٥٣.אند دאشته

حبشه  گوش مهاجرאن در منوره به به مدینۀ) صلی אهللا علیه و آله(א هنگامی که خبر هجرت رسول خد
دند و تن אز مردאن به مدینه آمبیست و چهار . אلعرب بازگشتند ةزن مهاجر אز حبشه به جزیر ۸مرد و  ۳۳رسید 

ند و دو تن אز آنها رא قریش به زندאن אفکهفت به مکه رفتند که نان אز آنفر  نه. در جنگ بدر نیز حضور دאشتند
و به مرور زمان گروههایی אز آنها  بردند سر میبقیۀ مهاجرאن در حبشه به  ، אماگذشتندنفر دیگر در آن شهر در

شی ضمن אی به نجا نامه در) صلی אهللا علیه و آله(که در سال هفتم هجرت، رسول خدא تا آنبه مدینه بازگشتند 
نیز مسلمانان مهاجر رא  نجاشی. مهاجرאن رא به سویش بازگردאندبقیۀ به אسالم אز אو خوאست تا  نمودش دعوت
مهاجرאن هنگامی به قلمرو אسالم رسیدند که رسول خدא . کردאعزאم אلعرب   ةجزیربه سوی کشتی دو  با
ر אین مهاجرאن ـ آخرین نقلی شما مطابق ٢٥٤.در آن ناحیه بود و خیبر در جریان غزوۀ) אهللا علیه و آله صلی(

  ٢٥٥.تن بود شانزده ـ مانده در حبشه گروه باقی

  به حبشه مهاجرאن) د

شدند به  یک אز مسلمانانی که به شدت شکنجه می אین אست که در میان مهاجرאن نام هیچ  مهمنکتۀ 
د شو مطرح میאین سؤאل برאین بنا ٢٥٦؛هجرت عمار یاسر به حبشه نیز تردید وجود دאرد بارۀخورد و در چشم نمی

سازی  برאی خنثی) صلی אهللا علیه و آله(که אگر مهاجرت مسلمانان به حبشه تدبیری אز سوی رسول אکرم 
  אند؟ به حبشه هجرت نکردهشدگان  شکنجهکدאم אز  شدگان بوده אست، چرא هیچ  و نجات شکنجهسیاست قریش 

که توאن دریافت  ست אسامی مهاجرאن به سهولت میباید گفت که با نگاهی به فهرאین سؤאل در پاسخ 
های معتبر قریش و جوאنان سرشناس مکه بودند که کمتر אز دیگر قشرهای مسلمان آزאر و  آنان אز تیره بیشتر

                                                 

 .۳۵۸، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر .٢٥٢
  .۲۹۸  ، ص۲، ج دالئل אلنبوهبیهقی، : به نقل אز ۲۸۹، ص ۱، ج )سیرۀ رسول خدא ـ صلی אهللا علیه و آله ـ(تاریخ سیاسی אسالم  .٢٥٣

 .۳۴۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۰۸و  ۲۰۷، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری .٢٥٤

 .جا ، همانتاریخ طبری .٢٥٥

 .۳۵۳، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر .٢٥٦
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 بن کسانی چون جعفر ٢٥٧.אی در معرض آزאر و אذیت نبودند هی قبیلهاشدند و یا به سبب حمایت شکنجه می
  .אحرّبیدۀ جَعُبن سعید بن عاص و אبو ان، خالدفّوف، عثمان بن عَאم، عبدאلرحمن بن عُوّبیر بن عَزُ ٢٥٨،طالب אبی

توאنست بردگان و  نمی )صلی אهللا علیه و آله(توאن چنین نتیجه گرفت که אوالً رسول خدא  بنابرאین می
. شد موאجه می در אین صورت با وאکنش تند سرאن قریش زیرא ؛دکنگیرندگان رא به حبشه אعزאم  موאلی و جوאر

د و فرאری دאدن برده در حکم شدن صاحبانشان محسوب میאموאل  ءها جز برده אین אمر بدאن سبب بود که
آنها بودند و در صورت مهاجرت אین گروه  تحماینیز در  گیرندگان جوאرموאلی و . بود شض به אموאل صاحبتعرّ

 یستثنمزאدگان אز אین قاعده  شرאف و אشرאفאما א، شد دهندگان مخدوش می جایگاه و شخصیت والء و جوאر
دند و ش شکنجه نمیزאدگان  چند אشرאف و אشرאفثانیاً هر . ودبودند و هجرت آنان آگاهانه و به אنتخاب خویش ب

ی مسلمان بود و مرتد شدن پنج کمتر אز دیگر قشرها سختیهادیدند، אما تحمل אین قشر در  یا کمتر آزאر می
د که با تدאوم حضور آنان در مکه אحتمال אرتدאد برخی אین هرאس رא سبب شگفته شد، ر ت که پیش ،زאده אشرאف

ام هجرت آنان به خدא عرض هنگ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  אز אین رو ؛دیگر نیز وجود دאشته باشد
  ٢٥٩.»هجرت אصحاب من رא پذیرא باش و آنان رא به جاهلیتشان باز مگردאن ،خدאیا«: کند می

  )صلی אهللا علیه و آله(پیشنهاد صلح مشرکان به رسول خدא : ۀ ششممرحل

 אز بیان مسلمانان و مهاجرت آنان به حبشه و پیش ورخ مشهور پس אز نقل آزאر و شکنجۀم ،طبری
طالب  هاشم و محاصرۀ آنان در شعب אبی یسیاست تحریم بن دربارۀאن مهاجربازگشت گروهی אز  مطالبی دربارۀ
پیشنهاد صلح سرאن و אشرאف مکه به رسول خدא אو سپس مطالبی رא نیز در مورد  .رده אستنکاتی رא بیان ک

کسانی אز قریش  ـ انپیشنهاد مزبور در سخن אز مستهزئ אسحاق سیرۀ אبندر . آورده אست) لیه و آلهصلی אهللا ع(
. به زمان وقوع آن آمده אستو بدون אشاره  ـ دאدند رא آزאر می) صلی אهللا علیه و آله(که بیش אز همه رسول خدא 

و پیش אز سخن אز  پیشنهاد صلح به دنبالرא  دאستان غرאنیق خالف دیگر مورخاننکه طبری بربا توجه به אی
توאن چنین  می ٢٦١بیان کرده אست ٢٦٠بازگشت گروهی אز مهاجرאن به حبشه به سبب شنیدن ماجرאی سجده

                                                 

مخزوم نزد هشام بن ولید بن مغیره، که برאدرش ولید به  گروهی אز رجال بنی: کند אسحاق روאیت می به عنوאن نمونه אبن. ٢٥٧
. تازگی مسلمان شده بود، رفتند و قصد خود رא مبنی بر دستگیری و אذیت مسلمانان قبیله אز جمله ولید با אو در میان گذאشتند

به خدא قسم אگر . برאدرم رא بخوאنید و سرزنش کنید، ولی موאظب باشید آسیبی به אو نرسد و جانش به خطر نیفتد: هشام گفت
آنان نیز که چنین دیدند دست אز ولید بردאشتند و אو رא به حال خود . ترین مردאن شما رא خوאهم کشت אو کشته شود، شریف

  ).۳۴۳، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر. (دگذאشتند و خدאوند هم وی رא אز شر آنها حفظ کر

طالب برאی سرپرستی مهاجرאن عنایت خاصی  در אنتخاب جعفر بن אبی) صلی אهللا علیه و آله(رسد رسول خدא  به نظر می. ٢٥٨
تن خوאست سرپرستی نزدیک به یکصد  می) صلی אهللا علیه و آله(شده نبود، אما پیامبر  دאشته אست؛ زیرא جعفر جزء אفرאد شکنجه

אز پیروאنش، که سالها אز אو دور خوאهند بود، با کسی باشد که با אیمان، علم و אطالع خود نسبت به אحکام و אعتقادאت אسالمی 
گونه که جعفر در مناظرۀ دربار نجاشی با אستمدאد אز آیات قرآن و فهم و درאیت  همان. بتوאند אز عهدۀ مشکالت مهاجرאن برآید

  .ی حبشه رא مجذوب ساختخود نجاشی و علمای مسیح

، ج אنساب אألشرאفبه نقل אز بالذری،  ۲۸۴، ص ۱، ج )آله ـ سیرۀ رسول خدא ـ صلی אهللا علیه و(تاریخ سیاسی אسالم  .٢٥٩
 .۲۲۲، ص ۱

  .دאستان غرאنیق و ماجرאی مجعول سجده در אدאمۀ همین بحث خوאهد آمد. ٢٦٠

  .אند آزאر و شكنجۀ مسلمانان ذكر نمودهمورخان دیگر دאستان غرאنیق و سجده رא در بیان אز . ٢٦١
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 سویאز همچنین د رא محکوم به شکست دیدند و خو ش چون سیاست آزאر و شکنجۀאحتمال دאد که سرאن قری
אسالم بودند بر آن شدند تا با  در אمر دعوت و تبلیغ)  علیه و آلهصلی אهللا(دیگر شاهد موفقیت رسول خدא 

 کهند؛ بنابرאین بردאشت طبری אز אینی به زعم خویش منصفانه و معقول با آن حضرت کنار آییپیشنهادها
صحیح  אست با توجه به سرسختی قریش در آن ماجرא و پس אز آن هاشم بوده یپس אز تحریم بن پیشنهاد صلح

  .نیست و باید پیش אز آن אتفاق אفتاده باشد

ی، ولید אلعُزّّسد بن عبدِطلب بن אَسود بن مَאَ ،که طبری هم به نقل אز אو آورده אست ،אسحاق به روאیت אبن
به نمایندگی ، که אز پیرאن و شیوخ قوم خود بودند ،میهف و عاص بن وאئل سَلَبن خَ ةبن مغیره مخزومی، אمی
پرستی عبادت  بیا تا ما آنچه رא که تو می ،محمد אی :آمدند و گفتند) صلی אهللا علیه و آله(قریش نزد رسول خدא 

دهیم و אگر  می مشارکت یشپس ما تو رא در کار خو ؛کنیم عبادت کن کنیم و تو نیز آنچه رא ما پرستش می
تو بود  دینشویم و سهمی دאریم و چنانچه دین ما بهتر אز  ما بهتر بود ما نیز در آن شریک می دین دین تو אز
  :پاسخ آنان אین آیات رא نازل کرددر אین حال خدאوند تعالی در . אی دאری و אز آن بهره یشو ک مییبا ما شر

و ال أنا عابد ما  ال أعبد ما تعبدون؛ و ال أنتم عابدون ما أعبد؛ قل یا أیها אلکافرون؛﴿
  ٢٦٢﴾لی دین عبدتم؛ و ال أنتم عابدون ما أعبد؛ لکم دینکم و

  :کند عباس چنین روאیت می ری پیشنهاد صلح رא به نقل אز אبنطبری در خبر دیگ

فرאهم شدند و به آن حضرت وعده ) آلهصلی אهللا علیه و(ش نزد رسول خدא אشرאف قری
مرد مکه شود و هر زنی رא که بخوאهد به  دאدند که مالی به אو دهند تا ثروتمندترین

אز  هاهمۀ אین ،אی محمد: گفتندوی رא سرور خویش گردאنند؛ سپس د و نآورאو درאزدوאج 
אگر אین پیشنهاد رא . آن تو باشد تا خدאیان ما رא ناسزא نگویی و به بدی یاد نکنی

  .و אستکنیم که به خیر و صالح ما و ت چیز دیگری به تو عرضه می ،پذیری نمی

 تال ،سال تو خدאیان ما برאی یک: پیشنهاد بعدی شما چیست؟ گفتند: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . پرستیم ی رא پرستش کن و ما نیز یک سال خدאی تو رא میزّو عُ

و  ﴾... یها אلکافرونأقل یا ﴿: مدحفوظ وحی آپس אز لوح م. رسد شوم تا ببینم אز سوی خدאیم چه می منتظر می
ی אلَّذِینَ مِنْ وَ إِلَ کَإِلَیْ یَوَ لَقَدْ أُوحِ أَعْبُدُ أَیُّهَا אلْجاهِلُونَ یأَفَغَیْرَ אللَّهِ تَأْمُرُونِّقُلْ ﴿ :نیز خدא אین آیه رא نازل فرمود

 یא: بگو ٢٦٣،﴾نَّ مِنَ אلْخاسِرِینَ بَلِ אللَّهَ فَاعْبُدْ وَ كُن مِّنَ אلشَّاكِرِینَوَ لَتَكُونَ کَأَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُلَئِنْ  کَقَبْلِ
ه پیش אز تو بودند وحی شده ك یو قطعاً به تو و به كسان كنید كه جز خدא رא بپرستم؟  یان، آیا مرא وאدאر منادאن
بلكه خدא رא بپرست و אز . دش یحتماً كردאرت تباه و مسلّماً אز زیانكارאن خوאه ،یورز کאگر شِر: אست

  .سپاسگزאرאن باش

کند و  رد می) هصلی אهللا علیه و آل(مبر اکافرون خدאوند پیشنهاد قریش رא אز زبان پی אین با نزول سورۀبنابر
 رא دیگری ت پیامنیس پذیر אمکان ـ یعنی پرستش متقابل معبودאن یکدیگر ـکه چنین אمری ضمن تأکید بر אین
حال که אیمان  ،אست که אگر وאقعاً شما به دنبال صلح و אیجاد آرאمش در مکه هستید نیز دאرد و آن אین

ید و دست אز آزאر و אذیت و شن خود باشید و به مسلمانان هم کاری ندאشته باکیش و آییآورید پس بر  نمی

                                                 

 .۳۳۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۳۸۸، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر .٢٦٢

 .۶۴ـ  ۶۶/ زمر .٢٦٣
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سرאن گامی که هن .אیجاد مزאحمت و خلل در کار אسالم بردאرید و بگذאرید که אسالم هم دین و آیین ما باشد
  ٢٦٤.د کامالً مأیوس شدند و رسول خدא و یارאنش رא آزאر دאدندنقریش پیام אین سوره رא شنید

مربوط به زمانی אست که مسلمانان  ﴾لی دین لکم دینکم و﴿در پایان אین مبحث باید متذکر شد حکم 
کامل  شتند، شهر در سیطرۀآنان قرאر دא אذیتتحت آزאر و  ،نسبت به مشرکان و دشمنان خود در אقلیت بودند

به معنای به  ﴾لکم دینکم﴿بنابرאین  ؛و مقابله با دشمن رא ندאشتند توאن سازماندهیمشرکان بود و مسلمانان 
אما بعدها که رسول  ،دفع شر دشمن אستدر حکم بلکه در آن شرאیط  ،رسمیت شناختن آیین مشرکان نیست

جهاد تشریع شد با نهاد و حکم  ود و حکومت אسالمی رא بنیانرت فرمبه مدینه هج) صلی אهللا علیه و آله(خدא 
و هر كه جز  ٢٦٥؛﴾אلْآخِرَةِ مِنَ אلْخَاسِرِینَ یلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِوَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ אلْإِسْالمِ دِیناً فَ﴿ نزول آیۀ شریفۀ

جز אسالم دینی مقبول ؛ زیانكارאن אستدر آخرت אز  אوپذیرفته نشود و  אوجوید هرگز אز ] دیگر[ یدین אسالم
نابودی אسالم آمادۀ جنگ با رسول رאی سری و تکیه بر خدאیان خود ب شناخته نشد و هنگامی که قریش با خیره

تَهَوْא فَإِنَّ אللَّهَ ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ یَكُونَ אلدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ אنْ یوَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّ﴿ شدند آیۀ) صلی אهللا علیه و آله( خدא
אز [پس אگر . نماند و دین یكسره אز آن خدא گردد یبر جا یא و با آنان بجنگید تا فتنه ٢٦٦؛﴾بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

  .رא نسخ کرد ﴾لکم دینکم﴿نازل گردید و حکم  ؛ستא دهند بینا یباز אیستند قطعاً خدא به آنچه אنجام م] كُفر

  »هسجد« و »غرאنیق« אفسانۀ

  :نویسد می) صلی אهللا علیه و آله(پیشنهاد صلح قریش به رسول אکرم  یماجرא کردن طبری پس אز نقل

قریش بسیار رאغب بود و ، به خیر و صالح قوم خود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
  .ی آنها بیابددوست دאشت رאهی به سوی نزدیک

  :کند که وאیت میظی ررَبن کعب قُ אسحاق אز محمد سپس به نقل אز אبن

د و אین دوری آنها گردאنن دید قومش אز אو روی می) صلی אهللا علیه و آله(مبر خدא اچون پی
אز سوی خدא چیزی بیاید تا میان אو و قریش  دکر با خود آرزو می برאیش سخت بود
بسیار عالقه دאشت تا بعضی آن حضرت قوم خود رא دوست دאشت و . نزدیکی אیجاد کند

رא  تا جایى كه آنبود به نرمی گرאید، یش אز אین با شدت و تندی در کار آنها אموری که پ
وَ אلنَّجمِ אِذא هَویٰ؛ ما ضَلَّ ﴿: مودگاه خدאوند אین آیات رא نازل فر ؛ آنبر زبان آورد
 إِنْ هو إلّا وَحیٌ یُوحَی؛ عَلّمَه شَدیدُ אلقُوَیٰ  و ما غَوَیٰ؛ و ما یَنطِقُ عَن אلهَوَی؛ صاحِبُکم

رسول خدא نه  ،امنشین شرود، هم ستاره هنگامی که فرو می سوگند به آنیعنی  ؛﴾...
آنچه . گوید אو אز روی هوی و هوس سخن نمی. گمرאه شده و نه مقصد رא گم کرده אست

دאرد  آن کس که قدرت عظیمی. نیست شود ده جز وحیی که بر אو نازل میאو آور
ی و אلعُُزََّ اتَم אللّتُأیْرَفَ﴿أ: ه به אین کالم خدא رسیدهنگامی ک .به אو آموخته אست) خدאوند(

                                                 

و در  تفسیر אبوאلفتح رאزی؛ تفسیر قرطبی؛ مجمع אلبیان: ؛ به نقل אز۳۸۴، ص ۲۷، ج تفسیر نمونهאهللا مکارم شیرאزی،  آیت .٢٦٤
 .ونسیوطی ذیل تفسیر سورۀ کافر אلمنثور

 .۸۵/ عمرאن آل .٢٦٥

 .۳۸/ אنفال .٢٦٦
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 ؛عزی و منات سومین آنها خبر دهید یعنی به من אز الت و ٢٦٧؛﴾یخرَثةَ אألُالِאلثّ ةَناو مَ
) هابت(یعنی אینها  ؛یجَرْتُلَ نَّهُتَفاعَشَ نَّی إلَعُאلْ رאنیقُאلغَ لکتِ: شیطان بر زبان אو آورد

  .אی هستند که شفاعت آنها مایۀ אمیدوאری אست رتبهمبلند ٢٦٨وقهاینُرْغُ

خدאیان دربارۀ ) صلی אهللا علیه و آله(هنگامی که قریش אین رא شنیدند شادمان گشتند و אز آنچه پیامبر 
مؤمنان هم پیامبر خود رא در آنچه אز . زده شدند و به אو گوش فرא دאدند آنها یاد کرده بود خوشحال و شگفت

کردند و به آن حضرت نسبت אشتباه و توهم و لغزش  تصدیق می به سوی אو آمده بود پروردگارشان سوی
که سوره به آن ختم  ،در خوאندن آیات به آیۀ سجده) صلی אهللا علیه و آله(که رسول خدא   همین. دאدند نمی
سجده به  אز אیشان سجدۀ پیامبر خویش در تصدیق وحی و پیرویدیدن د، رسید مسلمانان حاضر با وش می

אلحرאم אز قریش و غیر آن نیز همه سجده کردند به جز ولید بن مغیره که  مشرکان حاضر در مسجد. אفتادند
. جد برگرفت و بر آن سجده نمودتوאنست سجده کند مشتی ریگ אز زمین مس چون پیری فرتوت بود و نمی

: گفتند کردند و می د خوشحالی میخدאیانشان شنیده بودندربارۀ پرאکنده شدند و אز آنچه مشرک گاه مردم  آن
אی هستند  مرتبههای بلندرنوقآنها غُ ـ خوאند אین رא אز آنچه אو می. محمد به بهترین وجه אز خدאیان ما یاد کرد

  .پندאشته بودندـ  که شفاعتشان مورد رضایت אست

ز آنها پس برخی א. ماجرאی سجده به مهاجرאن در حبشه رسید و گفته شد که قریش אسالم آوردند
  .دیگر بر جای ماندند یبرخاستند و بازگشتند و بعض

چه کردی؟ چیزی بر مردم خوאندی  ،אی محمد«: آمد و گفت) صلی אهللا علیه و آله(جبرئیل نزد رسول خدא 
صلی אهللا علیه و (پس پیامبر . »که من אز سوی خدא بر تو نیاورده بودم و سخنی گفتی که با تو گفته نشده بود

אی نازل کرد و کار אو رא سبک نمود  خدאوند که با אو بسیار مهربان بود آیه. غمگین شد و אز خدא ترسید بسیار) آله
 ؛کرد אما شیطان در آرزوی آنان دخالت می ،پیامبرאن آرزویی مانند אو دאشتندو یش אز אین نیز אنبیا پو خبر دאد که 

کرد و آیات  نمود محو می آنچه رא شیطان אلقا می خدאوند .گونه که بر زبان אو آن عبارت رא جاری ساخت همان
مِن رَّسُولٍ  کَوَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ﴿: و رسوالن هستی אکنون تو نیز همچون آن אنبیا. یدبخش خود رא אستوאری می

אلشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ אللَّهُ آیَاتِهِ وَ אللَّهُ عَلِیمٌ  یا یُلْقِفَیَنْسَخُ אللَّهُ مَ أُمِْنیَّتِهِ یی אلشَّیْطَانُ فِأَلْقَ یإِلَّا إِذא تَمَنَّ یٍّوَ ال نَبِ
نمود  یتالوت م یگاه چیزی رא نفرستادیم جز אینكه هرهیچ رسول و پیامبر] نیز[و پیش אز تو  ٢٦٩؛﴾حَكِیمٌ

س خدא آیات سپ ؛گردאنید یكرد محو م یپس خدא آنچه رא شیطان אلقا م ؛كرد یאلقا م] شبهه[شیطان در تالوتش 
  .حكیم אست یساخت و خدא دאنا یم خود رא אستوאر

نچه خوف دאشت אیمن گردید و برطرف شد و אز آ) אهللا علیه و آلهصلی (با نزول אین آیه אندوه رسول خدא 
ذאً ی تلک إثَنْأُאلْ هُلَ و رُکَم אلذَّکُلَأ﴿: با אین آیات منسوخ شد...)  یلَאلعُ رאنیقُتلک אلغَ(نچه شیطان אلقا کرده بود آ

ست؟ א یا پسر برאی شما و دختر برאی خدאآیعنی  ؛﴾مکُنتم و آباؤُأَموها تُیْمّسماءٌ سَی إنْ هی إال أزَیْضِ ةٌقسم
 تا آنجا که. אید هیچ نیستند جز אسمهایی که شما و پدرאنتان نامیده هاאین بت. אین تقسیمی ظالمانه אست

                                                 

 .۱ـ  ۲۰/ نجم .٢٦٧

  ]אلمعجم אلوسیط). [درنا(غُرنوق در لغت پرندۀ دریایی سفید با پاهایی بلند و كاكلی طالیی אست . ٢٦٨

 .۵۲/ حج .٢٦٩
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אین אست که پس چگونه شفاعت خدאیان شما نزد אو سود خوאهد  منظور ٢٧٠﴾یو یرضَ شاءُمن یَلِ﴿: فرماید می
  دאشت؟

محمد אز آنچه : هنگامی که آیاتی در نسخ آنچه شیطان بر پیامبر אلقا کرده بود نازل گشت قریش گفتند
אی  אین دو کلمه. منزلت معبودאن ما نزد خدא یاد کرد پشیمان شد و آن رא تغییر دאد و سخن دیگری آورددربارۀ 
مشرکان אفتاد و بر شرאرت  دهان همۀאلقا کرده بود به ) صلی אهللا علیه و آله(شیطان بر زبان رسول خدא  که

  ٢٧١.خود با مسلمانان אفزودند

 سعد אبن طبقاتآمده אست؛ אز جمله در  در برخی منابع دیگر تاریخ אسالم طبری تاریخאین دאستان غیر אز 
: کند که فرمود روאیت می) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  در سخن אز سبب بازگشت مهاجرאن אز حبشه אز

گاه دאستان غرאنیق  آن. »درא موجب شومن  אز) قریش(אی کاش چیزی بر من نازل نشود که فرאری شدن آنها «
سعد در سبب بازگشت مسلمانان אز  مانند אبن אلکاملدر  نیزאثیر  אبن ٢٧٢.طبری نقل شده אستنقل تقریباً مشابه 

ه אین دאستان کعجیب אین ٢٧٣.پردאخته אست ،مختصر ، אلبته به طوره אین دאستان همچون نقل طبریحبشه ب
  .کند، وجود ندאرد که طبری אز אو نقل میموجود،  אسحاق אبن سیرۀدر 

  بررسی و نقد אفسانه غرאنیق

  :رאیز ؛ستא אیدوه بیخو بهאفسانه بودن آن و دאستان  بطالن אین

در . אز אبتدאی سوره شروع به خوאندن کرد) لهآصلی אهللا علیه و (که رسول خدא אست در אین نقل آمده  .۱
  :فرماید آغاز אین سوره می

אز روی هوی . نه گمرאه شده و نه مقصد رא گم کرده אست) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 
یار قدرتمند به אو نازل غیر אز وحیی که خدאوند بس אست آنچه אو آورده ؛گوید سخن نمی

  .رموده نیستف

بر زبان  אست زبان אو غلبه پیدא کند؟ אگر شیطان توאنسته توאند بر معصوم אعظم و بر چگونه شیطان می
  !ر אز خدאوند باشدغلبه یابد، باید قدرتش شدیدتر و بیشت) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

ست و مطابق با نقل אو باید گوید که سجدۀ وאجب در آخرین آیۀ אین سوره א جاعل אین دאستان خود می .۲
رفت آیات بیست و توאن پذی آیا می. אز אول تا آخر سوره رא قرאئت کرده باشد) آله  صلی אهللا علیه و(پیغمبر אکرم 

                                                 

د جاءهم من ما أنزل אهللا بها من سلطان إن یتبعون إال אلظن و ما تهوی אألنفس و لق﴿: אدאمۀ آیات و ترجمۀ آن چنین אست. ٢٧٠
و אألولی و کم من ملک فی אلسموאت ال تغنی شفاعتهم شیئاً إلّا من بعد أن یأذن  ةربهم אلهدی أم لالنسان ما تمنی فله אآلخر

کنند؛ در  جز گمان رא با آنچه دلها هوس دאرد پیروی نمی. ؛ خدא دلیلی دربارۀ آن نازل نکرده אست﴾אهللا لمن یشاء و یرضی
مگر אنسان هرچه آرزو کند خوאهد دאشت؟ دنیا و آخرت אز آن خدא . ر خود هدאیت سوی آنها آمده אستصورتی که אز پروردگا

رساند مگر پس אز آنکه خدאوند به هر که خوאهد و رאضی  چه بسیار فرشتگان در آسمانها که شفاعت آنها سودی نمی. אست
  .باشد אجازه دهد

 .۳۳۹و  ۳۲۸، ص ۲، ج تاریخ طبری .٢٧١

 .۲۰۶و  ۲۰۵، ص ۱، ج لکبریאلطبقات א .٢٧٢

  .۵۳و  ۵۲، ص ۲، ج אلکامل .٢٧٣
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و هنگام قرאئت  باشدنسخ אلقای شیطان نازل شده  برאیو  یکم تا بیست و پنجم אین سوره بعد אز آن زمان
  ؟باشدسوره אین آیات وجود ندאشته 

 אبتدא آیۀ پنجاه و دوم سورۀ) آله   علیه وصلی אهللا(رفع אندوه پیامبر  برאیآید که  میאین نقل چنین بر אز .۳
لی که در حا زل شد و سپس آیات بیست و یکم تا بیست و پنجم سورۀ نجم در نسخ אلقای شیطان آمد؛حج نا

نازل ) صلی אهللا علیه و آله(د بر رسول خدא های مدنی אست و سالها بع حج אز سوره به אتفاق آرאی مفسرאن سورۀ
  .گشته אست

אخالص خدאوند به אین אمر معترف אست که بر بندگان پاک و باقرآن مجید خود با آیات شیطان مطابق  .۴
وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ ﴿: دکن سوگند یاد میحتی آن زمان که به عزت خدאوند برאی گمرאه ساختن بندگان  ؛رאهی ندאرد

توאند  معصوم نمیهای باאخالص غیردر موقعیتی که شیطان بر אنسان ٢٧٤.﴾مِنْهُمُ אلْمُخْلَصِینَ کَإِلَّا عِبادَ ینَأَجْمَعِ
مگر نه خدאوند به شیطان  ؟ وغلبه یابدאلهی  خوאهد بود بر سرآمد خالیق و אنبیایچیره شود چگونه قادر 

إِنَّ ﴿ :ستא تو بر مردم گمرאه پیرو تو و سلطۀ تو رא بر بندگان با אخالص من تسلط نخوאهد بود«: رمایدف می
אلَّذِینَ آمَنُوא وَ  یإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ﴿و نیز  ٢٧٥﴾مِنَ אلْغَاوِینَ کَعَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ אتَّبَعَ کَلَیْسَ لَ یعِبادِ
  ٢٧٦.﴾یَتَوَلَّوْنَهُ وَ אلَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ אلَّذِینَ یإِنَّمَا سُلْطانُهُ عَلَ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ یعَلَ

ه ریظِقُ یهودیان بنیبقایای رאوی یا جاعل אین دאستان אز  ،ظیرَبن کعب قُ همچنین باید دאنست که محمد
  ٢٧٧.مشهور אستنزد رאویان دقیق و هوشیار حدیث و تاریخ به جعل و ترویج אسرאئیلیات אست كه 

ه مقدمات אین ك ی گوناگون شاید بتوאن אحتمال دאدهاغرאنیق با تأمل در نقلگذشته אز بطالن אفسانۀ 
ی نیست تردید. אند نکردهآن حقیقت توجه  نقادאن به ، אما با تحریف و جعلאست دאستان نشانی אز حقیقت دאشته

که  آرزوی אیمان آوردن قریش دאشت و در אین رאه چنان تالش کرد) صلی אهللا علیه و آله(که رسول خدא 
ت אندوه جان خود رא אز شد یخوאه یم یگوی؛ ﴾أَلَّا یَكُونُوא مُؤْمِنِینَ کَبَاخِعٌ نَّفْسَ کَلَعَلَّ﴿ :فرماید خدאوند به אو می

  !آورند یبه خاطر אینكه آنها אیمان نم یאز دست ده

صلی (א خدقریش به رسول   عباس رא پیرאمون پیشنهاد صلح ی אز אبنאسحاق و روאیت طبر אگر ما نقل אبن
بینیم قریش زمانی به مقابله با دعوت  مطابق نقل تاریخ می که یهنگامو אز آن سو  بپذیریم) אهللا علیه و آله

آنان به  باورهایپرستی و شرک نازل گشت و  برخاستند که آیاتی در مذمت بت )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 
برאی جلب توجه قریش به ) لی אهللا علیه و آلهص(که رسول خدא  هیمאحتمال د یمتوאن چالش کشیده شد می

אند و به طور  شده ال که آنان پس אز سیاست شکنجه و آزאر مسلمانان تا حدی نرمح אسالم و جذب قلوب آنان

                                                 

 .۸۳و  ۸۲/ ؛ ص۴۰و  ۳۹/ حجر .٢٧٤

 .۴۲/ حجر .٢٧٥

 .۱۰۰و  ۹۹/ نحل .٢٧٦

با آنکه אین دאستان مجعول در برخی منابع مهم . دאستان غرאنیق نزد عموم علمای شیعه مردود و אفسانه شناخته شده אست .٢٧٧
برאی אطالع بیشتر אز نقد אفسانۀ . سیلۀ بسیاری אز אندیشمندאن سنی رد شده אستتاریخی אهل تسنن آمده אست، אما به و

؛ ۱۴۵ـ  ۱۶۷، ص تاریخ قرآن؛ محمود رאمیار، ۳۴۰ـ  ۳۴۹، ص ۱، ج فروغ אبدیتجعفر سبحانی، : غرאنیق نگاه کنید به
تاریخ ؛ رسول جعفریان، ۱۶۱ـ  ۱۶۶، ص אز آغاز تا هجرت )صلی אهللا علیه وآله(سیرۀ رسول אهللا خویی،  عباس زریاب
  .۲۹۳ـ  ۲۹۷، ص ۱، ج )سیرۀ رسول אهللا ـ صلی אهللا علیه وآله ـ( سیاسی אسالم
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دهند آن حضرت هم مایل باشد که جوّ ملتهب رא آرאم کند و در  و پیشنهاد صلح می אند با אو دیدאر کرده مستقیم
سعد אز آن  که אبن نماید؛ چنانتبلیغاتی علیه آنان تجدید نظر  های همشرکان و حمل رهایباوبه چالش کشیدن 
  .»شود که باعث فرאری شدن آنها אز من گرددنאی کاش چیزی بر من نازل «: کند که فرمود حضرت روאیت می

אی  صلهفا ،منفی به אین پیشنهاد بود یکه پاسخورۀ کافرون، ممکن אست میان پیشنهاد صلح و نزول س
نیز آیاتی که سبب ) علیه و آله صلی אهللا(قریش אز خود نرمش نشان دهد و رسول خدא  مدت نیزباشد و در אین 

در برאبر آنان نخوאنده אست و بدین ترتیب آرאمش موقتی در مکه حاکم  گیری و تحریک مشرکان گردد موضع
 ندتوאن باشند که با تغییر شرאیط در مکه می پندאشتههجرت אول شده و خبر آن به حبشه رسیده باشد و مهاجرאن 

  .وطن خویش بازگردندمبه 

  شمها است تحریم אقتصادی و אجتماعی بنیسی: مرحلۀ هفتم

 آزאر و شکنجۀسرאن قریش هنگامی که دیدند سیاست  بیانگر آن אست کهبررسی نقلهای مختلف تاریخی 
و آن حضرت به تبلیغ و دعوت خویش  ه אستی شدخنث) صلی אهللا علیه و آله(مسلمانان با تدبیر رسول خدא 

صلی אهللا علیه و (یعقوبی אشرאف قریش آهنگ کشتن رسول خدא  אز به نقل. دهد قتل אو رא قصد کردند אدאمه می
، با سرودن אشعار אز قصد آنان آگاه شدکه  ،אما אبوطالب ،دאشتند و تصمیم خود رא نیز قطعی کرده بودندرא ) آله

  :جانبۀ خود אز آن حضرت و مقابله با قریش تأکید کرد هزیر بر دفاع هم

بر تو دست ) قریش(هرگز جمع آنان  אم تا هنگامی که در خاک دفن نشدهبه خدא سوگند 
شک رאست گفتی و در آن  אز روی خیرخوאهی مرא دعوت کردی که بی. نخوאهند یافت
  .אم دאنستهرא אز بهترین دینها  دین رא عرضه کردی که من آن. אمانت دאشتی

صلی אهللا علیه و (رسول خدא  دتوאنن چون אشعار אبوطالب به گوش سرאن قریش رسید و آنها دאنستند که نمی
یک  که با هیچ אی نوشتند مبنی بر אین ظالمانه كند عهدنامۀ بكشند و אبوطالب هرگز אو رא تسلیم آنها نمیرא ) آله

که تدی با آنها ندאشته باشند مگر آنس و ج ننمایند و هیچ دאدهاشم خرید و فروش نکنند و با آنان אزدوא אز بنی
عهد و  قریش بر אین موאرد هم. تل رسانندرא به قریش تسلیم کنند تا אو رא به ق) لهآصلی אهللا علیه و (محمد 
  ٢٧٨.אی نوشتند و هشتاد مهر بر آن نهادند بر صحیفهآن رא پیمان شدند و  هم

در سرزمینی ) صلی אهللا علیه و آله(אصحاب رسول خدא  که قریش دیدندهنگامی «אسحاق  אما به روאیت אبن
 مانع شده و عمررא یابی آنها به پناهندگان  و نجاشی دستبرند  به سر میאند که در אمنیت و آرאمش  فرود آمده

رאنش و یا) صلی אهللا علیه و آله(بن عبدאلمطلب همرאه با رسول خدא  ةو אو و حمزאست بن خطاب אسالم آورده 
هاشم و  و توאفق کردند پیمانی رא علیه بنی ندهای قریش آشکار شده אست گرد هم آمد هستند و אسالم در تیره

אز د که بر مبنای آن نباید به آنها زن دאد و אز آنها زن گرفت و به آنان چیزی نفروخت و نمطلب بنویس بنی
 کعبه برאی روندر د عهد و میثاق بستند وو بر آن  ندאی نوشت سپس آن رא در صحیفه. چیزی نخریدאیشان 

  ٢٧٩».אطمینان خود آویختند

                                                 

 .۳۱، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی .٢٧٨

هنگامی «: سعد نیز نزدیک به אین مضمون رא آورده אست אبن. ۳۳۴، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۳۷۵، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر .٢٧٩
طالب و یارאنش و אکرאم آنان رسید אین אمر بر آنان گرאن آمد و بر  ب نجاشی با جعفر بن אبیکه به قریش خبر برخورد مناس
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مسلمانان با تدאبیر رسول  یاستهای مختلف آنان، به ویژه شکنجۀس دیدند سرאن قریش که אز سویی می
گسترش אسالم آید بلکه  تنها خللی در کار دعوت پدید نمی  شود و نه خنثی می ،)صلی אهللا علیه و آله(خدא 
אی با آزאدی  با قرאر گرفتن در موقعیت حمایت قبیله) صلی אهللا علیه و آله(אز سوی دیگر پیامبر אسالم  یابد و می

دهد بر آن شدند تا با تحت فشار قرאر دאدن خویشان و حامیان آن حضرت  و אطمینان به کار خود אدאمه می
یم کنند و رא به آنها تسل)  علیه و آلهصلی אهللا(هاشم برאی بقای خود پیامبر  عرصه رא چنان تنگ کنند که یا بنی

  .אین حمایت نابود شوند یا همۀ آنان به دلیل

 که قریش در حاکی אز آن אست ،همانند نقل یعقوبی ،هاشم بیشتر روאیات مختلف مربوط به تحریم بنی
ل آن حضرت خوאستند تا دیۀ قتبه هر قیمت بود؛ حتی אز אبوطالب ) صلی אهللا علیه و آله(صدد قتل رسول خدא 

  ٢٨٠.قریشی אو رא به قتل رساند برאبر دریافت کند و فردی غیر رא دو

אو حامیان و خویشان  و) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אسالم  با אجرאی אین سیاست خطرناک قریش بنابرאین
  :با تهدیدאت زیر موאجه بودند

  ؛אی که قاتل شناخته نشود گونهبه ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  زی شدۀری خطر قتل برنامه. ۱

روحی و  ،مادی تهایجانبه که خسار های همههاشم به سبب تحریم بنی مختل شدن زندگانی روزمرۀ. ۲
  .روאنی برאی آنان در پی دאشت

  طالب زندگی در شعب אبی

אین خوאست تا برאی مقابله با  ٢٨١هاشم אز بنی) آله  صلی אهللا علیه و(دید رسول אکرم  אبوطالب با صالح
  که به نام אو معروف بود گرد هم جمع شوند تا אز رسول خدא  ٢٨٢و در شِعْبی وندتوطئه همگی אز مکه خارج ش

بر آنان یکسان باشد و یک سرنوشت  ستد فشار وאرد و تحریم دאد نیز باحفاظت کنند و ) صلی אهللا علیه و آله(
  .دאشته باشند

                                                                                                                                            

هاشم در  و אصحابش خشم گرفتند و بر قتل آن حضرت אتفاق کردند و پیمانی بر ضد بنی) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
 ).۲۰۸، ص ۱، ج قات אلکبریאلطب. (»خصوص ممنوعیت אزدوאج و خرید و فروش و آمیزش با آنها نوشتند

אلدرر فی אختصار אلمغازی و : به نقل אز ۲۹۸، ص ۱، ج )سیرۀ رسول خدא ـ صلی אهللا علیه و آله ـ(تاریخ سیاسی אسالم  .٢٨٠
 .۲۷، ص אلسیر

لیه و صلی אهللا ع(مُطّلب بن عبدمناف هم، كه אز خویشان رسول خدא  هاشم، بنی در برخی روאیات آمده אست که عالوه بر بنی. ٢٨١
  .طالب درآمدند هاشم به شعب אبی بودند، تحریم شدند و آنها نیز همرאه با بنی) آله

. گوید ها و وאدیهای کوچکی אست که عرب به آن شعب می الی آنها دאمنه مکه شهری אست با کوههای فرאوאن که در البه. ٢٨٢
ن شعبها سکونت دאشتند؛ لذא هر شعبی رא به نام طوאیف مختلف ساکن در مکه هر کدאم در یکی אز אی. مکه مملو אز شعب אست

یوسف معروف بوده אست و گویا در عصر  طالب معرفی شده در آغاز به شعب אبی آنچه به نام شعب אبی. شناختند آن طایفه می
) معلیه אلسال( شعب علیهاشم خوאنده شده אست و در حال حاضر با نام  طالب نام گرفته و بعدها شعب بنی بعثت شعب אبی
عامر قرאر دאرد و فاصلۀ تقریبی آن با کعبه بین  אین شعب در شرق کعبۀ معظم، در میان کوه אبوقبیس و شعب אبن. شهرت دאرد

: به نقل אز ۲۹۸، ص ۱، ج )سیرۀ رسول خدא ـ صلی אهللا علیه و آله ـ(تاریخ سیاسی אسالم . دویست تا سیصد متر אست
معجم یاقوت حموی، : ؛ نیز نگاه کنید به)۱۶۸، ص אلنبویه ةلم אلجغرאفیة فی אلسیرمعجم אلمعاذیل عنوאن شعب و  مکه אخبار
  .یوسف شعب אبی، ذیل وאژۀ ۳، ج אلبلدאن
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درخوאست אبوطالب رא پذیرفتند و همگی  ـ ن عبدאلمطلببه جز אبولهب و אبوسفیان بن حارث بـ هاشم  بنی
بوده ) صلی אهللا علیه و آله(هاشم به شعب سال ششم یا هفتم بعثت رسول خدא  ورود بنی. دאخل شعب شدند

آن حضرت رא در  هاشب) صلی אهللا علیه و آله(אبوطالب برאی جلوگیری אز سوء قصد به جان رسول אکرم . אست
  .بیارאمد) صلی אهللا علیه و آله(دאد تا در بستر پیامبر  دستور می) علیه אلسالم(د و یا به علی خوאبانی بستر خود می

پس אز هاشم دאشتند  آنچه بنی .هاشم و حضور آنان در شعب دو یا سه سال به طول אنجامید تحریم بنی
ن در شعب هزینه نیازهای ساکنا برאی تهیۀ) علیها אلسالم(ت خدیجه ثروت حضر یمصرف گشت و تماممدتی 
، زیرא به جز در موسم حج و عمره ـ گذشت شدگان به سختی و محنت می אز آن پس کار محصور. شد
خارج شوند و در غیر אز אین دو ماه جز پنهانی و با دشوאری فرאوאن  بتوאنستند אز شع نمی ـ حجه و رجبאل ذی

که אز دید  ،אین אمر. شد אز بیرون شعب شنیده می کودکان جا رسید که آه و نالۀکار بدאن. رسید چیزی به آنها نمی
آذوقه بر  ها ی برده بودند، بر آن دאشت تا شبکه بویی אز جوאنمرد ،ناظرאن قریشی مخفی نبود، برخی אز آنان رא

بن حارث،  رضْאبوجهل، عاص بن وאئل، نَ. د تا به دאخل آن رودند و در نزدیکی شعب شتر رא رها کننشتر خود نه
هاشم در شعب  אز سرאن مشرکان قریش مرאقب بودند تا אز رسیدن خوאروبار به بنی مُعیط אبیبن  ةقبو عُ

برאی אمدאدرسانی به شعب ) علیها אلسالم(خدیجه  زאدۀبرאدر ،زאمبن حِیک بار هنگامی که حکیم . جلوگیری کنند
  .د کشیدرو شد و کار به زد و خور هب کرد با آگاهی و ممانعت אبوجهل رو آذوقه حمل می

موجب  ،کرد رא تهدید می) صلی אهللا علیه و آله(ی که جان رسول خدא هایهاشم و خطر چند تحریم بنیهر 
در شعب אقامت ورزد، ولی مانع تدאوم کار دعوت و تبلیغ אسالم نشد؛ ) صلی אهللا علیه و آله(شد تا رسول خدא 

אز شعب  ،توאنستند متعرض אو شوند که مشرکان نمی ،حجه و رجبאل ی حرאم ذیهازیرא آن حضرت در ماه
دאشت و آنها رא به حمایت خود  آمدند عرضه می لی که به زیارت مییآمد و دعوت خویش رא بر قبا بیرون می
  .کرد دعوت می

  شكست تحریم

هاشم אعم אز  بنی جانبۀ خود و حمایت همهאز دعوت ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  نکردن نشینی عقب
و وאرد شدن فشار تحریم بر زنان و کودکان موجب گشت که  آن به رغم همۀ تحریمها کمسلمان و مشر

خوאستند به شکست خود אعترאف کنند و  ند، אما نمیونتیجه بودن אین سیاست وאقف ش سرאن قریش به بی
  .دאنستند چه باید کنند نمی

 نه رא مأمور خوردن صحیفۀوند موریاسرאنجام فرج حاصل شد، جبرئیل بر پیامبر نازل گشت و گفت خدא
אبوطالب همرאه . آن حضرت عمویش رא אز אین خبر آگاه کرد. کرده אست ـ به جز آنجا که نام خدא دאردـ قریش 

سرאن قریش نیز فرאهم شدند و به . و در کنار کعبه نشستند ندهاشم אز شعب بیرون آمد با رسول خدא و بنی
نزدیک ) قریش(و به قوم خود  که عهد خویشاوندی رא به یاد آوری آیا زمان آن نرسیده אست« :אبوطالب گفتند

اورید تا شاید فرجی و رאهی صحیفه رא بی« :אبوطالب گفت» אت رא رها کنی؟ برאدرزאدهدربارۀ شوی و سرسختی 
. آوردند صحیفه رא در حالی که همچنان مهرها بر آن بود. »مهری بیابیم رحم و کنار گذאشتن بی در صلۀ

אز ) صلی אهللا علیه و آله(محمد «: گفت س אز آنکه بر دست نخوردن عهدنامۀ قریش אعترאف گرفتپאبوطالب 
خورده  هخدא موریانه رא فرستاده و هر آنچه رא غیر نام خدא در صحیفه بود«: گوید سوی پروردگارش به من می

. »کنیم دאریم و کاری نمی میאز אو دست بر«: سرאن قریش گفتند» ؟کنید چه می ،و دیدیدگאگر אو رא رאست. אست
אنصاف «: گفتند. »دیکنم تا به قتل رسان من هم אگر سخن אو دروغ بود אو رא تسلیم شما می«: طالب گفتאبو
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د و دیدند موریانه جز آنجا رא که نام خدא بوده خورده رא شکستنگاه مهرهای صحیفه  آن. »دאدی و خوب گفتی
در آن روز . אیم ودها در تکذیب אو هرگز مانند אین زمان جدی نبאین جز سحر نیست و م: قریش گفتند. אست

אز شعب ) صلی אهللا علیه و آله(با دیدن אین معجزه אسالم آوردند و خویشان و حامیان رسول خدא مردم بسیاری 
  ٢٨٣.آمدند و دیگر به آن بازنگشتنددر

د بزرگانی אز قریش אز جمله ش صحیفه گشوده و آن معجزه دیده به نقلی پس אز آنکه به پیشنهاد אبوطالب
א به سبب آنچه אمیه دیگر سرאن قوم ر بن אبی یرهَسود، אبوאلبَخْتَری بن هشام، و زُبن אأل ةزَمْعَ م بن عَدِی،طعِمُ

دאدند تا به و فرمان  ندلب رفتطَّمُ هاشم و بنی و به سوی بنی ند، سالح برگرفتندسرزنش نمود هاشم کردند با بنی
هاشم رא  دאنستند که آن بزرگان بنی هنگامی که قریش چنین دیدند. شتندگردند و آنها نیز بازگزهای خود با خانه

صلی אهللا (هاشم و حامیان رسول خدא  خروج بنی. آید نمیند و آنها نیز کاری אز دستشان برگذאر بدیشان وאنمی
  ٢٨٤.אز شعب در سال دهم بعثت بود) علیه و آله

و خویشان آن ) صلی אهللا علیه و آله(אهللا  ریش با אستقامت رسولبدین ترتیب אین سیاست خطرناک ق
  .خویش بازگشتند ربلند و سرאفرאز به خانه و کاشانۀحضرت ناکام ماند و آنان س

یعنی حضور در ـ پیامد آن  و با عنایت به آنچه پیرאمون سیاست تحریم آمده وאضح אست که אین سیاست
و دیگر ) عموزאدگان آنها(لب طّمُ هاشم و به نقلی بنی شامل بنیـ تنها ب و تحمل رنج و شدאئد بعدی عش
  :عتزلیسکافی مُאِ به گفتۀ. مانان رא دربرنگرفتمسل

אش  אبوبکر با خانوאده هاشم در شعب بودند با دیگر بنی) علیه אلسالم(در آن حال که علی 
  ٢٨٥.برد ه سر میدر آرאمش و אمنیت ب

  )אهللا علیه و آله صلی(توطئۀ قتل رسول خدא : مرحلۀ هشتم

هاشم אز شعب نگذشته  و بنی) صلی אهللا علیه و آله(هنوز بیش אز دو ماه אز خروج سرאفرאزאنۀ پیامبر אکرم 
بود که دو حادثۀ تلخ و دردناک برאی آن حضرت روی دאد و آن رحلت אبوطالب و سپس به فاصلۀ سه روز بعد 

אبوطالب بیش אز هشتاد سال دאشت و خدیجه . بعثت بوددر ماه رمضان سال دهم ) علیها אلسالم(رحلت خدیجه 
آن . مصیبتی بزرگ بود) صلی אهللا علیه و آله(درگذشت אین دو پشتوאنۀ رسول خدא . ساله بود ۶۵هنگام وفات 

  .»تا روزی که אبوطالب درگذشت دست قریش אز آزאر من کوتاه بود«: حضرت دربارۀ אبوطالب فرمود

خدیجه پشتوאنۀ دאخلی . دو پشتوאنۀ بزرگ خود رא אز دست دאد)  علیه و آلهصلی אهللا(در حقیقت رسول خدא 
  :אسحاق به گفتۀ אبن. و אبوطالب پشتوאنۀ بیرونی آن حضرت بود

خدیجه پناه و سنگ رאستی برאی אسالم و אبوطالب یاور و محافظ رسول خدא 
هنگامی که . یبانش بوددر אمر دین و بازدאرندۀ مشرکان אز אو و پشت) علیه و آله אهللا صلی(

آزאر و אذیت ) صلی אهللا علیه و آله(אبوطالب درگذشت قریش جرئت یافت تا به پیامبر 

                                                 

ـ  ۱۷، ص ۲و ج  ۳۷۵ـ  ۳۸۰، ص ۱، ج אلنبویه ةאلسیر: و مقایسه کنید با ۳۲و  ۳۱، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی: نگاه کنید به .٢٨٣
 .۵۹ـ  ۶۲، ص ۲، ج אلکامل؛ ۳۴۱ـ  ۳۴۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۰۸ـ  ۲۱۰، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۴

 .۲۱۰، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری .٢٨٤

 .۸۸، ص אلمعیار و אلموאزنه: ؛ به نقل אز۳۰۰، ص ۱، ج )אهللا ـ صلی אهللا علیه و آله ـ سیرۀ رسول(تاریخ سیاسی אسالم  .٢٨٥
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رساند؛ تا آنجا که سفیهی אز قریش بر سر رאه آن حضرت אیستاد و خاک بر سر אو 
  ٢٨٦.ریخت

  سفر به طائف

بر درماندگی در برאبر منطق دید كه אشرאف قریش، אفزون  אز سویی می) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
אند؛ لذא אز آنها ناאمید شده  آورند، بلکه به دشمنی و آزאر و אذیت با אو برخاسته אسالم، نه تنها با لجاجت אسالم نمی

پس در پی آن برآمد تا אسالم رא به . بود و אز سوی دیگر אبوطالب، حامی بزرگ خود رא אز دست دאده بود
د و در صورت אیمان آوردن آنها با هجرت به سوی آنان پایگاهی برאی نشر و مردمانی غیر قریشی عرضه كن

گسترش אسالم بیابد؛ אز אین رو به شهر طائف رفت تا قبیلۀ ثَقیف رא، که אکثریت مردم آن شهر رא تشکیل 
ائف با در ط) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . دאدند و حاکمیت آن رא به دست دאشتند، به אسالم دعوت کند می

کردند،  سه برאدر به نامهای عبدِیالَیْل، مسعود و حبیب، پسرאن عمرو بن عُمیر ثَقفی، که مشترکاً شهر رא אدאره می
پیامبر אکرم . دیدאر نمود و آنان رא به אسالم فرא خوאند، אما آنان با تندی و جسارت دعوت آن حضرت رא رد کردند

ناאمید شده بود، درخوאست کرد دیدאر و دعوت אو رא کتمان کنند تا قریش ، که אز آنان نیز )صلی אهللا علیه و آله(
بارאن אو  گویی و سنگ بیشتر گستاخ نشود، אما آنان برخالف אین درخوאست سفیهان و بردگان رא به دشنام

  ٢٨٧.وאدאشتند؛ پس آن حضرت بعد אز ده روز אقامت در طائف با پاهای مجروح אز آن شهر به سوی مکه بازگشت

אز طائف و رد آن אز سوی قبیلۀ ) صلی אهللا علیه و آله(آنجا که قریشیان متوجه אستمدאد رسول خدא  אز
ثَقیف شده بودند و نیز آن حضرت به سبب ندאشتن یاور بانفوذی چون אبوطالب هنگام ورود به مکه با خطر 

س بن شَریق و سُهیل بن אَخنَ. جدی موאجه بود بیرون مکه אز سه تن אز سرشناسان شهر درخوאست جوאر کرد
عَمرو که درخوאست آن حضرت رא نپذیرفتند و مُطعَم بن عَدِی که درخوאست אیشان رא אجابت کرد و در حالی 

  ٢٨٨.که سالح خویش رא برگرفته بود با پسرאن و برאدرزאدگانش آن حضرت رא همرאهی کردند و به مکه آوردند

אز سه تن אز بزرگان قریش باید گفت אین אمر ) یه و آلهصلى אهللا عل(رسول خدא » جوאر«دربارۀ درخوאست 
  :אز دو حالت خارج نیست

در برخی منابع אصلی تاریخ אسالم، چون ) صلى אهللا علیه و آله(دאستان جوאر خوאستن رسول خدא  .۱
نیق آمده אست شاید بتوאن گفت وجود אین خبر در אین منابع مانند دאستان غرא طبری تاریخو  אلکبری אلطبقات

سعد، طبری و دیگرאن یا بدون بررسی و یا به نقل אز رאویان ضعیف  و شق אلصدر אز مجعوالتی אست که אبن
  .پایه אست אند و אز אین رو دאستان אز אساس بی آورده

  :شود در صورت صحت متن و مقبول بودن سند پرسشهای زیر مطرح می .۲

که در جوאر ولید بن مُغِیره، یکی אز بزرگان  تربیت شدگان مکتب אسالم چون عثمان بن مَظعون) אلف
کرد אز جوאر وی خارج شد و گفت که  قریش، بود با وجود אینکه אین همجوאری آزאر و شکنجه رא אز אو دور می

                                                 

  .۶۳، ص ۲، ج אلکامل؛ ۳۴۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۵۷، ص ۲، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر .٢٨٦

 .۳۴۴ـ  ۳۴۶، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۶۰ـ  ۶۳، ص ۲، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر .٢٨٧

 .۲۱۲، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری؛ نیز ۳۴۷، ص ۲، ج تاریخ طبری: ک.ر .٢٨٨
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توאن  حال چگونه می. گونه نیز شد خوאهد در جوאر خدא باشد، אگر چه در אین رאه آسیب ببیند، چه אینکه אین می
  .خود אز مشرکان درخوאست جوאر کند) صلى אهللا علیه و آله( پذیرفت رسول خدא

و دیگر ) صلى אهللا علیه و آله(אگرچه אبوطالب אز دنیا رفته אست ولی عموهای دیگر رسول خدא ) ب
خویشان אو که با آن حضرت سختیهای شعب رא تحمل کرده و אز حمایتش دست برندאشتند زنده هستند آیا 

توאنست آنها رא خبرکند و به همرאه آنان وאرد مکه شود تا قریش به آن  نمی) و آله صلى אهللا علیه(رسول خدא 
  .حضرت آسیب نرساند

به فرض صحت روאیت אوالً در مکه سابقه دאشت کسی که جانش در خطر بود و : در پاسخ باید گفت
قل مربوط به مهاجرאن برאی نمونه در ن. خوאست وאرد شهر شود אز یکی אز بزرگان قریش درخوאست جوאر کند می

به حبشه آمده אست که مهاجرאن مرحلۀ אول در پی شنیدن خبر אسالم آوردن قریش بازگشتند و بیرون مکه אز 
صحیح نبودن אین خبر آگاه شدند آنگاه هر یک تحت جوאر یکی אز سرאن مکه وאرد شهر شدند پس رسول خدא 

  .رده אستهم مطابق אین سنت رאیج عمل ک) صلى אهللا علیه و آله(

אی که تا אو در  بردند به گونه ثانیاً جایگاه و شأن אبوطالب در میان قریش بسیار باال بود و אز אو حساب می
رא پیدא نکرد آنچه مسلم אست پس אز ) صلى אهللا علیه و آله(  قید حیات بود کسی جرئت تعرض به رسول خدא

چون حمزه و عباس به آن ) لى אهللا علیه و آلهص(אبوطالب قریش با وجود حضور خویشاوندאن پیامبر אکرم 
توאنستند مانند אبوطالب عمل کنند چه אینکه جایگاه و شأن אو رא  شدند و آنها نیز نمی حضرت متعرض می

هاشم مدد گیرد، تأثیری ندאشت  خوאست אز میان بنی می) صلى אهللا علیه و آله(بنابرאین אگر رسول خدא . ندאشتند
کرد אز אین رو آن حضرت אز سرאن قریش جوאر گرفت تا بدخوאهانش نتوאنند به אو  میو قریش کار خود رא 

  .تعرض کنند

  هجرت به یثرب

. به زودی فرجی حاصل شد و زمینۀ مهاجرت مسلمانان و یافتن پایگاهی مطمئن برאی אسالم فرאهم شد
ـ که در سخن אز هجرت در پی آشنایی مردم یثرب با אسالم و مسلمان شدن بسیاری אز بزرگان آن شهر 

) صلی אهللا علیه و آله(به آن خوאهیم پردאخت ـ و دعوت آنان אز پیامبر אکرم ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
صلی אهللا علیه (رسول خدא . گیری خود אفزودند برאی هجرت به یثرب قریشیان אز אین אمر آگاه شدند و به سخت

مسلمانان گروه  ٢٨٩.ار یثرب شوند و نزد برאدرאن אنصاری خود ساکن گردندنیز مسلمانان رא فرمود تا رهسپ) و آله
در אنتظار אجازۀ پروردگار خود برאی مهاجرت ) صلی אهللا علیه و آله(گروه به مدینه هجرت کردند و رسول خدא 

  ٢٩٠.بعثت آغاز شد ۱۳אلحجه سال  هجرت مسلمانان به مدینه אز ذی. به یثرب باقی ماند

אی کمتر אز سه ماه  بعثت به אنجام رسید در فاصله ۱۳אلحجه سال  م یثرب در ذیچون بیعت دوم مرد
سرאن قریش كه دאنستند یثرب . به سوی یثرب رهسپار شدند) صلی אهللا علیه و آله(بیشتر אصحاب رسول خدא 

م آن برאی و یارאن אو در آمده אست و مرد) صلی אهللا علیه و آله(به صورت پایگاه و پناهگاهی برאی رسول خدא 
بیمناک شدند و برאی ) صلی אهللا علیه و آله(אند אز هجرت رسول خدא  جنگیدن با دشمنان آن حضرت آماده

                                                 

 .۱۱۱، ص ۲، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر .٢٨٩

 .۲۰۲، ص تاریخ پیامبر אسالم .٢٩٠
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شمار . فرאهم گشتند و به مشورت پردאختند ٢٩١»אلندوه دאر«بعثت در  ۱۴جلوگیری אز آن در آخر صفر سال 
  ٢٩٢.אند نفر نوشته ۱۰۰تا  ۱۵کنندگان در אین مجلس رא אز  شرکت

رא در آهن و زندאنی کنند و در رא بر אو ) صلی אهللا علیه و آله(ین جمع پیشنهاد شد که رسول خدא در א
پیشنهاد مزبور با אین אیرאد . نگشایند تا همانند زُهَیر و نابِغه، شاعرאنی كه با آنها چنین شده بود مرگش فرא رسد

بسا که یکپارچه بر شما  رسد و چه אو میرد شد که در صورت زندאنی کردن آن حضرت خبر باالخره به אصحاب 
  .هجوم آورند و אو رא نجات دهند و بر شما پیروز شوند

شود و אنس  پیشنهاد دیگر אین بود که אو رא אز مکه אخرאج کنند و چون در آنجا نباشد وضع مکه אصالح می
אفتد  رود و برאیش چه אتفاقی می گردد و دیگر אز אینکه אو کجا می و אلفتی که میان مردم بود به حال אول باز می

  .گردیم شود و אز אو آسوده می باکی ندאریم؛ زیرא אز ما دور می

سخنی و  אی אز عرب گذر کند با خوش پیشنهاد دوم نیز با אین אستدالل که אو אگر אخرאج شود بر هر طایفه
آورد و  ی آنان به شما حمله میکند و به یار شود و آنها رא پیرو خویش می شیرینی گفتار خود بر دلها چیره می

  .کند پذیرفته نشد شما رא مغلوب می

دאر و شریف در میان  אز هر قبیله جوאنی شجاع، نسب«: سرאنجام پیشنهاد אبوجهل تصویب شد که گفت
دهیم تا بر אو بتازند و هر کدאم ضربتی به وی وאرد کنند تا  אی می قومش برگزینیم و به هر یک شمشیر برنده

شود و  אگر چنین کنیم، خون אو در میان همۀ قبایل پرאکنده می. د و همه אز אو آسوده گردیمکشته شو
توאنند با همۀ قبائل وאرد جنگ شوند و به ناچار به گرفتن دیۀ אو تن خوאهند دאد و ما نیز  نمی ٢٩٣عبدِمَناف بنی
  ٢٩٤.دپس אز آنکه همۀ حاضرאن بر אین رأی متفق شدند پرאکنده گردیدن. پردאزیم می

ریزی به منظور אجرאی آن جبرئیل بر آن  و برنامه) صلی אهللا علیه و آله(در پی طرح توطئۀ قتل رسول خدא 
رسول . حضرت فرود آمد و ضمن آگاه ساختن אو אز توطئۀ قریش فرمان هجرت رא אز سوی خدאوند אبالغ کرد

تا در بستر אو بخوאبد و بُرد آن حضرت رא  فرمود) علیه אلسالم(طالب  به علی بن אبی) صلی אهللا علیه و آله(خدא 
  .بر بدن و صورت خود کشد

                                                 

؛ قصی بن کالب و אقدאمات )صلی אهللا علیه وآله(ساز رسول خدא  אجدאد مهم و تاریخ«به مبحث אلندوه نگاه کنید  در مورد دאر. ٢٩١
  .»אو

 .۲۱۲همان، ص  .٢٩٢

رسانند؛  هایی אست كه نسبت به אو می و تیره) صلی אهللا علیه و آله(عبدمناف نوאدگان جد سوم رسول אكرم  منظور אز بنی. ٢٩٣
  .אمیه مطلب و بنی هاشم و بنی بنی: مانند

אسحاق در אین روאیت آورده אست که شیطان به سیمای پیرمردی אز אهل  ، אبن۱۲۴ـ  ۱۲۶، ص ۲، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر .٢٩٤
چنین אمری . אلندوه حاضر شد و אو بود که دو پیشنهاد رא رد کرد و پیشنهاد אبوجهل رא به تصویب رساند نَجد در جلسۀ دאر
مانۀ سرאن قریش بوده אست و هر کسی حق ورود ندאشته אست؛ پس چگونه پیری رسد؛ چرא که جلسۀ محر معقول به نظر نمی

و برאی . گردد می کند و باز ناشناس و غریبه אز بیابان نجد به אین جلسه درآید و نبض آن رא به دست گیرد و همه رא توجیه می
 !هیچ کس مورد سؤאل نباشد که وی که بود، אز کجا آمد و به کجا رفت؟
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بعثت ـ خانۀ رسول خدא  ۱۴אز سوی دیگر قریش بنا بر تصمیم خود آن شب ـ شب אول ربیع אالول سال 
هنگامی که . گاه حمله برند رא محاصره کردند و منتظر ماندند تا אو به خوאب رود تا آن) صلی אهللا علیه و آله(
  :ش بر در خانۀ آن حضرت گرد آمده بودند אبوجهل گفتقری

کند که אگر אز אو پیروی کنید، پادشاه عرب و عجم خوאهید شد و پس אز  محمد گمان می
شوید و برאی شما بهشتی همچون باغهای אردن در نظر گرفته  مرگ برאنگیخته می

در آتشی که برאی کشد و پس אز مرگ  خوאهد شد؛ אگر چنین نکنید، کسانی رא אز شما می
  .شما آماده אست خوאهید سوخت

آری «: אز خانه بیرون آمد و مشتی خاک برگرفت و فرمود) صلی אهللا علیه و آله(در אین حال رسول خدא 
آن حضرت خاک رא بر سر آنها پاشید و در حالی که אین آیات . گویم و تو هم یکی אز آنها هستی من چنین می
... لْقُرآنِ אلْحَکیم إنَّکَ لَمِنَ אلْمُرْسَلینَ عَلَی صِرאطٍ مستقیمٍ تَنزیلُ אلعَزیزِ אلحَکیمِ یس وَ א﴿: کرد رא تالوت می

مشرکان هنوز به بُرد . אز میان آنها گذشت بدون آنکه مشرکان אو رא ببینند ٢٩٥﴾فَأغْشَیْناهُم فَهُم ال یُبْصِرونَ
تند که אو در زیر آن خوאبیده אست تا אینکه کسی آمد و کردند و یقین دאش نگاه می) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
به خدא سوگند محمد رאه خود رא پیش گرفت و رفت، אما آنها همچنان به خانۀ رسول خدא : گفت

  .به خدא سوگند محمد خوאبیده و بُرد رא بر خود کشیده אست: گفتند کشیدند و می سر می) وآله علیه אهللا صلی(

אز بستر پیامبر ) אلسالم علیه(دند تا אینکه صبح شد و علی ه بومشرکان همچنان در אشتبا
برخاست و آنان دאنستند که نقشۀ آنها بر هم خورده אست و آن کسی که آنها رא خبر ) وآله علیه אهللا صلی(
  ٢٩٦.گفت دאد رאست می می

 ةگ رفت، لیلبر جای پیامبر آرمید و به אستقبال خطر مر) علیه אلسالم(شبی رא که אمیرאلمؤمنین علی 
مِنَ אلنَّاسِ مَنْ وَ﴿: در אین شب אین آیه نازل شد) علیه אلسالم(دربارۀ فدאکاری אمیرאلمؤمنین . אند אلمَبیت خوאنده

  ٢٩٧.﴾فٌ بِالْعِبادِئُونَفْسَهُ אبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ אللَّهِ وَ אللَّهُ رَ ییَشْرِ

و دعوت ) صلی אهللا علیه و آله(امبر אکرم ترین سیاست قریش در برאبر پی بدین ترتیب آخرین و خطرناک
אسالمی، یعنی توطئۀ قتل آن حضرت، به لطف و عنایت خدאوند ناکام ماند و با هجرت رسول خدא 

  .به یثرب دیگر دست آنان אز سر مسلمانان کوتاه گردید) علیه وآله אهللا صلی(

                                                 

  .۱ـ  ۹/ یس .٢٩٥

 .۲۲۷، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۲۶، ص ۲، ج אلنبویه ةאلسیر: ک.ر .٢٩٦

  .۲۰۷/ بقره .٢٩٧
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  درس אهدאف

 تبیین نحوۀ آشنایی مردم یثرب با دعوت אسالمی؛ 
 به یثرب؛) صلی אهللا علیه و آله(آشنایی با هجرت رسول خدא  
  .آشنایی با אقدאمات مهم آن حضرت در سال אول هجرت 

  درآمد

ومت אسالمی تا کح یلکدر مدینه و تش) صلی אهللا علیه وآله(درس سخن אز دورאن رسالت پیامبر در אین 
بنابرאین باید در آغاز مقدمات هجرت پیامبر . رحلت و پایان رسالت آن حضرت به میان خوאهد آمد

با . ر گیردو אستقرאر در مدینه و نخستین אقدאمات آن حضرت مورد بحث و بررسی قرא )علیه وآله אهللا صلی(
مختصری  الزم אستبه سوی یثرب صورت گرفته  )صلی אهللا علیه وآله(ه هجرت رسول خدא کتوجه به אین

אین شهر دאرאی אکثریتی عرب . شود سخن گفتهیب جمعیتی آن کپیرאمون یثرب אز نظر وضع אجتماعی و تر
دیگر در جنگ و کقابتها אز دیرباز با یالت و رکאی אز مش ه به سبب پارهک אوس بودج و رَزْخَ ۀمتشکل אز دو قبیل

 .پایان یافته بود )صلی אهللا علیه وآله( پیامبرمی پیش אز هجرت ، کعاثجنگ بُ  ،آخرین جنگ آنها. ستیز بودند
ثریت کنار אکدر . ندی رسیدپیروز به ه نسبت به خزرجیها در אقلیت بودندکها با وجود אین یאوسدر אین جنگ 

آنان نیز . ظه بودندیْرَقُ ضیر و بنینَ قاع، بنینُیْقِ نیب אز سه تیرۀ بَکه مرکزیستند  ی میعرب אقلیت نیرومند یهود
پیمان شده و گاه در درگیریهای آنها وאرد  אوس و خزرج همبه سبب وجود אختالف میان خود با یکی אز 

که با توجه به אینهر مردم אین ش .بود آرאم ناه אشاره شد شهری کبنابرאین یثرب به سبب وضعیتی  ؛شدند می
  .م شودکعاث به تازگی پایان یافته بود در אنتظار فرجی بودند تا در אین شهر آرאمش حاجنگ بُ

  آشنایی مردم یثرب با دعوت אسالمی
 אوس قبیلۀ رد شخصی אزکآشنایی پیدא  پیامبره با دعوت کس אز مردم یثرب کنقل تاریخ نخستین بنا بر 
سخنان حضرت رא   ،رده و با رسول خدא آشنا شدکه سفر که در موسم حج به مکد ت بوبن صامِ د به نام سُوَی

ه سوید بر کسان אو، معتقد بودند ک .شته شدکعاث شنید آن رא پسندید و به سوی یثرب بازگشت و در جنگ ُب
  .ین אسالم אز دنیا رفتیآ

 گرفتن אز کمکا هیئتی برאی ه همرאه بکخزرج  لۀאز قبی عاذبن مَ یاسِאَدومین شخص جوאنی بود به نام 
ه سخنان پیامبر کهنگامی  نیزאین فرد  .به אین شهر آمده بودند אوسه در رویارویی با کمردم م

אما  ،قرאر گرفت و دعوت حضرت رא پذیرفتتأثیر رא شنید و با دعوت אیشان آشنا شد تحت  )وآله علیه אهللا صلی(
رد ما برאی چنین אمری به کپاشید و عنوאن  کصورت אو خا که به تا آنجا شد روبروאعترאض سرپرست هیئت  با
  ٢٩٨.نیز אندکی پس אز بازگشت אز مکه در حال مسلمانی אز دنیا رفتوی  .אیم ه نیامدهکم
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در موسم بودند که خزرج  دو شخصیت برجسته אز قبیلۀ وאنِ بنِ عَبدِ قِیْسکذَعَد بن زُرאره و فردی به نام אَسْ
کی אز شخصیتهای سفیان ـ یאبوهمسر  ،پدر هند ،بیعهد بن زرאره دوست عُتبَة بن رَه آمدند אسعکعمره به م
 ۀمنطق« :گفت عتبه. در مقابله و جنگ با אوس شد قریش کمکه ـ بود و بر אو وאرد شد و خوאهان کم برجستۀ

 شما«: گفت אسعد بن زرאره .»رسیم دچار گرفتاری هستیم که به کار دیگر نمی ما چنان ما אز شما دور אست و
فردی אز میان ما «: عتبه گفت »هستید؟ אی ید دچار چه گرفتاریکن زندگی مینار حرم אمن אلهی کدر  که

و دشنام گرفته و جوאنان ما  ندאخته و خدאیان ما رא به אستهزאو میان ما אختالف א که مدعی رسالت אستبرخاسته 
אهللا بن عبدאلمطلب אست که אو پسر عبد«: عتبه گفت »ز شما אست؟آیا אو א«: אسعد پرسید ».رא فاسد کرده אست

  .»، אما אز نظر خانوאدگی אز همۀ ما برتر אستدر حد میانهאز لحاظ شرאفت 

کند و به  אسعد و ذکوאن همانند دیگر مردم یثرب אز یهودیان شنیده بودند که پیامبری در مکه ظهور می
אو אکنون «: دאز عتبه پرسیאسعد لذא  عرب خوאهیم جنگید؛ برאی אو با شمایثرب خوאهد آمد و گفته بودند که ما 

 و برد به سر می شعبکسان خویش در  אکنون در حجر אسماعیل אست؛ چون با هم«: عتبه گفت» کجا אست؟
ه تو رא دچار سحر خود که אو ساحری אست کرو شوی  همبادא با وی روب. شود אز آنجا خارج می موسمفقط در 

عتبه  ».خدא رא طوאف کنم که آمدم و به ناگزیر باید خانۀאم و به م من אحرאم عمره بسته«: אسعد گفت ».ندک می
  .»ه دچار سحر אو نشوی در گوش خود پنبه بگذאرکبرאی אین« :گفت

هاشم در حجر  در همان حال پیامبر با گروهی אز بنیאلحرאم شد و به همرאه ذکوאن وאرد مسجدאسعد 
ه پنبه در کگذشت در حالی  )صلی אهللا علیه وآله( امبرولین دور طوאف אز پیאسعد در א. אسماعیل نشسته بود

چنین خبر مهمی در . تر باشد کنم کسی אز من نادאن گمان نمی«: گوش دאشت در حین طوאف دوم با خود گفت
وش لذא پنبه رא אز گ. »ه باشد و من אز آن آگاه نباشم تا در بازگشت به یثرب به خویشان خود אطالع دهمکم

 .»مکسالم علی« :در پاسخ فرمود پیامبرو  »باحاًصَ عَمَنْأَ«: رفت و به رسم جاهلیت گفت پیامبردرآورد و به نزد 
بر  رא آن حضرت موאردی אز אسالم »کنی؟ تو مردم رא به چه دعوت می ؛אین سخن جدیدی אست«: אسعد گفت

 ما אز مردم سرزمین! پدر و مادرم به قربانت !אی پیامبر خدא«: אسعد فوری אسالم آورد و گفت ٢٩٩.وی عرضه کرد
آشتی א ر אگر خدא به دست تو ما. گسسته אستאوس  ۀمیان ما و برאدرאنمان אز قبیل. خزرج هستیم یلۀیثرب و قب
אنتظار  نایه یهودکאین همان پیامبری אست «: سپس به ذکوאن گفت .»تی بزرگ بر ما خوאهی دאشتدهد منّ

  .אسالم آورد نیزوאن ذک ».شندک ظهور אو رא می

ی אز جوאنان مسلمان برومند رא کمیر یب بن عُمُصعَ نیزردند و حضرت کغ بلّدرخوאست مُ پیامبرאین دو אز 
ر مدینه خبر رسالت وאن در حقیقت دکرد و با تبلیغات مصعب و אقدאمات אسعد و ذکهمرאه آنان به یثرب روאنه 
 شد دیدאر אسعد بن زرאره و ذکوאن بن عبدقیس با پیامبر هنگامیگونه که گفته  همان ٣٠٠پیامبر کامالً منتشر شد

یم به هنگام حصر ه در بحثهای گذشته دیدطور ک همانمحصور بود و  طالب אبیه آن حضرت در شعب کبود 
آید و با توאنست אز شعب بیرون  می ذیحجهتنها در رجب و  )صلی אهللا علیه وآله(خدא  پیامبر هاشم در شعب بنی

چنین موقعیتی با אسالم لذא אین دو تن در  ان به ترویج אسالم و تبلیغات بپردאزد وکمشر اطر אز مقابلۀآسودگی خ
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کات سازی برאی هجرت آن حضرت אز بر توאن گفت آشنایی אهل یثرب با אسالم و زمینه و می آشنا شدند
  .هاشم در شعب بود محاصرۀ بنی

ه دو تن אز آنها کر موسم حج شش تن אز سرאن خزرج ه در سال یازدهم هجرت و دکدر نقلی آمده אست 
) صلی אهللا علیه وآله( پیامبرولی به حضور بۀ אقَو در عَ هه آمدکقیس بودند به م وאن بن عبدکאسعد بن زرאره و ذ

  .همۀ آنها אسالم رא پذیرفتندرد و کאسالم رא به آنها عرضه  )صلی אهللا علیه وآله(یاب شدند و رسول خدא شرف

  ول و دوم در عقبۀ אولیبیعت א

 ها ها خزرجی و دو تن אز آن ه ده تن אز آنکدر موسم حج سال دوאزده بعثت دوאزده نفر אز مردم یثرب 
אسالم آوردند  ،دهنمودیدאر  )صلی אهللا علیه وآله( پیامبرאولی با وجود مقدس  که آمده و در عقبۀبودند به مאوسی 

نند، گرد عمل شنیع کدزدی ن ،نورزند که به خدא شرکها אین بود  نمبنای بیعت آ. ردندکو با آن حضرت بیعت 
نافرمانی رسول خدא  کبه یکدیگر بهتان نزنند و در אمور نی ،شندکزنا نگردند، فرزندאن خود رא ن

غ אسالم در אین بلّخود و مُ مصعب بن عمیر رא به عنوאن نمایندۀ پیامبرقولی بنا بر  .نندکن) وآله علیه אهللا صلی(
  .ردکطع همرאه آنها به مدینه روאنه مق

خدא به  نفر אز אهل یثرب برאی زیارت خانۀ حدود پانصد) ذیحجه(حج در سال سیزده بعثت و در موسم 
ان یثربی همرאه خود و کبه دور אز چشم مشرد که هفتاد و پنج نفر אز آنان و אز جمله دو یا سه تن زن ه آمدنکم

رא  )صلی אهللا علیه وآله( پیامبرردند و همگی دعوت کمالقات  پیامبرאولی با  کان قریش در عقبۀنیز مشر
ه אز زنان و کگونه  ه همانکرد کدر دعوت و بیعت خود شرط  )صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא  .پذیرفتند

ی אز بزرگان یثرب کی ،وررُبَرאء بن مَعْ. حمایت خویش بگیریدسایۀ در  نیزنید مرא ک فرزندאن خود حمایت می
سوگند به خدאیی که تو رא به حق مبعوث کرده אست همانند فرزندאن خود، تو رא «: گفت، اضر در אین صحنهح

حضرت علی  که بعدها אز یارאن برجستۀ ،تَیَّهانאلهیثم بن אبوی دیگر אز بزرگان به نام کی. »ردکیاری خوאهیم 
که ما در یثرب با رد کعرض  امبرپیبه  ،اب אیشان در صفین به شهادت رسیدکشد و در ر )علیه אلسالم(

ه خدאوند به شما قدرت دאد شایسته کآیا موقعی . ه با אسالم آوردن قطع خوאهد شدکپیوندهایی دאریم  نایهودی
پیمان من «: لبخندی زد و فرمود )صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא  .ه باز گردیدکنید و به مکنیست ما رא رها 

با هر کس . شما אز من و من אز شما هستم .من بستگی به אحترאم شما دאرد حرمت و אحترאم .ستא پیمان شما
جمع אنصار حاضر جمع مردم . »جنگ خوאهم کرد کنم و با هر کس در جنگ باشید ید صلح میصلح کن

ه کאیم  پذیریم و آماده ما دعوت شما رא می« :پارچه گفتندکאولی جمع شده بودند ی که در عقبۀمسلمان مدینه 
  ٣٠١.»و دאرאییهای خود رא در رאه شما فدא کنیم و אشرאف و سرشناسان ما نیز در אین رאه کشته شوندאموאل 

 آنها نه خزرجی و سه. »نیدکدوאزده تن رא אز میان خود אنتخاب نموده و به من معرفی « :فرمود پیامبر
نان ت یافتند که پیامبر به آاریخ شهرعنوאن نقیبان אنصار در ت אین عده با .ردندکرא به آن حضرت معرفی אوسی 
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 طور که همان«: و سپس فرمود ٣٠٢.»گذرد باشید شما مسئول و مرאقب آنچه در میان قومتان می«: فرمود
ه در میان کمدی هستید دאر هر پیشا ود بودند شما نیز عهدهضامن قوم خ )علیه אلسالم(حضرت عیسی  حوאریین

به אین ترتیب با تعیین نقبای אنصار آنها رאهی . »ن هستمفیل مسلماناکآید و من هم خود  قوم شما پدید می
  ٣٠٣.شدندمدینه 

ه در کبیعت אول بیعت دوאزده نفری بود  :دو بیعت صورت گرفته אستعقبۀ אولی آنچه ذکر شد در بنا بر 
 بود م بعثتدند و بیعت دوم در سال سیزدهگرد آم )صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא  بعثت در کنار مسال دوאزده

در تاریخ אز אین دو بیعت با دو عنوאن خاص یاد شده . رده و אسالم آوردندکمسلمان با آن حضرت دیدאر  ۷۵ه ک
در حالی  ،به معنای بیعت زنان אست  ءنساאل بیعت . אلنساء خوאنده شده אست  بیعت بیعت אول در عقبه به نام :אست
ه چون در کאین بیعت چنین گفته شده אست  ذאریگ نام در فلسفۀ. ن دوאزده نفر زن نبودندאز آ که هیچ یک

لذא همچون زنان  ؛شرאیط بیعت אینها سخنی אز جنگ و جهاد به میان نیامده و خدאوند אز زنان جهاد نخوאسته
بر آن مبنا بیعت  پیامبره با که زنها موقع فتح مکدند متعهد شאند آنها همان شرאیطی رא  و نیز گفته. ردندک بیعت
  ٣٠٤.کردند

رب در دفاع، جهاد و ه אهل یثکتعهدی  مسلمان אز אهل یثرب بود به وאسطۀ ۷۵ه بیعت کدومین بیعت אما 
ی אلحرب یعن  به نام بیعت و حمایت אز آن وجود مقدس سپردند )صلی אهللا علیه و آله(سول خدא جنگ در رאه ر

  ٣٠٥.بیعت جنگ خوאنده شد

و دعوت آنان אز  )صلی אهللا علیه وآله( پیامبربا  ان قریش متوجه حضور مسلمانان یثربی و دیدאر آنهاکمشر
مشرک یثربی آمده و مطلب رא אز آنها  زאئرאنאز  هلذא אبتدא نزد آن گرو ؛آن حضرت برאی هجرت به یثرب شدند

چون در  ؛گفتند ست میאر אلبته ردند وکار کرא אن )صلی אهللا علیه وآله( پیامبرآنان دیدאر و دعوت אز . جویا شدند
چنین  )صلی אهللا علیه وآله( پیامبره متوجه شدند مسلمانان یثرب با ک مشرکان قریش همین. آن نبودندریان ج

بن  دِعْאما نتوאستند به آنها دست یابند جز سَ ،قرאری گذאشته و در حال بازگشت هستند به تعقیب آنها پردאختند
אما אز آنجا که אو دو تن אز  ،آوردند ه که مرده و بک אو رא دستگیر و مضروب آنها . ه بزرگ خزرج بودکه بادِعُ

وی رא אز دست قریش نجات  ر خود گرفته بود آنها نیز در مقابله رא در مدینه پناه دאده و در جوאکبزرگان م
  ٣٠٦.دאدند و رها کردند تا به یثرب بازگشت

                                                 

 .۸۵، ص ۲همان، ج  .٣٠٢
 .۱۹۹، ص تاریخ پیامبر אسالم .٣٠٣

 .۳۵۶، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۷۵، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر .٣٠٤

 .۹۷، ص ۲همان، ج : ک.ر .٣٠٥

 .۲۲۳، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری؛ ۹۳و  ۹۰، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه .٣٠٦
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  )صلی אهللا علیه و آله(هجرت رسول خدא 

  لیلة אلمبیت. ۱

ـ ) صلی אهللا علیه وآله(ن مرحلۀ مقابلۀ مشرکان قریش با دعوت پیامبر گونه که در سخن אز آخری همان
 )وآله  علیه  אهللا  صلی(توطئۀ قتل رسول خدא ـ گفته شد سرאن قریش به قصد قتل آن حضرت به خانۀ رسول خدא 

ثت אز به אمر خدאوند در شب אول ربیع אالول سال چهارده بع )صلی אهللا علیه و آله(אسالم پیامبر . روی آوردند
אما با . د هجوم به آن بودندصد رده و درکآن حضرت رא محاصره  که دشمنان خانۀدر حالی  ؛خانه خارج شد

آن حضرت אز برאبر آنان گذشت و در  .رא ببینند )صلی אهللا علیه و آله( پیامبرאلهی نتوאنستند وجود مقدس  معجزۀ
با آن  )אهللا علیه و آله صلی(مهاجرت پیامبر  مورددر پس אز آگاهی  אبوبکر. ردکبرخورد  אبوبکرمسیر خود به 

تعقیب  رא دאنست אیشان ه میک ،ردن قریشکبرאی گمرאه  )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر. حضرت همرאه شد
אلهی مقابل אین  به אرאدۀ. کرد و وאرد غارِ کوه شدت کر حروْرאه جنوب رא پیش گرفت و به سوی کوه ثَ ،نندک می

سی وאرد אین غار کسالها  گویاه کאی  ی تنید و مرغانی جلوی ورودی غار تخم گذאشتند به گونهبوت تارکغار عن
  .אست نشده 

ند و با אمیرאلمؤمنین علی هجوم برد )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر کان به درون خانۀمشر ،אز سوی دیگر
حمله  تصمیمشانطبق  کشیده بودندبود ن ه روی אوکردی رא و یا بُ پیامبرאگر ردאی . موאجه شدند )علیه אلسالم(
 )صلی אهللا علیه و آله(خدא  پیامبرجای  درאما با تعجب دیدند . شد شته میک )علیه אلسالم(و قطعاً علی  کردند می

برخی . »خوאهید به من سپرده بودید که אز من می אو رא مگر« :فرمود. گرفتندرא  پیامبر سرאغ .אستخوאبیده علی 
  .در تاریخ אسالم به אین شب لیلة אلمبیت گویند .אما با مخالفت دیگرאن موאجه شدند ،بودند خوאهان قتل אو

  )صلی אهللا علیه و آله(تعقیب پیامبر  .۲

لذא  ؛دوאرد غار شده باش پیامبربود برخی حدس زدند شاید نپاها  ردّאثری אز وه ثور کیهای کدر نزدیبا آنکه 
 غارسی وאرد که کردند کبوت و آن مرغان یقین حاصل کتار عن با مشاهدۀ ر و ورودی آن آمدند، אمانار غاکبه 

وحیۀ خود رא به شدت ر ،بود پیامبره همرאه ک אبوبکر،گفتند  برخی אز ورود به غار سخن می آنگاه که. نشده אست

ال ﴿ :نشین خود بگوکه به هموحی شد  )صلی אهللا علیه و آله(خدא  پیامبربه . مضطرب و نگرאن بود باخته،

  .وحی אلهی رא به אو אعالم دאشت تا آرאم گیرد پیامبرو  ﴾تَحْزَنْ إِنَّ אللَّهَ مَعَنَا

ه، غالم ریْر بن فُهَدر אین مدت عامِ. دمانسه روز در אین غار  پیامبرאما  ،ان قریش אز آنجا بازگشتندکمشر
. رساند آب و آذوقه می אیشانبه  و مدآ ی غار میکچرאی گوسفندאن به نزدی אبوبکر که مسلمان شده بود، به بهانۀ

برخی به  אز אین رورده بودند کو دستگیری وجود مقدسش صد شتر جایزه تعیین  پیامبران برאی یافتن کمشر
پس אز رفع . نندکاپو אفتادند تا بتوאنند بر آن حضرت دست یافته و دستگیرش کبه אین جایزه به تیابی  دستאمید 

وی چون אز  .برخورد אُرَیْقِط אبنאز غار بیرون آمد و به چوپانی به نام  )یه و آلهصلی אهللا عل(خطر رسول خدא 
 پیامبر. »کس אطالع نیابد رسانم که هیچ من شما رא אز رאهی به یثرب می«: گفت مقصد آن حضرت آگاه شد

: هم گفتאبوبکر . »به شهر برو و به علی بگو توشه و شتری برאی من تهیه کند«: فرمود )صلی אهللا علیه و آله(
. »بیاورد دهد تا آنها رא نزد من عامر بن فهیرهبه به دخترم אسما بگو توشه و دو شتر برאی من آماده سازد و «
  .אریقط با توشه و شترها آمدند ، عامر بن فهیره و אبن)علیه אلسالم(אریقط چنین کرد و علی  אبن
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  :فرمود) یه אلسالمعل(سپس به حضرت علی ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

تو به مکه بازگرد و אعالم کن محمد אز شهر خارج شده . رویم ما به سوی یثرب می
אست؛ هر کس אمانتی نزد אو دאرد یا אز وی طلبکار אست بیاید و אمانت یا طلب خود رא 

هاشم که تمایل به هجرت  پس אز آن دخترم، فاطمه، و مادرت و هر کس אز بنی. بگیرد
  .ود به مدینه بیاور و بدאن که دیگر گزندی به تو نخوאهد رسیددאرد رא با خ

رא پیش  ،یعنی یثرب ،با رאهنمای خود رهسپار شد و رאه شمال )صلی אهللا علیه و آله(گاه رسول خدא  آن
رא  پیامبرتوאنست  ،ان مأمور ردیابی آن حضرت بودککه אز سوی سرאن مشر ،در بین رאه سُرאقة بن مالک. گرفتند
 پیامبروی אز . فرو رفت و آن رא به فال بد گرفت אما پای אسب אو در شن و حضرت رא تعقیب کردند کیی شناسا

الع ر آن حضرت رא به قریش אطفس مقابلدر  نیزخوאست دعا کند אسبش آسیب نبیند אو  )صلی אهللا علیه و آله(
ت کبه سوی مدینه حر )لیه و آلهصلی אهللا ع(خدא  پیامبربه مکه بازگشت و  ندهد و چون אسبش אز شن درآمد

  .ردک

  به دهکدۀ قُبا)صلی אهللا علیه و آله(ورود پیامبر . ۳

در אنتظار ورود آن حضرت به شهر خود بودند و برאی אستقبال אز شهر خارج شدند و به  ٣٠٧بزرگان یثرب
. ندبوده رאه آن حضرت ه به آنجا آمده بودند چشم بکبنابرאین אهل قبا و مسلمانانی . ندبا در جنوب آمدقُ دهکدۀ

شتافتند و مردم به אستقبال אو  .قبا رسید אالول به محدودۀ در دوאزده ربیع )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
  .کنان شادی نمودند هلهله

ه کر شده کאز سه روز تا بیست و سه روز ذدر نقلهای مختلف در قبا אختالفی אست،  پیامبرمدت אقامت 
لثوم کشخصی به نام  هنگام حضور در قبا در خانۀ به) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . אست حدود دو هفتهمشهور 

ی دیگر אز مردم قبا به نام کی אز دنیا رفت به خانۀه אین فرد چند روز بعد אقامت دאشت و پس אز آنک مهَدْبن 
אمیرאلمؤمنین . ا بوددهکدۀ قبو نخستین فرمانی که صادر کرد در هم شکستن بتهای  رفتسَعد بن خِیثَمه 

و گروهی אز ضعفای مسلمین، که در  ٣٠٨با فوאطم نیز אمانتهای مردم رא در مکه بازگردאند و) علیه אلسالم(
אمیرאلمؤمنین . کردت کحر ،نندکقبلی نتوאنسته بودند همرאه دیگر مسلمانان به سوی مدینه هجرت  موقعیت
به . به قبا رسید ،ر حالی که پاهایش مجروح شده بوددآنکه، تا  شد میرد و روزها پنهان ک ت میکشبها حر
 :گفتند. »بگویید علی نزد من بیاید«: فرمود که علی به قبا رسیده אستد دאدنخبر  )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر

به אستقبال  )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر. »ت نیستکه در پای خود دאرد قادر به حرکبه سبب جرאحاتی «
رא دید  )علیه אلسالم(علی چون پاهای مجروح حضرت آمد و אو رא در آغوش گرفت  )علیه אلسالم(حضرت علی 

ه رسول خدא کمدتی  در. که تا هنگام شهادت دردی در پا אحساس نکردشید אو کگریست و دستی به پاهای 
  .دکرقبا بنا  نطقۀبود نخستین مسجد در אسالم رא در مאمیرאلمؤمنین منتظر در قبا  )صلی אهللا علیه و آله(

                                                 

  .אین شهر بعدها مدینة אلنبی نام گرفت. ٣٠٧

، فاطمه بنت אسد ـ مادر حضرت )سالم אهللا علیها(حضرت فاطمۀ زهرא : אند אز هاشم که عبارت سه بانوی فاطمه نام אز بنی .٣٠٨
  .فاطمه دختر حمزة بن عبدאلمطلبـ و فاطمه دختر زبیر بن عبدאلمطلب یا به روאیتی ) علیه אلسالم(علی 
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ی مسجد در به قبا و بنا) علیه אلسالم(علی رسیدن אمیرאلمؤمنین  پس אز) صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא 
میان قبا و  ،حدر محلۀ سُنْ ،)صلی אهللا علیه وآله( پیامبر אبوبکر، همرאه. سوی یثرب حرکت کرد אین منطقه به

تنها روزهای  گذشت ودر سُنح  אبوبکرزندگی  بیشترین به بعد لذא אز א. ی אز دوستانش وאرد شدکنزد ی ،یثرب
 پیامبرنار مسجد کدر  ،دیگر مانند برخی אز אصحاب אبوبکر،بعدها  .آمد جمعه و אیام خاصی به مدینه می

ه کزمانی  تنهاد و ش سپری میان در سُنح کماکאما زندگی אو  ،אی برאی خود ساخت خانه) אهللا علیه وآله صلی(
 پیامبردر سخن אز وقایع روزهای آخر عمر شریف . آمد در آن خانه אقامت دאشت ه میبه مدین

 )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر هنگام رحلت  :و אنتشار خبر אرتحال آن حضرت آمده אست )وآله علیه אهللا صلی(
אو فرستاد تا وی رא אز رא نزد  ،یفهذَحُ ، غالم أبیبن خطاب فردی به نام سالم در سُنح حضور دאشت و عمر אبوبکر
אندک بعد אز هجرت  )صلی אهللا علیه و آله(خدא  پیامبرאز محضر  אبوبکر ح باز گردאند و به همین سبب بهرۀسُن
  .محدود אست ،دهنمونقل  پیامبره אز کو روאیاتی  بوده

  در مدینه) صلی אهللا علیه و آله(אستقرאر رسول خدא . ۴

خود به رא ) صلی אهللا علیه و آله(خدא  پیامبرאفتخار میزبانی  ستخوא و خزرج می אوسאز بزرگان  یک هر
دیگر فخر  خوאست بر قبیلۀ بود و هر یک میو شاید به سبب رقابتهایی که میان אین دو قبیله  دست آورد
نجار خزرج  אش אز تیرۀ بنی به رغم تالش برخی אز خویشان مادری ،)صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم  ،بفروشد

شتر من « :شود، فرمودאست باید بر ما وאرد  אز ما پیامبرکردند و אصرאر دאشتند که چون  אو رא همرאهی میکه 
صلی אهللا (خدא  پیامبرو  »جا ساکن خوאهم شد جا فرود آمد من در همان هر .رאه אو رא باز بگذאرید ؛مأمور אست
شتر . قبال آن حضرت آمده بودند وאرد شهر شدبسیار مردم یثرب که به אست با شور و شعف و هلهلۀ )علیه و آله

 אبوאیوببن زید که بعدها به  خزرج به نام خالد بیلۀجوאنی אز ق مقابل خانۀ )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
مدت . برد خود رא بردאشت و به خانۀ )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر ور شد زאنو زد و אو نیز بار و بنۀאنصاری مشه
אلنبی ساخته شد و در کنار مسجد  אقامت دאشت تا אینکه مسجد אبوאیوب یامبر در طبقۀ پایین خانۀهفت ماه پ

 אبوאیوب אز خانۀ )صلی אهللا علیه و آله(پس אز آن رسول خدא  .بنا گردید )صلی אهللا علیه و آله( پیامبرمنزلی برאی 
  ٣٠٩.منتقل شدبه منزل خود 

  در سال אول هجرت) آلهصلی אهللا علیه و (אقدאمات مهم رسول خدא 

 אلنبی بنای مسجد. ۱

به  ؛تصمیم به بنای مسجد گرفت پس אز אستقرאر در منزل אبوאیوب) صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم 
بود به قیمت ده  ،متعلق به دو یتیم به نامهای سهل و سهیل אبوאیوب، مقابل خانۀهمین منظور زمینی رא که 

وجه در אختیار آن  אخذخوאست آن زمین رא بدون  که אسعد میبا אین. ، خریدאرهم آنها אسعد بن زردینار אز قیّ
 ،آن رא حفر کردند و بر אساس آن سپس شالودۀ. نپذیرفت )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אما  ،حضرت قرאر دهد

                                                 

و  ۳۷۳ـ۳۸۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۲۷ـ  ۲۳۷، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۲۳ـ  ۱۴۱، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر .٣٠٩
۳۹۶.  
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سجد خود هنگام بنای م. بنا کردندصد زرع در אبعاد هفتاد در هفتاد یا صد زرع  در کل مربعمسجد رא به ش
دیوאرها و پی مسجد رא با خشت بنا نهادند و . کرد میار کحاضر بود و مانند دیگرאن  )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر

تند و سقف مسجد رא با چوب و אلیاف خرما پوشاندند و سپس در مقابل ساخستونهای دאخل آن رא אز تنۀ نخل 
مشهور شد و محل حضور و אسترאحت  هبه صُف که بعدهاردند کورودی مسجد با سنگ فضایی رא فرאهم 

ه مهاجرאن متأهل کאز אهل یثرب خوאسته بودند  )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אصحاب مهاجر مجرد گشت
 )صلی אهللا علیه و آله( پیامبره شاید بیشترین אصحاب کאما مهاجرאن مجرد  ،های خود بپذیرند رא درون خانه
  ٣١٠.سجد ساکن گشتند که به אصحاب صُفِّه مشهور شدندجلوی موی کبودند بر روی س

 تشریع אذאن و אقامه. ۲

به אعتقاد شیعه . ستא یکدیگرمتفاوت و جدאی אز  امالًکدر نحوۀ تشریع אذאن و אقامه نقل شیعه و سنی 
مسجد ساخته شد برאی آگاه ساختن مردم אز وقت نماز و حضور به هم رساندن آنان در مسجد  آنکهپس אز 
به جز  ،گوید ه אمروز شیعه میکאی  ئیل אز سوی خدאوند نازل شد و אذאن و אقامه رא همچون אذאن و אقامهجبر

 پیامبربه ، אز باب אستحباب در אذאن و אقامه گفته شد هاه بعدک )علیه אلسالم( شهادت بر والیت אمیرאلمؤمنین
بالل تا پایان عمر شریف  .آموزش دאدندآن رא به بالل  نیزحضرت وحی گردید و آن  )صلی אهللا علیه و آله(

  ٣١١.گفت مکتوم אقامۀ نماز رא می مؤذن آن حضرت بود و عبدאهللا بن אم) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

 ردن مردم אز دאخل شدنکبرאی آگاه  پیامبره مسجد ساخته شد کآمده אست وقتی  سنتאما در منابع אهل 
. مشورت کردאصحاب  دربارۀ אین אمر بار فرو رفت و کاعت به فوقت نماز و حضور در مسجد برאی نماز جم

خبر نماز  برאیگاه مردم آن رא دیدند یکدیگر رא ند تا هرنکرد هنگام نماز پرچمی رא برאفرאشته کفردی پیشنهاد 
 پیامبر. ه بوقی رא به صدא درآورندکرد کدیگری پیشنهاد . אین نظر رא نپسندید) صلی אهللا علیه و آله( پیامبر. کنند

شود رسول خدא زده ناقوس  پیشنهاد شد. نپسندید و فرمود شعار یهود אست نیزאین رא  )صلی אهللا علیه و آله(
ی אز אین کبرخی אز نقلهای منابع سنی حا حتی ،متعلق به مسیحیان אست نیزفرمود آن  )صلی אهللا علیه و آله(

صحاب به نام عبدאهللا بن زید אنصاری که متوجه نارאحتی ی אز אکه یکساخته شد تا אین نیزه موقتاً ناقوسی کאست 
صلی אهللا علیه و ( پیامبربود در خوאب אذאن و אقامه رא شنید و روز بعد خدمت  )صلی אهللا علیه و آله(خدא  پیامبر
 »!من در بین خوאب و بیدאری بودم که منادی آمد و אذאن و אقامه رא به من آموخت«: گفت رد وکمطرح  )آله

روز پنهان دאشت و بعد אز  تتا بیسولی  ،אز عبدאهللا بن زید هم عمر بن خطاب אین خوאب رא دیده بودپیش 
چرא من رא باخبر «: فرمود )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . خبر دאد )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر عبدאهللا بن زید به 

به بالل ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر  .»ردمکشرم  و من عبدאهللا بر من پیشی گرفت«: عمر گفت »نکردی؟

                                                 

אلفروع من ؛ ۳۹۶، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۲۳۹، ص ۱، ج אلطبقات אلكبری؛ ۱۴۰ـ  ۱۴۳، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر .٣١٠
  .۲۹۵، ص ۳ش، ج . ه ۱۳۵۰אلكتب אالسالمیه، ، دאر אلكافی

؛ چاپ ۶۱۲، ص ۴، دאر אحیاء אلترאث אلعربی، لبنان، بیروت، ج وسائل אلشیعه؛ شیخ حر عاملی، ۳۰۲، ص ۳، ج فروع كافی .٣١١
אذאن ) صلی אهللا علیه و آله(پندאرند رسول خدא  در لعن مردمی كه می) علیه אلسالم(، به ویژه حدیث אمام صادق ه ۱۴۰۳پنجم، 

  !رא אز عبدאهللا بن زید گرفت



۱۲۶  

Tarikh-a-b 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

אذאن بالل هم بر فرאز بام مسجد رفت و . »دهد به جا آور برخیز و هر دستوری که عبدאهللا بن زید می« :فرمود
  ٣١٢!گفت

  پیمان همزیستی میان مردم مدینه. ۳

نت پایگاه אسالم صیا جهت حفظ و )صلی אهللا علیه و آله(خدא یکی אز تدאبیر بسیار אرزنده و אساسی رسول 
پس . عقد پیمان همزیستی مردم مدینه אست ریزدت شهر رא در هم توאنست אمنی هایی که می אز حوאدث و توطئه

گونه  همان. אی یافت אز نظر ترکیب جمعیتی تحول تازه ،یت شهرعאز هجرت رسول گرאمی אسالم به یثرب وض
دאدند و אقلیتی بزرگ و صاحب نفوذ  زرج تشکیل میو خאوس که قبالً گفته شد אکثریت مردم یثرب رא عربهای 

به ترکیب  نیزאینک پس אز هجرت ساکنان אصلی، مهاجرאن مسلمان . אز یهود نیز در אین شهر ساکن بودند
در بین آنان که אکثرאً אز قریش بودند אز אشرאف گرفته  ؛دست نبودند مهاجرאن خود یک .جمیعتی آن אضافه شدند

مهاجرאن به شمار  אزאما  ،אهل مکه نبودند نیزאی  عده. حضور دאشتندهمه  ،אرگیرندگانموאلی و جو ،تا برده
با بستن  )صلی אهللا علیه و آله(אکرم  پیامبر. به یثرب آمده بودند )صلی אهللا علیه و آله(خدא آمدند و با رسول  می

الم گشته بود و به وאسطۀ قدوم به کار برد تا אمنیت شهر یثرب که אینک مرکز אس אی אین پیمان تدبیر אرزنده
گردد و روאبط میان پیروאن אدیان تأمین خوאنده شد  אلنبی مدینة אز אین پس )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر مبارک 

  .مختلف אین شهر تعریف و قانونمند شود

صار، و یعنی میان مسلمانان אعم אز مهاجر و אن ،که گفته شد پیمان همزیستی میان مردم مدینهطور  همان
ن مسلمانان، یهودیان و אقلیتی אز ایمאما برخی نقلها حاکی אز אین אست که אین پیمان  ،یهودیان منعقد گردید

مسلمانان و  با אین حال بیشتر مفاد אین پیمان به روאبط میان. عربهایی که هنوز بر شرک باقی بودند بسته شد
  .گردد یهودیان برمی

 پیامبر در مدینه و אقبال چشمگیر تعدאد قابل توجهی אز بزرگان אوس و مشرکان و یهودیان مدینه با حضور
 ،آنان باید אز میان دو سیاست متضاد، یعنی אتحاد. אی قرאر گرفتند شرאیط تازه و ویژه در خزرج به آیین אو

ت یاسرאه سوم س. گزیدند یکی رא برمی ،گیری و تخاصم همرאهی و همزیستی سیاسی با مسلمانان و یا کناره
ن ابرאی مشرک. برאی یهودیان جز زیان هیچ نتیجۀ مثبتی به دنبال ندאشت طرفی کامل بود که به خصوص بی

ترین رאهی بود که  دאدن به ریاست سیاسی و نظامی پیامبر عاقالنه مدینه אتحاد و همزیستی با مسلمانان و تن
  .کرد مین میتمام یا بیشتر منافع سیاسی، אقتصادی، نظامی و אجتماعی آنان رא تأ

که سیاسی و نظامی با مسلمانان ضمن آنطبعاً برאی آنان روشن بود که אتخاذ سیاست همبستگی و אتحاد 
دאد אمنیت سیاسی، אقتصادی و אجتماعی  بار با خویشاوندאن خود سوق نمی آنها رא به سوی درگیریهای خشونت

رسیدند و در  به تدאوم صلح و آرאمش در مدینه می در وאقع آنها با چنین אتحادی. آورد رא نیز به همرאه میآنان 
عالوه بر אین آنها در پرتو אین سیاست فرصت . همان حال مجبور به ترک عقاید و باورهای دینی نبودند

ن مدینه با مسلمانان در آغاز اتمایل به אتحاد و همزیستی مشرک. کردند אندیشیدن دربارۀ אسالم رא نیز پیدא می
  .حدی بود که یک سال بعد تمام آنان شرک رא وאنهادند و به אسالم گرویدندسال אول هجرت به 

                                                 

در  ۲۴۷، ص ۳، ج أسد אلغابه: ک.و نیز ر ۲۴۶ـ  ۲۴۸، ص ۱، ج אلطبقات אلكبری؛ ۱۵۴ـ  ۱۵۶، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه .٣١٢
 .سخن אز عبدאهللا بن زید אنصاری
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به رغم وحدت دینی، هرگز مجموعۀ سیاسی و نظامی متحدی نبودند و به دلیل  نیزقبایل یهود یثرب 
  پیمان شده אوس و خزرج همهایی אز  تعارضها و تضادهای جدی درونی هر کدאم طی سالهای گذشته با تیره

دאنستند حاکم אصلی مدینه به فرض فروپاشی قدرت مسلمانان در مدینه אز سوی مخالفان  لی میو ،بودند
و אوس چرא که یهود تنها در پرتو אتحاد با  ؛یعنی אشرאف مکه یا بدویان، אشرאف مکه خوאهند بود نه یهود ،بیرونی

یهودیان به خوبی . دکر دگی میو آرאمش در مدینه زنبردאری אز تعارضات دאخلی آنها با אمنیت  خزرج و بهره
عرض توאنستند دریابند که حتی אگر در شرאیط אتحاد با قریش و אتخاذ موضع خصمانه با مسلمانان مدאم در م می

حیاتی یهود بود،  به خصوص تالش فعال אقتصادی، که رگ زندگی خود אدאمۀ کم برאی خطر نباشند دست
بنابرאین وجود אین . در حالتی אز خوف و نگرאنی زندگی کنندآرאمش الزم رא نخوאهند دאشت و هموאره باید 

نظامی و حتی אجتماعی אنجامید و قانون אساسی  ،ها در جامعۀ مدینه سرאنجام به אنعقاد یک پیمان سیاسی زمینه
  .خاص خود رא نیز متولد کرد

  مفاد پیمان

אی که در مدینه خوאند  نخستین خطبهپس אز  )صلی אهللا علیه و آله(אکرم  پیامبربه نقل منابع تاریخی  بنا
سرאن مهاجر و אنصار، مشرکان و یهودیان ساکن مدینه رא אحضار کرد و با مذאکرאتی که صورت گرفت پیمانی 

  : مفاد آن به אین ترتیب אستترین  مهممنعقد شد که 

ا وجود ب אین אمر آن אست که یهودیان دلیل. دهند رא تشکیل می یمسلمانان و یهودیان אمت وאحد .۱
 توאنند در کنار خود موحد هستند و אسالم و پیروאن אدیان אلهی رא می אیجاد شده بودتحریفاتی که در آیینشان 

  .بپذیرند

توאنند אعمال دینی  زאدی میمسلمانان و یهودیان در אنجام فرאئض دینی خود آزאد هستند و در کمال آ .۲
  .دهندخود رא אنجام 

مسلمان و یهودی باید حرمت  شود، دאرאی تقدس אست و هر دو طرفِ عالم میאلنبی حرم אمن א مدینة. ۳
  .אین شهر خوددאری کنند شکنی در آن رא حفظ کنند و אز خونریزی و حرمت

  .אگر مدینه مورد هجوم دشمن قرאر بگیرد یهودیان همچون مسلمانان موظف به دفاع אز شهر هستند. ۴

دن جنگی برאی مدینه در صورتی که طرف مقابل متجاوز نباشد آم هر کدאم אز دو طرف به هنگام پیش .۵
  .یاری کندباید دیگری رא در مقابله با دشمن 

  .به یهودیان مادאمی که به همرאه مسلمانان در جهاد با مشرکان حضور یابند کمک مالی خوאهد شد .۶

  .رسیدאنعقاد قرאردאد صلح با دشمن مدینه با مشورت هر دو طرف به אنجام خوאهد  .۷

م و کَآخرین حَ )صلی אهللا علیه و آله(אسالم  پیامبر ،میان مسلمانان و یهودیان در موقع بروز אختالف. ۸
 پیامبرهای پدید آمده میان مسلمانان و یهودیان رא  حرف آخر در نزאعها و معارفهسخن به دیگر . دאور خوאهد بود

  .خوאهد زد) صلی אهللا علیه و آله(אکرم 

ان אین پیمان با یکدیگر به خیرخوאهی و نیکوکاری رفتار خوאهند کرد و אز ستمکار و کنندگ אمضا .۹
ظلم و ستم پیشه  پیمان هرگاهتعبیر دیگر אین بند چنین אست که متخلفان אز אین . گناهکار حمایت نخوאهد شد

  .خوאهند شدنشمول آن مکنند 
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نحوۀ نیز ن و ایهودیان و بازماندۀ مشرکشدگان אز هر طرف אعم אز مسلمانان و  کشته پیرאمون دیۀ. ۱۰
  .پردאخت و مبلغ آن نظاماتی تعیین شد

کردند  ن رא אمضان אسالم بعد אز אنعقاد אین پیمان که همۀ سرאن حاضر در אین عهدنامه آأאلش پیامبر عظیم
نیز خوאسته یا یهودیها . نمود قید کرد و אمضا) صلی אهللا علیه و آله( نام مبارک خود رא با عنوאن رسول אهللا

  ٣١٣.گردن نهادند) صلی אهللا علیه و آله(ناخوאسته با אمضای خود در حقیقت به رسالت پیامبر 

  )هعقد مؤאخا(پیمان برאدری مسلمانان . ۴

هم ریختن ه آن حضرت برאی ثبات مدینه و جلوگیری אز ب و אقدאم) صلی אهللا علیه و آله(تدبیر دیگر پیامبر 
با توجه به بافت ناهمگون ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . برאدری میان مسلمانان بودאیجاد پیمان  ،جو אین شهر

ت ها و رقابتهای پیشین אز نو زنده شود و אمنی تی مسلمانان אین شهر که ممکن بود אرزشهای جاهلی، تنشیعجم
رא با אوسی  بق אو، یکیک تن אز אشرאف قریش رא با بردۀ سا: دو برאدر کرد بهشهر به هم ریزد مسلمانان رא دو

אین برאدری دینی که  ... کشیدند، یک مهاجر رא با یک אنصار و میتا دیروز بر روی هم سالح که  ،یک خزرجی
 روאبط قدیم و אرزشهای مادی و پوچدر آغاز توאرث هم دאشت چنان در میان مردم مدینه جا אفتاد که به کلی 

دیروز،  و خزرجِאوس  .دאنست و خزرجی نمیאوسی  کسی خود رאאی به فرאموشی سپرده شد دیگر  قومی و قبیله
پیامبر  دאده بود و אز אین رو تدبیر אرزندۀ )صلی אهللا علیه و آله(אنصار رسول אهللا  آمیز جای خود رא به لقب אفتخار

אنس و אلفتی  ه رغم ترکیب ناهمگون جمیعتی یثربب ،گشت میان مسلمانانموجب  )صلی אهللا علیه و آله(
که با تحریک  ،در مدینه جز یکی دو مورد )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر ید که در ده سال رسالت آیق پدید عم

و ، אوس میان خود אنصارنیز אی میان مهاجرאن و אنصار و  هیچ مسئله منجر شد،درگیری  به نوعیمنافقان 
אی אمر توאرث میان برאدرאن دینی אز  آیهبا نزول  سپسאلبته אین نکته رא باید אضافه کرد که . پیش نیامد ،خزرج

جهاد یا به سفری خوאست به  אما چنان אنس و אلفتی میان مردم برقرאر بود که אگر کسی می ،میان بردאشته شد
  ٣١٤.سپرد تجارتی یا غیره رود زندگی خود و همسر و فرزندאنش رא در درجۀ אول به برאدر دینی خود می

  אسالمی در مدینهها با אسالم و دعوت  آغاز دشمنی

  قریش و مشرکان بادیه

و אسالم  پیامبرقریش همچنان به عنوאن دشمن אصلی  به مدینه،) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر با هجرت 
 د؛אسالم دور بوبا אز رویارویی مستقیم  )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر هجرت  پس אز موقتاً ولیرفت،  به شمار می
توאنست  نیز نمی) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر و  رددא م بود قریش دست אز مقابله با אسالم برنمیمسلّ هر چند

 عنوאن دشمن אصلی کماکان مدّه بنابرאین قریش ب. ترین مکان باشد پرستی در مقدس شرک و بت شاهد אدאمۀ

                                                 

  .۱۴۷ـ  ۱۵۰، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر .٣١٣

  .۲۳۸، ص ۱، ج ت אلكبریאلطبقا؛ ۱۵۰ـ  ۱۵۳، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه .٣١٤
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 سالمی رא در تضاد با آیین وکه دعوت א ،د و مناطق אطرאفجْنشین حجاز و نَ همچنین مشرکان بادیه .نظر بود
  .אسالم و مدینه پردאختند و حکومت نوبنیاد אسالمی تهدید کردند با به دشمنی ،دیدند منافع خود می

  یهود

ذکر אین نکته  .بودند ،یثرب یانیهود و عمدتاً یهودیان ،سابقه ندאشت هنگامتا آن  ، کهدشمن دیگر אسالم
کند و یهودیان אنتظار  عربی ظهور می آخرین پیامبر در منطقۀ ن آمده بودضروری אست که در کتاب یهودیا

دאرد به  قصد )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر حتی به نقلی وقتی که یهود یثرب شنیدند  ؛کشیدند ظهور אو رא می
حساس شدند و خوאستند אو رא بیازمایند که آیا همان پیامبر موعود تورאت אست یا  سوی אین شهر مهاجرت کند

و آنچه رא که  نقلی خود رא به قبا رساندند و در آنجا با پیامبر دیدאر نموده، سؤאالتی کردند אز אین رو بنا بر. رخی
یقین حاصل کردند که אو موعود تورאت אست و برאی אسالم אینکه گذאشتند تا  در نظر دאشتند با אیشان در میان

 پیامبرآنان אز . אمتیازخوאهی بود دאسالم گذאشتن منتهی شرطی که برאی پذیرش. آوردن אبرאز آمادگی کردند
منطق آنان אین بود که ما . אنتظار دאشتند که برאی אیشان نسبت به سایر پیروאن خود אمتیازאتی مادی قائل شود

لذא ما باید  ،پرستی دאشتند אیم؛ در حالی که پیروאن شما سابقۀ شرک و بت پیش אز אین موحد بر دین אلهی بوده
شرط آنان رא نپذیرفت و آنها نیز אسالم  )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر باشیم و چون   آنان برتری دאشته نسبت به

صلی אهللا ( پیامبرآوردن رא در تضاد با منافع خود دیدند آگاهانه در برאبر אسالم موضع گرفتند و به نفی رسالت 
  .پردאختند) علیه و آله

 אکثریت قاطع سه طایفۀ  لمان شدند،که مس ،ری אز אفرאد فهیم یهودشما אنگشتتعدאد به אین ترتیب به جز 
پیامبر ساکن در مدینه حاضر به پذیرش אسالم نشدند و در برאبر  ۀریظقُ ضیر و بنینَ قاع، بنیینُقِ یهودی بنی

زودی ه دאنست ب رسول خدא می .کردندرא آغاز موضع منفی گرفتند و کارشکنیهایی  )صلی אهللا علیه و آله(
صلی אهللا علیه و (پیامبر אندیشید لذא  אی شوند که برאی مقابله با آنها باید چاره یهودیان به دشمنانی تبدیل می

برאی خویش  وقعیتی قرאر دאد که به دست خودبا אنعقاد پیمان همزیستی در حقیقت یهودیان رא در م )آله
  .کردندتضییقاتی فرאهم 

م در مدینه به سبب خالفهایی که مرتکب شدند و پیمان مقی یهودیِ باید دאنست که هر سه طایفۀ
ۀ رא زیر پا گذאشتند אز شمول آن خارج شدند و آن حضرت با هر س )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر همزیستی با 

  .یهودی אست پیامبر אسالم به نام אین سه تیرۀ אین قبایل برخورد کرد و سه غزوۀ

  منافقان

دربارۀ . جریان نفاق بود )אلنبی ةمدین(شهر یثرب  برאی אسالم در ناک دیگرخطر ، مسئلۀگذشته אز یهودیان
یکی אز بزرگان  سِلُولِی یِّبَאُאین جریان شخصی به نام عبدאهللا بن  ی پیدאیش منافقان باید گفت سرکردۀچگونگ
א کرده بود با אسالم به مدینه پید )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אی که با هجرت  אین فرد به سبب عقده. ج بودخزر

رא دشمنی ورزید و چون فردی سیاستمدאر بود אحساس کرد אگر دشمنی خود  )صلی אهللا علیه و آله(خدא و رسول 
ده نمودشمنی  )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אبرאز کند و אسالم نیاورد مردم خوאهند دאنست که אو به چه سبب با 

با  ،های سخت و شدید به אسالم دن ضربهوאرد کرما در باطن در صدد א ،به ظاهر אسالم آورد אز אین رو ؛אست
  .های مناسب بودאستفاده אز موقعیت
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אز  در برאبر دشمن ل که بایدبرخالف طبیعت و نظام حاکم بر قبایאو אین بود که وی  دلیل کینه و عقدۀ
و خزرج אوس که میان  آخرین جنگی، عاثحاضر نشد در جنگ بُ در هر شرאیطی دفاع کرد،موجودیت قبیله 

سرאن خزرج رא به دالیلی אز אین جنگ  ،و אلبته אو پیش אز جنگ. قوم خود یعنی خزرج رא یاری کند ،درگرفت
אتفاقاً אین . אز همرאهی قبیله در جنگ بعاث خوددאری کرد نیزوی گوش ندאند אو  سخن برحذر دאشت و چون به

مدتی بعد با وجود تالش خزرج برאی . شد ّیبَی عبدאهللا بن אُجنگ با شکست خزرج پایان یافت و دلیلی بر مدعا
نتیجه بودن אین درگیریها پی برده و در پی  عقالی دو طرف به بیאوس پیمان و جنگ مجدد با  یافتن هم

אلطرفین رא به عنوאن  سرאنجام توאفق کردند فردی مرضیّ. دشوحلی بودند تا אز بروز جنگ جدید جلوگیری  رאه
و خونریزی گرفته شود، אما در  م مدینه تعیین کنند و هر دو قبیله مطیع אو باشند تا جلوی جنگאمیر و حاک
خوאستند אمیر אز  ها به سبب پیروزی در جنگ بعاث می یאوس ؛د אختالف دאشتندنکه چه کسی رא برگزینمورد אین

ها پیشنهاد کردند  یאوس نهایت کثریت، مدعی אین אمر بودند تا אینکه درآنها باشد و خزرجیها به سبب دאشتن א
خزرجیها چون . خزرجی چون در بعاث به جنگ ما نیامد به عنوאن אمیر مدینه تعیین گردد عبدאهللا بن אُبَیّ که

ولی  ،بی نیز فرאهم شدبنابرאین مقدمات حکومت عبدאهللا بن אُ. عبدאهللا אز آنها بود אز אین پیشنهاد אستقبال کردند
هجرت אیشان به مدینه و  )صلی אهللا علیه و آله(אکرم  پیامبربرسد بحث دعوت אز  پیش אز آنکه אو به قدرت

در دل אی  אز אین جهت وی عقده .بی برنیامدندو خزرج دیگر در پی عبدאهللا بن אُאوس مطرح شد و بزرگان 
صلی (خدא  امبرپیوقتی که ند א هحتی نوشت ؛دید آمال و آرزوهای خود می א در وאقع بر هم زنندۀر پیامبرو  گرفت

به پیامبر رد אو با جسارت کبی عبور که אز جلوی خانۀ عبدאهللا بن אُ آن هنگاموאرد مدینه شد  )אهللا علیه و آله
گرد و دیگر ما رא אند باز سرزمین آورده به سرאغ آنها که تو رא فریب دאدند و به אین« :گفت )صلی אهللا علیه و آله(

אو رא معذور دאر که پیش אز آمدن ! یا رسول אهللا«: عرض کردאوس بزرگ  عاذسعد بن مَ. »در אینجا فریب نده
و خزرج شود ولی با هجرت شما אو چنین موقعیتی رא אز دست دאده אوس شما قرאر بود که وی رئیس بالمنازع 

  .»אست

ون אز دی אسالم بود و چابوאما شرک و کفر در دل دאشت و در صدد ن ،بی به ظاهر אسالم آوردعبدאهللا بن אُ
بخشی אز مردم با ناآگاهی אز  ،شیوخ تأثیرگذאر و مطاع بودند ،و در نظام قبیلگی رفت ه شمار میرؤسای قبیله ب
  ٣١٥.بدین ترتیب منافقان، دشمنان خطرناک، אسالم پدید آمدند. کردند אو تبعیت می

م رא بعد אز تشکیل و אسال )صلی אهللا علیه و آله(خدא  پیامبربندی کلی دشمنان  بنابرאین در یک تقسیم
  :توאن به دو دسته تقسیم کرد حکومت אسالمی می

نشینان  אز قریش تشکیل شده بودند و سپس بادیه در درجۀ אول אین دسته :ـ دشمنان خارج אز دאر אالسالم۱
توאنستند تحمل کنند و در موאرد مختلف قصد حمله به مدینه رא  مشرکی که حضور אسالم رא در یثرب نمی

  .אین دشمنان صورت گرفت در مقابله با )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر ها و غزوאت  هریّبخشی אز سَ. دאشتند

منطقۀ حاکمیت אسالم  موجود در نامنافقیهودیان و  منظور אز אین گروه :ـ دشمنان درون دאر אالسالم۲
درون مسلمانان و کردند  אسالم می به به سبب آنکه آنان تظاهر ؛ن אز یهودیان بیشتر بوداخطر منافق. אست

                                                 

های مهم آنها در  ، چهره)صلی אهللا علیه و آله(در مورد یهود و منافقین، علل و אنگیزۀ دشمنی آنان با אسالم و پیغمبر  .٣١٥

  .۱۶۰ـ  ۲۲۱، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه: ک.، ر...هایشان و  دشمنی، آیات نازله دربارۀ آنان و توطئه
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خوאندند، אما  رساندند و پشت سر אیشان نماز می حضور به هم می )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر بودند، در مسجد 
لذא در تعالیم אسالم برאی مقابله و . אسالم بودند به دنبال ضربه زدن به پرورאندند و אهدאف دیگری رא در سر می

אالسالم قصد ضربه زدن به אسالم و مسلمین رא  خطرناک که אز درون دאرهای אین دو دشمن  אفشای توطئه
که  ،جمعه ر نماز جمعه بخوאنند؛ در رکعت אول سورۀآنها رא د אست بسیار مستحبدאشتند دو سوره نازل شد که 

ا رد یهودیها و کارشکنیهای آنها بود که با جنگ روאنی بر ضد אسالم بر אتحاد و وحدت مسلمانه و در אفشا
منافقون برאی אفشاگری حرکات و אعمال کسانی که در صفوف  ، و در رکعت دوم سورۀکردند مییجاد تزلزل א

  .نامسلمین یعنی منافق هאما در حقیقت دشمن آنها هستند و معرفی عامل دوم تفرق ،مسلمانان حضور دאرند
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  אهدאف درس

 آشنایی با ضرورت تشکیل حکومت و جایگاه جنگ و جهاد در אسالم؛ 
 آشنایی با علل و عوאمل بروز نخستین رویارویی نظامی مسلمانان با قریش؛ 
 .لهای אول و دوم هجرتترین وقایع سا آشنایی با مهم 

  درآمد

  ضرورت تشکیل حکومت אسالمی

دستۀ אول אحکامی که به شخص مسلمان مربوط אست، אین : تعالیم و אحکام אسالم بر دو دسته אست
ضمانت אجرאیی אین אحکام با . אحکام شامل عبادאت و مرאتبی אست که برאی رسیدن به کمال باید تحصیل شود

دستۀ دوم אحکام و قوאنینی אست که به زندگی אجتماعی . و وجدאن אو אست خود فرد مسلمان، אعتقادאت
אصوالً در جوאمع بشری . אجرאی چنین אحکام و قوאنینی نیازمند אیجاد حکومت אست. شود مسلمانان مربوط می

אز . هدف אز تشکیل حکومت، آن אست که نظم و אنتظام אمور مردم رא در جامعۀ بشری با אعمال قانون אیجاد کند
آنجا که آیین אسالم، هم برאی زندگی فردی و هم برאی زندگی אجتماعی بشر אست و به אرאدۀ خدאوند باید تا אبد 

آید، אحکام و قوאنین אسالم با  برقرאر باشد، لذא دאشتن حکومت و رهبری אلهی برאی אجرאی قوאنین دینی الزم می
  :شود قسیم میتوجه به گستردگی خود به אقسام مختلفی به شرح زیر ت

  قوאنین مربوط به אدאرۀ نظام אسالمی، مدیریت و رهبری جامعه و وظایف مأمورאن و کارگزאرאن حکومت؛  .۱

قوאنین مربوط به مناسبات אقتصادی، درآمدهای حکومت، אَشکال توزیع ثروت، نحوۀ دریافت مالیاتها،  .۲
  ؛مالکیت و شکلهای مختلف آن، خرید و فروش، وאم گرفتن و غیره

  אقامۀ حدود، قصاص، دیات و تعزیرאت؛: قوאنین مربوط به مسائل حقوقی و جزאیی، مانند .۳

مقررאت مربوط به سفیرאن و هیئتهای نمایندگی و روאبط با : قوאنین مربوط به مناسبات خارجی، مانند .۴
  אهل کتاب و مردم خارج אز دאر אالسالم؛

د مربوط به صحنۀ جنگ، بعد אز جنگ، صلح، متارکۀ جنگ، قوאع: قوאنین مربوط به אمور نظامی، مانند .۵
  ٣١٦غنائم، אسرאء، فدیه، مرزدאری و אمثال آن؛

  אزدوאج، طالق، אرث، حقوق אوالد، حقوق وאلدین و غیره؛: قوאنین مربوط به مناسبات خانوאدگی، مانند. ۶

  و غیره؛ آموزش، حقوق معلم، تعهدאت فرهنگی: قوאنین مربوط به אمور فرهنگی، مانند .۷

אی אز قوאنین אست، لذא نیازمند حکومتی אست که بتوאند אین قوאنین و  دאرندۀ مجموعه بر אز آنجا که אسالم، در
אز אین رو . شود، باید آن رא אدאره کند مقررאت رא پیاده کند و رهبری אلهی، که در لسان دینی ما אمام نامیده می

ه صاحب شریعت אست، پیشوא و אمام אمت نیز هست؛ یعنی در کنار ، ک)صلی אهللا علیه و آله(رسول مکرم אسالم 
  .گردد با אین توصیف ضرورت تشکیل حکومت אسالمی مشخص می. دאر אست رسالت، אمامت رא هم عهده

                                                 

 .۳۲۶، ص )ر نبوتعص(تاریخ صدر אسالم : ک .  ر. ٣١٦
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  جایگاه جنگ و نبرد در صدر אسالم

אست، که  یک بُعد אز شئونی که رهبری אسالم بر عهده دאرد، אمور نظامی و فرماندهی مجاهدאن مسلمان
  .به سبب حجم زیاد آن در دورאن تشکیل حکومت אسالمی، بخشهای مهمی אز تاریخ אسالم رא شکل دאده אست

אند که دین אسالم با زور و شمشیر  برخالف آنچه دشمنان אسالم در طول تاریخ در صدد אلقای آن بوده
ین مقدس אسالم به نرمش، د. پیش رفت، باید گفت که אسالم در حقیقت دین صلح و صفا و آرאمش אست

. سازی، بهزیستی و همزیستی تأکید کرده و אز جدאل، نزאع، کشمکش و درگیری نهی کرده אست موعظه، אنسان
گوی حسنه و گفت ، تا زمانی که در مکه אقامت دאشت، با حکمت و موعظۀ)صلی אهللا علیه و آله(لذא پیامبر אکرم 

  :فرماید باره می وند در אینخدא. کرد نرم مردم رא به دین خدא دعوت می

   ٣١٧﴾أَحْسَنُ یَهِ یمَةِ وَ אلْمَوْعِظَةِ אلْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِبِالْحِکْ دْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَאُ﴿

که نیکوتر ] אی شیوه[ا حکمت و אندرز نیکو به رאه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ب
  .مجادله نمای ،אست

دقت در אین آیات بیانگر אین אست که אسالم در . ر مکه نازل شده، در همین رאستا אستبیشترِ آیاتی که د
دאد، بلکه عذאب رא به دنیای  برد و شدت عمل به خرج نمی مکه در برאبر مخالفان خود دست به شمشیر نمی

ا همکاری و مجبور به هجرت شد و ب) صلی אهللا علیه و آله(אما پس אز آنکه رسول خدא . کرد دیگر محول می
אستقبال مردم مدینه، حکومت אسالمی تأسیس کرد، دشمنان אسالم، به ویژه قریش، در صدد نابود کردن آئین 

گونه که در אدאمه خوאهیم گفت، در אطرאف مدینه به لشکرکشی و تحرکات نظامی  آن حضرت برآمدند و همان
لکه باید در برאبر تحرکات نظامی دشمن گذאشت، ب بنابرאین אسالم هم نباید دست روی دست می. پردאختند
آیاتی در אین زمینه نازل شد و به پیغمبر و مسلمانان دستور دאد که به موقع در مقام . دאد אلعمل نشان می  عکس

عقب رאندن مشرکان و دفع کفار אقدאم کنند و نگذאرند که دشمن خود رא تقویت کرده و بر مسلمانان برتری 
  : فرماید در قرآن کریم می אز אین رو خدאوند. یابد

 وَ وَ أَعِدُّوא لَهُم مَّا אسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَ مِن رِّباطِ אلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ אللَّهِ وَ عَدُوَّکمْ﴿
   ٣١٨﴾آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ אللَّهُ یَعْلَمُهُمْ

 ، دشمن]تدאرکات[ای آماده بسیج کنید، تا با אین ه و هرچه در توאن دאرید אز نیرو و אسب
شناسیدشان و خدא  یدیگری رא جز אیشان ـ که شما نم] دشمنان[خدא و دشمن خودتان و 

  .شناسد ـ بترسانید یآنان رא م

های متعددی  ها و سریه با توجه به אینکه در تاریخ صدر אسالم و دورאن رسالت نبوی در مدینۀ منوره، غزوه
אست، لذא باید دید که אسالم در چه موאقعی جنگ رא پذیرفته و به عنوאن رאه حل نهایی آن رא مطرح رخ دאده 

) صلی אهللا علیه و آله(یابیم که عمدۀ جنگهایی که به وجود مقدس پیغمبر  کند؟ با توجه به آیات قرآنی درمی می
هایی  ها و אتحاد ا قصد אیجاد معاهدهتحمیل شد، جنبۀ تدאفعی دאشته אست؛ یعنی دشمن در صدد حمله بر آمده ی

                                                 

  .۱۲۵/ نحل .٣١٧

 .۶۰/ אنفال .٣١٨
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جمعی و متحد به مدینه حمله آورند، لذא پیامبر بزرگوאر אسالم  بر ضد مسلمانان دאشته אست، تا به طور دسته
 که آن حضرت אز بنابرאین همین. یابی دشمن به אهدאف خود شود شد، تا مانع دست אلعمل می مجبور به عکس

کرد و به فرماندهی خود یا  شد، مسلمانان رא بسیج می مله به مدینه آگاه میحرکت دشمن یا قصد آنها برאی ح
حتی هنگامی که مسلمانان برאی دعوت مشرکان به אسالم، به قبایل . شتافت یکی אز אصحاب به مقابله می

کرد و  آنها رא אز אینکه آغازگر جنگ باشند، نهی می) صلی אهللا علیه و آله(شدند، رسول خدא  مختلف אعزאم می
دאد که אبتدא باید به  دאشت، فرمان می אصحابی رא که برאی دعوت قبایل به אسالم و شکستن بتها אعزאم می

گاه با آنان  توحید و نبوت دعوت کنند و چنانچه نپذیرفتند و به لجاجت אدאمه دאده و در صدد مقابله برآمدند، آن
. در یمن אست) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی אی אز אین موאرد، مأموریت تبلیغ حضرت  نمونه. بجنگند

با سیصد نفر به منظور تبلیغ אسالم به یمن ) صلی אهللا علیه و آله(به دستور پیغمبر ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 
رفت، אما بعد אز آنکه با یکی אز قبایل مهم یمن موאجه شد و آنها رא به توحید و نبوت و معاد دعوت کرد و آنان 

ها نپذیرفتند، بلکه با بارאنی אز تیر و سنگ אو رא پاسخ دאدند، به ناچار با آنها وאرد جنگ شد و پس אز آنکه نه تن
  .אی אز آنها رא کشت، بقیه در برאبر אسالم سر تسلیم و تعظیم فرود آوردند عده

  موאرد جوאز جنگ אز دیدگاه אسالم

و به عنوאن رאه حل نهایی معرفی شده אست کـه אیـن   مطابق آیات قرآنی، جنگ، تنها در چند مورد تجویز شده 

  :موאرد به شرح زیر אست

  .אند نبرد با کسانی که به جنگ با אسالم برخاسته .۱

   ٣١٩﴾وَ قَاتِلُوא فِی سَبِیلِ אللَّهِ אلَّذِینَ یُقَاتِلُونَکمْ وَ ال تَعْتَدُوא إِنَّ אللَّهَ ال یُحِبُّ אلْمُعْتَدِینَ﴿

جنگند، بجنگید، ولی אز אندאزه درنگذرید، زیرא  یکه با شما م یو در رאه خدא با کسان
  . دאرد یخدאوند تجاوزکارאن رא دوست نم

یعنی حتی در همین جنگ با دشمنان خدא و אسالم نیز نباید אز حد و حدود تجاوز کرد، چرא که خدא 
  . متعدیان رא دوست ندאرد

   ٣٢٠﴾مُوא وَ إِنَّ אللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِ﴿

دאده شده אست، چرא که مورد ] جهاد[که جَنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ی به کسان
  .ستא אند و אلبته خدא بر پیروزی آنان سخت توאنا ظلم قرאر گرفته

  جنگ برאی אز میان بردن فتنه .۲

ةٌ وَ یَکونَ אلدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ אنْتَهَوْא فَلَا عُدْوאنَ إِلَّا عَلَی وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَکونَ فِتْنَ﴿
   ٣٢١﴾אلظَّالِمِینَ

                                                 

 .۱۹۰/ بقره .٣١٩

  .۳۹/ حج .٣٢٠

  .۱۹۳/ بقره .٣٢١
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پس אگر دست . אی نباشد، و دین، مخصوص خدא شود با آنان بجنگید تا دیگر فتنه
  .بردאشتند، تجاوز جز بر ستمکارאن روא نیست

  دفاع אز مستضعفان در برאبر مستکبرאن .۳

ال تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ אللَّهِ وَ אلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ אلرِّجالِ وَ אلنِّسَاءِ وَ אلْوِلْدאنِ אلَّذِینَ  وَ مَا لَکمْ﴿
نَا مِن یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ אلْقَرْیَةِ אلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ אجْعَل لَّنا مِن لَّدُنْک وَلِیّاً وَ אجْعَل لَّ

   ٣٢٢﴾نَصِیرאًلَّدُنْک 

جَنگید؟  یمَردאن و زنان و کودکان مستضعف نم] و در رאه نجاتِ[و چرא شما در رאه خدא 
אند بیرون بِبَر،  پیشه پروردگارא، ما رא אز אین شهری که مردمش ستم :گویند یهمانان که م

  .و אز جانب خود برאی ما سرپرستی قرאر ده و אز نزد خویش یاوری برאی ما تعیین فرما

  شکنی دشمن و آغازگری عدאوت با مسلمانان جنگ در برאبر پیمان .۴

وَ إِن نَّکثُوא أَیْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوא فِی دِینِکمْ فَقَاتِلُوא أَئِمَّةَ אلْکفْرِ إِنَّهُمْ ال ﴿
أَیْمَانَهُمْ وَ هَمُّوא بِإِخْرאجِ אلرَّسُولِ وَ هُم  أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ أَال تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّکثُوא

   ٣٢٣﴾مْ أَوَّلَ مَرَّةٍبَدَؤُکُ

و אگر سوگندهای خود رא پس אز پیمان خویش شکستند و شما رא در دینتان طعن زدند، 
אز [پس با پیشوאیان کفر بجَنگید، چرא که آنان رא هیچ پیمانی نیست، باشد که 

چرא با گروهی که سوگندهای خود رא شکستند و بر آن شدند  .باز אیستند] شکنی پیمان
با شما آغاز ] جنگ رא[بار  رא بیرون کنند، و آنان بودند که نخستین ] خدא[ ۀکه فرستاد
  جنگید؟ یکردند، نم

  جنگ برאی אز میان بردن شرک .۵

لَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ مْ وَ אقْعُدُوא لَهُمْ کُفَاقْتُلُوא אلْمُشْرِکینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ אحْصُرُوهُ﴿
   ٣٢٤﴾تابُوא وَ أَقَامُوא אلصَّالةَ وَ آتَوُא אلزَّکاةَ فَخَلُّوא سَبِیلَهُمْ إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

بکشید و آنان رא دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر  ،مشرکان رא هر کجا یافتید
نشینید؛ پس אگر توبه کردند و نماز برپا دאشتند و زکات دאدند، گاهی به کمین آنان ب کمین

  .مهربان אست ۀرאه برאیشان گُشاده گردאنید، زیرא خدא آمرزند

  جنگ به سبب تبعید مسلمانان אز وطن .۶

   ٣٢٥﴾أَال تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّکثُوא أَیْمَانَهُمْ وَ هَمُّوא بِإِخْرאجِ אلرَّسُولِ﴿

                                                 

 .۷۵/ نساء .٣٢٢

 .۱۳و  ۱۲/ אنفال .٣٢٣

 .۵/ توبه .٣٢٤

 .۱۳/ توبه .٣٢٥
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رא بیرون ] خدא[ ۀگندهای خود رא شکستند و بر آن شدند که فرستادچرא با گروهی که سو
  جنگید؟  ، نمیکنند

  : فرماید آیۀ دیگری در אین رאبطه می

   ٣٢٦﴾قَالُوא وَ مَا لَنَا أَلَّا نُقاتِلَ ِفی سَبِیلِ אللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَ أَبْنَائِنَا﴿

فرزندאنمان بیرون رאنده ] نزد[ا آنکه ما אز دیارمان و אز چرא در رאه خدא نجنگیم ب :گفتند
  .אیم شده

  : همچنین אین آیات نیز بر אین معنی داللت دאرد

ارِهِمْ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوא وَ إِنَّ אللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌאلَّذِینَ أُخْرِجُوא مِنْ دِیَ﴿
   ٣٢٧﴾إِلَّا أَنْ یَقُولُوא رَبُّنَا אللَّهُ بِغَیْرِ حَقٍّ

دאده شده אست، چرא که مورد ] جهاد[که جَنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ی به کسان
که به  همان کسانی .ستא אند، و אلبته خدא بر پیروزی آنان سخت توאنا ظلم قرאر گرفته
: گفتند یجز אینکه م ]آنها گناهی ندאشتند. [هایشان بیرون رאنده شدند ناحقّ אز خانه
  .ستא پروردگار ما خدא

بنا بر آنچه ذکر شد، אسالم جنگ رא با عنوאن رאه حل آخر، و نه نخستین رאهکار، در موאجهه با دشمن 
مجاز شمرده אست، آن هم با حد و حدودی که در جنگ و کشتن دشمن אز حد عدאلت خارج نشده و متعدی و 

  ٣٢٨.متجاوز نشوند

  غزوه و سریّه

یی که در عهد رسالت رسول مکرم אسالم به وقوع پیوست و حوאدث نظامی مختلف אین دورאن با جنگها
غزوه در لغت به معنی مطلق جنگ אست، אما در אصطالح برאی . دو وאژۀ غزوه و سریّه معرفی شده אست

خود  گرفت و صورت می) صلی אهللا علیه و آله(تحرکات نظامی و بسیج نیروهایی که در عهد رسول אهللا 
ها به غلط  در برخی ترجمه. شود که طبیعتاً فرماندهی هم با אیشان بود حضرت در آن حضور دאشتند، אطالق می

אز غزوه به طور کلی با عنوאن جنگ یاد شده אست، در حالی که بنا به نقل مورخان مشهور، در عهد رسول אکرم 
אین تعدאد تنها نُه مورد به جنگ و خونریزی منجر  که אز ٣٢٩غزوه رخ دאده אست، ۲۷یا  ۲۶) صلی אهللا علیه و آله(

لذא ترجمۀ غزوه به جنگ کامالً אشتباه אست و بهتر آن . شده و در دو سوم آنها جنگ و خونریزی نبوده אست
تحرکات نظامی و بسیج نیروهای مسلمان با حضور و فرماندهی رسول «: אست که در تعریف غزوه گفته شود

  ».شود ، خوאه به جنگ بینجامد یا جنگی در آن رخ ندهد، غزوه نامیده می)آلهصلی אهللا علیه و (אکرم 

                                                 

 .۲۴۶/ بقره .٣٢٦

  .۴۰و  ۳۹/ حج .٣٢٧

 ۱۳۶۶اد علی دوאنی در سال ، אست))علیه אلسالم(متن درسی دאنشگاه אمام صادق (אین مبحث برگرفته אز جزوۀ تاریخ אسالم  .٣٢٨
  .אست ۳۹۴ـ  ۴۰۸، ص ))صلی אهللا علیه وآله(سیرۀ رسول خدא (و تاریخ سیاسی אسالم 

אند، غزوۀ خیبر و غزوۀ وאدی אلقُرאء رא یک  مورد ذکر کرده ۲۶رא ) صلی אهللا علیه و آله(مورخانی که تعدאد غزوאت رسول אکرم  .٣٢٩
  .۵، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری: ک . ر. غزوه قائل هستند ۲۷אند، به  א تفکیک کردهאند و آنهایی که אین دو ر مورد אنگاشته
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کنند، אما در אصطالح به تحرکات نظامی یا  ها حرکت می شود که شب אی گفته می سریّه در لغت به دسته
 )صلی אهللا علیه و آله(אطالعاتی یا بسیج نیروهای مسلمان برאی حضور در مأموریتی که رسول مکرم אسالم 

ها یکی אز אصحاب فرماندهی عملیات رא אز  در سریه. شود کرد و خود در آن حضور ندאشت، אطالق می تعیین می
 ۸۲و  ۶۶، ۴۸، ۳۵ها رא به אختالف  مورخان، تعدאد سریه. بر عهده دאشت) صلی אهللا علیه و آله(سوی رسول خدא 
   ٣٣٠.אند مورد ذکر کرده

אی که  یا به نام منطقه) صلی אهللا علیه و آله(אت رسول אهللا אین نکته رא نیز باید אضافه کرد که غزو
غزوۀ خیبر، غزوۀ تبوک و غزوۀ طائف، یا به نام قبیلۀ : رویارویی در آن پیش آمده شناخته شده אست، مانند

ظه و قُرَیْ نَضیر، بنی قَیْنُقاع، غزوۀ بَنی غزوۀ بَنی: دشمنانی که با آنان موאجه شدند، خوאنده شده אست، مانند
 شوند، אی دאرند، بدین ترتیب که یا به نام فرماندۀ سریّه خوאنده می گذאری دوگانه ها نیز نام سریه. אلْمُصْطلِق بَنِی
אی با دو نام ذکر  در برخی موאرد نیز سریه. سریّۀ حمزه و سریّۀ عُبیده، یا به نام منطقۀ حضور سپاه אسالم: مانند

  .یکی هم به نام منطقه אستشده אست که یکی به نام فرمانده و 

های نخستین אسالم، به علت حضور نیروهای دشمن در محدودۀ دאر  باید دאنست که بیشتر غزوאت و سریه
 کردند، به فرمان אالسالم، یعنی مدینة אلنبی، یا تعقیب کاروאنهای تجاری دشمن که אز محدودۀ مدینه عبور می

אز آنجا که بیشتر سرאن قریش به אمر تجارت אشتغال دאشتند و . ترخ دאده אس) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
صلی אهللا علیه (کرد، لذא پیامبر אسالم  ترین رאه تجارتی شمال ـ جنوب אز حاشیۀ مدینه عبور می ترین و אمن کوتاه
زی کن کردن شرک و آزאدسا خود، که همانا ریشه  برאی آنکه به قریش بفهمانند که אو אز هدف אصلی) و آله

عالوه بر آن، چون . برد אست، به کاروאنهای تجاری قریش حمله می  خانۀ مقدس کعبه بود، منصرف نشده
با تهدید ) صلی אهللا علیه و آله(قریش خانه و אموאل مسلمانان مهاجر رא مصادره کرده بودند، لذא رسول خدא 

  .کرد کاروאنهای آنان، مقابله به مثل می

  هجرت حوאدث و وقایع مهم سال אول
ها رא ندאرد، لذא فقط به بحث دربارۀ  אز آنجا که אین درس گنجایش بحث در مورد تک تک غزوאت و سریه

אند و یا رهنمودهایی אز سیرۀ  شود که در تاریخ אسالم تأثیر بسزאیی دאشته آن دسته אز غزوאت و سرאیا پردאخته می
ترین رویاروییهای  مهم. ان در همۀ אعصار وجود دאردکه در آنها برאی مسلمان) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

  :به شرح زیر אست) صلی אهللا علیه و آله(نظامی مسلمانان با کفار در سال אول هجرت پیامبر אسالم 

  سریۀ حمزة بن عبدאلمطلب

خبر رسید کاروאنی אز قریش، با بیش אز سیصد نفر همرאه، به ) صلی אهللا علیه و آله(به پیغمبر خدא 
عموی خود حمزه رא با ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . ندهی אبوجهل در حال عبور אز محدودۀ مدینه هستندفرما

                                                 

شود که برخی אز مورخان، مأموریتهایی رא که حضرت مثالً به یک، دو یا سه نفر محول  אین אختالف عمدتاً אز آنجا ناشی می. ٣٣٠
אند، لذא تعدאد آنها  نیز مثالً پنج نفر رא سریه ندאنسته رسیده אست، برخی ۸۲אند، لذא عدد آنها به  אند، نیز سریه حساب کرده کرده

אند و مأموریتهای کسب אطالعات رא به عنوאن سریه حساب  های نظامی رא لحاظ کرده برخی نیز فقط جنبه. کمتر شده אست
  .تقلیل یافته אست ۴۸یا  ۳۵אند، لذא عدد آن به  نکرده
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با . אی به نام عَیْص در ساحل دریای سرخ با دشمن موאجه شدند سی مهاجر به سوی آنها فرستاد که در ناحیه
درگیری بودند، ولی با وساطت فردی به نام  אینکه تعدאد آنها با مسلمانان قابل قیاس نبود، אما مسلمانان آمادۀ

عَمرو جُهَنی، که هم با مسلمانها و هم با قریش روאبطی دאشت، אین رویارویی به زد و خورد مَجْدِی بن 
با אنجام אین سریه אین نکته برאی مشرکان قریش هویدא شد که . جا بازگشتند طرف אز همان نینجامید و دو

אفرאد אین سریّه همه אز مسلمانان مهاجر بودند و . אند ی رویارویی نظامی یافتهمسلمانان پس אز هجرت، آمادگ
خوאست به قریش بفهماند که آن حضرت به یاری مردم یثرب در  با אین אقدאم می) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 

  ٣٣١.نایستاده אستبرאبر قریش 

  سریّۀ عُبَیدَة بن حارث

برخی אز منابع در تقدم و تأخر אین . در شوאل سال אول אتفاق אفتاد אین سریّه یک ماه پس אز سریّۀ حمزه،
خبر رسید ) صلی אهللا علیه و آله(سبب وقوع אین سریّه آن بود که به پیغمبر خدא . دو سریّه با هم אختالف دאرند

الم وאرد جهل به محدودۀ دאر אالس که حدود دویست نفر אز مشرکان به فرماندهی אبوسفیان یا عِکرَمَة بن אبی
אلعمل نشان دאد و حدود شصت نفر אز مهاجرאن رא به   به سرعت عکس) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . אند شده

אی  دشمن تا ناحیه. فرماندهی عُبیدة بن حارث بن عبدאلمطلب ـ پسرعموی خود ـ به مصاف آنها אعزאم دאشت
نزدیک بود . انان در אین ناحیه با آنها موאجه شدندمسلم. به نام دشت رאبِغ در منطقۀ قُدَید پیشروی کرده بود

 در אین سریّه دو تن אز مسلمانانی. دאری دو طرف برخوردی پیش نیامد میان آنها جنگ درگیرد، אما با خویشتن
که در مکه אیمان خود رא مخفی کرده و با گروه مشرکان به אین منطقه آمده بودند، אز فرصت אستفاده کرده، به 

صلی (یکی אز אین دو تن مِقدאد بن عَمرو بَحْرאنی بود که بعدها אز אصحاب برجستۀ پیغمبر . پیوستندمسلمانان 
و دیگری عُتْبَة بن غَزْوאن بود، که در زمان خلیفۀ دوم אز . شد) علیه אلسالم(و אمیرאلمؤمنین ) אهللا علیه و آله

  ٣٣٢.فرماندهان برجستۀ نظامی مسلمانان شد

  اصوَقّ سریّۀ سَعد بن אبی

 ۲۱یا  ۲۰وقاص رא با  یک ماه بعد אز سریّۀ عبیدة بن حارث، سعد بن אبی) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא 
אین حرکت برאی تفهیم אین نکته به دشمن بود که در صورت . تعقیب کاروאنی אز قریش אعزאم دאشت بهنفر 

وقاص و  سعد بن אبی. موאجه خوאهند شد אلعمل و مقابله به مثل مسلمانان  تجاوز به دאر אالسالم، با عکس
فرموده بود אز ) صلی אهللا علیه و آله(אی به نام خَرّאر پیش رفتند و چون پیغمبر  نیروهای تحت אمر אو تا منطقه

  ٣٣٣.آنجا جلوتر نروند، لذא بدون برخورد با دشمن به مدینه بازگشتند

                                                 

אلطبقات ؛ ۶، ص ۱محمود مهدوی دאمغانی، ج : ن عمر وאقدی، ترجمه، محمد بمغازی؛ ۲۴۵، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٣٣١
  .۴۰۴، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۶، ص ۲، ج אلکبری

  .۴۰۴، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۷، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۷، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۴۱، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه. ٣٣٢

هشام אضافه کرده  های بوאط و ذوאلعشَیره آورده و אبن אز غزوهאسحاق אین سریه رא بعد  אبن( ۲۵۱، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه .٣٣٣
  .۷، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۷، ص ۱، ج مغازی.) אند אست که برخی אز אهل علم אین سریه رא پس אز سریۀ حمزه ذکر کرده
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  حوאدث و وقایع مهم سال دوم هجرت

  )وَدّאن(غزوۀ אَبوאء  .۱

آن حضرت . خبر رسید که کاروאنی אز قریش در حال گذر אست) صلی אهللا علیه و آله(به رسول خدא 
که منطقۀ  ٣٣٤אی به نام אَبوאء، دشمن حرکت کرد تا به منطقه سوینخستین بار خود با گروهی אز אصحاب به 

  .شد، رسید، אما برخوردی پیش نیامد و به مدینه بازگشت عمومی آن وَدّאن خوאنده می

אی אز قبیلۀ کنانه بود، پیمان بست که بر ضد  ضَمْرِه، که تیره אی به نام بنی در پی אین غزوه، پیغمبر با قبیله
غزوۀ אبوאء در ماه صفر سال دوم . بندی نکنند و کسی رא به منظور مقابله با אسالم یاری ندهند آن حضرت دسته

  ٣٣٥.بودمدت غیبت آن حضرت אز مدینه پانزده شب . אتفاق אفتاد

  وאطغزوۀ بَ. ۲

خبر رسید کاروאن ) صلی אهللا علیه و آله(به رسول خدא . אین غزوه در ربیع אالول سال دوم אتفاق אفتاد
شتر אست و توسط אُمیة بن خَلَف ـ یکی אز سرאن قریش ـ همرאه با صد مرد  ۲۵۰۰بزرگی אز قریش، که دאرאی 

با گروهی אز مسلمانان به سوی אین کاروאن )  علیه و آلهصلی אهللا(پیغمبر . شود، در حال عبور אست همرאهی می
کوهی در ناحیۀ خُشُب یا کوه رَضْوَی אست پیش رفتند، ولی  אی به نام بوאط، که رشته حرکت کردند و تا ناحیه

  ٣٣٦.چون با دشمن برخورد نکردند אز آنجا بازگشتند

  غزوۀ بدر אولی. ۳

علت وقوع אین غزوه آن بود که یکی אز . زوۀ بوאط אتفاق אفتادאین غزوه در ربیع אالول سال دوم و پس אز غ
پیامبر . אشرאر و سارقان منطقه، به نام کرْز بن جابر فِهْری، אقدאم به ربودن تعدאدی אز אحشام مردم مدینه کرد

ان אلعمل نش  گونه که در برאبر دشمن بزرگ و אصلی خود، یعنی قریش، عکس همان) صلی אهللا علیه و آله(אکرم 
دאد، در مقابله با אین אشرאر هم موضع گرفت و گروهی אز مسلمانان رא بسیج کرد و به تعقیب آنان پردאخت و  می

صلی אهللا (با وجود آنکه رسول خدא . تا منطقۀ بدر پیش رفت و مسیری طوالنی رא در تعقیب אشرאر طی کرد
رאد مجرم دאد تا بدאنند אمنیت دאر אالسالم برאی به آنها دست نیافت، אما درس بزرگی به אشرאر و אف) علیه و آله

گونه که با دشمنان אصلی موאجه  אی אهمیت دאرد که خود برאی مقابله با آنها، همان رهبری אسالم به אندאزه
אندאزی  بدین ترتیب אز אین به بعد نه تنها کرز بن جابر، بلکه دیگر אشرאر نیز جرئت دست. کند شود، אقدאم می می

باعث شد که ) صلی אهللا علیه و آله(אین אقدאم رسول خدא . و بر هم زدن אمنیت אین شهر رא ندאشتند به مدینه
کرد هر آن ممکن אست نیروهای אسالم در  אو پیوسته گمان می. کرز بن جابر אز آن پس אحساس אمنیت نکند

                                                 

جا به خاک سپرده  رفت و در هماندر آن ناحیه אز دنیا ) صلی אهللا علیه و آله(אبوאء همان مکانی אست که مادر بزرگوאر پیغمبر . ٣٣٤
  .شد

  .۴۰۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۸، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۴۱، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ٣٣٥

  .۴۰۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۸، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۴۸، ص ۱، ج אلسیرة אلنبویه. ٣٣٦
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אز אین وضع و אیجاد אمنیت لذא پس אز مدتی برאی رهایی . تعقیب وی بر سرش ریخته و אو رא אز پای درآورند
  ٣٣٧.برאی خود، به مدینه آمد و در حضور پیامبر אکرم אسالم آورد و אمنیت خود رא تضمین کرد

  ـ غزوۀ ذوאلعَشَیْره۴

صلی (پیغمبر . אین غزوه در جمادی אالول سال دوم و به منظور حمله به کاروאن تجاری قریش אتفاق אفتاد
אی به نام سَقْیا پیش رفتند، אما چون  انان در تعقیب אین کاروאن تا ناحیهبا گروهی אز مسلم) אهللا علیه و آله

אی به  با قبیله) صلی אهللا علیه و آله(در خالل אین غزوه رسول خدא . کاروאن رא نیافتند به سوی مدینه بازگشتند
  ٣٣٨.د صلحی منعقد کردضَمْرِه بوده و با آنان همکاری دאشتند، قرאردא پیمانان بنی مُدْلِج، که אز هم نام بنی

  )سریّۀ نَخْلَِه(سریّۀ عبدאهللا بن جَحْش  .۵

عبدאهللا بن جحش، پسرعمۀ خود، رא در رأس هشت یا به روאیتی یازده ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم 
به  های قبلی با آگاهی دشمن ها و غزوه ظاهرאً با توجه به אینکه سریّه. نفر אز אصحاب به مأموریتی אعزאم دאشت

) صلی אهللا علیه و آله(رسید، پیغمبر אکرم  نتیجه نرسیده بود و אحتماالً توسط جاسوسانی خبر به دشمن می
سپس به . مأموریت عبدאهللا بن جحش و אفرאد تحت אمر אو رא مکتوب کرد و دستور دאد تا آن رא الک و مهر کنند

عبدאهللا و אفرאدش در  ».رده و طبق دستور عمل کندو روز که אز مدینه دور شدی نامه رא باز ک«: عبدאهللا فرمود
رא گشود، مشاهده ) صلی אهللا علیه و آله(وی پس אز آنکه نامۀ پیغمبر . رجب سال دوم به אین مأموریت رفتند

دستور دאده אست که אو به ناحیۀ نَخْلَه ـ میان مکه و طائف ـ رفته و در ) صلی אهللا علیه و آله(کرد که پیامبر 
  .آوری کرده و به آن حضرت אطالع دهد مین و אنتظار کاروאن قریش بماند و אخبار آنها رא جمعآنجا در ک

صلی אهللا (אی دور אز دאر אالسالم بود، لذא رسول خدא  אز آنجا که אین مأموریت در قلمرو مشرکین و در ناحیه
رتیب مخفی کرد تا جاسوسان ت  برאی אینکه خطری متوجه אفرאد سریّه نباشد، مأموریت رא بدین) علیه و آله

  . متوجه مقصد نیروهای אسالم نشوند

אندکی بعد کاروאنی . عبدאهللا بن جحش و אفرאد تحت אمر אو به منطقۀ مورد نظر رفته و در آنجا کمین کردند
אفرאد کاروאن אبتدא با دیدن یکی אز مسلمانها که سر خود رא ترאشیده بود، . کوچک אز قریش به آن منطقه رسید

                                                 

؛ ۴۰۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۹، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۹، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۵۱، ص ۲ج ، אلسیرة אلنبویه: ک . ر. ٣٣٧
  .۴۶۸، ص ۴، ج אلغابه أسد

. ۴۰۸، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۱۰، ص ۲، ج  אلطبقات אلکبری؛ ۹، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۵۱، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه .٣٣٨
کنند  אسحاق و طبری روאیت می لی אز لطف نیست، אین אست که אبنאی که در אرتباط با אین غزوه ذکر شده و بیان آن خا نکته

و عمار یاسر به تماشای گروهی אز אفرאد قبیلۀ ) علیه אلسالم(در جریان אستقرאر سپاه אسالم در منطقه، אمیرאلمؤمنین علی 
اک نشستند و خوאبشان مدلج، که در نخلستانی مشغول کار بودند، رفتند و به سبب خستگی در زیر سایۀ درختی روی خ بنی
رא در آنجا یافت که در ) علیه אلسالم(خود در پی אمیرאلمؤمنین روאن شد و وقتی علی ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم . برد

: سپس خطاب به אین دو بزرگوאر فرمود» شود؟ אی אبوترאب تو رא چه می«: خاک خوאبیده بود، אو رא بیدאر کرد و فرمود
روی قوم ثمود که شتر صالح رא  آن سرخ«: فرمود» بله«: عرض کردند» ترین אفرאد بشر آگاه کنم؟ ا رא אز شقیخوאهید شم می«

، تاریخ طبری؛ ۲۴۹، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه» .محاسن تو رא אز خون سرت رنگین کند! پی کرد و دیگر کسی که، אی علی
  .۴۰۸، ص ۲ج 
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אما مسلمانان بر آنها . אند، لذא خیالشان آسوده شد حساس کردند که آنها در ماه حرאم و برאی אنجام عمره آمدهא
هجوم برده و یکی אز مشرکان به نام عمرو بن حَضْرمی رא کشته و دو نفر رא دستگیر کردند و نفر چهارم 

در پی حضور אو در مدینه و . آورد عبدאهللا بن جحش کاروאن رא تصاحب کرده و با خود به مدینه. گریخت
بر عبدאهللا خشم ) صلی אهللا علیه و آله(مشخص شدن אینکه אو در ماه حرאم بر کاروאن حمله برده אست، پیامبر 

 ».گیرم من تو رא به جنگ و قتال حکم ندאده بودم، لذא אُسرא و غنائم رא אز تو تحویل نمی«: گرفت و فرمود
بدین ترتیب برאی مدتی عبدאهللا و . ه شدند، به شدت بر ضد אسالم تبلیغ کردندمشرکان هم وقتی אز موضوع آگا

  :نشین شدند، تا آنکه جبرئیل نازل شد و אین آیه رא آورد אفرאد אین سریّه خانه

فْرٌ بِهِ کُ یَسْئَلُونَک عَنِ אلشَّهْرِ אلْحَرאمِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ אللَِّه وَ﴿
   ٣٣٩﴾بَرُ مِنَ אلْقَتْلِوَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ وَ إِخْرאجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکبَرُ عِنْدَ אللَّهِ وَ אلْفِتْنَةُ أَکْ

باز دאشتن [کارزאر در آن، گناهی بزرگ و : بگو. پرسند یکارزאر در ماه حرאم م ۀאز تو دربار
و بیرون رאندنِ ] حج[= אلحرאم  تن אز مسجدرאه خدא و کفر ورزیدن به אو و باز دאش] אز

  .تر אست אز کشتار بزرگ] شرک[= تر و فتنه  بزرگ] گناهی[אهل آن אز آنجا، نزد خدא 

با نزول אین آیه خدאوند حمله و هجوم عبدאهللا بن جحش بر مشرکان رא موجه و مجاز شمرد و אز آنها رفع 
  .אتهام کرد

خود  اشانۀبزرگی אست، אما گناه کسانی که مسلمانان رא אز خانه و ک مطابق אین آیه جنگ در ماه حرאم گناه
אست که گناه فتنه אز گناه قتل بیشتر و   אین کار فتنه. تر אست אند، بزرگ آوאره کرده و אموאل آنها رא مصادره کرده

بلکه جوאز دفاع در با نزول אین آیه نه تنها אز عبدאهللا بن جحش و אفرאد سریّۀ אو رفع אتهام شد، . شدیدتر אست
به تعبیر دیگر هر چند آغاز به حمله و جنگ در ماه حرאم گناه אست، אما دفاع در ماه . ماه حرאم نیز تشریع گردید

چون قریش با آوאره کردن مسلمانها و مصادرۀ אموאل جنگی رא به آنها تحمیل . حرאم אشکالی ندאرد و جایز אست
مله بر کاروאن قریش در ماه حرאم در مقام دفاع برآمده بودند و کار آنها کرده بودند، لذא مسلمانان مهاجر با ح

  .אشکالی ندאشت

غنائم رא بین אفرאد אین سریّه تقسیم کرد و אُسرא رא مختار ) صلی אهللا علیه و آله(بعد אز نزول אین آیه پیغمبر 
ز آنها אسالم آورد و در مدینه ماند و نمود که یا אسالم آورده و در مدینه بمانند، یا به مکه بازگردند که یکی א

سریّۀ عبدאهللا بن  ٣٤٠.بعدها در حادثۀ بِئْر مَعُونِه شهید شد، אما دیگری به مکه بازگشت و کافر אز دنیا رفت
  : جحش אز جهات زیر قابل توجه אست و در تاریخ אسالم אهمیت دאرد

  تشریع جوאز دفاع در ماه حرאم؛ .۱

ها و غزوאت  در سریه. ی مسلمانان با مشرکان אست که به زد و خورد אنجامیدאین سریّه نخستین رویاروی .۲
  قبلی زد و خوردی که منجر به خونریزی شده باشد، پیش نیامده بود؛

                                                 

  .۲۱۷/ بقره. ٣٣٩

، ج تاریخ طبری؛ ۱۰، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۹ـ  ۱۴، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۵۲ـ  ۲۵۶، ص ۲ ، جאلسیرة אلنبویه: ک . ر. ٣٤٠
  .۴۱۰ـ  ۴۱۵، ص ۲
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دو نفر אسیر قریش در אین . عَمرو بن حضرمی אولین مشرکی بود که به دست مسلمانان کشته شد .۳
مسلمانان אفتادند و אموאل به غنیمت گرفته شده هم אولین  سریّه نیز نخستین אسیرאنی بودند که به دست

  .رسید غنائمی بود که به مسلمانان می

  تغییر قبله. ۶

אز . هفده ماه پس אز هجرت پیغمبر به مدینه، قبلۀ مسلمانان אز بیت אلمقدس به مکۀ معظمه تغییر یافت
در درون و بر فرאز کعبه بت بود، لذא אگر در مکه ) صلی אهللا علیه و آله(آنجا که که هنگام حضور رسول خدא 

کند، אز אین رو  شد که آن حضرت به بتها سجده و تعظیم می کرد، حمل بر آن می پیامبر بدאن سو سجده می
אما ماهها پس אز هجرت و . خوאند آمد אما رو به قدس نماز می کنار کعبه می) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא 

صلی אهللا علیه (توאنست حمل بر سجده به بتها شود، لذא پیغمبر خدא  وی به کعبه نمیدور شدن אز مکه، سجدۀ 
عُوف مشغول نماز بود، جبرئیل نازل شد و روی  در حالی که در مسجد خود و به نقلی در مسجد بنی) و آله

نماز ) یه و آلهصلی אهللا عل(در نقلی آمده אست که رسول خدא . مبارک אو رא אز بیت אلمقدس به مکه بازگردאند
در . خوאند و دو رکعت رא به سوی قدس خوאنده بود، ولی دو رکعت بعدی رא به سوی کعبه אقامه کرد ظهر می

  ٣٤١.همان حال آیۀ مربوط به تغییر قبله ـ یعنی خوאستۀ قلبی پیغمبر ـ نیز نازل شد

  تشریع روزۀ ماه رمضان . ۷

تِبَ عَلَی אلَّذِینَ مِنْ مَا کُمُ אلصِّیامُ کَتِبَ عَلَیْکُאلَّذِینَ آمَنُوא کُ یَا أَیُّهَا﴿در ماه شعبان سال دوم با نزول آیۀ 
، روزه به عنوאن یکی אز فرאئض مسلمین به آنان אعالم شد و مسلمانان دאنستند که אز אین ﴾مْ تَتَّقُونَمْ لَعَلَّکُقَبْلِکُ

نین زکات عید فطر، نماز عید فطر، نماز عید همچ. پس باید ماه رمضان رא برאی אطاعت אمر خدאوند روزه بگیرند
  ٣٤٢.قربان و دستور قربانی در عید قربان هم در אین سال تشریع شد

                                                 

مْ وא وُجُوهَکُنْتُمْ فَوَلُّشَطْرَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ وَ حَیْثُ مَا کُ قِبْلَةً تَرْضَاها فَوَلِّ وَجْهَکَ قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْهِک فِی אلسَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ﴿. ٣٤١
گردאنیدن رویت در ] به هر سو[ما ؛ ﴾عْمَلُونَشَطْرَهُ وَ إِنَّ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْکتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ אلْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَ مَا אللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا یَ

 رگردאنیم؛ پس روی خود رא به سوی مسجدאی که بدאن خشنود شوی ب تو رא به قبله] باش تا[پس . بینیم یآسمان رא نیک م
אز جانب ] تغییر قبله[دאنند که אین  یدر حقیقت، אهل کتاب نیک م. אلحرאم کن و هرجا بودید، روی خود رא به سوی آن بگردאنید

  .۱۴۴/ بقره: کنند غافل نیست یدرست אست و خدא אز آنچه م] بجا و[پروردگارشان 

، ۲، ج אلسیرة אلنبویه: و אشاره به آن در ۲۴۱ـ  ۲۴۴، ص ۱، ج אلطبقات אلکبریصل بن سعد در نقل مف: ک . در مورد تغییر قبله ر
  .۴۱۵، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۴۲، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۲۵۷ص 

: کند ، طبری روאیت می۴۱۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۴۲، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۲۴۸، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری. ٣٤٢
گیرند و وقتی  به مدینه آمد، مشاهده کرد که یهودیان روز عاشورא رא روزه می) صلی אهللا علیه و آله(خدא هنگامی که رسول «

אین روزی אست که در آن خدא آل فرعون رא غرق کرد و موسی و کسانی رא که با אو بودند، نجات «: علت رא جویا شد، گفتند
سپس خود روزه گرفت و مردم رא هم به » .سزאوאرتریم) یهود(وسی אز آنان ما به م«: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر » .دאد

هنگامی که روزۀ ماه رمضان وאجب شد، آن حضرت مردم رא به روزۀ عاشورא نه אمر کرد و نه . אمر کرد) عاشورא(روزۀ آن روز 
  »!نهی فرمود

אمیه  های عوאمل بنی אست، به אحتمال زیاد אز ساخته אین روאیت که אز نظر متن و سند ضعیف אست و در روאیات אمامیه وאرد نشده
  .אست) علیهم אلسالم(بیت   در جهت אهدאف آنان و به منظور مشروع جلوه دאدن جنایاتشان بر אهل



 ۱۴۵    جلسه يازدهم/ تاريخ عصر بعثت

Tarikh-a-b 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  غزوۀ بدر کبری. ۸

  علت وقوع)אلف

، غزوۀ بدر کبری بود که نخستین رویارویی )صلی אهللا علیه وآله(ترین حادثۀ سال دوم هجرت پیغمبر  مهم
بدر אین بود که به پیغمبر  ۀعلت وقوع غزو. آید ش به شمار میجانبۀ مسلمانان با مشرکان قری همه

رود و אین  خبر رسید یک کاروאن بزرگ تجاری متعلق به قریش אز شام به سوی مکه می) علیه وآله אهللا صلی(
دא پیغمبر خ. אی بالغ بر پنجاه هزאر دینار طال دאرد אلتجاره کاروאن، که همۀ بزرگان مکه در آن سهیم هستند، مال 

  . تصمیم گرفت به אین کاروאن حمله کند) صلی אهللا علیه وآله(

  אهدאف غزوۀ بدر) ب

توאن دریافت که هدف آن حضرت אز حمله به  می) صلی אهللا علیه و آله(با توجه به سیرۀ مبارک رسول אهللا 
گونه که پیش אز  انهم. אین کاروאن یا کاروאنهای دیگر ـ که قبل אز אین بحث آنها به میان آمد ـ چه بوده אست

پرستی، و אشاعۀ کلمۀ توحید رא  وظیفۀ نابود کردن شرک و بت) صلی אهللا علیه و آله(אین بیان شد، پیغمبر خدא 
ترین مکان روی زمین אست، אز لوث شرک  بر عهده دאشت و همچنین مأموریت دאشت تا کعبه رא، که مقدس

) صلی אهللا علیه و آله(ر قبضۀ مشرکان אست، رسول خدא در אجرאی אین هدف אکنون که مکه کامالً د. پاک کند
אگر قریش بعد אز سیزده . אست  خوאهد تفهیم کند که אز هدف آزאدسازی کعبه باز نمانده با حمله به منافع آنها می

سال تبلیغ אسالم و شنیدن منطق אسالم با لجاجت مقابله کرده و موعظۀ حسنه و بحث علمی و منطقی رא 
. خوאهد شد  بدאنند که برאی آزאدی حرم אلهی و پاک کردن خانۀ خدא אز شرک، به همۀ منافع آنها حملهنپذیرفتند، 

 אی بر ضد قریش، شده با אین حمالت، جنگ روאنی حساب) صلی אهللا علیه و آله(در وאقع אز یک سو رسول خدא 
تمام אموאل و دאرאیی مسلمانان که عمدۀ فکر آنها منافع אقتصادی بود، به رאه אندאخت و אز سوی دیگر چون 

مهاجر توسط قریش مصادره شده بود، پیامبر אین حق رא برאی خود و مهاجرین قائل بود که به عنوאن مقابله به 
אز حمله به ) صلی אهللا علیه و آله(توאن אهدאف پیغمبر خدא  بدین ترتیب می. ور شوند مثل، به منافع مشرکان حمله

  :وאن رא به ترتیب زیر تبیین کردکاروאنها به ویژه אین کار

  אیجاد جنگ روאنی و تهدید منافع آنها به منظور אعرאض אز شرک؛ .۱

  آزאد کردن قبله و حرم אمن אلهی אز دست مشرکان؛ .۲

  مقابله به مثل در تصرف و مصادرۀ אموאل مسلمانان؛ .۳

  .مقابله با אین کاروאن کردאقدאم به بسیج نیرو برאی ) صلی אهللا علیه و آله(بنابرאین پیغمبر خدא 

  مجاهدאن بدر) ج

نکتۀ قابل توجه אینکه تا مقطع جنگ بدر، یعنی אز آغاز رویاروییهای نظامی مسلمانان با مشرکان تا אین 
فقط אز مهاجرאن אستفاده کرده بود و یک نفر ) صلی אهللا علیه و آله(ها، رسول خدא  ها و سریّه زمان در همۀ غزوه

  :توאن یافت علت אین אمر رא در دو نکته می. رویاروییها حضور ندאشتאز אنصار در אین 

 با قریش ندאشتند و אز אین  گاه سابقۀ رویارویی و زد و خورد و عدאوت و کینه نخست آنکه مردم یثرب هیچ
، شدند هایی که به مدینه نزدیک می رو אنگیزۀ چندאنی برאی مقابله با کاروאنهای قریش یا رویارویی با دسته

شناختند  های قوی برאی رویارویی با قریش برخوردאر بودند؛ زیرא آنها رא خوب می אما مهاجرאن אز אنگیزه. ندאشتند
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و مصادرۀ אموאل ) صلی אهللا علیه و آله(و آنها رא هنگام آزאر و شکنجۀ خود و אیجاد אخالل در کار رسول خدא 
  .گرفتند ل قریش قرאر میאی مضاعف مقاب بنابرאین با אنگیزه. خویش دیده بودند

تعهد سپرده بودند که אز آن ) صلی אهللا علیه و آله(دوم אینکه مردم مدینه در بیعت אلحرب به پیغمبر 
مورد حمله و ) صلی אهللا علیه و آله(حضرت مانند عزیزאن خود دفاع خوאهند کرد و تا אین مقطع هنوز پیامبر 

אی  چند آنها چنین نکته هر. عهد خویش بخوאهند وאرد عمل شوندآسیبی قرאر نگرفته بود که آنها طبق قرאر و ت
ظاهرאً אین אمر . کرد خود مالحظۀ אین אمر رא می) صلی אهللا علیه و آله(رא به زبان نیاورده بودند، אما پیغمبر אکرم 

صلی אهللا علیه (شوند و پیامبر خدא  بر אنصار گرאن آمده بود که چرא در جهادها فقط برאدرאن مهاجر آنها حاضر می
אز אین رو برאی نخستین بار در جریان بسیج نیرو برאی مقابله با کاروאن قریش . کند אز آنها אستفاده نمی) و آله

نفر אز مسلمانان رא بسیج کرد که شامل  ۳۱۳) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم . آمدند אنصار هم به میدאن می
نفر אز خزرج  ۱۷۰نفر אز قبیلۀ أوس و  ۶۱אز אین تعدאد אنصار نیز، . بودندنفر אز אنصار  ۲۳۱تن אز مهاجرאن و  ۸۲
نیروهایی محدود رא با אمکاناتی فرאهم کرد که قصد ) صلی אهللا علیه و آله(باید توجه دאشت پیامبر אکرم . بودند

تی אبوسفیان چند که אین کاروאن دאرאی محافظینی نیز بود و به سرپرس تصرف یک کاروאن تجارتی دאشتند؛ هر
  .به אین ترتیب مسلمانها אز مدینه بیرون آمدند. کرد אز شام به سوی مکه حرکت می

  אلعمل کاروאن قریش عکس ) د

دאد با توجه به چندین  אز سوی دیگر אبوسفیان که عنصری نظامی، سیاسی و אقتصادی بود، אحتمال می
بار نیز پیامبر بر ضد منافع آنان قصدی  قبلی مسلمانان به قصد کاروאنهای قریش، ممکن אست אینتحرک 

אبوسفیان برאی . بان متوجه حرکت مسلمانها به قصد אین کاروאن شد لذא پیشاپیش با فرستادن دیده .دאشته باشد
یکی آنکه فورאً فردی رא به مکه فرستاد و אز سرאن قریش برאی : نجات کاروאن تجاری قریش دو אقدאم אنجام دאد

  .م مدد طلبیدمقابله با سپاه אسال

چه با אین تصمیم وی مسیر אگردوم אینکه منتظر رسیدن نیروهای قریش نماند و مسیر کاروאن رא تغییر دאد 
که ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא . خود رא دورتر کرد، אما توאنست کاروאن رא אز تیررس مسلمانان خارج کند

دאد אبوسفیان אز  ر مسیر کاروאن دشمن شد و چون אحتمال میدر تعقیب کاروאن به بدر رسیده بود، متوجه تغیی
אلعمل مکه   مکه درخوאست کمک کرده باشد، لذא به سوی مدینه بازنگشت و در بدر توقف کرد تا منتظر عکس

فرستادۀ אبوسفیان به مکه رسید و با آگاهی قریش אز موضوع، غوغایی در مکه به پا شد و برאی نخستین . باشد
تنها אبولهب، که به سبب بیماری قادر نبود . ر تمام سرאن قریش برאی مقابلۀ با אسالم آماده شدندو آخرین با

אسب در  ۱۰۰پوش بودند و  تن אز آنها زره ۶۰۰ نفر جنگجو که ۹۵۰. سالح به دست بگیرد، حضور ندאشت
ر مقابل، سپاه אسالم אز د. عیار אز مکه خارج شدند אختیار دאشتند، با تجهیزאت کافی و به هدف یک جنگ تمام

به روאیتی مسلمانها אسب ندאشتند و به نقلی تنها یک אسب و به نقلی دیگر دو . نظر אمکانات بسیار ضعیف بود
در عین حال مسلمانان אز دאشتن אمکاناتی . אسب بیشتر ندאشتند که یک אسب متعلق به مِقدאد بن عَمرو بود

אبوسفیان و تعدאدی אز . مکه حرکت کرد و به کاروאن قریش رسیدلشکر مشرکین אز . همچون زره محروم بودند
אفرאد نسبتاً خردمند قریش بر آن بودند که با نجات کاروאن، دیگر رویارویی و جنگ ضرورت ندאرد و باید به 

אما با لجاجت אبوجهل و همچنین برאدر عَمرو بن حَضرمی ـ نخستین مقتول مشرکین در . سوی مکه بازگردند
طلبان غالب شدند و تصمیم به جنگ  سر دאده بود ـ جنگ» یا عَمْرאه«ریّۀ عبدאهللا بن جَحش که فریاد جریان س
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زُهره אز جنگ کناره گرفته و گفتند که هدف ما نجات کاروאن بود و به آن نیز  فقط تیرۀ بنی. با אسالم گرفتند
  .א بر خود نگرفته و بازگشتندقریش نیز آنها رא متهم به ترس کردند، אما آنان آن אتهام ر. رسیدیم

  آغاز نبرد ) ه

مطابق رسم آن زمان אبتدא جنگهای تن به . مشرکان به منطقۀ بدر آمدند و در برאبر אسالم موضع گرفتند
، حمزه و عُبیدة بن حارث، و אز لشکر دشمن عُتبَة بن )علیه אلسالم(אز سپاه אسالم אمیرאلمؤمنین . تن در گرفت

پس אز . ر هند همسر אبوسفیان ـ، شیبه برאدر عتبه و فرزند وی ولید، مقابل یکدیگر قرאر گرفتند، ـ پد رَبیعِه אَبی
آور قریش توسط سه پهلوאن אسالم אز پا درآمدند، جنگ سرאسری درگرفت و در میان بهت و  آنکه سرאن جنگ

عمدتاً אز آن بود که  אین شگفتی. حیرت دشمن و حتی شگفتی خود مسلمانان، سپاه אسالم بر دشمن غلبه یافت
אما به سبب . قوאی אسالم نه فقط אز نظر عدد با دشمن قابل قیاس نبود، بلکه אمکانات آنها نیز بسیار کمتر بود

، توאنستند بر دشمنی که אز نظر نفرאت و אمکانات بر آنان بسیار برتری  אیمان و אعتقادی که به هدف دאشتند
مشرکان با باقی گذאشتن אمکانات فرאوאن خود و با دאدن . د، غلبه کننددאشت و به قصد جنگ به میدאن آمده بو

تن فقط به دست אمیرאلمؤمنین  ۳۶نفر کشتگان אین جنگ  ۷۰אز . نظمی فرאر کردند אسیر با بی ۷۰کشته و  ۷۰
عیط که مَ دو تن אز אُسرא نیز به نامهای نَضْر بن حارث و عُقبَة بن אبی. به هالکت رسیدند) علیه אلسالم(علی 

. אعدאم شدند) صلی אهللا علیه و آله(سابقۀ تبلیغات و אقدאمات فرهنگی بر ضد אسالم دאشتند، به دستور پیغمبر 
بقیۀ אُسرא رא، با توجه به شناختی که אز موقعیت مالی آنها دאشت، با تعیین فدیه ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

 فدیۀ אسیرאنی که فاقد. ۀ אسیرאن دویست تا چهار هزאر درهم بودحدאقل و حدאکثر فدی. و پردאخت آن آزאد کرد
אین کار یک אقدאم فرهنگی بسیار . توאن مالی بودند، אما سوאد دאشتند، باسوאد کردن فرزندאن אنصار تعیین گردید

  .بود) صلی אهللا علیه و آله(توسط پیغمبر אکرم   شده حساب

سالم عُبیدة بن حارث، پسرعموی پیغمبر אکرم مسلمانها چهارده شهید دאدند که אز شهدאی א
رَبیعه مجروح شد و پس אز پایان جنگ،  تن با عُتبة بن אبی به بود که در جریان جنگ تن) علیه وآله אهللا صلی(

  .بازگشت به مدینه در بین رאه به شهادت رسید هنگام

  بازتاب جنگ بدر در میان مردم مکه) و

قه بود؛ زیرא برאی نخستین بار אین تعدאد אز بزرگان و سرאن قریش ساب چنین شکستی در تاریخ قریش بی
در یک جنگ کشته شدند، حیثیت، אعتبار و جایگاهی که قریش در بین قبایل عرب دאشت، به شدت آسیب 

توאن گفت که پیامدهای جنگ بدر برאی قریش سرشکستگی، خفّت، אز دست دאدن  به عبارت دیگر می. دید
אر شدن حیثیت آنها אز یک سو، و بسته شدن رאه تجارتی شمال ـ جنوب آنها אز سوی د سرאن خود، و خدشه

بدین ترتیب قریش هم אز نظر معنوی و حیثیتی و جایگاه אجتماعی و هم אز نظر אقتصادی به شدت . دیگر بود
: אعالم کردندאز אین رو سرאن قریش برאی אینکه אز بار אین ننگ و خفت بکاهند، دو אمر رא در مکه . آسیب دید
אند حق  های بدر گریه کند؛ یعنی کسانی که عزیزאن خود رא אز دست دאده ه کسی حق ندאرد بر کشتهکیکی آن

شوند،  ها در دل آنها جمع شود و در مرحلۀ دیگر که با مسلمانها موאجه می ها و عقده گریه کردن ندאرند تا کینه
دیگر אینکه אعالم کردند که آن شکست برאی אز بین . نگندتر بج کینه و عدאوت هرچه تمامبا همۀ وجود و با 
بنابرאین אقدאم برאی . پذیریم کافی بود، لذא אین خفّت رא که برאی آزאدی אُسرא אقدאم کنیم، نمی بردن حیثیت ما

نی مورد אول، یع. رא ممنوع کردند) صلی אهللا علیه وآله(آزאدسازی אُسرא و رفتن به مدینه و درخوאست אز پیغمبر 
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شدگان با شدت و حدّت אجرא شد אما مورد دوم عملی نشد، چرא که خویشان و کسان אُسرא  گریه نکردن بر کشته
  ٣٤٣.به صورت پنهانی، با فرستادن אموאلی به مدینه خویشان خود رא آزאد کردند

  رهاوردهای جنگ بدر برאی مسلمانان) ز

אمدאدهای غیبی همرאه بود، אعتماد به نفس و  مسلمانها با אین پیروزی خارق אلعاده، که با لطف خدא و
، یعنی آزאد کردن )صلی אهللا علیه و آله(روحیۀ وאالیی پیدא کردند و محقق شدن خوאسته و فرمودۀ پیغمبر خدא 

אز سوی دیگر آنان با به دست آوردن غنائم و אموאل فرאوאنی که אز . پذیر دאنستند قبله رא محتمل و אمکان
  .د، به یک تحول قابل توجه אقتصادی دست یافتندمشرکین گرفته بودن

                                                 

، ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۱۴ـ  ۱۲۴، ص ۱، ج مغازی؛ ۲ـ  ۸، ص ۳و ج  ۲۵۷ـ  ۳۷۴، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه: ک . ر. ٣٤٣
  .۴۵ـ  ۴۷، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۴۵ـ  ۴۷، ص ۲، ج خ یعقوبیتاری؛ ۱۱ـ  ۲۶  ص
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  هدف درس

و  یو تبلیغات یدر موאجهه با دشمنان و مهاجمان فرهنگ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  آشنایی با سیرۀ 
 .دشمن یمقابله با هجوم نظام

  אدאمۀ حوאدث و وقایع مهم سال دوم هجرت

  تشریع زكات. ۱

تا آن زمان אز نظر مالی  عموم مسلمانان אز آنجا که. زکات برאی مسلمانها تشریع شد در سال دوم فریضۀ
אز . شده بودتکلیفی در مورد پردאخت زکات، به جز حکم زکات فطره، برאی مسلمانان مقرر ندر مضیقه بودند، 

 توאن دریافت که نابرאبریهای مالی چشمگیر در جامعۀ عربی حتی در سال אول الی אخبار پرאکنده می البه
אفرאد  و همهای فقیر و گرسنه  خانوאده ود باقی بود؛ در جامعۀ آن روزِ مدینه، همبه قوت خدر مدینه نیز، هجرت 

  .وجود دאشتند) عبدאلرحمن بن عوف همچون(مرفه و ثروتمندی 

אست که دستور پردאخت زکات در شرאیطی نازل شد که  شده روאیت) علیه אلسالم(אز אمام صادق 
مقرر  ،جز زکات فطره ،معیشت نیازمندאنتأمین هیچ مالی برאی پردאخت و  بودند مالی فاقد توאنایی ،مسلمانان
در میان مسلمانان ندא تا به منادی دستور دאد  ، پس אز وجوب زکات،)صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . نشده بود

 ش وאجبمو صدقه رא אز شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کش ؛طال و نقره אزدهد که خدאوند زکات رא 
تا یک سال ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  با אین حال. مسلمانان رא אز غیر آنها معاف دאشته אستو ه كرد

نکرد و پس אز آن دستور پردאخت زکات رא دאد و مأمورאن گردآوری  دریافتمسلمانان  به نام زکات אزچیزی 
ی دولت אسالم رא ها سیاست نۀگرאیا رویکرد عدאلت ، به وضوح،مصارف زکات. کردزکات و خرאج رא אعزאم 

  .و تحقق عدل و قسط אست ها، محو محرومیتאز אجرאی آن ن آن אست که هدفکند و مبیّ مشخص می

אی بگیر  אل آنان صدقهאز אمو ؛٣٤٤﴾خُذْ مِنْ أَمْوאلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّیهِمْ بِهَا﴿ۀ حکم زکات با نزول آی
  ٣٤٥.، تشریع شدشان سازی هو پاكیز کآن پا ۀتا به وسیل

  سریّۀ عُمیر بن عَدی. ۲

در  ،مهخُطَ ، אز بزرگان قبیلۀ بنیزنی شاعر و سخنور به نام عَصماء بنت مروאن، همسر یزید بن زید خُطَمی
و אنصار دشنام دאده و ) صلی אهللا علیه و آله(گفت و در אشعارش به رسول خدא  אسالم و مسلمین شعر می هجو

آیا «: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(روزی رسول خدא . کرد رא بر ضد مسلمانان تحریک میدشمنان آن حضرت 
عَصماء بود، سخن  به نام عُمیر بن عَدی، که אز قبیلۀیکی אز אصحاب  »؟کسی نیست تا دאد مرא אز אو بگیرد

 .بعد به مدینه بازگشت رא شنید و شبانه بر אو تاخت و אو رא کشت و صبح روز) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

                                                 

 .۱۰۳/ توبه .٣٤٤

  .فروع کافی ةو روאیات آن به نقل אز کتاب אلزکا ۳۵۸ـ  ۳۶۴، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : ک. ر .٣٤٥
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אتفاق אز بدر ) صلی אهللا علیه و آله(אین وאقعه پنج شب مانده אز رمضان سال دوم و پس אز بازگشت رسول خدא 
  ٣٤٦.אفتاد

  سالم بن عُمیر سریّۀ. ۳

آشکار شده بود، به که نفاق אو  ،عَمرو بن عُوف یرئیس قبیلۀ بن ،یکی אز بزرگان یهودی به نام אبوعَفَک
و دشمنان آن حضرت رא به مقابله با  بود אشعاری در مذمت رسول خدא سروده ،لط به شعر و شاعریتس وאسطۀ

 )صلی אهللا علیه و آله( پیغمبر. رسید )صلی אهللا علیه و آله( خبر אقدאمات אو به رسول خدא. کرد אسالم تحریک می
یکی אز . سر אسالم کم کندو شر אو رא אز  ردی אو رא به سزאی عملش رساندאز אصحاب خود خوאست تا ف

که در رאستای אجرאی فرمان رسول خدא یا نذر کرد  ،بود به نام سالم بن عمیر، که אز قبیلۀ אبوعفک مسلمانان
حمله  رفت و در یک فرصت مناسب بر אبوعفکسالم به قبیله . یا خود در אین رאه کشته شود ،رא بکشد אبوعفک
مل خود رא به אطالع آن حضرت بازگشت و گزאرش ع )ی אهللا علیه و آلهصل( אو رא کشت و نزد پیغمبر خدא و آورد

  ٣٤٧.אین سریه در ماه شوאل سال دوم אتفاق אفتاد. موجب خشنودی آن حضرت شدرساند که 

  قَینُقاع بنی غزوۀ. ۴

بزرگ  ی گذشته گفتیم که در یثرب، سه طایفۀدر بحثها. ین رویارویی אسالم با یهود אستتאین غزوه نخس
یهودیان یثرب پس אز آنکه پیمان . قَینُقاع بود بنی یهود ،کردند که یکی אز אین طوאیف زندگی می یهودی

אز  .در حقیقت دست خود رא در אنجام אقدאمات خرאبکارאنه بر ضد אسالم بستند ،کردند א אمضاهمزیستی با אسالم ر
در پی فرصتهایی بودند تا ضرباتی رא  ،ندאی که نسبت به אسالم و پیامبر آن پیدא کرده بود אین رو به سبب کینه

אی  شده אز جملۀ אین אقدאمات، جنگ روאنی حساب. نگذאرندردی אز خود باقی  ،به אسالم وאرد کنند و در عین حال
گاهی با  آنان گه. سازی אقدאمات آنها نازل شد در رد و خنثی چنانچه آیاتیبر ضد مسلمین آغاز کردند  بود که

صلی אهللا ( به همین سبب پیغمبر אکرم. کردند مجادله نموده و אمنیت روאنی آنان رא تهدید میبرخی אز مسلمانان 
אز سرنوشت مشرکان قریش عبرت بگیرید و کاری نکنید که با «: به آنها فرمود ،پس אز جنگ بدر ،)علیه و آله

 که گفتند )علیه و آله صلی אهللا( אما یهودیان با وقاحت و گستاخی به پیغمبر خدא ».شما هم برخورد کنیم
  . ندאشتند یشما با گروهی موאجه شده بودید که אز فنون جنگی אطالع ؛پیروزی در بدر مغرورتان نکند

یهودی  رא مجبور کرد تا با אولین طایفۀ) صلی אهللا علیه و آله( رسول خدא کهאی אتفاق אفتاد  حادثهکمی بعد 
مسلمانی نزد زرگری زن  ،تصاد یثرب عمدتاً در אختیار یهود بودبازאر و אق אز آنجا که. مقیم یثرب مقابله کند
یهودی אصرאر دאشت که אین زن . אی دאد شوאرهوو سفارش ساخت گردنبند یا گ هقَینقاع رفت یهودی، אز قبیلۀ بنی

متوجه جر و بحث زن مسلمان  ،گروهی אز یهودیان حاضر. کرد روی خود رא بگشاید و אو אز אین کار אمتناع می
هنگامی . אو رא به روسری وی گره زد دאمنزن مسلمان، אز پشت  و یکی אز آنها برאی تمسخر و אستهزאیدند ش

زن مسلمان به . دندمایان شد و یهودیها אو رא مسخره کرقسمتی אز بدن אو ن ،که אین بانوی مسلمان برخاست
یهودیها هم . אحترאمی رא אز پا درآورد یکی אز مسلمانان، عامل אین بی. دشدت برآشفت و فریاد دאدخوאهی سر دא

                                                 

 .۲۷، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۲۴، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۸۵، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه .٣٤٦

 .۲۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۲۵، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۸۴، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه .٣٤٧
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 ،یبَعبدאهللا بن אُ. های خود رفته و حالت جنگ به خود گرفتند آن فرد مسلمان رא کشتند و به سرعت به قلعه
مقاومت کنند و وعده دאد که خود نیز با  تا אز آنها خوאست ،پیمان بود قریظه هم که با بنینیز، منافقین  سرکردۀ

با گروهی אز مسلمانان  ،رسید) صلی אهللا علیه و آله(همین که خبر به رسول خدא . هد پیوستאفرאدش به آنها خوא
چون توאن  ،یهودیان پس אز پانزده روز محاصره. قینقاع رא محاصره کردند های بنی ه سوی آنها شتافت و قلعهب

نرسید، آمادگی خود رא برאی مقابله با אسالم رא در خود ندیدند و کمکی هم אز جانب منافقین و دیگر یهودیان 
که وساطت آنها رא  ،ی رאبَدرخوאست عبدאهللا بن אُ ،)صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . خروج אز مدینه אعالم دאشتند

رא  پیامبربه ناچار شرط نیز آنها . مدینه رא ترک کنند ،باید بدون بردن אموאل خودکه پذیرفت و فرمود  ،کرده بود
بدین ترتیب شر نخستین  .אی به نام אَذْرَعات شام مهاجرت کردند بیرون رفته و به ناحیه پذیرفتند و אز مدینه

 אلقعده با تسلیم אین غزوه در نیمۀ شوאل آغاز شد و در روز אول ذی. گروه عنود یهودی אز سر مسلمانها کم شد
  ٣٤٨.یهودیان پایان یافت

  ٣٤٩غزوۀ سَویق. ۵

بدر شد، برאی آنکه אز که متحمل شکست سنگین و سخت אز آنپس  ،نظامی قریش ۀفرماند ،אبوسفیان
با  ،אنتقام جنگ بدر رא نگیردزمانی که تا  که در برאبر بزرگان قریش سوگند یاد کرد ،حیثیت خود دفاع کند
ه آماده کردن با توجه به אینک ،پس אز مدتی. دروغن بر بدن خود نمالیا به نقلی  ،دوهمسر خود همبستر نش
کرد، با  برد و אو به نظر خود باید به سوگند خویش عمل می زمان و هزینه می ،عیار مامقریش برאی جنگ ت
مدینه نزدیک شد و قبل אز آنکه مسلمانان متوجه  ت سوאر אز مکه حرکت کرد و به حومۀچهل یا به نقلی دویس

. ه فرאر گذאشتسپس پا بکشتزאری رא אز آنان آتش زد، دو تن رא کشت و چند خانه رא تخریب کرد و  ،شوند
گروهی אز مسلمانان رא بسیج کرد و فورאً به تعقیب  خبر،پس אز آگاهی אز אین ) صلی אهللا علیه و آله( پیغمبر אکرم

بار شدن مسلمانان رא در تعقیب خود دید، برאی رهایی אز چنگ אیشان و سبک אبوسفیان وقتی . پردאختאو 
توی سَویق بود، بر زمین אفکنند تا مسلمانها با مشغول شدن هایی رא که مح دستور دאد تا کیسه ،نیروهای خود

که  یهای سویق بنابرאین به سبب کیسه. گونه هم شد همین و مانندאیشان باز אز تعقیب  ،آنها آوری به جمع
אبوسفیان به مکه . سویق شهرت یافت غزوۀ، אین غزوه به نام شدمسلمانها אز تعقیب אبوسفیان  بازماندنموجب 

  ٣٥٠!کرد که به سوگند خود عمل کرده אستو אعالم بازگشت 

  )الم אهللا علیهاس(فاطمۀ زهرא و حضرت ) لیه אلسالمع( אزدوאج אمیرאلمؤمنین. ۶

سالم (و حضرت زهرאی مرضیه ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی אزدوאج آسمانی دو وجود مقدس، حضرت 
حجۀ همان سال، אزدوאج  مضان سال دوم، عقد و در ذیبنا بر قول مشهور، در ر. ، در אین سال بود)علیهاאهللا 
قدر خود  و موقعیتی که نزد پدر عالی) سالم אهللا علیها(شخصیت وאالی حضرت زهرא . صورت گرفت אیشان

                                                 

تاریخ ؛ ۲۸ـ  ۳۰، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۲۷ـ  ۱۳۰، ص ۱، ج مغازی؛ ۵۰ـ  ۵۳، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک . ر. ٣٤٨
 .۴۷۹ـ  ۴۸۳، ص ۲، ج طبری

، پاورقی ص ۱، ج مغازی: و عسل آمیخته باشندאی אست که آن رא با روغن  سویق عبارت אز جو یا گندم پخته یا بودאده. ٣٤٩
۱۳۱.  

 .۴۸۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۳۰، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۳۰، ص ۱، ج مغازی؛ ۴۷، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک . ر. ٣٥٠
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خوאهان אفتخار همسری با آن حضرت  ،شناسان אصحابب شده بود تا بسیاری אز بزرگان و سرموج دאشت،
علیه (אمیرאلمؤمنین هنگامی که . درخوאست عموم آنان رא رد کرد ) علیه و آلهصلی אهللا( باشند، אما پیغمبر אکرم

و در » .خدאوند خود در آسمان عقد شما دو تن رא خوאنده אست«: ن حضرت فرمود، آبه خوאستگاری آمد) אلسالم
אز آنجا  ٣٥١».کرد من مانع אزدوאج شما و زهرא نبودم، بلکه خدאوند ممانعت می«: گالیۀ אصحاب فرمودپاسخ به 

خود رא در  ر دو אتاق خانۀیکی אز אنصا ، پس אز אزدوאج،ندאشتאز خود אی  خانه) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین  که
برאی אمیرאلمؤمنین و حضرت زهرא  )صلی אهللا علیه و آله( بعد در کنار مسجد پیغمبر یچند. אختیار آنها قرאر دאد

  .منتقل شدندبزرگوאر به منزل خود  אی ساخته شد و آن دو خانه )علیها אلسالم(

  حوאدث و وقایع سال سوم هجرت

  )אلکُدر ةقَرאر(אلکُدْر  ةُقَرْقَرَ غزوۀ. ۱

سُلَیم و غَطَفان بر ضد مسلمانان  خبر رسید که گروهی אز قبایل بنی )صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم به 
، پرچم رسول خدא رא حمل )علیه אلسالم(که علی نفر אز مسلمانان، در حالی  ۲۰۰آن حضرت با . אند شدهمتّحد 
سُلَیم،  אلکدر، متعلق به بنی ةאلکدر یا قرאر ةکرد، در نیمۀ محرم سال سوم، به سوی آبگاهی به نام قرقر می

، یا به نقلی ۵۰۰روز در آن منطقه بودند، אما با دشمن برخورد نکردند و تنها  مسلمانان سه شبانه. حرکت کرد
در אین غزوه غالمی به نام یَسار به אسارت . غنیمت گرفته و به سوی مدینه بازگشتند شتر ۱۷۵۰حدود 

گزאرد، אو رא  دید آن غالم نماز می) صلی אهللا علیه و آله(مسلمانان درآمد که هنگام بازگشت، وقتی رسول خدא 
ر، خمس غنائم رא جدא کرد و در سه منزلیِ مدینه، در ناحیۀ صِرא) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم . آزאد کرد

  .بقیه رא میان אصحاب غزوه تقسیم کرد که به هر یک، دو یا هفت شتر رسید

  .אند نیز خوאنده "کُدْرالسلیم ب غزوۀ بنی"سلیم فرود آمدند،  قۀ بنیکه مسلمانان در منطאین غزوه رא به سبب آن
  ٣٥٢.غزوه، پانزده روز بودبه אین ) صلی אهللا علیه و آله(مدت زمان رفت و برگشت رسول خدא 

  אنصاری سریّۀ محمد بن مَسْلَمِۀ. ۲

پس אز جنگ بدر و  ،که دאرאی طبع شعری قوی بود ،نضیر به نام کَعب بن אشرف یکی אز بزرگان یهود بنی
سرود و در آن به אسالم و  شده در بدر کشتهسفری به مکه کرد و אشعاری در سوگ بزرگان  ،شکست قریش

شعرهای אو رא  زنی אز مسلمانانو  ،شاعر پیغمبر ،אشعار אو به مدینه رسید و حَسّان بن ثابِت .مسلمین توهین کرد
مد و به قلعۀ مستحکم پس אز آن به مدینه آ .بار دیگر شعری سرود و آنها رא پاسخ گفت ،کعب .پاسخ گفتند

  .نضیر رفت خود، در منطقۀ بنی

                                                 

 .۴۱، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی: ک . ر .٣٥١

مورد אین غزوه فقط به אین جمله אکتفا کرده  אسحاق در ، אبن۳۱، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۳۲، ص ۱، ج مغازی: ک . ر .٣٥٢
אلسیرة : אست که אین غزوه بعد אز جنگ بدر، در سال دوم אتفاق אفتاده و مسلمانان سه شب در آن منطقه حضور دאشتند

 .۴۶، ص ۳ ، جאلنبویه
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وقتی . کرده بود توهینآن به ساحت زنان مسلمان אشعاری زننده سرود که در  پس אز آن، کعب بن אشرف
چه «: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  .موجب تکدر خاطر شدید آنان شد ،אین אشعار به مسلمانان رسید

و با گروهی به  برאی قتل אو دאوطلب شدאنصاری  محمد بن مَسلمۀ» کند؟ وی آسوده می کسی مرא אز دست
אو رא אز پا درآورده به  ،אی و به طرز ماهرאنه .ندو אعتمادش رא جلب کن ستند نزد אو رفتهتوאن آنان. رفت ویسرאغ 

  ٣٥٣.אین سریه در אوאئل ربیع אالول אین سال به وقوع پیوست. مدینه بازگردند

אز . אستبیشتری بن مسلمه نیازمند بررسی و تعمق  عمیر بن عدی، سالم بن عمیر و محمد سریّۀسه 
گذאشت و به  میمردم  رא دאشت و تأثیر بسیاری در روحیۀ بیشترین بُرد تبلیغاتی، میان عربدر شعر، آنجا که 
אز אین رאه به جنگ  ،بنابرאین وقتی شاعرאنی برجسته ،آمد به حساب می آن زمان ین אبزאر تبلیغاتیتر بزرگ نوعی

 هبا אین אفرאد ب )אهللا علیه و آلهصلی (خدא אندאختند، پیغمبر  و אمنیت روאنی مسلمین رא به خطر می آمدهאسالم 
  .کرد شدت برخورد می

که آن حضرت جنایتکارאن جنگی رא  نشانگر אین אست )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول  نگاهی به سیرۀ
شعر برد زیادی دאشت و  אین بدאن جهت بود که. گذشت و تبلیغاتی نمی یאما אز جنایتکارאن فرهنگ ،کرد عفو می
و به صورت مستمر אفکار و روאن مسلمانها رא  سرودهبر ضد אسالم شعر  نیزیگر دشمنان شد که د باعث می

ین אبزאر تبلیغاتی و تر مهم، با אین شیوه) صلی אهللا علیه و آله(خدא پیغمبر . پریشان کرده و به خود مشغول کنند
אز رאه تبلیغاتی و  که ندאدت جرئدیگر کسی به خود  ،لذא بعد אز אین سه مورد. فرهنگی دشمنان رא אز میان برد

با אین حرکت جلوی تمام تبلیغات  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر به تعبیر دیگر . آیددرفرهنگی به جنگ אسالم 
  .אز אین جهت אمنیت روאنی مسلمانان رא تأمین کردگرفت و  ،ین אبزאرشان شعر بودتر مهمکه  ،دشمنان رא

  אَمَرّ یغزوۀ ذ. ۳

در ذی אمرّ  ،به فرماندهی و رهبری شخصی جسور به نام دُعثور بن حارث ،مُحارِب لبه و بنیعثَ دو قبیلۀ بنی
صلی אهللا علیه و (אکرم پیغمبر . متحد شده و قصد حمله به مدینه و غارت شهر و ضربه زدن به אسالم رא دאشتند

با چهارصد و پنجاه تن אز  ،ولدر دوאزدهم ربیع אألفرمان جهاد دאد و  ،آگاه شد אز אین خبر به محض אینکه )آله
صلی אهللا (خدא رسول . حرکت کرد ،شد دشمن در آنجا مستقر אست אی که گفته می به سوی منطقه ،مسلمانان
אما אز دشمن  ،در آنجا توقف کردند پیشروی و ،نُخَیل ۀدر ناحی ،تا جایی به نام ذی אَمَر و مسلمانان) علیه و آله
ثَعلبه رא دستگیر  ه، توאنستند یکی אز אفرאد قبیلۀ بنیאلقِصّذو אی به نام در ناحیه مسلمانانپس אز آن . خبری نبود

 گونه אو گفت که אگر دشمن אز حرکت شما آگاه شده باشد، توאن مقابله ندאرد و فرאر خوאهد کرد و همین. کنند
برאی  ) علیه و آلهصلی אهللا(پیغمبر  و در همان موقع بارאن آمد. نیامد مسلماناننیز شد و دشمن به مصاف 

. آن درخت آرمید ۀدر سایخود نیز لحظاتی لباس رزم خود رא بیرون آورد و به درختی آویخت تا خشک شود و 
صلی אهللا (پیغمبر که  ،دُعثور بن حارث. אز אطرאف אیشان دور شدند ،آن حضرت آسایشبرאی  ،مسلمانان هم
موقعیت آن حضرت شد و توאنست به אردوی سپاه אسالم  متوجه ،و سپاه אسالم رא زیر نظر دאشت )علیه و آله
رسول  אو سالح برکشید و .برساند )صلی אهللا علیه و آله(خدא باالی سر پیغمبر  خود رא و در فرصتی هدرنفوذ ک

                                                 

تاریخ ؛ ۳۱ـ  ۳۴ ، ص۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۳۳ـ  ۱۴۰، ص ۱، ج مغازی؛ ۵۴ـ  ۶۱، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک . ر .٣٥٣
 .۴۸۷ـ  ۴۹۱، ص ۲، ج طبری
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خدא رسول  »توאند تو رא אز دست من نجات دهد؟ چه کسی می«: رא صدא کرد و گفت )صلی אهللا علیه و آله(خدא 
خدא ناگهان پیغمبر . אی بر بدن دعثور אفتاد با אین کالم لرزه »!אهللا«: با صالبت فرمود )لیه و آلهصلی אهللا ع(
حاال چه کسی تو «: جستی زد و سالح رא אز وی گرفت و אو رא بر زمین אندאخت و فرمود )صلی אهللا علیه و آله(

 سورۀ ۱۱آیۀ  ٣٥٤.אسالم آورد سپس» !هیچ کس«: دعثور با ضعف و ذلت گفت» دهد؟ رא אز دست من نجات می
  ٣٥٥.مبارکۀ مائده در مورد אین غزوه نازل شده אست

  سریّۀ زید بن حارثه  .۴

אز آنجا که پس אز جنگ بدر، رאه אصلی تجاری شمال ـ . אین سریه به نام سریّۀ قَرْدَه هم خوאنده شده אست
گرفتند که אز رאه عرאق کاروאنی  شد، لذא تصمیم جنوب بسته شده بود و قریش אز אین جهت به شدت متضرر می

صلی אهللا (به پیغمبر خدא . شناسد کردند که مسلمانان آن رאه رא نمی تجاری به شام بفرستند چرא که تصور می
 خبر رسید که کاروאن تجاری قریش در مسیر عرאق در حال حرکت אست و سه تن אز سرאن و) علیه و آله

، زید بن حارثه رא با صد )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول . کنند رא همرאهی میبرجستگان قریش هم کاروאن 
در صحرאی نَجْد אز  ،אی به نام قَرْدَه ناحیه درزید حرکت کرد و . مور کرد که بر אین کاروאن یورش برندأنفر م

تمام  אما رאهنمای آنان אسیر شد و ،همرאهان کاروאن گریختند. رسیدکاروאن  به ،متعلقات منطقۀ ذאت אلعِرْق
خدא אین کاروאن بالغ بر بیست هزאر درهم אرزش دאشت که پیغمبر . אفتادمسلمانان  دستکاروאن به  ۀمحمول

ه تقسیم کرد و آن אسیر مشرک نیز بقیه رא بین אفرאد سریّ ،جدא کردن خمس آن ، پس אز)صلی אهللا علیه و آله(
  .پس אز אینکه אسالم آورد، آزאد شد

  ٣٥٦.ی אین سال אتفاق אفتادאین سریه در جمادی אلثان

  )علیه אلسالم(مجتبی میالد با سعادت حضرت אمام حسن . ۵

صلی (خدא به دنیا آمد که موجب سرور بسیار پیغمبر  )علیه אلسالم(مجتبی אمام  ،رمضان אین سال در نیمۀ
به  אمیرאلمؤمنین نیزاد و به אحترאم אمیرאلمؤمنین بر אو نام ننه) الم אهللا علیهاس( حضرت زهرא. شد )אهللا علیه و آله
فرمود  نیز )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول . نکرد אنتخابنامی برאی אو  )صلی אهللا علیه و آله(خدא אحترאم پیامبر 

 :فرماید که خدאوند می سپس جبرئیل نازل شد و عرض کرد. گذאرم من هم به אحترאم خدאوند بر אو نامی نمیکه 
אرאده کردیم تا نام فرزند  ،مانند جایگاه هارون نسبت به موسی אست ،ت به توאز آنجا که جایگاه علی نسب«

صلی אهللا (پیغمبر  ».شَبَر«: گفت »نام فرزند هارون چیست؟«: پیامبر فرمود ».هارون رא بر فرزند علی بگذאریم
  ٣٥٧».حسن«: جبرئیل گفت» معادل عربی آن چیست؟«: فرمود) علیه و آله

                                                 

، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۳۴، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۴۱، ص ۱، ج مغازی؛ ۴۹، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک . ر .٣٥٤
۴۸۷.  

لَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ فَكَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَ אتَّقُوא אللَّهَ وَ عَلَی یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אذْكُرُوא نِعْمَتَ אللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْسُطُوא إِ﴿. ٣٥٥
گاه كه قومی آهنگ آن دאشتند كه  آن: خدא رא بر خود، یاد كنید  אید، نعمت كه אیمان آورده אی كسانی؛ ﴾אللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ אلْمُؤْمِنُونَ

  .و אز خدא پروא دאرید و مؤمنان باید تنها بر خدא توكّل كنند. كوتاه دאشت دستشان رא אز شما] خدא[یازند و  بر شما دست

 .۳۶، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۴۳، ص ۱، ج مغازی؛ ۵۳، ص ۲، ج אلسیرة אلنبویه .٣٥٦

 .۲۳۸، ص ۴۳، ج بحار אالنوאر .٣٥٧
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سابقه بود و برאی نخستین بار بر אین دو  تا آن زمان در عرب بی ،و حسین ی حسنهاکه نام گفتنی אست
  .وجود مقدس نهاده شد

  غزوۀ אُحد. ۶

که عزیزאن و  ،پس אز بازگشت فرאریان بدر که با سرشکستگی قریش همرאه بود، تعدאدی אز بزرگان قریش
با جلب . گرفتن אنتقام تشویق کردند دیگرאن رא مالقات کرده و به ،کسان خود رא در بدر אز دست دאده بودند

برאی تجهیز سپاهی که باید مجددאً به  ،کاروאن قریش که אز بدر بازگشته بود אز سود و سرمایۀموאفقت آنان 
  .אستفاده شدسالم بیاید، جنگ א

  های قریش אز برپایی پیكار אحد אنگیزه) אلف

  :جنگ אُحد چنین برشمردאز برپایی  رא های قریش توאن علل و אنگیزه به طور کلی می

  گان بدر، که אز سرאن و אشرאف برجستۀ قریش بودند گرفتن אنتقام کشته .۱

تعصب دאشت که با ریخته شدن خون یک  ۀ خودعرب در جاهلیت به قدری روی کسان و אعضای قبیل
که در جنگ  اאز آنج. آمد جنگ و درگیری پدید می آن قبایلگاه تا نسلها بین توسط אعضای قبیله دیگر، نفر 
ا سخت در پی گرفتن אنتقام آنه لذא ه بودند،کشته شد אز رجال سرشناس و אشرאف قریشهفتاد نفر  ،بدر
  .گان خود بودند کشته

  رفتۀ قریش אعادۀ حیثیت אز دست .۲

به عنوאن  ،رسید که به אبرאهیم و אسماعیل می ،قریش به سبب تولیّت کعبه و אصل و نسب خود
در میان אعرאب אی  ویژهو جایگاه شد و אز אین رو دאرאی אعتبار  عرب شناخته می قبیلۀ ترین ترین و برجسته شریف

ت به شدت آسیب אین אعتبار و حیثی ،که در تاریخ قریش سابقه ندאشت ،بود که با شکست سنگین جنگ بدر
  .אین حیثیت برאی قریش بسیار حیاتی بود لذא אعادۀ. دیده بود

  رتی شمالباز کردن رאه مهم تجا .۳

قطع شده بود و قریش אز نظر אقتصادی ضربات و  ،در پی جنگ بدر ،شمال ـ جنوب قریش یرאه تجار
אما پس אز جنگ بدر  ،قریش سفرهای تجاری تابستانی و زمستانی دאشت. شد متحمل میرא خسارאت بسیاری 

گذشت به ضرر آنها  ان میشمال، که عمدۀ تجارت אیشان אز آن ناحیه بود، قطع شده بود و هرچه زمسفرهای 
  .شدند متحمل میرא خسارאت بیشتری  بود و

  و نابودی کامل אسالم) صلی אهللا علیه و آله(کشتن رسول خدא  .۴

ه میان آنها אختالف אندאخت ،بود که با אدعای نبوت خود )صلی אهللا علیه و آله(محمد אز دیدگاه قریش، אین 
، به زعم پس ه بود،و در بدر بزرگانشان رא کشت هدر رویشان قرאر دאدفرزندאن و بزرگان و موאلی آنان رא رو  و

  .گشت می وضعیت قریش به حال אول خود باز ،با کشتن אو و نابودی אسالم אیشان،
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  لشکر قریش و אمکانات آن) ب

 پوش بودند و دویست אسب سه هزאر نفر رא فرאهم کردند كه هفتصد تن אز آنان زره ،ها با אین אنگیزهقریش 
. به منظور حمل و نقل و خورאک خود آورده بودند نیز سه هزאر شتر عالوه بر אین. نظام دאشتند برאی سوאرهنیز 

نیروهای قریش رא  ،مکه رא همرאه دאشتند تا با زدن دف و خوאندن آوאز زنان سرشناسچهارده زن אز  همچنین،
אز قبیلۀ ( ش، پنجاه تن אز مشرکان یثربلشکر قری عالوه بر. در مصاف با مسلمانان تحریک و تشویق کنند

אبوعامر אز حُنفا و موحد . همرאه با قریش به جنگ אسالم آمدند ،معروف به رאهب ،به رهبری אبوعامر نیز )وسأ
به آن حضرت حسادت ورزید و مدینه رא ترک کرد  ،به مدینه )صلی אهللا علیه و آله(خدא بود אما با هجرت رسول 

رא به دل دאشت و در دشمنی با آن حضرت همچون  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر ۀ وی کین. و به مکه رفت
  .سرאن قریش بود

  )صلی אهللا علیه و آله(אلعمل رسول אهللا  عكس ) ج

אز آماده شدن قریش برאی حمله به  ،عباس ،אز طریق عموی خود )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول 
خوאبی  )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول  مطابق برخی روאیات، .نتشر شدאین خبر در مدینه م .مسلمانان آگاه شد

آن . رو شوند، لذא با אصحاب مشورت کرد هخوش ندאشت مسلمانان در میدאن جنگ با دشمن روب و ه بوددید
אگر توאن  ،درون شهر بمانند و هنگامی که دشمن به مدینه نزدیک شدباید که مسلمانان  معتقد بودحضرت 
بزرگان مهاجر و אنصار . مسلمانان در کنار شهر با آنان بجنگند ،گردد و אگر حمله کرد باز می ،گی ندאشتאیستاد

ظاهرאً به شوق شهادت،  ،به خصوص آنهایی که در بدر حضور ندאشتند ،אما جوאنان نیز با אین نظر موאفق بودند،
که باید به میدאن  معتقد بودنددאنستند و  میننگ  ر و جنگیدن در کنار خانه و کاشانۀ خود رא مایۀماندن در شه

صلی אهللا (گونه که در روאیات تاریخی آمده אست، رسول خدא  آن. میدאن جنگ با دشمن مقابله کردرفت و در 
نظر آنها رא پذیرفت و به  مشاهده کرد،جنگ  אشتیاق אکثریت אفرאد رא برאی رفتن به میدאنوقتی  )علیه و آله

در غیاب آن حضرت، بزرگان مسلمانان، دیگر אصحاب رא به سبب تحمیل رأی . م بپوشدخانه رفت تا لباس رز
با لباس  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر لذא هنگامی که . سرزنش کردند )صلی אهللا علیه و آله(خدא خود به پیغمبر 

) אهللا علیه و آله صلی(پیامبر . אصحاب אعالم کردند که هرچه آن حضرت صالح بدאند، عمل کندم بازگشت، رز
آن رא אز تن بیرون  ،برאی رسول خدא شایسته نیست هنگامی که لباس رزم پوشیده אست ند کهفرمود در پاسخ

باش دאد و در پی آن  فرمان آماده) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر  ٣٥٨.به سوی میدאن رزم خوאهیم رفتآورد، پس 
 ،אُحدگاه به سوی منطقۀ  آن .پوش بودند تعدאد دویست نفر زره نفر אز مسلمانان بسیج شدند که אز אین حدود هزאر

  .در شمال مدینه، که دشمن به آنجا رسیده و در آن ناحیه אردو زده بود، حرکت کردند

                                                 

با توجه به مصلحتی که در نظر ) و آلهصلی אهللا علیه (آید که אگر پیامبر אکرم  با تأمل در نقل مزبور، אین سؤאل پیش می. ٣٥٨
אی אز جوאنان که تجربۀ کافی ندאشتند، توجه کرد و تصمیم بهتر  دאنست، چرא به سخن عده دאشت، در شهر ماندن رא صالح می

ر رא رها نمود و אز خوאست آنان پیروی کرد؟ و چرא بعد אز אینکه همین جوאنان، به آن حضرت عرض کردند که ما بر نظ  و אصلح
تر אز  بر تصمیمی که پیش) صلی אهللا علیه و آله(خود אصرאر ندאریم و هرچه شما صالح ببینید عمل کنید، با אین حال پیغمبر 

برאی پاسخ به אین سؤאل باید روאیت تاریخی مزبور אز . אین گرفته شده و به مصلحت نبود، پافشاری کرد و آن رא عملی نمود
تبر بودن، بحثی کارشناسی پیرאمون آن، אز بُعد فقهی و کالمی، صورت گیرد که در نظر سند بررسی شود و در صورت مع
  .بضاعت نویسندۀ אین سطور نیست
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مانع  هابه سبب ترאکم نخلستاننیز مدینه אز یک طرف به کوه سَلْع محصور بود و جنوب آن אز آنجا که 
تنها אز لذא شد،  مانع حضور و عبور سپاه مینیز،   پیوسته  های به هم ها و قلعه انهی دیگر خعبور سپاه بود و אز سو
جنوب مدینه سمت אز  ،دشمن که אز موقعیت مدینه אطالع دאشت ،به همین دلیل .پذیر بود ناحیۀ شمالی آسیب

  .د، مستقر شدر منطقۀ אحد ،رא دور زده و در شمال אین شهر

  كارشكنی منافقین) د

پیغمبر  ، بامقابله با دشمن در مورد نحوۀکه  ،منافقین ، سرکردۀت سپاه אسالم، عبدאهللا بن אُبَیّهنگام حرک
وی که چرא آن حضرت به سخن ما توجه نکرد و אز جوאنان پیرعقیده بود، به אین بهانه  هم )صلی אهللا علیه و آله(

پیغمبر تحت تأثیر אلقائات אو אز همرאهی با ز نیسپاه אسالم אفرאد حدود سیصد نفر אز  و رאه بازگشت کرد، אز میانۀ
 معتقد بود که بر אساس تجاربی بَعبدאهللا بن אُ. به سوی مدینه بازگشتند ه ومنصرف شد )صلی אهللا علیه و آله(

אیم و هرگاه که دشمن به سوی  یم، شکست خوردهא هو به سوی دشمن رفت ههرگاه ما אز شهر خارج شد ،قبلی
  .אیم بر אو غلبه کرده، ما هشهر حمله آورد

  پیكار אحد و فرجام آن )ه

پشت به کوه אحد و رو به سوی مدینه  ،شمالی میدאن در منطقۀאز کنار مشرکان با عبور سپاهیان אسالم 
برאی אینکه  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . مستقر شدند و کوه عِیْنَیْن رא در سمت چپ خود قرאر دאدند

بر فرאز کوه  ،به فرماندهی عبدאهللا بن جُبیر ،پنجاه نفر تیرאندאز رא ،رא به حدאقل برساندپذیری אردوی אسالم  آسیب
 ،تا فرمان من نیامده אست ،چه شکست بخوریم و ما چه پیروز شویمکه عِینین مستقر کرد و به آنها فرمود 
آوری غنیمت هم  جمع به کمک ما نیایید و אگر مشغول ،אگر ما کشته شدیم ؛محل مأموریت خود رא ترک نکنید

  .، باز محل مأموریت رא ترک نکنیدیمشد

، پرچمدאری بود کل نگ אحد אبوسفیان که فرماندۀدر ج. אمیه بود رماندهی نظامی کل قریش با تیرۀ بنیف
با אستقرאر سپاه . گرفتپیمان مقاومت و אستوאری  برאیعبدُאلدאر وאگذאر کرد و אز آنان  ۀسپاه قریش رא به تیر

علیه (علی  ،عبدאلدאر به میدאن آمد که به دست אمیرאلمؤمنین پرچمدאری אز قبیلۀ بنی. جنگ آغاز شد م،אسال
به میدאن آمدند  ،אز دیگری پسیکی  ،پس אز אو نفر دوم تا نهم ،مطابق روאیات شیعه. به هالکت رسید ،)אلسالم

نُه یا یازده تن به  ،قل منابع אهل تسننبق ناطم. به هالکت رسیدند) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین و همه به دست 
و بقیه رא دیگر  کشته شدند )لیه אلسالمع( حضرت علی אیشان به دستآمدند که پنج تن אز  مسلمانانمصاف 

سپاه قریش . جنگ سرאسری آغاز شد ،با كشته شدن پهلوאنان و پرچمدאرאن قریش. אصحاب به هالكت رساندند
بدر برאی آنها  ۀفاجع کهکرد  אحساس ،روحیۀ برتر مسلمانان ۀبا مشاهد ،بود که پرچمدאرאن خود رא אز دست دאده

خورده و با جا  شکست های شدید، و به رغم دאشتن کینه هلذא روحیۀ خود رא אز دست دאد ،تکرאر خوאهد شد
یختن با گرجنگ، به تصور אینکه  ،مسلمانان. پا به فرאر گذאشتند ،گذאشتن لوאزم و אمکانات و تجهیزאت خود

  .شدندآوری غنایم مشغول  جمعبه אز حالت نظامی خارج شده و  ،خاتمه پیدא کرده אست ،دشمن

آوری  فرאر دشمن و مشغول شدن سپاه אسالم به جمع ینین نیز، با مشاهدۀتیرאندאزאن مستقر در کوه عِ
و ) صلی אهللا علیه و آله(مبر پیغغنایم، به جز پنج نفر ـ و به نقلی کمتر אز ده نفر ـ بقیه بدون אعتنا به دستور 

آوری غنیمت به سوی میدאن جنگ  محل مأموریت رא ترک کردند و برאی جمع ،عبدאهللا بن جُبیر ،خود فرماندۀ
  .سرאزیر شدند
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 که متوجه ،دو تن אز فرماندهان سپاه دشمن ،جهل אبیאز سوی دیگر خالد بن ولید و عِکرمة بن 
 یمعدود مسلمانان. به سوی مسلمانان هجوم آوردند ،عِینین شده بودند ۀپذیری אردوی אسالم אز ناحیۀ تنگ آسیب

אسالم دشمن אز آن ناحیه به אردوی سپاه . مقاومت کردند تا به شهادت رسیدند ،که در آنجا باقی مانده بودند
شدند و ضربات سختی خوردند و گروهی אز آنان شهید  ،غافلگیر شده ،رزم نبودند وאرد شد و مسلمانان که آمادۀ

 و تنها تعدאد معدودی אز. یابی به پیغمبر و کشتن آن حضرت بود دشمن درصدد دست. بقیه אز میدאن گریختند
دفاع  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אز وجود مقدس ، )علیه אلسالم(علی  ،و در پیشاپیش آنها אمیرאلمؤمنین אفرאد
 ان سخت شد، که آن چند نفر هم گریختند و تنهاچن אی אز جنگ، هجوم دشمن آن کردند، אما در مرحله می

پیغمبر دندאن و پیشانی مبارک  ،هجومאین در جریان . باقی ماندبرאی دفاع אز پیامبر ) علیه אلسالم(علی حضرت 
به شدت  ،کرد که سرسختانه אز آن وجود مقدس دفاع می ،شکست و אمیرאلمؤمنین هم )صلی אهللا علیه و آله(

 در جریان אین نبرد شمشیر. شد) صلی אهللا علیه و آله(یابی دشمن بر پیامبر אکرم  دستمجروح شد ولی مانع 
  .رא به אو دאد ٣٥٩ذوאلفقار) صلی אهللا علیه و آله(شکست و رسول خدא ) علیه אلسالم(حضرت علی 

وحشی، غالم جُبیر بن  ،زن אبوسفیان ،هند. به شهادت رسید ،عموی پیامبر ،حمزه ،در جریان אین جنگ
در درجۀ אول پیامبر אسالم  :رא אجیر کرده بود که در صورت کشتن یکی אز אین אفرאد אو رא آزאد خوאهد کرد ،طْعَممُ

אگر نتوאنست . دאنست ی خود و قریش میها تبرא אز پا درآورد؛ زیرא آن حضرت رא عامل تمام مشکالت و مصی
رא چرא که علی فرزند، برאدر و پدر אو  ؛پای درآورد رא אز) علیه אلسالم(علی در مرحلۀ دوم حضرت  ،دپیامبر رא بکش

و אحیاناً אگر علی رא هم نتوאنست אز پا درآورد، حمزه رא هدف قرאر دهد، که  ٣٦٠در جریان جنگ بدر کشته بود
دیدم که אما پیامبر رא אز پای درآورم، تا کند که من سعی کردم  وحشی خود نقل می. عموی אو شَیْبه אست قاتل

دیدم אما رא هدف قرאر دهم، ) علیه אلسالم(علی خوאستم . لذא موفق نشدم ،امالً مرאقب אطرאف אستآن حضرت ک
بنابرאین علی رא . کامالً هوشیار و مرאقب אستخود نسبت به אطرאف  ،با وجود אهتمام بسیار به جنگאو نیز، که 

  .אدم و به شهادت رساندمאز غفلت حمزه אستفاده کردم و אو رא هدف قرאر د لذא .هم نتوאنستم بزنم

                                                 

نقل אول، که بیشتر شهرت دאرد، אین אست که ذوאلفقار به یکی אز : دربارۀ ذوאلفقار و سابقۀ آن دو نقل در تاریخ وجود دאرد. ٣٥٩
אُبَی در جنگ بدر به هالکت رسید و . علق دאشت و شمشیری سفارشی و אستثنایی بودسرאن مشرکین، به نام אُبَی بن خَلَف، ت

 .دאد تا به جنگ אدאمه دهد) علیه אلسالم(آن حضرت در אین موقعیت ذوאلفقار رא به حضرت علی . شمشیرش سهم پیغمبر شد
همان موقع مسلمانان و مشرکان ندאیی رא . نقل دیگر אین אست که ذوאلفقار مبدئی آسمانی دאشت و جبرئیل آن رא אز آسمان آورد

) صلی אهللا علیه و آله(بعدאً که אز پیامبر » ال سیفَ إالّ ذوאلفقارِ و ال فتَی إالّ علی«: گفت در بین زمین و آسمان شنیدند که می
  ».אین صدאی جبرئیل بود«: در אین زمینه سؤאل کردند، فرمود

אست و אز אمام پیشین به אمام ) علیهم אلسالم(زیرא ذوאلفقار جزو میرאث אئمۀ אطهار تر باشد؛  رسد که نقل دوم صحیح به نظر می
بنابرאین چنین شمشیری که . کند ، با ذوאلفقار ظهور می)عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف(رسد و אمام عصر  بعدی به אرث می

  .باید مبدئی آسمانی دאشته باشد توאند در אصل متعلق به یک مشرک باشد و گونه شرאفت و אهمیت دאرد، نمی אین

گاه به کمک  تن، ولید بن عُتبه، برאدر هند، رא کشت، آن به در جنگ بدر، به هنگام نبرد تن) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین . ٣٦٠
. ساندپسرعموی خود، عُبیدة بن حارث، رفت که با پدر ولید و هند، یعنی عُتبة بن ربیعه، درگیر بود و عُتبه رא نیز به هالکت ر

  .سفیان، پسر هند، رא نیز به قتل رساند سپس در خالل جنگ سرאسری، حَنظلة بن אبی
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در אقوאل دیگری تعدאد  .هفتاد نفر אز مسلمانان به شهادت رسیدنددر אین جنگ  مطابق قول مشهور،
  ٣٦١.تن ذکر شده אست ۸۱یا  ۶۵شهدאی אسالم، 

  پیامدهای جنگ אحد برאی مسلمانان و مشرکان) و

به شهادت رسیدند و مسلمانان طعم  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر در אین جنگ حدود هفتاد تن אز אصحاب 
رא چشیدند و دאنستند که در همه حال باید مطیع وجود مقدس  )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول אز  تلخ نافرمانی

 کدאم אز مسلمانان אسیر نشدند، אسالم و پیامبر محفوظ  אما با אین حال هیچ. باشند) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 
 אز فکر ،به لطف خدאوند ،در آن موقعیت ،و دشمن مصون ماندאز تعرض دشمن  ،اه אسالمپایگ ،مدینه و ماند

  ٣٦٢.تعرض به مدینه غافل ماند

אنتقام  ،یعنی ؛אین جنگ محقق کنند درتوאنستند برخی אز אهدאف خود رא  ،تا حدودی ،אما مشرکان
به ن در אین غزوه مجاهدאن مسلماز א ،های جنگ بدر تقریباً به همان عدد کشته و شدگان خود رא بگیرند کشته

אما . رفتۀ خود رא אعاده کردند تا حدی نیز حیثیت אز دست. شهادت رساندند، אما نتوאنستند کسی رא به אسارت ببرند
تر،  אز همه مهم. هدف دیگر آنها؛ یعنی، باز کردن رאه تجارتی شمال ناکام ماند و אین رאه کماکان بسته ماند

و אسالم و پایگاه אسالم، سالم ماند و آنها موفق به هدم אسالم ) لی אهللا علیه و آلهص(وجود مقدس پیغمبر 
  .نشدند

کشته دאدند که با توجه به پایمردی אمیرאلمؤمنین  ۲۴یا  ۲۲مطابق برخی نقلها مشرکان، در אین جنگ، 
انان، به نظر های حمزه و برخی مسلم ـ که به قدری جنگید تا شمشیرش شکست ـ و حماسه) علیه אلسالم(
  .رسد که رقم تلفات دشمن باید بیش אز אین باشد می

אهمیت جلوه دאدن رزم مسلمانان و  אمیه، هنگام تسلط بر خالفت، برאی کم אحتمال دאرد که عوאمل بنی
  .אند نمایی قدرت مشرکان، شمار مقتولین قریش رא کم روאیت کرده بزرگ

  ٣٦٣علل شكست مسلمانان) ز

 ،אی אز مسلمانان نافرمانی عده که توאن گفت به طور کلی می ،لمانان شکست خوردندکه چرא مسدربارۀ אین
پیرאمون  ،در سورۀ آل عمرאن ،قرآن نکه حدود شصت آیه אزאما با توجه به אی ،بودאین شکست عامل אصلی 

  :ن کردبق بیان قرآن در אین مورد چنین تبییاطمتوאن علل شکست مسلمانان رא  می אست، جنگ אحد نازل شده
                                                 

 تاریخ؛ ۳۶ـ  ۴۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۱۴۵ـ  ۲۴۵، ص ۱، ج مغازی؛ ۶۴ـ  ۱۳۵، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک . ر .٣٦١
  .۷۱ـ  ۸۲، ص ۱، ج ادאإلرش؛ شیخ مفید، ۴۹۹ـ  ۵۳۳، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۴۷ـ  ۴۹، ص ۲، ج یعقوبی

אی نظامی بود؛ אو که با هدف نابودی אسالم حرکت کرده بود، وقتی در جنـگ   אز دیدگاه برخی אز مستشرقان، אبوسفیان نابغه. ٣٦٢

شود و سپاه قریش با وجود پیروزی در אحد  نفس حفاظت می کرد مدینه توسط نیروهایی تازه אحد پیروز شد، אز آنجا که אحساس می

نفـس مسـلمان    تگی، توאن کافی برאی جنگ با مدאفعان مدینه رא ندאرند، אز تصرف مدینه و مقابلـه بـا نیروهـای تـازه    به سبب خس

در حالی که چنین نیست و אین تنها لطف و عنایت אلهـی بـود کـه مشـرکان، در آن مقطـع، אز هجـوم بـه مدینـه         . خوددאری کرد

هنوز چیزی אز مدینه دور نشده بودند كه به فکر تصرف مدینه و یکسره کـردن  رفتند،  אما پس אز אینكه به سوی مکه می. بازماندند

  .خوאستند بازگردند که در אدאمه بدאن خوאهیم پردאخت کار אسالم אفتادند و لذא می

  .אست ۴۱۱، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم אین بحث برگرفته אز کتاب  .٣٦٣
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  توکل نکردن مسلمانان به خدאوند .۱

 آیۀ. ر ناشکیبایی شده بودندبرخالف جنگ بدر، در אحد אز توکل و تقوאی مسلمانان کاسته شده بود و گرفتا
  ٣٦٤.سورۀ آل عمرאن به אین نکته אشاره دאرد ۱۲۲

  دنیاگرאیی .۲

אین  ۱۳۱ و ۱۳۰آیات  .نان بودمسلمادنیاگرאیی  ، نشانگرتوجه به غنیمت و فرאموش کردن فرمان پیغمبر
 دهندۀ و همین אمر نشان زشت رباخوאری بودند سوره بیانگر אین אست که برخی אز مسلمانان گرفتار پدیدۀ

  ٣٦٥.دنیاگرאیی آنان در אین مقطع אستدنیاطلبی و 

  ضعف و قلت אیمان بسیاری אز مسلمانان .۳

مسلمانان شد و  روحیش سستی و ضعف موجب پیدאیאیمان، ضعف  ،אین سوره ۱۴۰و  ۱۳۹بق آیات اطم
 عدم توجه به تدאبیر الزم برאی جنگ و تنها به אعتماد حق بودن، خود باعث شد ٣٦٦.شکست آنان منتهی شدبه 

 ۱۵۲تا  ۱۴۱لذא آیات . آنچه برאی אمور مختلف و به خصوص جنگ الزم بود، مورد توجه مسلمانان قرאر نگیرد
خدאوند بهشت رא با شرאیط و אبتالها  فرماید که و می کند انان אشاره میبه عدم طهارت معنوی بسیاری אز مسلم

بدون آزمایش آنها رא وאرد بهشت نخوאهد کرد و لذא با אینکه هنگام  و دهد ی אلهی به مسلمانان میهاو آزمایش
آنان  رא کهچ. אما وאقعیت אمر چیز دیگری بود ،شده بودند میدאن جنگ خیلی אز مسلمانان به آرزوی شهادت وאرد

شکست אحد در وאقع حاصل آن אفول و برאی وصول به . شدند باید پاالیش می و گرفتار آلودگی دنیا شده بودند
  .قرآن جای حزن و אندوه نیست آیۀ لذא طبق. آن طهارتی بود که در آن مقطع ندאشتند

  سستی و نزאع مسلمانان .۴

خدא در آستانۀ جنگ אحد به ، ۱۵۵ مطابق آیۀ. ودسستی و نزאع مسلمانان نیز یکی אز عوאمل شکست אحد ب
پس  آنان אما ،در مرحلۀ אول مسلمانان پیروز شدند. مسلمانان وعدۀ پیروزی دאده بود و אین وعده رא محقق کرد

 ، شكستپس אز آن پیروزی تند و אین منازعه باعث شد کهسست شده و به منازعه با یکدیگر پردאخ אز پیروزی
  ٣٦٧.نصیب آنان شود

                                                 

رא كه دو طایفه אز  یزمان) و نیز به یاد آور(؛ ﴾شَلَا وَ אللَّهُ وَلِیُّهُمَا وَ عَلَی אللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ אلْمُؤْمِنُونَإِذْ هَمَّت طّائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْ﴿. ٣٦٤
كرد كه אز אین  کو به آنها كم(؛ و خدאوند پشتیبان آنها بود )و אز وسط رאه باز گردند(نشان دهند  یشما تصمیم گرفتند سُست

  .فرאد باאیمان، باید تنها بر خدא توكّل كنند؛ و א)فكر باز گردند

אی ؛ ﴾أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ یوَ אتَّقُوא אلنَّارَ אلَّتِ یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَأْكُلُوא אلرِّبَوא أَضْعَافاً مُّضاعَفَةً وَ אتَّقُوא אللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴿. ٣٦٥
و אز آتشی كه برאی . چندین برאبر مخورید، و אز خدא پروא كنید، باشد كه رستگار شوید] با سودِ[ا رא אید، رب كه אیمان آوردهی كسان

 .بترسید ،كافرאن آماده شده אست

אلْأَیَّامُ نُدَאوِلُها  کَمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ تِلْإِنْ یَمْسَْسكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ אلْقَوْ وَ ال تَهِنُوא وَ ال تَحْزَنُوא وَ أَنْتُمُ אلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِینَ﴿. ٣٦٦
  ﴾بَیْنَ אلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ אللَّهُ אلَّذِینَ آمَنُوא وَ یَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدאءَ وَ אللَّهُ ال یُحِبُّ אلظَّالِمِینَ

؛ ﴾אسْتَزَلَّهُمُ אلشَّیْطانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوא وَ لَقَدْ عَفَا אللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ إِنَّ אلَّذِینَ تَوَلَّوْא مِنْكُمْ یَوْمَ אلْتَقَی אلْجَمْعَانِ إِنَّمَا﴿. ٣٦٧
پُشت كردند، در حقیقت جز אین نبود كه ] به دشمن[كه אز میان شما ی با هم رویاروی شدند، كسان] در אُحد[روزی كه دو گروه 

حاصل كرده بودند، شیطان آنان رא بلغزאنید و قطعاً خدא אز אیشان درگذشت؛ زیرא خدא آمرزگار ] ناهאز گ[אی אز آنچه  به سبب پاره
  .بُردبار אست
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  غزوۀ حمرאءُ אالَسَد .۷

 بازگشـت بـه  پس אز پیروزی در جنگ אحـد و در رאه   ،قریشکه خبر رسید  )صلی אهللا علیه و آله(خدא به پیغمبر 

خـدא، بـا   پیامبر . אی به نام مَلَل فرود آمده و قصد بازگشت به سوی مدینه و نابودی אسالم رא دאرد در ناحیه ،مکه

انان بسیج شوند و برאی روحیه دאدن بـه مسـلمانانی کـه در אحـد شکسـت      مسلمتا فرمان دאد  شنیدن אین خبر،

خورده بودند و همچنین نشان دאدن قدرت אسالم به مشرکین و نیز رسوא کردن منافقینی که سپاه אسالم رא رها 

. کـه در אُحـد حاضـر بودنـد     حاضر شوندتوאنند در אین حرکت نظامی  تنها کسانی میکه فرمان دאد  ،کرده بودند

ی جنگ אحـد نیـز بـا حـالتی کـه      هابسیاری אز زخمی ،چون مسلمانان طعم تلخ نافرمانی پیغمبر رא چشیده بودند

خـدא  אمـر پیغمبـر    אز אطاعـت  برאی ،برخی قادر به حرکت نیز نبودندحتی نشان אز بستن زخمهای خود دאشت و 

بـه  فرمان حرکت دאد و سه تـن رא   )آله صلی אهللا علیه و(پیغمبر . آماده شدندبرאی حرکت  )صلی אهللا علیه و آله(

به دست نیروهای دشـمن گرفتـار    ،حمرאء אالسد رسیدند قتی به منطقۀאین سه تن و .قرאول فرستاد عنوאن پیش

، سه روز؛ و بـه نقـل   به نقلی و مسلمانان به حمرאء אالسد رسیده و در آنجا אردو زدند. و به شهادت رسیدند هشد

 ،بـرאی אیجـاد رعـب در دل دشـمن     )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول . جا مستقر شدندروز در آن دیگر، پنج شبانه

  .فرمان دאد که شبها در پانصد نقطه، با فوאصل معین، آتش بیفروزند

אز אردوی אسالم عبور کرد و به אردوگاه قریش وאرد  ،مَعبد د بن אبیبه نام مَعْبَ ،خُزאعِه یکی אز سرאن قبیلۀ
من אز سپاهی عبور کردم و به سوی که گفت  ،خوאست کار ناتمام אحد رא تمام کند که می ،شد و به אبوسفیان

 .شما رא شکست خوאهند دאد ،در صورت بروز جنگ و شما آمدم که کامالً آماده و سرאسر خشم و אنتقام هستند
אفروزی  صحنۀ آتشو  אما وقتی منطق وی ،אبتدא سخن אو رא نپذیرفت ،که به پیروزی אحد مغرور بود ،אبوسفیان

باز زد و به  به صالح نیست و لذא אز جنگ سر ،در אین موقعیت ،אحساس کرد که جنگ مجدد ،مسلمانان رא دید
אیم، پس وعدۀ ما سال آینده، در  ما هنوز אنتقام بدر رא نگرفته که ام دאدغپی )صلی אهللا علیه و آله(خدא رسول 
صلی אهللا (אکرم پیغمبر . نشینی صادر کرد سپس فرمان عقب. باشددر همان منطقه  ،روز وقوع جنگ بدرسال

אگر  و به אو فرمود که ؛در پی سپاه دشمن حرکت کند دستور دאد که) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین به  )علیه و آله
אما אگر  ،دאرند دهد که قصد رفتن به سوی مکه ن مینشا ،کشندبها رא یدک  ند و אسبباشآنها سوאر بر شترאن 

. خوאهند به مسلمانان حمله کنند آنان אست و می دهندۀ حیلۀ باشند و شترها رא یدک بکشند، نشانאسب  سوאر
ها رא  گزאرش دאد که آنها سوאر بر شترאن بودند و אسب ،بازگشت پس אز אلمؤمنین به سوی دشمن رفت وאمیر

  .کشیدند یدک می

پیش אز  ، کهز لشکر مشرکان، به نام אبوعَزِّهא شاعری ،پیش אز אینکه سپاه אسالم به سوی مدینه بازگردد
 نشینی آنها بدאنجا بازگشته بود، به دست نشینی قریش، אز حمرאء אالسد بیرون رفته و پس אز عقب عقب

 )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אبوعَزه پیش אز אین در جریان جنگ بدر אسیر شده بود و אز . مسلمانان אسیر شد
تعهد  کنم که تو رא آزאد می یبه شرط كه پیغمبر فرموده بود. منت گذאرد و אو رא آزאد کندخوאسته بود که بر אو 

قول و قرאر خود  ،אما به تحریک صَفوאن بن אُمیّه ،تعهد سپرده و آزאد شد نیز وی .دیگر به جنگ ما نیایی دهی
. هیج دشمنان אسالم سرودآمد و אشعاری نیز در ت مسلمانانزیر پا گذאشت و در אحد به جنگ رא با پیغمبر 

رسول  .شروع به אلتماس کرد ،آوردند )صلی אهللا علیه و آله(אو رא به محضر پیغمبر در حمرאء אالسد هنگامی که 



 ۱۶۳  دوازدهم هجلس/ تاريخ عصر بعثت

Tarikh-a-b 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

؛ »ال یُلْدَغُ אلمؤمنُ مِن جُحْرٍ مَرَّتَیْنِ«: אی در پاسخ אو فرمود که ضرب אلمثل شد جمله )صلی אهللا علیه و آله(خدא 
  .سپس فرمان قتل אو رא صادر کرد .شود نمیو بار گزیده من אز یک سورאخ دؤم

در  ،אمیه بود عاص، که אز بنیאلْ یبه نام معاویة بن مُغِیرة بن אَبِنیز، یکی دیگر אز مشرکان  ،אبوعَزه به جز
در برאبر شفاعت عثمان  )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . حمرאء אالسد دیده شد و به عثمان بن عَفّان پناه برد

برخی אز مسلمانان کمین کردند و سه روز بعد . אو رא خوאهیم کشت ،بعد אز سه روز دیده شود وی אگر که فرمود
  ٣٦٨.سید אلشهدא نقش دאشت حمزۀوی אز کسانی بود که در مُثله کردن . و به هالکت رساندند هאو رא یافت
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 .۵۳۴ـ  ۵۳۶، ص ۲، ج طبری
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  هدف درس

  . ترین رویدאدهای سالهای چهارم و پنجم پس אز هجرت آشنایی با مهم 

  هجرت ع مهم سال چهارمیحوאدث و وقا

  یس אنصاریعبدאهللا بن אُنَ سریّۀ

، אز بزرگان قبیلۀ هُذَیل، در )یا خالد بن سفیان(به پیامبر خبر رسید كه فردی به نام سفیان بن خالد هُذَلی 
  .ش אست تا مردمی رא با خود متحد و به مدینه حمله كندتال

برאی جلوگیری אز אجرאی אین توطئه، عبدאهللا بن אُنیس رא مأمور کرد تا ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم 
عبدאهللا بن אُنیس به אین مأموریت رفت و אو رא، در حالی که . در قبیلۀ سفیان نفوذ کند و אو رא אز پا درآورد

خوאست در جایی فرود آید، یافت و پس אز جلب אعتماد وی، در فرصتی مناسب אو رא אز پا درآورد و אین  می
  ٣٦٩.אین سریه در محرم سال چهارم هجرت אتفاق אفتاد. توطئه خنثی شد

  جیعحادثۀ رَ

אز  ماجرא. حادثۀ رجیع אست) صلی אهللا علیه و آله(دهندۀ دورאن رسالت پیغمبر אکرم  یکی אز حوאدث تکان
لِحیٰان رشوه گرفته بودند، به  אین قرאر بود که هفت نفر אز قبایل عَزَل و قارِه، در אزאی چند شتر که אز قبیلۀ بنی

) صلی אهللا علیه و آله(آنان، هنگام بازگشت אز مدینه، אز رسول خدא . مدینه آمدند و אظهار مسلمانی کردند
) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم . ایلشان با آنان همرאه سازدخوאستند تا مبلّغانی رא برאی ترویج אسالم در قب
مرثد، خالد بن بُکیر لَیْثی، قاسم بن ثابت، خُبَیبِ بن عَدِی، زید  شش تن אز مبلّغان אسالم به نامهای مَرْثَد بن אبی

  .بن دَثِنَه و عبدאهللا بن طارِق بَلَوی رא با آنان روאنه کرد

با אین אفرאد، به آبگاهی به نام رجیع رسیدند، ناگهان مورد هجوم אفرאد قبیلۀ هنگامی که مبلّغان אسالم 
لحیان سوگند  مبلّغان آمادۀ مقاومت شدند، ولی بنی. لِحیان که برאی دستگیری آنها آمده بودند، قرאر گرفتند بنی

سه تن אز مبلّغان  .خوאهند אیشان رא به قریش تحویل دهند خوردند که قصد کشتن آنها رא ندאرند و تنها می
 و پیمان آنها توجه نکردند و با אیشان به جنگ برخاستند تا هر سه به شهادت به عهد) قاسم، مرثد و خالد(

  .رسیدند، אما سه تن دیگر تن به אسارت دאدند

در ناحیۀ ظهرאن، در رאه مکه، عبدאهللا بن طارق אز אینکه تن به אسارت دאده بود، پشیمان شد و دستان خود 
قبر אو در ناحیۀ ظهرאن . گشود و با آنان درگیر شد، אما אیشان بر وی تاختند و אو رא نیز به شهادت رساندند رא

رא به مکه بردند و در אزאی دو אسیری که در مکه دאشتند، به قریش تحویل ) زید و خُبیْب(دو تن دیگر . אست
طاس سپرد تا אو رא به منطقۀ تنعیم، خارج אز حرم، زید بن دثِنه رא صفوאن بن אمیه خرید و به غالمش، نَس. دאدند

مشرکان אز زید سؤאل کردند که آیا دوست دאشتی محمد به جای تو . ببرد و به אنتقام قتل پدرش אز پای درآورد

                                                 

  .۵۰، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری ؛۲۶۷، ص ۴، ج هאلسیرة אلنبوی: ک.ر. ٣٦٩
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کشتیم در حالی که تو نزد خانوאدۀ خود آسوده بودی؟ زید پاسخ دאد که به خدא دوست ندאرم که  بود و ما אو رא می
אم آسوده  ، در همان جایی که هست، خاری به پای אو رود و من در میان خانوאده)لی אهللا علیه و آلهص(محمد 
  .אی به سینۀ زید، وی رא به شهادت رساندند گاه با فرو کردن نیزه آن. باشم

ر سپس אز אو خوאستند که به پیغمب. אز خبیب بن عدی نیز خوאستند تا אز אسالم باز گردد، אما אو حاضر نشد
خبیب، . بردند) تنعیم(بنابرאین אو رא هم به خارج אز حرم . ناسزא گوید، אما نپذیرفت) صلی אهللا علیه و آله(خدא 

אگر بیم אز آن ندאشتم که «: پیش אز شهادت، فرصت خوאست تا دو رکعت نماز بخوאند و پس אز אدאی نماز گفت
خبیب رو سوی کعبه . پس אو رא به تیری بستند» .خوאندم گریزم، بیشتر نماز می شما فکر کنید که אز مرگ می

دیگر تالوت کرد و به خدא عرض  אی ، אو آیهروی אو رא باز کردندمشرکان . نمود و آیاتی אز قرآن رא تالوت کرد
روאیت . »خدאیا، کسی אینجا نیست که سالم مرא به پیامبرت برساند، پس تو خود سالم مرא به אو برسان«: کرد

در مدینه، در جمع אصحاب بود که جوאب سالم خبیب رא دאد و ) صلی אهللا علیه و آله(ول خدא شده אست که رس
گاه  آن. »אینک جبرئیل سالم خبیب رא به من رساند«: سپس فرمود» .رحمة אهللا و برکاتهعلیه אلسالم و «: فرمود

خبیب، لحظاتی . אو وאرد کنندهای بدر رא مأمور كردند تا هر یک ضربتی بر  مشركان، چهل تن אز فرزندאن کشته
  ٣٧٠.אین حادثه در صفر سال چهارم روی دאد. با ذکر خدא و رسول אو زنده بود تا به شهادت رسید

  حادثۀ بِئر مَعونه

مطابق نقل منابع تاریخی، فردی به نام אبوبَرאء . تر אز حادثۀ رجیع بود אین حادثه برאی אسالم دردناک
پیامبر، אسالم رא به אو عرضه . آمد) آله  صلی אهللا علیه و(، خدمت پیغمبر אکرم عامر عامری، אز بزرگان قبیلۀ بنی

کرد، אبوبرאء אسالم رא نپذیرفت و رد هم نکرد، אما گفت كه אگر مبلّغانی رא با من همرאه کنید، אمید אست که 
من אز אهالی نَجْد بر «: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אسالم در سرزمین نجد مورد אجابت قرאر گیرد

אبوبرאء אظهار دאشت كه حاضر אست آنها رא در پناه و جوאر خود قرאر دهد تا » .אصحاب خود بیمناک هستم
با تضمین אو چهل یا هفتاد تن אز مبلّغان و ) آله  صلی אهللا علیه و(پیغمبر אکرم . نجدیان رא به אسالم دعوت کنند
  .فرود آمدند ٣٧١مبلّغان אسالم در منطقۀ بئر معونه .قاریان אسالم رא با אو همرאه کردند

رא نزد عامر بن طُفیل، אز بزرگان ) صلی אهللا علیه و آله(یکی אز مبلّغان، به نام حَرאم بن مِلْحان، نامۀ پیغمبر 
رא  )صلی אهللا علیه و آله(אما عامر بدون آنکه نامۀ پیغمبر رא باز کند، نمایندۀ رسول خدא . عامر، برد قبیلۀ بنی

אفرאد قبیله حاضر نشدند كه אمان אبوبرאء رא . کشت و אز אفرאد قبیلۀ خود خوאست تا مبلّغان אسالم رא قتل عام کنند
پیمان خود، کمک خوאست و آنها پذیرفتند و بر  سُلَیم، هم به ناچار عامر بن طفیل אز قبیلۀ بنی. نقض كنند

شیدند و אز خود دفاع کردند و جز دو تن، همۀ آنها به مسلمانان هم سالح برک. مبلّغان אسالم حمله آوردند
یکی אز آن دو، کَعْب بن زید بود که مجروح شده و در میان شهدא אفتاده بود و سپس خود رא אز . شهادت رسیدند
حادثه، شترאن مسلمانان رא به چرא برده  عَمرو بن אمیۀ َضمْری بود که هنگام وقوع یدیگر. مهلکه نجات دאد

                                                 

 ۲۶۸، ص ۱، ج مغازی؛ .)אسحاق אین وאقعه رא در سال سوم ذکر کرده אست אبن( ۱۷۸ـ  ۱۸۸، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٣٧٠
ذلی لحیان אز مسلمانان به سبب قتل سفیان بن خالد ه گیری بنی کند که علت אین جنایت، אنتقام وאقدی روאیت می( ۲۶۱ـ 
  .۵۳۸ـ  ۵۴۲، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ .)بود

 .سُلیم אست عامر و حرّۀ بنی گاهی میان سرزمین بنی آب. ٣٧١
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אز پروאز مرغان بر فرאز אردوگاه مسلمانان نگرאن شد و هنگام بازگشت، با صحنۀ کشتار آنها موאجه و وی . بود
  .دستگیر شد

عامر بن طفیل، عمرو بن אمیه رא بدین جهت كه عرب عدنانی بود، نكشت אما وی رא برده محسوب كرد و 
. نشان بردگان بود ـ و אو رא آزאد كرد دאغی بر پیشانی אو گذאشت، یا به نقلی موی جلوی سر אو رא برید ـ كه

عامر رא دید و با אین تصور  عمرو در رאه دو تن אز بنی. عمرو بن אمیه و کعب بن زید به سوی مدینه روאن شدند
به  ،وجود دאشت عامر میان אسالم و بنی ی کهخبر אز پیمان بیعامر عامل قتل عام مبلّغان אسالم بودند و  که بنی

  .ان، אین دو تن رא که در خوאب بودند، کشت و شمشیر و لوאزم آنها رא بردאشت و به مدینه آمدאنتقام شهادت آن

صلی אهللا علیه و (نقل אست كه خبر هر دو حادثۀ دردناک رجیع و بئر معونه، در یک شب به پیغمبر אکرم 
اه در قنوت نماز رسید و آن حضرت به شدت אز אین حوאدث سوگوאر و دאغدאر شد به طوری كه تا یک م) آله

  ٣٧٢.אین حادثه نیز در صفر سال چهارم אتفاق אفتاد. فرستاد صبح خود بر عامالن אین جنایات لعنت می

بارها، در قالب چندین غزوه و سریّه، تالش کرد تا אنتقام ) آله  صلی אهللا علیه و(شگفت אینکه رسول خدא 
سُلَیم و عوאمل دیگری که در آن دخیل بودند،  قارِه، بنیلِحیان، عَزَل،  אین دو جنایت رא אز عوאمل آن، یعنی بنی

 یک אز אین אقدאمات به نتیجه نرسید تا אینکه در سال نهم هجرت و در پی אقتدאر אسالم، אین بگیرد، אما هیچ 
قبایل هیئتهایی رא نزد آن حضرت فرستادند و با אظهار אسالم، خود رא אز حالت دشمنی و جنگ با אسالم خارج 

  .کردند

  نکاتی پیرאمون حادثۀ بئر معونه

صلی אهللا علیه و (ن رسول خدא یآن و لعن و نفر یست و אز نام شهدאین کیبئر معونه ش در وقوع حادثۀ
ت یه روאک یא حكم كرد، אما دאستان אین حادثه، به شیوهبودن آن  یتوאن به قطع یم ،تین جنایبر عامالن א )آله

  :که جای تأمل و تحقیق دאردאنگیزد  אست، سؤאالتی رא برمیشده 

هدאیایی آورد و آن حضرت אز ) صلی אهللا علیه و آله(در אین نقلها آمده אست که אبوبرאء برאی رسول خدא  .۱
صلی אهللا علیه و (אو אسالم رא نپذیرفت و رد هم نکرد، אما אز رسول خدא . فت مگر آنکه אسالم بیاوردوی نپذیر

  .دאرد، چرא که وی معتقد بود زمینۀ پذیرش אسالم در نجد زیاد אست ی رא אعزאممبلّغانخوאست تا ) آله

تپد  آید كه چگونه کسی که خود אسالم نیاورده אست، دلش برאی אنتشار אسالم می  حال אین سؤאل پیش می
  رא تأمین کند؟ مبلّغانو حاضر אست אمنیت 

אثیر تا  و به گفتۀ אبن پذیرفتر אو نبه کسی که אسالم رא در حضو) صلی אهللا علیه و آله(و چرא رسول خدא 
 کند و در پی جوאر دאدن وی، چهل یا هفتاد تن אز مسلمان رא به אو אعتماد می ٣٧٣پایان عمر אسالم نیاورد،

  سپارد؟ می

                                                 

وאقدی ( ۵۱ـ  ۵۴، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۲۵۴ـ  ۲۶۰، ص ۱، ج  אلمغازی؛ ۱۹۳ـ  ۱۹۷، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٣٧٢
  .۵۴۵ـ  ۵۵۰، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ .)אند ردهسعد وאقعۀ بئر معونه رא پیش אز حادثۀ رجیع آو و אبن

 .۱۴۰، ص ۳، ج أسد אلغابه. ٣٧٣
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عامر، که در وאقع بزرگ و مورد אحترאم همه بوده אست، یاد شده  אز אبوبرאء در אین نقلها با عنوאن سید بنی .۲
کشد؟ چیزی که توسط  אسالم رא می مبلّغانست كه چرא عامر بن طفیل در برאبر جِوאر אبوبرאء، معلوم نی. אست

  .אفرאد عادی قبیله پذیرفتنی نیست و حاضر نیستند جوאر אبوبرאء رא نقض کنند

پس אز آگاهی אز جنایت بئر ) صلی אهللا علیه و آله(در نقل مفصل وאقدی آمده אست که رسول خدא  .۳
אما نه تنها אو رא، مانند سایر عوאمل جنایت مورد لعن و نفرین  ٣٧٤».אین نتیجۀ عمل אبوبرאء אست«: فرمودمعونه 

آمد ) صلی אهللا علیه و آله(אند که وی پیری فرتوت شد و باز هم به قصد دیدאر رسول خدא  بلکه آورده قرאر ندאد،
و چون شنید که » .پذیرم رکان رא نمیمن هدیۀ مش«: آن حضرت فرمود. אش فرستاد و هدאیایی توسط برאدرزאده

فقط به فرزند یا ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אو بیمار אست، برאی אو ظرف عسلی فرستاد تا شفا یافت
  ٣٧٥.وی אز نقض پیمان אبوبرאء گالیه کردبردאرزאدۀ 

אندאزۀ شمار شهدאی در مقابل جنایتی که در آن به ) صلی אهللا علیه و آله(توאن پذیرفت كه رسول خدא  نمی
אحد، یا بیش אز نیمی אز آن، مسلمان به شهادت رسید و در مقابلِ کسی که با پیشنهاد خود אین حادثه رא موجب 

  .شد، چنین کوتاه بیاید

  :آمده אست هن وאقعیل مربوط به אدر نقل مفص. ۴

אز ی رای کریضعف و پ ی به وאسطۀول ،گرאن آمد برאء ی عامر بن طفیل بر אبونکش پیمان
عامر بن  ،אم عامر، אین برאدرزאده یبن كه אز میان همۀ ن قدر گفتیאو ساخته نبود و هم

ل پرتاب یعامر بن طفی به سو אی زهینی پسر و...  .ستکمان مرא شیه پکبود ، لیطف
  ٣٧٦.عامر بن طفیل هم گفت كه دِین אبوبرאء پردאخت شد. کرد که خطا رفت و کاری نشد

ان قوم אز یم אو دری رسرو گاهیجا شود،ر و فرتوت یپ  برאءکه هر چند אبو چرא ،ستیرفته نین نقل هم پذیא
ل یبن طف انت عامریدر برאبر خی ه وکرفت یتوאن پذ ینم ،وخ خودیو با توجه به تعصب عرب بر ش رود  نمین یب

  .كندتفا کرفته אی خطاא تنها به پرتاب نیزه س אلعمل نباشد وکقادر به ع

عامر توسط  آمده אست که عامر بن طفیل پس אز قتل دو تن אز وאبستگان بنی אین وאقعهدر אدאمۀ نقل . ۵
که  ،ارאن مرאیارאن تو دو نفر אز یאز ی ه مردکنوشت  )صلی אهللا علیه و آله(غمبر یبه پی א عمرو بن אمیه، در نامه

هم ) صلی אهللا علیه و آله( غمبریپ .آنها رא بفرستی بها پس خون ،شته אستک ،אند אز شما אمان و پناه دאشته
  ٣٧٧.بهای دو مسلمان آزאد پردאخت نمود آن دو رא معادل خونی بها خون

ی مان قبلیرא مطابق پیز ،ستینی بحث) لی אهللا علیه و آلهص(آنان توسط رسول خدא ی بها در پردאخت خون
رא نقض  برאء که جوאر אبو حالی، در لیه عامر بن طفکאست ی منطق ا معقول ویאما آ ،אند آنها در پناه אسالم بوده
غمبر یه پی بא אست، نامه به قتل رسانده ،אند ی بودهه در پناه و אمان وک ،نفر مسلمان رאکرده و چهل یا هفتاد 

   !؟ندکه یگال ،אند که در پناه אسالم بوده ،شته شدن دو تنکسد و אز یبنو) صلی אهللا علیه و آله(

                                                 

 .۲۵۸، ص ۱، ج مغازی. ٣٧٤

 .۱۴۱، ص ۳، ج אسد אلغابه ؛۷۲، ص ۲، ج تاریخ یعقوبیهمان؛ . ٣٧٥

 .۲۵۷، ص ۱، ج مغازی. ٣٧٦

 .۲۶۹و  ۲۵۹همان، ص . ٣٧٧
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  ریمْضَ سریّۀ عمرو بن אمیۀ

وب بستن پیکر خبیب بن אسالم و به چ مبلّغانع و شهادت یرج یانت به אسالم و وقوع حادثۀخی در پ
رא אز  ،شیقری سردمدאر نظام ،انیאبوسف مصمم شد تا )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  ،شیتوسط قر عدی
ه یبن אم عمرو .تاده فرسکانه به میאز אنصار مخفیکی رא با  بن אمیۀ ضمری ن منظور عمرویبه هم .ان بردאردیم

رא به قتل  انیאبوسفنتوאنست ب ین ترتیپنهان شد و بدی خت و در غاریشد و با همرאه خود گریی ه شناساکدر م
  .برساند

و شت کپس אو رא  ،آنان شودی ن بود باعث گرفتارکه ممکد یغار دی ان رא در حوאلکאز مشریکی  عمرو
ه کدند یرسی ب بن عدیخب یختۀآودאر یکر بهبه پآنان در رאه  .رون آمدندینه بیه به قصد مدکאز م ،چون شب شد
نگهبانان אو  .زدیبگر ند وبِ دאر برکب رא با چویر خبیکه موفق شد پیبن אم عمرو ،شد یمی تن نگهبان توسط چند

  .ب رא در پرتگاه אندאختیر خبیکد و چوب دאر و پیرسی به پرتگاهی ه وکردند تا אینکب یرא تعق

 ».افتندیگر به آن دست نیان دکه مشرکرد کد یب رא چنان ناپدیر خبیکخدא پ« :دیگو یمه یبن אم عمرو
رمرد یدر آن بود و چون پ کمشری رمردیه پکپناه بردند ی در آن حوאلی پس אز آن عمرو و همرאهش به غار

در رאه به دو  .ندنه نهادیرو به مد ند ورون آمدیسپس אز غار بند، شتکאو رא  ،در مخالفت با אسالم خوאندی شعر
ا אم ،م شوندیتسل تا عمرو אز آنها خوאست .رفتند ینه میبه مدی جاسوسی ه برאکردند کش برخورد یتن אز قر

  ٣٧٨.پس بر آنها حمله برد و یکی رא کشت و دیگری رא به אسارت به مدینه آوردنپذیرفتند 

  نضیر غزوۀ بنی

پیغمبر . عامر رא به قتل رساند و به مدینه آمد بنیگونه که گفته شد، عمرو بن אمیه دو تن אز אفرאد  همان
عامر  پس אز אطالع یافتن אز אینكه عوאمل جنایت بئر معونه یکی אز بزرگان قبیلۀ بنی) آله  صلی אهللا علیه و(אکرم 

سُلَیم بودند و אز سوی دیگر مطابق پیمانی که وجود دאشت،  ـ و نه אعضای آن قبیله ـ و همچنین قبیلۀ بنی
بهای آنها بر عهدۀ ما אست، אز  אند و خون گناه کشته شده شدند، فرمود كه אین دو تن بی آن دو کشته می نباید

به אین منظور سرאغ یهود ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . بهای آنان برآمد אین رو در صدد پردאخت خون
با کمتر אز ده تن אز אصحاب به سوی ) آله   وصلی אهللا علیه (پیامبر . عامر پیمان دאشتند نضیر رفت که با بنی بنی
یهود، قول مساعد دאدند، אما با . نضیر آمد و אز آنها خوאست تا در אین کار אو رא یاری کنند های یهود بنی قلعه

پس خوب אست אو رא بکشیم تا . توאن پیدא کرد گاه אین مرد رא چنین تنها نمی مشورت با یکدیگر گفتند که هیچ
شود و شما  یکی אز بزرگان آنها گفت كه به אو אز طریق وحی خبر دאده می. ست وی آسوده کنیمخود رא אز د

در ) صلی אهللا علیه و آله(موفق نخوאهید شد، אما به سخن אو توجهی نکردند و قرאر گذאشتند که چون پیغمبر 
. دین ترتیب אو رא بكشندسایۀ دیوאر قلعه نشسته אست، אز فرאز قلعه غلتکی بر سر آن حضرت پرتاب کنند و ب

رא אز אین توطئه آگاه کرد، لذא پیامبر به سوی مدینه بازگشت و توطئۀ ) صلی אهللا علیه و آله(جبرئیل، رسول خدא 
  .یهود آشکار شد
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صلی אهللا علیه و (نضیر برخالف قرאردאد همزیستی مردم مدینه، به توطئه بر ضد رسول خدא  چون یهود بنی
ند، آن حضرت، محمد بن مَسْلمۀ אنصاری رא نزد آنها فرستاد و אعالم كرد كه به سبب אین אقدאم کرده بود) آله 

. אند، لذא ده روز مهلت دאرند تا زندگی خود رא بردאرند و אز مدینه خارج شوند אقدאم אز شمول قرאردאد خارج شده
م یاری عبدאهللا بن אُبی، אز خروج نضیر برאی خروج אز مدینه آماده شدند، אما با تحریک منافقین و پیا یهود بنی

شنوی دאرند به  عبدאهللا بن אُبی پیغام دאد كه دو هزאر تن אز אفرאد قبیلۀ خود رא، که אز من حرف. خوددאری کردند
  .قریظه به یاری شما خوאهم فرستاد همرאه یهود بنی

صلی אهللا (به رسول خدא אو . نضیر، خودسری پیشه کند אین نکته باعث شد كه حُیَّ بن אَخْطب، رئیس بنی
با پایان مهلت . پیام دאد كه ما אز مدینه خارج نخوאهیم شد و شما هم هر کاری خوאستید بکنید) آله  علیه و
نضیر حرکت  های بنی فرمان جهاد صادر کرد و مسلمانان به سوی قلعه) صلی אهللا علیه و آله(روزه، پیامبر  ده

در محاصره و سرکوبی آنان ) صلی אهللا علیه و آله(אز سویی رسول خدא  نضیر مشاهده کردند كه یهود بنی. کردند
بسیار جدی אست، زیرא فرمان قطع نخلهای آنها رא صادر کرده אست؛ و אز سوی دیگر אمدאدی אز منافقین و 

م بنابرאین، چون یارאی مقاومت در خود ندیدند، آمادگی خود رא برאی خروج אز مدینه אعال. رسد قریظه نمی بنی
با אین شرط به אیشان אجازۀ خروج אز مدینه دאد که هر خانوאده بیش אز یک ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . کردند

نضیر به ناچار  یهود بنی. بارِ شتر אز زندگی خود رא خارج نکند و بقیۀ دאرאیی آنان برאی مسلمانان مصادره شود
گروهی אز آنان به شام رفتند و گروهی دیگر به خیبر . بعید شدندپذیرفتند و هر خانوאده با یک بارِ شتر אز مدینه ت

بدین ترتیب مدینه אز لوث وجود دومین گروه . وאرد شدند و پس אز مدتی ریاست آن رא به دست گرفتند
نضیر، به نامهای عمیر بن کعب و אبوسعد بن وهب، نیز אسالم آوردند و  دو مرد אز بنی. شد پاکخطرناک یهودی 

  .حشر دربارۀ אین غزوه نازل شده אست مبارکسورۀ . د رא در אختیار گرفتندאموאل خو

خوאهید غنائمی رא که  به אنصار فرمود كه אگر می) صلی אهللا علیه و آله(نضیر رسول خدא  پس אز خروج بنی
 شماهای شما میهمان باشند؛ و אگر  مانده بین شما و مهاجرאن تقسیم کنم و مهاجرאن همچنان در خانه باقی

אی تهیه کنند و אز  بپسندید و خشنود باشید، همۀ غنائم رא به مهاجرאن بدهم تا به אین وسیله برאی خود خانه
عرض کردند كه همۀ غنائم رא به ) صلی אهللا علیه و آله(سرאن אنصار به پیغمبر خدא . منازل شما بیرون آیند

باشند و אین אنس و אلفتی که میان ما אیجاد شده برאدرאن مهاجر ما بدهید و אجازه بدهید کماکان میهمان ما 
אین . אز אین سخن به وجد آمد و در حق אنصار دعا کرد) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אست برقرאر بماند

  ٣٧٩.غزوه در ربیع אالول سال چهارم به وقوع پیوست

  قاعאلرِّ ذאتُ غزوۀ

אز قبیلۀ بزرگ غَطَفان بودند، لشکری برאی جنگ با אسالم  هایی ثَعْلَبه، که تیره مُحارِب و بنی دو قبیلۀ بنی
پس אز آگاهی אز אین خبر سپاهی بالغ بر هفتصد یا ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . فرאهم کرده بودند

אی به نام نَخْل با سپاه دشمن موאجه شدند؛  مسلمانان در ناحیه. هشتصد نفر فرאهم و آهنگ صحرאی نجد کرد
پس ) صلی אهللا علیه و آله(دشمن باز گشت و رسول خدא . دאری کردند و جنگی روی ندאد خویشتن אما دو طرف
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) صلی אهللا علیه و آله(در אین غزوه پیغمبر . אز ترک جنگ توسط كفار، فرمان بازگشت صادر کرد אز אطمینان
صورت بود که چون خوف  برאی نخستین بار نماز رא به صورت نماز خوف خوאند؛ نحوۀ אقامۀ אین نماز به אین

سپاه אسالم رא دو دسته ) صلی אهللا علیه و آله(مقابلۀ مشرکان و حملۀ ناگهانی آنان وجود دאشت، لذא رسول خدא 
  :کرد و فرمود

کنم، نیمی אز سپاه به من אقتدא کنند و نیم دیگر نگهبانی  من رکعت אول رא אقامه می
ل رא به جماعت و رکعت دوم رא فرאدی خوאنند رکعت אو آنها که با من نماز می. كنند

دهند، عوض  بخوאنند و אز محل نماز خارج شده جای خود رא با نیمی که نگهبانی می
نیمۀ دوم به رکعت دوم من رسیده و אقتدא کنند و رکعت دوم نمازشان رא به صورت . کنند

  .فرאدی אقامه کنند

جه تسمیۀ אین غزوه אقوאل مختلفی אست؛ ذאتُ در و٣٨٠.אین غزوه در جمادی אالول سال چهارم אتفاق אفتاد
یک قول در مورد وجه تسمیۀ آن، אین אست که . אلرقاع به معنای چیزی אست که دאرאی چند تکه یا وصله باشد

  .های متعددِ به هم دوخته، تهیه شده بود در אین غزوه پرچم אسالم، אز پارچه

  .اع نام دאشتقول دیگر אینکه درختی در آن ناحیه بود که ذאت אلرق

سومین نقل آن אست که در آن ناحیه کوهی بود که رنگهای سرخ و سیاه و سفید دאشت و به אین کوه در 
  .شد ناحیۀ نخل، ذאت אلرقاع گفته می

روی زیاد، دچار آسیب و جرאحت شده بود و هر یک پای  مطابق نقل چهارم پاهای مسلمانان به سبب پیاده
  .یچ کرده بودند، به همین سبب אین غزوه ذאت אلرقاع نامیده شدپ هایی، کهنه خود رא با کهنه

نقل دیگر אین אست كه به سبب نماز خوف، אین غزوه بدین نام، نامیده شده אست؛ زیرא در אین غزوه برאی 
نخستین بار نماز خوف خوאنده شد و چون אین نماز حالتی چند تکه یا وصله دאرد، نماز ذאت אلرقاع گفته شده 

  ٣٨١.אست

  )بدر אلموعد( غزوۀ بدر אلوعد

ام دאده بودند وعدۀ ما برאی غپی) صلی אهللا علیه و آله(سد به رسول خدא مشرکان در حَمرאء אأل אز آنجا كه
در شعبان אین سال فرمان ) هصلی אهللا علیه و آل(سال آینده در منطقۀ بدر باشد، پیغمبر אکرم  ،אنتقام جنگ بدر

آنان به . تن אز آنان دאرאی אسب بودند ۱۰نفر אز مسلمانان بسیج شدند که  ۱۵۰۰ به دنبال آن، .باش دאد آماده
אز سوی دیگر אبوسفیان هم دو هزאر تن אز قریش رא آماده کرد و . و در אنتظار مشرکین نشستند ندمنطقۀ بدر آمد

قحطی و  برאی حضور در بدر אز مکه خارج شدند، אما هنوز چیزی אز مکه دور نشده بودند که به بهانۀ
 صلی אهللا(رسول خدא . خشکسالی و مشکالت אقتصادی به مکه بازگشتند و مورد سرزنش אهل مکه وאقع شدند

آید،  دشمن به میدאن نمی مطمئن شد كههشت شب در منطقۀ بدر حضور دאشت و هنگامی که ) علیه و آله
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  .אند ذکر کرده

  .گفته با אستخرאج אز منابع پیش ۳۶۹، ص تاریخ پیامبر אسالم. ٣٨١
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 آن ناحیه برگزאر شد و مسلمانان ، بازאر فصلی دردر مدت حضور مسلمانان در منقطه. بازگشت صادر كردفرمان 
ن غزوه یא. به دאد و ستد و معامله پردאختندو  حاضر شدنددر אین بازאر  ،که کاالهایی رא با خود آورده بودند هم

  ٣٨٢.אلقعده برپا بود بازאر فصلی بدر نیز אز אول تا هشتم ذی. אلقعدۀ سال چهارم אتفاق אفتاد در ذی

  دیگر حوאدث مهم سال چهارم

  )علیه אلسالم(אمام حسین  والدت

. در روز سوم شعبان سال چهارم אتفاق אفتاد) علیه אلسالم(بنا بر قول مشهور، والدت باسعادت אمام حسین 
شد و אز سویی غم و אندوه ) صلی אهللا علیه و آله(والدت آن حضرت אز سویی موجب سرور بسیار رسول خدא 

  ٣٨٣.وجود مقدس در پی دאشت אیشان رא به وאسطۀ دریافت خبر غیبی شهادت آن

  رحلت فاطمه بنت אسد

صلی אهللا علیه (، که حکم مادر پیامبر אکرم )علیه אلسالم(فاطمه بنت אسد، مادر بزرگوאر אمیرאلمؤمنین علی 
به شدت אز وفات אو غمگین ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא . رא دאشت، در אین سال بدرود حیات گفت) و آله

אین بانوی بزرگوאر و برאی نشان دאدن سپاس خویش אز زحمات אو، پیرאهن خود رא به شد و در تجلیل 
. אمیرאلمؤمنین دאد و فرمود تا هنگامی که אو رא غسل دאدند، אین پیرאهن رא به عنوאن کفن بر پیکرش بپوشانند

وאرد قبر فاطمه شد و موقع دفن وی، پیش אز آنکه پیکر رא در قبر بگذאرند، ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
אین تجلیل پیغمبر . »برאی אینکه فشار قبر אز אو بردאشته شود، چنین کردم«: אی در آن آرمید و فرمود لحظه

سالم אهللا (در مورد هیچ یک אز אصحاب و زنهای خود حضرت و حتی حضرت خدیجه ) صلی אهللا علیه و آله(
  ٣٨٤.ندאشتنیز سابقه ) علیها

  تحریم شرאب و قمار

אلبته پیشاپیش آیاتی در مذمت خمر نازل شده بود، אما دستور . ین سال شرאب و قمار تحریم شددر א
  :سورۀ مائده ۹۱و  ۹۰آیات با نزول . تحریم کامل نازل نشده بود

طانِ یאلشَّسِرُ وَ אلْأَنْصَابُ وَ אلْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ینَ آمَنُوא إِنَّمَا אلْخَمْرُ وَ אلْمَیهَا אلَّذِیا أَی﴿
אلْخَمْرِ وَ فِی ُم אلْعَدَאوَةَ وَ אلْبَغْضَاءَ کُنَیوقِعَ بَیطانُ أَنْ یدُ אلشَّیرِیإِنَّما  مْ تُفْلِحُونَکفَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ

  ﴾وَ عَنِ אلصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ אهللارِ کمْ عَنْ ذِکُصُدَّیسِرِ وَ یאلْمَ
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אز عمل ] و[دند یقرعه پل یرهاید، شرאب و قمار و بُتها و تیא مان آوردهیه אک یسانک یא
خوאهد با  یطان میهمانا ش .دیه رستگار شوکد، باشد ینیگز یپس، אز آنها دور. ندא طانیش

. ماز باز دאرداد خدא و אز نیو شما رא אز  ندکجاد ینه אکیو  یان شما دشمنیشرאب و قمار، م
  د؟یدאر یمپس آیا شما دست بر

  .خوאری هم حد تعیین شد دیده تحریم شد و برאی شرאبאین دو پ

  هجرتحوאدث و وقایع مهم سال پنجم 

  ٣٨٥غزوۀ دُومة אلجَنْدَل

خبر رسید كه אُکَیْدَر بن عَبدُאلملک، حاکم مسیحی دومة אلجندل، که ) صلی אهللا علیه و آله(به رسول خدא 
. شود و با گروه زیادی אز אعرאب، آهنگ مدینه دאرد   تابع אمپرאتوری روم بود، مزאحم مسافرאن کاروאنهای مدینه می

تصمیم گرفت سپاهی به سرزمینهای نزدیک شام ببرد تا ) صلی אهللا علیه و آله(אلبته مطابق روאیتی پیغمبر אکرم 
، هزאر نفر אز مسلمانان رא بسیج نمود و به سوی )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . مایۀ ترس قیصر روم شود

אما زمانی که مسلمانان به منطقه رسیدند، آنجا رא خالی אز سکنه دیدند و فقط به . جندل حرکت کرددومة אل
فردی אز אهالی دومة אلجندل אسیر شد و زمانی كه אز אو علت نبودن مردم . های آنان دست یافتند چوپانان و گله

ها رא شنیدند، توאن  گله رא جویا شدند، گفت که مردم אین منطقه وقتی خبر حرکت سریع شما و تصرف
چند روزی ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אیستادگی و مقابله رא در خود ندیدند و به مناطق אطرאف گریختند

در جریان אین غزوه یک تن אز مردم آن . فَزאرِه پیمانی منعقد کرد در آنجا ماند و هنگام بازگشت با قبیلۀ بنی
رسول خدא . אین غزوه در ربیع אالول سال پنجم אتفاق אفتاد. کرده بود، אسالم آوردناحیه، که با مسلمانان برخورد 

  ٣٨٦.پنج شب مانده אز ربیع אالول אز مدینه خارج شد و ده شب مانده אز ربیع אآلخر به مدینه بازگشت

وאرد אهمیت غزوۀ دومة אلجندل در אین אست که برאی نخستین بار قوאی אسالم אز منطقۀ قبایل آزאد عربی، 
قلمرو אمپرאتوری روم شد و אین אمر به אطالع دولت روم رسید و אین دولت אز مرزهای جنوبی خود در ناحیۀ 

אز אین رو در مرحلۀ بعد که سپاه אسالم به قملرو روم آمد، با آمادگی رومیان موאجه . عربی אحساس خطر کرد
مسایۀ جدید خود، یعنی حکومت نوبنیاد دهندۀ אهمیتی אست که אمپرאتوری روم برאی ه אین אمر نشان. شد

  .אسالم، قائل شده بود

  )אحزאب(غزوۀ خندق 

، אسالم رא به طور جدی تهدید )صلی אهللا علیه و آله(אی که در عصر رسالت پیغمبر אکرم  ترین حادثه مهم
پی فرصت  قریش که به زعم خود، هنوز نتوאنسته بود אنتقام جنگ بدر رא بگیرد، در. کرد، وאقعۀ אحزאب بود

نضیر نیز که אز אسالم ضربه خورده بودند، در  אز طرفی یهود فرאری بنی. مناسبی بود تا کار אسالم رא یکسره کند

                                                 

  .۶۲، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری: شب فاصله بود ۱۶یا  ۱۵شب؛ و میان آن و مدینه بین دومة אلجندل و دمشق پنج . ٣٨٥

، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۶۲، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۲۹۹، ص ۱، ج مغازی؛ ۲۲۴، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٣٨٦
۵۶۴.  
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نضیر به مکه رفتند و آمادگی خود رא برאی یاری قریش در محو  لذא گروهی אز بزرگان بنی. پی אنتقام بودند
و مقایسۀ آن با ) صلی אهللا علیه و آله(ر مورد دین پیغمبر برخی אز سرאن قریش אز آنها د. אسالم، אعالم كردند

قریش אز . نضیر سوگند خوردند که آیین شما به مرאتب بهتر אز دین אو אست یهود بنی. آیین خود سؤאل کردند
ر، نضی بدین ترتیب با تحریک بنی. بودند، بسیار شاد شدند  אینکه یهودیان آیین آنها رא در برאبر אسالم تأیید کرده

نضیر به سرאغ برخی دیگر אز قبایل بزرگ مشرک رفتند و با وعدۀ  سرאن بنی. قریش خود رא آمادۀ جنگ کرد
غنائم و منافع مادی دیگر، آنها رא نیز برאی دشمنی با אسالم و نابودی حکومت אسالمی در مدینه، با خود همرאه 

  .مُرِّه אَشْجَع و بنی فَزאرِه، بنی אَسَد، بنی یم، بنیسُلَ غَطَفان، بنی: אین قبایل عبارت بودند אز. و متحد کردند

نضیر، مخفیانه وאرد مدینه شد و  به منظور تسریع در سقوط مدینه، حُیَّ بنِ אَخْطَب، رئیس یهود فرאری بنی
قریظه وقتی حُیَّ بن אَخطب رא  بنی. قُریظه رفت مانده در אین شهر، یعنی بنی  به سرאغ تنها قبیلۀ یهودی باقی

قریظه رא אز نقشۀ  حی بن אخطب، بنی. شناختند، אبتدא אو رא رאه ندאدند، אما با אصرאر و تقاضای وی، אو رא پذیرفتند
شکنی و وאرد شدن به جنگ با  قریظه در آغاز، به رغم אصرאر אو، خوאهان پیمان یهود بنی. نابودی אسالم آگاه کرد

ام قبایل و موقعیت کامالً برتر אحزאب رא تشریح کرد، یهود אسالم نبودند، אما وقتی که حی بن אخطب אتحاد تم
قریظه مطمئن شدند که شکست و نابودی אسالم قطعی אست و آنها در صورت همرאهی نکردن با سپاه  بنی

گفتنی אست پیش אز آنکه حی بن . אحزאب متضرر خوאهند شد، لذא آنها نیز پذیرفتند که با אسالم وאرد جنگ شوند
قریظه אبزאر و אمکاناتی رא برאی حفر خندق در אختیار مسلمانان قرאر دאده  آنان بیاید، یهود بنی אخطب به سرאغ

  .بودند

پیمان شده بودند، אین  אز آنجا كه قبایل مختلفِ مشرکِ عرب و یهودی در אین غزوه با هم متحد و هم
. نفر به سوی مدینه حرکت کردند دشمنان אسالم با سپاهی بالغ بر ده هزאر. غزوه אحزאب نیز نام گرفته אست

سپاه אسالم نیز بالغ بر سه هزאر مجاهد بود که . آنها سه لشکر تشکیل دאدند كه فرماندهی کل با אبوسفیان بود
  ٣٨٧.در دאمنۀ کوه سَلْع مستقر شد

  علل و عوאمل پیروزی مسلمانان و ناکامی אحزאب

  :ماندسپاه אحزאب به دالیل زیر در رسیدن به אهدאف خود ناكام 

  .و אطاعت مسلمانان אز فرאمین آن حضرت) صلی אهللا علیه و آله(ـ فرماندهی بسیار مدبرאنۀ پیغمبر אکرم  ۱

پذیر مدینه به پیشنهاد سلمان فارسی و تصویب و تأیید پیامبر אکرم  ـ حفر خندق در برאبر قسمت آسیب ۲
ع مسلمین پیوسته بود، وقتی که خطر هجوم ؛ سلمان که به تازگی مسلمان شده و به جم)صلی אهللا علیه و آله(

مشرکان رא دریافت، پیشنهاد کرد كه برאی جلوگیری אز ورود دشمن به شهر و سقوط آن، همچون روش 
صلی אهللا علیه و (אین پیشنهاد به تصویب رسول خدא . אیرאنیان در جنگهای خود، در برאبر شهر خندقی حفر شود

کیلومتر و عرض آن حدود ده متر و به  ۵/۵قیاس אمروزی، طول آن حدود رسید و خندقی حفر شد که با م) آله
אی بود که سوאری نتوאند جستی زند و אز آن عبور کند و عمق آن  عرض آن به אندאزه. عمق حدود پنج متر بود

  .אی بود که کسی אز دشمن نتوאند وאرد آن شده و אز طرف دیگر بیرون بیاید نیز به אندאزه
                                                 

مندאن برאی آگاهی אز جزئیات אین  قهאز آنجا که بنای ما در אین درس بر ذکر جزئیات حوאدث و نقل کامل وقایع نیست، عال. ٣٨٧
אثیر، ذیل عنوאن غزوۀ  אبن تاریخ طبری و אلکاملسعد،  אبن אلطبقات אلکبریوאقدی،  אلمغازیِ: توאنند به کتابهایی چون غزوه می

  .مرאجعه کنند) אحزאب(خندق 
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گیر پشت خندق ماند و نتوאنست به  به خندق، אز دیدن چنین تدبیری مبهوت و زمیندشمن با رسیدن 
  .مدینه نفوذ كند

؛ عمرو بن )علیه אلسالم(ـ کشته شدن پهلوאن نامدאر قریش عَمرو بن عبدِوَدّ به دست אمیرאلمؤمنین علی ۳
وی در جنگ بدر . آمد عبدود یکی אز شجاعان قریش بود و در جنگ خندق، نماد قدرت אحزאب به شمار می
به عمرو بن عبدود . حضور دאشت، אما در آن جنگ زخمی شده و بدאن سبب نتوאنسته بود در אُحد حاضر شود

  ٣٨٨.گفتند فارس یَلْیَل نیز می

  با عمرو بن عبدود) علیه אلسالم(رویارویی حضرت علی 

وَهْب مخزومی و  هُبَیرَة بن אَبیجهل،  ، به نامهای عِکرمة بن אبی  عمرو بن عبدودّ به همرאه سه تن دیگر
در برאبر . عرض خندق عبور کنند و در برאبر مسلمانان مبارز بطلبند نوفَل بن عبدאهللا موفق شدند که אز ناحیۀ کم

، هیچ یک אز مسلمانان جرئت نکرد وאرد میدאن )علیه אلسالم(مبارزطلبی عمرو بن عبدود، جز אمیرאلمؤمنین علی 
אما پس אز سه بار فریاد مبارزطلبی . مانع رفتن אو شد تا دیگری برخیزد) هللا علیه و آلهصلی א(رسول خدא . شود
به אمیرאلمؤمنین ) صلی אهللا علیه و آله(کسی دאوطلب نشد، رسول خدא ) علیه אلسالم(، که هر بار جز علی  عمرو

صلی אهللا (رفت، رسول خدא  میبه سوی عمرو ) علیه אلسالم(وقتی אمیرאلمؤمنین . אجازه دאد تا به نبرد وی رود
  :فرمود) علیه و آله

همۀ אیمان ـ که تجلی در علی دאرد ـ در برאبر همۀ شرک و کفر ـ که جلوه در عمرو بن 
  .عبدود دאرد ـ قرאر گرفت

وאرد کرد، אما آن حضرت با شجاعت ) علیه אلسالم(تن، אبتدא عمرو ضربتی بر אمیرאلمؤمنین  به در نبرد تن
در جریان رزم آن دو، گرد و غبار زیادی برخاسته بود و معلوم نبود که کدאم یک بر . ز پای درآوردتمام אو رא א

برخاست، مسلمانان دאنستند که ) علیه אلسالم(אما هنگامی که صدאی تکبیر אمیرאلمؤمنین . دیگری غلبه دאرد
شست، همگان دیدند که همین که گرد و غبار فرو ن. بر دشمن چیره شده אست) علیه אلسالم(حضرت علی 

در تجلیل אز نقش مهم ) صلی אهللا علیه و آله(جملۀ مشهور پیغمبر . پیروز میدאن אست) علیه אلسالم(علی 
אند، در אین موقعیت بود که  در خدمت به אسالم، که فریقین آن رא روאیت کرده) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 

  .»مِن عِبادةِ אلثَّقَلَیْنِ ضَربةُ عَلیٍّ یَومَ אلْخَندقِ أفضلُ«: فرمود

زده شدند  پس אز کشته شدن عمرو بن عبدود، همرאهان دیگر אو که برאی مبارزه آمده بودند، چنان وحشت
وهْب  جهل نیزۀ خود رא אندאخت و همرאه با هُبیرة بن אَبی که با سرشکستگی پا به فرאر گذאشتند؛ عکرمة بن אبی

ت دאدند که باعث رسوאیی آنان و مشرکین؛ و شادی و سربلندی به زحمت אز خندق گذشت و خود رא نجا
نوفل بن عبدאهللا نیز که نتوאنسته بود فرאر کند و در خندق به دאم אفتاده بود، به دست مسلمانان . مسلمانان شد
نبرد کشید، به شکلی بهتر بکشید؛ یکی אز شما فرود آید، تا با אو  وی فریاد برآورد که אگر می. شد سنگبارאن می

  .وאرد خندق شد و אو رא نیز به هالکت رساند) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین . کنم

                                                 

ر אین مكان میان قریش و یَلیل، مکانی در نزدیکی بدر بود که عمرو بن عبدود در جنگی كه در دورۀ جاهلیت د .٣٨٨
אو کسی אست که با هزאر سوאر برאبری : گفتند تنه אیستاده بود، لذא قریش به אو می  برخی قبایل پیش آمده بود، یک

  .کند می
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אی که אقتدאر  کشته شدن عمرو بن عبدود، ضربۀ روحی و روאنی بسیار بزرگی به אحزאب وאرد کرد، به گونه
  ٣٨٩.آنها درهم شکست

، در میان אحزאب پدید )یه و آلهصلی אهللا عل(مسلمان پیغمبر  אی که نعیم بن مسعود، صحابی تازه ـ تفرقه۴
  آورد؛

دאنستند که אو אسالم  אعضای قبیله نمی. نعیم אز قبیلۀ غَطَفان بود و אین قبیله در אتحاد אحزאب حضور دאشت
توאنم با خدعه در אتحاد دشمنان  عرض کرد که آیا من می) صلی אهللا علیه و آله(نعیم به پیغمبر . آورده אست

: به אو فرمود) صلی אهللا علیه و آله(آنها رא نسبت به هم بدبین نمایم؟ پیغمبر אکرم  אسالم خلل אیجاد کنم و
  .رود ؛ جنگ با خدعه و نیرنگ پیش می»אلحربُ خُدْعَةٌ«

قریظه، که پیمان خود رא شکسته و آمادۀ رزم شده  بدین ترتیب نعیم با אجازۀ پیامبر به سوی یهود بنی
אگر جنگ پیش نرود، قریش . و گفت که قبیلۀ من بنا دאرد به شما خیانت کندبودند، رفت و با آنها مذאکره کرد 

لذא . توאنید אز پس אسالم برآیید مانید و نمی و غطفان به سر زندگی خود خوאهند رفت، אما شما אینجا باقی می
نزد خود  چون آنها قصد خیانت به شما دאرند، پس برאی אطمینان خاطر، چند تن אز سرאن آنها رא به گروگان

نعیم پس אز آن نزد . قریظه سخن אو رא منطقی دیده و پذیرفتند بنی. نشینی آنان شوید دאشته باشید تا مانع عقب
طور نزد אبوسفیان رفت و אو رא نیز  همین. قبیلۀ خود رفت و آنها رא نسبت به قریش و دیگر אحزאب بدبین کرد

خوאستند با هم  אی شد که وقتی אحزאب متحد می ه گونهبدین ترتیب وضع ب. نسبت به قبیلۀ خود بدبین نمود
אین تفرقه אز عوאمل مهم . بدین ترتیب אتحاد آنان אز بین رفت. طلبیدند مذאکره کنند، אز یکدیگر گروگان می

  .ناکامی אحزאب شد

 ـ אمدאدهای אلهی در قالب وزش بادها و طوفانهای سخت و سهمگین؛ به אرאدۀ خدאوند، طوفانهای مهیبی۵
همین אمر دلهره و رعب . های אحزאب رא אز جا کند و دیگهای غذאی آنها رא وאژگون کرد وزیدن گرفت که خیمه

  . زیادی در دل آنها אیجاد کرد

توאنند به  بنابرאین אحزאب، پس אز آنکه مدتی در آن سوی خندق به אنتظار نشستند، אحساس کردند که نمی
بدین ترتیب אین . نشینی کنند تر نشده אست، عقب ضاع אز אین خرאبאهدאف دست یابند و بهتر آن אست تا אو

  .لشکرکشی عظیم با دالیل مذکور، به ناکامی אنجامید و مشرکان و سپاه אحزאب אز אطرאف مدینه عقب نشستند

نشینی  אلقعده با عقب در شوّאل سال پنجم אتفاق אفتاد و بیستم و چهارم ماه ذی) אحزאب(غزوۀ خندق 
  .و مسلمانان به شهر باز گشتند) صلی אهللا علیه و آله(محدودۀ مدینه، رسول خدא  مشرکان אز

                                                 

رنگ کردن אهمیت אقدאم وی در قتل عمرو و אینکه אین אمر باعث אنفعال  ، برאی کم)علیه אلسالم(مخالفان אمیرאلمؤمنین علی . ٣٨٩
سعد، فردאی روزی که عمرو بن  بنا به روאیت אبن. אند سعد نقل کرده אست، جعل کرده که אبن  ن نشد، אین دאستان رאمشرکا

بامدאدאن در حالی که خالد بن ولید همرאه آنان . ور شوند عبدود به هالکت رسید، مشرکان تصمیم گرفتند به مسلمانان حمله
رو  אز אین . شید که مسلمانان نتوאنستند تا شب אز جای خود به کناری بروندبود، حمله کردند و کار جنگ چنان به سختی ک

  .نماز ظهر و عصر و مغرب و عشای آنها قضا شد، تا بعد אز مدتی تالش، دشمن عقب نشست

אین دאستان . مجعول بودن אین نقل אز خود آن هویدא אست، چرא که وجود خندق مانع رویارویی مستقیم دو طرف با هم بود
رساند که مسلمانان نتوאنستند چهار نماز  جعول که چگونگی مقابلۀ دو طرف در آن ذکر نشده אست، شدت جنگ رא تا آنجا میم

  .پایگی نقل مزبور داللت دאرد که אین خود بر بی!! خود رא در چهار وقت به جای بیاورند
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  ٣٩٠.سورۀ אحزאب نیز پیرאمون אین غزوه نازل شد ۲۵تا  ۹آیات 

  قریظه غزوۀ بنی

به سبب ) صلی אهللا علیه و آله(قریظه، سومین و آخرین گروه אز یهودیان ساکن مدینه بودند که پیامبر  بنی
گونه که پیش אز אین بیان شد در جریان אنعقاد پیمان  همان. ستی، مأمور مقابله با آنان شدنقض پیمان همزی

گونه همیاری با دشمنان  همزیستی אهل مدینه، אین گروه در کنار دیگر قبایل یهودی، متعهد شدند که هیچ
یس یهود فرאری אما به سبب آنکه حُی بن אخطب، رئ. אسالم ندאشته باشند و بر ضد אسالم אقدאمی نکنند

نضیر، آنان رא به مقابلۀ با אسالم ترغیب و تشویق کرد، عهد و پیمان خود رא شکستند و آمادۀ رزم با אسالم  بنی
  .شدند

אی بر ضد  قریظه بر آن بودند که وقتی אحزאب אز شمال وאرد مدینه شوند، آنها هم אز جنوب جبهه بنی
در جریان غزوۀ ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم . قرאر گیرد אسالم بگشایند تا אسالم אز دو طرف مورد هجوم

های آنان قرאر  قریظه، حدود هفتصد نفر אز نیروهای خود رא در برאبر قلعه شکنی بنی خندق، پس אز آگاهی אز عهد
که سپاه قریظه وقتی دאنستند  אما یهود بنی. دאد تا به محض هجوم یهود به سوی مسلمانان، با آنها مقابله کنند

  .אی بر ضد אسالم نگشودند باش بودند، جبهه توאنند אز خندق عبور کنند، به رغم آنکه در حال آماده אحزאب نمی

אلقعده به مدینه بازگشت، אما پس אز نماز  صبح روز بیست و چهارم ذی) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 
کند که مسلمانان به سرאغ  عرض کرد که خدא אمر می) هصلی אهللا علیه و آل(ظهر جبرئیل نازل شد و به پیغمبر 

پس אز رسیدن ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . های آنها لرزه خوאهم אفکند قریظه روند و من در قلعه بنی
فرمان אلهی، به بالل فرمود تا در میان مردم אعالم کند که هر کس مطیع אمر خدא و رسول אو אست، نماز عصر 

  .قریظه قریظه بخوאند؛ یعنی، مأموریتی جدید و مقابله با یهود بنی های بنی کنار قلعهرא باید در 

پرچم אصلی . قریظه سه هزאر تن بودند و سی و شش אسب با خود به همرאه دאشتند مسلمانان در غزوۀ بنی
قریظه،  های بنی عهآنها אز مدینه خارج شدند و به سوی قل. بود) علیه אلسالم(אسالم در دست אمیرאلمؤمنین علی 
  .های دشمن رא محاصره کنند در جنوب شهر، حرکت کردند تا قلعه

های خود  رفت، یهودیان אز فرאز قلعه ها می هنگامی که אمیرאلمؤمنین پیشاپیش سپاه אسالم به سوی قلعه
و به پیغمبر אکرم بازگشت ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین . گفتند ناسزא می) صلی אهللا علیه و آله(به پیامبر אکرم 

. عرض کرد که به אین سبب شایسته نیست شما جلوتر روید و سخنان آنان رא بشنوید) صلی אهللا علیه و آله(
فایده  یهودیان وقتی دیدند که مقاومت و تالش آنها بی. قریظه رא محاصره کردند بدین ترتیب مسلمانان، بنی

دאنیم محمد فرستادۀ خدא  قریظه، گفت که ما می هود بنیکعب بن أسد، بزرگ ی. אست، با یکدیگر مشورت کردند
و موعود تورאت אست، بیاییم به אو אیمان آوردیم و بدین ترتیب جان و مال و ناموس خود رא حفظ کنیم، אما 

پیشنهاد دوم אو אین . دאریم دیگرאن گفتند که ما אز آیین موسی و تورאت دست برنمی. پیشنهاد אو پذیرفته نشد
گاه بر  یاییم زنان و کودکان خود رא به دست خود بکشیم تا هیچ تعلق خاطری ندאشته باشیم، آنبود که ب

توאنیم  کنیم و پس אز آن می یا بر آنان غلبه می: آید مسلمانان بتازیم که در אین صورت، دو حالت پیش می

                                                 

 تاریخ؛ ۶۵ـ  ۷۴، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری ؛۳۲۹ـ  ۳۷۵، ص ۲، ج مغازی؛ ۲۲۴ـ  ۲۴۴، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٣٩٠
 .۵۶۴ـ  ۵۸۱، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۵۰ـ  ۵۲، ص ۲، ج یعقوبی
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ه אز אینکه زنان و فرزندאن ما مجددאً دאرאی همسر و فرزند شویم؛ یا کشته خوאهیم شد و سربلند و با خیال آسود
אما دیگر بزرگان یهود، אین نظر رא هم رد کردند و گفتند که همۀ . به دست دشمن نیفتادند، אز بین خوאهیم رفت

پیشنهاد سوم کعب אین بود که . زندگی ما برאی زن و فرزند אست و زنده ماندن، پس אز مرگ آنها אرزشی ندאرد
دאریم، لذא در  دאنند که ما حرمت شنبه رא نگه می نان حمله کنیم؛ چون آنان میدر شب شنبه، ناگهانی به مسلما

خوאهیم همچون  אما אین نظر رא هم به אین دلیل که نمی. آمادگی نخوאهند بود و אمکان غلبه بر آنان زیاد אست
گویا «: د گفتکعْب بن אَسَ. گذشتگانمان، که حرمت شنبه رא نگه ندאشتند و مسخ شدند، عمل کنیم، رد کردند

  .»یک فرد فهیم در میان شما نیست

  قریظه سرنوشت یهود بنی

قریظه אبتدא پیشنهاد دאدند که אبولُبابه، یکی אز אصحاب پیامبر אز قبیلۀ אوس که در جاهلیت با آنها  یهود بنی
سیدند که אگر ما تسلیم آنان پر. قریظه وאرد شد אبولبابه بر یهود بنی. پیمان بودند، برאی مذאکره نزد آنها برود هم

אسالم بشویم، چه سرنوشتی خوאهیم دאشت؟ אبولبابه برאی אینکه دیگر مسلمانان همرאه متوجه نشوند، در عین 
دאد، אشاره به گلوی خود کرد؛ به אین معنی که در صورت تسلیم، پیامبر شما رא گردن   אینکه پاسخی مساعد می

بیرون آمد متوجه شد که به رسول خدא و אسالم خیانت کرده אست،  אما هنگامی که وی אز نزد آنان. خوאهد زد
  :فرماید سورۀ אنفال در شأن אو نازل شده אست که می ۲۷آیۀ . لذא به شدت منقلب شد

  ﴾یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَخُونُوא אهللا وَ אلرَّسُولَ وَ تَخُونُوא أَمَانَاتِکمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴿

در אمانتهای خود ] نیز[אید، به خدא و پیامبر אو خیانت مکنید و  که אیمان آورده אی کسانی
  .].که نباید خیانت کرد[دאنید  یم خیانت نورزید و خود

خبر . کرد אبولبابه به سوی مدینه بازگشت و خود رא به ستونی در مسجد بست و به شدت تضرع و ناله می
  : رسید و فرمود) هصلی אهللا علیه و آل(אو به پیغمبر אکرم 

کردم אما حاال که به خدא  آمد، من אز خدא برאی אو طلب عفو می אگر در آغاز نزد من می
  .مانیم تا خدא چه خوאهد متوسل شده אست، منتظر می

אبولبابه به همسرش گفته بود که אو رא فقط برאی نماز و تجدید وضو باز کند و همین که نماز رא خوאند 
  ٣٩١.سرאنجام خدאوند با نزول آیاتی توبۀ אبولبابه رא پذیرفت. ندددوباره به ستون بب

نزول آیۀ  ند وندא یا آن رא مخدوش مאند و ی کرده کیکאبولبابه تشی در ماجرאی لیאز محققان به دال برخی
لبابه در سال پنچم ی אبون غزوه و لغزش אحتمالیه אی کدر حال ،دאنند یאنفال رא به سال دوم مربوط م سورۀ ۲۷

 سورۀ توبه ۱۰۲باره باید گفت که در بیشتر تفاسیر، شأن نزول آیۀ مزبور و نیز آیۀ  در אین ٣٩٢.אتفاق אفتاده אست
  .لغزش אبولبابه ذکر شده אست

                                                 

و ؛ ﴾ورٌ رَّحِیمٌوَآخَرُونَ אعْتَرَفُوא بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوא عَمَالً صالِحاً وَآخَرَ سَیئاً عَسَی אهللا أَنْ یتُوبَ عَلَیهِمْ إِنَّ אهللا غَفُ﴿. ٣٩١
אمید . אند دیگر که بد אست درآمیخته] کاری[به گناهان خود אعترאف کرده و کار شایسته رא با دیگرאنی هستند که 

 .۱۰۲/ توبه: مهربان אست ۀآنان رא بپذیرد، که خدא آمرزند ۀخدא توب  אست

رده ، نویسنده پنج دلیل بر مخدوش بودن ماجرאی لغزش אبولبابه אرאئه ک۴۶۰، ص )عصر نبوت(تاریخ صدر אسالم : ک.ر. ٣٩٢
 .אست، که برخی אز آنها جای بحث دאرد
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 که אین آیه در אدאمۀن אست یא ،ندکجاد یא کیکאبولبابه تش کن אست در صدق آیۀ אول در موردآنچه مم
توאند  یه دאستان אبولبابه مکאند  رین گفتهمفسی אز אما برخازل شده אست، تباط با جنگ بدر نه در אرکאست ی اتیآ

ات سابقه یر در مورد شأن نزول آین تعبیباشد و א یکی אز مصادیق אین آیه باشد نه آنکه در אین موقع نازل شده
متناسب بوده ت بدر ایبا آ ، אما چونظه باشدیقر یبن که نزول אین آیه در حادثۀز هست ین אحتمال نیאאلبته  .دאرد

  ٣٩٣.به آنها ملحق شده باشد) صلی אهللا علیه و آله(אست، به فرمان رسول خدא 

قریظه نازل شده אست و مطابق برخی دیگر  آیۀ دوم نیز مطابق برخی روאیات دربارۀ אبولبابه و ماجرאی بنی
  ٣٩٤.אز روאیات، به کوتاهی وی و چند تن دیگر، در شرکت در غزوۀ تبوک مربوط אست

قریظه باید گفت که بنا به نقلی آنان پس אز مشورت با אبولبابه تسلیم  ه هر حال دربارۀ سرنوشت بنیب
: همرאه با زبیر به آنان حمله برد و فریاد زد) علیه אلسالم(حکم پیغمبر شدند و به روאیتی دیگر، حضرت علی 

یهود که چنین دیدند، » .گشایم مینوشم، یا قلعۀ آنها رא  به خدא سوگند یا همچون حمزه شربت شهادت می«
  ».شویم אی محمد، ما به حکم سعد بن مَعاذ تسلیم می«: گفتند

  دאستان دאوری سعد بن مَعاذ

قریظه بر مبنای حکم و دאوری سعد بن معاذ نقل شده  در تاریخ، دאستانی پیرאمون سرنوشت یهود بنی
پیمان بودند، آنها  ش אز אسالم با قبیلۀ أوس همقریظه پی אین دאستان بدین قرאر אست که چون یهود بنی. אست

خود خوאهان دאوری سعد بن معاذ، بزرگ أوسیان، شدند، به אین אمید که جانب آنها رא به عنوאن متحد پیشین 
سعد بن معاذ، در جریان جنگ خندق، به وسیلۀ تیر دشمن زخمی شده و قادر به حرکت . خود خوאهد دאشت

قریظه آوردند و אو که אز سوی یهود به  و بزرگان بنی) صلی אهللا علیه و آله(سول خدא نبود، لذא وی رא به جمع ر
قریظه گردن زده شوند، زنان و کودکانشان  باید تمام مردאن بالغ بنی«: دאوری برگزیده شده بود، چنین حکم دאد

دאوری אو رא دאده بودند، چون یهود خود پیشنهاد » .به אسارت مسلمانان درآید و همۀ אموאل آنان مصادره گردد
  .هم بر آن صحّه گذאشت) صلی אهللا علیه و آله(ناگزیر تسلیم حکم وی شدند و پیامبر 

قریظه رא که بین ششصد تا هفتصد و به نقلی هشتصد تا نهصد  در אجرאی حکم سعد بن معاذ، مردאن بنی
زندאنی کردند؛ אموאل آنها مصادره شد و  نفر بودند، در خانۀ دختر حارث، زنی אز قبیلۀ بنی عبدאلنجار אز خزرج،

خندقی حفر شد و אین ) صلی אهللا علیه و آله(سپس به دستور پیغمبر . زنان و کودکانشان به אسارت درآمد
. و زبیر گردن زده شده و درون آن خندق مدفون شدند) علیه אلسالم(ششصد یا نهصد تن توسط حضرت علی 
گروهی אز אُسرא رא به یکی אز אصحاب سپرد تا به ) صلی אهللا علیه و آله(در همین نقل آمده אست که رسول خدא 

بنا به אین نقل تسلیم شدن . صحرאی نجد برده و با فروش آنها، برאی مسلمانان אسب و سالح تهیه کند
ه אلحجۀ سال پنجم אتفاق אفتاد و مسلمانان هزאر و پانصد شمشیر، سیصد زره، دو هزאر نیز یهودیان در هفتم ذی
  .های آنها به غنیمت بردند و پانصد سپر אز قلعه

  ٣٩٥.قریظه و نقض عهد آنان نازل شده אست سورۀ אحزאب دربارۀ یهود بنی ۲۷تا  ۲۵آیات 
                                                 

 .۱۳۵، ص ۷، ج تفسیر نمونه: ک.ر. ٣٩٣

 .۱۱۴، ص ۸همان، ج : ک.ر. ٣٩٤

 تاریخ؛ ۷۴ـ  ۷۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۳۷۵ـ  ۴۰۱، ص ۲، ج مغازی؛ ۲۴۴ـ  ۲۶۵، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٣٩٥
  .۵۸۱ـ  ۵۹۴، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۵۲، ص ۲، ج یعقوبی
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  )۱(نقد و بررسی دאستان دאوری سعد بن معاذ 

  :قریظه پذیرفت توאن אین دאستان رא پیرאمون سرنوشت یهود بنی  با توجه به نکات زیر نمی

مان همزیستی منعقده میان پیامبر و یهودیان مدینه، آخرین دאور و حَکَم در منازعات بین ـ طبق پی۱
אی به دאوری پیغمبر  بود، در حالی که در אین نقل אشاره) صلی אهللا علیه و آله(مسلمانان و یهود، پیامبر אسالم 

  .نشده אست

سخن گفته و نقل ) صلی אهللا علیه و آله(ـ در אین نقل אز تأیید حکم و دאوری سعد بن معاذ توسط پیغمبر ۲
» .אز ورאی هفت آسمان مطابق حکم خدא دאوری کردی«: شده که وقتی آن حضرت سخن سعد رא شنید، فرمود

صلی אهللا علیه و (אما باید دאنست که تأیید چنین حکمی با سیرۀ آن وجود مقدس سازگار نیست؛ زیرא رسول خدא 
قریظه عمل کردند، چه پیش אز אین غزوه و چه پس אز آن؛ مانند یهود  تر אز بنیبا یهودیانی که به مرאتب بد) آله

  .گرفت خیبر، چنین سخت نمی

در سخن אز غزوۀ . گونه شدت عمل ندאشت، تا چه رسد به אهل کتاب آن حضرت نسبت به مشرکان אین
אحترאمی کرده و به  مسلمان بی یهودیانی رא که به زنی) صلی אهللا علیه و آله(قینقاع گفته شد که رسول خدא  بنی

אش אهانت نموده و مسلمانی رא که به یاری وی آمده بود، کشته بودند، فقط تبعید و אز  אو و شخصیت אسالمی
صلی אهللا علیه (نضیر، که پیمان همزیستی رא شکسته و قصد قتل پیغمبر  مدینه אخرאج کرد؛ و در مورد یهود بنی

بعدها پس אز تسلط بر یهود خیبر نیز، ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אکتفا کرد رא کرده بودند، به تبعید) و آله
אی אز مسلمانان رא به شهادت رسانده بودند،  که آن ناحیه رא به پایگاهی بزرگ بر ضد אسالم تبدیل کرده و عده

زندگی خود و زمینهای  نه تنها آنان رא نکشت و زنان و کودکانشان رא به אسارت نگرفت، بلکه آنها رא بر سر
  .مزروعی با شرאیطی باقی گذאشت

آن حضرت با . سابقه אست ، بی)صلی אهللا علیه و آله(گیری در سیرۀ پیغمبر אکرم  بنابرאین، אین نوع سخت
אصوالً رسول خدא . گرفت گونه سخت نمی قریظه عمل کرده بودند، אین کسانی که به مرאتب بدتر אز یهود بنی

کرد تا به جای پدید آمدن  אی عمل می در برאبر دشمنان، به ویژه אسیرאن دشمن، به گونه) و آلهصلی אهللا علیه (
سیرۀ آن حضرت در غزوۀ . کدورت و کینه، یا אیجاد عقده، آنها رא مجذوب אسالم کند و אز دشمنیها دאرد

אهیم پردאخت ـ شدۀ אو با אسرאی אین غزوه ـ که در آینده به آن خو אلمصطلق و روش بسیار حساب بنی
در پی آن بود که אُسرא אز ذلت بیرون آیند و ) صلی אهللا علیه و آله(دهندۀ אین אمر אست که رسول خدא  نشان

توאن پذیرفت که وقتی آن حضرت نسبت به مشرکان چنین  آید که آیا می لذא אین سؤאل پیش می. אسالم آورند
  کند، با אهل کتاب تا אین حد سخت عمل کند؟ عمل می

برאی کشتار یهود آگاه باشد و به آنان ) صلی אهللا علیه و آله(ـ مطابق אین نقل، אگر אبولبابه אز قصد پیغمبر ۳
بگوید که در صورت تسلیم شدن، گردن زده خوאهید شد، یهودیان باید אز אین אمر آگاه شوند و دیگر نیازی به 

تصمیم به قتل ) صلی אهللا علیه و آله( אز سوی دیگر אگر رسول خدא. درخوאست حکمیت سعد بن معاذ نیست
آنان گرفته باشد، אین تصمیم که در وאقع حکم خدא אست و مشورت یا دאوری خوאستن אز سعد بن معاذ یا تأیید 

  .درخوאست یهود در אین زمینه معنایی ندאرد

رא  و زبیر چه چیزی) علیه אلسالم(ـ کشتن آن همه یهودی در یک روز، آن هم به دست حضرت علی ۴
خوאهد ثابت کند؟ آیا אصوالً کشتار کسانی که دستهای بسته دאرند، نیازمند شجاعت אست که دو پهلوאن  می
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ترین مقاطع وאرد میدאن  که در سخت) علیه אلسالم(در شأن علی . نامدאر אسالم رא برאی کشتار آنان بطلبد
  .بسته رא قتل عام کند دست אی אیستاد، نیست که عده شد و در برאبر دشمنانی سرאپا مسلح می می

  )۲(نقد و بررسی دאستان دאوری سعد بن معاذ 

، با وجود אهمیت کشتار ششصد تا نهصد تن אز مردאن )صلی אهللا علیه و آله(ـ چگونه رسول خدא ۵
زندאنی کرد؟ آیا آن زمان در !) ؟(» دختر حارث«قریظه، آنها رא پیش אز אعدאم در خانۀ زنی ناشناس به نام  بنی
دینه چنین خانۀ بزرگی وجود دאشته אست که بتوאند چند صد نفر رא در خود جای دهد؟ آیا سرאن אوس و خزرج م

مجبور شد در خانۀ زن ) صلی אهللا علیه و آله(جایی برאی در بند کردن אین جمع کثیر ندאشتند که رسول خدא 
  אی آنها رא زندאنی کند؟  ناشناخته

אند، ششصد تا نهصد نفر بوده אست، زنان و کودکان آنها حدאقل دو یا  هـ אگر تعدאد مردאنی که کشته شد۶
معلوم نیست که אین حجم אُسرא رא در کجا جای دאدند و אگر بخشی אز آنان رא . سه برאبر אین رقم خوאهد بود

قل به برאی فروش به نجد فرستادند، بقیه در کجا بودند و چگونه تقسیم شدند و چه سرنوشتی یافتند؟ در אین ن
  .אین موאرد אشاره نشده אست

شده אز  فقط אز یک فرد به ظاهر مسلمان. قریظه در تاریخ وجود ندאرد ـ هیچ ردی אز אسرאی بنی۷
آن هم مشخص نیست که آیا אز אین אسیرאن . قریظه، به نام محمد بن کعب قرظی، در تاریخ یاد شده אست بنی

. شمار אسیرאن אین غزوه باید حدאقل بیش אز دو هزאر نفر باشد. ه بودیا نوאدگان آنان بوده، یا אز قبل אسالم آورد
هایی אز فرزندאن و زنان آنها رא در تاریخ سرאغ دאشته باشیم که  אی אتفاق אفتاده باشد، باید نمونه אگر چنین حادثه

ند؛ در حالی که א אی زده و خیانت کرده אند، یا به אسالم ضربه مثالً مسلمان شده و منشأ خدمت یا کاری شده
های مشابه در تاریخ وجود دאرد که مثالً مادر موسی بن نصیر، فاتح אندلس، אز אسرאی  چنین نیست، אما نمونه

  . عَین אلتَّمر אست

توאن چنین دریافت که یهود  قریظه אست، می سورۀ אحزאب، که در אرتباط با غزوۀ بنی ۲۷تا  ۲۵ـ אز آیات ۸
تر شدن محاصره و مرعوب  لکه به مقاومت و جنگی محدود پردאخته و با سختאند، ب قریظه تسلیم نشده بنی

אند و אین حملۀ مسلمانان بدون تالش جدی  شدن آنها، مسلمانان در یک هجوم آنان رא وאدאر به تسلیم کرده
به . אند אی دستگیر شده قریظه کشته و عده آنها و تاختن אسب صورت گرفته که در אثر אین هجوم گروهی אز بنی

کند، نه کشته شدن تمام مردאن و  هر صورت אین آیات אز کشته شدن گروهی و אسارت گروهی دیگر یاد می
  .قریظه אسارت زنان و کودکان یهود بنی

אند، دאستان دאوری سعد بن  אی که بیان شد و برخی אز אساتید و محققان معاصر نیز به آن پردאخته با אدله
رسد که אین دאستان توسط مخالفان  به نظر می. اریخ ذکر شده، پذیرفتنی نیستمعاذ، با چنین حالتی که در ت

که میان אوس و خزرج مجددאً אختالف ) صلی אهللا علیه و آله(אی پس אز رحلت پیغمبر אکرم  قبیلۀ אوس در دوره
אست تا نشان  پدید آمد و دعوאی گذشتۀ آنان אحیا گردید، برאی ضربه زدن به אوسیان جعل و در تاریخ وאرد شده
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ها متحد خود  نضیر ـ چگونه با رأفت عمل کردند، אما אوسی دهد که خزرجیان نسبت به متحد سابق خود ـ بنی
  ٣٩٦.אند رא به کشتار و نابودی کشانده

                                                 

شده در مخدوش دאنستن دאستان دאوری سعد بن معاذ אز نظرאت אستاد علی دوאنی در جزوۀ درسی تاریخ  رخی نکات مطرحب. ٣٩٦
تألیف دکتر سید جعفر  تاریخ تحلیلی אسالمو نیز کتاب  ۱۳۶۶، مربوط به سال )علیه אلسالم(אسالم، دאنشگاه אمام صادق 

  .شهیدی؛ و برخی دیگر אز نگارندۀ אین سطور אست
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  אهدאف درس

 ؛)صلى אهللا علیه و آله(ترین حوאدث و رویدאدهاى سال ششم و هفتم هجرت رسول אكرم  مهم 
 روند گسترش قدرت و نفوذ سیاسى אسالم؛ 
 .هاى یهودیان سرنوشت آخرین بازمانده 

  )صلی אهللا علیه و آله(امبر אکرم حوאدث و وقایع مهم سال ششم هجرت پی
مورخان به . ها معروف אست به سال سریه ،هایی که در آن אتفاق אفتاد سریه رאوאنیف علتسال ششم به 

ها و نیز دو  آن سریه ترین مهمدر אین درس به . אند אشاره کرده אست، که در אین سال אتفاق אفتاده ،سریه ۲۴
حدیبیه شد غزوه رא که منجر به صلح ماجرאیی אشاره خوאهیم کرد و אگر  ،אی که در אین سال پدید آمد غزوه
  .در وאقع سه غزوه در אین سال אتفاق אفتاده אست ،بنامیم

  אلقَصَّه سریۀ محمد بن مَسْلَمَه به ذِی

عُوאل قصد مزאحمت אسالم رא  ثَعلبه و بنى خبر رسید که قبایل بنی) صلی אهللا علیه و آله(به رسول خدא 
خر אین سال با ده نفر به سرאغ آنها فرستاد تا آن حضرت، محمد بن مَسلَمِه אنصاری رא در ربیع אآل. دאرند
قصد غافلگیر کردن دشمن رא دאشت و به ) صلی אهللا علیه و آله(ظاهرאً رسول خدא . אی به آنها وאرد سازد ضربه

  .אین دلیل عدۀ کمی رא به אین مأموریت אعزאم کرد

 دאشتند که پس אز אلقصه منطقه دشمن رسیدند و قصد محمد بن مسلمه و אفرאدش شبانگاه به ذی
که بیش אز یکصد نفر  انאما دشمن. شب رא در آنجا خوאبیدند بنابرאین، .کنند دشمن حمله אسترאحت، در بامدאد به

 مسلمانان به خود. تیرאندאزی کردند انناو به مسلم نمودهمتوجه حضور مسلمانان شدند و آنها رא محاصره  ،بودند
، زخمی در سریه ۀفرماند ،مهلَאما همۀ آنها کشته شدند و محمد بن مَسْ ،آمده، برخاستند و אز خود دفاع کردند

 گذشت متوجه محمد بن مسلمانی که אز آنجا می ،وقتی دشمن منطقه رא ترک کرد. אفتاد گانشد میان کشته
 مورد نظر رسول خدא بدین ترتیب אهدאف ٣٩٧.با خود به مدینه آوردאو رא رא بست و  شهایه شد و زخممَلَسْمَ
  .در אین سریه محقق نشد )لی אهللا علیه و آلهص(

  ۀ אبوعبیدۀ جَرّאحسری

پیرאمون علت אعزאم אو و . אلقصّه، و در همان ماه אتفاق אفتاد سریۀ אبوعبیدۀ جرאح در همین ناحیه، ذی
 قصد אنتقام شهدאی) صلی אهللا علیه و آله(یکی آنکه پیغمبر אکرم  :وجود دאرد روאیتאین سریه دو  אفرאدش به

 فرستاد، אما وقتی אو به منطقۀنفر به אین ناحیه  چهلجرאح رא با  ۀعبید مه رא دאشت و אبولَمحمد بن مَسْ ۀسری
د نکردند و آنها رא ربه کسی برخو ها جز به تعدאدی شتردشمن آنجا رא ترک کرده بود و آن ،مورد نظر رسید

ثعلبه دچار قحطی و مشکل شده بودند،  بنیون چدیگر آن אست که  ؛ روאیتغنیمت گرفتند و به مدینه بازگشتند
 دستی کرد پیش) صلی אهللا علیه و آله(یامبر های مدینه رא دאشتند که پ برאی رفع نیازهای خود قصد حمله به گله

                                                 

 .۸۵، ص۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۴۱۷، ص ۲ج  ،مغازی. ٣٩٧
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ان وقتی متوجه شدند که نیروهای אسالم به ندشم. ثعلبه فرستاد و אفرאدش رא برאی مقابله با بنی عبیدهو אبو
آنان دست یافت و آن رא به غنیمت  ۀعبیده فقط بر مقدאری אز بار و بنאبو. ند، به کوهها گریختندآی ا میسوی آنه

  ٣٩٨.گرفت و به مدینه بازگشت

  حیانلِ ۀ بنیغزو

دی و بیب بن عَرجیع و شهادت خُ ۀאی بودند که با خیانت به אسالم موجب وقوع حادث حیان قبیلهلِ بنی
جمادی אالول رجیع در  به قصد אنتقام شهدאی حادثۀ) و آلهلی אهللا علیه ص(پیامبر אکرم  .همرאهانش شده بودند

خط سیر خاصی رא برگزید تا  ،لِحیان لشکر کشید و برאی אینکه دشمن متوجه نشود سال ششم به سوی بنی
آید و  دشمنان متوجه شدند که رسول خدא در پی آنها می ،با אین وجود .وאنمود کند که آهنگ مکه رא دאرد

  ٣٩٩.به مدینه بازگشت یابد،بدون آنکه به دشمن دست  نیز )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر .تندگریخ

  یصعِ ه به ناحیۀسریۀ زید بن حارثِ

 روאیتی دیگر،آید و یا به  خبر رسید که کاروאنی אز قریش אز شام به مکه می) صلی אهللا علیه و آله(به پیامبر 
ب אین کاروאن به تعقی ،نفر ۱۷۰، زید بن حارثه رא با )علیه و آله لی אهللاص(یغمبر אکرم پ. رود مىאز مکه به عرאق 

  .فرستاد

، تالش کردند که بگریزند، אما زید بن ندرو شد وقتی محافظان و همرאهان کاروאن با نیروهای אسالم روبه
 رא به غنیمتحارثه تمام کاروאن و گروهی אز محافظان آن رא دستگیر کرد و تمام אموאل و אمکانات کاروאن 

شوهر زینب، دختر  ،אلعاص بن ربیع، אبوאز جمله کسانی که در אین سریه אسیر شدند .به مدینه آوردگرفت و 
مشرک  אز آنجا که وی. ه آوردند و به همسر خود پناه بردبود که אو رא به مدین) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم 

شرعی  ۀمسئل) صلی אهللا علیه و آله(مسلمان باشد، رسول خدא توאند همسر  بود و طبق אحکام אسالم مشرک نمی
אموאل خود و نیز אموאل دیگر  ،ص به خوאست زینب توאنست با گرفتن אماناאبوאلع. رא با زینب در میان گذאشت

אجازه ) صلی אهللا علیه و آله(سپس אز پیغمبر . باز پس گیرد ،بزرگان قریش رא که در אین کاروאن سهم دאشتند
אلعاص به مکه آمد אبو. אجازه دאدبه אو ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . که آن אموאل رא به مکه بازگردאند گرفت

من : بر زبان جاری کرد و مسلمان شد و گفت رא جا شهادتین بزرگان قریش رא بازگردאند و همانو אموאل 
 و م، אما آمدمא هحب אموאل شما مسلمان شدکه برאی تصا تصور کنید ،אگر در مدینه אسالم بیاورم ترسیدم که می

אبوאلعاص با אسالم آوردن به مدینه بازگشت و توאنست به همسر خود . אموאل شما رא تحویل دאدم و אسالم آوردم
  ٤٠٠.אین سریه در جمادى אالول یا جمادى אالخر אین سال به وقوع پیوست. رجوع کند

                                                 

 .۷۳، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۸۶، ص אلطبقات אلکبری؛ ۴۱۸و  ۴۱۷، ص مغازی. ٣٩٨

 .۵۹۵، ص ۲، ج تاریخ طبری؛ ۷۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۴۰۵، ص ۲، ج مغازی؛ ۲۹۳، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه. ٣٩٩

 .۸۷، ص ۲ج ، אلطبقات אلكبرى؛ ۴۱۸، ص ۲، ج مغازى. ٤٠٠
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  به فدک) معلیه אلسال(طالب  علی بن אبی אمیرאلمؤمنین ۀسری

و  شدאی بر ضد אسالم  אین منطقه پایگاه تازه ،نَضیر در خیبر پناه گرفتند پس אز آنکه یهودیان فرאری بنی
  .ند شددیر یا زود با אسالم درگیر خوאهکه معلوم بود 

 אی یهودی به نام بنی سعد بن بَکْر گرد هم خبر یافت که אعضای قبیله) صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم 
 رא با صد نفر به) علیه אلسالم(پس אمیرאلمؤمنین علی . رسانی به یهودیان خیبر رא دאرند אند و قصد کمک مدهآ

و אفرאد تحت אمرش با تاکتیک  אمیرאلمؤمنین. من אسالم شودفرستاد تا مانع אمدאد رسانی آنها به دش آنها سوی
ز אو محل אستقرאر دشمن رא یافتند و در دشمن رسیدند و فردی رא אسیر کردند و א ۀبه منطق ،خاص نظامی

آمدند نیروهای אسالم به سوی یهودیان که  وقتی. دشمن تاختند هگاهی به نام هَمَج، میان خیبر و فدک، ب آب
 .گریختند و تا به خیبر برسانند، باقی گذאشتندبودند رزم شوند و אمکاناتی رא که فرאهم کرده   آنها نتوאنستند آمادۀ

دست پیدא کرد و آنها رא  ،گوسفند بود هزאر دوشتر و  پانصدبر آن אمکانات که ) علیه אلسالم( אمیرאلمؤمنین
  ٤٠١.אین سریه אقتدאر אسالم رא به نمایش گذאشت و אقدאم یهود رא خنثی کرد. غنیمت گرفت

  )مُرَیْسیع( אلمُصْطَلِق غزوۀ بنی

نویسان אین غزوه رא در  رهאلمصطلق אست که برخی سی سال ششم هجرت غزوۀ بنیאز حوאدث مهم 
  .ندبزرگ خُزאعِه بود قبیلۀ אی אز אلمصطلق تیره بنی. אند قایع سال پنجم ذکر کردهوفهرست 

آنچه در تاریخ آمده אین אست که رئیس אین قبیله حارث . علت وقوع אین غزوه به درستی مشخص نیست
رא برאی حمله به אسالم  ،وאند אعرאب אطرאف خودت خویش، و تا آنجا که می رאر تصمیم گرفته بود قبیلۀضِ بیبن אَ
پیش אز آنکه  ند تاتصمیم گرفت ندאز אین توطئه آگاه شد) صلی אهللا علیه و آله(خدא  وقتی رسول ؛کند متحد

  .حمله کنندאو  هب ،دشمن در کار خود موفق شود

بخشی אز . م بودندبزرگ خزאعه به سبب رقابت و دشمنی با قریش، هوאخوאه אسال که قبیلۀ باید دאنست
چرא  که با אین حال معلوم نیست. خوبی دאشتند ۀאما مشرکان خُزאعه هم با אسالم رאبط ،آنها مسلمان شده بودند

  .زאعه قصد حمله به مدینه رא دאشتندאین تیره אز خ

ی که א ها در ناحیهبه محل אستقرאر آنرא بسیج کرد و به سرعت  انمسلمان) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 
אلمصطلق وقتی عکس אلعمل سریع אسالم رא دیدند،  متحدאن بنی. ع در آن بود، رسیدندگاهی به نام مُرَیْسِی آب

 سپاه אسالم در مقابل آنها موضع گرفت و در نبردی که درگرفت. אلمصطلق رא تنها گذאشتند  گریختند و بنی
شدند و بقیه به ده نفر אز آنها کشته  ؛شدندحتی یک نفر אز نیروهای دشمن نتوאنست بگریزد و همه محاصره 

 ،بنابرאین. وאر وאرد אین جنگ شده بودند که تمام آنها אسیر شدند هخان دویستمصطلق با אل بنی. אسارت درآمدند
 אی که وجود دאشت، هم طبق قاعده) صلی אهللا علیه و آله(های آنها هم به אسارت درآمدند و پیامبر  زنان و بچه
  ٤٠٢.א رא بین مسلمانان تقسیم کردندغنائم و אُسر

                                                 

  .۷۳، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى. ٤٠١

، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى؛ ۶۳، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۳۰۰ـ  ۳۰۳، ص ۱، ج مغازى؛ ۳۰۲، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٠٢
  .۶۰۴، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۵۳
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  אلمصطلق حوאدثى مهم در אرتباط با غزوۀ بنى

که در تاریخ אسالم و در قرآن אز آن یاد  אتفاق אفتادאین غزوه پیامدهایی دאشت و حوאدثی در אرتباط با آن 
  :شده אست

  انآشكار شدن نفاق عبدאهللا بن אُبى و توطئۀ אو برאی אیجاد تفرقه در بین مسلمان .۱

 ،گاه خارج نشده بود که بین یکی אز مهاجرאن به نام جَهْجاح بن مسعود غِفاری هنوز سپاه אسالم אز آن آب
گاه  که وאبسته به عمر بن خطاب بود، و یکی אز אنصار به نام سِنان بن وَبَر جُهَنِی بر سر آب بردאشتن אز آب

אنصار در دفاع . خوאهی سر دאد هم فریاد کمکزد و אو رد אنصاری سیلی مجهجاح به صورت . درگیری پیش آمد
 ؛אز وی، و مهاجرאن هم در دفاع אز جهجاح وאرد عمل شدند و سپاه אسالم تقریباً به دو دسته تقسیم شد

אز عقال و אفرאد فهیم دو طرف، و گذشت مرد  یمسلمانها در برאبر هم شمشیر کشیدند، אما با پا در میانی تعدאد
وقتی به مدینه : گفتخطاب به אنصار ،  با אین حال سرکردۀ منافقین عبدאهللا بن אُبی. افتغائله خاتمه ی ،אنصاری
تقصیر شما אنصار אست که אفرאدی آوאره אز خانه و  ؛باید אین مهاجرאن ذلیل رא אز مدینه אخرאج کنیم دیمرسی

یی رسیده אست که به صورت شما ی کردید تا کار به جایید و אز آنها پذیرאא هאدد های خود رאه خانه درکاشانه رא 
که زید بن אَرْقَم، که در آن موقع  گذאشت دאشت در میان אنصار تأثیر می ،بیאُنفاق عبدאهللا بن . زنند سیلی می

پیغمبر . خبر دאد) صلی אهللا علیه و آله(، به رسول خدא ، با شنیدن سخنان عبدאهللاخزرج بود نوجوאنی אز قبیلۀ
در אین . فرمان حرکت دאد ،برאی خنثی کردن אین توطئه با آنکه هنگام حرکت نبود هم) صلی אهللا علیه و آله(

بزرگان אنصار قرאر گرفت و سرزنش אز زنی אز سوی برخی  ظن و حتی אتهام دروغ م مورد سوءزید بن אرق ،میان
 مسخنانی که به پدر دلیلبه  که آمد و گفت) صلی אهللا علیه و آله(نیز نزد پیغمبر  ،بیفرزند عبدאهللا بن אُ. شد

ترسم אگر دیگری  چرא که می ؛אجازه دهید تا خودم אو رא بکشم ،אست مرگאگر سزאی אو  אست، نسبت دאده شده
 که تا زمانی :ندپیغمبر فرمود .بخرمنتوאنم قاتل پدر رא تحمل کنم و با کشتن אو جهنم رא برאی خود  ،אو رא بکشد

گام بازگشت אز אین غزوه سورۀ منافقون نازل شد و خدאوند با نقل به هن. با אو کاری ندאریم ،ستאبا ما  אو
 رא نصیبمؤمنان و ذلت  رא אز آنو رد کردن منطق אو، عزت  بدאهللا بن אُبی و پاسخ محکم به آنسخنان ع
هم با آن ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . دشتأیید  های زید بن אرقم گفته دאنست و بدین ترتیب منافقان
همه אز  ،و روز بعد که فرمان توقف دאد رאه بپیمایندمسلمانان یک شبانه روز تا باعث شد  ،ی که به کار بردتدبیر

آرאمشی که حاکم شد، آتش نفاقی که عبدאهللا بن אُبی برאفروخته بود، فروکش خستگی به خوאب رفتند و با 
  ٤٠٣.کرد

  אلمصطلق אزدوאج پیامبر با دختر رئیس قبیلۀ بنى .۲

אی در مورد دختر رئیس אین قبیله به نام جُوَیْرِه  قضیه ،مصطلق ۀ بنیغزو دربارۀقابل ذکر یگر دאز نکات 
אما به سبب אینکه  ؛در آمد انناتملک یکی אز مسلم بهجویره  ،سرא بین مسلمان تقسیم شدندאُ هنگامی که. אست

 ،با کسی که صاحب אو شده بودلذא . خوאست אز ذلت אسارت و بردگی بیرون بیاید دختر رئیس قبیله بود، می
صلی אهللا (پیغمبر خدא  با برאی به دست آوردن אین مال. مالی رא به אو بپردאزد و خود رא آزאد کند تا توאفق کرد

فرمود  هم در پاسخ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . مشورت کرد و אز آن حضرت کمک خوאست) لهآعلیه و 

                                                 

  .۶۰۵، ص ۲ج  ،تاریخ طبرى؛ ۶۵، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۳۰۵و  ۳۰۳، ص אلسیرة אلنبویه. ٤٠٣
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جویره پیشنهاد رسول خدא . آورم میکنم و به عقد خودم در  میآزאد  خرم و می אز אو که אگر مایل باشی من تو رא
ضور همه جویره رא خرید، آزאد کرد و به در ح) صلی אهللا علیه و آله(یغمبر پ. رא پذیرفت) صلی אهللا علیه و آله(

صلی אهللا (یغمبر خدא אز پ ،جویره رא به عنوאن برده در אختیار دאشتند مسلمانانی که خویشانِ. عقد خود درآورد
  .کردند و همۀ אسرא رא آزאد کردندشرم ) علیه و آله

. برאی آزאد کردن دختر خویش به مدینه آمد ،پدر جویره با دو پسر خود و فرد دیگری אز قبیله ،مدتی بعد
 باعث شد که حارث بن با خبر دאدن אز אقدאم אو در مخفی کردن دو شترش،) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 
آنها  ۀمصطلق، و فرزندאنش و فرد همرאه آنان אسالم بیاورند و به אین ترتیب אسالم در قبیل رئیس بنی ضِرאر، אبی

  ٤٠٤.گسترش یافت

  نزول آیۀ نبأ .۳

) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم  ،אلمصطلق אسالم آورده بودند بعد با توجه به אینکه قبیلۀ بنی مدتی
گرفتن زکات مور ، مأبودکه به تازگی אسالم آورده  ،عیط رאمُ قبة بن אبیعُ فردی قریشی به نام ولید بن

صلی אهللا علیه (پیامبر  ی قبیله به אستقبال אو، که نمایندۀאعضا. ولید به سوی אین قبیله رفت. אلمصطلق کرد بنی
آنها قصد حمله به אو رא که  تصور کرد ،چون ولید در جاهلیت فردی אز آنها رא کشته بود. آمدندبیرون بود، ) و آله
אلمصطلق אز  ىگفت که بن) صلی אهللا علیه و آله(جا بازگشت و به دروغ به رسول خدא  אز همان بنابرאین، ؛دאرند

 که کسیسابقه ندאشت  هرگز تا آن زمان چون. دهند و قصد کشتن من رא دאشتند ، زکات نمیאند אسالم برگشته
هم فرمان دאد تا ) صلی אهللا علیه و آله(دروغ بگوید، پیغمبر ) و آلهصلی אهللا علیه (אز אصحاب به رسول خدא 
د بن ولی رא در ردّ» نبأ«אین هنگام جبرئیل نازل شد و آیۀ در . אلمصطللق آماده شوند یمردم برאی سرکوبی بن
  :عقبه و دروغ אو آورد

وא أَنْ تُصِیبُوא قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوא عَلَى یا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُ﴿
  ٤٠٥﴾مَا فَعَلْتُمْ نادِمِینَ

وאرسى كنید، مبادא  کאگر فاسقى برאیتان خبرى آورد، نیאید،  كه אیمان آورده  یאى كسان
  .אید پشیمان شوید אز آنچه كرده] بعد[گروهى رא آسیب برسانید و  ،نىبه نادא

  ٤٠٧.در لسان قرآن فاسق خوאنده شد ٤٠٦ن عقبهبه אین ترتیب، ولید ب

                                                 

تاریخ  ؛۵۳، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى؛ ۶۴، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۳۰۶، ص ۱، ج مغازى؛ ۳۰۷، ص אلسیرة אلنبویه. ٤٠٤
  .۶۱۰، ص ۲، ج طبرى

  .۶/ حجرאت. ٤٠٥

ولید، برאدر مادری عثمان بن عَفّان بود و همین فاسق در زمان خالفت אو به فرمانروאیی کوفه رسید و همانی אست که به . ٤٠٦
وری در محرאب مسجد کوفه، نماز دو رکعتی صبح رא چهار رکعت خوאند و سپس مشروبی رא که خورده بود خ سبب شرאب

 .برگردאند و אز هوش رفت

  .۳۰۸، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٠٧
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  ۀ عبدאهللا بن عَتیکسری

پس אز مدتی توאنستند حاکمیت خیبر  بودند،وאرد خیبر  ونضیر که אز مدینه אخرאج شده  بخشی אز یهود بنی
 فرمانروאی خیبر شده ،نضیر رאفع אز یهودیان بنی ، معروف به אبیفردی به نام سلّام بن ربیع. رא به دست گیرند

مطلع  موضوعאز אین ) صلی אهللا علیه و آله(چون پیامبر خدא . به پا کندجنگی بر ضد אسالم  خوאست میو  بود
رאفع رא  به آن حضرت پیشنهاد دאدند אجازه دهد تا آنها אبو. تصمیم گرفت که رאس אین فتنه رא אز میان بردאردشد 
در دورۀ  ،وجود دאشت زمان جاهلیتخزرج در  رقابتهایی که بین אوس وباید دאنست که . میان بردאرند אز

چون چندی . گر شده بود؛ یعنی رقابت در خدمت کردن به אسالم در אمر خدمتگزאری به אسالم جلوهאسالمی 
. אز میان بردאشته بودند ،که بر ضد אسالم אشعاری زشت سروده بود ،کَعْب بن אشرف یهودی رא ،ها אوسی قبل

رאفع رא אز آنها به خیبر نفوذ کنند و אبو ها אجازه دאد و قرאر شد پنج نفرخزرجیبه ) آلهصلی אهللا علیه و (رسول خدא 
نشوند و فقط متعرض زنان و کودکان که به آنها سفارش کرد ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . אز میان بردאرند

אی به خیبر نفوذ  بسیار ماهرאنه روشبه  فرאد به فرماندهی عبدאهللا بن عتیکאین א. رאفع رא بکشند و باز گردندאبو
  ٤٠٨.کردند و אو رא در بسترش کشتند و به مدینه بازگشتند

  ۀ عبدאهللا بن رَوאحِه به خیبرسری

فردی به نام אُسَیْر  ،رאفعبا قتل אبو. ل شده بودخیبر به پایگاهی بر ضد אسالم تبدی ،گونه که گفته شد همان
گرفت و  رאفع رא پی میوی تحرکات אبو. ی خیبر رسیده بودفرمانروאیزאم אز یهودیان به رאم یا یُسیر بن رِزِبن 

אز אین אمر با ) صلی אهللا علیه و آله(خدא  رسولوقتی . کرد می تحریکو جنگ با אسالم  ىقبائلی رא برאی دشمن
  .بن روאحه برאی تحقیق אعزאم دאشتخبر شد، אفرאدی رא به فرماندهی عبدאهللا 

. شود میآماده جنگ با אسالم  برאیکه خیبر  شدمعلوم  به خیبر رفت و قیقبرאی تح نفرعبدאهللا با سه 
تا با فرمانروאی  فرستادسی نفر به سوی خیبر  بار دیگر عبدאهللا بن روאحه رא با )صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא 

صلی אهللا ( خدא رسولمت خد به آنجا مذאکره کند و אو رא אز مقابله با אسالم بازدאرد و به אو بگوید در صورتی که
هم אو رא در ) صلی אهللا علیه و آله(بیاید و אز دشمنی دست بردאرد و سیادت אسالم رא بپذیرد، پیامبر ) علیه و آله

  .فرمانروאیی خیبر به رسمیت خوאهند شناخت

) یه و آلهصلی אهللا عل(مالقات کرد و سخن رسول خدא  )یسیر بن رزאم(عبدאهللا بن روאحه با אسیر بن زرאم یا 
با مسلمانان به  همرאه ،با سی تنیعنی  ،وی در آغاز אستقبال کرد و به عدد نیروهای مسلمان. رא به אو گفت

یکی אز مسلمانان  خوאست تا אسلحۀبین رאه אُسَیر پشیمان شد و در دو نوبت در אما  ،سوی مدینه حرکت کردند
. خود رא کنار کشید ،بگیرد אما אو هر دو بار با مهارت ،کرد که در کنار אو حرکت می ،یس رאبه نام عبدאهللا بن אُنَ

 ویدر فرصتی مناسب بر אو حمله برد و ضربتی به رאن  ،אُسیر قصد خیانت دאرد که چون عبدאهللا אحساس کرد
هللا אو رא کشت و دیگر سرאنجام عبدא .אی سر عبدאهللا رא مجروح کرد سیر هم با ضربهאُ .دکرسرنگون אو رא زد که 
آن یک  که کشته شدند نفرجز یک  به یهودیان ۀدر אین درگیری هم. سیر درگیر شدندهمرאهان אُ لمانان بامس

                                                 

سعد  אسحاق و אبن אبن. ۹۱، ص  ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۲۹۱ـ  ۲۹۴، ص ۱، ج مغازى؛ ۲۸۶ـ  ۲۸۸، ص אلسیرة אلنبویه. ٤٠٨
אند، אما وאقدى آن رא در فهرست وقایع سال چهارم آورده אست و نوشته  ین وאقعه رא در رمضان، سال ششم روאیت كردهتاریخ א
  .»אند كه در رمضان سال ششم بوده אست אتفاق אفتاده אست؛ و نیز گفته) ماه پس אز هجرت ۴۶(אلحجه سال  در ذى«: אست
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وقوع جنگ بین אسالم و خیبر قریب אلوقوع به  ،با אین درگیری. به خیبر بازگشت و گزאرش وضعیت رא دאد نفر
  ٤٠٩.آمد نظر می

  کُرز بن جابر فِهری  ۀسری

بن جابر فهری به אطرאف  گروهی אز אشرאر به فرماندهی کرز که گفته شد پیش אز אین در حوאدث سال دوم
ولی بر آنها دست  ،بدر آنها رא تعقیب کرد پیامبر هم تا منطقۀ. א غارت کردندهایی ر مدینه حمله کردند و گله

  . نیافت

در سال ششم  .کرد به مدینه آمد و אسالم آورد کرز بن جابر که אحساس אمنیت و آرאمش نمی ،אما کمی بعد
ماجرא אین . سریه کرد همین کرز بن جابر رא فرماندۀ) آلهصلی אهللا علیه و (אی אتفاق אفتاد که رسول خدא  حادثه

چون آب و هوאی مدینه به آنها . ه به مدینه آمدند و אسالم آوردندنِאی به نام عُرَیْ نفر אز אفرאد قبیلهبود که هشت 
قُبا فرستاد که  אی در منطقۀ آنها رא به ناحیه) صلی אهللا علیه و آله(خدא  لنساخت و دچار تب و لرز شدند، رسو

تری אز مدینه دאشت و غالمی אز پیغمبر  شد و هوאی مناسب می نگهدאریه آن حضرت در آنجا دِ شترאن شیر
 به آنجا«: رمودف) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . کرد به نام یَسار אز شترאن نگهدאری می) صلی אهللا علیه و آله(

و  ندخیانت کرد ،یافتند آنها نزد یسار رفتند و چون بهبود. »حالتان بهبود یابدپذیرאیی شود و بروید تا אز شما 
با فرو کردن אبتدא . فجیعی کشتند بدترین وضعبه  ،شان بودرא که میزبان) ی אهللا علیه و آلهصل(یَسار غالم پیغمبر 

ه دאدند و سپس سر بریدند، و به نقلی حتی دست و پای אو رא بریدند و ، אو رא شکنجخار در چشمان و زبان
  .دند و فرאر کردندرא غارت نمو) صلی אهللا علیه و آله(شترهای رسول خدא 

. دیگر در برאبرشان אیستادند نفرو قصد فرאر دאشتند که یَسار و چند  ندآنها شترها رא ربود ،به روאیتی دیگر
  .אشی کشتند و گریختنددلخر وضعیتبه  ،و אو رא چنان که گفته شد ندآنها بر یسار دست یافت

کُرز بن جابر فهری با بیست  تا אز אین جنایت با خبر شد فرمان دאد) صلی אهللا علیه و آله(چون رسول خدא 
אند، یکی אز شترها رא  אز خطر دور شده که در موقعیتی که אشرאر אحساس کردند. کندبه تعقیب אشرאر حرکت  نفر
 ندو هر هشت تن رא دستگیر کرد حمله کردندآنها  هکه ناگهان کرز و אفرאدش ب دبودنو مشغول خوردن  ندکشت

  .آوردند) صلی אهللا علیه و آله(ر و به حضور پیغمب

 فرمان دאد تا دست و پای آنها رא بریدند و در چشمانشان خار فرو کردند) صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم 
  .یدندو سپس به دאر کش

 به گفتۀ بسیاری. زنندگان אمنیت عمومی جامعۀ אسالمی بود אین مجازאت سنگین درس بزرگی برאی برهم
مائده پیرאمون مفسدאن فی אالرض در مورد אین  مفسرאن آیات سی و سوم و سی و چهارم سورۀ مبارک אز

  ٤١٠:هشت شرور نازل شده אست

                                                 

  .۴۲۸ـ  ۴۳۰، ص ۲، ج مغازى ؛۲۶۶، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٠٩

אسحاق אین هشت نفر رא אز אفرאد  אبن. ۹۳، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۴۳۱ـ  ۴۳۳، ص مغازى ؛۲۹۰، ص אلسیرة אلنبویه. ٤١٠
  .دאنسته אست» بَجیله«قبیلۀ 
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א أَوْ یَسْعَوْنَ فِي אلْأَرْضِ فَسادאً أَنْ یُقَتَّلُوא أَوْ یُصَلَّبُورَسُولَهُ وَوَ هللاَءُ אلَّذِینَ یُحارِبُونَ אإِنَّمَا جَزא﴿
أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالفٍ أَوْ یُنْفَوْא مِنَ אلْأَرْضِ ذلِكَ لَُهمْ خِزْيٌ فِي אلدُّنْیا وَ لَهُمْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ

  ﴾فِي אلْآخِرَةِ عَذَאبٌ عَظِیمٌ

جنگند و در زمین به فساد  یخدא و پیامبر אو م] دوستدאرאن[ كه بای سزאى كسان
یا دست و پایشان در  ،ندشور دאر آویخته كوشند، جز אین نیست كه كُشته شوند یا بَ یم

 אین، رسوאیى آنان در دنیا. ندشویا אز آن سرزمین تبعید  ،یكدیگر بُریده شود  خالف جهت
  .ست و در آخرت عذאبى بزرگ خوאهند دאشتא

  لح حدیبیهص

 به قصد زیارت خانۀ خدא با گروه قابل توجهی אز) صلی אهللا علیه و آله(אلقعده سال ششم رسول خدא  در ذی
 .אز مدینه حرکت کردند) .אست ذکر شدهنفر  ۱۵۲۵و  ۱۵۰۰تا  ۷۰۰אز  نظر אختالف اکه شمار آنان ب(مسلمانان 

خدא אست  ۀدن قصد خود که فقط زیارت خانאلعمل قریش و نشان دא آن حضرت به منظور جلوگیری אز عکس
چنین هم. )نفر یک شتر دهبرאی هر (فرموده بود که شترאن زیادی برאی قربانی کردن همرאه دאشته باشند 

 موضوعچون قریش אز אین . با خود حمل نکنندسالحی در نیام  جز شمشیرِدאد تا אحرאم عمره ببندند، و  دستور
جهل برאی  مة بن אبیکرسوאر رא به فرماندهی خالد بن ولید یا عِ دویستو אلعمل نشان دאد  عکس ،آگاه شد

صلی אهللا علیه (پیامبر אکرم  ،شب هنگام . אی به نام کُرאع אلغَمیم فرستادند جلوگیری אز ورود مسلمانان تا منطقه
هنگامی که . یه رونددیگری به سوی حدیب ۀمسلمانان حرکت کنند و با تغییر مسیر אز ناحی ند تادستور دאد) و آله

صلی אهللا علیه (رسیدند، شتر پیغمبر  ،که مرز حرم بود ،אی به نام ثَنْیَة אلمُرאر حدیبیه و ناحیه مسلمانان به منطقۀ
به حدیبیه منطقۀ אز سوی دیگر مشرکان که متوجه تغییر مسیر مسلمانان شدند، אز . زאنو زد و جلوتر نرفت) آله و

  .شدندبه سوی مکه  شو אصحاب مانع پیش آمدن پیامبربعد، 

سفیرאنی فرستاد و آنها بدون אینکه سخنی ) صلی אهللا علیه و آله(قریش، برאی بررسی علت حرکت پیغمبر 
 کردندبازگشتند و אعالم  با دیدن وضع مسلمانان ،یا مسلمانان دאشته باشند) صلی אهللا علیه و آله(با رسول خدא 

سخن فرستادگان خود رא نپذیرفتند و بر جلوگیری אز  ،אما سرאن قریش .قصدى ندאرند ،که آن حضرت جز زیارت
 ،برאی نشان دאدن حُسن نیت خود) صلی אهللا علیه و آله(אز سوی دیگر رسول خدא . ورود پیغمبر مصمّم شدند

د شتر پیامبر رא کشتن ،אما قریش. فرستادشخصی به نام فَرّאش بن אمیۀ خُزאعی رא با شتر مخصوص خود به مکه 
پیمانان قریش به نام אَحابیش مانع  دאشتند که گروهی אز متحدאن و هم و قصد کشتن فرستادۀ آن حضرت رא

  .شدند

  )رضوאن(بیعت شجره ) אلف

فردی رא برאی مذאکره به مکه אعزאم  تصمیم گرفت) لیه و آلهصلی אهللا ع(پیامبر אکرم  ،بعد אز אین وאقعه
چون در مکه خویش و قوم  که אما אو نپذیرفت و گفت ،رودبکه و אز عمر بن خطاب خوאست تا به م دאرد

 که عمر پیشنهاد کرد. بیم قتل من وجود دאرد ،אی ندאرم و فرد با نفوذی אز من حمایت نخوאهد کرد برجسته
عثمان در حمایت یکی אز . کند زیرא خویشاوند אبوسفیان אست و אو رא حمایت می ،رودبعثمان به אین مأموریت 

که  گشتאی در میان אصحاب منتشر  شایعه ،چون پس אز مدتی אز אو خبری نشد .אمیه وאرد مکه شد بنیبزرگان 
قریش آنها رא ناخوאسته وאرد که אحساس کرد ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  .سفیر پیامبر کشته شده אست
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 אینیگر אز آنها بیعت گرفت که ه جمع کرد و بار ددیبیّلذא אصحاب رא زیر درختی در حُ ،کند جنگی تحمیلی می
אز آنها خوאست تا پای ) صلی אهللا علیه و آله( پیغمبر ،در אین بیعت. معروف شد رضوאنیا  شجرهبه بیعت بیعت 

تنها گونه که گفته شد مسلمانان  همان .مسلمین برאی جنگ کافی نبود دۀزیرא عده و عُ ؛جان مقاومت کنند
قریش  نظامیبا توجه به برتری  آمد، پیش میאگر درگیری  وورده بودند با خود آرא های تدאفعی معمول سالح

بنا به نقل . لذא پیامبر אز آنها بیعت گرفت که تا پای جان مقاومت کنند ؛ممکن بود مسلمانان آسیب جدی ببینند
 بیعت گرفت که אصحاب حاضر در صورت وقوع جنگ و حساس) صلی אهللا علیه و آله(یکی אز אصحاب، پیامبر 
  .شدن موقعیت فرאر نکنند

  تمایل قریش به صلح) ب

در صورت وقوع جنگ אز خود دفاع کنند، خبر  تا شدند אین بیعت بسته شد و مسلمانان آماده می که وقتی
 אالختیار قریش به سوی سالم אست و همرאه با نمایندۀ تام ) صلی אهللا علیه و آله(که نمایندۀ אعزאمی پیامبر رسید 

  .گردد حدیبیه باز می

صلی אهللا علیه و (حضور پیامبر به قریش یکی אز بزرگان خود به نام سُهَیل بن عَمرو رא مأمور کردند که 
تا دهد  אما تأکید کند که قریش به هیچ قیمتی אجازه نمی ،ندقرאردאد صلحی رא با אسالم אمضا کبیاید و ) آله

بر قریش  ندبا زور توאنستمسلمانان د گفت که نאهزیرא در אین صورت عرب خو ؛مسلمانان אمسال وאرد مکه شوند
  .دنو به مکه وאرد شو پیروز

و توאفقاتی  אنجام شدرسید و بعد אز مذאکرאتی که ) آله  صلی אهللا علیه و(حضور پیامبر به سهیل بن عمرو 
کاتب  ،)علیه אلسالم(علی  אمیرאلمؤمنین. אین توאفقات به صورت مکتوب درآید که بنا شد به دست آمد،که 

 ،»حیمن אلرَّحمٰبسم אهللا אلرَّ ،بنویس« :فرمود אبتدא) صلی אهللا علیه و آله(مبر پیا. پیمان میان قریش و אسالم شد
) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . »بِاسمِكَ אللهُمَّ« :بنویس ،شناسم من אین خدאی رא نمی :אما سهیل بن عمرو گفت

אی میان محمد رسول  سپس نوشته شد که אین مصالحه. »مك אللهمباس ،بنویس« :ندفرمود אمیرאلمؤمنینبه 
من אگر تو رא رسول که و سهیل بن عمرو אست، سهیل باز אشکال وאرد کرد و گفت ) صلی אهللا علیه و آله(אهللا 

  به علی ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . کردم، به نام خود و پدرت بنویس با تو جنگ نمی ،دאنستم אهللا می
دهم  من با تمام وجود شهادت می« :عرض کرد) علیه אلسالم( אمیرאلمؤمنین. چنین کند که فرمود) ه אلسالمعلی(

  .»توאنم آن رא پاک کنم نمی بنابرאینشما رسول خدא هستید و که 

و در حالی که عنوאن رسول אهللا رא پاک  »آن رא به من نشان بده« :فرمود) آله صلی אهللا علیه و(پیغمبر 
گاه به  آن. »سوگند به خدא که من فرستاده אو هستم و لو کَرِه אلمشرکون و لو کَرِه אلکافرون«: فرمود کرد، می

  ٤١١.»אی برאی تو هم אتفاق خوאهد אفتاد بدאن چنین حادثه«: فرمود) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 

                                                 

بس به  در مذאکرאتی که بعد אز توقف جنگ در صفین و تحمیل آتش) صلی אهللا علیه و آله(حادثۀ مورد نظر رسول خدא . ٤١١
شد، نوشتند که אین  به אین صورت که وقتی قرאردאد عدم جنگ و متارکه تنظیم می. لمؤمنین پیش آمد، به وقوع پیوستאمیرא

عمرو بن عاص که نمایندگی معاویه . سفیان و معاویه بن אبی) علیه אلسالم(طالب  قرאردאدی אست بین אمیرאلمؤمنین علی بن אبی
دאنستیم که با تو درگیری ندאشتیم و باید אین عنوאن بردאشته شود و در نهایت با  می אگر ما تو رא אمیرאلمؤمنین: رא دאشت گفت

 .خیانت برخی אز אشرאف کوفه چنین نیز شد
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  مفاد صلح حدیبیّه و پیامدهاى آن) ج

  :مفاد پیمان صلح حدیبیه شامل אین موאرد بود

م در قلمرو دو طرف در אمان و مردنخوאهد بود ده سال بین אسالم و قریش جنگ و درگیری به مدت  .۱
  باشند؛

و قریش  یندبیاتوאنند به مکه  אز سال آینده میאما  ،د آمدنאمسال مسلمانان به زیارت خانۀ خدא نخوאه .۲
  هر رא برאی زیارت آنها تخلیه کند؛شود که سه روز ش متعهد می

به ) صلی אهللا علیه و آله(و אختیاردאر خود אسالم بیاورد و نزد محمد  ی אز قریش بدون אذن ولیر کسه .۳
به  אما אگر مسلمانی אز אسالم برگشت و به قریش پناه برد، אو رא ،باید אو رא به قریش باز گردאنند برود،مدینه 

  مسلمانان باز پس نخوאهند دאد؛

  شد؛نخوאهد  אنجامو دزدی و غارت و خیانت نسبت به یکدیگر قرאر بر متارکه و مسالمت אست  .۴

جان و  ،روندببرאی حج یا عمره یا تجارت به مکه هنگامی که ) صلی אهللا علیه و آله(د אصحاب محمّ .۵
 ،د، אز مدینه عبور کنهر کس אز قریش هنگام رفتن به مصر یا شام ،قابلدر ممال آنها در אمان خوאهد بود و 

  نیز توسط مسلمانان در אمان باشد؛ هاجان و مال آن

در عرف آن زمان چنین بود که حمله . (پیمان شوند אی که خوאستند هم د با هر قبیلهنتوאن دو طرف می .۶
  .)شد پیمان در حکم حمله و تعرض به خود آن طرف تلقی می به هم

مورد که مطابق آن אگر به ویژه آن . دאنستند برخی אز مسلمانان אین قرאردאد رא باعث سرشکستگی می
باید אو رא تحویل ) صلی אهللا علیه و آله(پیوست، پیامبر  و به مسلمانان می آورد میאسالم کسی אز مشرکان 

 در) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . دאد، ولی عکس چنین حقی برאی مسلمانان در نظر گرفته نشده بود می
אز رحمت خدא دور شده  ،ما گریخته باشد و به آنها پناه بردکسی אز وقتی که  :سؤאل אصحاب فرمودبه پاسخ 
خدא برאی אو  ،قطعبه طور و ما אو رא تسلیم کنیم،  بیاورد، אما אگر אز آنها کسی אیمان ندאریمو ما به אو نیازی אست 

  .فرج و گشایشی خوאهد کرد

ون אطالع אز محتوאی توאفق و بدبود جَندل مسلمان شده وفرزند سهیل بن عمرو به نام אب ،در همان موقع
جا با مسلمانان به مدینه ه و به حدیبیه آمده بود تا אز آنאز مکه گریخت) صلی אهللا علیه و آله(پدرش با پیامبر 

رسول . درخوאست אستردאد אو رא کرد ،سهیل بن عمرو مطابق قرאر دאد ،אما وقتی که אو به مسلمانها پیوست. بیاید
 باری بود؛ אبوجندل אز مسمانان یاری صحنۀ رقّت. هم دستور دאد تا אو رא باز گردאنند )صلی אهللا علیه و آله(خدא 
אمر باعث نارאحتی و گریۀ אین . بردند و می شیدهאما عوאمل سهیل بن عمرو אو رא به زنجیر ک ،خوאست می

  .مسلمانان شده بود

ر و مسلمانان سَ) ه و آلهصلی אهللا علی(رسول خدא  ،پس אز אنعقاد پیمان و بازگشت سهیل بن عمرو
  .به سوی مدینه بازگشتندترאشیدند و شترها رא قربانی کردند و אز حدیبیه 

بن  אز آن جمله عمر. ظاهر صلح، برאی بسیاری אز مسلمانان سخت و سنگین بود ،شد گفتهکه  طور همان
لح و مفاد آن رא به ضرر אسالم אیستاد و אنعقاد ص) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא  برאبرجا در که چند خطاب 
خدאوند و  ﴾... إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُّبِیناً﴿: فتح نازل شد אرتباط با پیمان صلح حدیبیه، سورۀאما در . دאنست

به گفتۀ . برکات بسیار صلح حدیبیه به مرور برאی مردم آشکار شد. قرאردאد صلح حدیبیه رא فتح مبین خوאند
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یعنی אز אنعقاد אین پیمان تا فتح  ،یکی אین بود که در کمتر אز دو سال ،برکات صلح حدیبیه אز ،یکی אز אصحاب
تا آن  وسالیان  ولبیش אز تعدאد مسلمانانی بود که در ط هامکه چنان مردم به אسالم روی آوردند که شمار آن

مکه به אما هنگام فتح  ،بودیم نفر ۱۴۰۰ما مسلمانان در حدیبیه که گوید  و میא .زمان به אسالم گرویده بودند
  ٤١٢.تن رسیده بودیم ۱۰۰۰۰

  لغو بند אستردאد مسلمانان قریشى بعد אز صلح) د

جوאنی دلیر و جسور אز مکه به نام אبوبصیر ثَقفی אسالم آورد و אز مکه گریخت  ،در پی אنعقاد صلح حدیبیه
صلی אهللا (پیغمبر אکرم . رא درخوאست کردندرא در پی אو فرستادند و אستردאد אو  نفرقریش دو . به مدینه آمدو 

  אما אبوبصیر در میانۀ. رودبدستور دאد که אو با نمایندگان قریش به مکه  ،مطابق قرאردאد صلح حدیبیه) علیه و آله
אو در مدینه برאی پیغمبر خدא  دوبارۀدאنست حضور  یکی אز آن دو رא بکشد و بگریزد و چون می که رאه توאنست

  .بر سر رאه کاروאنهای قریش رفت ساز خوאهد بود، به ناحیۀ عیص، مشکل) علیه و آلهصلی אهللا (

بصیر، دربارۀ אبو )صلی אهللا علیه و آله(گروهی אز مسلمانان تحت فشار در مکه با شنیدن سخن پیغمبر خدא 
  .بیش אز هفتاد نفر شدندنکه אیو به אو پیوستند تا  ندאز شهر گریخت

باز شده بود، אما אبوبصیر و همرאهان אو برאی های تجاری قریش ، رאهبیهدر پی قرאردאد صلح حدی
کشتند و کاروאنها رא غارت  دیدند، می کردند؛ هرکه رא אز قریش می قریش مزאحمت אیجاد میهای کاروאن
 نوشتند که ما אز قرאردאد) لیه و آلهصلی אهللا ع(آمدند و به رسول خدא  تنگشد که قریش به  چنین. کردند می

بصیر و  אبو ،در پی لغو אین بند. پوشی کردیم و به بازگردאندن آنها به مکه نیاز ندאریم אینها چشم خود دربارۀ
  ٤١٣.به مدینه بازگشتندهمرאهانش אز عیص 

  אهمیت صلح حدیبیه) ه

قریش موجودیت אسالم رא به رسمیت  ،אهمیت قرאر دאد صلح حدیبیه در آن אست که برאی نخستین بار
אما אینک אسالم رא به  ،آن زمان و با توجه به عملکرد پیشین، تمام تالش قریش نابودی אسالم بود تا. شناخت

 کنار گذאشتن د و خوאهانرک دאد אمضا میبود و با رهبری אسالم قرאر عنوאن یک حقیقت به رسمیت شناخته
که فقط به ظوאهر  بینانی کوتهאین یک پیروزی بزرگ برאی אسالم بود که אز دید . شد سال می دهجنگ به مدت 
و سیاستمدאرאن بزرگی אز قریش همچون خالد بن ولید   های برجسته، مخفی مانده بود، אما شخصیتتوجه دאشتند
 و شود زیاد میماند و אقتدאرش  אسالم پایدאر می ،بن عاص متوجه شدند که بعد אز אنعقاد صلح حدیبیه و عمرو

پیش אز فتح  ،ی آنکه بتوאنند در אسالم موقعیتی مناسب دאشته باشندبرא بنابرאین،. قریش رو به אنحطاط אست
آوردند و به אین ترتیب باعث تزلزل بیشتر   אسالم ند ورسید) صلی אهللا علیه و آله(خدمت رسول خدא به مکه 

  .قریش شدند

                                                 

تاریخ ؛ ۹۵ـ ۱۰۵، ص ۲ج  ،אلطبقات אلكبرى؛ ۴۳۳ـ  ۴۷۴، ص ۲، ج مغازى؛ ۳۲۱ـ  ۳۳۷، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه. ٤١٢
  .۶۲۰ـ ۶۳۸، ص ۲، جتاریخ طبرى؛ ۵۴، ص ۲، ج یعقوبى

  .۶۳۸، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۴۷۴، ص مغازى؛ ۳۳۷، ص אلسیرة אلنبویه. ٤١٣
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  و پادشاهان ممالک אطرאف به אسالمدعوت سرאن 

ترین و  אز سوی سرسخت) صلی אهللا علیه و آله(دא هنگامی که پیامبر خ ،پس אز אنعقاد صلح حدیبیه
دیگر به אسالم مناسب  کشورهای، فرصت رא برאی دعوت شدیعنی قریش آسوده خاطر  ،ترین دشمن خود אصلی
  .، آنها رא به אسالم دعوت کردهایی برאی پادشاهان و سرאن کشورهای אطرאف شتن نامهوبا نو دید 

هان אیرאن، روم، حبشه، عُمان، یَمامه  به پادشا) אهللا علیه و آله صلی(א های אرسالی رسول خد ترین نامه مهم
אی تعدאد آنها رא سیزده،  ؛ عدهאختالف אست) صلی אهللا علیه و آله(های رسول خدא  در تعدאد نامه. و یَمن بود

. کند میورد ذکر م ۲۶شته شده پیامبر رא وهای ن و یکی אز محققان معاصر تعدאد نامه אند چهارده نامه ذکر کرده
  .شده فرستاد ها رא به کشورهای ذکر  אلحجۀ سال ششم نامه در ذی) صلى אهللا علیه و آله(رسول خدא 

خسرو پرویز  ؛متفاوت بود) صلی אهللا علیه و آله(سرאن کشورها نسبت به دعوت رسول خدא عکس אلعمل 
رده و شکست خو אش های אولیهپیروزیز پس א ،پادشاه אیرאن که در جریان جنگهای طوالنی با אمپرאتوری روم

متن نامه . بر آشفت) صلی אهللا علیه و آله(تحمیلی رא אمضا کرده بود، אز محتوאی نامۀ پیامبر אکرم  قرאردאد صلح
  :چنین بود

به پرویز بزرگ אیرאن، אسالم بیاور تا رستگار ) صلی אهللا علیه و آله(אز محمد رسول אهللا 
دن کشور אیرאن به ه אز بین رفتن حکومت و پاره پاره شصورت گنا شوی و در غیر אین

  .گردن توست

خشمگین  ،نام مبارک خود رא مقدم بر אسم אو آورده بود) صلی אهللا علیه و آله(خسرو به ویژه אز آنکه پیامبر 
אما چون فرستادگان  ،رא دאشت) صلی אهللا علیه و آله(شد و نامه رא درید و قصد کشتن فرستادۀ رسول خدא 

صلی אهللا علیه (ولی به فرمانروאی אیرאنی یمن نامه نوشت که پیامبر  ،نظر کرد ، אز قتل אو صرفمصونیت دאشتند
  ٤١٤.رא دستگیر کند و به سوی אو بفرستد) و آله

 אنۀقیصر روم رسید که وی به شکر ،به هرאکلیوس) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא  אما هنگامی فرستادۀ
هرאکلیوس . مده بودپیاده אز قسطنطنیه به زیارت قدس آ به حالت و بر مبنای نذر خود پیروزی بر ساسانیان
آیا در אین منطقه که قرאر گرفت و کسانی رא فرستاد تا بینند ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر  تحت تأثیر نامۀ

بوسفیان رא یافتند که א ،אفرאد قیصر. אو بیشتر تحقیق کند אدعایکسانی אز قوم آن حضرت هستند تا پیرאمون 
سفیان در پاسخ به سؤאالت هرאکلیوس سعی کرد چهرۀ بدی אز با אینکه אبو. فلسطین آمده بود برאی تجارت به

پرسد،  אما وقتی هرאکلیوس אز وی خوאست، آنچه رא אو می ،برאی אو ترسیم کند) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא 
 به طور حتم ،گویی باشد گونه که تو می אگر אین مرد آن که گفتوس هرאکلی، چنین کردپاسخ دهد و אبوسفیان 

و אو رא به  مانع אو شدندאسالم بیاورد، אما بزرگان حکومت و کلیسا  که قیصر قصد دאشت .پیامبر خدא אست
  .گرفتن تاج و تخت تهدید کردند

آورد و فرزند خود رא برאی رא پذیرفت، אسالم ) صلی אهللا علیه و آله(پادشاه حبشه دعوت پیامبر  ،نجاشی
، אما کشتی حامل אو در فرستادو אعالم אسالم به سوی آن حضرت ) صلی אهللا علیه و آله(بیعت با پیغمبر خدא 

  .نرسید) صلی אهللا علیه و آله(دریای سرخ غرق شد و به پیامبر 
                                                 

نگاه کنید . (אین فرمان خسرو پرویز منجر به אسالم آوردن باذאن، حاکم אیرאنی یمن، و دیگر אیرאنیان مقیم آن سرزمین شد. ٤١٤
 .)به مبحث موقعیت سیاسی عرب پیش אز אسالم، در سخن אز سرزمین یمن



۱۹۸ 

Tarikh-a-b 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

رא هم ) صلی אهللا علیه و آله(א پیامبر خد پیامبر رא نپذیرفت، بلکه فرستادۀ  نه تنها نامۀ ،غَسّانی منطقۀحاکم 
  ٤١٥.کشت، که אین کار بر خالف عرف سیاسی آن زمان بود

  حوאدث و وقایع مهم سال هفتم هجرت

  غزوۀ خیبر

نضیر که توאنسته  ن بود که یهودیان فرאری بنیوقوع، אیאین غزوه در محرم سال هفتم אتفاق אفتاد و علت 
. قرאر دאده بودنددشمنی بر ضد אسالم  جدیدی برאین ناحیه رא پایگاه אی ،بودند حاکمیت خیبر رא در אختیار بگیرند

تصمیم گرفت پیش אز آنکه دشمن به سوی  ،شد موضوعאین  متوجه) صلی אهللا علیه و آله(خدא  وقتی رسول
 مسیر بین مدینه شکلیو به  ندمسلمانها رא بسیج کرد بنابرאین،. برאی سرکوبی آنها אقدאم کند ،مدینه حرکت کند

  .که دشمن متوجه نشد پیمودندو خیبر رא 

ها و بیرون  אز یهودیان رא در خود جای دאده بود و در کنار אین قلعه ،قلعه دهخیبر منطقۀ وسیعی بود که 
. شب بود ،هنگامی که سپاهیان אسالم به خیبر رسیدند. آنها قرאر دאشت کشاورزیها و زمینهای آنها نخلستان
 ؛رو شدند با سپاه אسالم روبه ،ها خارج شوند هودیهای کشاورز خوאستند אز قلعههنگامی که ی ،صبح روز بعد

ها  یهودیان אز فرאز قلعه ،در آغاز. ها بازگشتند و موضع دفاعی گرفتند زده به دאخل قلعه وحشت بنابرאین،
زאر الزم رא برאی چون مسلمانان אب. کردندمجروح  رא شماری אز آنها ومسلمانان رא هدف تیرهای خود قرאر دאدند 

 گیری یک یهودی و تأمینی آمد؛ אما با دست ها ندאشتند، فتح سخت و غیرممکن به نظر می درهم کوبیدن قلعه
ن با امسلممجاهدאن . نشان دאد انها رא به مسلمان که به وی برאی جانش دאده شد، אو رאه نفوذ به یکی אز قلعه

و با אستفاده אز  ، به دست آوردندتوאنستند غنایمی אز جمله منجنیق مدאفعان آن אز پا درآوردننفوذ به آن قلعه و 
) قَمُوص یا سُاللِم(قلعۀ אصلی  ؛ندنو فتح ک رא یکی بعد אز دیگری درهم کوبند های دیگر قلعه ،آن منجنیق

درهم  با منجنیق هاقلعه وَطیح پناه گرفته بودند و אستحکامات آن دربسیار مستحکم بود و אهالی خیبر در آن و 
لذא  ،کنندببزرگ رא خندق  ۀدر جنگ אحزאب آموخته بودند که دور قلع اننایهودیان אز تاکتیک مسلم. ریخته نشد

آنکه فتح אین  دلیلو به  ندאی אز آن אردو زده بود אسالم در فاصله یانسپاه. یابی به אین قلعه مشکل بود دست
 )صلی אهللا علیه و آله( پیامبر ؛ بنابرאین،بود یف شدنضعدر حال  اننامسلم روحیۀ ،رسید قلعه به نظر سخت می

  .قلعه فتح شود ،אساسی تا با یک حملۀقصد کرد 

  فتح قلعۀ بزرگ خیبر

و فرماندهی آن رא به אبوبکر دאد تا  سپاهی فرאهم کرد) هللا علیه و آلهصلی א( رسول خدא ،بنا به نقل تاریخ
אر یهود در אما مَرحَب خیبری پهلوאن نامد ،ی قلعه هجوم آوردאبوبکر به سو. به قلعه حمله و کار رא تمام کند

مرحب به قدری تنومند بود که پاهایش אز فرאز  .با هیکلی مهیب بیرون آمد ،غرق در سالح و آهن بود که  حالی
مرغ در آن تعبیه شده بود  خودی بر سر دאشت که جوאهری به אندאزۀ تخم شد و کاله یאسب به زمین کشیده م

אبوبکر نهایت تالش خود رא  ،نقل منابع אهل تسنن بر پایۀ. شد وحشت در دل حریف می موجبن سیما که אی

                                                 

  .۶۴۴، ص ۲، ج تاریخ طبرى؛ ۲۵۸، ص ۱، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۲۵۴، ص ۴، ج ة אلنبویهאلسیر. ٤١٥
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אبوبکر نتوאنست مقاومت کند و  ،אما به نقل منابع شیعی .مرحب برآید و عقب نشست אما نتوאنست אز پسِ ،کرد
ه نقل منابع אهل تسنن אو نیز ب .فرماندهی رא به عمر بن خطاب دאد) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر . بازگشت

אو هم با دیدن قدرت مرحب دچار  ،به نقل منابع شیعیولی  .نیامد ولی אز پس مرحب بر ،نهایت تالش رא کرد
 کرد وحدیث مشهور رאیَت رא بیان ) صلی אهللا علیه و آله(پس אز אین بود که پیغمبر . وאهمه شد و بازگشت

   :فرمود

هم که خدא و پیغمبر رא دوست دאرد و خدא و پیغمبر هم د فردא پرچم رא به دست کسی می
אی אست که فرאر در  کننده سر خوאهد شد؛ حملهفتح به دست אو می و אو رא دوست دאرند
  .کار אو وجود ندאرد

صلی (باعث شد سرאن אصحاب آرزو کنند که فردא پیامبر خدא ) صلی אهللا علیه و آله(אین سخن رسول خدא 
אما فردאی آن روز در میان  ،شوندبدهد و مصدאق سخن آن حضرت برچم رא به دست آنها پ) אهللا علیه و آله
  .رא فرאخوאند) علیه אلسالم(علی  אمیرאلمؤمنین، )صلی אهللا علیه و آله( رسول خدא ،حسرت همگان

علیه ( אمیرאلمؤمنینאز جمله  ؛هایی شده بودندلمانها دچار بیماریאستقرאر سپاه אسالم برخی אز مس در منطقۀ
علیه (، علی )صلی אهللا علیه و آله(وقتی پیغمبر . دید دאشت که چشمان مبارکش نمی یددر چشم) אلسالم

) صلی אهللا علیه و آله(نزد رسول خدא  ،دید که به درستی مقابل خود رא نمی  رא אحضار کرد، وی در حالی) لسالمא
پرچم و شمشیر رא به دست  گاه آن. رא شفا دאد) سالمعلیه אل( אمیرאلمؤمنین انچشم ،پیامبر با אعجاز אلهی. آمد

رحب خیبری که אز قلعه אصلی آمد و با مَ به طرف قلعۀ) علیه אلسالم(אمام . و אو رא مأمور فتح قلعه کرد وی دאد
 אمیرאلمؤمنین. در همان ضربات אول مرحب رא אز پا در آورد) علیه אلسالم(علی . رو شد بهرو ،بیرون آمده بود

جوאهری که بر אین خود و  אو رא شکافت و کالهאی بر سر אو وאرد کرد که سر تا دهان  ضربه) אلسالم علیه(
) علیه אلسالم(دو تن دیگر אز پهلوאنان یهود نیز به میدאن آمدند و به دست علی . دو نیم شد ،خود دאشت کاله
با یک فشار در ) علیه אلسالم( ؤمنینאمیرאلم .یهودیان به دאخل قلعه عقب نشستند و در رא بستند. شته شدندک

در אین هنگام بود که نیروهای تحت אمر אو . بر روی خندق قرאر دאد یبزرگ قلعه رא אز جا کند و به صورت پل
  .دشوאرد قلعه شدند و یهود مرعوب شده رא مغلوب کردند و قلعه فتح  با گذشتن אز روی پلو  ندرسید

در رא بردאشت و و دאخل خندق شد ) علیه אلسالم( אمیرאلمؤمنینقلعه، بعد אز فتح  ،به نقل منابع אهل تسنن
  :گوید یکی אز אصحاب می .چندین ذرع به پشت سر خود پرتاب کرد

دیگر به سرאغ در رفتیم و زور بازوی خود رא روی هم گذאشتیم تا  نفر من با هشت
  .جا کنیم، אما نتوאنستیم بتوאنیم آن رא جابه

خیبر فتح شد و یهود سرکوب و منکوب  ،)علیه אلسالم( אمیرאلمؤمنین علیאلهی  به אین ترتیب با قدرت
  ٤١٦.شدند

                                                 

محمدى رى  :ک.؛ ر۱۴۹، ص ۲، ج אلكامل فى אلتاریخ؛ ۱۳، ص ۳ج  ،تاریخ طبرى؛ ۳۴۹، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه. ٤١٦
  .به نقل אز منابع معتبر אهل سنت ۲۳۹، ص ۱، ج )علیه אلسالم(موسوعة אإلمام على شهرى، 
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  سرنوشت یهودیان خیبر

آمد، یهودیان  پس אز غلبه بر خیبر، نظر به אینکه אمالک و دאرאییهای یهود به تصرف مسلمانان درمی
صاف میان مسلمانان، دولت אسالمی و پیشنهاد کردند که آنها در אین زمینها کار کنند و درآمد آن با رعایت אن

مختار باشند که هرگاه אرאده فرمودند، آنها אز אین منطقه ) صلی אهللا علیه و آله(یهودیان تقسیم شود و پیامبر 
   .אین پیشنهاد رא پذیرفت) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . אخرאج شوند

  ٤١٧.کشته شدند نود و سه نفریان دیهو אز ند وبه شهادت رسید نفر ۲۸خیبر אز سپاه אسالم  ۀدر جریان غزو

  אز حبشه نبازگشت آخرین گروه مهاجرא

خدمت پیامبر به طالب و بازماندۀ مهاجرאن به حبشه،  ی خیبر و در همان منطقه، جعفر بن אبیزبعد אز پیرو
م فرستاده بود، אی که رسول خدא برאی دعوت نجاشی به אسال در همان نامه. رسیدند) صلی אهللا علیه و آله(خدא 

بودند با کشتی  نفرمسلمانان رא که شانزده  ، بازماندۀنجاشی. אز وی خوאست تا مسلمانان رא به سوی אو بازگردאند
به خیبر رفته ) صلی אهللا علیه و آله(شنیدند که پیامبر خدא  ،وقتی به مدینه رسیدند آنها. فرستادبه سوی پیامبر 

وאرد شدند که ) صلی אهللا علیه و آله(اندند و هنگامی بر رسول خدא خود رא به خیبر رس بنابرאین، ؛אست
אی بود  طالب به گونه شأن و شخصیت جعفر بن אبی. ندخیبر رא فتح کرده بود) علیه אلسالم(علی  אمیرאلمؤمنین

  :ندفرمود) صلی אهللا علیه و آله(که پیامبر خدא 

دست علی، یا بازگشت جعفر אز  فتح خیبر به ،دאنم אز کدאم حادثه بیشتر شاد باشم نمی
  ٤١٨.حبشه

  صلح فدک

کرد که پیش  به شکلی برخوردشدۀ خیبر  با یهودیان مغلوب) صلی אهللا علیه و آله(پس אز آنکه پیامبر אکرم 
) صلی אهللا علیه و آله( رسول خدאهیئتی رא نزد  ،بردند یهودیان فدک که در بیم و אمید به سر می ،אز אین ذکر شد
روאیات مختلفى پیرאمون صلح میان . رفتار کند شیوهز آن حضرت خوאستند تا با آنها هم به همان فرستادند و א
و یهودیان فدک وجود دאرد، אما روאیت صحیح آن אست كه قرאر صلح به אین ) صلى אهللا علیه و آله(رسول خدא 

  .باشد) אهللا علیه و آله صلى(شکل بود كه نیمى אز سرزمینهاى فدک אز یهودیان و نیمى دیگر אز رسول خدא 

به אین ترتیب، فدک بدون جنگ در حاکمیت אسالم در آمد و چون هیچ سپاهی אز مسلمانان به فدک 
نرفته و برאی به دست آوردن آن شمشیری نزده و אسبی نتاخته بودند، آنچه אز یهودِ فدک به حکومت אسالمی 

فدک ) صلی אهللا علیه و آله(سال بعد پیامبر  یک  ٤١٩.یدرس) صلی אهللا علیه و آله(تمامی به رسول خدא رسید، به 
  .بخشید) سالم אهللا علیها(خود حضرت زهرא  رא به دختر

                                                 

، تاریخ یعقوبى؛ ۱۰۶ـ  ۱۱۴، ص ۱، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۴۸۱ـ  ۵۳۴، ص ۲، ج مغازى ؛۳۴۲ـ  ۳۶۶، ص אلسیرة אلنبویه. ٤١٧
 .۱۹و  ۹ـ  ۱۶، ص ۳، ج تاریخ طبرى؛ ۵۶، ص ۲  ج

  .۳۴۲، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۵۲۱، ص ۲، ج مغازى؛ ۳، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤١٨

  .۵۳۸ص  ،مغازى؛ ۳۶۸، ص ۳، ج אلسیرة אلنبویه .٤١٩
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  غزوۀ وאدِی אلْقُریٰ

پیامبر . های بسیار بود نشین میان یثرب، خیبر و تَیماء، و مرکب אز قریه אی یهودی وאدی אلقری، منطقه
به سوی وאدی אلقری حرکت کرد و آنها رא به אسالم دعوت  ،خیبرپس אز فرאغت אز فتح ) אهللا علیه و آله صلی(

با آنها ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא  ،به ناچار. جنگ شدند تند و آمادۀنپذیرفآنها دعوت אسالم رא אما  ،کردند
אنصاری به جانه ، زُبیر و אبودُ)علیه אلسالم(علی سه تن אز دالورאن آنها توسط אمیرאلمؤمنین . وאرد جنگ شد

بر آنها منت ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . هالکت رسیدند و در طی جنگ یازده کشته دאدند تا تسلیم شدند
  .کردگذאشت و אجازه دאد تا بر אرאضی خود باقی بمانند و با همان شرאیط خیبر با آنها صلح 

  )قضیّه(  אلقضاء ةمرعُ

قصد عمره ) صلی אهللا علیه و آله(هجری، پیامبر خدא  אلقعدۀ سال ششم گونه که گفته شد، در ذی همان
مطابق قرאر دאد صلح . کرد، אما با ممانعت مشرکان موאجه گردید که منجر به אنعقاد قرאردאد صلح حدیبیه شد

و مسلمانان مجاز بودند که هر سال برאی زیارت خانۀ خدא به مکه بیایند و ) صلی אهللا علیه و آله(حدیبیه، پیامبر 
صلی אهللا علیه و (אلقعدۀ سال هفتم، رسول خدא  به همین منظور در ذی. هم سه روز شهر رא تخلیه کند قریش
אز مدینه حرکت و در همان  ،همرאه אو آمده بودند به אی که سال گذشته عمره کرد و با همان عده قصد) آله
مکه  به ،نع آنها شده بودندنیت کرد و در همان ماهی که دشمن ما ،عمره אنجام نشد پیشאی که سال  نقطه
و אصحاب وאرد ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر . مشرکان طبق قرאردאد شهر رא تخلیه کرده بودند ؛شدندوאرد 

پس אز سه روز مشرکان به مسلمانان پیام . شدند و بعد אز طوאف، بالل بر فرאز کعبه אذאن گفت مسجد אلحرאم
به به همرאه مسلمانان پس אز אنجام عمره خود ) صلی אهللا علیه و آله( رسول خدא. دאدند تا شهر رא تخلیه کنند

  .ندسوی مدینه بازگشت

صلی אهللا علیه و (پیامبر خدא  دوبارهچون در سال قبل عمرۀ آن حضرت אنجام نشده بود و در همان نقطه 
سال گذشته باید به جا אی که در  یعنی قضای عمره ؛گفته شد ءאلقضا ةبه אین زیارت، عمر ،نیت عمره کرد) آله

  ٤٢٠.شد آورده می

                                                 

، ۳، ج تاریخ طبرى؛ ۱۲۰ـ  ۱۲۳، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۵۵۷ـ  ۵۶۵، ص مغازى؛ ۱۲، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٢٠
  .۲۳ـ  ۲۶  ص
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 אهدאف درس
 انان؛مسلم ۀقبل ىسازى سال هشتم و آزאدترین حوאدث و رویدאدها مهم 
  .در برخورد با دشمنان مختلف) صلى אهللا علیه و آله(سیرۀ پیامبر  

  )هصلی אهللا علیه و آل(حوאدث و وقایع مهم سال هشتم هجرت نبی אکرم 

  سریۀ موته

نمایندگانی رא برאی دعوت سرאن ) صلی אهللا علیه و آله(در سال هفتم هجری وقتی که پیامبر אکرم 
به سوی پادشاه بُصریٰ در حکومت غَسّانی تحت  یر אَزْدی رאحارث بن عُمَکشورهای אطرאف به אسالم فرستاد، 

. حبِیل بن عَمرو غَسّانی אو رא به شهادت رساندאما حاکم אین منطقه به نام شُرَ. حاکمیت אمپرאتور روم فرستاد
های رؤسای کشورهای دیگر، خالف عُرف سیاسی آن زمان بود و آنها مصونیت دאشتند،  چون کشتن فرستاده

אز אین موضوع نارאحت شدند و سپاهی سه هزאر نفری رא به אنتقام کشتن אو به ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 
، جعفر )علیه אلسّالم(طبق نقل شیعه و حدیثی אز אمام صادق . عوאمل אین جنایت بسیج کردندسوی אین دولت و 

رسول خدא . تعیین شد) صلی אهللا علیه و آله(طالب به عنوאن فرماندۀ אول אین سپاه אز سوی رسول خدא  بن אبی
رثه فرمانده אست و در صورت אی אتفاق אفتاد، زید بن حا فرمود چنانچه برאی אو حادثه) صلی אهللا علیه و آله(

 אما در عموم منابع אهل تسنن آمده אست که ٤٢١.אی برאی زید، عبدאهللا بن رَوאحه فرمانده خوאهد بود وقوع حادثه
طالب، فرمانده دوم و عبدאهللا بن روאحه فرمانده  فرماندهی אول رא زید بن حارثه، به عهده دאشت و جعفر بن אبی

  .سوم بوده אست

رسید؛ مسلمانان متوجه  منطقۀ مَعانאی در خاک אمپرאتوری روم در  کت کرد تا به ناحیهسپاه אسالم حر
شدند که אمپرאتوری روم پس אز آگاهی אز حرکت آنان، نیروی یکصد هزאر نفری فرאهم کرده و אز قبایل عرب 

و אمکانات با مسلمانان تابع خود هم حدود یکصد هزאر نفر برאی مقابله با مسلمانان آماده کرده که אز نظر تعدאد 
مستقر شده بودند، با هم مشورت کردند که آیا با  بَلْقاءאی به نام  مسلمانان که در ناحیه. قابل مقایسه نیستند

چون تا مدینه، فاصلۀ زیادی دאشتند و . אین وضع אز مدینه کمک بخوאهند و برگردند، و یا مقاومت و مقابله کنند
 بن روאحه با سرودن אشعاری آنان رא تشویق کرد و گفت که شهادت در אنتظار אمکان کمک گرفتن نبود، عبدאهللا

  .شما אست، بمانید که باید با شوق شهادت، به شرف بزرگ نایل شویم

. در آن حوאلی تغییر مکان دאدند و با دشمن وאرد جنگ شدند موتهאی به نام  پس אز آن، مسلمانان به ناحیه
אو אز אسب خود پیاده شد و . جنگید پرچم אسالم رא در دست دאشت، با دشمن میکه  طالب در حالی جعفر بن אبی

در حین جنگ، دست رאست אو رא قطع کردند؛ . جنگید آن رא پی کرد و در حال خوאندن אشعاری حماسی، می
گاه پرچم אسالم رא با بازوאنش نگاه دאشت تا  آن. جعفر پرچم رא به دست چپ گرفت؛ آن دست هم قطع شد

  .که אو رא به شهادت رساندند؛ به روאیتی یکی אز رومیان אو رא به دو نیم کردאین

                                                 

 .۶۴به نقل אز אعالم אلورى، ص  ۵۳۹، ص تاریخ پیامبر אسالم. ٤٢١
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عبدאهللا بن . در پی شهادت جعفر، زید بن حارثه فرماندهی رא به عهده گرفت و אو هم به شهادت رسید
ن به אی. روאحه سومین فرمانده نیز در حال خوאندن אشعاری در تشویق و ترغیب مسلمانان به جهاد، شهید شد

تعیین کرده بود، شهید شدند و سپاه אسالم ) صلی אهللا علیه و آله(אی رא که رسول خدא  ترتیب هر سه فرمانده
زیرא אفتادن پرچم بر زمین نشان شکست و אضمحالل (بدون فرمانده ماند و چون پرچم نباید بر زمین می אفتاد 

کسی پرچم رא אز من بگیرد و سپاه «: و فریاد زد، یکی אز אصحاب به نام ثابت بن אرقم آن رא بردאشت )سپاه بود
در پی آن خالد بن . »من توאن فرماندهی ندאرم«: گفت» .خودت فرمانده باش«: به אو گفتند. »رא فرماندهی کند

ولید که مسلمان شده بود و در אین سریه حضور دאشت، پرچم رא به دست گرفت و با مشکالت بسیار توאنست 
  .بنشاند و به سوی مدینه بازگردאندسپاه رא אز موته عقب 

برخی אز محققان . طور که در منابع آمده אست، هفده نفر אز مسلمانان به شهادت رسیدند در אین جنگ آن
אند که در رقم دشمن אغرאق شده אست و دویست هزאر نیرو אز روم و אعرאب تابع آنها پذیرفتنی  معاصر گفته

آن אندאزه باشد، پذیرش فقط هفده نفر شهید قبول نکردنی به نظر  אز سوی دیگر אگر شمار دشمن به. نیست
  .رسد می

אز طریق وحی אز موقعیت ) صلی אهللا علیه و آله(گشت، رسول خدא  زمانى كه سپاه به سوی مدینه باز می
 به رو به אصحاب خود فرمود تا سپاه אسالم و ضربت خوردن آنها و شهادت فرماندهان آن آگاه شده بود؛ אز אین 

پاشیدند و  هنگامی که مردم با آنها برخورد کردند، برخی به آنها خاک می. אستقبال مجاهدאن אسالم بیرون بروند
אز آنها حمایت کرد و ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . کردند به سبب گریختن אز جنگ، آنها رא سرزنش می
  ٤٢٢.بودندکنندگان  فرمود که אگر موقعیت جنگ فرאهم بود، آنها حمله

  .به אین ترتیب نخستین رویارویی مستقیم אسالم با אمپرאتوری روم به شکست مسلمانان منجر شد

  ذאتُ אلسّالسل سریۀ

طبق نقل منابع . אی کامالً متفاوت با منابع شیعی آمده אست در منابع אهل تسنن دאستان אین سریه به گونه
صلی אهللا علیه و (حمله به مدینه رא دאشتند که پیغمبر אکرم אی به نام قُضاعه، قصد  אهل تسنن، گروهی אز قبیله

אبوبکر به سوی آن منطقه . برאی مقابله با آنها سپاهی رא فرאهم کرد و فرماندهی آن رא به אبوبکر سپرد) آله
  .بود ٤٢٣گاهی به نام ذאُت אلسّالسل در پشت وאدی אلقُری و با فاصلۀ ده روز אز مدینه کرد که آبحرکت 

 .به آنجا رسیدند، در کمین دشمن אفتادند و אبوبکر با دאدن تعدאدی تلفات به مدینه عقب نشست که همین
مجددאً سپاه رא سازماندهی کرد و فرماندهی آن رא به عمر بن خطاب دאد אما אو ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

) صلی אهللا علیه و آله(مبر אکرم بار سوم پیغ. هم به کمین دشمن אفتاد و با دאدن شماری تلفات، عقب نشست
אو وאرد . فرماندهی رא به عمرو بن عاص دאد که به تازگی אسالم آورده و شخصیت قوی سیاسی ـ نظامی بود

                                                 

تاریخ ؛ ۱۲۸ـ ۱۳۰، ص ۱، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۵۷۶ـ  ۵۸۶، ص ۲، ج مغازى؛ ۱۵ـ ۳۰، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٢٢
  .۶۵، ص ۲، ج یعقوبى

 .۱۳۱، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى. ٤٢٣
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عمل شد و توאنست دشمن رא شکست دهد و بر منطقه دست پیدא کند و با غنایمی که ناچیز بود، به مدینه 
  ٤٢٤.بازگردد

عمرو بن عاص هم شکست خورد و نتوאنست אز عهدۀ אین مأموریت  אما در منابع شیعی آمده אست که
در مرحلۀ بعد فرماندهی رא به אبوعُبیدۀ جرّאح و ) صلی אهللا علیه و آله(برآید و به روאیت دیگری، رسول خدא 

  .سپس به یکی دیگر אز אصحاب دאد و آنها هم نتوאنستند بر دشمن پیروز شوند

رא به فرماندهی سپاه אسالم منصوب کرد و فرماندهان ) علیه אلسالم( در مرحلۀ آخر، אمیرאلمؤمنین علی
  گذشته یعنی אبوبکر، عمر، عمرو بن عاص، خالد بن ولید و אبوعبیدۀ جرאح رא به عنوאن سربازאن علی 

با אطالعاتی که אز منطقه و موقعیت אستقرאر دشمن ) علیه אلسالم(حضرت علی . همرאه אو فرستاد) علیه אلسالم(
شد تا به منطقه אستقرאر دشمن رسیدند و آنها هم  کرد و روزها پنهان می ها حرکت می دست آورده بود، شب به

گاهان پس אز אقامۀ  به سپاهیان خود فرمود که صبح) علیه אلسالم(אمام علی . متوجه حضور سپاه אسالم نشدند
ها و سر و  دشمنان אز صدאی سمّ אسب بامدאدאن، ناگهان. ور شوید نماز با فرمان אیشان به سوی دشمن حمله

ه سوی آنان گروهی سوאر ب که אند و دیدند هجوم قرאر گرفتهصدא و تکبیر مسلمانان متوجه شدند که مورد 
بنابرאین رعبی شدید در دل دشمنان אیجاد  ٤٢٥.های آتش برخاسته אست های آنها جرقه آیند که אز سم אسب می
تعدאدی אز آنها که سالح برگرفتند، با سرعت عمل . کامالً آمادۀ رزم کنند אی که نتوאنستند خود رא به گونه شد

 אز پا در آمدند و آن حضرت موفق شد با کشتن ده یا دوאزده نفر، بقیه رא به) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی 
نوز بخشی אز جنگ رא با אین سرعت خاتمه دאد، ه) علیه אلسالم(هنگامی که אمیرאلمؤمنین علی . אسارت درآورد

علیه (جایی که אین دشمنان، אفرאد جسور و خطرناکی بودند، حضرت علی  אز آن. سپاه به دشمن نرسیده بودند
אین سریه،  ، بهאز אین رو دستور دאد تا آنها رא زنجیروאر به هم بستند و به سوی مدینه حرکت دאدند؛) אلسالم

  ٤٢٦.گویند می» ذאتُ אلسّالسل«

در حال אقامۀ نماز صبح بود که جبرئیل نازل شد و مژدۀ پیروزی علی ) لیه و آلهصلی אهللا ع(رسول خدא 
 ٤٢٧.و نزدیک شدن אو به مدینه رא دאد؛ و در تجلیل אز آن پیروزی، سورۀ عادیات رא نازل کرد) علیه אلسالم(

                                                 

تاریخ ؛ ۱۳۱، ص ۱، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۵۸۶ـ ۵۹۰، ص ۲، ج مغازى؛ ۲۷۲ـ ۲۷۴، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٢٤
 .۳۲، ص ۳، ج تاریخ طبرى؛ ۷۵، ص ۲، ج یعقوبى

) علیه אلسالم(ها نعلهای آهنی دאشتند و אمیرאلمؤمنین علی  نگالخی بود و אسبها آن بود که چون منطقه س علت אین جرقه. ٤٢٥
אز سوی . شد ها و نعل آنها با سنگها جرقه אیجاد می ها رא با سرعت بتازאنند؛ אز برخورد سم אسب نیز دستور دאده بود که אسب

 .آمد های آتش به چشم می دیگر چون هوא تاریک و روشن بود، جرقه

گاهى در سرزمین جذאم بوده אست كه به همین سبب אین غزوه رא ذאتُ  ع אهل تسنن آمده אست كه سالسل، آبدر مناب. ٤٢٦
كه طبرسى ) علیه אلسّالم(אما در حدیث אمام صادق ). אسحاق به نقل אز אبن ۲۳۶، ص ۳، ج معجم אلبلدאن(אند  אلسّالسل نامیده

אسیرאن رא چنان شانه به ) علیه אلسّالم(وه به سبب آنكه حضرت على אند، אین غز و فیض كاشانى אز قول آن حضرت نقل كرده
  .אند، ذאتُ אلسّالسل نامیده شده אست بسته شده) سالسل(هم بست كه گویى به زنجیر 

 كه با ىیسوگند به مادیانها ﴾هِ جَمْعاًفَوَسَطْنَ بِ *فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً* فَالْمُغِیرَאتِ صُبْحاً* فَالْمُورِیَاتِ قَدْحاً* وَ אلْعَادِیَاتِ ضَبْحاً﴿. ٤٢٧
، گَردى بر ]یورش[و با آن  و صبحگاهان هجوم آرند، هانند،همى جَ] אز سنگ[خود برق ] هاى[ و با سّم مهمه تازאنند،ه

  .۱ـ  ۵/ عادیات. ، در دلِ گروهى در آیند]هجوم[و بدאن  אنگیزند،
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آن سوره سؤאل  پس אز نماز، مردم אز. در همان نماز אین سوره رא تالوت کرد) صلی אهللا علیه و آله(خدא  رسول
  :فرمود) صلی אهللا علیه و آله(کردند؛ پیغمبر 

אین سوره هم אکنون در تجلیل אز علی و پیروزی אو نازل شد و אینک אو به مدینه نزدیک 
  .شود، برאی אستقبال אز אو حرکت کنید می

لمؤمنین علی و אصحاب אو אز مدینه بیرون آمدند، در حالی که אمیرא) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא 
אز دور دید که ) علیه אلسالم( علی. شدند با سپاه خود و אسیرאن و غنایم به مدینه نزدیک می) אلسالم علیه(

آید؛ پس، אز אسب پیاده شد، جلو رفت و سالم کرد و  پیاده به אستقبال אو می) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم 
אو رא در آغوش گرفت و ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . وسیدرא ب) صلی אهللا علیه و آله(دست پیغمبر خدא 

گاه אز سپاهیان אو سؤאل کرد که فرماندۀ خود علی رא چگونه دیدید؟ تعدאدی אز  آن. אش رא تبریک گفت پیروزی
آن سرشناسان و אحتماالً همانهایی که قبالً فرماندهی رא بر عهده دאشتند، گفتند که علی خوب بود و ما فقط 

אو در نمازها «: گفتند» چه عیبی دאرد؟«: پرسیدند) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . یک عیب در אو سرאغ دאریم
یعنی . دאنیم که فرماندهان نظامی در عهد پیامبر، אمام جماعت نیز بودند ، می»!خوאند فقط سورۀ توحید می

) علیه אلسالم(אز علی ) صلی אهللا علیه و آله(مبر پیا. کردند نیروهای تحت אمر باید نمازشان رא به אو אقتدא می
» .برאی אینکه אین سوره رא بسیار دوست دאرم«: عرض کرد» خوאندی؟ برאی چه אین سوره رא می«: پرسیدند

אی در تجلیل אز  سپس جمله» .خدא هم تو رא بسیار دوست دאرد«: فرمودند) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم 
  :آن حضرت فرمود. نظیر אست فرمود که بسیار عمیق و بی )علیه אلسالم(علی 

به אنحرאف ) علیه אلسالم(אگر خوف ندאشتم که אمت من پس אز من، مانند אمت عیسی 
گفتم که بر مؤمنان عبور نکنی مگر אینکه خاک پای  کشیده شود، کالمی در شأن تو می

  .تو رא به عنوאن تبرک به دیدگان خود بکشند

אین پیروزی عظیم رא آفرید و در تجلیل אز ) علیه אلسالم(طبق نقل شیعه אمیرאلمؤمنین علی به אین ترتیب، 
  ٤٢٨.אیشان و فرماندهی אو سورۀ عادیات نازل شد

  غزوۀ فتح مکه

صلی אهللا علیه و (ترین حوאدث دورאن رسالت پیغمبر אکرم  ترین وאقعۀ سال هشتم هجری و אز مهم مهم
  .غزوۀ فتح مکه אست) آله

بکر  ی که پیامبر در حدیبیه، پیمان صلح با مشرکان رא אمضا کرد، قبیلۀ خزאعه با אسالم، و قبیلۀ بنیهنگام
در سال هشتم بین قبیلۀ بنی بَکر متحد قریش، با خزאعۀ متحد אسالم، درگیری وאقع . پیمان شدند با قریش، هم

چون آنها به تنهایى . ا وאرد جنگ شدندبکر به אین درگیری رאضی نبودند و بخشی אز آنه شد که אلبته همۀ بنی
אی که میان قریش و خزאعه وجود دאشت، به سرאغ سرאن قریش رفتند و  حریف خزאعه نبودند و با توجه به کینه
قریش آگاهانه یا ناآگاهانه پیمان صلح حدیبیه رא نادیده گرفت و به . אز آنها بر ضد خزאعه کمک خوאستند

در پی אین حادثه، گروهی אز . אز آنها رא که به حرم پناه آورده بودند، کشتند خزאعیها حمله برد و حتی برخی

                                                 

، ه ۱۴۰۸، چاپ دوم، دאر אلمعرفه، بیروت، مجمع אلبیانى طبرسى، ؛ אبوعل۱۵۰ـ  ۱۵۴و  ۱۰۱ـ  ۱۰۴، ص ۱، ج אرشاد مفید. ٤٢٨
  .۳۶۱ـ  ۳۶۵، ص ۵، ج ه۱۴۰۲، چاپ دوم، مؤسسة אالعلمى، بیروت، تفسیر אلصافى؛ فیض كاشانى،  ۸۰۲، ص ۱۰  ج
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آمدند و خوאهان کمک و مقابله با قریش که پیمان ) صلی אهللا علیه و آله(بزرگان خزאعه به مدینه خدمت پیغمبر 
ادن אفرאدی برאی هم پس אز فرست) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא . صلح حدیبیه رא نقض کرده بودند، شدند

  .بررسی אمر، و مشخص شدن نقض پیمان توسط قریش و خیانت آنها، فرمان آماده باش دאدند

شد  پس אز אنعقاد پیمان صلح حدیبیه روز به روز بر אقتدאر אسالم و دאمنۀ قلمرو حکومت אسالمی אفزوده می
. ترین مکان مسلمانان بود م و مقدسگاه אسال در پی آزאدسازی مکه قبله) صلی אهللا علیه و آله(و رسول خدא 

 אی برאی آزאدسازی مکه بنابرאین، אقدאم قریش مستمسک خوبی برאی آن حضرت شد تا אین موضوع رא بهانه
گونه که  אز سوی دیگر אقتدאر و شأن قریش پس אز صلح حدیبیه رو به אنحطاط گذאشته بود و همان. قرאر دهد

  .های سرشناس نظامی ـ سیاسی آن نیز אسالم آورده بودند یش و چهرهאی אز بزرگان قر قبالً گفته شد، عده

  نمایى سپاه אسالم قدرت

. فرمان دאد تا مسلمانان آماده جهاد شوند، אما مقصد رא אعالم نکرد) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
گیری אز حمله אبوسفیان به عنوאن فرماندۀ نظامی قریش که אز قصد آن حضرت با خبر شده بود، برאی جلو
با ) علیه אلسالم(مسلمانان به مکه با مشکالت فرאوאن خود رא به مدینه رساند و אز طریق אمیرאلمؤمنین علی 

אما . بندی قریش به پیمان حدیبیه بسیار تأکید کرد مالقات کرد و بر پای) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא 
אد و به سبب نقض پیمان، آن رא ملغی אعالم دאشت و به سوی جوאب אو رא ند) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

  .مکه حرکت کرد

، ده هزאر نیرو فرאهم کرد که سهم אنصار، با چهار هزאر نفر بیش אز همه )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
مجاهدאن אسالم به سوی مکه حرکت کردند و به فرمان . دאشت) سوאره نظام(אسب  ۱۲۵۰سپاه אسالم . بود

شب هنگام אین سپاه در ده هزאر نقطه . مستقر شدند مَرُّ אلظَّهْرאنאی به نام  در ناحیه) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 
دאد، به אردوی سپاه  אبوسفیان که آخرین تالش خود برאی جلوگیری אز فتح مکه رא אنجام می. آتش برאفروختند

سابقه دوستی با عباس عموی پیغمبر دאشت که אندکی  אو. אسالم آمد و با دیدن عظمت אین سپاه مرعوب گشت
אبوسفیان به . به سوی مکه، به مدینه مهاجرت کرده بود) صلی אهللا علیه و آله(قبل אز حرکت پیغمبر אکرم 

عباس متوسل شد؛ عباس به אو گفت که تنها رאه نجات אو آن אست که پیش אز فتح مکه אسالم بیاورد؛ و אو رא 
  .کرد به אین אمر ترغیب

صلی אهللا (رسول خدא . آمدند) صلی אهللا علیه و آله(فردאی آن روز אبوسفیان و عباس به حضور رسول خدא 
پدر و «: אبوسفیان گفت» دאنی که خدאیی جز خدאی یگانه وجود ندאرد؟ آیا هنوز نمی«: به אو فرمود) علیه و آله

صلی אهللا علیه (سپس پیامبر אکرم » .رسید من می אگر جز خدאوند خدאی دیگری بود که به دאد! مادرم به قربانت
باره هنوز  پدر و مادرم به فدאی شما در אین«: אبوسفیان گفت» دאنی؟ آیا هنوز مرא پیغمبر خدא نمی«: فرمود) و آله

אسالم بیاور و پیش אز آن که گردنت رא بزنند به یگانگی ! وאی بر تو: عباس به אو گفت» .تردیدی باقی אست
گاه رسول  آن. אبوسفیان، شهادتین رא بر زبان جاری کرد. אعترאف کن) صلی אهللا علیه و آله(الت محمد خدא و رس

پس אز فتح مکه، هر کس به «: به خوאهش عباس برאی אو אمتیاز قائل شد و فرمود) صلی אهللا علیه و آله(خدא 
  .»خانۀ אبوسفیان رود در אمان אست

دאر تا عبور سپاه  عباس فرمود که אبوسفیان رא در تنگنای دره نگهبه ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
رژۀ با شکوهی رא ترتیب ) صلی אهللا علیه و آله(سپاه عظیم ده هزאر نفری رسول خدא . אسالم رא مشاهده کند

که به مکه بازگشت، مردم رא אز مخالفت و مقاومت و سرسختی برحذر  دאدند که אبوسفیان مرعوب شد و زمانی
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من درآیید، یا در خانه خود  به خانۀ «: رא אبالغ کرد و گفت) صلی אهللا علیه و آله(ت و دستور אمان پیغمبر دאش
  ».بمانید و درها رא ببندید، و یا به مسجد אلحرאم بروید تا در אمان بمانید

  ورود سپاه אسالم به مكه

کرد و אز سه ناحیه وאرد مکه شدند؛ سپاه אسالم رא به سه قسمت تقسیم ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
فرماندهی یک قسمت אز سپاه אسالم با خالد بن ولید بود که אز پایین مکه به شهر در آمد و با گروهی אز 

 نفر אز ۲۴یا  ۱۲در אین درگیری دو نفر אز مسلمانان به شهادت رسیدند و به روאیتی . مشرکین درگیر شد
  .سری بین אسالم و قریش وאقع نشدمشرکان نیز کشته شدند، אما جنگی سرא

پرچم ) صلی אهللا علیه و آله(پیشاپیش پیامبر ) علیه אلسالم(که אمیرאلمؤمنین علی  سپاه אسالم در حالی
با אقتدאر وאرد مکه شد؛ سوאره ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . کرد؛ به مکه نزدیک شد אصلی سپاه رא حمل می

 אمون کعبه رא در هم شکست؛ سپس فرمان دאد تا کلیددאر کعبه حاضر شود و درکعبه رא طوאف کرد و بتهای پیر

جَاءَ ﴿: فرمود آن حضرت وאرد کعبه شد و بتهای درون کعبه رא در هم شکست در حالی که می. کعبه رא بگشایند

 در برאبر مردم در کنار دیوאر کعبه گاه אز کعبه بیرون آمد و آن ٤٢٩﴾אلْحَقُّ وَ زَهَقَ אلْبَاطِلُ إِنَّ אلْبَاطِلَ كانَ زَهُوقاً
پا به دوش من بگذאر و بر فرאز کعبه برو و بتهای بام «: فرمود) علیه אلسالم(قرאر گرفت و به אمیرאلمؤمنین علی 

 .باالی کعبه رفت و بتهای روی کعبه رא در هم شکست) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی » .٤٣٠کعبه رא بشكن
אز همان رאهی که باال رفته پائین بیاید، אما ) علیه אلسالم(جا منتظر بود تا علی  همانهر چند پیامبر کماکان در 

صلی אهللا علیه و (خود رא אز باالی کعبه به پائین پرتاب کرد و در پاسخ پیغمبر ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی 
 شرم دאشتم که دو بار بر«: که فرمود من همچنان منتظر بودم؛ چرא پا بر دوش من نگذאشتی؟ عرض کرد) آله

فرمود من جبرئیل و میکائیل رא دیدم ) صلی אهللا علیه و آله(طبق روאیات شیعه رسول خدא » .دوش شما پا نهم
  .که زیر دستان تو رא گرفتند و אز بام کعبه پائین آوردند

 ه هرکس به درونفرمان دאد تا ندא در دهند ک) صلی אهللا علیه و آله(بعد אز شکستن بتها، پیغمبر خدא 
 های خود برود و در رא ببندد، کسانی که درون مسجد אلحرאم قرאر گیرند و آنهایی که به خانۀ אبوسفیان پناه خانه

بروید که « :فرمود ،אز אین سخن پس. به אین ترتیب אقتدאر אسالم به نمایش گذאشته شد. برند، در אمان هستند
یعنی کسانی که به سبب آن  ،فتندگرنام  طُلَقاءمکه در لسان پیغمبر אهل  אز אین رو، ».شما آزאد شدگان هستید

  .مبر و به برکت אسالم אز مرگ نجات یافتند و آزאد شدندتحق مرگ بودند ولی به لطف پیامس ،אقدאمات

پیشاپیش، تعدאدى אز مشرکان رא به אعدאم محکوم کرده بود و بعضی אز ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
אسالم آوردن، آزאدی و نجات خود رא خریدند، אما بعضی که سوאبق بسیار بدی در دشمنی با אسالم دאشتند آنها با 

  ٤٣١.و با سرودن אشعار و یا אقدאم به قتل مسلمانان، جنایاتی رא مرتکب شده بودند، אعدאم شدند
                                                 

  )۸۱/ אسرאء( .آرى، باطل هموאره نابود شدنى אست. حقّ آمد و باطل نابود شد. ٤٢٩

با אین אقدאم به تمام אصحاب خود و به همۀ پیروאن خویش در طول تاریخ پیام )  علیه و آلهصلی אهللا(در حقیقت رسول خدא . ٤٣٠
ترین شخص به رسول خدא  ورאی همۀ مسلمانان אست و אو نه تنها نزدیک) علیه אلسالم(دهد که شأن و منزلت علی  می

  .باشد اص دאرد، میאست، بلکه شریک אوאمر رسالت אو و آنچه به אو אختص) אهللا علیه و آله صلی(

تاریخ  ؛۵۸ـ  ۶۰، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى؛ ۱۳۴ـ  ۱۴۵، ص ۱، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۳۱ـ  ۶۳، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٣١
  .۳۸ـ  ۶۱، ص ۳، ج طبرى
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ستن بتهای قبایل אی אز אصحاب رא مأمور شک عده) صلی אهللا علیه و آله(پس אز فتح مکه، پیغمبر אکرم 
 سُوאععُزَّى و   به אین ترتیب بت. پرستیدند، کردند אطرאف و به خصوص بتهای بزرگی که بسیاری אز אعرאب می

 مسلمان مکه برאی אنهدאم אز سرאنِ تازه) صلی אهللا علیه و آله(جالب אینجا אست که پیغمبر . در هم شکسته شدند
  ٤٣٢.אین بتها אستفاده کرد

  دسریۀ خالد بن ولی

نفر  ۳۵۰خالد بن ولید رא با ) صلی אهللا علیه و آله(در ماه شوאل سال هشتم، پس אز فتح مکه، پیغمبر אکرم 
برאی دعوت  مُدلِج سُلَیم و بنی אز قبایل بنی شماریאز مسلمانان، مرکب אز گروهی مهاجر و אنصار و همچنین 

رسید،  جَذیمه قتی که به سرزمین قبیلۀ بنیخالد بن ولید و. قبایل جنوب مکه و سرزمین تِهامه אعزאم دאشت
אیم و مسجد دאریم و به אحکام  آنها אعالم دאشتند که ما پیش אز אین مسلمانان شده. אسالم رא بر آنها عرضه کرد

جذیمه، عموی  چون در جاهلیت بین بخشی אز قریش و אین قبیله אختالفاتی بود و بنی. بند هستیم אسالمی پای
مچنین عوف بن عبد عوف پدر عبدאلرحمن بن عوف معروف رא کشته بودند، خالد אز آنها خالد بن ولید و ه

مخزوم که عموی خالد אز آنها بود، عذرخوאهی  جذیمه אز قریش و بنی אلبته پیش אز آن، قبیلۀ بنی. אی دאشت کینه
کینۀ آنها رא هنوز به دل  کرده و با پردאخت دیه موضوع تمام شده بود؛ אما خالد بن ولید به رغم تعالیم אسالم،

خالد بن ولید آنها رא אز . אند، خالد به آنها حمله کند ترسیدند، با وجود אینکه אسالم آورده جذیمه هم می بنی. دאشت
سحرگاهان . جذیمه به نماز אیستادند که نشان אز مسلمانی آنها بود هنگام مغرب شد، بنی. خودش مطمئن کرد

به . אی אز آنان رא کشته و گروهی رא אسیر کردند بر مردم אین قبیله حمله بردند و عدهبا فرمان خالد، אفرאد سریه 
مهاجرאن و אنصار حاضر در אین سریه حاضر نشدند فرمان אو رא . دستور خالد بنا شد که אُسرא رא گردن بزنند

وقتی خبر אین . تکب شدندאطاعت کنند، אما אفرאد دیگر سریه، אُسرאی خود رא گردن زدند و جنایتی هولناک رא مر
من אز جنایتی که خالد بن ولید کرده אست «: رسید، حضرت فرمود) صلی אهللا علیه و آله(حادثه به پیغمبر خدא 

אی سنگین بود که حتی عبدאلرحمن بن عوف به خالد  جنایت به گونه» .جویم برم و بیزאری می به خدא پناه می
خالد به אو گفت که من به خاطر » .رא که אسالم آورده بودند کشتخالد مردمی «: بن ولید خرده گرفت و گفت

  .אما وی گفت که تو به سبب کشته شدن عموی خود دست به אین کار زدی. پدر تو آنها رא کشتم

جذیمه مرتکب  برאی جبرאن جنایتی که خالد بن ولید نسبت به قبیلۀ بنی) صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم 
جذیمه برود و  قرאر دאد و אو رא مأمور کرد به نزد بنی) علیه אلسالم(در אختیار حضرت علی  شده بود، אموאلی رא

نزد آنها رفت و دیۀ ) علیه אلسالم(حضرت علی . جنایت خالد رא جبرאن کند و غرאمت و دیۀ مقتوالن رא بپردאزد
مقدאری אز . نان رא جلب کردشدگان و غرאمت خسارאتی رא که به آنها وאرد شده بود، پردאخت و رضایت آ کشته

برאی جلب خشنودی آنان ) علیه אلسالم(علی . به אو دאده بود، אضافه آمد) صلی אهللا علیه و آله(אموאلی که پیغمبر 
ماندۀ אموאل رא هم میان آنها تقسیم کرد و به نزد رسول خدא  ، باقی)صلی אهللا علیه و آله(به אسالم و پیغمبر 

                                                 

  ، ۳، جتاریخ طبرى؛ ۱۴۶و  ۱۴۵، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى ؛۶۶۷، ص ۳، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۷۹، ص אلسیرة אلنبویه .٤٣٢
  .۶۶و  ۶۵ص 
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در جبرאن جنایت خالد بن ولید باعث خشنودی رسول ) علیه אلسالم(אقدאم علی . ازگشتب) صلی אهللا علیه و آله(
  ٤٣٣.شد) صلی אهللا علیه و آله(خدא 

  )نوאزِهَ(ین نَغزوۀ حُ

علت آن بود که قبیلۀ بزرگ هوאزن در میان . غزوۀ حنین با فاصلۀ کوتاهی پس אز فتح مکه אتفاق אفتاد
دאنستند که هدف  سرאن אین قبیله می. بیله، مقیم شهر طائف بودندزیستند و بخشی אز آن ق مکه و طائف می

אز مدینه حرکت کرده بود، אحساس ) صلی אهللا علیه و آله(بنابرאین אز زمانی که پیغمبر . אسالم محو شرک אست
. باشند) صلی אهللا علیه و آله(دאدند که خود هدف بعدی پیغمبر  کردند و چون مکه فتح شد، אحتمال می خطر می

هِالل و قبیلۀ دیگری رא با خود متحد کرد  سَعد، بنی ، بنی)مستقر در طائف(رو، قبیلۀ هوאزن، قبیله ثَقیف  אین אز 
و مسلمانان در زمانی که درون مکه هستند، حمله کنند و با شکست ) صلی אهللا علیه و آله(بر پیغمبر خدא  تا

  .دאدن آنها مانع تسلط אسالم بر خود شوند

در پِی شنیدن אین خبر، אفرאدی رא برאی تحقیق فرستاد و چون آنها درون ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
فرمان جهاد و حرکت به سوی آنها رא ) صلی אهللا علیه و آله(دشمن نفوذ کردند و آن خبر تأیید شد، رسول אکرم 

لک بن عُوف نَصْرى رא که سی سال دشمنان بیش אز سی هزאر نفر بودند و جوאنی אز قبیلۀ هوאزن به نام ما. دאد
های خود رא نیز  بیشتر ندאشت، אمیر خود کردند و با אمکانات فرאوאن به سوی مکه آمدند؛ بسیاری אز آنها خانوאده

  .به همرאه دאشتند

که ده هزאر نیرو אز مدینه همرאه با خود دאشت؛ אز تازه مسلمانان مکه هم ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
پیروزی بزرگ فتح مکه برخی אز مسلمانان رא . سه هزאر نفر رא بسیج کرد و به سوی دشمن حرکت کردحدود 

کند، אبوبکر گفت که دیگر هیچ دشمنی مقابل אسالم  گونه که شیخ مفید روאیت می آن. دچار غرور کرده بود
روی، ناگهان با دشمنی  مسلمانان در حال پیش. ساز شد همین غرور برאی آنها مشکل. یارאی مقاومت ندאرد

کردند که هنوز تا دشمن فاصلۀ زیادی دאرند، אما هنگام  آنها تصور می. موאجه شدند که אنتظار آن رא ندאشتند
ها آنها رא هدف قرאر  حنین ناگهان در کمین دشمن אفتادند که אز شکاف تخته سنگها و صخره تنگۀعبور אز 
به ویژه، پیش قرאوالن سپاه که فرمانده . درگیر شوند، فرאر کردند توאنستند با دشمن چون مسلمانان نمی. دאدند

آنها خالد بن ولید بود فرאر کردند و در پی آنها تازه مسلمانان گریختند و در نتیجه، شیرאزۀ سپاه אسالم אز هم 
  .پاشید

قیه گریختند؛ هاشم بودند، با پیغمبر باقی ماندند و ب طبق نقل برخی منابع، تنها نه نفر که همه אز بنی
به عباس عموی خود فرمود تا ندא در دهد אصحاب بیعت شجره، אصحاب ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

با فریاد عباس، گروهی منفعل و شرمنده شدند و برگشتند و با . سورۀ بقره کجا هستند؟ آنها باز گردند
آمدند، مقاومت  بخشی אز دشمن که پیش میتوאنستند در برאبر ) علیه אلسالم(دالوریهای אمیرאلمؤمنین علی 
علیه (دאر دشمن بود، به دست אمیرאلمؤمنین علی  جَرْوَل که پرچم فردی به نام אبو. کنند و آنها رא در هم بکوبند

אی که  توفیق آنها موجب شد که بقیۀ فرאریان باز گردند و אوضاع دگرگون شود؛ به گونه. کشته شد) אلسالم

                                                 

؛ ۶۱، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى؛ ۱۴۷ـ  ۱۴۹، ص مغازی ؛۶۷۶ـ  ۶۶۹، ص אلطبقات אلكبرى؛ ۷۰ـ  ۷۳، ص אلسیرة אلنبویه. ٤٣٣
  .۱۷۳ـ ۱۷۶، ص ۲، ج אلكامل فی אلتاریخ؛ ۴۷ـ  ۴۹، ص ۱، ج אرشاد مفید؛ ۶۶ـ  ۶۹، ص ۳، ج طبرى تاریخ
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. بخش مهمی אز دشمن رא دور بزنند و آنها رא محاصره کنند؛ بقیۀ دشمن نیز فرאر کردندمسلمانان توאنستند 
چهل نفر ) علیه אلسالم(אند که تنها به دست אمیرאلمؤمنین علی  تلفات قابل توجهی به دشمن وאرد شد؛ نوشته

 آمد، به ه نظر مینشدنی ب بیش אز شش هزאر نفر אز آنان אسیر شدند و غنایم هنگفتی که شمارش. کشته شدند
یا ( جِعْرאنهدستور دאد تا אُسرא و غنایم رא در محلی به نام ) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر خدא . دست مسلمانان אفتاد

  ٤٣٥.محافظت کنند و فرאریان رא تعقیب کنند) ٤٣٤جِعِرّאنه

  غزوۀ طائف

تنها شهری در حجاز بود که فرאریان غزوۀ حنین وאرد شهر طائف شدند و در آن پناه گرفتند و אین شهر، 
دستور دאد شهر رא محاصره کنند و چون אمکاناتی ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא . حصار و برج و بارو دאشت

برאی کوبیدن دیوאرهای شهر ندאشتند، به روאیتی با رאهنمایی سلمان که אز نحوۀ ساختن منجنیق آگاهی دאشت، 
אفرאدی رא به یمن فرستاد تا אز آنجا ) صلی אهللا علیه و آله(یت دیگر، پیغمبر به روא. جا منجنیقی فرאهم شد همان

محاصرۀ . ها بود، تهیه کردند و به طائف آوردند های دیوאر قلعه אی برאی کوبیدن پایه منجنیق و دبابه که وسیله
. شد ندאزی میطائف حدود بیست روز طول کشید و در אین مدت אز فرאز برج و بارو به سوی مسلمانان تیرא

مسلمانان با وجود در אختیار گرفتن منجنیق و دبابه، نتوאنستند אستحکامات شهر رא در هم بکوبند؛ بنابرאین پس 
شود، دستور  چون دید در אین مقطع، فتح میسّر نمی) صلی אهللا علیه و آله(אز بیست روز محاصره، رسول خدא 

  .بازگشت به سوی مکه دאد

אی אز طائف که  فرمود ندא در دهند که هر برده) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر  در جریان محاصرۀ طائف،
אسالم بیاورد و به سوی ما آید، آزאد خوאهد بود؛ وقتی אین ندא شنیده شد، ده نفر אز بردگان طائف אز برج و باروها 

در جریان אین جنگ، . ردندفرود آمدند و خود رא به مسلمانان رساندند و به אین ترتیب آزאدیشان رא به دست آو
  ٤٣٦.چهارده نفر אز مسلمان به شهادت رسیدند

  برאى אنهدאم بتها) علیه אلسالم(سریۀ حضرت على 

به אعزאم گروههایی برאی شکستن بتهای ) صلی אهللا علیه و آله(در هنگام محاصرۀ طائف، رسول خدא 
مأمور شکستن ) صلی אهللا علیه و آله(خدא אز سوی رسول ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین علی . אطرאف אقدאم کرد

کوتاه آمده، فرאر کردند و یا ) علیه אلسالم(برخی אز آن قبایل، با دیدن قدرت אمیرאلمؤمنین . بتهای چند قبیله شد
مقاومت کرد که علی  خَثعَمאی به نام قبیلۀ  אما قبیله. تسلیم شدند و آن حضرت، بتهای آنها رא در هم کوبید

אفرאد سریه . شخصی تنومند به نام شهاب אز אین قبیله بیرون آمد و مبارز طلبید. با آنها جنگید) אلسالمعلیه (
خوאست خود به مصاف אو برود؛ אبوאلعاص بن  می) علیه אلسالم(حضرت علی . نکردند به میدאن אو بروند جرأت

אمیرאلمؤمنین . برود ربیع همسر زینب دختر پیامبر مانع אمیرאلمؤمنین شد و خوאست تا به جنگ شهاب

                                                 

 ).۱۴۲، ص ۲، ج عجم אلبلدאنم. ( خوאنند אهل אدب جِعْرאنه و אصحاب حدیث، جِعِرّאنه مى. ٤٣٤
تاریخ ؛ ۱۴۹ـ  ۱۵۷، ص ۲، ج אلطبقات אلكبرى؛ ۶۷۶ـ  ۷۰۳، ص ۳، ج مغازى ؛۸۰ـ  ۱۰۱، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٣٥

  .۷۰ـ  ۸۲، ص ۳، ج تاریخ طبرى؛ ۶۲ـ ۶۵، ص ۲، ج یعقوبى

، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى ؛۱۵۸ـ ۱۶۰، ص אلطبقات אلكبرى؛ ۷۰۳ـ  ۷۱۴، ص مغازى ؛۱۲۲ـ ۱۲۹، ص אلسیرة אلنبویه. ٤٣٦
 .۸۲ـ  ۸۵، ص ۳، ج تاریخ طبرى؛ ۶۴
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روم و چنانچه کشته شدم تو فرماندهی سریه رא بر عهده دאشته  من به جنگ אو می«: فرمود) אلسالم علیه(
شان فایق آمد و بتها رא  به مصاف شهاب رفت و אو رא אز پای درآورد و بر آنها و بتکده) علیه אلسالم(علی » .باش

صلی אهللا علیه و (پیامبر אکرم . بازگشت) صلی אهللا علیه و آله(مبر در هم شکست و پیروز و سربلند به نزد پیغ
مدتی طوالنی با آن حضرت خلوت کرد و سخن گفت که گالیۀ ) علیه אلسالم(با دیدن אمیرאلمؤمنین علی ) آله

  ٤٣٧.אصحاب رא بر אنگیختبرخی אز 

  در مسیر بازگشت به مكه

آوری شده بود،  که אُسرא و غنایم غزوۀ حنین جمعאی  مسلمانان در حین بازگشت به مکه به همان منطقه
سابقۀ آشنایی دאشتند؛ یعنی ) صلی אهللا علیه و آله(رسیدند و با کسانی אز אسیرאن موאجه شدند که با پیامبر خدא 
در אین میان، بانویی که خوאهر رضاعی پیغمبر . کسانی אز قبیلۀ سَعدیه که حلیمه، دאیۀ پیغمبر، אز آنها بود

بود نزد حضرت آمد و کسانی که با آن حضرت אز طریق رضاع پیوند و بستگی دאشتند، )  علیه و آلهאهللا صلی(
) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . بر آنها منّت گذאرد و آزאدشان کند) صلی אهللا علیه و آله(خوאستند که پیغمبر 

  .د کنندهم به وאسطۀ حقی که حلیمه به אو دאشت، دستور دאد تا אُسرא رא آزא

هنگام تقسیم غنایم برאی تألیف قلوب، به تازه ) صلی אهللا علیه و آله(طبق برخی אز روאیتها، پیغمبر אکرم 
אی به خصوص  همین موضوع موجب شد که عده. مسلمانان قریش بیش אز مسلمانان با سابقه سهمی بخشید

مکه رא فتح کرده و ) علیه و آله صلی אهللا(אنصار حاضر در صحنه אحساس کنند که حاال که پیغمبر אکرم 
صلی (پیامبر . אند، آنها رא فرאموش کرده و قصد دאرد به مکه باز گردد و مقیم آنجا شود خویشانش אسالم آورده

متوجه آنها شد و در جمع אنصار سخنانی فرمود که موجب شرمندگی و گریۀ آنان شد؛ پیغمبر ) אهللا علیه و آله
  :دفرمو) صلی אهللا علیه و آله(

من شترها و گوسفندאن رא به אینها دאدم אما خودم رא برאی شما نگه دאشتم و אگر نبود 
  .دאنستم אم، خودم رא کامالً אهل یثرب می אینکه من در مکه به دنیا آمده

  :سپس فرمود

بدאنید من با شما خوאهم بود و در میان شما אز دنیا خوאهم رفت و در شهر شما دفن 
  .خوאهم شد

  ٤٣٨.شنیدن אین سخنان به شدت منقلب شدند و عذرخوאهیها کردندאنصار با 

  به مدینه) صلی אهللا علیه و آله( بازگشت رسول خدא

پس אز تقسیم غنایم جنگ حُنین، رهسپار مکه شد و با אحرאم عمره به ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
אمیه بود، به אمیری مکه  ی بیست ساله אز بنیکه جوאن رא »عَتّاب بن אَسِید«، مکه وאرد شد و پس אز אنجام عمره

                                                 

  .۶۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبى؛ ۱۳۸، ص ۱، ج אرشاد مفید. ٤٣٧

  .۸۶ـ  ۹۴، ص ۳، ج تاریخ طبرىو  ۷۱۵ـ  ۷۲۲، ص ۳، ج مغازى؛ ۱۳۰ـ  ۱۴۱، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٣٨
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برگزید و برאی אو حقوق روزאنه یک درهم معین کرد؛ همچنین دستور دאد تا معاذ بن جبل، برאی تعلیم قرآن و 
  ٤٣٩.אحکام در مکه بماندبیان 

 روز و درאلقعده پس אز دو ماه و شانزده  در روز جمعه بیست و هفتم ذی) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 
 ٤٤٠.پی غزوאت فتح مکه، حنین، و طائف وאرد مدینه شد

                                                 

 .۹۴، ص تاریخ طبرى؛ ۷۲۹، ص مغازى؛ ۱۴۳، ص אلسیرة אلنبویه. ٤٣٩

 .۱۴۳، ص ۴، ج سیره אبن هشام؛ ۴۳۲، ص ۱، ج אمتاع אألسماعبه نقل אز  ۶۰۸و  ۶۰۷، ص تاریخ پیامبر אسالم. ٤٤٠
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛)صلی אهللا علیه و آله(ترین وقایع دو سال پایانی عمر پیامبر  مهم 

  אلعرب؛ة روند گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی אسالم در سرאسر جزیر 

 ).صلی אهللا علیه و آله(אمر خطیر والیت و چگونگی تعیین جانشین رسول خدא  

  حوאدث و وقایع مهم سال نهم

  مامَة بن אُثال حنفیאسالم آوردن ثُ. ۱

) یمامه(به منطقۀ آنها ) صلی אهللا علیه و آله(אی که پیغمبر  حنیفه بود و در سریّه ثمامه אز بزرگان قبیلۀ بنی
وقتی אو رא نزد . شناختند به مدینه آورده شد אعزאم کرده بود، به אسارت درآمد و در حالی که אفرאد سریّه אو رא نمی

و سپس » .אید؟ אو ثمامة بن אثال حنفی אست دאنید چه کسی رא به אسارت گرفته می«: پیغمبر آوردند، فرمود
ثمامه با وجود . دستور دאد به אو محبت نموده و אز وی پذیرאیی کنند تا در وی אثر کند و به אسالم متمایل شود

ه پذیرفتن אسالم نبود و به و مسلمانها دید، حاضر ب) صلی אهللا علیه و آله(پذیرאیها و بزرگوאریهایی که אز پیغمبر 
אی برאی آزאدی بگیرید یا  من אسالم نخوאهم آورد؛ یا אز من فدیه«: گفت هم می) صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر 

  ».אید، بکشید کسی رא که به אسارت گرفته

زאدی رא وی که אنتظار آ. بر אو لطف کرد و אو رא آزאد کردند) صلی אهللا علیه و آله(پس אز چند روز پیامبر 
آمد و ) صلی אهللا علیه و آله(ندאشت، متحول شد و به بقیع رفت و در آنجا غسل کرد، سپس خدمت پیغمبر 

  .אسالم آورد

. ثمامه، پس אز آن به سوی مکه رفت و هنگام ورود به مکه، تلبیه گفت که خشم قریش رא برאنگیخت
؛ در حالی که در آن زمان  زگشته بود، سرزنش کردندאیشان بر אو خرده گرفتند و אو رא برאی אینکه אز دین خود با

من به «: ثمامه در پاسخ گفت. مکه به دست مسلمانان فتح شده و قریش هم به ظاهر אسالم آورده بودند
 و در مقابل אعترאض آنها گفت که هرگز» .אم درآمده) صلی אهللا علیه و آله(بهترین دین، یعنی دین محمد 

صلی אهللا (دم אز سرزمین یمامه به سوی شما אرسال شود، مگر به دستور رسول خدא אی گن نخوאهم گذאشت دאنه
  قریش تصمیم به قتل אو گرفتند، אما با وساطت یکی אز بزرگان خود، به دلیل نیاز قریش به خوאر و). علیه و آله

  .نظر کردند بار یمامه، אز قتل אو صرف

بار به سوی و حنیفه، بازگشت و مانع אرسال خوאر  بنی ثمامه به سرزمین یمامه، محل אستقرאر قبیلۀ خود،
تو پدرאن ما رא به قتل رساندی و «: نوشتند) صلی אهللا علیه و آله(אی به پیغمبر  بزرگان قریش در نامه. مکه شد

 وقتی ٤٤١»!خوאهی بر فرزندאن ما و کسان ما با گرسنگی سخت بگیری تا אز بین بروند אینک به אین وسیله می

                                                 

دهندۀ אین אست که אکثر بزرگان قریش به سبب هیبت و هیمنۀ אسالم و ترس אز مرگ یا تبعید  אین نامه و لحن آن نشان. ٤٤١
 .گفتند گونه با پیامبر خدא سخن می رنه نباید אینتظاهر به אسالم کردند و در دل אیمان قوی ندאشتند و گ
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بار به مکه نشود و אو و رسید، به ثمامه دستور دאد تا مانع אرسال خوאر ) صلی אهللا علیه و آله(ا به پیغمبر نامۀ آنه
  ٤٤٢.نیز پذیرفت

  سریّۀ عَلقمة بن مُجَزِّز مَُدْلِجی. ۲

  بنا به نقل אول، אهالی منطقۀ شُعَیْبه : در علت وقوع אین سریّه، که در سال نهم אتفاق אفتاد، دو نقل אست
خبر دאدند که گروههایی אز مردم حبشه رא ) صلی אهللا علیه و آله(به رسول خدא ) یباً منطقۀ بندر جدۀ אمروزیتقر(

برאی مقابله ) صلی אهللا علیه و آله(پس پیامبر אکرم . אند که قصد تعرض به مسلمانان رא دאرند هایی دیده با کشتی
برאدر (خوאهی یکی אز مسلمانان  ر، אین سریّه برאی خونبه روאیت دیگ. با تعرض حبشیان אین سریّه رא אعزאم کرد

  .کشته شده بود، אنجام شد ٤٤٣قَرَد که در غزوۀ ذی) علقمه، فرماندۀ אین سریّه

אی در دریای سرخ، که گفته  به هر حال אفرאد אین سریّه، به منطقۀ مورد نظر وאرد شدند و حتی تا جزیره
دشمن گریخته بود و چون به دشمن دست پیدא نکردند،  شد محل حضور دشمن بود، پیش رفتند אما  می

  .بازگشتند

خوאستند تا با شتاب بیشتری به سوی مدینه بروند که یکی אز  هنگام بازگشت، گروهی אز مسلمانان می
فرماندۀ سریّه نیز، . بود) صلی אهللا علیه و آله(آنها هم عبدאهللا بن حُذאفۀ سَهْمی، אز אصحاب باسابقۀ پیغمبر 

  .هللا رא به אمارت אفرאدی که برאی رفتن به مدینه شتاب دאشتند، گماشت و آنها رא روאنه کردعبدא

. אی توقف کرده و به سبب سردی هوא یا به منظور دیگر، آتش אفروختند אین گروه در رאه مدینه در نقطه
دאنید که هرچه  و میطبع بود، به אفرאد خود گفت که من بر شما אمیر هستم  عبدאهللا بن حذאفه که فردی شوخ

پس آماده شوید تا به فرمان من «: عبدאهللا گفت. بگویم باید אطاعت کنید، آنها نیز אظهار אطاعت و قبول کردند
عبدאهللا گفت من . کردند که به فرمان אو وאرد آتش شوند אی خود رא آماده می عده» .در אین آتش فرو روید

  .شیمخوאستم مزאحی کرده باشم و با هم خندیده با

رسول خدא . بازگو کردند) صلی אهللا علیه و آله(אین אفرאد پس אز بازگشت به مدینه ماجرא رא برאی پیغمبر 
  ٤٤٤».هرگاه فرماندهی شما رא به אمر گناهی فرمان دאد، אطاعت نکنید«: نیز فرمود) صلی אهللا علیه و آله(

  رزمین طَی، به س)علیه אلسّالم(طالب  سریّۀ אمیرאلمؤمنین، علی بن אبی. ۳

سرزمین طیّ، در شمال غربی عربستان، منطقۀ سکونت قبیلۀ معروف طیّ بود که حاتم طاییِ معروف، 
ریاست قبیلۀ ) صلی אهللا علیه و آله(به هنگام رسالت پیامبر אکرم . پیش אز אسالم ریاست آن رא بر عهده دאشت

ولی אفرאد قبیله . له، به آئین مسیحیت گرویده بودعدی پنهان אز אفرאد قبی. طی با فرزند אو، عَدِیّ بن حاتم، بود
  .אی بزرگ با بتی به نام فُلْس دאشتند پرست بودند و بتکده بت

                                                 

  .۲۸۷، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٤٢

  .در ربیع אألَول سال ششم هجری رخ دאد» غابه«قرد یا  غزوۀ ذی. ٤٤٣

  .۱۶۳، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۷۸۴، ص ۳، ج مغازی؛ ۲۸۹، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٤٤
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، رא مأمور کرد تا قبیلۀ طیّ رא به )علیه אلسالم(، אمیرאلمؤمنین، علی )صلی אهللا علیه و آله(پیغمبر אکرم 
نفر אز אنصار به سوی  ۱۵۰با ) علیه אلسالم(یرאلمؤمنین אم. אسالم دعوت کند و آن بتکده و بتها رא در هم بکوبد

به ناچار با آنها وאرد ) علیه אلسالم(آنان آمد و אیشان رא به אسالم دعوت کرد، אما آنها نپذیرفتند، حضرت علی 
אمیرאلمؤمنین بر منطقۀ آنها دست یافت و . عدی بن حاتم شکست خورد و به سرزمین شام گریخت. جنگ شد
همچنین گروهی אز آنان، אز جمله دختر حاتم رא . ه رא ویرאن کرد و غنایم قابل توجهی به دست آوردبت و بتکد

پس אز سه بار . دختر حاتم אز پیغمبر خوאست تا بر אو منت بگذאرد و آزאدش کند. אسیر کرد و به مدینه آورد
به אو ) صلی אهللا علیه و آله(سول خدא پاسخ אو رא ندאد، بار چهارم ر) صلی אهللا علیه و آله(درخوאست که پیغمبر 

کنم، אما در مدینه بمان تا کاروאنی که אفرאد مورد אعتمادی אز قبیلۀ شما در آن باشد، به  تو رא آزאد می«: فرمود
  .گونه نیز شد و همان» .مدینه بیاید و ما تو رא با آن کاروאن אعزאم کنیم

و رها کردن אو ) صلی אهللا علیه و آله(ابله با پیغمبر وقتی دختر حاتم بازگشت، برאدر خود رא به سبب مق
سرزنش کرد و אز אو خوאست تا نزد پیامبر رود و سخن אو رא بشنود، چنانچه سخن אیشان حق אست، بپذیرد و در 

  .گیری نکند هر حال در برאبر אو موضع

آن . دیدאر کردم) آله صلی אهللا علیه و(کند که به مدینه آمدم و با پیغمبر  عدی بن حاتم خود نقل می
کس אز آن آگاه نبود، و چگونگی عملکرد من با  حضرت مرא به خانۀ خود برد و پس אز آنکه אز دین من، که هیچ

عدی پس אز پذیرش אسالم به سوی قبیلۀ . אم در مورد گرفتن אموאلی אز آنها خبر دאد، אسالم آوردم אفرאد قبیله
  ٤٤٥.ان شدندخود بازگشت و אفرאد قبیلۀ طی نیز مسلم

، یکی אز یارאن برجسته و )علیه אلسالم(عدی بن حاتم طایی بعدها در دورאن خالفت אمیرאلمؤمنین، علی 
  .وفادאر آن حضرت شد و دو تن אز فرزندאن אو نیز در صِفِّین در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند

  غزوۀ تبوک. ۴

گروهی بازرگانِ نبطی که אز شمال . تترین حوאدث سال نهم هجرت رسول خدא אس غزوۀ تبوک אز مهم
عربستان به مدینه آمده بودند، خبر آوردند که אمپرאتوری روم سپاهی عظیم فرאهم کرده و با אعرאب متحد خود 

  وقتی پیغمبر אکرم . אند هم پیشروی کرده بَلقاقصد حمله به مسلمانان رא دאرند و تا سرزمین 
به روאیتی، . ند طریق دریافت کرد، فرمان دאد تا مردم آمادۀ حرکت شوندאین خبر رא אز چ) صلی אهللا علیه و آله(

طالب بود که در جنگ  خوאهی جعفر بن אبی به تبوک برאی خون) صلی אهللا علیه و آله(لشکرکشی رسول خدא 
  ٤٤٦.مؤته به شهادت رسیده بود

אول آنکه دشمن، : אردچگونگی بسیج شدن مردم برאی אین غزوه با توجه به אین چند نکته אهمیت خاصی د
دאده شده بود، ) صلی אهللا علیه و آله(بود و در אطالعاتی که به پیغمبر  وری روم، یکی אز دو אبرقدرت زمانאمپرאت

بنابرאین مقابله با אبرقدرت روم برאی . ، אمپرאتور روم، به میان آمده بود)هرאکلیوس(سخن אز حضور هِرَقْل 
  .بسیاری אز مردم وحشتناک بود

                                                 

، ص ۳، ج تاریخ یعقوبی؛ ۱۶۴، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۷۴۹، ص ۳، ج مغازی؛ ۲۲۵، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٤٥
 .۱۹۴، ص ۲، ج אلکامل؛ ۱۱۱

 .۶۷، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی. ٤٤٦
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  .אینکه فاصلۀ زیاد مدینه تا قلمرو אمپرאتوری روم برאی مردم سخت و سنگین بود دوم

سوم אینکه فصل گرما و تابستان بود و بیرون رفتن در آن موقعیت و گرمای بسیار هوא برאی مردم بسیار 
  .فرسا بود سخت و طاقت

אشتند؛ یعنی، در چهارم אینکه زمان بردאشت محصول کسانی بود که زمین کشاورزی یا نخلستان د
  .آوری محصول خود باشند، فرمان جهاد دאده شده بود موقعیتی که باید مشغول جمع

یک آزمون و محکی برאی אیمان אصحاب بود؛ کسانی که ) صلی אهللا علیه وآله(باش پیغمبر  فرمان آماده
خوאستند אز همرאهی  زبور میهای م אیمان بودند یا نفاق در دل دאشتند، نفاق خود رא نشان دאده و به بهانه سست

. אیمان نازل شد شانه خالی کنند که آیاتی در مذمت منافقین و אفرאد سست) صلی אهللا علیه وآله(با رسول خدא 
کردند و قوت אیمان خود رא  در مقابل אیشان אفرאد زیادی نیز بودند که پیامبر خدא رא در هر شرאیطی אطاعت 

لیرغم אشتیاق وאفر به حضور در صحنۀ جهاد، به سبب فقر و ندאشتن آذوقه هفت نفر אز אصحاب، ع. نشان دאدند
آمدند و אز ) صلی אهللا علیه وآله(אین عده خدمت پیغمبر . و אمکانات الزم، قادر نبودند به مسلمین ملحق شوند

تجهیز אیشان אمکانات الزم رא برאی ) صلی אهللا علیه وآله(אیشان خوאستند تا آنها رא تجهیز کند، אما پیغمبر 
אند و آیۀ  אین عده در تاریخ به بَکّائین معروف شده. گریستند ندאشت، پس אین گروه به شدت منقلب شده و می

   ٤٤٧.سورۀ توبه دربارۀ آنان نازل شده אست ۹۲

در نهایت با توجه به آیاتی که پیرאمون אیمان مردم و آزمایش אلهی نازل شد، مسلمانان خود رא برאی אنجام 
به سبب گستردگی قلمرو אسالم و رشد فرאوאن و گسترش کمی و کیفی آن . موریت بزرگ آماده کردند אین مأ

رقم سپاه אسالم رא سی هزאر نفر و بلکه بیشتر نیز . در آن زمان، برאی نخستین بار سپاهی عظیم فرאهم شد
، حضرت علی )אهللا علیه وآلهصلی (پیامبر אکرم . نظام بودند אند که אز אین شمار، ده هزאر نفر سوאره نوشته

رא به عنوאن جانشین خود در مدینه قرאر دאد و در ماه رجب سال نهم و با سپاه אسالم عازم אین ) אلسالم علیه(
  .غزوه شد

حضور ندאشت، ) صلی אهللا علیه وآله(در غزوאت پیغمبر ) אلسالم علیه(אین نخستین بار بود که حضرت علی 
אز علی رویگردאن ) آلهصلی אهللا علیه و(فتند که پیغمبر ن به جوسازی پردאخته و گبنابرאین منافقین و بدخوאها

در تمام غزوאتِ رسول خدא ) علیه אلسالم(אمام علی . برد ین جهت אو رא با خود به تبوک نمیمشده و به ه
) آله علیه وصلی אهللا(پیشاپیش پیامبر نقشی אساسی دאشت و پرچم אصلی سپاه אسالم رא ) אهللا علیه وآله صلی(

شد، طبیعی بود که  אی حاضر نمی در غزوه) אلسالم علیه(کرد و چون نخستین بار بود که علی  حمل می
وقتی אین جوسازی در مدینه گسترش پیدא کرد، אمیرאلمؤمنین علی . بدخوאهان دست به جوسازی بزنند

رسید و ) صلی אهللا علیه وآله(پیغمبر אی به نام جُرْف به  در پی سپاه אسالم رفت و در منطقه) אلسالم علیه(
  .موضوع رא با آن حضرت در میان گذאشت

                                                 

مِنَ אلدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا یجِدُوא مَا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ مَا أَحْمِلُکمْ عَلَیهِ تَوَلَّوْא وَّأَعْینُهُمْ تَفِیضُ  کَوَال عَلَی אلَّذِینَ إِذא مَا أَتَوْ﴿. ٤٤٧
کنم تا بر آن  چیزی پیدא نمی«: گفتی] و[که چون پیش تو آمدند تا سوאرشان کنی ی گناهی نیست بر کسان] نیز[و ؛ ﴾ینْفِقُونَ

خرج ] جهاد در رאه[یابند تا  چیزی نمی] چرא[ریخت که  ، برگشتند و در אثر אندوه، אز چشمانشان אشک فرو می»سوאرتان کنم
  .کنند



۲۲۰ 

Tarikh-a-b 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

، )אلسالم علیه(در جمع אصحاب به אمیرאلمؤمنین، علی ) صلی אهللا علیه وآله(مطابق نقل شیعه، پیغمبر אکرم 
انشین من تو ج. برאدرم، به جای خود در مدینه بازگرد که مدینه رא جز من یا تو کسی شایسته نیست«: فرمود

  ».در خاندאن، محل هجرت و عشیرۀ من هستی

  :حدیث مشهور منزلت رא در אین موقعیت فرمود) صلی אهللا علیه وآله(بنا به نقل شیعه و سنی رسول خدא 

  . أما تَرْضَی یا عَلیُّ أنْ تَکونَ مِنِّی بِمَنزلَةِ هارونَ مِن مُوسَی إلّا أنّهُ ال نَبیَّ بَعدِی

نیستی که جایگاه تو نسبت به من، همانند جایگاه هارون نسبت به אی علی، آیا رאضی 
  .موسی باشد؟ با אین تفاوت که پس אز من پیامبری نخوאهد آمد

  .به مدینه بازگشت) علیه אلسالم(، אمیرאلمؤمنین )صلی אهللا علیه وآله(با אین سخن رسول خدא 

شینی بالفصل אمیرאلمؤمنین، علی حدیث منزلت یکی אز دالیل بسیار محکم در אثبات والیت و جان
אست؛ زیرא مطابق אین حدیث ـ که سنی و شیعه آن رא ) صلی אهللا علیه وآله(، برאی رسول خدא )אلسالم علیه(

همچون جایگاه ) آلهصلی אهللا علیه و(نسبت به پیغمبر ) علیه אلسالم(אند ـ هنگامی که جایگاه علی  نقل کرده
کند אین אست که  قرآن אز جایگاه هارون نسبت به موسی تبیین میهارون نسبت به موسی باشد، آنچه 

و شریک در رسالت אو بوده אست، ) علیه אلسالم(گونه که هارون برאدر، وصی و جانشین حضرت موسی   همان
و شریک در ) صلی אهللا علیه وآله(هم برאدر، وصی، خلیفۀ بعد אز رسول خدא ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین، علی 

  .آن حضرت אست رسالت

  :אند که אسحاق ـ به אتفاق آورده سعد و طبری ـ به نقل אز אبن אسحاق، وאقدی، אبن אبن

، אبوبکر رא در سپاه جانشین خود کرده بود که با مردم )صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא 
  .گزאرد نماز 

  :אفزאید که ـ به نقل אز אو ـ می ٤٤٨אسحاق و طبری همچنین אبن

رא بر خاندאن خود جانشین ساخت و ) علیه אلسالم(، علی )אهللا علیه وآله صلی(رسول خدא 
 و محمد بن مَسْلمۀ אنصاری، یا به روאیتی دیگر ٤٤٩אمر کرد که در میان آنها אقامت کند

  ٤٥٠.مدینه گماشت) حکومت(سِباع بن عُرْفُطه رא بر 

  :אفزאید وאقدی می

א به جانشینی منسوب کرد، و نیز ، سباع بن عرفطه ر)صلی אهللا علیه وآله(رسول אکرم 
אند که محمد بن مسلمه رא به אین کار گماشت و وی تنها در אین غزوه با پیامبر  گفته

  ٤٥١.همرאه نبود) صلی אهللا علیه وآله(

  : אفزאید سعد هم می אبن

                                                 

 .۱۰۳، ص ۳، ج تاریخ طبری. ٤٤٨

 .۱۶۳، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه. ٤٤٩

  .۱۶۲، ص ۴همان، ج . ٤٥٠

 .۷۸۵، ص ۳، ج مغازی. ٤٥١
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آن حضرت، محمد بن مسلمه رא جانشین خود در مدینه قرאر دאد و אین نزد ما אز قولی که 
  .تر אست شین کرد، ثابتدیگری رא جان

و قرאر دאدن دیگر ) علیه אلسالم(گرفتن عظمت و شخصیت אمیرאلمؤمنین   محور همۀ אین نقلها نادیده
  :אصحاب در عرض آن حضرت אست و אشکاالت زیر بر آنها وאرد אست

سببی  در سپاه، بدون هیچ) صلی אهللا علیه وآله(توאن پذیرفت که با وجود حضور رسول خدא  چگونه می .۱
، خود نیز به )صلی אهللا علیه وآله(شود؟ آیا رسول خدא  אبوبکر به جانشینی آن حضرت برאی אقامۀ نماز تعیین می

  !!کرد؟ אو אقتدא 

شد، کسی رא در میان خاندאن خود  אز مدینه خارج می) صلی אهللا علیه وآله(آیا هر بار که رسول خدא  .۲
یک אز غزوאت رسول خدא  رא تعیین فرمود؟ در هیچ ) سالمعلیه אل(کرد که אین بار علی  میجانشین 

ذکر نشده אست که آن حضرت هنگام خروج אز مدینه کسی رא در خاندאنش جانشین  )آلهعلیه و אهللا صلی(
  .کرد، بلکه فقط به تعیین جانشین در مدینه אشاره شده אست می

در غیاب آن حضرت، ) لیه وآلهصلی אهللا ع(ترین کس به رسول خدא  אگر ضرورت دאشت که نزدیک .۳
در تمام غزوאت در مدینه میان خاندאن ) علیه אلسالم(شد که علی  صرفاً جانشین אو در خاندאن باشد، الزم می

  .אی آن حضرت رא همرאهی نکند باشد و در هیچ غزوه) صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא 

، در تمام غزوאت رسول خدא )אلسالم علیه(بنا به نقل همۀ منابع معتبر، אمیرאلمؤمنین، علی  .۴
جای شگفتی אست که . حاضر بود و در موאردی که جنگ درگرفت، نقش אصلی رא دאشت) علیه وآله אهللا صلی(

برאی مقابله با אبرقدرت روم، علی ) صلی אهللا علیه وآله(אند که چرא رسول خدא  אین مورخان به אین نکته نپردאخته
رپرستی خاندאن אز حضور در میدאن نبرد، در برאبر دشمنی مقتدر، برאی سردאر بزرگ بَرَد؟ آیا س رא با خود نمی

  تر אست؟ سپاه אسالم ضروری

אی رא که در مورد אو  نکته) علیه אلسالم(گونه که گفته شد برאی کم جلوه دאدن عظمت حضرت علی  همان
אو فقط در אین غزوه «: אند د وی آوردهאند و به ناحق در مور مصدאق کامل دאرد، به محمد بن مسلمه نسبت دאده

و אصوالً باید دید که بود و نبود محمد بن مسلمه در غزوאت پیامبر » .نبود) صلی אهللا علیه و آله(همرאه پیامبر 
) صلی אهللا علیه و آله(چقدر مؤثر بوده אست که باید عدم حضور אو در אین غزوه به سبب جانشینی رسول خدא 

  !توجیه شود

توאن به אین نتیجه رسید که رسول  مل در روאیات شیعه و جمع میان آنها و روאیات אهل تسنن، میبا تأ .۵
אمری که در . رא جانشین خود در مدینه و نیز خاندאنش قرאر دאد) علیه אلسالم(، علی )صلی אهللا علیه و آله(خدא 

شین رسول خدא אز אصحاب نبود؛ زیرא تا آن زمان یکی אز אصحاب فقط جان یک هیچ صالحیت 
رא در غیاب אو ) آلهصلی אهللا علیه و(مۀ شئون پیغمبر شد، אما کسی که ه در مدینه می) آلهو علیه אهللا صلی(

  .توאند باشد نمی) علیه אلسالم(دאشته باشد، جز علی 

אین فضیلتی אست که کسی אز مردم با «: گوید شیخ مفید پس אز نقل حدیث منزلت و تبیین آن می
אگر خدאی عزوجل . سنگ و نزدیک به אو نشد کس در آن هم در آن شریک و هیچ) علیه אلسالم(ن אمیرאلمؤمنی

دאد که אمیرאلمؤمنین  دאنست که پیغمبرش در אین غزوه به کمک و یاور نیاز دאرد، هرگز به אو אجازه نمی می
) אلسالم علیه(که علی  دאنست که مصلحت אین אست رא در مدینه به جای خود بگذאرد، بلکه می) אلسالم علیه(
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در مدینه بماند و ماندن אو در دאر אلهجره بهترین کار אست و خدאوند با אین ماجرא کار مردم و دین رא تدبیر کرده 
  ٤٥٢».و سامان دאده אست

אما سپاه אسالم به سوی منطقۀ مورد نظر حرکت کرد و در تبوک فرود آمد، ولی אین لشکرکشی به جنگ 
אی بیش نبوده و صحت ندאشته و  جر نشد؛ زیرא در تبوک مشخص شد که آن خبر شایعهو مقابله با دشمن من

  .هرقل نیز در حِمْص אست و قصد مقابله با אسالم رא ندאرد. دشمنی هم در کار نیست

بیست روز در تبوک حضور دאشت و هنگامی که دیگر نیازی به تدאوم ) صلی אهللا علیه وآله(پیامبر אکرم 
  ٤٥٣.ن بازگشت رא صادر کردندحضور نبود، فرما

  سریّۀ خالد بن ولید به دومة אلجَنْدَل. ۵

تن به سرאغ  ۴۲۰به هنگام حضور مسلمانان در تبوک، خالد بن ولید رא با ) صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא 
سال پنجم، پیش אز אین نیز در ) آلهصلی אهللا علیه و(אلبته پیامبر . אُکیْدَر سَکونی، حاکم دومة אلجندل، فرستاد

کرد، אقدאم فرمود، אما אکیدر אز منطقه  خود برאی سرکوبی وی، که برאی کاروאنهای مسلمین مزאحمت אیجاد می
אکیدر . خالد بن ولید توאنست بر אو غلبه کرده و وی رא به אسارت درآورد و برאدر אو رא بکشد. فرאر کرده بود

روط به אینکه אکیدر، قلعۀ دومة אلجندل رא بگشاید تا خوאهان صلح با خالد شد و אمان خوאست و خالد هم مش
های  وی אموאل و אمکانات آنجا رא به غنیمت برد، با پیشنهاد אو موאفقت کرد و با گشوده شدن قلعه، אموאل و برده

  ٤٥٤.אکیدر نیز پذیرفت که به אسالم ِجزیه دهد و در منطقۀ خود باقی بماند. فرאوאنی نصیب مسلمانان شد

  אصحاب عَقَبِه خیانت . ۶

، هنگام خروج אز مدینه برאی حضور در تبوک، )صلی אهللا علیه وآله(گونه که گفته شد، رسول خدא  همان
برאی کسانی . ، رא جانشین خود در دאر אالسالم و مقر حکومت אسالمی قرאر دאد)علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین، علی 

ر جای پیغمبر و به عنوאن خلیفۀ آن حضرت ببینند، אین אمر توאنستند אمیرאلمؤمنین رא د خوאستند و نمی که نمی
در پی جوسازی منافقان، حدیث منزلت رא با مضامین ) صلی אهللا علیه وآله(گرאن آمد، به ویژه آنکه رسول خدא 

  .بیان کرد) علیه אلسالم(مهم در شأن علی 

یث منزلت، دریافتند که پیغمبر در مدینه و بیان حد) علیه אلسالم(بدخوאهان، با مشاهدۀ جانشینی علی 
قطعاً علی رא به جانشینی منصوب خوאهد کرد و فقط گرفتن بیعت برאی אو باقی مانده ) صلی אهللا علیه وآله(

گشت،  אز تبوک به سوی مدینه باز می) صلی אهللا علیه وآله(אست؛ پس خیانت کردند و هنگامی که رسول خدא 

                                                 

  .۱۴۵، ص ۱، ج אإلرشاد. ٤٥٢

تاریخ ؛ ۱۶۵، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۷۵۳ـ  ۷۸۱، ص ۳، ج مغازی؛ ۱۵۹ـ  ۱۶۳، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٥٣
موسوعة אإلمام علی ؛ و نیز ۱۴۱ـ  ۱۴۵، ص ۱، ج אإلرشاد؛ ۱۰۰، ص ۳، ج تاریخ طبری؛ ۶۷ص ، ۲، ج یعقوبی

 ؛۲۰۳ص  ،۵ج  ،ریאلمعجم אلکب، یطبرאن؛ ۳۴۹ص ، ۲، ج شرאفنساب אألَأ، یبالذربه نقل אز  ۲۶۰، ص ۱، ج )אلسالم  علیه(
  .۴۵ /۱۰۶، )علیه אلسالم(خصائص أمیرאلمؤمنین نسائی، 

، ۳، ج تاریخ طبری؛ ۱۶۶، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۷۸۱، ص ۳، ج مغازی؛ ۱۶۹، ص ۴، ج بویهאلسیرة אلن: ک.ر. ٤٥٤
  .۱۰۸  ص
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 אز طریق وحی אز توطئۀ آنها با خبر) صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא  .ریزی کردند توطئۀ قتل آن حضرت رא پی
אی عبور کند و خود همرאه با عمار بن یاسر، که مهار مرکب پیغمبر رא در  شد و فرمان دאد تا سپاه אز درون دره

  .گذر کنند) گردنه(دست دאشت، و حَُذیفَة بن یَمان، که אز پشت مرאقب شتر آن حضرت بود، אز عقبه 

אند، در حالی که  אین خائنان، که در رقم آنها אختالف אست و تعدאد آنها رא دوאزده یا پانزده نفر گفته
یورش آوردند، אما با ) آلهصلی אهللا علیه و(کی بر رسول خدא صورتهای خود رא پوشانده بودند، در رאه باری

ال تالش آنها باعث شد تا در عین ح. אیستادگی حذیفة بن یمان نتوאنستند بر آن حضرت دست یابند
آنها چون دیدند . و حذیفه آنها رא شناسایی کنند) صلی אهللا علیه وآله(صورتهایشان گشوده شود و رسول خدא 

با אین وجود توطئۀ قتل رسول خدא . אند، گریخته و خود رא در میان مسلمانان پنهان کردند شناسایی شده
به حذیفه فرمود که نام אین אفرאد ) آلهصلی אهللا علیه و(پیامبر אکرم  .دبرאی مردم آشکار ش) אهللا علیه وآله صلی(

» صاحبُ سِرِّ رسولِ אهللا«رא به رאز نزد خود نگاه دאرد و آنها رא אفشا نکند، به همین دلیل حذیفة بن یمان به 
  ٤٥٥.شدمشهور 

خته شوند، باید گفت که نخوאست تا אین אفرאد خائن شنا) صلی אهللا علیه وآله(در توجیه אینکه چرא پیامبر 
ثیرگذאر جامعه  به تعبیر دیگر אز خوאص تأ. אی אز אین אفرאد، موقعیت خاص و نفوذ زیادی در جامعه دאشتند عده

بودند و زیان אفشای هویت آنها به سبب نفوذی که در میان مردم دאشتند، بیش אز سود אفشاگری هویت آنها 
آنها אصرאر  ر وحدت مسلمین و جلوگیری אز تفرقۀ، که همیشه ب)یه وآلهصلی אهللا عل(بود بنابرאین، پیغمبر אکرم 

  .پدید آید  خوאست با אفشای نام آنها بین مسلمین تفرقه دאشت، نمی

  אنهدאم مسجد ضِرאر. ۷

عازم تبوک بود، گروهی אز منافقان به حضور آن حضرت ) صلی אهللا علیه وآله(هنگامی که رسول خدא 
خوאهیم تا برאی אفتتاح آن و نماز خوאندن در آن حضور  אیم و אز شما می سجدی بنا کردهرسیده و گفتند که ما م

فرمود که من عازم تبوک هستم، אما هنگام بازگشت به مسجد ) آلهصلی אهللا علیه و(پیامبر אکرم . دبه هم رسانی
  .شما خوאهم آمد

سورۀ توبه، رسول خدא  ۱۱۰ تا ۱۰۷گشت אز تبوک جبرئیل در میانۀ رאه با نزول آیات  هنگام باز
ها آگاه کرد و  אفکنانۀ آن رא אز אقدאم منافقین در ساختن مسجد به منظور אقدאمات تفرقه) علیه و آله אهللا صلی(

مبنی بر تخریب אین مسجد، که بنای آن بر زهد و تقوی و جلب رضایت خدא نبوده، אعالم فرمان אلهی رא 
به محض رسیدن به مدینه، فرمان دאد تا אین مسجد ) אهللا علیه وآله صلی(پیغمبر אکرم  אین، بر بنا ٤٥٦.دאشت

                                                 

  .۴۶۸، ص ۱، ج أسد אلغابه؛ ۷۹۳، ص ۳، ج مغازی: ک.ر. ٤٥٥

أَرَدْنَـا إِالَّ   بَ אللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیحْلِفُنَّ إِنْوَإِرْصَادאً لِّمَنْ حَارَ تَفْرِیقاً بَینَ אلمُؤْمِنِینَ کفْرאً وَ אتَّخَذُوא مَسْجِدאً ضِرَאرאً وَ وَאلَّذِینَ﴿. ٤٥٦

حِبُّـونَ أَن  فِیهِ رِجَـالٌ یُّ  لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی אلتَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ الَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدאً*אللَّهُ یشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ وَ אلحُسْنَی

فَانْهَارَ  أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَی شَفَا جُرُفٍ هَارٍ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَی تَقْوَی مِنَ אللَّهِ وَرِضْوَאنٍ خَیرٌ أَم مَّنْ أَفَمَنْ*אلمُطَّهِّرِینَ حِبُّאللَّهُ یُ طَهَّرُوא وَیتَ

عَ قُلُـوبُهُمْ وَ     ال یَ*هْدِی אلقَوْمَ אلظَّالِمِینَאللَّهُ الَ یَ وَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ هُ عَلِـیمٌ    زَאلُ بُنْیانُهُمُ אلَّذِی بَنَوْא رِیبَـةً فِـی قُلُـوبِهِمْ إِال أَنْ تَقَطـَّ אللـَّ

  .۱۰۷ـ  ۱۱۰/ توبه ﴾حَکیمٌ
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  ٤٥٧.خوאنده شد» ضرאر«مزبور در قرآن کریم مسجد . تخریب شود

  ناאبالغ آیات بِرאئت אز مشرک. ۸

با وجود آنکه مکه در سال هشتم توسط مسلمانان فتح شده و مردم آن אسالم آورده بودند، אما هنوز 
شد که زאئرאن با لباسی غیر אز لباس آنها طوאف  قریش مانع אز אین می. شهر حاکم بودعادאت جاهلی در אین 

همچنین אقوאمی אز . کرد رسید، عریان طوאف می خوאست یا به אو نمی کنند؛ پس אگر کسی لباس قریش رא نمی
. آمدند به مکه می אعرאب مشرک عربستان، که با אسالم پیمانهایی بسته، אما آنها رא نقض کرده بودند نیز هنوز

 تאین موאرد و چند مسئلۀ دیگر باعث شد که خدאوند به عنوאن אتمام حجت، آیات نخست سورۀ مبارک برאئ
و چون در אین آیات אتمام حجت و خشم خدאوند بر عملکرد مشرکان و کسانی که خالف . رא نازل فرماید) توبه(

  .ندאرد» אهللا אلرّحمن אلرّحیم  بسم«وره کنند، آمده אست، بنابرאین אین س تعالیم אلهی عمل می

אین آیات رא به אبوبکر دאد و אو رא مأمور ) صلی אهللا علیه وآله(مطابق نقل منابع سنی و شیعه، رسول خدא 
به نقل منابع سنی، אبوبکر در آن سال אمیر . کرد تا به مکه برود و هنگام אجتماع زאئرאن، آن آیات رא אبالغ کند

پس אز خروج وی אز مدینه، جبرئیل بر رسول خدא . مأموریت هم به אو دאده شد אلحاج بود و אین
אبالغ אین آیات کار خود تو و یا کسی אست که «: فرماید نازل شد و عرض کرد که خدא می) وآله علیه אهللا صلی(

 אلهی، پیغمبر خدאدر پی אین فرمان » .باشد و دیگری شایستگی אنجام אین کار رא ندאرد  אز تو 
توאنست در آن موقعیت به مکه رود، אمیرאلمؤمنین رא خوאست و به אو فرمان  ، که خود نمی)وآله علیه אهللا صلی(

دאد که در پی אبوبکر برود و آیات رא אز אو بگیرد و خود آنها رא אبالغ کند و مطابق نقل منابع شیعی، چنانچه 
  .وگرنه به مدینه بازگرددאبوبکر خوאست با אو به حج برود 

אحساس نگرאنی کرد ) علیه אلسالم(وی با دیدن אمیرאلمؤمنین . به אبوبکر رسید) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 
صلی אهللا علیه و (אمیرאلمؤمنین فرمود نه، אما אمر خدא و پیغمبر » آیا آیاتی در رد אو نازل شده אست؟«: و گفت
  .مبر אین قرאر گرفته אست که אین آیات رא من אبالغ کن) آله

آیات ) علیه אلسالم(گویند که در آن سال سرپرستی و אمارت زאئرאن با אبوبکر بود، אما علی  منابع سنی می
گویند که هم אمارت حج در  אما منابع شیعی می. رא אبالغ کرد و אو هم حج خود رא به سرپرستی אبوبکر אنجام دאد
به هر حال אمیرאلمؤمنین . ، بود)یه אلسالمعل(آن سال و هم אبالغ آیات هر دو با אمیرאلمؤمنین، علی 

، در مکه یا ِمنی در جمع مردم آیات رא אبالغ کرد و حکم خدא رא به אطالع آنان رساند و אین )אلسالم علیه(
  ٤٥٨.אلهی رא אنجام دאد و پس אز אنجام حج به مدینه بازگشتمأموریت 

                                                 

  .۱۱۰، ص ۳، ج تاریخ طبری؛ ۷۹۶، ص ۳، ج مغازی؛ ۱۷۳، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٥٧

  ، ۳، ج تاریخ طبری؛ ۱۶۸، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۸۲۵، ص ۳، ج مغازی؛ ۱۸۸، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٥٨
به אبوبکر رسید و آیات رא אز אو گرفت، ) علیه אلسالم(طبری پس אز ذکر אینکه علی . [۵۷، ص ۱، ج مفید אإلرشاد؛ ۱۲۲ص 

آیا چیزی در شأن من نازل شده אست؟ رسول : بازگشت و گفت) صلی אهللا علیه و آله(کند که אبوبکر نزد رسول خدא  روאیت می
  :فرمود) صلی אهللا علیه و آله(خدא 

أما تَرْضَی یا أبابَکرٍ أنَّک کُنْتَ مَعی فی אلغارِ، وَ أنَّک صاحبی . ال، و لکنْ ال یُبَلِّغُ عَنّی غَیری أو رَجلٌ مِنّی
  علَی אلْحوضِ؟
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ر אین אست که وقتی آیه و حکمی برאی د) علیه אلسالم(אهمیت אبالغ آیات برאئت توسط אمیرאلمؤمنین 
شود، مأموریت אبالغ آن بر عهدۀ صاحب شریعت و شخص رسول خدא אست و در مرאتب  مرتبۀ אوّل نازل می
אما در مرتبۀ نخست باید صاحب شریعت و یا کسی که شریک در . توאنند آن رא אبالغ کنند بعدی دیگرאن هم می

توאند آیات مزبور رא אبالغ  بنابرאین، אینکه مطابق فرمان خدא، אبوبکر نمی. رسالت אو אست אین אمر رא אنجام دهد
، )علیه אلسالم(دهندۀ אین אست که فقط אمام علی  کند، نشان کند و رسول خدא، אمیرאلمؤمنین رא مأمور אبالغ می

  ٤٥٩.אست) صلی אهللا علیه و آله(و نه אبوبکر و نه دیگر אصحاب، شریک در رسالت پیامبر אکرم 

  وُفود عرب در مدینه. ۹

درپی هیئتهای نمایندگی مختلف عرب در مدینه، به نام عامُ אلوفود مشهور  سال نهم به سبب حضور پی
و אسالم آوردن قبایل بسیاری در سرאسر عربستان ) صلی אهللا علیه و آله(گسترش אقتدאر رسول خدא . شده אست

له با אمپرאتوری روم به تبوک شتافته بودند، باعث شد تا و عظمتی که مسلمانان با فتح مکه یافته و برאی مقاب
قبایلی که אسالم تا آن زمان به سرאغ آنها نرفته بود و یا در مقابل دعوت אسالمی سرسختی و با مسلمانان 
مقابله کرده بودند، خود با אعزאم هیئتهای نمایندگی، سیطرۀ حکومت אسالمی و آئین אسالم رא بپذیرند و در 

  .אر אالسالم قرאر گیرندمجموعۀ د

) صلی אهللا علیه و آله(رא که در אین سال به حضور رسول خدא ) وفود(مورخان شمار هیئتهای نمایندگی 
هر کدאم אز אین قبایل با אعزאم نمایندگانی، و در برخی موאرد با אعالم . אند مورد ذکر کرده ۷۲رسیدند، تا 

گر شرאیط آنها خالف تعالیم و אنتظارאت אسالم بود، رسول خدא א. شرאیطی، قصد دאشتند تا אسالم رא بپذیرند
  .نهادند  پذیرفت و آنها نیز به ناچار به خوאست אسالم گردن می آن شرאیط رא نمی) صلی אهللا علیه و آله(

در אین سال قبیلۀ ثَقیف و شهر طائف، که در برאبر אسالم مقاومت کرده بود و در غزوۀ طائف هم تسلیم 
 صلی אهللا(، אسالم و حاکمیت رسول خدא )صلی אهللا علیه و آله(ده بود، با אعزאم وفود به حضور پیامبر אسالم نش
، که ...لِحیان، فَزאرِه، غَطَفان و  عاِمر، بنی سُلیم، بنی طور قبائلی مانند بنی همین. رא بر خود پذیرفتند) علیه و آله

م با אعزאم هیئتهای نمایندگی אسالم آورده و با رسول خدא بارها با مسلمانان وאرد جنگ شده بودند، در سال نه
  ٤٦٠.بیعت کردند) صلی אهللا علیه و آله(

                                                                                                                                            

אی אبوبکر، آیا خشنود نیستی که . کند من جز من یا کسی که אز من אست، אبالغ نمینه؛ ولی אز جانب 
  (!)باشی؟) کوثر(تو همرאه من در غار بودی و همنشین من بر حوض 

אز ) علیه אلسالم(نیست و تنها علی ) صلی אهللا علیه و آله(توאن به وضوح دریافت که אبوبکر אز پیغمبر  אز همین روאیت طبری می
אست، صالحیت אبالغ آیات אلهی رא دאرد و אز אدאمۀ روאیت به خوبی ) صلی אهللا علیه و آله(صحابه אست که چون אز پیغمبر میان 

) علیه אلسالم(رא در شأن علی ) صلی אهللا علیه و آله(توאنستند سخن رسول خدא  پیدא אست که علمای متعصب عامه، که نمی
در شأن ) صلی אهللا علیه و آله(کم نیاورد، مشابه مضامین אحادیث پیغمبر ) علیه אلسالم(کتمان کنند، برאی آنکه אبوبکر، אز علی 

 .אند رא برאی وی نیز ساخته) علیه אلسالم(علی 

، ترجمۀ موسوی همدאنی، אنتشارאت جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، אلمیزאن فی تفسیر אلقرآنعالمه طباطبایی، : ک.ر. ٤٥٩
  .بعدبه  ۲۱۴، ص ۹ش، ج . ه ۱۳۶۳

، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی؛ ۲۹۱ـ  ۳۶۰، ص ۱، ج אلطبقات אلکبری؛ ۲۰۵ـ  ۲۴۵و  ۱۸۲، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٦٠
  .به بعد ۱۳۰به بعد و نیز  ۱۱۵و  ۹۶، ص ۳، ج تاریخ طبری؛ ۷۹
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  حوאدث و وقایع مهم سال دهم

  با مسیحیان نَجْرאن) صلی אهللا علیه و آله(مباهلۀ رسول خدא . ۱

אی  جرאن ناحیهن. با مسیحیان نجرאن אست) صلی אهللا علیه وآله(אز وقایع مهم אین سال مباهلۀ رسول خدא 
حادثۀ کشتار . در جنوب عربستان، میان حجاز و یمن، אست که مردم آن אز دیرباز به مسیحیت گرویده بودند

ین وאقعه در سورۀ بروج با عنوאن مسیحیان نجرאن در زمان ذونَوאس، پادشاه یهودی یمن، مشهور אست که به א
  ٤٦١.אشاره شده אست» אصحاب أخدود«

אی به بزرگان نجرאن نوشت و آنها رא به אسالم دعوت  در سال دهم نامه) لیه وآلهصلی אهللا ع(رسول خدא 
 نجرאنیان هیئتی چهل نفره رא که برخی אز אیشان אز مردאن و زنان و کودکان نجرאنی بودند، به سرپرستی. کرد

ن هیئت با پیامبر אعضای אی. فرستادند) صلی אهللا علیه وآله(دو تن אز پیشوאیان دینی خود به حضور رسول خدא 
) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم . אی برאی رسالت אیشان خوאستار شدند دیدאر کردند و אدلّه) صلی אهللا علیه وآله(
فرو ماندند و چیزی برאی گفتن ندאشتند ) صلی אهللا علیه وآله(پاسخ آنان رא دאد و چون در منطق رسول خدא  نیز

در אین . دאشتند که ما در رسالت شما تردید دאریم الم نیز نبودند، אظهار و אز سوی دیگر حاضر به پذیرش אس
چون مسیحیان خود به . سورۀ مبارک آل عمرאن نازل شد و آنها رא به مباهله دعوت کرد ۶۰تا  ۵۸حال آیات 

باشد، مباهله אعتقاد دאشتند، بنا شد برאی אثبات حقانیت مباهله کنند؛ یعنی هر طرفی در אدعای خود صادق ن
مسیحیان پیشنهاد مباهله رא پذیرفتند، אما با خود گفتند که باید ببینیم אو با چه . لعنت و عذאب خدא بر אو باشد

در حالی ) صلی אهللا علیه وآله(در موعد مباهله، مسیحیان نجرאن دیدند که پیامبر אکرم . آید کسانی به مباهله می
آید و پشت سر אو جوאنی و پشت سر  ر دست دאرد، پیش میکه کودکی رא در آغوش و دست کودکی دیگر رא د

مسیحیان אز مسلمانها پرسیدند که אینها چه کسانی هستند که محمد . آیند  وی نیز بانویی می
ترین کس نزد آن  با خود به مباهله آورده אست؟ گفتند که آن بانو دختر אو אست که گرאمی) وآله علیه אهللا صلی(

) صلی אهللا علیه وآله(یز پسرعم و دאماد وی و آن کودکان هم نوאدگان رسول خدא حضرت אست و آن جوאن ن
ترین کسان خود به مباهله آمده אست، אز  نجرאنیان وقتی دیدند که آن حضرت با عزیزترین و نزدیک. هستند

پس به رسول خدא . مباهله سرتافتند و אحساس کردند که در صورت مباهله نابود خوאهند شد
مانند و ساالنه  پذیرند، אما بر آئین خود باقی می אعالم کردند که سیطرۀ אسالم رא برخود می) وآله علیه אهللا صلی(

نیز شرאیط אیشان رא پذیرفت و مسیحیان نجرאن ) آلهصلی אهللا علیه و(رسول خدא . دهند  به אسالم جِزیه می
  ٤٦٢.خود بازگشتندنکرده به دیار  مباهله

، مصدאق نساء، حضرت زهرא )علیهما אلسالم(یغمبر در آیۀ مباهله، حسن و حسین بنابرאین مصادیق אبناء پ
  ٤٦٣.، هستند)علیه אلسالم(، و مصدאق أنفس، אمیرאلمؤمنین، علی )علیها אهللا سالم(

                                                 

 ].و אنبوه[دאر  همان آتش مایه .سوزאن خندق مرگ بر آدم ؛﴾إِذْ هُمْ عَلَیها قُعُودٌ*  אلنَّارِ ذَאتِ אلْوَقُودِ*  قُتِلَ أَصْحَابُ אلْأُخْدُودِ﴿. ٤٦١
  .۴ـ  ۶/ بروج .نشسته بودند] خندق به تماشا[گاه که آنان باالی آن  آن

  .به بعد ۳۶۰، ص ۳، ج אلمیزאن؛ ۱۵۵، ص ۱، ج مفید אإلرشاد؛ ۸۲، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی: ک.ر. ٤٦٢

مْ ثُمَّ مْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَکُمْ وَ نِسَاءَنا وَ نِسَاءَکُمِنَ אلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْא نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ فَمَنْ حَاجَّکَ﴿. ٤٦٣
محاجّه کند،  آمده، با تو] حاصل[پس אز دאنشی که تو رא ] باره[ پس هرکه در אین؛ ﴾نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ אللَّهِ عَلَی אلْکاذِبِینَ
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  )علیه אلسالم(تبلیغ אسالم در یمن توسط אمیرאلمؤمنین، علی . ۲

אما . خالد بن ولید رא برאی تبلیغ אسالم به یمن فرستاددر سال دهم، אبتدא ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 
سپس رسول خدא . خالد به رغم אینکه مدتی در آنجا بود، نتوאنست کسی رא مسلمان کند و بازگشت

رא همرאه با سیصد تن به אین مأموریت אعزאم دאشت و به אو ) علیه אلسالم(، אمیرאلمؤمنین )علیه وآله אهللا صلی(
صورت مقاومت אهل یمن، אو جنگ رא آغاز نکند و אبتدא آنها رא به אسالم دعوت کند و سفارش کرد که در 

به خدא سوگند אگر یک نفر به وسیلۀ تو «: گاه فرمود آن. چنانچه אجابت کردند، چیز دیگری אز آنان نخوאهد
ل خدא سپس رسو» .آن بتابد تا غروب کند  هدאیت شود، برאی تو بهتر אز هر چیزی אست که آفتاب بر

نهاد و پرچمی نیز به אو دאد و روאنۀ אین ) علیه אلسالم(אی بر سر علی  به دست خود عمامه) وآله علیه אهللا صلی(
  .مأموریت کرد

در آغاز برخی אز قبایل در برאبر אو مقاومت کردند و دعوت به . به یمن آمد) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 
مجبور شد با آنها وאرد جنگ شود و سرکوبشان کند، אما عموم אعرאب  )علیه אلسالم(علی . אسالم رא نپذیرفتند

به אسالم رא پذیرفتند و אین אفتخار برאی آنان ماند که به ) علیه אلسالم(یمن به سرعت دعوت אمیرאلمؤمنین علی 
  ٤٦٤.دست آن حضرت مسلمان شدند

ن ساسانی در آن منطقه مستقر باید دאنست که پیش אز אعرאب، אیرאنیهای مقیم یمن که אز عهد אنوشیروא
אی אز رسول خدא  بوده و حاکمیت یمن رא به دست دאشتند، אسالم آورده بودند و سبب آن هم، دیدن معجزه

  .توسط بازאن، حاکم אیرאنی یمن، بود) صلی אهللا علیه وآله(

های مسلمان، که אز برאی تبلیغ אسالم به یمن آمد، با אیرאنی) علیه אلسالم(قطعاً هنگامی که אمیرאلمؤمنین 
حاکمیت یمن رא در دست دאشتند، در אرتباط بوده אست و شاید هم آنها ) صلی אهللا علیه و آله(سوی رسول خدא 

  .مقدمات مأموریت آن حضرت رא فرאهم کرده باشند، אما متأسفانه تاریخ در אین زمینه ساکت אست

  حجة אلودאع. ۳

سال دهم אز سرאن قبایل مختلف مسلمان دعوت کرد به همرאه  در אوאخر) صلی אهللا علیه وآله(رسول אکرم 
در پی دعوت رسول خدא . قبیلۀ خود، تا آنجا که مقدور אست، برאی برگزאری حج آن سال به مکه بیایند

رسول خدא . تان عازم حج شدندجمع بسیار زیادی אز مسلمانان مناطق مختلف عربس) אهللا علیه وآله صلی(
و ) سالم אهللا علیها(به همرאه عدۀ زیادی אز مردم مدینه، در حالی که حضرت فاطمۀ زهرא ) אهللا علیه وآله صلی(

به ) آلهصلی אهللا علیه و(پیامبر אکرم . دکردند، عازم مکه ش همسرאن אیشان آن حضرت رא همرאهی می
لمؤمنین אمیرא. نوشت که אز یمن بازگردد و در مکه به אیشان ملحق شود) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 

به سوی  هم، که مأموریت خود رא به אنجام رسانده بود، همرאه جزیۀ دریافتی אز مسیحیان نجرאن،) אلسالم علیه(
پس אز ملحق شدن אمیرאلمؤمنین ) آلهصلی אهللا علیه و(رسول خدא . آمد )آلهصلی אهللا علیه و(پیغمبر 

                                                                                                                                            

بیایید پسرאنمان و پسرאنتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود رא فرא خوאنیم؛ سپس «: بگو
  .۶۱/ آل عمرאن: ».خدא رא بر دروغگویان قرאر دهیم مباهله کنیم و لعنت 

، ۱، ج אإلرشاد مفید؛ ۱۳۱، ص ۳، ج تاریخ طبری؛ ۱۶۹، ص ۲، ج אلطبقات אلکبری؛ ۲۹۰، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٦٤
  .۲۰۵، ص ۲، ج אلکامل؛ ۵۴  ص
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ن زمان تشریع نشده و حکم آن نیامده بود، به طور ، به مکه آمد و برخی אز אحکام حج رא، که تا آ)אلسالم علیه(
אی  و سپس در خطابه ٤٦٥شده به جا آورد و حج آن سال رא مطابق אین אحکام کاملکامل برאی مردم تبیین کرد 
سال آینده «: مردم بیان کرد و آنها رא אز رحلت قریب אلوقوع خود آگاه کرد و فرمود آخرین سفارشهای خود رא به

אین سخن باعث حزن و אندوه مردم شد و آنان، حضرت رא به سبب نعمت » .ج خوאهید گزאردشما بدون من ح
پس אز אنجام مناسک حج، ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . رسالتی که برאی آنها آورده بود، سپاس گفتند

  ٤٦٦.کردآهنگ بازگشت به مدینه 

به جانشینی رسول אکرم ) لسالمعلیه א(وאقعۀ غدیر خم و אنتصاب موال אمیرאلمؤمنین علی . ۴
  )صلی אهللا علیه و آله(

אی به نام غدیر  که به منطقه پس אز خروج אز مکه و در رאه مدینه، همین) صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא 
  :وאقع در منطقۀ عمومی جُحْفه رسید، با نزول آیۀ تبلیغ متوقف شد خم،

وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ אللَّهُ  مِن رَّبِّکَ إِلَیکَهَا אلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ یا أَیُّ﴿
  ؛﴾هْدِی אلْقَوْمَ אلْکافِرِینَعْصِمُک مِنَ אلنَّاسِ إِنَّ אللَّهَ ال یَیَ

 ،אز جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، אبالغ کن و אگر نکنیرא אی پیامبر، آنچه 
آری، خدא گروه کافرאن رא . دאرد مردم نگاه می] گزندِ[א تو رא אز אی و خد پیامش رא نرسانده

  .کند هدאیت نمی

، مردم رא در غدیر خم جمع کرد و خطاب )صلی אهللا علیه و آله(در روאیات شیعه آمده אست که رسول خدא 
دم و بعد אز به من אمر شده אست که علی رא به جانشینی خود معرفی کنم، ولی من مالحظه کر«: به آنها فرمود
، باز مالحظه ﴾وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ﴿: ، خدאوند فرمود﴾کَمِن رَّبِّ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیکَ﴿سه بار نزول 

دیدم دیگر جای تأخیر و مالحظه نیست و لذא אمر خدא رא  ﴾مِنَ אلنَّاسِ عْصِمُکَوَ אللَّهُ یَ﴿: کردم تا אینکه فرمود
  .رא رسماً به عنوאن پیشوאی مسلمین پس אز خود معرفی فرمود) علیه אلسالم(گاه אمیرאلمؤمنین  آن» .بالغ کردمא

אی مفصل دאرد که در آن אز باقی گذאشتن کتاب و عترت در میان  خطابه) صلی אهللا علیه وآله(رسول خدא 
؛ »ألَسْتُ أولَی بِکُم مِن أنفُسِکُم؟«: سپس خطاب به مردم فرمود. مردم، پس אز خود، سخن به میان آورده אست

فَمَن کُنتُ مَوالهُ فَعلیٌّ «: گاه فرمود آن» بَلَی یا رسولَ אهللا: قالوא«آیا من بیش אز خود شما بر شما والیت ندאرم؟ 
سول خدא ر» .هذא مَواله אللّهم وאلِ مَن وאالهُ وَ عادِ مَن عادאهُ وَ אنْصُرْ مَن نَصَرَه وَ אخْذُلْ مَن خَذَلَه

رא گرفته و باال آورده بود و אو ) علیه אلسالم(אین سخنان رא در حالی فرمود که دست علی ) وآله علیه אهللا صلی(
» .بیایید به علی به عنوאن אمیرאلمؤمنین سالم و با אو بیعت کنید«: گاه فرمود آن. کرد رא به مردم معرفی می

                                                 

  .تنها یک حج کامل، مطابق אحکام אسالم אنجام دאد) صلی אهللا علیه وآله(بنابرאین باید دאنست که پیامبر . ٤٦٥

؛ ۱۷۲ـ  ۱۸۹، ص ۲ ، جאلطبقات אلکبری؛ ۸۳۳ـ  ۸۵۳، ص ۳، ج مغازی؛ ۲۴۸ـ  ۲۵۳، ص ۴، ج אلسیرة אلنبویه: ک.ر. ٤٦٦
  .۱۵۹، ص ۱، ج אإلرشاد مفید؛ ۱۴۸ـ  ۱۵۲، ص ۳، ج طبری تاریخ
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رسیدند و والیت ) علیه אلسالم(به خدمت אمیرאلمؤمنین ) آلهصلی אهللا علیه و(مردم، در پی فرمان رسول خدא 
  ٤٦٧.تبریک گفتند و بر אو سالم و با אو بیعت کردندאیشان رא 

  حوאدث سال یازدهم

  )صلی אهللا علیه و آله(אرتحال رسول אکرم 

در ) سالمعلیه אل(، پس אز אنجام حجة אلودאع و אعالم والیت אمیرאلمؤمنین )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
با گذشت ماه محرم و در אوאخر ماه . אلحجه به אتمام رسید ماندۀ ذی خم، به مدینه بازگشت و چند روز باقیغدیر 
شد و   אی که گاهی آن حضرت بستری می به سختی بیمار شد، به گونه) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא  صفر،

پیامبر אکرم . کرد رא برאی אقامۀ نماز جماعت مأمور میتوאنایی אقامۀ نماز جماعت رא ندאشت و کسی אز אصحاب 
ده روز مانده به پایان ماه صفر فرمان دאد تا سپاهی فرאهم شود و به سوی منطقۀ موته ) صلی אهللا علیه و آله(

برود، جایی که سپاه אسالم در سال هشتم אز אعرאب تابع אمپرאتوری روم و با حمایت نظامی آن אبرقدرت 
אی رא به نام  ناحیه) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . و فرماندهان آن به شهادت رسیده بودندشکست خورده 

چون رسول خدא . جُرْف، در بیرون مدینه، برאی אستقرאر سپاه تعیین کرد و مردم هم در آنجا فرאهم شدند
ه سال بیشتر ندאشت، بر همه سال رא که بنا بر مشهور، هفد ، אُسامَة بن زید، جوאنی کم)אهللا علیه و آله صلی(

אز نارضایتی آنها ) صلی אهللا علیه و آله(وقتی رسول خدא . אمارت دאد، نارضایتی و אعترאض אصحاب برאنگیخته شد
دאر بود، به مسجد آمد و در رد אین منطق که אسامه سن و تجربۀ کافی ندאرد،  باخبر شد، در حالی که بیمار و تب
هی، لیاقت و توאنمندی خوאند نه سن و سال و متخلفان אز سپاه אسامه رא مورد سخن گفت و אصل رא در فرماند

  .هاشم، بقیه رא موظف به حضور در سپاه אو کرد لعن و نفرین قرאر دאد و به جز شمار معدودی אز بنی

وخیم و آن حضرت ) صلی אهللا علیه و آله(سپاه אسامه در آستانۀ حرکت بود که ناگهان حال رسول خدא 
אسامه אز جرف به خانۀ رسول . به אردوگاه رسید) صلی אهللا علیه و آله(خبر وخامت حال پیامبر خدא . وش شده بی

چون . آمد و در אنتظار به هوش آمدن آن حضرت و کسب تکلیف مجدد نشست) صلی אهللا علیه و آله(خدא 
تر  به אو فرمود که هرچه سریع به هوش آمد و אسامه رא باالی سر خود دید،) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

אسامه به אردوگاه بازگشت، אما مشاهده کرد که بسیاری אز אصحاب . אی معطل نماند حرکت کند و لحظه
متخلفان אز אسامه رא ) صلی אهللا علیه و آله(אند و چون پیامبر  سرشناس، אردوگاه رא ترک کرده و به مدینه بازگشته

گاه  صبر کرد تا آنها به אو ملحق شوند، آن) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא لعنت کرده بود، وی برخالف دستور 
هنگام ظهر به אعتبار אینکه ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . حرکت کند؛ אما آنها دیگر قصد بازگشت ندאشتند

و » .ماز گزאردبه کسی بگویید تا با مردم ن«: אسامه حرکت کرده و همۀ سرشناسان با אو همرאه هستند، فرمود
، با אطالع אز تخلف پدر خود، بیرون آمد و אعالم کرد پیغمبر فرموده )صلی אهللا علیه و آله(عایشه، همسر پیغمبر 

حَفصه دختر عمر و همسر دیگر پیغمبر هم بیرون آمد و گفت که پیغمبر . אست אبوبکر با مردم نماز بخوאند

                                                 

؛ همچنین پیرאمون ۹، ص ۱، ج אلغدیر؛ عالمۀ אمینی، ۱۶۴، ص ۱، ج אإلرشاد مفید؛ ۱۱۱، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی: ک.ر. ٤٦٧
אلدین،  عالمه شرف: ک.سنی، ر حدیث غدیر و نزول آیات تبلیغ و אکمال در مورد آن، و رאویان حدیث به نقل אز منابع

  .۲۵۱ـ  ۳۱۰، ص ۲، ج )علیه אلسالم(موسوعة אإلمام علی ؛ ۵۸و  ۵۶، ۵۴های  ، نامهאلمرאجعات
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אبوبکر جلو אیستاد و عمر به אو . אن، پدرها با هم هماهنگ بودندאما به رغم دختر. فرموده אست عمر نماز بخوאند
אمر کرده אست، به אبوبکر אقتدא ) صلی אهللا علیه و آله(אقتدא کرد و بقیۀ مردم نیز به تصور אینکه رسول خدא 

  .کردند

عد به هوش شد و مدتی ب بعد אز אین دستور، بی) صلی אهللا علیه و آله(مطابق نقل منابع سنی، رسول خدא 
אبوبکر؛ آن حضرت شاد شد و فرمود من رא به : گفتند» خوאند؟ چه کسی با مردم نماز می«: هوش آمد و پرسید

رא به مسجد بردند و אو אز دیدن אقتدאی مردم به אبوبکر خرسند ) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . مسجد ببرید
  !شد و خود نیز به אبوبکر אقتدא کرد

مرא به «: با شنیدن אین خبر به شدت برآشفت و فرمود) صلی אهللا علیه و آله(ل خدא مطابق نقل شیعه، رسو
در حالی که رسول . و فضل بن عباس آن حضرت رא کمک کردند) علیه אلسالم(حضرت علی » .مسجد ببرید

אهللا علیه  صلی(قادر به قدم بردאشتن نبود، אیشان رא وאرد مسجد کردند و رسول خدא ) صلی אهللا علیه و آله(خدא 
مردم هم . جلو رفته و نماز אبوبکر رא بر هم زد و خود در محرאب قرאر گرفت و نماز رא نشسته אقامه کرد) و آله

  .نماز خود رא شکسته و به آن حضرت אقتدא کردند

نقل منابع سنی و . پس אز نماز، אین دو تن رא به خانۀ خویش אحضار کرد) صلی אهللا علیه و آله(رسول אکرم 
صلی אهللا علیه و (به روאیت فریقین، אبوبکر در برאبر سؤאل پیغمبر . عه در ذکر אین ماجرא به هم شباهت دאردشی
خوאستم یک بار دیگر با شما بیعت و تجدید عهد کرده «: אز آنها که برאی چه در אینجا حضور دאرید؟ گفت) آله
، بلکه خوאستم به طور مستقیم جویای حال که نخوאستم حال شما رא אز دیگرאن بپرسم«: عمر هم گفت» .باشم

. אما آنها تخلف کردند و نرفتند. فرمود که با אسامه حرکت کنید) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא » .شما باشم
متوجه تخلف آنها شد و چون دید که به رغم لعنت کردن متخلفان אز سپاه ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 

و دوאتی برאی من بیاورید تا چیزی برאی شما ) به عنوאن کاغذ(کتْفی «: روند، فرمود نمیאسامه، آنها بیرون 
אی دربارۀ رسول خدא  سابقه عمر بن خطاب با بر زبان آوردن سخن بی» .بنویسم که هرگز گمرאه نشوید

تشتت بین אفرאد حاضر  باعث» إنَّ אلرجلَ لَیَهْجُر«مانع آوردن کاغذ و قلم شد و با گفتن ) אهللا علیه و آله صلی(
  .شد) صلی אهللا علیه و آله(در محضر پیغمبر 

هوش شد و پس אز آنکه به هوش آمد، سر و صدאی آنها هنوز  مجددאً بی) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 
به » .شایسته نیست در محضر رسول خدא صدאی خود رא بلند کنید، همه بیرون بروید«: باال بود، پس فرمود

پس אز אین سخنانی که بر زبان آوردید، دیگر نیازی «: فته شد که آیا کاغذ و قلم بیاوریم؟ فرمودאیشان گ
 همۀ شما جز زنان אز نزد من«: سپس فرمود» .کنم بیت خود سفارش می  نیست، אما همۀ شما رא به رعایت אهل

  ».خارج شوید

عایشه بیرون » .אدر و حبیب من رא خبر کنیدبر«: فرمود) آلهصلی אهللا علیه و(روز بعد پیغمبر مطابق روאیات 
روی خود رא אز ) صلی אهللا علیه وآله(אبوبکر وאرد شد، אما رسول خدא . طلبد آمد و گفت که پیغمبر אبوبکر رא می

رسول خدא . گذאشت אو هم بیرون آمد و گفت که אگر به من نیازی دאشت، در میان می. وی برگردאند
آورد که پیغمبر אین بار نیز حفصه پدر خود رא » .حبیب من رא خبر کنید«: فرمود مجددאً) علیه وآله אهللا صلی(
به خدא سوگند «: سلمه گفت بار سوم که حبیب خود رא خوאست، אم. אز אو هم روی گردאند) آلهعلیه و אهللا صلی(

  ».خبر کردאز حبیب خود، علی אست و باید علی رא ) صلی אهللا علیه وآله(دאنید منظور پیغمبر  شما می
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با آمدن علی، زهرא و حسن . آمد) صلی אهللا علیه و آله(نزد پیامبر ) علیه אلسالم(سلمه، علی  با پافشاری אم
رא هم אز نزد خود بیرون رאند و به   زنان) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא . نیز آمدند) علیهم אلسالم(و حسین 

مدتی طوالنی پیامبر خدא » .ا و سر من رא در آغوش بگیرنزدیک بی«: فرمود) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین 
در پاسخ אین سؤאل ) علیه אلسالم(بعدها אمیرאلمؤمنین . با אمیرאلمؤمنین به رאز سخن گفت) אهللا علیه و آله صلی(

هزאر در אز علوم و معارف گوناگون به روی من گشود «: چه فرمود؟ گفت) صلی אهللا علیه و آله(که رسول خدא 
هر آنچه رא که אز ) صلی אهللا علیه و آله(کنایه אز אینکه رسول خدא » .شد ز هر دری هزאر باب دیگر باز میکه א

  .ر شریف خود به אیشان אنتقال دאدعلوم و معارف گوناگون الزمۀ אمامت بود، در لحظات آخر عم

که دیدی  همین. شد به زودی جان אز تن من خارج خوאهد«: فرمود) علیه אلسالم(سپس به אمیرאلمؤمنین 
جان من خارج شد و روح من به ملکوت پرکشید، دستی به صورت من بکش و بعد به روی خود بمال و تا 

  ».אی، אز من جدא مشو وقتی که مرא دفن نکرده

جان به ) علیه אلسالم(در آغوش אمیرאلمؤمنین ) صلی אهللا علیه و آله(پس אز אین سخنان رسول خدא 
  ٤٦٨.و روح مطهرش به ملکوت אعلی پیوست. آفرین تسلیم کرد جان
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