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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبر انديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بار ديگر به اسالم و 
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

پيروى از الگوهاى حرآت  گيرى و فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 .تاريخ ساز چشم دوختند  فرهنگ ناب و اينام القراىانقالبى و فرهنگى، به 

همكارى   با درك ضرورت همبستگى، همفكرى و)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 

نهاد نيروى عظيم، آارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 
ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسانى در حوزه  تا از طريق برگزارى همايش

خدا را .  و اسالم ناب محّمدى بپردازد)عليهم السالم(بيت تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل
در ) مدظله(اى  هاى ويژه مقام معظم رهبرى حضرت آية اهللا خامنه سپاس آه با هدايت

هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  رهنگ ساز، گاماين ميدان حّساس و ف
تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  حرآت نورانى و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده

معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى و مكتب عرفانى و 
 .مند و سيراب گردد اسالم واليى بهره

يم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ براين باور
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  تواند جلوه ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى، حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
 انسانيت را درآستانه هاى ضّد اخالق و مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



از اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

   * *    *  

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

استاد عباس جاللى به فارسى برگردانده شده است  آه توفيقات تالش و خامه پرتوان 
 .روز افزون مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريم

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
ين گام آوچك، در باشد آه ا. شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

       معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل



 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( محمدبن عبداهللاش به ويژه خاتم پيامبران حضرت برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

د را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و وى، ِخَر. بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. هدايتش برآنان فرو باريد

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت

هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  ه و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آنهاپرداخت آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو ا(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده استهر آس به 

قل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما (

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥



آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  شود، مگر آن آه هدايتش آنند؟ شما را چه مى ر است ياآن آس آه خود هدايت نمىت شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو نازل گرديده  م و دانش بهرهآنان آه از عل

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :اى نفس خود پيروى آندتر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هو چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; ه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگا آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

تنها راه و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

ين دليل، آدمى افزون بر عقل  و به هم. آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

                                                           
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧
 .٥٦  /ذاريات.  ٨



عقل آدمى از سوى وحى الهى و از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه 
 .راهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گردد

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود« نيزگوياى همين مطلب است آه است ـ
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)هادانما انت منذر ولكل قوم (

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  خداوند خود فرستادگان الهى را بر مىاين رو، 

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

 النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا(
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

                                                           
 .٧  /رعد.  ٩
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢



مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

 اختالفاتى آه بين مردم وجود ها نازل نمود تا در آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .آنند داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن آنان را تزآيه مى

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)هللا ُاسوٌة حسنٌةلقد آان لكم فى رسول ا(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  و تحكيم ارزشدر اجراى اهداف معنوى رسالت  . ٥
ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
اع، فوق ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شج اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .وى مى ناميمآه آن را صالحّيت معن

بود،  پيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آرده
ها افكندند و از  از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى اى لحظه

آور نور،  آخرين پيام گير آنان را با رسالِت خداوند تالش پى. هيچ آوشش نياسودند
تكميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(د بن عبداهللا حضرت محم

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
به بزرگترين نتايج دست يافت ترين زمان،  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

                                                           
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 . بودتحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر

اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند و آن را از دست  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
در رهبرانى آه ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم

 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

ِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از تحريف نادانان و امور هداي
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

ا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلو«
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد،  گذارم، تا زمانى آه به آن من دو چيز گرانسنگ ميان شما برجاى مى

منند، و از يكديگر جدايى و عترت ) قرآن(افتيد، آن دو چيز، آتاب خدا  هرگز به گمراهى نمى

 .ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر به نزد من درآيند

 همان برجستگانى بودند آه پيامبر به )عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
ن آه از مسير سّنت هستى بى آ)عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 



صلى اهللا عليه وآله (در جهت ايجاد و ارتقاى آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدا

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

ز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان زندگى ائّمه ني
بدين سان، پيشوايان دين، مردم را به سوى . آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. پيشى گرفتنددست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران 

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  شهادت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزه

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن به يقين، تاريخ نگاران 
چه در  آوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف از آن ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم

آغاز و با بيان زندگى ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه
 .ـ پايان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداند

ى فردى و الشأن اسالم در تمام زوايا آتاب حاضر، به بررسى زندگانى پيامبر عظيم
آن بزرگوار، اساس .پردازد  اوضاع سياسى واجتماعى دوران بسيار دشوارش مى

هاى اسالمى را در عمق انديشه وعقيده و در افق اخالق و سير و  ترين ارزش برجسته
سلوك، استوار ساخت و طّى روزگاران، مشعلى فروزان از ايمان، پاآى و روشنايى فرا 

 .راه جهانيان قرار داد

د از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول جا دار
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
م آه توفيق به انجام رساندن اين سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بسايي

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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دارد  العاده وققرآن آريم به بيان سيره و روش پيامبران و راهنمايان بشر توجهى ف
اى ويژه را دنبال  شيوه) اجمعين عليهم اهللا صلوات(و در عرضه سيره آن بزرگواران 

 .آند مى

اى از  اين شيوه در چگونگى ارائه روش راهنمايان برگزيده الهى، بر مجموعه
 .ارآان و اصول علمى استوار است

يت آه همان عنصر جهت دهنده حرآت قرآن آريم،  بيان خود را از عنصر هدا
آند و براى مجموعه رخدادهاى تاريخى آه  آدمى به سوى آمال درخور اوست، آغاز مى

. گزيند شود، اهدافى واقعى را برمى ها تلّقى مى هاى زندگى مردمان و جامعه ناهموارى
ند آه آي هاى گسترده علوم و معارفى به شمار مى اين اهداف، آليدهاى ورود به دروازه

 .در خدمت حرآت تكاملى انسان، از آارايى برخوردارند

گيرد و  قرآن، براى دست يابى به آن اهداِف برجسته، ابزار گوناگونى را به آار مى
هايى نو در برابر انديشه انسانى  با مخاطب قرار دادن ِخَرد و ِخَردمندان، عرصه

 :فرمايد آن جا آه مى;گشايد مى

 )١٥(;)هم َيتفّكرونفاقصص القصص لعّل( . ١

 .ها را برايشان بازگو آن، شايد بينديشند اين داستان

 )١٦(;)لقد آان فى قصصهم عبرة ألولى األلباب( . ٢

 . در سرگذشت آنان، براى اهل ِخرد، درس عبرتى وجود داشت

 و» انديشيدن«پردازد،  بنابراين، در روشى آه قرآن به بيان تاريخ مى

 .باشد از تاريخ امتها و شيوه عملكرد رهبران، دو هدف اساسى مى» عبرت آموختن«

ها، اهداف الهى ديگرى  اين اهداف، محدود به اين دو هدف نيست، بلكه فراتر از آن
 :پى مى گيردگر است،  را آه در اين فرموده خداى متعال جلوه

                                                           
 .١٧٦  /اعراف.  ١٥
 .١١١  /يوسف.  ١٦



است و شرح  ها داستان دروغين نبود، بلكه وحى الهى و با آن چه پيش روى او قرار دارد، هماهنگ اين

 )١٧(.آورند هر چيزى را در بر دارد و هدايت و رحمتى است براى گروهى آه ايمان مى

 :و نيز

 ما از هر يك از سرگذشت پيامبران براى تو بازگو آرديم تا به وسيله آن دلت را آرامش بخشيم و در اين 

 .)١٨(است ها براى تو حق، و براى مؤمنان موعظه و تذّآر آمده سرگذشت

هر يك از آيات، براى ارائه اخبار مربوط به پيامبران و بيان سرگذشت آنان، چهار 
 .هدف در بر دارد

 :است زير مّتكى قرآن آريم، در شيوه بيان تاريخى منحصر به فرد خود بر اصول

 ;حق . ١

 ;دانش . ٢

 ;هم عصرى با رخدادها . ٣

 ;آمدها احاطه بر آن پيش . ٤

هاى تاريخى و رخدادهاى اجتماعى گذشته و يا  لذا قرآن آريم، در بيان و ارائه پديده

 :گذارد و با اين فرموده عصر خود، جايى براى شك و ترديد و دروغ، باقى نمى هم

 )١٩(;)إن هذا لهو القصص الحق(

 .است) ححضرت مسي(اين همان سرگذشت حقيقى 

 .اين دو اصل را مورد تأآيد قرار مى دهد

 :اش در آغاز سوره اعراف و نيز با اين فرموده

 )٢٠(;)فلنقّصن عليهم بعلم وما آّنا غائبين(

 را با علم خود برايشان شرح خواهيم داد و ما هرگز غايب نبوديم) اعمالشان(و قطعًا 

پردازد، تصريح  ها مى به عنصر هم عصر بودن با رخدادهايى آه به بيان آن

 .نمايد مى

است و گاهى، متكى به  گذشته از اين مطالب ، قرآن گاهى متكى به تحقيق و بررسى

گاه آه به  اى علمى دارد و آن گيرى،شيوه استدالل  ، در مقام تجزيه و تحليل و نتيجه

دهد به خطوطى اصلى ـ آه آنان را در يك صف و  رائه مىنحو آلى زندگى پيامبران را ا

                                                           
 .١١١  /يوسف)وم يؤمنونما آان حديثًا ُيفترى ولكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل آل شىء وهدًى ورحمًة لق. (١٧
 .١٢٠  /هود)   وموعظة وذآرى للمؤمنينوُآالًّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثّبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق.(١٨
 .٦٢  /آل عمران.  ١٩
 .٧  /اعراف.  ٢٠



همان گونه آه . دهد ـ اشاره مى آند يك سنگر و يك خط، يعنى خط آلى اسالم قرار مى

 :خداى متعال فرمود

 )٢١(;)إن الدين عند اهللا االسالم(

 دين، نزد خدا اسالم است

ان اولواالعزم به غور و بررسى سپس قرآن در ژرفاى سيره هر يك از پيامبر
ها و زواياى سيره آنان آگاهى آامل يافته و اين  ترين بخش پردازد تا خواننده بر مهم مى

ها و آن چه در گذشته اتفاق افتاده است و رخدادهايى را آه ارتباط به خط رسالت  بخش
ه يكديگر يابد، ب شود و با ادامه زندگى، استمرار مى الهى داشته و بدان ضميمه مى

 .مرتبط سازد

گيرد و در پرده ابهام  سرشت بحث تاريخى اين است آه دستخوش تحريف قرار مى
رسد  جايى مى افكند و آار به اى بر آن سايه مى و پيچيدگى قرار گرفته و ابرهاى تيره

توان به آسانى به حقيقت دست يافت و واقع را دريافت نمود و در اين جاست آه  آه نمى
 .دهد انى اجازه غفلت از آن و گذر از حقايق موجود در آن را به خود نمىجامعه انس

 سوره يوسف به امكان دروغ بافى و به بازى گرفتن حقايق تاريخ يا ١١١آيه مبارك 
ها و تحقيق و بررسى بدون علم و آگاهى و پرده پوشى حقى آه بايد  مبالغه در بيان آن

 .آند زمانى آشكار شود، اشاره مى

 جاست آه مكتب قرآن بايد پژوهشگر حقيقت جو را به سالحى منطقى مسّلح از اين
 .سازد تاآامًال قادر بر آشف حقيقت باشد

قرآن آريم، به پى ريزى نظريه اصول غير قابل تغييرى پرداخته آه انديشه انسانى 
» ُام الكتاب«و » محكمات«ها را  ها را ندارد و آن هيچ گاه توان پا فراتر نهادن از آن

ها، شك و  ناميده آه براى انديشه آدمى، حقايقى ثابت و روشنند و هيچ زمانى در آن
 .ترديدى راه نخواهد يافت

هاى آلى و احكام اساسى انديشه انسانى  اين اصول تغييرناپذير، همواره برنامه
داند در  ولى قرآن روا نمى; دهند را،آه گنجايشى فراتر از جهان ماده دارد، تشكيل مى

 .ها، ساآت بماند بر مبهمات و مسائل اختالفى ميان انسانبرا

قرآن آريم در برخورد با مبهمات يا موارد اختالف بشر دو ديدگاه و دو شيوه را به 
نهد تا جهت برخورد با هر  خواننده آگاه عرضه مى آند و آن دو شيوه را به داورى مى

 .اى آلى به شمار آيد يابد معيار و قاعده گونه خبرى آه به انديشه آدمى راه

                                                           
 .١٩  /آل عمران.  ٢١



گردد آه برآن نوع  هايى درونى بر مى هر يك از اين گونه برخوردها به ريشه
گردد و از ِخَرد انسانى  برخورد، سايه افكنده و در هر سخنى آه به انسان عرضه مى

خود رانشان ; رود در برابر آن، موضعى مناسب و در خور، برگزيند انتظار مى
 .دهد مى

عد از اشاره به اين آه قرآن، همان فرقانى است آه خداوند آن را بر خداى متعال، ب
 :فرمايد فرستاده امين خويش فرو فرستاده، چنين مى

آه ) روشنصريح و (او آسى است آه اين آتاب را بر تو نازل آرد آه بخشى از آن، آيات محكم 

دهد، و بخشى از آن متشابه است، آنان آه در دل انحراف دارند، به  اساس اين آتاب را تشكيل مى

ها را جز خدا  دنبال آيات متشابهند تا فتنه برانگيزند و آن را به تأويل برند در صورتى  آه تفسير آن

مه از سوى پروردگار ماست و ما به همه آن ايمان آورديم، ه: گويند دانند، مى و راسخان در علم نمى

بعد از آن آه ما را ! خدايا* يابند  شوند و حقيقت را در نمى جز اهل ِخرد، متذآر اين معنا نمى

هايمان را از راه حق منحرف مگردان و از سوى خود رحمتى بر ما ببخش، آه  هدايت آردى، دل

 .)٢٢(اى بخشنده تو

از اين رو، انسان .سالمت روح، ميان انسان و فتنه انگيزى فاصله ايجاد مى آند
ايستد، بلكه آن را به پروردگار خويش  حقيقت جو از پيروى آيات متشابه باز مى

 .گرداند برمى

بنابراين، عقل و ِخرد از هر گونه تفسير غير علمى يا تفسيرى عارى از داليل 
را به اعتماد بر  آند، بلكه عقل و ِخرد وى صحيح و حقايق غير قابل تغيير جلوگيرى مى

اى آه چار چوب آلى و  گردد، به گونه رهنمون مى» ُام الكتاب«محكمات و پايبندى به 
. دهد ها وجود ندارد، تشكيل مى ن پا فراترنهادن از آنخطوط ثابتى را آه هيچ گاه امكا

ها  است در آنار اين آياِت تغييرناپذير و احكامى آه فراسوى آن در اين صورت طبيعى
 .توان رفت، به آيات ديگر توجه آنيم نمى

شود تا مواردى را  هاى روح آدمى به روى آفاق انديشه گشوده مى در اين جا آرانه
رسد، با دّقت مورد بررسى   نشده يا در آغاز، روشن به نظر نمىآه به صراحت بيان

 . قرار دهد

بدين ترتيب، انسان عاقلى آه به پروردگار خويش ايمان آورده در تفسير وتجزيه و 
انگيزى بر  گر آن است شتابزده عمل نمى آند ودر پى فتنه تحليل آيات متشابهى آه نظاره

                                                           
قلوبهم زيغ فيتبعون ما  ؤُهّن ام الكتاب وُاخر متشابهات فاماالذين فىهو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات . (٢٢

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله اّال اهللا والراسخون فى العلم يقولون آمّنا به آل من عند رّبنا وما 
 ٨ ـ ٧  /آل عمران) من لدنك رحمة إنك أنت الوهابرّبنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا * يذّآر اّال اولوا األلباب 



 خردمندانه و حكيمانه برمى گزيند و اگر در آشكار ها موضعى نمى آيد، بلكه در قبال آن
خيزد وآن را مورد اعتراض قرار  ساختن حقيقت موفق نشود، حداقل به انكار آن بر نمى

دهد و آن امر را به منبع اصلى آن و به پروردگار خويش، آه خود،آن آيات را فرو  نمى
مدن رحمت الهى، آن چه گرداند و با درخواست استمرار هدايت و فروآ فرستاده، برمى

 .شود را در پى دست يابى به آن است از ذات مقدسش جويا مى

شود آه نمودارى از پختگى و تعامل  اين گونه عمل، موضعگيرى صحيحى تلقى مى
منطقى با آيات به شمار مى آيد، زيرا انسان عاقل در توجيه و تجزيه و تحليل، شتابزده 

 .آند عمل نمى

 اين فرموده خداى متعال در آغاز سوره مبارك هود پى از اين رو، به معناى
 :بريم آه فرمود مى

اين آتابى است آه آياتش استحكام يافته، سپس تشريح شده و از نزد خداوند حكيم و آگاه نازل * الر

 )٢٣(.گرديده است

 از استحكام آيات و تعيين آيات ُام الكتاب، آه اساس و پايه اين تشريح و توضيح، پس
 )٢٤( سوره آل عمران٧چنان آه آيه ; آيند، عملى خواهد بود و خطوطى ثابت به شمار مى

د  سوره رعد نيز بر همين مطلب تأآي٣٩به وضوح از آن سخن به ميان آورده و آيه 
 :فرمايد آن جا آه مى; دارد

نزد ) لوح محفوظ(آند و ُام الكتاب  خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را اراده نمايد اثبات مى

 )٢٥(اوست

گيرد، همان ُام الكتاب است و  بنابراين، آن چه در معرض محو و تغيير قرار نمى
ها،  ن هر چه هست به تبعّيت از دگرگونى اوضاع و حاالت و ضرورتغير از آ

 .دستخوش محو و نابودى و تغيير و تبديل خواهد شد

اين آيات شريف در جهت ترسيم برنامه آلى آه قرآن آريم در برخورد با رخدادهاى 
زيرا اختالف در جزئيات به ; رسد آند، آافى به نظر مى تاريخى بر مبناى آن حرآت مى

دهد اصل را انكار نموده و از آن غفلت ورزيم و آن چه را نزدمان ثابت  ا اجازه نمىم
 .نماييم ايم، محكوم گشته و از وجود آن مطمئن شده

                                                           
 .١  /هود) آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير* الر . (٢٣
 . ٧ /آل عمران ) منه آيات محكمات ُهّن أم الكتاب. (٢٤
 ).يمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. (٢٥



توان همه موضوعاتى را آه در آتب سيره َنَبوى يا  در پرتو همين موضوع مى
وارد شده، به هاى آنان  تاريخ اسالم و قبل از اسالم در مورد پيامبران الهى و امت

زيرا اصول ثابت تاريخى همان محكماتند آه خاستگاه نورافشانى تلقى . ارزيابى بنشينيم
هاپا فراتر نهاد و در تفسير يا پذيرش يا رّد مطالب  توان از آن شده و هيچ گاه نمى

هاى تاريخى آمده، همين امور را بايد معيار شناخت قرار  صحيح يا غلطى آه در آتاب
 .دهيم

طلبد  را مى راين، عرصه تاريخ  آه عرصه آميختگى حق با باطل است، ابزارىبناب
 .آه در آشكار ساختن تمام حقيقِت ثابت شده، ما را يارى رسانند

آند خاستگاه  ها را تأييد مى اصول ثابت تاريخى، آه داليل عقلى و نقلى، روشنى آن
آيند و قرآن آريم با منطبق  ىهر گونه تفسير و توجيه يا محاآمه يا محكومّيت به شمار م

هاى آنان به خصوص، تصويرى روشن براى  ساختن اين شيوه بر سيره پيامبران و امت
ما ترسيم نموده است آه همه پيامبران در آن مشترآند و نبّوت و گزينش آن بزرگواران 

هاى اساسى موجود در شخصيت هر يك از پيامبران است آه وى را  برخاسته از ويژگى
: ها عبارتند از اين ويژگى. ته گزينش الهى قرار داده تا آفريدگانش را هدايت آندشايس

آمال يافتن عقل و ِخَرد، آگاهى، پرهيز آارى، شكيبايى و بندگى آامل خدا آه با بينش و 
 . آگاهى انجام پذيرد

 :خداى متعال خطاب به پيامبر خويش فرموده است

 )٢٦(;)..قل إنى على بّينة من رّبى(

 ...من نشانه روشنى از پروردگارم دارم:بگو

 )٢٧(;)...قل هذه سبيلى أدعو إلى اهللا على بصيرة أنا ومن اّتبعنى(

 ...آنيم من و پيروانم با بصيرت آامل همه مردم را به سوى خدا دعوت مى! اين راه من است: بگو

از ... شود اين همان منطق قرآنى است آه نمايى از پا بر جايى و استوارى تلقى مى
اين رو، بايد گفت چگونه ممكن است خداوند پيامبرى را برگزيند آه از برانگيخته شدن 
خود و رسالتى آه از ناحيه پروردگارش به او واگذار شده بى اطالع باشد و از 

بيند، اطمينان حاصل نكند تابدان جاآه ديگران  ىهايى آه از سوى خداى خويش م نشانه
با عقل سازگار نيست آه وى به پيامبرى مبعوث و براى امر ! وى را مطمئن سازند؟

نبّوت مهيا شود و خود نداند پيامبر است و از ناحيه خدا براى راهنمايى مردم برانگيخته 
                                                           

 .٥٧  /انعام.  ٢٦
 .١٠٨  /يوسف.  ٢٧



د به اين آه تصور آند تا چه رس; شده است، يا در مأموريت خود دچار شك و ترديد شود
حقيقت را از آسى آه بايد خود، او را هدايت آند، به دست آورد و خداوند به اين حقيقت 

 :اشاره فرموده است

تر است يا آن آس آه خود هدايت نمى  آند براى پيروى شايسته آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى

 )٢٨(آنيد؟ ورى مىشود مگر آن آه هدايتش آنند، شما را چه مى شود چگونه دا

نماى روشنى آه قرآن آريم از شخصيت پيامبران الهى ترسيم نموده و داليل عقلى 
يرى را نيز آن را مورد تأييد قرار داده است بنيانش استوار و ثابت است تا هر گونه تصو

هاى تاريخى آمده  آه از تورات و انجيل منتشر گشته يا در آتب صحاح يا در همه آتاب
ها به برخى از سرگذشت پيامبران خدا پرداخته شده، به محاآمه بكشد، خواه اين  و در آن

باشد و خواه ) صلوات اهللا عليهم اجمعين(پيامبر، ابراهيم يا موسى يا عيسى يا پيامبراآرم 
ه چنين تصويرى، برخى از همسران پيامبر و يا بعضى صحابه يا بستگان دور و نقل آنند

 .نزديك رسول خدا باشند

 

                                                           
 .٣٥/يونس) أفمن يهدى إلى الحق أحّق أن ُيتّبع أّمن ال يهدى إّال أن ُيهدى فما لكم آيف تحكمون. (٢٨



 

 

 

  بخش نخست

 آخرين پيامبر در يك نگاه

 

خاتم پيامبران و سرور فرستادگان الهى، حضرت محمد بن عبداهللا 
. ل ديده به جهان گشوداالّول عام الفي  در هفدهم ربيع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عبدالمطلب بن

دوران شيرخوارگى حضرت در قبيله سعد . وى قبل از تولد، پدر را از دست داده بود
در شش سالگى مادر . در چهار يا پنج سالگى به مادرش باز گردانده شد. سپرى گشت

بزرگوارش دنيا را وداع گفت و جدش وى را تحت سرپرستى و مراقبت ويژه خود قرار 
آنار او حضور داشت و جدش هنگام وفات، امر سرپرستى وى را به دو سال در . داد

 تا زمان ازدواج )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم عموى مهربانش ابوطالب سپرد و رسول
 .خويش هم چنان در آنار عمويش باقى ماند

 در دوازده سالگى به اتفاق عمويش به شام سفر آرد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ُبحيرا وى را شناخت و در جهت مراقبت از . ر مسير راه به ُبحيراى راهب برخوردد

وى به ابوطالب هشدار داد و از حوادث ناگوارى آه از جانب يهود در انتظار پيامبر 
 .بود، براى عمويش پرده برداشت

پيمان (الُفُضول   در بيست سالگى در ِحلف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
وى براى تجارت با اموال . آرد شرآت ُجست و بعدها به آن افتخار مى) مردانجوان

خديجه به شام سفر آرد و در بيست و پنج سالگى و عنفوان جوانى، آه به راستگوى 
امانت دار معروف بود، با خديجه ازدواج آرد و قبايلى آه براى نصب حجراألسود با 

زاع خود برگزيدند و حضرت با دست زدن يكديگر در آشاآش بودند، وى را براى حّل ن
هاى درگير از آن خرسند  اى عمل آرد آه همه طرف به ابتكارى بسيار جالب به گونه

 .شدند

در چهل سالگى به پيامبرى مبعوث شد و با بصيرتى آامل مردم را به سوى خدا 
را گرد دعوت آرد و از ميان آسانى آه قبل از ديگران ايمان آورده بودند، ياران خويش 

آورد و پس از سپرى شدن سه يا پنج سال از آغاز دعوت وى به سوى حق، خداوند به او 
سپس به وى دستور داد رسالت . فرمان داد تا بستگان خويش را ـ ازعذاب الهى ـ بترساند



خويش را آشكار آند و مردم را آشكارابه اسالم فراخواند تا آسانى آه به اسالم 
 .لمانان و مؤمنان بپيوندندمندند به جمع مس عالقه

 مانع به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از همان زمان، قريش در برابر حرآت رسول اآرم
وجود آوردند و آوشيدند مردم را از راه خدا بازدارند و از انتشار رسالت وى جلوگيرى 

 براى دعوت  نيز ناگزير در پى گشودن روزنه جديدى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبرخدا. آنند
خود در خارج از مّكه برآمد و گروهى از مسلمانان را به حبشه اعزام نمود آه با استقبال 

اين گروه به رهبرى جعفر بن ابوطالب . پادشاه آن سرزمين روبرو شدند» نجاشى«گرم 
 .درآن سرزمين اقامت گزيدند و جعفر، تا سال هفتم هجرى آن ديار را ترك نكرد

دست آردن نجاشى با خود و بر ضد مسلمانان توفيقى نيافتند، قريش آه در جهت هم
به طرحى جديد متوسل شدند آه در تحميل محاصره اقتصادى و اجتماعى و سياسى 

گاه آه قريش از به تسليم  اين محاصره سه سال به طول انجاميد و آن. نمودار گشت
ميد گشتند، حصر را هاشم براى اهداف خود نو واداشتن پيامبر و ابوطالب و ساير بنى

ولى پيامبر و نزديكانش پس از آن آه پيروزمندانه از محاصره بيرون آمدند در ; شكستند
سال دهم بعثت با وفات ابوطالب و خديجه ـ سالم اهللا عليهما ـ در بوته آزمون سختى قرار 

ه صلى اهللا عليه وآل(اندوه اين دو رويداد تأثيرى شگرف بر وجود مقدس پيامبر. گرفتند

 .داشت، زيرا وى طى يك سال دو پشتيباِن قدرتمند خويش را از دست داد)وسلم

ها و معراج را در  در اين جا برخى از تاريخ نگاران، وقوع رخداد سير به آسمان
 و ترجيحًا در اين زمان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اوج اندوه و فشار روحى پيامبراآرم

 در آن زمان شاهد مانع تراشى قريش بود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اند، زيرا رسول خدا دانسته
از اين رو، خداى .آردند آه با تمام توان در برابر رسالت آن حضرت ايستادگى مى

. هاى بزرگى از قدرتش، به روى آن حضرت گشود متعال آفاق آينده را با نماياندِن نشانه
 .ان همگى، برآات بزرگى در برداشتبراى شخص پيامبراآرم و مؤمن» معراج«رويداد 

 براى دست يابى به پايگاهى جديد، به طائف هجرت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
نمود ولى در اين سرزمين آه مجاور مّكه و تحت تأثير فضاى آن قرار داشت، به فتح و 

شت و بن عدى، به سمت مكه بازگ با انتخاب همسايگى مطعم. گشايش نوينى دست نيافت
براى گسترش رسالت خود در موسم حج به فعاليت جديدى دست زد و با قبايلى آه براى 

آردند، تماس  اداى مناسك حج و بازرگانى در بازار عكاظ، آهنگ بيت اهللا الحرام مى
پس از ديدارى آه با مردم مدينه داشت، خداوند درهاى پيروزى را به . برقرار مى آرد

پرستش خداى يگانه ادامه يافت و اسالم در مدينه منتشر رويش گشود و دعوت وى به 



و پس از آن خداوند او را از نيرنگ قريش، آه براى از سر راه برداشتن وى . شد
از .حضرت تصميم گرفت خود، به مدينه هجرت نمايد. همدست شده بودند، آگاه ساخت

 با احتياط آامل به سمت فرمان داد تا در بسترش بخوابد و خود)عليه السالم(اين رو، به على
مدينه هجرت آرد و در حالى آه مردم مدينه براى استقبال وى در آمادگى آامل به سر 

رسيد و بدين » قبا«بردند وارد آن ديار گرديد و در آغاز ماه ربيع االول به منطقه  مى
 .سان، هجرِت مبارك آن بزرگوار به دستور آن حضرت مبدأ تاريخ اسالم به شمار آمد

امبر خاتم دست به تأسيس نخستين دولت اسالمى زد و در سال نخست هجرت، با پي
ها و بناى مسجد َنَبوى به عنوان مرآز فعاليت و دعوت و حكومت خويش و  شكستن بت

با ايجاد پيمان برادرى ميان مهاجر و انصار پايه و اساس اين دولت را استحكام بخشيد تا 
ى ايجاد آند و بناى دولت جديد بر آن قرار گيرد، افزون بدين وسيله پايگاِه مردمِى استوار

اى پرداخت آه ارتباط برخى قبايل با بعضى ديگر در آن  برآن، به نگارش بخشنامه
اى با قبايل يهود امضا نمود آه خطوط آلى نخستين نظام  تنظيم يافته بود و نيز پيمان نامه

 .شد ادارى و حكومتى اسالم را شامل مى

اى آه از ناحيه قريش   هم چنين رسالت اسالمى، با رويارويى ددمنشانهدولت نوپا و
در جهت براندازى رسالت و دولت اسالمى انجام گرفت، مواجه شد و بدين ترتيب، 
جنگى پس از جنگ ديگر بر ضد مسلمانان افروخته گشت و پيامبر اآرم و مسلمانان، 

 .ناگزير به دفاع از خويش شدند

صلى اهللا عليه (اآرم  اعزامى نبّى)٢٩( دولت جوان با نخستين سرّيههاى دفاع از اين سال

 به فرماندهى عمويش حضرت حمزه در هفتمين ماه پس از هجرت صورت )وآله وسلم
در اين سال آيات بسيارى از . پذيرفت و تا پايان سال نخست هجرت، سه سرّيه تدارك ديد
اى را براى پيامبر و دولت  سوره بقره برآن حضرت نازل گرديد تا دستورات جاودانه

هاى يهود بر ضد  هاى منافقان را آشكار و رسوا سازد و از توطئه وُامتش ترسيم و نقشه
 .اش پرده بردارد پيامبر خاتم و دولت نو پا و جهانى

از داخل اين شهر، شخص پيامبر و دولت او را،  قريش از خارج مدينه و يهود 
تحرآات همگى را زير نظر داشت و بدين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. نشانه رفتند

سان، در سال دّوم هجرت، هشت غزوه و دو سرّيه پياپى صورت گرفت و غزوه بدر 

                                                           
 .  گروهى از لشكر به تعداد پنج تا سيصد تن. ٢٩



. له تغيير يافتبزرگ در ماه رمضان همان سالى آه روزه واجب شد رخ داد و آن گاه قب
 .و به استقالل امت مسلمان و دولت اسالمى، ُبعد جديدى بخشيد

هاى نظامى  و از سويى ديگر فرو آمدن  سال دوم، از سويى سرشار از پيروزى
در اين سال، نخستين شكست خّفت بار نصيب قريش و . دستورات سياسى و اجتماعى بود

اع، نخستين قبيله يهود آه مدينه را وطن يهوديان شد، چنان آه در همين سال بنى َقيُنق
خود برگزيده و در پى پيروزى مسلمانان در بدر بزرگ با رسول خدا پيمان شكنى 

 .آردند، از مدينه بيرون رانده شدند

تحرآات نظامى قريش بر ضد اسالم و مسلمانان از خارج مدينه ادامه يافت و قبايل 
ا با رسول اآرم شكستند و بدين ترتيب، به يهود سه سال پياپى، چند بار پيمان خويش ر

وجود آمدن پنج غزوه ُاحد، بنى نضير، احزاب، بنى ُقَريظه و بنى ُمصَطلق در اين سه 
 .سال، بار فوق العاده سنگينى را بر دوش پيامبر و قاطبه مسلمانان نهاد

هاى بزرگى نشان دادند خداوند، مكر و  در سال پنجم آه مسلمانان از خود رشادت
حيله احزاب مدينه و يهود را، به خودشان برگرداند و با مأيوس شدن قريش از درهم 
آوبيدن قدرت مسلمانان، خداوند زمينه را براى فتحى آشكار مهيا ساخت و رسول 

پس از صلح حديبيه با قبايل اطراف خود هم پيمان شد و به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
ها قدرتى  رابر تمام نيروهاى شرك و الحاد، از آنها پرداخت تا در ب گردآورى آن

خداى متعال در سال هشتم، مّكه را براى آن حضرت گشود  و . يكپارچه بهوجود آَوَرد
پس از آن آه گردنكشان قريش در برابر دولت و سياست آن حضرت، سرتعظيم فرود 

 . ريشه آن سازدآوردند، خدا به وى قدرت بخشيد تا پايه و ارآان شرك را از شبه جزيره

گرويدند،  هاى اعزامى قبايل، آه دسته دسته به دين الهى مى سال نهم، با ورود هيئت
 .سالى پر رونق بود

صلى اهللا عليه وآله (سال دهم هجرى، سال حجة الوداع و آخرين سالى بود آه پيامبر اآرم

تش، آه در آنار امت خويش قرار داشت و براى پيشرفت دولت جهانى خويش و ام)وسلم
 .آرد ها بود، زمينه سازى مى شاهد بر ساير امت

 ماه صفر سال يازدهم هجرى پس از ٢٨روح بلند پيامبر عظيم الشأن اسالم در روز 
اش، آه رهبر معصومى را براى آن مشخص آرد، به  تحكيم ارآان دولت اسالمى

 گام بر رهبرى آه جانشينى وى را بر عهده داشت و در راه او; ملكوت اعلى پيوست
. وجود داشت)عليه السالم(طالب ابى بن داشت و چنين ويژگى، تنها در شخص على مى

 به شمار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انسان آاملى آه ازدوراِن توّلد، تربيت يافته رسول اآرم



تمام . آمد و حضرت در طول زندگى به بهترين شكل ممكن از او مراقبت نمود مى
 )عليه السالم(طالب ابى بن انديشه و سير و سلوك و اخالق امام علىهاى اسالمى در  ارزش

و دستورات و نواهى وى، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تبلور داشت و در اطاعت از رسول خدا
رفت و شايسته نشان واليِت ُآبرى و وصايت َنَبوى و  ترين نمونه به شمار مى برجسته

ن،آن حضرت را در آيان رسالت اسالمى و هاى اميرمؤمنا ويژگى. خالفت اسالمى بود
انقالب الهى و دولت َنَبوى نامزد ساخت تا به دستور خداى سبحان پس از رحلت رسول 

 .نخستين جانشين وى گردد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا



پيامبر واالمقام اسالم با وجود اوضاع سخت و دشواِر آن زمان، تبليغ رسالت را با 
 به عنوان راهنما و پيشواى مسلمانان عملى ساخت، )عليه السالم(البط ابى بن نصب على

ها پرآشيد و بدين سان،آن حضرت برترين نمونه در راه اطاعت  روح بلندش به آسمان
از دستورات خدا بود،زيرا فرمان الهى را به بهترين وجه رساند و با رساترين بيان 

ا به شخصيت و زندگانى پيامبرخاتم آنچه ياد آورى شد نگاهى گذر. حجت را تمام ساخت
اآنون براى تحقيقى بيشتر در اين باره با . بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمدبن عبداهللا

 . ما همراه باشيد



 

 

 بخش دوم

 نويد پيامبران ،در روزگاران

 

ها و  قرآن آريم به صراحت بيان داشته آه دوران تاريخى بشر با پديده وجود نبّوت
پيامبران و فرستادِن رسوالن، آه جوامع خود را به سمت و سوى زندگى برتر و بعثت 

توانيم از آن  اى آه مى به گونه. شدند، آغاز گرديده است تر رهنمون مى انسانّيتى آامل
نتيجه بگيريم درخشش نبّوت و ظهور پيامبران در جوامع بشرى، آغاز دوران تاريخى 

 .آيد بشر به شمار مى

 :فرمودخداى متعال 

مردم، در آغاز يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

آرد با آنان فرو فرستاد تا ميان مردم در آن چه اختالف  آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

ها رسيده  ن به آنهاى روش داشتند، داورى آند، تنها آسانى آه آتاب را دريافت داشته بودند و نشانه

بود به جهت ستم روادارى ميان خويش، در آن به اختالف پرداختند، خداوند آنان را آه ايمان آورده 

بودند به فرمان خود به حقيقِت مورد اختالف، رهبرى نمود و خدا هر آس را بخواهد به راه راست 

 )٣٠(.آند هدايت مى

هاى  برنامهحكمت و رحمت الهى به فرستادن پيامبران تعلق گرفت، پيامبرانى آه 
هدايتگرانه با خود داشته باشند و بشر را از وادى غريزه به وادى عقل و از منطِق نزاع 

جامعه بشرى به .  وآشمكش آه بنيانش غريزه وزور بود،به منطق قانونمندى سوق دهند
ها از ساختار حيات مادى خارج و به وادى پديده عقلى و معنوى وارد  وسيله نبّوت

ها براى آدمى، طرح پيوندى فراتر از پيوند خونى و زيستى و  ن نبّوتارمغاِن اي. گشت
برخاسته از اعتقاد بود، به همين دليل روابط انسانى، دگرگون شد و از روابط مادى به 

 . روابط معنوى ارتقا يافت

ها ميان نوع انسان بروز آرد، اختالفاتى معنوى  اختالفاتى آه پس از درخشش نبّوت
ها نه تنها به وسيله  زيرا علل و اسباب نزاع و آشمكش ميان انسان; ى بودو دينى واعتقاد

                                                           
لّلُه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفَيما اْخَتَلُفوا ِفيِه َآاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث ا. (٣٠
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 .٢١٣ /بقره) َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلى ِصَراط ُمْسَتِقيم



بلكه ادامه پيدا آرد و تنوع يافت و در اين ; ها آوردند از ميان نرفت دين و آيينى آه نبوت
بنابراين، قانوِن . ها نبود بلكه قانون جاى آن را گرفت عرصه، غريزه، مبناى آشاآش
و همكارى و تكامل انسانى، ُبنيانى ثابت و استوار تلقى برخاسته از دين، براى وحدت 

 .)٣١(شود مى

 در نخستين خطبه نهج البالغه پس از بيان تاريخ )عليه السالم(امام على بن ابى طالب
درخشش : فرمايد ، مى و اقامت دادن وى در زمين)عليه السالم(آفرينش جهان و خلقت آدم

ها در گذر زمان، محور تاريخ انسان و حرآت وى به سوى  ها و پياپى بودن آن نبّوت
آيد چنان آه قرآن با توضيح شيوه خود، در تعامل با تاريخ، به اين  آمال به شمار مى

 .مطلب تصريح آرده است

 : فرمود)عليه السالم(امام

 

أخذ على الوحى ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة انبياء، ) آدم(واصطفى سبحانه من ولد «
امانتهم لّما بّدل اآثر خلقه عهد اهللا اليهم، فجهلوا حقه، واّتخذوا األنداد معه، واجتالتهم 

 ...الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته

فبعث فيهم رسله، وواتر اليهم انبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، وُيذّآروهم منسّى 
ويحتّجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول وُيروهم آيات المقدرة، من نعمته، 

سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال ُتفنيهم، 
اهللا سبحانه خلقه من نبّى مرسل، او   وأوصاب ُتهرمهم، وأحداث تتابع عليهم ولم ُيخل

 .ائمةاو محّجة ق; آتاب ُمنزل، او حّجة الزمة

من سابق ُسّمى له من بعده، او : رسل ال تقّصر بهم قلة عددهم، وال آثرة المكّذبين لهم
 .غابر عّرفه َمن قبله

إلى أن بعث . على ذلك نسلت القرون، ومضت الدهور، وسلفت اآلباء، وخلفت األبناء
نبّوته، مأخوذًا  إلنجاز عدته، واتمام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا سبحانه محمدًا رسول اهللا

على النبّيين مثياقه، مشهورة سماته، آريمًا ميالده، وأهل االرض يومئذ ملٌل متفّرقه 
وأهواٌء منتشره، وطوائف متشتّتة، بين مشّبه هللا بخلقه، او ملحد فى اسمه، او مشير 

 .الى غيره

لى اهللا ص(ثم اختار سبحانه لمحمد. فهداهم به من الضاللة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة

لقاَءه ورضى له ما عنده، واآرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن مقام )عليه وآله وسلم

                                                           
 .٧٣ ـ ٧١  /)عليه السالم(حرآة التاريخ عند االمام على.  ٣١



وخّلف فيكم ما خّلفت األنبياء فى اممها )صلى اهللا عليه وآله وسلم(البلوى، فقبضه اليه آريمًا
 ;»اذ لم يترآوهم همًال بغير طريق واضح، وال علم قائم

وحى و امانت دارى در رساندن ) ابالغ(يامبرانى را برگزيد و در خداى سبحان از ميان فرزندان آدم پ

، در زمانى آه بيشتر مردم پيمان خدا را دستخوش تغيير )٣٢(ها پيمان گرفت پيام الهى به مردم از آن

شناختند و برايش همتا و شريكانى قرار داده بودند و شياطين،  و تبديل ساخته بودند و حق او را نمى

، خدا رسوالن از اين رو.ها را از پرستش او جدا نموده بودند را از شناخت خدا باز داشته و آن آنان

تا پيمان فطرت الهى را از ; خود را ميان آنان برانگيخت و پيامبرانش را پياپى به سوى آنان فرستاد

هاى فراموش شده را برايشان ياد آور شوند و با ابالغ دستورات خدا،   و نعمت)٣٣(آنان مطالبه نمايند

هاى قدرت الهى   را آشكار سازند و نشانه)٣٤(ها هاى پنهان عقل ها تمام آنند و گنج حّجت را بر آن

را آه باالى سرشان قرار گرفته، و اين گاهواره  آن سقف بلند پايه آسمان. را به آنان نشان دهند

ها را زنده نگاه  را آه آن را آه زير پايشان گسترده شده است و وسايل معيشت و زندگى زمين

را آه آنان را پير و  هايى سازد و مشكالت و رنج ها را نابود مى را آه آن هايى دارد، و اجل مى

گردد به يادشان آورند و خداوند، هرگز  ها وارد مى را آه پياپى بر آن  حوادثىسازد و فرسوده مى

آفريدگانش رابدون پيامبرى آه فرستاده باشد و آتابى آه نازل آرده باشد و يا دليلى قاطع و راهى 

پيامبرانى آه با اندك بودن نفرات و فراوانى دشمنان و تكذيب آنندگان، هرگز در ; روشن رها نكرد

بود و آن آه  شده بود از نام پيامبربعدى آگاه تر آمده آردند آن آه پيش م وظايف خود آوتاهى نمىانجا

 .بود معرفى شده آمد توسط پيامبرپيشين مى در آينده

ها  ها سپرى شد و روزگاران گذشت، پدران درگذشتند و فرزندان، جانشين آن به همين شيوه قرن

صلى ( وفا به وعده خود و آامل گرداندن نبّوت، حضرت محمدگرديدند، تا اين آه خداى سبحان براى

  فرستاده خويش را برانگيخت و پيمان)اهللا عليه وآله وسلم

آه در آتب آسمانى پيامبران گذشته آمده (هايش  پذيرش نبوت او را از همه پيامبران گرفته بود، نشانه

هايى  مردم زمين ملت) ان گشودآه ديده به جه(مشهور، و ميالدش گرامى بود، در آن روز ) بود

اى خدا را به  عّده. آردند هاى مختلفى سير مى هاى گوناگون و در راه پراآنده و با خواسته

پرستيدند،  آردند و گروهى در نام او به انحراف رفته و جمعى غير او را مى آفريدگانش تشبيه مى

 .د و با موقعيت خود از جهالت رهانيدها را از گمراهى به هدايت رسان خداوند به وسيله پيامبرش آن
                                                           

خداوند از پيامبران پيمان گرفت آه آن چه را از طريق وحى بدانان رسيده به مردم ابالغ آنند ويا از آنان عهد و . ٣٢
 .ده اندبراى مردم قانون وضع نكنندچه از طريق وحى دريافت آر آن پيمان گرفت تاجز برمبناى

گويى خداى متعال آه در وجود انسان تمايالت و توان و قدرت به وديعه نهاده و برايش شواهد و ادّله هدايت اقامه . ٣٣
از . ا آن چه را به او عطا گشته در مسير اهدافى آه برايش آفريده شده، صرف نمايدنمود، از او پيمان گرفت ت

به همين . شكست نمود و پيمان نمى گشت، به آن عهد و پيمان عمل مى ها و تمايالت نمى رو، اگر دچار وسوسه اين
 .دليل، خداوند پيامبران را برانگيخت تا از مردم بخواهند به آن عهد و پيمان عمل آنند

انوار عرفانى آه راز و اسرار موجودات را براى انسان آشكار ساخته و او را به مرحله : ها هاى پنهان عقل گنج. ٣٤
ولى گاهى ابرى تيره از اوهام و خياالت، بر اين انوار سايه افكن ; بخشد ات ارتقاء مىيقين به وجود آفريننده موجود

بنابراين، راز برانگيخته شدن پيامبران، آشكار ساختن آن معارف نهان و به ظهور رساندن آن راز و . شود مى
 .اسرار درونى است



 اختيار آرد و آن چه را نزد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس خداوى سبحان، لقاى خويش را براى محمد

خود داشت براى وى پسنديد و او را با انتقال از دنيا، گرامى داشت و از گرفتارى و مشكالت رهايى 

 سوى خويش فرا خواند، آه درود خدا بر او و بخشيد و در نهايت احترام قبض روح آرد و به

او نيز آن چه را پيامبران پيشين براى امت خود به ميراث نهاده بودند، ميان شمابه جاى . دودمانش باد

ها بدهند،  گذاشت، زيرا پيامبران هرگز امت خود را بى آن آه راهى روشن و دانشى پايدار به آن

 )٣٥(.رها نساختند

هاى معاصِر آنان و  نسلمژده پيامبران گذشته در مورد نبّوِت پيامبراِن بعدى، براى 
گشود و جهت استقبال از پيامبرى  ها را مى هاى بعدى سودمند بود، زيرا ديده آن نسل

داد و شك و ترديدشان  آه به نبّوتش مژده داده شده بود،آنان را در آمادگى آامل قرار مى
. بخشيد ساخت و به آنان اعتماد و اطمينان بيشترى مى را در مورد وى برطرف مى

ا اگر يأس و نوميدى از اصالح جامعه، به دل راه يابد ،قلب را فرا گرفته، انسان را زير
بنابراين، مژده به آمدِن پيامبران . دارد به تفكر و انديشه در مسير شّر و خيانت، وامى

ها را به  زدايد و آن هايى آه در انتظار اصالحند، مى ُمصِلح، يأس و نوميدى را از دل
 .سازد به زندگى و آوبيدن درهاى خير و نيكى متوجه مىسمت و سوى عالقه 

دهد و  ها، ايمان مؤمنان را در مورد نبّوت پيامبرانشان افزايش مى اين گونه مژده
ترتيب استقامت و پايدارى  اندازد و بدين آافران را در آفر خويش، به شك و ترديد مى

وت آن پيامبر را برايشان آشاند و زمينه پذيرش دع آنان را در برابر حق به ضعف مى
 .سازد مهيا مى

اى از آن پيامبر  اگر اين مژده به حصوِل اطمينان بينجامد، نياز به درخواست معجزه
ها نافذتر و به باور و اعتقاد به آن نبّوت  نيست چنان آه نبّوت سرشار از مژده، در دل

نى در برابر افزون بر اين آه مردم را از فشارهاى ناگها. تر خواهد بود نزديك
رويدادهاى غير منتظره دورنموده و دعوت پيامبر را از حالت نامأنوسى در دل مردم  

 .)٣٦(سازد خارج مى

                                                           
ها گردد، به خود وا  هاى خويش را در امورى آه پس از رحلت هر پيامبر سبب هدايت آن يعنى پيامبران، امت.  ٣٥

نيز همانند آنان عمل آرد و آتاب خدا را آه حاوى تمام امور مورد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ننهادند و رسول اآرم
ها را هم سنگ قرآن  يت معصوِم خود را جانشين قرار داد و آنها به وديعه نهاد و اهل ب نياز دينى امتش بود ميان آن

مجيد مقرر داشت، چنان آه در حديث ثقلين آه به نحو تواتر از آن بزرگوار نقل شده و جمع زيادى از محدثان به نقل 
 .اند، بدان تصريح آرده است آن پرداخته

 .٣٧ ـ ٣٦ /محمد فى القرآن.  ٣٦



پيامبر گذشته به ظهور پيامبر بعدى مژده . اند همه پيامبران بر يك راه و رسم بوده
افزون بر شواهد وموارد .است شتهداده و پيامبربعدى به پيامبر پيشين ايمان دا مى

عمران نحوه اين   سوره آل٨١آاربردى آه در بحث بعدى بدان خواهيم پرداخت ،آيه 
 .ها را بيان مى آند مژده

 

  توسط انبياء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نويد رسالِت پيامبر اآرم

در مورد  به شيوه دعا )عليه السالم(به تصريح قرآن آريم، حضرت ابراهيم خليل . ١
آن گاه آه در مورد بيت اهللا الحرام در مّكه مكرمه ; رسالت خاتم پيامبران مژده داده است

شدن عمل خود و  گويد و براى پذيرفته و باال بردن ديوارهاى خانه آعبه سخن مى
پردازد،   و درخواست پديد آمدِن اّمتى مسلمان از نسلشان، به دعا مى)عليهما السالم(اسماعيل
 ;: ضه مى داردچنين عر

ها را آتاب  ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند و آن! پروردگارا«

 )٣٧(.»و حكمت بياموزد و پاك و پيراسته گرداند، زيرا تو توانا و حكيمى

 عليه صلى اهللا(عبداهللا قرآن آريم، به وجود مژده نبّوت پيامبر ُامّى حضرت محمدبن . ٢

تصريح نموده و بيان داشته است ) تورات و انجيل(، در آتب عهد قديم و جديد )وآله وسلم
اند و اگر اين  آه اين دو آتاب هنگام نزول قرآن آريم و ظهور پيامبر اآرم موجود بوده

 :خداى متعال فرمود. پرداختند ها وجود نداشت، پيروانشان به تكذيب آن مى مژده در آن

هايش را در تورات و  پيامبرى آه ويژگى; آنند پيروى مى) ُاّمى( فرستاده خدا پيامبر ها آه از آن

دارد، اشياى  دهد و از منكر باز مى ها را به آارهاى نيك دستور مى آن. يابند انجيِل نزد خود مى

 را آند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى ها را تحريم مى شمرد و ناپاآى پاآيزه را براى آنان حالل مى

 )٣٨(.دارد آنان بر مى) دوش(ها قرار داشت از  آه بر آن

تورات را )عليه السالم(آيه ششم سوره صف، به صراحت بيانگر اين است آه عيسى . ٣
آيد، مژده داد و نه تنها  م احمد آه بعداز او مىصريحًا تصديق و به رسالت پيامبرى به نا

 .حواريان، بلكه همه بنى اسرائيل را در اين خصوص مخاطب قرار داد

 

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهل آتاب در انتظار آخرين پيامبر
                                                           

 /بقره) َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزآِّيِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم. (٣٧
١٢٩. 

الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْلُأمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِفي التَّوَراِة َواْلِإْنِجيِل َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن (. ٣٨
 .١٥٧  / اعراف)...ُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَأْغَالَل الَِّتي َآاَنْت َعَلْيِهْماْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َل



هاى عمومى پيامبرخاتم را برشمرده، بلكه  پيامبران پيشين نه تنها ويژگى
زادگاه، محل هجرت و خصوصيات روزگار بعثت و : هاى ديگرى مانند ويژگى
اند تا از اين راه  هاى جسمى و رفتارى و شريعت آن حضرت را بيان داشته ويژگى

به همين دليل . مخاطبان مژده ظهور آن حضرت، به صورتى دقيق ايشان را بشناسند
 در آنان شخصيت پيامبر گرامى اسالم را آه: قرآن درمورد بنى اسرائيل فرموده است

آتب عهد قديم و جديد به ظهورش مژده داده شده بود، نظير فرزندان خود 
ها، به اقدام عملى پرداخته، با به دست آوردن مكان   بلكه بر اساس آن)٣٩(.شناختند مى

 و با پيشدستى در دادن مژده رسالت )٤٠(هجرت و دولتش، در همان مكان استقرار يافتند
براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(او به ديگران در صدد پيروزى بر آفار برآمده و از رسول خدا

اين اخبار از طريق پارسايان و دانشمندان . )٤١(پيروزى بر َاْوس و خزرج يارى خواستند
 )٤٢(.ر در مدينه، به مّكه نيز راه يافتها به ديگران رسيد و با انتشا آن

پس از اعالن رسالت، نمايندگانى از قريش براى تحقيق و بررسى پيرامون صحِت 
 نزد يهوديان مدينه شتافتند و در اين زمينه به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ى نبّوِت پيامبرادعا

 و از )٤٣(ها آزمودند  را با آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اطالعاتى دست يافتند آه پيامبر
 برايشان روشن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ى رسول اآرماطالعات به دست آمده، صحت ادعا

 .شد

هايى آه بدان آشنا  گروهى از اهل آتاب و ديگران بر اساس همين عالمات و نشانه
، به او )٤٤(اى بخواهند  معجزه ويژه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنكه از رسول خدا بودند، بى

 تاآنون هم چنان )٤٥(هاى تورات و انجيل، برخى از نسخهها را  ايمان آوردند و اين مژده
 .در خود نگاه داشته است

صلى اهللا عليه (عبداهللا ضرت محمد بنبدين سان، مژده به ظهور نبّوت خاتم پيامبران ح

قبل از والدت آن حضرت و در دوران زندگى قبل از بعثت وى، همواره ادامه )وآله وسلم

                                                           
 . نقل به مضمون ٢٠ /انعام.  ٣٩
 .٣٩ ـ ٣٨ / ١سيرة رسول اهللا .  ٤٠
 . نقل به مضمون ٨٩ /بقره.  ٤١
 به نقل از سيره ٢٣، حياة نبى االسالم ١٢ / ٢، تاريخ يعقوبى ٧٥ / ١٦ به نقل از اغانى ٧٠ / ١اشعة البيت النبوى .  ٤٢

 .٢٦ و اعالم الورى ١٨١ / ١ابن هشام 
 .به مطالبى آه در شأن نزول سوره آهف وارد شده مراجعه شود.  ٤٣
 .٨٣ /مائده.  ٤٤
به بشارت .  به نقل از تورات٧٠ / ١، انجيل يوحنا و اشعة البيت النبوى ٣٩ / ١٠سيرة رسول اهللا و اهل بيته .  ٤٥

 .عهدين بشارات و مقارنات مراجعه شود



و خبر دادن ُبحيراى راهب و ديگران در آغاز بعثت مبارك آن حضرت، از . داشت
 .)٤٦(شد هاى معروف و مشهور تلقى مى مژده

الى أن بعث اهللا سبحانه محمدًا ... «: فرمايد  آن جا آه مى)عليه السالم(اميرمؤمنان

 إلنجاز ِعَدِته واتمام نبّوته، مأخوذًا على النبّيين ميثاقه مشهورة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا  رسول

 .دهد به اين حقيقِت تاريخى گواهى مى» )٤٧(...سماته

در طبقات ابن سعد از سهل، موالى عتيبه ـ آه مردى مسيحى اهل حريس بود و 
انجيل دوران يتيمى خود را در آنار مادر و عمويش گذراند و به قرائت و مطالعه 

. اى از انجيل در اختيار عمويم بود نسخه... «: پرداخت ـ نقل شده آه مى گويد مى
اش برايم نا  آن را برداشته و مطالعه آردم تا به ورقى رسيدم آه نوع نوشته روزى من
هايى از آن به  زمانى آه ورق را با دستم لمس آردم مالحظه نمودم قسمت. آشنا بود

ها را از يكديگر جدا آردم  آن: وى مى افزايد. بانده شده استوسيله چسب به يكديگر چس
قامتش : در آن نوشته شده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هايى بدين شرح از پيامبرخاتم ديدم ويژگى

هايش  اى نورانى و دوگيسوى بافته دارد، ميان شانه نه بلند است و نه آوتاه، چهره
ره زانوهايش را به بغل مى گيرد، صدقه ُمهرى نقش بسته است، در حال نشستن هموا

دوشد و پيراهنى َوصله  شود و گوسفندان را مى پذيرد، بر االغ و شتر سوار مى نمى
آند و آسى آه دست به چنين آارهايى بزند، از تكّبر به دور است و او  خورده به تن مى
 .وى از دودمان اسماعيل و نامش احمد است. آند چنين عمل مى

صلى اهللا عليه وآله (هاى حضرت محمد هنگامى آه از مطالعه ويژگى: گويد سهل مى

فراغت يافتم، عمويم وارد خانه شد وقتى ورقه را در دست من ديد مرا به خاطر از )وسلم
! عمو: هم گشودن و مطالعه آن تنبيه آرد و مورد اعتراض قرار داد، در پاسخ او گفتم

اين : در پاسخم گفت. احمد، برخوردمهاى پيامبرخدا  من در اين صفحات به ويژگى
 )٤٨(».است پيامبر هنوز نيامده

 

                                                           
 .ها را در بر دارد مراجعه شود به آتب سيره نبوى آه بخشى از اين مژده.  ٤٦
 .نخستين خطبه نهج البالغه مالحظه شود. ٤٧
 .٣٦٣ / ١طبقات آبرى .  ٤٨



 

 

 

 بخش سوم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هايى از شخصّيت خاتم پيامبران جلوه

 

 داناى نياموخته. ١

  از اين جنبه است آه نزد آموزگارى از)صلى اهللا عليه وآله وسلم(امتياز خاتم پيامبران
 و در محيط علم و دانش بزرگ نشد، بلكه نشو )٤٩(جنس بشر خواندن و نوشتن نياموخت

و نماى او در جامعه جاهلى بوده و هيچ آس در پى انكار اين حقيقِت قرآنى برنيامده 
 )٥٠(.است

ن از علوم شا آن بزرگوار ميان مردمى بالندگى يافت آه جهل و نادانى آنان و فاصله
آن دوران را عصر جاهليت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و معارف از همه بيشتربود، رسول خدا

ناميد و امكان ندارد چنين نامگذارى از آسى جز فرد دانشورى، آه به دانش و جهل و 
 .ِخَرد و نادانى مردم آامًال آگاهى داشته، صادر گردد

د آه مردم را به علم و دانش و فرهنگ و آتابى آور) از نزد خدا(افزون براين، وى 
او در . انديشه و تفّكر فرا خوانده و انواع علوم و معارف را در خود جاى داده است

 تا اين آه )٥١(آغاز، طبق برنامه در خور تحسينى، آتاب و حكمت را به مردم آموخت
وم و معارفش درنورديد تمدنى منحصر به فرد ايجاد آرد آه شرق و غرب را با همه عل

 .درخشد آند و مى و هم چنان نيز نور افشانى مى

پرستى  آن حضرت خواندن و نوشتن نياموخت، ولى با نادانى و جاهليت و بت
دينى راستين و آيينى جهانى براى بشر به ارمغان آورد و در طول تاريخ، . مبارزه آرد

ّيت و دانش و معارف، سخنان وى از نظر شخص. ها را به هماوردى فرا خواند انسان
 .اش، معجزه بود جامع و ُپر معنا و ِخَرِد برتر و فرهنگ و شيوه تربيتى

 :فرمايد از اين جاست آه خداى متعال مى

                                                           
 .١٠٣ /نحل.  ٤٩
 .٤٨ /عنكبوت.  ٥٠
 . ٢ /جمعه.  ٥١



اى آه به خدا و آلماتش ايمان دارد و از  اش ايمان آوريد، آن پيامبر درس نخوانده به خدا و فرستاده

 )٥٢(.يابيد او پيروى آنيد تا هدايت

 :و نيز خطاب به رسولش فرمود

 و عنايت دانستى به تو آموخت و فضل و خداوند آتاب و حكمت را بر تو نازل آرد و آن چه را نمى

 )٥٣(.است خدا بر تو هماره بزرگ بوده

آموخت آرى، خداوند آن چه را الزم بود به او وحى نمود و آتاب و حكمت را به او 
اى  اى بيانگر دستورات الهى و پند دهنده و وى را مشعلى فروزان و حجت و فرستاده

 )٥٤(.امانتدار، شخصّيتى ياد آور آننده، مژده دهنده و بيم دهنده مقّرر داشت

اى گشاده عنايت آرد و او را براى پذيرش وحى   وى شرح صدر و سينهخداوند به
اى آه تعّصب و خودخواهى بر آن سايه افكن بود  و پرداختن به وظيفه ارشاد، در جامعه
آمد آه بشر  ترين راهنما و پيشوايى به شمار مى ،مهيا ساخت، آن وجود مقّدس، برجسته

 .تدر تبليغ دعوت و تعليم و تربيت، سراغ داش

تبديل محيط جاهلى در ظرف چند سال به نگاهبانى مورد اعتماد و مدافعى نيرومند 
براى آتاِب هدايت و مشعلى فروزان در علم و دانش و مقاوم در برابر تحرآات دگرگون 

اين ويژگى را بايد معجزه اين آتاب جاودانى و . شد آننده حقيقت تحّولى شگرف تلقى مى
آسى آه ـ در آن جامعه پر از جهل ـ بيش از همه . دانست) ىُاّم(رسول گرامى و پيشواى 

آمد  مردم از خرافات و اوهام فاصله داشت و اين ويژگى، نوِر بصيرت الهى به شمار مى
 . آه زواياى وجود مبارآش را احاطه آرده بود

 

 نخستين پرستشگر . ٢

ليم آامل در خضوع آامل در برابر خدا، آفريدگار هستى و ايجاد آننده وجود و تس
مقابل قدرت عظيم و نفوذ حكم او و بندگى بى چون و چرا و از سر اختيار در برابر 

اى است آه هر انسانى بايد آن را پشت سر نهد تا براى  معبود يكتا و بى نياز، نخستين قّله
قرآن آريم در مورد پيامبر بلند مرتبه اسالم، به اين حقيقت . گزينش الهى مهيا گردد

 :دهد ىگواهى م

 )٥٥(;)َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن... ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراط ُمْسَتِقيم(
                                                           

 .١٥٨  /اعراف) َفآِمُنوا ِبالّلِه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ اْلُأمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن ِبالّلِه َوَآِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن. (٥٢
 .١١٣/ نساء) َوَأْنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكن َتْعَلُم َوَآاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعِظيمًا. (٥٣
 .١٠٥/ اسراء; ٢١ /غاشيه; ٦٨ /اعراف ; ٢٩ /زخرف; ٨ /فتح; ١٧٤ /نساء; ٤٦ /احزاب; ١٩ و ١٥ /مائده.  ٥٤
 .١٦٣ ـ ١٦١  /انعام.  ٥٥



 .و من نخستين مسلمانم... پروردگارم مرا به راه راست هدايت آرده: بگو

بندگى خود اين ويژگى، نشان آمالى است آه اين بنده مسلمان، بدان دست يافت و در 
مانند، در گفتار و آردارش  در برابر خدا، گوى سبقت از ديگران ربود و اين بندگِى بى

 :گر شد تا آن جا آه فرمود جلوه

 )٥٦(;»ُقرَُّة َعْينى فى الصالة«

 .نماز روشنايى ديده من است

تادن در برابر خدا ُبرد و براى ايس او در انتظار فرا رسيدن وقت نماز به سر مى

 :فرمود يافت و به مؤّذن خود بالل مى اشتياقش فزونى مى

 )٥٧(.با اذان خود ما را آرامش ببخش! بالل

آن بزرگوار همواره با اعضاى خانواده خود به گفت وگو مى نشست، ولى آن گاه آه 

 آه گويى ]آرد ود دارى مىچنان از سخن گفتن با آنان خ[رسيد  وقت نماز فرا مى

اش ُخروشى چون  داشت از سينه  و هر گاه نماز به پا مى)٥٨(.يكديگر را نمى شناسند

گريست آه   از بيم خدا آن قدر مى)٥٩(.رسيد صداى غليان ديگ جوشان به گوش مى

گزارد آه پاهاى مبارآش متوّرم  اى نماز مى به اندازه.  )٦٠(شد تر مى محل نمازش

خداوند آه گناهان گذشته و آينده شما را بخشيده، چرا اين گونه : شد، به او مى گفتند مى

 :فرمود مى! آنى؟ عبادت مى

 )٦١(.اى سپاسگزار باشم؟ آيا نبايد بنده

 و با )٦٢(داربود آن حضرت، ماه شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه
شد و نماز گزاردنش افزون  حلول ماه رمضان رنگ چهره مبارآش دگرگون مى

 بافرارسيدن دهه آخر. پرداخت گشت و با تضرع و زارى به دعا و نيايش مى مى

جست و شب زنده  شد و از زنان، دورى مى مىماه رمضان براى عبادت آامال آماده 
 :فرمود  و در مورد دعا مى)٦٣(پرداخت آرد و در خلوت به عبادت مى دارى مى

                                                           
 .١٤١ / ٢امالى طوسى .  ٥٦
 .١٦ / ٨٣بحار االنوار .  ٥٧
 .١٠٢٥١ /اخالق النبى و آدابه.  ٥٨
 .همان.  ٥٩
 .١٠٧٨ حديث ٣٨١ / ١ بخارى صحيح. ٣٢ /اخالق النبى.  ٦٠
 .٣٠٩ / ٤وسائل الشيعه .  ٦١
 .٣٠٠ /سنن النبى.  ٦٢
 .١٥٥ / ٤آافى .  ٦٣



  )٦٥(.ها و زمين است سالح فرد با ايمان و ستون دين و نور آسمان) دعا( ; )٦٤(.است دعاروح عبادت

و در هر آار آوچك و بزرگ همواره به پيشگاهش ... همواره با خدا در ارتباط بود
آن آه گناهى انجام داده باشد، توبه  روزى هفتاد بار بى. آرد تضرع و زارى و دعا مى

 و روزانه )٦٧(ساييد شد سر بر آستان حق مى  و هرگاه از خواب بيدار مى)٦٦(نمود مى
 :داشت گفت و عرضه مى سيصد و شصت بار خدا را سپاس مى

 )٦٨(;»الحمد هللا رّب العالمين آثيرًا َعلى ُآلِّ حال«

 .در همه حاالت، حمد و سپاس فراوان پروردگار جهانيان را سزاست

جبرئيل براى آاهش . و پيوسته به تالوت قرآن مى پرداخت و شيفته و دلباخته آن بود
 در انجام عبادات بر خود روا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رنج و زحمتى آه رسول خدا

 :ها را بر او نازل آرد داشت، اين آيه مى

 ;)٦٩()َما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى* طه (

 .ما قرآن را بر تو نازل نكرديم آه به زحمت افتى* طه 

 

 

 

 اعتماد به خدا. ٣

 :خداى سبحان به رسول گرامى خود فرمود

 )٧٠(;)َأَلْيَس اللَُّه ِبَكاف َعْبَدُه(

 .اش آافى نيست بنده) نجات(آيا خداوند براى 

 :نيز به او فرمود

بر ) براى عبادت(و بر خداوند عزيز و رحيم توآل نما، همان آسى آه تو را به هنگامى آه 

 )٧١(.بيند خيزى و نيز حرآت تو را در ميان سجده آنندگان مى مى

                                                           
 .٢٨٢ / ٢محجة البيضاء » الّدعاء ُمّخ العبادة«. ٦٤
 .٢٨٤ / ٢همان » سالح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات واالرض«. ٦٥
 .٢١٧ / ١٦بحار االنوار .  ٦٦
 .٢٥٣ / ١٦همان .  ٦٧
 .٥٠٣ / ٢آافى .  ٦٨
 .٢ ـ ١  /طه.  ٦٩
 .٣٦  /زمر.  ٧٠
 .٢١٩ ـ ٢١٧ /شعراء)  ِحيَن َتُقوُم َوَتَقلَُّبَك ِفي السَّاِجِديَنَوَتَوآَّْل َعَلى اْلَعِزيِز الرَِّحيِم الَِّذي َيَراَك . (٧١



 همان گونه آه خدا فرموده است، به ذات مقدس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 . تعالى اعتماد و اطمينان مطلق داشت بارى

آله صلى اهللا عليه و(در منطقه ذات الرقاع با رسول خدا: از جابر، نقل شده آه گفت

 از سايه آن ]به احترام رسول خدا[همراه بوديم، به درخت سايه دارى رسيديم ما)وسلم
 در سايه آرميد، ناگهان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى پيامبراآرم  . درخت استفاده نكرديم

مشرآى از راه رسيد و شمشير حضرت را آه به درخت آويزان بود برگرفت و بر 
 ترسى؟  از من مى: پيامبر حمله برد و گفت

 . خير: حضرت فرمود

 بخشد؟  چه آسى تو را از اين شمشير ُبّران رهايى مى: گفت

و شمشير از دست آن مرد . خدا: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
چه آسى تو را : شمشير را برداشت و به آن شخص فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر.افتاد
 بخشد؟  دست من رهايى مىاز 

 . از شما انتظار عفو دارم: مرد گفت

 .الاله اّال اهللا وإّنى رسول اهللا : بگو: حضرت بدو فرمود

گاه با  بندم هيچ از به زبان آوردن اين جمله معذورم دار، ولى پيمان مى: مرد گفت
 پيامبر از او از اين رو،. شما نجنگم و با آسانى آه با تو سِر جنگ دارند، همدستى نكنم

من از نزد بهترين : وقتى آن مرد نزد ياران خود باز گشت، اظهار داشت . دست برداشت
 )٧٢(.ام ها پيش شما آمده انسان

 

 شجاعت فوق العاده . ٤

 :خداى متعال فرمود

ترسيدند و  پرداختند و تنها از او مى هاى الهى مى  رسالت آسانى بودند آه به تبليغ]پيامبران پيشين[

 )٧٣(.از هيچ آس جز او بيم نداشتند

ابرش سر تسليم فرود  آه دالور مردان عرب در بر)عليه السالم(از على بن ابى طالب
 :آوردند، نقل شده فرمود مى

صلى اهللا (گرديدند، ما به رسول خدا يافت و دو سپاه با يكديگر رو برو مى  هرگاه جنگ شدت مى

 )٧٤(.تر نبود برديم، در آن گير و دار هيچ آس از پيامبر به سپاه دشمن نزديك پناه مى)عليه وآله وسلم

                                                           
 .٤٦٥ / ٤ صحيح مسلم ٧٨ حديث / ٥) نووى(رياض الصالحين .  ٧٢
 .٣٩  /احزاب) الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوَال َيْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اللََّه. (٧٣



 را تنها )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روز ُاحد آن گاه آه مردم پراآنده شده و رسول خدا
 را به توصيف آشيده، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گذاشتند، مقداد، ثابت قدمى رسول اآرم

به خدايى آه او را به حق به پيامبرى برانگيخت من در آن عرصه نديدم : گويد مى
آن حضرت رو در روى دشمن . وجبى عقب نشسته باشد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
گاهى جمعى از يارانش به سوى وى برگشته و گاهى از اطرافش پراآنده . قرار داشت

آند، تا  افكند يا سنگ پرتاب مى ديدم ايستاده و از آمانش تير مى شدند و گاهى مى مى
 .)٧٥( سنگ پرداختندآار به جايى رسيد آه دو طرف به پرتاب

 

 پارسايى بى نظير . ٥

 :خداى متعال فرمود

ها  هايى از آنان داديم، ميفكن، اين هاى مادى آه به گروه  و هرگز چشمان خود را به نعمت

بهتر و پايدارتر هاى زندگى دنياست ،تا آنان را در آن بيازماييم و روزى پروردگارت  شكوفه

 )٧٦(.است

 : آه فرمود منقول است)صلى اهللا عليه وآله(از ابو امامه از پيامبر اآرم

: پروردگارم بر من عرضه فرمود آه سرزمين مّكه را برايم از طال قرار دهد عرض آردم

آن گاه آه ... مندم يك روز سير و روزى ديگر گرسنه باشم خواهم، بلكه عالقه نمى! پروردگارا

شكر و گرسنه شدم به درگاهت تضرع و زارى آنم و تو را ياد نمايم و آن زمان آه سير گشتم، تو را 

 )٧٧(.سپاس گويم

روزى پيامبر بر حصيرى  خوابيده بود پس از بيدار شدن، جاى حصير بر پهلوى 
حضرت . اجازه دهيد برايتان زير اندازى تهيه آنيم:مبارآش مانده بود، به او عرض شد

 :فرمود

 

م آه لحظاتى زير سايه درختى درنگ آرده و مان من در دنيا نظير سوارى مى! مرا با دنيا چه آار؟

 )٧٨(.نهد آند و آن را وامى سپس حرآت مى

                                                                                                                                                                      
 .١٣٨ / ١فضائل الخمسه من الصحاح السته .  ٧٤
 .٢٤٠ ـ ٢٣٩ / ١مغازى واقدى .  ٧٥
 .١٣١ / طه)َوَال َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا مِّْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َوَأْبَقى(. ٧٦
 .٢٣٧٧ حديث ٥١٨ / ٤سنن ترمذى .  ٧٧
 .٢٣٧٧ حديث ٥١٨ / ٤سنن ترمذى .  ٧٨



هاى پياپى گرسنه   شب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: گويد ابن عباس مى
 هايى اش براى شام غذايى در اختيار نداشتند و بيشتر نان خوابيد و خانواده مى

 )٧٩(.آردند از جو تهيه شده بود استفاده مىآه 

هرگز خانواده پيامبر در يك روز، دو وعده غذا نخوردند مگر اين : عايشه گفته است
يا را وداع آه دن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: گويد  نيز مى)٨٠(.آه يك وعده آن خرما بود

 .جو، گرو بود)  آيلو٩٠(گفت، زره مبارآش نزد فردى يهودى در قبال سى صاع 

صلى اهللا ( پاره نانى خدمت پيامبر اآرم)عليها السالم(فاطمه: از انس بن مالك نقل شده آه

 :آورد، حضرت فرمود)عليه وآله وسلم

قرص نانى است آه خوش نداشتم آن را تناول آنم و : اين پاره نان چيست؟ عرضه داشت! فاطمه جان

اين نخستين غذايى است آه پس از سه روز وارد دهان : حضرت فرمود. آن را براى شما آوردم

 )٨١(.شود پدرت مى

پيامبر : انس گفت. ى وى نزدش حضور داشتپيش َانس بوديم و نانوا: ُقتاده مى گويد
 .)٨٢(نكرد و گوشت آب پز تناول) مطبوع(تا زنده بود نان ترد 

 

 بخشش و بردبارى. ٦

ترين   در آارهاى خير بخشنده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم: گويد ابن عباس مى
جبرئيل هر ... آمد و باالترين بخشش را در ماه مبارك رمضان داشت شمار مىمردم به 

آرد  و هرگاه جبرئيل با او ديدار مى... آمد سال در ماه رمضان به ديدار آن بزرگوار مى
 )٨٣(.شد تر مى نسبت به امور خير، از تند بادها بخشنده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .)٨٤(پيامبراسالم هرگز در برابر درخواسِت مردم، َنه نگفت: گويد جابر مى

 نزد بّزازى آمد و از او پيراهنى به چهار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده رسول خدا
 در مسير راه مردى از انصار به او .درهم خريدارى آرد و آن را پوشيد و بيرون رفت

پيراهنى نياز دارم، خداوند !)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: برخورد و عرضه داشت
حضرت پيراهن خويش را از تن بيرون آورد و بر . هاى بهشتى بر تو بپوشاند از لباس

                                                           
 .٢٣٦٠ حديث ٥٠١ / ٤همان .  ٧٩
 .٦٠٩٠ حديث ٢٣٧١ / ٥صحيح بخارى .  ٨٠
 .٢٧٥٩ حديث ١٠٦٨ / ٣صحيح بخارى .  ٨١
 .٤٠٠ / ١طبقات ابن سعد .  ٨٢
 .٣٤١٥ حديث ٥٩٨ / ١، مسند احمد ٣٣٠٨ث  حدي٤٨١ / ٤صحيح مسلم .  ٨٣
 . ٣٤ / ١سنن دارمى .  ٨٤



درهم آن مرد پوشاند و سپس نزد صاحب مغازه بازگشت و پيراهن ديگرى به چهار 
خريد و دو درهم، برايش باقى ماند، در راه به آنيزآى گريان برخورد نمود، علت 

دو درهم ) ارباب من(آسان ! اى رسول خدا: اش را پرسيد، آنيزك در پاسخ گفت گريه
پيامبر دو درهِم . ام ها را گم آرده به من سپردند تا با آن مقدارى آرد تهيه آنم، ولى آن

 .ترسم اگر به خانه برگردم مرا تنبيه آنند مى:  آنيزك عرضه داشترا به او داد،) باقى(

او را تا خانه مواليش همراهى آرد بدانجا آه رسيد بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 بار دوم و سوم ]ولى پاسخ ندادند[اهل خانه سالم آرد، آنان صداى حضرت را شناختند 

مگر شما : حضرت بدانهافرمود.  پاسخ گفتندباز گشت و سالم آرد، آن گاه سالمش را
شنيديم، ولى دوست داشتيم با سالم آردن : نخستين سالم مرا نشنيديد؟ عرض آردند

پدر و مادرمان فدايت، بفرماييد چه چيز سبب حضور . بيشتر براى ما سالمتى بخواهى
 شما در اين جا شد ؟

صاحب آنيزك عرضه . آنيدترسيد او را تنبيه  بدين جهت آه اين آنيزك مى: فرمود
چون شما او را همراهى نموديد به پاس مقدمتان، او را در راه خدا آزاد آردم و : داشت

 :اسالم، آنان را به خير و نيكى و بهشت مژده داد و فرمود رسول گرامى

  خداوند در اين ده درهم برآت ايجاد آرد، بر اندام پيامبرش و مردى از انصار پيراهن پوشاند و به

گويم، هم اوست آه به قدرت خويش اين نعمت  اى را آزاد آرد، خدا را سپاس مى ها برده وسيله آن

 )٨٥(.را بر ما ارزانى داشت

آرد و به  با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، آن حضرت همه اسيران را آزاد مى
 .)٨٦(رساند فقرا يارى مى

 هيچ گاه از آسى آه در مورد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: از عايشه نقل شده آه
حرمتى  گرفت مگر جايى آه به احكام الهى بى داشت، انتقام نمى او اسائه ادب روا مى

دا چنين عملى هيچ گاه با دستش آسى را تنبيه نكرد، مگر آن جا آه در راه خ. شد مى
پذيرفت، و هيچ گاه آسى را آه از او درخواستى داشت، محروم نساخت مگر  انجام مى

شد آه وى بيش از همه مردم از گناه فاصله  اين آه از او درخواست گناهى مى
 .)٨٧(داشت

                                                           
 .٢٣٧٧ حديث ٥١٨ / ٤سنن ترمذى .  ٨٥
 .٣١١ / ١٣حياة النبى و سيرته .  ٨٦
 .٣٠٦ / ٣حياة النبى و سيرته .  ٨٧



ز اجراى حّد هر گنهكارى را آه گناهش به مر: از عبيد بن عمير روايت شده گفت
 .)٨٨(بخشيد آوردند، آن بزرگوار وى را مى نرسيده بود نزد حضرت مى

 را داشتم، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ده سال افتخار خدمتگذارى رسول خدا: گويد أنس مى
را انجام آن حضرت حتى به من ُاّف نگفت و در مورد آارى آه انجام داده بودم نفرمود چ

 )٨٩(اى؟ اى؟ و امورى را آه انجام نداده بودم نفرمود چرا انجام نداده داده

اى آشيد آه جاى  عربى بيابانى نزد آن حضرت آمد و رداى مبارآش را به گونه
از ! اى محمد: حاشيه ردا بر گردن آن بزرگوار ماند، آن گاه به حضرت عرض آرد

حضرت متوجه او شد و لبخندى . موال الهى آه در اختيار دارى به من نيز سهمى بدها
 .سپس دستور داد اموالى به او بدهند. زد

 در دوران زندگى خود به عفو و بخشش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجود مقدس پيامبراآرم
آه از  چنان... وحشى، قاتل عمويش حضرت حمزه را بخشيد... و گذشت، معروف بود

خيانت زن يهودى آه گوسفند بريان مسمومى نزد حضرت آورد، گذشت و ابوسفيان را 
شدن مقّرر داشت، و از قريش  مورد بخشش قرارداد و ورود به خانه او را امان از آشته

آه نافرمانى دستور خدا آرده و با تمام توان با حضرتش جنگيده بودند، چشم پوشى آرد 
ها  گوار در اوج قدرت و عّزت و سربلندى قرار داشت و بداندر صورتى آه آن بزر... 

 :فرمود

 )٩٠( .توانيدبرويد اآنون آزاديد و مى... اند آنان را هدايت فرما  قوم من افرادى جاهل! خدايا

 سخن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرآن آريم از عظمت حلم و برد بارى رسول اآرم
 َوَلْو ُآنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم( گويد مى

 )٩١(;)َواْسَتْغِفْر َلُهْم

ها را ببخش و برايشان آمرزش  شدند، پس آن اگر خشن و سنگدل بودى از پيرامونت پراآنده مى

 . بطلب

 اش باالترين درجه مهربانى و عطوفتش را توصيف و در اين فرموده

 :است آرده

َلَقْد َجاَءُآْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف (

 )٩٢(;)َرِحيٌم
                                                           

 .٣٠٧ / ٣حياة النبى و سيرته .  ٨٨
 .٥٧٣٨، حديث ٢٢٦٠ / ٥صحيح بخارى .  ٨٩
 .٦٥ ـ ٦٠محمد فى القرآن .  ٩٠
 .١٥٩ /آل عمران.  ٩١



هاى شما بر او سخت و گران است و بر هدايت   رنجبه يقين، رسولى از خود شما به سويتان آمد آه

 .شما پافشارى دارد و با مؤمنان، رؤوف و مهربان است

 

 آَزرم و فروتنى. ٧

صلى اهللا عليه وآله (شرم و حياى پيامبراآرم: از ابوسعيد ُخدرى روايت شده آه گفت

ا ناخوشايند اى آه در پوشش قرار داشته باشد بيشتر بود و اگر چيزى ر از دوشيزه)وسلم
 .)٩٣(داشت، از چهره مبارآش هويدا بود مى

صلى اهللا عليه وآله (هر گاه چيزى از رسول خدا:  نقل شده آه فرمود)عليه السالم(از على

و اگر . آرى: فرمود شد و قصد داشت آن را انجام دهد، مى درخواست مى)وسلم
 .)٩٤(نگفت آرد و هيچ گاه در مورد چيزى، َنه سكوت مىخواست انجام دهد،  نمى

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آثير نقل است آه رسول اآرم از يحيى بن ابى

 )٩٥(.ام نشينم، زيرا من تنها يك بنده خورم و مانند بنده، مى من مانند بنده، غذا مى

رسول خدا خواست با . )٩٦(آرد معروف است، آن بزرگوار بر آودآان سالم مى
مردى سخن بگويد، آن شخص از هيبت و شكوه حضرت بر خود لرزيد، آن جناب 

 :فرمود

بلكه فرزند زنى هستم آه غذايش گوشت خشكيده ) ترسى آه از من مى ( آرام باش، من پادشاه نيستم

 )٩٧(.بود

 با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نشسته بوديم آه رسول خدا: از ابوامامه روايت شده آه گفت
 :تكيه بر عصا بر ما وارد شد به احترامش به پا خاستيم، فرمود

 )٩٨(.آنند، به پا نخيزيد تعظيم مى] برخاسته[خى براى بعضى ديگرها آه بر  مانند غير عرب

در . )٩٩(آرد اما از نارواگويى پرهيز داشت پيامبراآرم با ياران خود مزاح مى
آرد و با اين   اطراف مدينه با يارانش همكارى مى)١٠١( و آندن خندق )١٠٠(ساختن مسجد

 :فرمود  او هماره مى)١٠٢(.آرد آه سرآمِد خردمندان بود با ايشان بسيار مشورت مى
                                                                                                                                                                      

 .١٢٨ /توبه.  ٩٢
 .٣٣٦٩، حديث ١٣٠٦ / ٣صحيح بخارى .  ٩٣
 .١٣ / ٩مجمع الزوائد .  ٩٤
 .١٩ / ٩ و مجمع الزوائد ٣٧ / ١طبقات ابن سعد .  ٩٥
 . به نقل از ابن سعد٣١٣ / ٣حياة النبى و سيرته .  ٩٦
 .٣٣١٢ حديث ١١٠١ / ٢سنن ابن ماجه .  ٩٧
 .٥٢٣٠، حديث ٣٥٨ / ٤سنن ابو داود .  ٩٨
 .١٩٩٠، حديث ٣٠٤ / ٤سنن ترمذى .  ٩٩
 .٨٠ / ٣مسند احمد .  ١٠٠
 .٢٤٠ / ١ابن سعد .  ١٠١



الّلهم احينى مسكينًا وتوّفنى مسكينًا واحشرنى فى زمرة المساآين وإّن أشقى «
 )١٠٣(;»األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة

ترين  مرا مستمند زنده بدار و مستمند بميران و در جمع مستمندان محشور گردان، تيره بخت! خدايا

 .ان آسى است آه در دنيا دچار فقر و در آخرت گرفتار عذاب الهى شودشقاوتمند

صلى اهللا عليه (هاى شخصّيت رسول اآرم آن چه بيان شد نمايى بسيار خالصه از جلوه

بيان موارد . اى از رفتار فردى و اجتماعى آن بزرگوار بود  و گوشه)وآله وسلم
مديريتى، سياسى، نظامى، هاى  انگيز و فراوان ديگرى از رفتار و جنبه شگفت

ها در خوِر  اقتصادى و خانوادگى پيامبر را آه در جهت پيروى و الهام گرفتن از آن
 .آنيم هاى بعد موآول مى اند به بخش تحقيق و پژوهش

                                                                                                                                                                      
 .٣٣١ / ٢المواهب اللدنّيه ; ٣٥٩ / ٢در المنثور .  ١٠٢
 .٢٣٥٢، حديث ٤٩٩ / ٤سنن ترمذى .  ١٠٣
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 بخش نخست

 والدت و تربيت

 

 بخش دوم

 رشد و بالندگى

 

 بخش سوم

 از ازدواج تا بعثت

 



 



 

 

 

 بخش نخست

 والدت و تربيت

 

 هاى فروپاشى جامعه بت پرست   نشانه.١

. قبل از بعثت َنَبوى فساد و جور و ستم در جامعه شبه جزيره، ريشه دوانيده بود
جامعه ياد شده، از يكپارچگى الزم برخوردار نبود و براى جلوگيرى از سقوط و تباهى 

هاى اجتماعى و  ىهايش در جامعه جزيرة العرب پديدار شده بود، ويژگ آه نشانه
هايى آه در آن  پيمان. فرهنگى برخاسته از زندگى صحرانشينى آافى به نظر نمى رسيد

اى اجتماعى جهت رويارويى با آن پراآندگى بود، ولى تعّدد  سامان به وجود آمد پديده
 .آمد ها خود، دليل نابودى قدرت مرآزى در آن جامعه به شمار مى آن

د آه تنها نمايانگر نپذيرفتن فساد و تباهى جامعه آن روز ما به جز اقدام برخى افرا
بود، هيچ حرآت و اقدام قابل توجهى در مسير اصالح و تغيير در جزيره العرب 

بينيم، ولى همين اقدامات فردى نيز به سطِح نظريه يا حرآت دگرگون ساِز مؤّثرى  نمى
 .)١٠٤(در اين جامعه نرسيد

يى و از هم پاشيدگى جامعه قريشى را در پديده اختالف آنان پيرامون بناى گاهى جدا
ترين و  آعبه نيز، مى توان مالحظه آرد آن هم در زمانى آه قريش از گرامى

رفت و از هشدارهاى پياپى يهوديان جزيرة  ترين قبايل عرب به شمار مى يكپارچه
ر را همراه با رسالت آسمانى العرب آه با پيشدستى مژده ظهور مصلِح رهايى بخش بش

آند و  پيامبرى ظهور مى«: داشتند دادند و اظهار مى پيامبر، به مردم آن سامان مى
مى توان به غوطهور بودن آن جامعه در »  شما را خواهد شكست)١٠٥(هاى ترديد بت بى

 .فساد و تباهى استناد آرد

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ايمان پدران پيامبر. ٢

                                                           
 .٢٢٥ / ١سيره نبوى .  ١٠٤
 .٨٩، بقره ٢١١ / ١سيره نبوى . ٢٣١ / ١٥بحار االنوار .  ١٠٥



اى يكتا پرست و خداشناس ديده به جهان   در خانواده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
مند  گشود و در محيطى پرورش يافت آه از فضايل بلند اخالقى و جايگاه پر ارج بهره

زمانى آه ابرهه .  وى پى برداز سخن و دعاى جدش عبدالمطلب مى توان به ايمان. بود
حبشى براى ويران آردن آعبه به آن سامان حمله آرد، عبدالمطلب براى حمايت از 

 .)١٠٦(ها پناه نبرد، بلكه بر خداى توانا توآل نمود آعبه، نه تنهابه بت

صلى اهللا عليه وآله (لمطلب از اخبارى آه بر مقام پيامبر اآرمعبدا: توان گفت مى

اوج توجه . تأآيد داشت، به رتبه و جايگاه و آينده آن حضرت، آامًال آگاه بود)وسلم
صلى اهللا عليه وآله (گر شد آه وجود مقدس آن حضرت  عبدالمطلب به پيامبر زمانى جلوه

واسطه قرار داد و طلب باران نمود، را در دوران شير خوارگى، بر درگاه الهى )وسلم
 در پيشگاه خداى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زيرا عبدالمطلب به مقام و جايگاه رسول اآرم 

هشدارى آه عبدالمطلب در آودآى پيامبر در خصوص . )١٠٧(سبحان پى برده بود
 .مراقبت و توجه به وى، به ُام َايمن داده بود گواه ديگرى بر اين مدعاست

وى در امر سرپرستى و ; عمويش ابوطالب نيز، از اين ويژگى برخوردار بود
مراقبت از وجود پر برآت پيامبر و همكارى با وى در جهت تبليغ و آشكار ساختن 

لت، تا آخرين لحظات عمر مبارآش استمرار بخشيد و در اين راستا، اذّيت و آزار رسا
قريش و قطع رابطه آنان و حصر اقتصادى ِشْعب را متحمل گشت و اين حقيقت را آه 

 نقل شده و به اهتمام و توجه وى به حفظ و )عليه السالم(در موارد متعددى از ابوطالب
ارتباط داشته، به خوبى لمس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قدر رسول خدا حراست از وجود گران

 .)١٠٨(مى آنيم

 و مادر گرامى آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نبّى اآرمرواياتى آه در مورد پدر بزرگوار
حضرت وارد شده، شرك و بت پرستى آنان را مردود مى داند و در اين خصوص سخن 

 :است آه فرمود رسول خدا دليلى آافى

 )١٠٩(».هاى پاك انتقال يافتم هاى پاك به رحم من همواره از صلب«

اين سخن به پاآى و طهارت پدران و مادران آن بزرگوار از هر گونه پليدى و شرك 
 .اشاره دارد

                                                           
 .١٣٠ / ٥بحار االنوار ; ١٦٠ / ١اثير  ابن آامل; ٦٢ ـ ٤٣ / ١سيره َنَبوى .  ١٠٦
 .١٠ / ٢تاريخ يعقوبى ; ٦٤ / ١سيره زينى دحالن در حاشيه سيره حلبى .  ١٠٧
 ١طبقات آبرى ; ٦٢٣ / ٢مستدرك حاآم ; ٣٧ / ٧مجمع البيان ; ٦٩ / ١تاريخ ابن عساآر ; ٩٧٩ / ١سيره نبوى .  ١٠٨
 .٣٤٥ / ٧الغدير ; ٤٤٨ / ١; اصول آافى; ١٨٩ / ١سيره حلبى ; ١٦٨ /
  .١٣ و ١٢، اوائل المقاالت شيخ مفيد ٥٨ / ١سيره زينى دحالن در حاشيه سيره حلبى .  ١٠٩



 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(والدت پر شكوه رسول اآرم . ٣

هنوز آيين نصرانيت اهداف خويش را در جامعه بشرى محقق نكرده و تأثير زيادى 
ته بود آه دنيا غرق در مظاهر گمراهى و انحراف گرديد و مردم در دام گمراهى نگذاش
ها گرفتار و سرگردان شدند و جهل و نادانى، آنان را خوار و بى مقدار ساخت،  فتنه

آشفتگى اوضاع روم، آمتر از آشفتگى اوضاع ُرقباى خود در فارس نبود و جزيرة 
 . در لبه گودالى از آتش قرار داشتندالعرب اوضاعى بهتر از آن دو نداشت و همه

اى از زندگى اسف بار بشر را در آن  اى بسيار رسا و بليغ گوشه قرآن آريم به گونه
در تعدادى از )عليه السالم(طالب ابى بن دوران شرح داده، چنان آه مهتر اهل بيت، على

ارائه داده هاى خود از اوضاع دردناآى آه با آن هم دوران بوده تصويرى ملموس  خطبه
 در آن به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى آه پيامبراآرم از جمله در توصيف اوضاع جامعه. است

 :فرمايد رسالت مبعوث گرديد، مى

ها از بعثت پيامبران پيشين سپرى شده بود و  هنگامى خداوند رسالت را بر عهده او گذارد آه مدت

و فساد، جهان را فرا گرفته بود آارهاى خالف ميان ها در خواب عميقى فرو رفته بودند، فتنه  ملت

بود و مكر و  روشنايى از دنيا رخت بربسته. آشيد مردم گسترش يافته بود و آتش جنگ زبانه مى

. هاى درخت زندگى به زردى گراييده بود و از ثمره زندگى خبرى نبود برگ. بود فريب ظاهر گشته

هاى هالآت و  پرچم. هاى هدايت فرسوده شده بود نشانهآب حياِت انسان به زمين فرو رفته بود و 

نگريست و با چهره در هم آشيده با  اى زشت به اهلش مى بدبختى آشكار شده بود، دنيا با قيافه

در درون، وحشت و اضطراب . ميوه آن درخت، فتنه و طعامش مرداربود. مندانش روبرو بود عالقه

 )١١٠(.آرد و در بيرون شمشير حكومت مى

گذاشت، نور الهى درخشيد و  در اوضاعى چنين دشوار آه بشر آن را پشت سر مى
بندگان خدا و ديار آنان را روشنايى بخشيد و به زندگى ارزشمند و سعادت هميشگى 

 ميالدى ـ آه بيشتر ٥٧٠سال   سرزمين حجاز در ماه ربيع االّول عام الفيل ـمژده داد و
صلى اهللا عليه وآله (اآرم حضرت محمدبن عبداهللا با والدت نبّى;محدثان وتاريخ نگاران بر آنند

 .سرشار از خير و برآت گرديد)وسلم

                                                           
رسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من األمم واعتزام من الفتن، وانتشار من األمور وتلّظ من الحروب، أ«. ١١٠

والدنيا آاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، و إياس من ثمرها، واغورار من مائها، قد درست 
سة فى وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفه منار الهدى، وظهرت أعالم الردى، فهى متجّهمة ألهلها، عاب

 ).٨٩(نهج البالغه خطبه » ،وشعارها الخوف، ودثارها السيف



ـ روز ميالد آن ترند   ـ آه از ديگران آگاه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهل بيت رسول خدا
اند و همين تاريخ، بين شيعه  بزرگوار را در پگاه روز جمعه، هفدهم ربيع االّول، دانسته

معروف است و ديگران برآنند آه آن حضرت روز دوشنبه دوازدهم همين ماه چشم به 
 .)١١١(جهان گشوده است

برخى منابع تاريخى و روايى از وقوع رخدادهاى شگفت انگيزى در روز والدت آن 
خاموش شدن آتش آتشكده فارس، وقوع زمين : از جمله; گويد بزرگوار سخن مى

آنار خداى ها ويران گشت و هر معبودى آه در  اى آه در اثر آن َدير و صومعه لرزه
هاى نصب شده،  گرفت، از جايگاهش برآنده شد و بت عّز وجل مورد پرستش قرار مى

 .به رو، بر زمين فرو ريخت

هايى آه از قبل ديده شده بود، براى ساحران و  وجود چنين اوضاع و طلوع ستاره
 .آمد جادوگران غير قابل پيش بينى به شمار مى

 پا به عرصه وجود نهاد، اين )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(زمانى آه وجود مقدس رسول اآرم
 آورد جمالت را بر زبان مى

 )١١٢(»اهللا اآبر، والحمد هللا آثيرًا وسبحان اهللا بكرًة واصيًال«

معروف بود و قرآن » أحمد«و » محمد« به دو نام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراسالم
 .آريم هر دو نام را ياد آور شده است

ناميد و در » محمد«عبدالمطّلب، جد پيامبر، آن حضرت را :اند تاريخ نگاران آورده
خواستم وى در : فرمود پاسخ آسانى آه سبب اين نامگذارى را از او جويا شدند، مى

چنان آه مادرش آمنه، نيز قبل از جدش وى . )١١٣( گيردآسمان و زمين مورد ستايش قرار
 .بود نام نهاده» احمد«را 

 به )عليه السالم(آن گونه آه قرآن آريم خبر داده است ،انجيل از زبان حضرت عيسى
فرموده ظهور پيامبراآرم نويد و علماى اهل آتاب نيز آن را تصديق آرده بودند و اين 

 :خدابيانگر همين معناست

 )١١٤(.دهم شما را به ظهور پيامبرى به نام احمد آه پس از من خواهد آمد مژده مى

ود نداشت آه يك فرد، به در عرف جزيرة العرب و ساير جاها هيچ گونه مانعى وج
 .دو نام و دو لقب و دو ُآنيه معروف باشد

                                                           
 ٣ /گفته شده، به امتاع األسماع) ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(براى مالحظه آرايى آه پيرامون روز ميالد پيامبراآرم.  ١١١

 .شود مراجعه
 .٩٢ / ١، سيره حلبى ٨ / ٣تاريخ يعقوبى .  ١١٢
 .١٢٨ / ١سيره حلبى .  ١١٣
 . مراجعه شود٧٩ / ١به سيره حلبى ; ٦  /صف) َوُمَبشَِّرًا ِبَرُسول َيْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد. (١١٤



 

 شير خوارگى . ٤

، تمام زواياى ذهن عبد المطّلب ـ  آه اينك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قدر پيامبر وجود گران
عزيزترين فرزندش، عبداهللا، را در سن جوانى از دست داده بود ـ به خود مشغول آرده 

آنيزك ابولهب » ُثَوْيبه« جّد بزرگوارش امر شير خوارى وى را به از اين رو،. بود
سپرد تا بتواند بافراهم آوردن موقعيتى مناسب اين آودك را به صحرا نشينان قبيله سعد 
بسپرد تا دوران شير خوارگى را در آن سامان به سر برده و در محيطى پاك و دور از 

آرد، در جمع فرزندان باديه نشينان رشد   مىرا تهديد هايى آه آودآان مّكه خطر بيمارى
آند و بزرگ شود، چراآه رسم اشراف مّكه بر اين بود، نوزادان شير خوار خود را 

سپردند و ميان آنان زنان قبيله سعد در  براى شير دادن به زنان شيرده صحرانشين مى
 اين آار

شت و زنان آن هر سال اين قبيله در اطراف مّكه و نواحى حرم سكونت دا. معروف بودند
اى به مّكه آمده تا  آودآان شير خوار را جهت شيردادن، تحويل گرفته واز  در اّيام ويژه

 آه با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به ويژه در سال والدت نبّى اآرم; اين راه امرار معاش آنند
 .شتندخشكسالى و قحطى همراه بود، اين زنان نياز بيشترى به آمك اشراف مّكه دا

اند به خاطر يتيمى پيامبر، هيچ يك از زنان شيرده حاضر  برخى موّرخان مدعى شده
را براى شير دادن بپذيرد و آاروان زنان شيرده آه هر يك با خود آودك شير  نشد وى

تنها حليمه سعديه، دختر ابو . خوارى همراه داشت در آستانه بازگشت به باديه بودند
وى آه مانند ساير زنان شيرده، در .  شيردادن نيافته بودذؤيب، بودآه نوزادى براى
سر باز زده بود، وقتى آودآى براى شير )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آغاز، از پذيرش پيامبراآرم

نزد خانواده همان نوزاد يتيم ! به خدا سوگند: دادن نيافت به شوهرش اظهار داشت 
 او اجازه داد و به نزد خانواده آن شوهرش نيز به. خواهم رفت و او را خواهم گرفت

آودك باز گشت و با دلى سرشار از آرزو و به اين اميد آه شايد با پذيرش آن نوزاد 
 .)١١٥(اش خير و برآت يابد، او را در آغوش آشيد زندگى

وآله صلى اهللا عليه (هاشم و شخصّيت جد بزرگوار رسول اآرم مقام و جايگاه خاندان بنى

بود، چنين ادعايى  آه به بخشش و احسان و آمك به نيازمندان و محرومان معروف)وسلم

                                                           
 .١٤٦ / ١سيره حلبى .  ١١٥



نگاران، پدر بزرگوار رسول  افزون بر اين آه به نقل برخى تاريخ.سازد را مردود مى
 .)١١٦(بود  چند ماه پس از والدت آن حضرت دنيا را وداع گفته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

شير » حليمه« در آودآى، جز شير )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در روايت آمده آه رسول خدا
 .)١١٧(هيچ زنى را نپذيرفت

اى؟  از آدام قبيله: روزى عبدالمطلب به من برخورد و پرسيد: گويد حليمه مى
 .از قبيله سعد: عرض آردم

اين نام بر : حضرت لبخندى زد و فرمود. حليمه: نامت چيست؟ عرض آردم: فرمود
تو مبارك باد، دو خوى پسنديده در اين نام وجود دارد، يكى سعادت و خوشبختى و 

  .)١١٨(هاست ، آه خير دنيا و سربلندى آخرت در آنديگرى حلم و بردبارى

تصورى آه حليمه با گرفتن يتيم عبد المطّلب در رسيدن به خير و برآت داشت، به 
روايت شده آه سينه حليمه از شير تهى بود ولى با شير دادن . نوميدى مبّدل نگشت

 .اش پر از شير شد پيامبر، سينه

 را براى شير دادن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هنگامى آه رسول خدا: يدگو حليمه مى
گر خير و برآت بوديم و پس از دوران  برگرفتيم، در زندگى و اموال خود سراسر نظاره

 .)١١٩(خشكسالى و تالش توانفرسا، توانگرى يافتيم

نزديك به پنج سال را در دامان حليمه و شوهرش در مناطق » عبد المطلب«نوزاِد 
حليمه پس از گذشت دو سال آه نوزاد از شير گرفته .  صحرايى قبيله سعد، سپرى آرد

شد، به جهت خير و سعادتى آه از برآت وجود مبارك آن حضرت نصيب وى شده بود، 
نيز از بيم ابتالى نوزادش به ) آمنه(اش باز گرداند، مادرش  انوادهميلى، او را به خ با بى

آرد و  اى دور از مّكه، پافشارى مى ها، بر بازگشت فرزندش به منطقه انواع بيمارى
 .بدين سان، حليمه، نوزاد را با شادمانى بازگرداند

ند ا هاى حبشه وارد حجاز شده نقل شده وقتى حليمه مالحظه آرد جمعى از نصرانى
هاى پيامبِر مورد نظر در اين نوزاد بر ستاندن وى و بردن او به  و به دليل مشاهده نشانه

حبشه پافشارى دارند تا بدين وسيله به افتخار پرورش دادن وى نايل شوند و در پيروى 

                                                           
 .٨١ / ١سيره حلبى ; ٨١ / ١) صلى اهللا عليه وآله وسلم( النبى األعظمالصحيح من سيرة.  ١١٦
 .٣٤٢ / ١٥بحار االنوار .  ١١٧
 .١٤٧ / ١سيره حلبى .  ١١٨
 . مراجعه شود١٤٩ / ١به سيره حلبى ; ٢٤ / ١مناقب ابن شهرآشوب ; ٣٤٥ / ١٥بحار االنوار .  ١١٩



هاى مرموز، بار دوم آودك را  از او، به مجد و عظمت دست يابند، از بيم خيانت دست
 .)١٢٠(به مّكه آورد

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(باران خواهى به برآت پيامبر. ٥

 آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(موّرخان به پديده درخواست باران به واسطه رسول خدا
بار در زندگى آن حضرت و دوران شير خوارى و نوجوانى، در زمان جّد و چندين 

نخستين بار زمانى اتفاق افتاد آه مردم مّكه دچار . اند عمويش رخ داد، اشاره آرده
ازاين رو، عبد المطلب به . خشكسالى بزرگى شدند و در آن سامان، دو سال باران نيامد

را ـ آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حضرت محمداش فرزند خود ابوطالب دستور داد تا نوه
 وقتى نوزاد را نزد وى آوردند. نوزادى در قنداق بود ـ حاضر نمايد

 اورا روى دست گرفت و رو به آعبه به سمت آسمان باال برد و چند بار

 به حق اين آودك، باران با برآت و مداوم خويش را بر! خدايا: عرضه داشت

هاى ابر، چهره آسمان را پوشاند و چنان باران  ييد آه تودهديرى نپا. ما فرو فرست
 .)١٢١(شدند شديدى باريد آه مردم از شّدت آن بر ويرانى مسجد الحرام بيمناك

 يك بار ديگر اين درخواست )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعدها در دوران نوجوانى پيامبراآرم

باران تكرار شد و اين بار عبد المطلب وى را به دامنه آوه ابوقبيس ُبرد و سران و 

بزرگان قريش، او را همراهى آرده و به برآت وجود پيامبر، خواهان استجابت دعا 

شوند به اين رخداد اشاره آرده  بودند و ابوطالب با اشعارى آه با اين ابيات آغاز مى

 :تاس

از بارانى سيل آسا آه صبح دمان ; پدر ما شفيع حرم بود،آن هنگام آه به وسيله او

فرو ريخت سيراب شدند در حالى آه ما از خشكسالى چونان شوره زار گشته و زمين 

هاى خود را فرو خورده بود شفيع ما در مكه به دعا برخاست و خداوند ما را سيراب  آب

  )١٢٢(.نمود

                                                           
 .١٥٥ / ١سيره حلبى ; ٤٠١ / ١٥بحار االنوار ; ١٦٧ / ١  سيره َنَبوى .١٢٠
 . مراجعه شود١٨٣ ـ ١٨٢ / ١به سيره حلبى ; ٢٤٨ / ٢ملل ونحل .  ١٢١
 .٣٣١ / ١سيره حلبى . ١٢٢

 من الغيث رجاس العشير بكور *** ابونا شفيع الناس حين ُسقوا به 
 بمّكة يدعو والمياه تغور*** ونحن ـ سنين المحل ـ قام شفيعنا 



قريش از ابو طالب خواستند تا برايشان از خدا : اند آه تاريخ نگاران آورده

 را ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(وى در حالى آه دست پيامبر نوجوان . درخواست باران نمايد

اش چونان  نوجوانى آه چهره نورانى; گرفته بود به سوى مسجد الحرام روانه شد

ابو طالب، براى درخواست باران، . درخشيد خورشيدى آه از پشت ابر هويدا شود، مى

خدا را به حق پيامبر سوگند داده، ديرى نپاييد آه ابرها در آسمان ظاهرگشت و باران 

 و نهرها جارى شد و همگى شادمان گشتند و زمانى آه قريش دشمنى خود فراوانى باريد

 و رسالت مبارك آن حضرت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(را نسبت به وجود مقدس پيامبراآرم

 :اوج رساندند، ابوطالب به اين آرامت نيز اشاره آرد و فرمود

بهار يتيمان و پناه بيوه آن چهره نورانى آه به احترامش ابرها باران باريد، آن آه 

هاى  زنان بود،هاشمياِن در چنگ هالآت گرفتار آمده بدو پناه بردند و نزد او از نعمت

 )١٢٣(.فراوان برخوردار شدند

موارد ياد شده حاآى از اين است آه عبدالمطلب و ابوطالب آه هر دو سرپرستى نبّى 
 را بر عهده داشتند، يكتاپرستانى خالص بوده و به خداى متعال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

ديگرى غير از اين دو موقعيت، اند و اگر اين دو بزرگوار از ويژگى  ايمان داشته
و اين خود، دليل بر اين . بود برخوردار نبودند، در افتخار و سربلندى، آنان را بسنده

اى آه ديانت و خداپرستى و توحيد در   در خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(است آه رسول خدا
 .آن حكمفرما بود، باليد وپرورش يافت

 

 با مادر . ٦

 بعد از پدر بزرگوارش زمانى طوالنى از سرپرستى ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پيامبراآرم
برد تا در  آمنه در انتظار جوانِى يتيم عبداهللا به سر مى. مند نگرديد مادر مهربانش، بهره

 . فقدان شوهر مهربانش براى او تسّلى خاطر باشد ولى مرگ، او را چندان مهلت نداد

اش بازگرداند و  در پنج سالگى به خانوادهروايت شده حليمه سعديه پيامبر را 
مادرش آمنه تصميم گرفت براى زيارت قبر شوهر عزيز خود در مدينه، فرزندش را با 

هاى خود از قبيله نّجار،   ضمن ديدار با دايى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود همراه ببرد و محمد
ى براى پيامبر در پى داشت ولى اين سفر، اندوه ديگر. در آن سامان با آنان آشنا گردد
                                                           

 .٢٨بحار االنوار ; ٥٢ / ٣البداية والنهاية ; ١٩٠ / ١سيره حلبى . ١٢٣
 ربيع اليتامى عصمة لألرامل*** وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

 فهم عنده فى نعمة وفواضل*** ُهّالك من آل هاشم تلوذ به ال



اى به نام  زيرا وى پس از زيارت محل وفات ودفن پدر، در مسير باز گشت در منطقه
 .مادر مهربان خويش را از دست داد» َاْبواء«

 در آودآى، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گويى ورود حزن واندوه پياپِى بر قلب نازنين پيامبر
. ار مى آمد تا شخصّيت واالى آن حضرت تكامل يابدنوعى از مراحل آمادگى الهى به شم

 به سمت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم ايمن سفر خويش را به همراهى نبّى بدين ترتيب، أم
اش داشت،  مّكه ادامه داد تا وى را به جدش عبد المطلب آه عالقه شديدى به نواده

 .)١٢٤(بسپارد

 

 لمطلببا جّدش عبدا . ٧

 در دل عبدالمطلب به جايگاهى دست يافته بود آه هيچ يك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(محمد
آمدند، بدان پايه نرسيده  از فرزندان و نوادگانش با اين آه از بزرگان بطحاء به شمار مى

نقل شده روزى عبدالمطلب در صحن آعبه بر زيراندازى آه برايش گسترده بودند . بودند
 و سران و بزرگان قريش و فرزندانشان اطرافش حضور داشتند، ناگهان چشم نشسته بود

سپس وى . افتاد، دستور داد راه باز آنند تا نزدش آيد» محمد«اش  آن حضرت به نواده
افزون بر فضايل بلند اخالقى آه پيامبر . را در آنار خويش و بر فرش ويژه خود نشاند

 توجه و عنايت از ناحيه بزرگ قريش، جايگاه ها بود، اين از آودآى برخوردار از آن
 .وى را در دل قريشيان استوارتر آرد

را تحت سرپرستى   آه آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرآن آريم به دوران يتيمى پيامبراآرم
 :پروردگار پشت سر نهاد، اشاره فرموده است

 ;)َأَلْم َيِجْدَك َيِتيمًا َفآَوى(

 .آيا او تورا يتيم نيافت و پناه داد؟

دوران يتيمى، معموًال در ساختار و آماده سازى انسان جهت پختگى و اعتماد به نفس 
ها تأثيرى  هاى گريبانگير و صبر و پايدارى در برابر آن ها و دشوارى در تحمل رنج

را برعهده اش  و بدين گونه خداى متعال خود، آماده سازى پيامبر برگزيده. بسزا دارد
گرفت تا قادر باشد وظايف مهم آينده و مسئوليت بزرگى را آه در انتظار دوران پختگى 

در اين سخن خود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نبّى اآرم. و آمال آن بزرگوار بود،بر دوش بكشد
 :است  اشاره به اين حقيقت، فرموده

                                                           
 .١٠٥ / ١سيره حلبى .  ١٢٤



 )١٢٥(.پروردگارم مرا ادب آموخت، پس ادبم را نيك گردانيد

 سپرى نشده بود آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيش از هشت بهار از عمر شريف پيامبراآرم
اندوه . را از دست داد» عبد المطّلب«به سومين مصيبت مبتال گرديد و جّد بزرگوارش 

ر از حزن و اندوه وى در مرِگ مادرش نبود تا آن جا آه رسول خدا در مرگ جدش، آمت
حضرت در مراسم تشييع پيكر جدش به سمت آرامگاه ابدى وى، بسيار گريست و هرگز 

زيرا عبدالمطلب تا زنده بود به بهترين شكل ممكن، از وجود . ياد او را فراموش نكرد
روايت .  آگاهى داشتمبارك آن حضرت سرپرستى نمود و از مقام پيامبرى آن بزرگوار

 شده هنگامى آه فردى

 در آودآى به نزد جّدش جلوگيرى آند، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خواست از ورود پيامبر
فرزندم را واگذار آه َسرَورى و فرمانروايى به سراغش :عبدالمطلب فرمود

 .)١٢٦(است آمده

                                                           
 . تفسير ابتداى سوره قلم٥/٣٣٣: مجمع البيان» أّدبنى رّبى فأحسن تأديبى«. ١٢٥
 .١٠ / ٢تاريخ يعقوبى .  ١٢٦



 



 

 

 

 بخش دوم

 رشد و بالندگى

 

 )عليه السالم(پرستى ابو طالبسر. ١

 تا زمانى آه امور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(»محمد«اش  سرپرستى عبدالمطلب از نواده
دانست آه  وى مى. مربوط به او را به فرزندش ابوطالب سپرد، همواره ادامه داشت

هرچند ; ابوطالب به بهترين شكل ممكن از برادر زاده خود سرپرستى خواهد آرد
تر  ب از مال و منال زيادى برخوردار نبود ولى بين برادران خود، از همه شايستهابوطال

گذشته ازاين، ابوطالب برادر . و ميان قريش جايگاه وااليى داشت و مورد احترام بود
آمد و همين، بر تحكيم رشته مهر و محّبت وى در  پدرى و مادرى عبداهللا به شمار مى

 .افزود مى)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(مورد پيامبر

ابوطالب با افتخار و سربلندى، پذيراى اين مسئوليت شد و در اين راستا همسر پاك 
 را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين دو بزرگوار، محمد. داد نهادش فاطمه بنت أسد او را يارى مى

ليه وآله صلى اهللا ع(داشتند و پيامبراآرم در خوراك و پوشاك بر خود و فرزندانشان مقّدم مى

 :هنگام وفات فاطمه بنت أسد به همين موضوع اشاره آرد و فرمود)وسلم

 .امروز مادرم را از دست دادم

 از . و آن مخّدره را با پيراهن خويش آفن نمود و در لحدش خوابيد

 لحظه وفات عبد المطلب وظيفه دشوار ابوطالب در جهت حفظ و

وى با جان و مال و .  آغاز گرديد)ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(مراقبت از وجود مقدس پيامبراآرم
موقعيتى آه داشت از همان دوران آودآى حضرت، از وى مراقبت و در دوران 

به سن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داد تا پيامبرخدا اش با دست و زبان، او را يارى مى زندگى
 .)١٢٧(آمال و به مقام نبّوت رسيد و رسالت خويش را آشكار ساخت

 

 نخستين سفر به شام . ٢

                                                           
 .١٤ / ٢تاريخ يعقوبى ; ٣٥ / ١مناقب آل ابى طالب .  ١٢٧



رسم بازرگانان قريش بر اين بود آه هر سال براى تجارت و بازرگانى، به مرآز 
انجام اين سفر ابوطالب نيز تصميم به . شدند بازرگانى آن زمان، يعنى شام، رهسپار، مى

گرفت، ولى به دليل بيم و ترسى آه از دشوارى سفر و خطرهاى عبور از صحرا بر 
جان پيامبر داشت، در انديشه همراه بردن آن حضرت نبود، اما از آن جا آه شاهد 

ديد هنگام جدايى از عمو، اشك در چشمان مبارآش  پافشارى برادر زاده خود بود و مى
صلى (تصميم خود را عوض آرد و اين نخستين سفر رسول خداحلقه زده، در لحظه سفر 

پيامبر در اين سفر بر وضعيت .شد  به همراهى عمويش به شام تلقى مى)اهللا عليه وآله وسلم
 .ها آشنا گرديد هاى حرآت آاروان سفر از طريق صحرا اطالع حاصل آرد و با راه

هاى آخرين پيامبرى را آه  هدر اين سفر ُبحيراى راهب، با پيامبر ديدار آرد و نشان
زيرا وى به .  به ظهور وى نويد داده بود، در او مشاهده آرد)عليه السالم(حضرت عيسى

تورات و انجيل و ديگر منابعى آه بر ظهور وجود مقدس پيامبر خاتم مژده داده بود، 
 ُبحيرا به عموى وى ابوطالب توصيه آرد آن حضرت را به مّكه باز. آشنايى آامل داشت

احتياط الزم را به )١٢٨(گرداند و براى مراقبت از وجود مبارك وى از سوءقصد يهوديان،
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين ترتيب، ابوطالب به اتفاق برادرزاده خود رسول خدا. آار ببرد

 .به مّكه بازگشت

 

 شبانى . ٣

صلى اهللا عليه وآله ( روايتى آه بيانگرشبانى رسول خدا)عليهم السالم(پيشوايان اهل بيتاز 

 حديثى نقل شده آه در )عليه السالم(آرى، از امام صادق. در آودآى باشدنقل نشده است)وسلم
در آن روايت آمده . شود خصوص امر شبانى و حكمِت آن، عموم پيامبران را شامل مى

 :است

يامبرى برنينگيخت جز آن آه او را شبان گوسفندان گرداندتا بدين وسيله اداره امور خداوند هرگز پ

 )١٢٩(مردم را بدو بياموزد

 : چنان آه در مورد حكمِت آشاورزى و شبانى، از آن حضرت روايت شده آه فرمود

داشت تا  ز ميان آارها آشاورزى و شبانى را براى پيامبران خود دوست مى خداى عّز وجل ا

 )١٣٠(.نزوالت آسمانى را ناپسند ندارند

 :نيز روايت شده آه

                                                           
 .٩٤ ـ ٩١ / ١الصحيح من سيرة النبى ; ١٩٤ / ١سيره ابن هشام .  ١٢٨
 .» مابعث اهللا نبّيًا قط حتى يسترعيه الغنم، يعّلمه بذلك رعيه للناس«. ١٢٩
علل الشرايع ص » الحرث والرعى، لئّال يكرهوا شيئًا من قطر السماء: ان اهللا عّز وجل أحّب ألنبيائه من األعمال«. ١٣٠

 .، سفينة البحار ماده نبأ٢٣



 )١٣١(.نشد يچ گاه پيامبر خدا اجير آسى ه

نگاران آه با  اين روايت داللت دارد آه رسول خدا بر خالف ادعاى  برخى از تاريخ
آرده است،  اند پيامبر براى مّكيان شبانى مى گفته)١٣٢(استناد به حديثى از صحيح بخارى

 .حضرت هيچ گاه براى مردم مكه در قبال اجرت، شبانى نكرده است 

بر فرض اگر ثابت شود آن بزرگوار در آودآى يا در عنفوان جوانى شبانى نموده، 
 بدان اشاره آرديم، يافت و )عليه السالم( از امام صادقتوان عّلت آن را در روايتى آه مى

براى ) مانندشبانى(آن آماده سازى الهى بود آه آن بزرگوار را با انجام دادن آارى 
آمالى آه خداوند با اين . بخشيد ترين مراتب آمال، شايستگى مى رسيدن به برجسته

 :اش، وى را بدان توصيف نموده فرموده

 )١٣٣(اى فضايل اخالقى بس بزرگى هستىبه راستى آه تو دار

چنين آمالى پيامبر را براى تحمل مسئوليت سنگين رسالت الهى آه الزمه توجه به 
هاست، آماده  هاى طريق هدايت و ارشاد آن مردم و تربيت آنان و شكيبايى بر دشوارى

 .آند مى

 

 جنگ ُفجار . ٤

هاى حرام ناديده  هايى آه ميان اعراب وجود داشت حرمت ماه گ و درگيرىدر جن
 .)١٣٤(هاى فجار ناميدند ها را جنگ شد، به همين دليل آن گرفته مى

 در بعضى از اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اند پيامبراآرم برخى تاريخ نگاران مدعى
ها حضور يافته  و برخى از پژوهشگران  در اين قضيه ايجاد شك و ترديد  جنگ
 :توان به دو عامل اشاره آرد از جمله عوامل اين ترديد، مى. اند آرده

 سپرى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هر چه از عمر شريف رسول گرامى اسالم: نخست
آن حضرت نيز مانند ساير . يافت يت آن بزگوار درخشندگى بيشترى مىشد، شخص مى
اى معروف بود، ولى اين قضيه به اين معنا  هاشم به دالورى و شجاعِت فوق العاده بنى

 .اند جسته هاى ظالمانه و فسادانگيز شرآت نيست آه آن بزرگواران در جنگ

عليه (دند و ابوطالبهاشم در آن نبردها شرآت نكر روايت شده هيچ يك از بنى

ها، جز ستم و تجاوز و قطع رابطه  اين جنگ: در اين خصوص اظهار داشت )السالم
                                                           

 .٢٩٦ / ٢البداية والنهاية ; ٢١ / ٢تاريخ يعقوبى » ما آان أجيرًا ألحد قط«. ١٣١
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 .٨٠ ـ ٧٤ /١٩ به نقل از اغانى ٣٠٥ ـ ٣٠١ / ١موسوعة التاريخ االسالمى .  ١٣٤



يك از  ازاين رو، من و هيچ. خويشاوندى و حرمت شكنى ماه حرام نتيجه ديگرى ندارد
از خاندان  و بدين ترتيب، از شرآت هر يك )١٣٥(ها حضور نخواهيم يافت خاندانم در آن

امّيه ـ آه در  بن جدعان و حرب بن عبداهللا. خويش در اين نبردها جلوگيرى به عمل آورد
گيرى آرده و اظهار  آن زمان رياست قريش و آنانه را بر عهده داشتند ـ از جنگ آناره

هاشم در آن حضور نداشته باشند، حاضر نخواهيم  ما در ماجرايى آه بنى: داشتند
 .)١٣٦(شد

 در اين جنگ داشته، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايات، پيرامون نقشى آه پيامبراآرم: دوم
ها تير در اختيار  پيامبر در اين جنگ: اند  برخى بيان داشته. اند به اختالف سخن گفته

نهاد تا به تيراندازى دشمنانشان پاسخ دهند و از اموال و آاالهاى  عموهايش مى
حضرت درآن جنگ به پرتاب چند : اند بعضى آورده. )١٣٧(آرد عموهايش نگهدارى مى

 ابو َبراء، )١٣٩(بود وى با اين آه نوجوان: اى ديگر مى گويند  و دسته)١٣٨(تير پرداخت
 البته ما دقيقًا آگاهى )١٤٠(. را به وسيله نيزه از پادرآورد]معروف عرب[انداز   نيزه

دادند يا  نداريم آيا اعراب در آن زمان به نوجوانان اجازه حضور در نبرد و جنگ مى
 )١٤١(خير؟

 

 

 

 )الفضول ِحلف(پيمان جوانمردان  . ٥

ار، در خود احساس ضعف و از هم پاشيدگى نمود و از آن بيم قريش بعد از جنگ ُفج

داشت آه مبادا مورد تاخت و تاز اعرابى آه از قدرت و توان بيشرى برخوردار بودند، 

» ِحلف الفضول«ازاين رو، زبير بن عبدالمطلب مردم را به گردهمايى در .قرار گيرد

سد، در خانه عبد اهللا بن جدعان هاشم و بنى زهره و بنى تميم و بنى أ فرا خواند و بنى

گرد آمدند و هم پيمانان، با فرو بردن دستان خويش در آب زمزم براى يارى افراد مظلوم 

                                                           
 .١٥ / ٢تاريخ يعقوبى .  ١٣٥
 همان.  ١٣٦
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 .٢٥١ / ١سيره َنَبوى زينى دحالن .  ١٣٨
 .١٦ / ٢تاريخ يعقوبى .  ١٣٩
 .١/١٢٧سيره حلبى . ١٤٠
 .٩٥ / ١الصحيح فى السيرة .  ١٤١



و ستمديده، آمك به نيازمندان و امر به معروف و نهى از منكر با يكديگر، پيمان 

. پيمانى بود آه در دوران جاهليت بسته شد ترين اين پيمان برجسته)١٤٢(.همكارى بستند

آه در آن روزگار اندآى بيش از بيست بهار از عمر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم رسول

رى خود، آن پيمان شد، در اين پيمان شرآت جست و پس از پيامب سپرى مى)١٤٣(شريفش

در خانه عبد اهللا بن جدعان در پيمانى شرآت جستم آه  «: را ستود و مورد تأييد قرار داد و فرمود

گشتم و اگر در دوران اسالم نيز به چنان  دادند آن چنان شاد نمى اگر عوض آن، شتران سرخ مو به من مى

 )١٤٤(».آردم شدم، اجابت مى پيمانى دعوت مى

سه تن آه نام آنان از : در مورد علت نامگذارى اين پيمان به ِحلف الفضول گفته شده

انگيزه بسته شدن اين . اند برگرفته شده بوده در اين پيمان حضور داشته» فضل«ماده 

القعده  ُخزيمه در ماه ذىمردى از قبيله ُزبيد يا بنى اسد بن : پيمان اين گونه نقل شده 

آااليى را وارد مّكه نمود و عاص بن وائِل سهمى، آن آاال را از او خريدارى آرد و 

مرد زبيدى داد خواهى نزد قريش ُبرد، ولى قريشيان از يارى . بهاى آن را نپرداخت

مرد . بن وائل خود دارى آردند و او را از خود راندند آردن زبيدى بر ضد عاص

مشاهده اين وضع نامناسب از آوه ابوقبيس باال رفت و مردم را به يارى طلبيد زبيدى با 

و زبير بن عبدالمطلب به پاخاست و مردم را به پيمان ياد شده فرا خواند و بدين سان، 

پيمان نامه عملى شد، آن گاه همگى نزد عاص بن وائل شتافته و آاالى مرد زبيدى را از 

 .)١٤٥(داو ستاندند و به صاحبش سپردن

 

 بازرگانى با اموال خديجه . ٦

به جهت موهبت اخالقى بسيار پسنديده و همت واال و امانتدارى و راستگويى رسول 

ها  ، شخصيت آن بزرگوار در جامعه مّكى خوش درخشيد و دل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

آمد، اما فقر و تنگدستى حاآم  وى سالله خاندانى پاك به شمار مى. به سمت او جذب شد

برد، سبب شد تا ابوطالب به  بر خانواده ابوطالب آه پيامبر نيز درآن به سر مى

برادرزاده خويش پيشنهاد آند با دارايى خديجه دختر خويلد به بازرگانى و تجارت 

 . مى گذشت بهار از عمر شريف رسول خدا٢٥در آن دوران . بپردازد
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ابوطالب براى عملى ساختن اين آار نزد خديجه شتافت و قبل از همه وى را در 

صلى اهللا عليه وآله (جريان امر قرار داد  و خديجه با شناخت قبلى خود از رسول خدا

بالفاصله آن را پذيرا و فوق العاده شادمان گشت و در آن سفر بازرگانى دو برابر )وسلم

صلى اهللا عليه وآله (سپرد، در اختيار پيامبر آااليى را آه براى تجارت به ديگران مى

 .)١٤٦(قرار داد)وسلم

م خديجه با او همكارى داشت غال» ميسره«حضرت به شام سفر آرد و در اين سفر 

هاى زيبنده و عواطف لطيف خود توانست   با ويژگى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

محّبت ميسره و ارج و احترام وى را نسبت به خود به دست آورد و با امانتدارى و 

ميسره در اين سفر آرامات شگفت آورى از . تدبير، سود فراوانى نصيب خويش سازد

در بازگشت آاروان به مّكه، ميسره آن چه را ديده و شنيده بود . ت مشاهده آردآن حضر

صلى اهللا ( و اين امور بر توجه و اهتمام خديجه به رسول خدا)١٤٧(به اطالع خديجه رساند

 .تشويق نمود) اهللا عليه وآله وسلمصلى(افزود و ميسره او را به ازدواج با پيامبر)عليه وآله وسلم

به ادعاى برخى مورّخان، خديجه، آن حضرت را تنها براى بازرگانى اجير ساخته 

بود، در صورتى آه يعقوبى ـ در تاريخ خود آه از قديمى ترين منابع مورد اعتماد به 

خديجه رسول خدا را در قبال : گويند آن گونه آه مردم مى«: آيد ـ آورده  شمار مى

رسد و هرگز آن بزرگوار اجير آسى نبوده  چيزى اجير آرده، صحيح به نظر نمى

نقل )عليهما السالم(در روايتى امام حسن عسكرى از پدر بزرگوارش امام هادى. »)١٤٨(است

 :آرده

به شام سفر جهت انجام مضاربه با اموال خديجه دختر خويلد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 )١٤٩(.آرد مى
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 بخش سوم

 از ازدواج تا بعثت

 

 ازدواج خجسته. ١

ها به شمار   آه سرآمد همه شخصّيت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شخصّيتى نظير پيامبر
بايست با زنى ازدواج آند آه با او متناسب و با اهداف بزرگ و  آمد، قهرًا مى مى

هايش شكيبايى پيشه  ها و دشوارى هاى مورد نظر وى هماهنگ باشد و در سختى ارزش
و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آند و در آن روزگار، زنى جز خديجه شايسته همسرى رسول اآرم 
از اين رو، دل پر . اين وظيفه مهم نبود و اراده خدا نيز بر همين امر قرار گرفته بود

 گرديد و به شخص آن بزرگوار تمايل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(امبرعاطفه خديجه متوجه پي
 .پيدا آرد

دارايى . شد ترين زن قريش تلقى مى  در مجد و عظمت، برجسته)عليها السالم(خديجه
و » طاهره«وى از همه آنان بيشتر و در زيبايى سرآمد زنان بود و در عصر جاهليت 

اش براى ازدواج با وى به شدت  ن قبيلهشد و مردا ناميده مى» سرور زنان قريش«
هر يك از بزرگان قريش از خديجه خواستگارى به عمل آوردند و . عالقه نشان مى دادند

در اين راستا حاضر شدند اموال فراوانى بدو هديه آنند، اّما خديجه به دليل عقل و ِخرد 
ولى به جهت اصالت )١٥٠(و توان بااليش در ارزيابى امور، هيچ يك از آنان را پذيرا نشد

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى وااليى آه در پيامبر و اخالق نكو و فضايل پسنديده و ارزش
سراغ داشت، وى را پذيرا و خواستار حضور در گستره مجد و عظمت وى گرديد و 

 .خويشتن را بر او عرضه نمود

ست آه نخستين بار، خديجه به ازدواج با رسول بسيارى از اسناد تاريخى مؤيد اين ا
 اظهار تمايل آرد و ابوطالب با چند تن از قريش براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 بود، )١٥١(اسد خواستگارى خديجه نزد َولّى او، آه در آن روزگار عمويش عمروبن
صلى اهللا عليه وآله (بل از بعثت پيامبراآرماين ماجرا به گفته مشهور، پانزده سال ق. رفت

 .رخ داده است)وسلم

از جمله مطالبى آه ابوطالب در اين مجلس خواستگارى عنوان آرد، اين 
و سزد آه ما را از دودمان ابراهيم  ستايش و سپاس پروردگار اين خانه را مى«:بود
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اسماعيل قرارداد و در حرم امن خود سكونت داد و بر مردم فرمانروا ساخت و برايمان 
برادرزاده من با هر يك از . بريم خير و برآت مهيانمود در سرزمينى آه به سر مى

هر چند . مردان قريش مقايسه گردد، از او برتراست و ميان مردم همتا و نظيرى ندارد
. اى زايل شدنى است  ولى مال و ثروت، رفتنى و سايهوى از ثروتى برخوردار نيست،

اآنون او به خديجه و خديجه به او تمايل دارد و ما با رضايت و دستور او براى 
به ... مهريه او هر چه بخواهد به عهده من است، . ايم خواستگارى خديجه، نزدت آمده

اى آامل  يشهاى وافر، آيشى جهانگير و اند بهره) محمد(او!خداى آعبه، سوگند
 )١٥٢(».دارد

! شگفتا: برخى با تعجب گفتند... خديجه، مهريه را در اموال خود بر عهده گرفت
ابوطالب از اين سخن برآشفت و . گيرند ه را به نفع مردان، بر عهده مىزنان مهري

اگر آن مردان، در رتبه و مقام برادرزاده من باشند، از ناحيه زنان با «: فرمود
شود و اگر نظير شما  ترين بها و باالترين مهريه، درخواست ازدواج با آنان مى گران

 ».ا آنان تن در نخواهند دادباشند، جز با باالترين مهريه، به ازدواج ب

 خود، مهريه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(شود آه رسول خدا از برخى منابع استفاده مى
خديجه را پذيرفت و اگر اين آار را توسط ابوطالب نيز انجام داده باشد، چندان مانعى 

توان جايگاه واالى رسول  از سخنان ابوطالب در مجلس خواستگارى مى. ندارد
هاشم از آن   را در دل مردم و مجد و عظمتى را آه بنى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
 .مند بودند، دريافت بهره

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خديجه قبل از ازدواج با پيامبر

اى اصيل و خوش نام و داراى اخالق نكو و پسنديده، آه  در خانواده)عليها السالم(خديجه
در آن زمان آه پادشاه .  بودند، پا به عرصه وجود نهاد)عليه السالم(پيرو دين حنيف ابراهيم

خويلد، پدر ; يمن تصميم گرفت حجراألسود را از آعبه باز گرفته و با خود به يمن ببَرد
خديجه با وى به نزاع و آشمكش پرداخت و در مسير دفاع از آرمان و مناسك دينش، از 

أسد بن عبد الُعّزى ـ جّد خديجه ـ از . ه ندادهواداران فراوان پادشاه،ترسى به دل را
آمد آه بر پايه يارِى  هاى بارز شرآت آننده در حلف الفضول به شمار مى چهره

 به اهمّيت اين پيمان گواهى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ستمديدگان بر پا گرديد و رسول اآرم
                                                           

تاريخ ; ١٣٩ / ١به نقل از آشاف و ربيع االبرار و نيز به سيره حلبى ; ٥ / ١٦بحار االنوار ; ٣٧٤ / ٥آافى .  ١٥٢
 . مراجعه شود١٦٢ / ١اوائل ابو هالل ; ٢٠ / ٢يعقوبى 



ها ايجاد شده بود، مورد تأييد قرار  ن بر اساس آنهايى را آه اين پيما  و ارزش)١٥٣(داد
داد و َورقه بن َنْوِفل ،پسر عموى خديجه با مسيحيان و يهوديان همزيستى داشت و به 

 .پرداخت ها مى مطالعه آتب آن

تاريخ، به طور مشروح و دقيق چگونگى زندگى حضرت خديجه را قبل از 
نقل شده آن بانو قبل .  براى ما بيان نكرده است)لمصلى اهللا عليه وآله وس(ازدواجش با نبّى اآرم

عائذ مخزومى و  بن هاى عتيق  با دو مرد ديگر به نام)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا
اين در حالى .  و از هر يك از آنان فرزندانى داشته است)١٥٤(ابوهاله تميمى ازدواج نموده

صلى اهللا عليه ( را هنگام ازدواج با پيامبر خدا)عليها السالم(است آه برخى منابع ديگر، خديجه

در اين صورت خديجه، زينب و رقّيه، دختران خواهر خود، . اند دوشيزه دانسته)وآله وسلم
 .)١٥٥(مادرشان، به فرزندى پذيرفته استهاله را پس از درگذشت 

 هنگام ازدواج با )عليها السالم(تاريخ نگاران در تعيين عمر شريف حضرت خديجه
، ٢٥اند، برخى عمر وى را  ه اختالف سخن گفته، ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم

 )١٥٦(.اند  سال ياد آور شده٤٠اى ديگر  و عده٣٥ و گروهى ٣٠اى   و دسته٢٨بعضى 

 

 جراألسودنصب دوباره ح. ٢

آعبه، نزد عرب جايگاه وااليى داشت، زيرا اين خانه مورد توجه آنان بود و در 
پنج سال قبل از بعثت . آردند جاهليت، براى انجام مراسم حج، آهنگ آن سامان مى

قريش با تشكيل انجمنى تصميم گرفت آعبه را از نو . َنَبوى، سيل، آعبه را ويران ساخت
زمانى آه به .  بزرگان قريش و مّكه، اين آار را بر عهده گرفتندبنيان نهد و توسعه دهد و

جايگاه حجراألسود رسيدند، در مورد شخصى آه حجر را در جاى خود قرار دهد، به 
هر قبيله در پى آسب اين افتخار براى خود بود و بدين ترتيب، آماده . اختالف پرداختند

. يوسته و دست از ساختن آعبه برداشتندنبرد با يكديگر شدند و هم پيمانان به يكديگر پ
سپس با گرد آمدن در مسجد با هم به مشورت پرداختند و همه موافقت آردند نخستين 
فردى آه بر جمع آنان وارد شود، ميانشان داورى آند و متعهد شدند به داورى او گردن 

                                                           
 .١٤١ / ١سيره نبوى .  ١٥٣
مراجعه . ١٢١ و ٧١ / ٥ُاسد الغابه ; ١٤ / ١سيره حلبى ; ٦١١ / ٣براى آشنايى بر اختالف روايات به اإلصابه .  ١٥٤

 .شود
 ١٢٦ ـ ١٢١ /١األعظم  به اعالم الهداية، جلد سوم و الصحيح من سيرة نبّى. ١٥٩ / ١مناقب آل ابى طالب .  ١٥٥

 .مراجعه شود
الصحيح من سيرة ; ٢سيره مغلطاى ; ١٢ / ١٦بحار األنوار ; ٢٥٩ / ٢البداية والنهاية ; ١٤٠ / ١به سيره حلبى .  ١٥٦

 .١٢٦ / ١األعظم  النبى



شخصى بود آه بر آن نخستين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عبداهللا حضرت محمد بن) اتفاقًا. (نهند
وى شخصى امانتدار است و ما به داورى او راضى : جمع وارد شد و همه اظهار داشتند
 براى حل آشمكش و نزاع اين گروه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هستيم و بدين سان، پيامبراآرم

اى  هر قبيله: اى قرار داد و فرمود دست به اقدام زد و حجراألسود را در پارچه
اآنون همه شما پارچه را باال : سپس اظهار داشت. ى از آن پارچه را بگيردا گوشه
زمانى آه به جايگاه حجر رسيدند، آن ; آنان نيز دستور وى را عملى ساختند. بياوريد

بزرگوار خود، حجراألسود را برداشت و در جاى الزم قرار داد و پس از آن، بناى آعبه 
 .)١٥٧(را به پايان رساندند

صلى اهللا عليه (اآرم بنا به نقل برخى از موّرخان در عصر جاهليت به اين دليل آه نبّى

آرد و اهل مجادله نبود، نزد وى شكايت  يك جانبه از آسى طرفدارى نمى)وآله وسلم
اين عملكرد در عمق جان آن قبايل تأثيرى شگرف داشت و در راستاى تثبيت . بردند مى

اى قوى و عمقى تازه ايجاد آرده  پشتوانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جايگاه اجتماعى رسول خدا
هايى آه در او وجود داشت، جلب  هاى رهبرى و شايستگى ها را به توانايى و توجه آن

 .ان به حكمِت واال و تدبير و امانتدارى بزرگ وى شدنمود آه سبب اعتماد آن

 

  )عليه السالم(والدت وتربيت على . ٣

 در )عليه السالم(طالب ابى بن  و على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ارتباط ميان پيامبراآرم
شد، بلكه از اين امتياز برخوردار بود آه ارتباط فكرى و  محدوده خويشاوندى بسنده نمى

رفت و آودك  هرگاه فاطمه بنت اسد از خانه بيرون مى.  العاده عميقى بودعاطفى فوق
صلى اهللا عليه وآله ( ـ با خود همراه داشت، محمد)١٥٨(خويش راـ آه زادگاهش آعبه بود

و )١٥٩(آشيد ستاند و در آغوش مى را از مادرش مى)عليه السالم(شتافت و على جلو مى)وسلم
 .آمد اين سرآغاز توجه و عنايت به على و آماده سازى ويژه وى به شمار مى

 آه پس از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين آودك در آغوش والدين و پسر عموى خود محمد
نيز همواره به خانه عمويش آمد و شد فراوان داشت، نشو و )عليها السالم(ازدواج با خديجه

احساسات فزاينده ويژه و توجهات فوق العاده پيامبر، وجود اين آودك را فرا . نما آرد

                                                           
چاپ  (٣٧ / ٢تاريخ طبرى ; ٣٠٠ / ٢البداية والنهاية ; ٢٠٤ / ١سيره ابن هشام ; ١٩ / ٢قوبى تاريخ يع.  ١٥٧

 ).استقامت
را در ) آّرم اهللا وجهه(طالب  ابى بن گويد در اين مورد آه فاطمه بنت اسد، اميرمؤمنان على حاآم نيشابورى مى.  ١٥٨

 .٤٨٣ / ٣المستدرك على الصحيحين . تداخل خانه آعبه به دنيا آورد، روايات به تواتر رسيده اس
 .١١٣فصول المهمة ابن صباغ .  ١٥٩



اين آودك با وى آودآانه سخن   در بيدارى)صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدارسول. گرفته بود
اين . گرفت و هنگام خواب گاهواره جنبان وى بود گفت و او را در آغوش مى مى

مراقبت طوالنى و محبِت فراواِن قابِل توجه، تأثير خود را بر رفتار و عملكرد و 
اى آه بر زبان و سخن وى جارى گشت  ، باقى گذاشت به گونه)عليه السالم(احساسات على

 :اشاره فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و با اين گفته به نزديكى تنگاتنگ خود با رسول اآرم

شما به خوبى موقعيت مرا از نظر خويشاوندى و قرابت و مقام و منزلت ويژه نسبت به رسول خدا 

فشرد و در   مرا در آغوش خود مىدر آودآى او. دانيد، او مرا در دامان خود پرورش داد مى

چسباند و بوى پاآيزه بدنش را استشمام  داد، بدنش را به بدنم مى گاه ويژه خود جاى مى استراحت

نهاد، هرگز دروغى در گفتارم نيافت و اشتباهى در  جويد و در دهانم مى آردم، غذا را مى مى

آند در پى او روان بودم و او هر  بال مىرفتارم پيدا نكرد، من همانند بچه شترى آه مادر خود را دن

داد از او  ساخت و مرا فرمان مى اى از اخالق نيكش برايم آشكار مى روز نكته تازه

 )١٦٠(.آنم پيروى

بى درنگ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با شدت يافتن بحران اقتصادى ميان قريش، رسول خدا
از اين . عموهاى خود حمزه و عباس پيشنهاد آرد ابوطالب را در اين تنگنا يارى آنندبه 

رو، عباس، طالب را برگزيد و حمزه، جعفر را به خانه خود برد و ابوطالب، عقيل را 
را به خانه خويش ُبرد و به )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نگاه داشت و رسول خدا

 :آنان فرمود

 )١٦١(.من على را انتخاب آردم، آن آه خدا او را براى من از ميان شما برگزيد

 به خانه پسر عمو انتقال يافت و زير نظر او قرار گرفت )عليه السالم(ترتيب، على بدين
صلى اهللا عليه (رمو شخصّيت آن بزرگوار درخشيد و تا آخرين لحظات عمرشريف پيامبر اآ

در مورد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(توجه و عنايت پيامبرخدا.  از آن حضرت جدا نشد)وآله وسلم
بريم آه  رو، پى مى ازاين. شد به برهه بحران اقتصادى محدود نمى)عليه السالم(على

 در دامان )عليه السالم( هدف ديگرى را آه همان تربيت على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
اى ويژه آماده سازد و بتواند در ساختار آيين  آرد تا وى را به گونه خود بود دنبال مى

ها و برگزيده بندگانش را به رهبرى آن انتخاب  پيامبرخاتم، آه خداوند بهترين آفريده
 .آرده بود، نقش معنوى بزرگى ايفا نمايد

                                                           
 )١٩٢(نهج البالغه خطبه قاصعه، شماره .  ١٦٠
 .٣٧ / ١آامل ابن اثير ; ٣٦مقاتل الطالبين .  ١٦١



 به شكلى فراهم آورد تا از آودآى )عليه السالم(بدين گونه، خداوند زمينه را براى على
 زندگى آند و از عالقه و مهر و محبت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تحت توجهات رسول اآرم

. ها بياموزد مند شود و از اخالق نكو و فضايل برجسته آن حضرت درس وى بهره
عليه (على. ..آرد  همانند فرزند خود با او رفتار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

 پيش آمد، در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در تمام تغيير و تحوالت غيبى آه براى رسول خدا)السالم
 )١٦٢(.آنار آن بزرگوار قرار داشت و در طول روز از او جدا نمى شد

 براى ما نگاه داشته ـ با ژرف نگرى )عليه السالم(لىسيره و روشى آه تاريخ از امام ع
 تا چه پايه از آمادگى روحى )عليه السالم(و قدرت ـ به روشنى، حاآى از اين است آه امام

مند گشته آه عالوه بر   بهره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قبل و بعد از بعثت، توسط نبّى اآرم
 از شايستگى مرجعّيت فكرى و )عليه وآله وسلمصلى اهللا (مرجعّيت سياسى بعد از رسول اآرم

 .علمى نيز برخوردار باشد

 

 نمايى از شخصّيت پيامبر، پيش از بعثت . ٤

هاى پيوند جامعه جزيرة  در آن زمان آه ضعف و سستى و از هم گسستگى رشته
بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عبداهللا العرب در همه زواياى آن پديدار گشته بود، نام محمدبن

اى  تارك آن جامعه پرتو افكن شد و شخصّيت آن بزرگوار درخشش و برجستگى فزاينده
 .يافت

مجد و عظمت آن حضرت در آنار اصالت خانوادگى، آه متبلور در واال تبارى و 
ها  هاى الهى آه وى را از معصيت پاك سرشتى وى بود و نيز امدادهاى غيبى و حمايت

اش  نمود، در تمام زواياى رفتار و آماالت اخالقى ىو آارهاى ناروا حفظ و حراست م
 .هويدا گشت

طالب بيش از همه مردم با رسول خدا ارتباط داشت و شناخت وى از  ابى بن على
ترين سخن  از اين رو، با صادقانه.  بيش از ديگران بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
 : فرمايد آند و مى از او ياد مى

خداوند يكى از بزرگ .  را از شير باز گرفتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن آه رسول خدااز همان زما

هاى مجد و بزرگوارى  ترين فرشتگان خويش را مأمور ساخت تا شب و روز، وى را به پيمودن راه

 )١٦٣(.و درستى و اخالق نكو وادارد

                                                           
 .٣١٥ / ٤شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد . ١٩٢نهج البالغه خطبه .  ١٦٢
 .١٩٢نهج البالغه خطبه .  ١٦٣



 روايت شده از همان دوران آودآى تا چه اندازه از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا
آنيم در ماجراى سفر خود به  از اين رو، مالحظه مى. ها آينه و نفرت داشته است بت

ها ارزش و اهّميتى قائل  شود براى بت شام همراه عمويش ابوطالب، حاضر نمى
 .)١٦٤(گردد

اى ويژه انتخاب آرده   براى خود و شخصّيتش برنامه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
او . هاى واال ايجاد نموده بود بود آه برايش زندگى و حياتى سرشار از معنوّيت و ارزش

سربار آسى نبود و از انجام آار، طفره نمى رفت وآن گاه آه به سن بلوغ رسيده براى 
 جهت تجارت و بازرگانى به شام )١٦٦(و در آغاز جوانى)١٦٥(آرد اش شبانى مى ادهخانو

 جمال انسانّيت براى ما قابل نظيرش، اى ديگر از شخصيت بى سفر آرد و در زاويه
لمس است آه در آمال لطف و مهربانى بى نظير وى در مورد محرومان و تهيدستان 

و چنان زيد را . ترين نمونه آن، رفتار او با زيد بن حارثه بود برجسته. گر است جلوه
جذب آرده بود آه بازگشت به سوى پدر خويش را نپذيرفت و زندگى ارزشمند با 

 .)١٦٧( را ترجيح داد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(م پيامبراآر

 قبل از بعثت، انسانى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بريم آه رسول خدا بدين ترتيب، پى مى
اش را با برخوردارى از  خردمند و در خور ستايش و هوشمند بوده و دوران جوانى

العرب سپرى آرد و با   انسانى و اجتماعى در جامعه جاهلى جزيرةترين فضايل برجسته
شخصّيت واال و نمونه خود در سراسر جامعه انسانى آن روز از همه برتر بوده است و 

 :فرمايد دهد و خطاب به او مى قرآن در مورد وى به اين حقيقت گواهى مى

 )١٦٨(;)َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلق َعِظيم(

 .اى برخوردارى و تو از فضايل اخالقى برجسته

 

                                                           
 .١٥٤ / ١رى طبقات الكب; ١٨٢ / ١سيره نبوى .  ١٦٤
 .١٦٦ / ١سفينة البحار، ماده نبأ، سيره نبوى ابن هشام ; ١٥٢ / ١سيره حلبى .   ١٦٥
 .٢٤ / ٢آامل ابن اثير ; ١٣ / ٢آشف الغمه ; ٢٢ / ١٦بحار األنوار .  ١٦٦
 .٢٢٥ / ٢ُاسد الغابه ; ٥٤٥ / ١االصابه .  ١٦٧
 .٤  /قلم.  ١٦٨



 

 

 

 

 

 

 قسمت سوم

 

 بخش نخست

 اش   بعثت خجسته وآثار خارق العاده

 

 بخش دوم

 مراحل حرآت رسالت در  مّكه

 

 بخش سوم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در قبال پيامبر)عليه السالم(موضع بنى هاشم و ابو طالب

 

 بخش چهارم

 هاى گشايش تا هجرت سال

 

 



 

 



 

 

 

 بخش نخست

 اش بعثت خجسته وآثار خارق العاده

 

دهند آه از  ترين نصوص تاريخى را آيات مبارك قران آريم تشكيل مى  ديرينه
الزمه شيوه . برخوردارندصحت و دقت و همزمانى با رخدادهاى دوران رسالت اسالمى 

آند از نصوص و آيات قرآن آريم در امورى آه اختصاص به  علمى بحث ايجاب مى
 داشته و در برهه بعثت، نازل و تا زمان وفات آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عصر پيامبراآرم

 .پا فراتر ننهيم. اند بزرگوار ادامه داشته

ر آتب سيره و حديث، ديرتر از عصر نخست پى برديم آه روايات تاريخى موجود د
ها  ديگر اين آه اين روايات در معرض راهيابى دسيسه آارى. وقوع رخدادها تدوين شده

ها  رسد آه آن از اين رو، طبيعى و منطقى به نظر مى. اند ها قرار داشته و دروغ بافى
 موافق را بر محكمات قرآن و سّنت و عقل عرضه آنيم تا آن دسته از رواياتى را آه

 .ها را مردود بدانيم باقرآن و سّنت و عقل است بپذيريم و روايات مخالف آن

نبايد فراموش آنيم آه نبّوت، سفارتى رّبانى و مسئوليتى الهى است و پيامبر از ناحيه 
هاى خود، امداد و  گردد تا بشر را در طول زندگى با راهنمايى خداى متعال معين مى

هاى بى  ز ميان بندگانش آسى را برمى گزيند آه از ويژگىپشتيبانى آند و خداوند ا
هاى بزرگى آه  اى شايسته براى انجام مسئوليت مانندى برخورداراست آه او را به گونه

 .سازد  از او خواسته شده، قادر مى

بنابراين، آسى آه از ناحيه خدا فرستاده شده، بايست رسالت و اهداف آن را درك 
ى آه از او خواسته شده در قلمرو دريافت و تبليغ و تبيين و اجرا و نمايد و بر ايفاى نقش

 .دفاع و حراست از آن، توانايى الزم را داشته باشد

هايى چون  هايى آه در اين سطح و در امتداد آن قرار دارد، ويژگى آليه مسئولّيت
رى، دانش و بينش، سالمت نفس، نهاد سالم، صبر و شكيبايى، استقامت، شجاعت، بردبا

 .طلبد تضّرع و زارى، بندگى خدا، ترس از او، اخالص و عصمت، مى



ترين و   پيامبر نوظهورى نبود، بلكه آامل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبرخاتم
آرى، خداوند . هاى برتر آنان به شمار مى آمد ترين پيامبر و دارنده تمام ويژگى برجسته

 .تراست رسالت خويش را آجا قرار دهد آگاه

بسيار طبيعى بديهى است آه نامزد مسئولّيتى بزرگ، بايد قبل از پذيرفتن آن 
بنابراين، پيامبرخاتم بايد . مسئولّيت براى پذيرش و اجراى آن آمادگى آامل داشته باشد

تمام لوازم پذيرش بار اين مسئولّيت بزرگ الهى را به دست آورد و قبل از بعثت از همه 
و آيات قرآن . ساختن اين مسئولّيت رّبانى، برخوردار باشدهاى الزم جهت عملى  ويژگى

 :آريم نيز بر اين موضوع ُمهر تأييد مى نهند

 )١٦٩(;)الَِّذيَن ِمن َقْبِلَك اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َآذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوِإَلى( . ١

 .آند  از تو بودند، وحى مىاين گونه، خداى عزيز و حكيم به تو و پيامبرانى آه پيش

 )١٧٠(;)َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاًال ُنوِحي ِإَلْيِهم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى( . ٢

 .آرديم ها آه به آنان وحى مى وقبل از تو آسى را نفرستاديم جز مردانى از اهل آبادى

 )١٧١(;)نَُّه َال ِإلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن َوَما َأْرَسْلَنا  ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسول ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأ( . ٣

ما پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم، مگر اين آه به او وحى آرديم آه معبودى جز من نيست و تنها 

 .مرا پرستش آنيد

اُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوِإَقاَم الصَّلَوِة َوِإيَتاَء َوَجَعْلَن( . ٤

 )١٧٢(;)الزََّآوِة َوَآاُنوا َلَنا َعاِبِديَن

رهاى نيك و به و آنان را پيشوايانى قرار داديم آه به فرمان ما مردم را هدايت آردند و انجام دادن آا

 .آردند ها وحى آرديم و تنها ما را پرستش مى پا داشتن نماز و اداى زآات را به آن

اند آه خداى سبحان به  منبع وحى، خداى عزيز و حكيم است و فرستادگانش مردانى
. هدايت نمايندآند و به پيشوايى برمى گزيند تا مردم را به سوى او  آنان وحى مى

گونه آه جزئيات دين نظير انجام دادن آارهاى نيك و برپا داشتن نماز و پرداخت  همان
پيامبران الهى در عبادت و پرستش خدا، الگوى ديگران . آند زآات را به آنان وحى مى

 :فرمايد خداى متعال در مورد خاتم پيامبران مى. شوند و نمودار اسالم حقيقى تلقى مى

                                                           
 .٣  /شورى.  ١٦٩
 .١٠٩  /يوسف.  ١٧٠
 .٢٥  /انبياء.  ١٧١
 .٧٣  /انبياء.  ١٧٢



و مردم ) مّكه(را به تو وحى آرديم تا ُام القرى ) فصيح و گويا(ن گونه قرآنى عربى و اي  .١

آيند و ترديدى در آن  ها را از آن روز آه همه آفريدگان در آن گرد مى پيرامون آن را بيم دهى و آن

 )١٧٣(.راه ندارد، بترسانى

فرستاديم و  چه را به تو وحى مى آيينى براى شما تشريع آرد آه به نوح توصيه آرده بود و آن . ٢

. ايجاد نكنيدبه ابراهيم و موسى و عيسى سفارش آرديم اين بود آه دين را به پا داريد و در آن تفرقه 

خداوند هر آس را بخواهد بر . آنيد، بر مشرآان گران است آن چه را شما به سوى آن دعوت مى

پس به همين جهت تو نيز آنان را به ... آند گزيند و آسى را آه به سوى او باز گردد، هدايت مى مى

هاى آنان  و هوساى، استقامت نما و از هوا  سوى آيين الهى دعوت آن و آن چنان آه مأمور شده

ام و مأمورم ميان شما عدالت  به هر آتابى آه خدا نازل آرده، ايمان آورده: پيروى مكن و بگو

. خداوند پروردگار ما و شماست، نتيجه اعمال ما مربوط به ما و اعمال شما از آِن شماست. ورزم

ورد و بازگشت آ خصومت شخصى ميان ما و شما نيست و خداوند ما و شما را در يك جا گرد مى

 )١٧٤(.همه به سوى اوست

 )١٧٥(.خداوند آسى است آه آتاب را به حق نازل آرد و ميزان را فرو فرستاد . ٣

نهد و  گويند او بر خدا دروغ بسته است؟ در حالى آه اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر مى آيا مى . ٤

هاست  سازد، زيرا او از آن چه درون سينه آند و حق را به فرمانش پا برجا مى باطل را محو مى

 )١٧٦(.آگاه است

 گر از راه وحى يا ازو شايسته هيچ انسانى نيست آه خداوند با او سخن گويد م . ٥

آند، چرا آه او بلند  فرستد و به فرمان او، آن چه را بخواهد وحى مى پشت حجاب، يا رسولى مى

همان گونه بر تو نيز روحى را به فرمان خود وحى آرديم، تو پيش از اين * مرتبه و حكيم است 

وسيله آن هر آس از بندگان دانستى آتاب و ايمان چيست؟ ولى ما آن را نورى قرار داديم آه به  نمى

 )١٧٧(.آنى آنيم و تو ُمسّلمًا به سوى راه راست هدايت مى خويش را بخواهيم هدايت مى

                                                           
 )مَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوُتنِذَر  َيْوَم اْلَجْمِع َال َرْيَب ِفيِهَآذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُقْرآنًا َعَرِبّيًا ِلُتنِذَر ُأ. (١٧٣

 .٧/شورى
َشَرَع َلُكم ِمَن  الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَال . (١٧٤

َفِلذِلَك  َفاْدُع َواْسَتِقْم * ...ُعوُهْم ِإَلْيِه اللَُّه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِنيُب َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َآُبَر َعَلى اْلُمْشِرِآيَن َما َتْد
َربَُّنا َوَربُُّكْم َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َآَما ُأِمْرَت َوَال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َوُقْل آَمنُت ِبَما َأنَزَل اللَُّه ِمن ِآَتاب َوُأِمْرُت الَِْعِدَل َبْيَنُكُم اللَُّه 

 .١٥ و ١٣  /شورى) َأْعَماُلُكْم َال ُحجََّة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اللَُّه َيْجَمُع َبْيَنَنا َوِإَلْيِه اْلَمِصيُر
 .١٧ /شورى) نَزَل اْلِكَتـَب ِباْلَحقِّ َواْلِميَزاَناللَُّه الَِّذي َأ. (١٧٥
َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َآِذبًا َفِإن َيَشِإ اللَُّه َيْخِتْم َعَلى َقْلِبَك َوَيْمُح اللَُّه اْلَباِطَل َوُيِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت . (١٧٦

 .٢٤ /شورى) الصُُّدوِر
*  َحِكيٌم َوَما َآاَن ِلَبَشر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحيًا َأْو ِمن َوَراِء ِحَجاب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ. (١٧٧

َوَآذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحًا ِمْن َأْمِرَنا َما ُآنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َوَال اْلِإيَماُن َولِكن َجَعْلَناُه ُنورًا َنْهِدي ِبِه َمن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدَنا 
 .٥١ ـ ٥٢ /شورى) َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراط مُّْسَتِقيم



 با آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيش از بعثت تا زمان وفات رسول خدا آسانى آه 
اند، تصويرى صحيح و روشن، از وجود مقدس پيامبر براى ما  بزرگوار معاصر بوده

ترين عبارات، سخنان دست  ترين و صحيح شايد در اين زمينه ديرينه.  اند ارائه نداده
 و پسر عمو و وصّى او اميرمؤمنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پرورده رسول خدا

باشد آه به امانت دارى در نقل مطالب براى به تصوير )عليه السالم(طالب  ابى بن على
مردى آه قبل از بعثت از وى جدا نبود و . نظير پيامبر مقرون است آشيدن شخصّيت بى
ه وآله صلى اهللا علي(اش، در آنار او زيست، و اين گونه از رسول اآرم در طول زندگى

 :گويد سخن مى)وسلم

 را از شير گرفتند، خداوند يكى از بزرگ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از همان زمانى آه رسول خدا

ترين فرشتگانش را مأمور ساخت تا شب و روز وى را به پيمودن راه راست و مجد و بزرگوارى و 

آند در پى او روان  را دنبال مىمن، همانند بچه شترى آه مادر خود . درستى و اخالق نكو، وادارد

داد تا به او  داشت و مرا فرمان مى اى تازه از اخالق نيكش برايم بيان مى بودم و او هر روز نكته

آردم و آسى جز من  شد، تنها من او را مشاهده مى وى مدتى از سال مجاور غار حرا مى. اقتدا آنم

 )١٧٨(.ديد او را نمى

 ))١٧٩(َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلق َعِظيم(گفته فوق مطابق اين فرموده خداى متعال است آه 

اخالق، صفتى درونى است آه در جان آدمى ريشه دارد و در مدت چند روز به 
آيد، و چنين توصيفى بيانگر آراستگى اخالقى پيامبر پيش از بعثت خجسته  وجود نمى

 .اوست 

 قبل از بعثت، از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها و آثار شخصّيت پيامبر اآرم برخى نشانه
 :شود، آن جا آه فرمود  روشن مى)عليه السالم(اش امام صادق فرموده نواده

و تو از (:خداى عّز وجل پيامبرش را نيك تربيت نمود، آن گاه آه ادب او را به آمال رساند، فرمود

و آن گاه امور مربوط به دين و امت را به او سپرد تا بندگانش )اى برخوردارى اخالق عظيم و برجسته

 )١٨٠(.را رهبرى نمايد

با عنايت به اين آه خوى واال، تماِم فضايل پسنديده را در درون دارد، آن فضايلى آه 
بعثت التمم مكارم «. ها مبعوث شد  براى به انجام رساندن آن)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

توان توقع داشت آه مكارم اخالق را  بنابراين از چنين شخصّيتى چگونه مى; »االخالق
                                                           

 .٢٩٢ /نهج البالغة، خطبه قاصعه . ١٧٨
 .٤ /قلم.  ١٧٩
ثم فّوض اليه أمر الدين ) ِإنََّك َلَعَلى ُخُلق َعِظيم: (ان اهللا عّزوجل اّدب نبّيه فأحسن أدبه فلّما أآمل له األدب قال«. ١٨٠

 »هواُالّمة لسيوَس عباد



رسول : به همين دليل،بايدگفت! ها آراسته نباشد؟ اند درحالى آه خود هنوز بدانآامل گرد
قبل از بعثت، داراى تمام صفات پسنديده بوده تا توصيف او به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 .فردى باخوِى واال و برجسته توصيفى صحيح و منطقى باشد

 بعثت، نمونه بارز شخصّيتى متوازن و  قبل از)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرى، رسول اآرم
 .متعادل، آگاه، آامل، دارنده فضايل اخالقى وآارهاى پسنديده بوده است

صلى اهللا (آيات قرآن آه به پديده وحى الهى و چگونگى دريافت آن توسط رسول اآرم

اى غير قابل ترديد به آرامش و ثبات پيامبر و  آند، به گونه  اشاره مى)عليه وآله وسلم
 .پذيرش آامل اوامر و نواهى خدا آه بر قلب مبارآش نازل شده بود، تصريح دارد

 .در اين خصوص مى توان به آيات زير مراجعه نمود

آه هرگز دوست شما منحرف نشده و مقصد را گم * آند  سوگند به ستاره، آن گاه آه افول مى . ١

گويد چيزى جز وحى آه  ن چه مىآ* گويد  و هيچ گاه از روى هواى نفس سخن نمى* نكرده است 

همان آسى آه * آن آس آه قدرت عظيمى دارد او را تعليم داده است * بر او نازل شده، نيست 

سپس نزديك و * در حالى آه در افق اعلى قرار داشت * او سلطه يافت * توانايِى فوق العاده دارد 

خداوند آن چه را * له دو آمان يا آمتر بود تا آن آه فاصله او با پيامبر، به اندازه فاص* نزديك تر شد 

 )١٨١()قلب پاك او در آن چه ديد هرگز دروغ نگفت* اش وحى نمود  وحى آردنى بود به بنده

 )١٨٢(;)ُقْل ِإنِّي َعَلى  َبيَِّنة ِمن َربِّي( . ٢

 من دليل روشنى از پروردگارم دارم: بگو

 )١٨٣(;)ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ( . ٣

 .شود به من وحى مى) با اين تفاوت آه(من فقط بشرى مانند شما هستم ; بگو

 )١٨٤(;)ُقْل ِإنََّما ُأنِذُرُآم ِباْلَوْحي( . ٤

 .دهم من تنها بوسيله وحى شما را بيم مى; بگو

 )١٨٥(;)ُقْل ِإنََّما ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإلُهُكْم ِإلٌه َواِحٌد( . ٥

 شود اين است آه معبود شما خداى تنها چيزى آه به تو وحى مى: بگو

 .است هيگان

                                                           
 َشِديُد اْلُقَوى َعلََّمُه* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى * َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى . (١٨١

َما * َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى * َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى * ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى * َوُهَو ِباْلُأُفِق اْلَأْعَلى * ُذو ِمرَّة َفاْسَتَوى * 
 .١١ ـ ١  /نجم) َآَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى

 .٥٧  /انعام.  ١٨٢
 .١١٠  /آهف.  ١٨٣
 .٤٥  /انبياء.  ١٨٤
 .١٠٨  /انبياء.  ١٨٥



 

 َوَال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمن َقْبِل َأن ُيْقَضى ِإَلْيَك َوْحُيُه َوُقل َربِّ ِزْدِني( . ٦

 )١٨٦(;)ِعْلمًا

دانش مرا ! پروردگارا: پيش از آن آه وحى قرآن برتو تمام شود، در تالوت آن شتاب مكن و بگو

 .افزون فرما

 )١٨٧(;)َمـا ُيوِحى ِإَليَّ  َربِّيَوِإِن اْهَتَدْيُت َفِب( . ٧

 .يابم آند، هدايت مى چه پروردگارم به من وحى مى و اگر هدايت يابم به وسيله آن«

 )١٨٨(;)ُقْل هِذِه َسِبيلي َأْدُعوا ِإَلى اللَِّه  َعَلى َبِصيَرة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني( . ٨

 .آنم من و پيروانم با بصيرت آامل همه مردم را به سوى خدا دعوت مى! اين راه من است: بگو

توانيد با مراجعه به  چه در اين آيات مبارك قرآنى وارد شده پى برديد، مى اگر به آن
 .ها آگاهى يابيد منابع حديثى و تاريخى بر محكمات و متشابهات آن

معمر و او از ُزهرى، از عروه نقل آرده آه احمد حنبل از عبد الرزاق و او از 
 از وحى دريافت آرد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نخستين چيزى آه رسول خدا«: عايشه گفت

 ديد، مانند سپيده صبح برايش تعبير وى هر رؤيايى را مى. صحيح بود رؤياى

ا نشست و در آن، خدا ر گزيد و در غار حرا به خلوت مى شد و سپس خلوت مى مى
راست توشه بر  گشت و ديگر بار از رؤياى سپس نزد خديجه برمى. آرد پرستش مى

 ».گرفت، تا اين آه در غار حرا، فرمان خدا را دريافت نمود مى

در اين قسمت از اين روايت مطلب شگفتى، جز عدم حضور عايشه در آغاز وحى 
آسانى اين اطالعات  ياآند آه عايشه از چه آسى  وجود ندارد و اين عبارت، روشن نمى

صلى اهللا عليه وآله (زيرا او اين روايت را مستقيمًا از رسول خدا. را به دست آورده است

 .نقل نكرده است ولى مطلبى آه در ذيل حديث آمده، طبعًا شگفت آور است)وسلم

آن گاه، خديجه، پيامبر را نزد َورقه بن نوفل بن أسد بن عبد «: گويد  مى]عايشه[وى 
وى در دوران .  بن ُقصّى پسر عموى خديجه آه پيرى سالخورده و نابينابود، ُبردالعزى

گرداند،  جاهلّيت به نصرانّيت گراييده و مطالب زيادى را از انجيل به عربى بر مى
 .ات گوش فرا ده به سخنان برادرزاده! پسر عمو: خديجه به او گفت

                                                           
 .١١٤طه، آيه .  ١٨٦
 .٥٠  /سبأ.  ١٨٧
 .١٠٨  /يوسف.  ١٨٨



چه   او را از آن)اهللا عليه وآله وسلمصلى (بينى؟ رسول خدا چه مى! برادر زاده: ورقه گفت
 .ديده بود، آگاه ساخت 

آاش من در آن : اين همان رسالتى است آه بر موسى نازل گرديد: ورقه گفت
. رانند، زنده بودم  اى آاش آن زمان آه قومت تو را بيرون مى. دوران، جوان بودم

 ن خواهند راند؟آيا آنان مرا بيرو: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

آرى، هر پيامبرى مانند تو، رسالتى آوْرد به دشمنى با او برخاستند و : ورقه گفت
اگر آن روز تو را درك آنم با قدرت، از تو پشتيبانى و حمايت خواهم آرد و ديرى نپاييد 

 )١٨٩(»ورقه از دنيا رفت

چه قرار  ياورده، عالوه بر نبّوت پيامبراآرم، از آناى آه هنوز اسالم ن َورقه! شگفتا
بود براى پيامبر رخ دهد، نيز آگاه بود در حالى آه براى شخص صاحب دعوت و 

! بخشيد گويى اين ورقه بود آه به پيامبر آرامش مى! رسالت، هنوز قضيه روشن نبود
 از ناحيه )له وسلمصلى اهللا عليه وآ(در صورتى آه قرآن به روشنى فرموده آه پيامبراآرم

پيامبران آانون هدايت مردمند و داليل روشنى در . پروردگارش دليل روشن داشت
اما اين گزارش عايشه اشاره . اختيار دارند ولى مردم از چنين موهبتى برخوردار نيستند

 ! دارد آه ورقه، به رسالت پيامبر پى برد و در او ايجاد آرامش آرد

صلى اهللا (ت عيبجويى اهل آتاب در مورد رسالت نبّى اآرماين گونه سخنان راه را جه

طبق اين روايات، پيامبر شما به فرستاده شدن خود از نزد :  باز آرد و گفتند)عليه وآله وسلم
و برخى با استناد به ; خدا مطمئن نبوده بلكه ورقه مسيحى به او چنين اطمينانى داده است

چنان بى پروا ! اند خ نگاران آن را منتشر ساختههمين گفته آه در آتب حديث آمده و تاري
 يكى از آشيشان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اند رسول خدا اند آه حتى مدعى شده سخن گفته

است آه در اثر دورى از  و اين پرتگاهى. تربيت يافته دست ورقه بوده است
 .هاى  عقل و آتاب و سّنت، به وجود آمده است واقعّيت

انسان خردمندى آه بامنطق قرآن و از آن مسير با شخصّيت پيامبران آيا به راستى 
توان تنها با ادعاى انتساب اين  پذيرد؟ چگونه مى آشنايى دارد، چنين چيزى را مى

 !گزارش به عايشه همسر پيامبر، مضمون آن را به عنوان يك حقيقت باور آرد؟

; است  تاريخ طبرى آمدهروايتى دهشت آورتر و با محتوايى ترديد برانگيزتر، در 
اى نزد وى آمد و نخستين آيات سوره َعَلق را  پيامبر خوابيده بود آه فرشته: نويسد مى

                                                           
 .٢٤٦٨١مسند احمد، حديث شماره .  ١٨٩



از خواب برخاستم و گويى در دلم «:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. بدو آموخت
 شاعر يا هاى خدا برايم تنفرآميزتر از من آه هيچ يك از آفريده. اى حك شده بود فرشته

َمِن دور : با خود گفتم. اى آه توان نگريستن به آن دو را نداشتم مجنون نبودند،به اندازه
! هرگز نخواهم گذاشت قريش درباره من چنين سخنى بگويند! افتاده، شاعرم يا مجنون

آنم تا  جا پرتاب مى اگر چنين آنند، به بلندى آوهى رو خواهم آورد و خود را از آن
به . بيرون رفتم و تصميم بر اين آار گرفتم: رسول خدا فرمود. آسوده گردمآشته شوم و 

تو فرستاده خدا هستى ! اى محمد«: گويد وسط آوه آه رسيدم صدايى از آسمان شنيدم مى
 )١٩٠(».و من جبرئيلم

رسد آه تصميم به خودآشى  اى مى براساس اين گفته، ترس و بيم پيامبر به پايه
گيرد در حالى آه اراده خداوند تعلق گرفته وى را به پيامبرى و هدايت مردم و  مى

بنابراين، آيا مطالبى آه در اين روايت وجود دارد با . دعوت آنان به سوى حق برگزيند
 !رد؟آن افق روشن، تناسب و سازگارى دا

توانيم موضوعات تاريخى را بر مبانى قطعى و ثابت عقل و آتاب و  بدين گونه مى
سّنت عرضه آنيم تا نتايج واضح و روشنى به دست آوريم و از موضوعاتى آه در برابر 

 .آورند، دست برداريم نقد سازنده علمى تاب نمى

يرامون نخستين پس از مالحظه آيات صريح قرآن عزيز، اگر رواياتى رابنگريم آه پ
 باوحى الهى در برخى منابع حديث و سيره وارد شده )صلى اهللا عليه وآله(برخورد رسول خدا

پذيرد، مورد توجه قرار  ها را نمى و در آنار آن مسايل شگفت آورى آه آيات قرآن آن
 .ها و اسرائيليات به اين گونه روايات اطمينان حاصل مى آنيم دهيم، به راهيابى افسانه

رضوان ( دارد بين اين روايت و حديث ديگرى آه در بحاراالنوار عالمه مجلسىجا
است  العاده وحى الهى و نتايج حاصل از آن آمده آه مربوط به آثار خارق) اهللا تعالى عليه

وشخصّيت و رفتار آن حضرت بيان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و در مورد شخص رسول اآرم
 .شده، مقايسه نماييم

 : فرمود)عليه السالم(دىامام ها

 دست از تجارت و بازرگانى شام برداشت و اموالى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رسول خدا« 

بامداد هر روز از . را آه خداوند از سود آن تجارت، نصيب وى گردانده بود، در راه خدا انفاق آرد

اى آن، آثار رحمت الهى و انواع رفت و از بلند آوهى آه غار حرا در آن قرار داشت، باال مى

                                                           
 .بيروت. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، چاپ دار سويدان; ٢٠١ / ٢تاريخ طبرى .  ١٩٠



هاى آسمان و اطراف زمين و درياها و  ديد و به آرانه هاى شگفت آور آن را مى ها و حكمت رحمت

آموخت و با يادآورى آن آثار، خدا را آن  ها پند مى نگريست و از آن نشانه ها مى صحراها و بيابان

 .پرستيد گونه آه شايسته بود، مى

ترين،  اى عّز وجل به قلب او نگريست و آن را بهترين، ارزشمندترين، تسليمچهل ساله آه شد، خد

ها يافت، به درهاى آسمان اجازه گشوده شدن داد، درها باز شد و  ترين قلب ترين و خاضع خاشع

ها بود، و  گر آن به فرشتگان رخصت فرود داد و حضرت نظاره. نگريست ها مى پيامبر به آن

 نازل شود و او را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ساق عرش بر سر مبارك محمدفرمان داد تا رحمت از 

اى از نور فرود آمد و بازوى پيامبر را  جبرئيل روح األمين، طاووس فرشتگان در هاله. بپوشاند

 چه بخوانم؟: فرمود. بخوان! اى محمد: گرفت و تكان داد و عرضه داشت

* انسان را از خون بسته خلق نمود * ت آه آفريد بخوان به نام پروردگار! اى محمد: عرض آرد

خدايى آه به بشر دانش نوشتن به قلم را آموخت و * ترين آريمان است  بخوان و پروردگارت آريم

 )١٩١(.دانست ياد داد به انسان آن چه را نمى

 

چه را از سوى خداى عّزوجّل بدو وحى شده بود، به پيامبر وحى نمود و آن گاه به  سپس جبرئيل آن

آمد درحالى آه عظمت و شكوه و جالل  از آوه پايين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آسمان باال رفت و محمد

... اش تب و لرز بر او عارض شده بود خدا سراسر وجودش را فرا گرفته و از عظمت مقام آبريايى

اش را تكذيب آنند و او را مجنون بخوانند  بيم آن داشت آه مبادا قريش گفته. نگرانى وى شدت يافت

 .و بگويند شيطان بر او مسّلط شده است

آمد و  ترين بندگان او به شمار مى نخست، خردمندترين آفريدگان خدا و آريموى از همان 

از اين رو، خداى عّزوجّل . تنفرآميزترين چيزها نزد او شيطان و گفتار و آردار ديوانگان بود

ها و گل و الى  ها و صخره به همين سبب آوه; اش را بگشايد و به او قّوت قلب ببخشد خواست سينه

 :دادند رسيد او را ندا مى ها آه مى به هر آدام از آن. درا به سخن آور

 .السالم عليك يا محمد، السالم عليك ياولّى اهللا، السالم عليك يا رسول اهللا

بر تو مژده باد آه خداوند تو را فضل و برترى و پاك سيرتى و زيبايى بخشيد و به صفات نيك 

از اين آه قريش تو را مجنون و منحرف . قرار دادآراست و تورا برتر از آفريدگاِن اّولين و آخرين 

انسان برتر آسى است آه پروردگار جهانيان او را برترى . بخوانند، اندوهگين مباش] نياآان[از آيين 

بخشد و فرد شريف و بزرگوار آن است آه آفريدگار همه موجودات، او را مجد و بزرگوارى عطا 
                                                           

 ;)َعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَلْم* الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َربَُّك اْلَأْآَرُم اْقَرْأ َو* َخَلَق اْلِإنَساَن ِمْن َعَلق * اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق . (١٩١
 .١ ـ ٥  /علق



چرا آه پروردگارت تو ; تو را تكذيب آنند، نگران مباشاز اين آه قريش و گردنكشان عرب، . آند

را به برترين جايگاه شرف و بزرگوارى خواهد رساند و به واالترين مراتب باال خواهد برد و 

مند  ها بهره  از نعمت)عليه السالم(دوستداران تو را به واسطه وجود جانشينت على بن ابى طالب

به واسطه وجود آليد و دروازه شهر حكمتت على بن ابى سازد و دانش تو را  آرده و شادمان مى

سازد و چشم تو را به وجود دخترت فاطمه  طالب، ميان بندگان خود و مرز و بومشان منتشر مى

آيند و دين و آيينت  روشن و از او و على، حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت به وجود مى

آند و پرچم حمد  و برادرت را پاداشى بزرگ عنايت مىرا در همه جا گسترش داده و دوستداران تو 

نهى و پيامبران و صديقان و  را در دست تو قرار خواهد داد و تو آن را در دست برادرت على مى

گيرند و آن حضرت همه آنان را به بهشت برين رهنمون  شهيدان همه زيرآن پرچم قرار مى

 »)١٩٢(.گردد مى

با مقايسه اين روايت و روايت قبلى آه طبرى آورده ميان دو توصيف از آغاز بعثت 
 فاصله زياد و تفاوت چشمگيرى مالحظه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و شخصّيت رسول اآرم

وى را مرّدد و پريشان خاطر ـ داراى اضطرابى : آنيم، در حالى آه روايت نخست مى
: روايت دوم; !داند اجرايى آه براى او اتفاق افتاده ـ مىناشى از عدم آگاهى به حقيقت م

از همان آغاز راه او را آگاه و مطمئن به موضوع و خوشبين به آينده رسالتش تلقى 
 .آند آه همين تصوير با داليل روشن آتاب و سّنت و تاريخ، سازگار است مى

 

                                                           
 .٢٠٨ ـ ٢٠٧ / ١٨بحار األنوار .  ١٩٢



 

 

 

 بخش دوم

 مراحل حرآت رسالت در مّكه

 

 نون ايمانساختار نخستين آا . ١

چنين . گرديد پس از نخستين ديدار با فرشته وحى آيات قرآن به تدريج نازل مى
، آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برمى آيد آه  بعد از نزول آياِت نخست سوره مزّمل بر پيامبر

رسالت هاى بعدى در مسير نشر و گسترش  حضرت خويشتن را براى برداشتن گام
بايست براى رويا رويى با  او مى. ساخت اى اسالمى آماده مى اسالم و ايجاد جامعه

شد و روند آاِر خويش را  هاى پيش بينى شده، آماده مى هاى فراوان و سختى دشوارى
 .استحكام مى بخشيد

البته طبيعى به نظر . دعوت خويشاوندان، نخستين گامى بود آه آن را عملى ساخت 
;  را تصديق آند)صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيامبراآرم)عليها السالم(ه حضرت خديجهمى رسيد آ

ترين سجاياى اخالقى و  زيرا روزگارى طوالنى با وى معاشرت آرده بود و برجسته
 .پاآى روح و ارتباط با خدا را در آن بزرگوار سراغ داشت

ت پرورده خود على بن  در دعوت پسر عمو و دس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ها آلوده  تپيد و هرگز به پرستش بت اش قلبى پاك مى  آه در سينه)عليه السالم(طالب ابى

 قبل از ديگران او را تصديق )عليه السالم(از اين رو، على. نگشته بود، زحمتى متحمل نشد
 )١٩٣(.آرد و بدين ترتيب، نخستين، گرونده به اسالم به شمارآمد

 با توجه به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( به دست  پيامبراآرم)عليه السالم(گزينش على
هاى آن حضرت در اطاعت و فرمانبردارى و قدرت و بى باآى، آن هم در  شايستگى

ر و ياور بود، آارى بسيار  سخت نيازمند يا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رسول خدا
 از همان آغاز رسالت به منزله )عليه السالم(على. آمد آميز به شمار مى دقيق و موفقّيت

 .آمد بازوى نبّوت و چشم بينا و زبان گوياى آن در تبليغ دين به شمار مى

                                                           
 .طالب، اول َذَآر أسلم ابى بن باب ان على; ٢٤٥ / ١سيره ابن هشام .  ١٩٣



هاى  گزينى نخستين ايمان آورنده به پيامبر بود، زيرا در خلوت)عليه السالم(اميرمؤمنان
يامبر در غار حرا در آنارش قرار داشت و پس از او خديجه، به اسالم گرويد و اين دو پ

دانستند و مشرآان و  خدا را يگانه مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بزرگوار مانند پيامبراآرم
طلبيدند و نخستين آسانى بودند آه با رسول  گمراهان قدرتمند را به هماوردى مى

 سپس زيد بن حارثه به آنان پيوست و )١٩٤( نماز به جاى آوردند)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(خدا
اى از نيك خصاالن و نخستين آانون  جامعه اسالمى را  بدين ترتيب، اينان مجموعه

 .تشكيل دادند

 

 ّكهدوران م. ٢

 حداقل سه دوره را پشت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تبليغ رسالت اسالم به دست رسول اآرم
ها عبارت  اين دوره. سر نهاد تا شرايط تأسيس نخستين دولت خجسته اسالمى مهيا گشت

 :بودند از

دوره آماده سازى نخستين پايگاه رسالت اسالمى، آه برخى آن را دوره تبليغ ) ١(
 .اند ت ويژه نام نهادهنهانى يا دعو

 .دوره دعوت محدود خويشاوندان و مبارزه محدود با بت پرستى) ٢(

 دوره مبارزه فراگير) ٣(

 

 آماده سازى نخستين پايگاه. ٣

پس از آن آه خداى متعال به پيامبر فرمان داد آه به پاخيزد و مردم را بيم 
آن حضرت حرآت خود را آغاز و مردم را به اسالم دعوت آرد و آوشيد )١٩٥(دهد

. اى با ايمان تشكيل دهد آه آانون نور و روشنگرى براى هدايت جامعه باشد مجموعه
اين وضعّيت با امدادهاى غيبى و مصونّيت از خطا و لغزش، نزديك به سه سال ادامه 

 .داشت

وى را احاطه آرده بود، با اين هاى فراوانى اين حرآت معن خطرات و دشوارى
در اين مرحله از دعوت، روش رسول . پذيرفت همه، امور در آمال دقت انجام مى

هاى   اين بود آه، شيوه گزينش پيروانش را از جهت گرايش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
بودن اى و موقعّيت جغرافيايى و سن و سال تنوع بخشد تا بدين وسيله فراگير  قبيله

                                                           
 .١١٢ / ٣، مستدرك حاآم ٢٥٦ / ٣شرح ابن ابى الحديد ; ٦٦ / ١حلية األولياء ; ١٨ / ٤ُاسد الغابه .  ١٩٤
 .چنان آه در آغاز سوره مدثر آمده است.  ١٩٥



رسالت خويش را آشكار سازد و گسترش آن را در جامعه تا آن جا آه ممكن است، 
از اين رو، در آغاز بعثت، محرومان و تهيدستان جامعه نداى او را لبيك . تضمين نمايد

زيرا رسالت اسالمى به سمت مجد و عظمت و زندگى شرافتمندانه و امنّيت، در ; گفتند
اى باز  زرگان و اشراف نيك سرشتى آه از انديشهحرآت بود چنان آه برخى از ب

 . برخوردار بودند و به درستكارى تمايل داشتند، به او گرويدند

ستم پيشگان قريش، اهمّيت اين رسالت را احساس نكردند و پنداشتند اين قضيه از 
رود، به همين دليل بر مبارزه خود  ها و پندارهاى ديرينه و آهنه فراتر نمى پيشگويى

 .اش، پافشارى چندانى نداشتند ت براندازى رسالت در آانون نخستينجه

 در اين مدت آوتاه توانست از آسانى آه به رسالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
هاى رسالت را با خود  وى ايمان آورده بودند، عناصرى فّعال تربيت آند آه ارزش

مند بوده و به ايمان خويش   اسالم عالقهو بيش از همه به. برگيرند و به مردم برسانند
هاى انحرافى پدرانشان بيزار باشند،  اطمينان و يقين داشته باشند و از شرك و خصلت

آمدهاى علنى نمودن رسالت را  اى افزايش داد تا بتوانند پى ها را به پايه آمادگى آن
 .تحمل نمايند

صلى (رسيد، پيامبراآرم را مى هر گاه وقت نماز ف- نقل شده است آه - در اين برهه 

شدند و به تنهايى يا  ها پراآنده مى  و يارانش جهت برگزارى نماز در دّره)اهللا عليه وآله وسلم
روزى دو تن از مسلمانان در محلى مشغول برگزارى . داشتند دو نفره نماز را بر پا مى

 آارى آه انجام ها را به خاطر نماز بودند آه دو مشرِك نابكار از راه رسيدند و آن
دادند، به فحش و ناسزا گرفتند و پس از زد وخوردى آه ميان آنان رخ داد آن جا را  مى

 )١٩٦(.ترك آردند

به )١٩٧(.رسد اين گونه برخوردها با مشرآان مكرر اتفاق افتاده است به نظر مى
اى برگزيد آه در آن مخفيانه خدا را   خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن دليل پيامبراآرمهمي

پرستش آند و دور از چشم قريش، ارتباط مردمى او منظم باشد و در چنين وضعيتى 
 )١٩٨(.أرقم بهترين پناهگاه مسلمانان به شمار مى آمد أبى بن خانه أرقم

 

 

                                                           
 .٤٥٦ / ١سيره حلبى ; ١١٧ / ١انساب األشراف .  ١٩٦
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 نخستين رويارويى و بيم دادن خويشان . ٤

آورندگان از  زمانى آه خبراسالم در تمام نقاط جزيرة العرب انتشار يافت و ايمان

جهت روحى، شايستگى رويارويى را پيدا آردند، بايد تبليغ رسالت به مرحله اعالن 

اى بر آن حاآم  يلهآداب و رسوم قب اى آه از اين رو، در جامعه. يافت عمومى انتقال مى

شد و  بيم دادن نزديكان خويش محسوب مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بود، نخستين گام پيامبر

 رسيد و فرمان الهى با اين آار قبل از بيم دادن ساير مردم، سزاوارتر به نظر مى

 .  نزديكانت را بيم ده)١٩٩(;)َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اْلَأْقَرِبيَن(

با فراخواندن نزديكان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نازل شده بود و از همين جا رسول اآرم

در برخى افرادى آه در آن . خود رسالت الهى و هدف و آينده آن را برايشان تشريح آرد

ابولهب به پا جمع حضور داشتند اميد به خير و صالح و ايمان وجود داشت و اگر 

 نيز اظهار نمود )عليه السالم(خاست و آشكارا به مخالفت و دشمنى پرداخت، ابو طالب

 . را يارى و از رسالت او حمايت خواهد آرد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(، رسول خدا» انذار«روايت شده به دنبال نزول آيه شريف 
سپس خاندان خويش را آه تعداد مردانشان به . دستور تدارك ميهمانى داد)عليه السالم(على

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(همين آه رسول اآرم. رسيد، به ميهمانى دعوت آرد چهل تن مى
آماده سخن گفتن شد، عمويش عبد العّزى ـ معروف به ابو لهب ـ سخن او را قطع آرد و 

  در)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مانع عملى شدن هدف پيامبردر مورد ادامه تبليغ، هشدار داد و 

صلى اهللا (هم خورد و فرداى آن روز، پيامر بدين ترتيب، مجلس به. دعوت خويشان گرديد

 فرمان داد تا تدارآى ببيند و خاندانش را به ميهمانى )عليه السالم( دوباره به على)عليه وآله وسلم
 :گفت  با آنان چنين سخن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خداپس از صرف غذا، رسول . فرا بخواند

در ميان عرب جوانى را سراغ ندارم آه ارمغانى بهتر و ! اى فرزندان عبد المطلب، به خدا سوگند

ام،  من براى شما خير دنيا و سعادت آخرت را آورده. برتر از ارمغان من براى شما آورده باشد

آورد و مرا  ا به سوى او بخوانم، آدام يك از شما به من ايمان مىخداوند به من فرمان داده تا شما ر

  .آند؟ هر آه آن را بپذيرد برادر، وّصى و جانشين من، ميان شما خواهد بود در اين أمر يارى مى

 : آسى پاسخ مثبت نداد، وى به پا خاست و عرضه داشت)عليه السالم(جز على

 .من در امر رسالتى آه خداوند تو را براى آن برانگيخته، ياورت خواهم بود! اى رسول خدا

پيامبر به او دستور نشستن داد و دعوتش را يك بار ديگر تكرار آرد، و اين بار نيز 
وى دعوت حضرت را لبيك گفت و يارى .  آسى به او پاسخ مثبت نداد)عليه السالم(جز على

                                                           
 .٢١٤  /شعراء.  ١٩٩



 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جا، رسول خدا دراين. او آشكارا اعالم داشتو همكارى خود را با 
 :رو به حاضران در جلسه آرد و فرمود

 ;»فاسمعوا له واطيعوا) أو عليكم(ان هذا أخى ووّصيى وخليفتى فيكم «

 .اين شخص برادر و وّصى و جانشين من در ميان شماست، سخنش را بشنويد و از او فرمان ببريد

 را مخاطب قرار دادند و )عليه السالم(پا خاستند و با تمسخر و استهزا ابوطالبآنان به 
 )٢٠٠(.به تو دستور داد آه از پسرت حرف شنوى آنى و فرمان ببرى:  بدو گفتند

 

 رويارويى فراگير . ٥

 در مرحله گذشته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى احتياطى آه پيامبراآرم رعايت جنبه
 نيروهاى داد، سبب شد رويارويى مستقيم بين پيامبر و يا فردى از مسلمانان، با انجام

ولى در اين دوران، خود و ساير مسلمانان، مورد انتقاد و ; مشرك و بت پرست پيش نيايد
 .نكوهش و زخم زبان مردم قرار گرفتند

اى بلند  دعوت بنى هاشم به آيين جديد، در ميان قبايل عرب تأثيرى شگرفو آوازه
ن روشن شد، وقتى صداقت و سخت آوشى پيامبر در تبليغ رسالتش براى همگا; يافت

 .عّده زيادى بدان ايمان آوردند

 فرمان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با سپرى شدن سه يا پنج سال، از آغاز دعوت رسول اآرم
الهى مبنى بر آشكار ساختن رسالت الهى و هشدار عمومى نازل گرديد تا رسالت را از 

از اين رو . ازدپذيرفت، خارج س ارتباطات شخصى آه دور از چشم دشمنان انجام مى
 همه مردم را در جهت تن دادن به رسالت اسالم و ايمان به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم نبّى

خداى يكتا و بى همتا فرا خواند و خداى متعال با اين فرموده به پيامبرش وعده داد، در 
ز او هايش را استوار سازد و خداوند ا رويارويى با استهزا آنندگان و مخالفان، گام

 .آند حمايت و پشتيبانى مى

ما شر استهزا آنندگان را از * آن چه را مأموريت دارى آشكارا بيان آن و از مشرآان رو برگردان 

 )٢٠١(.تو دفع خواهيم آرد

اى آهنين،   با اعتمادى آامل و عزم و اراده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سان پيامبراآرم بدين
هاى پليد و شرك را  حرآت خويش را آغاز و فرمان الهى را آشكار نمود و تمام قدرت

                                                           
 سيره حلبى; ٤٠٤ / ٢اين حديث در منابع متعدد و با عباراتى نزديك به يكديگر در تاريخ طبرى .  ٢٠٠
 از محمد حسين هيكل، چاپ ١٠٤روايت شده و نيز به آتاب حياة محمد ; ٢١٠ / ١٣شرح نهج البالغه ; ٤٦٠ /١

 .اول، مراجعه شود
 .٩٥ ـ ٩٤  /حجر) ِإنَّا َآَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئيَن* َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرضْ َعِن اْلُمْشِرِآيَن . (٢٠١



. ساخت به هماوردى دعوت آرد و بر آوه صفا ايستاد و قريش را از هر سو مخاطب
 :د و حضرت به آنان فرمودمردم همگى به او رو آوردن

خواهند بامدادان يا شبانگاهان ناگهانى بر شما بتازند، آيا  هر گاه من به شما خبر دهم آه دشمنان مى

 .شمريد؟ آنيد و راستگويم مى سخنم را باور مى

 ! آرى: گفتند

 . دهم من شما را از عذاب شديد الهى بيم مى: حضرت فرمود

اظهار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ابولهب از آن ميان به پا خاست و در پاسخ رسول خدا
 آيا براى همين آار، امروز ما را در اين جا گرد آوردى؟. مرگت باد: داشت

 :در اين هنگام خداى متعال اين آيه شريف را نازل فرمود

 )٢٠٢(;)َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهب َوَتبَّ(

 .ه باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او بادُبريد

 

را سخت وحشت زده آرد، چرا آه  چنين هشدارى به قدرى آوبنده بود آه قريش
رفت و از سرانجام مخالفتشان با  تهديدى آشكار براى تمام باورهاى آنان به شمار مى

ماهيت آيين جديد داد و بدين ترتيب،  ها هشدار مى  به آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
زيرا دريافتند آه دگرگونى ; براى مردم مّكه، بلكه ساير نقاط جزيرة العرب روشن گرديد

ها و فرهنگ و معيارها و  رخ داده آه ارزش و تغييرى واقعى در سرنوشت بشر
َبَرد و شّر و تباهى را  هاى اجتماعى را طبق موازين و دستورات الهى باال مى موقعّيت

سران شرك و بيدادگران، نبردى  بنابراين، نبرد و رويارويى با. ازدس ريشه آن مى
 .انجاميد هاى مشترك، نمى شد آه هيچ گاه به ديدگاه حقيقى تلقى مى

دراين برهه قريب به چهل تن از عرب و غير عرب، به اسالم گرويدند و به جهت 
ستن اين نهضت نو وابستگى ايمان آورندگان به قبايل گوناگون، قريش قادر بر در هم شك

گرديد، ولى ابوطالب با  آميز متوسل لذا در آغاز، به رويارويى مسالمت. پا نشد
 )٢٠٣(.ها وى را ترك آردند برخوردى نيكو دست رد بر سينه آنان نهاد و آن

 

                                                           
 .١  /مسد.  ٢٠٢
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 بخش سوم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاشم نسبت به پيامبر اآرم موضع بنى

 

 دفاع ابوطالب از پيامبر و رسالت

 از گسترش رسالت اسالمى منصرف نشد بلكه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه تنها رسول خدا
يافت و فعالّيت خويش را وسعت بخشيد و تحرآات وى و پيروان با ايمانش افزايش 

ظاهر آردن خشم  و قريش آوشيد تا با. جذابّيت دين جديد ميان مردم رو به فزونى نهاد
خود، براى متوقف آردن اين موج جديد اسالم خواهى، راهى بيابد و آن را به نابودى 

هاى خود را نزد ابوطالب، تكرار  از اين رو، يك بار ديگر با فريبكارى تالش. بكشاند
ار، يا پيامبر را جهت دست آشيدن از دعوت و عقب نشستن از تبليغ آردند تا با اين آ

به همين سبب، به ابو . دين و آيين خويش قانع سازند و يا وى را بيم داده و تهديد آنند
ميان ما از مقام و منزلت و جايگاه وااليى برخوردارى، پيش از اين از تو : طالب گفتند

 آارهايش بازدارى، ولى تو او را از اين آار باز ات را از انجام خواستيم تا برادرزاده
آسى را آه به پدرانمان ناسزا بگويد و ما را بى خرد بشمارد و ! به خدا سوگند. نداشتى

بنابراين،تو بايد وى را از اين آار باز . تحمل نخواهيم آرد;  بر خدايانمان خرده بگيرد
 .ام يكى از دو گروه نابود شوددارى وگرنه با او و تو پيكار خواهيم آرد، تا سرانج

ها  بزرگ بنى هاشم، از اين سخنان به تصميم قاطع قريش پى برد و دانست آه آن
از اين . براى از ميان برداشتن برادرزاده او و رسالت نو پايش از هيچ چيز پروا ندارند

ا رو، سعى آرد اين بار نيز اوضاع را آرام سازد و آتش خشم قريش را فرو نشاند تا ب
صلى اهللا عليه وآله (ولى رسول خدا. اش براى اين موضوع راه حلى بيابد مشورت برادرزاده

 براى اجراى اوامر الهى بر استمرار تبليغ رسالت اسالمى خويش در هر شرايط و )وسلم
 :اى، پافشارى آرد و فرمود با هر نتيجه

ر دست چپم قرار دهند تا دست اگر خورشيد را در دست راست و ماه را د! به خدا سوگند! عمو جان

از تبليغ رسالتم بردارم، هرگز اين آار را نخواهم آرد تا خداوند برايم پيروزى ظاهر آند و يا در اين 

 .راه آشته شوم

بيرون اين را گفت و اشك در چشمان مبارآش حلقه زد و به پا خاست آه از آن جا 
اش  ابوطالب از ديدن اين صحنه متأثر شد و از آن جا آه به صداقت برادرزاده. رود



برادرزاده عزيز، اينك ميان مردم برو و هر : آگاهى و به وى ايمان داشت به پيامبر گفت
 .هرگز تو را در برابر چيزى تسليم نخواهم آرد! به خدا سوگند. چه دوست دارى بگو

كارى خود ادامه داد و يك بار ديگر نزد ابوطالب رفت و از قريش هم چنان به فريب
 دست بردارد و از وى خواست )صلى اهللا عليه وآله وسلم(او خواست تا از حمايت رسول خدا

: به او گفتند. آه در عوض تسليم پيامبر، زيباترين جوان مكه را براى خود انتخاب آند
ن و زيباترين جوان عرب است، بستان و ُعمارة بن وليد را آه نيرومندتري! اى ابوطالب

ات را، آه صفوف  از ِخرد و توان وى بهره بگير و او را به فرزندى بپذير و برادرزاده
ها را به تمسخر گرفته، به ما بسپار تا او را بكشيم آه  قومت را پراآنده ساخته و عقل آن

 از اين سوداگرى ابوطالب با اظهار تنفر. ايم در اين صورت يك تن عوض يك تن داده
 .پيشنهاد بسيار زشتى آرديد! به خدا: ستمگرانه، به آنان گفت

خواهيد فرزندتان را به من بسپاريد و او را در دامانم براى شما  آيا مى!شگفتا
چنين ! پرورش دهم، ولى من فرزندم را به شما بسپارم تا وى را به قتل برسانيد؟ به خدا

به ! اى ابوطالب: م بن عدى بن نوفل اظهار داشتمطع. پذير نيست چيزى هرگز امكان
ابو . پيشنهاد قومت بسيار منصفانه بود، ولى تو هرگز آن را نخواهى پذيرفت! خدا سوگند

ها از در انصاف وارد نشدند، ولى تو قصد  آن! به خدا سوگند: طالب در پاسخ گفت 
ن بشورانى، اينك هر به ذّلت بكشانى و قريش را بر ضد م)باپذيرش اين آار(دارى مرا 

 )٢٠٤(.خواهى انجام ده چه مى

آرد آه براى راضى آردن ابوطالب  قريش با شنيدن اين سخن، اطمينان حاصل
ابوطالب وقتى .  راهى وجود ندارد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جهت دست برداشتن از رسول خدا

ى برد براى تضمين سالمت وجود مقدس برادرزاده خود واستمرار ها پ به بد انديشى آن
هاشم  از اين رو، بنى.گسترش رسالتش، به سرعت در پى اتخاذ تدابيرى پيشگيرانه برآمد

صلى اهللا عليه وآله (عبدالمطلب را براى جلوگيرى از سوء قصد به جان رسول خدا و بنى

همه آنان به جز ابولهب به دعوت . دوحفظ و حراست از وجود مبارك وى، فرا خوان)وسلم
ها را تشويق نمود و  هاشم، آن گيرى بنى ابوطالب با ستودن موضع. دادند مثبت او پاسخ

ها ايجاد انگيزه   در آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(براى ادامه حمايت و پشتيبانى از پيامبر اآرم
 .)٢٠٥(آرد

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يش در برابر رسالت و پيامبرگيرى قر  موضع
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 .٢٦٩ / ١همان ; ٤١٠ / ٢همان  .  ٢٠٥



با گذشت چهار سال از نهضت نبوى، آيات فراوانى از قرآن آريم نازل گرديد، آه 
بيانگر عظمت توحيد و خداشناسى و دعوت به حق و اعجاز بالغت قرآن بود و مخالفان 

 افتاد و در دل مؤمنان جاى ها اين آيات بر سر زبان. آرد پيامبر را بيم داده و تهديد مى
 .گرفت و نزديكان و دوستان مجذوب شنيدن و فرا گرفتن آن شدند

از آن جا آه بالغت، در روح و روان مردم تأثير بسزايى داشت، قريش با روشهاى 
آوشيد تا حرآت پيامبر را به آنترل در آورد و پس از شكست و نا آامى در  متعددى مى

 با پيشنهاد اعطاى پادشاهى و سلطنت و )لى اهللا عليه وآله وسلمص(جهت فريب دادن رسول خدا
را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گرفت رسول اآرم دارايى فراوان و ارج و احترام و قدرت، تصميم

از تماس با مردم و عرضه آردن دعوتش بر آنان، باز دارد، تا آسانى آه وارد مّكه 
بر آن به ايجاد شك و ترديد در صحت دعوت شوند، آيات قرآن را نشنوند و افزون  مى

شود نوعى بيمارى  آن حضرت پرداخت و مدعى شد حالتى آه بر پيامبر عارض مى
 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولى پيامبر اآرم. است آه در معالجه و مداواى آن بايد آوشيد

نجات آنان پيشنهاد آنان پاسخى داد آه سرشار از خير و نيكى و احترام بود و سبب 
 :شد، فرمود مى

ها زير سلطه شما درآيند و غير عرب، با دادن  شما تنها يك آلمه بر زبان آوريد تا در پرتو آن عرب

 ...جزيه، در سايه حكومت شما زندگى آنند

به پدرت : گفتند. آنان از سخن وى به هراس افتادند و تصّور آردند پايان آار است
» ...ال اله اّال اهللا«: بگوييد: حضرت فرمود. ر زبان آوريمحاضريم ده بار آن را ب! سوگند

ها را به ذّلت وا  اى آه آن شكن بود به گونه پاسخ پيامبر، پاسخى غير منتظره و دندان
 :آردند، به پاخاستند داشت و باآبر و ِنخَوت در حالى آه اين جمالت را تكرار مى

 )٢٠٦(!آوراست د؟ به راستى سخنى شگفت آيا او به جاى اين همه خدايان، يك خدا قرار دا

 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اينجا بود آه تصميم گرفتند به اهانت و تمسخر پيامبر اآرم
ها قرار  پيروان روز افزون وى بپردازند و دعوت مبارآش را آه در ژرفاى جان

ها متوسل شدند اين بود آه  از جمله آارهايى آه بدان. گرفت، به باد استهزا بگيرند مى
 آه در نزديكى آنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ابولهب و همسرش ُام جميل بر در خانه پيامبر

شد و   و ابوجهل همواره متعّرض پيامبر مى)٢٠٧(ريختند قرار داشت خار و خاشاك مى
ولى خداوند در آمين ستم پيشگان بود، زيرا به مجرد اين . آزرد با ناسزا گويى او را مى
از اين ماجرا اطالع حاصل آرد، در برابر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه حمزه عموى پيامبر

رهبران قريش، اهانت ابوجهل را پاسخ داد و در حالى آه اسالم خويش را آشكار نمود 
                                                           

 .٤٠٩ / ٢تاريخ طبرى ; ٣٠٣ / ١سيره حلبى .  ٢٠٦
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گويند با او درگير  را به مبارزه طلبيد و از آنها خواست آه اگر راست مىهمه مخالفان 
 )٢٠٨(.شوند، يا يك بار ديگر متعّرض رسول خداشوند

 

 تن ندادن آفر به نداى عقل

 را از )لمصلى اهللا عليه وآله وس(قريش بر اين باور بود آه با زيرآى خود قادر است پيامبر
دانست مردم دعوت  انجام رسالت خويش منصرف سازد، در صورتى آه آامًال مى

به همين دليل ُعتبة بن ربيعه در گردهمايى سران . اند مبارك آن حضرت را پذيرا شده
برود و با او گفتگو آند تا وى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قريش پيشنهاد آرد خود، نزد رسول خدا

. رفت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين ترتيب، وى نزد پيامبر. وتش باز داردرا از ادامه دع
 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(او با ستودن رسول خدا. حضرت ـ به تنهايى ـ در مسجد نشسته بود

ه آن حضرت عرضه آرد و ببيان مقام و جايگاه وى ميان قريش، پيشنهادهاى خودرا 
 .داد به سخنان وى گوش مى)سلمصلى اهللا عليه وآله و(رسول خدا

اگر هدف تو از اين دعوت، رسيدن به مال و دارايى ! اى پسر برادر: عتبه گفت
آنيم آه بيش از ما به  است، ما از دارايى خود برايت اموال هنگفتى جمع آورى مى

و اگر خواهان ارج و احترام هستى، تو را پيشواى خود قرار ; دارايى دست يابى
اى آه بدون مشورت تو آارى انجام ندهيم و اگر در پى فرمانروايى  نهدهيم به گو مى

شود، َوْهم و  سازيم و اگر حالتى آه بر تو عارض مى هستى، تو را حاآم خويش مى
آنيم و  توانى آن را از خود دور گردانى، برايت درخواست طبيب مى خيال است و نمى

 ...ات دارايى خود را هزينه خواهيم آرد براى بهبودى

! ابوالوليد: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى سخن خود را به پايان رساند، رسول خدا
 سخنت تمام شد؟

 ! آرى: عرض آرد

سپس اين آيات . اآنون به سخنان من گوش فرا ده:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 :را تالوت فرمود

* ِآَتاٌب ُفصَِّلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا ِلَقْوم َيْعَلُموَن  * َتنِزيٌل ِمَن الرَّْحمِن الرَِّحيِم* حم (
َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِآنَّة ِممَّا َتْدُعوَنا * َبِشيرًا َوَنِذيرًا َفَأْعَرَض َأْآَثُرُهْم َفُهْم َال َيْسَمُعوَن 

 )٢٠٩(;)ِإَلْيِه

آتابى آه آياتش هر مطلبى * اين آتابى است آه از سوى خداى رحمان و رحيم نازل شده است * حم 

قرآنى آه مژده دهنده و * را در جاى خود بازگو آرده و براى جمعيتى آه آگاهند فصيح و گوياست
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ى ما، ها دل: شنوند و گفتند بيم دهنده است، ولى بيشتر آنان رويگردان شدند، از اين رو چيزى نمى

 .هايى قرار گرفته است آنى در پوشش چه ما را بدان دعوت مى نسبت به آن

داد و عتبه از شنيدن اين   به تالوت آيات شريف ادامه مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
، به آن تكيه دهاى خويش را به پشت قرارداده بو آيات نفسش به شماره افتاده بود و دست

 به آيه سجده آه رسيد، به سجده رفت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داآرده بود، سپس رسول خ
خود دانى و آن . شنيدى به خوبى شنيدى آن چه را بايد مى! ابوالوليد: بعد از آن فرمود

 .چه شنيدى

 عتبه آه پاسخ مناسبى براى گفتن نداشت، به پا خاست

 وقتـى در جمـع آنـان نشـسـت،. و نـزد قـومـش رفـت

اين ! به خدا سوگند.  خدا سخنانى شنيدم آه تا آنون هرگز مانندش را نشنيده بودمبه: گفت
از من فرمان ببريد و آن ! اى قريشيان. سخنان، سحر و جادو و شعر و پيشگويى نيست

 .از اين مرد و هدفى آه دارد دست برداريد و او را به خود وانهيد. را بر عهده من نهيد

ابو :ها در پاسخ وى گفتند آن. انستند پاسخ مثبت دهندتو هاى مرده آجا مى ولى دل
نظر من درباره او همان است : او گفت. تو را با زبانش جادو آرده! الوليد به خدا سوگند

 )٢١٠(.خواهيد انجام دهيد شما هر آار مى; آه گفتم

 

 اّتهام جادوگرى

اش درهم نريزد و جايگاهش را در مبارزه  پارچگىقريش بر آن بود آه وحدت و يك
با رسالت اسالمى از دست ندهد و همزمان، از نفوذ رسالت به ژرفاى جان مردم 
جلوگيرى آند و از آن جا آه موسم حج در پيش بود، تصميم گرفت تدابيري بيانديشد تا از 

 و مقام و جايگاه )سلمصلى اهللا عليه وآله و(جايگاه بت پرستى خود حفاظت و نقش رسول اآرم
گيرى در اين راستا نزد وليد بن  از اين رو جهت تصميم. حضرتش را به ضعف بكشاند

ها  آن. مغيره، آه مردى سالخورده بود و شناخت بيشترى از اوضاع داشت، گرد آمدند
بودند آه پيامبر را فردى پيشگو، ديوانه، شاعر، بيمار و دچار وسوسه ياساحر  درپى اين
! به خدا سوگند: وليد گفت.  در اين زمينه سخنانى ميان آنان رد و بدل شد. آنندمعرفى 

هايش پر برآت و  سخنان وى از شيرينى و حالوت خاصى برخوردار است، ريشه
زيرا ; شاخسار آن پر از ميوه است و شما در اين خصوص سخنى براى گفتن نداريد

ره او اين است آه وى را ساحر بهترين سخن دربا. بطالن گفته شما ظاهر خواهد شد
بخوانيد و شايع آنيد سخنان سحرآميزى آورده آه ميان شخص و پدر و برادر و همسرش 
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بدين ترتيب اين افراد خود را ميان مردم جا زدند تا شايعه پليد خود را . افكند جدايى مى
 )٢١١(.بين آنان منتشر سازند

 

 منانشكنجه، وسيله سرآوب مؤ

 و ياران )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نيروهاى آفر و شرك از منصرف آردن رسول اآرم
حق طلب وى از ادامه گسترش رسالت اسالمى، عاجز و ناتوان ماندند، چنان آه عقل و 

هاى آنان براى متوقف ساختن  و تمام تالش; خردشان نيز از درك توحيد و ايمان درماند
از اين رو، جز به آارگيرى فشار و قساوت و . ى حاصل گشترسالت و يا انحراف آن، ب

اى نديدند  هاى با ايمان، چاره سنگدلى و شكنجه به عنوان ابزارى براى مبارزه با انسان
ها را دستگير و به  اى بر مسلماناِن جمع خود يورش برده و آن و بدين ترتيب، هر قبيله

گى، آنان را مورد شكنجه قرار دادند تا زندان افكندند و با زدن و تحميل گرسنگى و تشن
 .ايشان را از دين و آيين خود و پيام الهى روگردان سازند

خواباند  امّية بن خلف، بالل را در آفتاب سوزان نيمروز روى شنزارهاى مّكه مى
خطاب آنيزك خود را ـ به  عمربن. داد ترين شيوه وى را تحت شكنجه قرار مى وبا فجيع

داد و آن گاه آه خود خسته  ن ـ با ضرب و شتم مورد شكنجه قرار مىدليل اسالم آورد
مرا معذور دار آه به جهت ماللت و خستگى از تو دست برداشتم و : گفت شد، مى مى

آوردند و در شن زارهاى مّكه  بنى مخزوم، عمار و پدر و مادرش را از شهر بيرون مى
 : فرمود رفت و مى نزد آنان مى)لمصلى اهللا عليه وآله وس(رسول خدا. آردند شكنجه مى

 .اى خاندان ياسر، شكيبايى پيشه آنيد آه وعده شما بهشت است

اى رسيد آه سمّيه، مادر عمار نخستين بانوى شهيد  آزار و شكنجه اين افراد به پايه
 )٢١٢(.در اسالم به دست آنان به شهادت رسيد

صلى اهللا (هاى برخورد قريش با رسالت و رسول خدا اگر بخواهيم نمايى آلى از شيوه

توانيم مراحل آن را به طور فشرده در موارد   و پيروانش ارائه دهيم، مى)عليه وآله وسلم
 :ذيل ارائه دهيم

و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روا داشتن استهزا و به تمسخر گرفتن شخصّيت پيامبراآرم . ١
هاى آنان در  ترين روش تضعيف جايگاه و موقعّيت آن بزرگوار در دل مردم، از ساده

أبى معيط،  بن ، عتبة)پدر خالد(رفت و اين نقش را وليد بن مغيره  اين زمينه به شمار مى
 .آردند حكم ابن عاص بن امّيه و ابو جهل بازى مى
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قرآن آريم . ختهاى آنان را نقش بر آب سا ولى دست حمايت الهى، همه تالش
 : فرموده است

 )٢١٣(;)ِإنَّا َآَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئيَن(

 .ما شر استهزاء آنندگان را از تو دفع خواهيم آرد

َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسل ِمن َقْبِلَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهم َما َآاُنوا ِبِه (
 )٢١٤(;)َيْسَتْهِزُءوَن

جمعى از پيامبران پيش از تو را نيز استهزا آردند اما سرانجام آن چه را مسخره آردند دامانشان را 

 .گرفت

، به شخص آن بزرگوار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنان براى تضعيف  رسول خدا . ٢
. روايت شده آه سرگين و شكمبه گوسفند بر سر حضرت افكندند. داشتند اهانت روامى

تى عمويش ابوطالب از ماجرا آگاه شد، به خشم آمد و اهانت آنان را پاسخ داد و وق
گيرى ابوجهل و پاسخ حمزة بن عبد المطلب شاهدى ديگر بر اين گونه برخوردها  موضع
 .است

با پيشنهاد اعطاى پادشاهى و پيشوايى و بخشش اموال هنگفت، سعى در فريب  . ٣
 . داشتند)آله وسلمصلى اهللا عليه و(دادن پيامبراآرم 

اى نظير دروغگويى و سحر و ديوانگى و شعر و آهانت و  اتهامات بيهوده . ٤
پيشگويى بر آن حضرت وارد مى ساختند، آه قرآن از همه اين امور سخن به ميان 

 .آورده است

 را به دروغ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در قرآن آريم، ايجاد خدشه نمودند و پيامبراآرم . ٥
ها را براى آوردن آتاب يا  ن و افترا گفتن بر خدا متهم ساختند ولى قرآن، آنبست

عمرى را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در صورتى آه پيامبر; اى مثل قرآن به مبارزه طلبيد سوره
ساختند، هيچ گاه از آن  ميان آنان زندگى آرده بود و اتهاماتى را آه بر او وارد مى

 .بزرگوار سر نزده بود

را آه به رسالت پيامبر ايمان آورده بودند، تحت شكنجه قرارداده و  آسانى . ٦
 .ياآشتند

 .محاصره اقتصادى و قطع آليه روابط . ٧

 .)٢١٥(نقشه آشتن پيامبر . ٨
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 با حمايت و پشتيبانى وحى الهى آه به بهترين شكل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
آرد، در راه عملى ساختن اهداف رسالت،  ممكن از روند آار آن بزرگوار مراقبت مى

 .با تمام اين ترفندها به مقابله پرداخت

 

 هجرت به حبشه و ايجاد پايگاهى امن

 دو سال پس از علنى ساختن رسالت خود پى برد آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
هايى آه از سرآشان قريش و  بر رنج و دشوارىتوان حمايت از مسلمانان را در برا

 .شود، ندارد سران بت پرست متوجه آنان مى

زمانى آه فشار مشرآان و سران آنان بر مسلمانان مستضعف، شدت يافت، 
 مسلمانان ستمديده را براى هجرت به حبشه تشويق فرمود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم

و تجديد قوا به آنان فرصتى دهد تا بار ديگر براى استمرار تا بدين وسيله براى استراحت 
بخشيدن حرآت رسالت اسالمى بدان ديار بازگردند و يا پس از يافتن مرآزى براى وارد 

ها جبهه  هاى قريش، براى نبرد با آن آردن فشار از خارج جزيرة العرب بر پايگاه
بايست انجام  ـ آارى را آه مىبه اميد اين آه خداوند ـ طى اين مدت . جديدى بگشايند

در «ها اطالع داده بود آه  زيرا حضرت با بيان اين جمالت بدان. شود، تحقق بخشد
 . »شود حبشه فرمانروايى وجود دارد آه در حكومتش به آسى ستم روا نمى

اى از آنان پنهانى خود را به ساحل  مسلمانان به اين پيشنهاد پاسخ مثبت دادند و عده
ها دست  ها را تحت تعقيب قرار داد، اما بدان ولى قريش آن. از دريا گذشتندرساندند و 

نيافت و ساير مؤمنان يكى پس از ديگرى به تنهايى، يابه اتفاق خانواده خود راه مهاجرت 
پيش گرفتند تاجايى آه غير از فرزندان خردسال، بيش از هشتاد مسلمان مهاجر در 

ها  طالب را به رياست آن جعفر بن ابى)هللا عليه وآله وسلمصلى ا(حبشه گرد آمدند و رسول اآرم
 .)٢١٦(برگزيد

با توجه به توصيف پادشاه حبشه در روايت منقول از پيامبر، انتخاب آن ديار به 
صلى اهللا عليه وآله (اآرم رسولهاى حكيمانه  عنوان محل هجرت، گامى موفق از رهبرى

بدين ترتيب، مهاجران با آشتى رهسپار آن سامان گشتند واين . آمد به شمار مى)وسلم
شد آه اسالم، خواهان وجود آن  سفر، افزون بر هجرت، ارتباط مناسب مذهبى تلقى مى

 .بين اسالم و مسيحيت بود

 آن بيمناك و از ماجراى هجرت به حبشه، قريش را مضطرب ساخت و از سرانجام
اند، احساس ناخرسندى   اين آه حامالن رسالت اسالمى در حبشه محل امنى يافته
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از اين رو قريش، عمروعاص و ُعمارة بن وليد را با هدايايى نزد نجاشى . آرد مى
سازد آه به مسلمانان پناه ندهد و آنان را  فرستاد، تا بدين وسيله رضايت نجاشى را جلب

ها را  اين دو تن توانستند نزد آشيشان دربار پادشاه راه يابند و آن. داندنزد قريش باز گر
ولى پادشاه از اين ; به ضرورت همكارى با قريش و باز گرداندن مسلمانان راضى آنند

به مسلمانان اتهام اختراع دين جديدى زده شده لذا تاسخن : عمل سر باز زد واظهار داشت
 .اى نخواهد داد ن اجازهآنان را در اين مورد نشنود، چني

ها به پا  طالب از جمع آن جعفر بن ابى; گر شد لطف الهى در اين ديدار  جلوه
خاست و با سخنان دل انگيزى ماهيت دين جديد را روشن ساخت  و سخنانش به دل 

سخنان . ها حمايت و پشتيبانى آرد نجاشى راه يافت و بر خرسندى وى افزود و از آن
ها براى اجراى  ونان  صاعقه بر سر نمايندگان قريش، آه هداياى آنجعفر بن ابوطالب چ

نقشه شيطانى خود به حالشان سودى نبخشيده بود، فرود آمد و در برابر نجاشى، به 
خوارى و ذلت افتادند، در حالى آه ستاره پيروزى مسلمانان خوش درخشيد و داليل 

صلى اهللا (ى تربيتى بود آه رسول اآرمها قّوت گرفت آه اين خود، دليل بر تأثير به سزا آن

در جهت باال بردن انديشه و اعتقاد و رفتار انسانى، بر آنان ارزانى داشته )عليه وآله وسلم
، سعى در )عليه السالم(بار دوم آه نمايندگان قريش در مورد آيات قرآن پيرامون عيسى. بود

دند، نجاشى آه پاسخ خود را در ايجاد فتنه و آشوب داشتند مسلمانان به خود بيمى راه ندا
توانيد  اآنون مى: ابوطالب شنيده بود، به مسلمانان گفت قالب آيات الهى از زبان جعفربن

 )٢١٧(.برويد و در امان هستيد

زمانى آه نمايندگان قريش مأيوسانه نزد سران خود برگشتند، قريش اطمينان يافت 
هايش در راستاى بازگرداندن مسلمانان، با شكست مواجه شده و بدان جهت آه  شآه تال

هاشم از يارى پيامبراآرم و همكارى همه جانبه با وى دست برنداشتند،  ابوطالب و بنى
سران قريش تصميم گرفتند مسلمانان موجود در مّكه را از حيث خوراك و آشاميدنى در 

 .هاى اجتماعى را با آنان ممنوع اعالم آنندتنگنا قرار داده و آليه داد و ستد

 

 محاصره ستمگرانه و موضع بنى هاشم

صلى (وقتى ابوطالب به درخواست قريش پاسخ مثبت نداد و بر حمايت از رسول اآرم

 با هر قيمتى پا فشارى آرد، قريش عهد نامه ستمگرانه خود را مبنى بر )اهللا عليه وآله وسلم
هاشم  ريد و فروش و معاشرت و ارتباط زناشويى با بنىقطع رابطه آامل در زمينه خ

 )٢١٨(.صادر آرد
                                                           

 .٢/٢٩:تاريخ يعقوبى ;١/٣٣٥: سيره نبوى. ٢١٧
 .در اعيان الشيعه آمده است آه اين عهد نامه ظالمانه در آغاز محرم سال هفتم بعثت نوشته شد.  ٢١٨



ابوطالب همراه برادرزاده . اين پيمان نامه به امضاى چهل تن از سران قريش رسيد
لمطلب آه سرنوشتى يكسان داشتند روانه ِشعب شدند، هاشم و فرزندان عبد ا خود و بنى

ما تا آخرين نفر جان مى دهيم تا گزندى به رسول : وى در اين باره عرضه داشت
در اين جا ابولهب نزد قريش شتافت و آنان را براى .  نرسد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

مان آورندگان به همراه آنان مبارزه با فرزندان عبدالمطلب به يارى طلبيد و بدين سان، اي
 )٢١٩(.گرديدند آه ايمان نياورده بودند، وارد ِشعب

اى پنهانى، توسط افرادى از قريش آه با  ها مواد خوراآى به گونه طى اين سال
هاشم  بنىآميز، يا جوانمردى و يا از سر دل سوزى، قصد آمك به  هاى تعّصب انگيزه

 .رسيد را داشتند، به مسلمانان مى

پس از گذشت سه سال از اين قطع رابطه، آه مسلمانان و پيامبر طى آن دشوارترين 
هاى رنج آور گرسنگى و تنهايى و جنگ روانى را متحمل شدند، خداوند موريانه  صحنه

 پيمان نامه به را بر پيمان نامه آويخته شده قريش در داخل آعبه گمارد و اين حشره، همه
 .را خورد) باسمك اللهم(جز آلمه 

 عمويش ابوطالب را از جريان آگاه ساخت و او به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
اتفاق پيامبر به مسجد الحرام آمد و سران قريش باديدن آنان به تصور اين آه تسليم و 

 رسالت واداشته، از آنان ها را به دست برداشتن از موضعشان در قبال عقب نشينى، آن
ام به من خبر داده آه خداوند  برادرزاده: ابوطالب رو به آنان آرد و گفت. استقبال آردند

اگر او . موريانه را بر پيمان نامه شما گمارده و به جز نام خدا، بقيه آن را خورده است
د و اگر در سخنش راستگو باشد، بايد از انديشه نارواى خود درمورد او دست برداري

در پاسخ گفتند، به انصاف سخن ... دروغ گفته باشد، من او را تسليم شما خواهم آرد
صلى اهللا عليه وآله (گفتى وقتى پيمان نامه را گشودند، ماجرا همان گونه آه رسول خدا

 .)٢٢٠(خبر داده بود، رخ نمود لذا از فرط شرمندگى  سرافكنده شدند)وسلم

نيز روايت شده برخى از مردان و جوانان قريش با اظهار ناخرسندى از ماجراى 
شدند، با خود  هاشم در ِشعب متحمل مى هايى آه بنى قطع رابطه و رنج و دشوارى

سخت پيمان بستند عهد نامه قريش را پاره آنند و به محاصره پايان دهند و با افراد سر
آنان، رويارو شوند، از اين رو، همين آه پيمان نامه را گشودند، اثرى از نوشتار آن آه 

 )٢٢١(.توسط موريانه خورده شده بود، نيافتند

                                                           
 .٢٣٥ / ١ اعيان الشيعه ٣٥٠ / ١سيره نبوى .  ٢١٩
 .٣٧٧ / ١سيره نبوى ; ١٧٣ / ١ابن سعد طبقات ; ٢١ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٢٢٠
 .٤٢٣ / ٢تاريخ طبرى ; ٣٧٥ / ١سيره نبوى .  ٢٢١



به هر حال، خداوند يك بار ديگر قريش را به خوارى و ذّلت آشاند ولى با اين همه، 
 . دست برنداشتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدااز دشمنى با 

 

 

 

 سال اندوه

هايى آبديده وبا  سال دهم بعثت، مسلمانان از محاصره بيرون آمدند آنان آه به انسان

تجربه تبديل شده بودند و براى خيزش به سمت و سوى هدف از قدرت بيشترى 

وجود تمام مشكالت، دست از آن هدفى آه با خود پيمان بسته بودند با ; برخوردارگشتند

يكى از آثار اين محاصره اين بود آه ياد و نام اسالم و مسلمانان، معروف و در . برندارند

 .يافت سراسر نقاط جزيرة العرب انتشار

در اين برهه وظايف دشوارى پيش رو داشت، از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

هاى امن متعددى  ه مّكه و سعى در ايجاد مكانوجود فضايى باز بيرون از محدود: جمله

ولى اين رسالت در . تر آغاز نمايد آه رسالت اسالمى از آن جا حرآت خود را فعال

روند حرآت خود در مّكه، با وفات ابوطالب نخستين پشتيبان اجتماعى و مدافع نيرومند 

 .ترين اندوه و مصيبت رو برو گرديد پيامبر و رسالت، با بزرگ

صلى اهللا عليه وآله ( دومين پشتيبان رسول خدا)عليها السالم(وز بعد، حضرت خديجهچند ر

به جهت تأثير فوق العاده اين دو رخداد در روند حرآت رسالت . بدرود حيات گفت)وسلم

ناميد و به صراحت » سال اندوه« آن سال را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسالمى، رسول اآرم

 :فرمود

 )٢٢٢(.تا ابو طالب زنده بود، قريش همواره از من بيمناك بودند

از جمله موارد گستاخى قريش در آن بحبوحه در مورد پيامبر اين بود آه يكى از 
. مبارك وى پاشيداش، خاك برسر و صورت  ها در مسير رفتن آن حضرت به خانه آن

بود، برخاست تا خاك را از سر و روى  دخترش فاطمه در حالى آه از اين ماجرا گريان
 :پدر برگيرد آه حضرت بدو فرمود

 )٢٢٣(.دخترآم، گريه نكن، خداوند حافظ پدر توست

                                                           
 .٦٢٢ / ٢مستدرك حاآم ; ٦١ / ١آشف الغمه .  ٢٢٢
 .٤٢٦ / ٢تاريخ طبرى ; ٤١٦ / ١سيره نبوى .  ٢٢٣



 

 معراج

اج، رسول اآرم را در مسير طوالنى ها و معر در اين برهه، رخداِد سير به آسمان
ها تالش و پايدارى، برايش ارج واحترام به شمار  مقاومت، پابرجا ساخت آه در پى سال

هاى  هاى مرارت بارى آه از قدرت آمد و به جهت رو برو شدن با رنج و دشوارى مى
ا باال ه خداوند او را به دل آسمان. شد شرك و گمراهى ديده بود، تاج افتخارش تلقى مى

اش را در فراخناى هستى، بدو  برد تا زوايايى از عظمت فرمانروايى مبهوت آننده
 .بنماياند و وى را بر رازهاى جهان آفرينش و سرنوشت انسان نيك وبد آگاه سازد

آمد آه تا چه  اين رويداد در عين حال به منزله ارزيابى توان ياران او به شمار مى
تربيت انسان شايسته، در آنارپيامبر و رهبرشان مبارزه پايه در جهت ابالغ رسالت و 

هاى ضعيف النفس و سست عنصر، آزمونى دشوار محسوب  آردند و براى انسان مى
 .شد مى

صلى اهللا (ها نبود و رسول اآرم قريش، قادر بر درك مفاهيم بلند مسأله سير در آسمان

هاى ماّدى  ا خود، از جنبهها سخنى نگفت ت  نيز در اين خصوص با آن)عليه وآله وسلم
: داشتند ها اظهار مى معراج و امكان عملى شدن و داليل آن، پرسان شدند و برخى از آن

ها، مسير بين مّكه و شام را يك ماه رفت و يك ماه برگشت طى  آاروان! به خدا سوگند
 !تواند اين مسافت را يك شبه برود و برگردد؟ آنند، چگونه محمد مى مى

اى دقيق  ، مسجد األقصى را به گونه]در پاسخ[ )لى اهللا عليه وآله وسلمص(رسول خدا
آه در مسير حرآت خويش بر آاروانى : ها ياد آور شد برايشان توصيف آرد و به آن

عبور آرده آه در جستجوى شترُگم شده خود بودند و در بار و بنه آاروان ها ظرف آبى 
 .همان حالت نخست،بستبا دهانه باز وجود داشت آه حضرت آن را به 

در منطقه تنعيم بر آن گذشتم، و بار : فرمود: درمورد آاروان ديگرى از او پرسيدند 
اين آاروان پس از : ها را برايشان بيان آرد و فرمود و آاالى آاروان و چگونگى آن

طلوع خورشيد وارد مّكه خواهد شد و پيشاپيش آن شترى با اين اوصاف وجود دارد و 
 )٢٢٤(.ان گونه آه پيامبر خبر داده بود، واردشدآاروان هم

 

                                                           
 .٣٩٦ / ١سيره نبوى .  ٢٢٤



 



 

 

 

 بخش چهارم

 هاى گشايش تا هجرت سال

 

 )٢٢٥(طائف و عدم پذيرش رسالت اسالمى

 پى برد آه آزار و اذّيت قريش فزونى خواهد يافت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
شود و در واقع  هاى آنان در جهت نابودى رسالت الهى هرگز متوقف نمى نقشه و تالش

بايست با  با وفات ابوطالب پوشش امنيّتى آن از بين رفته بود و اين رسالت ناگزير مى
به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آن هنگام آه رسول اآرم. تر رو برو شود اى وسيع جبهه

مرآزى آه آثار و ; هاى متعهد پرداخت، در زمينه ايجاد پايگاهى تالش آرد تربيت انسان
هاى نظم و امنّيت در آن هويدا باشد و فرد بتواند ارتباط خود را با پروردگار و  نشانه

ورات الهى مردم عملى سازد و پس از آن به ايجاد جامعه متمدن اسالمى انسانى طبق دست
ترين قبيله عرب  بپردازد،  و براى اين آار طائف را، آه زيست گاه قبيله ثقيف بزرگ

 .پس از قريش بود، برگزيد

 به تنهايى يا به اتفاق زيد بن حارثه، يا به همراه زيد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه پيامبر
 نزد چند تن از سران قبيله ثقيف رفت، در آنارشان نشست و آنان را به )٢٢٦(و على،

خداشناسى دعوت آرد و مأموريتى را آه براى انجام دادن آن بدان سامان آمده بود، بر 
ها عرضه آرد و از آنان در اجراى دعوتش يارى خواست و تقاضا آرد از آزار و  آن

 به عمل آورند، ولى آنان به خواسته حضرت اذّيت قومش، در مورد او، جلوگيرى
 .آميز دادند هايى مسخره اعتنايى نكردند و بدو پاسخ

اگر خدا تو را به پيامبرى فرستاده باشد، من پرده آعبه را پاره : ها گفت يكى از آن
اگر آن گونه آه . هرگز با تو سخن نخواهم گفت! به خدا سوگند: ديگرى گفت. آنم مى
تر از آن هستى آه من به تو پاسخ دهم و  اى، بزرگ ه خدا فرستاده شدهگويى از ناحي مى

                                                           
 .سفر به طائف اواخر ماه شوال سال دهم هجرت اتفاق افتاد.  ٢٢٥
 .٩٧ / ١٤ و ١٢٧ / ٤شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  ٢٢٦



: فردى ديگر اظهار داشت. بندى، سزاوار نيست با تو سخن بگويم اگر به خدا دروغ مى
 )٢٢٧(!آيا خدا ناتوان بود آسى غير از تو را به پيامبرى بفرستد؟

صلى اهللا عليه وآله (بعد از اين پاسخ دلسرد آننده و تند، از آن جا آه رسول خدا

دوست نداشت اين خبر به قريش برسد آه بر او گستاخ گردند، از آنان خواست )وسلم
سپس از نزدشان به پا . ها رخ داده، پوشيده نگاه دارند ماجرايى را آه ميان وى و آن

ما سران ثقيف نه تنها به درخواست وى پاسخ مثبت ندادند، بلكه ا. خاست و رفت
ها حضرت را ناسزا گفته  آن. نابخردان و بردگان خود را وادار به آزردن پيامبر نمودند

اى او را سنگباران آردند، آه در مسير رفتن روى  زدند و به گونه و بر سرش فرياد مى
شده و او را به باغ عتبه و شيبه  او جمعنهاد، تا اين آه مردم ِگرد  ها گام مى سنگ

 .پسران ربيعه آه خود نيز در آن جا حضور داشتند، پناه دادند

بدين ترتيب، اراذل و اوباش طائف پراآنده شدند و در اثر ضربات سنگ از پاهاى 
وى به سايه درخت انگورى پناه برد و پروردگار . مبارك حضرت  خون جارى بود

 :خويش را چنين خواند

اى . آنم ام نزد مردم را به درگاهت عرضه مى ضعف نيرو و ناتوانى خود و خوارى! خدايا

ترين مهربانان، تو خداى ضعيفانى، تو پروردگار من هستى، مرا به چه آسى وا  مهربان

اى آه با من ترشرويى آند يا به دشمنى آه او را صاحب اختيار من گرداندى؟  گذارى؟به بيگانه مى

تر  برايم گسترده]  از هر چيز[ خشم نگيرى از آسى پروايى ندارم، ولى عافيت تواگر تو بر من

 .است

 در اين سفر، جز اندك مهربانى از فردى مسيحى آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 )٢٢٨(.نديد از آسى مهر و محّبتى. هاى نبّوت را در آن بزرگوار مشاهده آرده بود نشانه

 پس از آن آه از خير قبيله ثقيف نوميد گشت و آسى به او )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
محلى (در دل شب در نخله . پاسخ مثبت نداد، با حزن و اندوه از طائف راهى مّكه شد

گروهى از جّنيان نزد حضرت آمدند و به قرآن هنگام نماز، . فرود آمد) بين مّكه و طائف
وقتى از نماز فراغت يافت، جّنيان به خدا ايمان آوردند و آن چه را شنيده . گوش فرا دادند

ها را از عذاب خدا بيم دادند و  بودند، اجابت آرده و رهسپار ديار قوم خود شدند و آن
  آند ها را براى پيامبر خود بازگو مى خداوند ماجراى آن

 )٢٢٩(.هنگامى آه گروهى از جنيان را به سوى تو متوجه ساختيم آه قرآن را بشنوند
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 :تا آن جا آه فرمود

 )٢٣٠(.و شما را از عذابى دردناك پناه دهد

 

 

 هاى موجود زمينه نشر رسالت و دشوارى

 جهادى دينى و آامل و منطق و رفتار و خلق )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حرآت رسول اآرم
ها جايگزين  حق را در دل. و خوى او حاآى از فطرت پاك و فضايل بلند اخالقى بود

خواند تا جامعه بشرى از آن  فرا مىها را زنده گرداند و به فضيلت  ساخت تا آن مى
 با اين آه قريش در حق او )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به همين دليل رسول خدا. مند گردد بهره

ستم و جفا روا داشتند و مردم طائف از او رو گردان شدند و خشونت ورزيدند، مأيوس 
خدا دعوت زد و همگان را به دين  نگشت و هم چنان ميان مردم دست به تالش مى

هاى  هاى مهم تبليغى در موسم عمره و حج بر َدِر خيمه آرد، به ويژه در فرصت مى
 :فرمود ايستاد و مى قبايل عرب مى

دهد آه او را پرستش  من فرستاده خدا به سوى شما هستم، خداوند فرمان مى! اى قبيله بنى فالن

را تصديق نماييد واز من حفاظت آنيد تا اى شرك نورزيد، به من ايمان آوريد و م نماييد و به او ذره

 )٢٣١(.ها برانگيخته، برايتان بيان آنم دستوراتى آه خداوند مرا به جهت ابالغ آن

هاى خود را با آمد و شد ميان تعدادى از قبايل   تالش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
آميز و يا پاسخ خوش آنان پروايى  آرد و در اين راستا از برخورد خشونتتكرار 
برخى از آنان گرايش به اسالم را طرحى سياسى براى رسيدن به قدرت . نداشت
صلى اهللا عليه وآله (ولى پيامبراآرم; پنداشتند و بر سر آن سعى در سوداگرى داشتند مى

طلبى به  اجازه فرصت وتاه بيايد و يابى آن آه زير بار چنين سوداگرى رود و آ)وسلم
 :ها نهاد، از اين رو، فرمود آسى بدهد، دست رّد بر سينه آن

 )٢٣٢(.دهد اين آار در اختيار خداست، هر آجا بخواهد آن را قرار مى

 راه افتاده )وسلمصلى اهللا عليه وآله (پشت سر پيامبر» ابولهب«شايد در همين اثنا بود آه 
اين ! فالن اى قبيله بنى: گفت داشت و مى بود و مردم را از پيروى آن حضرت باز مى

شخص، شما فرا مى خواند تا بندگى الت و ُعّزى را از گردن خويش برداريد و به بدعت 
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و گمراهى آه وى آورده بگرويد، بنابراين از او اطاعت نكنيد و به سخنش گوش فرا 
 )٢٣٣(.ندهيد

خاست و  ميان زنان به پا مى) همسر ابولهب(از سوى ديگر ُام جميل 
گرفت تا زنان را از   و رسالت مبارك او را به تمسخر مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم

 .پيروى آن حضرت باز دارد

 ميّسر نشد اين قبايل را به پذيرش رسالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(براى رسول خدا
 اسالمى راضى آند، زيرا قريش ميان قبايل ديگر از موقعّيتى دينى برخوردار بود و

دارى بيت اهللا الحرام و نيز اداره مرآز بازرگانى و اقتصادى مهمى را در جزيرة  پرده
 دعوتش )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(افزون بر آن، با ديگر قبايلى آه پيامبر. دار بود العرب عهده

هاى ارتباطى و هم پيمانى داشت، از اين رو شكستن  ها عرضه آرده بود، شبكه را بدان
. رسيد آن قيد و بندها و بى اثر ساختن سيطره و قدرت قريش ،آارى دشوار به نظر مى

لذا شك و ترديد مردم در خصوص پذيرش رسالت اسالمى به خوبى روشن بود، ولى با 
 و قدرت و توان رسالت آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مه، قريش از فعاليت پيامبراين ه
اى متوسل گرديد آه آاربرد  هاى برنامه ريزى شده بود، به همين سبب، به شيوه بيمناك

لذا براى انتشار . پرستانه، امكاِن پذيرش داشت هاى بت ها از ناحيه انديشه چنين شيوه
سحرآميز ) پيامبر(سخنان وى : ا يكديگر به توافق رسيدند آه بگوينداى بين مردم ب شايعه

اندازد، ولى آن گاه آه عظمت  است و بين زن و شوهر و بين فرد با برادرش جدايى مى
ديدار داشتند، آشكار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا و رسالتش بر آسانى آه با پيامبر

 .)٢٣٤(ى خود ناآام ماندها گرديد، قريش اين بار نيز در تالش

 

 پيمان عقبه نخست

 در تالش براى گسترش رسالت اسالمى از دعوت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
ها را  آمدند و اميد خير و صالح آن هيچ يك از افرادى آه براى انجام آارى به مّكه مى

 .آرد، آوتاهى و سستى ننمود  احساس مىداشت و يا تأثير و نفوذ سخنش را در آن ها

هاى  شهر مدينه شاهد درگيرى و آشمكش سياسى و نظامى بين نيرومندترين قطب
آتش افروزان اين نبرد، عناصرى يهودى بودند آه با آينه .  آن، أوس و خزرج بود

 .زدند توزى و دسيسه و در فضايى فاقد قانون الهى دست به اين عمل مى
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هاى مدينه آه جهت افزايش توان و   با برخى از شخصّيت) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پيامبر
قبل از اين آه اين . قدرت خويش در جستجوى هم پيمانى به مّكه آمده بودند، ديدار آرد

در يكى . افراد آن ديار را ترك گويند رسالت و صدق نبوت در روح و جانشان نفوذ آرد
اى از  عفراء ـ تيره  با گروهى از بنى)عليه وآله وسلمصلى اهللا (از آن ديدارها پيامبراآرم

ها، برخى آيات قرآن را برايشان  خزرج ـ گفت وگو آرد و ضمن ارائه اسالم به آن
هاى آنان اشتياق به شنيدن  در چشمان اين جمع روح سازگارى و در دل. تالوت آرد

 اطمينان )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(ها نيز از سخنان رسول خدا آن... آيات بيشترى مالحظه آرد
يافتند آه وى همان پيامبر مورد نظر يهود است، آه هرگاه ميان يهوديان و مشرآاِن 

پيامبرى : داشتند آردند و اظهار مى گرفت به ظهور او تهديد مى مدينه نزاعى در مى
است، ما از او پيروى خواهيم آرد و  مبعوث خواهد شد آه  زمان ظهورش فرا رسيده

 )٢٣٥(. را مانند قوم عاد و إرم به هالآت خواهيم رساندشما

بى درنگ ) بعد از ديدار با رسول خدا(رسيد  اين افراد آه تعدادشان به شش تن مى
ه ما بستگان خود را رها آرد:  عرضه داشتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسالم آوردند و به پيامبر

شايد خداوند ; هيچ قومى همانند ما در ميانشان دشمنى وجود ندارد. ايم و به اين ديار آمده
ما به زودى نزدقوم خود خواهيم رفت و . به برآت وجود شما ما را با يكديگر متحد سازد

آنان را به رسالت و آيينى آه براى پذيرش آن به شما پاسخ مثبت داديم، فرا خواهيم 
 .خواند

 و رسالتش و اميد به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پار مدينه شدند و در مورد پيامبرسپس رهس
آينده در جهت ايجاد زندگى همراه با امنّيت و سعادت  با شهروندان خود به گفت وگو 

اى آه موضوع رسالت اسالمى ميان آنان گسترش يافت و هيچ   پرداختند، به گونه
 )٢٣٦(.شد يافت نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدااى در مدينه بدون ياد و نام  خانه

در ايام حج سال يازدهم بعثت دوازده تن از نمايندگان . روزها به سرعت سپرى شد
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أوس و خزرج  آه شش تن از آنان قبًال ايمان آورده و با رسول خدا

اين افراد اين بار بيعت خود .  حضور يافتند)٢٣٧(ديدار آرده بودند به طور نهانى در عقبه
 براين اساس اعالن داشتند آه چيزى را شريك خدا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(را با پيامبراآرم
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دزدى نكنند، عمل خالف عفت انجام ندهند، فرزندان خود را نكشند، به قرار ندهند، 
 )٢٣٨(.يكديگر تهمت و افترا نزنند و در انجام آارهاى نيك از دستور پيامبر سرپيچى نكنند

نان را پذيرفت،  به همين اندازه بسنده آرده، بيعت آ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
مصعب بن عميِر جوان را به مدينه اعزام فرمود تا امور مربوط به تبليغ و آموزش 
 .مسايل اعتقادى مردم آن ديار را بر عهده گيرد و بدين سان پيمان عقبه نخست پايان يافت

 

 پيمان عقبه دوم

رسالت هاى مدينه و در جلسات مردم آن سامان به تبليغ آيين  مصعب، ميان آوچه
ساخت و عده زيادى  وى باتالوت آيات قرآن دل و انديشه آنان را نرم مى. پرداخت مى

 .از مردم را به رسالت اسالمى مؤمن ساخت

صلى اهللا (مردم مدينه پس از اسالم آوردن، شور و اشتياق فراوانى جهت ديدار با پيامبر

دادند و از آن جناب، مند شدن از چشمه زالل الطافش نشان   و بهره)عليه وآله وسلم
 .درخواست نمودند تا به مدينه هجرت نمايد

هاى حاجيان به همراه  با نزديك شدن موسم حِج سال دوازدهم بعثت، آاروان
رسيد، از مدينه خارج  نمايندگان مسلمانان آه تعدادشان به هفتاد و سه َمرد و دو زن مى

رار گذاشت آه شبانگاه اواسط ايام تشريق  با آنان ق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. شدند
شدن يك سوم شب،  قبل از سپرى. در محل عقبه ديدارى مخفيانه  با آنان داشته باشد

هاى خود بيرون آمده و در انتظار رسول  مسلمانان دور از چشم مردم از پناهگاه
به اتفاق چند تن از )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(پيامبراآرم.  گرد هم آمدند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

اعضاى خاندانش در عقبه حضور يافت و جلسه تشكيل شد و مسلمانان به گفت وگو 
 به ايراد سخن پرداخت و آياتى از قرآن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پرداختند سپس رسول خدا

 آريم را تالوت آرد و به درگاه خداوند دعا آرد و مردم را به گرايش به اسالم تشويق
 .فرمود

اى صريح و روشن و آامل، بر اساس تمام شئون اسالم و  اين بار بيعت به گونه
 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(احكام آن و صلح و جنگ با هم انجام پذيرفت و رسول خدا

آنيد، از من نيز  آنم آه همان گونه آه از زنان و فرزندانتان دفاع مى به اين شرط با شما بيعت مى

 . آنيددفاع

 . بيعت آردند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس به پا خاستند و با رسول اآرم
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ابوالهيثم بن . اندآى احساس بيم و هراس آردند) پس از اين بيعت(مسلمانان مدينه 
هايى وجود دارد و اآنون  ميان ما و يهوديان عهد و پيمان: تيهان به پيامبر عرضه داشت

اگر ما اين آار را انجام داديم سپس . ها را ناديده بگيريم ايد آنايم ب آه با شما بيعت آرده
خداوند به شما نصرت و پيروزى عنايت آرد آيا امكان دارد به زاد گاهت باز گردى و ما 

 :لبخندى زد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(را تنها بگذارى؟ رسول خدا

جنگم و با هر آسى از در آشتى درآييد، آشتى  من با هر آسى آه شما با او سر جنگ داشته باشيد مى

 )٢٣٩(.آنم مى

 دوازده نماينده از ميان خود برگزينيد تا به امور مربوط به مردم«: سپس فرمود
 تن از خزرج و سه تن از أوس، انتخاب آردند، حضرت به ٩آنان نيز » رسيدگى آنند
 :آنان فرمود

شما همان گونه آه حواريون در قبال عيسى بن مريم مسؤليت قوم خود را بر عهده داشتند نسبت به 

 )٢٤٠(.امور مربوط به قوم خود مسئول هستيد و من نيز در برابر قوم خود مسئولم

 با رهنمودهاى حكيمانه و به آارگيرى آليه امكانات و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
با دورانديشى و آگاهى سياسى فوق العاده، رسالت خويش را به پيش برد و در همه اين 

اآنون بايد آسانى آه با آن حضرت .  بودموارد، از حمايت وحى الهى نيز برخوردار
گشتند، زيرا  بيعت آرده بودند بى آن آه با مشرآين درگير شوند به ديار خود باز مى

 .ها نداده بود خداوند اجازه جنگ به آن

، احساس خطر نمود از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قريش از گردهمايى اهل مدينه با پيامبر
صلى اهللا عليه وآله (د تا از تماس آن ها با پيامبراآرماين رو به سرعت به خود آم

، آه نگهبانى و )عليهما السالم(آند، ولى هنگام ورود، با حضرِت حمزه و على جلوگيرى)وسلم
حراست اجتماع عقبه را بر عهده داشتند، رو برو شده و با شكست و ناآامى باز 

 )٢٤١(.گشتند

 

 دينهآمادگى هجرت به م

قريش با آگاهى از ماجرا از خواب غفلت بيدار شد، و با به آارگيرى خشونت و 
آزار و شكنجه و ستم و بيداد، سعى آرد قبل از قدرت گرفتن اسالم، مسلمانان را به 
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شكايت بردند و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مردم از اين اوضاع نزد پيامبر اآرم. نابودى بكشاند
براى صدور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. ز مّكه را خواستنداز او اجازه خروج ا

 :فرمان هجرت چند روز از آنان مهلت خواست و سپس فرمود

به من خبر داده شد آه سرزمين هجرت شما مدينه است، اآنون آسانى آه قصد هجرت دارند 

 )٢٤٢(.توانند به آن ديار مهاجرت نمايند مى

 :در روايت ديگرى آمده است 

خداوند سرزمينى برايتان مقرر ساخته آه در آن از آسايش و امنيت برخوردار بوده و از وجود 

 )٢٤٣(.مند باشيد برادرانى آه در آنار آنان زندگى آنيد، بهره

دند تا نگرانى و انديشه برخى از مسلمانان، هجرت خود را نهانى به مدينه آغاز آر
ها و محل تجمع مردم  ها و خانه ها و خيابان رفته رفته آوچه. پليد قريش را برنينگيزند

شد و خود حضرت  تر مى خلوت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مّكه  باعدم حضور ياران رسول خدا
براى آغاز هجرت منتظر وحى الهى و در انديشه هجرت مسلمانان بود آه در آمال 

صلى اهللا عليه وآله (قريش با پى بردن به نقشه و هدف رسول اآرم. سالمت ودقت انجام پذيرد

 تالش آرد تا از خروج مسلمانان از مّكه جلوگيرى به عمل آورده و مسلمانان را )وسلم
هاى فريبكارانه و آزار و شكنجه، آنان را به مّكه باز  تحت پيگرد قرار دهد و با شيوه

 فشارى داشت آه همواره امنّيت و آرامش در مّكه حاآم باشد و همين دشمن پا. گرداند
قضيه سبب شد آه به جهت بيم از وقوع جنگ بين خود و مهاجران، از فرجام آشتار 

 .آنان، به هراس افتد، از اين رو، به شكنجه و زندانى آردن مسلمانان اآتفا نمود

 به سمت مدينه، حساب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرى، قريشيان براى خروج رسول اآرم
دانستند آه مسلمانان در آن سامان قدرت  زيادى باز آرده بودند، زيرا به خوبى مى

، آه به استقامت و پايدارى و دور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دهند و پيامبر بزرگى را تشكيل مى
ها  چنين موقعيتى به آنانديشى و تدبير و قدرت و شجاعت معروف است، اگر در 

بپيوندد، بال و مصيبت بزرگى بر مشرآان به طور عموم و بر قريش به ويژه وارد 
 .خواهد شد

ها را احاطه آرده  اى براى مقابله با خطرى آه آن سران قريش براى يافتن راه چاره
 بدل بود، به سرعت در دارالندوه گردهمايى تشكيل دادند و در آن جا آراء گوناگونى رد و

هاى پيشنهادى اين بود آه پيامبر را با غل و زنجير به زندان افكنند  از جمله راه حل. شد
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اى آه پيشنهاد آشتن  ولى نظريه. يا او را به صحرا و بيابانى دور از مّكه تبعيد آنند
 و تقسيم مسئولّيت خون وى را بين قبايل ـ جهت ناتوان ساختن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
هاشم از خون خواهى آن حضرت ـ مطرح آرد با موافقت و پذيرش همه آنان روبر  بنى

، رسالت اسالمى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پنداشتند با آشتن رسول خدا زيرا مى; )٢٤٤(رو شد
 .را در خاستگاه آن نابود خواهندساخت

.  داد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وردگار دستور حرآت و هجرت به مدينه را به رسول خداپر
 با اشتياق غير قابل بيانى در انتظار چنين فرمانى به سر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

برد تا قدم به سرزمينى بنهد آه بتواند در آن، دولتى بر  اساس تقوا و تعاليم الهى  مى
 .ايد و جامعه شايسته انسانى تشكيل دهدايجاد نم

بر رسول » جبرئيل«پس از آن آه مشرآان نقشه خود را طراحى آردند، امين وحى 
هايى آه مشرآان بر ضد او چيده   نازل شد و وى را از توطئه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 :بودند، آگاه ساخت و اين آيه را برايش تالوت آرد

َك الَِّذيَن َآَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الّلُه َوالّلُه َوِإْذ َيْمُكُر ِب(

 )٢٤٥(;)َخْيُر اْلَماِآِريَن

ه خارج سازند، آشيدند تو را به زندان بيفكنند يا به قتل برسانند و يا از مّك هنگامى آه آافران نقشه مى

 .آرد و خدا بهترين چاره جويان است انديشيدند و خداوند نيز تدبير مى ها چاره مى آن

 يقين آامل داشت امدادهاى غيبى او را تأييد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با اين آه رسول خدا
گرداند، در حرآت خويش شتابزده عمل نكرد و بى انديشه  هايش را استوار مى و گام
 . برنداشت، بلكه با دورانديشى و تدبير و آامًال پنهانى به اداره امور پرداختقدمى

 

 پيمان برادرى پيش از هجرت

 براى نقطه آغازين حرآت به سوى تأسيس جامعه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
اسالمى يكپارچه، ميان مهاجران پيمان برادرى بست تابسان يك پيكر، در جهت مصلحت 

و اعتالى آلمه حق با يكديگر همكارى داشته باشند، زيرا مسلمانان با مشكالت و اسالم 
هايى بستگى  شدند آه پشت سر نهادن چنين دشوارى هاى فراوانى رو برو مى دشوارى

 .به باالترين مراتب همكارى و آمك يكديگر داشت
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رت مبارك خود،  براى برداشتن نخستين گام در مسير هج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 ميان مهاجران بر اساس پيوند ايمانى و الهى مبتنى بر حق و همدردى، پيمان

پيمانى آه به دور از هرگونه تمايالت نفسانى در روابط متقابل اثر ; برادرى ايجاد آرد
بين ابوبكر و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. بگذارد و به انسجام ويكپارچگى بينجامد

ه و زيد بن حارثه ، زبير و ابن مسعود، عبيدة بن حارث و بالل وميان عمر، حمز
 :فرمود)عليه السالم(به على...  و خود، پيمان برادرى برقرار آرد)عليه السالم(على

 آيا به برادرى من با خود خرسندى؟; »أما ترضى أن أآون أخاك«

 به وى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جا بود آه رسول خدا اين. آرى، خرسندم: عرض آرد
 :فرمود

 )٢٤٦(;»فأنت أخى فى الدنيا واآلخرة«

 .تو در دنيا و آخرت برادر من هستى
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 قسمت  چهارم

 

 

 بخش نخست

 بنياِن نخستيْن دولت اسالمى

 

 بخش دوم

 دفاع از موجوديت دولت نوپا

 

 بخش سوم

 قدرت نمايى شرك و پاسخ دندان شكن الهى

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 بنياِن نخستين دولت اسالمى

 

 هجرت به مدينه . ١

رسالت در مسير حرآت تكاملى خود و نبّوت در روند دستيابى به اهداف الهى مورد 

عناصرى آامال آرمان نظرش، ناگزير بايد از حمايت و پشتيبانى افرادى نيك سرشت، و 

خواه برخوردار باشد آه جان خود را وقف چنين آرمانى آرده باشند و در آنار 

گردد، همواره مهياى  هايى آه سبب مصونيت آنان از انحراف و آژى مى شايستگى

 .جانفشانى باشند

هايى   همان عنصر بى نظيرى بود آه چنين ويژگى)عليه السالم(طالب ابى بن على

 : به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( خداداشت، رسول

اند، از ناحيه پروردگار به من  قريش دست به نيرنگ زده و تصميم به آشتن من گرفته! اى على

وحى شده آه ديار قوم خود را ترك گويم، اآنون در بسترم بخواب و ُبرد َحضَرمى مرا رو انداز خود 

 ع حاصل نكند ،نظرت در اين باره چيست؟آن، تا بدين وسيله، دشمن از رفتن من اطال

 : عرضه داشت)عليه السالم(على

 ماند؟ آيا با خوابيدن من جان تو سالم مى! اى پيامبر خدا

صلى اهللا عليه وآله ( شادمان شد و از خبرى آه رسول خدا)عليه السالم(على. آرى: فرمود

 :رد و عرضه داشت باره سالمتى خويش به وى داده بود سجده شكر به جا آو در)وسلم

 )٢٤٧(.اى، انجام ده آارى را آه بدان مأموريت يافته! جانم فدايت

 نيمى از شب گذشته، با اعتماد بر لطف و عنايت الهى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
عليه (اش را احاطه آرده بودند، على با عبور از حلقه محاصره نيروهاى شرك، آه خانه

 . را ترك گفت و از خانه خود خارج گرديد)السالم
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ها به مشام  زمانى آه دشمنان خدا بامدادان با شمشيرهاى آخته آه بوى خون از آن
جوشيد، به فرماندهى خالد بن وليد به خانه پيامبر  رسيد و آينه از چهره شان مى مى

رخاست و مهاجمان وحشت هجوم آوردند، ناگاه على با شجاعتى فوق العاده از بسترش ب
زده عقب نشستند و به خوبى ديدند آه خداوند چگونه تالش آنان را نقش بر آب ساخت و 

 .در اينجا دشمنان چه ناآام و نوميد شده بودند.پيامبرش را نجات داد

يابى به  قريِش سرآش، براى باز گرداندن اعتبار از دست رفته خود جهت دست
به همين دليل، با اعزام . اى متوسل شد  به هر حيله)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(رسول خدا

صلى اهللا عليه (جاسوسان خويش، دشت و دمن را زير پا نهاد و براى آن آس آه رسول خدا

راهنماى ماهرى پيشاپيش .  را زنده يا آشته بياآورد، يكصد شتر جايزه تعيين آرد)وآله وسلم
را تا غار ثور، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرمجستجو گران در حرآت بود و جاى پاى رسول ا

آه حضرت به اتفاق ابو بكر در آن پنهان شده بودند، دنبال و سپس جاى پا را گم آرد و 
اند، يا به آسمان باال و يا به زمين  محمد و همراهش از اين محل دور نشده: اظهار داشت 

 .اند فرو رفته

بيرون بيا ! محمد: زدند شنيد آه صدا مى ابو بكر درون غار صداى قريشيان را مى
از اين رو، سخت وحشت زده شده . آرد ها را نزديك دِر غار مشاهده مى و پاهاى آن

 :فرمود  به او مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. بود

 ;)َالَتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا(

  مباشخدا با ماست بيمناك

قريشيان با مشاهده تار تنيده شده عنكبوت بر در غار و آشيانه آبوتر آه در آن تخم 
 . در غار پى نبردند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گذاشته بود، به وجود پيامبر اآرم 

 و هند بن أبى هاله پس از پى بردن به محل )عليه السالم(با فرا رسيدن شب، على
 در مورد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ديدار آردند و رسول خداحضور پيامبر، با آن حضرت 

; هاى  الزم را ارائه فرمود  سفارش)عليه السالم(عمل به تعهدات و اداى اماناتش به على
 دستور داد تا )عليه السالم(آمد و به امام على  زيرا پيامبر خدا امانتدار عرب به شمار مى

حيوان راهوارى خريدارى آند و به او بپيوندد و به آن حضرت  )٢٤٨(براى خود و فواطم
 :اطمينان داد و فرمود

                                                           
 جمع فاطمه . ٢٤٨



دشمنان از هم اآنون هيچ گونه تعّرضى در مورد تو انجام نخواهند داد تا نزد من آيى، بنابراين 

اماناتى آه از مردم نزد من است، در برابر ديدگان مردم به صاحبانشان برگردان، تو را به مراقبت 

 )٢٤٩(.دهم آنم و هر دوى شما را به خدا سپرده و در پناه او قرار مى  دخترم فاطمه سفارش مىاز

 پس از گذشت سه روز آه مطمئن شد آسى در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم نبّى
ار جستجوى او نيست، به سرعت رهسپار مدينه گرديد و با يارى خواستن از خدا و اميدو

 .به يارى او، تحمل هر گونه دشوارى را بر خود هموار ساخت

، آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسيد رفيق و همسفر رسول اآرم» قبا«زمانى آه به منطقه 
صلى اهللا عليه وآله (ولى پيامبرخدا.  حضرت را در ُقبا رها آرد و به تنهايى وارد مدينه شد

در انتظار رسيدن پسر عمويش چند روز در آنجا درنگ نمود و )وسلم
شهرى آه ; و فواطم به سر برد تا همگى وارد مدينه گردند)عليه السالم(طالب ابى بن على

 .براى ورود پيامبر غرق در شادى و سرور بود

هاى مسير و خطرهاى آن،   خسته و آوفته از دشوارى)عليه السالم(طالب ابى بن على
عليه (از راه رسيد، چراآه قريش پس از آگاهى يافتن از خروج فواطم توسط على

صلى اهللا عليه وآله (باورود اميرمؤمنان، رسول خدا. ها را تحت تعقيب قرار دادند آن)السالم

هايى آه متحمل شده بود، اشك از چشمانش  او را در آغوش آشيد و به خاطر رنج)وسلم
 )٢٥٠(.جارى شد

ها را   چند روز در ُقبا اقامت گزيد و در آغاز آار، بت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
و آن گاه مسجدى را بنا نهاد و روز جمعه از آن جا خارج شد و با فرارسيدن )٢٥١(شكست

ه نخستين نماز جمعه در اسالم نماز را اقامه فرمود آ) رانوناء(وقت نماز، در صحراى 
صلى اهللا عليه (اآرم هاى نو بر تن و سالح حمايل آرده به استقبال نبّى مسلمانان با لباس. بود

. آمده و مرآب او را احاطه آردند و هر آس خواستار حضور وى نزد خود بود)وآله وسلم
يره شده آنان به چهره مردى آه به او ايمان آورده و به او عشق مىورزيدند، خ

 )٢٥٢(.بودند

اش را  گذشت، مهار ناقه حضرت از مقابل خانه هر يك از مسلمانان آه مى
آن بزرگوار نيز با گشاده ; آردند در منزلشان فرود آيد گرفتند و از او درخواست مى مى

: داد و بى آنكه آسى را دلگيرسازد، مى فرمود سخ مىرويى و خوشحالى به آنان پا
                                                           

 .٢٣٧ / ١اعيان الشيعه .  ٢٤٩
 .١٠٦ / ٢ر آامل ابن اثي.  ٢٥٠
 .١٧٧ ـ ١٧٦ / ٤البدء والتاريخ .  ٢٥١
 . ربيع األول به مدينه رسيد١٢در ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر.  ٢٥٢



سرانجام ناقه در قطعه زمينى مربوط به دو آودك . »مسير ناقه را باز آنيد، زيرا مأموريت دارد«
همسر ابو اّيوب به . يتيم از بنى نّجار مقابل خانه ابو اّيوب انصارى، زانو به زمين زد

 تا زمانى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خداسرعت بار سفر حضرت را به خانه خود برد و
 )٢٥٣(.ها سكونت ُگزيد آه بناى مسجد َنَبوى و خانه خود را به پايان رساند، در خانه آن

تغيير داد و هجرت آن )٢٥٤()َطْيبه( نام يثرب را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 )٢٥٥(.بزرگوار به اين شهر، مبدأ تاريخ اسالم به شمار آمد

 

 بناى مسجد . ٢

با .  مسلمانان را از دايره تربيت فردى فراتر ُبرد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ه در جهت تشكيل دولتى آه قوانين الهى و آيين باگذشت اسالم رسيدن آن حضرت به مدين

بر آن حاآم باشد، به برنامه ريزى پرداخت تا از اين راه به ايجاد تمدنى اسالمى همت 
 .گمارد و پس از آن، بشرّيت را  شامل گردد

اى حاآم بر ارتباطات جامعه جزيرة العرب يكى از مهمترين موانع  وجود نظام قبيله
شد، چنان آه براى بهبود ضعف مسلمانان نيز ناگزير  دولت اسالمى تلقى مىتأسيس 

اى اساسى انديشيد و در اين راستا بناى مسجد نقطه آغازى محسوب  بايست چاره مى
هاى متعدد و مرآز و پايگاهى براى قدرت مرآزى  شد تا محلى براى مسئوليت مى

ن زير بناى آن مشخص شد و بدين سان، زمي. جهت اداره امور دولت به شمار آيد
مسلمانان با تالش و شور و اشتياق به طور جّدى دست به آار بناى مسجد و تهيه مصالح 

 به عنوان الگو و سمبل و آانون )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. و لوازم آن گرديدند
داشت و خود در آوردن سنگ و خشت، شرآت  نيرو، مسلمانان را به آار وا مى

يك بار در حالى آه سنگى برداشته، آن را به شكم خود چسبانده بود با ُاسيد بن . نمود مى
اجازه دهيد من اين سنگ را بياورم، حضرت از : وى عرض آرد. حضير روبرو شد

 .برو سنگى ديگر ببر: دادن آن خوددارى آرد و فرمود

اى  اش آه ساختمان پر هزينه  و خانواده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بناى خانه رسول گرامى
. ها بسيار ساده بود هاى آن بزرگواران نيز مانند زندگى آن خانه. نبود، نيز به پايان رسيد

                                                           
 . مراجعه شود٤٩٤ / ١به سيره نبوى .  ٢٥٣
 .٨٥ / ٢ و تاج العروس ٢٨٣مقدمه ابن خلدون .  ٢٥٤
 .٤٩٦ / ١سيره نبوى ; ١١٢ / ١٩بحار األنوار .  ٢٥٥



 مستمندانى را آه جايى براى سكونت نداشتند نيز فراموش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
 )٢٥٦(.نكرد و در آنار مسجد براى آنان مكانى تدارك ديد

بدين ترتيب، اين مسجد در زندگى عبادى و امور حياتى مسلمانان در ساختن فرد و 
 .جامعه به پايگاهى فّعال، تبديل شد

 

 پيمان برادرى ميان مهاجر و انصار . ٣

طالن بر برخى  براى ايجاد دولتى جديد و آشيدن خط ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
هاى  اى، بى آن آه به آن قبيله برخوردى داشته باشد، گام از آداب و رسوِم نظام قبيله

حضرت مهر و محبت متقابل و گرمِى ايمان مسلمانان را غنيمت شمرد . ديگرى برداشت
و اساس رابطه بين افراد را ارتباط در عقيده و دين قرار داد و از پيوندهاى خونى و 

 :اى، فراتر رفت و فرمود بيلههاى ق تعّصب

 .در راه دين خدا، هر دو تن با يكديگر برادر شويد

 : را گرفت و فرمود)عليه السالم(طالب ابى بن و آن گاه دست على

 )٢٥٧(;»هذا أخى«

 است  اين فرد، برادر من

 وى شرآت هر يك از انصار دست برادر مهاجر خود را گرفته و در امور زندگى با
اى خونين از تاريخ خود را در هم پيچيد، چرا آه اين  جست و بدين ترتيب، مدينه صفحه

شهر هر روز شاهد نزاع و درگيرى تلخى ميان أوس و خزرج بود آه يهوديان با آينه 
دوران جديدى از حيات مترقى . هاى خود آتش بيار آن معرآه بودند توزى و دسيسه

 با اين برادرى، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا زيرا رسول. ه شدانسانى به روى جهان گشود
 .بذر ماندگارِى امت و تحرك ايمانى آن را نشاند

 

 ابعاد و نتايج پيمان برادرى

 ُبعد اقتصادى

ها به حالت نخست  تأمين زندگى مهاجران و باز گرداندن وضعّيت اقتصادى آن . ١
 .براى ادامه زندگى طبيعى آنان

 .هاى طبقاتى در تالش براى ريشه آن آردن فقر و تنگدستى ن بردن فاصلهاز بي . ٢

                                                           
 .١/٤٩٦نبوى سيره; ١٩/١١٣بحاراألنوار. ٢٥٦
 .٥٠٤ / ١سيره نبوى .  ٢٥٧



تالش در جهت استقالل اقتصادى به دور از هرگونه جمع ثروِت غير مشروع و  . ٣
 .قطع دست ربا خواراِن يهود

هاى اقتصادى، آشاورزى با فّعال آردن چرخ حرآت تجارى و  اجراى طرح . ٤
هاى مشترك مهاجران و انصار و استفاده از انديشه و  ىبازرگانى از خالل بسيج تواناي

هاى آنان و بهرهورى از تمام منابع موجود  ها و انسجام و يكپارچه ساختن تالش فكر آن
 .در مدينه

 

 

 

 

 ُبعد اجتماعى

جاى هاى مزمن اجتماعى حاآم بر جامعه و آثار به  ريشه آن ساختن بيمارى . ١
اى و رواج روح دوستى و محبت و الفت ميان مسلمانان، براى  مانده از هياهوى قبيله

ها و  ها بر ضد اسالم بهره نگيرند و افزايش تالش هايى آه توطئه گران از آن بستن راه
 .نيروهاى انسانى جهت خدمت به اسالم در مراحل بعدى

هاى اسالم  ختن نظام و ارزشاى و جايگزين سا آشيدن خط بطالن بر نظام قبيله . ٢
 .به جاى آن در برخوردهاى متقابل روزمّره

ايجاد آمادگى معنوى و پرورش روح جانفشانى و گذشت در مسلمانان براى  . ٣
گشودن تمام نقاط آليدى جهان، جهت گسترش اسالم، چراآه چنين حرآتى، نرمى فوق 

 .طلبد هاى وااليى را در مبّلغ مسلمان مى العاده و ارزش

 

 ُبعد سياسى

هاى  تشكيل ساختارى منسجم از مسلمانان آه حتى در شرايط وجود فعاليت گروه . ١
هاى آنان، بتوانند بسان يك فرد، به دستورات  مخالف گوناگون و تداوم دسيسه آارى

 . و رسالت وى پاسخ مثبت دهند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

و ابزار و وسايل پايدارى  و مقاومت و تجربه هاى سامان يافته  تبادل تجربه . ٢
زيرا انصار از تجربه ; هاى فعالّيت در جامعه مهاجران و انصار ايمانى و ايجاد راه

 .بودند هاى آنان را متحمل نشده مهاجران برخوردار نبودند و رنج و دشوارى

 



 .آن رىاى از مراحل ايجاد دولت و ساختار ادا تربيت افراد، به عنوان مرحله . ٣

ايجاد احساس قدرت در ميان مسلمانان جهت دفاع از خود طبق موازين اسالم،  . ٤
 .اى و نژادى به دور از تعّصبات قبيله

 

 پيمان نامه مدينه . ٤

 براى اين آه مسلمانان را از حالت نزاع و آشمكش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 اسالم سوق دهد، ناگزير بود فضايى از و مقاومت، به مرحله سازندگى و اجراى آيين

امنّيت و آرامش ـ هر چند نسبى ـ فراهم آورد، چرا آه وجود نزاع و درگيرى ميان انبوه 
 .انداخت مردم، انتشار رسالت الهى را به تأخير مى

نيروهاى رقيب مسلمانان در مدينه، حضورى جدى داشتند و يهوديان با قدرت 
معروف، افزون بر امكانات و جمعيت قابل توجه خود، اقتصادى و آينه توزى سياسى 
هر . آمدند دادند و مشرآان نيز، قدرت ديگرى به شمار مى نيروى بزرگى را تشكيل مى

 و حضور مهاجران، نقش آنان آمرنگ شده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(چند با آمدن پيامبراآرم
 با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراز اين رو، . بود، ولى به طور آامل از بين نرفته بود

صلى (با اين همه رسول خدا . اى گشاده و برخوردى مناسب با آنان رو به رو گرديد چهره

 .داشت بايد حضور منافقان را نيز تحت آنترل مى)اهللا عليه وآله وسلم

قريش و ديگر قبايل مشرِك خارج از مدينه، براى نظام اسالمى نوپا، تهديدى جّدى به 
 بايد براى رويارويى و دفع خطر آنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آمدند و رسول خدا مار مىش

 .آرد خود را آماده مى

اش در رفتار   و توان سياسى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين جا بود آه عظمت رسول اآرم
ان هاى متعدد جلوه گر شد و نسبت به ديگران از خود ُحسن نّيت خالصانه نش با قدرت

داد و همه را به صلح وصفا و امنيت فرا خواند و براى ايجاد دولتى آه محور آن را نبّى 
 تشكيل دهد و همه مردم بتوانند از حقوق انسانى خود در آن به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

طور مساوى برخوردار باشند، ميان مسلمانان و يهود پيمان صلح و هميارى برقرار 
 .نمود

اين پيمان نامه در راستاى ايجاد دولتى اسالمى ومتمدن در جامعه : ن گفتتوا مى
اى عربى و  شد آه به سمت جامعه مدينه، به عنوان نخستين طرح قانون اساسى تلقى مى

 .اى انسانى جهانى جهت پذيرش نظام نو اسالمى در حرآت بود پس از آن جامعه

 :ترين مواد آن پيمان نامه، بدين قرار است مهم



موجوديت جامعه مسلمانان اعالم شود و فرد مسلمان مقتدرانه پيوند خود را با  . ١
 .اين جامعه آشكار آند

اى با افزودن بر نقش و اختيارات آن در جهت آاستن از  ابقاى نظام قبيله . ٢
هاى اجتماعى و نيز يارى  ها در برخى فعالّيت هاى دولت آه با شرآت دادن آن مسؤلّيت

 .نمود اى از مشكالت جلوه مى ن در حل پارهجستن از آنا

تأآيد بر آزادى عقيده، به اين شكل آه به يهوديان اجازه داده شود بر آيين خود  . ٣
باقى بمانند و امور مربوط به خود را انجام دهند و شهروندان دولت جديد اسالمى به 

 .شمار آيند

پايگاهى َامن   آه اين شهراى هاى امنّيت در شهر مدينه، به گونه تحكيم پايه . ٤
 .شناخته شود و قتل و آشتار در آن روا نباشد

برقرارى حاآمّيت دولت و نظام اسالمى و برگشت دادن هرگونه تصميم براى  . ٥
صلى اهللا عليه وآله (حل خصومت به رهبرى اسالمى، آه در وجود مقدس رسول اآرم

 .تبلور داشت)وسلم

جايى آه مسلمانان و يهوديان در يك نظام گسترش دايره جامعه سياسى به  . ٦
 .سياسى با يكديگر همزيستى داشته باشند و از آن دفاع نمايند

تشويق بر گسترش روح همكارى ميان افراد جامعه مسلمان براى گذر  . ٧
 . گيرد  هايى آه پيش روى آنان قرار مى ازبحران

 

 نقش نفاق در آغاز استقرار پيامبر در مدينه  . ٥

 به ايجاد جامعه اسالمى توجه خاصى مبذول داشت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
ها به مدينه، هجرت  ها و سوق آن از همين رهگذر براى تمرآز آليه نيروها و توانايى

 .را بر همه مسلمانان، جز در مواردى آه عذرى موجه در ميان باشد، واجب ساخت

مند بود، از سويى  ه از امنّيت و آرامش مناسبى بهرهدر اين دوران جديد، شهر مدين
 را پذيرا نشدند، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين قضيه براى ساير قوايى آه در آغاز دعوت پيامبر

ها  گر طرفى بودند آه تا ديروز اعتقادات آن ها نظاره زيرا اين قدرت. نگران آننده بود
ه نظامى تبديل شده بود آه انسان را به سمت داد ولى امروز ب را مورد تهديد قرار مى
آمد آه هيچ  بخشيد و چنان قدرِت رو به رشدى به شمار مى فضايل انسانى ارتقاء مى

داشت و در اين راستا تعداد انبوهى از  چيزآن را از گسترش رسالت خود، باز نمى



 يا ايجاد پيمان مردم، به اسالم گرويده و بخشى از آنان براى فاصله گرفتن از اين نظام و
 .پرداختند همبستگى با آن، به برنامه ريزى مى

هاى   حرآت نفاق انگيزان و تالش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از سويى ديگر پيامبراآرم
توزانه يهود را، آه با ايجاد شكاف و تفرقه افكنى ميان صفوف مسلمانان، سعى در  آينه

 .امًال زير نظر داشتمتالشى آردن نظام نو پاى اسالمى داشتند، آ

و نظامى اجتماعى و )٢٥٨(هاى مدينه راه يافت ديرى نپاييد آه آيين اسالم به همه خانه
 .هماهنگ گرديد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فراگير، تحت حاآمّيت اسالم و رهبرى رسول اآرم

. در اين برهه، احكام زآات و روزه و اقامه حدود و نيز اذان و اقامه نماز تشريع شد
شخصى را براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسيد، رسول خدا پيشتر هرگاه وقت نماز فرا مى
هاى اذان را به  وحى الهى آه نازل گرديد و جمله. اعالن نماز مهّيا آرده بود

 آموخت، حضرت  بالل را خواست و چگونگى اذان را به )آله وسلمصلى اهللا عليه و(پيامبراآرم
 )٢٥٩(.او ياد داد

 

 تغيير قبله . ٦

 در دوران حضور خود در مّكه به سمت بيت المقدس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
سپس خداوند به او ; ود را تغيير ندادپس از هجرت نيز تا هفده ماه قبله خ. گزارد نماز مى

 .فرمان داد تا به سمت آعبه نماز بگزارد

 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يهوديان در دشمنى خود با دين اسالم و تمسخر رسول اآرم
اى آه بر مسلمانان از اين  رسالت آن حضرت، تمام تالش خود را به آار بردند به گونه

فروختند و اين وضعّيت رسول  آنند، فخر مى وى مىجهت آه از قبله يهوديان پير
ساخت و در انتظار نزول وحى الهى در مورد   را اندوهگين مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

آن بزرگوار شبى از خانه خارج شد و نگاهى طوالنى به . برد تغيير قبله به سر مى
سالم دو  هر، در مسجد بنىروز بعد با فرارسيدن وقت نماز ظ. هاى آسمان انداخت آرانه

رآعت از نماز ظهر را خوانده بود آه جبرئيل با گرفتن بازوى حضرت روى او را به 
 :آرد سمت آعبه برگرداند و اين آيه شريفه را بر او نازل

                                                           
 .٥٠٠ / ١سيره نبوى .  ٢٥٨
 .٢١٥ / ١تهذيب االحكام ; ٨٣ / ١آافى .  ٢٥٩



َر اْلَمْسِجِد َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّماِء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْط(

 ;)٢٦٠(;)اْلَحَراِم

آنيم، اآنون تو را به  مشاهده مى) براى تعيين قبله نهايى(هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان  نگاه

گردانيم، پس روى خود را به سوى مسجدالحرام  اى آه از آن خرسند باشى باز مى سوى قبله

 . برگردان

شد آه تا چه پايه از  نزله آزمونى براى مسلمانان تلقى مىرخداد تغيير قبله به م
آنند و تسليم دستورات آن حضرتند، همچنين  اطاعت مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

نوعى هماوردطلبى در برابر عناد  و تمسخر يهوديان و پاسخى براى مكر و حيله آنان به 
ديد شخصّيت انسان مسلمان، محسوب آمد، چنان آه آه نقطه آغاز ساختار ج شمار مى

 )٢٦١(.گشت مى

 

 آغاز درگيرى نظامى . ٧

در چنين . شد تنها چيزى آه بر مردم حاآمّيت داشت، در زور و قدرت خالصه مى
دست و مسلمانان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(شرايطى و پس از آرامش نسبى مدينه، رسول اآرم
هاى صاحب نفوذ جزيرة العرب بلكه  به فعالّيت زدند تا بدين وسيله در برابر قدرت

 بر گسترش رسالت اسالمى و ايجاد تمدنى بر اساس -نظير روم و فارس -خارج از آن 
تعاليم و دستورات الهى تاآيد و پافشارى نمايند چرا آه مسلمانان از ابزارهايى 

آنان انديشمندانى معتقد و حق طلبان ; اى نداشتند ن بهرهبرخوردار بودند آه ديگران از آ
و عدالت خواهانى بودند آه پايه گذار صلح و امنيت و درعين حال مردان شمشير و نبرد 

 .بودند

دانست آه قريش و آسانى آه با حضرت سِر   مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
نابودى مسلمانان دست به تالش ستيز دارند، هر چند پس از مدتى آوتاه، در جهت 

خواهند زد، از اين رو، در بيعت عقبه دوم براى جنگ و نبرد از انصار درخواست 
يارى نمود زيرا قريش افزون بر ادامه ستم و تجاوز خود، پيامبر و مسلمانان را به قصد 

هايشان را  را مصادره و خانه نابودى تحت تعقيب قرار دادند و در مّكه امالك آنان
 .غارت آردند

                                                           
 .١٤٤ آيه /بقره.  ٢٦٠
 .٤١٣ / ١مجمع البيان .  ٢٦١



 و مسلمانان ـ به ويژه مهاجران ـ مايل بودند آه قريشيان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 .اى آه درآن بودند بپرهيزند دلخواهانه به اسالم بگروند يا حداقل از پيمودن بى راهه

رّيه زد، َس» َسرّيه« دست به اعزام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از اين جا بود آه رسول اآرم
شد آه براى اعالن موجوديت خود و  هاى آوچكى از جنگ جويان گفته مى به مجموعه

ها توجه  شدند و اگر به تدارآات ناچيز و تعداد اندك آن تسليم ناپذيرى، وارد عمل مى
بودند و هيچ يك از قبايل  رفتند و اغلب از مهاجران آنيم، از شصت تن فراتر نمى
بيعت آرده بودند، در جمع )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ى با پيامبرانصار آه براى جنگ و همكار

توان دريافت آه اين مجموعه، داوطلب جنگ  از اين رو مى. خورد آنان بچشم نمى
هاى اقتصادى  بر قريش، آنان را  اى بود آه با وارد آردن ضربه نبوده، بلكه وسيله

 تا با گوش شنوا و قلبى گشاده نداى حق را لبيك گفته و يا با )٢٦٢(تحت فشار قراردهد
مسلمانان ترك مخاصمه آرده و متعّرض آنان نشوند و بدين سان، اسالم در نواحى ديگر 
 منتشر گردد و در همين

بايست يهود و منافقان را از قدرت اسالم و شكوه و جالل مسلمانان آگاه  زمان مى
 .ساخت

نخستين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين ترتيب، هفت ماه پس از هجرت مبارك رسول خدا
وارد عمل شد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سرّيه به تعداد سى تن به فرماندهى حمزه عموى پيامبر

ّيه ديگرى به فرماندهى عبيدة بن حارث و سّومين سرّيه به فرماندهى و پس از آن سر
 .سعد بن ابى وقاص اعزام شدند

 در ماه صفر سال دوم هجرت در رأس گروهى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
هاى قريش، از مدينه خارج شد، ولى در مسير  يارانش براى ضربه زدن به آاروان

هيچ گونه درگيرى بين دو طرف به وجود نيامد »  بواط«و » ابواء«حرآت آنان به سمت 
گشت با قبيله مدلج و هم پيماناِن آنان از قبيله » ذوالعشيره«و زمانى آه حضرت رهسپار 

 .ضمره، رفتارى پر مهر و ماليم داشت

آن گاه آه آرزبن جابر فهرى براى غارت احشاِم مردم به اطراف مدينه حمله برد، 
 براى باز يافتن فرصت از دست رفته، در تعقيب تجاوزگر )لى اهللا عليه وآله وسلمص(رسول خدا

 )٢٦٣(.از مدينه خارج شد و زيد بن حارثه را بر مدينه گمارد

                                                           
ها، در مسير بين مّكه و شام  داد و راه آمد و شد آاروان ت و بازرگانى تشكيل مىزيرا منبع مالى قريش را تجار.  ٢٦٢

 .پذيرفت و يمن، انجام مى
 .١٢ ـ ١١ / ١مغازى ; ٥٩٨ / ١سيره نبوى .  ٢٦٣



 تحّرك نظامى خود را به جاى تعّصب و انتقام، با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اسالم 
هوم جهاد و از خود گذشتگى در راه دين، آغاز آرد و تمام مقررات مربوط به صلح و مف

 .هاى حرام را رعايت نمود قراردادها و حرمت ماه

 

 

 



 

 

 

 بخش  دوم

 دفاع از موجوديت دولت نوپا

 

 غزوه بدر بزرگ. ١

هاى شرك  با صدور فرمان جنگ از سوى خداوند، رسالت اسالمى در نبرد با قدرت
مهاجران براى بازگرداندن حقوق از دست رفته قبلى .هى وارد مرحله جديدى شدو گمرا

خود، تمايلى جّدى در دلشان راه يافت زيرا قريش تنها به جرم اين آه مسلمانان به خداى 
 .ها را به يغما برده بودند يگانه ايمان آورده بودند، حقوق آن

ن قريش را، آه در مسير رفتن به شام  حرآت آاروا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
در غزوه ذات العشيره از چنگ او گريخته بود، زير نظر داشت و با ساز و برگى اندك 

اى آه آاالهاى بازرگانى هنگفتى براى  و افرادى انگشت شمار به اميد برخورد با قافله
جام پذيرفت حرآت پيامبر آشكارا ان. اغلب مردم مّكه با خود داشت، از شهر بيرون رفت

و خبر آن به مّكه و ابوسفيان، امير آاروان رسيد و او به سمت ديگرى تغيير مسير داده 
 ...بود تا مسلمانان به او برنخورند

قريشيان در پى دست يابى به اموال خود با ترس و دلهره در حالى آه آتش آينه و 
 شدند، با اين آه آشيد، از شهر خارج حسد نسبت به مسلمانان در وجودشان زبانه مى

ها با تدبير و دور انديشى، خروج ازمّكه و رويارويى با مسلمانان را  اى از سران آن عده
 .به ويژه پس از آن آه خبر نجات آاروان بازرگانى را شنيدند، به مصلحت ندانسته بودند

قريش با سپاهى نزديك به هزار تن  و با ساز و برگى فراوان، با تكبر و خودبينى و 
غرور از جايگاه خود ميان اعراب، به اتفاق جمع ديگرى آه به يارى آنان شتافته بودند م

از مّكه خارج و بر رويارويى با مسلمانان پافشارى نشان داده و يا قصد داشتند خود را 
داراى پشتيبان جلوه دهند تا بار ديگر مورد تعّرض مسلمانان قرار نگيرند و آن گونه آه 

قريش از آن زمان آه به : ام نخستين رويارويى با قريش عنوان آرددر هنگ) ابو بكر(
 )٢٦٤(.عّزت دست يافت، به خوارى و ذلت نيفتاد

                                                           
 .٢١٧ / ١٩بحار األنوار ; ١٦٠ / ٢سيره حلبى ; ٤٨ / ١مغازى واقدى .  ٢٦٤



نبرد فرود آمد و صفوف خود را براى ) هاى بدر چاه(سپاه قريش در نزديكى 
 تن قبل از آنان بدان منطقه رسيده بودند و خداى ٣١٣آراست، ولى مسلمانان با تعداد 

و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش متعال مقدمات و علل و اسباب پيروزى را براى رسول گرامى
رسيدن به محل نبرد را برايشان آسان نموده و آنان را امنّيت و ; مسلمانان مهّيا ساخته بود

 )٢٦٥(.بود و وعده ظفر بر دشمنانشان و پيروزى آيين حق را داده بود بخشيدهآرامش 

با اين آه مسلمانان انتظار خروج قريش از مّكه و رويارويى با خود را نداشتند، ولى 
صلى اهللا (اآرم ها گريخت و آار به جنگ انجاميد، نبّى پس از آن آه آاروان از دست آن

 خواست از تصميم مهاجران و انصار آگاه شود و آنان را بيازمايد لذا به پا )سلمعليه وآله و
 .در اين باره اظهار نظر آنيد! مردم: خاست و فرمود

اى سخن گفت آه حاآى از ترس و  به پا خاست و به گونه) عمر(يكى از مهاجران 
اى : داشتسپس مقداد بن عمرو از جا برخاست و عرضه . بيم رويارويى با دشمن بود

به خدا . هر گونه شما تصميم بگيرى براى انجام فرمان الهى با تو هستيم! رسول خدا
اسرائيل با پيامبرشان سخن گفتند، با شما سخن نخواهيم گفت،  ما آن گونه آه بنى! سوگند

 »...نشينيم جا مى تو و خدايت برويد و نبرد آنيد و ما اين«: ها در برابر موسى اظهار داشتند آن

اآنون شما و خدايت برويد و ما در آنار شما مبارزه خواهيم ! ولى اى رسول خدا
ببرى، با )٢٦٦(»برك الغماد«اگر ما را به ! سوگند به آن آه تو را به حق برانگيخت. آرد

 .تو خواهيم آمد

نيك سخن گفتى و سپس سخن خود را تكرار :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 ».در اين باره اظهار نظر آنيد«: آرد و فرمود

 از تكرار سخن خود پى بردن به ديدگاه انصار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هدف رسول اآرم 
بود، زيرا آنان قبل از هجرت  جهت دفاع و حراست از او با جان و مال خود، در عقبه 

 . بسته بودندبا وى پيمان

من به نمايندگى انصار عرضه : از اين رو سعد بن معاذ به پا خاست و عرضه داشت
: گويى منظور شما ماييم؟ حضرت فرمود! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: دارم مى
ما به حضرتت ايمان آورديم و شما را تصديق نموديم و گواهى :سعد عرض آرد . آرى

اى، حق است و بر اطاعت و فرمانبردارى از شما   آورده]ز نزد خداا[داديم آن چه را 
سوگند به آن . عهد و پيمان بستيم، اآنون هر گونه تصميم بگيرى، اطاعت خواهيم آرد

                                                           
 .١٦ ـ ٧  /انفال.  ٢٦٥
 .اى است در آن سوى مّكه از سمت دريا برك الغماد، منطقه.  ٢٦٦



شوى تا آخرين ) درياى سرخ(آس آه شما را به حق برانگيخته است، اگر وارد اين دريا 
دا با دشمن رو به رو گرديم ترسى به خود نفر همراه با شما وارد آن خواهيم شد و اگر فر

جنگيم، شايد  راه نخواهيم داد به هنگام نبرد اهل پايدارى و استقامتيم و صادقانه مى
خداوند بخشى از جانفشانى ما را براى شما نمودار سازد تا ديدگانتان به واسطه آن 

 .روشن گردد

 : د فرمو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين جا بود آه رسول خدا

برو خواهيد شد،  با توفيق الهى حرآت آنيد، زيرا خداوند به من وعده فرموده با يكى از دو گروه رو

 .نگرم گويى قتلگاه قريش را مى! به خدا سوگند

پس از مهيا شدن تدارآات مورد نياز و انتخاب منطقه مناسب و تدارآات آب، لوازم 
 در هر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ارسول خد. ضرورى جهت رويارويى با دشمن آماده شد

داشت و از خداوند درخواست  يافت دست به دعا برمى اى آه حضور مى منطقه
رهبر بزرگ مسلمانان، همواره نيروى جوشانى بود آه در دل .نمود پيروزى مى

آفريد  ها شور و هيجان مى انگيخت و در آن رزمندگان صبر و شكيبايى و آرامش بر مى
  )٢٦٧(.ساخت آگاه مى غيبىهاى  و از آمك

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسلمانان، با حلقه زدن پيرامون وجود مقدس پيامبر
انگيزترين جلوه آمادگى براى جانفشانى در راه عقيده و آرمان را به نمايش  شگفت

ه آنان بگردد، طرح گذاشتند و در اين انديشه بودند آه اگر دايره جنگ به شكل غير دلخوا
صلى اهللا (بدين سان، جايگاهى به عنوان مّقرفرماندهى رسول اآرم. جايگزينى ارائه دهند

 تدارك ديدند تا حضرت از آن جا بر ميدان آارزار نظارت داشته باشد، سپس )عليه وآله وسلم
گروه اطالعات عمليات براى پى بردن به وضعّيت قريش، راهى منطقه شد و اطالعات 

 ٩٥٠و حضرت تعداد دشمنان را بين . نهاد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مى را در اختيار پيامبرمه
 .)٢٦٨(تا هزار تن جنگجو تخمين زد

 صفوف مسلمانان را براى جنگ آراست و پرچم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 سپرد و از آن جا آه از نبرد با قريش )عليه السالم(طالب ابى بن بزرگ را به دست على

ميان صفوف . ناخرسند بود با اعزام پيكى نزد آنان از قريش خواست به مكه بازگردند
 .)٢٦٩(برخى خواهان صلح و بعضى بر جنگ پافشارى داشتند; مشرآان اختالف ايجاد شد

                                                           
 .٤٩ ـ ٤٨ / ١مغازى .  ٢٦٧
 . مراجعه شود٥٠ / ١به مغازى .  ٢٦٨
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 فرمان داد مسلمانان آغازگر جنگ نباشند و خود ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پيامبراآرم
 : پاخاست و به پيشگاه خدا دعا آرد و عرضه داشت به

 .اگر اين گروه امروز آشته شوند، از اين پس روى زمين آسى تو را پرستش نخواهد آرد! خدايا

ادرش شيبه و هاى قديم رسم بوده، عتبة بن ربيعه و بر همان گونه آه در تمام جنگ
پسرش وليد از سپاه دشمن به ميدان آمده، هماوردانى نظيرخود طلبيدند تا با آنان پيكار 

 به عبيدة بن حارث و حمزة بن عبد المطلب و على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم. نمايند
 :بن ابى طالب فرمود

ن براى آن برانگيخته شده، مبارزه نماييد، به پا خيزيد به حقى آه خود داريد و پيامبرتا! اى بنى هاشم

 )٢٧٠(.سازد زيرا قريش باطل خود را يدك آشيده تا نور خدا را خاموش

جنگاوران قريش در ميدان آارزار آشته شدند و دو سپاه به يكديگر درآويختند و 
آرد، آن گاه مشتى از  مى در دل مسلمانان شور و هيجان ايجاد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

همه سپاه . »روى شما دگرگون باد«: شن برگرفت و به سوى قريش پرتاب آرد و فرمود
 .دشمن به ماليدن چشم خود مشغول گرديدند و بدين سان قريش با شكست روبرو شد

صلى اهللا عليه وآله (هاى مشرآان را به چاه انداختند، رسول خدا پس از آن آه اجساد آشته

 :ها را با اسم نام برد و فرمود ر سر چاه بدر ايستاد و آشتهب)وسلم

آيا آن چه را خدايتان به شما وعده داده بود، مطابق با واقع يافتيد؟ من آن چه را خدايم به من وعده 

 .داده بود، مطابق با واقع يافتم

سازى؟  شما ُمردگان را مخاطب مى! اى رسول خدا«: مسلمانان عرضه داشتند
 :فرمود

 )٢٧١(.شنوند ولى قادر به پاسخ گفتن نيستند نان نيز همانند شما مىآ

 

 نتيجه نبرد

مشرآان با خوارى و ذلتى فراگير و با بر . جنگ بدر نتايج بزرگى را در پى داشت
و ... گريختندهاى فراوان، به سمت مّكه  جاى نهادن هفتاد آشته و هفتاد اسير و غنيمت

هاى اختالف پديدار  ميان صفوف مسلمانان پيروزمند، بر سر چگونگى تقسيم غنايم نشانه
دستور جمع آورى غنايم را صادر فرمود تا در آينده، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم نبّى.شد

فرمان الهى در سوره انفال در مورد تقسيم . ها تصميم بگيرد آن درباره چگونگى تقسيم
                                                           

 .٦٨ / ١مغازى .  ٢٧٠
 .٦٣٨ / ١سيره نبوى ; ١٧١ / ١اعالم الورى .  ٢٧١



 غنايم را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ايم و تشريع احكام خمس نازل گرديد و رسول خداغن
 )٢٧٢(.طور مساوى ميان رزمندگان تقسيم آرد

هر اسيرى آه به ده :  در مورد اسيران جنگى اعالن داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
. آودآان مسلمان خواندن و نوشتن بياموزد فديه آزادى او به شمار خواهد آمدتن از 

حضرت با اين آار عفو و گذشت اسالمى را ارائه داد و بدين وسيله فرا گرفتن علم و 
دانش را تشويق آرد و تربيت انسان متمدن را به منّصه ظهور گذاشت و فديه ساير 

اين تصميم شامل ابوالعاص، شوهر زينب اسيران را چهار هزار درهم مقّرر آرد و 
گونه  هيچ) مشرآان(نيز شد، بين او و ديگران )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دختر رسول خدا
 .امتيازى قايل نشد

زمانى آه زينب گردنبند خود را به عنوان فديه آزادى شوهر، نزد پيامبر فرستاد، آن 
رد و گريست و سپس متوجه حضرت با ديدن گردنبند، همسرش خديجه را به ياد آو

 :مسلمانان شد و فرمود

 . اگر صالح بدانيد آه اسير او را آزاد و گردنبندش را به او باز گردانيد، اين آار را انجام دهيد

ابوالعاص به سرعت . چقدر ساده بود درخواستى آه پيامبر رحمت از مسلمانان نمود
وعده داده بود به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به مّكه رفت تا زينب را همان گونه آه به رسول خدا

هاى يهود و منافقان از  نويد پيروزى و فتح بزرگ به مدينه رسيد و دل. مدينه باز گرداند
هاى دروغين بپراآنند،  ل تالش آردند شايعهاترس و بيم به لرزه افتاد و درهمين ح

د، براى استقبال از گنجيدن مسلمانان در حالى آه از شادى و سرور در پوست خود نمى
 .پيامبر و رهبر پيروزمند خويش از شهر خارج شدند

مصيبتى جانكاه بر مردم مّكه وارد شد و حزن و اندوه بر فضاى آن سايه افكند و 
هاى مّكه و اطراف آن را  مشرآان از شدت اين ضربه، مات و مبهوت شده بودند و خانه

 .حزن و اندوه فرا گرفت

احت بيانگر اين جنگ سرنوشت ساز بوده و رخدادهاى آن آيات قرآن آريم به صر
است، در اين جنگ ، امدادهاى الهى بر مسلمانانى آه خالصانه، در راه  را تشريح آرده

 )٢٧٣(.فشانى آردند، پديدار گشت خدا و گسترش رسالتش، جان

 در اين نبرد بزرگ با آشتن وليد بن ُعتبه و )عليه السالم(طالب ابى بن در حقيقت على
يارى رساندن به عمويش حمزه و عبيدة بن حارث در به هالآت رساندن شيبه و عتبه، 
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به گفته شيخ مفيد در روز بدر عالوه بر آسانى آه . اى انجام داد دالورى و دفاع جانانه
د، تعداد سى و شش تن از مشرآان به دست ها سهيم بو در آشتن آن)عليه السالم(على

هاى مشرآان در  بيشتر آشته: گويد  ابن اسحاق مى)٢٧٤(.شخص اميرمؤمنان آشته شدند
 )٢٧٥(. به هالآت رسيده بودند)عليه السالم(روز بدر توسط على

ز شام به سمت عراق اين شكست، قريش را به تغيير مسير آاروان بازرگانى خود ا
نظام قدرتمندى آه براى مسلمانان  به وجود آمد، آثار خود را بر ساختار جامعه . واداشت

اين آثار به تدريج پديدار شد و قريش رفته رفته موقعيت و ; جزيرة العرب به جاى نهاد
ان احترام خويش را بين قبايل از دست داد، در حالى آه پيوند عالقه و محبت مسلمانان مي

 .شد تر مى  روز به روز محكم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود و رهبرشان رسول خدا

 

 )عليها السالم( به ازدواج زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(توجه رسول اآرم . ٢

 از جايگاه وااليى برخوردار بود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  در دل پيامبر )عليها السالم(زهرا
وجود زهرا آرامش و تسالى دل و نماى پاك و به يادگار مانده از خديجه زيرا پيامبر در 

در تمام )عليها السالم(حضرت زهرا. ديد و چشم اندازى از فرزندان نيك سرشتش را مى
بود و براى آاستن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى رسالت شريك پيامبر اآرم رنج و گرفتارى

 .ناميد» ُام ابيها«جا آه حضرت او را درد و رنج پدر، بسيار آوشيد تا آن 

 در خانه نبوت به آمال رسيد و از سرچشمه )عليها السالم(آن گاه آه زهراى مرضيه
زالل نبوت وآب خوشگوار رسالت سيراب گشت، بزرگان صاحب فضيلت قريش آه قبل 

ردار از ديگران به اسالم گرويده بودند و از ارج و احترام و مال و دارايى فراوانى برخو
خواستگارى آردند )عليها السالم( آمده از زهراى اطهر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بودند، نزد پيامبر

: فرمود داد و مى  با حكمت خود بدانان پاسخ مناسبى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و رسول خدا
 )٢٧٦(».ام الهىمنتظر فرمان : فرمود و يا مى».من در اين قضيه در انتظار قضا و قدر الهى هستم«

 آمد، )عليها السالم( به خواستگارى فاطمه زهرا)عليه السالم(طالب ابى بن زمانى آه على
 : شادمان گشت و به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم

 عّز وجّل قبل از اين آه من در زمين زهرا رابه ازدواج تو دهم خداى به تو مژده مى! اى على

درآورم، او را در آسمان به ازدواج تو درآورده است ، لحظاتى قبل از آمدنت جبرئيل بر من نازل شد 

                                                           
 .٤٠ ـ ٣٩ارشاد .  ٢٧٤
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خداى عّز وجّل نظرى به زمين افكند و تو را از ميان آفريدگانش گزينش آرد و به ! اى محمد: و گفت

در نظرى آه بار دوم به زمين نمود، از آن براى تو برادر و وزير و رفيق رسالت خود برانگيخت، 

و همدم و دامادى برگزيد و دخترت فاطمه را به ازدواج او درآورد، فرشتگان آسمان بدين مناسبت 

خداى عّز وجّل به من فرمان داده آه به تو دستور دهم فاطمه را در ! اى محمد. اند جشن به پا آرده

واج على درآورى و آن دو را در دنيا و آخرت به وجود دو پسر پاك سرشت و نجيب و زمين به ازد

 )٢٧٧(.پيراسته، نكو آار و واال مقام مژده دهى

 در حضور جمعى از مهاجر و انصار صيغه عقد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 آن را سرمشقى براى پيروى امت قرار دهد و اى اندك اجرا آرد تا ازدواج را با مهريه

نهادند و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( را نزد رسول اآرم)عليها السالم(زمانى آه اثاثيه منزل زهرا
: بيشتر ظروف موجود در آن، سفالين بود، اشك در چشمان مبارآش حلقه زد و فرمود

 )٢٧٨(».فالين است، مبارك گردانها س اين زندگى را بر خاندانى آه بيشتر ظروف آن! خدايا«

حتى )عليها السالم( در سرتاسر امور ازدواج دختش زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
بخشى از توجه آن بزرگوار به . امور جزئى آن، توجه و عنايتى فوق العاده مبذول داشت
گر   دو بزرگوار انجام داد، جلوهاين موضوع، در دعايى آه وى شب زفاف در حق آن

 :آن جا آه فرمود; است

ها را نسبت به يكديگر مهربان ساز و آن  هاى آن پيوند آن دو را با يكديگر محكم گردان و دل! خدايا

دو و نسل آنان را از وارثان بهشت برين مقّدر دار و به آنان فرزندانى پاك و پيراسته و مبارك عطا 

 برآت ايجاد آن و آنان را به مقام پيشوايى برسان تا به فرمان تو مردم را به فرما و در نسل اين دو

 .اطاعتت رهنمون گردند و به آن چه رضاى توست فرمان دهند

 :نيز فرمود

اّال وقد جعلت له عترة، اللهم فاجعل عترتى الهادية من علي و  يارب انك لم تبعث نبّيًا«

 ;»فاطمة

عترت رهنمون گر مرا از نسل ! براى هر پيامبرى آه برانگيختى عترتى قرار دادى، خدايا! خدايا

 .على و فاطمه قرار ده

 :و سپس فرمود
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خداوند شما )٢٧٩(;»طّهرآمااهللا وطّهر نسلكما، أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن حاربكما«

 من با هر آس در مورد شما با صلح و صفا باشد، اهل صلح و و نسل شما را پاك و پيراسته گرداند،

 .آنم مى صفا هستم و با آسى آه با شما دشمنى ورزد، دشمنى

 

 رويارويى با يهود و بيرون راندن بنى َقيُنقاع. ٣

را در مدينه حس آرده  يهوديان خطر رشد روز افزون قدرت اسالم و مسلمانان
تمندانه و با صالبت هرچه تمامتر به يك قدرت حاآم بودند، چرا آه اين نظام نوپا، قدر

 .تبديل شده بود

ماند آه دو طرف را  پيش از جنگ بدر، پيمان نامه صلح به دريچه اطمينانى مى
شد، ولى پيروزى پايدار مسلمانان، روح عداوت  آرد و مانع بروز جنگ مى آنترل مى

ها را برافروخت  آميزآن رتو دشمنى يهود را به سرحد انفجار رساند و احساسات شرا
ها را در اين راستا يارى آرده و به عيب جويى و  هاى اهل نفاق نيز آن و ديگر فرقه

زيرا ; توطئه پرداختند و با سرودن اشعار، مردم را بر ضد مسلمانان تحريك مى آردند
 .مسلمانان عالوه بر دين و آيين جديدشان به حكومتى نو پا دست يافته بودند

 پوشيده نبود و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها، از رسول خدا  و اخبار مربوط به آناطالعات
مندى به اسالم به جنبش درآمده بود آه  در دل و جان مسلمانان چنان جرأت دفاع و عالقه

آه شنيد مشرآى به نام ابوعفك از  يكى از جان نثاران اسالم به نام سالم بن عمير هنگامى
گويد نتوانست خوددارى آند و او   را ناسزا مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رتيره بنى عوف پيامب
 و همين ماجرا در مورد زن مشرك آينه توزى به نام عصماء )٢٨٠(را به هالآت رساند

  هم چنين مسلمانان توانستند با ترور آعب بن اشرف آه)٢٨١(.دختر مروان نيز تكرار شد
با گوشه و آنايه و تمسخر، حيثيت و آبروى مسلمانان را مورد تعرض قرار داده بود، او 

 .)٢٨٢(را از سر راه بردارند

ها و تبليغات دروغين آنان براى  آميز يهوديان و انتشار ياوه گويى هاى تحريك تالش
آميز  نامه همزيستى مسالمت پيمانبدنام آردن مسلمانان هم چنان ادامه يافت و با اين آار 

تصميم گرفت آنان را به آرامش فرا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم. خود را نقض آردند
قينقاع رهسپار شد و با حكمت و اندرز نيكو آنان را به  خواند، لذا نزد يهوديان بنى
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ه آنان هشدار ها و اعمال ناپسندشان ب خداشناسى دعوت آرد و در مورد فرجام سياست
 : ها فرمود ها را در محل بازارشان گرد آورد و به آن داد و آن

ايد  از خشم الهى آه بر قريش فرود آمد برحذر باشيد و اسالم آوريد شما به خوبى دانسته! اى يهوديان

آه من فرستاده خدا هستم و آن را در آتاب آسمانى خود و پيمانى آه خدا از شما گرفته بود، مالحظه 

 .آرده بوديد

از رويارويى ! اى محمد: اين سخنان، بر خودبينى و تكبر آنان افزود و اظهار داشتند
هاى بى تجربه و آار نا   مغرور نباش، زيرا تو بر انسان]قريش[با چنان افرادى 

ما مرد جنگيم و اگر با ما مبارزه نمايى پى ! به خدا سوگند. اى اى پيروز گشته آزموده
 .)٢٨٣(اى ا آنون با افرادى چون ما، درگير نشدهخواهى برد آه ت

در جريان توهين به يك زن مسلمان آه منجر به آشته شدن يك يهودى و يك مسلمان 
گسيل سپاه  با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به دنبال آن پيامبراآرم. شد، فرومايگى يهود هويدا شد

هاى خود به محاصره  مسلمانان، يهود بنى قينقاع را مدت پانزده روز پياپى در خانه
توانست  مى اى آه نه آسى از آنان قادر بر بيرون آمدن بود و نه آسى درآورد به گونه

مبنى بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به داخل راه يابد و جز تسليم شدن و تن دادن به فرمان پيامبر
اى نداشتند و بدين  هاى خود چاره رون رفتن از مدينه و رها آردن دارايى و سالحبي

آميز پاك سازى شد و آرامش سياسى  ترين عناصر شرارت ترتيب، شهر مدينه از مهم
برآن حكمفرما گرديد، پس از اقتدار مسلمانان و تغيير نظام ادارى آنان و پى بردن به 

ى بودآه حضور غير مسلمانان در صحنه مبارزه توان رهبرى حكيمانه و دولت اسالم
 .آشكار، روبه آاهش نهاد

 

 هاى مسلمانان و واآنش قريش  پيروزى . ٤

ها را به دست  ابوسفيان با گردآورى جمعى از جنگجويان قريش، خود فرماندهى آن
مقاصد خيانت آارانه اين جمع، آنان را به يورش بر . گرفت و به سمت مدينه حرآت داد

نان و بازيافتن اعتبار از دست رفته قريش در جنگ بدر واداشت و پس از آن آه مسلما
در نزديكى مدينه به آشوب و فتنه دست زدند، از بيم شمشيرهاى مسلمانان فرار را بر 

 .قرار ترجيح دادند
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مندى به دين و آيين خود   و مسلمانان با انگيزه عالقه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
رعت مشرآان را تحت تعقيب قرار دادند تا بر دفاع از حاآمّيت دولت نوپا و حفظ و به س

 ...حراست آن از دست بد خواهان، تأآيد نمايند

هاى آرد و  مشرآان براى فرار از معرآه، همه توان خود را به آار گرفتند و انبان
ا بودند، بدان ه خرماى همراه خود را بر زمين افكندند و مسلمانانى آه در تعقيب آن

ناميده شد و اين دومين » غزوة السويق«ها دست يافتند به همين دليل اين غزوه  انبان
وقتى اين خبر به ديگر قبايل رسيد بر . خوارى و ذلتى بود آه نصيب قريشيان گشت

همگان روشن گرديد آه اسالم به عنوان قدرتى منظم و سازمان يافته به واقعيتى ملموس 
 .تبديل شده است

 افزايش دامنه امنّيت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم دراين مرحله، تمام آوشش نبّى
زيرا برخى از ; آرامش در جامعه مسلمانان و جلوگيرى از هر گونه حمله احتمالى بود

زدند و در باطن با آن دشمنى مى ورزيدند،  قبايلى آه از پذيرفتن اسالم سر باز مى
 و مسلمانان رفتار مناسبى داشته باشند، به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(توانستند با پيامبر نمى

شنيدند پيامبر براى نبرد  بردند و هرگاه مى همين دليل با تدارك نيرو، به مدينه حمله مى
 .گذاشتند با آنان از مدينه خارج شده، پا به فرار مى

زرگانى قريش از گروه ديگرى به فرماندهى زيد بن حارثه، جهت بستن راه جديد با
اعزام شد و در مأموريتى آه بدان سپرده شده بود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سوى رسول خدا

 .موفق گرديد

 

 )٢٨٤(غزوه أحد . ٥

صلى (پيامبر. روزهاى پس از جنگ بدر بر قريش و مشرآان سخت و دشوار گذشت

ها و سامان دادن دولت را هم چنان ادامه   در مدينه، آار تربيت انسان)اهللا عليه وآله وسلم
گشت و دستورات زندگى و سلوك و رفتار  داد، زيرا آيات الهى پى درپى نازل مى مى

 به شرح وتوضيح اين تعاليم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انسان را تشريع مى آرد و رسول خدا
آرد و مردم را به اطاعت و فرمانبردارى خدا رهنمون   و احكام را اجرا مىمى پرداخت

 .گشت مى
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ها، به عللى چند، دست به آار آتش افروزِى جنگ  مشرآان مكه و هم پيمانان آن
جديدى برضد اسالم شدند تا شايد بتوانند آابوس شكست بدر را از ياد ببرند و آتش حقد و 

ترين فرد آسيب ديده بدر   رئيس خاندان اموى و بزرگاى را آه در دل ابوسفيان آينه
هاى بازرگانانى  چنان آه شيون و زارى زنان و طمع ورزى. آشيد، فرونشانند زبانه مى

هاى امن بازرگانى خود را از دست داده بودند، عوامل ديگر در اين راستا  آه تمام راه
 .آمدند به شمار مى

هاى بازرگانى شام   به ضعف بكشانند و راههدف از جنگ اين بود آه مسلمانان  را
را امنّيت ببخشند و به رشد روز افزون نيروهاى نظامى مسلمانان پايان دهند تا مّكه را 

از ديگر امورى آه در تدارك اين جنگ . از خطر اشغال و نابودى شرك، دور نگاه دارند
ين شهر و نابود ساختن دخالت داشت، تحريكات يهوديان و منافقان مدينه براى تهاجم به ا

 .اسالم بود

 را از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى به سرعت پيامبراآرم عباس بن عبدالمطلب طى نامه
ها با خبر ساخت، زيرا  متحد شدن قريش براى جنگ و تدارك ساز و برگ و نيروى آن

تصميم زدن به آتش جنگ و  قريش قبايل ديگر را به آمك فرا خوانده بودند و براى دامن
اين . بر قتل و آشتار، ترفندهاى متعددى نظير به همراه آوردن زنان، اتخاذ آرده بود

نامه بصورت سّرى به پيامبر رسيد و پيامبر اين خبر را از مسلمانان نهان داشت تا 
 .موضوع روشن و توان و امكانات الزم را مهيا سازد

 نخست، ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول اآرم. سپاه بزرگ شرك به مدينه نزديك شد
پسران فضاله و سپس حباب بن منذر را براى آسب اطالع از » مونس«و » انس«

اخبار و اطالعات بدست آمده توسط . وضعّيت دشمن، نهانى به منطقه  اعزام نموده بود
بدين ترتيب، تعدادى از . حباب با نامه عباس و اطالعات پسران فضاله همخوانى داشت

آنان را در جريان اين خبر قرار داده بود از )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدامسلمانان آه
 .بيم غافلگيرى دشمن، در آمال احتياط و مراقبت، همچنان اين خبر را نهان داشتند

 پس از آن آه اعالن فرمود قريش به قصد جنگ به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
آنان در مورد سنگرگرفتن در مدينه و .  به مشورت نشستاين ديار آمده، با ياران خويش

البته براى . هاى گوناگونى ارائه دادند رويارويى با دشمن در بيرون شهر، ديدگاه
گيرى قبلى و مستقل دشوار نبود   برنامه ريزى و تصميم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم

ثير گذارى مسلمانان در خواست مسؤلّيت و تأ ،اّما آن حضرت با اين آار مى
 . ها رابه آنان گوشزد آند گيرى تصميم



 پس از برگزارى نماز جمعه بر فراز منبر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول گرامى اسالم
رفت و خطبه خواند و مردم را موعظه آرد و به اطاعت الهى ياد آور ساخت و به تالش 

د آمدن از منبر داخل خانه خود شد و و آوشش و صبر و شكيبايى فرمان داد، پس از فرو
ها را به شّدت تكان داد و  اين آار احساسات مسلمانان را برانگيخت و آن. زره پوشيد

 را به بيرون رفتن از مدينه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پنداشتند با نظر دادن خود، رسول خدا
چ گاه با نظر شما ما هي! اى رسول خدا«: از اين رو،عرضه داشتند; اند وادار آرده

صلى اهللا عليه وآله (پيامبر» دانى عمل نما مخالفت نخواهيم آرد، هر گونه مصلحت مى

 :فرمود)وسلم

 )٢٨٥(.آورد هر گاه پيامبرى زره بر تن آرد، سزاوار نيست بى آنكه نبرد آند ،آن را از تن بيرون

 به اتفاق هزار رزمنده مسلمان از شهر خارج شد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
 :براى نبرد با مشرآان، از يهوديان درخواست آمك ننمود و فرمود

 )٢٨٦(.از مشرآان بر ضد مشرآان يارى نخواهيد

ّبى به اتفاق عبد اهللا بن ُا. ولى منافقان قادر بر نهان ساختن حقد و آينه خود نبودند
آناره گرفت و تنها )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سيصد تن از همراهان خود، از سپاه رسول خدا

 باقى ماندند در صورتى آه سپاهيان دشمن را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هفتصد تن با پيامبر
 .داد تشكيل مى)٢٨٧(تعدادى بيش از سه هزار نفر

اى محكم و استوار پياده   در دامنه آوه ُاحد طرح و نقشه)عليه وآله وسلمصلى اهللا (پيامبر
آرد تا پيروزى پايدارى را براى مسلمانان تضمين نمايد، سپس به پا خاست و خطبه 

 :خواند و فرمود

اّيها الناس أوصيكم بما أوصانى اهللا فى آتابه من العمل بطاعته والتناهى عن «
زل أجر وذخر لمن ذآر الذى عليه، ثم وّطن نفسه له على محارمه، ثّم إنكم اليوم بمن

الصبر واليقين والجد والنشاط فإّن جهاد العدو شديد آريه، قليل من يصبر عليه، إّال 
أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه، فافتحوا  من عزم اهللا رشده، فإن اهللا مع من

وعليكم بالذى أمرآم به، أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدآم اهللا، 
فإّنى حريص على رشدآم فإن االختالف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما 

 )٢٨٨(;»ال يحّب اهللا وال يعطى عليه النصر وال الظفر
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فرمان خدا ; آنم شما را به آن چه خداوند در آتاب خود مرا بدان سفارش فرموده، توصيه مى! مردم

آن دسته از شما آه امروز مسئوليت خويش را يادآور شود .  اطاعت آنيد و از محارم وى بپرهيزيدرا

و سپس خويش را براى صبر و شكيبايى و يقين و تالش و فعاليت در راه او مهيا ساخته از اجر و 

انگيز است، آنان آه در جنگ اهل صبر و  نبرد با دشمن، دشوار و نفرت. پاداش برخوردار است

دهند مگر آسانى آه مشمول عنايت الهى شوند، زيرا خداوند يار  هستند، اندآى را تشكيل مى شكيبايى

آارهاى خود را با شكيبايى و استقامت در . اطاعت آنندگان خود و شيطان ياور نافرمانان خداست

 را خداوند جهاد آغاز آنيد و بدين وسيله آن چه را خدا به شما وعده داده، درخواست نماييد، هر چه

اختالف و نزاع و دو دلى، آار . مندم فرمان داده انجام دهيد آه من به هدايت شما سخت عالقه

 .آند هاى عاجز و ناتوان است آه خدا آن را دوست ندارد و بدان پيروزى و ظفر عنايت نمى انسان

 

ديرى مشرآان براى جنگى آه به سرعت دامن زده شد، صف آرايى آردند ولى 
نپاييد آه سپاه شرك پا به فرار گذاشت و چيزى نمانده بود آه زنانشان به اسارت 

اّما شيطان . پيروزى مسلمانان در ميدان آارزار به خوبى روشن بود. مسلمانان درآيند
بر فراز آوه تعيين آرده بود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برخى از تيراندازانى را آه رسول خدا

در صورتى آه پيامبر بدانان سفارش فرموده بود نتيجه جنگ هر چه ; اختبه وسوسه اند
اند، آن محل را ترك  باشد، تا زمانى آه فرمان جديدى از آن حضرت دريافت نكرده

نافرمانى آرده و در پى به دست )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نكنند، ولى از فرمان رسول اآرم
سپاه مشرآان يك بار ديگر به فرماندهى . دآوردن غنايم، سنگرهاى خود را ترك آردن

 از ترك آن نهى فرموده بود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خالد بن وليد از گذرگاهى آه رسول خدا
 .بر مسلمانان يورش بردند

ها پراآنده شد و نيروهاى  مسلمانان از اين رخداد سراسيمه گشته و جمعّيت آن
 جنگ باز گشتند و تعداد انبوهى از مسلمانان فرارى و شكست خورده قريش ديگر بار به

 را منتشر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به شهادت رسيدند و مشرآان خبر آشته شدن پيامبراآرم
طالب و حمزة بن عبدالمطلب و سهل بن حنيف و  ساختند و اگر پايمردى على بن ابى

هايى از سپاه دشمن به  هاندك افرادى آه در ميدان آارزار ثابت قدم ماندند، نبود مجموع
دست مى يافتند، زيرا بقيه سپاه مسلمانان آه برخى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجود مقدس پيامبر

 تا آن جا آه )٢٨٩(از بزرگان صحابه نيز در جمع آنان وجود داشتند، از صحنه گريختند
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آاش پيكى نزد عبد : يكى از آنان در انديشه بيزارى جستن از اسالم برآمد و اظهار داشت
 .)٢٩٠(اى بستاند فرستاديم تا از ابوسفيان برايمان أمان نامه اهللا ابن ابى مى

 به شهادت رسيد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين نبرد حمزة بن عبد المطلب عموى پيامبر
هاى پيشين فك زيرين آن   جراحت برداشت و دندان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و رسول خدا

او در . گشت حضرت شكست و لب وى شكافته شد و خون از چهره نازنينش جارى
 :آرد، فرمود  را از صورت مبارك خود پاك مىحالى آه خون

بينند، در  مردمى آه صورت پيامبر خود را از خون خضاب آردند، چگونه روى رستگارى مى

 )٢٩١(.آند ها را به پرستش خدا دعوت مى صورتى آه پيامبر، آن

اى جنگيد آه آمانش قطعه قطعه شد  ين نبرد به اندازهدر ا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
صلى (و زمانى آه ُابّى بن خلف به قصد آشتن پيامبر به آن حضرت حمله ُبرد، رسول خدا

 با وارد آردن ضربتى بر او، وى را به هالآت رساند و على بن )اهللا عليه وآله وسلم
وى هر آس را آه . ى نشان داد، از خود دالورى و شجاعت بى نظير)عليه السالم(طالب ابى

 در اين هنگام. گذراند آمد، از دم تيغ مى پيش مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به سمت رسول خدا

 :نازل شد و عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جبرئيل بر رسول خدا

 .است اين معناى جانبازى! اى رسول خدا

 :پيامبر فرمود

 ;»إّنه مّنى، وأنا منه«

  .از من است و من از او) على(او

 :گفت و من از شمايم، سپس پيامبر صدايى شنيد آه مى: جبرئيل گفت

  )٢٩٢(;»ال سيف إّال ذوالفقار وال فتى إّال على«

 .جوانمردى مانند على و شمشيرى چون ذوالفقار وجود ندارد

 و بقيه مسلمانانى آه با آن حضرت بودند به سمت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 آوه

سرافراز ; »ُاُعل ُهَبل«عقب نشستند و صحنه پيكار آرامش يافت و ابوسفيان با گفتن جمله 

 مسلمانان را به استهزا و تمسخر گرفت با اين آه در ميدان آارزار شكست متوجه .باد هبل
ده بود ولى به منظور اعالن پايدارى در عقيده و استوارى در ايمان به دستور مسلمانان ش

 .تر و تواناتر است خدا بزرگ; »اهللا أعلى وأجّل«: پيامبر مسلمانان به ابوسفيان پاسخ دادند

                                                           
ن هاى مسلمانا به بيان اين جنگ و گرايش١٨٠-١٢١ آيات قرآن در سوره آل عمران ٢٧ / ٢٠بحار األنوار .  ٢٩٠

 .پرداخته است
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:  فرمان داد به شعار ابوسفيان آافر آه فرياد زد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بار دوم پيامبر
:  پاسخ دهند و بگويند.ما بت ُعّزى داريم و شما چنين بتى نداريد ;»ى وال ُعّزى لكمنحن لنا الُعّز«
 . خدا موالى ماست و شما مواليى نداريد)٢٩٣(;»اهللا موالنا وال مولى لكم«

 و مسلمانان به دفن شهدا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مشرآان به مّكه باز گشتند و رسول خدا
اختند و مشاهده منظره دردناآى آه قريش با ُمثله آردن بدن شهدا به وجود آورده پرد

 به بدن مبارك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى چشم پيامبراآرم. بودند برايشان سخت ناگوار بود
حضرت حمزة بن عبد المطلب افتاد آه وسط بيابان افتاده بود و جگر او خارج شده و 

هرگز تا : اى مثله گرديده بود، سخت اندوهگين شد و فرمود يانهبدن پاآش به طرز وحش

 .آنون چنين منظره خشم آورى نديده بودم

صلى اهللا (مندان و رسول خدا هاى زياد ميدان آارزار، عقيده قربانيان فراوان وخسارت

 پيشواى مسلمانان را از ادامه دفاع از موجوديت اسالم و نظام نوپا، باز )عليه وآله وسلم
مسلمانان را براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم روز بعد آه به مدينه باز گشتند رسول. نداشت

) احد(تنها، افرادى آه در اين جنگ «: جستجو و تعقيب دشمن فرا خواند و فرمود
و مسلمانان با وجود جراحات » اند، حق شرآت در اين آار را دارند حضور داشته

هسپار منطقه حمراء األسد شدند و بدين ترتيب، پيامبر فراوانى آه بر بدن داشند ر
براى بيمناك ساختن دشمن، از شيوه جديدى استفاده آرد واين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

آار سبب شد ترس و وحشت وجودشان را فرا گيرد و با سرعت به سمت مّكه حرآت 
 و مسلمانان به مدينه باز گشتند و تا حد زيادى )له وسلمصلى اهللا عليه وآ( رسول خدا)٢٩٤(.آنند

 .روحيه از دست رفته خود را باز يافتند

 

 خيانت به مسلمانان . ٦

رسيد آه  اى آه قدرت و زوِر شمشير برآن حاآم بود طبيعى به نظر مى در جامعه
ولى نبّى ; دوخته باشندمشرآان پس از شكست مسلمانان در ُاحد، به آنان چشم طمع 

 بيدار بود و به آليه تغيير و تحوالت توجه و بر سالمت رسالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
وى اخبار و . و قدرت آن پا فشارى داشت و در ايجاد دولت و حراست از آن آوشا بود

ز شد و به سرعت و پيش ا آورد و از تصميمات دشمن آگاه مى اطالعات را به دست مى
اى به فرماندهى ابوسلمه  سرّيه. داد آن آه مشرآان به اهداف خود برسند بدانان پاسخ مى

                                                           
 .٩٤ / ٢سيره نبوى .  ٢٩٣
 .٣٤٠ / ١مغازى .  ٢٩٤



أسد به مدينه، از شهر خارج شد و در مأموريتى آه به وى  براى سرآوب يورش بنى
و مسلمانان نيز توانستند مكر و حيله شرك را )٢٩٥(محّول شده بود، موفقيت حاصل آرد

 .شد، دفع نمايند آه براى هجوم به مدينه آماده مى

صلى اهللا عليه وآله (به حضور پيامبراآرم» قاره«و » عضل« جمعى از دو قبيله 

ها  شرفياب و از آن حضرت خواستار اعزام مبّلغ شدند تا مسايل دينى را به آن)وسلم
آرد، به  ت نيز آه در راستاى گسترش رسالت اسالمى تالش مىبياموزد و پيامبر رحم

گروهى از مشرآان توانستند با مسلمانان از در حيله و . خواسته آنان پاسخ مثبت داد
به مبلغان اسالم حمله » ماء الرجيع«هاى خيانتكار در منطقه  اين دست. نيرنگ درآيند

صلى اهللا عليه (ها به پيامبر ر آشته شدن آنقبل از آن آه خب. ها را به قتل رساندند برده و آن

پيشنهاد آرد تا مبلغانى را )صلى اهللا عليه وآله وسلم( برسد، ابو براء عامرى به پيامبر)وآله وسلم
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. اعزام دارد» نجد«براى تبليغ دين اسالم به سرزمين 

بيم نداشته باش آنان در پناه من : ابو َبراء گفت. »ارممن از مردم نجد بر جان آنان بيم د«: فرمود
در ُعرف جزيرة العرب پناه دادن به افراد، از ارزش و اهمّيتى چون خويشاوندى . هستند

از گفته وى اطمينان حاصل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از اين رو، پيامبر; َنَسبى برخوردار بود
ها را در آام  اّما دست خيانت، آن. ام نمودآرد و گروهى از مبلغان را جهت تبليغ اعز

ها يورش  بر آن» بئر معونه«سليم در منطقه  طفيل و قبايل بنى خود فرو برد و عامربن
بردند و آنان را به شهادت رساندند و غيراز عمرو بن اميه آه وى را آزاد آردند، آسى 

 رساند )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(عمرو، ماجرا را به عرض رسول خدا. از آن جمع زنده نماند
و در مسير خود دو تن را به گمان اين آه از عامريان هستند، به قتل رساند، اما 

بسيار آار ناپسندى انجام :  از اين اتفاق اندوهگين شد و به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

 )٢٩٦(.پردازم ها را مى آندادى، دو تن را آه در پناه من بودند، به قتل رساندى قطعًا ديه 

 

 غزوه بنى نضير . ٧

هايى پياپى بر مسلمانان سبب شد تا منافقان و يهوديان مدينه بپندارند قدرت  گرفتارى
 با حكمت ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(رسول گرامى. و شوآت مسلمانان در هم شكسته شده است

را مشخص نمايد و ) بنى نضير(سياسى خود خواست چگونگى برخورد صحيح با يهود 
از اين رو، در پرداخت ديه دو نفرى آه آشته شده بودند، از . ها آگاه شود از مقاصد آن

                                                           
 .٣٤٠ / ١مغازى .  ٢٩٥
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هاى خود  يهوديان آه قصد شومى در دل داشتند در نزديكى خانه. آنان همكارى خواست
ه استقبال حضرت رفتند و به وى و همراهانش خوشامد گفتند و از حضرت خواستند تا ب

نيز نشست و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر. زمان عملى شدن درخواست وى، در آن جا بماند
 .ها تكيه زد هاى آن به ديوار يكى از خانه

پرتاب سنگى از باال آنان ـ با استفاده از فرصت ـ به سرعت دست به آار شدند تا با 
نازل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرشته وحى بر رسول خدا. بر سر حضرت او را به قتل برسانند
ناگهان حضرت از ميان آنان ناپديد شد و صحابه را . شد و وى را از ماجرا آگاه ساخت

 نضير با حالتى از اضطراب از مشاهده اين قضيه مات و بنى. در جمع آنان باقى گذاشت
صحابه به . مبهوت و از آار ناپسندى آه در پى انجام آن بودند به شدت نگران شدند

رسول . سرعت خود را به مسجد رساندند و راِز بازگشت حضرت را از او جويا شدند
 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 )٢٩٧(.ا برخاستميهوديان قصد آشتنم را داشتند آه خداوند مرا از توطئه آنان آگاه ساخت و از ج

صلى اهللا عليه وآله (از اين رو، خداوند به اين دليل آه آنان پيمان نامه صلح با پيامبر

آنان .  را نقض و قصد جان آن حضرت را آرده بودند، خونشان را مباح شمرد)وسلم
ُابى رئيس منافقان و ديگران، بنى نضير را عبد اهللا بن . اى جز ترك مدينه نداشتند چاره

 و ايستادگى در برابر او ترغيب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(براى عدم اطاعت از رسول خدا
ها را در رويارويى با پيامبر  عبداهللا به آنان وعده داد آه خود و هوادارانش آن. آردند

 .ها را تنها نخواهند گذارند رسانند و هرگز آن يارى مى

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دين سان، بنى نضير با نافرمانى از دستور رسول خداب
 .دژهاى خود سنگر گرفتند

 زمانى آه از تصميمات منافقان آگاهى يافت، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
حضرت . نضير از شهر خارج شد مكتوم را بر مدينه گمارد و براى محاصره بنى ام ابن

اى ذّلت بار و تنها با حق حمل يك  اى استفاده آرد آه به گونه ورد با آنان از شيوهدر برخ
 )٢٩٨(.بار شتر از اموال خود، آنان را به تسليم و خروج از مدينه مجبورساخت

صلى (مسلمانان اموال و دارايى و اسلحه فراوانى را به غنيمت گرفتند ولى رسول خدا

ها پيشنهاد آرد آه غنايم موجود به مهاجران   با گرد آوردن مسلمانان به آن)اهللا عليه وآله وسلم
بدين ترتيب، . اختصاص يابد، تا بتوانند استقالل اقتصادى خودشان را بازيابند

                                                           
 .١٨٧ / ١امتاع األسماع ; ٥٧ / ٢طبقات آبرى .  ٢٩٧
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 تنها به سهل بن حنيف و أبو دجانه دو تن از فقراى ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پيامبراآرم
 .)٢٩٩(انصار، مقدارى از اين غنايم بخشيد

 

 درگيرى نظامى بعد از ُاحد . ٨

هاى خود  سكون و آرامش بر فضاى مدينه حاآم گشت و منافقان از آشكار شدن نقشه
ها خواهد  رحله بعدى، نوبت درهم شكستن آنسخت به هراس افتادند و مطمئن شدند آه م

 خبر رسيد آه قبيله غطفان در پى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در همين شرايط به پيامبر. بود
 و مسلمانان به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. تدارك نيرو براى حمله به مدينه است

ناگاه با دشمنى آه مهياى ها از شهر خارج شدند، ولى  سرعت براى رويارويى با آن
هر يك از دو سپاه از مشاهده حريف به . ها شده بود روبه رو گشتند رويارويى با آن

هراس افتاد و هيچ گونه درگيرى ميان آنان به وجود نيامد، در اين غزوه رسول 
اى  توانستند لحظه  با مسلمانان نماز خوف به جا آورد، زيرا نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

ذات «از دشمن غفلت ورزند و مسلمانان بدون درگيرى، به مدينه بازگشتند و اين غزوه، 
 .ناميده شد» الرقاع

 

 وعده گاه در بدر 

مسلمانان روزهاى دشوار را به سرعت پشت سر نهادند و بر مهارت و تجربه 
 و ها نازل گشت و ارتباطاتشان سازمان يافت جنگى خود افزودند و احكام دين برآن

ها سرو سامان گرفت و ايمان در دلشان محكم و استوار  امور زندگى آنان در تمام زمينه
فشانى و از خود گذشتگى و اخالص  اى از پايدارى و جان هاى برجسته گرديد و نمونه

چيزى نمانده بود آه آثار شكست ُاحد از ; در راه اسالم و امت اسالمى به ظهور رسيد
اِن تهديدى آه ابوسفيان، سرآرده آفر آن را در ُاحد بر زبان زم. بين برود و محو شود
وعده ما و شما در بدر، منظور وى از : او در آن روز گفته بود. آورده بود، فرا رسيد

صلى اهللا عليه وآله (رسول اآرم. هاى روز بدر را باز ستاند اين سخن اين بود آه انتقام آشته

نده خود رهسپار آن منطقه گرديد و مدت هشت  تن از ياران رزم١٥٠٠ به اتفاق )وسلم
هاى مشرآان در راستاى تهديد مسلمانان و  نه تنها تالش. روز در آن جا اردو زد

آميز نبود، بلكه وقتى از تصميم پيامبر و  ها از حضور در آارزار، موفقّيت انصراف آن

                                                           
 .٤٧ /ارشاد.  ٢٩٩



ن منطقه برساند ابوسفيان مجبور شد در موعد معّين، خود را به آ; مسلمانان آگاه شدند
ولى به بهانه قحطى و خشكسالى و تأثير آن درآمادگى نظامى، عقب نشست و بازگشت و 
بدين ترتيب، لكه ننگ شكست و ترس بر تارك قريش نقش بست و روحيه مسلمانان باال 

 .رفت و نيرو و قدرت خويش را باز يافتند

 راهزنى زده آماده پس از مدتى آوتاه خبر رسيد آه اهالى دومة الجندل، دست به
 با هزار تن از مسلمانان براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اند، رسول خدا حمله به مدينه شده

ولى آنان به مجرد شنيدن خبِر حرآت پيامبر به آن ; رويارويى با آنان از شهر خارج شد
نان سامان، با به جاى نهادن اموال غارت شده، فرار را بر قرار ترجيح دادند و مسلما

 )٣٠٠(.بدون جنگ و درگيرى به آن غنايم دست يافتند

 

 غزوه بنى مصطلق و نقش نفاق . ٩

رئيس قبيله اطالعات جديِد به دست آمده حاآى از اين بود آه حارث بن أبى ضرار ـ 
طبق )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم. آند مصطلق ـ خود را مهياى يورش به مدينه مى

عادتش قبل از هر حرآتى، از درستى خبر اطمينان حاصل آرد و مسلمانان را براى 
ها به حرآت درآمد و در منطقه آبگيرى  نبرد با آنان فرا خواند و سپاه اسالم به سوى آن

شد، با آنان روبرو شد و جنگ درگرفت و مشرآان با به جاى  ناميده مى» عمريسي«آه 
نهادن ده آشته پا به فرار گذاشتند و مسلمانان غنايم زيادى به دست آوردند و تعداد زيادى 

هاى بنى مصطلق از جمله جويريه دختر حارث، به اسارت درآمد و رسول  از خانواده
ا آزاد و سپس با او ازدواج آرد و مسلمانان به پاس احترام  وى ر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 و جويريه، تمام اسيرانى را آه از اين قبيله در اختيار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 )٣٠١(.داشتند آزاد آردند

اى، فتنه و آشوبى  بات قبيلهدر اين غزوه چيزى نمانده بود آه به سبب برخى تعّص
از ماجرا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى رسول اآرم. ميان مهاجران و انصار چهره بنمايد

 )٣٠٢(.اين يك فتنه و آشوب است، آن را رها آنيد: اطالع يافت، فرمود

ُابّى سرآرده منافقان به سرعت در پى فتنه جويى و دامن زدن به اختالف  بن عبداهللا
برآمد و جمعى از مردم مدينه آه مهاجران را پناه داده و يارى آرده و گرد او بودند را 

                                                           
 .٦٢ / ٢طبقات آبرى ; ١٧٧ / ٣سيره نبوى از ابن آثير .  ٣٠٠
 .١٩٥ / ١امتاع األسماع ; ٢٠٤ / ٣تاريخ طبرى .  ٣٠١
 .٢٩ / ١سيره نبوى .  ٣٠٢



اگر به مدينه باز گرديم، عزيزان، ذليالن را بيرون ! به خدا سوگند: آن گاه گفت; نكوهيد
صلى اهللا عليه (هاى ابن ُابى آارگر افتد آه پيامبراآرم ى نمانده بودآه تالشچيز. خواهند راند

 دستور داد مسلمانان فورًا به مدينه باز گردند، اما پيشنهاد عمر مبنى بر آشتن )وآله وسلم
 :ابن ُاّبى را پذيرا نشد و فرمود

 )٣٠٣(!، نتيجه چه خواهدبود؟آشد چگونه اين آار را بكنم اگر مردم بگويند محمد يارانش را مى! اى عمر

 بى درنگ مسير خود را ادامه داد و پس از يك شبانه روز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
همگى از فرط خستگى به خواب عميقى فرو رفتند و . به سپاهيانش اجازه استراحت داد

 .تر، دست نداد فرصتى براى سخن گفتن و اختالف عميق

صلى اهللا عليه وآله (در دروازه مدينه عبد اهللا پسِر عبد اهللا ابن ُاّبى از رسول اآرم

آن آه مسلمانى دخالت  اجازه خواست تا پدرش را با دست خويش به قتل برساند بى)وسلم
ولى ; آند تا مبادا در اثر دخالت ديگران احساساتى شود و در مقام انتقام خون پدر برآيد

 .آنيم رفتارى و نيكى مى تا زمانى آه پدرت همراه با ماست با او خوش:  او فرمودپيامبر رحمت به

بر دِر دروازه ايستاد تا از ورود پدرش به مدينه جلوگيرى آند ) پسر(سپس عبداهللا 
  و در اين هنگام)٣٠٤(به او اجازه ورود دهد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مگر اين آه رسول خدا

 .هاى دو چهره پرده بردارد سوره منافقين نازل شد تا از رفتار و مقاصد اين انسان

 

 خط بطالن بر آداب و رسوم جاهليت . ١٠

 با مهربانى زايد الوصف و قلِب سرشار از محبتش به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
شيد آه اين زيد پسر من گواه با!  ُحّضار: انسانّيت، روزى به پا خاست و به قريش فرمود

 )٣٠٥(.است

از قيد و بند بردگى آزاد و به افتخار پسرِى ) ابن حارثه(بدين ترتيب، زيد 
ترين آفريده خدا نائل گرديد، زيرا وى از نخستين روزهاى بعثت مبارك  برجسته

روزها سپرى شد و . مان آورده بودحضرت ختمى َمرتبت، به آن بزرگوار صادقانه اي
آن حضرت با .  به سن آمال رسيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زيد درپرتو توجهات نبّى اآرم

را ) دختر عمه خود(قاطعيت يك انقالبى بزرگ و مصلحى واال مقام، زينب دختر َجحش 
 خاندان زينب با آوتاه نيامدن از جايگاه و منزلت اجتماعى و. به همسرى زيد برگزيد

                                                           
 .٢٠٢ / ١امتاع األسماع .  ٣٠٣
 .٢٩٢ / ٢سيره نبوى .  ٣٠٤
 .استيعاب ماده زيد; ٢٣٥ / ٢ُاسد الغابه .  ٣٠٥



اصيِل خود، از ازدواج با مردى آه سابقه بردگى داشت، سرباز زد، ولى ايمان راستين 
 :وى، او را واداشت تا به فرمان خداى متعال پاسخ مثبت دهد آه فرمود

ُة ِمْن َوَما َآاَن ِلُمْؤِمن َوَال ُمْؤِمَنة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَر(

 )٣٠٦(;)َأْمِرِهْم

ها تصميمى گرفتند، اختيارى از  و هيچ مرد و زن مؤمنى در صورتى آه خدا و رسول او درباره آن

 .خود ندارند

 با اين آار در جهت آشيدن خط بطالن بر آداب و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
هاى رسالت جاودانى خويش، الگويى بسيار برجسته  جاهلى و پياده آردن ارزشرسوم 

ولى تفاوت فرهنگ و سرشت افراد، مانع موفقيت اين عمل به عنوان يك ; ارائه داد
رسول . برد اى شد آه همواره از رسومات جاهلى رنج مى تجربه پيشرو در جامعه

ريان وارد عمل شد و تالش آرد آار به بن  براى اصالح اين ج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
ولى تكرار شكايت » .باش همسرت را نگاه دار و از خدا بيم داشته«: بست نرسد و به زيد فرمود

 .زيد از زينب سبب شد آه مسأله، به طالق و جدايى بينجامد

را » ها پسر خوانده«آن گاه فرمان الهى نازل گرديد تا برآداب و رسوم عرب آه 
 :دانستند، خط بطالن بكشد آن جا آه فرمود عى مىپسر واق

آوريد،  هاى شما را فرزندان حقيقى شما قرار نداده است اين سخن را شما بر زبان مى وفرزند خوانده

 )٣٠٧(.آند گويد و به راه راست هدايت مى اما خداوند حق را مى

 و بدين سان، حق دوستى و برادرى در دين را برايشان محفوظ

با نازل شدِن اين آيات شريف بر پيامبر آه او را بر آشيدن خط بطالن بر . داشت نگاه
ين رسم جاهلى تشويق آرد تا از مردم نهراسد بلكه با شجاعت تمام به اجراى احكام ا

، در حقيقت خداى سبحان اراده فرمود اين رسم باطل را از ريشه و ُبن )٣٠٨(الهى بپردازد
 رو، به پيامبرش فرمان داد پس از آن آه زينب با طالق از زيد جدا شد و از اين. برَآَند
 .اش پايان پذيرفت، وى را به ازدواج خويش درآورد عّده

 

 

 

                                                           
 .٣٦  /احزاب.  ٣٠٦
 .٤آيه / احزاب) َأْفَواِهُكْم َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَلَوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُآْم َأْبَناَءُآْم ذِلُكْم َقْوُلُكم ِب. (٣٠٧
 .٢٣ / ٢٢المعانى  روح; ٢١٢ / ٢٥الغيب  مفاتيح; ٢٩٠ / ١٦تفسيرالميزان ; ٤٠ ـ ٣٧ /احزاب.  ٣٠٨



 



 

 

 

 بخش سوم

 قدرت نمايى شرك و پاسخ دندان شكن الهى

 

 هم پيمانى قواى آفر و غزوه خندق

رخدادها و تحرآات در آستانه پايان پذيرفتن پنجمين سال هجرت، هدف از تمام 
نظامى آه مسلمانان درگير آن شده بودند دفاع از موجوديت دولت نوپا و ايجاد امنّيت 

ها و  اين حوادث موجب تنوع و تعدد جمعّيت. شد بيشتر در محيط مدينه تلقى مى
بردارى از  تنوع  يهوديان آوشيدند با بهره. هاى مخالف دين و دولت اسالمى شد گروه

ها، آن ها را گرد آورند و با در اختيار نهادن مال و برانگيختن  وهاين دسته و گر
به همين منظور . احساسات آينه توزانه آنان، اسالم را از جزيرة العرب ريشه آن سازند

وقتى مشرآان پايه و درجه برترى اسالم بر شرك را از يهوديان جويا شدند، يهوديان، 
بت پرستى بهتر از : و در پاسخ اظهار داشتندمشرآان را به اشتباه و گمراهى انداخته 

و به اين ترتيب، توانستند قبايل مشرك را گرد هم آورده و به بسيج )٣٠٩(.دين اسالم است
اين خبر به سرعت به . آنان بپردازند و به سمت مدينه پايتخت دولت اسالمى ُگسيل دارند

 رهبر فرزانه هميشه بيدارى آه به وسيله عوامل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گوش پيامبراآرم
 .آگاهى داشت، رسيد اطالعاتى مورد اعتماد خود، به تمام تحرآات سياسى دشمن

 جهت چاره جويى براى اين آار، با يارانش به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
نشست و در نهايت به اين نتيجه رسيدند آه با حفر خندقى، گذرگاهاى مناطق مشورت 

 به اتفاق )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر. باز و بدون مانع مدينه را سنگر بندى و تقويت آنند
مسلمانان از شهر خارج شد تا در حفر آن خندق با مسلمانان شرآت جويد و آار حفر را 

زندگى «: آرد  حضرت با اين گفته خود آنان را تشويق به آار مىبين خود تقسيم آردند و

 )٣١٠(».مهاجر و انصار را ببخشا! واقعى، زندگى آخرت است، پروردگارا

                                                           
 . سوره نساء آمده است٥١چنانكه در آيه .  ٣٠٩
 .٤٥٣ / ١ و مغازى ٩٦ / ٤البدايه والنهايه ابن آثير .  ٣١٠



البته با وجود تالش و آوشش و شور و شوقى آه مسلماناِن  مخلص از خود ابراز 
توان نقش منافقان و آنانى آه از زير بار مسئولّيت شانه خالى آردند، ناديده  داشتند، نمى

 )٣١١(.گرفت

دى بيش از ده هزار جنگجو، مدينه را به محاصره نيروهاى مشرآان با تعدا
اين نيروها با مشاهده اين شيوه . ها به شهر گرديد ولى خندق، مانع ورود آن; درآوردند

رسول . دفاعى آه برايشان نا آشنا بود، ترس و وحشت وجودشان را فرا گرفت
ج و در دامنه آوه سلع  به اتفاق سه هزار رزمنده از شهر خار)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گرامى

هاى افراد را  ُاردو زد و جهت برابرى با موارد پيش بينى نشده وظائف و مسئوليت
 .مشّخص نمود

اين احزاب، نزديك به يك ماه هم چنان مدينه را در محاصره داشته، اما از ورود به 
. ودخور تحسين ب عملكرد مسلمانان در اين راستا بسيار در. آن عاجز و ناتوان بودند

رسول . آمد يگانه دالور مرد اين عرصه، به شمار مى)عليه السالم(طالب  ابى بن على
 براى نبرد با يكى از پهلوانان نامى )عليه السالم(زمانى آه على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

عرب به نام عمرو بن عبدود به ميدان رفت و مسلمانان از حضور در ميدان نبرد در 
 :ارى آردند، در باره او فرمودبرابر او خودد

 )٣١٢(;»برز األيمان ُآله الى الشرك آِله«

 .تمام ايمان در برابر تمام آفر قرار گرفته است

با اين آه . را در برابر عمرو ستود)عليه السالم(گيرى على   ترتيب موضعو بدين
 پيمان نامه امضا آرده بودند تا در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قريظه با رسول خدا يهوديان بنى

. ولى مشرآان آوشيدند از آنان آمك بخواهند; جنگى بر ضد مسلمانان شرآت نكنند
 مطمئن شد آه يهوديان تصميم شرآت در جنگ و گشودن ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(پيامبراآرم

اى داخلى بر ضد مسلمانان دارند، از اين رو،سعد بن معاذ و سعد بن عباده را  جبهه
براى آسب خبر نزد آنان فرستاد و آن دو در بازگشت اين خبر را مورد تأييد قرار دادند 

شما را به فتح و ! اهللا اآبر، اى مسلمانان : تكبير گويان فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و رسول خدا

 )٣١٣(.پيروزى مژده باد

                                                           
صلى اهللا (آياتى از قرآن آريم نازل و از شيوه ذلت پذيرى پرده برداشته و از مرآزيت عمل به رهبرى رسول خدا.  ٣١١

 .٢٠ ـ ١٢ /احزاب. حمايت آرده است) عليه وآله وسلم
 / ٣سيره نبوى ; ٦٤ ـ ٦٣ / ١٩ و ٢٩٢ ـ ٢٩١ / ١٤ و ٢٨٣ / ١٣شرح نهج البالغه ; ٢١٥ / ٢٠بحار األنوار .  ٣١٢

 .٣٢ / ٣مستدرك ; ٢٨١
 .٢٢٢ / ٢٠بحار األنوار ; ٤٥٦ / ١مغازى .  ٣١٣



 

 فشار بر مسلمانان

 :مسلمانان در اثناى محاصره، فشارهاى متعددى متحّمل شدند، مثل

طى و گرسنگى قرار اى آه مسلمانان در آستانه قح آمبود مواد غذايى، به گونه . ١
 )٣١٤(.گرفتند

 .هاى دراز زمستانى شرايط دشوارَجّوى و هواى سرِد شب . ٢

جنگ روانى دشوارى آه عناصر منافق، آتش آن را ميان صفوف مسلمانان  . ٣
ها را از جنگ دلسرد و از فرجام ادامه پايدارى، بيمناك  برافروخته بودند و آن

 .تندساخ مى

اين مسأله . آماده باش مستمر در دوران محاصره، از بيم هجوم غافلگيرانه دشمن . ٤
 .داد مسلمانان را با توجه به تعداد اندآشان در مقايسه با انبوه نيروهاى احزاب، رنج مى

خيانت بنى قريظه، آه به راستى خطرى  جّدى بود و نيروهاى مسلمان را از  . ٥
هايشان در مدينه  ها در مورد خانواده ر اضطراب و نگرانى آنآرد و ب داخل تهديد مى

 .افزود مى

 

 شكست دشمن

از يكسو يهوديان در . نيروهاى احزاب داراى مقاصد و اهداف گوناگونى بودند
آوشيدند، در حالى آه انگيزه قريش، دشمنى  بازگرداندن نفوذ و قدرت خود در مدينه مى

 و رسالت وى بود و غطفان و فزاره و ديگر احزاب، )سلمصلى اهللا عليه وآله و(با رسول خدا
ها وعده داده بودند، داشتند و از سويى،  چشم طمع به محصوالت خيبر آه يهوديان به آن

اين . شرايط دشوار محاصره، در درون نيروهاى احزاب ايجاد ضعف و خستگى آرد
 بودند و عملى آه حالت در آنار سنگربندى و قدرتى آه مسلمانان از خود نشان داده

انجام داد و ميان هم پيمانان احزاب و يهود اختالف ايجاد آرد، به » ُنَعيم بن مسعود«
 شرفياب شد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زيرا وى پس از اسالم آوردن خدمت پيامبر. وجود آمد

تو : رمود ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. هر فرمانى خواستى به من بده: عرضه داشت

توانى ميان لشكر دشمن اختالف بينداز، زيرا در جنگ، حيله به آار  ميان ما يك تن بيش نيستى، بنابراين تا مى

 .رود مى

                                                           
 .٤٨٩، ٤٧٥، ٤٥٦ / ٢مغازى .  ٣١٤



ها ُرعب و وحشت ايجاد  خداى سبحان، تند بادى سرد بر احزاب فرستاد آه در آن
ابوسفيان . تهاى غذايشان را وارونه ساخ هاى آنان را از جا برآند و ديگ نمود و خيمه

بر قريش فرياد زد و فرمان حرآت داد وآن مقدار آه برايشان مقدور بود آاال با خود 
اى آه  ها راه افتادند به گونه آن برگرفتند و پا به فرار گذاشتند و قبايل ديگر نيز در پى

 .ها در آن سرزمين باقى نمانده بود صبح آن روز حتى يك نفر از آن

 .و خداوند مؤمنان را از جنگ بى نياز ساخت)٣١٥(;)ُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَلَوَآَفى اللَُّه  اْل(

 

 غزوه بنى قريظه و پاك سازى يهود مدينه

اى را آه از روز جنگ خندق در دل داشتند  قريظه دشمنى و آينه يهوديان بنى
بود، يهوديان  ب را به خوارى و ذلت نكشاندهآشكار ساختند و اگر خداى متعال احزا

صلى اهللا عليه وآله (بنابراين، رسول اآرم. زدند ها خنجر مى قريظه از پشت به مسلمان بنى

از اين رو، فرمان . انديشيد اى مى  بايد براى مقابله با موضع خيانتكارانه آنان چاره)وسلم
هاى خود به محاصره درآورند و داد مسلمانان به حرآت در آيند و يهوديان را در دژ

. براى نشان دادن اهمّيت اين حرآت نظامِى جديد، فرصت استراحت به مسلمانان نداد
هر آه گوش به فرمان رسول خداست، بايد نماز : جارچى در جمع مردم اعالن داشت

 )٣١٦(.عصر را در محل استقرار بنى قريظه بجاآورد

 سپرد و مسلمانان با )عليه السالم(پرچم خود را به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
بردند، در  خوابى و خستگى رنج مى اين آه دراثر محاصره احزاب از گرسنگى و بى

 .آن حضرت به حرآت درآمدند پى

ديدند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى يهوديان خود را در محاصره سپاهيان پيامبراآرم

صلى اهللا عليه وآله (شفتگى و ترس و وحشت آنان را فرا گرفت و اطمينان يافتند تا رسول خداآ

 .ها دست برنخواهد داشت  با آنان پيكار نكند از آن)وسلم

مشورت عبدالمنذر هم پيمان أوسى خود را براى  بن به همين دليل ،يهوديان ابو لبابة

ولى زمانى آه يهوديان از آوچك و بزرگ با گريه و زارى نزد ابولبابه آمده ; طلبيدند

صلى اهللا عليه (رسول اآرم)٣١٧(.هارا از سرنوشتى آه در انتظارشان بود آگاه ساخت وى آن

 بر قريظه، پيشنهاد آنان را مبنى گيرى خيانتكارانه قبلى بنى به جهت موضع)وآله وسلم
                                                           

 .شرح ماجراى روز خندق در سوره احزاب آمده است.  ٣١٥
 .١٧٩ / ٣طبرى .  ٣١٦
 .١٧٩ / ٣طبرى .  ٣١٧



قبيله . بيرون رفتن از مدينه بدون گوشمالى نپذيرفت تا تسليم حكم خدا و رسول او گردند

براى آنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أوس ـ بنا به درخواست يهوديان ـ آوشيد نزد رسول خدا

 :  خطاب به يهوديان فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم. وساطت آند

  يان خودم و هم پيمانانتان مردى از شما را داور قرار دهم؟آيا راضى هستيد م

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. آرى: عرض آردند

يهوديان از بخِت بد خود » .خواهند از قبيله أوس انتخاب آنند ها بگوييد هر آس را مى پس به آن«

نوان داور برگزيدند واين بدبختى از آن رو بود آه سعد در روز را به ع)٣١٨(سعد بن معاذ

ها خواسته بود موضعى بيطرفانه اتخاذ آنند،  گردهمايى احزاب نزدشان آمده و از آن

صلى اهللا عليه (سعد را با بدن زخمى نزد رسول خدا. ولى آنان پيشنهاد وى را نپذيرفته بودند

 :فت و به اطرافيان خود فرمودآوردند، حضرت به وى خوشامد گ)وآله وسلم

 .به پا خيزيد و به رئيس خود اداى احترام آنيد

آنان نيز فرمان رسول خدا را عملى ساختند و سپس معاذ، حكم به آشتن مردان يهود 
صلى اهللا عليه (رسول اآرم. و اسارت زنان و آودآان و تقسيم اموال آنان بين مسلمانان داد

 )٣١٩(». حكم خدا از باالى هفت آسمان داورى آردىطبق«: به او فرمود)وآله وسلم

 پس از جدا آردن خمس، اموال و دارايى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه رسول خدا
براى . ها را ميان مسلمانان تقسيم آرد قريظه بازمانده آن و نيز زنان و فرزندان آن بنى

 سهم و به نيروى پياده يك سهم پرداخت و سپس خمس اموال را به هر سواره نظام سه
هاى بعدى اسب و سالح و  زيد بن حارثه سپرد و دستور داد با آن پول براى مأموريت

 )٣٢٠(.ديگر تجهيزات جنگى خريدارى آند
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 بخش نخست

 زمانه پيروزى

 

 بخش دوم

 العرب حضور اسالم خارج از جزيرة

 

 بخش سوم

 العرب از بت پرستى پاآسازى جزيرة

 

 بخش چهارم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(واپسين لحظات عمر پيامبر

 

 بخش پنجم

  خطوط برجسته اسالم به عنوان آخرين آيين الهى

 

 بخش ششم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ميراث علمى خاتم پيامبران

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 زمانه پيروزى

 

 صلح حديبيه . ١

سال ششم هجرى آه ساِل جهاد پيگير و دفاع جانانه مسلمانان بود به پايان خود 
مسلمانان به گسترش رسالت اسالمى و پرورش انسان و جامعه اسالمى و . شد نزديك مى

ن دين، العرب با پى بردن به عظمت اي ساآنان جزيرة. ايجاد تمدن اسالمى همت گماردند
ترين  نبرد با قريش ـ آه بزرگ. از بين بردن و نابودى آن را امرى غير ممكن دانستند

قدرت سياسى و نظامى آن زمان بود ـ و جنگ بايهوديان و ساير نيروهاى شرك، 
 .نتوانست از گسترش اسالم و درخشش تعاليم آن و رسيدن به اهدافش جلوگيرى آند

نه در انحصار مذهب و طرفداران َمسلِك ُمشّخصى بيت الحرام، نه ِملك آسى بود و 
ها،  هاى متعددى وجود داشت آه معتقدان به آن در اين مكان مقدس بت. قرار داشت

ولى طغيان و گستاخى قريش، پيامبر ; آردند براى اجراى مراسم حج آهنگ آن ديار مى
 .حروم ساخت و مسلمانان را از زيارت خانه خدا، م)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

 دريافت آه قريش با موضع خود در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين برهه، رسول خدا
از اين رو، تصميم گرفت همراه مسلمانان در . اند قبال اسالم سخت در تنگنا قرار گرفته

سفرى عبادى براى انجام عمره رهسپار مّكه شود تا در ضمن آن، ادامه رسالت اسالمى 
 و تا حّد امكان تعاليم اعتقادى و دستورات اسالم و مراتب احترام و تجليل خود را اعالن

اين حرآِت حضرت، مرحله گشايش فضاى دينى . خودرا به بيت اهللا الحرام روشن نمايد
 .آمد و نوين و دوران انتقال از مرحله دفاع به مرحله گسترش و تهاجم، به شمار مى

 يارانش پس از پيمودن راهى بسيار سخت و  و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
صلى اهللا عليه وآله (ناقه رسول اآرم. فرود آمدند» حديبيه«ناهموار، در پهن دشتى به نام 

 :زانو به زمين زد، آن حضرت فرمود)وسلم

داشت، اين شتر را ها را از رفتن به سوى مّكه باز  اين ناقه چنين عادتى نداشت، ولى همان خدايى آه فيل

 )٣٢١(.نيز از حرآت باز داشته است
                                                           

 .٢٢٩ / ٢٠بحار األنوار .  ٣٢١



 :حضرت به مسلمانان فرمان داد در آن مكان فرود آيند و فرمود

اگر امروز قريش به من پيشنهادى بدهند آه در آن، تحكيم روابط خويشاوندى وجود داشته باشد، 

 )٣٢٢(.درخواست آنان را خواهم پذيرفت

ها بر سر راه مسلمانان  ها نشسته و سواران آن ولى قريش هم چنان در آمين مسلمان
صلى اهللا (را در رأس هيئتى از خزاعه نزد رسول خدا» بديل بن ورقا«سپس . وجود داشتند

 سفر جويا شود و  را از اين)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فرستادند تا هدف پيامبراآرم)عليه وآله وسلم
آن هيئت پس از باز گشت، سعى آرد قريش را متقاعد . او را از ورود به مّكه باز دارند

 تنها انجام دادن عمره است ولى قريش با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سازد آه هدف پيامبر
برخوردى متكّبرانه، هيئت ديگرى را به سرپرستى حليس ـ رئيس احابيش ـ نزد آن 

اين شخص، :  به او افتاد، فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى چشم پيامبر. ام نمودحضرت اعز

 .از مردمى خدا شناس است

آنكه با  حليس با ديدن شترانى آه مسلمانان براى قربانى آردن همراه داشتند بى
پيامبر ديدار آند، نزد قريش باز گشت، تا در اين خصوص آه پيامبر و مسلمانان براى 

ولى اين بار نيز قريش  قانع . اند، آنان را قانع سازد م دادن عمره به اين ديار آمدهانجا
عروه هنگامى ديد مسلمانان . نشد و مسعود بن عروه ثقفى را خدمت پيامبر اعزام نمود

بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(براى تبرك جستن به قطرات پراآنده آب وضوى رسول خدا
ز مشاهده اين منظره شگفت زده شد و نزد قريش باز گشت و گيرند، ا يكديگر سبقت مى

من به دربار پادشاهانى چون آسرى و قيصر و نجاشى بار ! اى قريشيان: اظهار داشت
در ميان ملت خود  مشاهده » محمد«هيچ پادشاهى را چون ! ام، ولى به خدا يافته
يروانش حاضر نيستند گر بودم آه پ ام، زيرا من در اين برخورد مردى را نظاره نكرده

بنابراين، ديدگاه من درباره وى همان است و شما خود ! با هيچ بهايى دست از او بردارند
 )٣٢٣(.دانيد

 طى سفر عبادى مسلمانان آه جز سالح همراه مسافر، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
هاى حرام قائل بود،  رامى آه براى ماهسالح ديگرى با خود برنگرفته بودند، به جنبه احت

اشاره فرمود و از قبايل مجاور غير مسلمان دعوت آرد تا در اين سفر، مسلمانان را 
حضرت با اين عمل بر آن بود تا به همگان اعالن آند آه ارتباط ميان . همراهى آنند

                                                           
 .٢١٦ / ٣تاريخ طبرى .  ٣٢٢
 .٥٩٨ / ٢مغازى .  ٣٢٣



مسلمان  ١٤٠٠آن بزرگوار حداقل . ها بر پايه جنگ استوار نيست اسالم و ساير قدرت
 .به اين سفرگسيل داشت و تعداد هفتاد شتر قربانى پيشاپيش خود به حرآت درآورد

و مسلمانان براى به جا آوردن عمره به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خبر حرآت رسول اآرم
: گرفتند و تنها دو راه در برابرشان وجود داشت قريش رسيد و آنان سخت در تنگنا قرار

زه انجام عمره دهند آه با اين عمل، مسلمانان به آرزوى ديرينه خود، يا به مسلمانان اجا
ها و بستگان  يافتند با خانواده زيارت بيت اهللا الحرام، نايل شوند و مهاجران توفيق مى

ها را به اسالم دعوت مى آردند و يااز ورود  خويش ارتباط برقرار آنند و چه بسا آن
ورند آه در اين صورت، جايگاه و منزلت قريش مسلمانان به مّكه جلوگيرى به عمل آ

شد و به سبب رفتار ناپسند آنان با آسانى آه از سر صلح و آرامش تنها  متزلزل مى
خواستار انجام مناسك عمره و ارج نهادن به آعبه بودند، مورد نكوهش ديگر قبايل قرار 

 .گرفتند مى

م خود را آه دويست تن اى از سواره نظا قريش، گستاخانه و از سر دشمنى، دسته
 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(شد به فرماندهى خالد بن وليد، به نبرد با رسول خدا تخمين زده مى

با لباس احرام و بدون )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم از آن جا آه نبّى. مسلمانان اعزام داشت
 : قصد جنگ، آهنگ آن سامان آرده بود، فرمود

شد اگر مانع ارتباط من با ساير قبايل بت  ها را به نابودى آشاند، چه مى  آنواى بر قريش، جنگ،

يافتند و  شدند، قريش به هدف خود دست مى ها بر من پيروز مى شدند چرا آه اگر آن پرست نمى

آوردند و يا با قدرت و توان خود با من به نبرد  گشتم، يا اسالم مى اگر من بر آنان پيروز مى

در راه تبليغ رسالت الهى مبارزه خواهم آرد ! آند؟ به خدا سوگند قريش چه تصور مىخاستند،  برمى

 .تا خدا آن را به پيروزى برساند و يا جان خود را بر سر اين هدف بگذارم

 به سپاهيان خود دستور داد، از مسيِر سواره )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا
خواهد آن را دستاويزى  گى نشوند آه قريش مىنظام قريش عقب بنشينند تا درگير جن

آن . اى براى فخر و مباهات قرارش دهد گيرى هايش و مايه براى درستِى موضع
را نزد » خراش بن اميه خزاعى«حضرت جهت مذاآره با قريش پيرامون اين موضوع، 

رتيب، و بدين ت. آنان فرستاد، ولى قريش با َپْى آردن  شتر او، آهنگ آشتن وى را آردند
قريش هيچ گونه پايبندى به رعايت آداب و رسوم نشان نداد و ديرى نپاييد به پنجاه مرد 

ها حرآتى مخالف صلح  جنگى مأموريت داد تا به تحريك مسلمانان بپردازند، شايد از آن
ها با شكست مواجه شد و مسلمانان موفق به دستگيرى اين گروه  سر بزند ولى نقشه آن



آميز خويش، آنان را  براى تأآيد بر هدف صلح)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شدند و رسول خدا
 )٣٢٤(.بخشيد

 تصميم گرفت پيك ديگرى نزد قريش بفرستد، ولى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
آنان را  با آشتن پهلوانان قريش در نبردهاى دفاع از اسالم، )عليه السالم(آن جايى آه على

از اين رو، به . عزادار ساخته بود، نتوانست وى را به عنوان نماينده خود اعزام نمايد
عمر بن خطاب نمايندگى داد ولى عمر با اين آه متهم به آشتن فردى از قريش نبود،  

پيشنهاد آرد عثمان بن عفان اموى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برجان خويش ترسيد و به پيامبر
 )٣٢٥(.آه با ابوسفيان خويشاوندى داشت، بدان جا اعزام نمايدتبار را 

باز گشت عثمان از نزد قريش به طول انجاميد و خبر آشته شدن وى منتشر شد و 
آميز جهت ورود به مّكه يك هشدار تلقى  هاى مسالمت اين خود، براى شكست آليه تالش

اى نديد و بيعت  جز آماده شدن براى جنگ چاره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شد و رسول اآرم مى
زير درختى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول. رضوان در همين منطقه صورت گرفت

. جلوس فرمود و يارانش بر استقامت و پايدارى تا پاى جان، با آن بزرگوار بيعت آردند
ن به آرامش تبديل شد و اين بار قريش، سهيل با بازگشت عثمان، ستيز و خشِم مسلمانا

 . نزد آن حضرت فرستادند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عمرو را براى مذاآره با نبّى اآرم بن

 

 

 مواد پيمان نامه

در شروط قرارداد صلح، گفتوگوها در آستانه شكست » سهيل«به علت سختگيرى 
ه توافق حاصل شد آه عبارت بودند قرار گرفت و در پايان، بر موادى چند از پيمان نام

 :از

 سال با يكديگر به ستيز و جنگ برنخيزند و مردم در ١٠دوطرف متعهد شدند تا . ١
 .اين مدت در امنّيت و آرامش به سر برند و متعّرض يكديگر نشوند

قريش تر خود نزد پيامبر آمد، وى را به  اگر فردى از قريش بدون اجازه بزرگ . ٢
باز گرداند، ولى اگر آسى از طرفداران حضرت به قريش پيوست، او را نزد پيامبر باز 

 .نگردانند

 .هر آس به دلخواه خود مى تواند با پيامبر و يا قريش پيمان بسته بدو بگرود  . ٣

                                                           
 .٢٢٣ / ٣تاريخ طبرى .  ٣٢٤
 .٣١٥ / ٢سيره نبوى .  ٣٢٥



رسول خدا در آن سال يارانش را به مدينه باز گرداَند و حق ورود به مكه نداشته  . ٤
ه سال آينده بدانجا وارد شوند و مدت سه روز در مّكه اقامت نمايند و جز باشند، بلك

اى با خود حمل نكنند و شمشيرها در نيام  سالحى آه مسافر با خود دارد اسلحه
 )٣٢٦(.باشد

آسى به دست برداشتن از آيين خود مجبور نشود و مسلمانان بتوانند در مّكه  . ٥
انه به پرستش خدا بپردازند و اسالم در مّكه حاآم باشد و هيچ يك از آشكارا و آزاد

 )٣٢٧(.مسلمانان مورد آزار و اذّيت و نكوهش قرار نگيرند

دست به سرقت نزنند و به يكديگر خيانت نورزند، بلكه دوطرف اموال يكديگر  . ٦
 )٣٢٨(.را محترم بشمارند

قريش حق ندارد آسى را با نيروى انسانى و اسلحه، بر ضد پيامبر و يارانش  . ٧
 .)٣٢٩(يارى دهد

صلى اهللا (برخى مسلمانان از مواد پيمان نامه ناخرسند بودند و با اين پندار آه پيامبر

 اعتراض نمودند ولى آرده است، به آن حضرت در برابر قريش عقب نشينى)عليه وآله وسلم
دهد، از ناحيه خداست و آينده  برايشان قابل درك نبود آارى آه آن بزرگوار انجام مى

صلى (رسول خدا. نگرد رسالت اسالمى و مصالح بسيار واالى آن را، با ديدى آگاهانه مى

 : در پاسخ اعتراض آنندگان فرمود)اهللا عليه وآله وسلم

 ;»مره ولن يضّيعنىأنا عبداهللا ورسوله لن أخالف أ«

من بنده و فرستاده خدايم و هرگز با فرمان او مخالفت نخواهم آرد و او نيز هيچ گاه دست حمايت 

 .خود را از من بر نمى دارد

و مواردى را آه برخى از مسلمانان از آن ناخرسند بودند برايشان تشريح نمود، ولى 
، در شرايطى آه وضعّيت روانى برخى از )٣٣٠(ماجراى تسليم آردن ابوجندل به قريش

 .مسلمانان به وخامت گراييده بود، هّيجان جديدى ايجاد آرد

نامه، اين صلح  اما واقعّيت اين بود آه برخالف تصور بعضى از ظاهر مواد پيمان
زيرا ديرى نپاييد آه مواد پيمان ; ار و بزرگ تلقى شدبراى مسلمانان فتح و ظفرى آشك

 .نامه به سود مسلمانان تمام شد

                                                           
 .٢١ / ٣سيره حلبى .  ٣٢٦
 .٣٥٢ / ٢٠بحار األنوار .  ٣٢٧
 .١١٧ / ٩مجمع البيان .  ٣٢٨
 .٣٥٢ / ٢٠بحار األنوار .  ٣٢٩
 .٢٥٢ / ٢٠بحار األنوار ; ٢١٨ / ٢سيره نبوى ; ٢١ / ٣سيره حلبى .  ٣٣٠



نازل گرديد آه بر ُبعد حقيقى پيمان )٣٣١(در راه بازگشت به مدينه آياتى از قرآن آريم
اى  به ورود به مّكه در آيندهصلح با سران بت پرست تأآيد داشت و مسلمانان را نسبت 

 .نزديك مژده دهد

 

 

 نتايج صلح حديبيه

قريش، نظام اسالمى را به عنوان قدرتى نظامى و سياسى سازمان يافته و دولتى  . ١
 .واقعى و جديد به رسمّيت شناخت

ها  آن ناتوانىبيم و هراس به دل مشرآان راه يافت و نقش آنان اندك و ضعف و  . ٢
 .در برابر مسلمانان آشكار شد

اين صلح و آشتى فرصتى براى انتشار اسالم به دست داد و قبايل زيادى به  . ٣
 از آغاز حرآت خود آه برخاسته از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. اسالم گرويدند
ه خويش را اش بود، انتظار داشت قريش به او فرصتى دهد تا ديدگا رسالت اسالمى

 .آزادانه بيان و اسالم را در فضايى آآنده از آرامش و امنّيت براى مردم تشريح آند

مسلمانان با احساس امنّيت از ناحيه قريش براى رويارويى با يهوديان و ساير  . ٤
 .مخالفان، تمام تالش و آوشش خود رابه آار گرفتند

ريش به ديدگاه مسلمانان، به مذاآرات صلح سبب شد با پى بردن هم پيمانان ق . ٥
 .آنان تمايل نشان دهند

 فرصت داد تا با پادشاهان و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين پيمان نامه، به نبّى اآرم . ٦
سران آشورهاى خارج از جزيرة العرب مكاتبه آند و آنان را به اسالم فراخواند و به 

ه جزيرة العرب، براى جنگ موته عنوان گامى در جهت انتقال اسالم به خارج از منطق
 .آماده شود

ترين مرآز و دژ  اين صلح، زمينه را در مراحل بعدى براى فتح مّكه ـ آه مهم . ٧
 .آمد ـ مهيا ساخت بت پرستى در آن روزگار به شمار مى

 

 

 تحرآات  رسالت در خارج مدينه . ٢

                                                           
 . مراجعه شود٢٨ ـ ١٨ ـ و ٧ ـ ١ /به سوره فتح .  ٣٣١



دند، سبب شد پيامبر هايى آه قريش در گذشته براى نابودى اسالم انجام داده بو تالش
هاى دفاعى و تحكيم مواضع و پا  ها به جنگ  و مسلمانان سال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

برجا ساختِن ارآان دولت و جامعه اسالمى مشغول گردند و حضرت نتواند طى اين 
رفت،  الهى به شمار مى ها با آزادى آامل، رسالت آسمانى جهانى را آه آخرين آيين سال
 .مردم ابالغ نمايدبه 

 از ناحيه قريش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولى با امضاى پيمان نامه حديبيه، رسول خدا
صلى اهللا (احساس امنّيت آرد و اين آار فرصت مناسبى به دست داد تا رسول معظم اسالم

العرب و  هاى بزرگ اطراف جزيرة فرستادگان خويش را نزد سران قدرت)عليه وآله وسلم
 قبايل جزيره و خارج از آن اعزام و پس از بيان تعاليم و دستورات الهى، آنان را سران

 .به اسالم دعوت نمايد

 : از آن بزرگوار روايت شده آه به ياران خود فرمود

خداوند مرا پيامبر رحمت براى همه مردم قرار داده است، آن گونه آه حواريان درباره عيسى ! مردم

 . درباره من گرفتار اختالف نشويدبه اختالف افتادند، شما

 حوارّيون چگونه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: برخى از ياران عرض آردند

 :اختالف ورزيدند؟ فرمود

دهم، مأموريت داد، آسانى را آه  حضرت عيسى آنان را به همان چيزى آه من شما را مأموريت مى

ا پذيرا شدند ولى آنان آه راه دورى در پيش داشتند به جايى نزديك اعزام آرد فرمان آن حضرت ر

 )٣٣٢(.اظهار ناخرسندى آرده واز رفتن به آن مأموريت خوددارى آردند

تا فرمان شدند،  و بدين سان، مبّلغان رسالت و هدايت رهسپار نقاط مختلف جهان
 .)٣٣٣(اآرم را به مردم آن سامان ابالغ نمايند رسول

 

 )٣٣٤(غزوه خيبر . ٣

هايى صادقانه و تدبيرى واال و شجاعتى   با تالش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
العاده و با حمايت الهى ، مسلمانان را بر نردبان آگاهى دينى و استقامت و نكوآارى  فوق

و با ... باال برد و روح صبر و شكيبايى و ارتباط با يكديگر را در وجود آنان آاشت

                                                           
 .٢٦٤ / ١طبقات آبرى ; ٦٠٦ / ٢سيره نبوى .  ٣٣٢
ها را  آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اند آه رسول خدا نوشتار و نامه را برشمرده) ١٨٥(دانشمندان اسالم نزديك به . ٣٣٣

ى به سران آشورها فرستاد و آنان را به اسالم دعوت آرد، به مكاتيب الرسول، نوشته على بن حسين على احمد
 .مراجعه شود

 . مراجعه شود٧٧ / ٢به طبقات آبرى . غزوه خيبر در ماه جمادى الثانى سال هفتم هجرت رخ داد. ٣٣٤



اش را به  هاى مجاور، رسالِت آسمانى اعزام فرستادگان ونوشتن نامه به سران قدرت
 . العرب منتقل ساختجهان انسانى خارج جزيرة

برخى از . هاى گوناگون دشمن بود  در انتظار عكس العمل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
پذيرفت آه با آمك بازمانده  ها به صورت حمله نظامى به مدينه انجام مى اين واآنش

عناصر منافقان و يهوديانى آه تاريخشان سرشار از پيمان شكنى و خيانتكارى بود، 
 .گرفت مىصورت 

به همين دليل . آمد خيبر، براى يهوديان دژى محكم و مرآزى بزرگ به شمار مى
لذا چند .  تصميم گرفت باقيمانده نيروى آنان را نابود سازد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم

 رزمنده ١٦٠٠روز پس از بازگشت از حديبيه بى درنگ به تدارك سپاهى بالغ بر 
يابى به غنيمت در جنگ شرآت نكنند  د، از آنان خواست به طمع دستپرداخت و با تأآي

 )٣٣٥(».نشود مند به جهادند آسى با ما از شهر خارج جز آسانى آه عالقه«: و فرمود

اى به آار   براى پرهيز از گسترش دامنه جنگ، شيوه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ها را از همكارى با يهود خيبر،  يهود به اشتباه افتند و با اين ترفند آنبرد تا هم پيمانان 

 .باز داشت

با پرچم )عليه السالم(طالب ابى بن ترتيب، سپاه مسلمانان آه پيشاپيِش آنان على بدين
 در حرآت بود دژهاى يهوديان را غافلگيرانه به محاصره )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

اى در دژهاى خود پناه گرفتند و سپس  يهوديان با نقشه حساب شده. خود درآوردند
ها توانستند چند  ها به وجود آمد و مسلمانان طى آن هاى متعددى ميان آن درگيرى

جنگ شدت گرفت و مدت محاصره طوالنى . موضع مهم يهود را به اشغال خود درآورند
ند آه ناگزير به استفاده از اى از شدت گرسنگى به رنج افتاد شد و مسلمانان به گونه

 .غذاهاى ناگوار شدند

 پرچم خويش را به برخى از صحابه سپرد تا فتح و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ها نشد و زمانى آه  پيروزى به ارمغان آورند ولى جز فرار و شكست چيزى نصيب آن

 : فرمود)مصلى اهللا عليه وآله وسل(عرصه بر مسلمانان تنگ شد، پيامبر خدا

ألعطين الراية غدًا رجًال يحّب اهللا ورسوله ويحّبه اهللا ورسوله آّرار غير فرار ال «

 )٣٣٦(»;يرجع حتى يفتح اهللا على يديه

                                                           
 .١٠٦ / ٢طبقات آبرى .  ٣٣٥
المواهب ; ٣٨٤/  ٣مسند احمد ; ٦٠٣ / ٢فضايل الصحابه ; ١٧٧ ـ ١٧٦ / ١٥صحيح مسلم ; ٣٣٧ / ٢سيره نبوى .  ٣٣٦

 .١٢٣ / ١٣آنز العمال ; ٢٠٣ / ٣استيعاب ; ٢٨٤ / ١اللدنّيه 



فردا پرچم را به دست فردى خواهم سپرد آه خدا و رسول او را دوست دارد و خدا و رسول نيز 

آند تا خداوند فتح و پيروزى  برد و هرگز پشت به دشمن نمى دوستدار اويند، او بر دشمن يورش مى

 .را به دست تواناى او قرار دهد

ا خواست و پرچم را به او سپرد و فتح و پيروزى به دست  ر)عليه السالم(روز بعد على
.  و مسلمانان شادمان گشتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(با آفايت او به ارمغان آمد و رسول خدا
 بر سِر دريافت نيمى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از تسليم شدن يهوديان، پيامبر اآرم

سلمانان درآمده بود، با آنان قرار داد صلح امضا ها آه به ملكّيت م محصوالت مزارع آن
آرد و آن گونه آه با يهوديان بنى نضير و بنى فينقاع و بنى قريظه رفتار آرد، با اينان 

 . زيرا حضور بازمانده نيروهاى يهود، تأثير چندانى در مدينه نداشت; عمل نكرد

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نقشه ترور پيامبر . ٤

هاى حقد و آينه ديرينه و احساسات ستيزه جويانه  اى فرو نشاندن شعلهگروهى بر
براى اجراى اين .  گرفتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود، در نهان تصميم به قتل رسول خدا

هدف، زينب دختر حارث ـ همسر سالم بن مشكم يهودى ـ گوسفند بريان مسمومى را نزد 
به شانه و سر دست )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدادانست پيامبر نهاد و از آن جا آه مى

 .گوسفند عالقه دارد در همان قسمت، زهر بيشترى به آار برد

هنگامى آه گوسفند را مقابل پيامبر نهاد حضرت سر دست گوسفند را برداشت و از 
آن يك لقمه برگرفت و جويد هنوز آن را فرو نبرده بود آه بيرون انداخت، ولى 

 .معرور پس از فرو بردن لقمه ديگرى، جان سپرد راءبنب بشربن

اين زن پس از آن آه مدعى شد قصد آزمودن صدق نبّوت پيامبر را داشته به عمل 
 از او گذشت و همدستان او را تحت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خود اعتراف آرد و رسول خدا

 )٣٣٧(.تعقيب قرار نداد

 

 

 تسليم شدن اهالى فدك. ٥

هاى خيانت در برابر قدرِت حق و عدالت يكى پس از ديگرى فروريخت، به  آشيانه
مجرد اين آه نصرت الهى در خيبر به وقوع پيوست، خداوند در دل مردم فدك رعب و 

                                                           
 .٦٧٧ / ٢مغازى ; ٣٣٧ / ٢سيره نبوى .  ٣٣٧



از اين رو، با اعزام افرادى نزد رسول خدا از او خواستند تا در . وحشت ايجاد آرد
رداخت نيمى از محصوالت آشاورزى فدك با آنان قرار داد صلح امضا آند و با برابر پ

فرمانبردارى و صلح و آرامش زير پرچم حكومت اسالمى زندگى آنند آه رسول 
 . با اين پيشنهاد موافقت فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

درآمد، )عليه وآله وسلمصلى اهللا (بدين ترتيب، فدك به حكم قرآن به ملكّيت ويژه رسول اآرم
صلى اهللا عليه (زيرا مردم آن سامان بدون لشكر آشى و تهديد و جنگ، تسليم شدند و پيامبر

 .)٣٣٨( بخشيد)عليها السالم(فدك را به دخترش فاطمه زهرا)وآله وسلم

بدين سان، سرزمين جزيرة العرب از بقيه عناصر خيانت پيشه پاآسازى شد و از 
هاى يهوديان آه اينك خلع سالح شده و تحت حمايت قانون و دولت اسالمى قرا  شرِّ فتنه

 .گرفته بودند، رهايى يافت

صلى اهللا عليه (رسول اآرم. روز فتح خيبر، جعفر بن ابوطالب از سفر حبشه بازگشت

از فتح خيبر شادمان «:  به استقبال وى رفت و ميان دو چشم او را بوسه زد و فرمود)وآله وسلم

 )٣٣٩(».باشم يا از آمدن جعفر؟

 

 

 

 عمره قضا . ٦

 مسلمانان همواره در پى تحكيم ارآان دوران صلح و آرامش سپرى شد و پيامبر و
پس از فتح خيبر تحرآات نظامى مهمى جز اعزام . آوشيدند حكومت اسالمى مى

هاى تبليغى و يا مجموعه نيروهايى آه براى گوشمالى برخى عناصر آشوب طلب،  گروه
 .رفتند، رخ نداد از شهر بيرون مى

و . راى مواد قرارداد بودندبا گذشت يك سال از صلح حديبيه، دوطرف پايبند به اج
و مسلمانان با پايان يافتن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اينك زمان آن فرا رسيده بود آه پيامبراآرم

از اين رو، جارچِى رسول . مدت قرارداد خود به زيارت بيت اهللا الحرام مشّرف شوند
دو . مره قضا آماده شوند اعالم آرد آه مسلمانان براى انجام ع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

آردند  را همراهى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هزار تن از مسلمانان در اين سفر پيامبر اآرم
احتياط و هوشمندى . و جز شمشيرهاى نيام آرده، با خود هيچ گونه سالحى برنگرفتند

                                                           
 .١٧٧ / ٤در المنثور ; ٢٦٨ / ١٦شرح ابن ابى الحديد ; ٤١١ / ٣مجمع البيان .  ٣٣٨
 .٣٩٨ / ٣سيره نبوى ابن آثير ; ١٠١ / ٧سنن آبرى بيهقى ; ١٠٨ / ٢طبقات آبرى .  ٣٣٩



رى، گروهى اى بود آه به جهت احتمال درگي  به اندازه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
اى جهت دفاع در  گمارد تا به هنگام ضرورت، نيروى آماده) مّر الظهران(مسلح را در 

 .اختيار داشته باشد

 به ذوالحليفه رسيد، خود و يارانش ُمحِرم شدند و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه پيامبر
رسيد آه  تن مىشصت شتر براى قربانى با خود داشتند و تعداد سوارانشان قريب به صد 

ها را به فرماندهى محمد بن مسلمه قبل از ديگران اعزام نمود و سران قريش و هوا  آن
هاى آوه  ها با اين ادعا آه خواهان چهره پيامبراآرم و ياران او نيستند، به قّله داران آن
 عليه صلى اهللا(هاى مجاور ُمشِرف به مّكه باال رفتند، ولى شكوه و جالل نبّى اآرم و بلندى

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گويان رسول خدا  و عظمت منظره حضور مسلمانان آه لبيك)وآله وسلم
را در ميان گرفته بودند چشمانشان را خيره ساخت و مبهوت و حيرت زده پيامبر و 

 .گر بودند پرداختند، نظاره مسلمانان را آه به مناسك خويش مى

وار بر شتر خود، آه مهارش را عبد اهللا بن رواحه به  س)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
دست داشت، اطراف آعبه طواف آرد و فرمان داد، مسلمانان با صداى بلند اين شعار را 

 ».ال اله اال اهللا َوحَده، َصدَق َوَعده َوَنصر َعبَده وأعّز جنده وَهزَم االحزاَب وحده«سر دهند 

هاى مشرآان از بيم و  ن طنين انداخت و دلهاى اطراف آ صداى آنان در مّكه و دّره
هاى نصرت الهى در مورد پيامبرى آه هفت  وحشت، به لرزه افتاد و از مشاهده جلوه

 .سال پيش، از ديار آنان آواره گرديد، خشم و آينه، وجودشان را فرا گرفت

 دادند و  و مسلمانان اعمال عمره را انجام)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين گونه، رسول خدا
قريش به توان و قدرت اسالم و مسلمانان يقين حاصل آردند و اطمينان يافتند آسانى آه 

 و همراهانش با هجرت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به اطالع آنان رسانده بودند، رسول خدا
 .اند مدينه، در تنگناى سختى قرار دارند، دروغ گفته

ى روحانى و روح افزا آه سران آافر قريش را بالل بر بام آعبه باال رفت و در حالت
آن روز در حقيقت ... به خشم آورد، براى گذاردن نماز ظهر نداى توحيدى اذان سر داد 

 .مّكه در اختيار مسلمانان قرار داشت

اى را  مهاجران به اتفاق برادران انصار خود در شهر پراآنده شدند تا خانه و آاشانه
ه بودند، از نزديك ببينند و پس از جدايى طوالنى از آه براى رضاى خدا ترك گفت

 .ها و بستگان خويش، با آنان ديدار آنند خانواده

مسلمانان سه روز در مّكه به سر بردند و سپس طبق مواد قراردادى آه ميان آنان و 
قريش از بيم اين آه مبادا پيامبر با توقف . قريش برقرار شده بود آن شهر را ترك گفتند



ى خود در مكه جامعه آنان را دستخوش شكاف نموده و دين اسالم در دل مردم طوالن
نفوذ آند، درخواست پيامبر را مبنى بر برگزارى مراسم ازدواجش با ميمونه، پذيرا 

صلى اهللا عليه وآله (نشدند و از آن جا آه مسلمانان قبل از ظهر، مّكه را ترك گفتند، رسول خدا

 .)٣٤٠( داد تا همسرش ميمونه را شبانگاه بدو ملحق سازد به ابو رافع مأموريت)وسلم

 

                                                           
 .٣٧٢ / ٢سيره نبوى .  ٣٤٠



 

 

 

 بخش دوم

 حضور اسالم خارج از جزيرة العرب

 

 جنگ موته. ١

 تصميم گرفت امنيت را در شمال جزيرة العرب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
به همين .  را به اسالم فراخواند و به سوى شام حرآت آندگسترش دهد و مردم آن سامان

دليل حارث بن عمير أْزدى را نزد حارث بن ابو شمر َغّسانى فرستاد آه َشَرْحبيل بن 
 .عمرو َغّسانى با وى درگير شد و او را آشت

 گروهى از مسلمانان را براى تبليغ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در همين برهه رسول خدا
با حمله به اين ) اى از شام ناحيه(» ذات اطالح« اعزام آرد، ولى اهالى منطقه اسالم

صلى اهللا عليه وآله (ها به پيامبر با رسيدن خبر آشته شدن آن. گروه آنان را به قتل رساندند

، حضرت از اين رخداد فوق العاده متأّثر شد و مسلمانان را جهت حرآت به آن )وسلم
ى مرآب از سه هزار رزمنده مهيانمود و زيد بن حارثه، جعفر سامان فرا خواند و سپاه

بن ابوطالب و عبد اهللا بن رواحه را به فرماندهى اين سپاه گمارد آه در نبودن هر يك، 
 :ديگرى جاى وى را بگيرد و در جمع آنان به ايراد سخن پرداخت و فرمود

ها بپذيريد و  اگر اين آار را انجام دادند، از آن... آنان را به اسالم دعوت نماييد... با نام خدا نبرد آنيد

و اگر پذيراى اسالم نشدند دشمنان خدا و دشمنان خود را، آه در ... ها صرف نظر آنيد از آشتن آن

خوريد آه در  برند، از دم تيغ بگذرانيد، در آن سامان به جمعى راهب بر مى شام به سر مى

آسانى نيز هستند آه به شيطان سر . ض آنان نشويداند، متعر ها از مردم آناره گرفته صومعه

زنان و آودآان شير خوار و پيران سالخورده را به قتل نرسانيد، . اند، سر از تن آنان برگيريد سپرده

 )٣٤١(.اى را ويران نسازيد هيچ نخل و درختى را نبريد و خانه

هنگامى آه .  تا ُثنية الوداع آنان را بدرقه آرد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول اآرم
رسيد ناگهان با انبوه سپاه روم و ساز و برگ آنان، » مشارق«سپاه مسلمانان به منطقه 

رو، مسلمانان به سمت موته از اين . آه بالغ بر دويست هزار تن بودند، رو به رو شدند
                                                           

 . مراجعه شود٣٧٤ / ٢سيره نبوى ; ٧٥٨ / ٢مغازى .  ٣٤١
 .ادى االول سال هشتم هجرى اتفاق افتادجنگ موته در جم  



ولى به علل و اسباب متعددى، آثار ; تغيير مسير دادند و به نبرد با دشمن مصّمم گشتند
 .شد و هر سه فرمانده به شهادت رسيدند شكست در سپاه مسلمانان پديدار

بود و از  از جمله عوامل شكست آنان نا آشنايى با منطقه و دورى از مرآز پشتيبانى
ولى جنگ روميان با آن تعداد انبوه، صرفًا دفاعى ;  آنان جنبه تهاجمى داشتسويى، نبرد

سپاهيان روم از . بود، افزون براين آه در مهارت جنگى نيز با يكديگر تفاوت داشتند
هاى سخت شرآت آرده بودند ولى  قدرتى سازمان يافته برخوردار بودند و در جنگ

 )٣٤٢(.ها اندك بود شمار سپاه نوپاى مسلمانان آم و مهارت آن

 از آشته شدن جعفر بن ابوطالب سخت متأثر گشت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
به شّدت بر او گريست و در خانه جعفر حضور يافت و به افراد خانواده او تسليت گفت 

دردى نمود چنان آه و فرزندانش را مورد تفّقد و دلجويى قرار داد و با آنان احساس هم
 )٣٤٣(.غم از دست دادن زيد بن حارثه نيز آن بزرگوار را بسيار اندوهگين ساخت

 

 )٣٤٤(فتح مّكه. ٢

هاى گوناگونى نشان   خود واآنشپس از جنگ موته نيروهاى دشمن در منطقه از
ها براى ورود به شام شادمان  روميان از عقب نشينى مسلمانان و عدم توان آن. دادند
 .گشتند

ها را نسبت به مسلمانان گستاخ نمود و  شادى و سرور، قريش را فرا گرفت و آن
را بر ضّد از اين رو، قبيله بكر . آوشيد با ايجاد نا امنى، صلح حديبيه را نقض آنند

قابل ذآراست آه در پى انعقاد پيمان صلح حديبيه، قبيله بكر با . خزاعه تحريك آرد بنى
بدين ترتيب، . پيمان شده بودند هم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم قريش و قبيله خزاعه با رسول

د ها را مسلح ساخت و قبيله بكر، ناجوانمردانه بر قبيله خزاعه، آه در شهر خو قريش آن
بردند و برخى در حالت عبادت بودند، حمله آوردندو تعدادى از  و در آرامش به سر مى

شكايت بردند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنان براى يارى خواهى، نزد رسول خدا. ها را آشتند آن
 در مسجد نشسته بود در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و عمرو بن سالم، در حالى آه رسول خدا

ها پيمان شكنى قريش را به عرض   حضرت ايستاد و اشعارى سرود و در آنبرابر آن

                                                           
 .٣٨١ / ٢سيره نبوى .  ٣٤٢
 .٦٨ / ٣سيره حلبى ; ٧٦٦ / ٢مغازى ; ٥٤ / ٢١بحار األنوار .  ٣٤٣
 .فتح مّكه، در ماه رمضان سال هشتم هجرى اتفاق افتاد.  ٣٤٤



: و فرمود پيامبراآرم ازاين حادثه سخت متأثر شد. رساند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 ».تو را يارى خواهيم آرد! اى عمرو«

اد قريش با پى بردن به برخورد ناشايست خود از ناحيه مسلمانان به بيم و هراس افت
و تصميم گرفت با اعزام ابو سفيان به مدينه قرارداد صلح را تجديد آند و تمديِد مّدِت آن 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولى پيامبر اآرم. خواستار شود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(را از رسول خدا
 افتاده؟  ابوسفيان اتفاقى: به درخواست ابوسفيان اعتنايى نكرد و از او پرسيد

 ! هرگز: سفيان عرضه داشت ابو

پس ما نسبت به قرارداد صلح و :  در پاسخ وى فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
خواست با  اّما ابوسفيان آرامش خاطر نيافت و قانع نشد، بلكه او مى. مدت آن پايبنديم

از اين رو، . نددريافت آ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى از رسول خدا حصول اطمينان، امان نامه
خريدار داشت، به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها نزد رسول اآرم آوشيد آسانى را آه سخن آن

اعتنايى نشان  ميانجيگرى برانگيزد، ولى همگى درخواست او را رّد آردند و به او بى
 .اى جز اين نيافت آه با ناآامى به مّكه باز گردد ابوسفيان چاره. دادند

به همين ; رايط، نيروهاى شرك در تنگناى سختى قرار گرفته بودندبا اين تغيير ش
 با سپاهى روز افزون آه در ايمانشان پا برجاتر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دليل، رسول اآرم

نامه و حفظ جان و مال  شدند آهنگ فتح مّكه نمود و قريش در انديشه درخواست أمان مى
آزادى . داد، فرصت مناسبى به وجود آمده بودبدين ترتيب، براى نقض قرار. خود بود

 .آمد مّكه آخرين مرحله حاآميِت اسالم بر تمام جزيرة العرب به شمار مى

اى به نداى وى  آن حضرت اعالن بسيج عمومى داد و مسلمانان از هر گروه و دسته
هللا عليه صلى ا(پيامبراسالم. شد پاسخ مثبت دادند و سپاهى نزديك به ده هزار تن تدارك ديده

 آوشيد تا تصميم و هدف خود را جز از ياران خاص خويش، پوشيده نگاه دارد و )وآله وسلم
 :به پيشگاه خداوند دعا آرد و عرضه داشت

ها  خبر حرآت ما را از چشم جاسوسان و خبر چينان قريش پوشيده دار تا در ديارشان بر آن! خدايا

 )٣٤٥(.شبيخون زنيم

 با استفاده از اصل غافلگيرى، عالقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم رسد نبّى به نظر مى
اى به دست آيد،  آن آه قطره خونى ريخته شود به سرعت پيروزى همه جانبه داشت بى

ولى اين خبر به فردى رسيد آه تحت تأثير عواطف و احساس خويش قرار گرفته بود و 
وحى الهى نازل . اى به قريش نوشت و توسط زنى نزد آنان فرستاد طى نامهاو ماجرا را 

عليه ( را در جريان امر قرار داد، پيامبر به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شد و پيامبر اآرم
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.  و زبير فرمان داد خود را به سرعت به آن زن رسانده و نامه را از او بستانند)السالم
صلى اهللا عليه وآله ( با ايمان بسيارى آه نسبت به رسول خدا)لسالمعليه ا(طالب ابى بن على

 .)٣٤٦(داشت، نامه را از آن زن گرفت)وسلم

 با دريافت نامه، مسلمانان را در مسجد گرد آورد تا از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
عزم و اراده آنان را تقويت آند و از خيانت آارى بر حذر دارد و از سوى ديگر سويى 

. اهمّيت فرو نشاندن عواطف و احساسات را در راه رضاى خدا، برايشان تشريح نمايد
بلتعه فرستنده نامه را آه سوگند به خدا خورده بود قصد خيانت  مسلمانان، حاطب بن ابى

صلى (خطاب خشمگينانه از رسول خدا آشاندند و عمربن نداشته، به اين سو و آن سو مى

 اجازه خواست تا وى)اهللا عليه وآله وسلم

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(را بكشد، رسول اآرم

باشد هر چه دانى؟ شايد خداوند بر اهل بدر توجهى نموده و بدانان فرموده  تو از آجا مى! اى عمر

 )٣٤٧(.ام خواهيد انجام دهيد من شما را بخشيده مى

 

 

 

 حرآت سپاه اسالم به سمت مّكه

. آت نمودسپاه اسالم در دهم ماه رمضان سال هشتم هجرى به سمت مّكه مكّرمه حر
رسيدند، حضرت آب خواست و در برابر ديدگان مسلمانان » آديد«هنگامى آه به منطقه 
ولى برخى از آنان با نا فرمانى از دستور ; ها نيز فرمان افطار داد افطار نمود و به آن

صلى اهللا عليه وآله (نبّى اآرم.  و رهبر خويش، افطار نكردند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 آن .اند آنان افرادى نافرمان; »اولئك الُعصاة«:  از نافرمانى اين افراد به خشم آمد و فرمود)وسلم
 .)٣٤٨(گاه دستور داد افطار نمايند

زمانى آه پيامبر به مّرالظهران رسيد به مسلمانان فرمان داد در صحرا پراآنده شوند 
و هر يك آتشى برافروزند و با اين آار، شب تاريك را روشن ساخت و مسلمانان بسان 

. گر شد شد، جلوه يده مىلشكرى انبوه آه تمام قدرت قريش در برابرش به نابودى آش
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اين منظره عباس بن عبدالمطلب، آخرين مهاجرى را آه در منطقه جحفه به آاروان 
 پيوست نگران و پريشان خاطر ساخت و در جستجوى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .اى براى آگاهى قريش از ماجرا برآمد تا پيش از ورود سپاه اسالم، تسليم شوند وسيله

باس در مسير راه ناگهان صداى ابوسفيان را شنيد آه با شگفتى از حضور اين ابن ع
وقتى ابن . آرد گفت و گو مى» بديل بن ورقاء«نيروى سُترگ در آستانه شهر مّكه با 

سپاه خود را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم عباس، ابو سفيان را در جريان قرار داد آه نبّى
اى جز   از بيم و هراس بدن ابوسفيان به لرزه افتاد و چارهبراى فتح مّكه گسيل داشته،

شرفياب شود و از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عباس حضور رسول خدا اين نديد آه به اتفاق ابن
 .آن حضرت امان بخواهد

، آه سرچشمه عفو و بخشش و برخوردار از فضايل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
توانست امان خواهى عمويش را آه به ابو سفيان پناه داده بود،  ا مىبلند اخالقى بود، آج

 ».توانى بروى و فردا صبح او را نزدم آورى ما او را امان داديم، مى«: پذيرا نشود از اين رو، فرمود

 

 تسليم شدن ابوسفيان

 شرف حضور يافت، حضرت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى ابوسفيان نزد رسول خدا
ابو » آيا وقت آن فرا نرسيده آه بدانى معبودى جز خدا وجود ندارد؟! واى بر تو ابو سفيان«: رموداو ف

پدر و مادرم فدايت، راستى آه چقدر بردبار و بزرگوارى و پيوند : سفيان عرضه داشت
پنداشتم اگر معبودى غير از  من با خود مى! به خدا سوگند! دارى خويشى را پاس مى

 .تاآنون به داِد من رسيده بودخدا وجود داشت، 

آيا وقت آن نرسيده آه بدانى ! واى بر تو! ابو سفيان«:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 »من فرستاده خدايم؟

هنوز در دلم ! به خدا سوگند: ابوسفيان سخن قبلى خود را تكرار آرد و اظهار داشت
 .)٣٤٩(اندآى شك و ترديد در اين باره وجود دارد

عباس، براى اين آه ابوسفيان را براى اسالم آوردن تحت فشار قرار دهد، موقعيت 
قبل از اين آه آشته شوى، اسالم بياور و ! واى بر تو: را مناسب دانست لذا به او گفت

 سفيان از بيم آشته گواهى بده آه معبودى جز خدا نيست و محمد فرستاده اوست و ابو
 را بر زبان جارى ساخت )صلى اهللا عليه وآله(شدن، شهادت به وحدانيت و رسالت پيامبر اآرم

 .و بدين سان در شمار مسلمانان درآمد
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صلى اهللا (پس از تسليم شدن ابوسفيان، بقيه سران شرك نيز تسليم شدند ولى پيامبراآرم

ل بر قريش و تسليم شدن بدون خونريزى آنان،  براى وارد ساختن فشار آام)عليه وآله وسلم
وى را در تنگه اين دّره روى دماغه آوه نگه دار تا لشكريان خدا بر او ! اى عباس«: به عباس فرمود

 ».ها را ببيند عبور آنند و وى آن

 در جهت گسترش امنّيت و آرامش و اعتماد مردم به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم 
وزى رهبر اسالم و براى فرو نشاندن غرور ابوسفيان، آه از خود سرسختى شفقت و دلس

 :نشان ندهد، فرمود

هر آس به خانه ابوسفيان پناهنده شود و در خانه خود بماند و وارد مسجد الحرام شود، و سالح را «

 ».بر زمين بگذارد، در أمان است

هاى در حال عبور را به  ردند و عباس گردانسپاهيان اسالم از تنگه عبور آ
وجود ابوسفيان را ترس و وحشت فرا گرفته بود لذا رو به . آرد ابوسفيان معّرفى مى
 .ات خيلى باال گرفته سلطنت برادرزاده) ُآنيه عباس! (اى ابوالفضل: عباس آرد و گفت

يان با ترديد ابوسف] نه سلطنت[اين نبّوت است ! ابو سفيان: عباس در پاسخ وى گفت
همين گونه است و سپس به سمت مّكه راه افتاد تا مردم آن سامان را از ; آرى: گفت

به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رويارويى با سپاه اسالم برحذر دارد و امانى را آه رسول خدا 
 .)٣٥٠(ها داده بود اعالن نمايد آن

 

 ورود به مّكه

 جهت تعيين مسير ورود نيروها به مّكه، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول گرامى اسالمر
دستورات حكيمانه خويش را صادر فرمود و تأآيد آرد سپاهيان با مردم درگير نشوند 

اى از مشرآان را  مگر جايى آه به آنان تعّرضى صورت گيرد، ولى ريختن خون عّده
ه چنگ زده باشند، روا اعالم آرد زيرا اين افراد در هر حالى، حتى اگر به پرده آعب

 .شده و سخت دشمنى ورزيده بود جنايات بزرگى در حق اسالم و پيامبر مرتكب

صلى اهللا عليه وآله (هاى مّكه، اشك در چشمان مبارك رسول خدا با نمايان شدن خانه

ورود آنان . ندنيروهاى پيروزمند اسالم از چهار سمِت مّكه وارد شهر شد. حلقه زد)وسلم
صلى اهللا عليه (رسول اآرم. اى از سربلندى و پيروزى برسرتا سر شهر پوشانده بود جلوه

به پاِس لطف و عنايت و نعمتى آه خدا بدو ارزانى داشته بود و به شكرانه اين آه )وآله وسلم
پس از تحمل رنج و دشوارى در مسير اعتال و بلند آوازه آردن آلمه حق، سرزمين ُام 
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قرى زير فرمان رسالت و دولت آن بزرگوار درآمده بود، در حالى آه در برابر ال
 .عظمت خدا سر تعظيم فرود آورده بود وارد مّكه شد

پيشنهادهاى فراوانى شد آه در منازل مردم مّكه، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به پيامبر
س از استراحتى پ. حضور يابد ولى آن حضرت نزول اجالل در خانه آسى را پذيرا نشد

آوتاه غسل انجام داد و بر مرآب خويش سوار شد و تكبير گفت و مسلمانان نيز با وى 
ها ـ آه برخى سران شرك از بيم  صداى تكبير آنان در آوه و دّره. نداى تكبير سر دادند

حضرت در حال طواف به هر . اسالم و پيروزى آن ـ بدان جا گريخته بودند، طنين افكند
ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق (: فرمود آرد و مى هاى موجود اطراف آعبه آه اشاره مى يك از بت

 .آردند ها به رو، بر زمين سقوط مى  و بت)اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َآاَن َزُهوقًا

 فرمان داد تا بنشيند و )عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه رسول خدا
 قادرنبود )عليه السالم(هاى آعبه بر دوش او باال رود ولى على ستن بتحضرت براى شك

از اين .  را بر دوش خويش آشد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سنگينى بار نبوت وجود مقدس پيامبر
. ها پرداخت بر دوش پسر عمويش پيامبر باال رفت و به شكستن بت)عليه السالم(رو، على

آليدهاى آعبه را خواست و دِر آن را گشود و وارد )آله وسلمصلى اهللا عليه و(سپس نبى مكرم
آعبه شد و تصاويرى را آه در آن وجود داشت محو نمود و آن گاه بر دِر آعبه ايستاد و 

 :انبوه جمعيت را با ايراد خطبه فتح بزرگ مخاطب ساخت و فرمود

 بنده خود را يارى آرد معبودى جز خداى يكتا نيست و شريكى ندارد، وعده خويش را تحقق بخشيد،

هر امتياز يا خون يا مال مورد ادعا، زير اين دو گاِم من ! و احزاب ر ابه تنهايى نابود ساخت، بدانيد

خداوند نخوت و تكّبر زمان ! اى قريشيان. است، مگر پرده دارى خانه آعبه و آب دادن حاجيان

م از آدمند و آدم از خاك آفريده شده جاهليت و فخر و مباهات به پدران را از ميان ُبرد، همه مرد

 )٣٥١(...است

 :و سپس اين آيه شريف را تالوت فرمود

َياَأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآم ِمن َذَآر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم (
 ;)٣٥٢()ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر

سته دسته قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ما شما را از دو جنس نر و ماده آفريديم و د! مردم

 .ترين شما نزد خدا، پرهيزآارترين شماست، به راستى آه خدا دانا و آگاه است گرامى

 در پاسخ عرضه به عقيده شما من چگونه با شما رفتار خواهم آرد! اى قريشيان: و آن گاه فرمود
 : ستى حضرت فرموداى نيك خصال ه تو، برادرى بزرگوار و برادرزاده: داشتند

 )٣٥٣(;»اذهبوا فأنتم الطلقاء«
                                                           

 .٨٦ / ٣سيره حلبى ; ١٧١ / ١٣آنز العمال ; ٢٤٩ / ١فرائدالسمطين ; ١٥١ / ١مسند احمد .  ٣٥١
 .١٣حجرات،آيه .  ٣٥٢



 .توانيد برويد شما آزاديد مى

سپس بالل براى اعالن اذان نماز ظهر بر بام آعبه باال رفت و مسلمانان نخستين 
در مسجد الحرام به جاى  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نماز را پس از اين فتح به امامت نبى اآرم

 .آوردند

هنگامى آه انصار، . ُبهت و حيرتى آميخته با ترس و وحشت، مشرآان را فرا گرفت
 را با مردم مّكه مالحظه آردند، از اين بيمناك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رفتار رسول اآرم

نه باز نگردد و در اين  به اتفاق آنان به مدي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شدند آه مبادا رسول اآرم
آه در حال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبرخدا. هايى در ذهنشان خطور آرد زمينه پرسش

شد، از اين رو  شد آگاه مناجات با خدا بود از سخنانى آه ميان انصار رد و بدل مى
 : متوجه آنان شد و فرمود

 ».ميرم آنم و در آنارتان مى مىبرم آه چنان باشد من در آنار شما زندگى  پناه به خدا مى«

پس از . حضرت با اين سخن اعالن داشت آه مدينه، پايتخت اسالم باقى خواهد ماند
اى  آن، مردم جهت بيعت با پيامبر نزد حضرت شتافتند و مردان با او بيعت نمودند و عده
طه از مسلمانان براى شفاعِت آسانى آه خونشان مباح دانسته شده بود، نزد حضرت واس

 .آنان را بخشيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شدند و رسول خدا

سپس زنان براى بيعت، نزد حضرت حضور يافتند و دست خود را به عنوان بيعت 
با اين   ]به گفته قرآن[در ظرف آبى آه پيامبر دست مبارآش را در آن نهاده بود، گذاشتند،

ى خدا قرار ندهند و دزدى نكنند و عمل منافى عفت مرتكب نشوند و فرزندان خود را به شرط آه شريكى برا

 )٣٥٤(.قتل نرسانند و به يكديگر تهمت و افترا نبندند و در آارهاى خدا پسندانه با تو مخالفت نورزند

ـ به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى پيامبر شنيد فردى از قبيله خزاعه ـ هم پيمان رسول خدا
يكى از مشرآان حمله آرده و او را به قتل رسانده است با اظهار خشم از اين حادثه به پا 

احترام ها و زمين را آفريد مّكه را در سرزمينى مورد  خداوند از آن روز آه آسمان! مردم: خاست وفرمود

 قرار داد و تا روز قيامت نيز چنين خواهد بود، هر فردى آه به خدا و

... روز جزا ايمان داشته باشد، حق ندارد در اين سرزمين خونى به زمين بريزد و يا درختى را از زمين برَآَند

، در پاسخ اگر آسى به شما گفت چرا رسول خدا در اين سرزمين به جنگ و نبرد پرداخته است! اى خزاعيان 

 )٣٥٥(.اش روا داشت و براى شما جايز ندانست خداوند نبرد در اين سرزمين را تنها براى فرستاده: او بگوييد

                                                                                                                                                                      
 .٤١٢ / ٢سيره نبوى ; ١٠٦ / ٢١بحار األنوار .  ٣٥٣
 .١٢و سوره ممتحنه، آيه ; ١١٣ / ٢١بحار األنوار .  ٣٥٤
 . چاپ دارالفكر١٢٢ / ١در المنثور ; ٣٤٦٨٣آنز العمال، حديث ; ٣١٠٩سنن ابن ماجه، حديث .  ٣٥٥



وفت و مهربانى و  و عط)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آميز رسول اآرم قريش از رفتار محبت
عفو و بخشش و ارج و احترامى آه آن حضرت در مورد مكه وساآنان آن داشت به 

هاى آنان به حضرت متمايل گشت و با آرامش و اطمينان، به  عظمت ياد آردند و دل
 .اسالم رو آوردند

هاى  ها و مكان  براى از بين بردن ساير بت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
هايى به اطراف و اآناف مّكه فرستاد در اين زمان بود آه خالد بن  ، سريهپرستى بت
خونخواهى  اى از قبيله بنى ُجذيمه آه اسالم آورده بودند، به بهانه با آشتن عّده)٣٥٦(وليد

از اين ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(زمانى آه پيامبر اآرم. عموى خود اشتباه بزرگى مرتكب شد
 فرمان داد اموالى را بگيرد و بدان سامان برود و ديه )عليه السالم(ماجرا آگاه شد به على
هاى مبارك خود را باال برد و  سپس رو به قبله ايستاد و دست; آشته شدگان را بپردازد

 :عرضه داشت

 ;»الّلهم إنى ابرأ اليك ّمما صنع خالد بن الوليد«

و با اين آار دل بنى جذيمه » جويم  از عملى آه خالد بن وليد انجام داد به درگاهت بيزارى مى!خدايا

 .)٣٥٧(آرامش يافت

 

 

 )٣٥٨(غزوه حنين و محاصره طائف . ٣

ه سر برد و پس از گذشت  پانزده روز در مّكه ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم نبّى
اى طوالنى از شرك و بت پرستى، دورانى نوين از توحيد و يكتا پرستى را در اين  برهه

مسلمانان غرق در شادى و سرور بودند و امنّيت و آرامش بر ُام القرى . شهر آغاز نمود
خبر رسيد آه قبيله هوازن و ثقيف مهياى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به رسول خدا. حاآمّيت يافت

اند با اين پندار آه خواهند توانست آارى را آه ديگر نيروهاى شرك و  نبرد با اسالم شده
رسول . اند، عملى سازند و اسالم را به نابودى بكشانند نفاق قادر بر انجام آن نشده

ان از شهر خارج شود ولى تصميم گرفت براى رويارويى با آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
اى آه حضرت در هر فتح و پيروزى داشت، قبل از خروج خود به تحكيم پايه و  با شيوه

را براى آموزش قرآن و احكام اسالم و » معاذ بن جبل«. ارآان اداره شهر مّكه پرداخت
 .را براى نماز گزاردن و اداره امور مردم، بر شهر مّكه گمارد» عتاب بن ُاسيد«

                                                           
 .٣١٨امالى طوسى ; ٥٦٢خصال ; ٤٢٠ / ٢سيره نبوى .  ٣٥٦
 .١٨٤ / ٢طبقات آبرى .  ٣٥٧
 .اين جنگ در شوال سال هشتم هجرى رخ داد.  ٣٥٨



رت با دوازده هزار رزمنده آه مسلمانان تا آن روز نظير آن را سراغ آن حض
نداشتند از مّكه خارج گرديد و همين فزونى نيرو، سبب غرور و غفلت مسلمانان گرديد 

اگر، امروز با قبيله شيبان نيز رويارو شويم، از حيث نفرات، : تا آن جا آه ابو بكر گفت
 .)٣٥٩(شكست نخواهيم خورد

با يكديگر هم پيمان شده و با تمام تجهيزات به اتفاق » ثقيف«و » هوازن«هاى  قبيله
زنان و آودآان خويش از طائف بيرون آمده و براى زمينگير آردن مسلمانان موضع 

با رسيدن پيشقراوالن سپاه مسلمانان به آن منطقه، دشمن موفق شد آنان را . گرفتند
اى آه ساير نيروهاى مسلمانان نيز از بيم پا به فرا گذاشتند  ر به فرار سازد به گونهمجبو

داد در آنار  پسر ُام َايمن تشكيل مى) َايمن(و تنها ُنه تن از بنى هاشم آه دهمين نفر را 
ثابت قدم ماندند و منافقان غرق در شادى و سرور شدند و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

مسلمانان تا آنار دريا عقب : ان مسلمانان را به باد تمسخر و شماتت گرفت و گفت ابوسفي
و فرد . آه امروز سحر و جادو باطل شد! آگاه باشيد: خواهند نشست و ديگرى گفت

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ديگرى تصميم گرفت در آن اوضاع آشفته، وجود مقدس رسول خدا
 .)٣٦٠(را به قتل برساند

اى باال رود و   به عمويش عباس دستور داد بر صخره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
ابن . نيروهاى شكست خورده مهاجر و انصار را آه از صحنه گريخته بودند فرابخواند

اى اصحاب سوره بقره، اى آسانى آه زير درخت :عباس با صداى بلند اعالن داشت
به سوى من :فرمايد بيعت آرديد، پيامبر خدا مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رضوان با رسول خدا

 !گريزيد؟ پيامبر اين جا حضور دارد آييد، به آجا مى

يافت و دوباره باز  پس از غفلت و شكست، گويى آگاهى واحساسى بين مسلمانان راه
صلى (رسول خدا... ن خويش وفا نمايندگشتند تا در دفاع از اسالم و پيامبر، به عهد و پيما

 :  با مشاهده شور و هيجان آنان، فرمود)اهللا عليه وآله وسلم

 گويم، من فرزند اآنون جنگ به شدت درگرفته من پيامبرم و هيچ گاه دروغ نمى

 . عبدالمطلبم 

هاى مسلمانان نازل فرمود و با پيروزى و ظفر،  و خداوند آرامش خود را بر دل
بدين سان، سپاهيان آفر شكست خوردند و با به جاى . رد حمايت قرار دادآنان را مو

صلى ( پيامبر)٣٦١(.هاى فوق العاده زياد پا به فرار گذاشتند نهادن شش هزار اسير و غنيمت

                                                           
 .٨٨٩ / ٢مغازى ; ١٥٠ / ٢طبقات آبرى .  ٣٥٩
 .٩٩ / ٣مغازى ; ٤٤٣ / ٢وى سيره نب.  ٣٦٠
ها  آيات سوره توبه حمايت و يارى خدا را تشريح آرده و آسانى را آه به نيرو و تجهيزات اعتماد ورزيده و آن.  ٣٦١

 .اند، مورد نكوهش قرار داده است هرا سبب پيروزى دانست



دستور داد از غنايم نگهدارى و از اسيران مراقبت شود و سپس دشمن )اهللا عليه وآله وسلم
 .مهاجم را تا منطقه اوطاس و نخله و طائف تعقيب آردند

 درخواست آرد آن دسته از آسانى را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى ُام سليم از رسول خدا
اند به قتل برساند، آن بزرگوار به  آه از صحنه جنگ گريخته و حضرت را تنها گذاشته
: اى آه داشت، در پاسخ او فرمود جهت خوى واال و بخشش فراوان و رحمت گسترده

 ».تر است ُام سليم خداوند مسلمانان را يارى آرد، عافيت الهى گسترده«

 اطالع يافت برخى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گر آه رسول گرامى اسالمدر جاى دي
مسلمانان به جهت خشمى آه از فرزندان مشرآان به دل داشته اند آنان را به قتل 

 : اند، به خشم آمد و فرمود رسانده

ا رسانند، آگاه باشيد م چه شده افرادى در جنگ، آارشان به جايى رسيده آه آودآان را به قتل مى

 .ُآشيم فرزندان را نمى

 :مگر آنان فرزندان مشرآان نيستند؟ حضرت فرمود: ُاسيد بن ُحضير عرضه داشت

أوليس خيارآم اوالد المشرآين، آل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها «
 )٣٦٢(;وأبواها يهّودانها او ينّصرانها

شود تا زبانش از  آيا نخبگان امروزه شما مشرك زاده نيستند، هر انسانى بر سرشت پاك متولد مى

 .آنند واقعش خبر دهد اين پدران و مادرانند آه، فرزندان خود را يهودى  يا نصرانى تربيت مى

سپاه اسالم دشمن را تا طائف تعقيب آرد و بيش از بيست روز در محاصره قرار 
آردند، سپس  ها را پناه قرار داده و به يكديگر تيراندازى مى وارها و باغدوطرف دي. داد

 .شد  به عللى چند، از حمله به طائف منصرف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

رسيد، ) محل گردآورى اسيران و غنايم( به َجّعرانه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى پيامبر
ند و از حضرت تقاضاى عفو و بخشش نمودند و جمعى از قبيله هوازن به پا خاست

ها و   در جمع اين اسيران عمه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: عرضه داشتند
هاى شماوجود دارند آه در آودآى از شما پرستارى مى آردند ـ با اين يادآورى آه  خاله
اى از هوازن  قببيله سعد تيرهدوران شير خوارگى خود را ميان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

منذر نان و نمك خورده بوديم و  بن شمر و يا نعمان ابى بن سپرى نمود ـ اگر ما با حارث
ها انتظار لطف و محبت  آمد، از آن براى آن دو، ماجرايى نظير ماجراى شما پيش مى

نان را بين آ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. داشتيم در صورتى آه شما از همه برتريد
: سپس فرمود. ها اسيران را انتخاب آردند انتخاب اسيران و اموالشان مخّير ساخت و آن

                                                           
 .٤٠٩ / ١امتاع االسماع .  ٣٦٢



 و مسلمانان نيز از رهبر خود پيروى آردند و »سهم من و فرزندان عبد المطلب از آِن شماست«
 .)٣٦٣(سهميه خود را بدانان بخشيدند

ها   با توجه به شناخت آاملى آه از سرشت انسان)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اآرمرسول
داشت و تالشى آه براى هدايت مردم و فرونشاندن آتش جنگ داشت، عفو و بخشش را 

آتش » مالك بن عوف«به عنوان تدبيرى صحيح و راهكارى استوار برگزيد و حتى بر 
مالك اطالع دهيد اگر اسالم آَوَرد و نزد من آيد، خانواده و به «: افروز اين جنگ، مّنت نهاد و فرمود

 .)٣٦٤( و مالك به سرعت اسالم آورد».بخشم اموالش را به او باز گردانده و صد شتر به او مى

 

 تقسيم غنايم

اد و با اصرار زي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسلمانان، با زير فشار قرار دادن رسول خدا

اى آه او را به آنار درختى آشاندند و رداى  خواستار تقسيم غنايم شدند به گونه

 اگر به تعداد! ردايم را پس بدهيد به خدا سوگند: حضرت فرمود. را برگرفتند مبارآش

آنم، و آن   را ميان شما تقسيم مى]غنيمت [در اختيار داشته باشيد، آن] ... گاو و گوسفندو[درختان تهامه شتر

 .اه پى خواهيد ُبرد آه من بخيل و ترسو و دروغگو نيستمگ

سپس به پا خاست و مقدارى از پشم آوهان شترى برگرفت و آن را ميان دو انگشت 

 :خود قرار داد و باال ُبرد و فرمود

 ;»ايها الناس واهللا ما لى فى فيئكم وال هذه الوبرة اّال الخمس، والخمس مردود عليكم«

من از غنايم شما حتى از اين پشم شتر جز خمس حقى ندارم و خمس را نيز به ! به خدا سوگند! مردم

 .شما باز خواهم گرداند

اى عادالنه تقسيم  و آن گاه دستور داد تمام غنايم، در يك جا جمع گردد تا به گونه

مؤلفة « تقسيم غنايم را با دادن سهميه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم. گردد

چون ابوسفيان، پسرش معاويه، حكيم بن حزام، ) آسانى آه محبتشان جلب شود(»قلوبهم

حارث بن حارث، سهيل بن عمرو، حويطب بن عبد الُعّزى و صفوان بن امّيه و ديگران 

اى نه چندان دور از سران آفر و شرك به شمار آمده و با وى سر جنگ و  آه تا گذشته

اين .  آن حق خود از خمس را نيز ميان آنان قسمت آردستيز داشتند، آغاز نمود و پس از

 حقد و آينه برخى از مسلمانانى را آه از مصالح )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عملكرد رسول خدا

                                                           
 .٩٥٣ ـ ٩٤٩ / ٣مغازى ; ٥٣ / ٢سيد المرسلين .  ٣٦٣
 .٩٥٥ ـ ٩٥٤ / ٣مغازى .  ٣٦٤



 بى اطالع بودند، برانگيخت تا آن جا آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسالم و اهداف نبّى اآرم

شما عادالنه : اظهار داشت)لى اهللا عليه وآله وسلمص(يكى از آنان با اعتراض به رسول اآرم

 :حضرت فرمود. عمل نكردى

 .آند اگر من عدالت به خرج ندهم پس چه آسى به عدالت رفتار مى! واى بر تو

 عمر بن خطاب خواست شخص اعتراض آننده را به قتل برساند،

او را به خود واگذار، زيرا او در آينده از «: پيامبر اجازه اين آار را به او نداد و فرمود ولى

آنند آه مانند رها شدن تير از چله آمان، از دين و  پيروانى برخوردار خواهد شد و چندان در دين تعّمق مى

 )٣٦٥(».آيين خويش بيرون خواهند رفت

 

 اعتراض انصار

 را در جريان مطالبى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ديد رسول اآرمسعد بن ُعباده به مصلحت
صلى (رسول خدا: گفتند شد قرار دهد، زيرا آنان با خود مى آه ميان انصار رد و بدل مى

به همين دليل سعد، .  با ديدن قوم خود، انصار را به فراموشى سپرده است)اهللا عليه وآله وسلم
 در جمع آنان حضور يافت و پس )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(انصار را گرد آورد و رسول خدا

 :ها چنين سخن گفت از حمد و ثناى پروردگار با آن

آيا شما درگمراهى !اين چه سخنى بوده آه از شما برايم نقل شده و چرانگرانيد؟! اى جماعت انصار

 نيازتان ساخت و با برديد آه خداوند به وسيله من شما را هدايت بخشيد، فقير بوديد، بى به سر نمى

خدا و رسولش برترند، سپس ! آرى: يكديگر دشمن بوديد، شما را با هم مهربان ساخت؟ عرض آردند

 دهيد؟ آيا به من پاسخ نمى :فرمود

  :چه پاسخى بدهيم؟ فرمود! اى رسول خدا: عرض آردند

ما حق داريد به من ش; ايد اگر شما اين گونه سخن بگوييد سخنى صحيح بر زبان آورده! به خدا سوگند

ات  زمانى آه همه تو را تكذيب آردند، ما شما را تصديق نموديم، تو را يارى نكردند، يارى: بگوييد

 ...آرديم، تو را بيرون راندند، ما پناهت داديم، تهى دست بودى، تو را آمك آرديم

د دادم تا به اسالم شما تنها در مورد مقدارى از مال دنيوى آه من به برخى افرا! اى جماعت انصار

گرايش يابند و شما را به اسالم خود واگذارم، نگران شديد؟ آيا راضى نيستيد آنان با خود گوسفند و 

! شتر ببرند ولى شما پيامبر را با خود به سرزمينتان باز گردانيد؟ به خدايى آه جانم در دست اوست

مدم و اگر همه مردم به راهى بروند و آ اگر هجرت در آار نبود من نيز فردى از انصار به شمار مى

 )٣٦٦(.انصار در راهى ديگر گام بردارند، من مسير انصار را انتخاب خواهم آرد

                                                           
 .٣/٩٤٨: ، وراجع المغازى٢/٤٩٦: السيرة النبوية. ٣٦٥
 . مراجعه شود٩٤٨ / ٣به مغازى ; ٤٩٦ / ٢سيره نبوى .  ٣٦٦



اين آلمات، احساس و عواطف انصار را برانگيخت و دريافتند آه در تصّور خود 
اند از اين رو، همه گريه آنان   دچار اشتباه شده)ه وآله وسلمصلى اهللا علي(نسبت به رسول خدا

 .ما به همان سهم خويش راضى هستيم! اى رسول خدا: عرضه داشتند

قعده به اتفاق همراهاِن خود از جعرانه رهسپار  در ماه ذى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
دن عتاب بن ُاسيد و معاذ بن مّكه گرديد وپس از انجام عمره از احرام خارج شد و با گمار
 .)٣٦٧(جبل بر مّكه، به اتفاق مهاجران و انصار، متوجه مدينه شد

 

 )٣٦٨(غزوه تبوك . ٤

بردند و  مىها از آن حساب  دولت اسالمى به نظامى تبديل شد آه همه قدرت
پرداختند تا رسالت  مسلمانان بايد به حراست از مرز و بوم و سرزمين اين نظام مى

 .اسالمى به سراسر گيتى راه يابد

 مسلمانان را از سراسر نقاط سرزمين دولت اسالمى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
جهت آمادگى براى جنگ با روم فرا خواند، زيرا اخبار و اطالعات رسيده تأآيد داشت 
آه روميان خود را براى حمله به جزيرة العرب و ساقط آردن دولت و از بين بردن دين 

اتفاقًا آن سال با خشكسالى و آمبود محصوالت و تابستانى گرم، . اسالم، مهيا ساخته اند
وارى خروج از شهر و رويارويى با دشمِن نيرومند و آار مصادف شد آه خود، بر دش

افراد سست . افزود آزموده، آه از ساز و برگ و نيروى فراوانى برخوردار بود، مى
عنصر و بى روحيه، از رفتن به جنگ خوددارى آردند و يك بار ديگر نفاق چهره خود 

ت از يارى دين خدا بر را آشكار ساخت تا در تصميم و اراده مردم خلل ايجاد آند و دس
اى ديگر به بهانه شدت گرما، از  برخى در اثر وابستگى شديد به دنيا، دسته. دارند

پيوستن به سپاه، خوددارى آردند و گروهى به جهت عدم توانايى و قدرت و اندك بودن 
براى همراه بردن آنان، از رفتن باز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(امكانات موجوِد رسول خدا

اندند، با اين آه مؤمناِن راستين، اموال و دارايى خود را براى جهاد در راه خدا هزينه م
 .آرده بودند

 خبر رسيد منافقان در خانه يكى از يهوديان گرد آمده و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به پيامبر
حضرت به . ترسانند آنند و آنان را از جنگ مى مردم را از تصميم خود منصرف مى

                                                           
 .٩٥٧ / ٣مغازى ; ٤٩٨ / ٢سيره َنَبوى .  ٣٦٧
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اى را آه منافقان در آن  اى مأموريت داد تا خانه با آنان برخورد آرد و به عدهشدت 
 .شود دست به توطئه مى زدند بر سرشان خراب آنند تابراى ديگران درس عبرت

هاى منافقان پرده برداشت و خوددارى  خداوند با فرو فرستادن آياتى، از نقشه
تعداد سپاهيان اسالم .  معذور دانستآنندگان از جنگ را نكوهش آرد و افراد ضعيف را

 با آاردانى و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم. ـ حد اقل ـ به سى هزار رزمنده بالغ گرديد
سراغ داشت وى را جانشين )عليه السالم(طالب ابى بن ُحسن تدبير و يقين بااليى آه از على

از .  منافقان در مدينه، بيمناك بودخود در مدينه قرار داد، زيرا از   اعمال تخريب گرانه
 :فرمود)عليه السالم(اين رو، به على

 

 )٣٦٩(;»يا على إن المدينة ال تصلح اّال بى او بك«

 يابد اداره امور مدينه تنها به دست من يا تو سامان مى! اى على

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نزد پيامبر)عليه السالم(بيان جايگاه على

 در مدينه، دست )عليه السالم(طالب ابى بن منافقان و بيمار دالن در مورد حضور على
خاطر   از على افسرده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(چون رسول خدا: به شايعه پراآنى زدند و گفتند
اينان به اميد اين آه فضاى مدينه . را با خود نبرده استو به او بى اعتنا شده، وى 

 در نزديكى )عليه السالم(به همين سبب، على.برايشان باز بماند، دست به اين تحريكات زدند
! اى پيامبر خدا«:  رساند و عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مدينه خود را به رسول خدا

اى مرا با خود همراه ببرى و بدين ترتيب به من بى   دانسته نخواستهاند آه حضور مرا ناگوار منافقان مدعى

 ».اى اعتنايى آرده

 :حضرت فرمود

ولكننى خّلفتك لما ترآُت ورائى فاخلفنى فى َاهلى وأهلك، أفال ترضى يا على ! آذبوا«
 ;)٣٧٠(»أن تكون ِمّنى بمنزلة هارون من موسى ِاّال أّنه ال نبّى بعدى؟

اند، من تو را براى رسيدگى به آارهايى آه به جاى نهادم، جانشين خود ساختم،  آنان دروغ گفته

د نيستى آه نسبت اآنون به مدينه باز گرد و در خانواده من و خانواده خود، جانشينم باش مگر خشنو

 آمد؟ تو به من نسبت هارون به موسى باشد، با اين تفاوت آه پس از من پيامبرى نخواهد
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 ) سختى(» ُعسرت«سپاه 

صلى اهللا (سپاه مسلمانان در مسيرى ناهموار و طوالنى به حرآت در آمد و رسول خدا

هاى گذشته، هدف از اين حرآت را براى آنان روشن   بر خالف جنگ)عليه وآله وسلم
در مسير راه يكى از آسانى آه از مدينه وى را همراهى مى آرد، از راه باز . ساخت
او را به حال خود وانهيد، اگر در او خيرى باشد خدا وى را به : حضرت به ياران خود فرمود. ماند

 ».وند شما را از وجود او راحت آرده استخواهد آرد و اگرنباشد، خدا شما ملحق

هاى قوم صالح رسيد، سپاه خود   به ويرانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رسول خدا
به : را به سرعت عبور داد و با پند وموعظه ياران خود را مخاطب ساخت وفرمود

رنوشتى مانند سرنوشت آنان، گريان پيشگان وارد نشويد، مگر اين آه از بيم دچار شدن س هاى ويران ستم خانه

 .شويد

حضرت، آنان را از برداشتن آب از آن منطقه نهى فرمود و از اهمّيت شرايط َجّوى 
هايى آه در  دشوارى اين سپاه به جهت مشكالت و )٣٧١(.آن سامان بدانان هشدار داد

 .ناميده شد» جيش الُعسرة«خصوص آب و غذا و هزينه و مرآب با آن روبه رو بود، 

مسلمانان به سپاه روم آه دچار از هم پاشيدگى شده بودند، دست نيافتند، از اين رو، 
تعقيِب دشمن يا بازگشت به : فرستاده خدا و رهبر مسلمانان، براى گزينش يكى از دوآار

اگر براى تعقيب : ها در پاسخ عرضه داشتند ا يارانش به مشورت پرداخت، آنمدينه، ب
اگر مأمور به انجام اين آار بودم با شما «: حضرت فرمود. دشمن، مأموريت دارى، ما حاضريم

  تصميم گرفت به مدينه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين ترتيب، رسول اآرم)٣٧٢(.»آردم مشورت نمى
 .باز گردد

 با فرمانرواياِن مناطق شمالى جزيرة العرب ارتباط برقرار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
ساخت و با آنان پيمان عدم تعّرض بست و از بيم اين آه مبادا فرمانرواى 

در هجومى ديگر دست همكارى به روميان دهد، خالد بن وليد را به » الجندل دومة«
 و مسلمانان در اين درگيرى موفق شدند فرمانرواى آنان را .سوى آنان گسيل داشت
 .)٣٧٣(هاى فراوانى با خود همراه بياورند دستگير آنند و غنيمت

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نقشه ترور پيامبر
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متى بيش از ده روز در تبوك،  و مسلمانان پس از اقا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
در اين فاصله شيطان، جمعى از آسانى را آه به خدا و رسول او . به مدينه باز گشتند

صلى اهللا عليه وآله (ايمان نياورده بودند به وسوسه انداخت و تصميم به ترور رسول خدا

 از نزديك )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(نقشه آنان اين گونه بود آه هنگامى رسول خدا. گرفتند)وسلم
آند شتر او را رم دهند تا حضرت در دّره موجود در مسير راه سقوط  ها عبور مى آن
 .آند

صلى اهللا عليه وآله (آه رسيد رسول خدا) بين مدينه و شام(سپاه اسالم به گردنه 

 و .ب آندتر است انتخا تواند مسير خود را از وسط دّره آه وسيع هر يك از شما بخواهد مى: فرمود)وسلم
خود، راه گردنه را برگزيد، مهار شتر حضرت در دست عمار ياسر بود و از پشت سر 

 .راند ُحذيفه يمانى شتر را مى

 در روشنايى مهتاب، سواران نقابدارى را مشاهده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 آمد و حضرت به خشم. آرد آه در حرآتى مشكوك از پشت سر، خود را به وى رساندند

رعب و وحشت بر ; ها را دور آند ها بانگ زد و به حذيفه فرمان داد شتران آن بر آن
ها  از تصميم و توطئه آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سواران چيره شد و دريافتند آه رسول خدا

آگاه شده است از اين رو، به سرعت گردنه را ترك آردند تا به ميان مردم رفته و هّويت 
 .خص نشودها مش آن

صلى اهللا عليه وآله (حذيفه آه آنان را از شترهايشان شناخته بود از رسول خدا

درخواست آرد شخصى را جهت آشتن آنان اعزام دارد ولى پيامبِر رحمت آنان را )وسلم
 .)٣٧٤(مورد عفو و بخشش قرار داد و به خدا واگذار نمود

 

 نتايج غزوه تبوك

مسلمانان به عنوان قدرتى بزرگ و سازمان يافته آه از اعتقادى راستين  . ١
ها حساب بردند و  آشورهاى مجاور و ديگر اديان از آن. برخوردار بودند، ظاهر شدند

 هشدارى هاى اسالمى، زنگ خطر و هاى خارج و داخل سرزمين اين خود، براى قدرت
 .شد تا مسلمانان و اسالم را مورد تعرض قرار ندهند جّدى تلّقى مى

، )شمال(مسلمانان از طريق امضاى قرارداد، با فرمانروايان مناطق مرزى  . ٢
 .امنّيت اين منطقه را تضمين نمودند
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مسلمانان از قدرت و توان خويش براى بسيج سپاهى گران از نيروى انسانى و  . ٣
هره بردند و در زمينه سازمان دادن و آماده سازى، مهارت آنان افزايش تجهيزات، ب

آمد آه مسلمانان توانستند در  يافت و سفر به تبوك  به منزله آسب خبر عملياتى شمار مى
 .مراحل بعدى از آن بهره بگيرند

ها  غزوه تبوك، آزمونى براى روحيه مسلمانان و شناخت منافقان وجداسازى آن . ٤
 .آمد انان به شمار مىاز مسلم

 

 

 

 مسجد ِضرار . ٥

با آوردن دين يكتاپرستى وآيينى باگذشت، آوشيد طبق )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
آن بزرگوار براى . اى سالم تربيت آند هايى شايسته و جامعه دستورات الهى انسان

ها  ن، دشوارىهاى روحى از انسا هاى شيطانى و بيمارى زدودن پليدى شرك و وسوسه
 .ها و نبردها را به جان خريد و مصيبت

احساسات آينه توزانه و حسد، در جمعى از منافقان تحريك شد و به ادعاى ايجاد 
» ُقبا«هاى بارانى، در مقابل مسجد  معبدى براى عبادت سالخوردگان و بيماران در شب

شتافتند و از او خواستند )سلمصلى اهللا عليه وآله و(دست به بناى مسجدى زدند و نزد رسول خدا
از آن جا آه رسول . ها مشروعّيت بخشد در آن مسجد نماز بگزارد تا به عمل آن

ها را به تأخير   آماده حرآت به تبوك بود، پاسخ به درخواست آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
در آن انداخت و در بازگشت از اين سفر وحى الهى نازل شد و او را از نماز گزاردن 

مسجد نهى فرمود، زيرا اين جايگاه، خود عاملى براى پراآنده ساختن مسلمانان و آسيب 
آمد و ميان مسجدى آه بر اساس تقوا و مسجدى آه بر پايه  رساندن به آنان به شمار مى

صلى اهللا (رسانى به مسلمانان بنا شده بود، تفاوتى بسيار بود، به همين دليل، پيامبر آسيب

 .)٣٧٥(فرمان به تخريب و سوزاندن آن داد)وسلمعليه وآله 
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 ها سال ورود هيئت . ٦

صلى اهللا عليه وآله (حاآمّيت اسالم بر جزيرة العرب، به روشنى پديدار شد و رسول اآرم

قبل از اتمام حجت و بيم دادن مردم ،هيچ گاه به ِاعمال قدرت و جنگ متوسل )وسلم
ها، جنبه دفاعى داشت، وانگهى برخى  شد بلكه جنگ مسلمانان در بيشتر درگيرى نمى

هاى شرك، جز با زور و قدرت و تهديد و بيم دادن، گوش حق شنوا نداشتند و  از قدرت
 .شدند به راه راست رهنمون نمى

صلى ( مسلمانان به مرآز دولِت خود ـ مدينه منوره ـ باز گشتند، رسول اآرمزمانى آه

هايى از سپاهيان خود را جهت پاآسازى سرزمين اسالمى از   دسته)اهللا عليه وآله وسلم
 .هاى بت پرستى، به گوشه وآنار اعزام داشت پايگاه

 و همه قبايل بودند هاى پياپى و قدرتى آه مسلمانان به دست آورده به سبب پيروزى
العرب با گوش شنوا نداى اسالم و اهداف روشن آن را شنيدند، از اين  و سران جزيرة

رو، براى اظهار اسالم خود نمايندگان خودرا به صورت هيئتى به حضور رسول 
، در مدينه فرستادند پيامبر اسالم از اين نمايندگان استقبال آرد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

نان نيكى روا داشت و افرادى را به ديار آنان فرستاد تا دستورات اسالم را به در حق آ
 .ناميده شد) ها سال ورود هيئت(» عام الوفود«لذا آن سال. آنان بياموزند

 

 اسالم آوردن قبيله ثقيف

داشت تا در  شرايطى آه نصرت الهى بر آن حاآم بود، هر انسان عاقلى  را وامى

روزى .  راستاى درك مفاهيم اسالم، عقل خويش را داور قرار دهدآار خود بينديشد و در

با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا بودآه قبيله ثقيف پس از تعقيب، به طائف پناه بردند و رسول

تدبير استوار خود، فتح آن شهر را به تأخير انداخت، اينك امروز همان قبيله سرسخت 

يكى از سران خود را به جرم مسلمانى و » عروه بن مسعود ثقفى«وآينه توزآه  

اش رابه مدينه اعزام  فراخواندن آنان به آيين جديد، به قتل رسانده بودند، هيئت نمايندگى

 .آرده است

 ضمن استقبال از هيئت نمايندگى ثقيف دستور داد در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 و خالد بن سعيد را براى انجام مراتب اى برپا آنند اى از مسجد براى آنان خيمه ناحيه



صلى اهللا عليه وآله (اين هيئت درگفت وگوهاى خود با رسول اآرم. تشريفات مأموريت داد

 :، براى پذيرش اسالم شرط آردند آه)وسلم

ولى پيامبر جز يكتاپرستى ; هاى قبيله آنان بردارد حضرت، مدتى دست از بت

هاى خود صرف نظر  ن رفته رفته از خواستهخالصانه خدا، شرطى را پذيرا نشد، آنا

صلى اهللا عليه وآله (آرده تا سرانجام پذيرفتن اسالم را به اين مشروط آردند آه رسول خدا

. هايشان به دست خود و نيز از نماز خواندن، معاف دارد  آنان را از شكستن بت)وسلم

جود نداشته باشد، هيچ گونه در دينى آه نماز و ;»فيه ال خير فى دين ال صالة«: حضرت فرمود

 .خيرى نيست

 اين هيئت براى آموختن احكام. بدين ترتيب، پذيراى اسالم شدند

دين، مدتى نزد پيامبر ماند و سپس آن حضرت به ابوسفيان بن حرب و مغيرة بن شعبه 

 .)٣٧٦(شوند هاى طائف راهى آن سامان مأموريت داد براى انهدام بت

 

 

 در سوگ ابراهيم . ٧

 آه با پيروزى اسالم و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اوج شادى و سرور پيامبراآرم
ابراهيم فرزند رسول خدا آه دو ; شدند گسترش آن، مردم دسته دسته به دين خدا وارد مى

به پرستارى او پرداخت ) ماريه(بهار از عمرش سپرى شده بود بيمار گشت و مادرش 
خبر دادند فرزندش در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به رسول خدا. ولى به حالش سودى نبخشيد

زمانى آه حضرت به خانه رسيد ابراهيم در آغوش مادر در حال . حال احتضار است
 :جان دادن بود، وى او را از مادرش گرفت و فرمود

يئًا إنا بك لمحزونون تبكى العين ويحزن القلب يا ابراهيم انا لن نغنى عنك من اهللا ش«

وال نقول ما يسخط الّرب ولوال أنه وعد صادق وموعود جامع فان اآلخر منا يتبع االول 

 )٣٧٧(;»لوجدنا عليك يا ابراهيم وجدًا شديدًا ما وجدناه

ها گريان و دل  خته نيست، در سوآت اندوهگين هستيم، چشمبراى نجات تو آارى از ما سا! ابراهيم

اندوهبار است ،ولى هرگز سخنى بر خالف رضاى حق بر زبان جارى نخواهيم ساخت، اگر وعده 

                                                           
 .٢١٦ / ٣سيره حلبى ; ٥٣٧ / ٢سيره نبوى .  ٣٧٦
 .١٥٧ / ٢٢بحار األنوار ; ٣١١ / ٣سيره حلبى  .  ٣٧٧



راستين و انجام شدنى الهى نبود آه ما نيز در پى تو خواهيم آمد، در فراق تو بيش از اين آه 

 .آرديم اندوهگين هستيم، بيتابى مى

 ظاهر گشت، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى حزن و اندوه بر چهره مبارك نبّى اآرم نشانه
: آردى؟ حضرت فرمود مگر شما ما را از اين عمل نهى نمى: به حضرت عرض شد

من از حزن و اندوه نهى نكردم، بلكه از خراشيدن صورت و چاك زدن گريبان و داد و فرياد و ناله شيطان «

  )٣٧٨(».نهى نمودم

 :و روايت شده آه فرمود

 )٣٧٩(;»انما هذه رحمة، ومن ال َيرحم ال ُيرَحم«

 .آنند اين، خود نوعى رحمت است و هر آس رحم نكند، به او رحم نمى

در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم برخى از مسلمانان با توجه به جايگاه با عظمت نبّى
پيشگاه خدا و معجزاتى آه براى جهانيان پديدار ساخت تا به او ايمان آورند، پنداشتند 

هاى خدا، در مرگ اوست ولى رسول  گرفتن خورشيد در روز وفات ابراهيم از نشانه
 از بيم اين آه مبادا اين گونه خرافات توسط افرادى نادان به سّنت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

! مردم«: ديل شود به سرعت بر اين پندار غلط، خط بطالن آشيد و فرمودو باور، تب

 )٣٨٠(».گيرند خورشيد و ماه دو نشانه قدرت الهى هستند و هيچ گاه براى مرگ و يا توّلد آسى نمى

                                                           
 .٣١١ / ٣يره حلبى س.  ٣٧٨
 .١٥١ / ٢٢بحار االنوار .  ٣٧٩
 .٨٧ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٣٨٠



 



 

 

 

 بخش سوم

 پاآسازى جزيرة العرب از بت پرستى

 

 بيزارى از مشرآان . ١

العرب بسيارى از  پس از گسترش دين و آييِن با گذشِت الهى در گوشه و آنار جزيرة
مردم بدان گرويدند و جز اندك افرادى در اين سرزمين، آسى بر آيين شرك و بت 

ترين گردهمايى  در اين جا الزم بود در موسم انجام مناسِك بزرگ. پرستى باقى نماند
ورت گيرد تا تمام مظاهر شرك و بت پرستى عبادى سياسى، اعالنى صريح و قاطع ص

 .در هم ريزد

وقت مناسبى دست داده بود آه دولت اسالمى آرمان و اهداف خود را در همه جا 
 .برسد ها بود پايان آشكارسازد و مرحله پيشين آه مبتنى بر مدارا و جذب دل

آان بود بنا بود آيات ابتداى سوره برائت آه به صراحت بيانگر برائت از همه مشر
. خوانده شود» ِمنى«به همراه اعالميه برائت، توسط ابو بكر در دهم ذى حجه در منطقه 

 :مواد برائت به شرح ذيل است

 .هيچ آافرى وارد بهشت نخواهد شد . ١

آسى نبايد با بدن عريان آعبه را طواف آند، چه اين آه پيش از آن آداب و  . ٢
 .داد مىاى را به آن  رسوم جاهليت چنين اجازه

 .از امسال به بعد هيچ مشرآى حق اداى حج نخواهد داشت . ٣

. هر آس با پيامبر قرار و پيمانى بسته تا پايان مدتش، از اعتبار برخوردار است. ٤
مشرآان تنها چهار ماه مهلت دارند به اسالم بگروند و پس از گذشت اين مدت هر 

 . رسيدمشرآى در سرزمين اسالمى ديده شود، به قتل خواهد

 نازل شد و اين اصل مهم را  به آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وحى الهى بر پيامبر
 :ابالغ نمود آه

 )٣٨١(;»أنه ال يؤدى عنك اّال انت او رجٌل منك«

                                                           
 / ٣مسند احمد ; ١٨٣ / ٣صحيح ترمذى ; ٢٠نسايى  خصايص; ١٠٧٧ / ٣واقدى ; ٣٧ارشاد ; ٣٢٦ / ١آافى .  ٣٨١

 .٣٤٣ / ٢من الصحاح السته فضائل الخمسه ; ٢٨٣



اين جابود آه . موضوع برائت از مشرآان را بايد خود ابالغ آنى، و يا آسى از خودت، ابالغ نمايد
 را براى اين مأموريت )عليه السالم(، اميرمؤمنان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

  نيز ميان انبوه جمعّيت حاجيان به)عليه السالم(طالب على بن ابى. فرمود اعزام

پروايى آه با قاطعّيت و روشنى پيام، متناسب بود به قرائت آن  پا خاست و با قدرت و بى
تأثير اين پيام بر مشرآان به . پرداخت و مردم با توجه و دّقت به آن گوش فرا دادند

 .شدند اى بود آه همگى اسالم آورده و حضور پيامبر شرفياب گونه

 

 مباهله نصاراى نجران . ٢

صلى اهللا عليه (سران و انديشمندان مسيحيان نجران در يك گردهمايى نامه رسول اآرم

را آه حضرت در آن، آنان را به پذيرش اسالم دعوت آرده بود، مورد بررسى )وآله وسلم
 هائى در اختيار داشتند آه ها نوشته آن. اى نهايى دست نيافتند قرار دادند، ولى به نتيجه

تأآيد داشت و امورى آه از محمد سر )عليه السالم(بر ظهور پيامبرى پس از حضرت عيسى
از اين رو، تصميم گرفتند براى ديدار و گفت و گو . زده بود به پيامبرى او اشاره داشت

صلى اهللا عليه وآله (پيامبر. هيئتى را نزد وى اعزام دارند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(با پيامبر اآرم 

با آن هيئت بلند پايه ديدار آرد ولى از آن جا آه ظواهر آنان رنگ بت پرستى داشت )موسل
هاى ديبا و ابريشم بر تن داشتند و زيور آالت و صليب به گردن آويخته بودند،  و لباس

فرداى آن روز با تغيير ظواهر خود، بار ديگر حضور . براى حضرت ناخوشايند آمد
 اين بار به آنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسيدند، رسول خدا)سلمصلى اهللا عليه وآله و(پيامبر
آمد گفت و ارج و احترام نهاد و به آنان فرصت داد تا مراسم دينى خويش را بر پا  خوش
 )٣٨٢(.دارند

ولى ; ها عرضه آرد و آياتى از قرآن برايشان تالوت فرمود سپس اسالم را بر آن
ها از پذيرش اسالم سر باز زدند و بحث و مناقشات فراوانى ميان آنان صورت  آن

 به فرمان خداى عّز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سرانجام به اين نتيجه رسيدند آه نبّى اآرم. گرفت
 . بپردازد و روز بعد را براى انجام مباهله تعيين آردندوجّل با آنان به مباهله

 در حالى آه حسين را در آغوش و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرداى آن روز رسول خدا
دست حسن را در دست داشت و پشت سر او دخترش فاطمه و پسر عمويش على بن ابى 

                                                           
 .٥٧٤ / ١سيره نبوى ; ٢١١ / ٣سيره حلبى .  ٣٨٢



متعال در محل تعيين شده  در حرآت بودند، براى امتثال فرمان خداى )عليهم السالم(طالب
 :و قرآن حكيم به روشنى اين ماجرا را يادآور شده و فرموده است . حضور يافت

َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُآْم َوِنَساَءَنا (

 )٣٨٣(;)ُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهل َفَنْجَعْل َلْعَنَة الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبيَنَوِنَساَءُآْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْن

: ها بگو هر گاه بعد از علم و دانشى آه به تو رسيده باز هم آسانى با تو به ستيز برخيزند، به آن

باهله انجام دهيم و لعنت بياييد ما و شما فرزندان و زنان و نفوس خويش را فرا بخوانيم و آن گاه م

 .خدا را نثار دروغگويان سازيم

 غير از افراد ياد شده هيچ يك از مسلمانان را با خود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
در اين . همراه نُبرد تا بدين وسيله پيامبرى و رسالت راستين خود را براى همه ثابت آند

هايى  گر چهره من اآنون نظاره!  هم آيشاناى: جا آشيش نجران به همراهان خود گفت
. هستم آه اگر از خدا درخواست آنند آوهى را از جا برَآَند، آن را عملى خواهد ساخت

بنابراين، اگر شما با آنان مباهله آنيد به هالآت رسيده و يك نفر مسيحى بر روى زمين 
 .باقى نخواهد ماند

سرباز ) صلوات اهللا عليهم اجمعين(ت او وقتى مسيحيان از مباهله با پيامبر و اهل بي
 :  به آنان فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زدند، رسول خدا

مند  ايد، اسالم بياوريد و از امتيازاتى آه مسلمانان برخوردارند، بهره اگر از مباهله منصرف شده

 .شويد و حقوقى را آه مسلمانان بايد رعايت آنند شما نيز رعايت آنيد

ما :  آنان در پاسخ گفتند.بنابراين، با شما خواهم جنگيد : حضرت فرمود. ا نشدندولى پذير
آنيم  در برابر عرب از توان جنگى برخوردار نيستيم ولى با شما قرارداد صلح امضا مى

آه اگر به ما حمله نكنيد و ما را از دين و آيين خود برنگردانيد، ساليانه دو هزار لباس، 
و نيمى در رجب و تعداد سى زره معمولى آهنين، به شما تحويل نيمى را در ماه صفر 

 .دهيم

با پذيرش اين پيشنهاد با آنان قرارداد صلح بست و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 : فرمود

 

بود و اگر مباهله انجام داده بودند به  هالآِت نجرانيان نزديك شده! به خدايى آه جانم در دست اوست

افروخت آه مردم نجران و  ها آتشى بر مى آمدند و سرزمينشان بر آن  و خوك در مىصورت بوزينه

                                                           
 .٦١   /آل عمران.  ٣٨٣



ساخت و سال، به پايان نرسيده بود آه همه نصارا به  حتى پرندگان بر درخت را طعمه خويش مى

 )٣٨٤(.رسيدند هالآت مى

و بدين سان و بى آنكه اسالم آورند به ديار خود باز گشتند نقل شده ديرى نپاييد دو تن 
صلى اهللا عليه وآله (هاى عاقب و سّيد پس از حرآت، نزد رسول خدا از سران نصارا به نام

 .)٣٨٥( باز گشتند و اسالم آوردند)وسلم

 

 حجة الوداع . ٣

آمد، آيات  ترين الگوى بشريت به شمار مى  برجسته)عليه وآله وسلمصلى اهللا (رسول اآرم
آرد و با بيانى روشن، به تشريح احكام  ها را تفسير مى رساند و آن الهى را به مردم مى

انبوه مسلمانان، مشتاق بودند در گفتار و آردار، از آن حضرت پيروى . پرداخت آن مى
جهت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(م هجرى، رسول خدابا فرا رسيدن ماه ذى قعده سال ده. آنند

گفتنى است . آشنا ساختن مردم با احكام الهى در حج، تصميم برانجام مراسم حج گرفت
آه پيامبر قبًال حج انجام نداده بود، لذا هزاران مسلمان از شهرهاى بزرگ و 

راى همراهى با صحرانشينان و قبايل مختلف، دسته دسته به مدينه روآوردند و خود را ب
ها به  اى آه تعداد آن در سفر حج، آماده ساختند به گونه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول

 .مرز صد هزار نفر رسيد

دوستى و محبت راستين و برادرى اسالمى و پاسخگويى به نداى رهبرشان رسول 
هاى نه  ين آه در گذشته، مسلمانان را در يك مكان گرد آورد با ا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

آردند و در نادانى و آفر  چندان دور با هم دشمن بودند و بر يكديگر فخر و مباهات مى
اش  همه همسران خود و دخت گرامى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم. به سر مى بردند

را به )يه السالمعل(طالب ابى بن را با خود همراه ُبرد و همسر او على)عليها السالم(فاطمه زهرا
 .گمارد مأموريتى اعزام نمود و ابودجانه انصارى را بر مدينه

 در ذوالُحليفه با دو قطعه پارچه سفيد احرام بست و هنگام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 :احرام چنين گفت

شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال «

 ».لبيك

                                                           
 .٥٨ / ٨تفسير آبير .  ٣٨٤
 .٣٥٧ / ١طبقات آبرى .  ٣٨٥



لبيك ( چهارم ذى حجه به شهر مكه نزديك شد و تلبيه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
آورد وارد  سپس در حالى آه حمد و ثناى خدا را فراوان به جا مى. را قطع آرد) گفتن

مسجد الحرام شد و َحَجر را استالم آرد و هفت دور طواف نمود و در مقام ابرهيم دو 
ماز خواند و آن گاه سعى بين صفا و مروه انجام داد و سپس رو به حاجيان آرد رآعت ن
توانند از احرام خارج شوند و حجشان را به عمره تبديل  اند مى آسانى آه قربانى با خود نياورده«: و فرمود

 ».اند بر احرام خود باقى بمانند آنند و آنان آه قربانى آورده

صلى اهللا (ار آه آنان نيز بايد مانند رهبرشان رسول خدابعضى از مسلمانان با اين پند

پيامبر از اين . هم چنان محرم باشند، با فرمان آن بزرگوار مخالفت آردند)عليه وآله وسلم
اگر قربانى به همراه نياورده بودم، خود نيز همان گونه آه به شما دستور «: آار به خشم آمد و فرمود

 »)٣٨٦(.آردم دادم عمل مى

صلى اهللا ( از سفر يمن به مكه باز گشت تا به رسول خدا)عليه السالم(على بن ابى طالب

در نزديكى مكه يكى از افراِد خود را .  قربانى با خود آورده بود٣٤بپيوند و )عليه وآله وسلم
از ديدن على )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(پيامبر اآرم. بر سپاهيانش گمارد و شتابان وارد مكه شد

: گيرى آه در َيمن نصيب وى شده بود، شادمان گشت و بدو فرمود و موفقّيت چشم

 ».رهسپار مسجد الحرام شو و آعبه را طواف نما و مانند يارانت از احرام خارج شو«

 .بر زبان آوردم) ال اله اال اهللا(من مانند شما تهليل «: عرضه داشت)عليه السالم(حضرت على

ات حضرت محمد تهليل  همان گونه آه پيامبر و فرستاده! خدايا: گامى آه احرام بستم عرضه داشتممن هن

 ».گويم گفت ،تهليل مى

به او دستور داد نزد سپاهيان خود باز گردد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا
وقتى اين افراد خدمت پيامبر رسيدند و از آن جا آه . را به سمت مكه همراهى آندها  آن

آنان را بر آار اشتباهى آه در غياب وى انجام داده بودند، مورد نكوهش )عليه السالم(على 
 در پاسخ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. از وى به پيامبر شكايت آردند; قرار داده بود
 :آنان فرمود

 )٣٨٧(;»ايها الناس ال تشكوا علّيًا فواهللا إنه ألخشن فى ذات اهللا ِمن أن ُيشتكى«

 .از على ِشكِوه نكنيد وى در راه خدا سختگيرتر از آن است آه آسى از او شكايت آند! مردم

فاق انبوه مسلمانان، رهسپار  روز نهم ذى حجه به ات)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
عرفات گرديد و تا غروب روز نهم در عرفات درنگ آرد و با فرا رسيدن تاريكى شب 

                                                           
 .٣١٩ / ٢١األنوار بحار .  ٣٨٦
 .٣٨٥ / ٢١بحار األنوار ; ٦٠٣ / ٢سيره نبوى .  ٣٨٧



جا سپرى نمود و از طلوع  پاسى از شب را در آن. سوار بر ناقه رهسپار مزدلفه گرديد
» ِمنى«فجر تا طلوع خورشيد هم چنان در مشعر الحرام توّقف نمود و روز دهم به سمت 

رمى جمرات و قربانى و سر تراشيدن را انجام داد : آت آرد و اعمال آن از جملهحر
 .سپس براى اداى بقّيه اعمال حج، راهى مكه شد

 در آن با مسلمانان خدا حافظى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين حج بدان جهت آه رسول اآرم
ن سبب آه فرمان ، و بدي»حجة الوداع«آرد و به نزديك بودن وفات خود اشاره نمود 

ناميده شد و » البالغ حجة«الهى را در زمينه جانشينى پس از خود به مردم ابالغ آرد 
شد و حضرت  تلقى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(برخى آن را بدين جهت آه نخستين حج پيامبر

» َحجة االسالم«در آن به بيان احكام ثابت اسالم در خصوص مناسك حج پرداخته بود، 
 .ندناميد

 

 الوداع سخنان پيامبر در حجة

اى بلند ايراد آرد و  الوداع خطبه  در حجة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده رسول خدا
 :پس از حمد و ثناى الهى فرمود

ايها الناس اسمعوا ِمّنى ُابّين لكم فإنى ال ادرى لعّلى ال القاآم بعد عامى هذا فى «

 واموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم آحرمة ايها الناس إن دمائكم. موقفى هذا

فمن آانت عنده . أال هل بّلغُت؟ اللهم اشهد. يومكم هذا فى شهرآم هذا فى بلدآم هذا

امانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها وإّن ربا الجاهلية موضوع، وإّن اّول ربًا ابدأ به 

 موضوعة، وإن اّول دم ابدأ به دم وإّن دماء الجاهلية. ربا عّمى العباس بن عبد المطلب

عامربن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة 

والسقاية، والَعمد ِقَود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ففيه مأة بعير فمن زاد فهو 

 .من اهل الجاهلية

 ولكنه رضى أن يطاع فيما ايها الناس إن الشيطان قد يئس ان ُيعبد فى ارضكم هذه

 .سوى ذلك مما تحتقرون من اعمالكم

ايها الناس انما النسىء زيادة في الكفر يّضل به الذين آفروا ُيحّلونه عامًا ويحّرمونه 

وإن الزمان استدار آهيئته يوم خلق اهللا السماوات . عامًا ليواطئوا عّدة ما حّرم اهللا

 عشر شهرًا فى آتاب اهللا يوم خلق اهللا واألرض وإن عّدة الشهور عند اهللا اثنا

ذو القعدة و : السماوات واألرض منها اربعة حرم، ثالثة متواليات و واحد فرد

 .أال هل بّلغُت؟ اللهم اشهد. ذوالحجة والمحّرم ورجب الذي بين جمادى و شعبان



 فرشكم لكم عليهن أن ال يوطئّن. ايها الناس إن لنساءآم عليكم حقًا وإن لكم عليهن حقًا

غيرآم وال يدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إّال بإذنكم وال يأتين بفاحشة فإن فعلن فان اهللا 

قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن 

انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهّن وآسوتّهن بالمعروف، و إّنما النساء عندآم عوار ال 

ًا، اخذتموهّن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهّن بكلمة اهللا فاتقوا اهللا يملكن ألنفسهن شيئ

 .في النساء واستوصوا بهّن خيرًا

أال هل . ايها الناس انما المؤمنون إخوة فال يحّل المرىء مال أخيه إّال عن طيب نفس

 . بّلغت؟ اللهم اشهد

يكم ما إن أخذتم به فإني قد ترآُت ف; فال ترجعوا بعدي آفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض

 .لن تضلوا آتاب اهللا و عترتي اهل بيتي أال هل بّلغت؟ اللهم اشهد

ايها الناس إن ربكّم واحد، وان أباآم واحد، آلكم آلدم، وآدم من تراب، أآرمكم عند اهللا 

صلى اهللا (قال. نعم: أتقاآم، ليس لعربّي على عجّمي فضل إالبالّتقوى، أال هل بّلغُت؟ قالوا

ايها الناس ان اهللا قد قسم لكل وارث . )٣٨٨(فليبّلغ الشاهد منكم الغائب)آله وسلمعليه و

نصيبه من الميراث وال يجوز لوارث وصية فى اآثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر 

لناس الحجر، من اّدعى الى غير ابيه او توّلى غير مواليه فعليه لعنة اهللا والمالئكة وا

 )٣٨٩(;»والسالم عليكم ورحمة اهللا... اجمعين، ال يقبل اهللا منه صرفًا وال عدًال

دانم شايد سال بعد شما را در  سخنم را بشنويد تا مطالبى را برايتان بيان دارم، چه اين آه نمى! مردم

رويد، مانند اين روز و اين ماه  جان و مال شما تا آن گاه آه به ديدار خدا مى! مردم. چنين مكانى نبينم

 .باشگواه ! خدايا: و اين سرزمينتان بر يكديگر حرام است ،آيا ابالغ آردم

هر آس امانتى نزد اوست آن را به صاحبش باز گرداند، رباى دوران جاهليت ساقط است و نخستين 

هايى آه در جاهلّيت  خون. آنم، رباى عمويم عباس پسر عبد المطلب است ربايى آه آن را ساقط مى

ربيعه پسر گيرم خون عامر پسر  شود، و نخستين خونى را آه ناديده مى ريخته شده ناديده گرفته مى

امتيازات جاهلّيت به جز پرده دارى آعبه و آب دادن حاجيان، از درجه . حارث پسر عبدالمطلب است

قتل عمد بايد قصاص شود، و هر چه به وسيله عصا و سنگ آشته شود، شبه عمد . اعتبار ساقط است

 .جاهلى دارداى  است و بايد صد شتر ديه داده شود، آن آس آه بر اين مقدار بيفزايد، انديشه

                                                           
 .٤٠٥ / ٢١بحار األنوار .  ٣٨٨
اين خطبه در منابع ; ٤٠٥ / ٢١ت بحار األنوار ٤٨٧خصال ص ; ١٨٤ / ٢طبقات آبرى ; ٥٧ / ٤عقد الفريد .  ٣٨٩

 .سيره و تاريخ با اختالف در زيادى و آاستى، وارد شده است



شيطان از اين آه در سرزمين شما مورد پرستش قرار گيرد، مأيوس گشته ولى جز پرستش ! مردم

 .شماريد، از او فرمان ببريد ها را آوچك مى راضى است در اعمالى آه آن

گردند، يك سال، آن را  تأخير ماه حرام، افزايش در آفر است، آنان آه آافرند بدان گمراه مى! مردم

. آنند تا با اين آار تعداد ماه هايى آه خداوند حرام آرده يكسان گردانند و سالى ديگر حرام مىحالل 

ها و زمين، ايجاد آرد، در گردش است،  زمان به همان گونه آه خدا آن را در روز آفرينش آسمان

: از جملهها و زمين پرداخت، دوازده ماه است،  ها نزد خدا آن روز آه به آفرينش آسمان شماره ماه

چهار ماه حرام آه سه ماه ذى قعده و ذى حجه و محرم پياپى و يكى ماه رجب آه منفرد است و ميان 

 .گواه باش! جمادى و شعبان قرار دارد، آيا ابالغ آردم؟ خدايا

زنانتان بر شما حقى دارند و شما نيز متقابال بر آنان حقى داريد، حق شما بر آنان اين است آه ! مردم

 آسى را به بسترتان راه ندهند و آسى را آه از او آراهت داريد بى اجازه شما به غير شما

هايتان نياورند و آار زشت انجام ندهند و اگر مرتكب آار خالفى شدند، خدا به شما اجازه داده  خانه

شتند ها را به اعتدال تنبيه آنيد، اگردست بردا ها را تأديب نماييد و بسترشان را ترك آنيد، و آن آن

ها، به شكلى شايسته بر عهده شماست، زنان نزد شما اسيرند و از خود  هزينه زندگى و لباس آن

ايد، درباره  ايد و به سخن الهى بر خود حالل ساخته ها را به امانت خدا گرفته اختيارى ندارند، آن

 .ها به نيكى رفتار آنيد زنان از خدا بيم داشته باشيد و با آن

. مؤمنان با يكديگر برادرند، براى هيچ آس مال برادرش جز، به رضايت وى حالل نيست! مردم

 .گواه باش! آيا ابالغ آردم؟ خدايا! مردم

پس از من به آفر باز مگرديد آه در اثر آن يكديگر را گردن بزنيد، زيرا من ميان شما چيزى به 

آتاب خدا و عترت و اهل ; شويد هى دچار نمىوديعه نهادم آه اگر بدان متمسك شويد، هرگز به گمرا

 . گواه باش! بيتم، آيا ابالغ نمودم؟ خدايا

پروردگار شما يكى و پدرتان نيز يكى است، همه فرزند آدميد و آدم از خاك آفريده شده است، ! مردم

ترين فرد شما نزد خدا پرهيزآارترين شماست، عرب بر غير عرب جز به پرهيزآارى  گرامى

 . گواه باش! دارد، آيا ابالع آردم؟ خدايابرترى ن

 ; آرى: عرض آردند

 .بنابراين، حاضران سخنانم را به غايبان برسانند: فرمود

خداوند براى هر وارثى سهم وى را از ميراث تقسيم آرده است و وصّيت، بيش از ثلث، براى ! مردم

 سنگسار شود، هر آس به غير وارث نافذ نيست، فرزند متعلق به بستر شوهر است و زنا آار بايد

پدرش خوانده شود و يا به غير از موالى خويش، بستگى جوَيد لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر 

 .سالم و رخمت خدا بر شما باد... پذيرد او باد، خداوند از او عوض و همتايى نمى



 

 تعيين جانشين . ٤

، حج اآبر )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(مسلمانان با حلقه زدن پيرامون شمع وجود رسول خدا
صلى اهللا عليه وآله (سپس پيامبر. را به انجام رساندند و احكام خود را از آن بزرگوار آموختند

هاى بزرگ حاجيان به منطقه  زمانى آه آاروان. تصميم گرفت به مدينه باز گردد)وسلم
 و از اين منطقه رسيد، پيش از آنكه حاجيان پراآنده شده» غدير خم«نزديك » راُبغ«

 :هاى خود شوند، وحى الهى آيه تبليغ را همراه با هشدار نازل آرد رهسپار سرزمين

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمن َربَِّك َوِإن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه َيْعِصُمَك (

 )٣٩٠(;)ِمَن النَّاِس

اى فرستاده ما، آن چه را از ناحيه پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان اگر اين را عملى 

 .اى و خداوند تو را از آسيِب دشمنان مصون خواهد داشت نسازى، رسالت خويش را ابالغ نكرده

انجام آدام تبليغ مهمى از . اين خطاب الهى فرمان فوق العاده مهّمى با خود داشت
 درخواست شده آه حضرت تا آن زمان به انجامش همت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدارسول

 سال آيات و ٢٣نزديك به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نگمارده بود؟ در صورتى آه پيامبر اآرم
و در اين راستا ! احكام الهى را به مردم رسانده و آنان را به آيين حق دعوت آرده بود

هاى فراوانى را به جان خريده بود، بنابراين چگونه به او  شوارىرنج و گرفتارى و د
 رسالتش را ابالغ نكرده؟: شود گفته مى

ها داد تا آنان   فرمان به توقف آاروان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين جا بود آه رسول خدا
 روز آفتاب سوزان آن. اند باز گردند و عقب ماندگان به جمعّيت بپيوندند آه جلوتر رفته

اى بود آه از شدت گرما هر نفر، بخشى از رداى خود را باالى سر و قسمتى را  به گونه
 فرمان الهى را به آنان ابالغ آرده و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نهاد تا رسول اآرم زير پا مى

مكان و در  حكمت الهى بود آه اين تبليغ در اين. تبليغ آخرين رسالت را به انجام برساند
ن شرايطى صورت پذيرد تا در وجدان اّمت ماندگار شود و جهت حفظ و حراست از چني

 .ها زنده باقى بماند رسالت و امت اسالمى، با گذشت زمان در خاطره

صلى اهللا عليه وآله (ها تهيه گرديد و رسول خدا با گردآورى جهاز شتران منبرى از آن

 بر فراز آن قرار گرفت و حمد و سپاس پس از آن آه با انبوه مسلمانان نماز گزارد،)وسلم
 :شنيدند فرمود اى آه تمام حاضران مى خدا را به جا آورد و با صداى بلند به گونه
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ايها الناس يوشك أن ُادعى فأجيب وإنى مسؤول وأنتم مسؤولون فما انتم قائلون؟ «

آله صلى اهللا عليه و(قال. نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك اهللا خيرًا: قالوا

ألستم تشهدون أن ال اله إّال اهللا وأن محمدًا عبده و رسوله وأن جّنته حق وأن )وسلم

صلى (بلى نشهد بذلك قال: الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من فى القبور؟ قالوا

فإنى فرطكم على الحوض : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ثم قال.  اللهم اشهد)اهللا عليه وآله وسلم

 واردون علّى الحوض وإّن عرضه مابين صنعاء وُبصرى فيه أقداح عدد النجوم وانتم

 .من فّضة فانظروا آيف تخّلفونى فى الَثَقلين

 الَثَقل األآبر آتاب اهللا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فنادى مناد و ماالَثَقالن يارسول اهللا؟ قال

. واآلخر األصغر عترتى. ّلواطرف بيد اهللا عّز وجّل وطرف بأيديكم فتمّسكوا به ال تض

وإن اللطيف الخبير نبأنى أّنهما لن يفترقا حتى يردا عّلى الحوض فسألت ذلك لهما رّبى 

 ;»فال تقدّموهما فتهلكوا وال تقّصروا عنهما فتهلكوا

گيريم، نظرتان  من و شما مورد پرسش قرار مى; گويم به زودى دعوت حق را لبيك مى! مردم

 چيست ؟ 

دهيم آه شما رسالت خود را ابالغ و در حق ما خيرخواهى نمودى و در   گواهى مى:عرض آردند

دهيد آه معبودى  آيا گواهى مى: فرمود. راه خدا مبارزه آردى، خداوند به شما پاداش خير عنايت آند

جز خدا نيست و محمد، بنده و فرستاده اوست و بهشت حق است و قيامت بى ترديد خواهد آمد و 

 انگيزاند؟  گان را از قبرهايشان بر مىخداوند مرد

من قبل : گواه باش و آن گاه فرمود! خدايا: عرضه داشت. دهيم بدان گواهى مى! آرى: عرض آردند

شوم و شما در آنار حوض نزد من خواهيد آمد عرض آن حوض به  از شما بر حوض وارد مى

هايى از نقره  ارگان آسمان ظرفاندازه فاصله ميان صنعاء و ُبصرى است، در آن جا به تعداد ست

 .آنيد وجود دارد، بنگريد پس از من چگونه با َثقَلين رفتار مى

َثقَل اآبر آتاب خداست آه يك سمت : منظور از َثقَلين چيست؟ فرمود! اى رسول خدا: فردى صدا زد

راه آن به دست قدرت خداى عّز وجّل و سمت ديگرش در دست شماست، پس بدان چنگ زنيد تا گم

و َثقَل اصغر، عترت منند، خداى لطيف و آگاه مرا ُمّطلع ساخته آه آن دو از يكديگر جدايى . نشويد

شما از آنان . ناپذيرند تا در آنار حوض بر من وارد شوند، من اين را براى آن دو از خدا خواستم

 .دپيش نيفتيد آه نابود خواهيد شد و از آنان بازنمانيد آه به هالآت خواهيد رسي

اى آه سفيدى   را گرفت و باال ُبرد به گونه)عليه السالم(طالب سپس دست على بن ابى
 :زير بغل هر دو پديدار شد و همه مردم امام را شناختند آن گاه فرمود

 ;»من أولى الناس بالمؤمنين من انفسهم؟! ايها الناس«



خدا و رسولش آگاه : عرض آردند. چه آسى از خوِد مؤمنين به آنان سزاوارتر است! مردم
 :حضرت فرمود. ترند

المؤمنين وأنا أولى بهم من انفسهم فمن آنت مواله فعلى  ان اهللا موالى وأنا مولى«

 »;مواله

 ها سزاوارترم خدا موال و سرپرست من، و من موال و سرپرست مؤمنينم و از خودشان به آن

 :و سه بار فرمود

 ;»من آنُت مواله فعلّى مواله«

 .هر آه من سرپرست اويم، على سرپرست اوست

 :سپس فرمود

الّلهم وال من وااله وعاد من عاداه واّحب من احّبه وابغض من َابغضه وانصر من «

 ;»نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار، أال فليبّلغ الشاهدالغائب

 به او محّبت مىورزد مورد دوستدارانش را دوست و دشمنانش را دشمن بدار، آن آس را آه! خدايا 

اش  اش را بدل دارد، مورد خشم خود قرار ده، آسانى را آه يارى محبت خود و هر آس خشم و آينه

گذارند در تنهايى رهايشان ساز و حق را بر محور  آنند يارى فرما و آنان آه تنهايش مى مى

 .سانندسخنانم را حاضران به غايبان بر! وجودش به گردش درآور، آگاه باشيد

 هنوز پراآنده نشده بودند آه فرشته وحى الهى اين آيه شريف را نازل

 :فرمود

 )٣٩١(;)اْلَيْوَم َأْآَمْلُت  َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَالَم ِدينًا(

 .تمام آردم و اسالم را دين و آيين شما پذيرفتمامروز دين شما را برايتان آامل و نعمتم را بر شما 

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 ;»اهللا اآبر على اآمال الدين واتمام النعمة ورضى الّرب برسالتى والوالية لعلىٍّ بعدى«

 از بر آامل شدِن دين و تمام گشتن نعمت و خشنودى پروردگار از رسالتم و واليت على پس! اهللا اآبر

 .خودم

 برپا گردد و مسلمانان دسته دسته به )عليه السالم(اى براى على گاه دستور داد خيمه آن
همه، فرمان رسول . حضور او بار يابند و به عنوان اميرمؤمنان به او اداى احترام نمايند

ن ديگر آه با آن اپيامبر نيز به همسران خود و همسران مؤمن. خدا راعملى ساختند
 .ودند دستور داد همين آار را انجام دهندبزرگوار ب

                                                           
 .٣  /مائده.  ٣٩١



بر تو تهنيت باد اى فرزند «: ابوبكر و عمر پيشاپيش مردم هر يك با اين جمله
به آن حضرت مبارآباد » ابوطالب، آه موال و سرور من و هر زن و مرد مؤمن گشتى 

 )٣٩٢(.و شادباش گفتند

 

 پيامبران دروغين . ٥

انبوه جمعّيت حاجيان از منطقه غديرخم رهسپار عراق و يمن گشتند و رسول 
صلى اهللا (حاجيان همه حامل سفارش رسول خدا.  راهى مدينه شد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

عليه (طالب ابى بن اش على درباره جانشينى و رهبرى دست پرورده)عليه وآله وسلم

 ادامه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بودند تا حرآت رسالت اسالمى به همان شيوه رسول خدا)السالم
به همين منظور رسول .  پشت سر بنهديابد و پس از رحلِت نخستين رهبر، موانع را

در آن روز تاريخى جاودان، على را به مردم معرفى آرد، بلكه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
او را وزير، مشاور و برادر و پشتيبان و بازوى » يوم الدار«از آن زمان آه در ماجراى 

 بايد مردم از ياريگر خويش برشمرد، جانشين خودساخت و پس از رحلت پيامبر اآرم
 .چنين جانشينى پيروى آنند و او را رهبر و پيشواى خود به شمار آورند

پس از گسترش حاآمّيت دين و قدرت گرفتن آانون امنّيت و آرامش در مدينه، 
صلى اهللا عليه وآله (برگشتن گروهى از دين و يا افرادى آه از پذيرش دستورات نبى اآرم

 آه در نواحى دور از مدينه، عنصر دين و سياست را اى  سر برتافتند و يا عده)وسلم
پنداشتند، مسأله چندان مهّمى  ابزاِر دست يابى به آرزو و آمال و تمايالت بيماِر خود مى

 .شد تلّقى نمى

اى به رسول  از همين رهگذر، ُمَسْيلمه به دروغ ادعاى پيامبرى آرد و در نامه
آه وى نيز به پيامبرى برانگيخته شده و براى  ياد آور شد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

.  درخواست مشارآت نمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حاآمّيت يافتن بر زمين، از رسول خدا
 از مضمون نامه اطالع حاصل نمود رو به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى پيامبراآرم

ه رسان نبايد آشته شود، شما دو تن را اگر بدين جهت نبود آه پيك و نام«: رسانان آرد و فرمود نامه

زدم زيرا شما قبًال اسالم آورده و رسالت مرا پذيرفته بوديد بنابراين چرا از اين احمق پيروى آرديد  گردن مى

 ».ودست از دين و آيين خود برداشتيد؟

 اى بدين مضمون مرقوم فرمود سپس در پاسخ مسيلمه آّذاب نامه
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 محمد رسول اهللا الى مسيلمة الكّذاب، السالم على من من. بسم اهللا الرحمن الرحيم«

  )٣٩٣(;»اّتبع الهدى، اما بعد فان األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

اى است از محمد فرستاده خدا به مسيلمه آّذاب، درود بر پويندگان  نامه. به نام خداوند بخشنده مهربان

دهد و سرانجاِم  هدايت، زمين از آِن خداست به هر يك از بندگانش بخواهد آن را به ميراث مىراه 

 .نيك از آِن پرهيزآاران خواهد بود

 هاى ارتدادى آه برخى ُحقه بازان مانند مسلمانان در سرآوب حرآت

 .أسود عنسى و مسيلمه و طلحه، سلسله جنبانان آنان بودند، به موفقّيت دست يافتند

 

 )٣٩٤(بسيج عمومى در نبرد با روم . ٦

 به حراست از مرزهاى شمالى دولت اسالمى آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
 داشت توجه زيادى مبذول دولت سازمان يافته روم با سپاهى نيرومند در آن سامان قرار

توانست تأثير  هاى سقوط دولت فارس هويدا بود نمى نمود و از آن جا آه نشانه مى
از سويى دولت فارس مانند مسيحيان روم، . اى بر دولت اسالمى داشته باشد نگران آننده

 به همين دليل تنها دولت. هاى معنوى نبود آه به دفاع از آن برخيزد برخوردار از آرمان
توانست براى نظام نوپاى اسالمى خطر به شمار آيد، به ويژه آه برخى از  روم مى

طلبى آه از قلمرو دولت اسالمى رانده شده بودند، رو به شام  عناصر نفاق و آشوب
آورده و افراد ديگرى نيز به آنان پيوسته بودند و حضور نصاراى نجران نيز براى 

 .شد لى سياسى تلقى مىوادار آردن روم به همكارى آنان، عام

صلى اهللا عليه وآله (با اين همه، امور ياد شده عوامِل تازه و جديدى نبودند آه رسول اآرم

و برخى )عليه السالم(توجه نشان دهد و دست به تدارك سپاهى گران بزند آه جز على)وسلم
 .ياران مخلص او، ساير بزرگاِن صحابه در آن حضور داشته باشند

 با اين آار خواست در فضاى سياسى، از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(راسالم در حقيقت پيامب
طالب مى شد جلوگيرى آند تا امام  ابى بن عواملى آه باعث تأخير انتقال قدرت به على

 . هاى جانشينى پس از پيامبر به خوبى عمل نمايد بتواند به وظايف ومسئولّيت

 به )عليه السالم(ود تأآيد مداوم بر رهبرى امام على با وج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
ويژه پس از بيعت غدير وبيان شايستگى آن حضرت جهت به پايان رساندن راهش، از 

از اين رو، هدفش اين بود آه مدينه عارى از . سوى برخى افراد احساس نگرانى نمود
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اند بدون درگيرى و  پس از او بتو)عليه السالم(اوضاع آشفته سياسى باشد تا امام على
به همين دليل، حضرت خود پرچم رزم را . مشاجره، زمام امور دولت را به دست گيرد
اى رسا، به شايستگى ولياقت اين فرمانده جوان  بست و به ُاسامة بن زيد سپرد و با اشاره

 :تصريح آرد و بزرگان مهاجر وانصار را تحت فرماندهى او قرار داد و بدو فرمود

موضع قتل ابيك، فأوطئهم الخيل فقد وّليتك هذاالجيش فُاغز صباحًا على اهل سْر الى «

تو را به فرماندهى اين سپاه منصوب . به محل شهادت پدرت رهسپار شو و بر دشمن بتاز; »ُابنى

 .يورش ببر» ُابنا«نمودم، سحر گاهان بر اهالى 

 انضباط الزم، ولى وجود روح گستاخى و طمع دست يابى به ُپست و قدرت و فقدان

ساخت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برخى از افراد را وادار به مخالفت آامل با فرمان نبّى اآرم

دنبال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسيد اين افراد از اهدافى آه رسول خدا بعيد به نظر نمى

 آرد اطالع داشتند، به همين سبب آوشيدند حرآت سپاه اسامه را آه در منطقه مى

صلى اهللا عليه (اين خبر به گوش مبارك رسول خدا. ُاردو زده بود، به تأخير اندازند» جرف«

اى بر دوش آشيده و به جهت  رسيد، حضرت به خشم آمد ـ و در حالى آه حوله)وآله وسلم

سر درد ناشى از تب، دستمالى به سر بسته بود ـ رهسپار مسجد گشت و بر فراز منبر 

 :د و ستايش خداوند چنين فرمودقرار گرفت و پس از حم

. ايد ام برخى از شما در مورد نصب اسامه به فرماندهى سپاه از طرف من، انتقاد داشته شنيده! مردم

آنيد، پيش از آن نيز همين سخن را  در  به فرماندهى اعتراض مى اگر امروز در مورد انتصاب وى

شايسته آن منصب بود و پسرش نيز از چنين پدرش ! به خدا سوگند. مورد پدرش بر زبان رانديد

ها در اين پدر و پسر جمع  مندم، همه خوبى من بيش از همه به او عالقه. شايستگى برخوردار است

 )٣٩٥(.در حق او به نيكى سفارش آنيد، زيرا او از نيك مردان شماست. است

 شدت يافت ولى سختى بيمارى، وى را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با اين آه تب رسول خدا

به همين سبب، به هر يك از يارانش آه به .از توجه فراوان به حرآِت سپاه باز نداشت

 و بر اعزام اين»)٣٩٦(.سپاه اسامه را حرآت دهيد«: فرمود آمدند مى عيادت وى مى

 :فرمود سپاه پا فشارى داشت و مى

 )٣٩٧(;»جيش ُاسامه لعن اهللا من تخّلف عنهجّهزوا «

                                                           
 . چاپ دار الفكر١٩٠ / ٢طبقات آبرى .  ٣٩٥
 .همان.  ٣٩٦
 .٢٣ / ١ملل ونحل .  ٣٩٧



سپاه ُاسامه را براى حرآت مهّيا سازيد، خداوند آسانى را آه از حضور در اين سپاه خود دارى آنند 

 .مورد لعن خويش قرار دهد

را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برخى مسلمانان خبر وخامت وضعّيت جسمى رسول خدا
صلى (به همين دليل، ُاسامه براى وداع با پيامبر. رساندند» جرف« سپاه در منطقه اردوگاه

شرفياب شد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به مدينه بازگشت و به حضور رسول خدا)اهللا عليه وآله وسلم
حضرت او را جهت پيگيرى هدفى آه برايش ترسيم نموده بود، تشويق آرد و به او 

 ».ر خير خواهِى خداوند، صبحگاهان حرآت نمااعتماد ب با«: فرمود

ها را براى حرآت و توجه به  ُاسامه به سرعت خود را به سپاه خويش رساند و آن
جمعى آه از حضور در سپاه . ها محّول شده بود، تشويق آرد انجام وظايفى آه بدان

 ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(امتناع ورزيده و سوداى خالفت در سر داشتند، با اين آه رسول خدا
اى آه آن را به سپاه ُاسامه  بر سرعت بخشيدن حرآِت سپاه و عدم شك و ترديد در وظيفه

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(محّول نموده بود، تأآيد داشت، توانستند به اين بهانه آه پيامبراآرم
 .تراشى آنند حال احتضار است، در حرآِت سپاه ُاسامه، مانع



 



 

 

 

 ارمبخش چه

 واپسين لحظات

 

 جلوگيرى از نوشتن وصّيت. ١

 با وجود شّدت تب و درِد ناشى از بيمارى به آمك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 و فضل بن عباس از منزل خارج شد تا با مردم نماز بگزارد و با اين )عليه السالم(على

به يغما ُبردن خالفت و آار، راه را بر سود جويانى ببندد آه با برنامه ريزى جهت 
آردند، و براى رسيدن به  رياستى آه از پيش، چشم طمع بدان داشتند، لحظه شمارى مى

مبنى بر حرآت سپاه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين هدف به سادگى، از دستورات رسول اآرم
 : ـ پس از نماز ـ رو به مردم آرد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر. ُاسامه سر برتافتند

يا ايها الناس ُسعّرت النار و اقبلت الفتن آقطع الليل المظلم وإنى واهللا ما تمسكون «

 )٣٩٨(;»اهللا  اهللا، ولم ُاحّرم اّال ما حّرم علّى بشيىء إنى لم أحّل إّال ما أحل

هاى شِب تاريك رو آورده است شما هيچ گونه  ها مانند پاره آتش فتنه بر افروخته شده و فتنه! مردم

 .دستاويزى بر ضد من نداريد، چرا آه من فقط حالل خدا را حالل و حرام او را حرام ساختم

اش نكنند، چراآه در  حضرت با اين سخنان ديگر بار به آنان هشدار داد آه نافرمانى
نمود آه در صورت قرار گرفتن زمام امور، به دست  مقاصد شومى رخ مىآن افق 

 . نااهالِن امت، حوادث ناگوارى را براى اّمت در پى داشت

اش گرد  ياران حضرت درخانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(با شدت يافتن بيمارى رسول خدا
ان پيوستند و نبّى آمدند و آسانى آه از حضور در سپاه اسامه خوددارى آردند نيز به آن

 اين افراد را به جهت عدم حضور در آن سپاه مورد نكوهش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
صلى اهللا عليه (پيامبر. هايى پوچ و واهى به عذر تراشى پرداختند ها  با بهانه قرار داد و آن

 از اين اى ديگر، اّمت را از لغزش و سقوط مصونّيت بخشد سعى آرد به گونه)وآله وسلم
 :رو، به آنان فرمود

 ;»ايتونى بدواة وصحيفة اآتب لكم آتابًا ال تضّلون بعده«

                                                           
 .٢١٥ / ٢طبقات آبرى ; ٩٥٤ / ٢سيره َنَبوى .  ٣٩٨



 .دوات و آاغدى برايم بياوريد برايتان وصّيتى بنگارم تا پس از آن به گمراهى دچار نشويد

 شدت يافته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيمارى رسول خدا: خطاب بى درنگ گفت عمربن
شما آه قرآن را در اختيار داريد، همان آتاب خدا براى ما ] ويدگ آه چنين سخن مى[

زنان از پشت . و بدين ترتيب، بين حاضران نزاع و اختالف در گرفت. )٣٩٩(است آافى
عمر در پاسخ ;  را برآورده سازيد)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(خواسته رسول خدا: پرده صدا زدند

ساآت باشيد شما همان زناِن همراه يوسفيد هر وقت پيامبر بيمار شود : آنان گفت
صلى اهللا (رسول خدا. گرديد شويد و آن گاه آه بهبودى يابد بر او مسّلط مى اشكباران مى

از پيشم برويد، در حضور : و سپس فرمود)٤٠٠(ها بهتر از شمايند آن: اظهار داشت)عليه وآله وسلم

 .من نزاع و آشمكش روا نيست

بود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مالحظه آنيد تا چه پايه امت نيازمند اين سفارش رسول خدا
اندوهبارترين مصيبت، آن بود : گفت آه ابن عباس هرگاه از اين ماجرا ياد مى آرد مى

 .)٤٠١(جلوگيرى آردند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ز نگارش وصّيت رسول اآرمآه ا

به انكار پيامبرمهربان از بيم اين آه مبادا حاضران به اسائه ادب خويش ادامه داده و 
تر از آن برآيند، در مورد نوشتن آن وصّيت و سفارش پافشارى نشان نداد،  موضوع مهم

زيرا حضرت از مقاصد آن افراد به خوبى آگاه بود و زمانى آه براى بار دوم براى 
چنين (آيا پس از آن سخنانى آه گفتيد: نوشتن وصّيت، بدان حضرت مراجعه آردند، فرمود

 و سپس آنان را به سه چيز سفارش آرد، ولى آتب تاريخى !؟)٤٠٢()يددرخواستى از من دار
تنها دو سفارش، يكى بيرون راندن مشرآان از جزيرة العرب و ديگرى اعطاى جايزه به 

 .اند داد، ياد آور شده ها جايزه مى ها را، همان گونه آه خود بدان هيئت

اگر آسى در اين موضوع : گويد قدى بر اين مطلب مىآقاى محسن امين عاِملى با ن
دهد آه محدثان نه از سِر فراموشى بلكه به طور عمد  دقت نمايد ترديدى به خود راه نمى

از بيان سومين سفارش آن حضرت آه درخواست دوات و استخوان شانه جهت نگارش 
 را به سكوت و ها و در حقيقت، سياست، آن. اند وصّيتى براى آنان بود، سكوت آرده

 )٤٠٣(.فراموشى، مجبور ساخت

 

                                                           
 .صحيح بخارى، آتاب العلم، باب آتابة العلم و آتاب الجهاد، باب جوائز الوفد.  ٣٩٩
 .١٨٣ / ٣آنز العمال ; ٢٤٤ / ٢طبقات آبرى .  ٤٠٠
 .٢/٢٤٤طبقات آبرى ; ٢٢ / ١ملل ونحل ; ١٤ / ٢ و ٢٢ / ١صحيح بخارى آتاب العلم .  ٤٠١
 .٤٦٩ / ٢٢بحار األنوار .  ٤٠٢
 .صحيح بخارى باب مرض النبى; ٢٩٤ / ١اعيان الشيعه .  ٤٠٣



  با پدر)عليها السالم(ديدار زهرا . ٢

 با دنيايى از حزن و اندوه وارد خانه شد و به چهره پدر آه )عليها السالم(حضرت زهرا
او با دلى شكسته و چشمى . ددر آستانه لقاى پروردگار خويش قرار داشت خيره شده بو

 .آرد اشكبار در آنار پدر نشست و اين شعر را زمزمه

شود،  آن چهره درخشان و نورانى آه به احترامش، از ابر درخواست باران مى
 )٤٠٤(.است شخصّيتى آه حامى يتيمان و پناه بيوه زنان

 چشمان مبارك خود را گشود و با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن لحظات، پيامبراآرمدر اي
سخن عمويت ابوطالب را تكرار آردى، اآنون به جاى ! دخترم: صدايى ضعيف فرمود

 :آن بگو

و ما محمد إّال رسول َقد َخَلت من َقبِلِه الّرُسل أفإن ماَت َاو قتل انقلبتم َعَلى َأْعَقاِبُكْم (

 )٤٠٥(;)ْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيئًا َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّاِآِريَنَوَمن َي

اگر او از دنيا برود محمد، فقط فرستاده خداست و پيش از او فرستادگان ديگرى نيز وجود داشتند، آيا 

و يا آشته شود، شما واپس گرا خواهيد شد، هر آس به آيين پيشينيان خود باز گردد هرگز به خدا 

 .رساند و خداوند سپاس گزاران را پاداش خواهدداد آسيبى نمى

 را )عليها السالم(خواست دخترش فاطمه  با اين آار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گويى پيامبر
صلى اهللا عليه (مل حوادث دردناك آينده، مهيا سازد، به همين دليل، سخن رسول خدابراى تح

 .نسبت به سخن ابو طالب رضوان اهللا عليه تناسب بيشترى داشت)وآله وسلم

او سخن سپس حضرت به ُدخت دلبندش زهرا اشاره آرد به وى نزديك شود تا با 
بار . بگويد، زهرا اندآى خم شد و حضرت در گوش او رازى گفت و فاطمه گريان شد

اين بار خنديد، اين پديده حس آنجكاوى برخى از : دوم نيز در گوش وى سخنى گفت
من راز رسول : حاضران را برانگيخت و راز آن را از او جويا شدند، زهرا فرمود

 .اش نخواهم ساخت را ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

ولى پس از وفات پدر بزرگوارش، راِز اين ماجرا را از او پرسيدند، در پاسخ 
 :فرمود

 أنه قد حضر َاجله وانه يقبض فى وجعه هذا، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أخَبَرنى رسول اهللا«

 )٤٠٦(;»فبكيت ثم أخبرنى أنى اّول اهله لحوقًابه فضحكُت
                                                           

٤٠٤  . 
 ثمال اليتامى عصمة لالرامل*** وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

 .١٤٤  /آل عمران.  ٤٠٥
 .٢١٩ / ٢ل فى التاريخ الكام; ٢٤٧ / ٢طبقات آبرى .  ٤٠٦



رسول خدا به من خبر داد آه وفاتش نزديك است و در اثر اين بيمارى دنيا را وداع خواهد گفت، من 

پيوندم،  اش هستم آه به وى مى گريستم ولى پس از آن آه آگاهم ساخت من نخستين آسى از خانواده

 .خندان شدم

 

 )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(آخرين لحظات عمر پيامبر . ٣

 سايه وار در )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تا آخرين لحظات زندگى رسول اآرم)عليه السالم(على
گفت و علم و دانش به  پيامبر سفارشات خود را به او مى. آنار آن بزرگوار قرار داشت

برادرم را : پيامبر در واپسين لحظات فرمود. سپرد آموخت و رازهايش را به او مى او مى

 .خوانيدفرا ب

 سپرده بود، در غياب وى برخى از )عليه السالم(از آن جا آه پيامبر مأموريتى به على
 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدمت حضرت رسيدند، ولى رسول خدا]به جاى او[مسلمانان 

نزديكم بيا، : آنان اعتنايى نكرد تا آن آه على خود وارد شد، حضرت به او فرمود
 به سينه مبارك او تكيه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( به او نزديك شد، رسول اآرم)عليه السالم(على

هاى احتضار در وجود  گفت تا اين آه نشانه چنان درآن حال با وى سخن مى زد و هم
در آغوش )عليه السالم(روح مطّهر پيامبر واال مقام اسالم. )٤٠٧(مقدس او پديدار گشت

 )عليه السالم(آه شخص امام على  به ملكوت اعلى پيوست، چنان)عليه السالم(طالب بىا بن على
 . معروف خود آن را يادآور شده است)٤٠٨(هاى در يكى از خطبه

 

 وفات و مراسم دفن . ٤

عليه (طالب ابى بن  جزعلى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آخرين لحظات عمر شريف پيامبر

 آسى اطراف وى حضور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاشم و همسران رسول خدا  و بنى)السالم
، مردم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نداشت، با بلند شدن صداى شيون و زارى از خانه رسول خدا 

ها به خاطر از دست دادن  دل. آگاه شدند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از وفات پيامبراآرم
صلى اهللا عليه وآله (ترين آفريده خدا بى قرار و ناشكيبا بود، خبر وفات رسول خدا هبرجست

مانند آتشى آه در گياهان ُخشك بيفتد، همه جا منتشر شد و با اين آه حضرتش براى )وسلم
چنين روزى زمينه سازى آرده و پى در پى  از وفات خويش خبر داده بود و امت را به 

                                                           
 .٢٦٣ / ٢طبقات آبرى .  ٤٠٧
 .١٩٧نهج البالغه خطبه .  ٤٠٨



سفارش فرموده )عليه السالم( پس از خويش على بن ابى طالباطاعت از ولّى و جانشين
 .بود، ولى مردم هم چنان در اضطراب و سراسيمگى بودند

مصيبتى فوق العاده بزرگ بود آه وجدان و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفات رسول اآرم
 داشت، مدينه و ساآنانش به خروش آمدند و در برابر نهاد مسلمانان را به لرزه وامى

اى آه عمر بن خطاب بر زبان آورد، بر شگفتى و حيرت آسانى آه اطراف خانه  جمله
وى در حالى آه مردم را با . گرد آمده بودند، افزوده شد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

صلى اهللا عليه وآله (آنند رسول خدا برخى از منافقان ادعا مى: آرد گفت شمشير تهديد مى

او از دنيا نرفته بلكه مانند موسى بن عمران به ! ته است به خدا سوگند از دنيا رف)وسلم
 .)٤٠٩(پيشگاه پروردگار خويش رفته است

هيچ گونه شباهتى بين غيبت ) اى آه عمر انجام داد در مقايسه(قابل مالحظه است 
 وجود نداشت ولى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( و وفات پيامبراآرم)عليه السالم(ضرت موسىح

 .دارد عملكرد بعدى عمر، از پافشارى وى بر اين مقايسه، پرده بر مى

آمد و وارد خانه » سنح«عمر هم چنان در تب و تاب بود تا ابو بكر از منطقه ! آرى
 پارچه از چهره مبارك پيامبر برگرفت و به سرعت  شد و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

پرستند بدانند آه وى از دنيا  آنان آه محمد را مى! مردم: از خانه بيرون رفت و گفت
دهند آگاه باشند آه خداوند زنده است و  رفته و آنان آه خدا را مورد پرستش قرار مى

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه َوَما ُمحمَّ(: ميرد و اين آيه شريف را تالوت آرد هرگز نمى

 اين جا بود آه جوش و خروش عمر فرو نشست و مدعى شد آه به وجود چنين )الرُُّسُل
 .)٤١٠(است اى در قرآن آريم توجه نداشته آيه

ارى در مورد ابوبكر و عمر به مجرد اين آه خبر يافتند در سقيفه گردهمايى اضطر
 تشكيل شده، با فراموش آردن جانشينى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جانشينى پس از رسول خدا

آه از اين  آن  و بيعتى آه خود، با او آرده بودند و بى)عليه السالم(طالب ابى بن على
با جمعى از همدستان ;اند، پرواآنند اهانت، آه جنازه مقدس رسول خدا را رها ساخته

 . سرعت به سقيفه بنى ساعده شتافتندخود به

 و خاندانش به امور دفن پيكر مطهر رسول )عليه السالم(طالب ابى بن ولى على
صلى اهللا عليه وآله ( جسم شريف پيامبر)عليه السالم(مشغول بودند، على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

ل او را در اين آار را از زير لباس ُغسل داد و عباس بن عبد المطلب و پسرش فض)وسلم
                                                           

 .٣٠٦ / ٢سيره نبوى، زينى دحالن ; ٢٦٦ / ٢طبقات آبرى ; ٣٢٣ / ٢الكامل فى التاريخ .  ٤٠٩
 .٥٦ ـ ٥٣ بخش دوم / ٢طبقات آبرى .  ٤١٠



پدر و مادرم فدايت، «:  در حاِل غسل دادن فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان. آردند همراهى مى

 ».در زندگى و پس از مرگ چه اندازه پاآيزه و خوشبويى

 را روى تختى قرار دادند و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن گاه بدن مطهر رسول خدا
رسول خدا در زندگى و پس از مرگ، پيشوا و رهبر ماست اآنون مسلمانان دسته : فرمود)عليه السالم(على

 .دسته وارد شوند و بدون امام جماعت بر پيكر مطهرش نماز بگزارند و خارج شوند

هاشم و پس از آنان انصار، نخستين افرادى بودند آه  بدين ترتيب، امام على و بنى
 .)٤١١(بر بدن پاك پيامبر نماز گزاردند

 قرار گرفت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مقابل پيكر مقدس رسول خدا)عليه السالم(على
 :عرضه داشت

اليه سالم عليك ايها النبى و رحمة اهللا وبرآاته الّلهم إنا نشهد أنه قد بّلغ ما ُانزل «

اهللا حتى اعز اهللا دينه وتّمت آلمته، الّلهم فاجعلنا ممن  وَنَصح ُالّمته وجاهد فى سبيل

 ;»يّتبع ما انزل اهللا اليه وثّبتنا بعده، واجمع بيننا وبينه

دهيم پيامبرت دستوراتى را  ما گواهى مى! درود و رحمت و برآات خدا بر تو اى رسول خدا، خدايا

ه مردم ابالغ آرد و اّمت خويش را پند و موعظه نمود و براى آنان خير آه براو نازل شده بود ب

خواهى نمود و در راه خدا تالش و آوشش آرد تا اين آه خداوند دين خود را قدرت بخشيد و 

ما را از آسانى قرار ده آه پيرو دستورات او هستند و پس از او ما ! دستوراتش عملى گشت، خدايا

 .او محشورگردانرا ثابت قدم بدار و با 

 در اين جريان، نخست مردان و سپس زنان و بعد آودآان بر .و مردم آمين گفتند
 .نماز گزاردند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيكر مقدس رسول خدا

ها پر  اى آه روحش به آسمان  در همان خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدن مطهر پيامبر
 خواست بدن مبارك آن حضرت را )عليه السالم(لىآشيد به خاك سپرده شد و زمانى آه ع

خدا را به ياد شما ! اى على: داخل قبر بنهد، صداى انصار از پشت ديوار بلند شد آه
 ضايع نگردد، به يك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آوريم آه امروز حق ما نسبت به رسول خدا مى

صلى اهللا عليه وآله (س رسول خداسپارى پيكر مقد تن از ما اجازه ورود ده تا از ثواب خاك

َخولى آه از رزمندگان بدر و از  بن حضرت به أوس. اى نصيبمان شود بهره)وسلم
داخل قبر رفت و )عليه السالم(على. رفت، اجازه ورود داد بزرگان بنى عوف به شمار مى

                                                           
 .٢٩٥ / ١ و اعيان الشيعه ١٨٧ / ١اد ارش.  ٤١١



ك  را باز آرد و صورت مبارآش را بر خا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(چهره مقدس رسول خدا
 .نهاد وسپس بر جسم شريف او خاك ريخت

صلى اهللا (اى آه به سقيفه رفته بودند هيچ يك در مراسم دفن پيكر رسول خدا صحابه

 .شرآت نداشتند)عليه وآله وسلم

درودت باد اى پيامبر خدا آن » .سالم عليك يا رسول اهللا يوم ُولدَت ويوم مَت ويوم ُتبعُث حيًا«

 .آه از اين جهان رفتى و روزى آه برانگيخته شوىروز آه زاده شدى و آن روز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 بخش پنجم

  خطوط برجسته اسالم به عنوان آخرين آيين الهى

 

 )٤١٢(چرا پيامبر برانگيخته شد؟

 را به عنوان آخرين پيامبر و نسخ آننده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خداى متعال، پيامبراآرم 
اى براى همه بشر ـ سياه و سفيد، عرب و عجم ـ  هاى قبل از خود در برهه تمام آيين

آن گذشت و  ها از انقطاع رسالت و بعثت پيامبران پيشين مى برانگيخت آه مدت
بزرگوار يك تنه در برابر تمام جهان قد برافراشت و همه را به سوى ايمان به معبودى 

اى فراخواند آه مالك هر چيز است و سود و زيان در  يكتا، آفريدگار و روزى دهنده
خدايى آه نه شريكى در حكومت دارد و نه از سر ناتوانى و ناچارى، ; دست اوست

 خود برگزيده و نه فرزندى،  زاده نشده و همتايى حامى و سرپرستى، نه همسرى براى
 .ندارد

خداوند او را برانگيخت تا مردم را به پرستش ذات بى شريكش فراخواند و بر 
هايى آه سود و زيان و عقل و ِخَرد و گوش شنوا نداشتند و قادر بر دفع  پرستش بت

اياى اخالقى را ضرر و جور و ستمى از خود و ديگران نبودند، خط بطالن بكشد و سج
آامل و مردم را بر آراستگى به صفات پسنديده تشويق آند و به هر آار نيكى فرمان دهد 

 .و از هر عمل زشتى باز دارد

 

 آييِن سهل و ساده

ال اله اّال اهللا محمد  « به همين بسنده نمود آه مردم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
رند و زآات بپردازند و روزه بگيرند و حج خانه خدا به بگويند ونماز به پادا» اهللا  رسول

ال اله اّال «بر زبان جارى ساختن همين دو آلمه . جاى آورند و پايبند احكام اسالم باشند
 حقوق متقابل بين مسلمانان را براى گوينده اين جمالت، ضمانت »اهللا، محمد رسول اهللا

 .آرد مى

 

                                                           
 .توان در سيره پيامبر از آتاب اعيان الشيعه، اثر سيد محسن امين عاملى، مالحظه نمود اين بحث را مى.  ٤١٢



 تعاليم واالى اسالم

 برپايه تساوى حقوق ميان تمام آفريدگان وعدم برترِى )اهللا عليه وآله وسلمصلى (پيامبراآرم
فردى بر ديگرى جز به تقوا و برقرارى برادرى و برابرى ميان مؤمنان ـ از جهت 
حرمت يكسان خونشان و ارزشمند بودن پيمانشان ـ وعفو عمومى نسبت به گروندگان، 

 .برانگيخته شد

نى عادالنه، آه آن را از خدا دريافت آرده بود، بنا آن حضرت آيينى درخشان و قانو
قانونى آه تمام احكاِم عبادات و داد و ستدها و امور مورد نياز دنيا و دين مسلمانان . نهاد

اى آه  را در برداشت، قانونى عبادى، اجتماعى، سياسى، اخالقى آه از بيان هيچ مسأله
.  بدان نيازمند باشد، فرو نگذارده استامكان وقوع آن در زندگى آينده بشر مطرح و بشر

هاى قانونِى آيين اسالم قابل  از ديدگاه مسلمانان حكم هر حادثه و رخدادى از ريشه
 .آرد تشخيص است آه بايد بدان رجوع

عبادات، در دين مقدس اسالم تنها جنبه عبادى ندارند بلكه از فوايد جسمى و 
طهارت، پاآيزگى و نظافت را به ارمغان  ]مثًال[اجتماعى و سياسى نيز برخوردارند 

شود و در نماِز  هاى معنوى و جسمى انسان تقويت مى آورد و در نماز، جنبه مى
جماعت و حج فوايد اجتماعى و سياسى آشكارى وجود دارد، روزه داراى فوايد بهداشتى 
غير قابل انكارى است و به يك سخن، پى بردن به راز و رمز ظاهرى احكام اسالم 

 .ها آه به مراتب دشوارتراست مرى ناممكن و دشوار است تا چه رسد به فوايد نهانى آنا

از آن جا آه دين اسالم دستوراتى پسنديده و احكامى سازگار با عقل و ِخرد دارد و 
آند و تعاليم و  است و بر طرف آننده تنگناها و به ابراز شهادتين اآتفا مى سهل و ساده

و جّدى است، مردم دسته دسته به اين آيين گرويدند و مسلمانان دستوراتش عالى و قاطع 
ترين ممالك زمين، سرورى يافتند و نورانّيت اين دين، شرق و غرب گيتى را  بر بزرگ

ها از هر نژاد و  آن زير پرچم اسالم درآمد و همه مّلت هاى درَنورديد و تمام سرزمين
 .زبان در برابرآن سرتسليم فرود آوردند

پاييد همان مردى آه روزى از مكه نهانى بيرون رفت و يارانش مورد آزار ديرى ن
و شكنجه وجور وستم قرار مى گرفتند و در راه دين و آيين خويش، دچار رنج 

شدند و گاهى به صورت ناشناس  وگرفتارى بودند، گاهى پنهانى رهسپار حبشه مى
ا آشكارا وارد مكه شده و رهسپار مدينه، اآنون با همين ياران، براى اداى عمره قض

دشمنان قادر بر باز گرداندن و جلوگيرى از او نبودند و پس از اندك مدتى پيروزمندانه 
اى خون به زمين  آن آه خونى به اندازه شاخ حجامت و حتى قطره وارد مكه گرديد و بى



ى ميلى، پذيرا يافت و آنان با ميل و رغبت و يا بى بريزد، بر مردم آن سامان سيطره
اسالم شدند و سران عرب به حضور وى شرفياب گشته و به اطاعت او درآمدند و پيش 

اى رسيده بود آه فرستادگان و سفيران خويش را نزد  از اين فتح، قدرت پيامبر به پايه
ها را به  تر از آنان اعزام وآن پادشاهان جهان چون آسرى و قيصر و مقامات پايين

جود مسافت زياد، به سرزمين قيصر يورش برد و همان پذيرش اسالم فراخواند و با و
ها وعده به آن را بيان  گونه آه پروردگارش در سوره نصر و فتح و ديگر سوره

 .ها غالب ساخت آه آتب تاريخى گوياى آن است فرموده، دين خود را بر همه آيين

بلكه آن آنند دين اسالم با زوِر شمشير بر پانشد  آن گونه آه بدخواهان ترسيم مى
 :گونه آه خداى متعال فرمان داده بودگسترش يافت

 )٤١٣(;)اْدُع ِإَلى َسِبيِل  َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن(

راست استدالل و با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آنان به روشى آه نيكوت

 .مناقشه نما

 تا زمانى آه مردم مكه و ساير اعراب با او به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
; مبارزه برنخاسته و آهنگ آشتن وى نكردند و او را بيرون نراندند، با آنان نجنگيد

پذيرش اديانى را آه داراى آتب آسمانى بودند به حال خود وانهاد و پيروان آنان را به 
 .اسالم مجبور نساخت

 

 قرآن آريم

آن گاه آه خداى متعال فرستاده خويش را به پيامبرى برگزيد، قرآنى به زبان عربى 
صلى اهللا عليه وآله (و بيانگر، آه باطلى در آن راه ندارد، بر او نازل آرد آه رسول خدا

و به عجز و به وسيله آن سرآمد فصيحان و بليغان عرب را به هماوردى طلبيد )وسلم
اين آتاب عزيز آه از پيشگاه خداى حكيم دانايى نازل شده، در ; ناتوانى واداشت

برگيرنده احكام دين و سرگذشت پيشينيان و تهذيب اخالق است و به عدالت فرمان داده، 
از جور و ستم  بازداشته و به بيان هر چيز پرداخته و همين ويژگى آن را از ساير آتب 

شود و هم  اين آتاب عزيز همواره تالوت مى. متمايز ساخته استحتى آتب آسمانى 
سازد و هر اندازه  چنان تازه و شاداب است و با بيان خود، عقل و ِخَرد را مبهوت مى

 .تالوت شود و زمان بر آن بگذرد، مالل آورنيست

                                                           
 .١٢٥  /نحل.  ٤١٣



هاى دوران جاهلّيت، اعجاز  قرآن آريم با ايجاد انقالبى علمى و فرهنگى در تاريكى
پايه و ارآان نهضِت خود را بر شيوه علمى صحيحى استوار . ود را به نمايش گذاردخ

ساخت و مردم را به آسب علم و دانش، تشويق آرد و آن را نخستين عامل ترقى انسان 
به سوى آمال درخوِر او، قرار داد و به تفّكر و انديشيدن و تجربه و تحقيق و بررسى 

هاى آن ترغيب   آن در جهت آشف رموز و فرمولهاى طبيعت و ژرف نگرى در پديده
آرد و آسب هر گونه علم و دانشى را، آه زندگى اجتماعى انسان بدان وابسته باشد، 
واجب شمرد و به علوم نظرى آالم، فلسفه، تاريخ، فقه و اخالق توجه خاّصى مبذول 

هاى  و پايهداشت و مردم را از تقليد در اعتقادات و پيروى از ظن و گمان باز داشت 
 .تمّسك به دليل و برهان را تحكيم بخشيد

گرفتن در آارهاى نيك تشويق آرد و از  قرآن، مردم را به تالش و آوشش و پيشى
بيكارى و تنبلى نهى فرمود و به وحدت و دورى از پراآندگى فراخواند و بر تعّصبات 

 .اى جاهلى خط بطالن آشيد نژادى و قبيله

پذيرى، مجازات  ر آفرينش و هستى، قانونگذارى، مسئولّيتآيين اسالم، عدالت را د
اسالم، نخستين آيينى است آه نداى حق . و پاداش به عنوان يك اصل پذيرفته است

هاى  ها سر داده و تقسيم مردم به دسته مساوات در برابر قانون و دين الهى را بين انسان
ى در پيشگاه خدا را امرى گوناگون و نژاد پرستى را محكوم آرده است و مالك برتر

آن آه اين  گرفتن در آارهاى نيك، مقّرر داشته بى معنوى، يعنى همان تقوا و پيشى
 .برترى را سبب امتياز طبقاتى ميان افراد جامعه بشرى قرار دهد

بخشيده و آيفر هاى الزم استقرار امنّيت و عدالت را تحكيم  دين مقدس اسالم زمينه
اى آه با آزادِى عطا شده به انسان سازگار باشد، آخرين راه چاره براى  را به گونه

هاى اجتماعى مقّرر داشته است و در حفظ امنّيت و حراست از  مداواى اين گونه بيمارى
جان و مال و آبرو و نواميس مردم و تعيين آيفرهاى شديد براى عامالن سلب امنّيت، 

وبه راستى آه امر قضاوت در آيين اسالم، با . و دّقت را مبذول داشته استنهايت توجه 
هاى الزمش بر ايجاد عدالت و امنّيت و احقاِق حقوِق مشروع، استوار  همه ضمانت

 .است

دين اسالم به حفظ صحت و سالمت جسم و روح انسان فوق العاده توجه آرده و تمام 
 .سان هماهنگ و منطبق ساخته استقوانين خود را با اين اصل مهم زندگى ان

 

 واجبات و محرمات در اسالم



هاى فطرى واقعى و امورى آه زمينه  واجبات و محرمات در آيين اسالم بر پايه
است استوار گرديده، چرا آه دين اسالم براى خارج ساختن اين  ساز اهداف بلند اين آيين

 .آمال آمده استهاى جاهلّيت و هدايتش به نوِر حق و  انسان از تاريكى

آيين اسالم، هر چيزى را آه جامعه انسانى به عنوان پايه اتكاى آمال بشر بدان 
آن را برايش مهيا ساخته  هاى دست يابى به نيازمند باشد، برانسان الزم شمرده و راه

است و هر چيزى را آه مانع دست يافتن انسان به سعادت حقيقى مورد نظر وى باشد، 
 . گذرگاهاى سقوط به پرتگاه شقاوت و بدبختى را بسته استتحريم آرده و همه

هاى زندگى دنيوى را تا آن جا آه به اصول و  هاى پاآيزه و لذايذ و پيرايه روزى
اى وارد نسازد، بر وى حالل شمرده و  هاى دين و آيين و درجات آمال بشرلطمه ارزش

 به آن امور را نيز معين آرده هاى دست يابى آن گاه آه به تعيين اهداف بلند پرداخته راه
چه را سزاوار بوده انسان انجام دهد،  آن چه را مايه زيان بود تحريم آرده و آن. است

 .واجب ساخته است

سزد  افزون بر همه، آيين اسالم سجاياى اخالقى را اهدافى اساسى دانسته آه مى
سيله به سعادت دنيوى ها دست يابد تا بدينو انسان هوشيار و عاقل در زندگى دنيوى بدان

 .نايل و در آخرت به حياتى ابدى و جاودانى برسد

دين اسالم به زن توجه خاصى مبذول داشته و او را پايه و رآن خانواده و در زندگى 
تعيين آرده آه ضامن زناشويى اساس سعادت برشمرده است و حقوق و وظايفى براى او 

اش را  عّزت و سربلندى و احترام اوست و سعادتمندى وى و فرزندان و جامعه انسانى
 .در پى دارد

خالصه اين آه، اسالم از وضع هر قانونى آه جامعه بشرى در مسير تكامل و ترقى 
 .بدان نياز دارد، غفلت نورزيده است



 



 

 

 

 بخش ششم

 )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(ميراث علمى خاتم پيامبران

 

 :خداى متعال فرمود

ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّيِّيَن َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب (

 )٤١٤(;)َواْلِحْكَمَة َوِإن َآاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَالل ُمِبين

اى آه در گمراهى آشكارى به سر مى بردند پيامبرى از  آه ميان جمعيت درس نخواندهاو آسى است 

آند و به آنان آتاب و حكمت  خواند و آنان راتزآيه مى ها مى خودشان برانگيخت آه آياتش را بر آن

 .آموزد مى

صلى اهللا (از بررسى تاريخ اسالم، در مورد بعثت الهى خاتم پيامبران حضرت محمد

 :نتايج سترگى جلوه گر است)ه وسلمعليه وآل

 .آوردن رسالتى الهى و جهان شمول آه آن را به تمام بشريت ابالغ نمود . ١

تربيت امتى مسلمان آه مشعل دار رسالت و حامل نسيم خوشبوى نبّوت به ساير  . ٢
 .امت هاست

الهى و به پا نمودن دولتى اسالمى با موجوديتى سياسى و مستقل و نظامى  . ٣
 .منحصر به فرد

 . رهبرى معصومى آه جانشين پيامبر شد و بهترين جانشين براى او بود . ٤

با نگاهى گذرا بر آثار و رواياتى آه از آن حضرت شنيده شده و يا به نگارش و 
توان ميراث آن بزرگوار را آليه دستوراتى دانست آه به  است، مى تدوين درآمده

است، در اين صورت  ها و امت اسالمى عطا نموده نسانصورت خواندن و نوشتن به ا
 .قادريم آن چه را پيامبراآرم به آنان ارائه داده به دو محور اصلى دسته بندى آنيم

 قرآن  . ١

 سّنت  . ٢

                                                           
 .٢  /جمعه.  ٤١٤



اند و پيامبر  اين دو موهبت از اين جهت مشترآند آه هر دو از الطاف الهى
رده، زيرا هر دو وحى الهى بر قلب الشأن اسالم آن دو را به انسان، عرضه آ عظيم

 .پيامبرى هستند آه هيچ گاه از سِر هوا و هوس سخن نگفته است

آيد آه با هم،  آن به شمار مى) متن و مضمون(نخستين امتياز قرآن، شكل و محتوا 
بنابراين، ترآيب آن نيز مانند مضمونش الهى و معجزه است . از ناحيه خداى متعال است

آه از مسّلمات تاريخ است ـ در دوران خود رسول  تدوين آن ـ چنانزيرا گردآورى و 
بوده آه متن آن به طور آامل و بدون تحريف به دست ما رسيده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
 .است

داللت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسناد تاريخى آه بر تدوين متن قرآن در زمان رسول اآرم
 :آنيم اين جا تنها به دو متن قرآنى و غير قرآنى اآتفا مىدارد، اندك نيست و ما در 

 :فرموده خداى متعال: نخست

 )٤١٥(;)َوَقاُلوا َأَساِطيُر اْلَأوَِّليَن اْآَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال(

يسى آرده و هر صبح و شام بر ها را باز نو هاى پيشينيان است آه وى آن اين همان افسانه: و گفتند

 .شود او امال مى

 : آه فرمود)عليه السالم(طالب ابى بن روايت وارد از اميرمؤمنان على: دوم

اى از قرآن آه بر رسول خدا نازل گرديد آن را برايم خواند و بر من امال نمود و با  هر آيه... 

 و محكم و متشابه و خاص و عام خط خويش آن را نگاشتم و تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ دست

آن را به من آموخت و از خداوند درخواست نمود آه تواِن درك و حفظ آن را به من عنايت آند، به 

اى را از آتاب خدا فراموش آردم و  همين دليل از آن زمان آه پيامبر اآرم در حقم دعا فرمود، نه آيه

 )٤١٦(.اد بردمنه علوم ديگرى را آه حضرت بر من امال فرمود از ي

 قرآن را به طور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(همه مسلمانان اتفاق نظر دارند آه رسول اآرم
همان آامل ابالغ فرمود و قرآنى آه امروزه در دسترس مسلمانان است بى آم و آاست 

 . رايج بوده است)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرآنى است آه در دوران پيامبر اآرم

سّنت شريف و احاديث َنَبوى ترآيب و ساختارى بشرى و مضمونى الهى دارد و 
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيد و عظمت رسول اآرم فصاحت آامل، از امتيازات آن به شمار مى

 .گر است و تأييدات الهى از وى، در آن نمودار و جلوهو آمال و عصمت آن بزرگوار 

                                                           
 .٥  /فرقان.  ٤١٥
 .، آتاب فضل العلم ـ باب اختالف الحديث٦٣ ـ ٦٢ / ١آافى .  ٤١٦



 از همين رو، قرآن آريم نخستين منبع قانونگذارى و سرچشمه

 :خداى متعال فرمود. اصلى معارفى است آه بشر در طول زندگى بدان نيازمند است

لَِّذى َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ُقْل ِإنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهم َبْعَد ا(

 )٤١٧(;)الّلِه ِمْن َوِليٍّ َوَال َنِصير

هاى آنان پيروى آنى بعد از آن آه آگاه  هدايت الهى، تنها هدايت است و اگر از هوا و هوس: بگو

 .اى، هيچ سرپرست و ياورى از ناحيه خدا نخواهى داشت شده

راز اين آه سّنت . داند ريف را دومين منبع قانونگذارى الهى مىقرآن آريم، سّنت ش
آيد اين است آه   بعد از قرآن منبع قانونگذارى به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم نبى

 مفّسر قرآن آريم و بهترين سرمشق و الگوى شايسته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
بايد به دستورات آن بزرگوار عمل و از نواهى او آيد آه مردم  پيروى به شمار مى

 .)٤١٨(دورى جويند

 به ويژه در دوران )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولى متأسفانه ـ سّنت َنَبوى ـ پس از رسول خدا
خلفاى نخستين، وضعيت نامطلوبى به خود گرفت، چرا آه ابو بكر و عمر از تدوين 

 جلوگيرى به عمل آورده و رواياتى را آه برخى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(احاديث رسول خدا
صحابه گرد آورده بودند به بهانه حفظ قرآن آريم در آتش سوزاندند زيرا به ادعاى اين 

ها  و توجه به آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آورى احاديث رسول خدادو ـ به ويژه عمرـ گرد 
 .موجب مى شد آه روايات با قرآن مشتبه و خلط شوند و به تدريج دستخوش تباهى گردند

ها و بسيارى از مسلمانان با الهام از قرآن آريم در مورد  ولى اهل بيِت و پيروان آن
اند و از همين جا با وجود ممنوعيت  ل شدهسّنت، احترام و قداستى در خور شأن آن قائ

. ها را با حفظ و نقل و گرد آورى و پياده آردن، رواج دادند رسمى تدوين حديث، آن
انگيزه اين ممنوعيت ـ ظاهرًا ـ غير از اسباب و علل ياد شده است زيرا دانشمندان و 

رد آورى و تدوين خلفا، بعدها با ممنوعيِت تدوين، به مخالفت پرداخته و مردم را به گ
 .احاديث، تشويق و ترغيب نمودند

و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( پرورش يافته مكتب رسول خدا)عليه السالم(طالب ابى بن على
صلى اهللا عليه وآله (جانشين او نخستين فردى بود آه به گردآورى سّنت شريف پيامبر

 :بدان توجهى فوق العاده مبذول داشت و خود فرمودهمت گمارد و )وسلم

شدم آن حضرت با من به خلوت  روزى يك بار و شبانگاه نيز يك بار بر رسول خدا وارد مى

دانستند آه آن حضرت با من  پرداختم، ياران رسول خدا به خوبى مى نشست و با او به گفتگو مى مى

                                                           
 .١٢٠  /بقره.  ٤١٧
 نقل به مضمون  ; ٧ /حشر; ٢١ /احزاب;٤٤ /نحل. ٤١٨



داد و هرگاه  زرگوار پرسشى داشتم به من پاسخ مىهر گاه از آن ب... رفتارى غير از ديگران دارد

اى از قرآن بر رسول خدا نازل  هر آيه. آرد پذيرفت با من آغاز سخن مى هايم پايان مى پرسش

گرديد آن را برايم تالوت و بر من امال نمود و با دست خط خويش آن را نگاشتم و تأويل و تفسير آن 

ه حالل و و أمر و نهى در اطاعت و معصيت، آه خداوند به از آموختن هر گون... را به من ياد داد

ها را فراموش  پيامبران پيش از او فرستاده بود، به من دريغ نكرد و من بى آن آه يك حرف از آن

 )٤١٩(...آنم، همه را حفظ نمودم

 امالء فرمود )عليه السالم( بر على)مصلى اهللا عليه وآله وسل(موضوعاتى را آه رسول اآرم
يا » آتاب على«اى به نام  ها پرداخت در مجموعه و حضرت به گردآورى آن

 .تجّسم يافته است» صحيفه«يا » جامعه«

نحوى تميمى (به نقل از محمد بن جعفر )  هـ٤٥٠متوفاى (ابوالعباس نجاشى 
من با : اظهار داشتبا ِاسناد به عذافر صيرفى، ) استاد خود در اجازه روايت 
هايى   شرفياب بودم وى از امام پرسش)عليه السالم(َحَكم بن عتيبه خدمت ابو جعفر

  نيز نسبت به او ارج و احترام)عليه السالم(داشت و امام

 قايل بود، در موضوعى با يكديگر دچار اختالف نظر

  را)يه السالمعل(به پا خيز و آتاب على! فرزندم: فرمود)عليه السالم(شدند، ابوجعفر

 بياور، او آتابى بزرگ و تا شده آورد و گشود و درآن

اين خط : فرمود)عليه السالم(ابو جعفر. نگريست تا مسأله مورد نظر را يافت
 است و رو به َحَكم نمود و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( و امالى رسول خدا)عليه السالم(على

 :فرمود

 سلمه و ابو مقدام شرق و غرب گيتى را زير پا بنهيد، علومى را اگر تو و! اى ابو محمد به خداسوگند

 )٤٢٠(.ها وحى آورده،نخواهيد يافت به اين پايه از استوارى و اعتماد نزد آسانى آه جبرئيل براى آن

آند   از آن جناب نقل مى)عليه السالم(ابراهيم بن هاشم با ذآر سندش به حضرت باقر
 :آه

 )٤٢١(;»فى آتاب عّلي آل شىء ُيحتاج اليه حتى أرش الخدش«

 .در آتاب على هر چيز مورد نياز جامعه حتى بيان مقدار ديه خراشيدگى وجود دارد

است آه بر )عليه السالم(صحيفه على يا جامعه، نوشتار گردآورى شده ديگرى از على
از ابو بصير روايت شده امام . رآمدهقطعه پوستى به طول هفتاد ذراع به نگارش د

 : در سخنانى به او فرمود)عليه السالم(صادق

                                                           
 .٦٣ ـ ٦٢ / ١ و آافى ١٩٨بصائرالدرجات .  ٤١٩
 .٣١تاريخ التشريع االسالمى .  ٤٢٠
 .٣٢همان .  ٤٢١



صلى اهللا عليه وآله (واّن عندنا الجامعة صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول اهللا«

بيمينه فيها آل حالل وحرام وآل شىء )عليه السالم(وامالئه من فلق فيه و خط عّلى)وسلم
 ;)٤٢٢(»يحتاج اليه الناس حتى األرش فى الخدش

اى آه طول آن هفتاد ذراع از ذراع رسول خدا و امالى  ما آتاب جامعه را در اختيار داريم، صحيفه

ُآّليه مسائل حالل و حرام و هر چه مردم بدان . آن بزرگوار از دهان مبارآش و دست خط على است

 .ند حتى بيان مقدار ديه خراشيدگى در آن وجودداردنياز دار

ولى موضع . آن چه ياد آورى شد بيان ديدگاه اهل بيت در مورد سّنت شريف است
در اين خصوص آثار منفى بزرگى ) ابو بكر و عمر(رسمى حكومت در خالفت شيخين 

افت و به تباه حد اقل يك قرن ادامه ي] تدوين حديث[اى آه ممنوعّيت  بر جاى نهاد به گونه
شدن بسيارى از احاديث انجاميد و راه را براى ورود اسرائيليات به منابع فرهنگى 
مسلمانان گشود و از سويى نتيجه آن باز شدِن دروازه رأى و استحسان بود تا آن جا آه 
رأى به عنوان يكى از منابع قانونگذارى مطرح شد بلكه برخى، آن را بر روايات شريف 

 داشتند، تا جايى آه بسيارى از روايات نتوانستند در برابر نقد علمى، پايدار َنَبوى مقدم
بمانند و اين موضوع به نوبت خود به بى ارزش شدن روايات صحيح َنَبوى نزد اهل 

 .هاى بعدى، انجاميد هاى امت در دوره ها به نيازمندى سّنت و عدم پاسخگويى آن

تمام در برابر اين موج بنيان َآن ايستادند و با  با قاطعّيت )عليهم السالم(ولى اهل بيت
رهنمودهاى خود و طبق اقتضاى امامت و خالفت قانونى خود، توانستند با جهت 

ترين  هاى خود از تباهى سّنت شريف در بين مؤمنان مراقبت نمايند، زيرا مهم دادن
 از تباهى و وظيفه پيشوا و خليفه واقعى حفظ و نگاهدارى دين و رواياِت مربوط به آن

 .نابودى است

از اين رو، پژوهشگران سّنت نبوى در تحقيق و بررسى خود بايد به منابع سّنت، آه 
هاست، مراجعه آنند، زيرا اهل خانه به آن   و پيروان آن)عليهم السالم(در اختيار اهل بيت

 .تر از ديگرانند چه در خانه است آگاه

سّنت شريف از ديدگاه اهل بيت، تمام مباحث مربوط به اعتقادات، فقه ، اخالق، 
 .دهد مى هاى زندگى را پوشش هاى بشر در همه عرصه تربيت و نيازمندى

 با تصريح به اين حقيقت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نواده رسول اآرم)عليه السالم(امام صادق
 :است فرموده

 )٤٢٣(;»تاب او سّنةما من شىء اّال و فيه آ«

 .است در باره هر چيز مورد نياز مردم، آيه يا روايتى آمده

                                                           
 .٣١تاريخ التشريع االسالمى .  ٤٢٢
 .٤٨ / ١آافى .  ٤٢٣



 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گلچينى از ميراث خاتم پيامبران 

 ِخَرد و دانش

 به عقل و ِخَرد توجهى فوق العاده داشت و با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
وظيفه و نقش آن را در زندگى در تمام سطوح تكليف و مسئولّيت شناساندن جايگاه عقل، 

 :و آار و پاداش و نيز عوامل رشد و تكامل، تشريح آرد و فرمود

ان  العقل عقال من الجهل، و النفس مثل اخبث الدواب، فان لم ُيعقل حارت، «. ١

أدبر فأدبر، : لهأقبل فأقَبَل وقال : فالعقل عقال من الجهل واّن اهللا خلق العقل فقال له

و عّزتى و جاللى ما خلقُت خلقًا اعظم منك وال اطوع منك، : فقال له اهللا تبارك وتعالى

 .بك ُابدى وُاعيد، لك الثواب وعليك العقاب

فتشّعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن 

من الحياء الرزانة، ومن الرزانة المداومة العفاف الصّيانة، ومن الصّيانة الحياء، و

 .على الخير وآراهية اّلشر ومن آراهية الشر طاعة الناصح

فهذه عشرة اصناف من انواع الخير ولكل واحد من هذه العشرة االصناف عشرة 

 )٤٢٤(;»...انواع

ماند آه اگر به  ِخَرد، قيد و بندى از گرويدن به جهل و نادانى است و نفس به مرآبى سرآش مى .١

است، آشد، بنابراين، عقل و ِخرد، قيد و بند از جهل و نادانى  قيد و بند آشيده نشود سر به طغيان مى

به : خداى تبارك و تعالى فرمود. برو، رفت: فرمود. بيا، آمد: خداوند عقل را آه آفريد بدو فرمان داد

آنم و به  ام با تو آغاز مى تر از تو نيافريده تر و مطيع اى با عظمت آفريده! عّزت و جاللم سوگند

 .رسانم افرمانى به آيفر مىگيرم تو را در فرمانبردارى پاداش داده و به جهت ن وسيله تو از سر مى

بردبارى از عقل، علم و دانش از بردبارى، آگاهى از علم و دانش، پاآدامنى از آگاهى، خويشتن 

دارى از عّفت، شرم و حيا از خويشتن دارى، وقار و آرامش از شرم و حياء، استمرار بر انجام آار 

دلسوز از دورى نمودن از آار ناپسند، نيك و دورى از آار ناپسند از وقار و اطاعت انساِن مخلص و 

 .گيرد سرچشمه مى

                                                           
ه آه شمعون بن الوى روايت شد. يابيد اين حديث را به طور آامل در تحف العقول باب مواعظ النبى و حكمه مى.  ٤٢٤

رسيد و با او بحث و مناقشاتى طوالنى داشت و سپس اسالم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسيحى خدمت رسول خدا
هايى آه از آن جدا  پرسيد عقل چيست؟ و چگونه است؟ و بخش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وى از رسول خدا. آورد
فرمود عقل قيد و بند جهل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. ف نماشود و اقسام آن را برايم توصي شود يا نمى مى
 تا آخر..است



 به علم و دانش عنايت فراوان داشت و نقش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول گرامى اسالم
علم و ارزش و اهمّيت آن را در زندگى در مقايسه با انواع ديگر آماالت، تبيين آرد و 

 :فرمود

ا العلم من مظانه واقتبسوه من اهله، فاّن طلب العلم فريضة على آل مسلم، فاطلبو«. ٢

تعليمه هللا حسنة، وطلبه عبادة، والمذاآرة به تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من ال 

ألنه معالم الحالل والحرام، ومنار سبل ; يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربة الى اهللا تعالى

والمحّدث فى الخلوة، الجّنة، والمؤنس فى الوحشه، والصاحب فى الغربة والوحدة، 

والدليل على السّراء والضّراء والسالح على األعداء، والزين عند االخّالء، يرفع اهللا به 

اقوامًا فيجعلهم فى الخير قادة، ُتقبس آثارهم، وُيهتدى بفعالهم، وينتهى الى رأيهم، 

ر وترغب المالئكة فى خّلتهم، بأجنحتها تمسحهم، وفى صالتها تبارك عليهم، يستغف

 لهم آل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهواّمه، و سباع البّر و انعامه،

إن العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء األبصار من الظلمه، وقّوة األبدان من 

الضعف، يبلغ بالعبد منازل األخيار، و مجالس األبرار، والدرجات الُعلى فى الدنيا 

ارسته بالقيام، به يطاع الّرب، وبه توصل واآلخرة، الذآر فيه ُيعَدل بالصيام، ومد

األرحام، وبه ُيعرف الحالل والحرام، العلم إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء، 

 .ويحرمه األشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه اهللا منه حّظه

دونه، و صفة العاقل أن يحلم عّمن جهل عليه، ويتجاوز عّمن ظلمه، ويتواضع لمن هو 

واذا اراد أن يتكلم تدّبر، فان آان خيرًا تكّلم فغنم، وإن . ويسابق من فوقه فى طلب البِّر

آان شّرًا سكت فسلم، واذا عرضت له فتنة استعصم باهللا، وامسك يده ولسانه، واذا 

رأى فضيلة انتهز بها، ال يفارقه الحياء، وال يبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال 

 .ُيعرف بها العاقل

وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه، ويتعّدى على من هو دونه، ويتطاول على من هو 

فوقه، آالمه بغير تدّبر إن تكّلم اثم، وإن سكت سها، وإن عرضت له فتنة سارع اليها 

فأردته، وإن رأى فضيلة أعرض عنها وابطأ عنها، اليخاف ذنوبه القديمة، وال يرتدع 

يتوانى عن البّر ويبطىء عنه، غير مكترث لما فاته فيما بقى من عمره من الذنوب، 

  )٤٢٥(;»من ذلك اوضّيعه، فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذى ُحرم العقل

                                                           
 . چاپ مؤسسة النشر االسالمى مراجعه شود٢٨ چاپ مؤسسة الوفاء، به تحف العقول ١٧١ / ١بحاراألنوار .  ٤٢٥



آسب علم و دانش بر هر مسلمانى واجب است، علم را از جايگاه و سرچشمه آن درخواست نماييد . ٢

اش ذآر و عمل بدان جهاد و  آموختن علم، ثواب، و آسب آن عبادت، مباحثه. واز اهلش برگيريد

ب آموختن آن به آسى آه از آن آگاهى ندارد، صدقه و هديه آردِن آن به اهلش، موجب نزديكى و تقّر

زيرا دانش، وسيله شناخت حالل و حرام و مشعل نورانى راه بهشت و همدم . به خداى متعال است

ها و راهنماى سود و زيان و  همزبان خلوت. آدمى در ترس و وحشت و يار غربت و تنهايى است

 را آيد، خداوند با علم و دانش، گروهى سالح بر ضّد دشمن و پيرايه و زيور نزد دوستان به شمار مى

ها را پيشگامان آارهاى نيك قرار داد آه از آثارشان برگيرند و از  سربلندى و عظمت بخشيد و آن

هاى خود  فرشتگان شيفته دوستى آنانند و با بال. آنان پيروى شود و سخنشان فصل الخطاب باشد

يان و هر موجودى حتى ماه. فرستند ها درود مى آنند و در نمازهايشان بر آن ها را لمس مى آن

 .خواهند جانوران دريا و درندگان و حيوانات خشكى، براى آنان آمرزش مى

ها از جهل و نادانى و روشنايى بخش ديدگان از تاريكى و قدرت بخش  علم و دانش زنده آننده دل

علم و دانش، فرد را به رتبه و جايگاه نيكان و درجات بلند دنيا و . ها از ضعف و سستى است بدن

سان شب زنده دارى  َبَرد، سخن گفتن درباره دانش به منزله روزه و مطالعه آن به مىآخرت باال 

 .است

دانش، پيشواى . شود با دانش، پروردگار اطاعت و صله َارحام عملى و حالل و حرام شناخته مى

آند و شقاوتمندان را از آن  خداوند آن را به سعادتمندان عطا مى. عمل و عمل پيرو دانش است

 .سازد، خوش به حال آسى آه خدا او را از علم و دانش بى بهره نگرداند  مىمحروم

ويژگى انسان خردمند اين است، در برابر آسى آه به نادانى با او رفتار آند، ُبردبارى نشان دهد و 

گذرد و نسبت به فرو دستان، فروتنى و بر فرادستان خود در  از هر آس بر او ستم روا دارد، مى

اى است  انديشد آه اگر امر پسنديده گيرد، هر گاه خواست سخن بگويد، مى ، پيشى مىآارهاى خير

اى برايش پيش آيد به  هرگاه فتنه. سخن گويد و بهره ببرد و اگر ناپسند است، سكوت آند تا سالم بماند

 خدا پناه ببرد و دست و زبان خويش را نگاه دارد و اگر فضيلتى مشاهده آرد آن را غنيمت شمرد،

گردد، آن چه ياد شد، صفات ده گانه  شرم و حيا هيچ گاه از او جدا نشود، آز و طمع از او پديدار نمى

 .شناخت خردمند است

ويژگى انسان جاهل اين است با هر آس معاشرت آند به او ستم روا دارد و نسبت به فرو دست خود 

 سخن بر زبان آورد، اگر سخنى جور و تعّدى آند و نزد فرا دستان گردنكشى نمايد، بدون انديشه

اى برايش رخ دهد به سويش بشتابد و خود  گويد گناه ورزد و اگر سكوت آند غافل گردد و اگر فتنه

از گناهان . را به آام مرگ فرستد، اگر فضيلتى ديد از آ ن رو گردان شده و در پى آسب آن برنيايد

ايستد، در انجام دادن آار نيك  گناه باز نمىدر بقيه عمرش از انجام دادن . اش پروايى ندارد گذشته



دهد و  هاى از دست داده اندوه به خود راه نمى اندازد و بر فرصت تنبلى آرده و آن را به تأخير مى

اهمّيت و ارزشى قائل نيست، آن چه بيان شد، ده ويژگى از صفات انسان جاهل و نادانى است آه از 

 .عقل و ِخَرد محروم و بى بهره است

 

 نابع قانونگذارىم

 راه سعادت حقيقى را براى همه مردم ترسيم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خاتم پيامبران
ها روشن ساخته، راه  فرموده و در صورت پايبند بودن آنان به دستوراتى آه براى آن

راه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دربيان نبّى اآرم. رسيدن به آن را برايشان تضمين نموده است
عادت در تمّسك و پايبندى به دو رآن اصلى َثَقلين آه هيچ يك از ديگرى بى نياز نيست، س

 :آن جا آه فرمود. شود خالصه مى

الثقلين،  انى فرطكم، وانتم واردون علّى الحوض أال وإنى سائلكم عن! ايهاالناس«. ٣

قا حتى أّنهما لن يفتر: آيف تخّلفونى فيهما؟ فان اللطيف الخبير نبأنى: فانظروا

آتاب اهللا وعترتى اهل : يلقيانى، وسألت رّبى ذلك فأعطانيه، اال وإّنى قد ترآتهما فيكم

 . بيتى، ال تسبقوهم فتفّرقوا وال تقصروا عنهم فتهلكوا وال تعّلموهم فاّنهم أعلم منكم

ال الفيّنكم بعدى آفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقونى فى آتيبة ! أّيها الناس

 .يل الجّرارآمجّر الس

طالب أخى و وصّيى، يقاتل بعدى على تأويل القرآن آما قاتلُت  ابى  أال وإّن علي بن

 )٤٢٦(;»على تنزيله

من قبل از شما از دنيا خواهم رفت و شما در آنار حوض بر من وارد خواهيد شد، آگاه ! مردم. ٣

آنيد؟  پس بنگريد چگونه پس از من با آنان رفتار مى. باره َثَقلين از شما جويا خواهم شدباشيد من در

خداى لطيف و آگاه به من خبر داد آه اين دو از يكديگر جدايى ناپذيرند تا به ديدار من بشتابند، اين 

من آن دو امانت ! آگاه باشيد. ها از خدا خواستم و او آن را به من عنايت فرمود ها را براى آن ويژگى

در آارها از آنان پيشى نگيريد آه . آتاب خدا و عترت و اهل بيتم: را ميان شما به وديعه نهادم

ها چيزى نياموزيد، زيرا از  رسيد و به آن پراآنده خواهيد شد و از آنان عقب نمانيد آه به هالآت مى

 .ترند شما آگاه

گر را به قتل برسانيد و دسته جمعى مانند سيلى نبينم آه پس از من به آفر بگراييد و يكدي! مردم

 .خروشان با من ديدار آنيد

                                                           
 .٢٠٢ ـ ١٠١ / ٢تاريخ يعقوبى ; ٢٢٦ / ٢اعيان الشيعه .  ٤٢٦



طالب برادر و جانشين من است، همان گونه آه من در راه نزول قرآن  ابى بن على! آگاه باشيد

 .مبارزه آردم او در زمينه تأويل آن نبرد خواهد آرد

 

 نقش بارز قرآن

روشنى از عظمت قرآن ياد آرد و به تبيين نقش آن  به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
در زندگى و ارزش و اهمّيت پايبندى آامل به آن پرداخت، آن جا آه بشر را مخاطب 

 :ساخت و فرمود

 

إنكم فى دار هدنة، وانتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع، فقد ! ايها الناس«. ٤

يد، ويقّربان آل بعيد، ويأتيان بكل رأيتم الليل والنهار، والشمس والقمر، يبليان آل جد

وعد و وعيد، فاعّدوا الجهاز لبعد المجاز، إنها دار بالء وابتالء، وانقطاع وفناء، فاذا 

التبست عليكم األمور آقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فانه شافع مشّفع، وماحل 

النار، ومن جعله مصّدق، من جعله امامه قاده الى الجّنة، ومن جعله خلفه ساقه الى 

هو الفصل ليس . وهو آتاب فيه تفصيل، وبيان وتحصيل. الدليل يدّله على السبيل

بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم اهللا، وباطنه علم اهللا تعالى، فظاهره أنيق، 

وباطنه عميق، له تخوم، وعلى تخومه تخوم، ال تحصى عجائبه، وال ُتبلى غرائبه، 

الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فلُيجل جال مصابيح الهدى، ومنار 

فان التفكر حياة قلب ; بصره، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخّلص من نشب

البصر، آما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخّلص، و ِقّلة 

 ;)٤٢٧(»الترّبص

بريد و شتابان در حال سفريد، شب و روز و  شما درخانه آرامش و آسايش به سر مى! مردم. ٤

گردانند  ايد آه هر جديدى را محو و نابود و هر دورى را نزديك مى خورشيد و ماه را مالحظه آرده

ريد، دنيا جايگاه بال و بنابراين، براى دورى سفر، توشه برگي. آورند و هر بيم و اميدى را با خود مى

هاى شب تاريك به شما رو آورد،  ها و مشكالت مانند پاره گرفتارى و جدايى است، هرگاه گرفتارى

به قرآن متوسل شويد، زيرا قرآن شفاعت آننده و شفاعت پذيرفته شده و صادق و مصّدق است هر 

و آن آس آه آن را پشت شود  آس قرآن را پيش روى خويش قرار دهد، او را به بهشت رهنمون مى

در . سر افكند به دوزخش براند و هر آس آن را راهنماى خويش گرداند،به راه راست هدايتش آند

                                                           
 .٤٠٢٧حديث  ٢٨٨ / ٢آنز العمال ; ٣ ـ ٢ / ١تفسير النجاشى .  ٤٢٧



قرآن شرح و توضيح همه چيز آمده است، قرآن فصل الخطاب بوده و شوخى و مزاح نيست، داراى 

و باطنش عميق و ظاهر و باطن است، ظاهرش همه حكم خدا و باطنش علم الهى است، ظاهرش زيبا 

ها نيز خود، حقايقى دارد،  ژرف است، از حقايق و اصولى برخوردار است آه هر يك از آن

هايش فرسوده نگردد مشعل هدايت و نور و روشنايى حكمت  عجايبش قابل شمارش نيست و شگفتى

 .برآيد راهنماى معرفت و شناخت است] الهى[است و براى آسى آه در پى شناختن صفات 

، بينا گردد تا از هالآت رهايى )خدا(اش را روشن گرداند و به صفات  اين، مرد بايد ديدهبنابر

بخشد، هم چنانكه فردى در تاريكى و ظلمت به واسطه  يابد،انديشه، قلب بينا را زندگى و حيات مى

 .پويد از اين رو، بر شما باد به ُحسن نّيت و درنِگ اندك، در دنيا روشنايى ره مى

 

  ارآان دينند)عليهم السالم(اهل بيت

عليه (امانت بزرگ خود ـ يعنى اهل بيِت رسالت، على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبرخاتم

اش چنين معرفى  هاى مختلف از جمله در آخرين خطبه و فرزندانش ـ را به گونه)السالم
 :فرمود

ى هذه، ومن حضرنى فى يومى هذا، وفى ساعت! يا معشر المهاجرين واالنصار«. ٥

فيه النور، . أال قد خّلفُت فيكم آتاَب اهللا: من اّلجن واإلنس فليبّلغ شاهُدآم الغائب

وخّلفت فيكم الَعَلم . والُهدى، والبيان، مافّرط اهللا فيه من شىء، حجة اهللا لى عليكم

على بن ابى طالب، أال وهو حبل اهللا، : األآبر، َعَلم الدين، ونور الهدى، وصّيى

َواْذُآُروا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُآْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف ( جميعًا، وال تفّرقوا عنه، فاعتصموا به

  ))٤٢٨(َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا

 وتواله طالب، آنز اهللا، اليوم وما بعد اليوم، من احّبه هذا علّى بن أبى! اّيها الناس

اليوم ومابعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه، وأّدى ما وجب عليه، ومن عاداه اليوم 

 .وما بعد اليوم، جاء يوم القيامة أعمى وأّصم، ال حجة له عند اهللا

ال تأتونى غدًا بالدنيا، تزّفونها ّزفًا، ويأتى أهل بيتى شعثاء غبراء، ! اّيها الناس

هم أمامكم، وبيعات الضاللة والشورى للجهالة فى مقهورين مظلومين، تسيل دماؤ

 .رقابكم

أال وإن هذا األمر له اصحاب وآيات، قد سّماهم اهللا فى آتابه، وعّرفُتكم وبّلغُتكم ما 

ال ترجّعن بعدى آّفارًا مرتدّين، متأّولين . ُارسلُت به اليكم، ولكّنى اراُآم قومًا تجهلون

                                                           
 .١٠٣  /آل عمران.  ٤٢٨



ألّن آل سّنة وحديث وآالم خالف ; ّنة بالهوىللكتاب على غير معرفة، وتبتدعون الس

 .القرآن فهو رّد وباطل

وهو . القرآن امام هدى، وله قائد يهدى اليه، ويدعو اليه بالحكمة والموعظة الحسنة

األمر بعدى، ووارث علمى وحكمتى، وسّرى وعالنيتى، وما وّرثه النبّيون من  ولّى

 .كمقبلى، وأنا وارث وموّرث، فال يكذبّنكم انفس

; فاّنهم أرآان الدين، ومصابيح الظلم، ومعدن العلم; اهللا اهللا فى اهل بيتى! اّيها الناس

علّى أخى، ووارثى و وزيرى، وأمينى، والقائم بأمرى، والموفى بعهدى على سّنتى، 

اّول الناس بى ايمانًا، وآخرهم عهدًا عند الموت، وأوسطهم لى لقاءًا يوم القيامة، 

 .ائبكم أال ومن أّم قومًا امامة عمياء، وفى األمة من هو أعلم، فقد آفرفليبّلغ شاهدآم غ

ومن آانت له قبلى تبعٌة فيما أنا، ومن آانت له عدة، فليات فيها علّى بن ! اّيها الناس

 )٤٢٩(;»ابى طالب، فاّنه ضامن لذلك آّله، حتى ال يبقى ألحد علّى تباعة

و اى جن وإنسى آه امروز و در اين ساعت اين جا حضور داريد، ! اى گروه مهاجر وانصار

آتاب خدا را آه داراى نور و هدايت و شرح و توضيح همه ! آگاه باشيد: حاضران به غايبان برسانند

طالب را  ابى بن جانشين خويش علىچيز است و نيز شخصيت بزرگ پيشواى دين و نوِر هدايت و 

او ريسمان الهى است، همگى بدو متمسك شده و از ! آگاه باشيد. پس از خود ميان شما بر جاى نهادم

نعمت خدا را بر خويشتن به ياد آوريد آن گاه آه با يكديگر دشمنى داشتيد، «اطرافش پراآنده نشويد 

 ».برخوردارى از نعمت الهى با يكديگر برادر شديدهايتان را با هم مهربان گرداند، و با خداوند دل

آيد، آسى آه او را از امروز به بعد دوست  طالب گنج و ذخيره الهى به شمار مى على بن ابى! مردم

بدارد، به پيمانى آه با او بسته و به وظيفه خويش عمل نموده است و آن آس آه از امروز به بعد با 

 . آر محشور خواهد شد و ُحّجت و دليلى در پيشگاه خدا ندارداو دشمنى ورزد، روز قيامت آور و

فردا، دنيا را با تشريفات برايم به ارمغان نياوريد و نكند آه اهل بيتم افسرده و غبارآلود، ! مردم

هاى  هاى آنان پيش روى شما جارى باشد و بيعت اندوهگين و ستم آشيده وارد شوند، و خون

 . گردن داشته باشيدگمراهى و شوراى جهالت را بر 

ها را در آتاب خويش ياد آور شده  هايى دارد آه خداوند آن اين امر، صاحبان و نشانه! آگاه باشيد

است، و من دستوراتى را آه  براى رساندن آنها برانگيخته شدم براى شما تشريح و ابالغ نمودم، 

ز نگرديد آتاب خدا را بدون آگاهى پس از من به آفر و ارتداد با. پندارم ولى شما را جمعى نادان مى

                                                           
 ).صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدا، آخرين خطبه٤٨٧ ـ ٤٨٤ / ٢٢بحار األنوار .  ٤٢٩



تأويل نكنيد و طبق هواى نفس خويش سنتى ننهيد، زيرا هر سّنت و حديث و سخنى آه مخالف قرآن 

 .است باشد مردود و باطل

شود و  قرآن، پيشواى هدايت است و از رهبرى برخوردار است آه مردم را به سوى آن رهنمون مى

خواند، آن شخص، ولّى أمر پس از من و وارث علم و  مىبا حكمت و سخن نيك به سمت آن فرا 

و من، هم وارثم و هم ميراث . دانش و حكمت و نهان و آشكار من و وارث پيامبران پيش از من است

 .گذار، بنابراين، فريب نفس خويش نخوريد

اى تاريكى ه آه حرمت اهل بيتم را پاس بداريد، زيرا آنان ارآان دين و چراغ! خدا را! خدا را! مردم

علّى، برادر و وارث و وزير و َامين و در انجام رسالتم، جانشين . و ظلمت و خاستگاه علم و دانشند

وى نخستين . آند پردازد و در اجراى سّنتم به سفارش من عمل مى من است، به آارهاى من مى

نم و روز آ است  آه هنگام مرگ بدو سفارش مى آسى بود آه به من ايمان آورد و آخرين فردى

 . آند، بنا براين، حاضران به غائبان برسانند قيامت ميان مردم با من ديدار مى

هر آس آور آورانه امامت گروهى را بر عهده گيرد در صورتى آه ميان امت، فردى ! آگاه باشيد

 .داناتر از او وجود داشته باشد، چنين فردى به آفر گراييده است

طالب  ابى بن و هرآس با من عهد و پيمانى داشته، در آن به علىمن به هر آس َدينى دارم ! مردم

رجوع آند، زيرا او مسئولّيت همه اين امور را بر عهده دارد، تا اين آه هيچ گونه َدينى به آسى 

 .نداشته باشم

 

 

 

 

 

 اصول اعتقادات 

 آفريدگار غير قابل وصف

إّن الخالق ال يوصف إّال بما وصف به نفسه، وآيف يوصف الخالق الذى تعجز «. ٦
الحواس أن تدرآه واألوهام أن تناله، والخطرات أن تحّده، واألبصار عن اإلحاطة به؟ 
جّل عّما يصفه الواصفون ناء فى قربه، وقريب فى نأيه، آّيف الكيفّية فال يقال له آيف؟ 

 أين؟ هو منقطع الكيفوفّية واألينونّية، فهو األحدالصمد آما وأّين األين، فال يقال له
 )٤٣٠(;»وصف نفسه، والواصفون ال يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفوًا أحد

                                                           
 . ٩٤ / ٢بحار األنوار .  ٤٣٠



آفريدگار جهان، جز با آن چه خويشتن را بدان توصيف فرموده، قابل وصف نيست، آفريدگارى . ٦

 از درك او عاجز است و َوهم و خيال بدو نرسد و در تصور و گمان نگنجد و ]گانه نجپ[آه حواس 

ديدگان از احاطه بر او ناتوانند، چگونه قابل توصيف است؟ او برتر از وصِف وصف آنندگان است، 

چگونگى را او به وجود آورده، بنابراين، بدو . اش نزديك است اش دور، و در دورى در نزديكى

شود آجا؟ چگونگى و آجايى  شود چگونه؟ آجا را او پديد آورده، از اين رو بدو گفته نمى گفته نمى

پذيرد و معنا ندارد، او خداى يكتا و بى نياز است، همان گونه آه  رسد پايان مى آن جا آه به او مى

 خويشتن را وصف نموده است، وصف آنندگان به صفات او دست نيابند، او نزاده و زاده نشده است

 )٤٣١(.و همتايى ندارد

 

 شرط توحيد

ن يكون معه تصديق وتعظيم، وحالوة فينبغى أ» ال اله اّال اهللا«: اذا قال العبد«. ٧
ولم يكن معه تعظيم، فهو مبتدع، وإن لم يكن معه » ال اله اّال اهللا«: وحرمة، فاذا قال
 )٤٣٢(;»واذا لم يكن معه حرمة فهو فاسق. حالوة فهو مراء

ه است آن را با دلش نيز تصديق آند را بر زبان آَوَرد شايست» ال اله اّال اهللا«اى جمله  هر گاه بنده. ٧

ال اله اّال «: لذا آن گاه آه بگويد. و ارج نهد و شيرينى آن را احساس آند و براى آن احترام قائل شود

و آن را ارج ننهد، بدعتگذار و اگرشيرينى آن را احساس ننمايد، ريا آار و اگر بدان احترام » اهللا

 .نگذارد، فاسق است

 

 رحمت الهى

اسرائيل، أحدهما مجتهد فى العبادة واآلخر ُمذنب، فجعل    رجلين آانا فى بنىإّن«. ٨
خّلنى ورّبى، حتى وجده يومًا على ذنب : أقصر عّما انت فيه، فيقول: يقول المجتهد
واهللا ال يغفر اهللا لك : خّلنى ورّبى، َاُبعثَت َعلّى رقيبًا؟ فقال: أقصر، قال: استعظمه، فقال

: عث اهللا اليهما َمِلكًا فقبض ارواحهما فاجتمعا عنده، فقال للُمذنبوال يدخلك الجنة، فب
ال، يا : أتسطيع أن تحظر على عبدى رحمتى؟ فقال: ُادخل الجّنة برحمتى، وقال لآلخر

 )٤٣٣(;»اذهبوا به الى النار: رّب، قال

                                                           
ابو المفضل شيبانى، از احمد بن مطوق بن سوار، از مغيرة بن محمد بن مهلب، از عبد الغّفار بن آثير، از ابراهيم . ٤٣١

صلى (بن حميد، از ابو هاشم، از مجاهد، از ابن عباس نقل آرده آه گفت فردى يهودى به نام نعثل خدمت رسول خدا
آند پاسخ دهى،  هايى آه همواره در دلم خطور مى اگر به پرسش!  رسيد و عرض آرد اى محمد)اهللا عليه وآله وسلم

پروردگارت را برايم ! بپرس عرض آرد اى محمد! حضرت فرمود اى ابو عمار. به دست تو مسلمان خواهم شد
 ...حضرت فرمود.توصيف نما

 .٣٠آلمة الرسول األعظم .  ٤٣٢
  ٣١:الرسول االعظم آلمة. ٤٣٣



روزى فرد عابد . ى گنه آار وجود داشتميان بنى اسرائيل، دو مرد، يكى در عبادت آوشا و ديگر. ٨

تا . مرا با پروردگار خويش واگذار: دست از آارهايت بردار، او در پاسخ عابد گفت: به گنه آار گفت

اين آه روزى عابد او را در حال گناه مشاهده آرد و اين آار برايش بسى بزرگ جلوه آرد، لذا بدو 

مرا با پروردگارم واگذار، آيا تو بر مراقبت : داشتدست از گناه بردار، وى در پاسخ اظهار : گفت

سازد  بخشايد و وارد بهشت نمى خداوند تو را نمى! به خدا سوگند: اى؟ عابد گفت از من گمارده شده

اى نزد آنان فرستاد و روحشان را قبض آرد و هر دو در پيشگاه الهى گرد آمدند، به فرد  خدا فرشته

توانى از  آيا مى: فرمود) عابد(م وارد بهشت شو و به ديگرى به واسطه رحمت: گنه آار فرمود

او را به سمت : فرمود; خير! پروردگارا: ام جلوگيرى آنى؟ عرضه داشت رحمت من در مورد بنده

 .آتش دوزخ ببريد

 

 نه جبر و نه اختيار

 القادر ان اهللا ال ُيطاع جبرًا وال ُيعصى مغلوبًا، ولم يهمل العباد من المملكة، ولكّنه«. ٩
على ما اقدرهم عليه، والمالك لما مّلكهم اّياه، فان العباد إن ائتمروا بطاعة اهللا لم يكن 
منها مانع وال عنها صاد، وإن عملوا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبينها َفَعل، 
وليس من شاء أن يحول بينك وبين شىء ولم يفعله، فأتاه الذى فعله آان هو الذى 

 )٤٣٤(;»أدخله فيه

سرپرستى بندگان را . خداوند، نه به زور و اجبار فرمانبردارى شود و نه مغلوب نافرمانى گردد. ٩

واننهاده است، ولى او برآن چه بندگان را توانايى بخشيده، قادراست و مالك هر چيزى است آه به 

اى بر  اعت الهى باشند ،مانع و باز دارندهها عطا آرده است، به راستى اگر بندگان همواره در اط آن

سر راهشان نيست و اگر نافرمانى خدا آنند و خداوند بخواهد ميان آنان و نافرمانى جدايى بيندازد 

ندهد و  چنين نيست آه هر آسى بخواهد ميان تو و چيزى، مانع شود ولى آن آار را انجام. تواند مى

 . باشد آه وى را وارد آن عمل ساختآن آس آه آن آار را انجام داد همان آسى

 

 

 

 خاتمّيت

                                                           
 .١٤٠ / ٧٧بحاراألنوار .  ٤٣٤



ُاعطيُت جوامع الكلم، وُنصرُت بالرعب من مسيرة : ُفّضلُت على األنبياء بّست«. ١٠

وُارسلُت الى الخلق آافة، . وُجعلت لى األرض مسجدًا وطهورًا. شهر، وُاحّلت لى الغنائم

 )٤٣٥(;»وُختم بى النبّيون

به من عطا شد، به )قرآن آريم(جوامع آلم : من با شش ويژگى بر ديگر پيامبران برترى دارم. ١٠

ها برايم حالل  وسيله ترس و بيمى آه به فاصله يك ماه پيشاپيشم در حرآت بود، يارى گشتم، غنيمت

امبران گاه قرار گرفت به سوى همه مردم فرستاده شدم و ختم پي شد، زمين براى من پاآيزه و سجده

 .به وسيله من اعالن شد

 

 برگزيده خدا

إّن اهللا اصطفى من ُولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ُولد اسماعيل بنى آنانه، «. ١١

هاشم ،واصطفانى من  واصطفى من بنى آنانه قريشًا، واصطفى من قريش بنى

ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّْم َلَقْد َجاَءُآْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُف(: هاشم، قال اهللا تبارك وتعالى بنى

 ))٤٣٦(;َحِريٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم

خداوند، اسماعيل را از فرزندان ابراهيم، و بنى آنانه را از فرزنداِن اسماعيل و قريش را از . ١١

يقينًا، رسولى «: خداى متعال فرمود. هاشم برگزيد هاشم را از قريش و مرا از بنى بنىبنى آنانه و 

هاى شما بر او سخت و دشوار آيد، وى بر هدايت شما اصرار مى  از خود شما به سويتان آمد آه رنج

 .است ورزد و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان

 

 مثال باران

ه رّبى من الُهدى والعلم، آمثل غيث اصاب ارضًا منها طائفة إن مثل ما بعثنى ب«. ١٢
طّيبة، فقبلت الماء فأنبتت الُعشب والكأل الكبير، وآانت منها أجادب امسكت الماء فنفع 
اهللا بها الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، و أصاب طائفة منها ُاخرى، إنما هى 

َفَقه فى دين اهللا، وتفّقه فيما بعثنى اهللا به، قيعات، ال تمسك وال ُتنبُت آأل، فذلك مثل من 
 )٤٣٧(;»فعلم وعّلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى اهللا الذى ُارسلت به

مثال هدايتى آه خدا مرا بدان مبعوث آرده به سان بارانى است آه بر زمينى ببارد و بخشى از . ١٢

و سبزه و علف فراوان بروياند و قسمتى از آن بى حاصل باشد و آب را نگاهدارد آن را آب فرا گيرد 

مند شوند، بنوشند و آشاورزى آنند و به ديگران نيز بنوشانند و بر بخش ديگر آن  و مردم از آن بهره
                                                           

 .٣٢٤ / ١٦بحاراألنوار .  ٤٣٥
 .١٢٨ /توبه. ٣٢٣ / ١٦بحاراألنوار . ٣٥آلمة الرسول األعظم .  ٤٣٦
 .١٨٤ / ١بحار األنوار .  ٤٣٧



آه ُسست است ببارد ولى آب را نگاه ندارد و علف و سبزه نروياند، اين مثال آسى است آه در دين 

دانش اندوخت و آن چه خدا مرا بدان برانگيخته برايش سودمند قرار گرفت، خود، دانش آموخت خدا 

 .و به ديگران ياد داد، اّما هدايتى را آه خداوند مرا بدان فرستاده، نپذيرفت

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جانشين پيامبر

هم، وحتى يقتل إنه سيكون بعدى هنات، حتى يختلف السيف فيما بين! يا عّمار«. ١٣
بعضهم بعضًا وحتى يبرأ بعضهم من بعض، فاذا رأيت ذلك فعليك بهذ االصلع عن 

طالب، فإن سلك الناس آّلهم واديًا، وسلك علىٌّ واديًا، فاسلك واِد  ابى  بن  يمينى، على
 .علىٍّ، وخلِّ عن الناس

 .إّن عليًا ال يردك عن هدى، وال يدّلك على ردى! يا عّمار

 .)٤٣٨(عة علىٍّ طاعتى، وطاعتى طاعة اهللاطا! يا عّمار

 ;)٤٣٩(»من ظلم عليًا مقعدى هذا بعد وفاتى، فكأّنما جحد نبّوتى، ونبّوة االنبياء قبلى

گيرد و برخى  مىهايى به پا خواهد شد، ميانشان جنگ در  پس از من ميان امتم فتنه! اى عّمار. ١٣

آنند، هر گاه چنين  گذرانند و بعضى از برخى ديگر اعالن بيزارى مى بعضى را از دم تيغ مى

سمت راست من، ) موى فرق فرو ريخته(وضعيتى را مشاهده آردى بر تو باد به اين مرد اصلع 

آه على طالب، آه اگر همه مردم به راهى رفتند و على بر راهى ديگر، آن راه را  ابى بن على

 .گزيند، طى آن و مردم را به خود واگذار برمى

 .شود سازد و به آار ناپسند رهنمون نمى على تو را از مسير هدايت دور نمى! اى عّمار

 .اطاعت على، اطاعت از من و اطاعت من، اطاعت از خداست! اى عّمار

 پيامبرى من و نبّوت آن آس در اين جايگاه من پس از وفاتم بر على جور و ستم روا دارد، گويى

 .پيامبران پيش از من را انكار آرده است

 

 )عليه السالم(فضيلت على

لوال أّننى اشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم، «. ١٤
 )٤٤٠(;»لقلت فيك اليوم مقاًال، ال تمّر بمأل منهم اّال أخذوا التراب من تحت قدميك

                                                           
به عمار ياسر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ابو ايوب انصارى روايت آرده آه رسول خدا. ٥٣٤ / ٣مجمع البيان .  ٤٣٨

 ...فرمود
از آتاب شواهد التنزيل حاآم حسكانى، از ابو حمد مهدى بن نزار حسنى، از محمد  به نقل ٥٣٤ / ٣مجمع البيان .  ٤٣٩

حاتم،  بن قاسم بن احمد، از ابوسعيد محمد بن فضيل بن محمد، از محمد بن صالح عرزمى، از عبد الرحمان بن ابى
تاده، از سعيد بن مسّيب، از ابوسعيد اشج، از ابو خلف األحمر، از ابراهيم بن طهمان، از سعيد بن ابى عروبة، از ق

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نازل شد، رسول خدا» واتقوا فتنة«از ابن عباس روايت آرده آه گفت وقتى آيه شريفه 
 ...فرمود

اين سخن را پس از فتح و پيروزى غزوه ذات السالسل به ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(، رسول خدا١٦٥ / ١ارشاد .  ٤٤٠
 .، درباره او فرمود)عليه السالم(دست تواناى على



اى درباره تو سخنى مانند  اگر بيم آن نداشتم آه عّده: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. ١٤

گفتم آه به هر گروهى  ات مى  امروز مطلبى دربارهسخن مسيحيان در حق عيسى بن مريم بگويند،

 .برگيرند] به منظور تبرك[از آنان بگذرى، خاك پايت را 

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيشوايان پس از پيامبر

االئمة بعدى من عترتى بعدد نقباء بنى اسرائيل، وحواريى عيسى، من أحّبهم «. ١٥

 )٤٤١(»جج اهللا فى خلقه وأعالمه فى برّيتهفهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق، هم ُح

پيشوايان پس از من، به تعداد نقباى بين اسرائيل و : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رسول. ١٥

هاى خدا و پيشوايان  حجتها مؤمن و مخالفانشان منافقند، آنان  حواريان عيسى هستند، دوستداران آن

 .آيند او ميان آفريدگانش به شمار مى

 

 پيشوايان راستين

انت االمام والخليفة بعدى، وانت أولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا ! يا على«. ١٦

مضيَت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فاذا مضى الحسن فالحسين أولى 

ين فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من بالمؤمنين من انفسهم، فاذا مضى الحس

انفسهم، فاذا مضى على فابنه محمد أولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا مضى محمد 

 فابنه جعفر أولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا مضى جعفر فابنه

موسى أولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا مضى موسى فابنه علّى أولى بالمؤمنين من 

 مضى علّى فابنه محمد أولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا مضى محمد انفسهم، فاذا

فابنه علّى أولى بالمؤمنين من انفسهم ،فاذا مضى على فابنه الحسن أولى بالمؤمنين 

من انفسهم، فاذا مضى الحسن فالقائم المهدى أولى بالمؤمنين من انفسهم، يفتح اهللا 

 ألسنة الصدق، منصوٌر من نصرهم، به مشارق االرض ومغاربها، فهم ائمة الحق، و

 )٤٤٢(;»مخذول من خذلهم

                                                           
ابو المفّضل شيبانى، از حمد بن عامر بن سليمان طايى، از محمد بن عمران آوفى، از عبد . ١٦٦: آفاية االثر.  ٤٤١

الرحمان بن ابونجران، از صفوان بن يحيى، از اسحاق بن عّمار، از جعفربن محمد، از پدرش محمد بن على، از 
روايت آرده آه ) عليهم السالم(از پدرش حسين بن على، و او از برادرش حسن بن علىپدرش على بن حسين، 

 :...رسول خدا فرمود
از حسين بن على، از هارون بن موسى، از محمد بن اسماعيل فزارى، از عبد اهللا بن ; ١٩٦ ـ ١٩٥آفاية االثر .  ٤٤٢

صالح آاتب الليث، از رشد بن سعد، از حسين بن يوسف انصارى، از سهل بن سعد انصارى روايت شده آه گفت 



پس از تو .  سزاوارترىتو پيشوا و جانشين پس از من هستى و از مؤمنان به خودشان! اى على. ١٦

فرزندت حسن نيز چنين است و پس از حسن، حسين و پس از حسين فرزندش على بن حسين و پس 

از او فرزندش محمد و پس از محمد فرزندش جعفر و پس از جعفر فرزندش موسى و پس از موسى 

دش فرزندش على و پس از على فرزندش محمد و پس از محمد فرزندش على و پس از على فرزن

خداوند به وسيله او . حسن و پس از حسن فرزندش قائم مهدى از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است

آنان پيشوايان راستين و زباِن گوياى حقند، آن آس آه آنان را يارى . گشايد شرق و غرب گيتى را مى

 .شود ها را تنها بگذارد، تنها وانهاده مى آند، از سوى خدا يارى شده و آن آس آه آن

 

 

 

 

 )عليه السالم(پيامبر و مژده ظهور مهدى

 : روايت آرده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(احمد بن حنبل، از پيامبر

ال تقوم الساعة حتى تمتلىء األرض ظلمًا وعدوانًا ثم يخرج من عترتى من «. ١٧

 ;)٤٤٣(»...يمألها قسطًا و عدًال

آند و  رستخيز به پا نشود تا زمين را جور و ستم فرا گيرد و آن گاه، مردى از عترتم ظهور مى. ١٧

 .سازد گيتى را ُپر از عدل و داد مى

صلى اهللا عليه وآله (رسول اآرم: از عبد الرحمان بن ابو ليلى، از پدرش نقل شده گفت

ه على سپرد و خداوند به دست تواناى او، پيروزى عنايت آرد روز خيبر پرچم را ب)وسلم

و در غدير خم در برابر انبوه جمعّيت اعالن داشت آه على، موال و سرور هر مرد و 

زن مؤمن است و حديث را با ذآر بخشى از فضايل على و فاطمه و حسن و حسين 

 : ادامه داد تا اين آه فرمود]عليهم السالم[

يل أنهم يظلمون بعدى وأن ذلك الظلم يبقى حتى اذا قام قائمهم أخبرنى جبرئ«. ١٨

وَعَلت آلمتهم واجتمعت اُالّمة على محّبتهم وآان الشانىء لهم قليًال والكاره لهم ذليًال 

حين تغّير البالد وضعف العباد واليأس من الَفَرج، فعند ذلك  وآثر المادح لهم وذلك

                                                                                                                                                                      
صلى (پرسيدم، وى فرمود رسول خدا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از فاطمه دخت رسول خدا) عليهم السالم(درباره ائمه

 .ها مراجعه شود دو روايت ديگر از جابر انصارى نقل آرده بدان.... فرمود به على مى)اهللا عليه وآله وسلم
 . مراجعه شود١٠٩٢٠ حديث ٤٢٥ / ٣به مسند احمد .  ٤٤٣



ر اهللا الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم ـ الى يظهر القائم المهدى من ولدى بقوم يظه

معاشر الناس أبشروا بالفرج فان وعد اهللا حق ال ُيخلف، وقضاءه ال ُيردَّ « :ان قال

 ;)٤٤٤(»وهو الحكيم الخبير وإن فتح اهللا قريب

گيرند و اين  ار مىپس از من مورد جور و ستم قر] اهل بيت[جبرئيل به من خبر داد آه اينان . ١٨

يابند،  ظلم و ستم تا زمانى آه قائم آنان ظهور نمايد، باقى خواهد ماند و سپس قدرت و شوآت مى

ها  ها محبت مىورزند، مخالفانشان اندك و بدخواهان آنان خوار و ذليل و ستايشگران آن اّمت، به آن

ل و مردم به ضعف آشيده شده و يابند و آن زمانى است آه آشورها دستخوش تغيير و تبدي فزونى مى

شوند، در اين هنگام قائم مهدى از فرزندانم با مردمى آه خداوند به  از ظهور، نوميد و مأيوس مى

نمايد ـ تا اين  آند، ظهور مى ها حق را آشكار و با شمشيرهاى آنان باطل را سرآوب مى واسطه آن

ناپذير و قضاى او رد   وعده الهى تخّلفدهم، زيرا شما را به ظهور وى مژده مى! مردم: آه فرمود

 .شدنى نيست، او حكيم و داناست و فتح و پيروزى خداوند نزديك است

 :فرمود  شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا: از ام سلمه روايت شده گفت

 ;)٤٤٥(»المهدي من عترتي من ولد فاطمة«. ١٩

 .مهدى از عترتم و از فرزندان فاطمه است. ١٩

 براى ما سخن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم: از ُحذيفه يمانى منقول است آه گفت

 :داد بيان داشت و سپس فرمود نمود و آن چه را تا روز قيامت رخ مى

لو لم يبق من الدنيا اّال يوم واحد لطّول اهللا عّز وجّل ذلك اليوم حتى يبعث اهللا «. ٢٠

 ;»رجًال من ُولدى اسمه اسمى

اى طوالنى  اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقى مانده باشد خداى عّز وجّل آن روز را به اندازه. ٢٠

سلمان فارسى به پا خاست . نگيزاندمى گرداند تا مردى از فرزندانم را، آه همنام من است، برا

او از آدام فرزند شما به ! )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: و عرضه داشت

 در حالى آه دست مبارك خود را بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجود خواهد آمد؟ پيامبر

 .به وجود خواهد آمد)حسين(از اين فرزندم ) مهدى(;:زد فرمود مى)٤٤٦(شانه حسين

 

 )٤٤٧()صلى اهللا عليه وآله وسلم(مبانى قانونگذارى اسالمى در روايات رسول اآرم
                                                           

 .٤٤٠ينابيع المودة .  ٤٤٤
 .٨٧ / ٤صحيح ابو داود ; ٤٣٠ينابيع المودة .  ٤٤٥
 .مد بن يوسف بن محمد نوفلى از حافظ ابو عبد اهللا مح١٢٩البيان فى اخبار صاحب الزمان .  ٤٤٦
 . مراجعه شود٣٠٦ ـ ١/٣٠٣براى دست يابى به روايات فوق، به اعيان الشيعه .  ٤٤٧



 هاى اسالم الف ـ ويژگى

 .يابد و چيزى بر آن برترى نخواهد يافت اسالم هماره برترى مى.  ١

 .بخشايد اسالم، گذشته را مى . ٢

 .اند دانند، آزاد گذارده شده  موضوعى را نمى]حكم[مردم تا زمانى آه  . ٣

اند، برداشته شده  اشتباه و فراموشى و آن چه بدان مجبور شده]آيفر[از امت من  . ٤
 .است

 . از سه گروه برداشته شده، آودك، ديوانه، انسان خفته]حكم[قلم  . ٥

 

 ب ـ دانش، و مسئولّيت دانشمندان

آسى آه بدون شناخِت امام زماِن خويش از دنيا رود، به مرگ جاهلى ُمرده  . ١
 .است

آسى آه بدون آگاهى، درباره قرآن سخنى بگويد، جايگاه خود را در آتش فراهم  . ٢
 .است آرده

 پرسشى علمى صورت گيرد و او آن را آتمان آند، خداوند لگامى اگر از آسى. ٣
 .زند آتشين بر دهانش مى

اگر آسى به چيزى آه بدان آگاهى ندارد فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمين او  . ٤
 .آنند را نفرين مى

 .اى ضامن است هر فتوا دهنده . ٥

 .هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى راهش به دوزخ است . ٦

 .دهد خداوند خير هر آس را بخواهد او را در دينش بينش و دانش مى . ٧

ها نيمى از  ها را به مردم ياد دهيد، زيرا آموختن آن واجبات را بياموزيد و آن . ٨
 .دانش است

هرگاه از من حديثى به شما رسيد، آن را برآتاب خدا عرضه آنيد، آن چه را  . ٩
 . چه را مخالف آن بود، به ديوار بكوبيدموافق با قرآن بود بپذيريد و آن

هرگاه بدعت پديد آمد، دانشمند بايد دانش خود را آشكار سازد و اگر آسى چنين  . ١٠
 .نكند لعنت خدا بر او باد

 

 ج ـ رفتار اسالمى

 .در اسالم ُرهبانّيت نيست . ١

 .در راه معصيت خدا، نبايد از آسى اطاعت آرد . ٢



 .آن آس آه تقّيه نكند، دين ندارد . ٣

 .اگر اداى مستحبات به واجبات زيان رساند، ارزشى ندارند . ٤

 .قرعه، راه گشاى هر مشكلى است . ٥

 . عمِل انسان، به نّيت او بستگى دارد]پاداش [ . ٦

 .تراز آردار اوست تر وعميق نّيت فرد، جّدى . ٧

 .ها است ترين آن برترين اعمال، سخت . ٨

 .شود هر آس آيش و روش گروهى را بپذيرد، حكم آنان در مورد او جارى مى . ٩

آند  هر آس سّنت نيك به جاى نهد، پاداش آن و پاداش آسى آه بدان عمل مى . ١٠
آند گناه آن و گناه آسى آه  تا روز قيامت از آِن اوست و آن آه سّنت ناپسندى ايجاد مى

 .عهده او خواهدبودآند تا روز قيامت بر  بدان عمل مى

 

 د ـ قضاوت و داورى

اگر حاآم اجتهاد آند و به اشتباه رود، يك پاداش و اگر مطابق با واقع باشد، از  . ١
 .دو پاداش برخوردار است

 .اقرار عقال عليه خويشتن جايز است . ٢

 .مّدعى بايد بّينه و گواه اقامه آند و ُمنكر سوگند بخورد . ٣

 .صحيح است» اهللا« با لفظ سوگند خوردن، تنها . ٤

 .با وجود ُشبهه، از اجراى حدود دست برداريد . ٥

 .آسى آه در راه دفاع از اموالش آشته شود، شهيد است . ٦

 .دستى آه امانتى گرفت بايد آن را به صاحبش باز گرداند . ٧

 .آنند، آسى ضامن نيست آسيبى را آه حيوانات بر آسى وارد مى . ٨

آردار فرزند و هيچ فرزندى به آردار پدرش، باز خواست هيچ مردى به  . ٩
 .شود نمى

 .مردم بر اموال خويش ُمسّلطند . ١٠

 

 هـ ـ عبادات

 .نماز، ستون دين است. ١

 .مناسك خويش را از من بياموزيد . ٢

 .گزارم، نماز بگزاريد همان گونه آه من نماز مى . ٣



 .ذيرفته شودزآات اموال خويش را بپردازيد تا نمازتان پ . ٤

 .زآات فطره بر هر مرد و زن واجب است . ٥

 .زمين براى من سجدگاه و خاآش پاك آننده قرار داده شد . ٦

 .در مساجدتان از داد و ستد و مشاجره بپرهيزيد . ٧

 .سياحِت اّمت من، روزه است . ٨

 .آيد هر آار نيكى، صدقه به شمار مى . ٩

 .شود ن حقى است آه در برابر پادشاهى ستمكار بيانبرترين جهاد، سخ . ١٠

 

 و ـ نظام خانواده

 .ازدواج سّنت من است، هر آس از سّنتم رو گردان شود از من نيست . ١

هاى ديگر  ازدواج آنيد، تكثير نسل آنيد آه من در قيامت به فزونى شما بر اّمت. ٢
 .آنم مباهات مى

، زيرا عرش خدا از وقوع طالق به لرزه ازدواج نماييد و از طالق بپرهيزيد . ٣
 .آيد مى

را انتخاب ) ترين زنان بهترين و پاك(هاى خويش جايگاهى مناسب  براى نطفه . ٤
 .ها زن بدهيد آنيد و با افراد هم شأن خود ازدواج آنيد و به آن

 .شود است و زنا آار سنگسار مى) شوهر(فرزند، از آِن بستر  . ٥

 . شايسته استجهاد زن، شوهردارى . ٦

 جمعه و جماعت و اذان و اقامه و عيادِت بيمار و هروله بين ]نماز[حضور در  . ٧
براى ) در ِمنا(صفا و مروه و جهاد و استالم َحَجر و منصب قضاوت و سر تراشيدن 

 .زنان نيست

 .لعان آننده براى هميشه بر يكديگر حرامند]زن وشوهِر [ . ٨

 .آند ت، آردار صد ساله را تباه مىتهمت ناروا به زِن با عّف . ٩

آن است آه به واسطه آن گوشت بدن، ) آند آه ايجاد محرميت مى(رضاع  . ١٠
 .روييده و استخوان محكم شود

 .به فرزندانتان شنا و تيراندازى بياموزيد . ١١

 . ـ آسى آه در خانه آودك دارد، با او رفتارى آودآانه داشته باشد١٢

 

 ز ـ نظام اقتصاد اسالمى



 .ها طلب حالل است عبادت، هفت بخش و برترين آن . ١

 .نخست، آموختِن احكام، سپس انجام دادن داد و ستد . ٢

 .آن آس آه سرباِر ديگران باشد، ملعون است . ٣

 . از نان خور خود آغاز نما]نيكى را[ . ٤

 .و بپردازيدمزد اجير و آارگر را قبل از خشك شدِن َعرَقش به ا . ٥

 .بر هر سوخته دلى، پاداشى مترتب است . ٦

 .بر مسلمانان شروط و وفاى به عهد واجب است . ٧

 .است هر جا آه مسلمان مال خود را بيابد، بدان سزاوارتر از ديگران . ٨

 .هاست ها نّيت صاحبان آن ِمالِك وقف . ٩

 .ستمال فرِد مسلمان جز با رضايت وى، بر ديگران حالل ني . ١٠

نخست آفن، سپس بدهكارى، آن گاه ]تصرف در ماترك بدين صورت است آه[ . ١١
 .وصّيت و پس از آن ميراث

مصالحه ميان مسلمانان رواست، مگر جايى آه حرامى را حالل و يا حاللى را  . ١٢
 .حرام نمايد

حق طفره رفتن مسلمان از پرداخت بدهى خود، در صورت توان، ستم در  . ١٣
 .مسلمان است

اند، حق خيار  دو طرف داد و ستد تا زمانى آه مجلس خود را ترك نكرده . ١٤
 .دارند

 .آيد ها، سودى است آه از ربا به دست مى بدترين آسب . ١٥

وجواز شرعى [گيرد ُمردار، مورد استفاده قرار نمى) َپْى( ـ پوست و َعَصب ١٦
 .]ندارد

 

 ح ـ همزيستى اجتماعى

 .معصيت است) غيبت(مؤمن آفر و خوردن گوشتش، جنگ با  . ١

 .احترام مؤمن در حال حيات و پس از مرگ، يكسان است . ٢

 .احترام به مّيت، شتاب در آفن و دفن اوست . ٣

ترين  مؤمنان با يكديگر برادرند، خون آنان يكسان است و عهد وپيمان فرودست . ٤
 .اند آنان مورد احترام است و بر ضد مخالفان يكپارچه

 .اى را آزاد آند، ولّى اوست آسى آه برده . ٥



 .دوستى، نوعى بستگى، نظير پيوند َنَسبى است . ٦

 . ناسزاگويى به مؤمن، فسق است . ٧

 .اى حرام است هر مست آننده . ٨

 .اى ازآن نيز حرام است آن چه مقدار زيادش مست آننده است، نوشيدن جرعه . ٩

 . سبب عذاب قبر استسخن چينى و غيبت و دروغ،. ١٠

 .انسان فاسق، غيبت ندارد . ١١

 .پوشيدن طال براى مردان اّمتم حرام و براى زنانشان حالل است . ١٢

 ط ـ سخنان آوتاه و پر معنا

 من براى آامل نمودن فضايل اخالقى برانگيخته شدم . ١

 .من شهر علم و دانشم و على، دروازه آن شهر است . ٢

 .هاست، هر چند اندك باشد ترين آن  نزد خدا با دوامترين اعمال محبوب . ٣

 .دهد هر يك از شما خواست عملى انجام دهد، آن را صحيح و آامل انجام . ٤

 .است نيمى در صبر و نيمى در شكر و سپاس; ايمان دو نيمه دارد . ٥

 ).محرم اسرار خود باشيد(در انجام دادن امور خود، آار پنهانى آنيد . ٦

 .آورد امانتدارى، رزق و روزى را در پى دارد و خيانت، فقر را به ارمغان مى . ٧

ها دست  دار، بهترين دست خواهشگر، بخششگر و نگاه: اند ها سه گونه دست . ٨
 .بخششگر است

آنان را بى  هر گاه بر مردم، رهبرى فاسق حاآمّيت يافت و سرپرستى . ٩
 .نشست دار گشت و فاسقان گرامى داشته شدند، بايد در انتظار بال ها عهده آن مقدارترين

 .است شود، آيفِر سرآشى و طغيان ترين شّرى آه دامنگير انسان مى سريع. ١٠

اند آه به خاطر مصونّيت از  بدآارترين افراِد اّمت من آسانى! آگاه باشيد . ١١
آسى را آه مردم به خاطر ايمنى از ! گاه باشيدشّرشان مورد احترام قرار گيرند، آ

 .اش احترام نهند، از من نيست بدآارى

 .توان آزاد مرد را به بردگى گرفت با نيكى مى . ١٢

 .مژده دهنده باشيد و ايجاد تنّفر نكنيد . ١٣

ات را قبل از پيرى،  جوانى: چهار چيز را قبل از چهار چيز غنيمت شمار . ١٤
ات راقبل از  ات را قبل از تهيدستى و زندگى نيازى  از بيمارى، بىسالمتى خود را قبل
 .مرگ غنيمت شمار



ازآن آس آه به تو : آيد سه چيز از فضايل اخالقى دنيا و آخرت به شمار مى . ١٥
ستم روا داشته، درگذرى و با آن آس آه با تو قطع رابطه آرده، ارتباط برقرار سازى و 

 .بكسرى و نادانى آرده، بردبارباشىدر برابر آسى آه در حق تو َس

شود، صداى  ها عبور مى آند و به پيشگاه خدا ختم مى سه چيز از حجاب . ١٦
هاى  هاى رزمندگان و صداى چرخ و صداى گام]بر روى آاغذ[سايش قلم دانشمندان 
 .ريسندگى زنان با عّفت

 به دربار شنيدن َلهو، در پى شكار رفتن و: آند ها را سخت مى سه چيز دل. ١٧
 .پادشاه درآمدن

ها نيكى روا دارند و بر دشمنى با آسانى آه  ها بر دوستى آسانى آه بدان دل. ١٨
 .اند ها بدى آنند سرشته شده بدان

 .قبل از اين آه مورد حسابرسى قرارگيرد، خويش را حسابرسى نماييد. ١٩

 .مندى به دنيا، منشأ هر گونه گناه است دوستى و عالقه . ٢٠

 .ها بيم از خداست  حكمت، گمشده مؤمن است، اساس حكمت .٢١

 .اند ها و جهنم را شهوات در بر گرفته بهشت را گرفتارى . ٢٢

اخالق خود را نكو گردانيد و با همسايگانتان مهربانى آنيد و زنان را گرامى  . ٢٣
 .هاى خود را با صدقه مداوا آنيد بيمارى. بداريد، بى حساب وارد بهشت خواهيد شد

پس از ايمان به خدا، باالترين مرتبه عقل و ِخَرد مداراى با مردم است در  . ٢٤
 .صورتى آه حقى را ترك نكند

سعادتمند آسى . برترين مردم در دنيا، سخاوتمندان و در آخرت پرهيز آارانند . ٢٥
 .است آه از آردار ناشايست ديگران، پند و عبرت گيرد

رتش را به دنياى خود بفروشد و بدتر از او بدترين مردم آسى است آه آخ . ٢٦
 .آسى است آه آخرتش را با دنياى ديگران سودا آند

هاى ديگران  خوش به حال آسى آه عيب خودش، او را از پرداختن به عيب . ٢٧
 .باز دارد

با جماعت همراه باشيد، زيرا گرگ، گوسفند جدا افتاده از گّله را شكار  . ٢٨
 .آند مى

ى پيشه آنيد، مردمى آه ميانه رو هستند، روى فقر و تنگدستى را ميانه رو . ٢٩
 .نخواهند ديد



آند،  در شگفتم آسى آه به خاطر ترس از بيمارى، از خوردن غذا پرهيز مى . ٣٠
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 . ـ عّزت مؤمن، به بى نيازى وى از ديگران است٣١

آن آس آه به تو هديه  آيد عيادت نما و به  به عيادت تو نمىاز آن آس آه . ٣٢
 .دهد، هديه بده نمى

 .بى نياز واقعى، آسى است آه َنفس بى نياز داشته باشد . ٣٣

 يا دانشمند و يا دانش پژوه و يا شنونده و يا دوستدار علم باش، ]در وادى علم[ . ٣٤
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 .اصالح مال، از جوانمردى است . ٣٩

 .ته باشد، در عمِل آنان شريك استآسى آه قومى را دوست داش . ٤٠

 .آسى آه قومى را دوست داشته باشد، با آنان محشور خواهد شد . ٤١

 .آند داند خداوند به او عطا مى آسى آه به علم خود عمل آند، آن چه را نمى . ٤٢

آسى آه ستمگرى را بر ستمش يارى رساند، خداوند آن ستمگر را بر خودش  . ٤٣
 .مسّلط گرداند

آسى آه بين خود و خدا را اصالح آند، خداوند بين او و مردم را اصالح  . ٤٤
 .آند مى

 .گيرد آسى آه ترّحم نكند، مورد ترّحم قرار نمى . ٤٥

 .خورد آسى آه فريب دهد، فريب مى . ٤٦

 .آن آس آه دو روزش برابر باشد، مغبون است . ٤٧
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 .مسلمان آسى است آه مردم از آزار و اذيتش در أمان باشند . ٥٠

 .بايد راز دار مجالس بود . ٥١

 .مسلمان، آيينه برادر مسلمان خويش است . ٥٢



 .آند دارد و رسوايش نمى مسلمان برادر مسلمان است به او ستم روا نمى . ٥٣

پس نبايد خيانت [آن آس آه طرف مشورت قرار گيرد، امين شمرده شده است  . ٥٤
 .]آند

 .آسى آه قدر خود را بداند، به هالآت نرسد . ٥٥

 .آن آس آه فقير نمايى آند، فقير خواهد شد . ٥٦

آن آس آه بدون علم و آگاهى دست به آارى زند، فساِد آارش بيش از صالح  . ٥٧
 .آن است

 آار ناروايى را در بوق و آرنا آند، مانند آسى است آه آن را مرتكب آسى آه . ٥٨
 .است شده

 .هر آس از مؤمنى عيب جويى آند، در زندگى به همان عيب دچار خواهد شد . ٥٩

 .است آه فردارا از عمرخويش بشمارد، در همراهِى مرگ، خطا آرده آسى. ٦٠

انگيزد، راضى گرداند، از  آسى آه حاآمى را با آارى آه خشم خدا را برمى . ٦١
 .دين خدا خارج شده است

 وخوشى[ُمداراى با مردم نيمى از ايمان و مهربانى با آنان نيمى از زندگى  . ٦٢

 .است]

 .آسان بگيريد و اهل سختگيرى نباشيد . ٦٣

گويد و نه خيانت  وغ مىشود ولى نه در مؤمن به هر صفتى موصوف مى . ٦٤
 .مىورزد

 

 

 

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى از دعاهاى حضرت  نمونه

 الف ـ دعاى حضرت در ماه رمضان

َالّلـُهمَّ َاْدِخْل َعلى َاْهِل اْلُقُبوِر السُُّروَر َالّلـُهمَّ َاْغِن ُآلَّ َفقير، َالّلـُهمَّ َاْشِبْع ُآلَّ جاِئع، َالّلـُهمَّ «

 ُعْريان، َالّلـُهمَّ اْقِض َدْيَن ُآلِّ َمدين، َالّلـُهمَّ َفرِّْج َعْن ُآلِّ َمْكُروب، َالّلـُهمَّ ُردَّ ُآلَّ َغريب، اْآُس ُآلَّ

َالّلـُهمَّ ُفكَّ ُآلَّ َاسير، َالّلـُهمَّ َاْصِلْح ُآلَّ فاِسد ِمْن ُاُموِر اْلُمْسِلميَن، َالّلـُهمَّ اْشِف ُآلَّ َمريض، الّلُهمَّ 

دَّ َفْقَرنا ِبِغناَك، َالّلـُهمَّ َغيِّر ُسوَء حاِلنا ِبُحْسِن حاِلَك، َالّلـُهمَّ اْقِض َعنَّا الدَّْيَن َوَاْغِننا ِمَن اْلَفْقِر، ُس

 ;»ِانََّك َعلى ُآلِّ َشيء َقديٌر



، هر اى را سير نما بر اهل قبور نشاط و سرور عطا آن، همه فقراء را بى نياز گردان، هر گرسنه! خدايا

اى را بپوشان، َدين هر مديونى را ادا فرما، هر گرفتارى را گشايش عطا آن، هر غريبى را به وطن باز  برهنه

گردان، هر اسيرى را آزاد نما، همه نابسامانى امور مسلمانان را اصالح فرما، همه بيماران را شفا عنايت آن، 

ا را به حال خوش خودت تغيير ده، َدْين ما را ادا با بى نيازى خود از تنگدستى ما جلوگيرى نما، حال بد م

 .فرما، فقر و تنگدستى ما را به بى نيازى مبّدل آن، زيرا تو به هر آارى توانايى

 ب ـ دعاى پيامبر در روز َبدر

الّلهم أنت ثقتى فى آل آرب، وأنت رجائي فى آل شدة، وأنت لى فى آل امر نزل بى ثقة «
 الفؤاد، وتّقل فيه الحيله، ويخذل فيه القريب، ويشمت به العّدو، وُعّدة، آم من آرب يضعف عنه

و تعيينى فيه األمور، أنزلته بك وشكوته اليك راغبًا فيك عمن سواك، ففّرجته وآشفته عّنى 
وآفيتنيه، فانت وّلى آل نعمة، وصاحب آل حاجة، ومنتهى آل رغبة، فلك الحمد آثيرًا ولك المّن 

 ;»فاضًال

اى آه  رفتارى، پشتوانه و تكيه گاهم تويى، در هر دشوارى، اميد من هستى، در هر حادثهدر هر گ! خدايا

گرايد و  ها در اثر آن به ضعف مى ها آه دل برايم پيش آيد، حامى و پشتيبانم تويى، چه بسيار گرفتارى و اندوه

دشمنان، شماتت روا دارند و  گردد نزديكان در آن، از انسان دست بر مى ها محدود مى راه چاره در آن

گردم گرفتاريم را به نزدت آوردم و از آن به تو شكوه نمودم و از غير تو  دارند و در آن امور درمانده مى مى

رو گردان گشتم، برايم گشايش حاصل نمودى و گرفتاريم را بر طرف ساختى و آن را آفايت نمودى، تو وّلى 

 .ق هستى، تو را حمد و سپاس فراوان و مّنت بسيارهر نعمت و صاحب هر نياز و نهايِت شوق و اشتيا

 

 ج ـ دعاى حضرت در روز احزاب

يا َصريَخ اْلَمْكُروبيَن، ويا ُمجيَب َدْعَوِة الُمْضَطرِّيَن، اآشف عنى هّمى وغّمى وآربى، فاّنك «

 ;»تعلم حالى وحال اصحابى، فاآفنى حول عدّوى فاّنه ال يكشف ذلك غيرك

 و اى اجابت آننده خواهش بيچارگان، غم و اندوه و گرفتاريم را برطرف ساز اى فرياد رس گرفتاران،

زيرا تو از حال من و يارانم آگاهى، توان و قدرت دشمنم را تو آفايت آن، زيرا غير از تو آسى قادر بر اين 

 .آار نيست

 

 د ـ دعاى مصونّيت از دشمن

 :ر شده استابن طاووس در مهج الدعوات اين دعا را به اين نحو يادآو



يا ساِمَع ُآلِّ َصْوت، يا محيى النفوس بعد الموت، يا من ال يعّجل النه ال يخاف الفوت، يا «

بسم اهللا، اعتصمُت باهللا وتوآّلُت . دائم الثبات يا مخرج النبات، يا محيى العظام الرميم الدارسات

 ;»َة إّال ِباِهللا اْلَعِليِّ اْلَعظيِمعلى الحى الذى ال يموت، ورميت آل َمن يؤذينى بال َحْوَل َوال ُقوَّ

ها پس از مرگ، اى آن آه در حسابرسى شتاب نمى  اى شنونده هر صدا و آواز، اى زنده آننده انسان

رويانى، اى آن آه  آنى، چون از گذشت زمان واهمه ندارى، اى آن آه همواره ثابتى، اى آن آه گياه را مى

برم و بر آن آس آه همواره زنده است و  نى، به نام خدا، به خدا پناه مىگردا هاى پوسيده را زنده مى استخوان

شود آماج تير به ال َحْوَل َوال ُقوََّة إّال ِباِهللا اْلَعِليِّ  آنم و هر چه موجب آزار و اذّيتم مى ميرد، توّآل مى نمى

 .دهم اْلَعظيِم، قرار مى

 

 هـ ـ دعاى اداى َدْين

 ;»الّلهم اغننى بحاللك عن حرامك و بفضلك عّمن سواك«

 .گردان خدايا به وسيله روزى حاللت، مرا از حرام خويش و با لطف و عنايتت از ديگران بى نياز

 

 و ـ دعاى ُسفره

 :شد مى فرمود  سفره گسترده مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هرگاه در برابر رسول خدا

تبتلينا، سبحانك الّلهم ما أآثر ما ُتعطينا، سبحانك الّلهم ما اآثر سبحانك الّلهم ما أحسن ما «

 )٤٤٨(;»ما تعافينا، الّلهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين

! فرمايى، خدايا مىتو منّزهى، چه بسيار به ما عطا ! آزمايى، خدايا تو منّزهى، چه نيكو ما را مى! خدايا

ما و فقراى مؤمنين و مسلمانان را وسعت و گشايش ! تو منّزهى، چه بسيار به ما عافيت دادى، خدايا

 .فرما مرحمت

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 

                                                           
 .١/٣٠٦:اعيان الشيعه . ٤٤٨
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 ١٧١… غزوه بدر بزرگ. ١ 

 ١٧٦… نتيجه نبرد  

 ١٧٨… )عليها السالم(به ازدواج زهرا) صلى اهللا عليه وآله وسلم(توجه رسول اآرم . ٢ 

 ١٨١… رويارويى با يهود و بيرون راندن بنى َقيُنقاع. ٣ 

 ١٨٣… هاى مسلمانان و واآنش قريش پيروزى . ٤ 

 ١٨٤… غزوه أحد . ٥ 

 ١٩١… خيانت به مسلمانان . ٦ 

 ١٩٢… غزوه بنى نضير . ٧ 

 ١٩٤… درگيرى نظامى بعد از ُاحد . ٨ 

 ١٩٥… وعده گاه در بدر  

 ١٩٦… غزوه بنى مصطلق و نقش نفاق . ٩ 

 ١٩٨… خط بطالن بر آداب و رسوم جاهليت . ١٠ 



 

 

 ٢٠١… قدرت نمايى شرك و پاسخ دندان شكن الهى: بخش سوم 

 ٢٠١… هم پيمانى قواى آفر در غزوه خندق  

 ٢٠٣… ار بر مسلمانانفش  

 ٢٠٤… شكست دشمن  

 ٢٠٥… غزوه بنى قريظه و پاك سازى يهود مدينه  
 

 قسمت پنجم

 ٢١١… زمانه پيروزى: بخش نخست 

 ٢١١… صلح حديبيه . ١  

 ٢١٦… مواد پيمان نامه   

 ٢١٨… نتايج صلح حديبيه   

 ٢١٩… تحرآات  رسالت در خارج مدينه . ٢  

 ٢٢٠… غزوه خيبر . ٣  

 ٢٢٢… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نقشه ترور پيامبر . ٤  

 ٢٢٣… تسليم شدن اهالى فدك. ٥  

 ٢٢٤… عمره قضا . ٦  

 

 ٢٢٧… حضور اسالم خارج از جزيرة العرب: بخش دوم 

 ٢٢٧…  ـ جنگ موته١  

 ٢٢٩… فتح مّكه. ٢  

 ٢٣٢… حرآت سپاه اسالم به سمت مّكه   

 ٢٣٣… تسليم شدن ابوسفيان   

 ٢٣٤… ورود به مّكه   

 ٢٣٩… غزوه حنين و محاصره طائف . ٣  

 ٢٤٢… تقسيم غنايم   

 ٢٤٤… اعتراض انصار   

 ٢٤٥… غزوه تبوك . ٤  

 ٢٤٧… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نزد پيامبر) عليه السالم(بيان جايگاه على   

 ٢٤٨… )سختى(» ُعسرت«سپاه    

 ٢٤٩… )سلمصلى اهللا عليه وآله و(نقشه ترور پيامبر   

 ٢٥٠… نتايج غزوه تبوك   

 ٢٥١… مسجد ِضرار . ٥  



 ٢٥٢… ها سال ورود هئيت. ٦  

 ٢٥٢… اسالم آوردن قبيله ثقيف   

 ٢٥٤… در سوگ ابراهيم . ٧  
 

 ٢٥٧… پاآسازى جزيرة العرب از بت پرستى: بخش سوم 

 ٢٥٧… بيزارى از مشرآان . ١  

 ٢٥٨… مباهله نصاراى نجران . ٢  

 ٢٦١… حجة الوداع . ٣  

 ٢٦٤… الوداع سخنان پيامبر در حجة   

 ٢٦٨… تعيين جانشين . ٤  

 ٢٧٣… پيامبران دروغين . ٥  

 ٢٧٤… بسيج عمومى در نبرد با روم . ٦  

 

 ٢٧٩… واپسين لحظات: بخش چهارم 

 ٢٧٩…  ـ جلوگيرى از نوشتن وصّيت١  

 ٢٨١… با پدر) عليها السالم(ديدار زهرا . ٢  

 ٢٨٣… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آخرين لحظات عمر پيامبر . ٣  

 ٢٨٤… وفات و مراسم دفن . ٤  

 ٢٨٩… خطوط برجسته اسالم به عنوان آخرين آيين الهى: بخش پنجم 

 ٢٨٩… چرا پيامبر برانگيخته شد؟  

 ٢٩٠… آييِن سهل و ساده  

 ٢٩٠… تعاليم واالى اسالم  

 ٢٩٢… قرآن آريم  

 ٢٩٤… رمات در اسالمواجبات و مح  

 

 ٢٩٧… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ميراث علمى خاتم پيامبران: بخش ششم 

 ٣٠٤… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گلچينى از ميراث خاتم پيامبران   

 ٣٠٤… ِخَرد و دانش  

 ٣٠٨… منابع قانونگذارى  

 ٣٠٩… نقش بارز قرآن  

 ٣١١… ارآان دينند) عليهم السالم(اهل بيت  

 ٣١٥… اصول اعتقادات  

 ٣١٦… شرط توحيد  

 ٣١٦… رحمت الهى  



 ٣١٧… نه جبر و نه اختيار  

 ٣١٨… خاتمّيت  

 ٣١٨… برگزيده خدا  

 ٣١٩… مثال باران  

 ٣١٩… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جانشين پيامبر  

 ٣٢٠… )عليه السالم(فضيلت على  

 ٣٢١… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيشوايان پس از پيامبر  

 ٣٢١… پيشوايان راستين  

 ٣٢٣… )عليه السالم(پيامبر و مژده ظهور مهدى  

 ٣٢٥… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مبانى قانونگذارى اسالمى در روايات رسول اآرم  

 ٣٢٥… هاى اسالم الف ـ ويژگى   

 ٣٢٥… ب ـ دانش، و مسئولّيت دانشمندان   

 ٣٢٦… ج ـ رفتار اسالمى   

 ٣٢٧… د ـ قضاوت و داورى   

 ٣٢٧… هـ ـ عبادات   

 ٣٢٨… و ـ نظام خانواده   

 ٣٢٩… ز ـ نظام اقتصاد اسالمى   

 ٣٣٠… ح ـ همزيستى اجتماعى   

 ٣٣١… ط ـ سخنان آوتاه و پر معنا   

 ٣٣٦… )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى از دعاهاى حضرت نمونه  

 ٣٣٦… الف ـ دعاى حضرت در ماه رمضان   

 ٣٣٦… ب ـ دعاى پيامبر در روز َبدر   

 ٣٣٧… ج ـ دعاى حضرت در روز احزاب   

 ٣٣٧… د ـ دعاى مصونّيت از دشمن   

 ٣٣٨… هـ ـ دعاى اداى َدْين   

 ٣٣٨… و ـ دعاى ُسفره   

 


