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  نسان مالم يعلمبسم اهللا الذي علم اإل
  

هـاي زيـادي راجـع بـه      از زمان طلوع خورشيد تابنـاك اسـالم تـاكنون كتـاب    
اشت، امـا زحمـاتي كـه    مانان نوشته شده و باز خواهند نوسلو م �زندگاني پيغمبر 

آقاي سيد محمد بهاء الدين حسيني تقبل نموده و بـه   ،دوست جوان و فاضل اديب
ترجمة كتاب (قصص النبيين) تأليف دانشمند هندي سيد ابوالحسـن علـي الحسـني    

ه هاي فراواني برخوردار است، اول اين كـه: ترجمـ   الندوي همت گماشته از مزيت
انسـاني كـه سـواد    يار سليس و روان صورت گرفته و هربه زباني ساده و فارسي بس

كه در مچنانتواند به آساني از آن بهره جويد، و ه خواندن و نوشتن داشته باشد، مي
آموزان  مقدمة كتاب اشاره شده مطالعة اين رساله براي نسل جوان مخصوصاً دانش

ــا وجــود هجــوم  هــاي راهنمــائي و دبيرســتان و  عزيــز دوره حتــي دورة دانشــگاه ب
كنـد،   كننده كه روح و انديشه اجتمـاع را تهديـد مـي    هاي بيگانه و مسموم فرهنگ

بسيار ارزشمند است و آنان را در زمينة تاريخ اسـالم و زنـدگاني حضـرت رسـول     
پرسـتي آشـنا    بـان شـرك و بـت   و فلسفة جنـگ و صـلح مسـلمانان بـا اربا     �اكرم 

مطالب اين كتاب ايمان خواننده نسبت به اسالم و جريانـات  و با خواندن  سازد. مي
گردد. دوم اين كه: در كار ترجمه هم ماننـد اصـل كتـاب     تر مي تاريخي آن عميق

ورزي  امانت و صداقت به طور كامل رعايت شده، و هيچگونه تعصـبات و غـرض  
 و منافقـان بـه چشـم   هاي مورد بحث اعم از مسلمانان و كـافران   نسبت به شخصيت

شخصيتي همانگونه كه بوده به خواننده معرفي شـده اسـت. سـوم    خورد، و هر نمي
هاي مختلـف   مطلب را ادا نموده و بخشاين كه: مطالب بطور فشرده و موجز حق 

آن در عين ايجاز و اختصار نكات دقيق و تطورات تاريخي را از هـر نظـر روشـن    
هـاي   ي نداشـتن بـه نوشـته   ها نسل جوان ما به علـت دسترسـ   گذشته از ايندارد.  مي

تـر بـه زنـدگاني و قصـة     هاسـت، كم  كوتاه و مختصر كـه معمـوالً مـورد پسـند آن    
پيامبران آشنائي دارند، و طبيعتاً طبقة جوان مطابق ذوق و عالقـه زودگذرشـان كـه    

  در حال رشد و تكوين است، بيشتر به خواندن مطالب كوتاه عالقمندند.
جـوان سـرآغازي بـراي سـاير فضـال و      اميدوارم زحمات اين دوست فاضـل و  

پژوهان ما باشد كه دامن همت به كمر زنند، و در صـدد ترجمـه و    دانش و جوانان
ــاب  ــأليف كت ــاي  ت ــاهل و     ه ــران تس ــد جب ــد، و بتوانن ــمندي برآين ــد و ارزش مفي
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ين توانـائي  هاي دانشمندان و فاضالن كـرد، زبـان را كـه متأسـفانه در عـ      تفاوت بي
بنمايند. البته  ،تر آثاري از ترجمه و تأليف بجا گذاشته اندعلمي بعلل گوناگون كم

ها مراجعه شـود، دانشـمندان و خـدمتگزاران كـرد، زبـاني كـه بـه         چنانچه به تاريخ
اسالم و جامعة اسالمي خدمات شاياني نموده اند كم نيستند، اما با ايـن وصـف در   

اضالن و دانشمندان ف ،ها دوره معاصر با وجود امكانات و پيشرفت چاپ و چاپخانه
ــد،   رشــتهمــا در هر صــاً در منطقــة كردســتان خصواي از علــوم كوتــاهي نمــوده ان

تر به اين موضوع توجه شده. اميدوارم فضالي علوم دينـي و معـارف   (سنندج) كم
اي در صدد جبـران ايـن نقيصـه     رشتههمچنين فرهنگيان محترم ما در هر اسالمي و

  .»بِعزِيزٍ هاللَّ علَى ذَلك وما«برآيند. 
در خاتمه بايد يادآور شـد كـه متـرجم محتـرم ايـن كتـاب در هنگـام ترجمـه         
محدود بوده و دسترسي به منابع تاريخي و مورد لزوم نداشته است، اما با اين حـال  
بخــوبي از عهــدة ترجمــه برآمــده و كــار و زحمــات ايشــان شــايان تقــدير اســت،  

طـالع دارم بـه يـك سـري ترجمـة      هايش تا جـائي كـه ا   خصوصاً با همة گرفتاري
  د باشند.شاء اهللا موفق و مؤيان هاي مفيد ديگري اقدام نموده است، كتاب

  هاي سنندج احمد خليقي دبير دبيرستان

3  /6  /1363  



  »سماءباسمه خير األ«
  

النبيـين  فرسا و مشقاتي كه در ترجمة جلد سـوم (قصـص    تحمل زحمات طاقت
انشمند بزرگ (سيد ابو الحسن ندوي) كه از طرف طفال) (سيرت پيامبران) اثر دلأل

هم بدون دسترسـي   ، آندانشمند عزيز سيد بهاء الدين حسيني اللوني به نحو احسن
سي اسـت كـه بـه    ها و مأخذ درستي انجام گرفته، فقط پيشه و انديشة ك به كتابخانه

مـي  اول: ماية علمي و فرهنگي كه مسلط بر تمـام قواعـد عل   دو اسلحه مجهز باشد؛
  باشد.

شـكر اهللا سـعيه جـامع    » متـرجم «هللا  دوم: طينت پاك و صفاي قلب كـه الحمـد  
  هردو صفت بوده است.

فقير اوالً اين موفقيت را به مترجم محترم تبريك گفته. ثانياً هرچند اين ترجمه 
مفـاد مسـمي كتـاب     كـه در ر فقيه دانشمندي اسـت، فقـط همچنان  مطالعة ه شايستة

وطنــان را بــه  و هــم مســتفاد اســت، مخصوصـاً متعلمــين  طفــال)(قصـص النبيــين لأل 
  عليه التكالن.كنم. و اهللا المستعان و توصيه ميمطالعة آن  و خواندن

  سيد حسن سبطي

21  /3  /62    



  مقدمة مترجم

مني سيد األالصالة والسالم على خري خلقه حممد و احلمد هللا رب العاملني
ىل يوم إحسان إتباعه بأصحابه وأآله و علىرمحة للعاملني. ونبياء واملرسلني واأل

‰ô﴿ قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه: :الدين. وبعد s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ|Ás% ×οu�ö9 Ïã 

’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{$#...﴾  :ها و سرگذشتشان عبرتي  راستي در داستان به« )111(يوسف

  . »براي خردمندان وجود دارد

كه در انتظار  :فرمايد ن توفيقي عطا ميدر بعضي اوقات به انسا خداوند متعال
آن نيست. به راستي چنين توفيقي، موهبتي كبري و نعمتي عظيم است، و بايد آن 

Β̈$﴿ را شكر كرد. r&uρ Ïπyϑ ÷èÏΖ Î/ y7 În/u‘ ô Ï̂d‰y⇔ sù ∩⊇⊇∪﴾ ):ونعمت هاي « ).11 الضحي

  .»پروردگارت راباز گو كن
امبران (سـالم اهللا تعـالي   مدتي در صدد ترجمة يك سري داستان از داسـتان پيـ  

رفت، تا اين كه توفيق رفيق شد، و جلد سـوم   عليهم) بودم. اما وقت به تسويف مي
كه اثر دانشمند و مجاهـد   ,يافتم � خاتم النبيين )1(در سيرة ,قصص النبيين لألطفال

است، چون مطالب آن بسيار شـيوا و دلپسـند و   » :سيد ابو الحسن ندوي«بزرگ 
نظيـر بـود، و در ضـمن تـا بـه حـال        ن در نوع خود كمو كوتاه آ هاي جامع داستان

چنين كتابي را كه در دسترس نوجوانان و جوانان باشد نديده بودم، با كمال ميل و 
، و خداونـد نيـز   ماشتياق قبلي و مدد از پروردگار توانا به ترجمة آن مبادرت نمـود 

  كه در مدتي كوتاه تمام شود. :عنايت فرمود
كـه مؤلـف بزرگـوار     يي مشـاهده شـود، ايـن اسـت    هـا  ه نارسائياگر در ترجم

ن اهلدايا على إ«هندوستاني است، نه عرب زبان. و ديگر اين كه: به قول مشـهور:  
تحايف وهدايا به مقدار اشخاصـي اسـت كـه آن را اهـداء مـي       «.»مقدار مهديها

گرفتـه   اين امـر خطيـر را بـه عهـده     در حد توان و وسع خود و مترجم نيز .»نمايند
عالقمندان به ديدة تحقيق انتقادات و تذكرات را  شاء اهللا خوانندگان و است و... ان

  پذيرا باشيم. ,ارائه دهند، تا با ديده دل

                                           

  : (سيرت) سرگذشت، روش، سلوك، سنت، هيأت و اخالق و رفتار... مترجمةسير -)1(
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  و اينك مطالبي فشرده در مورد خود كتاب قصص:
كوشش بليغي بـه خـرج داده اسـت، تـا      :الف: براستي سيد ابو الحسن ندوي

  حق امانت را ادا كرده باشد.
اسالم به نحـوي تعريـف   اين كه: به طور مختصر از بعضي اديان گذشتة قبل از 

ارد، و مطالب فراواني را به ذهـن بسـپ   ،تواند، از آن مختصر انساني مينموده كه هر
  كدام از اديان را تجسم نمايد.زمان هر

نمـوده و تـا روز وفـاتش حـق     شـروع   �ب: از بدو تولد حضرت فخر مرتبت 
شيوا و دلپسـند و كوتـاه   بيان كرده، و در عباراتي ظريف و  احسنمطلب را به نحو 

  مسائلي را مطرح نموده كه بسيار ارزنده و حياتي است.
ها بـا تمـام    گنن جايج آن در مقايسة نحوة آهاي اسالم و نت ج: هدف از جنگ

كـه چـه فجـايعي بـه بـار آورده و       –هاي خانمانسوز بعد از آن تا بـه امـروز    جنگ
شود، چگونه اسالم در مـدت يـازده سـال در مدينـه منـوره       ميروشن  – آورد، مي

) و شصت سريه صرسول ) غزوه: (به فرماندهي خود حضرت27بيست و هفت (
هـاي چريكـي).    شخصاً در آن شركت نداشته، جنـگ  �هايي كه حضرت (جنگ
حـدود يـك هـزار و هجـده      فقـط  - مسـلمانان و دشـمنان اسـالم روي داد   در بين 

از دو طرف جنگ كشته شدند. كه اگر با توجه بـه موقعيـت زمـاني و    ) نفر 1018(
 بـا هـر جنگـي از سـاير     -هاي بعدي  ي آن زمان نسبت به زمانكمي تعداد لشكرها

  نسبت خيلي كمي است. باز ,ها تا امروز هم مقايسه شود جنگ
را يـادآور شـده    �د: در نتيجه صفات بارز و ممتاز و شمايل حضـرت رسـول   

  است.
مقدمه كوتاهي در آغاز جلد اول  :مجاهد شهيد استاد سيد قطب مرحوم 

  كنم: اين كتاب نوشته است، به خاطر اهميت مطالبش آن را نقل مي
) را در شخصـيت و  :صاحب و مؤلف اين كتاب (سـيد ابـو الحسـن نـدوي    «

لـي تـوأم بـا    قلبي سرشـار از ايمـان و اسـالم و عق   او را شناختم كه  ،قلمش شناختم
كـرد، و   او را شناختم كه: در راه اسـالم و بـراي اسـالم زنـدگي مـي      اسالم داشت.

درك و بينش خوبي از اسالم دارد. اين شهادتي است كـه آن را ادا نمـودم، و در   
  .»مقدمه اين كتاب درج كردم
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كتاب قصص النبين لالطفال اگرچه كم حجم است، اما كار بزرگي است، از 
(مجمع) دعوت  )1(گوارش در حقلرو برادران بز :الحسنرهاي سيد ابو كا

  اسالمي.
فقـط بـراي نوجوانـان     –با همان شيوه ارزنـده و پـاكش    –نبايد تبليغات اسالم 

بيشتر نيازمند است، تا وقتي  –به اين غذاي روحي  وجوانان نيزهاي ن باشد، بلكه دل
شان و شـادابي و   شوند، مزه ايمان در وجود ايشان و نور اسالم در قلوب بزرگ مي

  شان نمايان باشد. شاط در روانن
هاي پاك و آمادة نوجوانان را باز  كه دل اي است و قصص (داستان) اولين ماده

  گيرد. كند و به وسيلة آن شكل مي مي
و اين كتاب اگرچه براي نوجوانان نوشته شده، اما عقيده و نظر من ايـن اسـت   

براي اكثر مقـدور نشـده   چون  .)2(كه: اكثر بزرگساالن به خواندن آن احتياج دارند
آورده فتـه، و تحـت نظـارت و كنتـرل خـود در     چه را كه استعمار بر آن تسلط ياآن

هـاي عميـق آن و فضـاي يقينـي و      است، فراگيرند، و از قصص قرآن كريم و مرام
  شده است. هپاك و مؤثر آن چيزي بفهمند، مانند مطالبي كه در اين كتاب عرض

ام، و در  ياي) كودكان را زياد مطالعـه كـرده  هاي داستان (قصص األنب من كتاب
كه همچون اين كتاب از قرآن  –در مصر » قصص ديني كودكان«تأليف مجموعه 

دهم كـه: كـار و    اما بدون تعارف گواهي مي ،ام شركت كرده –كريم گرفته شده 
تر اسـت، زيـرا   در اين كتاب حاضر از همـه كـامل   :ويتحقيق سيد ابو الحسن ند

ظريف و شيوا و بيانات روشن براي مقاصد داستان و رويـدادها و   داراي توجيهات
هاي جالب در اثنـاي داسـتان برخـوردار اسـت. و      هاي آن است، و از نكته موقعيت

كه از ايماني استوار و يقيني بزرگ الهام  –ها حقايق مهم و با ارزشي را  اين داستان
  نشيند. و كوچك ميكند كه مانند نقش بر قلب بزرگ  بيان مي –گرفته است 

                                           
  حقل: در لغت يعني مزرعه و كشتزار و... م -)1(
ال (كودكان) نوشته شده اما حقيقت اين است كـه در سـطح   البته كتاب نامبرده بعنوان اطف -)2(

 –اشـاره فرمـوده    :همچنان كه مرحوم سـيد قطـب   –فكر نوجوانان و جوانان ما است، و 
  نياز نيستند. مترجم از مطالعه آن بي –هم  –بزرگساالن 
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ها  جزا و پاداش خير و توفيق عنايت فرمايد و ملت» :ندوي سيد«خداوند به «
ها و فشارها دورشان را گرفته و خارها مـانع راه آنـان شـده، و     و اقوامي كه سختي

هـا اطرافشـان را احاطـه كـرده، و بـه نـور روشـنائي و توجـه و هـدايت و           ي تاريك
و علـي اهللا   .»نيازمندنـد هـدايت فرمايـد    –آن نگهـداري و رعايـت   در  –اخالص 

  .:التوفيق. سيد قطب
آن عرضه كرديم، به اين خاطر  و اين كه: جلد سوم را پيش از جلد اول و دوم

كه در شـأن جوانـان    صپيامبر بزرگ اسالم تدر سير –كه چنين كتابي را  است
  .در دسترس نداريم –و نوجوانان بوده و حق مطلب را ادا كرده باشد 

بيان كرده، اما  �نكات بسياري از سيرة پيامبر را  –اگرچه  –البته كتاب حاضر 
جوانـان باشـد، بسـيار مختصـر و     كه در حد فهم و قـوه درك نوجوانـان و   براي اين

  است... �ران سيرت آن حضرتك ي بياي از دريا قطره
 اخداوند متعال توفيق دهد آن دو جلـد ديگـر كـه در بـاره سـاير پيـامبران خـد       

  مندان قرار گيرد. است، در فرصتي مناسب ترجمه شود، و در اختيار عالقه†
  ن احلمد هللا رب العاملني.أن شاء اهللا. وآخر دعوانا إ

يسـت و  نوزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك شمسي برابـر ب 
  صد و دو هجري قمري.يكم ذيقعده يك هزار و چهار



  پيشگفتار مؤلف

  معرفي اين كتاب

انيان است، و درود و سالم بـر  كه پروردگار جه پاس و ثنا اليق خدايي استس
و بر تمام آل و بيت و ياران او  �حضرت محمد  –سرور پيامبران و خاتم رسوالن 

كننـد، تـا روز    بر تمام كساني كـه بـه نيكـي از ايشـان پيـروي مـي      و همچنين  –باد 
  .قيامت
تـرين و رسـاترين بيـان     لمات و بليـغ اي از ك بعد: براستي بزرگترين مجموعهاما 

و از تعبيـر از سـرور و شـادي     ،از اداي حق ثنا و سپاس ذات باري تعالي :كوتاه اند
  كه قلب نويسندة اين سطور را بپوشاند.

تقــديم  طفــال)اخيــر را از سلســلة (قصــص النبيــين لألنويســنده اينــك قســمت 
  ».� النبيين سيرت و روش خاتم«كند، و آن قسمت خاصي است، مخصوص  مي

كـه ايـن    :خداوند به نويسنده طول عمر داد، و توفيق الهي را نصـيب او فرمـود  
 سلسلة مباركه را تكميل كرد و آن را خاتمه داد، به نحوي كه مشك و عنبر است.

كـرد، حسـرت و    داد و قبـل از تكميـل آن فـوت مـي     و اگر مرگ او را مهلت نمي
 هه كـه در نفـس يعقـوب نيـاز بـود بـرآورد      و آنچـ  بـرد؛  پاياني با خود مـي  اندوه بي

ها و حـوادث كـافي اسـت،     شد. و براستي چيزي كم و كم ارزش از گرفتاري نمي
 شدن از تـأليف ايـن كتـاب و تكميـل ايـن سلسـله و در تـاريخ تـأليف و         براي مانع

هـايي كـه ناتمـام     هـائي اسـت، از سلسـله    هاي مؤلفين بزرگ نمونه و ترجمه ابتكت
  اند. ا شدههمانده و ر

بـه حقيقـت در بـين قسـمت      ؤلف خود را در شان اين مهم دانست،و براستي م
كـه تـا    – †كه شامل قصص ابراهيم، يوسف، نوح، هود، صالح و موسي –اول 

كـه شـامل قصـص     –اسـت، و قسـمت ديگـري     �آخر داستان حضرت موسـي 
كـه از   –اسـت   †شعيب، داوود، سليمان، ايوب، يونس، زكريا، يحيي و عيسي

پايـان داسـتان حضـرت عيسـي پسـر      ، آغـاز و بـه   �داستان حضرت شـعيب  اول
آن را ادامـه بـدهم و    سد، مدت سـي سـال گذشـت كـه نتوانسـتم     ر مي  †مريم

زندگي را اعتباري نيست و به ظن زمـان هـم اعتمـادي نبـود. ولـي لطـف الهـي او        
  (مؤلف) را شامل شد، و توفيق را عنايت فرمود.
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بـا  » قصـص النبيـين...  «پس از اتمام قسمت اخيـر  اي از سيرت نبوي را  پس شمه
هـ. ق شروع كرد و مـدت كمـي    1395همان روش خاص خود در ماه شوال سال 

آن را به پايان رسـاند. سـپس بـه تـأليف كتـاب بزرگـي در سـيرت و روش نبـوي         
مشغول شد. و اين كتـاب كوچـك هسـته (خالصـه و چكيـده) و پايـه آن كتـاب        

هـ. ق او را بر اتمـام آن توفيـق    1396تداي ماه شوال كه خداوند در اب زرگ استب
  داد.

كـه از   – :تأليف ابن هشام» ةيالنبو ةسيرال«و در تأليف اين كتاب بر تلخيص 
هـا   شـده و در ميـان مـردم رايـج و در دل    هاي سيرت است و طبع  ترين كتاب يمقد

 ه كـرد. با استناد به مراجع قديم و ساير كتب صحاح سـته تكيـ   –جاي گرفته است 
قيـد   اما مؤلف ضرورت نديد كه خواننده را بـه رجـوع بـه آن مراجـع و مĤخـذ بـا      

كسـاني كـه    صفحات وادارد، زيرا اين كتاب براي نوجوانان تأليف شده نـه بـراي  
لـذا از روايـات و نظـرات مختلـف بـه دور اسـت و بـه         اهل بحث و تحقيق هستند.

بيگانه امتزاج ننموده اسـت،   هاي هاي سنگين علمي و تعليمات فلسفي و مثال بحث
شود كه خواننـده را از سيرشـدن و درك جمـال و زيبـائي      زيرا اين كار باعث مي

  باز دارد.» سيره«
ها براي كتابي بزرگ و وسيع در سيرتي كه براي افراد بـاالتر   و جاي اين بحث

و اهل تحقيق كـه مـدارك علمـي و توانـايي عقلـي بيشـتري دارنـد و بـا سـؤاالت          
  باشد. و فلسفي و دروس تطبيقي مواجه اند، ميامروزي 

از » قصـص «هـاي اول از   هـائي كـه در قسـمت    در اين كتـاب خـود را بـه چيـز    
دادن  حكايت به روش كودكانه و تكرار كلمات و جمالت و آساني الفاظ و طـول 

  داستان آمده است، پايبند نكرد.
كـه  ل انـد از اين تان، شادمان و خوشحابراستي آن كودكان و نوجوانان اهل داس

گيرند و زود لغات آن را فهميده و درجـات و معيـار    توانند به آساني آن را فرا مي
قلي قادر اند و ذوق عقلي خود را بسنجند و بر هضم و فروبردن اين غذاي علمي ع

ترين دادن براي اين داستان نسيم بخش و معطر در باره زندگي بزرگو عالقه نشان 
  را دارند. ‡ ياترين انب نسان و شريفا
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هائي كه در  ايست در ميان ساير كتاب و همچنين اين كتاب به اذن خدا خالصه
رسـيده تـأليف نمـوده    هائي كه براي كودكان نـو   سيرت براي بزرگساالن و كتاب

  است.
و نوجوانان و جوانان در مـدارس ايـن   پس شايسته است كه كودكان نو رسيده 

ها و منازل مطالعه كننـد. و در اختيـار    كتابخانه تران نيز درو بزرگ كتاب را بخوانند
؛ كـه بـه   )1(غير مسلمانان نيز قرار بگيرد، و يا اين كه بـه زبـاني ديگـر ترجمـه شـود     

حقيقت در اين كتاب خالصه و لب و نسيمي از حكايات و اخبار و تاريخ دعـوت  
بيـت  تـرين تر  ي آن و عجيبها به اسالم در دوران مكه و فتوحات اسالم و پيروزي

  و معجزاتش آمده است. نبوي
آموز در ميان جـو ايمـان و رحمـت و     اين كتاب مدرسه كاملي است كه دانش

گيـرد، وقتـي از آن    كند و در بين رحمت و شادي قرار مـي  بركت در آن رشد مي
اي برداشته كه در زندگيش همراه اوست و نوري  مدرسه خارج شود، با خود توشه

اي را گرفتـه كـه بـه     كند. و اسـلحه  آن حركت مي را كسب كرده كه در روشنايي
پردازد و چنان رسالتي را برداشـته تـا بـراي     وسيله آن از جان و ايمانش به دفاع مي

  جهانيان نيز بكار آيد.
آمــوزان مرحلــه دوم (شــامل دوره  وقتــي كــه تــأليف ايــن كتــاب بــراي دانــش

مؤلـف صـالح ديـد:     هاي تحصيلي ايشان اسـت، لـذا   راهنمايي و...) و ساير همپايه
  كلمات و لغات مشكل و آنچه را كه باالتر از درك آنان است، توضيح دهد.

 ةدار العلـوم نـدو  «كه از استادان مـدرس در  » نور عالم االميني الندوي«از استاد 
بر است، درخواست كرد كـه شـرح و   خآموزان آن فن با و از احوال دانش» العلماء

د و او نيز به آن اقدام نمود. بـا سـپاس و شـكر    يحات الزم را به آن ضميمه كنتوض
خداوند اجرش را به خير دهد، و بار ديگر نه براي آخرين بـار خـدا را بـراي ايـن     

گويم و از درگاهش مسألت دارم كه  هايش را شكر مي توفيق سپاسگزارم و نعمت

                                           
 هاي مختلف نيز موجـب تشـويق بـه    اظهار اميدواري مؤلف نسبت به ترجمه كتاب به ز بان -)1(

اين كار شد تا كساني كه با زبان فارسي آشنايي دارند، از عالقه مؤلـف نسـبت بـه هـدايت     
  عموم و حتي غير مسلمانان اطالع يابند. مترجم



   

  
    

  

 

        ﴾20﴿   پيشگفتار مؤلف

كـه چيزهـاي    –هـال  سلمان نونفرمايد و به پسران جوان نو رسيده و دختران مقبول 
نفـع و   –راهشان خارها رويانيـده انـد    آور دورشان را گرفته و سر ارزش و زيان بي

  بهره برساند!
  فرمايد. و خداوند هركس را كه بخواهد به راه راست هدايت مي

   يك هزار و سيصد و نود و هفت هجري قمري. هپانزده ذي القعد
  ميالدي. 1977اكتوبر  29برابر: 

  بوالحسن علي الحسني الندويأ

  الشيخ علم اهللا ةدار

  بريلي



  و پيش از آنزمان جاهليت 

  ز پيامبر خدا حضرت عيسي پسر مريم، عليهما السالمپس ا

گيـر   تاريكي جهـان  ابرمدت زيادي گذشت؛ و � از پيامبري حضرت عيسي
در زمـان خـود همـراه     †شد و نور دانش پنهان و صداهائي كه انبيـا و پيـامبران  

يادهـاي نـاداني و   تـرويج داده بودنـد، در ميـان فر   يكتاپرستي پاك و دين خـالص  
ناپديد گشـت؛ و   :اي و دجاالن برآورده بودند كنندگان حرفه گمراهي كه تحريف

كه از جاهاي بلندي به پا كـرده   –شان  و پيروان †هائي كه انبيا و پيامبران چراغ
  خاموش شد. –كرد  سو مي و گاه گاه سو

  ديان گذشتها

گويـان و   له: مسـيحيت بـزرگ بازيچـه دسـت يـاوه     جماديان بزرگ گذشته از 
كننـدگان و منافقـان گرديـد، تـا جـائي كـه        اي و بازيچـه تحريـف   بازيگران حرفـه 

حقيقــت و روح و شــكل خــود را از دســت داده كــه اگــر يــاران اول آن اديــان و  
بيگمـان آن اديـان را انكـار     )برگزيـده شـوند  (زنـده شـوند،    †پيامبران مرسلش
  شناخت.كرده، نخواهند 

و تقليـدهاي   هاي بيروح دينـي (!)  اي از راه كه مجموعه :ن چنان شدندو يهوديا
رنگ را گرفتند، و عالوه بر اين يهوديت ديني مـوروثي شـد كـه     كوركورانه و بي

ها هيچ خير  ها هيچ پيامي و براي انسان براي عالم بشريت هيچ رسالتي و براي ملت
  و بركتي در آن نيست و ندارد.

كننـدگان و تأويـل و    ان آغاز زمان خود به تحريـف افـراط  سيحيت: در هماما م
) مبتال گرديـد. و در زيـر ايـن مجموعـه تحريفـات و      !روحاني ان(پدر انتعبير نادان

 ردفن شد، و در پشت اين ابرهاي تاريك نـو  �تأويالت باطل تعاليم ساده مسيح
  .ار پوشيده ماندستي و اخالص و صداقت بندگي پروردگيكتاپر

پرسـتي را اختيـار نمودنـد و بـراي آن كـرنش       رست): آتشپ اما مجوس (آتش
هاي نفساني  وسو در خارج معابد آزاد و دنبال ه نموده و بناها و معابد به پا كردند

نصـيبي از اعمـال و    ي كـه هـيچ ديـن و هـيچ    بودند، در بين مجوس و در بين كسان
  اخالق ندارند تفاوتي نيست.
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ا ظهور بودا انتشار است (باطل) كه در هندو آسياي وسطي بو اما بودايي: ديني 
كه بناهـا و  » بودا«و خود  شد؛ پرستي بر چيده مي كرد، بت مي جا نفوذيافت و به هر

دادند، به  كردند و آرايش مي ها از او درست مي ساختند و مجسمه معابد برايش مي
  ها نشست. جاي آن بت

ز نظـر فراوانـي خـدايان و الهـه كـه بـه       اما برهمايي: ديـن اصـلي هنـد بـود، و ا    
رسيد امتياز خاصـي داشـت، و تفـاوت و امتيـازات را در بـين طبقـات        ها مي ميليون

  داد. مختلف مردم و اين انسان و آن انسان قرار مي
ارزش گرفتار شـدند   پرستي پست و بي اما عرب: قوم عرب در اين اواخر به بت

پرسـت (بـه آن پايـه رسـيده باشـد) و در       تنظير بود، مگر در هند برهمايي ب كه بي
و غير از  كردند؛ روي مي سيار افراط و زيادهب –شريك قراردادن براي خداي يكتا 

هـا در   راهـه  نمودند و ملت را به انـواع بـي   خداي واحد خدايان ديگري را قبول مي
 دادند، و در هر ناحيـه و در ميـان هـر قبيلـه و     ها دخالت مي پرستي و عبادت بت بت

و در  اي داشـت،  اي بت جداگانه و هر شهر بت مخصوصي بود. بلكه هرخانهطايفه 
براي عبادت يكتاپرسـتان بنـا    �اي كه حضرت ابراهيم  خانه – )كعبه(خانه خدا 
) 360و جاهاي بلنـد آن سيصـد و شصـت (    )ها طاق(و در وسط ديوار  –نهاده بود 

  بت نصب كرده بودند.

  العرب ةجزير

خواري عـادت داشـتند،    و مشروب سيار بد بود، به قماربازياخالق قوم عرب ب
شـان تـا حـدي بـود كـه: دختـران خـود را زنـده بـه گـور            رحمـي  دلي و بي سخت

شـان چپـاول و غـارتگري و راهزنـي رواج داشـت و مقـام و        كردند، و در ميـان  مي
گرفتند، و زن را مانند كاال و حيوانات دسـت بـه دسـت     شخصيت زن را ناديده مي

كردند، و حتي بعضي از ايشان فرزندان خود را از تـرس نفقـه و روزي و    قل ميمنت
  كشتند. كمبود لوازم زندگي مي

شد كه حوادث نـاگواري   شان ريخته مي و خون خوردند در جنگ شكست مي
كشـيد و در ايـن ميـان هـزاران نفـر       به دنبال داشت، جنگ تا چهل سال طـول مـي  

  شدند. كشته مي
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  دريا فساد و تباهي روي داد). درو »خشكي«در زمين (
به راه خودكشي و  �خالصه: عالم بشريت در زمان بعثت حضرت محمد 

رفت و مردم نيز در اين زمان خالق خود را فراموش كرده و حتي نفس  ار ميانتح
و بد را  درت تشخيص در بين خير و شر و نيكخود و راه خود را از ياد برده و ق

ا در آن سرزمين پهناور يكي نبود كه به ديانتش ارج نهد از دست داده بودند. و بس
ه ج ادت كند، و برايش شريك قايل نشود.و ارزش دهد و پروردگارش را عب

�t�yγsß ßŠ$|¡x ﴿ راست و درست فرموده است خداي بزرگ: ø9 $# ’ Îû Îh� y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9 $#uρ $yϑ Î/ 

ôM t6|¡x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Νßγs)ƒÉ‹ ã‹ Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# (#θè= ÏΗ xå öΝßγ‾= yès9 tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊆⊇∪﴾   

تباه و پريشاني در خشكي و دريا روي داد، به سبب كارهائي كه مردم « .)41(روم: 
باشد كه  شان را به ايشان بچشاند؛كيفر بعضي از كار اي دادند، تا خدا هم انجام مي

  .)1(»به درگاه خدا باز گردند

                                           

)1(- ﴿t� yγ sß ßŠ$|¡x� ø9$# ’Îû Îh�y9 ø9$# Ì�óst7 ø9$#uρ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# Ν ßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ “Ï%©! $# (#θ è= ÏΗ xå 

öΝ ßγ ‾= yè s9 tβθ ãèÅ_ö� tƒ ∩⊆⊇∪﴾  41(سورة روم، آيه.(  



  زيده شده؟العرب برگ ةدر جزير �چرا حضرت محمد 

نـد و آن را تـا   يـار كـرد، تـا دعـوت اسـالم را بپذير     خداوند ملت عـرب را اخت 
صـاف و سـاده بـود و    هايشـان   دورترين نقطه جهان تبليـغ كننـد، زيـرا صـحيفه دل    

هايشـان نقـش    بـردنش سـخت باشـد، در روي دل    ردن و از بينكچيزهائي كه محو
به علت داشـتن معلومـات و    خالف مردم فارس و روم و اهل هند كه نبسته بود، بر

ورزيدنـد و صـفاي    مـي  آدابي كه از شهرهاي بزرگ دريافت نموده بودنـد، تكبـر  
  درون نداشتند.

اي كـه دسـت نـاداني و صحرانشـيني ترسـيم       اما قوم عرب: به جز خطوط ساده
و خيلي ساده و آسـان  شان چيز ديگري وجود نداشت  كرده بود، روي صحيفه دل

  اي جاي آن ترسيم را بگيرد. شد تا نگارهاي تازه شسته مي آن خطوط پاك 
دند در نظرشان سـخت  يهمف قوم عرب بر فطرت اسالم بودند، وقتي حق را نمي

شان برداشته شد حـق   جنگيدند. و وقتي پرده از روي چشم و با آن مي داد جلوه مي
ي و از آن حمايت كردند و به راه حق ميل نمودند و براي پايدار را دوست داشتند

دار و پـاك و   كار و امانـت  در زندگي خود ياران درست )مدين اسال(اين حقيقت 
  شجيع و صادقي شدند.

العرب و در شهر مكه واقع است كه: به فرمان خدا  ةدر جزير )خانة خدا(كعبه 
آن را بنا نهادند، تا در  »عليهما السالم«ابراهيم و پسرش حضرت اسماعيل  حضرت

و  غستش شود، و تـا ايـن كـه بـراي هميشـه مركـز تبليـ       آن جايگاه خداي واحد پر
  مصدر دعوت به سوي توحيد باشد.

كردن مردم بنا شد، همـان خانـه خـدا در    اي كه براي عبادت  راستي اول خانهب«
  .)1(»بر داردركت و هدايت مردمان را درمكه است كه ب

                                           

)1(- ﴿¨βÎ) tΑ̈ρr& ;MøŠt/ yì ÅÊãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Ï%©#s9 sπ©3t6 Î/ %Z. u‘$t7ãΒ “ Y‰èδuρ tÏϑn=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪﴾  96(سورة آل عمران، آية.(  
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  پيش از بعثت

  شهر مكه و مردم قريش

اي محدود در بين  كرد، مكه در درهمكه عزيمت به سوي  �حضرت ابراهيم
داشـت، در   آب و آذوقة زندگي انسـاني و... قـرار   هاي خشك و سوزان و بي كوه

همراهش  �و پسر نوزادش اسماعيل  »عليها السالم«اين مسافرت همسرش هاجر 
كـه  فـرار كردنـد و اين   –كه در جهان اوج گرفته بود  –پرستي  بودند، از دست بت

راي عبـادت و يكتاپرسـتي تأسـيس كنـد كـه فقـط بـراي        عالقه داشـت مركـزي بـ   
پرستش ذات حق باشد و مردم را بـه آنجـا دعـوت كنـد و آنجـا نيـز محـل نـور و         

  گاه مردم شود. هدايت و پناه
خداوند اين عمل را قبول كرد و به آنجـا خيـر و بركـت عطـا فرمـود و آب را      

ر در ايـن مكـان   مـادر و پسـ   :براي اين خانواده مبارك و كوچك تشكيل شـده از 
  خشك فراهم نمود.

حاصـل و دور   را در آن جاي خشك و بـي  †هاجر و اسماعيل ،�ابراهيم
خداونـد آبـش را بركـت دهـد،     » زم زم«از مردم به جا گذاشت و مردم از چشـمة  

  برند. مند شده به دورترين نقطه جهان مي دائماً بهره
و را قربـاني  به فرمـان خـدا خواسـت ا    �بزرگ شد و ابراهيم  �اسماعيل 

  كند.
محبت و دوستي خـدا را بـر محبـت و     :كوشيد جواني بود كه مي �اسماعيل

 ،و در صدد بود كه رؤيـاي پـدر را تحقـق بخشـد     ،دوستي نفس خود ترجيح دهد
و بــه آن راضــي بــود، امــا  مقابــل ايــن فرمــان كــامالً تســليم شــددر  �اســماعيل

ا كــرد، تــا ايــن كــه قــوچ بزرگــي را فــد �پروردگــار توانــا بــه جــاي اســماعيل
در راه دعوت خلق به سوي حق پشتيبان پدر باشـد، و تـا ايـن كـه از      �اسماعيل

  انتخاب گردد. �نسلش آخرين پيامبر و برترين فرستادگان
در بناي خانه خدا شركت كردند  �به مكه برگشت و با اسماعيل �ابراهيم

ه و مبارك گردانـد و  كه خداوند اين بيت را از ايشان پذيرفت :شان اين بود و دعاي
بر دين اسالم زندگي كنند، و بر دين اسالم بميرنـد و راه ديـن بعـد از ايشـان قطـع      



   

  
    

  

 

        ﴾26﴿   ����مبر اسالم زندگاني پيا

كــه دعــوت جــدش  و آن كــه خداونــد از نســل ايشــان پيــامبري برگزينــد ،نشــود
تكميـل   ،شـروع كـرده بـود    �غاز و آنچه را كه ابـراهيم را مجدداً آ �ابراهيم
  نمايد.

ديوارهــاي خانــه خــدا را برافراشــتند، در  إزمــاني كــه ابــراهيم و اســماعيل
خدمت حق عرض نمودند: پروردگارا! اين خـدمت را از مـا قبـول بفرمـا، براسـتي      

  داري. ها خبر كني و از نهاني تويي كه دعا را اجابت مي
پروردگارا! ما را تسليم دستور خود گردان و فرزندان ما را نيـز تسـليم رضـاي    «

را به ما بنما، و توبه ما را قبول كن كه تنها تـويي  خود بدار و راه پرستش و طاعت 
بخشنده و مهربان. پروردگارا! از ميان فرزنـدان مـا رسـولي برگـزين كـه بـر مـردم        

شـان را از   را تالوت كند و به آنان علم كتاب و حكمت بيـاموزد و درون و آيات ت
  .)1(»براستي تويي كه در تمام عالم قدرت و علم كامل داري ؛ناداني پاك ساز

هـا و فرزنـدان    خـانواده  را بـراي اوالدشـان مبـارك گردانيـد،     خداوند اين امـر 
 اسـت و در ميـان فرزنـدانش    �زياد شدند، عدنان از نوادگان اسماعيل » عدنان«

قصـي پسـر   « ،»عـدنان «(فهر پسر مالك) بسيار فصيح و برجسته بود، از فرزنـدان او  
خصــيتي مــورد احتــرام و كــه حــاكم و سرپرســت خانــه خــدا و مكــه و ش »كــالب

 ،م زمانوكعبه، كليد بيت، آب چاه زم زم و خوراك مرس داري بزرگوار بود، پرده
كردند و پرچمداري  شدند و مشورت مي كه در آن جمع مي)ئيشورا(مجلس ندوه 

شـرف و آبـروي مكـه را حمايـت و      »كـالً «در موقع جنـگ را در اختيـار داشـت.    
  كرد. نگهداري مي

و شرف خاصي بود، و هاشـم  مناف داراي ذكاوت او نيز عبد در ميان فرزندان 
دادن  ترين مردم قـوم خـود بـود كـه خـوراك     نيز بزرگترين پسر عبد مناف و بزرگ

                                           

)1(- ﴿øŒÎ)uρ ßìsù ö� tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) y‰ Ïã#uθ s) ø9$# z ÏΒ ÏM ø� t7 ø9$# ã≅Š Ïè≈ yϑó™ Î)uρ $uΖ−/u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# 

∩⊇⊄∠∪ $uΖ−/u‘ $uΖù= yè ô_$#uρ È÷ yϑÎ= ó¡ãΒ y7 s9  ÏΒ uρ !$uΖÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ̈Β é& ZπyϑÎ= ó¡•Β y7 ©9 $tΡ Í‘ r& uρ $oΨ s3 Å™$uΖtΒ ó=è? uρ !$oΨ ø‹ n= tã ( y7 ¨Ρ Î) 

|MΡ r& Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm§�9$# ∩⊇⊄∇∪ $uΖ−/u‘ ô]yè ö/ $#uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷Gtƒ öΝ Íκ ö�n= tæ y7 ÏG≈ tƒ#u ÞΟ ßγ ßϑÏk= yè ãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9$# 

sπyϑõ3 Ït ø: $#uρ öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3 ysø9$# ∩⊇⊄∪﴾  129 -127(سورة بقره، آية.(  
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 )1(المطلبدر دسـت داشـت. عبـد   دادن به زايران خانه خدا را  داري) و آب (مهمان
منـاف امـر   از عمـويش (المطلـب) پسـر عبـد      است كه بعداً �حضرت رسول  جد
المطلب در ميـان  دار شـد. عبـد   را عهـده  )يـة رفـاده و سـقا  (دادن  انداري و آبمهم

اش به مقامي بس بزرگ رسيد كه هيچ كدام از پدرانش به آن مقام نرسـيده   طايفه
  داشتند. بودند و قومش او را زياد دوست مي

نام نهادند كه اين اسم بر ساير اسماء غالـب  » قريش«فرزندان فهر پسر مالك را 
مشهور شد، تمام عرب » قريش«بقيه فراموش شدند. در نتيجه: اين قبيله به گشت و 

به بزرگي و شخصيت قـريش از حيـث بزرگـي فصـاحت بيـان و زبـان و روانـي و        
و اين مثل معروفـي شـده    ،روشني گفتار و مكارم اخالق و شجاعت گواهي دادند

  بود كه هيچ چون و چرايي نداشت.

  ان قريشپرستي در مكه و در مي ظهور بت

و متوسـل بـه    �و دين جدشان اسماعيل �قريش بر سر دين ابراهيم خليل
سـر بـرآورد و   » يعمرو پسر لح«ي ماندند، تا اين كه عقيدة توحيد و خداپرستي باق

را تغيير داد و بت را جايگزين نمود و در ميان حيوانات تعظـيم   �دين اسماعيل 
ي را نذر خدايان كننـد، بايـد بـراي    و تسييب و تحريم ابداع كرد. (يعني: هر حيوان

هميشه آزاد باشد). در صورتي كه چنين چيزي از طرف خدا جايز نبود و شـريعت  
  آن را بيان نكرده بود. �حنيف ابراهيم 

هـا را پرسـتش    اش را ديد كه بـت  ي از مكه به شام رفت، خانوادهعمرو پسر لح
را به مكه حمـل و در آنجـا    ها كنند. او نيز مبتال شد، آن وقت قسمتي از آن بت مي

ها را عبادت كنند و احترام بگيرنـد. و در   كه آن :نصب كرد، و به مردم دستور داد
هـائي كـه    هاي حرم (كعبه) كم كم پيش رفتند. سـنگ  بزرگداشت و تعظيم سنگ

بـت از يـاد آن بـا خـود     هنگام كوچ از مكه بعنوان احترام حرم و نگهداري و مواظ

                                           
عبد المطلب شيبه نام داشت، وقتي كه مطلب عمـويش بـرادر هاشـم او را كـه نـزد سـلمي        -)1(

ش بود از مدينه به مكه برد، مردم پنداشتند كه شيبه برده اسـت. هرچنـد مطلـب اشـتباه     مادر
مردم را رد كرد، اما مردم به آن توجه نكردند، و او را عبد المطلب خواندند، در نتيجـه نـام   

  اصلي او فراموش شد.
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دانسـتند و در نظرشـان جالـب     كه هر سنگي را كـه زيبـا مـي    داشتند، تا جائي ميبر
  كردند. توجه بود، پرستش مي

  »عام الفيل«واقعه مشهور 

تـري بـود و در   داد كه دليل بر ظهـور حادثـه بزرگ   حادثه بزرگي در مكه روي
اينجا خداوند بزرگ به عرب اراده خير و نيكي نمود، آن حادثه براي كعبه ارزشي 

  هاي دنيا آن ارزش را ندارند. است كه ساير خانه
نجاشي (پادشـاه حبشـه) در    نماينده» آبرهة األشرم«است كه: » عام الفيل«اخبار 

 كنيسة محل عبادت بزرگي درست كـرد، و آن را قلـيس نـام نهـاد و     )يمن(صنعاء 
گاه مردم نباشد، و  انتقال دهد تا ديگر پناهجا خواست كه مراسم حج عرب را به آن

كنيسـة خـود ايـن     هو خواسـت كـ   هاي دور به طرف آنجا نبندند؛ ز راهسفر را ابار 
  موقعيت را داشته باشد.

ــر عــرب گــران آمــد   ــز ب ــان ني ــرام و   ،ايــن جري ــي كــه از عشــق و احت آن عرب
يافته بودند، و هيچ خانه و هـيچ چيـزي را   بزرگداشت كعبه شير نوشيده و پرورش 

ن جريـان آنـان را بـه خـود مشـغول      ديدند. اي يافتند و نمي معادل و جانشين آن نمي
نمود، و در اين مورد به بحث و گفتگو نشسـتند. در ايـن هنگـام يـك نفـر كنـاني       
 :خارج شد و در داخل كنيسه نجاست كرد، ابرهه عصباني شد و سوگند يـاد كـرد  

  كند. رود و آن را ويران مي مي )خانه خدا(كه حتماً به كعبه 
به همراه خود چندين فيل جنگي بـرد.   ابرهه به سوي خانه خدا حركت كرد، و

كردند، مردم عرب مانند برق دور ابرهـه را   عرب اين خبر را به همديگر بازگو مي
گرفتند و بزرگي و عظمت بيت را براي او تعريف كرده و تـذكر دادنـد و او را از   

ين كـار بـاز دارنـد و از    او را از ا :عاقبت كار هشدار نمودند و حتي تصميم داشتند
ند كـار را  كه در برابر ابرهه و سپاهش توان ندار :آيند، و چون ديدندجنگ در در

و ايشان اطمينان داشتند كه اين بيـت پروردگـاري دارد    به خداوند موكول كردند؛
  دارد. و آن را از تطاول و دستيازي دشمن نگاه مي

و  �المطلب جـد رسـول   ضيه است كه در بين بـزرگ قـريش عبـد   گواه اين ق
) شـتر  200كه دويسـت ( جواب روي داد: ابرهه در سر راهش به م ز سؤال وابرهه ا
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المطلب اجازه خواست كه نزد او بـرود. ابرهـه   از اموال عبدالمطلب را گرفت، عبد
الي تخــت پــايين آمــد و در كنــار اجــازه داد و از او احتــرام گرفــت، ابرهــه از بــا

  اش سؤال كرد. المطلب نشست، و از نياز و خواستهعبد
، به المطلب گفت: حاجت من اين است كه: آن دويست شتر مال من استعبد

المطلب آن را گفت: شترهايش را پس داد و او را سبك من باز گردانيد. وقتي عبد
اي  در نظر آمد، و گفت: آيا شما براي دويست شترت با من صحبت كرده و خانـه 

ه مـن قصـد   در حـالي كـ   كنـي؛  شما و پـدران شـما اسـت، رهـا مـي     كه مال و دين 
  در اين مورد صحبتي نداري؟! ،كردن را دارم ويران

المطلب در جواب گفت: براستي من فقط صاحب شتران خود هستم و اين عبد
  دارد. كردنش باز مي وردگاري دارد كه شما را از ويرانپر و بيت صاحب

  ابرهه گفت: آن چيست كه از من جلوگيري كند؟
  .)1(خدامطلب گفت: اين شما و آن خانه العبد

ها پناه بردند، و  ها و به دره حشيانه آنان به باالي كوهمردم قريش از بيم هجوم و
سر كسي كه نسبت به حـرمش جسـارت كنـد، چـه      كه خداي تنها بر :منتظر بودند

خواهد آورد؟ و عبدالمطلب با چند نفـر از قـريش برخاسـتند و حلقـه در كعبـه را      
طلبيدند كـه ابرهـه و سـپاهش را نـابود      يمحكم گرفتند و از درگاه پروردگار يار

  كند.

                                           
  رود:عبدالمطلب در اين مورد دو بيت زير را در حالي كه قفل كعبه را گرفته بود س -)1(

ــا رب ا«   هلــم ســواك رجــوال أي
ــا  ــهم محاك ــامنع من ــا رب! ف   ي

ــا إ ــن عاداك ــت م ــدو البي   ن ع
 امــنعهن خيربـــوا قراكـــاإ م«  

  

  يعني:                                  

  خـــدايا! جـــز بـــه تـــو رجـــا نـــداريم«
  عـــدو از تـــو و كعبـــه، كينـــه دارد.   
ــت   ــاز دارش از حمايـــ ــدايا! بـــ   خـــ

  »رداز ايــن تخريــب كــه انــدر ســينه دا 
  (س)
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كردن كعبه نمود؛ و فيـل   به مكه و ويران خود را آماده واردشدن –نيز  –ه هابر
بـود. فيـل در   » حمـود فيـل م «حاضر كرد. آن فيلي كه اسـمش   –نيز  –جنگيش را 

بلنـد   –اصـالً   –زدنـد   و هرچنـد او را مـي   ،مسير مكـه خـود را بـه زمـين چسـپانيد     
  فوراً، بلند شد و دويد. ! عاقبت، او را به طرف يمن چرخاندند.شد نمي

اي  كـه هـر پرنـده    :در اين هنگام بود كه خداي تعالي از دريا پرندگاني فرستاد
اهـل  شـد.   زدند، كشته مـي  چند سنگ ريزه با خود همراه داشت، و به هركسي مي

د دوباره برگشـتند  و از همان راهي كه قبالً آمده بودن درنگ فرار كردند، حبشه بي
شــد، و تــن  اي از آنــان تلــف مــي و از مكــه خــارج شــدند، امــا در هــر مســير عــده

در راه انگشـتانش  «ماند. ابرهه نيز از ترس پا به فرار گذاشت.  شان بر جا مي جان بي
  در آنجا به بدترين حالت مرد. رسيد،» تا به شهر صنعاء :گري افتاديكي بعد از دي

افتنـد) و  دين خدا و بندگان مؤمن به خـدا در اني كه با (اين است، سزاي بدكار
آيا نديدي كه خداي تو به «فرمايد:  رآن آن را روشن بيان مياين همان است كه ق

كردن  اصحاب فيل (ابرهه و لشكرش) چه كرد؟ آيا حيله و تدبير را كه براي ويران
را » ابابيل«ان ؟! و براي هالك آنان پرندگانديشيده بودند، نقش بر آب نكرد كعبه

كرد، و آنان را  باران مي (دوزخي) سنگ» سجيل«هاي  فرستاد، آن سپاه را به سنگ
  .)1(»مانند كاه سرگين شده گردانيد

هل حبشه را از مكه راند، و با چنان وضعي آنان را نـابود  اتوانا  روقتي پروردگا
دا هسـتند،  و گفتند: قريش اهل و بيت خ مردم عرب قريش را احترام گرفتند كرد،

  و خدا به جاي ايشان جنگيد، و خدا براي آنان در مقابل دشمن كافي است.
آن رويداد نيز شايسته احترام مردم عرب اين رويداد را گرامي داشتند و حقيقتاً 

بود، نسبت تولد را » عام الفيل«بود، و آن را تاريخ زدند. گفتند: اين حادثه در سال 
  دادند. مثالً: به آن سال مي

                                           

óΟ﴿بسم اهللا الرحمن الرحيم  -)1( s9r& t� s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/u‘ É=≈ ptõ¾r'Î/ È≅‹ Ï� ø9$# ∩⊇∪ óΟ s9r& ö≅ yè øg s† ö/èφy‰ øŠ x. ’Îû 

9≅‹ Î= ôÒ s? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö�n= tã #��ö� sÛ Ÿ≅‹ Î/$t/r& ∩⊂∪ Ν Îγ‹ ÏΒ ö� s? ;ο u‘$y∨Ït ¿2 ÏiΒ 9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪ öΝ ßγ n= yè pg m7 7#óÁ yè x. 

¥Αθ à2ù'̈Β ∩∈∪﴾  5 –1(سورة فيل، آية.(  
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و يا اين جريان چنـد سـال بعـد از واقعـه      به دنيا آمد،» عام الفيل«در سال  فالني
سال،  52است. (يعني  ميالدي مصادف 570ام الفيل با سال روي داد. ع» عام الفيل«

  پيش از هجرت).

  عبداهللا و آمنه

 كـه خواسـت   المطلب رئيس طايفه قريش ده پسر داشت. از جمله: عبـداهللا عبد
ش المطلب آمنه دختر وهب رئيس طايفه بنـي زهـره را بـراي   . عبدبرايش زن بگيرد

ترين زن قريش بود. عبداهللا از حيث نسب و مقام و منزلت بزرگ د كرد. آمنه نيزعق
مدت كمي با آمنه زندگي كرد، سپس فوت نمود. در آن هنگام آمنه بـه حضـرت   

پسرش مرتبـه و  كرد كه  ها مشاهده مي نهاحامله بود. او از روي آثار و نش �رسول 
  منزلت خاصي دارد.



  �والدت واال و نسب پاك حضرت محمد 

عـام  «دوازدهم ماه ربيع االول در سـال مشـهور بـه     ،شنبهدر روز دو �حضرت 
روز آن  ،دنيـا را بـه قـدوم خـود منـور نمـود       ،مـيالدي  570مطـابق بـا سـال    » الفيل
  ترين روزي بود كه خورشيد در آن طلوع كرد.مبارك

المطلب، پسـر هاشـم، پسـر عبـد     ، پسر عبداهللا، پسر عبـد »محمد« ش:اسم مبارك
مناف، پسر قصي، پسر كالب، پسر مره، پسر كعب، پسـر لـوي، پسـر غالـب، پسـر      
فهر، پسر مالك، پسر نضر، پسر كنانه، پسر خزيمه، پسر مدركه، پسـر اليـاس، پسـر    

پسـر   ه حضـرت اسـماعيل  عدنان بـ  زار، پسر معد، پسر عدنان، كه نسبمضر، پسر ن
  شود. ختم مي †حضرت ابراهيم 

المطلب فرستاد و بـه او  مادر به دنيا آمد، آمنه پيش عبد از �وقتي كه حضرت
را نگاه كرد و  �المطلب نزد او رفت حضرتعبد ،: نوزاد پسر است)1(مژده داد كه

و  گفت؛ كرد و ثنا مي به آغوش گرفت، و او را به كعبه برد و خداوند را نيايش مي
ازگي داشـت، و از شـنيدن آن   نام نهاد. اين اسم در ميان عرب تـ » محمد«ا بعد او ر
  .كردند ميتعجب 

  صصصصمحمد دوران شيرخوارگي حضرت

ترين فرزندانش بود در صدد برآمد كـه  عبدالمطلب براي نوة يتيمش كه محبوب
  اي برايش بگيرد. دايه ،طبق معمول باديه عربستان

و حليمه نيز از شـهر بيـرون    شد،» حليمه سعديه«دت و بركت نصيب و اين سعا
سـال بـود، و    را شير بدهـد. اتفاقـاً آن سـال خشـك    اي بگيرد و او  رفته بود كه: بچه

اي  را بـه هـر دايـه    صبردنـد. قـبالً حضـرت    مردم در تنگي و سـختي بـه سـر مـي    
اي را شـير   هـا بچـه   دايـه  :كرد، بـراي ايـن كـه    دادند، از گرفتنش خودداري مي مي

                                           
بسـيار غمگـين شـد. مخصوصـاً فـوت او در      » عبـداهللا «عبدالمطلب از فوت بهترين پسـرش   -)1(

غربت بود و براي كسب روزي به تجارت رفته و از سوي ديگر همسـرش حاملـه بـود، امـا     
ش را وقتي كه آمنه به او مژده داد كه: فرزند عبداهللا پسر اسـت. عبـدالمطلب مـرگ فرزنـد    

فراموش كرد و گفت: الحمد اهللا فرزندم زنده است، زيرا بازمانـدة او پسـري اسـت بـه ايـن      
  زيبايي و... مترجم
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رش معـروف باشـد و آنـان نيـز بـدان واسـطه معـروف شـوند، و         كـه پـد   :دادند مي
مادر و پدر بـزرگش كـاري    گفتند: اين بچه پدر ندارد و ممكن نيست از دست مي

  ساخته شود!
حليمه نيز ابتدا چنين گفت: و او را نپذيرفت، سپس مهر و محبـت قلـبش بـه او    

د، قبول كن كه او را ،را در دلش انداخت � متوجه شد، و خداوند محبت حضرت
گرفـت  را دربر  �بنابراين برگشت و حضرت در ضمن حليمه بچه ديگري نيافت.

در دسـت خـود    تا از او حمايت و حضانت كند. او را به طرف بار و بنه خود بـرد، 
ش بـود، جـوري ديگـر بـه نظـر      ا و اثاثـه  باركرد، و آنچه كه در ركت را لمس ميب

  گويا همه چيز عوض شده است. رسيد؛ مي
ير پســتان خــود و در پســتان حيوانــات شــيرده آشــكارا خيــر و بركــت را در شــ

گفتنـد: اي حليمـه! نسـيم بـا بركتـي را گرفتـي        نمود. و همـه بـه او مـي    مشاهده مي
ورزيدنـد، حليمـه دائمـاً از پروردگـار بركـت را طلـب        همقطارانش به او حسد مي

در  صحضـرت  ،كرد. بعد از دو سال در بني سعد حليمه او را از شـير گرفـت   مي
 را پـيش مـادرش بـرد،    �شت. حليمه حضـرت هاي همسال خود نظير ندا ميان بچه

كه پيش وي برود و بعداً او را  ،ضمناً از مادرش تقاضا كرد، گاهي به او اجازه دهد
  برگرداند.

اش را  در بني سعد بود، دو فرشـته پـيش او رفتنـد و سـينه     �زماني كه حضرت
  فراخ كردند.

لـبش  را بيرون آوردند و به دور انداختند. سپس ق ن سياهيتكه خو ،توي قلبش
  .)1(تا كامالً پاك گردد، و دوباره به صورت اول برگرداندند را شستشو دادند

                                           
صـالحيت و اهليـت پيغمبـري را دارد و     �دانست، كـه حضـرت محمـد     خداوند توانا مي -)1(

تواند مسئوليت سنگين رسالت را تحمل كند. و مـردم طبـايع مختلفـي دارنـد و هـركس       مي
بايستي وسعت درون وسعه صدر و صبر و تحمـل زيـادي    �گويد، و رسول خدا ي ميچيز

را چنان وسعت داد: تا توان آن رسالت سـنگين را   �داشته باشد. بنابراين، سينة آن حضرت
  داشته باشد. مترجم
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ش در صحرا و در هواي آزاد و سالم و طبيعـي و  هاي همشير با بچه �حضرت
روان برد، و بـا لغـات و زبـان فصـيح و      ها، گوسفندان را به چرا مي دور از آلودگي

  آشنائي پيدا كرد. :كه به آن اشتهار داشتند ،طايفه بني سعد پسر بكر
ش شييراليف و مألوف مهربان و محبوب بود، و با برادران همبسيار  �حضرت

نـزد مـادر و    داشتند. بعد از اين كه بزرگ شد و رشد كرد، همديگر را دوست مي
  آن پرورش داد.براستي خداوند او را به بهترين وجه  پدر بزرگش برگشت؛

  المطلبوفات آمنه و عبد

لـي اسـت بـين    (مح» ابواء«كه مادرش در  ،در سن شش سالگي بود �حضرت
  المطلب بود.پيش عبد ،مكه و مدينه) فوت كرد، پس از فوت مادر

او را در سـايه ديـوار    ،رو بـود  المطلب نسبت به وي بسيار مهربان و گشـاده عبد
  داد. ينشاند و نوازش م كعبه روي عبايش مي

  سيد پدر بزرگش را نيز از دست داد.وقتي به سن هشت سالگي ر

  »ابو طالب«با عمويش 

بعــد از فــوت عبــدالمطلب بــا عمــويش ابوطالــب زنــدگي  �حضــرت رســول 
  ابوطالب برادر شقيقي (پدر و مادري) عبداهللا بود. كرد، مي

طالـب هميشـه مـالزم    بـه وي توصـيه كـرد، ابو    �باره حضرت المطلب درعبد
  داشت. بود، و از تمام پسرانش او را بيشتر دوست مي صرتحض

  پرورش خدايي

 ها و عادات جاهليت رشد كرد اپاكيدر امان خداي بزرگ دور از ن �حضرت
تــرين  پســنديده ،در ميــان قــوم خــود از: برتــرين آبــرو �و بــزرگ شــد. حضــرت
تـرين  گترين سـخن و بزر  ياء و ادب، راستترين و متين ح مردانگي و رفتار سنگين

كرد، تا جائي كه در  و از گفتار بد و منكرات پرهيز ميداري، برخوردار بود.  امانت
 و در صـدد رفـع   كرد، قب گرديد. از اقوامش ديدن ميمل» امين«ميان همه مردم به 

نواز و بر نيكي و تقـوي يـار و مـددكار بـود. از      مشكالت مردم بود، و بسيار مهمان
  داشت.خورد و قناعت  دسترنج خود مي
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دو طايفـه   )1(بـين  »درگيـري فجـار  « در سن چهارده، پانزده سـالگي بـود،   وقتي
  شاهد قسمتي از جريان بود. ،كه او :قريش و قيس روي داد

كرد و تيرهائي كه به طـرف   در مقابل دشمن از عموهايش دفاع مي �حضرت
و فرسـتاد و بـا ايـن كـار فنـون جنـگ        شد، به طرف دشمنان باز مي آنان پرتاب مي

  .)2(مردي را ياد گرفت سواري و جوان همچنين اسب

  ككككبا خديجه ����ازدواج حضرت

بـا خديجـه    ،) سـالگي رسـيد  25به سن بيسـت و پـنج (   صزماني كه حضرت
كه از زنان بزرگ قريش و برترين آنان از حيث عقل و درايـت  » كخويلد«دختر 

  ازدواج كرد. ،و كرم و رفتار و فراواني مال و ثروت بود
و در حـالي   قبالً فوت كـرده بـود،  » ابوهاله«ام و شوهرش به ن  ك وهخديجه بي
به سن چهل سالگي رسيده   ك بيست و پنج سال داشت، خديجه �  كه حضرت

  بود.

                                           
هاي حرام رخ داد، بـدين نـام خوانـده شـد. سـبب جنـگ        جنگ فجار چون در يكي از ماه -)1(

آورد.  آمد و بـوي خـوش مشـك بـا خـود مـي       اي از حيره به مكه مي كه قافلهفجار اين بود 
مردي از قريش از تيرة بني كنانه نگاهبان قافله را كه از قبيله هوازن بـود خفتـه يافـت، او را    
كشت و بارها را با خود برد. در اين وقت مردم قريش و هوازن در بازار عكاظ جمـع شـده   

هـا رفتنـد؛ ولـي     ان رسيد به شهر برگشتند، هـوازن در پـي آن  بودند. چون اين خبر به قريشي
قريش خود را به حدود حرم رساندند. پس از آن جنگ بين دو قبيله درگرفـت و چنـد بـار    

ها حاضر بوده است. به نقل از تاريخ تحليلـي   در يكي از اين جنگ �تكرار گرديد. محمد 
ه آيـا ايـن جنـگ بـين دو طايفـه      اثر دكتر جعفر شهيدي. در بين مورخان اختالف است، ك

قريش و هوازن بوده است، و يا اين كه در بين دو طايفه قريش و قيس رخ داده است، و يـا  
  دو طايفه كنانه و قيس؟ و اهللا اعلم. 

آورد: كـه   پروردگار حكيم مسائل و امتحانات سخت و سهلي براي بندگان خود پيش مـي  -)2(
، امـا بعـدها   »مگـر بـراي اهـل بصـيرت    «شـود   حكمت آن در آن زمان بخـوبي روشـن نمـي   

برند. يك يك پيشامدها و مسـائلي كـه پـيش از     اي از آن حوادث پي مي آيندگان به گوشه
و در طول حيات براي او و اطرافيانش و تمام شـبه جزيـره و عـالم آن روز     �تولد حضرت

ت الهـي  اي مرتبط و حساب شده و دقيق بود، كه خـالي از حكمـ   پيش آمد، همگي زنجيره
  نبوده است. و...
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اش را بگرداننـد،   كه سرمايه :داد زني تاجر بود، به مرداني اجاره مي كخديجه
داد.  رار ميبود، ق و سودي در قبال راس المال (ثروت و سرمايه) كه در دست افراد

همراه كاروان تجـارت   �پيشه بودند. هنگامي كه حضرتمردم قريش قومي تاجر
شايسـته و  كـاري و كـرم و اخـالق     اسـتي و درسـت  رفـت، ر  به شام مي كخديجه

و شخصـيت او را در   بزرگـي  خبر دادند و همچنـين  كاندرزهاي او را به خديجه
  برايش تعريف كردند. ،آن سفر

بودنـد، امـا او    كزدواج با خديجـه ز بزرگان قريش خواستار ااگرچه بسياري ا
  تقاضاي ازدواج نمود. �خواست آنان را رد كرده، از حضرتدر

 �او را بـراي حضـرت   �حمـزه   ،هم تقاضاي او را قبـول نمـود   � حضرت
و بدين صـورت ازدواج   خواستگاري نمود و ابوطالب مراسم عقد را برگزار كرد؛

  .)1(وقوع پذيرفت
بـه جـز ابـراهيم از     ،بـود، و تمـام فرزنـدان او    �اولين زن حضرت كخديجه 

  متولد شدند. –  عليهم اجمعينسالم اهللا – خديجه

                                           
مندان آن روزگار به مراتب بيشتر  داران و ثروت جاي بسي تعجب و شگفتي است كه: پول -)1(

كشـان بـا چشـم حقـارت نگـاه       داران دنياي امروز نسـبت بـه كـارگران و زحمـت     از سرمايه
كه ثروت زيادي دارد و در سن چهل سـالگي اسـت، پيشـنهاد و     ككردند. اما خديجه  مي
كنـد و فقـط    نمايد، كه بـه وسـيله سـرمايه او كسـب روزي مـي      ضاي ازدواج با كسي ميتقا

آن زن با شخصيت و احترام قـريش   كاخالق و رفتار آن شخص است، كه در دل خديجه
  گيرد. مترجم جاي مي



  اي بزرگ دفع فتنه بناي كعبه وداستان 

سي و پنج ساله بود، قريش براي بناي كعبه و ترميم آن  صزماني كه حضرت
در ايـن كـار سـنگ را    كه آن را سـقف بزننـد. و بايـد     :اجتماع كردند و خواستند

 ادو بلنـدي انسـاني ارتفـاع پيـ     تا به اندازه قامـت  ،بدون مصرف گل رويهم بچينند
  و براي اين مقصد هم بايد آن را به هم بزنند و از نو بسازند. كند،

 – االسود در آنجا نصـب شـده  محلي كه حجر - ناي كعبه به محل ركنوقتي ب
كـه آن   ،خواسـت  اي مـي  ر طايفـه درگيري پيدا شد، و هـ  نصب حجر بر سر رسيد،

تـا   بزرگي را نصيب خود گرداند و حجراالسود را در محلش نصب كند، شرف و
به جنگ  ،تر از اين در دوره جاهليت كار به جنگ كشيد... و حتي در مسائل ساده

  .پرداختند و نزاع مي
و  كاسه پر از خوني را آوردند» بنو عبدالدار«قبيله  در نتيجه آماده جنگ شدند،

كه  :شان را به خون آغشته كردند و دستتا آخرين نفس پيمان بستند » عدي بنو«با 
اين نيز نشانه مرگ و بدبختي بود. ولي قريش مدتي تأخير نمودند. سپس به اتفـاق  

شـان   كه هركس پيش از ديگران وارد مسـجد شـود، در بـين    :قرار بر اين گذاشتند
  حكميت و قضاوت كند.

 مـا  :گفتند ،تي او را ديدندبود. وق �مسجد شد، حضرتسي كه داخل اولين ك
  است.» �محمد«اين  راضي هستيم،» امين«به حكميت اين 

پارچـه چهارگوشـي را طلـب كـرد و خـود شخصـاً        ،با حسن تدبير �حضرت
اي  ها گوشه يك از قبيلهسپس فرمود: هر ،سنگ را برداشت و توي پارچه گذاشت

بلند كنند. ايشـان چنـين كردنـد و سـنگ را در     از پارچه را بگيرند و همگي آن را 
و  ،نيـز بـا دسـت خـود آن را نصـب كـرد       �مقابل جاي خود قرار دادند. حضرت

فتنه جنگ را از قريش  ،نظير كار ادامه يافت. با اين روش حكيمانه و بي سپس بقيه 
  دفع نمود.

  حلف الفضول

 تـرين ت، آن مجلـس بزرگ حضـور داشـ  » حلف الفضول«در جلسه  �حضرت 
قسـم عـرب   تـرين   شنيده و مورد تأييد و اعتبار و شـريف  �قسمي است كه: پيامبر
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همـراه كـاال و   » زبيـد «بود. سبب اين حلف الفضول، اين بود كه: مـردي از طايفـه   
ا از او خريد، كاال ر –يكي از بزرگان قريش » عاص پسر وائل«متاعي به مكه آمد. 

يش كمك و ياري خواست، بزرگان مرد زبيدي از بزرگان قر قيمتش را نداد.ولي 
مـرد زبيـدي بـه اهـل      خودداري كردند و او را راندند. ،اصقريش به خاطر مقام ع

مردان كمـك خواسـت. در ميـان مـردان بـا مـروت و        مكه پناه برد و از تمام جوان
جمع شـدند.  » عبداهللا پسر جدعان«مرد، غيرت و مردانگي جوشيد و در خانه  جوان

  -كـه   ،ان پذيرائي نمود، و پيمان بسـتند و خـدا را شـاهد گرفتنـد    عبداهللا نيز از ايش
عموماً يكي باشند و همراه مظلوم عليه ظالم متحد گردند، تا حقش را بگيرند و بـه  

  او بازگردانند.
مـردان   ي آن جواننام نهادند، و گفتند: براست» حلف الفضول«عرب اين قسم را 

  ارزش وارد شده اند.در امر مهم و با
نزد عاص پسر وائل رفتند و كاال را از او باز ستاندند و به زبيـدي دادنـد.    سپس

از آن قسم خوشحال شد و لذت برد، و به آن تمايل داشـت تـا    �حضرت رسول 
اهللا پسـر جـدعان شـاهد    فرمـود: براسـتي در خانـه عبـد     جائي كه بعـد از بعثـت مـي   

يـاد   پذيرم، سوگند كه اگر در اسالم به آن دعوت شوم، آن را مي ،سوگندي بودم
كه ستمكاري بر  ،كه مال غصب شده را به صاحبش بازگردانند و نگذارند :كردند

  اي چيره شود. ستمديده
امي و درس نخوانده بار  �كه حضرت ،گار استو از حكمت و تربيت پرورد

تـا از تهمـت دشـمنان و گمـان      : سواد خواندن و نوشتن نداشـت)، آمده بود (يعني
و تو اي محمد! «كند كه:  اي مي ناسبت قرآن اشارهباشد. به اين م ها دورتر بدغربي

و منكـران  گويـان   مبـادا يـاوه   ،اي بخواني و خطي را بنويسي از قبل نتوانستي نوشته
سـواد) ملقـب كـرده     (بـي » امي«و باز قرآن او را  .)1(»قرآن در نبوت تو شك كنند
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كنند و در تـورات   يروي ميكساني كه از رسول و پيامبر امي پ«گويد:  است، و مي
  .)1(»يابند اني و اوضاعش را نوشته ميو انجيلي كه در دست آنان است، نام و نش

  در آستانه بعثت

  مژده صبح و طلوع سعادت و خوشبختي

گذشت، و مـژده صـبح و طلـوع سـعادت      �سال از عمر حضرت رسول چهل
ر وقت تـاريكي  كه ه ،نمايان شد، و وقت بعثت نزديك گرديد. از سنن الهي است

  رسد. مژده سعادت و رهايي مي ،شدت يابد و بدبختي ادامه پيدا كند
مثل اين  ،چه كه ديده بود به اوج خود رسيداز آن  �اضطراب و نگراني پيامبر

وت پيش او بسيار دوسـت  گيري نمايد. خل كه گوشه ،كند كه كسي او را وادار مي
گيـري نبـود. لـذا از     وت و گوشـه تر از خلـ داشتني بود، و هيچ چيزي برايش محبوب

هـاي مكـه از ديـدش ناپديـد      افتاد تا جـائي كـه خانـه    شد و دور مي مكه خارج مي
رفت. بـه هـر سـنگي و بـه هـر       هاي اطراف مكه مي گاه ها و پناه گشت، و به دره مي

كردنــد).  ســالم مــي �كردنـد، (بــر حضــرت  رســيد، بــر او ســالم مــي درختـي مــي 
كـرد، بـه غيـر از سـنگ و      م جوانب را نگاه مـي وقتي دور و بر و تما صحضرت

  ديد. درخت چيز ديگري نمي
هـاي صـحيحي بـود كـه ماننـد روز       خـواب  :و اولين چيزي كه به او دسـت داد 

  شد. روشن ظاهر مي

  در غار حراء

 جـا كـرد، و چنـدين شـب متـوالي در آن     مـي اغلب اوقات در غار حراء خلـوت  
و طبــق روش و برنامــه حنيــف  داشــت، يمــمانــد و بــراي آن مــدت ذخيــره بر مــي

  خواند. كرد، و دعا مي و فطرت سالم عبادت مي �ابراهيم

                                           

)1(- ﴿tÏ%©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §�9$# ¢É< ¨Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï%©! $# … çµtΡρ ß‰Åg s† $¹/θ çGõ3 tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 

È≅‹ ÅgΥM}$#uρ﴾  157(سورة اعراف، آية.(  



  �مبعث حضرت رسول 

روز موعـود   ،رفت روز بعثت فـرا رسـيد   كه به غار حرا مي ،در يكي از دفعات
(روز بعثت و رسالت) در هفدهم ماه رمضان سال چهل و يك از ميالد با سـعادت  

بـه غـار    �ميالدي بود. جبريـل  610س سال مطابق با ششم اغط �خود حضرت
 �حضرت گفت: من قاري نيستم. �حضرت». نبخوا«رفت و خطاب به او گفت: 

  تا حدي كه بر وجودم فشار آمد. ،گرفت برمرا در �يلگاه جبرآنمي فرمايد:
گفتم: من قاري نيستم. يعني: خواندن  ،سپس مرا رها كرد. دوباره گفت: بخوان

داً رهـايم كـرد و گفـت:    عـ انند اول دربـر گرفـت و فشـار داد ب   باز مرا م ،بلد نيستم
او نيز مرا گرفـت و فشـار داد و    ،باره همان جمله را تكرار كردم، من هم دوبخوان

  رهايم نمود و گفت:
آن كسي كه آفريد. آفريـد انسـان را از خـون بسـته      ،بخوان به نام پروردگارت

  (علق). بخوان و پروردگارت بزرگوارترين است.
چـه كـه انسـان    تن را بـه انسـان يـاد داد، آن   ن پروردگاري كه بواسطه قلم نوشآ
  .)1(دانست ياد داد نمي

و اولـين وحـي قرآنـي    » نبـوت «روز اول از روزهاي  ،عظمتبلي، آن جريان با
  بود.

  »سالم اهللا عليها«در خانه خديجه 

ريـاني آشـنائي   هولناك شد، زيـرا بـه چنـين ج    ،از آن جريان وحي �حضرت
قبـل هـم فاصـله زيـاد پيـدا نمـوده و        †و زمـان پيـامبران   شت و نشنيده بـود، ندا

  دور افتاده بود. †آشنايي عرب با نبوت و پيامبران
هـاي گـردن    در حالي كه رگ ،به خانه برگشت از خود بيم داشت، �حضرت

او مـرتعش و مضـطرب بـود. هنگـامي كـه بـه خانـه         )فرايص(و عضالت زير بغل 
  اي بپيچيد، زيرا از خود بيم دارم. مرا در جامه دو مرتبه گفت: ،رسيد
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جريـان را بـرايش تعريـف كـرد،       �حضـرت  علت را جويـا شـد،   كخديجه
 و مالئكه آشنايي †زن باهوش و بزرگواري بود، با نبوت و پيامبران كخديجه

كـه نصـراني بـود،    » نوفـل ورقـه بـن   «اش  داشت، زيرا به ديدار عمـوزاده  مختصري
بـود. از   خواند و از اهل تورات و انجيل شنيده مقدس را مي هاي تابرفت. و ك مي

چنان كه هر فطـرت پـاك و   آلود شهر مكه تنفر داشت، آن اوضاع ناهنجار و شرك
  هر ذهن سالمي متنفر است.

آشنايي داشت، به  صكه به اخالق حضرت ،ترين كسي بود آگاه كخديجه
پنهـان و آشـكار و سـاير    خاطر اين كه با او عمـري و روزگـاري را گذرانـده و از    

هاي را  خصوصيات او كامالً باخبر بود. و از اخالق و خصوصيات و شمايل او چيز
ر ميـان مـردم و سـيرت و    كه توفيق و تأييد و برگزيده شـدنش د  ،درك كرده بود

براسـتي كسـي كـه چنـين صـفات حميـده و        داد،  اش را نشـان مـي   هروش پسنديد
اي شيطان باكي ندارد، و جن و پري را ياراي ه خصوصياتي داشته باشد، از وسوسه

ــه او نيســت. و   ــانيدن ب ــان رس ــا آن زي ــه از جــن و شــيطان ت ــرس و واهم جــا كــه ت
بـا حكمـت و رأفـت و عطوفـت و سـنن الهـي در عـالم         ،فهميده بود لخديجه

با وثوق و ايمان و قدرت و بينش  )سالم اهللا عليها(هستي منافات دارد. پس خديجه 
كنـد، براسـتي تـو     يرا گمراه نمـ و خداوند ت نه اي محمد! ابدا«د: بيشتر فرمو هرچه

نوايـان را دسـتگيري و    پذيري و بـي  آوري و مشكالت را مي رحم را به جا مي صله
چه را كه حق است، در جاي خـود انجـام   نواز هستي، و آن كني و مهمان مي كمك

  ».دهي مي

  »ورقه بن نوفل«پيش 

كه در اين امر مهم از پسـر عمـوي    ،واب ديدچنين ص )سالم اهللا عليها(خديجه 
، بـه نـزد او رفتنـد    �دانشمندش ورقه پسـر نوفـل كمـك بگيـرد. همـراه حضـرت      

قسـم بـه كسـي    «به ورقه گفت. ورقه جـواب داد:   يده بود،آنچه را د صحضرت
» نـاموس اكبـري  «يـن امتـي و   ه يقـين تـو نبـي ا   بـ  !كه نفـس مـن در دسـت اوسـت    

را و پيش تو نيز آمده است. ولي قومـت تـ   آمد، �) كه پيش موسي �(جبريل
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هر مكه بيرونت كرده با شـما خواهنـد   كنند، و از ش ما را اذيت ميتكذيب كرده ش
  .»جنگيد

 �، حضـرت وقتي كه ورقه گفت: قومت شما را از مكـه بيـرون خواهنـد كـرد    
كه او را  ،اختشن ش مقام و منزلت خود را خوب ميزيرا در نزد قوم تعجب كرد؛

كردند. با تعجب گفت: آيا ايشان مـرا اخـراج    خطاب مي »امين«و  »ادقص«فقط به 
كـدام از پيـامبران گذشـته نيـز كـه ماننـد شـما        كنند؟! ورقه جواب داد: بلي، هر يم

  مردم با آنان دشمني كرده و با ايشان جنگيده اند. ،برنامه الهي را آورده اند
 ،نمودم ن و بزرگي ميكرد به شما كمك شايا ماندم و عمرم وفا مي اگر من مي

مدتي گذشت... وحي قطع شد. سپس وحي بـا نـزول قـرآن پشـت سـر هـم آغـاز        
  گشت.

  و اخالق و سيرت او للللآوردن خديجه ايمان

اولين كسي اسـت كـه بـه     كپس خديجه ايمان آورد، �به پيامبر  كخديجه
پشـتيبان و   صدر كنـار حضـرت   كخدا و رسولش ايمان آورده اسـت. خديجـه  

بـود، بـا او     � ، و در مشكالت و كارهاي مردم كه بر دوش حضرتمشاور او بود
  همكاري تمام داشت.

  »زيد بن حارثه«و » علي بن ابي طالب«آوردن  ايمان

علي قبـل از اسـالم    ن ده سالگي ايمان آورد،در س �علي  كاز خديجهپس 
را از  �علـي  ،�بود. چون در روزگار قحطي و گراني حضرت  �پيش حضرت

  گرفت و نزد خود از او حمايت نمود.» طالبابو«
  .)1(بود، مسلمان شد �خوانده خود حضرتنيز كه برده و پسر �حارثه بنزيد 

تـرين و آشـناترين   ) كـه نزديك �نفر (خديجه علي و زيـد  آوردن اين سه ايمان
داد. مشـهور   كسان به او بودند، بر صداقت و اخالص و نيكي رفتارش گواهي مـي 

  ».داند كه در خانه چيست ميصاحب خانه بهتر «است: 

                                           
داري و پسرخواندگي (تبني) از آداب و رسوم جاهلي بود كه با ظهور اسـالم و نـزول    برده -)1(

يج هردو ملغي شدند، براي توضيح بيشتر به قرآن و تفاسير بزرگ آن و... مراجعه قرآن بتدر
  شود. مترجم
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و شايستگي و اهميت او در » ����ابي قحافه ابوبكر بن«شدن  مسلمان

  دعوت مردم به سوي اسالم

پيام خـدا ديـن اسـالم را    يعني: به محض شنيدن  مسلمان شد. �ر صديق ابوبك
و مسلمان شد. او به خاطر عقل و درايـت و مردانگـي و عـدالتي كـه      تصديق كرد

شـدن خـود را    مش داراي شخصيت و منزلتي خاص بود. مسلمانداشت در ميان قو
خـو و   مـردي محبـوب و نـرم    �علناً در ميان مـردم اعـالم كـرد. حضـرت ابـوبكر     

رفتـار   ش و اخبار و روايات ايشان و تاجرپيشه و خوشدانشمند و آگاه به نسب قري
مبـين  به دين  ،هم معاشرت و آمد و رفت داشتندو معروف بود، و اقوامش را كه با

  كرد. اسالم دعوت مي

  ���� اي از بزرگان قريش به وسيله ابوبكر شدن عده مسلمان
بر اثر تبليغات  ،اي از بزرگان قريش كه داراي منزلت و مقام ممتازي بودند عده

مسلمان شدند. از جمله: عثمـان پسـر عفـان، زبيـر پسـر عـوام،        �و دعوت ابوبكر 
. با ايشـان نـزد   شهللالحه پسر عبيداعبدالرحمن پسر عوف، سعد پسر ابي وقاص و ط

  و ايمان آوردند. آمد، صحضرت رسول
دسته ديگري از مـردان قـريش كـه داراي مقـام و شخصـيتي       ،پس از اين عده

، ايمان آوردند. از جمله عبيده پسر جراح، ارقم، پسر ابي ارقـم، عثمـان پسـر    دبودن
ر ارت، عبـداهللا  مظعون، عبيده پسر حارث، پسر مطلب، سعيد پسر زيد، خبـاب پسـ  

شـان   خداونـد از عمـوم   ،و كسـاني ديگـر   ش پسر مسعود، عمار پسر ياسر، صـهيب 
  خشنود باد.

تا جائي كـه   ،بسياري از مردم مكه زن و مرد دسته دسته دين اسالم را پذيرفتند
  ها گرديد. در مكه نام اسالم آشكار و ورد زبان

  »صفا«دعوت علني در كوه 

دستور داد، تا ا پنهان داشت. سپس حق تعالي سه سال امر رسالت ر �حضرت 
ا اعالم كن چه كه به تو امر شده است، آشكاربه آن«و گفت:  دينش را اظهار كند،
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 ابتدا نزديكان خود را هشدار بده و نسـبت بـه  «. باز فرمود: )1(»و از مشركان بپرهيز
: مـن  بگـو «. و )2(»شـوند، بسـيار مهربـان و متواضـع بـاش      مؤمناني كه تـابع تـو مـي   

  .)3(»هشداردهنده روشنگر و آشكار هستم
به تپه صفا رفـت و بـا بلنـدترين صـدايش       � حضرت ،پس از نزول اين آيات

يا صباحاه! و اين كلمه يـا صـباحاه در بـين عـرب فريـاد معـروف و        :فرياد برآورد
خواست آن را از  كرد و مي مأنوسي بود. هر وقت كسي خطر دشمني را درك مي

زد: يا صباحاه!  د، فرياد ميدفع كن ،اي كه از آن دشمن غفلت دارند هسر شهر و قبيل
كه قريش فرياد را شنيدند، بالفاصـله بـه دور او جمـع شـدند. يكـي شخصـاً       همين 

  پيش او رفت و يكي نماينده خود را پيش او فرستاد.
المطلب! اي بنـي فهـر! و اي بنـي كعـب! آيـا      اي بني عبد«فرمود:  صحضرت

خواهـد اوضـاع    اي روي اين كـوه مـي   كه قافله ،ه شما خبر بدهمكنيد، ب گوش مي
  »كنيد؟ شما را عوض كند، آيا مرا تصديق مي

كــه راســتگو و  :را ديــده بودنــد �مــردم قــبالً و در واقــع و در عمــل حضــرت
روي كوه تپه ايستاد و جلو دست خود را  �بردار و پنددهنده است. حضرت امانت

كرد. ولي ايشان فقط جلـو دسـت خـود را     نگاه ميديد، و پشت سر خود را نيز  مي
ن را بـه تصـديق ايـن مخبـر     يشاديدند، در اين حال خداوند استعداد و انصاف ا مي

براسـتي مـن در برابـر    «: فرمود: �هدايت داد. گفتند: بلي! حضرت »امين و صادق«
) عمـويش (قوم ساكت ماندند. امـا ابولهـب   ». دهم غذايي سخت به شما هشدار مي

  آيا ما را فقط براي اين دعوت نمودي؟! تا غروب روز نابود شوي، گفت:

  و دفاع و پشتيباني ابوطالب از او ����اظهار دشمني با حضرت

اسالم و حق را اظهار و اعالم نمود، اقوامش بـر   »اهللا«به فرمان  �وقتي حضرت

                                           

)1(- ﴿÷í y‰ ô¹ $$sù $yϑÎ/ ã�tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôãr& uρ Ç tã t Ï. Î�ô³ ßϑø9$# ∩⊆∪﴾  94(سورة حجر، آية.(  

)2(- ﴿ö‘ É‹Ρr& uρ y7 s? u�� Ï±tã š Î/t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙ Ï� ÷z $#uρ y7 yn$uΖy_ Ç yϑÏ9 y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊄⊇∈∪﴾ 

  ).215 – 214(سورة شعراء، آية 

)3(- ﴿ö≅ è% uρ þ†ÎoΤ Î) $tΡ r& ã�ƒ É‹ ¨Ζ9$# Ú Î6 ßϑø9$# ∩∇∪﴾  89(سورة حجر، آية.(  
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راد شـان عيـب و ايـ    او ايراد وارد ننمودند و دوري نگرفتند. تا زماني كه از خـدايان 
شان كشيد، براي مردم مكه گران آمـد و در   گرفت. وقتي كار به افشاگري خدايان

  پيمان شدند. و هممخالفت و دشمني با ا
رض و مزاحمـت قـومش او   نمود، و از تع از او پشتيباني مي »ابوطالب«عمويش 

مـه  بـه دعـوت خـود ادا    �نمود. حضرت كرد، و به كمكش قيام مي را حمايت مي
و ابوطالب هميشه او را يار و مددكار بـود، و از   مانع دعوتش نشد، داد و چيزي مي

  كرد. اذيت و آزار او جلوگيري مي
اي از بزرگان قريش، نزد ابوطالب رفتند و  وقتي اين جريان به درازا كشيد، عده

ويد، و از ديـن  گ به خدايان ما بد مي ،رادرزادة توگفتند: اي ابوطالب! براستي اين ب
مان پندارد، و پدران بلهانه ميو اگيرد، و رؤياهايمان را سفيهانه  يراد ميو عقايدمان ا
  خواند. را گمراه مي

او را از اين چيزها باز دار و يا او را از ما دور كن. براستي ما و شما داراي يك 
  عقيده و دين هستيم.

ابوطالب حكيمانه و از روي تدبير و بـا زبـان خـوش بـا آنـان صـحبت كـرد، و        
  را با كمال ادب پاسخ داد و برگشتند.ايشان 

  طالبو ابو ����گفتگو بين رسول خدا

كردنـد، و يكـديگر را عليـه او     صـحبت مـي   �قريش بيشـتر در بـارة حضـرت   
طالـب!  مردم قريش براي بار دوم پيش ابوطالب رفتند و گفتند: اي ابو داشتند. ميوا

. ما از تـو تقاضـا   شما در ميان ما داراي مقام و منزلت و سن و سال شخصيتي هستي
امـا تقاضـاي مـا را قبـول      ات جلـوگيري بـه عمـل آوري،    رادرزادهكرديم كه از بـ 

كـه   تر صبر و حوصله و توانايي نداريمما ديگر از اين بيش ،نكردي. سوگند به خدا
نسبت به پدران ما بد بگويد، و رؤياهاي ما را سـفيهانه و ابلهانـه قلمـداد كنـد، و از     

تا يكي  جنگيم؛ باز دار، و يا ما با او مي. يا او را از اين كارها خدايان ما عيب بگيرد
اجرا بر ابوطالب گران بود م ،از دو طايفه از بين برود و شما در اين جريان مختاري

اي  دانست كه قومش عالقـه  ومش جدا شود و يا با ايشان دشمني كند. و ميكه از ق
فرستاد و بـه او گفـت:    ص رسول خداندارند. بنابراين، نزد  �به اسالم پيامبر خدا
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اي برادرزادة من! به راستي قومت نزد من آمدند، و چنين و چنان گفتنـد: پـس تـو    
هم به من و هم به خودت رحم كن و چيزي كه در تـوان و طـاقتم نيسـت بـر مـن      

  تحمل مكن.
كـه ابوطالـب در كـارش نگـران و از قيـام بـا او و        ،چنين پنداشـت  � حضرت

  ناتوان شده است. معاونتش ضعيف و
اگر خورشـيد را در   ،اي عموي من! سوگند به خدا«در جواب عمويش گفت:

فرمـان را رهـا كـنم، از آن     دست راستم و ماه را در طرف چپم بگذارنـد كـه ايـن   
آشـكار نمايـد و يـا در آن     آن را �نخواهم داشت، تا ايـن كـه خداونـد    دست بر

  .»هالك شوم
  و گريست و از جا برخاست. در اين هنگام از چشمانش اشك آمد

ــرت  ــه حض ــي ك ــت: اي     � وقت ــدا زد و گف ــويش او را ص ــت عم ــرون رف بي
به سوي او برگشت. بعد گفت: اي برادرزاده! برو و  � برادرزاده! برگرد. حضرت

هرگـز در هـيچ مـوردي     ،پسندي. قسم به خدا آنچه را كه دوست داري و مي :بگو
  دارم. را از كاري كه داري باز نميو ت

  ديدن مسلمانان از دست قريش ذيت و آزارا

كرد، و قـريش از او و از   مرتب مردم را به سوي خدا دعوت مي �رسول خدا 
و نسبت به هركسي كـه از فرزنـدان آنـان مسـلمان      ش ابوطالب نوميد شدند؛عموي

د، و كسـي آنـان را از ايـن كـار     دادنـ  شد، بـه شـدت خشـم خـود را نشـان مـي       مي
  داشت. نميباز

و ايشان را  كردند؛ مسلمان شده بودند، قيام ميم از قبايل عليه آنان كه كداو هر
دادنـد، از: زدن، گرسـنگي،    شـان مـي   انداختنـد و عـذاب   گرفتند و به زندان مي مي

هاي داغ در موقـع شـدت گرمـاي مكـه      شان بر روي ريگ تشنگي و دراز كشاندن
  كردند. و... استفاده مي
مـوقعي كـه    ،پسـر خلـف   )اميـه (اربابش » كه مسلمان شده بود« �بالل حبشي

برد و روي خاك داغ مكه به  او را بيرون مي ،رسيد آفتاب سوزان به خط استوا مي
كــه: سـنگ بزرگــي بياورنــد، و روي   ،داد خوابانـد و ســپس فرمــان مـي   پشـت مــي 
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طور بماني تا اين كه ! بايد اينقسم به خدا ،گفت: نه اش بگذارند. بعداً به او مي سينه
، امـا  سـجده ببـري   )الت و عـزي (ي و يا محمد را تكفير كني و از آن دو بت بمير

گفـت:   در جواب مي ،اش بود ي روي سينهدر آن حالتي كه سنگ بزرگ �بالل 
  .(احد، احد) يعني: خدا يكيست و بت باطل

پوسـت   اهيساي  برده ؛جا عبور كرد، و آن صحنه را ديداز آن �ابوبكر صديق 
  .)1(را به اميه داد و در مقابل او را گرفت و آزاد كرد �لتر از بال و قوي هيكل

و پـدر و مـادرش را كـه از اهـل بيـت اسـالم        ب ياسـر  بني مخزوم عمار بن
بردند و ايشـان را در   در موقع گرماي سخت و شديد ظهر به بيرون شهر مي ،بودند

  دادند. جلوي آن گرماي سخت و سوزان مكه عذاب مي
اي اهـل ياسـر! صـبر داشـته باشـيد،       «و گفـت:  بر آنان گـذر كـرد   �حضرت

  .)2( »گاه شما بهشت است وعده
چون با صراحت لهجه سخنان بني مخزوم را  )كحضرت سميه( �مادر عمار

از لحـاظ غـرور جـواني و     �عب پسـر عميـر   مصـ  كرد، او را شهيد كردند. رد مي
رين لبـاس  هال شهر مكه بود. مادرش ثروت و اموال بسياري داشت، بهتـ زيبايي نون

در خانـة   )�رسـول اهللا (كـه   ،رسـيد  )�مصعب(كرد، خبر به  را برايش فراهم مي
پـيش   �كنـد. مصـعب   مردم را به ديـن اسـالم دعـوت مـي     )�ارقم بن ابي ارقم(

 تـا مسـلمانان   ،رفت و ايمان آورد و او را تصديق كرد. بعد بيرون رفت �حضرت
ر و قومش اسالم خود را پنهـان  اما از ترس ماد را ياري و به وظيفة خود عمل كند،

كه عثمان بن طلحه او را ديد رفت، تا اين مي �يانه هم نزد حضرتداشت و مخف مي
خواند. جريان را به مادر و قومش باز گفت. ايشان نيـز او را گرفتنـد و    كه نماز مي

حبشـه مهـاجرت كردنـد،    كردند، و تا وقتي كه مسلمانان براي اولين بار به  يزندان

                                           
 �در نظر داريم، اين است كه: ابوبكر صـديق   �آنچه در مورد آزادشدن حضرت بالل  -)1(

) داد و او را خريد و آزاد كرد: نه اين كه در �(ارباب بالل» اميه پسر خلف«پول زيادي به 
  اي به اميه داده باشد. مقابل برده

!©%Ï“...﴿فرمايد:  در سورة واليل مي $# ’ÎA ÷σ ãƒ … ã& s!$tΒ 4’ª1 u”tItƒ ∩⊇∇∪﴾  كه در آيه مال مطرح است، نه

  چيزي ديگر. براي تحقيق بيشتر به تفاسير و... آيه فوق مراجعه شود. مترجم

  . (متن)»موعدكم اجلنة فإن صرباً يا آل ياسر!« :م رسول اهللا ويقول فيمر -)2(
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آن وقت با مسلمانان به حبشه مهاجرت كرد، و با ايشان نيز برگشت.  ن بود؛در زندا
كـردن او دسـت   كه ديگر مـادرش از سـرزنش    ،خت برگشتاما با حالتي تند و س

  كشيد.
 از اشراف و سران قريش - بعضي از مسلمانان در همسايگي بعضي از مشركان

آزار ديگران منع و حمايت  كه ايشان مسلمانان را از اذيت وتند، براي اينزيس مي -
  كردند. مي

شـهامت و   بـود. امـا  » وليد پسر مغيره«همساية  »�عثمان پسر مظعون«از جمله: 
  اش قبول نكرد و همسايگي او را ترك نمود. مردانگي

و گفـت: بـه حقيقـت     شخصـيتي باوفـا و همسـاية بزرگـواري بـود،      »�عثمان«
غير مسـلمان را نپـذيرم. اتفاقـاً    دوست دارم كه فقط در پناه خدا باشم و همسايگي 

كه مشرك را عصباني نمود  :و يكي از مشركان جرياني روي داد �در بين عثمان
كه چشمش را تـار و كبـود    ،زد �و مرد مشرك به پا خاست و توي چشم عثمان

كـرد.   نزديك بود و موضـوع را مشـاهده مـي    ،نمود. و در اين حال وليد پسر مغيره
ادرزاده! اگر چشمت از آن ضـربه سـالم مانـده باشـد، بـه      گفت: قسم به خدا اي بر

 ،جواب داد: بلكه قسم به خدا �عثمان ،حقيقت در پناه كسي بزرگ و منيع هستي
آن چشم سالمم نسبت به آن چشمي كه در راه خدا ضربت ديده فقير اسـت. و بـه   

م كه بزرگتر و مقتـدرتر از تـو اسـت، اي پـدر     راستي من در همسايگي كسي هست
  الشمس!دعب

و به كاربردن انواع حيل براي  ����جنگ قريش با رسول اهللا

  آزاردادن وي

شـان بازگرداننـد و    كـه جوانـان مسـلمان را از ديـن     ،موفق نشـدند  وقتي قريش
شـان گـران بـود.     داد و با ايشان دوستي نكـرد، بـراي  هم نرمي نشان ن صحضرت

و را تكذيب كنند و آزار وادار نمودند، تا ا � بنابراين، ابلهان را نسبت به حضرت
برسانند و به او نسـبت سـاحري، شـاعري، كـاهني و ديـوانگي بدهنـد. بـراي آزار        

  بودند. تري آن در فكر حيلة تازهبردند و هر ها به كار مي نش حيلهرساند
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ــماعيل)  ــر اس ــريش در (حج ــان ق ــد،  )1(روزي بزرگ ــده بودن ــع ش ــان  جم ناگه
الي كـه مشـغول طـواف بيـت     حظاهر شد و از پيش ايشان گذشت. در  �حضرت
گـاه  دند و تا سـه بـار تكـرار كردنـد. آن    و را طعنه زاگان قريش به اشارات بود، بزر
كه  شنويد؟ بدانيد قسم به كسي ايستاد و گفت: اي طايفة قريش! آيا مي �حضرت

گـاه قـوم   ام. آن در دسـت اوسـت، قربـاني بـراي شـما آورده      � اختيار نفس محمد
خـواهي و   ام گرفتند، و به معذرتحركت و جنبش آر قريش را ساكت نمود، و از

همـان جـاي روز قبـل     ،مالطفت شروع كردند. فرداي روز بعد كه قريش در حجر
د و دورش را ه قيـام كردنـ  يـدار گشـت. همگـي يـك پارچـ     دپ � بودند، حضرت

بـه تنهـايي    �ز لباسش را به دست گرفت. ابوبكر يكي از ايشان قسمتي ا گرفتند،
گويد: اهللا پروردگـار   ايستاد و گفت: آيا مردي را كه مي ،گريست در حالي كه مي

دهيـد؟! پـس از آن دورش را خلـوت     قـرارش مـي   ،من است، مورد اذيـت و آزار 
رفـت،   گذشت و به خانه مي نيز آن روز كه مي �كردند و منصرف شدند. ابوبكر

 �كشـيدند. حضـرت رسـول     سرش را شكستند و ريش مبـاركش را گرفتـه، مـي   
او را  ،رسـيد  از خانه خارج شد، و هركس (چه آزاد و چـه بـرده) بـه او مـي     روزي

نـاراحتي  به خانه برگشـت، از رنـج و     � داد. حضرت كرد و آزار مي تكذيب مي
  خداوند اين آيات را نازل كرد. اي پيچيد، خود را به جامه

! برخيـز و مـردم را   اي اي رسولي كه خود را به جامـة حيـرت و فكـر پيچيـده    «
  .)2(»دار بدههش

                                           
حجر اسماعيل: حجر به كسر حاواسـكان جـيم كـه آن را حجـر اسـمعيل گوينـد، از بيـت         -)1(

محسوب است، و آن را حطيم نيز گويند. محلـي اسـت ديوارگونـه در بـين ركـن شـامي و       
ه همـة آن يـا بعضـي از آن از بيـت     اي خارج از ديوار بيـت كـ   غربي به صورت نصف دايره

است كه قريش در موقع تجديد بناي بيت آن را از بناي حضرت ابراهيم خارج كردند و در 
 153سـانتي متـر اسـت و عـرض آن      131/  -طواف حجر نيز داخـل آن اسـت. ارتفـاع آن    

شـود، بـه جلـو ركـن شـامي و دوم جلـو ركـن         ها منتهي مـي  سانتي متر است كه يكي از آن
شـوند و   قي، و اين بنا از هرطرف دو متر با بناي كعبه فاصله دارد. مردم داخل حجر مـي عرا

  پردازند. (مناسك حج و عمره نگارش استاد، فرجاد بابا مردوخ روحاني). به دعاي خير مي

)2(- ﴿$pκ š‰r'‾≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑø9$# ∩⊇∪  óΟ è% ö‘ É‹Ρ r'sù ∩⊄∪﴾ 2 – 1هاي  (سورة مدثر، آيه.(  
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  چه كردند؟! ����كفار قريش با ابوبكر

روزي در ميان مردم بلنـد شـد و آنـان را بـه سـوي خـدا و        �حضرت ابوبكر 
دعوت نمود. مشركين بر سرش ريختند و زير پا نهاده او را بـه شـدت    � رسولش

زد، و بـه حـدي بـه سـر و      دار او را مـي  با كفش مـيخ  )عقبه پسر ربيعه(آزار دادند. 
شـد. بنـي تمـيم     ش از هـم تشـخيص داده نمـي   ا كه صـورت و بينـي   ،زدصورتش 

در حالي كه از مردنش شك نكردند، تـا ايـن كـه در آخـر      را برداشتند، �ابوبكر
چـه شـد؟! مـردم در جـواب از او زبـان       �روز به سخن آمـد و گفـت: رسـول اهللا   

  كردند. كشيدند و سرزنش و مالمتش مي مي
از حـال   �بـه او نزديـك شـد. ابـوبكر      يكـي از زنـان مسـلمان    )كام جميل(

 ،قسم بـه خـدا   :سؤال كرد. او جواب داد: سالم و تندرست است. گفت �حضرت
 �مم تـا بـه خـدمت رسـول خـدا     آشـا  ي نميخورم و هيچ نوشيدن هيچ طعامي نمي

شـد و همـه بـه     گاه درنگ كردند. (منتطر شدند، صداي پـاي مـردم تمـام   نروم. آن
زير بغلش را گرفتند  شأم جميل و مادر ابوبكر صديق دوشان رفتند؛ و هر هاي خانه

بسيار با او   �رسول خدا بردند. �و از خانه خارج شدند و او را پيش رسول خدا 
مهرباني كرد و او را دلداري داد، و براي مادرش نيز دعـا كـرد، و وي را بـه ديـن     

  نيز ايمان آورد و مسلمان شد. �اسالم دعوت نمود. مادر ابوبكر

  ����داني قريش در تعريف رسول اهللاسرگر

كـه چگونـه او را    ،سرگردان و حيران بودنـد  �مردم قريش در كار رسول اهللا 
آينـد و او را   او و كسـاني كـه از دور مـي   به مردم معرفي كنند، و چگونـه در بـين   

ور وليد پسـر  كنند، فاصله بياندازند؟ ناچار به د خواهند و به سخنان او گوش مي مي
م حج و اعيـاد  شدند و در اين هنگام وقت موس تر بود جمع ز همه مسنكه ا ،مغيره

ايشان گفت: اي اهل قريش! اينك موسم حج و اعياد نزديك  به ،مرسوم بود. وليد
شوند، و بـه فرمـان ايـن رفيـق      است، و طوايف عرب در اين وقت بر شما وارد مي

 ؛ف نكنيـد كنند. پس همگي يك رأي و يك قـول باشـيد، و اخـتال    شما گوش مي
در ايـن زمينـه   تـان تضـاد نداشـته باشـد.      كه همديگر را تكـذيب كنيـد، و سـخنان   

  داستاني طوالني گفت و رد شد.
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باز از اين مطالب راضي نشد و ايشان را نيز راضي نكـرد، دوبـاره نـزدش     ،وليد
مفيدترين حـرف  «؟ گفت: »أبا عبد شمس!«گوييد، اي  گشتند و گفتند: چه مي باز

كند و در بين پـدر و   كه شما بگوييد: ساحري آمده و سحر مي ،ن استدر اينجا اي
. از ايـن  »انـدازد  فرزند، برادران، زن و شوهر و قوم و طايفه تفرقـه و اخـتالف مـي   

ان زايــران هــا كــه كــارو مطالــب راضــي شــدند و متفــرق گرديدنــد، و بــر ســر راه
شنيدن سخنان دن و شد، او را از دي نشستند و هركس از آن جاها رد مي ،مدندآ مي

و آن مطالـب آمـاده شـدة قبلـي را بـرايش تعريـف        دادنـد؛  هشدار مي � حضرت
  كردند. مي

  ����آزاررسانيدن به رسول اهللا هاي قريش و مبالغه در گيري سخت

بـه كـار     � هـا را نسـبت بـه آزاردادن حضـرت     گيـري  ها و سخت قريش حيله
حـدود ميـزان انسـانيت را    بردند، و خويشاوندي و رحم و مروت را فراموش كرده 

در مسـجد در حالـت سـجده بـود، و      �خط كشيدند. در يكي از روزها حضـرت 
پوسـت و   ،بـي معـيط  مردم قريش نيز دور و برش بودند. در اين هنگام عقبه پسـر أ 

 �پرت كـرد، حضـرت   �بريده را آورده و بر پشت حضرت شكمبة حيوانات سر
آمـد و آن را برداشـت!    م اهللا عليها)تا دخترش فاطمه (سال ،جده سر بلند نكرداز س

  نيز ايشان را دعا كرد. �و حضرت دعا نمود، ،و آن كس را كه چنين كرد
خواند، عقبه آمد و لباسـش را بـه گـردنش     نماز مي ،كعبهروزي ديگر در حجر

رفـت و  گرسيد، و شانة عقبـه را   �اش كند. ابوبكر  انداخت، نزديك بود كه خفه
گويد: پروردگـار مـن    ا مردي را كه ميود، و گفت: آيدفع نم � را از حضرت او

  دهيد؟! اهللا است مورد اذيت و آزار قرارش مي

  ���� المطلبعبد بن شدن حمزه مسلمان

گذشت و او را دشنام داد و اذيت ص روزي ابوجهل در صفا از كنار حضرت
  چيزي نگفت، و از او روي گرداند. �كرد. حضرت 

در آن روز هنگامي كه از شـكار    �عموي حضرت � المطلبعبد بنحمزه 
و او عزيزتـرين و   ير و وسـايل شـكارش را بـا خـود داشـت؛     برگشت و هنوز شمش

كه از حـق مظلـوم و خـود     ,ترين كسي بود ترين جوان قريش و تند و قاطع گرامي
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 .جارية كنيز عبداهللا پسر جدعان مـاجرا را بـرايش بـاز گفـت     ،كرد مظلوم دفاع مي
كـه ميـان    ,ابوجهـل را ديـد   عصبانيت داخل مسـجد شـد،   حالت تند وبا  �حمزه 

روبروي او رفت و باالي سرش ايستاد كمان را بلنـد كـرد، و او    قومش نشسته بود.
سـر ديـنش   را زد و سرش را زخمي كرد. سپس گفت: آيا شما به كسي كه من بر 

گويم. ابوجهل سـاكت شـد.    گويد، من هم مي چه او ميدهي؟! آن هستم، دشنام مي
آوردن او كــه داراي مقــام و منزلــت و  ايمــان آورد، و ايمــان �ت حمــزه حضــر

  شجاعت بخصوصي بود براي مردم قريش گران تمام شد.

  گذشت ����چه كه در بين عتبه و حضرت رسول آن

عتبـه پسـر   «رونـد،   ديـاد مـي  رو بـه از  � كه ياران حضرت :يش ديدندتي قروق
بـرود و بـا او بـه سـخن بنشـيند، و      كه نزد رسول اهللا  ,از قريش اجازه گرفت» ربيعه

اموري را به او عرضه كند، شايد بعضي از آن را بپـذيرد و بـه او تحميـل كنـد، تـا      
ديگر از ايشان دست بردارد. قريش به او اجازه دادند و او را به نمايندگي از طرف 

  فرستادند. �خود پيش پيامبر
! براستي شما از رفت و نشست و گفت: اي برادرزاده ص عتبه پيش رسول اهللا

كـه   ,اي دانـي و بـراي قومـت امـر مهمـي آورده      ما جدا نيستي و خـودت هـم مـي   
شـان   شان را سفيهانه دانسته و از خدايان و ديـن  جماعت را متفرق كرده و رؤياهاي

 ,اي. پس از من بشـنو  عيب و ايراد گرفته و نسبت به پدران گذشته تكفير روا داشته
  كنم، و در آن بنگر شايد بعضي را قبول كني. كه مطالبي را به تو عرضه مي

  ».دهم بگو اي أبا وليد! گوش مي«فرمود:  ص حضرت
ي ا اهي بـه وسـيلة آن چيـزي كـه آورده    خو اي برادرزاده! اگر مي«عتبه گفت: 

كنيم تـا   ت خود برايت جمع ميور، ما از مال و ثمالي جمع كني و به دست آوري
خـواهي شـما را رئـيس و     شرف و بزرگي را مـي  وتمندتر باشي. و اگررهمة ما ثاز 

كنيم تا جائي كه هيچ كـاري را بـدون شـما انجـام نـدهيم. و اگـر        بزرگ خود مي
خواهي بر همة ما حكومت كن. و اگر آن چيـزي كـه نـزد     ملك و حكومت را مي
اي جن است، و قادر نيستي كه از خود دفعش كني، برايت  شما آمده و آن را ديده

  .»كنيم، تا شما را از آن برهانند ريم و در اين راه مال زياد خرج ميآو طبيباني مي
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فرمود: آيـا سـخنت تمـام     �پس از اين كه عتبه سخنانش پايان يافت، حضرت
  شد؟ اي أبا وليد!

  گفت: بگو. ،مود: شما هم از من بشنوفر � گفت: بلي! حضرت
 38يـة  سجده تا سر سجده آخـر آ  )فصلت(از اول سورة  �حضرت رسول اهللا 
آيات را شنيد، سراپا گوش شد و هردو دستش را در پشـت   را قرائت فرمود. وقتي

داد. وقتـي   و كامالً ساكت بـود و گـوش مـي    تا بيشتر به آيات اعتماد كند؛ ,گرفت
  به سجده رسيد، سجده كرد. سپس گفت: � كه حضرت

تو پس اين  چه را كه شنيدي؟توجه كردي و گوش دادي، آناي ابا وليد! آيا «
  .»و اين هم آيات قرآن

عتبه برخاست و پيش يارانش رفت. بعضي از ايشان به خدا سوگند ياد كردنـد  
آورده است. وقتي با ايشان نشست، گفتنـد:   ,كه عتبه غير از آن چيزي كه خواست

ام تـا حـال    چيـزي كـه مـن شـنيده     ،چه داري، اي ابا وليد؟! گفت: سوگند به خـدا 
نه شعر است، نه سحر است و نه كـاهني.   ،. سوگند به خداايم نظيرش را ابداً نشنيده

چه كه همـراه دارد  د و بشنويد و بياييد او را با آناي طايفة قريش! از من پيروي كني
  اش رهايش كنيد. آزاد بگذاريد و بر عزم و اراده

ت: شما را مسحور كرده است اي ابا وليد! عتبه گف ,با زبان ،گفتند: قسم به خدا
  دانيد، عمل كنيد. طور صالح مينظر من است. شما هر اين رأي و



  هجرت مسلمانان به حبشه

حتي كــه يــارانش دچــار گرفتــاري و نــارا ،ديــد �وقتــي حضــرت رســول اهللا 
كه بـه سـرزمين    :داز آن جلوگيري نمايد، دستور فرمو تواند شوند، و او نيز نمي مي

ان گشايشـي برسـد.   تا اين كه از طـرف خداونـد بـراي ايشـ     حبشه مهاجرت كنند؛
رسـيد و   او به هـيچ كـس ظلـم نمـي     كه در پيش ؛سرزمين حبشه شهر ياري داشت

 بود. لذا جمعي از مسلمانان به آنجا رفتند،جا سرزمين محبت و مودت و دوستي آن
» عثمـان پسـر مظعـون   «و اين اولين هجرتي بود كه ده نفر از مسلمانان به سرپرستي 

  به آن اقدام نمودند. �
اي ديگـر هـم بـه دنبـال او      مهاجرت كـرد، عـده   �فر پسر ابوطالب سپس جع«

بـه هشـتاد و    مجموعاً : كه,رفتند رفتند. بعضي همراه خانواده و بعضي به تنهايي مي
  ».) نفر رسيدند83سه (

  قريش مسلمانان را تعقيب كردند

نفر مهاجر) ايمان آورده اند و به سرزمين حبشه رفتـه   83وقتي ديدند كه آنان (
 )1(آرام گرفته اند. عبداهللا پسر أبي ربيعه و عمرو پسر عاص وائـل را نـزد نجاشـي   و 

قيمت كـاالي   از چيزهاي زيبا و گران ,رماندهانشفرستادند. و هدايايي براي او و ف
مكه جمع نمودند و نزد نجاشي رفتند. تمايل خود را بـه فرمانـدهان نشـان دادنـد و     

 و در مجلس نجاشي صحبت كرده گفتنـد:  ايشان را به هداياي خود راضي نمودند
اي از جوانان سفيه ما به مملكت ملك آمده اند، و از ديـن و قـوم خـود جـدا      عده

كه نه مـا آن   ,اي ابداع نموده اند ا نيز قبول نكرده و گويا دين تازهشده، دين شما ر
ان نزد اسيم و نه شما. اكنون ما از طرف پدران و اعمام و اقوام و طايفة ايشنش را مي

                                           
قب خسرواني است كه در كشور حبشه سلطنت كرده اند، چنانكه فرعون لقب نجاشي ل -)1(

سالطين مصر و قيصر القاب خاصه ملوك روم و تبع لقب شهر ياران حمير و كسري لقب 
  پادشاهان ساسانيان ايران بوده است.

اصـحم بـن   «نجاشي كه مسلمانان در زمان او به حبشه مهاجرت كردند و ايشـان را پنـاه داد   
  نام داشت كه پادشاهي عادل و سلطاني دانشمند و فاضل بود و... »ابجر

  )46(ص، » محمد و زمامداران«
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شان به احوال  ايم تا ايشان را به ما برگردانيد، زيرا پدران و اقوام آمدهشما (نجاشي) 
نـد:  ترند. فرماندهان نجاشي نيز تصديق و تأييـد كردنـد و گفت  تر و نزديك آنان آگاه

  آنان را به مكه باز گردان.
كه ايشـان را بـه آنـان تسـليم      ،شان را قبول نكرد نجاشي خشمگين شد و حرف

شان ندهـد، آن كـه    كه تحويل :كند، زيرا پناهنده بودند، و به خدا سوگند ياد كرد
هـا) نيـز دعـوت     مسلمانان را به مجلس خود خواند، و از علمـاي نصـاري (اسـقف   

تـان را از هـم جـدا     نمود. و به مسلمانان گفت: اين چه ديني است كـه شـما و قـوم   
  ين ديگري از اديان جهان را؟!كرده است؟! نه دين ما را قبول كرده اند و نه د

  از جاهليت و معرفي اسالم ����ابي طالب بنتصوير و تعريف جعفر 

اي اميـر! مـا   « برخاست و گفـت:  �عموزادة حضرت  ،� طالبوبپسر اجعفر
ــي    ــجده م ــت س ــوديم، از ب ــادان ب ــل و ن ــومي جاه ــردار را   ق ــت م ــرديم و گوش ك

م را تـرك كـرده،   و صـلة رحـ   داديـم؛  و كارهاي زشت را انجـام مـي   خورديم مي
ما  خوردند. روش ندان ما ضعيفان را ميها را فراموش كرده بوديم، و زورم همسايه
كه اصـل و نسـب و    :تا اين كه خداوند از خودمان رسولي براي ما فرستاد ,اين بود

شناسيم، او مـا را بـه سـوي خداونـد دعـوت       صداقت و امانت و پاكدامني او را مي
انيم و براي او عبادت كنيم و از آنچه كه ما و پـدران مـا   كه خدا را تنها بدكند  مي

كـه:   ,و بـه مـا دسـتور داده اسـت     پرسـتيدند، دوري بگيـريم؛   ها مي بت از سنگ و
رفتـار   ا آورده نسـبت بـه همسـايه خـوش    جبردار و صلة رحم را به  راستگو و امانت

از كارهـاي  باشيم. و از كارهاي حرام و ناروا و ريختن خون دست بكشيم، و ما را 
منع فرموده است. و  ,ناپسند و سخن دروغ و خوردن مال يتيم و نسبت ناروا به زنان

را عبـادت كنـيم و كسـي را شـريك او نـدانيم، و      يكتادستور داده كه فقط خداي 
دستورات اسالم را براي نجاشي  �. جعفر)1( نماز و روزه و زكات را انجام دهيم..

                                           

امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع صنام، ونأكل ! كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد األأيها امللك« -)1(
والً لينار سإرحام، وننسى اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث اهللا األ

وآباؤنا من  ىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنننعرف نسبه وصدقه وعفافه. فدعانا إمنا. 
مانة وصلة الرحم وانا عن الفواحش داء األأوثان، أمرنا بصدق احلديث ودونه من احلجارة واأل
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ايم و از آنچه كه از طرف  ه و به او ايمان آوردهپس ما او را تصديق كرد ،شمردبر
يچ خـداي واحـد را پرسـتش كـرديم، و هـ      داوند آورده است، پيـروي نمـوديم.  خ

ايم، و آنچه كه حرام كرده است، ما نيز حرام  كسي را شريك و انباز او قرار نداده
  ايم. حالل دانسته :و آنچه كه حالل فرموده ؛ايم دانسته

دشمني ورزيدند و ما را عذاب دادنـد، و مـا را از ديـن خـود      آنگاه قوم ما با ما
هـا برگـرديم، و آنچـه كـه از      منع كردند، تا اين كه دوباره به سـوي پرسـتش بـت   

  دانستيم باز حاللش بدانيم. ها حالل مي پليدي
و ما را زير شكنجه قرار دادنـد، و در   وقتي كه ما را راندند و به ما ظلم كردند،

ما نيز ناچار شديم كه به مملكت شما بياييم و  مانع درست كردند، ,بين ما و دين ما
شما را اختيـار كنـيم و بـه همسـايگي شـما عالقـه نشـان داديـم. اي ملـك! تقاضـا           

  .»يم كه در نزد شما به ما ظلم نشودكن مي
  شمرد.دستورات اسالم را براي نجاشي بر �جعفر ،بدين ترتيب

سـپس   ه تمـام مطالـب گـوش فـرا داد.    بـ  –كمال  آرامي و وقـار   در –نجاشي 
آورده اسـت، چيـزي همـراه     ,گفت: آيا از آنچه كه رفيق شـما از طـرف خداونـد   

  داريد؟
  گفت: بلي! �جعفر

  نجاشي گفت: آن را برايم بخوان.
كـه   ,نجاشي بـه حـدي گريسـت    ،را خواند آياتي از اول سورة مريم �جعفر 

  شان خيس شد. كه مصاحف :قدر گريه كردندها هم آن ريشش خيس شد. و اسقف

  نوميدي قوم قريش

 �سپس نجاشي گفت: براستي اين مطالب شما و آن چيزي كه براي عيسـي  
آمده از يك منبع نوراني خارج شده و سرچشمه گرفته اند، بعد به آن دو فرسـتادة  

  ها را به شما تسليم نخواهم كرد. قريش رو كرد و گفت: برويد. واهللا اين

                                                                                                
شرك به شيئا. وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنات. وأمرنا أن نعبد اهللا وحده. ال ن

  (متن). »وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام
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عاص پيش نجاشي رفت و به او گفت: اي ملـك! ايشـان   صبح فردا عمرو پسر 
گوينـد! نجاشـي بـه مسـلمانان رو      سخن عجيبي مي» إعيسي پسر مريم«در بارة 

  گوييد؟ كرد و گفت: چه مي
وارد  �گـوييم، در رسـالة پيامبرمـان    گفت: چيزي كه در بـارة او مـي   �جعفر

اسـت.   بنـده و رسـول و روح و كلمـة خـدا     �است، و آن اين است كه: عيسـي 
را به مريم باكره و پاكدامن القاء كرد. نجاشي وقتـي ايـن را    , كلمة عيسيخداوند

دست روي زمين زد و چوب كوچكي را برداشت. سپس گفت: آنچه كه  با ,شنيد
  در بارة عيسي گفتي، به اندازة اين عود اضافي نداشت.

يشـي بـه   ر قرنجاشي مسلمانان را با مهرباني در پناه خود تـأمين داد و آن دو نفـ  
  شدند. طور ناپسندي از حبشه خارج

  » ����عمر پسر خطاب«شدن  مسلمان

  »عدوي قريشـي «آوردن عمر پسر خطاب  خداوند اسالم و مسلمانان را به ايمان
مردي با هيبت و قدرت و منتقم و مدافع مظلومان بود. حضرت  �تأييد كرد. عمر

  كرد. از خدا طلب ميشدن او بسيار عالقه داشت و حتي  به مسلمان �رسول 
كه: خواهرش فاطمه  ،اين است �شدن حضرت عمر چگونگي داستان مسلمان

اما اسـالم خـود    ،�مسلمان شد و بعد از او شوهرش سعيد پسر زيد ,دختر خطاب
داشتند. خبـاب پسـر    , پنهان ميها بود كه هيبت و ترسش در دل �را از ترس عمر

  .بياموزد كه به او قرآن :رفت مي ك نزد فاطمه �ارت
كـه   :روزي شمشيرش را به خود بست و از خانه خارج شد و خواسـت  �عمر

اي در صـفا جمـع شـده بودنـد،      اي از يارانش را كه در خانـه  عده و صرسول اهللا
  اذيت كند.

كه فاميل او بود و از طايفـة بنـي عـدي و     �در راه به نعيم پسر عبداهللا �عمر
  مسلمان شده بود، رسيد.

  روي؟ عمر! به كجا ميگفت: اي  �نعيم
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شده و ديـن ديگـري را اختيـار     جنزد محمد كه از دين خار ,خواهم گفت: مي
كرده و در بين قريش اختالف انداخته است و رؤياها را سفيهانه پنداشته؛ و از دين 

  م.شككند، بروم و او را ب را نفرين ميقريش عيب گرفته و خدايان 
ت شـما را مغـرور كـرده اسـت. چـرا      به او گفت: براستي اي عمر! نفس �نعيم

  روي كه كارشان را بسازي؟ پيش نزديكان و خانوادة خود نمي
  گفت: كدام خانواده؟

؛ بـه  ات سعيد پسر زيد و خواهرت فاطمه دختر خطـاب  گفت: داماد و عموزاده
  پيش آنان برو. كنند، ، از محمد و دين او پيروي ميدو مسلمان شدهخدا قسم! هر

اي همراه  جا بود و صحيفهنيز آن �گشت و خبابخواهرش برعمر نزد داماد و 
خواندنـد. چـون صـداي     كه سوره طه در آن نوشته شـده بـود و آن را مـي    ،داشت

 كدر حجرة كـوچكي خـود را پنهـان نمـود، فاطمـه      �خباب ،را شنيدند �عمر
را شـنيده   �قتي نزديك شده صداي خبـاب ، عمر وصحيفه را زير رانش گذاشت

بـه او گفتنـد:   » چه شد؟! ارد اطاق شد گفت: آن صداي نامفهومه وبود. هنگامي ك
كـه شـما تـابع     :براستي مرا خبر دادنـد  ،قسم به خدا ،چرا :چيزي را نشنيدي! گفت

  ايد. و دين او شده  محمد
تـا از شـوهرش دفـاع     ،برخاسـت  كفاطمه حمله برد، �سعيدعمر به دامادش 

ي اين واقعه بـه بـار آمـد، خـواهر و     او را زد و سرش را زخمي كرد. وقت كند. عمر
ايم،  ايم، و به خدا و رسولش ايمان آورده دامادش به او گفتند: بلي! ما مسلمان شده

  خواهي دريغ مكن. هرچه مي
آلود ديد، از كار خود پشيمان شد و باز ايستاد  سر خواهرش را خون وقتي عمر

خوانديـد بـه مـن     ياي كه از شما شـنيدم آن را مـ   و به خواهرش گفت: آن صحيفه
 كه آنچه براي محمد وارد شده چيست؟ عمر  ,بدهيد، تا من هم آن را ببينم و بدانم

ترسـيم كـه    خـواهرش جـواب داد: مـا از شـما مـي      باسواد بود، وقتي چنين گفـت: 
وقتـي ايـن را    و به خدايان خود قسم خورد. ي كني. گفت: نترسيد،صحيفه را كار

يدوار شد، و بـه او گفـت: اي بـرادر! براسـتي     شدنش ام گفت: خواهرش به مسلمان
  كنند. چون هنوز مشركي و اين صحيفه را فقط پاكان لمس مي ،شما ناپاكي
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برخاست و غسل كرد. بعد خواهرش صحيفه را كـه در آن سـورة طـه     �عمر 
به او داد. وقتي قسمتي از اول سوره را خواند، گفـت: چـه شـيرين     ,نوشته شده بود

  .نمود ن را اكراماست اين گفتار و آ
و گفـت اي   آمد، �خارج شد و پيش عمر ،ن را شنيداي �هنگامي كه خباب

را بپذيري، زيرا مـن   �كنم كه دعوت رسول خدا من آرزو مي ،عمر! قسم به خدا
  گفت: شنيدم كه مي � ديروز از رسول خدا

الها! اسالم را به أبي الحكم پسر هشام ابوجهل و يـا بـه عمـر پسـر خطـاب       بار«
  .»ؤيد فرمام

  اهللا يا عمر! (اي عمر! از عذاب خدا بپرهيز يا خدا را اطاعت كن). ،فاهللا«
 ,يي كنراهنما و گفت: اي خباب! مرا به سوي محمدبه ا �در اين هنگام عمر

در صفا اسـت و   ارقم اي گفت: او در خانه �خباب تا نزدش بروم و مسلمان شوم.
  چند نفر از يارانش با او هستند.

 �مشيرش را برداشت و به خود بست، سپس قصد خدمت رسول اهللاش �عمر 
 �صـداي عمـر   �در را زد. ياران حضرت ،و يارانش را نمود. وقتي به صفا رسيد

 �برخاست و از سوراخ در نگاه كـرد، عمـر   � را شنيدند. يكي از ياران حضرت
نزد عادي ت، آن يك نفر صحابي با حالتي غيركه با شمشير مسلح شده اس ,را ديد

! عمـر اسـت و شمشـير را بـه     اي رسـول اهللا برگشت، و گفت:  صحضرت رسول
اگر آمـده و هـدفش خيـر     ،او را اجازه بده«در جواب گفت:  �خود بسته، حمزه

با همان شمشير خود او  ،رسانيم، و اگر آمده و هدفش بد است است، به او خير مي
  ا اجازه دادند.او ر ،فرمود: او را اجازه بدهيد  � حضرت ».كشيم را مي

و به حجره رسيد. لباسش را گرفـت و محكـم ا   �تا عمر ،بلند شد �حضرت 
به آخر  ،اي اي پسر خطاب؟! سوگند به خدا جا آمدهچرا به اين«را كشيد، و فرمود: 

عمـر  ». رسي مگر اين كه خداوند روز دهشتناكي را بر سر شـما خواهـد آورد   نمي
خدا و رسولش و به آنچه كـه از جانـب خـدا    ام تا به  گفت: يا رسول اهللا! آمده �

  آمده است، ايمان بياورم.
هـاي   با صداي بلند تكبير (اهللا اكبر) گفت: كه تمام خـانواده  �حضرت رسول 

  مسلمان شده است. �متوجه شدند كه عمر  ،نزديك اصحاب



   

  
    

  

 

        ﴾60﴿   ����مبر اسالم زندگاني پيا

و حمـزه   دانستند، خود را عزيز و غالب ميمسلمانان  ،مسلمان شد �وقتي عمر
  از او مسلمان شده بود.نيز قبل  �

با  �مسلماني خود را اعالم كرد، و تمام قريش شنيدند. عمر  �حضرت عمر
  قريش زياد درگير شد، تا عاقبت قريش از او نااميد شدند.

نات زندگي از و بستن امكا »بني هاشم«داد قريش نسبت به قرار

  انايش

ر قريش جمع شدند و ارويج پيدا كرد و انتشار يافت، ناچاسالم در ميان قبايل ت
كـه از  كه: قراردادي بنويسند و در آن اشاره كردنـد   ،در بين خود مشورت كردند

هـا زن بدهنـد. و    نـه زن بگيرنـد و نـه بـه آن    » المطلبطايفة بني هاشم و بنـي عبـد  «
هم جمع شدند، عهد د. وقتي باشان انجام نگير هيچگونه خريد و فروشي هم در بين

اي نوشـتند، و نوشـته را در    ق نمودنـد و آن را در صـحيفه  و پيمان بسته بـر آن اتفـا  
  ان بوده مطمئن باشند.ششمكعبه آويزان كردند تا هميشه جلو چداخل 

  »بي طالبا«در شعب 

وقتي قريش چنين قراردادي بستند و آن را داخل كعبه آويزان نمودنـد، طايفـه   
بعثـت همـراه او   طالب را گرفتنـد، و در سـال هفـتم    شم و بني مطلب دور ابوبني ها

  وارد شعب أبي طالب شدند.
  جدا شد و به قريش پيوست.» ابولهب«از طايفة بني هاشم فقط 

بني هاشم در مقابل اين محاصرة سخت پايـداري نمودنـد، و از بـرگ درخـت     
كـه از   :آوردند ميفرياد بر شان از گرسنگي چنان هاي كردند. بچه تغذيه مي» سمر«

  شد. دور شنيده مي
كردند، تا چيزي را بـراي آنـان كـه در     از بازرگانان جلوگيري مي مردم قريش

خريدند، تا  تر مي اجناس بازرگانان را به قيمت گرانشعب أبي طالب بودند نبرند و 
  نفروشند.» بني هاشم«به 

رسيد، مگر به پنهـاني و از   اين جريان سه سال طول كشيد و به آنان چيزي نمي
  طرف كساني از قريش.

كرد. بنـي   مش را شب و روز آشكار و پنهان و مرتب دعوت ميقو �حضرت 
  هاشم نيز صبور و بردبار وقانع بودند.
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  دادنقض صحيفه و ابالغ قرار

، داي داخل كعبه آويزان كرده بودنـ  ر صحيفهچون مخالفان آن پيماني را كه د
ز نصـاف و آگـاه ا  چند نفر از اهل قريش از مردان باامردانه ديدند،  زشت و ناجوان

داد بري دانستند. عه برخاستند و خود را از آن قرارپسر عمرو پسر ربي )1(جمله: هشام
هشام مردي مسؤول و مواظب و در ميان قريش باشرف و احترام بود. پيش كسـان  

شان انداخت و شخصيت و انسانيت ايشان  ديگر رفت و نرمي و مردانگي را در دل
اين پيمان به در آيند؛ وقتي همفكـران  تحريك كرد، تا از  كردن پيمان را در نقض

  ند و براي اين كار پيمان بستند.اجتماع كرد ،رسيدند هشام به پنج نفر
كـه مـادرش    »هير پسر أبـي اميـه  ز«ا كه قريش در محل عمومي جمع شدند فرد

بود. خطاب بـه مـردم گفـت: اي اهـل مكـه! آيـا شـما         »عاتكه دختر عبد المطلب«
دهنـد! نـه چيـزي     د؟! در حالي كه بني هاشم جان ميپوشي خوريد و لباس نمي نمي
  فروشند. توانند بخرند و نه چيزي مي مي

  گيرم تا اين صحيفة ظالمانه پاره نشود. آرام نمي ،قسم به خدا
كـه   :وارد بحث شـد، امـا مفيـد نيامـد. معطـم پسـر عـدي برخاسـت         »ابوجهل«

م تمـام صـحيفه را   ديد كه موريانه بجـز باسـمك اللهـ    ،صحيفه را پاره و خرد كند
  .م) .پيمان شوم و ظالمانه منحل گرديدخورده است. (و 

كـه صـحيفه چنـان     ،اين واقعه را به ابوطالب خبـر داده بـود   �حضرت رسول 
  شده و باطل گرديده است.

  ككككطالب و خديجهوفات ابو

در يك سال (دهم بعثـت) فـوت كردنـد. شـما بـه طـور        كطالب و خديجهابو
وفـا و  رفيقـان خـوب و با   كـه  ،دوراني كـه شـناختيد   خالصه در صفحات پيش آن

  بودند. �كننده و مؤيد و پيشتيبان حضرت ياري
 � ها و مشكالت زيادي براي حضرت زحمات و ناراحتي ،پس از فوت ايشان

  بر جاي ماند.

                                           
هايي دره  كرد، و در نزديكي هشام در اين دورة سخت خوردني و گندم بر شتري بار مي -)1(

  »هيكل«كرد، تا شتر به دست مسلمانان برسد.  آن را رها مي



  گيرد هاي سالم جاي مي قرآن در دل

»طفيل پسر عمرو دزيـرك  طفيل مردي بزرگوار و شـاعري   به مكه آمد.» سيو
انداختنــد و او را از رفــتن پــيش  فاصــله مــي � قــريش در بــين او و حضــرت بــود.

گفتنـد:   ترسـاندند و مـي   دادنـد و مـي   و شنيدن سـخنانش هشـدار مـي    صحضرت
نبايد بـا او   - حتماً – آييد ، هر وقت به مكه ميترسيم راستي ما از شما و قومت ميب
 ،گويـد: سـوگند بـه خـدا     مي گفتگو كنيد و از او چيزي بشنويد. طفيل )�محمد(

كه هيچي از او نشنوم و با او صحبت نكنم،  ،دست بردارم نشدند، تا تصميم گرفتم
مگر اين كه گوشم را از پنبه پر كنم، بامداد به مسـجد رفـتم در حـالي كـه رسـول      

كه  ,ارادة خدا بود خواند. نزديكش ايستادم، ه نماز ميايستاده نزديك كعب �خدا 
مـادر  ش خـود گفـتم:   كالم زيبا و خوبي را شنيدم. پي ،را بشنوم بعضي از سخنانش

بميرد يا مرا گم كند. مـن مـردي زيـرك و شـاعرم كـه خـوب و بـد را نيـك          من
گوش فرا  �شود كه من به اين مرد حضرت  دهم. چه چيزي مانع مي تشخيص مي

  پذيرم. كنم، و اگر بد گفت نمي ندهم؟! اگر خوب گفت قبولش مي
 �رفت، و داستان را بـرايش تعريـف كـرد. حضـرت     صتطفيل پيش حضر

اسالم را به او اعالم نمود، و قـرآن را بـرايش خوانـد و طفيـل مسـلمان شـد و نـزد        
ا ايـن كـه   تـ  ،قومش رفت و ايشان را هـم بـه اسـالم دعـوت كـرد. و آرام نگرفـت      

را به اسالم دعـوت نمـود، و اسـالم در    » دوس«و طايفة  اش مسلمان شدند، خانواده
  ن عموم منتشر شد.ميا

  جاديدنش در آن و آزار» طايف«به  صصصصرفتن حضرت

، به طوري كه در زمان را اذيت كردند � طالب قريش حضرتبعد از فوت ابو
طالب سابقه نداشت. تـا جـايي كـه هـر ابلهـي از ابلهـان قـريش بـه او اعتـراض          ابو
  ريخت. و خاك بر سرش مي ،كرد مي

شوند و از آن  نند و از اسالم منصرف ميك قريش او را اذيت مي كه ،وقتي ديد
به طايف رفت، تا طايفة ثقيف را به اسالم دعوت كرده، پـس از   گيرند. ميدوري 

  پذيرفتن اسالم و براي تبليغ آن از ايشان كمك بگيرد.
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هنگامي كه به طايف رسيد، پيش چند نفـر از رؤسـا و بزرگـان ثقيـف رفـت و      
 د. آنان با بدترين وجـه ردش كردنـد و  نمونشست و ايشان را به دين اسالم دعوت 

كه او را  ،شان را عليه او تحريك كردند او را استهزاء نمودند، و سفيهان و بردگان
  بارانش كنند!! شنام دهند و بر سرش بزنند، و سنگد

و  سوي درخت خرمايي رفـت و زيـرش نشسـت،   با غم و اندوه به  � حضرت
از آزار مشركان مكه بود. مردم طـايف  تر  آزاري كه از دست طايفيان ديده سخت

خواسـت،   مـي  �گرفتند و در دو طرف راه نشستند، وقتـي حضـرت    سر راهش را
زدنـد و هـردو    راً با سنگ پـايش را مـي  فو ،كرد برود و يكي از پاهايش را بلند مي

  و از پاي مباركش خون جاري گرديد. آلود شد؛ پايش خون
ر خـدا از ضـعف و نـاتواني خـود و     ا برخاست، و در حضوقلب و زبانش به دع

كرد، و به خدا پناه برد كـه   نداشتن تدبير و ذليلي و درماندگيش نزد مردم شكايت
  او را كمك كند، و چنين فرمود:

باري خدايا! از ضعف و ناتواني و نداشتن تدبير و ذليلي و درماندگيم در برابر «
تـويي پروردگـار ضـعيف    تـرين مهربانـان!    كنم، اي مهربـان  ميمردم به تو شكايت 

به كسـي دور كـه بـا     كني؟ شدگان؛ و تويي خداي من؛ مرا به چه كسي تسليم مي
ويي استقبالم كنـد؟ يـا بـه سـوي دشـمني كـه كـار مـرا در اختيـارش          اخم و ترشر

دهـم،   اي؟! اگر چنانچه شما از من خشمگين نشده باشي مـن اهميـت نمـي    گذاشته
نـور  بـه   بـرم  پنـاه مـي   ،به حال من تتر اسغير از اين است كه قدرت و نعمت تو به

ي بخش و كار دنيا و آخـرت بـه آن نـور اصـالح     ها را روشن ي وجود تو كه تاريك
گيـرم   يـا قهـر تـو گريبـان     ،بر من وارد آيدشم تو است. از اين كه خ پذير و پايدار

و هيچ حركت و تغييـر و نيـرو و تـواني     ة تو است تا از من راضي شوي،شود. اراد
  .)1(ارادة خدا نيستبدون 

                                           

وانِي علَى الناسِ يا أَرحم الراحمني أَنت رب ، وه، وقلّةَ حيلَتياللّهم إلَيك أَشكُو ضعف قُوتي« -)1(
؟ إنْ لَم إلَى عدو ملّكْته أَمرِي ؟ أَممستضعفني وأَنت ربي، إلَى من تكلُنِي؟ إلَى بعيد يتجهمنِيالْ

، أَعوذُ بِنورِ وجهِك الّذي أَشرقَت لَه وسع لين عافيتك هي أَ، ولَكك علَي غَضب فَلَا أُبالييكُن بِ
ةرالْآخا وينالد رأَم هلَيع لُحصو اتك الظّلُمبزِلَ بِي غَضنأَنْ ت نطُمخس لَيلّ عحي لَك ، أَو ك

  .»َ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلّا بِكالْعتبى حتى ترضى
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ــد فرشــتة مــأمور كــوه  ــزد حضــرت خداون فرســتاد و از او اجــازه  ص هــا را ن
شـان قـرار دارد بـه هـم بزنـد و       در وسـط » طـايف «كه آن دو كوهي كه  ،خواست

بلكه تقاضاي من اين است كـه   «فرمود: � يكسره طايف از بين برود. اما حضرت
ند را عبادت و سجده كننـد و بـرايش   كه خداو ،از نسل ايشان كساني به دنيا بيايند

  .»شريك قرار ندهند
آمـده   �كه چه بر سر حضرت رسـول   :ديدند» عتبه و شيبه پسران ربيعه«وقتي 

شان تحريك شد، و يك نفر بندة نصراني به اسـم عـداس    مردي است، حس جوان
اي را صدا زدند و به او گفتند: بعضي انگور را بچين و در اين طبق كاسه بريز، و بر

ببر و به او بگو: كه از آن بخـورد. عـداس چنـين كـرد.      � آن مرد حضرت رسول
  ، و اخالق نيكش را ديد، ايمان آورد.)1(را شنيد � هنگامي كه سخنان حضرت

گشت و قومش تنـدتر و بـدتر از    سپس از طايف به مكه باز �حضرت رسول 
  ند.كرد و او را مسخره و استهزاء مي ق مخالف و دشمنش بودند،ساب

  شدن نمازهاي پنجگانه معراج و فرض أسراءو

 االقصيبه فرمان خدا از مسجدالحرام در مكه به سوي مسجد �حضرت رسول
ــا آن  ــز ت ــود: از در فلســطين شــبروي كــرد، و از مسجداالقصــي ني جــا ارادة خــدا ب

هاي هستي و ديدار  ها و ديدن نشانه شدن به آيات حق و گردش در آسمان نزديك
  ...†با پيامبران

 عالم بنگرد، مشاهده كرد. در آنجا قآنچه را كه بايد از حقاي �چشم محمد «
  .)2(»انگيز پروردگار را ديد ترين آيات حيرتبزرگ

داري بزرگ و با اهميت  ملكوتي از جانب خداوند مهمانآن شبروي و آن سير
ي آنچـه كـه در طـايف از    انوازي و جبران خاطر و پاداشي بود، بر و دلداري و دل

نزد قريش رفت  )شب معراج...(رسيد. صبح آن شب  � ليلي و اذيت به حضرتذ

                                           
گفت: عداس عاشق شد و مسلمان گرديد. » بسم اهللا«كردن انگور  ت هنگام ميلحضر -)1(

  مترجم

)2(- ﴿$tΒ sø#y— ç�|Ç t7 ø9$# $tΒ uρ 4xö sÛ ∩⊇∠∪ ô‰ s) s9 3“r& u‘ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ#u ÏµÎn/u‘ #“u�ö9 ä3 ø9$# ∩⊇∇∪﴾  ،سورة نجم)
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كه  ،تر از آن دانستندار كردند، و چنين جرياني را بزرگو به آنان خبر داد. او را انك
  .در شبي انجام بگيرد، و او را تكذيب و استهزاء نمودند

 اگـر خـودش   ،قسـم بـه خـدا   « به محض شنيدن آن خبـر گفـت:   �اما ابوبكر 
 ،چنين بوده راست است. چيست كـه شـما حيـران هسـتيد؟! قسـم بـه خـدا        :بگويد

خبر از آسـمان بـه مـن     ،يا روز ،گويد: كه در يك ساعت شبب به من  �حضرت 
كنم و اين دورتر است، از آنچه كـه شـما از آن تعجـب     رسد، او را تصديق مي مي
  .»كنيد مي

و امـتش واجـب    � حضرتخداوند در يك شبانه روز پنجاه فرض نماز را بر 
تا خداونـد آن را در   ،كرد مرتب پافشاري مي ،براي تخفيف آن � نمود. حضرت

كـه هـركس از روي ايمـان و اعتقـاد آن پـنج       :يك شبانه روز پنج فرض قـرار داد 
  .)1(فرمايد فرض را ادا نمايد، خداوند اجر و پاداش پنجاه فرض را به او عطا مي

                                           
مينـه وارد شـده، و مؤلـف محتـرم     خوانندگان اهل تحقيق! در مورد رواياتي كـه در ايـن ز   -)1(

توانيد تحقيق نماييد. و اگر مطلب قابـل تـوجهي    اي فرموده است: مي كتاب هم به آن اشاره
ي ديگر براي مترجم بفرستيد. كمـال امتنـان    سراغ داشتيد، به آدرس چاپخانه يا به هر وسيله

  را دارد. (مترجم)



  عرب معرفي كرد خود را به قبايل �حضرت رسول

در موسم حج و ساير اعياد در ميان قبايل عـرب خـود را    �حضرت رسول اهللا 
كه از دشمنانش  ،و از ايشان خواست ود و ايشان را به اسالم دعوت كرد،معرفي نم

  جلوگيري كنند.
خداونـد بـه شـما امـر      ،به سوي شما ،بني فالن! من رسول خدايماي «و گفت: 

كنيـد، و بـرايش شـريك قـرار ندهيـد. و از كمـك بـه         كه او را پرسـتش  ،كند مي
دشمنان و مخالفان خداوند دست برداريد و به خداي واحد ايمان بياوريـد، و او را  

تا آنچـه كـه مـن از طـرف خداونـد       ،تصديق كرده از دشمنان من جلوگيري كنيد
  .»اظهار و اعالم كنم ،ام براي آن برگزيده شده

برخاست و گفـت: اي بنـي    »ابولهب«مام كرد سخنانش را ت �وقتي رسول اهللا 
دست بكشيد و  »الت و عزي«كند كه از  شما را دعوت مي �فالن! براستي محمد

و به طرف بدعت و گمراهي كه آورده  ها كناره گيريد؛ از پيمان خود نسبت به بت
  است، برويد! نه او را اطاعت و پيروي كنيد و نه به او گوش فرا دهيد.

  ردن انصار (پيمان عقبه)آو آغاز ايمان

رفت، در آن هنگام به جماعتي  مي »عقبه«در موسم حج و غيره به  � رسول اهللا
د و اسـالم را  خوانـ  ن را به سوي خداي عزوجل مي) رسيد، و ايشاانصار(از خزرج 

  نمود. و آياتي از قرآن را تالوت مي كرد، شان تعريف مي براي
در مدينـه بودنـد و از ايشـان شـنيده     ي همسـاية يهـود   اتفاقاً آن جماعت خزرج

كنـد. لـذا در بـين خودشـان بـه بحـث        كه پيامبري به اين زودي ظهـور مـي   :بودند
كه يهود بـه   ؛ستواهللا اين همان پيامبري ا اي گفتند: اي قوم! بدانيد، و عده نشستند

پس پيش از هركسي به او بيعـت كنيـد. بنـابراين، دعـوتش را      شما وعده داده اند،
اي  ايم و قبيله ده، تصديقش نمودند. و گفتند: ما قبيلة خودمان را رها كردهقبول كر

كه مپرس! اما اميد است كه  ،شان هست دعوا بين ، آنقدر دشمني و جنگ ونداريم
گـرديم و بـه    ميتو جلب نمايد. پس ما پيش آنان برخداوند توجه آنان را به سوي 

ايـم، بـه آنـان     ين شما قبول كـرده كنيم، و آنچه كه ما از د سوي دين تو دعوت مي
آنان را به طـرف تـو جلـب نمايـد، هـيچ       ،در صورتي كه خداوند كنيم. عرضه مي
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ايمـان   � شخصيتي بزرگوارتر از تو نيسـت. همگـي پـس از آن كـه بـه حضـرت      
از  ،به مناطق خود برگشتند. هنگامي كه به مدينه رسيدند ،آورده تصديقش كردند

برادران خود تعريف كردند، و ايشان را به دين اسـالم   و دين او براي � رسول اهللا
هاي انصـار   اي از خانه خانهينه دين اسالم منتشر شد، و در هردر مد ،دعوت نمودند

  شد. ياد مي ص از اسالم و رسول خدا

  بيعت در عقبة اول

عقبـة  «سال آينده هنگام حج و... دوازده نفر از انصار بـه مكـه آمدنـد و در     در
ــدمت » اول ــولخ ــرت رس ــد  � حض ــت كردن ــا او بيع ــيدند، و ب ــد  ،رس ــه موح ك

) دسـت  دختـران (باشـند، و از دزدي و زنـا و كشـتن فرزنـدان خـود       )يكتاپرست(
كــه  ،و كارهــاي نيــك را دنبــال كننــد. وقتــي آن عــده تصــميم گرفتنــد  بردارنــد،

شان فرستاد و دسـتور   را همراه »�مصعب پسر عمير« � برگردند، حضرت رسول
آن را به آنان آموخته اسالم را تعليم دهد و درك و بينش صـحيحي از  كه قر ،داد

أسـعد  «ناميده شد و بـه  » مقري«در مدينه  »�مصعب«آنان بياموزد.  هاسالم را هم ب
  كه با ايشان نماز بخواند. ،نيز سفارش كرد »زرارهپسر 

  نتشار اسالم در مدينها

 »سعد پسر معاذ«شار يافت. وس و خزرج انتا ،هاي انصار سالم در تمام خانوادها
اوسـي   »االشـهل بنـي عبد «بزرگان قوم خود از طايفة كه از  »$اسيد پسر حضير«و 

رفتـاري كسـاني كـه قبـل از ايشـان اسـالم آورده        به سبب مهربـاني و نيـك   ،بودند
و  مسـلمان شـدند؛  » �مصعب پسر عميـر «و به سبب دعوت درست و نيك  ،بودند

 ،اي از انصـار نمانـده بـود    سلمان شدند. هيچ خانوادهفرزندان عبداألشهل هم بعداً م
  كه در آن مردان و زناني مسلمان نشده باشند.

  »عقبة دوم«بيعت در 

اي از مسـلمانان   در سال آينده بـه مكـه برگشـت و عـده     »�مصعب پسر عمير«
كاروان حج همراه قومشان كه هنوز اهل شرك بودند خارج شدند، تا  انصار نيز با

هم با» عقبه«كه در  :وعده گرفته بودند ص ند. قبالً از حضرت رسولبه مكه رسيد
مالقات كنند. بعد از ثلث شب كه از مراسم حـج فـارغ شـدند، در وادي نزديـك     
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با عمـويش   �) مرد و دو زن اجتماع كردند. حضرت رسول 73عقبه هفتاد و سه (
  كه هنوز بر سر دين قريش بود نزد آنان رفت. �عباس

ا ايشان گفتگو كرد و آياتي از قرآن را تالوت نمـود، و آنـان را   ب �رسول اهللا 
بـا شـما    «سپس گفت: به دين اسالم تشويق و ترغيب نمود.به سوي خدا دعوت و 

كه همسران و فرزندان خـود را   داريد از آنچهكنم به شرط آن كه مرا باز يعت ميب
كنيـد بـا رسـول     مي سوزيطور كه نسبت به افراد خانوادة خود دل. (آن»داريد يمباز

 :ق گرفتنـد طور باشيد. م) آنگاه با او بيعت كردند و از او پيمان و وثوهم اين �خدا
به آنان جواب  � و ايشان را ترك نكند. حضرت رسول كه ديگر به مكه برنگردد

با كسي كه شما  مجنگ مي ،مثبت داد و گفت: من از شما هستم و شما از من هستيد
  كنيد. كنم، با كسي كه شما با او صلح مي ميجنگيد و صلح  با او مي

كه: داران را برگزيد  در بين ايشان دوازده نفر از بزرگان و نام � بعد پيامبر خدا
  وس بودند.نه نفر از خزرج و سه نفر از ا

  اجازة هجرت به سوي مدينه

كـه بـر ديـن     ،كـرد  از انصار مـدني مبايعـت  با آن عده  �وقتي كه رسول خدا 
از اي  آنگـاه عـده   ؛ي او و كساني كه پيروش هسـتند، پايـداري نماينـد   اسالم و يار

دسـتور   ،و به يارانش و كساني كه در مكـه بودنـد   مسلمانان را پيش ايشان فرستاد،
براسـتي   «كه به مدينه مهاجرت كنند و به برادران انصارشان بپيوندند و گفت: :داد

در آن زنـدگي كنيـد و    خداي عزوجل برادراني خوب و محل سكونتي كه بتوانيد
دسـتور   ص . پـس از آن كـه حضـرت رسـول    »در امان باشيد به شـما داده اسـت  

در  � رسـول خـدا   دسته دسته به مدينه مهـاجرت كردنـد،  مسلمانان  ،مهاجرت داد
  كه به او اجازة مهاجرت به مدينه را بدهد. ،مكه ماند و منتظر دستور خدا بود

و آسان نبود كه قـريش بـاخبر باشـند و    هجرت مسلمانان از مكه به مدينه سهل 
كـدام  ها گذاشته بودند، و هر نه نگهبانبلكه در مسير مكه به مدي ،خوشحال گردند

كردند و  دادند. اما مهاجرين پايداري مي ها آزار مي از مهاجرين را به انواع شكنجه
  دادند. شد، و ماندن در مكه را اهميت نمي فكرشان عوض نمي
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ــ  ــاجرين ب ــيبعضــي از مه ــايي م ــدان ه تنه ــد، و زن و فرزن ــا   رفتن ــه ج شــان را ب
و بعضي تمام لوازم و مال و دارايي را با خود  »و... »�سلمهابو«گذاشتند، مانند:  مي

، طلحـه،  و همچنـين عمـر پسـر خطـاب     »و... »�صـهيب «كردنـد: ماننـد:    حمل مي
ثمـان  حذيفـه، ع وف، زبير پسر عوام، ابوالرحمن پسر عحمزه، زيد پسر حارثه، عبد

تمـام   ند. مهاجرت پشت سر هم ادامه يافت،مهاجرت كرد �پسر عفان و ديگران 
كسـاني كـه بـه دسـت     غير از  ،به مدينه رفتند ص مسلمانان مكه قبل از رسول اهللا

مگر علي پسر ابي طالـب و ابـوبكر صـديق     ؛ا از دين برگشتندي ،قريش اسير شدند
  .)1(رضوان اهللا تعالي عليهما

شدن نقشة  يش در مكه در بارة رسول خدا و خنثيآخرين مشورت قر

  آنان

اب و انصاري دارد در مدينه اصح � كه رسول خدا ،قتي قريش متوجه شدندو
درازي كننـد و   به مدينه دست ،روند و ايشان نيز دليلي ندارند جا ميو يارانش به آن

اگر رسـول   و فهميدند: د، بيم داشتند؛هم به مدينه برو �از اين كه خود رسول اهللا 
 ،شود، و هيچ راهي هم ندارند نقش بر آب ميشان  هاي مهاجرت كند، حيله � اهللا

و  »قصي پسر كالب«كه منزل » الندوهدار «ان دست يابند. بنابراين، در كه به مسلمان
كـه   ،هم مشورت كردنـد ا بود، اشراف قريش جمع شدند و بامحل برگزاري كاره

اي  كه: از هر طايفه ،نديشند. نتيجة رأيشان اين شداي بيا چاره � در كار پيامبر خدا
هجوم ببرند  � خاب شود و هماهنگ بر سر رسول خداجواني نيرومند و شجيع انت

 »منافعبـد «تمام قبايل پخش شود و پسـران   و به او ضربه زنند، تا خون او در ميان
متفق بودند  داد كه عموماًقرار بر اين شان نباشند؛ به جنگ در مقابل قوم ديگر قادر

  جلسه پايان يافت.

                                           
از مكه خارج شدند، به حضرت  �همراه حضرت ابوبكر �پس از آن كه حضرت رسول -)1(

بود به  �بماند، تا اماناتي را كه پيش حضرت �دستور داد: كه در خانة رسول خدا �علي 
صاحبانش برگرداند، و اموري را كه الزم است انجام دهد. سپس به مدينه مهاجرت كند، و 

بـه).  سورة تو 40مهاجرت كرد. (اشاره به آيه  �ثاني اثنين همراه حضرت �ابوبكر صديق
  مترجم
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 �طالـب خبر داد. او نيز به علي پسر ابو �خداوند اين جريان را به رسول خود
لبـاس پشـمي مخطـط و    (اش  كه در جايش بخوابـد و خـود را بـا بـرده     :دستور داد

نگـران نبـاش بـه تـو زيـاني نخواهـد       «گفـت:   �بپوشاند و بـه علـي   )پارچة يماني
  .»رسيد

اجتماع كردند و آمادة قيام بودند، در اين  � رسول اهللا در جلو خانة ،قوم
بيرون رفت و يك مشت خاك همراه داشت، خداوند خاك  �هنگام رسول اهللا 

خاك بر سر  � رسول خدا را نبينند. ص تا رسول خدا ،را توي چشمشان ريخت

uΖ$﴿ ،9از اول تا آية نه » يس«شان پاشيد و سورة  و صورت ù= yèy_uρ .ÏΒ È÷t/ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& 

# t‰y™ ôÏΒ uρ óΟ ÎγÏ� ù= yz # t‰y™ öΝ ßγ≈ oΨ øŠt±øî r' sù ôΜßγsù Ÿω tβρç� ÅÇ ö7ãƒ ∩∪﴾ » و پيشاپيش آنان و

ايم؛ پس  اي بر (چشمان) آنان نهاده و پرده  نيز پشت سرشان مانع و سدي قرار داده
  را تالوت كرد .»بينند نمي

 :ي هسـتيد؟ گفتنـد  جا منتظر چـه كسـ  ين هنگامي يكي آمد و گفت: در ايندر ا
پـي كـارش. ايشـان     ،تان كند، به خدا محمـد رفـت   گفت: خداوند بدبخت محمد.

در جايش خوابيده! بدون ترديد او را رسـول   ص كه محمد :نگاه كردند و ديدند
  كه خوابيده است. ،پنداشتند � خدا

  لت كشيدند و سرافكنده شدند.اخج ،از جا برخاست �وقتي روز شد، علي 



  به مدينه �خدا هجرت رسول 

براسـتي خداونـد بـه مـن اجــازة     « آمـد و گفـت:   �نـزد ابـوبكر   � رسـول اهللا 
گفـت:   ،هـم يـا رسـول اهللا    گفـت: بـا   �. ابوبكر»شدن و هجرت داده است خارج

بـارك  از شادي گريست. آنگاه دو شتر را كه قبالً براي اين سفر م �ابوبكر ،همبا
تا راه را بـه   :رفته گرا اجار »ر اريقطعبداهللا پس«و  آماده كرده بود، تقديم داشت؛

 هايي كـه  امر كرد در مكه بماند تا سپرده �به علي �رسول اهللا  ايشان نشان دهد،
به واسطة صداقت و  � زيرا رسول اهللا بود به صاحبانش پس دهد؛ � نزد حضرت

 توانست زي داشت و در نزد خود نميداريش مورد اعتماد بود، و هركس چي امانت
  سپرد. مي � ش كند، به دست رسول خدانگهداري

  »ثور«در غار 

به پسرش  �به پنهاني از مكه خارج شدند، ابوبكر � و ابوبكر � رسول اهللا
گوش فرا  گويند: دم مكه كه در بارة ايشان ميدستور داد به سخنان مر »� عبداهللا«

راند و حيوانات را بچ ،غالمش دستور داد كه در روز »عامر پسر فهيرة«دهد. و به 
شان  دخترش نيز براي كشب به دنبال ايشان ببرد تا رد پاها از بين برود، و أسماء

 ،قبالً وارد غار شد �ابوبكر  ،طعام ببرد. آنگاه به طرف غار ثور حركت كردند
اذيت برساند. بعداً  �كه آن را بررسي كند، مبادا چيزي در آن باشد و به حضرت

غار رفتند، خداوند عنكبوت را فرستاد تا  وقتي ايشان به ،داخل شود ص حضرت
كه پرده و مانع باشد. و به دو كبوتر وحشي الهام كرد، آمدند و  ،جلو غار را تنيد

بال خود را تكان داد، تا در ميان تار عنكبوت و درخت جلو غار خود را جاي 

uρ ßŠθãΖ!¬﴿دهند و آشيانه بسازند.  ã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ﴾.  :و براي « ).7(الفتح

  .»ها و زمين خدا است لشكريان آسمان
مشركان و كافران ايشان را دنبال كردند تا به كوه رسيدند، آنجا اثر و رد پـا را  

در جلو غار ديدند  ،از كنار غار گذشتند دند. ناچار به طرف قلة كوه رفتند،گم كر
عنكبـوت  رفـت، تـار    كه عنكبوت تار تنيده است، گفتند: اگر كسي داخل غار مي

  ماند. جلو درش نمي
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  اندوه مخور خدا با ما است

يـا   آثـار مشـركان را ديـد و گفـت:     �ابوبكر ،هنگامي كه ايشان در غار بودند
! اگر يكي از مشركان پـايش را بلنـد كنـد (و بـه قـولي: سـرش را بـه         �رسول اهللا

كـه  فرمـود: در بـارة دو نفـر     � بيند، حضـرت  طرف پايين فرود آورد. م) ما را مي
  گويد: كنيد؟ اين است كه قرآن مي شان خداوند است چه فكر مي سوم
بـه رفيـق و    �آنگاه يكي از آن دو تن كـه در غـار بودنـد، يعنـي رسـول اهللا      «

اندوهگين مباش كه خدا با مـا   گفت: ،كه نگران بود )ابوبكر صديق(همسفر خود 
  .)1(»است

  آمد و آنچه كه بر سرش ����به دنبال رسول» سراقه«سوارشدن 

را براي كسي كه او  را پيدا نكردند، يكصد شتر   �زماني كه قريش رسول اهللا
سـه شـب    �با ابـوبكر  � حضرت و به قريش باز گرداند قرار دادند؛ را دنبال كند

حركت كردنـد و بـه راهنمـايي آن     »عامر پسر فهيره«در غار ماندند و سپس همراه 
اجـاره كـرده بـود از     �رسـول   كه حضرت »عبداهللا پسر اريقط«راهنماي مشرك 

  طريق دريا گذشتند.
 � كـه بـه دنبـال رسـول اهللا     ،را وا دشـت  »سراقه پسر مالك پسر جعشم« ,طمع

پـس سـوار بـر     آورد، و در مقابل يكصد شـتر بگيـرد.  برود و او را براي قريش باز 
اسب شد و در پي او رفت. اسب لغزيد و او به زمين خورد، باز سـوار شـد و راه را   

 امه داد، باز هم لغزيد و افتاد. دوبـاره سـوار شـد و حركـت كـرد، در ايـن حـال       اد
و همراهانش ظاهر شدند، باز اسـب سـراقه لغزيـد و دو دسـتش در      � رسول خدا

بلنـد  » ردبـاد گ«شـان دودي ماننـد    اد، و به دنبالخاك فرو رفت و از باالي اسب افت
  شد.
و در حمايـت پروردگـار    سـت ا  � كه او رسول خدا ،وقت فهميدآن » سراقه«

توانا است، و پيامبريش روشن و شكي در آن نيست. ايشان را صدا زد و گفت: من 
كه با شما حرف دارم: به خدا قسم! از جانب من  ،هستم، به من توجه كنيد »سراقه«

                                           

)1(- ﴿š†ÎΤ$rO È÷ oΨ øO $# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à) tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB āχ Î) ©! $# $oΨ yè tΒ﴾  ،سورة توبه)

  ).40آيه 
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گفت: به او بگو از ما چه  �به ابوبكر  �رسول اهللا  رسد. به شما هيچ گزندي نمي
عامر «كه نشانة بين من و تو باشد.  ،اي برايم بنويس گفت: نوشتهخواهي؟ سراقه  مي

  اي برايش نوشت. روي استخوان يا تكه پارچه »پسر فهيره

  »سراقه«در دست » كسري«النگوي 

به سراقه گفت: چگونه است اگر دو النگوي (مچ بند) كسـري را   �رسول اهللا 
و تـاج و طـوق    چنـين شـد. النگـو    �بـه دسـت كنيـد؟ و در زمـان خالفـت عمـر       

هـا را   سراقه را صدا كرد و آن �آوردند. عمر  �بند) كسري را نزد عمر  (گردن
  .به او داد

آن را نپذيرفت، و  � تقديم كرد. حضرت � سراقه هدايايي به خدمت رسول
  ».بيش از اين نگفت كه: آن را از ما دور كن

  مردي مبارك

كه گوسفندي هـم نـزدش   » هام معبد خزاعي«در مسيرشان از كنار  �رسول اهللا 
دسـتي بـه پسـتان گوسـفند      � رميد، رسول اهللا رد شد. آن گوسفند از گله مي ،بود

بركت گرديد. حضـرت  و دعا كرد، شير گوسفند روان و باكشيد و نام خدا را برد 
بـازهم نوشـيد و بـار دوم     ؛و به يارانش داد، تـا سـير شـدند    كمي از آن نوشيدص

  دوشيد تا ظرف پر شد.
برگشت از داستان پرسيد. ام معبد گفـت: نـه قسـم بـه     » ابو معبد«ز آن كه پس ا
سـخنانش   ،جا عبور كـرد دانم كه مردي مبارك از اين ين ميدانم، فقط هم خدا نمي

آن  !جريان را خوب تعريف كرد، ابو معبد گفت: واهللا» ام معبد«چنين و چنان بود. 
  ردند.گ همان كسي است كه قريش دنبالش مي

  رفت تا به قبا در نزديكي مدينه رسيدند. �عبد نيز به دنبال رسول خدا و ابو م
بود كـه مبـدأ   » دوازدة ربيع االول روز دو شنبه«در » رويداد مهم و تاريخي«آن 

  تاريخ اسالم است.

  استقبال كردند؟ ����در مدينه اهل مدينه چگونه از رسول اهللا 

همگـي بـيش از    ه است،از مكه خارج شد �كه رسول خدا  ؛انصار خبر يافتند
بودنـد، و   �آمدن پيامبرديدن هالل ماه شب عيد در انتظار  داران براي انتظار روزه
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بودنـد   � رفتند و در انتظار پيامبر خدا هرروز پس از نماز صبح به خارج مدينه مي
گشتند، در حالي كه موقع شدت گرمـاي تابسـتان    و تا غروب آفتاب به خانه برنمي

  بود.
وارد مدينه شد، مردم انصـار در خانـه و يهوديـان از     � پيامبر خداهنگامي كه 

 ,يكي از يهوديان بـود  ،را ديد �برنامة انصار باخبر بودند، و اولين كسي كه پيامبر
  باخبر كرد. �فرمايي پيامبر ياد برآورد، و انصار را از تشريفكه با صداي بلند فر

در سـاية درخـت خرمـايي     �ركـه بـا ابـوبك    :انصار به استقبالش رفتند، ديدند
را نديده بودنـد،   �نشسته و از نظر سني باهم شبيه اند، چون اغلب مردم قبالً پيامبر

  شناختند. را نمي � لذا اغلب مردم پيامبر ؛دحام بودو از
به فراست و درك واالي خود دريافت. آنگاه از جـا برخاسـت و بـا     �ابوبكر

  د.تا مردم او را بشناسن ،ن درست كردبا سايه � عبايش براي حضرت
گفتند و هـيچ   مي» تكبير«با شادي و سرور  � فرمايي پيامبر مسلمانان از تشريف
نبـود، تـا    � فرمـايي پيـامبر   از تشـريف  ،انگيزتر شان هيجان چيزي در زندگي براي

  گفتند: جائي كه زنان و كودكان و بزرگان مي
  ».آمد �آمد، پيامبر �پيامبر«

  .)1(سرودند ور و شادماني اين اشعار را ميو دختران انصار با سر
  طلـــع البــــدر علينــــا 
ــوداع   ــات الـ ــن ثنيـ   مـ
ــا  ــكر علينـ ــب الشـ   وجـ
ــا هللا داع  ــا دعـــ   مـــ

  يهـــا املبعـــوث فينـــا  أ
  )2(مر املطـــاعجئـــت بـــاأل

  

                                           
  نوشته شده است. (م)» اشراق البدر...«در متن عربي كتاب  -)1(
)2(-   

ــيد     ــا درخشـ ــر مـ ــارده بـ ــب چـ ــاه شـ   مـ
  ة از يـاد رفتـه  هـاي ديرينـ   از قانون و برنامـه 
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 كـه در آن هنگـام بـرده بـود،    » �پسـر مالـك انصـاري    –ابـوالحمزه   –أنس «
كه مدينه  ،بوديم وارد مدينه شد، شاهد �گويد: آن روزي كه حضرت رسول  مي

  تر از آن روز به خود نديده بود. هيچ روزي را نيكوتر و نوراني

                                                                                                
ــپاس الزم اســــت  ــا شــــكر و ســ   بــــر مــ

  اي خـدا را بخواهنـد   هراندازه كه خواننـده 
ــا!  ــان مــــــ ــه در ميــــــ   اي برانگيختــــــ

ــده  ــروي شــ ــه پيــ ــا برنامــ ــدي بــ   اي آمــ
  

(آمدي و مدينه را مبارك گردانيدي خوش  .جئت شرفت املدينه مرحبا يا خري داع
  كننده. آمدي، اي بهترين دعوت



  »مسجد قبا«

  و اولين نماز جمعه در مدينه

  اقامت كرد و در آنجا مسجدي بنا نهاد.» قبا«چهار روز در  � پيامبر خدا
  

  »����ابو ايوب انصاري«در خانة 

مدينـه رفـت و مـردم دسـته     بـه  » قبـا «پس از چهار روز اقامت در  � پيامبر خدا
كه در خانة ايشان اقامت  ،خواستند رسيدند و از او مي در راه به خدمت او مي هدست

بگذاريد، زيرا ايـن  گفت: شتر را آزاد  مي �گرفتند. پيامبر كند، و افسار شتر را مي
مالـك  «و اين جريان چندين بار تكرار شد، تا به در منزل پسـران   شتر مأمور است.

شتر در محل در مسجد نبوي فعلي ايستاد و خـود را بـه زمـين زد     رسيد.» بني نجار
و متعلق بـه دو يتـيم از طايفـة    » كردن خرما جاي خشك«كه آن محل در آن موقع 

  بني نجار بود.
(خالد پسر زيد نجاري خزرجي)  � از شتر پايين آمد، ابو ايوب � پيامبر خدا

 به خانة او رفـت.   صرد برد، و پيامبورا برداشت و به خانة خ �اسباب سفر پيامبر
پـايين   �مبراداري او اهميت خاصي نشـان داد. پيـ   در احترام و مهمان � ابو ايوب

مجلس  كه در صدر ،ناراحت شد و خوشحال بود � ابو ايوب امجلس نشست، ام
اي ابو ايوب! آنچه كه براي من و همراهـانم بهتـر اسـت،     «گفت: �بنشيند. پيامبر

  .»پايين مجلس بنشينمآن است كه در 

  و محل سكونت» مسجد نبوي«بناي 

 ،آن دو جوان را كه صاحب زمين مذكور بودنـد، دعـوت كـرد    � رسول خدا
آن دو جوان گفتنـد: زمـين    ايشان بخرد و در آن مسجد بنا كند.كه آن محل را از 

  قبول نكرد و آن را خريد و مسجد را بنا نهاد. � رسول خدا بخشيم. را به تو مي
كشيد و خشت خام و مصالح  خودش در كار مسجد زحمت مي � سول خدار

  كردند. همة مسلمانان از او پيروي مي ،آورد مي
الها! پاداش آخرت اسـت، بـه انصـار و مهـاجرين      بار«گفت:  مي � رسول خدا

  ».رحم كن
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سرودند و خدا را شكر  و شعر مي دهمة مسلمانان بسيار مسرور و خوشحال بودن
  .كردند مي

تا مسجد و مسـكن   بود، � ماه در خانة ابو ايوب انصاريهفت  � سول خدار
 � ساخته شد، آنگاه به محل سكونت خود رفت. تمـام مهـاجرين بـه رسـول خـدا     

ملحق شدند و كسي از آنان در مكه نماند، مگر كساني كه از دين برگشـتند، و يـا   
  ن شدند.كساني كه در زندان بودند، و اهل و بيت انصار عموماً مسلما

  »انصار«و » مهاجرين«پيمان برادري بين 

در بين مهاجرين و انصار اخوت و برادري و كمك به همديگر  � رسول خدا
گرفتند، تا جايي  ادري سبقت ميررا برقرار نمود، انصار در مؤاخات و ب )مساوات(

 ث وها و اثـا  مهاجرين را در انتخاب خانه ،كشي موكول شد. انصار كه كار به قرعه
  پاي خود عموماً اختيار كامل دادند.اموال و زمين و حيوانات چهار 

م را ببين و نيمي از آن را بـردار، و مهـاجر در   اموالگفت:  انصاري به مهاجر مي
مـرا بـه بـازار    گفت: خداوند آن را براي اهل و بيتت، مبـارك گردانـد.    جواب مي

و از جانب مهاجرين مناعت  آشنا كن تا كار كنم. از جانب انصار ايثار و فداكاري
  همتي و عزت نفس برقرار بود.و بلند

  در بين مهاجرين و انصار و سفارش در بارة يهوديان ����نوشتة رسول 

و در آن مقرر داشت كـه انصـار و مهـاجرين بـا      قراردادي نوشت �رسول اهللا 
 ،دادهاي خاصي كه در بين طرفين گذشتديان جنگ نكند، و با شروط و قراريهو

  موال خود بمانند.ان بر سر دين و ايهودي

  ذان شروع شدآ

كه در مدينه مطمئن است، و كار مسلمانان محكـم و   ،ديد � وقتي رسول خدا
كننـد،   استوار شده و مردم در موقع نماز بدون دعوت براي خواندن آن اجتماع مي

كه از راهنماي يهود و نصاري به وسـيلة بـوق و زنـگ نـاقوس و      ،و ناپسند دانست
؛ لـذا خداونـد   كردند، دعوت كنـد  ش كه مردم را براي مراسم ديني دعوت ميآت

چنين اذانـي را   # ذان احترام گرفت. و به بعضي از صحابهه گفتن آمسلمانان را ب
عرضـه كردنـد.    � در خواب نشان داد و الهـام نمـود، و در خـدمت رسـول خـدا     
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بـالل پسـر   «نديد و نيز آن را براي مسلمانان مشـروع قـرار داد و پسـ    � رسول خدا
 .بـود  � بـالل مـؤذن رسـول خـدا     براي گفتن اذان برگزيده شـد،  »�حبشي رباح

  .)1( »پيشواي تمام مؤذنان است ,روز قيامت � پس بالل«

  ظاهرشدن منافقان در مدينه

ها و علماي يهـود   اي از كشيش در سراسر مدينه انتشار يافت و عده ،دين اسالم
سلمان شدند، و حسد و كينه در يهوديان و كساني كه م »�عبداهللا پسر سالم«مانند 

ماننـد گذشـته تـاج     ,خواسـتند  ادعاي بزرگي و رياست داشتند نفوذ كرد، زيرا مـي 
عبداهللا پسر أبي «رياست بر سر نهند و امر و نهي كنند و زعامت داشته باشند، مانند 

  زيرا او هميشه داراي تجمالت بود. ،»پسر سلول
د و مردم مدينه و اطراف دسته دسته به ديـن مبـين اسـالم    وقتي اسالم ظهور كر

كسـي ديگـر كـه مـرض و     حسـد بـرد و بخـل ورزيـد. و هر    » عبداهللا«گرويدند  مي
ناتواني در دل داشت، و چشم به رياست دوخته بود، با اسالم و مسـلمانان دشـمني   

 »منـافق «اي دشـمن پنهـان    و دسـته  اي دشـمن آشـكار   ان آنان عدهكرد. و در مي مي
  .بودند

  شدن قبله عوض

مسلمانان بعد از اين كه وارد مدينـه شـدند، شـانزده مـاه     و ساير  �رسول خدا 
 ،شتدا دوست مي �خواندند. حضرت رسول  نماز مي »بيت المقدس«رو به  ،تمام

و مسلمانان عـرب نيـز بـا حـب و عالقـه و اكـرام        كه رو به مكه نماز خوانده شود،

                                           

 عن مسلم... فقد صح يف احلديث حيحقم فناد بالصالة. ص !بالل يا :����اهللا قال رسول « -)1(
األ ذان يف املنام،  نن أيب داود و والترمذي وغريمها أنه رأىعبداهللا بن زيد بن عبداهللا بن ربه، يف س

والذي بعثك باحلق لقد رأيت  !يا رسول اهللا :فقال ����خيربه به فجاء عمر  ����ىل رسول اهللا إفجاء 
  .»����ر احلديث... شرح النووي مثل الذي رأي وذك

از سـنن   �دستور داد, اذان گفت. عبداهللا پسـر زيـد پسـر عبدربـه     �به بالل �يعني: پيامبر
در خـدمت   �داود. نقل است، كه در خـواب آذان را بـه او تلقـين كردنـد و او عبـداهللا      ابي

ن نيـز  هم فرمود: اي پيامبر، سوگند به كسي كه تو را برانگيخـت! مـ   �گفت: عمر �پيامبر
  ، صحيح مسلم، به شرح نووي. مترجم4، ج 76اينطور ديدم كه اذان گفته شد. ص 
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قـه بـا گوشـت و    الده بودنـد، و آن محبـت و ع  و بـزرگ شـ  پرورش يافتـه   »كعبه«
ر از كردنـد، و غيـ   شان تركيب يافته و غير از كعبه را به عنوان بيت تصور نمي خون

 ،پنداشتند، و ايشان نيـز دوسـت داشـتند    اي را نمي قبله إقبلة ابراهيم و اسماعيل
دنـد و ايـن تغييـر كعبـه بـراي مسـلمانان سـخت بـود و امـا          ركه به طرف كعبه برگ

  گفتند: يم
ــاز مــي» شــنيديم و اطاعــت نمــوديم« ــه او ايمــان آورديــم«گفتنــد:  و ب همــة  ،ب

و  � مسلمانان جز پيـروي از فرمـان رسـول   ». دستوراتش از جانب پروردگار است
شان  شناختند، چه با آرزوها و عادات چيزي را نمي ,فروتني در برابر دستورات خدا
  موافق و سازگار باشد يا نباشد.

برداري امتحان  هاي ايشان را به تقوا و اطاعت و فرمان دل ،خداوند هنگامي كه
 چنـان كـه در قـرآن    توجه سـاخت، آن كرد، رسولش و مسلمانان را به سوي كعبه م

چنين شما را امتي برگزيده (و بدور از افراط و تفـريط) قـرار    و اين «فرمايد: مي
اي را كـه  ه باشـد؛ و مـا قبلـه   داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر نيز بر شما گوا

قبالً بر آن بودي، تنها بدين خاطر مقـرر نمـوديم تـا (بـا تغييـر دادنـش) پيـروان        
گردنـد، مشـخص كنـيم.    (ثابت قدمِ) پيامبر را از كساني كه به جاهليت بـاز مـي  

، مسلماً اين حكم، دشوار بود مگر بر كساني كه اهللا هدايتشـان كـرده اسـت. اهللا   
گمان اهللا نسبت بـه مـردم، بخشـاينده و مهربـان     گرداند. بيع نميايمانتان را ضاي

  .)1( »است
 »كعبـه «برداري از خدا و رسـولش بـه سـوي     مسلمانان با كمال اطاعت و فرمان

كجا رو به ا روز قيامت قبلة مسلمانان گرديد، مسلمانان از هرروي نمودند و كعبه ت
  اي از آن را يافته اند. گوشه ،كعبه نمايند

                                           

)1(- ﴿y7 Ï9≡x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tGÏj9 u!#y‰ pκ à− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9$# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

#Y‰‹ Îγ x© 3 $tΒ uρ $oΨ ù=yè y_ s' s# ö7 É) ø9$# ÉL©9$# |MΖä. !$pκ ö�n= tæ āω Î) zΝ n= ÷è uΖÏ9  tΒ ßìÎ6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9$#  £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζtƒ 4’n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 βÎ)uρ ôM tΡ% x. ¸ο u�� Î7 s3 s9 āω Î) ’n?tã tÏ%©! $# “y‰ yδ ª! $# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹Ï9 öΝ ä3 oΨ≈yϑƒ Î) 4 āχ Î) ©! $# 

Ä¨$̈Ψ9$$Î/ Ô∃ρ ât� s9 ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊆⊂∪﴾  143(سورة بقره، آية.(  
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گشتند و نسبت به كار مسلمانان در مدينه  ش براي بهانه ميقري

  كردند جا مي دخالت بي

اسـالم در  كـه ديـن    :زماني كه اسالم در مدينه استقرار يافت و قريش فهميدند
 ،گـردد  قوت و انتشارش زيادتر مي ،گذرد روز كه ميرشد و شكوفايي است و هر

. اما پروردگار سبحان دستور ت بخشيدنددشگاه جنگ و دشمني را با مسلمانان آن

#)...﴿داد كه: صبر و عفو و گذشت و بخشش داشته باشند، و گفـت:   þθ’� ä. öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& 

(#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 . (سـورة  »از جنگ خودداري كنيـد و نمـاز را بـه پـا داريـد     « ﴾...#$

  ).77نساء، آيه 

  اجازة جنگ با كفار

و نيـروي سـپاه خـود را محكـم     وقتي كه قدرت و شوكت مسلمانان زياد شـد،  
خداوند به آنان اجازه جنـگ داد، و لكـن آن را واجـب ننمـود، و گفـت:       ,كردند

رخصت جنگ با دشمنان به جنگجويان اسالم داده شد، زيرا كه آنـان از دشـمن   «
  .)1(»ستم ديده و كشيده اند، و خدا بر ياري آنان قادر است

  سرايا و غزوة ابواء

لشـكر و سـرايا بـه سـوي بعضـي از قبايـل و نـواحي         به فرستادن � رسول خدا
آمد و گاهي هم درگيـري   اغلب اوقات جنگ و درگيري پيش نميشروع كرد، و 

نشست و شوكت و  آمد و در اين برخوردها ترس و بيم به دل مشركان مي پيش مي
  گشت. جالل مسلمانان ظاهر مي

كـه   ،ي بـود ا در جنگ ابواء شـركت كـرد، و ايـن اولـين غـزوه      � رسول خدا
كـه بعـد از ايـن سـاير سـرايا و غـزوات        .شخصاً در آن شركت داشت � حضرت

  شروع شد.

  شدن روزة ماه رمضان اجبو

                                           

)1(- ﴿tβ ÏŒé& tÏ%©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ‾Ρ r'Î/ (#θ ßϑÎ= àß 4 ¨β Î)uρ ©! $# 4’n?tã óΟ ÏδÎ�óÇ tΡ í�ƒ Ï‰ s) s9 ∩⊂∪﴾  سورة حج، آية)

39.(  
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هجرت روزة ماه رمضـان واجـب گرديـد، و خداونـد چنـين بيـان        در سال دوم
كـه بـر   همچنـان   ،ايد! بر شما روزه واجب شد اي كساني كه ايمان آورده«فرمود: 

واجب شده بود، واجب گردانيد؛ باشد كـه   )ان شمايينا (بر پيشآنان كه پيش از شم
  .)1(»بپرهيزيد

ماه رمضاني كه قرآن در آن نازل شد، هدايت است براي «و باز فرموده است: 
هاي روشن از هدايت و فرمـان. پـس هـركس از شـما كـه مسـافر يـا         مردم و نشانه

  .)2(»تمريض نباشد روزه بر او واجب اس

  »بدر«جنگ قاطع 

كه خداونـد آن را   ،غزوة بزرگ بدر در ماه رمضان سال دوم هجرت روي داد
اگر به خدا و به آنچه بر بندة خود نازل كرديم در «به روز فرقان ياد كرد و گفت: 

ايمـان   ،ر رو بـه رو شـدند  روزي كه دو سپاه اسالم و كفر در جنگ بد ،روز فرقان
  .)3(»آورده ايد

ه ميان مسلمانان و مشركين قـريش جنـگ   از خبرهاي اين جنگ است: وقتي ك
اي بزرگ كـه   همراه قافله» سفيان پسر حربابو«كه:  ،شنيد �برپا شد، رسول خدا 

در آن اموال و تجارت قريش بود، از شام برگشته اسـت، و قـريش مـال و دارايـي     
كردند. در آن حال  خود را در راه جنگ عليه اسالم و تضعيف مسلمانان خرج مي

  مرزهاي مدينه و مراتع آن رسيدند. دقافله به حدوهنگان آ پيش

                                           

)1(- ﴿$yγ •ƒ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9$# $yϑx. |= ÏGä. ’n?tã šÏ%©! $# ÏΒ öΝ à6Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ à) −Gs? ∩⊇∇⊂∪﴾  183(سورة بقره، آية.(  

)2(- ﴿ã�öκ y− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ#uö� à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi�t/uρ z ÏiΒ 3“y‰ ßγ ø9$# Èβ$s% ö� à� ø9$#uρ 4 yϑsù 

y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9$# çµôϑÝÁ uŠ ù= sù (  tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³Òƒ Í÷s∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9� x� y™ ×ο £‰ Ïèsù ô ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yz é& 3 ß‰ƒ Ì�ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ 

t� ó¡ãŠ ø9$#﴾  185(سورة بقره، آية.(  

)3(- ﴿β Î) óΟ çGΨ ä. Ν çGΨ tΒ#u «! $$Î/ !$tΒ uρ $uΖø9t“Ρ r& 4’n?tã $tΡ Ï‰ ö6 tã tΠöθ tƒ Èβ$s%ö� à� ø9$# tΠöθ tƒ ‘s) tGø9$# Èβ$yè ôϑyfø9$# 3 ª! $#uρ 4’n?tã 

Èe≅ à2 &óx« í�ƒ Ï‰ s% ∩⊆⊇∪﴾  41(سورة انفال، آية.(  



   

  
    

  

 

        ﴾82﴿  ����زندگاني پيامبر اسالم 

گـردد و   مـي ه به سركردگي ابوسفيان از شام بركه آن قافل ،شنيد �وقتي پيامبر
كه مردم بـه طـرف كـاروان خـارج      :ترين دشمن اسالم است، دستور داد او سخت

شوند. اما براي آن جلسه مهمي تشكيل نـداد، زيـرا مسـألة يـك كـاروان بـود، نـه        
  اي (متشكل و بزرگ). دسته

تا مردم به قصد ابوسفيان  ،دستور داد �كه: رسول خدا  ،سفيان خبر رسيدبه ابو
و همراهانش به سوي او خارج شوند. ابوسفيان به مكه فرستاد و از قـريش كمـك   

و فرياد او به اهل مكه رسيد. اهل مكه بـا تمـام    ز مسلمانان بازدارند،طلبيد تا او را ا
ف قـريش آمـاده   اا كردند، و با عجله قيام نمودنـد. تمـام اشـر   توان كوشش خود ر

  كه به جاي وي نيز يك نفر آماده شد. »ابولهب«شدند، مگر 

  صصصصجواب انصار و فداكاري در اطاعت از پيامبر

آورنـد، از   كه: قـريش بـه سـوي مدينـه حملـه مـي       ،خبر رسيد �وقتي به پيامبر
او پيمـان بسـته بودنـد كـه در     ، زيـرا ايشـان بـا    مشـورت خواسـت   )انصار(يارانش 

كـه از مدينـه    ،تصـميم داشـت   � مملكت خود از او دفاع كنند. وقتي رسول خدا
  خارج شود، و مانع هجوم قريش گردد، خواست آنان را بيازمايد.

مهاجرين خوب صحبت كردند و جواب مثبت دادند. سپس بـار دوم مشـورت   
مشورت كرد، آنگـاه انصـار   سوم هم بار  ود، دوباره جواب خوب و مثبت شنيد.نم

جلو رفت و  »�سعد پسر معاذ«ايشان است. پس  �كه منظور پيامبر ،شدند متوجه
كني! شايد خوف داري از اين  شما به كنايه با ما صحبت مي ،گفت: اي رسول خدا

كه انصار وظيفة خود را كه به عهده گرفتـه انـد، در خـارج از ديـار و وطـن خـود       
خـواهي   به هركجا مـي «دهم:  گويم و جواب مي ايشان مي انجام ندهد! اما از جانب

خـواهي   خـواهي انتخـاب كـن، و هـركس را نمـي      حركت كن، و هـركس را مـي  
دهـي   خـواهي بـردار و هرچـه را بـه مـا مـي       هرچه از اموال ما را مـي  انتخاب مكن.

لي است تر از ما داري در نزد ما دوست داشتني ميه كه از مال ما برببخشاي، و آنچ
رو آنيم. قسم يكاري كه تو دستور دهي ما هم تابع و پگذاري. و هر به جاي ميكه 

آيـيم. و اگـر سراسـر     سي ما هم بـا شـما مـي   بر» يمن«اگر بروي تا به ناحية  ،به خدا
  .»درياي يمن را بپيمايي باز با شما هستيم
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 �گوييم به آنچه كـه قـوم موسـي  بـه موسـي      به او گفت: ما نمي »�مقداد«
جنـگ كنيـد، و مـا در اينجـا      )دشـمن (هـا   رو به اتفاق پروردگارت با آنب«گفتند: 

. مـا بـا جـان و دل در طـرف راسـت و چـپ و جلـو پشـت سـر شـما           )1(»ايـم  نشسته
  جنگيم. مي

اين مطالب را شنيد، صورتش تابـان شـد، و بـه آنچـه كـه       � وقتي رسول خدا
  .»شما مژده بادبرويد به  «اصحاب گفتند، مسرور و شادمان گشت. آنگاه فرمود:

  رقابت و پايداري جوانان در جهاد و شهادت

هنگامي كه مسلمانان به سوي بدر حركت كردند، نوجواني شانزده ساله به اسم 
او را  � كـه پيـامبر خـدا    ،ترسيد هم خارج شده ولي مي »�عمير پسر ابي وقاص«

رد كند و نگذارد در جنگ شركت نمايـد، چـون كوچـك بـود. پـس خـود را از       
سعد پسـر  «كوشيد تا كسي او را نبيند. برادر بزرگش  داشت و مي ها پنهان مي هددي

مـرا   � ترسـم كـه رسـول خـدا     از آن حالت سؤال كرد. گفت: مي »�ابي وقاص
خداونـد   ، شـايد قبول نكند، در حالي كه من دوست دارم كـه بـراي جنـگ بيـايم    

خواسـت   ،ديـد  وقتـي او را  � . رسول خدا»و همچنين شد بم كند؛شهادت را نصي
گريسـت و   »�عميـر «نگذارد در جنـگ شـركت كنـد، زيـرا كوچـك بـود. امـا        

جنگيد تـا شـهيد    �قلبش براي او رقت يافت و او را اجازه داد. عمير  � حضرت
  شد.

هاي  تفاوت بين مسلمانان و كفار قريش در تعداد لشكريان و اسلحه

  جنگي و ساز و برگ رزمي

كـه فقـط دو   #نفر از صـحابه   و سيزدهبه سرعت همراه سيصد  � رسول خدا
دو ند، به طرف بدر حركت كردنـد. و هـر  سوار داشتسوار و هفتاد نفر شتر نفر اسب

شدند، و در بـين سـرباز و فرمانـده و خـادم و مخـدوم       يا سه نفر بر شتري سوار مي
 #عمـر و بزرگـان صـحابه    ،ابوبكر ،� فرقي نبود. از جملة ايشان: حضرت رسول

  بودند.

                                           

)1(- ﴿ó= yδ øŒ$$sù |MΡ r& š� š/u‘ uρ Iξ ÏG≈ s) sù $‾Ρ Î) $oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰ Ïè≈s% ∩⊄⊆∪﴾  24(سورة مائده، آية.(  
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سپرده شـد. پـرچم مهـاجرين بـه دسـت       »�مصعب پسر عمير«دست  پرچم به
  داده شد. »�سعد پسر معاذ«و پرچم انصار به دست  »�طالبعلي پسر ابو«

سفيان از خروج مسلمانان باخبر شد، مسير را به طرف پايين مدينـه  وقتي كه ابو
بـه  رسـاند. وقتـي ديـد كـه نجـات يافـت و قافلـه         ريـا تغيير داد و خود را به كنار د

كـه: بـه مكـه برگرديـد، چـون شـما بـراي         ،سالمت گذشت، به قريش نامه نوشت
 ،رسد. قـريش خواسـتند   نجات قافله آمده ايد؟ و اينك قافله به سالمت به مكه مي

تعداد قريش بيشـتر از   اما ابوجهل غير از جنگ چيزي را قبول نكرد، ،كه برگردند
سـواران و پهلوانـان قـريش نيـز      سباز جمله: صناديد و بزرگان و ا ،هزار نفر بودند

  شد. ديده مي
اين مكه است كـه آنچـه در دل داشـته بـه شـما عرضـه       «فرمود:  � رسول خدا

حضـرت   يعني: بسياري از مـردمش بـه جنـگ شـما آمـده اسـت. م)      (» كرده است
هـايي   در نصف شب باالي چاه بدر رفتند و حوضچه و بركـه  ،و يارانش � رسول

كـه: كفـار را از آب جلـوگيري نكننـد. در آن      :ر داددستو �ساختند. رسول خدا
خت بود و ايشـان را  شب خداي عزوجل باران نازل كرد كه بر مشركين طوفاني س

داشـت، و بـراي مسـلمانان رحمـت بـود، و زمـين را سـفت كـرد، و         از پيشرفت باز
نداخت. در ها الفت ا ريگزارها را محكم و قدمها را ثابت نگه داشت، و در بين دل

خداوند آب را از آسمان بر شما نازل كرد، تا شما را بـه سـبب   «آن وارد است: قر
تـان را بـه    هـاي  آن پاكيزه كند، و نجاست و ناپاكي شيطاني را از شما بزدايـد و دل 

  .)1(»هايتان را ثابت و استوار فرمايد هم پيوند دهد و قدم

  آمادگي براي جنگ

سـايباني   � اي رسـول خـدا  اي مسـلط بـر ميـدان جنـگ بـر      روي تپـه  »بدر«در 
رفت و با دستش اشاره  آمد و مي در محل جنگ مي � درست كردند، و حضرت

كه اين محل مرگ فالن است، و اين محل مرگ فالن. و...، ان شاء اهللا و  ,كرد مي
  هيچ كدام از آن اشارات خطا نكرد.
                                           

)1(- ﴿øŒÎ) ãΝ ä3Š Ïe±tó ãƒ }̈ $yè ‘Ζ9$# ZπuΖtΒ r& çµ÷Ψ ÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ Ν ä. t� Îdγ sÜã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ä3Ζtã 

t“ ô_Í‘ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# xÝÎ/ ÷�z� Ï9uρ 4’n?tã öΝ à6Î/θ è= è% |M Îm7sW ãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ ø% F{$# ∩⊇⊇∪﴾  11(سورة انفال، آية.(  
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وقتي مشركان و كفار قريش ظاهر شدند، و هـردو طـرف همـديگر را ديدنـد،     
ت كه سواره و با افتخـار آمـده   الها! اين قريش اس بار«فرمود:  ص رت رسولحض
  !»بجنگند و رسول تو را تكذيب كنند آمده اند كه با تو اند،

شب جمعه هفدهم ماه رمضان بود. وقتي شـب را بـه روز آوردنـد،    و آن واقعه 
  ..آرايي كردند. كر قريش ظاهر شدند و هردو طرف صفپيشاهنگان لش

  تماسدعا و ال

بـه زيـر سـايبان     �صفوف لشكر را آراست و بعد با ابـوبكر   ص رسول خدا
شـروع نمـود، و از خـدايي كـه كسـي       برگشت، و بـه دعـا و التمـاس و البـة زيـاد     

هـيچ   .مـدد خواسـت   عيب بگيرد، و تقديرش را برگردانـد، تواند از دستورش  نمي
اگر اين جماعت  !الها بار«نصرت و كمكي نيست، مگر از جانب خدا و بعد گفت: 

با صـداي   »كند را عبادت نميو از بين بروند بعد از ايشان ديگر روي زمين كسي ت
اي عمـل   باري خدايا! به آنچه به مـن قـول داده  «گفت:  خواند و مي بلند خدا را مي

دو دستش را به حدي به طرف آسـمان  هر» كن. باري خدايا! منتظر ياري تو هستم
داري و تسـلي   او را دل �او به زمين افتاد و ابوبكر كه جامة روي دوش ،بلند كرد

  كرد. خواندن زياد تشويق ميداد و به ابتهال و دعا يم

  جنگند يك در راه خداي خود باهم مياين دو دشمن هم هر

و ايشان را به جنگ با كفـار تشـويق   نزد ياران خود رفت  � سپس رسول خدا
از  »وليـد «و پسـرش   »شـيبه «رادرش و بـ  »عتبه پسـر ربيعـه  «نمود. از طرف كفار نيز 

لشكر خود جدا شدند و در وسط دو صف ايستادند و مبارزه و جنگ را خواسـتار  
شدند. آنگاه سه نفر از جوانـان انصـار بـه سـوي آنـان رفتنـد. ايشـان گفتنـد: شـما          

  كيستيد؟
  آن سه جوان انصاري گفتند: ما از دستة انصاريم.

م و همرديفـان خودمـان بـراي جنـگ مـا      آنان گفتند: شما برگرديد و از بني ع
  بيايد.

اي  پسر عبد منـاف و  ،پسر مطلب ،عبيدة پسر حارث«فرمود: اي  � رسول خدا
  خيزيد. پاه ب !»علي«ي ا و »حمزه«
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  گفتند: بلي ما همرديفان آنان هستيم.
و  »شيبه«با  »�حمزه«درگير شد. و  »عتبه«ترين قوم بود، با  كه مسن »�عبيده«

به دشـمن خـود مهلـت     ب. حضرت حمزه و علي»عتبه«پسر  »ليدو«با  »�علي«
يك ضـربت را  و عتبه هر �ند و كشتند. اما عبيدهندادند و آنان را از پاي درآورد

رخشـي  چ ،بـه دور عتبـه   بكردند، تا اين كه حمزه و علـي  بر ديگري وارد مي
 د،را كـه زخمـي بـود برداشـتن     �س عبيـده آوردند. سـپ زدند و او را نيز از پاي در

  بر اثر زخمش به شهادت رسيد... �عبيده

  رسيدن دو دسته و درگيري و جنگ همبه 

مردم يورش بردند و پيش رفتنـد، و بـه همـديگر نزديـك شـدند. و كفـار نيـز        
بپـا خيزيـد بـراي بهشـتي كـه      «فرمـود:   � نزديك شدند، در آن هنگام رسول خدا

  ».گيرد بر ميها و زمين پهناور را در يش آسمانپهنا

  ين شهيداول

هناي ! پاي رسول خدا« :انصاري به پا خاست و گفت »�عمير پسر حمام«
يا  »به به«ت: گفت: بلي! گف صگيرد؟ پيامبر بر ميها و زمين را در آسمان بهشت،

 يا رسول اهللا!را وادار كرد كه به به بگويي؟ گفت: و گفت: چه چيزي ت رسول اهللا!
اهل بهشت باشم. گفت: براستي تو  از هيچ منظوري نداشتم جز آن كه اميدوارم

اي كه همراه داشت بيرون  چند خرما را از جعبه »�عمير«اهل بهشتي. آنگاه 
آورد، و خواست از آن بخورد. سپس گفت: اگر زنده بمانم تا از اين خرما 
بخورم، آن حياتي طوالني است. پس همة خرما را به دور انداخت و بعد جنگيد تا 

  .)1(»هيد در ميدان جنگ استشهيد شد. او اولين ش

                                           
اولين شهيد اسالم در ميدان نبرد است. اما پيش از هجرت و در آغاز رسالت كـه   �عمير  -)1(

و بعـد  » كسـميه «ابتـدا  » آل ياسـر «هنوز مرحلة تبليغ بود، و جنگ با كفار آغاز نگشته بود. 
كه تازه مسلمان شده بودند، بر اثر شكنجة كفار قـريش و بـه دسـتور ابوجهـل بـه      » �ياسر«

(زن و شـوهر)  » $سـميه و ياسـر  «شهادت رسيدند. پس اولين شهداي اسالم به طور اطالق 
هستند. درود و رحمت خدا بر آنان و بر تمام شهداي راستين اسالم تاكنون و تا روز قيامت. 

  مترجم
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 د،كردنـ  مسلمانان در ميدان جنگ صبور و پرطاقت بوده هميشه خدا را ياد مـي 
تر شـده بـود، و از   جنگيد و از همه به دشمن نزديك ميبه شدت  �حضرت رسول 

داد. و فرشـتگان بـا رحمـت و نصـرت و      همه مقاومت و شجاعت بيشـتر نشـان مـي   
  ..جنگيدند. ر ميآمدند، و با كفا كمك به زمين مي

  در كشتن دشمنان خدا و رسولش» پدر مادري«مسابقة برادران 

ــوز شــهادت و ســعادت از همــديگر پيشــي    ــه ف ــان مســلمان در رســيدن ب جوان
ن و بـرادران، پـدر مــادري رواج   ، و آن مسـابقه در بـين رفقــا و دوسـتا   گرفتنـد  مـي 

  داشت.
جنگ بـودم.   در روز بدر در صف »من«گويد:  مي »�الرحمن پسر عوفعبد«

وقتي متوجه شدم، ديدم دو جوان كم سن و سال يكي در طرف راستم و ديگـري  
نداشتم و شخصيت آنان را  مثل اين كه من زياد به آنان باوردر طرف چپم هستند. 

گفـت: اي عمـويم!    ,شناختم. يكي از آنان به طوري كه رفيقش متوجـه نشـود   نمي
كنـي؟   درزاده! ابوجهـل را چـه كـار مـي    اابوجهل را به من نشان بده. گفـتم: اي بـر  

ام كه اگر او را ببينم به قتلش برسانم يا قبل از او بميـرم. و   بستهپيمان  گفت: با خدا
  همچنين رفيقش پنهاني آن را به من گفت.

كه بـا آن دو شخصـيت    ،حال شدمشوگويد: چقدر مسرور و خ عبدالرحمن مي
 »بـاز «ايشان مانند  ان معرفي كردم،ه ابوجهل را به ايشپرارزش برخورد كردم. آنگا
  آوردند.د و از پاي دربه او حمله كردند و او را زدن

فرعـون ايـن   » ابوجهل«اين «فرمود:  �وقتي كه ابوجهل كشته شد، رسول خدا 
  ».امت بود

  فتح المبين

 �پيروزي مسلمانان و شكست مشركان را برمال نمود، رسول اهللا  ،وقتي جنگ
و  اش درسـت اسـت،   ق خدايي اسـت كـه وعـده   سپاس الي«تكبير گفت، و فرمود: 

خداونـد  . «»ها و احـزاب را شكسـت داد   اش را كمك كرد، و به تنهايي دسته بنده
 كرد، در يخداوند شما را در بدر نصرت و يار ا،حقيقت«فرمايد:  بزرگ درست مي
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شـكرگزار   باشـد كـه   ,بترسـيد  پـس از خـدا   حالي كه شما ذليل و درمانده بوديـد؛ 
  .)1(»يدباش

 ،هاي كفار را در چاهي كهنه انداختنـد  كه كشته :دستور داد �حضرت رسول
اي اهـل چـاه! آيـا دريافتيـد: كـه آنچـه       «آنگاه باالي چاه رفت و ايستاد و گفـت:  

  ؟»تان وعده داده بود، حق است خداي
) نفر از سران و بزرگان كفار كشته، هفتاد نفر ديگر اسير شدند 70( در روز بدر

از انصـار، هشـت نفـر بـه شـهادت       و ،سلمانان قريش (مهـاجرين) شـش نفـر   و از م
  رسيدند.

 )اصـحاب (و به ياران  بدر را در بين يارانش تقسيم كرد، اسيران � رسول خدا
  وصيت نمود و سفارش كرد كه با مهرباني و محبت، با آنان رفتار كنند.

  بدر پايان يافتجنگ 

نان در مدينـه و در  گشت. تمـام دشـم   مؤيد و پيروز به مدينه باز � ارسول خد
هـا   عـدة زيـادي از اهـل مدينـه مسـلمان شـدند، ميـان خـانواده         و اطراف ترسيدند،

شان گريـه و   هاي كشتهمشركان مكه شيون و زاري برپا شد، و مدتي طوالني براي 
  و ترس و وحشت در دل دشمنان اسالم افتاد. فغان نمودند؛

  اسيران بودوادآموزي به جوانان مسلمان فدية س

از اسيران جنگي گذشت كرد، و فديـه را از ايشـان پـذيرفت. و     � رسول خدا
كرد، و قريش  ش ميگذاشت و آزاد ر بود، بر او منت ميدااچيز و ن هركس كه بي

  تا آزاد شوند. :فرستادند نيز براي اسيران خود هديه مي
 � داسـواد بودنـد، رسـول خـ    از اسيران كـه چيـزي نداشـتند و با    كدامپس هر
يـك از  انصار نوشتن را ياد دهند. پـس هر  كه به جاي فديه به فرزندان :دستور داد

كه بدين شيوه  ،از كساني بود »�زيد پسر ثابت« .نوشتن آموختند »ده نفر«آنان به 
  نوشتن را فرا گرفت.
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كـه پيمـان را شكسـتند، و بـا رسـول       ،اولين يهودياني بودند »بني قينقاع«طايفة 
 � انان زدنـد. رسـول خـدا   روع نمودند، و دست بـه آزار مسـلم  جنگ را ش �خدا

تا دوباره بر سر پيمان خود برگشتند، و هم قسـم   ،ان را محاصره كردپانزده شب آن
رئيس منافقان براي آنان شفاعت و ميانجيگري كرد.  »عبداهللا پسر أبي«شان  و پيمان

نفـر جنگجـو    )700آنان را آزاد نمود و آن عده يهودي هفت صد ( صرسول اهللا
  از جمله تجار و زرگران بودند.

  »احد«غزوة 

  پروايي جاهليت و انتقام جويي آنان: بي

وقتي در بدر بر رؤسا و بزرگان قريش مصيبت بزرگـي وارد شـده، و بـا همـان     
حالت به مكه برگشتند. بعضي از مردان كه: پـدر و پسـر و بـرادر را از دسـت داده     

قافله با او  ، و با او و كساني كه در سفر تجارت در آنبودند. به نزد ابوسفيان رفتند
نان بـراي  وت عليه مسـلما ربا همان مال و ث ,و قرار گذاشتند بودند، گفتگو كردند؛

جمع شدند.  � قريش براي جنگ با رسول اهللا ،و چنين كردند ند،جنگ آماده شو
اعت را و شعرا مردم را با سرودن اشعار حماسي تحريك كردند، و شهامت و شـج 

شـان   در آنان برانگيختند. مردم قريش در نيمة ماه شوال سال سوم هجـري بـا زنـان   
  بيرون رفتند، تا به مقابل مدينه رسيدند.

 نكه مسلمانان در خود شهر مدينه بمانند، و بـه آنـا   ،اين بود �رأي رسول اهللا 
زيـرا   كاري نداشته باشند. اگر آنان وارد شهر شدند آنگاه مسلمانان جنـگ كننـد،  

عبـداهللا پسـر   «رأي  ،آينـد نبـود   رفتن به خارج مدينه خـوش  از بيرون � رسول خدا
اي از مسلمانان كه در  عده كرد. و بيني مي پيش � كه رسول اهللا ،نيز همان بود »أبي

با ما بيرون بيا تا بر دشـمن بتـازيم    يا رسول اهللا!جنگ بدر شركت نداشتند، گفتند: 
  ايم. ترسيده و ناتوان شدهكه از آنان  :تا نپندارند

تا به خانه رفت و لباس رزم پوشـيد. امـا    ،بردار نشدند دست ص از رسول خدا
بودنـد، بيـرون بـرويم پشـيمان شـدند و بـه        كساني كه بدون تصميم و تفكـر گفتـه  

رفتن از مدينه براي ما ممكن نيسـت.   گفتند: در اينجا بمان، زيرا بيرون �رسول اهللا
  -درود خدا بر تو باد ،شينخواهي بن پس اگر مي
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قبـل از   - وقت لباس رزم بپوشدشايستة شأن پيامبر نيست، هر «مود:فر �رسول
  .»آن را بر زمين بگذار - اين كه بجنگد

وقتي به مسـافت بـين مدينـه و احـد      با هزار نفر از يارانش بيرون رفت، �پيامبر
فرمـود:   � ضـرت ح بي و يك سوم مـردم از او جـدا شـدند.   ارسيدند، عبداهللا پسر 

  .»ايشان را پيروي كرد، و از من سرپيچي نمود عبداهللا«

  در ميدان احد

متري مدينـه  قع در سـه كيلـو  وا ,اي از احد حركت كرد، تا به دره �رسول اهللا 
و فرمـود: هـيچ يـك از شـما وارد      راهه به پشت كوه احـد رسـيدند؛   ز بيرسيد و ا

بـا هفتصـد نفـر مـرد جنگـي       � آنگاه رسول خـدا  .دهم جنگ نشود، تا دستور مي
را به فرماندهي پنجـاه نفـر تيرانـداز     »�عبيداهللا پسر جبير«براي جنگ آماده شد و 
سواران دشمن را به وسيلة تيراندازي از ما دفع كن كه از  «منصوب نمود، و گفت:

پشت به ما حمله نكنند، اگرچه به نفع و يا به ضررمان باشد. و باز بـه ايشـان فرمـان    
كه پرندگان  :ه استقامت كنند و آن محل خود را رها نگذارند، اگرچه ببينندك ،داد

زره ديگر را روي زره خود پوشيد، و پرچم  � . عبيداهللا»ربايند دارند لشكر را مي
  .� - را به مصعب پسر عمير سپرد

  مسابقه و رقابت در بين همساالن

ال بودنـد، رد  در روز احد جمعي از جوانان را كه كم سن و سـ  � رسول خدا
كـه در سـن پـانزده     »#رافـع پسـر خـديج   «و  »سمره پسر جنـدب «نمود. از جمله: 

سـاطت  وبرايش شفاعت و  ص در خدمت رسول خدا �سالگي بودند. پدر رافع
به  � پسرم تيرانداز است. رسول خدا »رافع«! براستي  �كرد و گفت: يا رسول اهللا

بـود بـه    �كه هم سن و سال رافعرا  »�سمره پسر جندب«او اجازه داد. همچنين 
اجـازه   �گفت: به رافـع  »�سمره«بردند، او را نيز رد كرد. اما  � خدمت رسول

ين او را بـر زمـ   ،كنـي؟ در صـورتي كـه بـا او كشـتي بگيـرم       دهي و مرا رد مـي  مي
د. بعـد بـه او هـم    را بـه زمـين ز   $سـمره رافـع   زنم. آنگاه باهم كشتي گرفتند، مي

  جنگ احد شركت كرد و جنگيد.اجازه داده شد، و در 

  نبرد
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بـا   »هنـد دختـر عتبـه   « ،در احد مردم به هم رسيدند و به يكديگر نزديك شدند
يك دفي در دست داشتند و پشت سـر  ، در حالي كه هراي از زنان قيام كردند عده

زدند، و مردان را به جنگ عليه مسلمانان تحريـك   مردان در حال حركت دف مي
  نمودند. و تشويق مي

كـه شمشـير را از    »�ابودجانه«جنگ در بين مردم اوج گرفت و شدت يافت. 
كـه آن   :وعـده داد  ص جنگيـد و بـه رسـول خـدا     گرفته بود، مـي  � رسول خدا

 ،شمشير را به حق گرفته بايد حق آن را ادا نمايد، تا در ميان مردم جلب توجه كند
  آورد. ميرسيد او را از پاي در به هركس مي »�ابودجانه«

از پـا   اي از پهلوانـان را  جنگيـد. عـده   ميبه شدت  � »المطلبحمزه پسر عبد«
  درآورد، و كسي توان مقابله را با او نداشت.

در كمين بود. وحشي تيرانـداز مـاهري    »جبير پسر مطعم«برده و غالم  »وحشي«
 به او وعده داده بود كه اگر حمزه »جبير«رفت،  تيرش به خطا ميكه خيلي كم  بود
عمـويش را   »طعيمـة «  � بكشد، او را آزاد كند، زيرا در جنگ بدر حمـزه را  �

كـه او نيـز در روز بـدر كشـته داده بـود،       »هند زن ابوسفيان«كشته بود. و همچنين 
تا تسكين قلبش گردد. وحشي خـود را   ،تشويق نمود �وحشي را به كشتن حمزه

  د و شهيد شد.تير به او ز رها كرد، �آماده نمود و تير را به طرف حمزه 
تـا شـهيد    ،جنگيـد  مي � در نزديك و كنار رسول خدا »�مصعب پسر عمير«

  شد. مسلمانان در آن واقعه تاريخي نيك امتحان شدند.

  پيروزي مسلمانان

خداوند مسلمانان را يـاري كـرد و بـه وعـدة خـود عمـل نمـود، تـا جـايي كـه           
شان نيـز پـا    زنانمشركان لشكر خود را از دست دادند و شكست حتمي خوردند و 

  به گريز نهادند و به طرف مكه فرار كردند.

  اي به دور مسلمانان حلقه زد؟! چگونه دايره

شـان   در آن هنگام كفار شكست خوردند، و از جبهه فرار كردنـد، تـا بـه زنـان    
كنند ايشان نيـز بـه سـوي لشـكر      كه كفار فرار مي ،رسيدند. وقتي تيراندازان ديدند

ن داشتند، و گفتند: اي قوم! غنيمت، كه به پيروزي كامل يقي در حالي ،خود آمدند



   

  
    

  

 

        ﴾92﴿  ����زندگاني پيامبر اسالم 

 به ايشان تـذكر داد، امـا نشـنيدند.    را �. فرمانده تيراندازان پيمان رسول اهللاغنيمت
و جاهـايي را كـه معـرض خطـر      گردنـد،  كردندكه ديگر كفار برنمـي  گمان ديگر

  حمله دشمن بود، رها كردند.
سواران بود خالي گذاشـتند.   وضع حملة اسبتيراندازان پشت مسلمانان را كه م

شان از آنان دور افتادند. مشركان  و از طرفي با پرچمداران كفار دچار شدند، و قوم
كـه اي   :اد كشـيد لمانان حمله بردند. فريادزني فريفرصت آوردند و از پشت به مس

ند كشته شد! مسلمانان در اين هنگام از تعقيب دشمن برگشت �مردم! بدانيد محمد
وي مسـلمانان هجـوم آوردنـد و فرصـت را غنيمـت      سـ و مشركان باري ديگـر بـه   

 صتحان و سـختي بـود. دشـمنان بـه سـوي پيـامبر      روز بال و ام ،شمردند. آن روز
اصابت كرد، و دنـدان پيشـين    � در آن هنگام سنگ به صورت حضرت ،شتافتند

ي شـد، و  . صـورتش زخمـ  )هاي مباركش فرو رفت و دو حلقه به گونه(او شكسته 
در حالي كه آن را پـاك  لبش مجروح گرديد، و خون از رخسارش جاري شد، و 

قومي كه صورت پيامبرشان را زخمي  ،يابند چگونه رهايي مي« گفت: كرد، مي مي
  »خواند؟! در حالي كه آنان را به سوي پروردگار مي ،كنند آلود مي و خون

دسـت   � »طالبابو علي پسر« ،كجاست�كه حضرت  ،دانستند مسلمانان نمي
او را بلنـد كـرد، تـا كـامالً سـر پـا        »�طلحه پسـر عبيـداهللا  «را گرفت و  صپيامبر

ــاراحتي خــون صــورت حضــرتاز فــر »�مالــك پســر ســنان« ،ايســتاد را  � ط ن
  بلعيد. كيد و آن را ميم مي

بود اكتيك نظامي تعقيب دشمن فرار نبود، بلكه گشت و ت زابرگشتن مسلمانان 
  تجديد قوا ضرورت داشت، تا پس از آن حمله را از سر گيرند.كه براي لشكر و 

آنچه كه در احـد از شكسـت و بالهـا و از زيـان و ضـرر جـاني و شـهادت بـه         
 اميـد   ونيـر  ، �مسلمانان رسيد، شهادت كساني كه براي اسالم و مسـلمين و پيـامبر  

سـتورات  تـوجهي بـه د   خطا و اشـتباه تيرانـدازان و كـم    بودند، نتيجة قوتتوانايي و
 �اي كـه پيـامبر   كـردن جبهـه   و فرمانش براي آن لحظة آخر بود، و خالي �پيامبر

  آنان را براي آنجا تعيين نموده بود.
و بدرستي كه خداونـد وعـدة خـود را بـا شـما بـه       «فرمايد:  پروردگار توانا مي

كشتيد تا وقتي كه  شديد و مي اثبات رساند. چون به اجازة خدا بر دشمنان چيره مي
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ر كار جنگ (احد) سست گشتيد، و به نزاع پرداختيد و نافرماني نموديد، پس از د
داشـتيد. بعضـي از شـما دنيـا را      مـي آنچـه را كـه دوسـت     ،آن كه به شما نشان داد

تـا شـما را    ،خواهيد و بعضـي آخـرت را. سـپس شـما را از پيشـرفت بازداشـت       مي
بر مؤمنان صاحب فضـل   بيازمايد. و بدرستي كه خدا از شما درگذشت، و خداوند

  .)1(»و بركت است

  انگيزيهايي از محبت و دوستي و جانبازي شگفت

ابوعبيـده پسـر   «فرو رفت، وقتي  � در جنگ احد دو حلقه به صورت حضرت
دو دنـدان پيشـين    –همزمان  –آن دو حلقه را از صورتش بيرون كشيد » � جراح

جنگيد،  مي �و در كنار پيامبر زره پوشيد» �ابودجانه«افتاد.  �ابوعبيده  (رباعية)
خم كرده بود، و تيرهاي زيـادي بـه پشـتش     �در حالي كه خود را به طرف پيامبر

نيـز در جلـو دسـتش    » �وقـاص  سـعد پسـر ابـي   «محفوظ بمانـد.   �خورد تا پيامبر
تيرانـدازي كـن، پـدر و     «گفـت:  داد و مي به او تير مي �پيامبر كرد، تيراندازي مي
  �.»مادرم فدايت

آن را با  �پيامبر بر اثر شدت ضربت چشمش بيرون آمد، »�دة پسر نعمانقتا«
تـر از اول بـود. كفـار قصـد جـان       كه بهتر و تيـزبين ، جاي خود گذاشت دستش به

خواستند، خداوند آن را از او منـع كـرد. و ده    را كردند، و آنچه را كه مي �پيامبر
  همگي شهيد شدند. ش حلقه زدند و دفاع كردند، تارنفري از ياران به دو

با ايشان جنگيد و با دسـت خـود زره جنگـي را بـه تـن      » �طلحه پسر عبيداهللا«
 ،خواسـت  �پوشاند. به انگشتانش آسيب رسيد و دستش شل شـد. پيـامبر   �پيامبر

باالي سنگي در آنجا برود، اما به حدي مجروح و ضعيف شده بود كـه نتوانسـت.   
 �وقت نماز رسـيد، پيـامبر   نگ برود.يش رفت تا توانست باالي سزير پا �طلحه

  در حال نشستن با ايشان نماز خواند.
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عمـوزاده أنـس پسـر    » �انـس پسـر نضـر   «وقتي كه صحابه شكسـت خوردنـد   
بـه او  » �سـعد پسـر معـاذ   «مقاومت كرد و جلو رفـت.   – �خادم پيامبر �مالك

 بوي» به به«جواب داد. » �انس«روي؟ اي أبا عمر!  گفت: كجا مي�رسيد. سعد 
  آيد! اي سعد! بوي بهشت را فقط من دريافتم. بهشت مي

ديد كـه دسـت بـه     ،اي از مهاجرين و انصار پيوست به عده» �أنس پسر نضر«
شـهيد شـد. گفـت:     �زانو نشسته اند. گفت: چرا اينطور نشسته ايد؟ گفتند: پيـامبر 

او  بـر سـر آنچـه كـه     ،كنيد؟! به پا خيزيـد و بميريـد   پس بعد از او شما چه كار مي
  برايش به شهادت رسيد.

  سپس قوم حرفش را قبول كردند، و جنگيدند تا شهيد شدند.
گويد: آن روز يكـي از مـا هفتـاد تيـر خـورده بـود، و كسـي او را         مي �أنس

  .انگشتانشهم وسيلة سر آن ،شناخت، مگر خواهرش نمي
 جنگيدنـد،  مي �با پنج نفر از انصار جلو دست پيامبر خدا  »�زياد پسر سكن«

جنگيـد تـا زخـم     ماند كه او هم مي �يكي پس از ديگري شهيد شدند. فقط زياد
زيـاد را نزديـك    او را به من نزديـك كنيـد،   «:فرمود صفراواني برداشت. پيامبر

رانـش را زيـر سـرش گذاشـت، و در حـالي كـه صـورتش         �كردند. آنگاه پيامبر
  .»بود، شهيد شد صباالي ران پيامبر

چهـار پسـر جـوان     �عمـرو  ت فلج و لنگ بـود. به شد »�عمرو پسر جموح«
بـراي احـد    �كردند. وقتي كه پيـامبر  جهاد مي ص كه همراه رسول خدا ،داشت

به احد برود. پسـرانش بـه    صكه همراه پيامبر ،خواست �عمرو ،تصميم گرفت
اگـر شـما بـه جنـگ      ،او گفتند: خداوند به شما اجازه داده است كه جنـگ نكنـي  

  زيرا خداوند تكليف جهاد را از تو برداشته است. ،جنگيم نيايي ما به جاي تو مي
مـن مـرا از    رفت و گفت: اين پسـران  �قانع نشد و به خدمت پيامبر »�عمرو«

كنم كه شهيد شوم،  من آرزو مي !دارند، و قسم به خدا ميجهاد در خدمت شما باز
داونـد  خ ,بـدان  «بـه او فرمـود:   �و با اين پاي لنگم در بهشت گردش كنم. پيامبر

تكليف جهاد را از سر تو برداشته است. بعد به فرزندانش فرمود: چيست كـه شـما   
. سـپس همـراه   »شويد؟ شايد خداوند شهادت را نصـيبش كنـد   بردارش نمي دست
  خارج شد و به فوز شهادت رسيد. �پيامبر
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سـعد پسـر   «در روز احـد مـرا دنبـال     �گويـد: پيـامبر   مـي  � »زيد پسر ثابـت «
و بـا او بگـو:    اگر او را ديـدي سـالم مـرا بـه او برسـان،      «گفت: وفرستاد  »�ربيع

گشـتم او را   گفت: ميان شهدا مي �زيد .»گويد: حالت چطور است؟ مي �پيامبر
خورده بود. بـه او   »سر نيزه شمشير و تير و كمان«داد و هفتاد تير  يافتم كه جان مي

گويد: به من خبر بده كه  رساند، و مي به تو سالم مي � گفتم: اي سعد! پيامبر خدا
به او بگو: اي  ،جواب داد: سالم و درود خدا بر او باد �حالت چطور است؟ سعد

قـومم بگـو: اگـر از     ،كنم و همچنين به انصـار  رسول خدا! بوي بهشت را لمس مي
، در حـالي  اي نداريـد  جدا شويد در نزد پروردگار هيچ عذر و بهانه � رسول خدا
  سپس جان را به جان آفرين تسليم كرد. ،كند تان سو سو ميكه چشمان

كـه   ،دهـم  را قسم ميو خداوندا! ت« در آن روز گفت: »�عبداهللا پسر جحش«
فردا به دشمن برسم و مرا به شهادت برسانند، سپس شكمم را پاره كنند و گوش و 
بيني مرا قطع كنند و ببرند. سپس تـو از مـن سـؤال كنـي: چـرا اينطـور شـدي؟ در        

  .»در راه تو جواب بگويم

  بازگشت مسلمانان به مركز خود

همـراه   صرا ديدند بـه طـرف او شـتافتند و حضـرت     �وقتي مسلمانان پيامبر
متوجه ايشان شد و  »ابي پسر خلف«ايشان به سوي دستة ديگري از مسلمانان رفت. 

فرمـود:   � رسول خـدا  ،يابم گفت: اي محمد! اگر شما نجات يابي من رهايي نمي
نيـزه را از يكـي از    � بگذاريد. هنگامي كه نزديـك شـد، رسـول خـدا    او را آزاد 

كه از اسبش افتاد و  ,اي به گردنش زد ران گرفت و به استقبالش رفت. چنان نيزهاي
  چند بار به دور خود غلتيد.

و را پـر از آب كـرد   خارج شد و ظـرف چرمـي خـود     � »طالبعلي پسر ابو«
هم او را كمـك كـرد. و    )ي اهللا عنهارض( را شست. فاطمه  �خون صورت پيامبر 

كه آب جريان  ،شست. وقتي فاطمه ديد را مي صصورت پيامبر � همچنين علي
 بـه  تكه حصـيري را برداشـت و آن را   ،شود بلكه زيادتر مي ،كند نمي خون را قطع

  خون بسته شد. ،گذاشت �آتش زد و روي زخم پيامبر
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هاي آب را بـر   مشك ) عنهارضي اهللا» (ام سليم«و  ب »عايشه دختر ابوبكر«
رفتند  دوباره مي ريختند. سپس مي �گرفتند و آب را به دهان ياران پيامبر پشت مي
گشـتند و ماننـد بـار اول آب را بـه دهـان يـاران        ميكردند و بر ها را پر مي و مشك

  كرد. پر مي »كام سليط«ها را  ختند، و مشكير مي �پيامبر
هـاي اسـالم را مثلـه     ه بـا او بودنـد، كشـته   و زنـان ديگـري كـ    »هند دختر عتبه«
را پـاره   �هند جگر حمزه نمودند.  شان را قطع مي هاي ها و بيني كردند. گوش مي

  پاره كرد و جويد و چون نتوانست ببلعد آن را پرت كرد.
باالي كوهي رفت، و با صدايي بلنـد فريـاد    ،خواست برگردد »ابوسفيان«وقتي 

ت و پيروزي است. روزي به روزي (يعني: احـد  گريز و شكس ،برآورد كه: جنگ
  به جاي بدر).

فرمود: اي عمر! بپا خيـز و او   �را بزرگ بدانيد و ستايش كنيد. پيامبر )1(»هبل«
هـاي مـا    تر است. يكي نيستيم، كشتهخداوند بلندمرتبه و بزرگ را جواب بده و بگو:

  .شما در دوزخهاي  در بهشتند و كشته
هاي قبيلة قريش پيش از ظهور  داريم (نام يكي از بت »عزي«ابوسفيان گفت: ما 

است، شـما  ما فرمود: بگوييد: خداوند ياور  �اسالم. م) و شما عزي نداريد. پيامبر
  ياور نداريد.

موعد شـما بـدر   «وقتي ابوسفيان برگشت و مسلمانان نيز برگشتند، فرياد كشيد، 
  ».سال آينده

  گاه است. لي! آن روز بين ما و شما وعدهبه يكي از ياران فرمود: بگو ب �پيامبر
 �بـراي حمـزه    �حضرت رسـول   شان رفتند، هاي ياران به سوي كشتهسپس 

 .و همچنين براي ساير شـهدا  اش بود، اندوهگين شد؛ برادر ناتنيكه هم عمو و هم 
  ي عليهم اجمعين.اهللا تعال رضوان

  ايمانصبر و بردباري زن با

بـرادر شـقيقي    �را ببيند، حمزه �ا حمزه آمد ت» المطلبدختر عبد كصفيه«

                                           
بتي بوده در كعبه به صورت انسـان كـه از عقيـق سـاخته شـده بـود، و دو قبيلـة         »هبل« -)1(

  كردند. (عميد) قريش و بني كنانه پيش از ظهور اسالم آن را پرستش مي
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فرمـود:   »�پسرش زبير پسر عوام«به  � بود. رسول خدا كصفيه )پدر و مادري(
را بـا آن اوضـاع و احـوال     �زهتا بـرادرش حمـ   ،به مادرت برس و او را برگردان

كـه   ،كنـد  به شـما امـر مـي    � به مادرش گفت: اي مادر! رسول خدا �زبير نبيند.
ه من خبر رسيد كه بـرادرم مثلـه شـده و    حالي كه ببراي چه؟! در برگردي. گفت: 

آزمـاييم و بـه نيكـي صـبور و      آن در راه خدا است، انشاء اهللا خود را به خوبي مـي 
و پس از آن بر او  رفت و او را تماشا كرد، �نزد حمزه بردبار خواهم بود. آنگاه 

دسـتور   �سپس پيامبر نماز خواند و برگشت، و از خداوند برايش آمرزش طلبيد. 
  داد، او را دفن كردند.

  چگونه دفن شدند؟» احد«و شهداي  ����مصعب پسر عمير

كه قبل از اسالم از ثروتمندترين  �پرچمدار پيامبر خدا » �مصعب پسر عمير«
كـه   ،تكفـين شـد   )پرده(جوانان قريش بود. وقتي به شهادت رسيد، در يك پارچه 

اگـر پاهـايش را   (مانـد، و بـرعكس    كشيدند، پاهـايش برهنـه مـي    اگر بر سرش مي
سرش را با  ؛دستور داد � . تا اين كه رسول خدا)ماند پوشانيد، سرش برهنه مي مي

  بپوشانند. ،پاهايش را با حشيش خوشبو ،آن پارچه
نمـود، و   در جنگ احد هردو نفر را در يـك پارچـه تكفـين مـي     �رسول خدا

فت: كدام يك از ايشان بيشتر قرآن را حفظ داشته است؟ به هركـدام اشـاره   گ مي
مـن در روز قيامـت بـراي     «فرمـود:  انداخت، و مـي  كردند، او را در قبر جلو مي مي

آلوده به خـون  «الت كه آنان را با همان ح :. آنگاه دستور داد»آنان شاهد و گواهم
  .)1(ايشان را غسل دادندها نماز خواند و نه  نه بر آن دفن كنند،» خود

  ����از خود گذشتگي زنان مسلمان نسبت به رسول خدا 

برادر  ،شوهر :به مدينه برگشتند، و كنار زني از بني دينار كه »احد«مسلمانان از 
 وقتي خبر شهادت عزيـزانش را بـه    ،گذشتند ,و پدرش در جنگ شهيد شده بودند

گفتنـد: اي مـادر فـالن!     چه شد؟ سـالمت اسـت؟   ص دادند، گفت: پيامبر خدااو
را بـه مـن    �داري سالمت است. گفت: پيـامبر  شكر خدا آنطور كه تو دوست مي

                                           
  جهت توضيح بيشتر به كتب فقهي مبحث نماز و تجهيز ميت, مراجعه كنيد. مترجم -)1(
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آن زن او را ديـد و   ؛را بـه او نشـان دادنـد    ص نشان دهيد تا او را ببينم، حضـرت 
  ».هر بال و مصيبتي بعد از سالمتي شما سهل و آسان است«گفت: 

بازي آنان در راه  جان و مسلمانان در تعقيب دشمن و ����خروج پيامبر

  پيروزي پيامبر

گفتنـد: چيـزي نكرديـد،     و به همديگر مي كردند كفار همديگر را سرزنش مي
ا نموده آنان را عظمت و شكوه و مقام قوم را پايمال نموديد. سپس مسلمانان را ره

كه مسلمانان بـه دنبـال    ،دستور داد � هم نشكستيد، از سويي ديگر رسول خدا در
  د.دشمن برون

 بودند، ضعيف و ناتوان شده بودند. هايي كه ديده وانگهي مسلمانان بر اثر زخم
فريـاد زد: اي   �و هنگامي كه صبح روز يك شنبه فرا رسيد، مـؤذن رسـول خـدا    

  مردم! به تعقيب دشمن برويد، و فقط كساني كه ديروز حضور داشته اند، بيايند.
جهـت   � ا ايـن حـال بـا پيـامبر    اما ب مسلمانان زخمي و خسته شده بودند، اكثر

تعقيب دشمن خارج شدند، و كسي از فرمانش سرپيچي نكرد. حركت كردنـد تـا   
و  �از مدينـه دور اسـت، رسـيدند. پييـامبر      )1(كـه هشـت ميـل    »حمـراء االسـد  «به 

شنبه در آنجا اقامت كردند، سـپس بـه   شنبه، و چهار هاي: دوشنبه، سه مسلمانان روز
  مدينه برگشتند.

رضي «كه اكثرشان از انصار بودند  ،سيدندوز احد به هفتاد و دو تن رشهداي ر
  كشتة كفار بيست و دو تن بود. »اهللا تعالي عنهم

  ����اكرم تر از نفس و جان پيامبر شخصيت محبوب

 از مسلمانان در خواست كردند كه:» عضل والقاره«در سال سوم هجري طايفة 
از  شـان فرسـتاد،   فر از ياران را همراهن شش �ايشان را تعليم و تربيت كنند. پيامبر 

بودنـد. امـا آن    »#نـه ثزيد پسر د«و  »خبيب پسر عدي«و  »عاصم پسر ثابت«جمله 
  را به شهادت رساندند. �و اكثر ياران پيامبر دقوم خيانت كردن

                                           
در دريا يك هزار و هشتصد و پنجاه ميل در خشكي حدود يك هزار و ششصد و نه متر و  -)1(

كردند و به آن ميل هاشمي  و دو متر است، كه در گذشته آن را چهار هزار ذراع برآورد مي
  ».المعجم الوسيط«گفتند.  مي
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اي از قـريش   دند، تـا او را بكشـند. عـده   يرا از حرم مكـه بيـرون كشـ    »�زيد«
 �ابوسـفيان بـه زيـد    نيز حضور داشـت.  »ان پسر حربسفيابو«كه  اجتماع نمودند

 �داشتي كه اكنون محمد خطاب كرد، اي زيد! تو را به خدا قسم، آيا دوست مي
حتـي   ،به خـدا قسـم   «ات؟ گفت: بود، و تو در ميان خانواده به جاي تو پيش ما مي

در جاي خود هم خاري به او اصابت كند و او را آزار  �دوست ندارم كه محمد 
  .»ام نشسته باشم ساند، و من در ميان خانوادهبر

ام كه به كسي محبت و عالقه داشته  سفيان گفت: تا حال هيچ كس را نديدهابو
را  �آنگاه زيد نسبت به او دارند، �ه ياران پيامبراي ك مانند محبت و عالقه ،باشد

  به شهادت رساندند.
ان گفـت: چـه نظـري    بـه ايشـ   ،)1(به دارش بياويزنـد  ،را آوردند �وقتي خبيب

خواهيـد انجـام    داريد، اگر مرا رها كنيد تا دو ركعت نماز بخوانم؟ بعد هرچـه مـي  
بدهيد. گفتند: زود باش، دو ركعت نماز را خوب و مرتب تمام كـرد، و بـه مـردم    

كه مبادا شـما گمـان كنيـد    ،اگر به خاطر اين نبود ،روي نمود و گفت: قسم به خدا
دادم. سـپس   ام، آن را زيادتر و بيشتر ادامه مـي  ل دادهكه از ترس كشتن نماز را طو

  اين دو بيت را سرود:

  قتـل مسـلما  أبـايل حـني   فلست أ«
  شــق يف اهللا مصـــرعي  يأعلــى  

  ن يشــأإلــه ووذلــك يف ذات اإل
  )2(»وصـال شـلو ممـزع   أيبارك على 

  

                                           
به آنان » هذيل«يكي از آن شش نفر بود، كه طايفة » �خبيب پسر عدي انصاري خزرجي« -)1(

اسـير شـدند. طايفـة    » �خبيـب «دو نفـر از جملـه    خيانت كردند. چهار نفر از آنان شـهيد و 
او را در مكه با اسير خود مبادله كردند. قريش مكه نيز او را به دار آويختند. اعـالم  » هذيل«

  المنجد.
وقتي من به مسلماني كشته شوم، هيچ باكي ندارم. در هرجايي كه باشد، مرگ من در راه « -)2(

دگار است، و اگر بخواهد آن را تمـام اعضـاء و   خدا است. و اين كشتن من در تقدير پرور
  مترجم». گرداند ام مبارك مي اندام پاره پاره
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  »بئر معونه«رويداد 

تا مردم را  ،فرستادجمعي از اصحاب را به دنبال عامر پسر مالك  � خدارسول 
به طرف اسالم دعوت كند، و آن عده هفتاد نفر از برگزيدگان و بزرگان مسلمانان 

رعل و  ،عصيه(: »بني سليم«رسيدند، در آنجا از قبايل  »بئر معونه«بودند. رفتند تا به 
جريـان را چنـين    نوقتـي مسـلمانا   ،دورشـان را گرفتنـد و احاطـه نمودنـد     )ذكـوان 

 �گرفته جنگيدند، تا همگـي بـه جـز كعـب پسـر زيـد      ديدند، شمشير را به دست 
تا غزوة خندق در حيات بـود، و در آن غـزوه بـه شـهادت        �كشته شدند. كعب

  رسيد.

  شدن قاتل گرديد آخرين سخن شهيد سبب مسلمان

رام ). حـ برنـد  اي از لشكر كه پنهاني به دشمن حملـه مـي   دسته(... در اين سريه 
مي كشته شد، جبار پس از اين واقعه مسلمان به دست جبار پسر سل � پسر ملحان

او را جلـب توجـه    شنيد و � اي بود كه از حرام كلمه :آوردنش شد و سبب ايمان
يد: براستي آنچه كه مرا به سوي اسالم دعوت كرد، اين بود كه: گو كرد. جبار مي

اش بيـرون آمـد.    به يكي از آن مردان مسـلمان از پشـت نيـزه فـرو بـردم و از سـينه      
ه پروردگار قسم ب«گفت:  كردم، از او شنيدم كه مي گامي كه سر نيزه را نگاه ميهن

  .)1(»به سعادت رسيدم ،كعبه
ام؟!  پيش خود گفتم: به چه سعادتي رسيده است؟! آيا مـن ايـن مـرد را نكشـته    

سـؤال كـردم. گفتنـد:     »�حـرام «گويد: بعـد از آن جريـان از آن مطلـب     جبار مي
هادت رسيد. ايـن بـود سـبب    به ش !قسم به خدا :گفتم شهادت سعادت است. آنگاه

  .�شدن جبار مسلمان

  »بني نضير«اخراج 

رفت تا ايشان را در  )قبيلة بزرگي از يهود(نزد طايفة بني نضير  ص پيامبر خدا
در بـين ايـن دو    ؛ياري كند بودند، هنفر از طايفة بني عامر را كشت مورد اين كه دو

كـه خيلـي بـه نرمـي      ،اي گذشت امهپيمان و سوگندن )بني نضير و بني عامر(طايفة 
ديگر وعدة خوبي دادند، اما عداوت و حيله و تزوير و به همنمودند  باهم صحبت 

                                           
  ».فزت ورب الكعبه« -)1(
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در كنـار   � ها پنهان كـرده بودنـد. پيـامبر خـدا     در دل ص را نسبت به پيامبر خدا
انيـد!  دشـان گفتنـد: بد  بـين خو  در شان نشسته بود، آن قـوم  هاي ديوار يكي از خانه

را از بـين ببريـد. پـس     �كه پيامبر،آوريد ين فرصتي را به دست نميديگر شما چن
چه كسي است كه باالي ديوار اين خانه رفته سنگ بزرگي را بر سرش بكوبد، تـا  

  از دستش نجات يابيم؟!
نيـز در   »رضي اهللا تعالي عليهم«له: ابوبكر، عمر و علي از جم هچند نفر از صحاب

  خدمتش بودند.
خبر كرد. آنگـاه  را با �پيامبر )بني نضير و بني عامر(شان داوند از نيت پليدايخ
كه براي جنگ با آنـان آمـاده    ،برخاست و به مدينه برگشت و دستور داد �پيامبر

و در ماه ربيع االول سال چهارم هجري،  شان حركت كردند، شوند. سپس به سوي
شــان  نيــز تــرس را در  دل و خداونــد آنــان را شــش شــبانه روز محاصــره كردنــد؛

، و از )1(كه آنان را اخراج كند ،خواست كردنددر ص لذا از پيامبر خدا انداخت.
شـان را بـه    به شرط اين كه فقط به اندازة بار شـتري از امـوال   گذرد،شان در كشتن

  آنان داده حتي سالح را از آنان بگيرد.
  رد.شان را در بين مهاجرين اولين تقسيم ك اموال �پيامبر 

  جنگ ذات الرقاع

، و رفتند، تا به زير ترف )2(به جنگ طايفة نجد �در سال چهارم هجري پيامبر 
خارج شدند، و هر شش نفر يـك شـتر    �با پيامبر # ساية درختي رسيدند. ياران

روي زيـاد ورم كـرد،    شان در اثر پياده شدند، و پاهاي كه به نوبت سوار مي ؛داشتند
بسـتند، بـه همـين     ناچار پاهـاي خـود را بـا پارچـة كهنـه مـي      شان افتاد.  هاي و ناخن

  ناميده شد. )3(»جنگ ذات الرقاع«مناسبت اين جنگ 

                                           
  براي توضيح بيشتر به تفاسير آيات رجوع كنيد، مترجم.» حشر«اشاره به آيات اول سورة  -)1(
  سرزميني است در وسط مملكت عربستان سعودي، مترجم.» نجد« -)2(
شود. ذات الرقاع نام همان محلي  ات الرقاع در لغت به جاي مرتفع از سطح دريا گفته ميذ -)3(

 �است كه بني محارب و بني ثعلبه از طوايف غطفان در آنجا گرد آمده بودند، تا با محمد 
و همراهانش را ديدند متفرق شدند، و زنان و امـوال   �بجنگند. همين كه آن گروه محمد 
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اي  اي از ياران عـده  دو طرف به هم نزديك شدند، ولي جنگي روي نداد. عده
  با آنان نماز خوف خواند. � ترساندند، تا اين كه رسول خدا ديگر را مي

  »جنگ احزاب«يا » جنگ خندق«

در مـاه شـوال سـال پـنجم هجـري روي داد. جنـگ        ,جنگ خندق يا احـزاب 
نداشت. خداونـد   خندق جنگي بود، قاطع و آزمايشي بود كه براي مسلمانان سابقه

  ن فرموده است:در بارة خندق چني
غطفان از (دشمنان از تمام جوانب  )در جنگ احزاب(آوريد هنگامي كه  ياد«

ها حيران و متمايل گشتند،  ور شدند. و ديده لهبر شما حم )مشرق و قريش از مغرب
مؤمنـان  (هـاي مختلـف كردنـد.     ها به گلوها رسيدند، و به وعدة خدا گمـان  و جان

  .)گمان بودندگمان و ديگران بد وشحقيقي به وعدة حق و فتح اسالم خ
ــدند   ــايش ش ــلمانان آزم ــاه مس ــان)  و  ،آنگ ــعيفان در ايم ــزل  (ض ــخت متزل س

  .)1(»گرديدند
» بني وائل«اي از  عده و »بني نضير«اي از  جنگ را پيش كشيدند، عده يهود اين

دعوت كردند و قـريش را   �نزد قريش در مكه رفتند، و قريش را به جنگ پيامبر
زياد آزمودند، و در آتش افروزي مبالغة بسيار نمودنـد، تـا آنـان را آمـادة جنـگ      

  كردند، و تشويق و ترغيب نمودند.
ا خيلـي خـوب و آسـان بـراي قـريش جلـوه دادنـد و        نمايندگان يهود جنگ ر

هـا   قـريش را بـه ايـن وعـده     كردن مسلمانان بـا شـما هسـتيم،   كن  ما تا ريشهگفتند: 
هاي ايشان شـاد شـدند، و اجتمـاع كردنـد و بـه       خشنود نمودند. قريش نيز به وعده

آنان جواب مثبت دادند. سپس نمايندگان يهود به طرف غطفان رفتنـد و ايشـان را   

                                                                                                
توانستند از امـوال آنـان را گرفتنـد و راهـي      شتند، و مسلمانان هرچه ميخود را به جاي گذا

  مدينه شدند. (دكتر حسين هيكل)

)1(- ﴿øŒÎ) Ν ä.ρ â!$y_ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθ sù ô ÏΒ uρ Ÿ≅ x� ó™ r& öΝ ä3ΖÏΒ øŒÎ)uρ ÏM xî#y— ã�≈ |Á ö/ F{$# ÏM tó n= t/uρ ÛUθ è= à) ø9$# t� Å_$oΨ ysø9$# 

tβθ ‘ΖÝà s? uρ «! $$Î/ O$tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ y7 Ï9$uΖèδ u’Í?çGö/ $# šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ ä9Ì“ ø9ã— uρ Zω#t“ ø9Î— #Y‰ƒ Ï‰ x© ∩⊇⊇∪﴾  سورة)

  ).11و  10احزاب، آية 
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يز براي جنگ دعوت كردند و همچنين نزد ساير قبايل رفتند و مشروعيت جنـگ  ن
  را در مدينه و موافقت قريش را اعالم داشتند.

هزار مـرد جنگـي از قـريش و شـش     قراردادهايي اتفاق نمودند، چهار آنگاه بر
كه مجموعاً به ده هزار مرد جنگـي   ،رد جنگي از غطفان آمادة جنگ شدندهزار م
  رسيد.

  ندهي لشكر را به ابوسفيان پسر حرب سپردند.فرما

  )1(و رأي درست گمشدة شخص مؤمن استقضاوت 

و  )بماننـد (كه در مدينه تحصن كنند  ،نمودند مسلمانان در جنگ خندق فيصله
  جنگجو بيشتر نبود. 3000به دفاع از آن بپردازند. تعداد لشكر مسلمانان از سه هزار 

به دور مدينه اشاره نمود، و گفـت:   ،خندق به كندن � در اينجا سلمان فارسي
ن بيم داشتيم، به دور خود مدر سرزمين فارس هر وقت از سواران دش يا رسول اهللا!

طرفـي  كـه از هر  :و دسـتور داد  بـول فرمـود:  رأيـش را ق  � زديم. پيـامبر  خندق مي
  خوف هجوم و حملة دشمن است، خندق بكنند.

كه: هر ده نفر  ،ود اينطور تقسيم كردخندق را در بين ياران خ صآنگاه پيامبر
  بيست متر يا بيشتر خندق بكنند. ،چهل ذراع

  نروح برادري و برابري بين مسلمانا

تا مسـلمانان نيـز تشـويق و     ،كرد در كندن خندق مرتب كار مي � پيغمبر اكرم
دل و تمام ترغيب شوند، و به پاداش نيك و اجر بزرگ برسند. مسلمانان با جان و 

كرد. هوا به شدت سرد بـود، بـه    كار مي صچنانكه پيامبركردند، هم ر مينيرو كا
  افتاد. ير نميوراك نداشتند، و يا اصالً خوراك گاندازة كافي خ

شكايت برديم، و هركـدام   �از گرسنگي پيش پيامبر )2(گويد: مي � طلحهأبو
دو سـنگ را روي   � امـا رسـول خـدا    د برداشـتيم، از ما سنگي را روي شكم خـو 

                                           

  المؤمن. متن الةضالحكمة  -)1(

اجلوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر. فرفع  ����ىل رسول اهللا إشكونا «»: ابوطلحهيقول « -)2(
وكانوا مسرورين، حيمدون اهللا ويرجتزون  حجرين. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بطنه عن

  (منت) .»وال يشكون وال يتعتبون
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 و خدا را خوشحال بودند، مسرور و ص مش برداشت. از آن پس ياران پيامبرشك
  ديگر شكايت نكردند و ناراحت نشدند. سرودند؛ كردند، و شعر مي سپاس مي
مهاجرين و انصار در به خندق رفت، ديد كه  � گويد: پيامبر خدا مي �أنس 

اي در  هگاهي مشـغول كنـدن خنـدق هسـتند، و هـيچ بنـده و بـرد       هواي سرد صبح 
هـا را بـا آن حالـت     آن �كنـد. وقتـي پيـامبر    كندن خندق به جاي ايشان كار نمـي 

  خستگي و گرسنگي ديد، فرمود:
  ».است آخرت عيش و شادي ،پروردگارا! اين عيش و شادي«
  ».پروردگارا! انصار و مهاجرين را ببخشاي«

  مهاجرين و انصار نيز در جواب گفتند:
چـون   ايم، پيمان بسته �مبارزه به همراه محمد  ي هستيم براي جهاد وانما كس«

  ».تا ابد در اين دنيا نخواهيم ماند
ــلمانان   ــدق مس ــاي خن ــي جاه ــورد    در بعض ــختي برخ ــزرگ و س ــنگ ب ــه س ب

شـكايت را   توانست آن را بيـرون بيـاورد،   ر نميكه كلنگ و وسايل كا ،دردنك مي
دسـت   بـه  را گكلنـ  ،آن سـنگ را ديـد   � بردنـد. وقتـي حضـرت    � پيش پيامبر

بسم اهللا و يك ضربه را بر آن سنگ وارد كرد. يك سوم سنگ « گرفت و گفت:
من  !سوگند به خدا فتوحات شام به من بخشيده شد. ،خرد شد، بعد فرمود: اهللا اكبر

انشاء اهللا بـار دوم ضـربة ديگـري بـر سـنگ وارد       ،بينم آنجا را مي »هاي قرمز كاخ«
فتوحات فارس نيز به من بخشيده  ،هللا اكبركرد، نصف ديگر بقيه خرد شد. گفت: ا

و  اي ديگـر زد  ، بار سوم ضـربه بينم را مي »كاخ سفيد مداين«من  !شد. به خدا قسم
فتوحات يمن به من داده شد.  ،بقية سنگ خرد شد. فرمود: اهللا اكبر ،گفت: بسم اهللا

  .»بينم را در اينجا مي »درهاي صنعا«ن اآل !به خدا قسم

  جهاد در ����معجزات حضرت

شد، وقتي مسلمانان در كندن خندق بـه   مي ظاهر صمعجزات زيادي از پيامبر
ظرف پر از آبي خواست و كمـي   صپيامبر ،برخورد كردندجاي سختي از زمين 

از خـداي بـزرگ مـدد طلبيـد، و بعـد آب را       . سپسانداختآب  بربزاق دهان را 
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د ريـگ نـرم   روي آن قسمت از زمين سخت پاشيد. آب جذب شـد و زمـين ماننـ   
  عدة زيادي را سير كرد، و به تمام لشكر رسيد. ها پربركت شد، و گرديد. خوردني

  ور شدند وقتي دشمن از باال و پايين مدينه بر سر شما حمله

شان بـه مدينـه روي آوردنـد، و رو بـه روي      دارانطايفة قريش و غطفان و طرف
مسـلمانان سـه هـزار نفـر      و صه با ده هزار نفر لشكر فرود آمدند، پيامبرنشهر مدي

  اي بود، بين مسلمانان و دشمن. بودند. خندق فاصله
پسر «و طايفة بني قريظه عهد و پيمان صلح برقرار بود. اما حي  ندر بين مسلمانا

شكني وا داشت، و ايشان نيز بعد از تردد  ايشان را به پيمان رئيس بني نضير »أخطب
تحقيق كرد و از جريان باخبر شد، و  �مبر پيا پيمان را شكستند.، و دودلي و اجبار

نداشت. و از طرفي ديگر نفـاق  اي بيم داشت و آن را بالي بزرگي پ از چنين توطئه
بـا   ،تصـميم گرفـت   صاز منافقان مدينه سر زد. در اين هنگـام پيـامبر   ،روييو دو

 نپيمان صلح ببندد، بر سر اين كه يك سوم ثمره و بهرة مدينـه را بـه آنـا    »غطفان«
تـرين و  مشكالت نگردند، زيـرا انصـار بزرگ   بدهد، تا انصار در امان باشند و دچار

  هاي جنگ را تحمل كرده بودند. ترين مسؤوليت عمده
را ديـد كـه ثبـات و     $ سـعد پسـر معـاذ و سـعد پسـر عبـاده       �اما وقتي پيامبر

از  ،شـوند  دهند و از صلح مـانع مـي   نيازي را در برابر دشمن نشان مي پايداري و بي
  تصميم خود دست كشيد.

ست بـوديم، نـه   پر و بت كها مشر ما قبالً با اين اي رسول خدا!گفت:  � سعد
م، هيچ وقت يـك دانـه خرمـا را بـه     يتشناخ يم و نه او را ميدكر خدا را عبادت مي

داري و يا فروش. آيا حـاال كـه خداونـد بـه      داديم، مگر به عنوان مهمان ايشان نمي
زت و كرامت بخشيده است، و به سوي خود هدايت فرموده و وسيلة اسالم به ما ع

ما را به خودش و به وجود مبارك تو عزت داده مال خود را به آنان بدهيم؟! قسم 
شمشـير بـه آنـان چيـزي نخـواهيم       به چنين چيزي احتياج نداريم، و غير از ،به خدا
فرمود: ايـن   در جواب �دامي كه خداوند در بين طرفين حكم كند. پيامبر داد، ما

  دانيد عمل كنيد. م طور صالح مي، يعني اختيار داريد هرشما و آن جريان

  جاهليت سوار سوار مسلمان و اسب بين اسب
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در حالي كه دشمن ايشان را محاصره كرده  ،و مسلمانان ايستادند � پيامبر خدا
به  تا :آمدند و هنوز جنگي شروع نشده بود كه بعضي از سواران قريش با عجله مي

  رسيدند. كنار خندق مي
گفتند: به خـدا قسـم! ايـن     ايستادند و مي كردند، مي وقتي به خندق برخورد مي

  ايست كه از جانب عرب نيست. حيله
كه جستجو كرده جـاي تنگـي را از خنـدق پيـدا      ،سپس دشمن تصميم گرفت

 ،ردنـد ك مي راين ور و آن وسواران از آن بگذرند. بنابراين، به عجله  كند، تا اسب
كـه در   ،بـود  »عمرو پسر عبـدود «و از جمله: سوار مشهور  د،وتا چنان جايي پيدا ش

  كرد. برابر هزار سوار مقاومت مي
د: كيست كه به ميدان جنگ بيايد؟ علي پسـر  فرياد برآور ،ايستاد »عمرو«وقتي 

هـيچ مـردي    :اي كه ظاهر شد و گفت: اي عمرو! تو با خدا پيمان بسته �طالب ابو
دسـت   از مگر اين كه شمشـير را  ،تواند مرا براي شمشيربازي بخواند يش نمياز قر

  .گيرم او مي
  گفت: آري،

دعوت  ؛و دين اسالم صرا به سوي خدا و پيامبرو علي جواب داد: پس من ت
  كنم. مي

  ها احتياجي ندارم. عمرو گفت: من به آن
  خوانم. را به جنگ و مبارزه ميو پس ت من  گفت: �علي

  را بكشم.و من دوست ندارم ت ،: چرا اي برادرزاده؟! به خدا قسمعمرو گفت
  را بكشم.و دوست دارم ت ،گفت: اما من سوگند به خدا �علي

آتش گرفت و با عجله از اسب پايين آمد، و ، وقتي عمرو چنين جوابي را شنيد
آمـد و بـاهم    �اسب را محكم بست و توي صورتش زد، و بعد رو به روي علي 

  او را بكشت. � ، تا عاقبت عليدرگير شدند

  كرد مادري پسر خود را براي جنگ و شهادت تشويق مي

فرمايـد: قبـل از فرمـان حجـاب بـا       مي ك )مادر مسلمانان( »المؤمنين عايشه ام«
بـوديم، در ايـن هنگـام سـعد پسـر       »بنـي حارثـه  «جمعي از زنان مسلمان در حصار 
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اشـت و بازوهـايش از آن بيـرون    كه زرة كوتاهي به تـن د  ،ما گذر كرد بر �معاذ
مـادرش بـه او گفـت: اي پسـرم! زود بـاش بـه        ،خواند شعر مي � آمده بود. سعد

فرمود: به مادرش گفتم: اي مادر  كلشكر برس. به خدا قسم تأخير كردي. عايشه 
تا بازوهايش  ،تر باشدلمن دوست داشتم كه زره سعد از آن كام ،! به واهللا � سعد

  را بپوشاند.
بنـي  «در غـزوة   �بـيم داشـت. سـعد     � از كوتاهي زره سعد كعايشه زيرا 

  تيري خورد و رگ بازويش را بريد و شهيد شد. »قريظه

  ها و زمين براي خدا است لشكريان آسمان

مانند يك دسته از لشـكر   ،مشركان در جنگ خندق مسلمانان را احاطه كردند
شـيد. چهـار طـرف    كو اين محاصـره يـك مـاه طـول      ار بگيرد،كه در حصاري قر

و نفاق و دورويي ظاهر گرديد. بعضي  شدت يافت؛ گرفتاري ،مسلمانان را گرفتند
گفتنـد:   بـه مدينـه برگردنـد، و مـي     ،گرفتنـد  اجازه مـي  ص از مردم از رسول خدا

خواسـتند كـه از    طور نبود و فقـط مـي  ما در امان نيست، در حالي كه اينهاي  خانه«
  .)1(»جنگ با كفار  فرار كنند

و يارانش از آنچـه كـه خـدا خـوف و شـدت       � در آن هنگام كه رسول خدا
آمـد   �پيش پيـامبر  »�نعيم پسر مسعود غطفاني« ،شان تعريف كرد جنگ را براي

 ؛! براستي كه من مسلمان هستم و قومم هنوز نفهميـده انـد   اي رسول خداو گفت: 
شما هـم   «ر فرمود:خواهي به من دستور بده. پيامب هرچه مي ،ام كه من مسلمان شده

تواني از ما دفـع كـن، زيـرا جنـگ خدعـه و       در ميان ما مردي هستي، آنچه كه مي
  .»نيرنگ است

 :خارج شد و نزد بني قريظه رفت و سـخناني گفـت   � نعيم پسر مسعودسپس 
كه ايشان را از تصميم خود و دوستي و پيمان نسبت به قـريش و غطفـان كـه اهـل     

كه در آينده دشمن انصار و مهـاجرين   :و يادآور شد در شك اندازد :مدينه نيستند
هستيد، در صورتي كه غطفـان و قـريش    - و همساية هم - كه در مدينه ،شويد مي
روند. آنگاه اشاره كرد به اين كه با قريش و غطفان به جنگ اسالم نروند، مگر  مي

                                           

)1(- ﴿...βÎ) $uΖs?θ ã‹ ç/ ×ο u‘ öθ tã $tΒ uρ }‘Ïδ >ο u‘ öθ yè Î/ ( β Î) tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ āω Î) #Y‘#t� Ïù ∩⊇⊂∪﴾  13(سورة احزاب، آية.(  



   

  
    

  

 

        ﴾108﴿  ����زندگاني پيامبر اسالم 

اعتبار و  جهت اين كه: چند نفر از بزرگان ايشان را به عنوان گروگان در نزد خود
  بني قريظه در جواب گفتند: به راي درستي اشاره كردي. اعتماد بگيرند.

پس از آن نزد قريش رفت و اخالص و صداقت و نصيحت خـود را نسـبت بـه    
ز از ياري شما نـادم شـده انـد و ا    »بني قريظه«آنان اظهار كرد، و خبر داد كه يهود 

خواهند. و بعداً آنان را بـه   وگان ميشما چند نفر از بزرگان را به عنوان وثيقه و گر
  كه سرشان را از تن جدا كنند. ؛و يارانش تحويل دهند �پيامبر

به آنان نيـز اعـالم    :سپس نزد طايفة غطفان رفت و آنچه كه به قريش گفته بود
شـان   هـاي  كرد. آنگاه هردو گروه را نسبت به يهود بني قريظه هشـدار داد و در دل 

يك از آنان نسبت تالف در بين احزاب ظاهر شد، و هرشك و ترديد انداخت. اخ
  را احساس نمود. »وقوع واقعة پيش از«به دوستان خود 

سفيان و سران غطفان جنگ قاطعي را بين خـود و مسـلمانان خواسـتار    وقتي ابو
تـا   ،اي از بزرگان قوم را بـه گروگـان خواسـتند    عده يهود سستي كردند، و ،شدند

نعـيم پسـر   «ند. در اينجا براي قريش و غطفان صدق گفتـار  آنگاه با مسلمانان بجنگ
تحقــق يافــت و از چنــين درخواســتي خــودداري نمودنــد. و همچنــين  »�مســعود

براي يهود درست از آب درآمـد. لـذا از همـديگر جـدا شـدند و       � سخنان نعيم
  اتحادشان از هم گسست، و وحدت كلمة آنان از بين رفت.

اين بـود كـه: بـاد سـخت و تنـد و       � ي پيامبرشاز اراده و لطف پروردگار برا
هاي زمستان بر روي كفار و مشركين نازل كـرد كـه تمـام لـوازم و      سردي در شب

شان را زير و رو كرد. در اين هنگام ابوسفيان برخاست  وسايل آشپزي و چادرهاي
انيـد مقاومـت كنيـد، چـون تمـام      تو نمـي  ،و گفت: اي مردم قريش! بـه خـدا قسـم   

ما از بين رفتند و بني قريظه به قول خود وفا نكردند، و آنچه كه ناپسـند  پايان چهار
 خسارات فراواني را به بار آورد. ،بينيد كه باد بود از طرف ايشان به ما رسيد، و مي

شـود، و چادرهـا    به سرنوشت خود اطمينان نـداريم و آتـش برايمـان روشـن نمـي     
ابوسـفيان برخاسـت و بـه     ،مرو ايستادگي ندارند. پس كوچ كنيد، اينـك مـن مـي   

ر سوي شترش كه بسته شده بود رفت. بر شتر سوار شد و او را زد، وقتي لگـام شـت  
  پا به فرار نهاد. فوراً بلند شد و ،را آزاد گذاشت



   

  
    

  

 

        ﴾109﴿   ���� زندگاني پيامبر اسالم

 

ايشان نيز شكست خوردنـد و   نيز از جريان قريش باخبر  شدند،» طايفة غطفان«
خوانـد.   نمـاز مـي   � ر اسـالم در اين هنگـام پيـامب   به سوي مملكت خود برگشتند.

او را بـه سـوي احـزاب فرسـتاده بـود، تـا نـاظر         �كه پيامبر  »�حذيفه پسر يمان«
اعالم كـرد. فـرداي    و مسلمانان �و ماجرا را به حضرتشان باشد، برگشت  اعمال

  ها را بر زمين گذاشتند. آن روز از خندق به مدينه مراجعه كردند و اسلحه
هاي خدا  نعمت !اي كساني كه ايمان داريد«ايد: فرم خداوند بزرگ درست مي

يد، هنگامي كه لشـكرياني بـر سـر شـما     به ياد آور :ه شما عطا فرموده استرا كه ب
ها را نديدنـد و   را بر آنان فرستاديم كه آن )فرشتگان(بيايند، ما نيز باد و لشكرياني 

  .)1(»دهيد، بيناست خداوند به آنچه كه شما انجام مي
يظـي كـه   خداوند كساني را كه كافر بودند با همان كـين و غ «رمايد: ف ميو باز 

كه هيچ غنيمتي به دست آورند نااميـد برگردانيـد. و   بي آن ,نسبت به مؤمنان داشتند
خدا بسيار توانـا و مقتـدر    براي مسلمانان كفايت فرمود، زيراخداوند امر جنگ را 

  .)2(است
يش ديگـر بـه جنـگ مسـلمانان     جنگ بار سنگين خود را بر زمـين نهـاد، و قـر   

سال ديگر به جنگ شما نخواهنـد آمـد،   فرمود: قريش بعد از ام صنيامدند. پيامبر
  نخواهيد گذشت.اما شما از آنان در

و كفار چهار تـن   اكثر هفت نفر شهيد شدند، در جنگ خندق از مسلمانان حد
  كشته دادند.

  جنگ بني قريظه

  شكني بني قريظه: پيمان

به مدينه برگشت، پيماني در بين مهاجرين و انصار از  �ر خدا هنگامي كه پيامب
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 يهود را به رعايت آن ملزم فرمود؛ سوي ديگر نوشت و سو و يهود بني قريظه ازيك
  شان را به خودشان واگذار نمود كه كسي به آنان تعرض نكند. و دين و اموال

ايـن  ندگان در مورد كساني كـه بـه جنـگ امضـاكن    «... و در آن نامه آمده كه: 
در  رفتـاري  همديگر را يـاري نماينـد و پنـد و انـدرز و خـوش      ،آيند پيمان نامه مي

هم نداشته باشند، و هرگاه كسي به شان برقرار گردد، و هيچگونه رفتار بدي با ميان
  .»اش جلوگيري كنند از حمله - باهم - ور شد، مدينه حمله

واداركردن بني قريظه  رد ر،يهودي رئيس طايفة بني نضي »حي پسر أخطب«اما 
كعـب  «موفق شد. علي رغم اين كـه   كردن به سران قريش شكني و كمك انبه پيم

ديد، پيمان  چيزي را نمي ،جز صدق و وفا به عهد �در بارة پيامبر  »پسر اسد قرظي
گذشـته بـود، ناديـده گرفـت. و      صرا شكست، و آنچه را كه در بين او و پيـامبر 

را كـه رئـيس    � »سعد پسـر معـاذ  «رسيد  � ان به پيامبرشكي آن كه خبر پيمانوقتي
 »�سـعد پسـر عبـاده   «همـراه   ،پيمانـان بنـي قريظـه بودنـد     و اوس نيز از هم »أوس«

بزرگ خزرج و جمعي از انصار فرستاد، تا در اين مورد تحقيق كنند. وقتي متوجه 
ي قريظـه  ند. هنگامي كه به بندكه شنيده بو ،جريان شدند، ديدند تندتر از آن است

پيـامبر خـدا    به آنان خبر دادند، در جواب گفتنـد:  ص رسيدند، و از جانب پيامبر
  برقرار نيست! ،كيست؟! هيچ پيمان و عقدي در بين ما و او
هجوم بر سر مسلمانان آماده كردند، و در اين هنگام طايفة قرظي خود را براي 

ورزيدنـد. و ايـن   زدن بـه لشـكر مسـلمانان از پشـت مبـادرت      همچنين براي ضربه 
  از هجوم رو به رو و جنگ در ميدان مبارزه. ،بارتر استزيان و تر تاكتيك سخت

ور  وقتــي دشــمن از بــاال و پــايين مدينــه بــر شــما حملــه«فرمايــد:  خداونــد مــي
  .)1(»شدند

  شكني براي مسلمانان بسيار سخت بود. اين پيمان

  »بني قريظه«حركت به سوي 

خنـدق بـه مدينـه برگشـتند، و سـالح را بـر زمـين         و مسلمانان از �وقتي پيامبر
؟! اي رسـول خـدا  آيا سالح را بر زمين نهاديد، «آمد و گفت:  �نهادند، جبريل

                                           

)1(- ﴿øŒÎ) Ν ä.ρ â!$y_  ÏiΒ öΝ ä3 Ï%öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅ x� ó™ r& öΝ ä3ΖÏΒ﴾  10(سورة احزاب، آية.(  
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گفت: هنوز مالئكه آماده جهادند. براستي خداي عزوجـل   �گفت: بلي! جبريل
روم  كه به طرف بني قريظه برويد و من نيز به سوي آنان مي :دهد به شما فرمان مي

  .»اندازم شان مي س و هراس را در دلو تر
 خبر كنــد و بگويــد:بــاكــه مــردم را  ،مــؤذن دســتور داد بــه صآنگــاه پيــامبر

 پيـامبر   .»ادا كندبني قريظه  درشنود و آماده است، بايد نماز عصر را  هركس مي«
آنـان را محاصـره    ،همراه ياران به بني قريظه رسيد، و مـدت بيسـت و پـنج روز    �

  بيم و هراس افتاد. ي كه حلقة محاصره تنگ شد و در دل دشمننمودند، تا جائ

ر راه خدا از سرزنش هيچ نبايد د :كه ,دريافت ����سعد

  اي بهراسد دهكنن سرزنش

 »أوس«را قبول كنند، و بزرگان  � حكم و دستور پيامبركه  ،بني قريظه آمدند
اوس! آيـا  اي معشـر  « فرمـود:  �به تنهايي براي بني قريظه شفاعت كردنـد. پيـامبر  

  »قضاوت كند؟ )قريظه(كه مردي از شما در ميان  ،راضي هستيد
  !گفتند:آري

 � ، حضـرت »گـردد  ميبر» سعد پسر معاذ«اين قضاوت به « فرمود: صپيامبر
اش او را گرفتنـد: اي ابـا    قبيلـه  ،به نزد آنان آمـد  � به سوي او فرستاد، وقتي سعد

را و بـراي ايـن تـ    ص خدا عمرو! در اين حكميت نيك قضاوت كن، زيرا رسول
كه نسبت بـه حـال آنـان! بـه نيكـي رفتـار        ،سرپرست چنين جرياني قرار داده است

براسـتي سـعد   «گفـت:   � كنـي. وقتـي بـر ايـن موضـوع پافشـاري كردنـد، سـعد        
اي بـاك نداشـته    كننـده  ه خدا از سرزنش و لومة هـيچ سـرزنش  كه در را ،دريافت

شـان كشـته و    كـنم كـه مـردان    كـم مـي  شـان اينطـور ح   من در ميـان  :و گفت باشد.
 «فرمـود:  �پيامبر  .»شان به اسارت گرفته شوند و زنان شان تقسيم و فرزندان اموال

  .»اي به حقيقت حكم خدا را اجرا نموده
چنين با محتواي ن جنگ در شريعت بني اسرائيل و همبا قانو � آن حكم سعد

  موافق بود. »تورات«
در ميان بني قريظه اجرا شد، و مسـلمانان از   »� معاذ بن سعد«در نتيجه: حكم 
  گيرانه و هرج و مرج داخلي نجات يافتند. خنجرخوردن غافل
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كشتند،  ،را كه احزاب را تشكيل داده بود »أبي حقيق بنسالم « »خزرج«طايفة 
 را كـه دشـمن سرسـخت پيـامبر     »اشرف نضيري بن كعب«نيز قبالً  »اوس«و طايفة 

شـورانيد، كشـته بودنـد. پـس مسـلمانان از دسـت        و مـي بود، و مردم را عليه ا ص
كردند، حركات ضد اسالم را رهبري  سراني كه بر ضد اسالم و مسلمانان حيله مي

  نمودند، نجات يافتند و آسوده شدند. مي

گذشت از كسي كه ظلم كرده و بخشش به كسي كه محروم شده 

  است

سـواران پـس از    ،فرسـتاد » نجـد «اي سـواره را بـه طـرف     عـده  ص خداپيامبر 
را همراه خود به شهر آوردند و او را به  ؛هرئيس بني حنيف »أثال بنثمامه «بازگشت 

و گفـت: اي ثمامـه!    ،از كنارش رد شـد  � پيامبر .هاي مسجد بستند يكي از ستون
  چه خبر است؟

كه مستحق كشتن اسـت.   ،كشي، كسي را بكش اگر مي اي محمد!جواب داد: 
ه كسـي واگـذار كـن كـه     دهي، آن را بـ  ش و رفاه قرار ميو اگر كسي را در آساي

خواهي طلب كن، تا هرچه كه نياز داري به تو داده  و اگر مال مي سپاسگزار است.
بار دوم نيز از پيش او گـذر كـرد، و سـخن     او را ترك كرد. � آنگاه پيامبر شود،

كـه از كنـارش   اول را تكرار نمود. ثمامه نيز همان جواب اول را داد، باز بار سـوم  
آنگـاه   .گذشت و سؤال اول را به ثمامه گفت: او نيـز همـان جـواب را بـاز گفـت     

تان نزديـك  بـه نخلسـ   ثمامه گفت: ثمامه را آزاد كنيد، او را آزاد كردند. � پيامبر
قسم بـه  «آمد و مسلمان شد و گفت:  �سپس نزد پيامبر مسجد رفت و غسل كرد.

اي نبـود. اكنـون تـو     مـن چهـره  شما در نزد تر از چهرة  دشمن ،در روي زمين ،خدا
ز دين شما در نزد ترين چهره در نزد من هستي. و باز در روي زمين منفورتر امحبوب
او  .»ترين دين استن شما در نزد من محبوبترين و با ارزشيني نبود، اكنون ديمن د
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انجـام بـدهم، سـواران شـما مـرا       )1(»عمـره «هنگامي كه من تصميم داشـتم   گفت: 
  كه به عمره برود. :مژده داد و امر فرمود وبه ا � ستگير كردند. پيامبرد

از دين خود خارج شـدي؟!   !وقتي ثمامه نزد قريش رفت به او گفتند: اي ثمامه
ديگـر از   ،نـه قسـم بـه خـدا     ،ام مسلمان شده �لكن همراه محمد  و ،گفت: نه واهللا

ه بدهد. يمامه نيـز سـرزمين   آيد مگر خدا اجاز يمامه يك دانه گندم براي شما نمي
و از حمل بار به سـوي مكـه    ،خيز مكه بود، سپس به مملكت خود برگشت حاصل

تا اين كه قريش از كمبود خواربار بـه تنـگ آمدنـد و ضـعيف و      ،جلوگيري نمود
نامـه نوشـتند، و خويشـاوندي را بيـاد آوردنـد، و از او       �ناتوان شدند، و به پيامبر 

حمل آذوقه و خواربار باز كند،  ياراه را برامه نامه بنويسد: به ثمتقاضا نمودند كه 
  نيز چنين كرد. �پيامبر 

  صلح حديبيه

  شدن به مكه: و آمادگي مسلمانان براي داخل ���� روياي پيامبر

كـه بـه مكـه رفتـه و مشـغول       :وقتي كه در مدينه بود، در خواب ديـد  �پيامبر 
خوشـحال شـدند، و    - بسـيار  – ف خانة خدا است. آن را به يـارانش خبـر داد  طوا

شادي بزرگي برايشان دست داد، زيرا مـدت زيـادي از مكـه دور افتـاده و مشـتاق      
  طواف كعبه بودند.

مشتاق و آرزومند ديدار مكه بودند. چون در آنجا به دنيا  - سخت – مهاجرين
داشتند و در ميان ايشان و مكـه   آمده و رشد كرده بودند، و آن را بسيار دوست مي

 ،نـد خود را آماده كرد به آنان چنين خبري داد: ص اصله افتاده بود. وقتي پيامبرف
  و جز عده معدودي كسي سرپيچي نكرد. به مكه بروند، ص تا همراه پيامبر

                                           
عمره در لغت زيارت كردن و در شرع زيارت خانة خدا است با كيفيـت و شـروط خـاص     -)1(

دهد. عمره عبـارت اسـت از: احـرام، طـواف، سـعي،       كننده انجام مي ه عمرهخود و آنچه ك
  حلق و يا تقصير. (مؤلف)

احرام: پوشيدن لباس مخصوص زمان حج و عمره، طواف: هفت بار به دور كعبه گرديـدن.  
سعي: هفت بار رفت و آمد، در بين صفا و مروه. حلق: تراشيدن موي سـر مـردان و تقصـير:    

  ردان و چيدن چند تار از موي سر زنان. مترجمكردن موي م كوتاه



   

  
    

  

 

        ﴾114﴿  ����زندگاني پيامبر اسالم 

  پس از مدتي طوالني به سوي مكه

ه از مدينه بـدون  به قصد عمر �در ماه ذي قعده سال ششم هجري پيامبر اكرم 
حمـل كـرد و    )2(»هـدي «خارج شـد، و بـا خـود     )1(»يهحديب«هدف جنگ به سوي 

كه او به قصد زيارت و بزرگداشت خانـه خـدا    :همنداحرام عمره بست، تا مردم بف
  شود. خارج مي
تـا از   :را قـبالً فرسـتاد   )مراقب امور(از طرف خود يك نفر خبردهنده  �پيامبر

رسيدند، آن مخبر  )3(»عسفان«و ياران به  � قريش كسب خبر كند. وقتي كه پيامبر
كه عده زيادي به دورش جمع  ،برگشت، و گفت: از كنار كعب پسر لوي گذشتم

  را دارند.و كه در خانة خدا انتظار و قصد ت :شده ايشان جنگجوياني بودند
حركت كرد، تا به انتهاي حديبيه بر سر چشمة كم آبي رسيد.  ص پيامبر اكرم

بردنـد، او نيـز از تيـردان     �پيـامبر مردم از كمبود آب و تشنگي شـكايت را پـيش   
محض  كه آن را در آب چشمه فرو برند. به :خود تيري بيرون كشيد، و دستور داد

و همگـي از آن سـيراب    جوشيدآب نمودند، چشمه  اين كه تير را وارد چشمة كم
  شدند.

نيز دوست داشت يكـي از   � به وحشت افتادند. پيامبر �قريش از ورود پيامبر
كـه نـزد    ،را خواسـت  �ه سوي قريش بفرستد. بعد عثمان پسر عفـان  يارانش را ب

، بلكه براي حج ايم به آنان خبر بده كه ما براي جنگ نيامده« قريش برود و گفت:
دسـتور   �و آنان را به صلح و صفا دعوت كن. سـپس بـه عثمـان     ايم، عمره آمده

ه فتح و پيروزي بدهد. به نزد مردان و زناني مؤمن در مكه برود، و به آنان مژد :داد
تـا در   ،كنـد  و به آنان خبر دهد كه: خداي عزوجل دين خود را در مكه ظاهر مـي 

به مكه حركت كرد، و نزد ابوسفيان و بزرگـان   � . عثمان»آنجا نيز پوشيده نماند
پيـام   � كه عثمانان ابالغ نمود. وقتي را به آن ص قريش رفت و پيام رسول خدا

                                           
به خاطر بيعتي است كه در اواخر سال » حديبيه«اي است نزديك شهر مكه. اشتهار  دره -)1(

  ششم هجري در آنجا صورت گرفت. مترجم
  برند. مانند گاو، گوسفند و شتر. (عميد) هدي: (جمع هديه) حيوان قرباني كه به مكه مي -)2(
  لي است بين جحفه و مكه (مؤلف).عسفان: مح -)3(



   

  
    

  

 

        ﴾115﴿   ���� زندگاني پيامبر اسالم

 

خـواهي كعبـه را طـواف كنـي، مـانعي نـدارد. او در        اگر ميرا ابالغ كرد، گفتند: 
  كنم... خانة خدا را طواف نكند، من طواف نمي ,�جواب گفت: تا پيامبر

  بيعة الرضوان

 بـه دسـت قـريش شـهيد شـده اسـت.       � كه عثمـان  ؛خبر رسيد صه پيغمبرب
يـر  ، ز� ياران را به بيعت و تجديد پيمان دعوت كرد، در حالي كه پيامبر �پيامبر

 ،پيمـان نمودنـد   درخت مشهور نشسته بود، مسلمانان به طرفش شوريدند و تجديد
 �، و چـون عثمـان   را تنهـا نگذارنـد و در مقابـل قـريش بجنگنـد      صكه: پيامبر

اين دست مـن بـه جـاي    «دست خود را گرفت و گفت:  �حضور نداشت، پيامبر 
حديبيـه صـورت    در )1(»سـمره «در زير درخـت   »الرضوان بيعة«. بعد »دست عثمان

ي كه با شما براستي خداوند از مسلمانان«فرمايد:  كه خداوند در بارة آن مي :گرفت
  .)2(»در زير آن درخت بيعت كرده اند راضي است...

قـريش آمـد و رفـت، و     و � در اين مـدت چهـار پيـك در بـين پيـامبر اكـرم      
ايـم. بـراي    گفت: ما براي جنگ بـا كسـي نيامـده    ها مي يك از پيكبه هر �پيامبر

مـوروثي خـود    قريش بر سركشي و طغيان و دشـمني   ايم، در حالي كه عمره آمده
  پايدارند.

خـود   هـا بـود، وقتـي بـه نـزد يـاران       يكي از آن پيك» روه پسر مسعود ثقفيع«
ام، به خـدا قسـم!    بازگشت، گفت: اي قوم! پيش پادشاهان ايران، روم و حبشه رفته

كـه   :ران و درباريانش، او را چنان احترامي بگيرنـد ام كه يا هيچ پادشاهي را نديده
گيرنـد. سـپس، آنچـه كـه ديـده       را دوست دارند و احترام مي ياران محمد، محمد

  بود، برايشان تعريف كرد...

                                           
  سمره: درخت بزرگ و خارداري است كه تختة آن كم نظير و مشهور است. (منجد) -)1(
  ).18(سورة فتح، آية  -)2(

  



  ل و تدبير و بردباريو آشتي و عقپيمان 

سـهيل را   �فرسـتادند. وقتـي پيـامبر    » حديبيـه «را بـه  » سهيل پسر عمرو«قريش 
اران خود گفت: قوم قريش اين مرد را فرسـتاده و خواهـان صـلح انـد، و     ديد، به ي

  گويد: در بين ما و خودتان پيمان بنويس. مي
  را خواند و گفت: � سپس علي پسر أبي طالب

  .»اهللا الرمحن الرحيمبسم «بنويس: 
  شناسيم! ما رحمن را نمي ،سهيل گفت: واهللا

جـز   ،شتي. مسـلمانان گفتنـد: واهللا  نو كه قبالً ميهمچنان» باسمك اللهم«بنويس: 
  فرمود: بنويس باسمك اللهم. � نويسيم. پيامبر بسم اهللا... چيز ديگري را نمي

بـر آن صـلح و    � ه محمـد رسـول خـدا   اسـت كـ   ايـن پيمـاني  «سپس فرمـود:  
  ».خواهي كرده استداد

ديگـر تـو را    ،دانستيم كه تو رسول خدايي اگر ما مي !سهيل گفت: به خدا قسم
بنـويس:  م. پـس  خاسـتي  به جنگ برنمي ، با توكرديم رت بيت الحرام منع نمياز زيا

  محمد پسر عبداهللا.
گفت: سوگند بـه   � تا آن را پاك كند. علي :دستور داد �پيامبر نيز به علي 

  كنم. آن را پاك نمي ،خدا
آن كلمه رسول اهللا را به مـن نشـان بـده. بـه او نشـان دادنـد،       «فرمود:  � پيامبر
  .»ودپاكش نم
بر آن صلح و دادخواهي  � فرمود: اين پيماني است كه رسول خدا ص پيامبر

  كرد، تا راه مكه باز شود و ما خانة خدا را طواف كنيم.
 .)موافق نيستند( گويند، عرب در اين باره چيزي نمي ،سهيل گفت: به خدا قسم

 ل كنيـد، را به سال آينده موكوگيريم، بلكه طواف  ما در زحمت و مشقت قرار مي
  اين هم نوشته شد.

شما ملحق شود، اگرچه بر سر دين شما هـم   به سهيل گفت: و نبايد كسي از ما
  باشد، بايد او را به ما برگردانيد.

شود كسـي كـه ايمـان دارد دوبـاره بـه       گفتند: سبحان اهللا! چگونه مي مسلمانان
  مشركان تحويل داده شود؟
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كـه در   �, پسـر سـهيل    جنـدل ابو ، ناگهـان چنان ادامه داشتو اين جريان هم
  زنجير بود، از پايين مكه خود را به مسلمانان رساند.

تـا   ،كـنم  اين اولين قضاوتي است كه به تو موكول مي اي محمد!سهيل گفت: 
  ابوجندل را به مكه برگرداني.

  ايم. دادي نبستهفرمود: ما هنوز چنين قرار ص پيامبر
هرگز دادخواهي را به تو رجـوع   در اين صورت ،سهيل گفت: سوگند به خدا

  نخواهم كرد.
  فرمود: قضاوت او را به من برگردان. � پيامبر

  سهيل گفت: من اين حق را به تو نخواهم داد.
  گفت: خير! موافقت كن. صپيامبر

  كنم. سهيل گفت: من اين كار را نمي
در حــالي كــه بــه  گــردم، مســلمانان! نــزد مشــركان برمــي ابوجنــدل گفــت: اي

ا در راه خد � بينيد كه به من چه رسيده است؟! ابوجندل آمدم. مگر نمي مسلماني
  او را برگرداند. � پيامبر ؛سخت رنج و عذاب را پذيرفته بود

و  كه: تا ده سال باهم جنگ نكنند، ،در بين مسلمانان و قريش قرارداد بسته شد
اگـر  و ر دسـت بكشـند،   در امان باشـند و از مزاحمـت همـديگ    در اين مدت مردم

او را بـه قـريش    ،بيايـد  �پـيش پيـامبر    ؛پرسـتش كسي از قـريش بـدون اجـازة سر   
در مكه  هستند، نزد قريش بروند؛ � اه پيامبربرگرداند. ولي اگر از كساني كه همر

برنگردانند. و اگر كسي دوست بدارد، داخل  � بمانند، و آنان را دوباره نزد پيامبر
اگر كسي دوست بدارد داخل عهد و پيمان  و شود، آزاد باشد. محمدعهد و پيمان 

  قريش شود، آزاد باشد...

  ه سوي مكهزمايش مسلمانان در صلح و برگشت بآ

قبـول   � جريان صلح و بازگشت به مدينه و آنچه را كه پيـامبر  وقتي مسلمانان
شان گران آمد و حتي نزديك بود كـه بميرنـد، و هميشـه ايـن      براي ،فرمود، ديدند

شدند، تا ايـن كـه عمـر پسـر      گذاشت و متأثر مي شان اثر مي قلب جريان در اعماق
كه ما به خانة  :نفرمود �آمد و گفت: مگر پيامبر  � نزد ابوبكر صديق �خطاب 
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 :گفت: آيا بـه شـما خبـر داد    �عمر ،كنيم؟ گفت: چرا رويم و طواف مي خدا مي
و طـواف  روي  گفـت: نـه. امـا فرمـود: مـي      �آيي؟ ابوبكر كه امسال به طواف مي

  خواهي كرد.
از كار صلح فارغ شد، به طرف هـديي كـه آورده بـود، رفـت و      �وقتي پيامبر

و ايـن بـراي مسـلمانان خيلـي      نمود. سپس نشست و موي سر را سـترد، آن را ذبح 
گران آمد، زيرا ايشان وقتي از مدينه خارج شدند بيگمان براي رفتن به شهر مكه و 

را  صبودند. و هنگامي كه پيامبرآماده كرده  طواف و انجام مراسم عمره خود را
از جـاي برخاسـتند و هـدي را ذبـح      ،كه هدي را ذبح نمود و سر را تراشيد :دنددي

  نموده، موي سر را تراشيدند...

  يا فتحي روشن و عيان ،صلح سهل و آسان

خداوند اين آيات را نازل  ،به مدينه برگشت، هنگام مراجعت به مدينه �پيامبر 
  فرمود:
تـا از گنـاه گذشـته و آينـدة تـو       بخشـيم،  ما به تو فتح و پيروزي آشكاري مي«

را بـه راه مسـتقيم   و بر تو بـه حـد كمـال برسـانيم، و تـ      درگذريم، و نعمت خود را
  .)1(»را به نصرتي باعزت و كرامت ياري خواهد كردو هدايت كنيم. خداوند ت

و پيـروزي اسـت، اي    فرمود: آيا مـژدة فـتح   �وقتي اين آيات نازل شد، عمر 
  فرمود: بلي! ص؟ پيامبر � رسول خدا

  تان در آن باشد شايد چيزي بر شما گران آيد، ولي خير و صالح

شـتند، يـك نفـر از قـريش بـه اسـم       و مسلمانان به مدينه برگ � مبروقتي كه پيا
آمد. قريش نيز دو نفر را دنبال او  � نزد پيامبر گرامي »� بصير عتبه پسر أسيدابو«

مـان  گفتند: طبق پي ص و به رسول خدا گردانند، : تا   وي را  به مكه بازستادندفر

                                           

)1(- ﴿$‾Ρ Î) $oΨ óstF sù y7 s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7 •Β ∩⊇∪ t� Ï� øó u‹Ïj9 y7 s9 ª! $# $tΒ tΠ£‰ s) s?  ÏΒ š� Î7 /Ρ sŒ $tΒ uρ t� ¨z r's? ¢Ο ÏF ãƒ uρ …çµtF yϑ÷è ÏΡ 

y7 ø‹ n= tã y7 tƒ Ï‰ öκ u‰uρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹ É) tF ó¡•Β ∩⊄∪ x8 t� ÝÁΖtƒ uρ ª! $# #��óÇ tΡ #¹“ƒ Í•tã ∩⊂∪﴾  1(سورة فتح، آية – 
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را بـه آنـان تحويـل داد و از مدينـه      �بصـير نيـز ابو  � حديبيه عمل كن. حضرت
  شان فرار كرد، و خود را به كنار دريا رسانيد. خارج شدند. اما او از دست

ملحـق   �بـه ابوبصـير  ز از دست قريش فرار كـرد و  ني »� سهيل بنابوجندل «
پيوسـت، تـا    مي �خت، به ابوبصيرگري مرد مسلماني كه از ظلم قريش ميشد، هر 

اي كـه از سـوي قـريش بـه طـرف شـام        اي تشـكيل دادنـد. و هـر قافلـه     كه دستهاين
شـان را   امـوال  ،هلـ شد، و پس از كشتن افراد قاف رفت، توسط ايشان محاصره مي مي

  نمودند. نيز دريافت مي
فرستادند و او را به خدا و خويشاونديش سـوگند   � به نزد پيامبر ،رقريش ناچا

ه به نزدش رفته اند، به آنان بازگرداند؛ و هـركس را بـه قـريش    دادند، تا كساني ك
  گرداند، در امان است.باز

ه: صـلح حديبيـه كـه در    كرد، بر ايـن كـ   اين حوادث و رويداد اخير داللت مي
و مهرباني آن  ابامدار � داشتند، و پيامبر اكرم گونه بهانه و اصراريآن، قريش هر

و  بـود  را پذيرفت، و به ظاهر پيروزي و منفعت و مصلحت قريش در آن چشمگير
يـه را از پيـامبر   چون و چرا صـلح حديب  مسلمانان از روي نيروي ايمان و اطاعت بي

ع و گشودن در جديد براي پيروزي اسالم و انتشار سريپذيرا شدند. نشانة  � عزيز
گشاي فتح مكه و دعوت پادشاهان جهـان بـه    و راه »العرب ةجزير«سابقة آن در  بي

  و بزرگان و اميران عرب.» مقوقس«، »كسري«، »قيصر«سوي اسالم بود. مانند 
شايد چيزي بر شما ناگوار و گـران آيـد، ولـي بـه     «فرمايد:  خداوند بزرگ مي

وست بداريد، و در واقع شر حقيقت خير و صالح در آن باشد، و شايد چيزي را د
ــما آن را      ــت و ش ــور داناس ــالح ام ــه مص ــد ب ــد، و خداون ــما در آن باش ــاد ش و فس

  .)1(»دداني نمي

  »عاص بنعمرو «و » وليد بنخالد «شدن  مسلمان

سواران قريش، كه رئيس و سردستة » �خالد« ها بود. صلح حديبيه پيروزي دل

                                           

)1(- ﴿#|¤tãuρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $\↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×�ö� yz öΝ à6©9 ( #|¤tãuρ β r& (#θ ™6 Åsè? $\↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @�Ÿ° öΝ ä3 ©9 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ 
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او را شمشـير خـدا    � بر بـزرگ هاي بزرگ بود، ايمـان آورد. پيـام   و دالور جنگ
  لقب داد. )سيف اهللا(

شام به دست او فتح شد. عمـرو پسـر    در راه اسالم امتحان خوبي داد، �خالد 
د، مسـلمان شـد، و مصـر را فـتح     نيز كه يكي از رؤسا و بزرگان قـوم بـو   � عاص
يـه بـه مدينـه آمدنـد و مسـلمان      هردو بعد از صلح حديب ب خالد و عمرو نمود.

  خوب مسلماني بودند.و  شدند،
صلح حديبيه به وسيلة رفت و آمد مشـركان و مسـلمانان فرصـت مناسـبي بـود      

اسالم و اخالق هاي  ي و مشركان از محاسن و نيك .براي آشنايي از احوال همديگر
  پيدا كردند. خوب مسلمانان اطالع

كـه مـردم بسـياري بـدين اسـالم       ،يك سال از زمـان ايـن صـلح نگذشـته بـود     
  گرويدند.

  )1(ددعوت پادشاهان و اميران به دين اسالم، دعوتي سرشار از حكمت بو

ار گرديـد، و اوضـاع و احـوال    هنگامي كه صلح در بين اسـالم و قـريش برقـر   
هايي به پادشاهان جهان و اميران و فرمانـدهان   نامه �نان آرام گرفت، پيامبر مسلما

بـه اسـالم و    ،نه و نيكعرب نوشت، و آنان را از روي حسن تدبير و اندرز حكيما
 اي نشـان داد،  ارزش فوق العاده ،عوتراه پروردگارش دعوت نمود. و براي آن د

كـه بتوانـد    :يكي از اصحاب را انتخـاب فرمـود   ،و براي هريك از پادشاهان و امرا
  دار شود. چنين رسالتي عهده

 حضرت پذيرند. مهر و امضا را نمي گفتند: پادشاهان نامة بي ص به پيامبر اكرم
حمـد رسـول   اش از نقره بود، درست كـرد، و روي آن م  نيز انگشتري كه حلقه �
  را نگاشت. � اهللا

  

                                           
براي آگاهي بيشتر به كتاب محمد و زمام داران, تأليف: احمد صابري همـداني انتشـارات    -)1(

دار العلوم مراجعه شود، زيرا كتابي است از منابع معتبر گرفته شده و به چاپ رسيده اسـت،  
  (مترجم).
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شدن هرقل در برابر اسالم و پشيماني و خودداري از پذيرش  تسليم

  آن

و امپراطـور   »هرقـل «: امپراطـور روم   ص از جملة پادشاهان زمان پيامبر اكـرم 
  پادشاه مصر بود. »مقوقس«حبشه و پادشاه  »نجاشي«و  »خسرو پرويز«فارس 

كر نامه نوشـت. هرقـل،   يك از پادشاهان فوق الذبه هر � بعد از اين كه پيامبر
برخورد كردند و جواب  �س، مؤدبانه و با نرمي، با فرستادة پيامبر قونجاشي، و مق

و در  كنـد، تحقيـق و بررسـي    �كه در بارة پيـامبر  ،دادند. و هرقل در صدد برآمد
در ايـن هنگــام   ؛او را بــاخبر كنـد  � كــه از احـوال پيـامبر   :ي بـود جسـتجوي كسـ  

 ،ابوسفيان كه از تجارت آمده بود، در غزه حاضر شد، و او را پيش هرقل خواندند
هـا و   هرقل عاقالنه و از روي بينش و تـدبير و آگـاهي بـه تـاريخ اديـان و ويژگـي      

 ،مة الهي در مورد آنـان و آشنايي به رابطة مردم و برنا † احوال و رفتار پيامبران
مانند أعراب قبل (از ابوسفيان توضيحاتي خواست. ابوسفيان همچون اعراب پيشين 

از ترس اين كه مردم او را  )و آگاه به خصوصيات و محاسن او � از رسالت پيامبر
  را تأييد و تصديق كرد. ص پيامبر ،تكذيب نكنند

از سوي خدا يقين  � ي اووقتي هرقل آن توصيف و تعريف را شنيد، به پيامبر
گويي درست باشـد، او ايـن    حاصل نمود و به ابوسفيان گفت: اگر آنچه كه تو مي

و  � مقصود فـتح سـرزمين هرقـل بـه دسـت پيـامبر      (جاي پاي مرا خواهد گرفت. 
برنامة شما مخالف اسـت.  با   كه او از شما نيست و ,دانم . و من مي)مسلمانان است

شتافتم. و اگر در نزدش  وانم به وي برسم، به ديدارش ميت دانستم كه مي و اگر مي
  .)1(آوردم كردم و ايمان مي بودم، غسل مي

و به دربانان امر  زرگان روم در كاخ شاهي حاضر شوند،كه ب :سپس دستور داد
درها را بستند. بعد به بزرگان روم خبر داد، و گفـت: اي قـوم روم! آيـا شـما      ،كرد

 � كـه پادشـاه شـما در بـارة پيـامبر خـدا       :بينيد ايت ميخود را در رستگاري و هد

                                           

  (متن).  .»ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه« -)1(
رساندم، اگر در خـدمت   بروم. هرآينه خود را به او مي �اگر مرا ممكن بود به جانب محمد «... 

و زمـام داران. احمـد    �از كتـاب محمـد   » شسـتم  وي بودم، پاي مباركش را به افتخار مـي 
  .142صابري صفحه 
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د؟ بزرگـان قـوم   تحقيق و بررسي كرده است و شما به او بيعت كرده، ايمان بياوري
كـه   :تند. ديدنـد رقل منتفر و پريشان شدند و به سوي درهـا شـتاف  از شنيدن حرف ه

آوردن  انوقتي هرقل اعتراض و مخالفت آنان را ديد، از ايم درها بسته شده است،
  نااميد شد، و گفت: ايشان را به نزد من بازگردانيد. �به پيامبر

تـان   ن من چيزي گفتم، تا پايبنـدبودن شـما را نسـبت بـه ديـن     به آنان گفت: اآل
هرقل  ،بيازمايم. ديدم كه پايبند دين خود هستيد. بزرگان روم از شنيدن اين جواب

  را سجده كردند و رضايت را نشان دادند.
 :تـرجيح داد  ،ملك و پادشاهي را بر دين و هدايت به سوي اسالم ،قلسپس هر

نتش كـه ملـك و سـلط    ،گرفتهايي در جنگ $تا در زمان خالفت ابوبكر و عمر
  .)و سرزمين او به دست مسلمانان فتح گرديد( يكسره به باد رفت و نابود شد،

  »مقوقس«و » نجاشي«حياء و ادب 

هـاي   احترام گرفتنـد، و جـواب   � ر اكرمنجاشي و مقوقس از فرستادگان پيامب
نرم و مهربانانه را نوشتند، و مقـوقس پادشـاه مصـر هـدايايي فرسـتاد، از جملـه: دو       

  .)1(بود � پسر پيامبر ،كه يكي از آنان ماريه مادر ابراهيم )كنيزك(جاريه 

  و پرويز و سزاي آنخودخواهي خسر

را بـرايش   ص پيـامبر  وقتـي نامـة   )ايـران (و اما، خسـرو پرويـز پادشـاه فـارس     
نويسد؟!  ، آن را پاره كرد، و گفت: كسي كه بندة من است، برايم نامه ميدخواندن

خداوند ملكش را بر باد دهاد و تارومـار  « رسيد، فرمود: � وقتي اين خبر به پيامبر
  .»كناد

كـه بـه    :دسـتور فرسـتاد   ،بازان فرماندار خود در يمنبراي خسرو ،خسرو پرويز
خسـرو   ،كه به او بگويد: شـاه شـاهان   ،پس بابويه را نزد او فرستاد حضورش بيايد.

  هم پيش او برويم.ك مرا به نزدت فرستاده است تا بااين د،خواه را ميو پرويز ت

                                           
ا بـه  مقوقس دو كنيزك و يك استر سفيدرنگ و يك االغ و مقـداري هـداياي مصـري ر    -)1(

را بـه  » سـيرين «يكـي از آن دو كنيـزك بـه اسـم      �فرسـتاد. حضـرت    �خدمت حضرت 
را كه خـواهر سـيرين بـود، بـراي     » ماريه«هديه نمود. و ديگري به اسم » �ثابت بنحسان «

  خود انتخاب كرد. مترجم.
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كه خداوند شـيروية پسـرش را بـر او مسـلط      :به خسرو پرويز خبر داد �پيامبر 
كـرد، و مملكـتش    ، و اين چنين شد، و خداوند سلطنت و ملكش را نابود»كند مي

  .)1(ودبه تصرف مسلمانان درآمد، و مردم ايران را به سوي اسالم هدايت فرم
اي از ايمـان   ايمان آوردند و عده اي به اميران عرب نامه نوشت. عده صپيامبر

  آوردن امتناع ورزيدند.

  جنگ خيبر

  :اي از جانب خداوند  جايزه

در حديبيه به پيروزي نزديـك و  الرضوان را  بيعةتعالي ياران خداوند سبحانه و 
ت خـ راستي خداوند از مؤمناني كـه زيـر د  بر«ت: غنايم فراواني بشارت داد، و گف

با تو بيعت كردند، خشنود و راضي شد، و از وفا و خلوص قلبي  )2()معهود حديبيه(
روزي نزديك و به پي شان نازل فرمود؛ طمينان كامل برايآنان آگاه بود كه وقار و ا

 )كه از خيبريان خواهند گرفت(هاي فراوان را  و نعمت ) پاداش داد،خيبرپيروزي (
بــه آنــان عطــا فرمــود، و خداونــد بــر امــور عــالم مقتــدر و بــر تــدبير نظــم جهــان   

  .)3(»داناست
ها جنگ خيبر بـود، خيبـر در مسـتعمرة     ها و نعمت و مقدمه و آغاز اين پيروزي

ستوار و عمارات و مراكـز جنگـي   هاي محكم و ا تحت الحمايه يهود و داراي قلعه
سـايد و  بيا - نيـز  – كه از دست يهود خيبـر  ،تصميم گرفت � بود. پس پيامبر خدا

  مان باشد.در ا

                                           
تحقـق پـذيرفت. در زمـان خالفـت      �در زمان خالفت عمر فاروق  �پيشگويي حضرت  -)1(

ر قدرت زمان: شاهنشاهي ايران و امپراطوري روم، به تصرف مسلمانان درآمد. دو اب �عمر
هـا   عليرغم نبودن وسايل ارتباط جمعي سريع و وسيع, عدالت اسالمي چنان بـود، كـه ملـت   

  تشنة آن بودند و زود به استقبالش شتافتند.
  نام دارد كه داراي استحكام چشمگيري است.» سمره«درخت مذكور  -)2(

)3(- ﴿* ô‰ s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) š� tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf¤±9$# zΝ Î= yè sù $tΒ ’Îû öΝ Íκ Í5θ è=è% 

tΑt“Ρ r'sù sπuΖŠ Å3 ¡¡9$# öΝ Íκ ö�n= tã öΝ ßγ t6≈ rOr& uρ $[s÷Gsù $Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$tó tΒ uρ Zο u�� ÏV x. $pκ tΞρ ä‹è{ù'tƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# #¹“ƒ Ì“ tã 

$Vϑ‹ Å3 ym ∩⊇∪﴾ ) 19و  18سورة فتح، آية.(  
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  ) ميلي شمال شرقي مدينه واقع است.70خيبر در هفتاد (

  ����ايمان زير نظر رهبري پيامبر لشكر با

اوايـل مـاه   از حديبيه بـه مدينـه برگشـت، مـاه ذي حجـه و       �وقتي پيامبر خدا 
عـامر  «محرم در مدينه اقامت كرد، سپس در اواخر محرم به قصد خيبر خارج شد. 

  گفت: سرود و مي شعر مي ،در مسير خيبر � همراه پيامبر »�پسر اكوع
ــدينا   ــا اهتـ ــوال اهللا مـ   واهللا لـ
ــلينا ــدقنا وال صـــ   وال تصـــ

ــا أ ــوا إنـ ــوم بغـ ــاذاً قـ   علينـ
ــة أن إو ــاأرادوا فتنـــ   بينـــ

ــ ــانزأفــ ــكينة علينــ   لن ســ
ــت األو ــدام ثبـ ــان الإقـ   )١(قينـ

  

نفـر از صـحابة    )2()1400صـد ( ارهـزار و چ در جنگ خيبر يك  � پيامبر اكرم
ره بودنـد. و بـه   ) نفـر از آنـان سـوا   200كه فقط دويست ( ،كرام در خدمت داشت

به حديبيه سرپيچي كرده بودند، اجازه نداد كه: در غزوة خيبـر   كساني كه از رفتن
هـا و   جهت مداوا و خـدمت زخمـي   ،ر از زنان صحابه) نف20شركت كنند. بيست (

كمك و ياري در رسانيدن آب و طعام به مجاهدين در اثناي جنگ به خيبـر رفتـه   
  بودند.

چيـز ديگـري    ،كـرد، جـز آرد   ها و ذخاير را درخواسـت  در راه توشه �پيامبر 
زديك آن را پختند و خود و مسلمانان از آن خوردند. وقتي ن :دستور داد نياوردند؛

طلب خير و بركت كرد، و از شر آنجا و اهلش بـه خـدا پنـاه     �خيبر شدند، پيامبر
                                           

كـرديم، و   يافتيم؛ و خود را فداي راهت نمي قسم به خدا، اگر لطف خدا نبود هدايت نمي -)1(
كند، و اگر بخواهنـد بـين    خوانديم. اكنون ما قومي هستيم كه دشمن بر ما ظلم مي نماز نمي

فراهم كـن، و مـا را   پذيريم. پس خدايا! وسيلة آرامش ما را  ما فتنه و آشوب برپا كنند، نمي
  رسيم. قدم بدار، تا به لقايت مي در راهت ثابت

) بودنـد، كـه از آن   1600يـك هـزار و ششصـد نفـر (    «گويد:  دكتر حسين هيكل چنين مي -)2(
گويـد: تعـداد يهوديـان خيبـر, بيسـت       و كونستان, مـي ». «سوار بودند جمله: يكصد نفر اسب

». نگي داشتند و داراي هشت قلعة محكم بودند) سرباز آماده با ساز و برگ ج20000هزار (
  (كونستان ويرژيل گيورگيو).
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روع جنگيد، در شـب جنـگ را شـ    كه هرگاه با قومي مي ،بود � برد. قاعدة پيامبر
شـنيد، از جنـگ    آنگـاه اگـر صـداي اذان را مـي     رسـيد.  كرد، تـا روز فـرا مـي    نمي

و يـارانش سـوار شـدند،     � پيامبركرد، و اگر صداي اذان بلند نشد،  خودداري مي
و بيـل و   رونـد؛  هـاي خـود مـي   كه كارگران خيبر صبح زود بـه دنبـال كار   :ديدند

 :و لشـكرش را ديدنـد   ص سبدهاي بزرگي در دست دارنـد. وقتـي رسـول خـدا    
 دوان به خيبر برگشتند. حضرت رسولدوان » و لشكر اوست � اين محمد«ند: گفت
رو در روي ايـن قـوم قـرار     كنـد، مـا اكنـون    مـي  فرمود: اهللا اكبر، خيبر سـقوط  �

  گيرند! ايم. چه روز بدي در پيش كساني است كه از هشدارها پند نمي گرفته

  رهبري پيروز

هـاي خيبـر رو بـه رو شـد، و يكـي را بعـد از        با حصارها و قلعـه  �رسول خدا 
لـي  كه بـه دسـت ع   ،اي كه فتح شد، قلعه ناعم بود كرد، اولين قلعه ديگري فتح مي

كه گرفتن آن قلعـه بـراي مسـلمانان سـخت بـه نظـر        ،فتح گرديد �بن ابي طالب 
پرچم را در دست بگيرد و قلعه ناعم را فتح كند،  � رسيد. قبل از اين كه علي مي

گيـرد و   فردا كسي پرچم را در دست مي« فرمود: � شم درد مبتال بود. پيامبربه چ
. هريــك از بزرگــان »دارنــد شــود كــه: خــدا و رســولش او را دوســت پيــروز مــي

گردنـد. در ايـن   كه صاحب آن پـرچم   :كردند كوشيدند و آرزو مي مي #صحابه
آب  � كـرد. پيـامبر   چشـمش درد مـي   �را خواند. علي  � علي �هنگام پيامبر

از چشـم درد   �علـي   ؛دهان خود را به چشمش ريخت و برايش دعاي خير نمود
  سپس پرچم را به او داد. نداشته است؛وي كه گويا اصالً درد به نح ،رستگار شد

قدر كم شود كه بـه انـدازة مـا    جنگم تا تعدادشان آن با آنان مي«گفت:  �علي
  ».گردند

يـابي، آنگـاه بـه    ت را برسان تا به ميدان آنان دسـت  اول پيام« فرمود: � پيامبر
 ،قسـم بـه خـدا    و آنان را از حقوق خداوند باخبر كن. كن،شان  دين اسالم دعوت

به راه دين هدايت كند، بهتر است از بهتـرين   ،خداوند يك نفر را به وسيلة تو اگر
  .)1(»شترها و گوسفندان

                                           
  نامه. (حمر النعم: شتران سرخ موي ممتاز). پاورقي كتاب سياست -)1(
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  ) و پهلوان يهود (مرحب)����ميان شير خدا (علي

در حـالي كـه    ،مشهور يهود كار سوار ،به شهر خيبر وارد شد. مرحب �علي 
او را  )1(�لـي درگير شـدند، تـا ايـن كـه ع     � خواند خارج شد، و با علي شعر مي

جه كاله زرهي و سرش را دو يگير نمود، و يك ضربة محكم به او زد كه در نتغافل
  هايش افتاد، و خيبر فتح شد. نيم كرد و دندان

  زحمت كم و پاداش زياد

وسفندان اربـابش بـود،   كه چوپان گ ،پوست حبشي از اهل خيبر يك غالم سياه
 ،ا برداشته انـد، از آنـان سـؤال كـرد    كه اهل خيبر سالح ر :وقتي ديد از دور رسيد؛

اسـت،   �خـدا آن كسي كه به خيـال خـود، پيـامبر     با«خواهيد؟ گفتند:  كه چه مي
دانش بـه  گير شد، و بـا گوسـفن   در دلش افتاد و جاي � مبراجنگيم. غالم نام پي مي

گـويي و بـه سـوي چـه دعـوت       چه مي )(اي پيامبر! رفت، و گفت: تو �نزد پيامبر
 ،كنم، ايـن كـه گـواهي دهـي     فرمود: به سوي اسالم دعوت مي � كني؟ پيامبر مي

كه هيچ معبودي جز خدا نيست، و من فرستادة خدا هستم، و بـه غيـر از ذات خـدا    
كسي را پرستش نكني. غالم گفت: پاداش مـن چيسـت؟ اگـر گـواهي دهـم و بـه       

  خداي عزوجل ايمان بياورم؟
  .»هشت براي تو استاگر بر سر آن پيمان بميري، ب« فرمود: � پيامبر

! اين گوسفندان در نزد  � آن غالم مسلمان شد، و سپس گفت: اي پيامبر خدا
ها را با سنگ ريزه از پـيش خـود بـران و دور     فرمود: آن � من امانت است. پيامبر

چنان كرد، گرداند. و او آن به جاي تو امانت را به صاحبش بازميكن، زيرا خداوند 
كـه   :فهميـد  )اربـاب غـالم  (شان برگشـتند و يهـودي    بانو گوسفندان به خانة صاح

  غالمش مسلمان شده است.
در ميان مردم ايستاد و آنان را پند داد و به جهاد تشويق نمـود. در آن   � پيامبر

آويختنـد، غـالم سـياه    ع شـد و مسـلمانان و يهـود بـه هـم در     هنگام كه جنگ شرو
ان روي كـرد، و گفـت:   بـه مسـلمان   � جنگيد و به صف شـهيدان پيوسـت. پيـامبر   

                                           
   كشته شد.  �به روايت حسين هيكل، مرحب يهودي به دست محمد بن مسلمه -)1(

  .»�زندگاني محمد«
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براستي خداوند اين بندة خود را احترام گرفت و به سوي خير و سعادت فرسـتاد.  «
را ديدم، در حالي كـه اصـالً بـراي خـدا يـك      » حور العين«من در كنار سرش دو 

  .»سجده نبرده بود

  ام شما را پيروي نكرده ,من براي اين

شـد، و گفـت:    او ورد، و پيروآ و به او ايمان آمد �مردي از اعراب نزد پيامبر
اش  رد، و در بـاره پسـ نيز او را به دست يـاران   ص پيامبر كنم. با شما مهاجرت مي

از غنايمي كه بـه دسـت آورد،    � توصيه نمود. وقتي جنگ خيبر پيش آمد، پيامبر
سـرگرم   # پشـت سـر اصـحاب    سهم اعرابي را نيز جدا كرد. او در آن وقـت در 

را به او دادند. گفـت: ايـن چيسـت؟ گفتنـد:      )هيمهس(مال  ،وقتي آمد نگهباني بود.
ه را برداشـت و نـزد   يمآن را برايـت معلـوم كـرده. سـه     � سهمي است كـه پيـامبر  

  ة توست.يم؟ فرمود: سهاي رسول خدابرد و گفت: اين چيست  صپيامبر
بلكـه بـراي ايـن شـما را پيـروي       ،ام من براي اين از شما پيروي نكـرده « گفت:

. »و بعـد داخـل بهشـت شـوم     ي بيايـد و بـه گلـويم بزنـد و بميـرم،     تيـر ام كه  كرده
  .»كند را تصديق ميو اگر خدا را تصديق كني او نيز ت« فرمود: �پيامبر

سپس به جنگ دشمن برخاستند. در جنـگ آن مـرد اعرابـي كشـته شـد. او را      
 »آيـا ايـن همـان مـرد اعرابـي اسـت؟      «فرمود:  � آوردند. پيامبر ص پيش پيامبر

  ند: بلي!گفت
او  � آنگاه پيامبر .»و خداوند نيز او را او خداي خود را تصديق كرد« گفت:

را در لباس خودش كفن كرد، و سپس بر او دعاي خير كرد، و برايش چنـين دعـا   
و شهيد شد، و مـن هـم    كرد هجرت تواست، و در راه  توالها! اين بندة  بار«نمود. 

  ».شاهد او هستم

  خيبر ماندن يهوديان در شرط

ها و دژها يكي بعد از ديگري پس از مدتي جنگ و محاصره فـتح شـدند،    قلعه
نيز خيبر را به آنـان   � درخواست صلح نمودند. پيامبر � تا اين كه از رسول اكرم

اي از محصوالت كشاورزي و ثمـر درختـان را بـراي     بخشيد، به شرط اين كه نيمه
  حل خود بمانند.كه در م :اجازه دهد � خود بردارند و پيامبر
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تـا آن محصـوالت را بـه دو     :را به آنجـا فرسـتاد   »� عبداهللا پسر رواحه«سپس 
 ؛صـف را بردارنـد  كـه يكـي از دو ن   ،خيبر اختيار بدهداهل  بهنصف تقسيم كند، و

  »...ها و زمين به چنين عدلي است پايداري آسمان«اهل خيبر گفتند: 

  گري زن بزهكار يهودي حيله

رث يهـودي همسـر سـالم    احمسموم شد. زينب دختر  �بر در جنگ خيبر پيام
فرستاد،  � آلود كرده بود، براي پيامبر خداگوسفند برياني را كه زهر ،سر مشكمپ

كه چه قسمتي از گوشت گوسفند را بيشـتر دوسـت دارد؟    :و قبالً سؤال كرده بود
  گفتند: گوشت دست. زهر بيشتري روي دست گوسفند بريان ريخت.

زبـاني بـه او    به خوردن گوشت شروع كرد، گوشت به زبان بـي  � وقتي پيامبر
آن را پرت كرد. سپس يهود را جمع كـرد   � كه: مسموم است. حضرت :خبر داد

دهيـد؟   آيا اگر در بارة چيزي از شما سـؤآل كـنم، جـواب درسـت مـي     «و گفت: 
  گفتند: بلي!

شما را وشت سم ريختيد؟ گفتند: بلي! گفت: چه چيزي گفت: آيا روي اين گ
  بر آن كار وا داشت؟

و  دروغگو باشي از دستت رستگار شويم،گفتند: خواستيم بفهميم كه اگر شما 
  رساند. اگر پيامبر باشي به شما ضرر نمي

  وردند. زن گفت: خواستم شما را بكشم.آ صرآن زن را نيز نزد پيامب
گفتند:  كند. را بر من مسلط و چيره نميو فرمود: هيچ وقت خداوند، ت �پيامبر

ديگر كسي به او تعرض ننمود و او را تنبيه نكرد، تا اين  ،او را بكشيم؟ فرمود: خير
فـوت كـرد.    ،كـه از آن گوشـت خـورده بـود     »�بشر پسر بـراء پسـر معـرور   «كه 

  كشتند... ،�كه او را در مقابل خون بشر :دستور داد � حضرت

  فتوحات و غنايم

  رهسپار شد. )1(رغ شد، به سوي فدكاز كار خيبر فا � بعد از اين كه پيامبر

                                           
حجاز در نزديكي خيبر. به واسطة داشتن خرمـا   خيز است در بيابان فدك: سرزميني حاصل -)1(

  »اعالم المنجد«و گندم، شهرت يافت. 
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و مردم آن منطقه را به ديـن اسـالم دعـوت نمـود. و بـه       )1(»وادي القري«سپس 
شان محفوظ و در امان  اگر مسلمان شوند، مال و جان و خانواده«آنان اعالم كرد، 

  .»شان با خدا است باشد، و حساب مي
  ر نمود.خودشان واگذا بعد از قراردادهايي آنچه كه در دست يهوديان بود، به

ــام ــين    � ربپي ــد، در ب ــه بودن ــه غنيمــت گرفت امــوالي را كــه در وادي القــري ب
ــر ســرزمين و نخلســتان و كــار خــود   #اصــحاب ــان را ب  ،تقســيم كــرد؛ و يهودي

  واگذاشت.
با اهل خيبر و فدك و وادي  ص كه پيامبر :خبر رسيد )2(»تيماء«وقتي به يهود 

مصالحه كردنـد، و   � نيز با همان شرايط با پيامبرالقري موافقت كرده است، آنان 
   و يارانش به مدينه برگشتند. ص در جاي خود نشستند، و پيامبر

  عمرة قضا

و مسـلمانان بـه     صپيـامبر  ،بعد از جنـگ خيبـر   )هفتم هجري(در سال آينده 
هاي  آزاد گذاشتند، و در منزل � مكه رفتند. مردم قريش راه مكه را به روي پيامبر

سـه   � پيـامبر  هاي اطـراف رفتنـد.   كرده، باالي كوهد را بستند و شهر را خالي خو
  روز در مكه ماند و مراسم عمره را انجام داد.

البته خدا صدق و راستي و حقيقت خـواب رسـولش   « :فرمايد خداي متعال مي
كه در عالم رؤيا ديد. شما اي مؤمنان! حتماً با اطمينـان   ،را آشكار و محقق ساخت

سـرها را بتراشـيد، و يـا     )عمـره  بعد مراسم (شويد، و  داخل مسجد الحرام مي قلبي
 )از مصالح صلح حديبيـه (و خدا آنچه را  ر كنيد و بيم و هراس نداشته باشيد؛تقصي

                                           
وادي القري در پايين حجاز بر سر راه قديم بازرگاني به طرف سوريه بين عال و مدينه واقع  -)1(

  است. اعالم المنجد.
نـدل  الج مـة خيزي است در شمال شبه جزيرة عربسـتان و جنـوب دو   تيماء سرمزين حاصل -)2(

  أعالم المنجد.
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دانست و قبل از آن كه مكه را فتح كنيد، پيروزي نزديك  دانستيد، مي كه شما نمي
  .)1(»را مقرر داشت و خيبر) فتح حديبيه(

  قابت در پرستاري و تربيت و توجه به دخترر

هاي حياتي آن دگرگـون شـدند و    ها بر اثر ظهور اسالم و برنامه ها و عقل انسان
 به ارزش واالي انساني رسيدند. و دختراني كه قبل از اسالم در زمان جاهليت زنده

شـان رقابـت    كفالـت و تربيـت   در مسـلمانان،   شدند، محبوبيـت يافتنـد؛   به گور مي
  كردند. مي

 كوچولــويدختــر  ك از مكــه خــارج شــود، امامــه ،خواســت �وقتــي پيــامبر 
  ش افتاد و او را صدا زد: اي عمو! اي عمو!دنبال �حمزه

گفـت:   ك و دستش را گرفت، و بـه فاطمـه   به او رسيد � در آن هنگام علي
 ،او را در بغل گرفت. امـا علـي   كتر است. فاطمه اين دختر عمويت از تو كوچك

  درگير شدند. ك بر سر بغل گرفتن امامه  �و جعفر زيد 
  دارم، چون دختر عموي من است. ميگفت: من او را بر مي �علي 

اش نيـز   ون دختر عموي مـن و خالـه  ، چدارم گفت: من او را برمي مي �جعفر 
  زن من است.

  دارم، چون برادرزادة من است. يگفت: من او را برم مي �زيد 
 ،اش داد ميان آنان قضاوت كرد، و حق را به خالـه  � كرمدر اين هنگام پيامبر ا

  خوشي آنان فرمود: جهت دل ص رسيد. حضرت � يعني: حق به جعفر
  .»خاله به منزلة مادر است«

  .»و از مني و من از تو« گفت: � و به علي
  .»تو از نظر صورت و سيرت مانند من هستي« گفت: � و به جعفر

  .)1(والي من يا ما هستيگفت: تو برادر و م � و به زيد

                                           

)1(- ﴿ô‰s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $tƒ ö”�9$# Èd, ysø9$$Î/ ( £ è=äz ô‰ tGs9 y‰ Éfó¡yϑø9$# tΠ#t� ysø9$# β Î) u!$x© ª! $# 

š ÏΖÏΒ#u t É) Ïk= pt èΧ öΝ ä3 y™ρââ‘ zƒ Î�Å_Ç s) ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$sƒ rB ( zΝ Î= yè sù $tΒ öΝ s9 (#θ ßϑn= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨sù ÏΒ ÈβρßŠ 

š� Ï9≡sŒ $[s÷G sù $�6ƒ Ì� s% ∩⊄∠∪﴾  27(سورة فتح، آية.(  
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  )2(جنگ موته

  گرفتن خونش: كشتن سفير مسلمانان و انتقام

حبيل پسر عمر و شر«اي به سوي  را با نامه »�عمير أزدي پسر حارث« �پيامبر 
مســتعمرة قيصــر و پادشــاه روم فرســتاد، و در نامــه  )3(رواي بصــري فرمــان »غســاني

امـا شـرحبيل    ،ه را به شرحبيل رساندنام � قرارداد و پيماني را يادآور شد. حارث
  گردن او را زد و شهيد شد.

و  برسـانند؛  پادشاهان و امرا چنين رسمي نداشتند كه: فرستاده و سفير را به قتل
و بـه مقـام    ك و سفير كشته شود. خطري بـزرگ دربـر داشـت،   اين جريان كه: پي

تمگر را تأديـب  آن سـ  ،بايسـت  فرستندة نامه و خود نامه، اهانت بزرگي بود، و مـي 
  نمود...

                                                                                                
مولي: جمعش موالي از مفاد آن: مالك سيد، عبد، معتق، معَتق، منعم، منعم، عليـه، محـب،    -)1(

صاحب، حليف، جار، مهمان، شريك، پسر، عم، ابن عم، خواهرزاده (ابـن االخـت)، صـهر    
  شود. (منجد)  قريب مطلقا، ولي و تابع، استنباط مي

ميالدي  629موته: محلي است در جنوب شرقي بحرالميت، (اردن)، جنگ موته در سال  -)2(
  روي داد.

هـاي تجـارتي. و در قـرن     بصري: اسكي شام: شهري بود در سوريه و مركـز مهـم كـاروان    -)3(
  هاي مسيحي بود. الدي پايتخت اسقفششم مي



  اولين لشكر اسالم در سرزمين روم

 رسـيد، تصـميم گرفـت    � بـه پيـامبر   � عميـر وقتي خبر كشـتن حـارث پسـر    
صري بفرستد. سه هزار نفر مجهز شدند، و اين واقعه در ماه جمادي لشكري را به ب

  �غـالم رسـول اهللا    �روي داد و زيد پسر حارثـه  ,االولي در سال هشتم هجري
ن مهـاجر و انصـار نيـز    بزرگـا  ،رماندهي لشكر را در دست گرفت، در ميان لشكرف

  شركت داشتند.
فرماندهي را در  »جعفر پسر ابي طالب«شهيد شد،  »زيد«اگر « فرمود: � پيامبر

مـادة  هنگـامي كـه آ   .»»عبداهللا پسر رواحـه «شهيد شد،  »جعفر«دست بگيرد. و اگر 
را بدرقـه نمودنـد، زيـرا     �پيـامبر   ي فرماندهحافظسالم و خدا رفتن شدند، مردم با

  سفري طوالني و سخت در پيش داشتند، و دشمن نيرومند بود.
به مسـلمانان خبـر رسـيد كـه:      ،رسيد. در معان )1(لشكر حركت كرد، تا به معان

 نفر رومي آمادة جنگ اسـت. و  )100000( با يك صد هزار )2(هرقل در شهر بلقاء
توقـف كردنـد، تـا     ،عرب به او پيوستند. مسلمانان در معانعدة زيادي نيز از قبايل 

بنويسيم، و  ص اي به رسول خدا ، سپس گفتند: نامهموقعيت خود را بررسي كنند
فرستد و يا ايـن كـه دسـتور     فراواني لشكر دشمن را خبر دهيم. يا كمك و نيرو مي

  دهد... بازگشت مي

  جنگيم ميما به وسيلة لشكر بسيار و نيروي ظاهر با دشمن ن

مردم را تشويق و دلگرم نمود، و گفت: اي قوم! قسم بـه   � عبداهللا پسر رواحه
ــدا ــما آن را       ،خ ــه ش ــت ك ــان اس ــد، هم ــاري پنداري ــما آن را اجب ــه ش ــزي ك چي

و مـا بـه وسـيلة لشـكر زيـاد و نيـروي ظـاهر بـا          )و آن شهادت است(خواستيد.  مي
مكـرم و بـزرگ    ،بـه آن  جنگيم، بلكه بـه وسـيله دينـي كـه خـدا مـا را       دشمن نمي

جنگيم. پس برويـد و راه را ادامـه دهيـد، زيـرا يكـي از ايـن دو راه        شمارد، مي مي

                                           
  اورزي و اداري. .معان: شهري است در مملكت اردن. مركزي است، تجارتي كش -)1(
هايي به چشـم   هاي اردن هاشمي است كه: در پايين آن رشتة كوه بلقاء: يكي از فرمانداري -)2(

  ».اعالم المنجد«خورد. خوبي گندم آنجا شهرت فراوان دارد.  مي
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نيك و پسنديده است، و جز اين دو راه نيك و پسنديده راهي نيست: يا پيروزي و 
  يا شهادت. آنگاه حركت كردند...

  بازان و دليري شيرمردان جنگ و درگيري شهادت طلبان و جان

هـاي دشـمن از روم و    به مرزهاي بلقاء وارد شدند، دسـته  كه مسلمانانهنگامي 
ن بـه روسـتايي بـه نـام موتـه      عرب به هم رسيدند، و نزديك شدند. آنگاه مسـلمانا 

  و با دشمن درگير شدند، و به جنگ شروع كردند. رسيدند
را در دست داشت به ميدان جنگ رفت  � كه پرچم پيامبر � زيد پسر حارثه

 ،� ا شهيد شد. آثار تير زيادي در وجـودش نمايـان بـود، بعـد از زيـد     و جنگيد ت
تـا عرصـة جنـگ بـر او تنـگ شـد.        ،پرچم را در دست گرفت و جنگيد � جعفر

ناچار از اسب پايين آمد، و اسبش را بست تا فرار نكند، و به جنگ شروع نمود، تا 
شـد.   دست راستش قطع شد. پرچم را به دست چپش گرفت. دست چپش نيز قطع

  آنگاه پرچم را به وسيلة بازوهايش بر سينه چسباند و جنگيد تا شهيد شد.
  در اين هنگام سي و سه سال داشت. �جعفر 

كـه جـاي    :ديدنـد زخـم را   )90( شـان نـود   هـاي  در بين سينه و شـانه  ،مسلمانان
  شمشير و تير بود، و همگي از جلو به او صابت كرده بود.

پـرچم را در دسـت    � بـداهللا پسـر رواحـه   شهيد شـد، ع  � هنگامي كه جعفر
اسـتخواني را  عموهايش، و از اسبش پايين آمد. يكي از پسرگرفت و به جلو رفت 

كه بعضي گوشت، داشت برايش آورد و گفت: اين را بخور كه تقويت پيدا كني، 
 �بت نشـده اسـت. عبـداهللا    يزيرا تو در زندگيت بغير از اين چيزي از مال دنيا نص

د و بقيه را پرت كرد، و شمشيرش را راو گرفت و كمي از آن را خوگوشت را از 
  برداشت و جلو رفت و جنگيد تا شهيد شد...

  ����فرماندهي خردمندانه و حكيمانة خالد

را بــه  � مســلمانان خالــد پســر وليــد � بعــد از شــهادت عبــداهللا پســر رواحــه
خـود دفـاع   پـرچم را برداشـت و از همسـنگران     �فرماندهي اختيار كردند. خالد 

  دانست. كرد. او شخصيتي دلير و خردمند بود، تدبير و رموز جنگ را خوب مي
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لشكر اسالم را به سوي جنوب حركت داد، و لشكر دشمن بـه سـوي    � خالد
نشيني كرد. تاريكي شب فرا رسيد، هردو دسته برگشتند، و سـالمت را   شمال عقب

و  ،كننـد و نـه تعـرض    كه نه جنـگ  :غنيمت شمردند، و مصلحت را در آن ديدند
  جنگ را ترك كنند.

روم را بـه وحشـت انـداخت و ترسـانيد و از جنـگ       �تدبير و كارداني خالد 
  خودداري كردند...

  نه سخني عادي و معمولي ،خبر قطعي و آشكار

در مدينـه بـا    �هنگامي كه مسلمانان غرق در جنگ و درگيري بودند، پيـامبر  
چـه   )بـين مسـلمانان و روميـان   (ميـدان جنـگ    رد كه: ،داد يارانش از آنان خبر مي

  گذرد. مي
شـهادت زيـد، جعفـر و     �كـه: رسـول خـدا     ،كند نقل مي �أنس پسر مالك 

را قبل از اين كه از ميدان جنگ خبر برسد، به  - رضوان اهللا تعالي عليهم - عبداهللا
پرچم را در دست گرفـت و شـهيد شـد و     �زيد  «فرمود: داد، و مي مردم خبر مي

وبعـد عبـد اهللا پسـر رواحـه      دار شد و به شـهادت رسـيد   پرچم � جعفر او، د ازبع
. در آن هنگام كه از اوضـاع سـرداران اسـالم     »پرچم را عهده دار شد وشهيد شد

شد، تا اين كه پـرچم را شمشـيري از    داد، اشك از دو چشمش سرازير مي خبر مي
داوند آنـان را يـاري   در دست گرفت، و خ )�خالد پسر وليد(خدا  )1(يشمشيرها

  .)2(نمود

  

                                           
  را سيف اهللا لقب دادند. مترجم. �خالد پسر وليد  �بنابراين، پيامبر -)1(
فالنژ (گروه) ديگر مبادرت به حمله نمود و آنقدر پيش رفت, تـا  با سه  �خالد پسر وليد  -)2(

فرماندة قشون دشمن را به نام ملك بن البالوي را به دست خود كشت. و اين حملة شـديد  
طوري مؤثر واقع شد, كه به طور موقت نيروي دشمن را متوقف كرد. چـون روميـان خيـال    

نگونه به تهاجم دست زده اند. و ضمنا كردند نيروي كمكي به مسلمانان رسيده است كه بدا
ويرژيـل   –نشيني را صادر كرد. (كونسـتان   فرمان عقب �تاريكي شب فرار رسيده و خالد 

  گيورگيو).-
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  صاحب دو بال ����جعفر طيار

 او به جاي دو دستش خداوند دو بال را به «فرمود: �در مورد جعفر  �پيامبر 
. بنابراين، او را جعفـر  »كه: به هر كجاي بهشت بخواهد، پرواز نمايد ،كند اعطا مي

  لقب دادند... )پروازكننده ،پرنده( �طيار

  ندگانبازگشتگان نه فراركن

و مسلمانان  �و نزديك شهر شدند، پيامبر  قتي لشكر اسالم به مدينه برگشتندو
ن شـا  خـاك را روي  ،به آنان رسيدند. مردم به خيال اين كه از جنگ گريختـه انـد  

 �كنندگان! شما از راه خدا فرار كرده ايـد! پيـامبر  گفتند: اي فرار ريختند و مي مي
لكن بازگشت كنندگانند (يعني: بـراي جهـاد در   اينان اهل فرار نيستند، و «فرمود: 

  .»كنند) انشاء اهللا تعالي راه خدا خود را بهتر آماده مي

  فتح مكه

  شدن براي فتح مكه: آماده
ش و پرورش بندگانش كم كم بـه پايـان   نيهنگامي كه فرمان خدا در تكميل د

از لـوث   پيامبرش و مسلمانان به مكه روند، و كعبـه را  : كهرسيد، خداوند خواست
بركت گردد. و مكه را به حـال  ا كعبه براي جهانيان راهنما و پرها پاك كنند، ت بت

تـا جايگـاه    :برگرداننـد  إاولية خود يعني: زمان حضـرت ابـراهيم و اسـماعيل    
  صلح و صفاي مردم شود.

    شكني بني بكر و قريش پيمان

سـبابي  ا ،خداوند براي شكستن آن پيمان كه در صلح حديبيـه بسـته شـده بـود    
 ،ر بر ايـن شـد  افراهم آورد، و قريش نيز بر آن كمك نمودند. در صلح حديبيه قر

بپيونـدد، آزاد اسـت. و هــركس    ص كـه: هـركس دوســت دارد بـه رسـول خــدا    
داخل عهد و پيمـان قـريش    »بني بكر« دارد به قريش بپيوندد، مختار است.دوست 
  خدا. �داخل عهد و پيمان پيامبر »خزاعه«شدند و 
شان فاصله  اي بود. اسالم آمد و در بين عداوت ديرينه ،ين بني بكر و خزاعهدر ب

انداخت، و مردم به كار خود سرگرم شدند. هنگامي كه صلح حديبيه برقرار شـد،  
كـه از فرصـت اسـتفاده كننـد و از طايفـة خزاعـه انتقـام         :طايفة بني بكر خواسـتند 
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خـود بودنـد    زاعه كـه بـر سـر آب   ي بكر شبانه به خاي از بن گذشته را بگيرند. عده
هم بـه زد و خـورد   فـر مـرد خزاعـي برخـورد كردنـد، و بـا      شوريدند، و بـه چنـد ن  

  پرداختند و درگير جنگ شدند.
قريش نيز بني بكر را از طريق سالح جنگي ياري كردند، و بزرگان قـريش بـا   

آمد و  استفاده از تاريكي شب با آنان جنگيدند، تا اين كه براي طايفة خزاعي فشار
اي از مـردان   بني بكر به عـده  ،پناه بردند. وقتي به حرم رسيدند )خانة خدا(به حرم 

تان! از ما  را به خدايو تان ت را به خدايو تايم.  آنان گفتند: ما نيز به حرم پناه آورده
  درگذريد.

خزاعه گفتند: امروز شما را خدايي نيسـت، اي بنـي بكـر! پـس انتقـام خـود را       
  ا ديگر چنين فرصتي را به دست نخواهيد آورد...بگيريد، زير

  صصصصخواستن از رسول خدا كمك

خدا رفـت و جلـو دسـتش     ���� به مدينه خدمت پيامبر »عمرو پسر سالم خزاعي«
و  ���� ايستاد و شعر سرود. و در اشعارش آن پيماني را كه در بـين حضـرت رسـول   

را  ���� و پيـامبر  خزاعه بسته شده بود، يـادآور شـد، و از او كمـك و يـاري طلبيـد،     
شكني كرده و ميثاق محكم را نقض نموده اند و شبانه  كه قريش پيمان ،مطلع نمود

  كشتند. - در حال ركوع و سجود -د شوريده و خزاعه را كه روي آب بودن
  .»اي اي عمرو پسر سالم! پيروز شده «فرمود: �پيامبر 

  پيمان حيله قريش براي تجديد

مثل ايـن كـه:   «به مردم فرمود:  ،شكني قريش رسيد خبر پيمان ���� وقتي به پيامبر
». آن را تمديد كند د كه: پيمان را تحكيم بخشد، و مدتآي ابوسفيان پيش شما مي

. قريش از آنچه )ابوسفيان به مدينه رفت تا پيمان را تحكيم بخشد(و همچنين شد. 
  تاد.شان اف هراسيدند و ترس در دل ،كه بر سر طايفة بني خزاعه آورده بودند

  شان بر پدران و فرزندان صصصصدادن پيامبر برتري

زن » ك هبـ بيح ام«، بـه خانـة دختـرش    پيمـان بـه مدينـه    ابوسفيان جهت تجديد
بنشـيند. فـوراً ام    �وقتي وارد خانه شد، خواست در جاي پيـامبر   رفت. صپيامبر
ان گفـت: اي دختـر   فرش را از زيرش بيرون آورد و جمع كـرد. ابوسـفي   ك حبيبه
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دهي يا اين كه فرش را بـر مـن تـرجيح     ترجيح مي دانم مرا به آن فرش نمي عزيزم!
  دهي؟! مي برتريو

اسـت و شـما مشـرك و ناپـاك هسـتي؟ و       اي رسـول خـدا  گفت: اين فرش ج
بعـد   ،دوست ندارم كه شما روي آن بنشيني. ابوسفيان گفت: اي دختر عزيزم! واهللا

  شود. از من شر و بدي دچارت مي

  يدي ابوسفيانسرگرداني و ناام

 �پيامبر يبيه سخن گفت؛و با او در بارة پيمان حد رفت ����ابوسفيان پيش پيامبر
در نـزد   رفت و بـه او گفـت: كـه    �در جوابش چيزي نگفت. سپس پيش ابوبكر 

فرمود: من چنـين كـاري    ���� تا با من صحبت نمايد. ابوبكر ،شفاعت كند ���� پيامبر
كـدام از ايشـان نيـز در آن    رفـت. هيچ  ش ، علي و فاطمهكنم. ناچار پيش عمر نمي

تـر  خيلـي مهمتـر و بزرگ   �جوابش ندادند، و گفتند: اين امر در نزد پيـامبر   ،مورد
  نتيجه ماند و در كارش حيران و سرگردان شد. است. تا اين كه تالش ابوسفيان بي

  تهيه و تدارك براي رفتن به مكه

و درخواسـت كـرد    كنند،اده و مجهز كه مردم خود را آم :دستور داد �پيامبر 
بـه سـوي مكـه حركـت     كه آن را پوشيده دارند. سپس به مـردم اعـالم كـرد كـه:     

  ماده شوند.كه بكوشند و آ ،به ايشان دستور دادآنگاه  كند، مي
تـا مـا يكسـره وارد     باري خدايا! چشم و آگاهي را از قـريش بگيـر،  « و گفت:

  .»شويم سرزمين آنان 
از شـهر   ،زار نفـر به همـراه ده هـ   ،ل هشتم هجريانة سادر ماه رمضان و در آست

  ظهران رسيد.لمرا محلي بنام مدينه خارج شد، و حركت كرد تا به
و بـيم و   شدن اخبار گيج و سرگردان نمود، لعخداوند قريش را از شنيدن و مط

  گرفت.فرا هراس آنان را

  ستم روا داشت گذشت از كسي كه ظلم و

 نـزد  بـه  � عمـوزادة حضـرت  » بـدالمطلب سفيان پسر حارث پسـر ع ابو«در راه 
حرف نزد، براي اين كـه از  از وي روي گرداند و با او  � رسيد. پيامبر ص پيامبر

  رسيده بود. � او اذيت و آزار و بدگويي به پيامبر
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بـه او گفـت: رو بـه روي     � بـرد. علـي   �ابوسفيان اين شكايت را نزد علـي  
گفتنـد:   �بـه يوسـف   ،� ن يوسـف برو و به او بگو: آنچه كه بـرادرا  � پيامبر

قسم به خدا! خداوند تو را انتخاب نموده و بر ما ترجيح و برتري داده است، و مـا  «
تـر   كـه كسـي از او شـيرين كـالم     :خواهـد  ينم ص، زيرا پيامبر)1(»كارانيم از گناه

  دهد)، ابوسفيان چنين كرد. باشد. (يعني! به شما بهتر جواب مي
عقاب و سرزنشي بـر سـر شـما نيسـت،      امروز هيچ«در جواب فرمود:  �پيامبر

  .)2(»هاست ترين مهربانا ببخشايد، براستي خداوند مهربانخداوند گناهان شما ر
بعد از آن مسلمان شد و اسالم را خوب پذيرفت. و از زمـاني كـه    � ابوسفيان

  كرد. سر را بلند نمي � مسلمان شد، هيچ وقت از شرم و حياء در حضور پيامبر

  صصصصدر خدمت پيامبر خدا» پسر حرب )3(يانابوسف«

وسـفيان  اب«آتشي را روشن نمودند. در ايـن هنگـام    ،لشكر دستور داد: �پيامبر 
گفت: تا حال مانند امشب روشـنايي   بود، و مي در جستجوي خبرهايي» پسر حرب

به اسـالم گرويـده    قبالًكه  - � عبدالمطلب بنام. عباس  و لشكري را اصال نديده
 � بـه لشـكر پيـامبر اسـالم     ،خـود را اش از مكـه بيـرون رفتـه و     ن و بچـه زبا  -بود

ت و گفـت:  نـزد او رفـ   اي ابوسفيان را شنيد او را شـناخت. ، وقتي صدرسانيده بود
آن وقـت   و چراغ روشنايي و اميد قريش است. ،در ميان مردم ،� اين رسول خدا

بـا خـود    او را ا بكشـد، ر سـفيان وبو ا از ترس اين كه مبادا يكي از مسلمانان بفهمد
  برد. ص كرد و به حضور پيامبر سوار استر

                                           

)1(- ﴿ ...«! $$s? ô‰ s) s9 x8 t� rO#u ª! $# $uΖøŠ n= tã β Î)uρ $̈Ζà2 š Ï↔ ÏÜ≈ y‚ s9 ∩⊇∪﴾  91(سورة يوسف، آية.(  

)2(- ﴿... Ÿω |=ƒ Î�øYs? ãΝ ä3 ø‹ n=tæ tΠöθ u‹ ø9$# ( ã�Ï� øó tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( uθ èδ uρ ãΝ ymö‘ r& š ÏϑÏm≡§�9$# ∩⊄∪﴾  ،سورة يوسف)

  ).92آية 
داران مكـه و قـريش و از    هجـري از سـرمايه   31(صخر پسر حرب پسر اميـه)   �ابوسفيان« -)3(

مخالفان سرسخت مسلمانان بود. فرماندهي لشكر مشركين را بر ضد اسالم در غزوة احـد و  
به عهده داشت. در فتح مكه مسلمان شد و همراه مسلمانان جهاد كرد. ابوسفيان پـدر   خندق
  مؤسس دولت اموي است. �معاويه
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او را ديد، گفت: واي بر تو اي ابوسفيان! چه چيز باعث شد كه  � وقتي پيامبر
  ؟!»غير از خدا هيچ معبود به حقي نيست«تو كوتاهي كني و هنوز نداني كه: 

اري و پدر و مادرم فدايت شود، چه شيرين است صبر و كـرم و بزرگـو  گفت: 
خدا شريكي داشـته باشـد، مـرا از    كردم كه اگر  خيال مي ،برخورد تو! قسم به خدا

  كرد. نياز مي چيزي بيهر
كـه تـو كوتـاهي     ،فرمود: واي بر تو اي ابوسفيان! چه چيز باعـث شـد   �پيامبر

  كني و هنوز نداني كه من فرستادة خدايم؟
و بزرگـواري و   گفت: پدر و مادرم فدايت شود، چه شيرين است صبر و كـرم 

پيامبري تو تا حال در نفس مـن چيـزي    رسالت و در باره ،برخورد تو! قسم به خدا
  ام. و اصالً آن را تصور نكرده خطور نموده 

گفت: واي بر تو! قبل از اين كـه گردنـت زده شـود، ايمـان بيـاور و       � عباس
خـدا  رسـول و فرسـتادة    �بگو: غير از خدا هيچ معبود به حقـي نيسـت، و محمـد    

  مسلمان شد و شهادتين را ادا كرد. � است. ابوسفيان

  عفو و بخشش و آسايش گسترده و عمومي

در فتح مكه به گذشت عمومي و امنيت توسعه داد، تا اين كـه از   �پيامبر خدا 
اهل مكه كسي تلف نشود، مگر كسي سالمت را كنـار گذاشـته از زنـدگي بيـزار     

  قيام كند و از بين برود).باشد، (يعني: آن وقت عليه مسلمانان 
كسي كه وارد خانة ابوسفيان شـود، در امـان اسـت. و كسـي     « فرمود: � پيامبر

كه وارد مسجد الحرام بشود، در امان است. و كسي كه در خانة خود را ببندد و در 
  .»خانة خود بشيند، در امان است

ه را بـر  هرگاه لشكر داخل مكه شـد، نبايـد اسـلح    : كهدستور داد صباز پيامبر
انان پايــداري و روي كسـي بكشـد، مگــر كسـي اعتــراض كنـد، و در برابــر مسـلم     

  شان كاري نداشته باشند... و به اموال اهل مكه و امالك مقاومت نشان بدهد؛

  ابوسفيان پيشاپيش لشكر ظفرمند مسلمانان

) دسـتور داد، از هرجـايي كـه    �پسر عبدالمطلببه عمويش (عباس  �پيامبر 
  گذرد، ابوسفيان را بنشاند، تا به حقايق اسالم پي ببرد. ايمان ميلشكر
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و هريـك از قبايـل بـا     كـرد،  روزي مانند موج دريا حركـت مـي  لشكر فتح و پي
 $ ابوسـفيان از عبـاس   ,گذشت اي كه مي گذشتند. هر قبيله پرچم خاص خود مي

 داد، از قبيلـه مـن   كه اسم و آدرس اين قبيله چيست؟ او جواب مـي  :كرد سؤال مي
ن با لشكري كه انصار و مهـاجري  �(بني هاشم) يا بني فالن است. تا اين كه پيامبر 

لباس زرهي و در آن بودند و پرچم سبز داشتند، عبور كرد. و اين لشكر خود را به 
گفـت: سـبحان اهللا!    �ابوسفيان شد. شان ديده مي چشمان رزمي مجهز نموده فقط

در ميـان   اسـت  � ايـن رسـول خـدا   ه كسـاني هسـتند؟ گفـت:    ها چ اي عباس! اين
  مهاجرين و انصار.

، گفت: كسي ياراي مقاومت را در برابر آنان ندارد. قسـم بـه خـدا    �ابوسفيان
ــان اي ابو ــاهي و فرم ــل! پادش ــرادرزاده الفض ــي ب ــاني دارد.  رواي ــدة درخش ات، آين

ــاس ــاهي.        �عب ــه پادش ــت، ن ــامبري اس ــوت و پي ــن نب ــفيان! اي ــت: اي ابوس گف
  س اكنون خوب است.گفت: پ�ابوسفيان

يــن برخاســت و بــا صــداي بلنــد فريــاد زد: اي طايفــة قــريش! ا � و ابوســفيان
و كسي از شما قدرت و ياراي مقاومت را در  ميان شما آمدهدر است كه  �محمد

 برابرش ندارد. پس كسي كه داخل خانة ابوسفيان شود، در امان اسـت. در جـواب  
كنـد؟!   انـة شـما كـي مـا را كفايـت مـي      را بكشد، خو ت خداوند گفتند: ،قريش او،

در امـان اسـت، و كسـي كـه داخـل       ،گفت: كسي در خانه را بر روي خـود ببنـدد  
هاي خود و  شود، در امان است. آنگاه مردم متفرق شدند و به خانه» مسجد الحرام«

  مسجد الحرام رفتند...

  نه به روش فاتحين مغرور و خودپسند ،واردشدن با تواضع و فروتني

وقتي ديد، خداوند او را بـه ايـن پيـروزي احتـرام گرفتـه اسـت، و در        �بر پيام
حالي كه سرش را فرود آورده و در نهايت تواضع و فروتني تا آنجـا كـه نزديـك    

داخل  ،كرد ميتالوت   به كوهان شتر بخورد، و سورة فتح را  ريش مباركش ،بود
  مكه شد.

نگـام ورود  هو فروتنـي   فرياد شـعارهاي عـدل و مسـاوات و برابـري و تواضـع     
را كــه  »$هحارثــ پســر اســامه پســر زيـد «پيروزمندانـه بــه شــهر مكـه را ســر زد. و   
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به همراه خود سـوار كـرد، و كسـي از فرزنـدان بنـي       ،بود � زادة رسول خدا غالم
  سوار نكرد. - اگرچه بسيار بودند - هاشم و بزرگان قريش را

تم ماه رمضان، سـال هشـتم   سيو اين جريان بزرگ تاريخي، صبح روز جمعه، ب
گفت: اضـطراب و   سخن مي �هجري، روي داد. در روز فتح مكه مردي با پيامبر 

، زيـرا  خود آسان بگير و بيم نداشته باش فرمود: بر �دلهره به او دست داد. پيامبر 
  خورد. را مي گوشت برشتة جلو آفتابكه  زني از قريشمپسر من  من پادشاه نيستم،

  نه كشتار و خونريزي ،سوزيشفقت و دل

 �همـراه دسـتة انصـار از پـيش ابوســفيان     »�سـعد پسـر عبـاده   «هنگـامي كـه   
 ،، روز كشتار و خونريزي است؛ امروز ريخـتن خـون  امروز« به او گفت: ،گذشت

  .»امروز خداوند قريش را ذليل و ناتوان كرد جايز است،
ه بود رسـيد،  تسخود به آنجا كه ابوسفيان نش با دستة همراه صوقتي كه پيامبر

يش او برد و گفت: اي رسول خدا! آيا شـنيدي كـه سـعد    شكايت را پ �ابوسفيان
  ».چنين و چنان«ابوسفيان گفت:  ؟فرمود: چه گفت ؟چه گفت عبادهبن 

، روز بلكـه امـروز  «و گفـت:   اطالعي كرد، در اين باره اظهار بي � پيامبر خدا
عـزت داده و كعبـه را   روزي است كه خداوند قريش را  شفقت و دلسوزي است؛

  .»بخشد در ميان آنان شرف و بزرگي مي
كـه   ،فت و به قيس پسرش دادرفرستاد و پرچم را از او گ � سپس به نزد سعد

  رسيد. � قيس ،پرچم از دست او خارج نشد، مگر اين كه به دست پسرش

  خورد و درگيري كوتاهوزديك 

عكرمــه پســر «و  »صــفوان پســر اميــه«خــورد كوتــاهي در بــين درگيــري و زدو
در پايين شهر مكه روي  »وليد نبخالد «و بين ياران  »سهيل پسر عمرو«و  »ابوجهل

از مـردان مشـرك كشـته شـدند، و در      )1(داد. و در اين درگيري حدود دوازده نفر
وقـت   كه هر« :فرماندهان دستور داده بود قبالً به � نتيجه شكست خوردند. پيامبر

  .»ند مگر با كسي كه با آنان بجنگدشوند، جنگ نكن وارد مكه مي

                                           
  بنابر بعضي از روايات تاريخي, دو نفر از مسمانان هم به شهادت رسيدند. -)1(
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  ها كردن حرم از بت پاك

ت و وارد مكه شد، و مردم آرام گرفتند، به سوي خانة خدا رف �وقتي پيامبر 
و بر آن سيصد  رام در كعبه و دوگدر آن هن طواف كرد. كماني در دست داشت،

%ö≅è﴿ گفت: زد و مي ها را با تير مي ) بت وجود داشت. پيامبر آن360و شصت ( uρ 

u !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# tβ% x. $]%θèδ y— ∩∇⊇∪﴾ )يعني .) 81سراء: اإل:  

حق آمد و « .»شدني استل نابود شد. به راستي باطل نابودحق آمد و باط: گوب«
  .»باطل را باز نخواهد گرداند

  كرد. خورد و سقوط مي شان بر زمين مي ها يكي يكي صورت بت
 :هـايي را ديـد و دسـتور داد    هـا و مجسـمه   در داخل كعبـه صـورت   ص پيامبر

  همگي را شكستند و نابود كردند.

  است كاري و وفاروز نيكو ،امروز
را خواست و  »�لحهطعثمان پسر «طواف را تمام كرد،  �بعد از اين كه پيامبر

ي قبــل از كليــد كعبــه را از او گرفــت و در كعبــه را بــاز كــرد و داخــل شــد. روز
كليد كعبه را از عثمـان خواسـته بـود، او بـا خشـونت و       �مهاجرت به مدينه پيامبر

را متأثر كرد. اما صبر و بردباري نشـان داد و گفـت:    �كه پيامبر :تندي جواب داد
بيني، و در هركجا كه بخـواهم  من ب اي عثمان! شايد روزي اين كليد را در دست«

  .»رمابگذ
  شود. ش نابود و ذليل ميعثمان گفت: آن روز قري

. ايـن كلمـه   »يابـد  بلكـه آن روز قـريش دوام و عـزت مـي     ،نـه « پيامبر فرمـود: 
ن جـاي گرفـت و   در دل عثمـا  )بينـي و ...  روزي اين كليـد را در دسـت مـن مـي    (

  كرد خواهد گرديد. طور كه تصور ميكه جريان آن :پنداشت
در حالي  �ر ابوطالب از كعبه خارج شد، علي پس �بعد از اين كه پيامبر خدا 

 رفـت و گفـت:   ص كليد كعبـه را در دسـت داشـت، نـزد پيـامبر      �كه حضرت 
فرمـود:   � . پيـامبر عطا فرمـا   ما را براي كعبه قاصدان آب دهيو يدار پرده شرف

اين كليد را « آوردند، و گفت: � است؟ او را به نزد پيامبرعثمان پسر طلحه كجا 
) را بـراي هميشـه   كليـد (بـه وعـده اسـت. آن     ااري و وفـ كـ روز نيكو ،. امروزبگير

ــد ــما      :بگيري ــتمگران آن را از ش ــز س ــي ج ــوده، و كس ــما ب ــديم ارث ش ــه از ق ك
  .»گيرد نمي



  دين يكتاپرستي و وحدت است ،اسالم

هـا را   در كعبه را باز كرد. اهل قريش در مسـجد الحـرام صـف    � پيغمبر اكرم
دو طـرف در   � كند. آنگاه پيامبر چه مي � كه پيامبر :تشكيل داده و منتظر بودند

هيچ معبودي به غير از «فرمود:  ؛در حالي كه مردم پايين در بودند ،كعبه را گرفت
اش را ياري نمود،  اش راست است، و بنده شريك است، وعده اهللا نيست. تنها و بي

و به تنهايي تمام احزاب را از بين برد. به هوش باشيد تمـام افتخـارات و دارايـي و    
دادن  داري و خـدمت بيـت و آب   ها زير ايـن دو قـدم مـن اسـت، مگـر پـرده       ونخ

  حجاج.
اي گروه قريش! به راستي خداونـد كبـر و خودپسـندي جاهليـت و افتخـار بـه       
  پدران را از فكر و ذهن شما زدود، زيرا مردم از آدم هستند، و آدم از خاك است.

شـما را از مـرد و زن   اي مـردم! براسـتي مـا    «سپس اين آيه را تـالوت فرمـود:   
آفريديم، و شما را دسته دسته و قبيله قبيله گردانديم تا همديگر را بشناسيد. همانـا  
بزرگوارترين شما در نزد خدا پرهيزكارترين شما است، همانا خداوند دانا و آگـاه  

  .)1(»است

  آور محبت و فرستادة رحمت پيام

ريد كه من با شما چگونـه  پندا فرمود: اي گروه قريش! مي �پس از آن پيامبر 
  كنم؟ برخورد مي

  منشي هستي. گفتند: بسيار خوب. برادر بخشنده و برادرزادة بزرگ
گفـت:   ,بـه بـرادرانش   � گـويم كـه يوسـف    من آنچه را به شما مي «فرمود:

برويد، شما آزادگان و واردشدگان به ». امروز هيچ مالمت و سرزني بر شما نيست«
  .»دين اسالم هستيد

                                           

)1(- ﴿$pκ š‰r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $‾Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n= yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_uρ $\/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (#þθ èù u‘$yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒ t� ò2r& 

y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛÎ= tã ×�� Î7 yz ∩⊇⊂∪﴾  13(سورة حجرات، آية.(  
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كه در باالي كعبه اذان بگويد، تا رؤسـا و بزرگـان    :دستور داد � به باللبعداً 
شود، و مكـه از شـنيدن اذان بـه     در مكه بلند مي» اهللا«قريش متوجه شوند كه كلمة 

  آمد.لرزه در
دختر ابوطالب رفت و غسل  )1(»يام هان«به خانة  �سپس حضرت رسول اكرم 

  را انجام داد... )2(»فتح«ماز كرد، و به پاس نعمت پروردگار هشت ركعت ن

  در اجراي حدود خدا فرق و تفاوتي نيست

دزدي كرد. و قومش بـه   - پس از فتح مكه - زني از بني مخزوم به اسم فاطمه
داراي مقـام و ارزش خاصـي بـود پنـاه      �كـه در نـزد پيـامبر     »�أسامه پسر زيـد «

 �مـود، پيـامبر  صـحبت ن  � شان شفاعت كند. وقتـي بـراي پيـامبر    ايبركه  ,بردند
شـفاعت  در بارة حدي از حدود خداونـد   آيا«رنگ صورتش تغيير كرد و گفت: 

  براي من طلب بخشش و آمرزش كن. اي رسول خدا!گفت:  � اسامه »كني؟ مي
يـراد فرمـود: در آن   اي ا برخاست و خطبه �رسيد، پيامبر  فرا وقتي شب هنگام

  اما بعد:» ادته خدا را سپاس كرد، و ادامه دسياخطبه به طور ش
وقت يكي از خانواده و طايفة بزرگي دم قبل از شما نابود شدند كه: هراين مر«

گذاشند. و اگر از طايفه و خانوادة ضـعيف و نـاتواني    كرد او را آزاد مي دزدي مي
  نمودند. كرد، حد را بر او طبق رسم معمول زمان جاري مي دزدي مي
 »فاطمـه دختـر محمـد   «اگـر   ه آن كس كه نفس محمد در دست اوست!قسم ب

  .»كنم... دزدي كند دستش را قطع مي
دست آن زن مخزومي را بريدنـد، و بعـد از آن توبـه خـوبي      :سپس دستور داد

  كرد.

  گرويدن به دين اسالم

و گرويـدن بـه ديـن اسـالم اجتمـاع       � مردم در مكه براي بيعت به پيامبر خـدا 

                                           
هبيـره پسـر   «در روز فتح مكه از شـوهرش   �دختر ابوطالب عموي پيامبر » فاخته«ام هاني:  -)1(

آيـد، از او احـاديثي    ز شـمار صـحابيات بـه حسـاب مـي     فرار كرد و مسلمان شد؛ و ا» عمرو
  روايت شده است.

  براي اطالع بيشتر به كتب فقهي مراجعه كنيد. -)2(
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كـه فرمـان خـدا و     «:گرفـت  در صـفا نشسـت و از مـردم پيمـان     �نمودند. پيامبر 
  .»رسولش را در حد وسع خود گوش كنند و اطاعت نمايند

از جملـه:   بعد از اين كه از بيعت با مردان فارغ شد، زنان نيز با او بيعت نمودند.
 �همسر ابوسفيان بود كه به خاطر كار ناپسندش نسبت به حمزه » هند دختر عتبه«

  بانقاب و لباس مبدل آمده بود.
گفت: او را شناخت.  پروا سخن مي از روي اين كه هند جسورانه و بي � پيامبر

  هند نيز مسلمان شد و بيعت نمود...

  زندگي و مرگ من با زندگي و مرگ شما است

اي كه: شهر و وطـن   مكه ،فتح نمود � وقتي كه خداوند مكه را براي پيامبرش
: براسـتي خداونـد   انصار در پيش خود صحبت كردنـد، و گفتنـد   ،و زادگاه او بود

شود و به مدينه باز  را فتح كرد، و او در آنجا مقيم مي � سرزمين و مملكت پيامبر
  گردد. نمي

 ،در بارة صحبت انصار به طوري كه فقـط خودشـان فهميدنـد    �پيامبر گرامي 
  سؤال نمود.

پناه بر «فرمود:  �سپس اقرار نمودند. پيامبر  ،دادن شرم داشتند انصار از جواب
  .»زندگي و مرگ من با زندگي و مرگ شما است خدا!

  پرستي بردن آثار جاهليت و شعارهاي بت از بين

هـا را   فرسـتاد و تمـام بـت    )مكـه (هاي لشكر را به اطـراف كعبـه    دسته � پيامبر
سـومين بـت معـروف و     ,هاي بزرگـي و منـات   شكستند. از جمله الت و عزي بت

  پرستان. مشهور بت
كسي كـه بـه خـدا و روز آخـرت ايمـان      فرياد كشيد: در مكه  � نادي پيامبرم

اش هيچگونه بتي بماند، و بايد آن را خرد كند. و جمعي ديگر  دارد، نبايد در خانه
هـاي آنـان را نيـز از بـين      از يارانش را به سوي قبايل و طوايف روانه كـرد، و بـت  

  بردند.
روز قيامـت  اي ايراد فرمود، و در آن حرمت مكه را تـا   سپس برخاست و خطبه

جايز نيست براي هيچ فرد مسلماني كه به خدا و روز جزا ايمـان دارد  «اعالم نمود: 
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نه براي كسي قبل از من «بعد فرمود: ». در مكه خون بريزد و يا درختي را قطع كند
پس از آن ». «شكستن حرمت مكه حالل نبوده و نيست ،و نه براي كسي بعد از من

  ».به سوي مدينه برگشت

  تح مكهاثر ف

هاي عرب نشاند. خداونـد سـينة بسـياري از آنـان را      فتح مكه اثر عميقي در دل
فرمايـد:   و دسته دسته وارد دين اسالم شدند. خداي بزرگ مـي براي اسالم گشود، 

بيني كه  چون هنگام فتح و پيروزي و ياري خدا فرا رسد، در آن روز مردم را مي«
  ...)1(»شوند دسته دسته در دين خدا داخل مي

  جنگ حنين

  )2(اجتماع هوازن:
بعد از فتح مكه مردم دسته دسته به دين اسالم داخل شـدند، و مشـركان عـرب    

  را روي اسالم و مسلمانان رها كردند.  كمانآخرين تير
هم زورمندي بودند و هوازن و قـريش بـا  نيروي بزرگ و  ،هوازن بعد از قريش

عـرب) در برابـر    ازن (مشـركان هـو  .رقابت داشتند. وقتي كه قريش تسليم گرديـد 
رئيس هوازن قيام كرد، و مردم را » مالك پسر عوف نصري«اسالم تسليم نشدند، و 

به جنگ عليه اسالم دعوت نمود. عالوه بر مردم هوازن تمام طايفة ثقيـف بـه دور   
تصــميم گرفتنــد. و بــه همــراه ســاير  � مالــك جمــع شــدند، و عليــه رســول خــدا

ي گذاشـتند، تـا   شان را به جـا  ي و زنان و فرزندانداراي اموال و ،مخالفهاي  دسته
  مطمئن شوند و بتوانند از خود دفاع كنند.

                                           

)1(- ﴿#sŒÎ) u!$y_ ã� óÁ tΡ «! $# ßx÷Gx� ø9$#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r& u‘ uρ }̈ $̈Ψ9$# šχθ è= ä{ô‰ tƒ ’Îû Çƒ ÏŠ «! $# % [`#uθ øù r& ∩⊄∪﴾  سورة)

  ).2و  1نصر، آية 
اسـت. و فرزنـدانش   » عـدنان «از » قيس عـيالن «منصور پدر بزرگ جاهليت از  هوازن: پسر -)2(

قبايل زيادي را بوجود آوردند. از جمله: ثقيف، بكر، عـامر، نصـر، كعـب، كـالب، جعـده،      
عقيل، قشير و خفاجه. با قريش، در بازار عكاظ درگير شدند. بعد از جنـگ حنـين مسـلمان    

  »اعالم المنجد«شدند. 
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كـه تـازه مسـلمان شـده و      نفر از اهل مكه از جمله: كسانيبا دو هزار  �پيامبر 
كه از مدينه همـراه   –اي كه هنوز مسلمان نشده و ده هزار نفر از ياران پاكدل  دهع

كـه در هـيچ    ،بـود  و عددشـان بـه حـدي رسـيده     بودنـد، به مكه آمده  � حضرت
مكه خارج شدند، تا جائي كه جمعي براي جنگ هوازن از  -جنگي سابقه نداشت 

و  شـوند؛  افـراد امـروز بـر مـا چيـره نمـي      از مسلمانان گفتند: هوازن به علت كمـي  
  فراواني جمعيت آنان را متعجب كرده بود...

  )1(در درة حنين

ال سال هشتم به درة حنين رسيدند. قبل از طلوع فجـر در  مسلمانان در دهم شو
ــب   ــا هــوازن ق ــه آنجــا رســيدند. ام ــك ب ــين رســيده و در  هــواي تاري ــه درة حن الً ب

مسلمانان هيچ هراسـي بـه دل راه ندادنـد، تـا      كمين كرده بودند. ،هاي آن كمينگاه
ه اين كـه دشـمن آنـان را زيـر تيـر قـرار داده، شمشـيرها را كشـيدند، و همگـي بـ          

  ور شدند. هوازن قومي تيرانداز بودند. مسلمانان حمله
عموم مسـلمانان بـه سـرعت برگشـتند. در حـالي كـه هركـدام در مسـير خـود          

گشـتند. و آن مقطـع زمـاني كوتـاه و خاصـي بـود، و        كردند، و باز مي حركت مي
كـدام  رة دشمن قرار بگيرند، و ديگر هـيچ  كه مسلمانان در محاص ،رفت تصور مي

م به در نبرند. درست شبيه جرياني بود كه در جنگ احد اتفاق افتاده بود، جان سال
، و مسـلمانان  »كشـته شـد   �پيـامبر «هنگامي كه ميان مردم شايع كرده بودنـد كـه:   

  ديگر بار غمگين و افسرده شدند...

  پيروزي و آرامش و متانت

 خداوند، مغرور شدند, ،بعد از اين كه مسلمانان از زيادي و فراواني لشكر خود
ريني فتح و پيروزي مكه بـه  و تلخي و شكست را بعد از شي دل هاي آنان را آزمود

 �و پيـامبر   ؛نمـود  را مسـجل  مسلمانان يروزيپ خود و دوباره قدرت ،اندآنان چش
و  ر شـده، و در جـاي خـود ايسـتاده بـود؛     سـوا  بر اسـتري سـفيد   ،بدون ترس و بيم

                                           
  ».اعالم المنجد«اي است بين مكه و طايف  حنين: دره -)1(
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نــزد او ماندنــد، و عبــاس پســر      و انصــار و اهــل بيــتش   اي از مهــاجرين   عــده
  :فرمود مي �استر را گرفته بود، و در آن حال پيامبر  )لگام(دهنة  �عبدالمطلب

ــذب أ« ــنيب ال كـ ــا الـ   نـ
ــد امل أ ــن عب ــا اب ــبن   )1(»طل

  

روي آوردنـد، يـك مشـت خـاك      � لشكريان كفر بـه حضـرت   هنگامي كه
  خاك شد.شان پر از  به سر و صورت دشمن پاشيد، و چشم ،برداشت، و از دور

 )2(!فرمـود: اي عبـاس   ،انـد  يك به فكر خودكه مردم هر ،ديد ص وقتي پيامبر
لبيـك،   د:دادنجواب  )3(!»گروه اصحاب سمره«اي  ! و»گروه انصار«اي  !فرياد زن

صداي بلند و رسايي داشت، يك نفر در ميان  � لبيك (گوش به فرمانيم). عباس
ده ادوانيـد و شمشـير و سـپر را آمـ     يشتر خـود را مـ   ،تند و با عجله )اصحاب(آنان 

جمـع شـدند، تـا از تجمـع      اي از دشمن بـه دور او  رسيد. عده � نموده تا به پيامبر
نيـز   �جلـوگيري كننـد، و بـاهم درگيـر شـدند. پيـامبر        � مسلمانان به دور پيامبر

طـرف سـخت درگيـر شـدند.      و جنگيدنـد. مـردم از دو   شترسواران را آماده نمود
كـه  ؛اي هنگـامي برگشـتند    برگشـتند، و عـده   � بـه سـوي پيغمبـر    اي از مردم عده

  .)4(بود نمودار  � اسراي زيادي از دشمن جلو دست پيامبر

                                           
)1(-   

ــين  « ــوي حنــ ــرد ســ ــرد كــ ــزم نبــ ــو عــ   چــ
ــين:   ــور عـــــ ــامبر آن نـــــ ــود پيـــــ   بفرمـــــ
ــرم  ــه پيغمبـــــ ــي كـــــ ــويم دروغـــــ   نگـــــ

  شــــــك رســــــول حــــــي داورم   و بــــــي
ــب    ــه لــــ ــي بــــ ــارم دروغــــ ــيم نيــــ   نبــــ

ــب  ــانم نســــ ــدالمطلب رســــ ــه عبــــ   »...بــــ
  

كـه   �عبـاس فرمود و حضـرت   مسلمانان را دعوت مي �گويند: خود حضرت محمد  مي -)2(
كرد، و بـه گـوش مسـلمانان     را عيناً تكرار مي �صداي رسا و بلندي داشت جمالت پيامبر 

  رساند. مي
  مترجم». شجره الرضوان«سمره اشاره است به پيمان حديبيه، در زير درخت  -)3(
خبر رسـيد، كـه    �در جنگ حنين مسلمانان از كثرت افراد خود تعجب كردند... به پيامبر -)4(

هوازن با ثقيف و غيره عليه مسـلمانان متحـد شـده انـد. هـوازن در درة حنـين كمـين        طايفة 
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فرشتگان را به ياري آنان فرستاد. درة حنين از لشكر نامرئي الهي پر  ،و خداوند
  شد، و شكست هوازن قطعي گرديد.

  فرمايد: بزرگ است كه مي و اين همان گفتة خداوند
ياري كرد، و نيـز   )سخت و دشوار(خداوند شما مسلمانان را در جاهاي بسيار «

 ,كثرت لشكر اسـالم شـديد و آن لشـكر زيـاد     ردر جنگ حنين كه فريفته و مغرو
نياز نكرد، و زمين بدان وسيعي و فراخي بر شما تنگ شد. سپس همه پـا   شما را بي

و مؤمنـان   � د را بر رسول خودخو آرامشبه فرار نهاديد. آنگاه قادر متعال وقار و
اد و كافران به ياري شما فرست ,ديديد نازل فرمود، و لشكرياني از فرشتگان كه نمي

  .)1(»و اين است كيفر كافران به عذاب و ذلت افكند؛

                                                                                                
در حالي كه سـوار   �ور شدند. مسلمانان متفرق شدند، و پيغمبر  كردند و بر مسلمانان حمله

 �بـرد. عبـاس    استر سفيدي بود، در جاي خود ايستاد. اما استر او را بـه طـرف دشـمن مـي    
ركـاب   �و ابوسفيان پسر حارث پسر عبدالمطلب  ركاب طرف راست �عموي حضرت 

طرف چپ را گرفتند، تا از رفتن اسـتر بـه طـرف دشـمن جلـوگيري نماينـد. در آن هنگـام        
خوانـد، و   كـرد و مـردم را بـه برگشـتن مـي      نام خدا را بـا صـداي بلنـد يـاد مـي      �حضرت 

و بـاز  ». آييـد اي بندگان خدا! به سوي من باز آييـد، بـه سـوي رسـول خـدا بـاز       «فرمود:  مي
در آن موقع حـدود هشـتاد   ». من پيامبرم، دروغي در آن نيست، من پسر عبدالمطلبم«فرمود: 

در خدمتش مانده بودند، از جمله ابوبكر، عمـر، علـي، فضـل پسـر      #تا صد نفر از صحابه 
اي از مـردم   عـده »... رضـوان اهللا تعـالي علـيهم   «عباس، أسامه پسر زيد، ايمن پسر ايمـن و...  

نديدنـد، برنگشـتند.    �اي تا أسراي هوازن را در خدمت رسـول   اره برگشتند، ولي عدهدوب
  نقل از تفسير نسمات القرآن.

)1(- ﴿ô‰ s) s9 ãΝ à2 u�|Ç tΡ ª! $# ’Îû z ÏÛ#uθ tΒ ;ο u�� ÏW Ÿ2 � tΠöθ tƒ uρ A÷ uΖãm � øŒÎ) öΝ à6÷Gt6 yfôãr& öΝ à6è? u�øYx. öΝ n= sù Ç øó è? 

öΝ à6Ζtã $\↔ ø‹ x© ôM s%$|Ê uρ ãΝ à6ø‹ n= tæ Ù⇓ ö‘ F{$# $yϑÎ/ ôM t6 ãmu‘ §Ν èO Ν çGøŠ ©9uρ šÌ� Î/ ô‰ •Β ∩⊄∈∪ §Ν èO tΑt“Ρ r& ª! $# 

… çµtGt⊥‹ Å3 y™ 4’n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ ’n?tãuρ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# tΑt“Ρ r& uρ #YŠθ ãΖã_ óΟ ©9 $yδ ÷ρ t� s? z>¤‹ tãuρ šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. 4 
š� Ï9≡sŒuρ â!#t“ y_ tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# ∩⊄∉∪﴾  26و  25(سورة توبه، آية.(  
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  )1(غزوة طايف

  خوردن ثقيف: شكست
و درهاي شهر ن ثقيف بعد از شكست در درة حنين برگشتند، گاخورد شكست

شان را محكم كردند، و آذوقه و لوازم يك سال  حصارهاي ود بستند.را بر روي خ
  را به خانه بردند، و ساز و برگ جنگي را آماده و مهيا نمودند.

به سوي آنان حركت كرد، و رفت تا به نزديـك طـايف رسـيد، و در     �پيامبر 
ند د، اما نتوانستآنجا لشكر پياده شدند. لشكر به حصار شهر طايف بسيار نزديك بو

ها را بسـته بودنـد، طايفـة ثقيـف كـه تيرانـداز        چون قبالً دروازه وارد حصار شوند.
كه مانند پاي ملخ فضاي آسـمان   :بودند بر روي مسلمانان آنقدر تيراندازي كردند

  را پوشانيده بود...

  ديوار طايف

چنـد روزي   و لشكر مسلمانان به محلـي ديگـر منتقـل شـدند، و حـدود بيسـت      
در آن محاصـره   � هاي شديدي كردنـد، و پيـامبر   و تيراندازي طايف را محاصره

استفاده كنند. حلقة محاصره بسيار تنـگ   )2(دستور داد، تا براي اولين بار از منجنيق
  اي از مسلمانان به شهادت رسيدند. شد و در اين ميان عده

  شفقت و دلسوزي در جبهة جنگ

ــ  كــه  :دســتور داد �مبر اوقتــي محاصــره تنــگ شــد و جنــگ ادامــه يافــت، پي
دي محاصـره شـوند. مـردم شـروع بـه      انگورهاي ثقيف را بچينند، تا از نظـر اقتصـا  

درخواست كردند به خاطر خدا و به منظـور   � دن انگور نمودند. ولي از پيامبرچي
آن را به خاطر خدا و بـه منظـور    «شفقت از چيدن انگور، خودداري كنند. فرمود:

  .»كنيم شفقت و مهرباني رها مي

                                           
طايف: شهري است در حجاز و در جنوب شرقي مكه. در جاهليت طايفة بني ثقيف در آن  -)1(

ــد نجــران، و زهــران اســت.     ــاض، مكــه، غام ســكونت داشــتند. مركــز مهــم ارتباطــات ري
  محصوالت: انار، انگور و عطر طايف اشتهار دارد. (مؤلف).

شـود   ه ايست كه به آن سـنگ پرتـاب مـي   منجنيق: (به فتح ميم و جيم و سكون نون) وسيل -)2(
  (مؤلف).
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اي از حصار ثقيف  هر برده« با صداي رسا اعالم كرد: �منادي از طرف پيامبر 
. در حـدود بيسـت نفـري بـه مسـلمانان      »آزاد اسـت  ،خارج شود و بـه مـا بپيونـدد   

ــه پيــامبر  اجــازة ادامــة جنــگ نــداد.  ص پيوســتند. خداونــد بــراي فــتح طــايف ب
رة طايف دست از محاص دستور داد به مردم اعالم كند كه: �به عمر  ،�حضرت

راه انداختنـد و گفتنـد: كـوچ     ،صـدا  بكشند و برگردند. مردم از اين جريان سـر و 
فرمـود: بـراي فـردا آمـادة جنـگ       � نشـده! پيـامبر   كنيم، در حالي كه طايف فتح

 � اي از مسلمانان زخمـي گرديدنـد. پيـامبر    شدند، و عده شويد. آن روز ماندگار
م. همة مسلمانان از اين مـژده شـاد و مسـرور    كن شاء اهللا فردا حركت مي فرمود: ان

  شدند...

  كشيدن از محاصره دست

كـه محاصـره ادامـه يابـد، و      :اجـازه نـداد   � خداوند در فتح طايف بـه پيـامبر  
آنگاه دستور داد: كـوچ   ،خواست كه اهل طايف به ميل و اشتياق اسالم را بپذيرند

  كنند...

  و غنايم آن» حنين«أسراي 

شـدند و در هـوازن    »جعرانـه «ي كـه همـراه او بودنـد، وارد    با كسان ص پيامبر
درنگ كردند، تا ديگر مسلمانان در خـالل بيسـت روزي بـه ايشـان ملحـق شـوند.       

همه سـهيمة كسـاني را كـه تـازه وارد اسـالم       از سپس اموال را تقسيم كرد و پيش
  پرداخت... ،شده بودند

  برگرداندن اسيران به هوازن

كـه   :آمدند و از او سؤال كردنـد  � ه خدمت رسول اهللاچهارده نفر از هوازن ب
كساني ديگر همـراه  « شان را باز دهد. فرمود: بر آنان منت گذارد و اسيران و اموال

ترين آن است.  ترين گفتار نزد من درست بينيد، و براستي محبوب تند كه ميمن هس
گفتند: ما از تان؟  اليا دارايي و امو ،تر استتان پيش شما محبوب رزندان و زنانآيا ف

نمـاز صـبح را    هفرمود: پـس از اينكـ   ص گذريم. پيامبر نمي فرزندان و زنان خود
كـه مؤمنـان از مـا     ،طلبـيم  شـفاعت مـي   � خوانديم بياييد و بگوييد: ما پيش پيامبر

نيـز از مــا   � كـه پيـامبر   ،طلبـيم  گذشـت كننـد و در محضـر مؤمنـان شـفاعت مــي     
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نمـاز صـبح را خوانـد،     �كنند. هنگـامي كـه پيـامبر    سيران ما را آزاد ادرگذرد و 
ة مـن و  يم: آنچه كه سـه فرمود � برخاستند و آمدند، و آن مطلب را گفتند. پيامبر

  تان سؤال خواهم كرد. بني عبدالمطلب است، براي شما و از ديگران هم براي
. � مهاجرين و انصار نيز گفتند: آنچه كه سهم ما است، تقديم به رسـول خـدا  

از گردانـدن اسـيران خـود    » بنـي سـليم  «و » بنـي فـزاره  «و » بني تمـيم «سه طايفة  اما
فرمود: اين قوم كه آمده انـد مسـلمانان هسـتند و مـن بـه       �ردند. پيامبرگذشت نك

شـان نگذشـتند. پـس     آنان مهلت دادم، و آنان را مختار كردم، از زنـان و فرزنـدان  
راضـي كنـد كـه آنـان را      سـير اسـت و خـود را    ااي پـيش او  كسي كـه زن و بچـه  

كه از حق خود گذشت و كسي  اي كرده است. كار مطلوب و پسنديدهبرگرداند، 
كند، باز اسيران را به آنان برگردانـد، و در مقابـل از غنـايمي كـه خـدا بـه مـا         نمي

  گيرد. بخشيده است، شش برابر پاداش مي
دانم  من نمي فرمود: ص راضي هستيم. پيغمبر � مردم گفتند: به دستور پيغمبر

ن شـما  تـا نماينـدگا   ,كه چه كسي راضي است و چه كسي راضي نيست. برگرديد
 زنـان و فرزنـدان اسيرشـده را آزاد كردنـد، و     ،آنـان  موقعيت را به ما خبـر بدهنـد.  

رنگ مصـري  جامة نـرم و سـفيد   ،به هريك از اسرا � كسي سرپيچي ننمود. پيامبر
  .»عطا فرمود

  تواضع و جوانمردي

بـود،   � را كه خواهر رضاعي پيـامبر » كشيماء دختر حليمة سعديه« مسلمانان
كه او  ,دانستند پيش او بردند. در هنگام بردنش نسبت به او تندي نمودند، آنان نمي

دانيـد مـن خـواهر     است. شيماء به مسلمانان گفـت: مـي   ص خواهر رضاعي پيامبر
بردنـد.   � پيش پيامبرشيري رفيق شما هستم؟ حرف او را تصديق نكردند، تا او را 

براستي مـن خـواهر    اي رسول خدا!رسيد، گفت:  � خدمت پيامبر كوقتي شيماء
رضاعي شـما هسـتم. فرمـود: نشـان آن چيسـت؟ شـيماء گفـت: وقتـي شـما را در          

آن نشان را شناخت و  �ام گاز گرفتي. پيامبر كودكي بر دوش گرفته بودم به شانه
روي آن بنشـيند.   :كه فتهن كرد، و به او گقبول كرد. آنگاه جبة خود را برايش پ

سپس او را اختيار داد و گفـت: اگـر دوسـت داري در كمـال محبـت و احتـرام و       
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شرافت پيش من بمان. و اگر دوست داري تا برايت توشه فراهم كنم و نزد قومـت  
برگردي. گفت: دوست دارم توشه برايم فراهم كني و مرا بـه نـزد قـومم بفرسـتي.     

سـه   �مسـلمان شـد. پيـامبر     كشة سفر را برايش فراهم آورد. شـيماء تو �پيامبر 
  برده و يك كنيز و يك شتر و يك گوسفند را به او داد و نزد قومش فرستاد.

  نه مجبورشدگان ،فرمانبردارانند

و  فرمود: بگوييد: برگشتگان � هنگامي كه مسلمانان از طايف برگشتند، پيامبر
اي رسـول  اران پروردگـار خـود هسـتيم. گفتنـد:     سپاسگز كنندگان و بندگان، توبه

و آنـان را بـه    ! ثقيـف را هـدايت كـن،   الهـا  بار« براي ثقيف دعا كن. فرمود: خدا!
  .»سوي اسالم بياور

بـه مدينـه وارد شـود، بـه      � قبل از اين كـه پيـامبر  » �عروه پسر مسعود ثقفي«
ا دوسـت  خدمت او رسـيد و مسـلمان شـد، و دوبـاره بـه ميـان قـوم خـود كـه او ر         

داشتند و داراي ارزش خاصي بود برگشت، و آنـان را بـه ديـن اسـالم دعـوت       مي
كرد، و اظهار نمود كه مسلمان شده است. قومش او را با تيـر زدنـد و بـه شـهادت     

  رسيد.
گذشت. پس از آن طايفة ثقيف  �چند ماهي از كشتن عروة پسر مسعود ثقفي

اي را نـزد   بـا عـرب بجنگنـد، عـده     تواننـد  كه نمي :با هم مشورت كردند، و ديدند
  فرستادند، آنگاه بيعت كردند و مسلمان شدند... صپيامبر

  پرستي مدارا نيست با بت

 � آمدند، و در اطـراف مسـجد پيـامبر    � ثقيف به خدمت پيامبر از اي ... عده
كـه بـت مشـهور     :درخواست كردنـد  ص چادر زدند و مسلمان شدند. و از پيامبر

هم نـع فرمـود. بـاز   آن را م �م نكند و از بين نبرد. پيـامبر هدمنل را تا سه سا »الت«
بـاري ديگـر درخواسـت     اجازه نـداد.  � يك سال بماند، پيامبركه  :اصرار كردند

كه ابوسـفيان پسـر   « :كه اقالً يك ماه بماند. بازهم اجازه نداد و دستور داد :كردند
را نـابود  » الت«و بـت  حرب و مغيرة پسر شعبه كه از قوم خودشـان بودنـد، برونـد    

كه از خواندن نماز معـاف باشـند.    ،درخواست نمودند � . همچنين از پيامبر»كنند
  ».ديني كه نماز نداشته باشد، بركت ندارد«در جواب فرمود: 
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پس از آن كه كارشان تمام شد، و به سـرزمين خـود برگشـتند، ابوسـفيان پسـر      
را منهـدم و نـابود   » الت« � مغيـره حرب و مغيره پسر شعبه را همراه آنان فرستاد. 

  كرد. در ثقيف اسالم منتشر گرديد و تا آخرين نفر اهل طايف مسلمان شدند.

  )1(غزوة تبوك

م و حمله بردن بر آنـان را در  جنگ با رو )توانايي(ياراي  مردم مسلمانان عرب
  پنداشتند. تر از آن مي ديدند، بلكه خود را ضعيف نمي خود

بودنـد و آن را از يـاد   » موتـه «وم همواره در فكر جنـگ  از سويي ديگر مردم ر
  نشد و از درد آن هنوز شفا نيافته بودند. هبردند، زيرا نيازشان برآورد نمي

كه قبل از آن كه لشكر روم وارد حدود عـرب شـود،    :تصميم گرفت �پيامبر 
ز و به مركز اسالم تجاوز كند، با لشكريان مسلمان خود بـه ممالـك روم بـرود، و ا   

  تجاوز آنان جلوگيري نمايد.

  زمان جنگ

در  �جنگ مسلمانان با روم، در ماه رجب سال نهـم هجـري روي داد. پيـامبر    
هاي خـوش در تابسـتان بـه جنـگ      ها و سايه رسيدن ميوهگرماي سخت، هنگام فرا

آب و دشـمن بسـيار رو بـه رو شـد. بـراي       روم رفت، و با سفري دور و بياباني بـي 
ا روشن نمود، تا خود را براي جهاد آماده كنند. پـس مسـلمانان ر  مسلمانان سفر را 

و ايـن واقعـه در زمـاني روي داد كـه: مـردم       باخبر كـرد،  :خواست به آنچه كه مي
  سالي قرار گرفته بودند. سخت زير فشار كمبود مواد خوراكي و خشك

شـان   كردنـد، زيـرا بـراي    اما منافقان براي شركت در اين جنگ خودداري مـي 
شـفقت آنـان   د، و با دشمني كه مورد عالقه و نخارج شو �كه با پيامبر :ن بودگرا

 رو از طرفي از گرماي زياد سخت و جنگ و درگيري فرا (منافقان) بود، بجنگند؛
آنـان كـه   «فرمايـد:   مـي  ،كردند، و از اسالم نيز شك داشتند. بنابراين، خداونـد  مي

جهـاد  خلـف ورزيـده انـد و    خوشحالند كه از حكم جهاد در ركاب رسول خـدا ت 

                                           
خيزي اسـت در شـمال حجـاز، واقـع در مسـير كـاروان حجـاج از         تبوك: سرزمين حاصل -)1(

اي است كـه در آن تمـام عـرب شـمال, اسـالم را       دمشق به مدينه. شهرت آن به سبب غزوه
  پذيرفتند. 
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بـود و مؤمنـان    و ناپسند شان در راه خدا بر آنان سخت ناگوار به مال و جاننمودن 
گفتند: شما در اين هواي سوزان از وطن خـود   را هم از جهاد منع كرده به آنان مي

تر از ايـن هـواي گـرم اسـت،      آنان بگو: آتش دوزخ بسيار سوزان بيرون نرويد، به
  .)1(»فهميدند اگر مي

  رقابت صحابه در راه جهاد

و به مردم دستور داد كه: مجهز و  براي اين سفر طوالني زياد كوشيد، �پيامبر 
تشويق و مردان مسلمان ثروتمند,   آماده شوند، و ثروتمندان را بر انفاق در راه خدا 

كسـاني را كـه فقيـر بودنـد، و چيـزي       مورد ضـرورت  جنگ وابزار وسايل توشه ,
مخـارج جـيش    �» عثمان پسر عفان«آماده نمودند و به حساب آوردند. نداشتند، 

  او را دعاي خير كرد. �پيامبر  كرد، و هزار دينار را انفاق نمود؛ره را تهيه سالع

  مسير لشكر به سوي تبوك

د از مدينه بـه  ترين لشكر اسالم در آن زمان بوبا سي هزار نفر كه بزرگ �پيامبر
سرزمين طايفة ثمود رسيد، و به يارانش  )2(»جرـح«و به  سوي تبوك حركت كرد،

  ديدگان است. كه اينجا سرزمين عذاب «:خبر داد
هاي كساني كه بـه   به خانه«. فرمود: )خداوند بر اثر نافرماني آنان را عذاب داد(

شـدن بـه    خويشتن ستم روا داشته اند داخل نشويد، مگر ايـن كـه از خـوف مبـتال    
  .»ه كنيدشان گري عذاب

شـكايت را   ميدني تمام شد.آب آشا .مانان در آنجا شب را به روز آوردندمسل
ابري را روي آسـمان   ،بردند. او نيز از خدا تمنا كرد. خداي سبحان � پيش پيامبر

گيرشـان را پـر از    اخت و باران باريد. مردم از آن سيراب شـدند، و وسـايل آب  اند
  آب كردند.

                                           

)1(- ﴿yy Ì� sù šχθ à� ‾= y‚ßϑø9$# öΝ Ïδ Ï‰ yèø) yϑÎ/ y#≈ n= Åz ÉΑθ ß™ u‘ «! $# (#þθ èδ Ì� x. uρ β r& (#ρ ß‰ Îγ≈ pg ä† óΟ Ïλ Î;≡uθ øΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& uρ ’Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ä9$s% uρ Ÿω (#ρ ã� Ï�Ζs? ’Îû Ìh�pt ø: $# 3 ö≅ è% â‘$tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ ‘‰ x©r& #v� ym 4 öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßγ s) ø� tƒ ∩∇⊇∪﴾  سورة)

  ).81توبه، آية 
  »اعالم المنجد«تيماء و وطن ثمود... العرب جنوبي  ةحجر: شهري است در جزير -)2(
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  به سوي مدينه ����برگشتن پيامبر 

به تبوك رسيد، فرمانروايان عـرب كـه در مرزهـا اقامـت      �كه پيامبر  هنگامي
 )ماليـات (آمدنـد، و بـا او مصـالحه كردنـد، و جزيـه       �داشتند، به خدمت پيغمبـر 

كه مسؤوليت مرزها و تأمين  ,پرداختند. و براي بعضي از آنان پيمان صلحي نوشت
  جهت امنيت طرفين به عهده بگيرند. ها را ها و راه آب

پوشي از حمله و يورش و هجوم  ها و چشم نشيني رومي ين موقع خبر عقبدر ا
هـا را داخـل خـاك     كـه آن  :رسيد، ديگر صـالح نديـد   � به مرزها به پيامبر اكرم

  خودشان تعقيب كند، زيرا مقصود به دست آمد.
اقامـت كـرد. سـپس     »تبـوك «روز در  20 – 15به مدت  � آنگاه پيامبر حكيم

  نه برگشت.همراه يارانش به مدي

  و نجات او از آن» ����كعب پسر مالك«آزمايش 

سـرپيچي كردنـد: سـه نفـر از سـابقين       »تبوك«و از جملة كساني كه در جنگ 
بودند. و آن » شهالل پسر اميه«و » مراره پسر ربيع» «كعب پسر مالك«اولين يعني: 

 در جنگ بدر شركت $سه نفر در راه اسالم خوب امتحاني داده و مراره و هالل
هـا سـرپيچي كننـد. و     كه از جنگ :شان چنين نبود كرده بودند، و اخالق و عادات

ايـن تخلــف هــم داراي حكمتــي خـدايي و بــراي امتحــان و آزمــايش و تربيــت و   
انگـاري و سسـتي اراده و اعتمـاد و توجـه      پرورش مسلمانان بود. و جز كمي سـهل 

  زايدي به وسايل ممكنة جنگي چيزي نبود.
مردم نيز اطاعت نمودند و  :كردن با آنان منع فرمود ا از صحبتمردم ر �پيامبر 

هميشـه   � از آن سه نفر دوري گرفتند و تا پنجاه روز چنين بود. كعب پسر مالك
كس بـا  رفت، اما هـيچ  خواند و به بازار مي ز ميرفت و با مسلمانان نما به مسجد مي

بـه اسـالم و    كـرد. و ايـن مالمـت و سـرزنش محبـت او را نسـبت       او صحبت نمـي 
خاتمـه   ،و تـرك صـحبت بـا آنـان     گـرفتن  با دوري ،جريان كرد. بيشتر مي �پيامبر

كـه از   ،دسـتور داده شـد   )#مـراره و هـالل   ،كعـب ( , يعنـي: بلكه به آنان نيافت،
  شان نيز دوري كنند، ايشان هم دوري گرفتند. زنان
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ايتخت كه به پ ،دعوت نمود � از كعب پسر مالك ،در آن موقع پادشاه غسان
  او برود تا از او احترام بگيرد و در رفاه و آسايش روزگار را به سر ببرد.

در  � اي را به او داد. كعـب  رفت و نامه � فرستادة پادشاه غسان به نزد كعب
  نامه را در كورة آتش انداخت. ،جواب

هنگامي كه امتحان آن سه نفر مؤمن و آنچه كه خدا خواسته بود تحقق يافت و 
در تنگنا و دلتنگ ديدند، و زمين با آن همه گستردگي بر آنان تنگ شـد،  خود را 

ها توبة آنان را پـذيرفت و   شان باز كرد، و در ماوراي آسمان خداوند در را بر روي
  آيات زير را نازل فرمود:

خدا بر پيغمبر و اصحابش از مهاجر و انصار كه در ساعت سختي كه نزديك «
از رسولش پيروي  )هاي جنگ تبوك در سختي(بلغزد  هاي بسياري از آنان بود دل

كـه او در بـارة رسـول و     .شـان درگذشـت   هاي فرمود و از لغزش كردند، باز لطف
از (كه  )كعب مراره و هالل(مؤمنان به يقين مشفق و مهربان است. و بر آن سه تن 

تخلف ورزيدند تا اين كه زمين با همة پهناوري بر آنان تنگ شـد،   )جنگ تبوك
و بلكه از خود دلتنگ شدند، و دانستند كه از غضب خدا جز بـه لطـف او ملجـأ و    

تا توبه كنند كـه   آنان لطف فرمود، (توفيق توبه داد)، پناهي نيست. پس خداوند بر
  .)1(»پذير و در حق خلق مشفق و مهربان است خداوند بسيار توبه

  جنگ تبوك آخرين غزوه است

نيز پايـان يافـت، كـه مجموعـاً      �هاي پيامبر  غزوه ،با پايان يافتن جنگ تبوك
هـا   كه در بعضي از آن ،) سريه و بعوث بود60غزوة و شصت () 27بيست و هفت (

  .جنگ ودرگيري به وقوع نپيوست

                                           

)1(- ﴿‰ s) ©9 šU$̈? ª! $# ’n?tã ÄcÉ< ¨Ζ9$# šÌ� Éf≈ yγ ßϑø9$# uρ Í‘$|ÁΡ F{$#uρ šÏ%©! $# çνθ ãè t7̈? $# ’Îû Ïπtã$ y™ Íο t� ó¡ãè ø9$# . ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àjƒ Ì“ tƒ Ü>θ è= è% 9,ƒ Ì� sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$s? óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 … çµ‾Ρ Î) óΟ Îγ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇∠∪   ’n?tãuρ ÏπsW≈ n= ¨W9$# 

šÏ%©! $# (#θ à� Ïk= äz #̈Lym #sŒÎ) ôM s%$|Ê ãΝ Íκ ö�n= tã ÞÚ ö‘ F{$# $yϑÎ/ ôM t6 ãmu‘ ôM s%$|Ê uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ óΟ ßγ Ý¡à�Ρ r& (#þθ ‘Ζsßuρ 

β r& āω r'yfù= tΒ zÏΒ «! $# Hω Î) Ïµø‹ s9Î) ¢Ο èO z>$s? óΟ Îγ øŠ n= tæ (#þθ ç/θ çF u‹ Ï9 4 ¨β Î) ©! $# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm§�9$# ∩⊇⊇∇∪﴾  سورة)

  ).118و  117توبه، آية 
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از  )طرف مسـلمانان و دشـمنان اسـالم   (هاي تمام آنان از دو طرف  تعداد كشته
  ) نفر تجاوز نكرد.1018يك هزار و هيجده (

ي هـا  شـدن خـون   مـانع بزرگـي از ريختـه    ه كشتة كـم جلـوگيري و  و اين انداز
چنـان امنيتـي در   دانـد، و آن  كسـي انـدازة آن را نمـي   بيشماري بود كه غير از خـدا  

كه زايران كعبه بتوانند بدون اين  كه مسافران و :العرب برقرار نمود ةگوشه و جزير
طـي نماينـد و بـا هـيچ      تا مكـه را  )1(»حيره«از غير خدا هراسي داشته باشند، فاصلة 

  مانعي برخورد نكنند.

  اولين حج در اسالم و دستور رهايي از شرك

در آن سـال   ص حضـرت  د در سال نهم هجـري حـج را فـرض كـرد.    خداون
را امير حج نمود، تا مراسم حج را با مسلمانان انجام دهد. سيصد نفـر از   �ابوبكر 

حـج بـه مكـه رفتنـد. سـپس      جهت انجام مراسـم   � مسلمانان مدينه همراه ابوبكر
را خواند و به او گفت: بـه ميـان مـردم بـرو و در      � علي بن أبي طالب �پيامبر 

شود، و از امسال بـه بعـد    شخص كافر داخل بهشت نمي «روز قربان اعالم كن كه:
  .»تواند طواف كند يچ مشركي اجازة حج ندارد، و كسي با تن برهنه نميه

  ر مدينهسال ورود نمايندگان مردم به شه

  آيند. نمايندگان و معتمدان مردم پي در پي به مدينه مي
م بـا غنـايم   صـحيح و سـال   �بعد از اين كه خداوند مكه را فتح نمود، و پيامبر 

معتمدان و نمايندگان پي در پي به مركـز اسـالم مدينـه     فراوان از تبوك برگشت؛
م و دوري و تنفـر  رفتند و با شوق و ميل فراوان و دعوت ديگران به سوي اسـال  مي

پرسـتي و آثـار آن و از جاهليـت و شـعارهايش بـه وطـن و مملكـت         شديد از بـت 
  گشتند. خويش برمي

                                           
اي است كه در كشور عراق. توضيح اين كه: قبل از ظهور اسالم، اگر كسي يا  حيره: منطقه -)1(

شـد، و   رفت، با مشكالت و موانع زيادي رو به رو مـي  اي از محلي به محل ديگري مي قافله
ا گسـترش اسـالم امنيـت را در سـرزمين خـود برپـا       برد. ام گاهي نيز جان سالم را به در نمي

اي ديگـر از   ساخت، به طوري كه هركس بدون ترس و واهمه بتواند به آساني به هـر نقطـه  
  سرزمين اسالم مسافرت كند و دچار مشكلي نشود. مترجم
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بـه مدينـه رفـت، و بعـد از      »بنـي سـعد بـن بكـر    «از دسـتة   »�ضمام پسر ثعلبه«
برگشتن به سوي قومش اولين چيزي كه نزد آنان گفت، اين بود كه: الت و عزي 

  بد چيزي هستند.
 )خـوره (جذام  )پيسي و گلي(دست بردار و از برص  !تند: اي ضمامقومش گف

قسـم   ،گفت: واي بر شما�بترس. ضمام  ،كه دامنگيرت شود )ديوانگي(و جنون 
رسـانند و نـه نفـع. براسـتي خداونـد پيـامبري را        الت و عزي نـه ضـرر مـي    !به خدا

نچـه كـه باعـث    شما را از آ ،بفرستاده و كتابي بر او نازل كرده و به سبب آن كتا
كه هيچ خـدايي   :دهم تان شده، نجات داده است. و براستي من گواهي ميگمراهي

بنـده و فرسـتادة    �و محمد  است،شريك  غير از اهللا معبود به حق نيست. تنها و بي
ام. آنچه را به شما امر كرده به  پيش شما آمده )�محمد(اوست، و من از طرف او 

كـه تمـام    ، آن روز به آخـر نرسـيد  بپرهيزيد رمودهيد و از آنچه كه منع فجاي آور
  مسلمان شدند. ،آن قوم زن و مرد

به مدينه آمد  ،كه به جوانمردي و سخاوت شهرت داشت »�عدي پسر حاتم«
را دريافت،  � و بعد از اين كه اخالق و صفات پسنديده و تواضع و مهرباني پيامبر

 ،صـيات و اخـالق شايسـته   اين صـفات و خصو  ،مسلمان شد. و گفت: قسم به خدا
داشـتن چنـين صـفات     است، و هيچ پادشاه و اميري لياقـت  � پيامبر خدا به خاص

  اي را ندارد. پسنديده
تا مردم را بـه   :را به يمن فرستاد »�موسيابو«و  »�بن جبل معاذ« ،ص پيامبر

گيـر   سهل بگيريـد و سـخت   كه «:عوت كنند. و به آنان توصيه فرموددين اسالم د
  .»مژده بدهيد و مردم را بيزار نكنيد نباشيد.
را خـرد كنـد.    »الت«كـه بـت    ،را نيز به طـايف فرسـتاد   »�مغيره پسر شعبه«و 

باالي بلندترين ديوار طايف كه محل نصب بت بود رفت و مـردم   � آنگاه مغيره
سـنگ آن را پـايين   را نـابود نكردنـد و سـنگ     »الت« ، و تـا نيز او را ياري كردنـد 

  بردار نشدند. دست زمين هم سطح نكردند: بانيانداختند و 
  و او را ستودند. آمدند �از همه جا به خدمت پيامبر نمايندگان

شدند، و از  ميآموختند، و در امر دين فقيه و آگاه  اسالم را مي ،آن نمايندگان
و سـاير   # و يـاران   با اصـحاب  �اخالق نيك و معاشرت و برخورد پيامبر خدا 
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در نزديـك و دور و بـر مسـجد     ،)نماينـدگان (د. و بـراي آنـان   كردنـ  مردم ياد مـي 
ها و چادرهايي تهيه كرده بودند، تا به قـرآن گـوش فـرا دهنـد، و ببيننـد كـه        خيمه

  خوانند. مسلمانان چگونه نماز مي
شـان بـه سـادگي و صـراحت دور      در بارة آنچه كه در ذهن ,)نمايندگان(آنان 

غت و فصـاحت  د، و او نيز در نهايت بالكردن سؤال مي ص زد، از رسول خدا مي
كرد. آنان ايمـان   داد، و به قرآن استشهاد و استدالل مي خرد و دانايي، جواب مي و

  كه راه صحيحي را به دست آورده اند. ،آوردند و يقين حاصل كردند

  شدن زكات فرض

  در سال دوم هجري زكات مال فرض شد.

  حجة الوداع

  :هنگام حجة الوداع
هـا و بقايـاي آن    كه بيت اهللا الحرام از بت ،ارادة خداوند بر آن شدهنگامي كه 

پاك گردد، و مسلمانان كه مدتي از آن دور افتـاده بودنـد، مشـتاق زيـارت كعبـه      
 همچنـان  و عالقه زايد الوصفي آن خانه مي تپيـد،  شان از شوق و  هاي شدند، و دل

كه  ،كرد ميزديك گرديد، و ضرورت ايجاب ) نصفوت حضرت(زمان جدايي 
كه مراسم حج را انجـام   :دستور فرمود � به پيامبرش خداوند،  از امت وداع كند،

دهد. و پيش از اين با مسلمانان حج را به عنوان يك فريضه و واجب دينـي انجـام   
از شهر مدينه خارج شد تا بيت اهللا الحرام را زيـارت كنـد و بـه     �نداده بود. پيامبر

دين و مناسك حج را به آنان تعليم دهد، و اداي شهادت ديدار مسلمانان برسد، و 
صاياي خود را اعالم فرمايد، و از مسلمانان يغ نمايد. و آخرين وكند و امانت را تبل
در آن سفر حج بيشـتر از يـك    د، و آثار جاهليت را از بين ببرد.عهد و پيمان بگير

  بودند. � صد هزار نفر در مراسم حج همراه رسول خدا

  د.وش ناميده مي» البالغ حجة«و » الوداع حجة« اين حج



  چگونه حج را انجام داد؟ � رسول خدا

 :نمـود  كه حج را انجام دهد، و بـه مـردم اعـالم    ،تصميم گرفت � رسول خدا
  ود. مردم همراه او آمادة حج شدند.كه تصميم دارد به زيارت خانه خدا بر

ا بـراي ايـن   آمادگي خـود ر  مسلمانان اطراف مدينه نيز باخبر شدند و آمدند و
كه طـرف   ،ملحق شدند �راه مردم بسيار زيادي به پيامبر  سفر اعالم كردند، و در

  ند.گرفته بود ،بصر را تا مد ص راست و چپ و جلو و پشت حضرت
بعـد از خوانـدن چهـار     ،ظهر روز شـنبه بيسـت پـنجم مـاه ذي القعـده      �پيامبر 

و واجبـات و   )1(مانان به چگونگي احرركعت نماز ظهر و يك خطبه و تعليم مسلما
  از مدينه بيرون رفت. ،مسنونات آن
كـنم بـاري    را اطاعت مـي و فرمان ت«حال حركت به تلبيه شروع كرد:  سپس در

ك هستي. فرمان ريش پذيرم. بي را ميو فرمان ت كنم، را اطاعت ميو خدايا! فرمان ت
ارايي خـاص تـو اسـت،    كنم، براستي سپاس و احسان و ملك و د را اطاعت ميو ت

  .)2(»شريك هستي بي
وارد مكه شد، و به مسـجد الحـرام رفـت، و بيـت را      ،لحجهادر چهارم ماه ذي 

، و سعي بين صفا و مروه را انجام داد. آنگاه چهار روز در مكه ماند. )3(طواف كرد

                                           
احرام: در لغت به معني منع و خودداري است، و در اصطالح شرع: اعالم حج يـا عمـره و    -)1(

ه الزمة آنهاست، از قبيل نپوشيدن لباس دوخته براي مـرد و دوري از چيزهـائي كـه    آنچه ك
  شرع آن را منع كرده است. مانند: بوي خوش، نكاح، صيد و غيره (مؤلف).

لك وامللك ال شريك  إن احلمد والنعمةلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك « -)2(
  .»لك

ن صفا و مروه كه تا هفت مرتبه الزم است به عمل آيد، عي عبارتست از آمد و شد در بيس -)3(
متـر اسـت. و عـرض     1405شود. طول مسير بين صفا و مروه تقريباً  و ابتدا از صفا شروع مي

متـر و از   70متر و مابين دو ميـل مكـان هرولـه (دوش)     75متر، و از صفا تا ميل سبز  11آن 
البته ايـن ارقـام   ». حج بابا مردوخ روجانيرساله و مناسك «متر است.  260ميل دوم تا مروه 

به اساس توسعه قديم بوده ودر توسعه جديدي كه درين اواخر صورت گرفته، به اساس آن 
  ».تصحيح كننده«عرض مساحت آن بيشتر از گذشته است.  طول و
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رفـت. و   )2(با ساير همراهان به منـي  )روز هشتم ذي الحجه( )1(سپس در روز ترويه
آورد. در روز نهـم ذي   در آنجا بـه روز ظهر و عصر را به پا داشت، و شب را  نماز

  از مني به عرفه رفت. ،با روز جمعه بود الحجه بعد از طلوع آفتاب كه مصادف
سوار بود خطبة مهمي ايـراد فرمـود، و در آن    � در حالي كه پيامبر ،روز عرفه

ي و جاهليت را باطل اعـالم  تپرس قواعد اسالم را مقرر داشت و قوانين شرك و بت
و  درازي بـه امـوال   يخـتن و تعـرض و دسـت   و محرماتي را از قبيل: خون ر فرمود.

تحـريم فرمـود. و    ،هـا اتفـاق داشـتند    ناموس ديگران نيز كه تمام ملل بر تحريم آن
ليت مرسوم بود، تحريم زير پا نهاد، و ربا را كه در جاهمسايل و قوانين جاهليت را 

حقوق آنـان را   و يه فرمود،كرد. و نسبت به زنان به خير و نيكي توص نمود و ابطال
و گفت: آنچه كه در حـق زنـان واجـب اسـت، نفقـه، لبـاس،        بالعموم يادآور شد؛

  محبت و اخالق درست است.
ا متوسل شـوند. و بـاز خبـر    كه: به كتاب خد :و همچنين به امتش توصيه فرمود

سـپس   پناه ببريـد، گمـراه نخواهيـد شـد.     )قرآن(دامي كه به كتاب آسماني داد: ما
گفت: همة مسلمانان در برابر كتـاب خـدا مسـؤولند. از همـة مسـلمانان حاضـر در       

دهنـد؟   و بـه چـه چيـزي گـواهي مـي      گوينـد،  كه چه مي :سم حج سؤال فرمودمرا
و پنـد و انـدرز دادي.   دهيم كه تو رسالت خـود را ادا نمـودي،    گفتند: گواهي مي

را به سوي آسمان بلند كرد، و سه مرتبه خدا را بر آنان گواه سپس انگشت دستش 
و شاهد گرفت. و دستور داد كه كساني كه حضور دارند، آن پيام را به كساني كه 

  ..غايب هستند، برسانند.
 . پس از اذان نماز را به پا داشت،ذان بگويدپايان خطبه به بالل دستور داد، ا در

  ادا نمود. )3(دو ركعتو نماز ظهر و عصر را دو ركعت 
حركت  )قوف در عرفهوار شد و به سوي موقف (محل وبعد از خواندن نماز س

تا غروب آن روز از درگـاه   ،كرد، در عرفه ايستاد و در حالي كه بر شتر سوار بود

                                           
دهند  شوند و آب مي يزم الترويه: روز هشتم ذي حجه، چون در آن روز حجاج سيراب مي -)1(

  نام دارد (مؤلف).» ترويه«نوشند، آن روز  ميو آب 
  (فاصله بين مكه تا مني يك فرسخ است)، همان مرجع رساله حج بابا مردوخ. -)2(
  قصر و جمع (م). -)3(
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ش كرد. هنگام خواندن دعا مانند مسكيني كه دست نياز دراز يپروردگار دعا و نيا
باري خـدايا!  «و چنين فرمود:  ه سوي آسمان بلند كرد،و دستش را بكرده باشد، د

 ،بيني، و از نهان و آشـكار مـن خبـر داري    شنوي، و مكانم را مي شما سخن مرا مي
نوا هسـتم و از تـو كمـك     هيچي از كار من در نزد تو پوشيده نيست. من فقير و بي

كـنم،   اعتراف ميترسم و به گناهان خود  و از تو مي ،ام طلبم و به تو پناه آورده مي
كـنم،   نوا از تو تمنا دارم، و در پيشگاهت تضرع و زاري مـي  مانند انساني فقير و بي

كاري ذليل و درمانده و همچو كـوري بيمنـاك و همچـو كسـي كـه در       مانند گناه
ريزد، و در برابرت ذليل و كوچـك   برابر تو گردن كج كرده، چشمانش اشك مي

  .خوانم را ميو ت ،است
اي  ،چاره مكن و نسـبت بـه مـن مهربـان بـاش      بخت و بي مرا تيره«ا! باري خداي

  .»!ترين بخشندگانخوبترين مسؤولين و اي خوب
تان به حد كمال رسـانيدم  ... امروز دين شما را براي«در اينجا اين آيه نازل شد: 

ــت براي     ــالم اس ــه اس ــين را ك ــرين آي ــردم و بهت ــام ك ــت را تم ــما نعم ــر ش ــان و ب ت
  .)1(»برگزيدم
نماز مغـرب  رفت و در آنجا  )3(»مزدلفه«به  )2(»عرفه«از  ،ام غروب خورشيدهنگ

و عشا را بجا آورد، و سپس اسـتراحت فرمـود. بعـد از طلـوع فجـر نمـاز صـبح را        
 رسيد. در آنجا رو به قبله ايستاد و بـه دعـا   )1(»مشعر الحرام«خواند و سوار شد تا به 

گاه قبل از طلوع خورشيد از مزدلفـه  هليل پرداخت. آنخواندن و زاري و تكبير و ت

                                           

)1(- ﴿... tΠöθ u‹ ø9$# àM ù= yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øCr& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ﴾ ورة (س

  ).3مائده، آية 
 �همة سرزمين عرفات موقف است، اما بهترين موقف آن محل توقفگاه حضـرت رسـول    -)2(

باشد, كه آن كوهي است، در وسط عرفات كه آن را: االل بـر   در نزديكي جبل الرحمه مي
  وزن هالل نامند. فاصلة مني و عرفات، دو فرسخ است. (مناسك بابا مردوخ).

وسيعي است در بين مني و عرفات. فاصلة مزدلفه تا عرفات يكفرسخ اسـت.  مزدلفه فضاي  -)3(
  (به اختصار. همان مرجع)

مشعر الحرام: محلي است در مزدلفه. (مؤلف) در مشعر الحرام مسـجد بزرگـي بـا گلدسـتة      -)1(
  بزرگ و سفيد در محل مرتفعي قرار دارد.
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رفـت و   )1(»جمـره العقبـه  «رسـيد، بـه   » منـي «حركت كرد و به سرعت رفت، تا بـه  
  .انداخت ها را ريزه سنگ

ريزه در جمره العقبه دوباره به مني برگشت، و بـراي  پس از پرت كردن سنگ 
ان و قربـ  عيـد  ، و در آن خطبـه حرمـت و ارزش روز  مردم خطبة بليغي ايراد فرمود

بركت آن در نزد خداوند، و حرمت مكه بر سـاير ممالـك دنيـا را بـه آنـان اعـالم       
كنـد،   از كسي كه آنان را به سوي كتاب خدا راهنمـايي مـي  « نمود، و دستور داد:

را از او ياد بگيرند، و بعد از او به  )اعمال و عبادات حج(پيروي نمايند، و مناسك 
نتيجه گردن همديگر را بزنند. و باز دستور  كه در ؛سوي كفر و گمراهي برنگردند

تـان را   خداي«ة خطبه را چنين ادامه داد: . و بقي»ليغ دين دست نكشيدكه: از تبداد 
يـد، و از  پرستش كنيد، و نماز پنجگانه را بجاي آوريد، و روزة ماه رمضان را بگير

  ».تا داخل بهشت شويد صاحب امرتان پيروي كنيد،
  مشهور شد.» الوداع حجة«و اين حج به  كرد،گاه از مردم وداع آن

را بـا   )گاو و شتر فربه(به كشتارگاه مني رفت، و شصت و سه رأس بدنه  سپس
بـود.   � و اين تعداد قرباني برابـر سـنوات عمـر حضـرت     دست خود قرباني كرد،

 ،دستور داد، بقيه را كه جمعاً يك صـد رأس بـود   �سپس دست كشيد و به علي 
را خواند، و سر را تراشيد، و  )حالق(تي قرباني پايان يافت، سلماني قرباني كند. وق

. سـپس بـه مكـه    )2(تقسـيم كـرد   ،موي سرش را بين كساني كه دور و برش بودنـد 
را كه همـان طـواف الزيـاره اسـت، انجـام داد. بعـد        )1(»طواف االفاضه« و برگشت

دوبـاره بـه منـي    باالي چاه زمزم رفت و در حـال ايسـتادن از آب زمـزم نوشـيد، و     

                                           

زه را جهـت رجـم شـيطان پـرت     العقبه: محلي است در مني كـه در آنجـا سـنگ ريـ     ةجمر -)1(
گيـرد.   كنند. العقبه: جـايي اسـت، در منـي سـومين مرحلـه رجـم در آنجـا صـورت مـي          مي

  (مؤلف)
جهت توضيح بيشتر مطلب به كتب سيرت كه به تفصيل نوشته شده اسـت، مراجعـه شـود.     -)2(

  مترجم
ف الصدر نيز طواف االفاضه كه آن را طواف الفرض، طواف الزياره و طواف الركن و طوا -)1(

گويند. طوافي است واجب و جزء اركان حج و بـدون آن حـج صـحيح نيسـت و بـا فديـه       
  گيرد. (م) شود. بعد از حلق و تقصير انجام مي جبران نمي
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يك زوال خورشـيد بـه   برگشت، و شب در مني ماندگار شد و فرداي آن شب نزد
رمي را از اول تا جمرة عقبه انجام داد، و تا اخـر   ،و به ترتيب طرف جمرات رفت.

يك سحر طواف الوداع را در مني ماند. سپس به مكه برگشت و نزد )1(ايام التشريق
  كه به مدينه برگردند. ,ج به مردم دستور دادپس از پايان مراسم ح بجاي آورد،

رسيد، شب را در آنجا به روز آورد. وقتي مدينـه   )2(»ذو الحليفه«هنگامي كه به 
هيچ معبود به حقـي جـز اهللا نيسـت،    «را ديد، سه بار بانگ تكبير برآورد، و گفت: 

ي كارك و دارايي و سپاس اليق ذات اوست؛ و او بر هرشريك است، مل تنها و بي
كننـدگان، و سپاسـگزاران    سـجده  كننـدگان، بنـدگان،   تواناست، برگشـتگان، توبـه  

اش را يـاري داد، و تمـام    روردگار خود هسـتيم. وعـدة خـدا راسـت اسـت. بنـده      پ
  ، و در روز وارد مدينة منوره شد.)3(»احزاب را به تنهايي نابود كرد

  صصصصوفات حضرت

  دار حق:شدن دي پايان تبليغ و تشريع پيام الهي و نزديك
... امـروز ديـن   «رسيد، و اين آيه نازل شد:  وقتي دين اسالم به اوج وشگوفايي

شما را برايتان به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهتـرين آيـين   
رسالت خود را ابالغ و امانت را  �و پيامبر  ...»را كه اسالم است برايتان برگزيدم

جهاد را به كمال رسانيد، و بدين وسيله كـه مـردم پـي     ادا نمود، و در راه خدا حق
را روشـن كـرد؛ آنگـاه بـه      � در پي به دين اسالم داخـل شـدند، چشـم پيـامبرش    

چنـين  خداوند اين ن را ترك كند و به ديدار حق برسد.كه جها :اجازه داد پيامبرش
آن  چون هنگام فتح و پيروزي با ياري خدا فـرا رسـيد، و در  «اعالم نمود و گفت: 

شوند. پس خداي خود را  روز مردم را بنگري كه دسته دسته به دين خدا داخل مي

                                           
سـه   ،كردن آن در جلو آفتـاب ايام التشريق، تشريق يعني: تكه تكه كردن گوشت و برشته  -)1(

چون گوشـت قربـاني در منـي در آن روزهـا     ده شد. ايام التشريق نامي ,روز بعد از عيد قربان
  شود. (مؤلف) برشته مي

گويـد:   گويند: از مكه ده منزل دور است. غزالي مـي  ذو الحليفه: تصغير الحلفه، شيخان مي -)2(
  شش ميل از مدينه دور است. (مغني)

 عابِدونَ آيِبونَ .قَدير شىٍء كُلِّ علَى وهو الْحمد هولَ الْملْك لَه لَه شرِيك الَ وحده اللَّه إِالَّ إِلَه الَ -)3(
  .وحده اَألحزاب وهزم عبده ونصر وعده اللَّه صدق حامدونَ لربناو  ساجِدونَ تائبونَ



   

  
    

  

 

        ﴾166﴿  ����زندگاني پيامبر اسالم 

مغفـرت و آمـرزش بطلـب كـه او      او حمد و ستايش كن و پاك و منزه بدان، و از
  .)1(»پذير است خداي بسيار توبه

  صصصصشكواي رسول خدا

و ابتدايش چنين  شكوا نمود، ،در آخر ماه صفر از شدت سردرد � ول خدارس
 )قبرستان مشهوريست در مدينة منـوره (د كه: در نيمة شب به قبرستان بقيع رفت. بو

آن شــب و بــراي آنــان از خداونــد مغفــرت و بخشــش طلبيــد و برگشــت. فــرداي 
  به او دست داد. يددرسر

از بقيـع   � كـرد، پيـامبر   گويـد: هنگـامي كـه مـن سـرم درد مـي       مي كعايشه 
سـرم درد  نيز فرمود: اي عايشه! من هم  � واي از درد سرم. پيامبربرگشت. گفتم: 

بـود، زنـانش را    كت يافـت. در منـزل ميمونـه    دشـ درد سـرش   � كند. پيامبر مي
  از او پرستاري شود. ك كه در منزل عايشه ،دعوت كرد، و از ايشان اجازه گرفت

بيتش يكـي فضـل پسـر     )2(همگي به او اجازه دادند. آنگاه همراه دو نفر از اهل
كه دو طرفش را گرفته و در حالي كـه   �ي علي پسر ابوطالب و ديگر �عباس 

خارج  ك كشيد، از منزل ميمونه سرش پيچيده بودند، و پاهايش را روي زمين مي
  رفت. ك شد، و به منزل عايشه

اي عايشـه! گوشـتي    «گويد: پيامبر هنگام مرض المـوت فرمـود:   مي ك عايشه
اكنـون نزديـك    ،كـردم  اس مـي كه در خيبر خوردم هميشه درد و الـم آن را احسـ  

  .»بريده شود ،در اثر آن سم )1(است كه رگ بزرگ قلبم

  صصصصآخرين لشكر در زمان حيات حضرت

 «:، و به او امـر كـرد  درا به شام فرستا ب اسامه پسر زيد پسر حارثه �پيامبر 
در سـرزمين فلسـطين محافظـت و     »دارون«و  »بلقاء«سواران در اطراف  اسب از كه

                                           

)1(- ﴿#sŒÎ) u!$y_ ã� óÁ tΡ «! $# ßx÷Gx� ø9$#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r& u‘ uρ }̈ $̈Ψ9$# šχθ è= ä{ô‰ tƒ ’Îû Çƒ ÏŠ «! $# % [`#uθ øù r& ∩⊄∪ ôxÎm7 |¡sù 

Ï‰ ôϑpt ¿2 y7 În/u‘ çν ö�Ï� øó tGó™ $#uρ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% Ÿ2 $R/# §θ s? ∩⊂∪﴾  3 – 1(سورة نصر، آية.(  

  . هيكل $يكي عباس پسر عبدالمطلب، و ديگري علي ابن ابي طالب -)2(
كنـد، و هرگـاه قطـع     ل مـي رگ بزرگ قلب (االبهر)، رگي كه پشت و قلب را به هم وص -)1(

  ميرد؛ (مؤلف). شود شخص مي
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  .»پاسداري كنند
 � كـه در لشـكر اسـامه    :ادبه عدة زيادي از مهاجرين و انصار نيز نمايندگي د

در آن  ،او را فرستاد ص كه پيامبر ،بود �ترين آنان عمر بن خطاب باشند. بزرگ
  خيمه زده بود. )1(»جرف«در  � سخت مريض و لشكر اسامه � هنگام پيامبر

ه نمود، و نگذاشت بـه  لشكر را بدرق �ابوبكر  � بعد از فوت رسول بزرگوار
 � به لشكر اسـامه  ص راجرا شود. و ضمنا پيامب � مدينه برگردد، تا فرمان پيامبر

بـه ثبـوت    � كه به جنگ برود و اين كه عالقه و مراد حضرت عالقة زياد داشت:
  رسيد.

بـه نماينـدگي كـه از دور     «در مرض الموت به مسلمانان توصيه كرد، �پيامبر 
العـرب   ةدادم. و در جزيـر  همچنان كه من به آنان اجـازه مـي   آيند اجازه دهند، مي

  »....العرب اخراج كنيد ةمشركين را از جزير«نبايد دو دين و آيين باشد، و گفت: 

شان از خودخواهي و  دعاي خير براي مسلمانان، و برحذر داشتن

  طلبي بزرگ

 ك عايشـه مريض بود، چند نفر از مسـلمانان در منـزل    �در آن ايام كه پيامبر 
به آنان خوش آمد گفـت: و سـالم كـرد، و برايشـان دعـاي       � جمع شدند، پيامبر

كنم، و  يه ميصوشما را به تقواي خدا ت «د، و گفت:پيروزي و هدايت و توفيق نمو
خــود نمــوده اســت. براســتي مــن   خداونــد نيــز توصــيه كــرده و شــما را جانشــين 

مـالكش بـزرگ   بندگانش و مدهندة آشكاري هستم، نبايد خود را در ميان هشدار
را براي  )بهشت ابدي(ما اين دار آخرت «به ما گفته است:  بشماريد، زيرا خداوند

آنــان كــه در زمــين ارادة علــو و بزرگــي و فســاد و سركشــي ندارنــد، مخصــوص  

                                           
  هاي مدينه. لسان العرب. جرف: نام محلي است، در نزديك -)1(
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... آيـا  «فرمايـد:   و باز مي )1(»گردانيم، و حسن عاقبت خاص پرهيزكاران است مي
  .)2(؟»يستن متكبران را در جهنم جاي

  و بيزاري از مال اضافي در دنياپارسايي 

در حيني كه مريض بود، فرمود: اي عايشه! به  ص فرمايد: پيامبر مي كعايشه 
 �عـدد بـود، آورد. و پيـامبر     ,نـه  آن را كه پنج تـا  كآن طال چه كردي؟ عايشه 

در برابـر خـداي    � ها را در دستش زيـر و رو كـرد، و گفـت: جـواب محمـد      آن
پيشش مانده باشـد؟! اي   )طال(ها  چيست؟ وقتي كه به لقايش برسد، و اين عزوجل

  ها را ببخش. (انفاق كن)... عايشه! اين

  ����ابوبكر , بهتوجه و اهميت به نماز و امامت نماز جماعت

تر شد. در آن هنگام گفت: آيا مـردم نمـاز خوانـده     نسنگي � درد و الم پيامبر
تي فرمود: آب را در طشـ  يا رسول اهللا!شما هستند  مردم در انتظار ،اند؟ گفتيم: خير

 ,ت تـا زحمـت  و خواسـ  غسل كرد، ص برايم آماده كنيد. چنين كردند. حضرت
بيهوش شد، سپس به هوش آمد. و گفت: آيا مردم نمـاز   خود را به مسجد برساند.
دوباره آب را  اي رسول خدا!شما هستند  رمردم در انتظا ،خوانده اند؟ گفتند: خير

و  و غسل كرد، و خواست به مسـجد بـرود. بيهـوش شـد،    آب آوردند  ب كرد.طل
نتظـر  سپس به هوش آمد، و فرمود: آيا مردم نماز خوانده اند؟ گفتند: خير، مردم م

و دوبـاره غسـل    :هم آب را طلـب كـرد. آوردنـد   بـاز  اي رسـول خـدا!  شما هستند 
هوش شد. سپس  سپس خواست با زحمت خود را به مسجد برساند. باز بي د،كردن

مـردم منتظـر شـما     ردم نماز خوانده انـد؟ گفتنـد: خيـر،   به هوش آمد. فرمود: آيا م
مردم در مسجد جمع شده، بـراي اقامـة نمـاز عشـاء منتظـر       اي رسول خدا! ,هستند

كه با مردم نماز بخوانـد.   ,را خواند �هستند. آنگاه حضرت ابوبكر � پيامبر خدا
گفـت: بـراي مـردم     �ب داشت. لذا به عمر كه رقت قل ,شخصيتي بود �ابوبكر 

                                           

)1(- ﴿y7 ù=Ï? â‘#¤$!$# äο t� Åz Fψ$# $yγ è= yè øg wΥ tÏ%©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Ì� ãƒ #vθ è= ãæ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$|¡sù 4 èπt7 É)≈ yè ø9$#uρ t É) −F ßϑù= Ï9 

  ).83آية (سورة قصص،  ﴾∪⊃∇∩

)2(- ﴿... §øŠ s9r& ’Îû zΟ ¨Ψ yγ y_ “Yθ ÷V tΒ šÎ�Éi9s3 tGßϑù= Ïj9 ∩∉⊃∪﴾  60(سورة زمر، آية.(  



   

  
    

  

 

        ﴾169﴿   ���� زندگاني پيامبر اسالم

 

. ابوبكر »تري تر و اليق تو از من به آن امامت شايسته« فرمود: � امامت كن. عمر
كمـي حـالش بهبـودي     �آن چند روز براي مردم امامـت كـرد. پيـامبر    �صديق 

براي نمـاز ظهـر    .دو طرفش را گرفته بودند $فت، و در حالي كه عباس و علي يا
را ديـد، خواسـت محـراب را     ص پيـامبر اكـرم   �وقتي ابـوبكر   به مسجد رفت،

كه نماز را ادامـه دهـد، و محـراب را خـالي      ,به او اشاره كرد �خالي كند. پيامبر 
 �كه در دو طرفش بنشـينند. ابـوبكر   :امر كرد ب نكند. سپس به عباس و علي

از كه در حـال نشسـتن نمـ   � رسول خدا كه امامت جماعت را شروع كرده بود به 
  اقتدا كرد. ،خواند مي

  خطبة وداع

باالي منبر نشسته و  در حالي كه سرش را بسته ص پيامبر از جمله سخناني كه
 اي از بنـدگان خـود را بـين دنيـا و     براستي خداوند بنده«اين است:  بود بيان فرمود:

» و آن بنده آنچه كه نزد خـدا بـود اختيـار كـرد.     آنچه كه نزد او است، اختيار داد؛
نفـس خـويش اسـت،     �ايـن معنـي را درك كـرد كـه منظـور پيـامبر        �وبكر اب

. »بلكه ما با جان و فرزندان خود، فداي شما هسـتيم  «و گفت: گريست، �ابوبكر
  .)م .مبارك شما را براي ما حفظ فرمايدكنايه از اين است كه: خداوند وجود (

  به مسلمانان در صفوف نماز صصصص آخرين نگاه پيامبر

مسـلمانان  نماز خواند.  �روز فوت پيامبر ،شنبهمسلمانان تا روز دوبا  �ابوبكر
حجره خـود را برداشـت،   پردة بين مسجد و  �پيامبر  در صفوف نماز صبح بودند،

 ؛كـرد  نگاه مي ,و به مسلمانان كه در حضور پروردگارشان رو به قبله ايستاده بودند
ب و وجـودش بـه   لـ قكه چگونه نهال دعوت و جهادش به ثمر رسيده اسـت،   ،ديد

كه فقط خدا به آن آگاه است. صورت مبـاركش   ،قدري از شادي و سرور پر شد
  گفتند: �منور شد. صحابه 

 ,نگـاه كـرد   پيامبر پردة حجره را برداشت، و در حالي كه ايستاده بـود، بـه مـا   «
نزديـك بـود    درخشيد. سپس لبخند زد، يد مصحف ميصورتش همچون ورق سف

بـراي اداي نمـاز    � كـه پيـامبر  يوانـه گـرديم، و پنداشـتيم    كه از شـادي شـيدا و د  
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و در  شاره كرد كه: نماز را ادامـه دهيـد و پـرده را پـايين كشـيد،     اما به ما ا آيد؛ مي
  همان روز رحلت فرمود.

  صصصصآخرين وصيت پيامبر

نمـاز را بـه پـا داريـد و از     «در هنگـام رحلـت ايـن بـود:      �وصيت ديگر پيامبر
  و آن را تا وقت فوت تكرار فرمود.» كنيزان مواظبت كنيد

رفتاري با كنيـزان   به اداي نماز و زكات و خوش �پيامبر « فرمايد: مي �علي 
  .»وصيت فرمود

را يـاري كـرده، از او    ص فرمايد: خواستم كه پيـامبر  مي رضي اهللا عنهاعايشه 
نـزد  «لنـد كـرد و گفـت:    محافظت و مواظبت نمايم، چشمش را به سوي آسـمان ب 

  : نزد پروردگارم.يعني» رفيق اعاليمنزد  عاليم،رفيق ا
دسـتش   وارد شد و يك شاخة تـر درخـت خرمـا در   » الرحمن پسر ابوبكرعبد«

 ك عايشـه  د، گمان كردم كـه بـه آن نيـاز دارد.   ه نگاه كرخبه آن شا �بود. پيامبر
، دنـدانش را  دادم � آن را گرفتم و پـاك كـردم، سـپس بـه حضـرت     «گويد:  مي

  .»و بعد خواست دوباره به من بدهد از دستش افتاد اك زد؛خوب به آن مسو
گويد: ظرف آبي در جلو دستش بود، دسـت را داخـل آب فـرو     مي كعايشه 

براسـتي مـرگ    »ال اهللاال إله إ«گفـت:   ماليد، و مـي  برد و صورتش را به آن مي مي
داراي حالت بيهوشي و مستي اسـت. سـپس انگشـت دسـت چـپ را بلنـد كـرد و        

رفيق اعاليم، نزد رفيق اعاليم، تا رحلت فرمود و دستش بـه سـوي آب    گفت: نزد
  مايل شد.

، در حالي كه سرش باالي روي داد  �گويد: آن حالت بر پيامبر مي كعايشه 
به سقف منزل نگاه كرد  ك ساعت بيهوش شد، سپس به هوش آمد؛ي ،ران من بود

 صاي بود كه: پيامبر كلمه و اين آخرين». باري خدايا! نزد رفيق اعاليم«و فرمود: 
  آن را هنگام فوت بر زبان آورد.



  چگونه از دنيا رحلت كرد؟ � ربپيام

العرب برقرار كرد، و  ةاز دنيا رفت و حكومت اسالم را در جزير �خدا پيامبر 
پادشاهان جهان را به لرزه درآورد. هنگام فـوت نـه    ،هيبت و شوكت و حكومتش

بـه جـز اسـتري سـفيدرنگ و      - نه كنيزي، نه چيزياي،  درهمي و ديناري، نه بنده
  نداشت. ،و مقداري زمين كه آن را نيز صدقه داده بود سالح جنگيش

 )1(در هنگام رحلتش زره جنگيش نزد يك نفر يهودي در مقابل سي صاع جـو 
در وقـت   � پيـامبر  شـت كـه زره را از رهـن آزاد كنـد.    بود، و چيـزي ندا  گرودر

آن را  :دسـتور داد  كنار بيشتر نداشت. بـه عايشـه   مرض الموت، شش يا هفت دي
  صدقه كند.

فـوت كـرد و منـزل مـن جـز مقـدار        �گويد: پيامبر  مي كام المؤمنين عايشه 
چيزي وجود نداشت. از آن خـوردم تـا    ,بود )2(»قفسه«يا » طاقچه«كمي جو كه در 
  بعد تمام شد. و مدت طول كشيد
سـال   ،ه، دوازدة مـاه ربيـع االول  در بعد از ظهـر روز دوشـنب   ص رحلت پيامبر

  در سن شصت و سه سالگي روي داد. ،يازدهم هجري
تـــرين و  جامعـــة بشـــريت ســـخت بـــراي مســـلمانان و �روز فـــوت پيـــامبر 

تـرين   ترين، روز بود. همچنان كه روز تولدش با سـعادت ترين و دردناك وحشتناك
  روز بود كه خورشيد در آن طلوع نمود.

به مدينـه   �گويند: آن روزي كه پيامبر اكرم  مي » #سعيد خدريأنس و ابو«
گرديــد. و روزي كــه درخشـان و تابــان   ،چيــزي از پرتــو آن روزمشـرف شــد، هر 

  و تاريك شد. هتير ،چيزي از غم و اندوهرحلت فرمود، هر

                                           
  نوين) –صاع: واحد وزن، پيمانه. (ف  -)1(
طاقچه يا قفسه: (رف): چوپ پهني است كـه دو طـرفش را سـوراخ كـرده بـه ديـوار فـرو         -)2(

گذارنـد كـه شـبيه بـه طاقچـه اسـت        يبرند. آنگاه وسايل و لـوازم را تـوي و روي آن مـ    مي
  (مؤلف).
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گريه كردي؟ گفـت:   �گريه كرد، به او گفتند: چرا براي پيامبر » كاُم ايمن«
كند، اما گرية من براي آن بود كـه ديگـر     فوت ميدانستم كه رسول اهللا يقين مي«

  .»وحي نخواهد آمد

  را دريافتند؟ ����چگونه صحابه خبر وفات پيامبر

همچون برق به خاطر شـدت محبتـي كـه نسـبت بـه وي       ص خبر فوت پيامبر
بيش از محبت و حمايتي كه در بـين   ش رسيد، صحابه ش به صحابة كرام ,داشتند

عالقـه و دلبسـتگي    ص م اسـت، نسـبت بـه پيـامبر خـدا     حـاك  تافطرافراد خانواده 
  فرمايد: مي ،داشتند. خداوند

كـه   ،همانا رسولي از نوع شما (نوع بشر و قوم عرب) براي هدايت خلق آمـد «
از فرط محبت و نوع پروري، فقر و پريشاني و جهل و فالكـت شـما بـر او سـخت     

ؤمنان رؤف و مهربان آيد و بر آسايش و نجات شما بسيار حريص و نسبت به م مي
  .)1(»است

از سـاير يـاران    �كه نـزد پيـامبر بزرگـوار    :پنداشتند هريك از ياران اينطور مي
 وفـات پيـامبر   ,نزديـك بـود   # ترند. بعضي از صحابة كرام بزرگوارتر و محبوب

 �وقتي گفتند: پيـامبر  ،انكار كرد �را باور نكنند، از جمله: عمر بن خطاب  ص
رنگ به مسجد رفت، و براي مـردم خطبـه خوانـد و گفـت:     د فوت كرده است، بي

تـا خداونـد تمـام منافقـان را از بـين       ،رحلت نخواهد كرد ص براستي رسول خدا
  نبرد...

  ����ديدگاه قاطع ابوبكر 

كـه   ،شخصيتي موقع شناس و كوهي اسـتوار و پـا برجـا بـود     �ابوبكر صديق 
انه خارج شـد،  از خرا شنيد  ص وقتي خبر فوت حضرت شد. سست و ناتوان نمي

كنـد. بـه هيچـي توجـه      با مردم صحبت مـي  �ديد كه عمر  تا به در مسجد رسيد.
بـا   � كـه پيـامبر اكـرم    ,رفت. ديد ك در منزل عايشه � نكرد تا به خدمت پيامبر

                                           

)1(- ﴿ô‰ s) s9 öΝ à2u!% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6Å¡à�Ρ r& î“ƒ Í•tã Ïµø‹ n=tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒ Ì� ym Ν à6ø‹ n= tæ 

š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$$Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄∇∪﴾  128(سورة توبه، آية.(  



   

  
    

  

 

        ﴾173﴿   ���� زندگاني پيامبر اسالم

 

پـدر و مـادرم   «پوشيده شده، صورتش را باز كرد و بوسيد، و گفـت:   )1(پارچة برد
تو نوشته بود، اينـك آن را چشـيدي؛ و    برايفدايت شوند، آن مرگي كه خداوند 

  .»و دوباره پارچة برد را بر صورتش كشيد ديگر هرگز مرگي نخواهي ديد،
! كرد. گفـت: اي عمـر   براي مردم صحبت مي �آنگاه بيرون رفت، هنوز عمر 

توجه نكرد و بـه صـحبتش ادامـه داد.     � عمر صدا و آرام باش. عجله مكن، و بي
وقتي مـردم   گيرد، به مردم خطاب كرد. آرام نمي � ه عمرك ،ديد �وقتي ابوبكر

  را تنها گذاشتند. � سخنش را شنيدند، به او روي آوردند و عمر
  خداي را سپاس و ستايش كرد و گفت: �ابوبكر 

را پرسـتش كنـد، اينـك محمـد فـوت       �اي مردم! براستي اگر كسي محمد «
اين . سپس »ميرد ست و نميخداوند زنده ا ،كرد. و اگر كسي خدا را پرستش كند

  آيه را تالوت نمود:
فقط رسول خدا است كه پيش از او نيز پيامبراني آمدند و از ايـن   �و محمد «

نيز به مرگ يا شهادت درگذشت، باز شما بـه   �محمد (جهان درگذشتند. اگر او 
دين جاهليت خود رجوع خواهيد كرد؟! پس هركسي مرتـد شـود بـه خـدا ضـرر      

خــود را بـه زيــان انداختـه اســت و هـركس در برابــر ديـن خــدا      .واهـد رسـانيد  نخ
  .)2(»سپاسگزار باشد و پايدار بماند، خداوند جزاي نيك اعمال را به او خواهد داد

مثل اين كه هنوز مردم  ،گفتند: به خدا قسم ،كساني كه در آنجا حضور داشتند
آن را تـالوت   � كه اين آيه نازل شده است. تا وقتـي كـه ابـوبكر    :ندانسته بودند

  شان شد. ياد گرفتند، و ورد زبان � نمود. آنگاه مردم آيه را از زبان ابوبكر
تـا ايـن كـه از     ،آن آيـه را در ذهـن نداشـتم    ،قسم بـه خـدا  «گويد:  مي �عمر 

شنيدم كه آن را تالوت نمود. متحير و سرگردان شدم، و بر زمين افتادم  �ابوبكر 

                                           
برد يماني: پارچة كتاني منسـوب بـه   برد. ع، نوعي پارچة كتاني راه راه، برود و ابراد جمع،  -)1(

  يمن... (ع. م)

)2(- ﴿$tΒ uρ î‰ £ϑpt èΧ āω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7s% ã≅ ß™ ”�9$# 4 'Î* sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ äö6 n= s)Ρ $# #’n?tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôãr& 4  tΒ uρ 

ó= Î= s)Ζtƒ 4’n?tã Ïµø‹ t6 É) tã  n= sù §�ÛØ tƒ ©! $# $\↔ ø‹ x© 3 “Ì“ ôfu‹ y™ uρ ª! $# tÌ� Å6≈ (سورة آل عمران،  ﴾∪⊇⊇⊆∩ ¤±9$#
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كه رسول  ،را از دست دادند. آنگاه متوجه شدمو پاهايم تحمل نداشتند و حركت 
  ».فوت كرده است �خدا 

  ����بيعت خالفت با ابوبكر 

كردند، تـا شـيطان راه را    تبيع �به ابوبكر  )1(»سقيفة بني ساعده«مسلمانان در 
ها آنان را به  و آرزوها و هوس كردن وحدت و اجتماعشان باز نكند! براي پراكنده

كـه مسـلمانان    ،ايـن دنيـا را تـرك كـرد     �الي پيـامبر  بازي نگيرد. براسـتي در حـ  
وحدت كامل داشتند، و اجتماعشان درست و منظم بود. پس بر آنان واجب است، 

كه امور مسلمانان را به عهده بگيرد. از جمله: تجهيـز و تـدفين    ،اميري داشته باشند
  .�رسول اهللا

  دند؟توديع كردند و نمازش را خوان صصصصچگونه مسلمانان از پيامبر

ام گرفتند و از آشفتگي و درد و رنج رهايي يافتند، و سرگرم تعليماتي دم آرمر
بـه آنـان    ،ا فوت عزيـزان در مورد نحوة برخورد درست ب � رسول خدا :شدند كه

نيـز چنـان آداب و تعليمـي را بـه كـار       � و در مورد فـوت حضـرت   آموخته بود؛
  بردند.

اهـل بيـتش نظـارت آن را بـه     كـه  � وقتي مسلمانان از غسل و تكفين حضرت
عهده گرفته بودند، فـارغ شـدند و وجـود مبـارك را در منـزل خـود گذاشـتند، و        

 «شنيده است كـه فرمـود:   � از رسول خدا :براي آنان صحبت كرد كه �ابوبكر 
هر پيامبري در هرجايي خداوند جانش را بگيرد، در همانجا نيـز بـه خـاك سـپرده     

برداشـتند و   ،روي آن فـوت كـرده بـود    �بر . سـپس فرشـي را كـه پيـام    »شود مي
  آماده كردند. � همانجا مرقد مطهرش را به سرپرستي ابوطلحة انصاري

» نمــاز ميــت« ص ســپس مســلمانان دســته دســته داخــل شــدند و بــر حضــرت
بـه طـور    كس هرخواندند. ابتدا مردان و بعد زنان و سپس كودكان و نوجوانان. و 

                                           
سقيفه: ايواني بود، سرپوشيده, كه براي حل و فصل امور به عنوان مجلس شوري در آنجـا   -)1(

  كردند (مؤلف). اجتماع مي
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  خواند. نماز مي )1(انفرادي

  در روز سه شنبه بود صصصص حضرت دفن

، بانـگ بـر آورد    اذان صبح را � آن روز در مدينه روز اندوهناكي بود. بالل
دلتنگ  (أشهد أن محمدا رسول اهللا) را ياد كرد، � وقتي كه در اذان اسم حضرت

شد و به گريه و زاري افتاد، و اندوه مسلمانان را افزون كـرد. چـون عـادت كـرده     
ميـان آنـان باشـد. و اكنـون      ص هر وقت اذان بشنوند، حضـرت به اين كه  ،بودند

  رحلت فرموده است. � ديگر رسول خدا
واي بــر ايــن مصــيبت، بعــد از ايــن «گويــد:  مــي – كام المــؤمنين –ام ســلمه 

اگـر ايـن    به ما برسد، سهل و آسـان اسـت.  ) هر مصيبتي �مصيبت (فوت حضرت
 !اي مردم «د خود فرموده است:در مور �. پيامبر »مصيبت بزرگ را به ياد آوريم

دادن مصـيبتي شـود، بـه مصـيبت از دسـت       هركس از مردم و يا از مسلمانان دچار
يك از امـت   ان را به آن دلداري دهد، زيرا هيچو ديگر رسولش بينديشد، و خود

. »تر باشد، از مصـيبت مـن   شود كه براي او سخت من بعد از من دچار مصيتي نمي
  .»م است، ص مسلمان مصيبت فوت حضرت براي ترين مصيبت سخت«

  »مادران مسلمانان« صصصصزنان حضرت 

كه قبـل   ،بود ص اولين زن حضرت كدختر خويلد قريشي اسدي  »خديجه«
فـوت   )2(از نبوت و در سن چهل سالگي بـا او ازدواج و سـه سـال قبـل از هجـرت     

از  )اسـت  ك ماريـه قبطيـه  (غير از ابراهيم كه از  ص تمام فرزندان حضرت كرد.
  هستند. ك خديجه كبري

ازدواج نمود.  ،قريشي دختر زمعه» ك سوده«با  ك مدتي بعد از فوت خديجه
ــا  ــوبكر صــديق »كعايشــة صــديقه«و بعــد از او ب ــر اب ــرين و  كــه آگــاه �دخت ت

و بعد  �دختر عمر بن خطاب  »كحفصه«سپس با  .دانشمندترين زنان امت است
 »ام سـلمه هنـد  «فوت كرد. سپس بـا    ،هكه پس از دو ما كدختر خزيمه »زينب«با 

                                           
ظاهراً به اين دليل بوده است كه تا آن وقت امير و خليفة معيني نداشته اند، كه زير نظـرش   -)1(

  اهللا اعلم، مترجم.باشند. و
  در سن شصت و پنج سالگي فوت نمود. (م) كخديجة كبري  -)2(
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 فـوت كـرد.   ص ه بعد از ساير زنان حضرتك ك دختر ابو اميه قريشي مخزومي
 »كجوريـه «اش بـود. و بـا    كه دختـر اميـه عمـه    ك دختر حجش »زينب«سپس با 

دختر ابوسـفيان   »ك حبيبه رمله ام«دختر حارث پسر ابو ضرار مصطلقيه. و سپس با 
 »كميمونـه «پسر اخطب رئيس بني نظير و بـا   يدختر ح »كصفيه«پسر حرب و با 

  بود. ص ضرتآخرين همسر ح ك ازدواج نمود. ميمونهدختر حارث هاللي 
باال ذكـر   كه اسم آنان در .فوت نمود، نه زن داشت ص هنگامي كه حضرت

فوت  ك و زينب دختر خزيمه ك خديجه  ،صشد و در زمان حيات رسول اهللا 
  .)1(كردند

مادر ابـراهيم دختـر    »ك ماريه«يه و ريحانه كه قبالً جاريه بودند و همچنين مار
هديه نموده بود. و  � او را به پيامبر ،شمعون قبطي مصري كه مقوقس حاكم مصر

او را  ،ص حضـرت  ،شدن ني نضير كه پس از مسلماندختر زيد از ب »ك ريحانه«
  آزاد نمود، و سپس به عقد ازدواج خود درآورد.

  ����فرزندان حضرت 

بـه   ص به دنيا آمد، و به دين واسـطه حضـرت  » قاسم« لاز خديجة كبري 
و » رقيه«و بعد » زينب«ملقب شد. او در بچگي فوت كرد. پس از قاسم » ابوالقاسم«
كه عبداهللا: به طيب و طاهر ملقب بود، بـه دنيـا   » عبداهللا«و » @فاطمه«و » ام كلثوم«

ك فاطمـه   ص پيـامبر اكـرم   نـد. نـزد  بود – لاز خديجه  ،آمدند، و همة آنان

ترين زنان اهل كه فاطمه بزرگ« فرمودند: �رسول اهللا  نش بود، وترين دخترامحبوب
ازدواج » �پسر عموي پيـامبر « �با علي پسر ابوطالب  ل. فاطمه »بهشت است

در بـارة آن دو حسـنين    � از او هستند. پيـامبر بـزرگ   بحسين كرد. حسن و 
  ».ندبزرگ جوانان اهل بهشت«فرمود: 

                                           
  فلسفه و حكمت تعدد زوجات: -)1(
زن  -2، نقل از كتاب الزوجات, شيخ عبداهللا علوان، تفسير نسمات القرآن. 3سورة نساء، آية  -1

 �يـامبر هاي پ رسالة كوچك علل ازدواج -3، دكتر علي شريعتي. �در چشم و دل محمد 
، اثر دكتر هيكـل مصـري.   �زندگاني محمد  -4عاملي.  –و سخنان خاورشناسان, نوشة: م 

  رسالة صابوني و... پاسخگويي مطلب است. مترجم -5
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متولد شد، در گهواره فوت كرد. وقتي كه ابراهيم  ك و ابراهيم از مارية قبطيه
ريزد، قلب غمگين است و ما چيـزي   چشم اشك مي«فرمود:  � فوت نمود، پيامبر

  .)1(»گوييم، و ما اي ابراهيم! برايت غمگينيم را كه رضاي خدا در آن نباشد نمي

  صصصص اخالق و شمايل حضرت

و از  ص ترين مردم به احوال حضـرت محمـد   كه آگاه �علي پسر ابوطالب 
همه بيشتر با او معاشرت و صحبت و برخورد كرده، و در توصيف او از نظر بيان و 

  گويد: چنين مي � اداي سخن تواناتر بود، در تعريف حضرت
بدگو نبوده، و زبان به سخن زشـت و ناپسـند نگشـوده و     �ز پيامبر خدا هرگ«

دش نكرده، و جواب زشت و ناپسند را به زشت و ناپسند نداده، بيهوده در بازار گر
گذشت نموده، و از آن چشم پوشيده است. ابدا چيـزي را نـزده مگـر     ,و در مقابل

در راه خدا، نه خادمي را زده و نه زني را. ابـداً در صـدد انتقـام از كسـي برنيامـده      
اگـر كسـي بـه محـارم     احترامي نكرده باشـد. و   است، مادامي كه به محارم خدا بي

ده اسـت. و در  احترامي كرده باشد، در اين صورت به شدت خشمگين شـ  خدا بي
  ترين را انتخاب كرده است.ميان هردو امر آسان

رفت، انساني بود مثل مردم عادي كـه:   به خانة خود مي ص هر وقت حضرت
را دوشيد، ساير كارهاي خـود   كرد، گوسفند را مي لباس خود را پاك و نظيف مي

هميشه در حال برخاستن و نشستن در يـاد خـدا    � داد. پيامبر خدا شخصاً انجام مي
نشست و به آن  رفت، در هرجايي كه خالي بود، مي بود. و هرگاه به ميان قومي مي

بـه انـدازه محبـت     :كرد. بـه هريـك از كسـاني كـه در مجلسـش بودنـد       نيز امر مي
 �نكند كه ديگري در نـزد پيـامبر   كرد، تا كسي كه در پهلويش نشسته، گمان  مي

  تر است. تر و محترم از او محبوب
تـا آن كـس    ،كـرد  كسي كه با او همنشين بود و يا به او نيازي داشت، صبر مي

طلبيـد او را رد   خودش جلسه يا كار را ترك كنـد. و كسـي كـه از او چيـزي مـي     
زبـاني جـواب    نگرنه با شـيري نمود. و  مي هكرد، مگر اين كه نيازش را برآورد نمي
  داد. مي

                                           

  .»تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب. وإنا يا ابراهيم حملزونون« -)1(
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. او بـراي مـردم   )1(اش در ميـان مـردم نمونـه شـد     اخالق نيك و رفتار پسـنديده 
پدري مهربان بود و مردم در نـزد او در حقـوق يكسـان بودنـد. محضـر و مجلـس       

حياء و ادب، صبر و متانت و امانت و صداقت  ،مجلس علم و دانش ص حضرت
  بود.

خـوترين مـردم بـود.     ترين و نرم رين و صادقجوانمردترين و نيكوت �... پيامبر 
سـراپاي وجـودش را    ديد، هيبت و دهشـت  در رو او را ميكسي كه ناگهاني و رو 

كـرد، او را دوسـت    گرفت. و به محض اين كه با او معاشرت و مالقات مـي  فرا مي
  ».داشت مي

ــه قبــل از حضــرت«گويــد:  در خاتمــة تعريــف مــي ــه بعــد از حضــرت � ن  ن
  .»ام د او نديدهكسي را ماننص
 � براستي خداوند لباس جمال و زيبايي و سيرت پسنديده را به تـن پيـامبرش  «

  ».كرده و محبت و شكوه و جالل را به او بخشيده است
قامتي متوسط ميانه داشـت.    �پيامبر «گويد:  نيز چنين مي �» براء پسر عازب«

ه تـر از او نديـد   ين جمـال كسـي را شـير  كه ابداً  ،او را در لباسي مايل به قرمز ديدم
  ».بودم
سـفيد و  قامتي ميانه مايـل بـه بلنـد و رنـگ      �پيامبر «گويد:  مي �» ابوهريره«
هـايش مرتـب و    هاي وسيع و گشاد داشـت، و ريـش مبـاركش سـياه و دنـدان      شانه

ماننـد   گويد): مي � آنجا كه ابوهريره چشمان مباركش دراز بود. (تا ، مژةشيرين
  ام و نخواهم ديد. ديدهرا تا حال ن � حضرت

كـه از كـف دسـت     ،ام گويد: هيچ ديبا و حريري را لمس نكرده مي �» أنس«
هاي مباركش همـواره در كـار و    تر باشد. (هرچند دست نرم ص مبارك حضرت

                                           

)1(- ﴿ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×πuΖ|¡ym  yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ ©! $# tΠöθ u‹ ø9$#uρ t� Åz Fψ$# t�x. sŒuρ ©! $# #Z�� ÏV x. 

  ).21(سورة احزاب، آية  ﴾∪⊆⊅∩

چه در صبر و مقاومـت بـا دشـمن و چـه      صبراي شما در اقتداي پسنديده به رسول خدا (البته 
ه ثـواب خـدا و   ديگر اوصاف و افعال نيكو خير و سعادت بسيار است، براي آن كس كه بـ 

  روز قيامت اميدوار باشد، و خدا را بسيار ياد كند).
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كه از بـوي خـوش    ،ام تالش و زحمت بود). و هيچ بوي خوشي را استشمام نكرده
  خوشبوتر باشد. � مبارك پيامبر بزرگ وجود

خر آمجعني وأصحابه أنبياء واملرسلني وعلى آله ووصلى اهللا وسلم على سيد األ
  .ن احلمد هللا رب العاملنيأدعوانا 

  


