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 پیشگفتار                                                                                                ي احمد مرْسل  سیره

  1 صفحه

  الرحمن الرحیم بسم اهللا
  پیشگفتار

ل دماَلْح،هدحو بِیبِنَا  لهح نَا وعیشَف دنَا ویلَی سالم عوالس الهالصدوبن  محم
  .عبداهللا و علَی آله و صحبه اجمعین الی یوم الدین

و سالم و درود پاکان به آن مقتداي صاحب شریعت و سرشت نیکـو و  
زا، راهنماي طریق وصول به معرفـت، سـرور   ی ستوده، شفیع روز جیخو

ي یکتاي جهان، پیشواي متقیان و  کاینات و مفخر موجودات و برگزیده
رحمت عالمیان و روشنایی بخش آفتاب و ستارگان جهان هستی و خاتم 

  .پیغمبران
  ي نه مسند هفـت اختـران   شمسه

  
  ي پیغمبـران  ختم رسـل خواجـه    

  
، زیباترین بشریتم و منجی عالم وجود شریفش خورشید عالم افروز اسال

ي دریاي هستی است که بـا تحمـل    گل خلقت و گوهر تابناك و یگانه
ها زحمت را به رحمت بدل کـرده و چـراغ هـدایت را     ها و سختی رنج

  .قان برافروخته استافراروي مشت
  عالم تر دامن خشک از تـو یافـت  

  تن تو پاك تر از جـان پـاك   ایی
  

  از تو یافت ي مشک ناف زمین نافه  
ـ   تو پـرورده  روح   كداي روحـی ف
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  2 صفحه

  ! اي رسول خدا 
از روي وفا و کرم از نَفَس روح بخش خود بویی به مشام ما فرسـت تـا   

  .بخش تو حیات گیرند و هدایت یابند هاي مرده از نسیم بوي فرح جان
. چون سیره و زندگی او سیرة عملی و الگوي یک انسـان کامـل اسـت   

هاي عملی او بهترین الگوي نیکو براي  و منش و روشپرداختن به احوال 
ي زندگی آن بزرگوار با دانش بیانی محکم و روشن  مطالعه. هاست انسان

ها را به عدالت و به سـوي نـور و    و میزان، انسان» کناب«همراه داشتن 
  .خواند ها فرا می روشنایی و بیرون رفت از ظلمات و تاریکی

ي حقیر صالح دانستم از بدو تولّد تا  بندهبه امید شفاعت آن حضرت این 
آنچه که دانستن آن مشتاقان حقیقی را سیراب گردانـد در   شروز رحلت

بطور مختصر و موجز در اختیار بزرگواران قرار دهم باشد کـه  فصل  56
به امید توفیق از خداوند عزّوجلّ و . از دین خود را اداء کرده باشم اي شمه

ی اکرم به امید شفاعت حضرت نب.  
  .1388مطابق با چهاردهم آذرماه  1430هفدهم ذي الحجه 

  دکتر آنه طواق آخوند گلشاهی
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  3 صفحه

   خداعبداهللا ذبیح پدر رسول 
بن عمر بن واقد اسـلمی   محمدخود از  1طبقات بن سعد در کتاب  محمد

رساند چنـین   می) رض(با سندي که آن را به عبداهللا بن عباس و غیر او 
  :آورده است

رسید خبر یافت که اسماعیل عبدالمطلب مانی که مهتري مکّه معظَمه به ز
گنجی نهاده است خواست که آن گنج بیرون کند زمزم ذبیح اهللا در چاه 

پس آب چاه کم شد و گنج را نیافتند عبدالمطّلب  بفرمود تا چاه را کندند
ـ . نذر کرد که اگر گنج یابد چاه را آباد کرده پسري را قربانی کنـد  از ب

شروع به کندن چاه کردند تا به حکم خداي تعالی گنج شایگان نمایان و 
از  چاه زمزم راج درهاي کعبه معظّمه ساختند و بدستش افتاد تا از آن گن

پس از آن کاهنان را جمـع کـرده حـال     .عمارت کردندآهن و فوالت 
نـذر از   به اتّفاق یکدیگر گفتند وفـا کـردن   خویش اظهار کرد کاهنان

پسري کـه   ات است باید که به نام پسران قرعه اندازي و به نام هرواجب
انداختنـد نـام   ي ایشان قرعـه   کنی پس به گفته قرعه برآید او را قربان

ي بـرادران   برآمد و عبداهللا به سـبب آن نـور محمـدي از همـه    عبداهللا 
بود و مادر و پدر و نزدیکانش او را از دیگـر   ترتر و خوش منظر خوش

داشتند چون این خبر منتشر شد مادر و نزدیکانش  تر می دوست برادرانش
رفتند و گفتند که ما دوست نداریم عبداهللا را عبدالمطّلب جمع شده پیش 

قربانی کنید عبدالمطّلب دوباره کاهنان را گرد آورده از آنان طلب فتـوا  

                                                        
 ، بخش یکم1ج  53ص  - 1
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همه به اتّفاق گفتند چاره این کار آنست که ده شتر بـه جـاي آن   کرد 
  .دهیصدقه 

حاضر کرده به قربانگاه برد در آن موقع حکـم   شترپس عبدالمطّلب ده 
به تقدیر قبولیت آتشی  برد کس صدقه را به قربانگاه می چنان بود که هر

داده بود نسـوخت  عبداهللا آمده آن را بسوخت و آن صدقه که به عوض 
ا به افزود ت باز ده شتر بر آن صدقه افزود باز نسوخت همچنان بر آن می

ي قبایل و عشایر و مادر و پدر بـدرگاه حـقّ    پس همه. پانصد شتر رسید
تعالی گریه و زاري کردند آنگاه آتشی به صورت دود از آسمان ظـاهر  

ها دادند از این  ي شتران را بسوخت همه شاد شدند و صدقه گشت و همه
یعنی، من پسـر دو  » انا ابن الذبیحین«: فرمودند جهت حضرت رسول 

  .ام یکی اسماعیل و دیگري عبداهللا کشته
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  ازدواج عبداهللا با آمنه
انـد کـه    روایت کنندگان و حکایت کنندگان تاریخ چنین روایت کرده

متولّـد  عبـداهللا  دانستند که چون  دانشمندان در تورات خوانده بودند و می
کـه پـیش   ) علیهما السـالم (ي سفید پشمین یحیی بن زکریا  شد از جبه

پس دانستند که عبداهللا متولّد شده است بـه ایـن    ون بچکیدایشان بود خ
خاطر حسد خون در رگ ایشان جوشـیدن گرفـت فـی الجملـه بعضـی      
دانشمندان جهود قصد کشتن عبداهللا به مکّه مکرّمه رفته در پی کشتن او 

  .خجلت زده به شام بازگشتند نیافته دسترسیبه او مترصد ماندند ولی 
بیرون رفت نوري از پشت او بیرون آمـد کـه    عبداهللا روزي به صحراء

ایـن  عبـداهللا  اي از آن بـه مغـرب رفـت     اي از آن به مشرق و پاره پاره
گفت مدتّی است کـه مـن نیـز     عبدالمطّلب. حکایت با پدر خود بگفت

ي نور از پشت من بیرون آمده به چهار طرف  سلسلهخوابی دیده بودم که 
و یکی بـه مشـرق و یکـی بـه      رفت یکی به آسمان و یکی به زمین می

من از خواب بیدار شدم بامداد پیش کاهنـان رفتـه از تعبیـر آن    . مغرب
پرسیدم گفتند که از پشت تو شخصی بیرون آید که در جهـان انـس و   
جنّ به وي ایمان آرند این واقعه همان خواهد بود که از پشـت مـن بـه    

مندان جهـود  ر آتش حسد در دل دانشبار دیگ. پشت تو منتقل شده باشد
بانه کشید پس در شام با یکدیگر سوگند خوردند کـه بـه مکّـه رفتـه     ز

روزي دیدند که . عبداهللا را بکشند و مدتی در مکّه در کمین عبداهللا بودند
هاي رفت و هر یکی به قصد کشـتن او شمشـیر   عبداهللا تنها به صحرا می
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 المنافوهب بن عبـد از قضا در آن جا زهرآلود بدست گرفته در آمدند 
که جهودان قصد عبداهللا را دارند به سوي از دور بدید  درِ مادرِ پیغمبرپ

عبداهللا بشتافت تا او را از شرّ قاصـدان نجـات دهـد چـون بـه آسـمان       
پس . آیند نگریست دید که خلقی به صورت آدمیان شمشیرها کشیده می

توقّف کرد و به آن بنگریست آن قوم فـرود آمـده همـه جهـودان را     
آن حال مشاهده کرد به خانه خود باز آمد و بـه زن  وهب چون . ندکشت

قبـل از ایـن کـه    برو و دختر خود را عبـدالمطّلب  خود گفت که پیش 
عبداهللا زن دیگري اختیار نکرده است بر او عرض کن که به عبداهللا بدهد 

عبدالمطّلب رفت و گفت دخترم را کـه  زن عبد مناف همان وقت پیش 
است نکاح کرده بده پـس  عبـداهللا  به پسر تو که نام او است آمنه نام او 

عبدالمطّلب هم قبول کرد، عقد نکاحش با عبداهللا منعقد شد و زنان قریش 
که آرزومند ازدواج با عبداهللا را داشتند همه دردمنـد و رنجـور شـدند و    

از میـان    مصـطفی  محمداي در آن رنجوري بمردند چون که نور  عده
بنت وهـب بـن عبـدمناف    آمنه با عبداهللا تافت پس  میدو چشم عبداهللا 

اند ازدواج آنان روز دوشنبه ماه رجب بـوده اسـت و    گفته. ازدواج کرد
  .آمنه از لحاظ نسب و شرف برترین زن قریش بود

اند که چون ازدواج آن دو صورت گرفت و با آمنه همبستر شـد   آورده
  .باردار شد آمنه به رسول خدا 
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   رسول خدا  باسعادتوالدت 
اند که حضرت  اجماع امت و اهل سنّت و امامان اسالم چنین روایت کرده

  :با زبان پربرکت خود فرمودند رسول 
یعنی؛ اول آنچه خداي تعالی «، »اَول ما خلق اهللا نـوري «: حدیث شریف

ي  ها و همـه  ها و زمین و خداوند از آن نور، آسمان. »آفرید نور من بود
  .ش تا فرش را به ظهور آورده استخالیق از عر

هاي اخبار روایـت شـده چنـین     حضرت که در کتابوالدت ي  اما قصه
را خلق کرد از نـور  ) ع(آدم که چون خداي تعالی حضرت : آمده است

ي حضـرت آدم بـه    در پیشانی او نهاده بود روشنایی چهـره  مصطفی 
کـه  ) ع(یث شتا این که نور به پیشانی بود  جهت همان نور مصطفی 

انتقال یافت تا اسماعیل ذبیح اهللا پسرش بود رسید و سپس نسل به نسل به 
رسـید و از او   مصطفی  محمدجد هاشم رسید و سپس به عبدمناف به 

عبـداهللا  نام کردند و سپس آن نور به عبـدالمطّلب  پسري متولّد شد او را 
اش نقـل   مـه بن زمعه از قول پدرش از ع. انتقال یافت پدر رسول خدا 

گفته است به هنگام بارداري به رسول  ایم آمنه می شنیده: کرده گفته است
ام و سنگینی و بـدحالی کـه زنـان     متوجه نشدم که من در حامله خدا 

دیگر دارند در خود احساس نکردم، تا آن که وقتی در حـال خـواب و   
 اي کـه  اي بر من ظـاهر شـد و گفـت آیـا فهمیـده      بیداري بودم فرشته

دانم، او گفت تو به سرور پیامبران این امت  بارداري؟ گویا من گفتم نمی
ـ   باردار شده ردم، اي، و این روز بود که من به حامله بودن خود یقـین ک
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دیگر پیش من نیامد تا هنگامی که زایمان من نزدیک شد، در آن موقع 
 فرزند خود را از شرّ حسودان«بگو، : همان فرشته پیش من آمد و گفت

در . و من چنـین گفـتم  » دهم ي بی نیاز قرار می در پناه پروردگار یگانه
متولّد شد شب  روزي که آن حضرت : چنین آمده استقصص االنبیاء 

تولـد رسـول    اند گفتهو . روز دوشنبه تاریخ دوازدهم ماه ربیع االول بود
در اصـحاب فیـل   در سال فیل، پنجاه و پنج شب پـس از آمـدن    خدا

اند دوم و یا نهـم ربیـع    وز دوشنبه اتّفاق افتاده است، برخی گفتهبامداد ر
میالدي در مکّه مکرّمه چشـم بـه جهـان     570االول مطابق با ماه آوریل 

پادشـاه  ابـره  . آیـد  سخنی کوتاه در ذیل میاصحاب فیل در حقّ . گشود
شد زمانی که دید که هر سال مردم از اطراف و اکناف دسته دسته حبش 

ابـره  دل تخم حسد در مزرع . آیند مکّه معظّمه یعنی به حج می به زیارت
ي خلق را از حج منـع کنـد و در ایـن راه بلیـغ      خواست همهشد کاشته 

اي بکار برد که خانـه کعبـه را از جـاي     فراوان نمود وي خواست حیله
برکنده به دریا اندازد و به این قصد ابره پلید با لشکر انبـوه بـه خـراب    

عبه حرکت کرد چون به مکّه رسید خواست که خانه کعبه کردن خانه ک
اند با سنگ مثل دانـه   که جانور پرندهابابیل را از جا برکند ناگاه هزاران 

آمدند و بر هر فیلی و اسبی   عدس یکی به منقال و دو در چنگال گرفته
آمدند و در  انداختند از اعضاي بدن او بیرون می و شتري و مردي که می

شدند چنانچه این قصه را خداي تعالی در قرآن مجید یـاد   می ردسهمانجا 
  .فرموده
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  :قوله تعالی
  
  
  

» تفسیر گلشـاهی «و تفسیر سوره فوق به ذیل همین آیه به براي ترجمه 
  . مراجعه شود 8جلد 
بدین وجه نقل است که هر گاه  منه در آن شب عجائب ها دیده بودو آ

چنان دیدم که مرغی بیامد و پر خود را  دمتنها بومن به درد زادن افتادم 
بر سر من مالید تا آن ترس از دل من برفت پس در حال شیرینی حاضر 
آمد از آن خوردم پس نوري دیدم که از من به آسمان باال رفته زنان بلند 

و مـریم  اند بلکه بی بی آسـیه   باال دیدم که فکر کردم دختران عبدمناف
وران بودند که به حکم خداي تعالی به تهنیت رضی اهللا عنهما به همراه ح

اند من آوازي شنیدم که این پسر را از چشم مردان نگاهداریـد   من آمده
اند  هاي سیمین بدست گرفته در هوا ایستاده پس مردمان را دیدم که ابریق

اند و مرغان را دیدم  تر از مشک و عنبر به من آورده هاي خوشبو و عرق
ي مـن   آیند پس به داخـل حجـره   انستم که از کجا میاند اما ند که آمده

آمدند ناگاه آوازي برآوردند که نور سلطان خلوت نشین از عالم خلـوت  
آفتاب سعادت از برج اقبال طلـوع کـرده و   به عالم صورت نازل شده و 

سایه چترِ هماآسا بر خاکساران آخرالزّمان انداخت در حال آن حضـرت  
هـاي   زمین نهاده به سجده درآمد و انگشـت  متولّد شده پیشانی روشن بر

دست راست به سوي آسمان باز کرد آنطوري کـه کسـی در مناجـات    
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نیست «، »رسول اهللا محمدانا  ه إِلَّا اهللالَا إِل«: تضّرع کند پس از آن گفت
عبداهللا بن عبـاس  » رسول خدا هستم محمدخدایی جز خداي یگانه و من 

ختنـه شـده و نـاف     ه رسول خدا پدرش نقل کرده کاز قول ) رض(
  .بریده متولّد شد

متولّد شد من   محمدگفته است شبی که  گوید، ابوطالب می قرطبی می
گـاه  اي آن بـودم، ن  مشغول اصالح بعضی از جاهاي خراب شده  در کعبه

 ممتوجه شدم که چهار رکن خانـه کعبـه خمیـده شـد و کعبـه در مقـا      
ده افتد بر خاك افتاد و سپس به حال همچون کسی که به سج) ع( ابراهیم

گفت خدا  کعبه صداي تکبیر عجیبی شنیدم که می ازمن خود برگشت و 
اسـت مـرا از   مصـطفی  ي  دهنـده بزرگ است پروردگاري که پرورش 

ها را دیـدم کـه    هاي مشرکان و تعصب جاهلی پاك ساخت، بت پلیدي
به  حجره در را دیدم کهبل بزرگ   خوردند و بت جامه تکان میهمچون 

د ، آمنهگوید همانا  رو در افتاده است و هم شنیدم سروشی می محمـ  را
حسـان بـن ثابـت     .بوجود آورد و ابرهاي رحمت الهی بر او فرود آمد

گوید، به خدا سوگند من پسر بچه تیزهوشی بودم که هفت یا  انصاري می
ي شنیدم مردفهمیدم که  شنیدم درست می هشت سال داشتم و هر چه می

کشیدآي یهودیان، آي قـوم   یهودي بر پشت بام کوشک مدینه فریاد می
ها پیش او جمع شدند گفتند چه چیز است، ترا چه  وقتی که آن! یهودیان

که متولّد شده است آشکار گردید و احمـد  شود؟ گفت امشب ستاره  می
از مـادر   محمـد و در نقل درست آمده است آن لحظه که . طلوع کرد
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هـاي گـران در پـارس     ي بتان عالم در افتادند و آتشکده ملهمتولّد شد ج
  .خاموش شدند و ایوان شاهی نوشیروان به لرزه در آمدند
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   هاي رسول خدا  ها وکنیه نام
 یح شده وها در قرآن تصر زیاد است، برخی از آن هاي رسول خدا  نام

ر بن جبیاز . هاي آسمانی سابق براي ما نقل شده است از کتاب هم بعضی
: اند من داراي پنج نام هسـتم  فرموده روایت شده است که پیامبرمطعم 
فرمایـد،   ي من محو می که خداوند کفر را به وسیلهمـاحی   ،احمد ،محمد
که به معناي عاقب که مردم پس از بعثت من محشور خواهند شد، حاشر 

  .1خاتم و آخرین نفر از پیامبران است
براي من در قـرآن  «: کند که فرموده است روایت می از پیامبرنقّـاش  

  .عبداهللا، مزّمل، رمدث، طه، یس، احمد، محمدهفت نام است، 
  ترا عزِّ لوالك تمکین بس است

  
  ثناي توطـه و یـس بـس اسـت      

  
هـا کـه    هاي آن حضرت غیر از ایـن  ها و لقب البته تعداد زیادي از اسم

است آنجـا کـه    نـور برشمردیم در قرآن کریم آمده است، از آن جمله 
  :فرماید می
  2»قَد جاءکُم منَ اهللاِ نور و کتاب مبِین«
  .»همانا براي شما از جانب خداوند نور و کتاب آشکار آمد«

                                                        
نقل از کتـاب  : ، شرح مواهب زرقانی مراجعه فرمایند3، ج115این روایت مالک و بخاري است و به ص  - 1

  .نهایه االدب فی فنون االدب
 14سوره مائده، آیه  0 2
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آمده سراجاً منیراً به سوي خدا و داعی و نذیر و  مبشّرو  شاهدهمچنین، 
  :فرماید است، آنجا که می

رسلْنَاك شاهداً و مبشّراً و نَذیراً و داعیاً الَی اهللا بِاذْنه و اَیها النَّبی انّا اَیا «
  »1سراجاً منیراً

ما تو را به رسالت فرستادیم تا گواه باشی و مژده دهنده و  !اي رسول «
  .»بیم دهنده و خواننده مردم به سوي خدا به اذن او، و چراغی فروزان

  .است» یربش«و دیگر از القاب آن حضرت 
  :است که خداي تعالی فرموده استمنذر و » بشّرالمؤمینن«
  »خشاهاانَّما اَنْت منْذرمنْ ی«
»و یکونُ الرّسولُ علیکم شهیداً«است  شهیدو   
  »الرحمنُ فاسأل به خبیراً« است  خبیرو 

  »بِینالْحقُّ و رسولٌ م  اءهمحتّی ج«است  مبینو  حق
  »المؤمنینَ رئوف رحیمبِ«است  رئوف
  :است امینو  مکینو  کریم

  »انَّه لَقولُ رسول کریم ذي قوه عند ذي العرش مکین مطاع ثُم امین«
  :است امی نَبِیو  رسول

  »اَلَّذینَ یتَّبِعون الرَّسولَ النَّبی االمی«
نَّما ولیکم اهللا و رسوله«. است ولیا«  

                                                        
  45سوره احزاب آیه  - 1
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  .، نیز در قرآن کریم آمده استهادي، دققدم ص -عالوه بر القاب فوق
آمده چنین احمـد  و  محمدبه  ي نامگذاري رسول خدا  اما آنچه در باره
اسم خاص و از لحاظ معنی صفت اسـت و وقتـی    محمد: بیان شده است

ي  ، منظورشان کسی است کـه داراي خصـال پسـندیده   محمدگویند،  می
ست که همواره و پیاپی رفتار کسی ا محمدفراوانی باشد و در لغت عرب 

نامی است که پس از احمد بر  محمدگوید،  میسهیلی . او را ستایش کنند
آن حضرت اطالق شده است، بدین معنی که او خداي خـود را سـتایش   
کرده و خداوند او را به نبوت برگزیده و به او تشریف رسـالت ارزانـی   

د نـام  پـیش از  احمد داشته است و به همین جهت هم نام  بـوده و   محمـ
و مراسـم   .1آن حضرت را به نـام احمـد یـاد کـرده اسـت     ) ع(عیسی 

از  در روز هفتم والدت بـا سـعادت آن حضـرت    محمد نامگذاري به 
طرف جدش عبدالمطّلب براي سپاسگزاري به درگاه الهی صورت گرفته 

عبدالمطّلب سران قریش را براي صرف غذا دعوت کرد و جشـن  . است
احمد ي نامگذاري  و در باره. نهادمحمد رتیب داد و نام او را باشکوهی ت

  :فرموده است) ع(عیسی 
  .»استاحمد آید و نامش  ام به پیامبري که پس از من می و مژده دهنده«

و در کتاب  -آمده است» فر اول تورات ، العظیمسدر  نام رسول خدا 
  :آمدهخاتَم و م خات. در کعب االخبارذکر شده، » الجبار«) ع( داود

                                                        
  106، ص 1روض االنف ج  - 1
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شـود و خـاتَم، یعنـی بهتـرین و      وت به او خـتم مـی  نبکسی که : خاتم
  .پیامبران از لحاظ خلقت و اخالقترین  برگزیده

جـاري   پیشوایان دینی برخی از اسامی و صفات را بـه رسـول خـدا    
  :اند کرده

مصطفی، مجتبی، حبیب، رسول رب العالمین، شفیع المشفع، متّقی، مصلح، 
ر، مهیمن، صادق، صخوك، قتال، سید ولد آدم، سید المرْسلین، امـام  طاه

المتقین، قائد العزّالمحجلین، حبیب اهللا، خلیل الرحمان، صـاحب الحـوض   
المورود، واللواء المعقود و السفّاعه و المقام المحمود، صاحب الوسـیله و  

، راکـب  الفضیله و الدرجه الرّفیعه، صاحب التّاج و المعـراج و القضـیب  
البراق و الناقه و النجیب، صاحب الحجه و السلطان و الخاتم و العالمـه و  

  .وسلم هالبرهان و صاحب الهراوه و النعلین، صلی اهللا علیه و آل
  .استابوالقاسم و کنیه مشهور پیامبر 

از انس روایت است که چـون ابـراهیم پسـر آن حضـرت متولّـد شـد       
  1الم بر تو اي ابو ابراهیمس: به حضورش آمد و گفت) ع(جبرئیل
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   دوران شیرخوارگی رسول خدا 
را  کسی که رسول خدا نخستین محمد بن عمربن واقدي اسلمی گوید، 

است که کنیز ابولهـب بـود و چنـد روزي همـراه بـا       1ثُویبهشیر داد، 
پیش از آمدن حلیمه سعدیه آن حضـرت را   2مسروحشیردادن پسر خود 
ن هم به عموي پیامبر حمزه بن عبدالمطّلب شیر داده شیر داد، او قبل از آ

گرفتنـد و   در تمام مدتی که در مکّه بود از او خبر می پیامبر خدا. بود
دختـر  حلیمه رضی اهللا عنها پس از او . داشت خدیجه هم او را گرامی می

ابوعبداهللا محمد بـن اسـحاق   . را شیر داده است  پیامبر خدا ابوذؤیب 
گفته اسـت کـه از سـرزمین خـود      یمه دختر ابی ذُویب میگوید، حل می

همراه شوهرش و پسر شیرخوارش با گروهی از زنان بنـی سـعد بـراي    
گوید، شـمار آن   واقدي می .هاي شیرخوار بیرون آمده است گرفتن بچه

گفته است  آمده است که حلیمه میقصص االنبیاء ها ده نفر بودند در  زن
از مادر متولّد شد مردم در قحط  پناه در آن زمان که حضرت رسالت 

بودند، خاصه اهل من از بی غذایی و گرسنگی در قحطی سختی بودند من 
کردیم و  هر روز با خواهر خود به صحرا رفته به قدر امکان گیاه جمع می

کـردیم و شـکر خـداي تعـالی بجـا       غذاي خود را از آن گیاه تهیه می
دار بودم و سختی و مشقّت گرسنگی آوردیم و نیز در آن وقت من بار می
نـام نهـاده شـیر    میهبر کشیدم تا زمان والدت فرزندم فرا رسید او را  می

                                                        
 .85، ص 1شرح مذاهب ج. در سال هفتم هجرت در گذشته است و در مورد اسالم او اختالف است: ثُویبه - 1
 .85، ص 1ج ي الحلبیه، سیره - 2
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یافتم که بخورم تـا بـه    دادم در آن وقت که احتیاج به غذا داشتم نمی می
حدي که هفت شبانه روز بی غذا مانـدم گـاهی از گرسـنگی بیهـوش     

رد جویی دیـدم کـه آبـش    شدم تا این که شبی خواب بر من غلبه ک می
سفیدتر از شیر و خوشبوتر از مشک است شخصی به من گفـت از ایـن   

م  آنگـه  دآب هر چند خواهی بخور تا سیراب شوي من از آن آب خور
من شکر توام که تو : نه، گفت: شناسی؟ گفتم گفت که تو مرا دانی و می

در حالت قحط رنج و سختی زیادي بردي و در تنگـی و قحطـی شـکر    
خداي تعالی مرا به صورت آدمی نزد تو فرستاده . اي تعالی بجا آورديخد

است تا ترا شاد کنم پس گفت به مکّه برو که روزي تو در آنجا فراخ و 
توانی این راز را پنهان دار پس دسـت بـر    زیاد گردد و تا جایی که می

سینه من زد و گفت برو که خداي تعالی روزي تو زیاد گرداند و شیر تو 
شتر گردد در حال از خواب بیدار شدم از همه زنان بنی سعد که من نیز بی

ریخت چنانکه  از ایشان بودم نیکوتر شدم و پستانهایم پر از شیر گشته می
پرسیدند و من هـیچ   ریخت زنان بنی سعد از راز من می آب از مشک می

جوابی ندادم چون که در خواب مرا به پنهان داشتن راز نصیحت کـرده  
روز دیگر طبق عادت به طلب گیاه به صحرا رفتم ناگاه آوازي بر . ندبود

آمد که کودکی از قریش به دنیا آمده خوشا به حال آن کسی که او را 
سعد ایـن  ي زنان بنی  همه. بگیرد و خوشا آن پستانی که او را شیر دهد

کوه پائین آمده پیش شوهران خود رفته و گفتند که  آواز را شنیدند و از
کردند و من نیز بـه دنبـال   مکّه شنویم پس آهنگ  ن چنین صدایی میای

رفتم و شوهر من همراه من بـود و مـن در    ایشان سوار بر خر الغري می
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رفتن ضعیف و سست شده بودم چون که خر من بسـیارالغر بـود زنـان    
رفتم بر هر حیـوانی و   رفتند و من در پی ایشان می دیگر جلوتر از من می

شنیدم که یا حلیمه بـر تـو    رسیدم این صدا را می که می جمادي و غاري
گوارا باد تا به غار سوم رسیدم که شخصی بلند قد و عصا در دسـت در  

تافت از غار بیرون آمـد طـوري کـه     حالی که نوري در روبروي او می
یا حلیمه، به سـالمت  : چشم من خیره ماند پس نزدیک من آمده و گفت

بـر تـو بـه    عالی شیرخوارگی پسر قـریش  باش باز گفت که که ایزد ت
پس به شوهر خود گفتم آنچه که . سعادت دارین مبارك گردانیده است

یا نه؟ گفت ترا چه  دانی شنوم آیا شما چیزي از آن می بینم و می من می
زنان بنی سعد هنوز دو فرسنگ راه به مکّه . اي شده است مگر دیوانه شده

نیز به مکّه رسیدم ناگاه عبدالمطّلب را مانده بود رسیدند و پس از آن من 
کرد که اي زنان بنی سـعد کسـی از شـما     آید و بانگ می دیدم که می

شیردار هست گفتم که من شیردار هستم عبدالمطّلب گفت تو کیسـتی؟  
نامت چیست؟ گفتم حلیمه، پس : گفتم من زنی از بنی سعد هستم، گفت

شیر دهی چون من بـر   را گفت یا حلیمه این کار نیکوست که محمد
یتـیم  همه زنان بنی سعد عرضه کردم هیچکدام قبول نکردند و گفتند او 

گفتند یتـیم چـه    ما انتظار پاداش از پدر طفل داریم و می زیرا کهاست، 
هایی کـه   تواند بکند، تمام زن مادر یا جدش چه کمکی میاي دارد  فایده

چون خواستیم برگردیم  همراه من بودند کودکی را گرفتند غیر از من، و
دارم که میان دوسـتانم فقـط مـن     به شوهر گفتم به خدا قسم خوش نمی

روم و همین یتیم را  اي را گرفته باشم برگردم، و من می بدون این که بچه
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گیرم، شوهرم گفت عیبی ندارد پس نزد عبدالمطّلب رفته گفتم که آن  می
دالمطّلب روشن گشت کودك را به من واگذار کن از این مژده روي عب

 برد دیدم که خاتون چون ماه تابان نشسته و محمدآمنـه  و مرا به خانه 
اي از حریر سفید پیچیده، خواستم که بیدار کنم دسـت بـر    را در پارچه

ي مبارك وي نهادم وي بیدار گشته لب مبارك بخنـده بگشـود و    سینه
به هوا رفت چشم باز کرد نوري دیدم که از چشم مبارکش بیرون آمده 
شده خود را و به آسمان پیوست پس او را گرفتم و پستان راست شسته 

در دهان مبارك او نهادم شیر بخورد پس پستان چپ در دهانش گذاشتم 
از آنجهـت از   گوید، رسـول خـدا   ابن عباس رضی اهللا عنهمـا  نخورد 

پستان چپ حلیمه شیر نخورد که خداي تعالی او را الهام کرده بود کـه  
گوید که  حلیمه می. دالت در میان او و پسر حلیمه مساوي رعایت شودع

بود و پستان چـپم از بـراي    پستان راست من از براي حضرت محمد 
شیر نخورده باشد پسـرم هرگـز    پسرم و تا زمانی که محمد رسول اهللا

را بر کتف خود برداشته پیش  خالصه محمد. نهاد دهان در پستان نمی
رادید و در حال به سجده افتاد و شکر کرد و  رسول خدا  شوهرم رفتم

رفته خوابیدیم تا چهار شب در آنجـا بمانـدیم در   بطحا به چون شب شد 
ي نورانی بر بالین محمـد   شب پنجم در خواب دیدم که شخصی با چهره

داد و من نرم نرم شوهرم را بیدار  نشسته بر رویش بوسه می رسول خدا 
خص را بنگر، شوهرم گفت خاموش و این حال با هیچ کرده گفتم این ش

 گوید، بیرون آمدیم و سوار همان االغم شدم و رسول خدا. کس مگوي
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کردم، به خدا سـوگند چنـان از کـاروان پیشـی      را همراه خود حمل می
رسید بطوري کـه   گرفت که هیچ یک از خرهاي کاروان به پاي او نمی

یب چه خبر شده است صبر کن تا ما هم سفران من گفتند اي دختر ابوذُو
هم برسیم مگر این همان االغت نیست که با آن آمده بودي؟ گفتم چرا 

اي پیش آمده  گفتند به خدا قسم باید مسئله به خدا قسم خودش است، می
گوید، چون به سرزمین خود که بنـی سـعد باشـد رسـیدیم هـیچ      . باشد

ن وجود پس از ایـن کـه   تر از آن سراغ نداشتیم با ای سرزمینی را خشک
ها گوسفندهاي ما در حالی کـه   آوردیم شب را همراه خود رسول خدا

ها  گشتند و ما شیر آن هایشان پر شیر بود بر می پستان دکامالً سیر شده بو
آشامیدیم و حال آنکه هیچ کس دیگر یـک قطـره    دوشیدیم و می را می

ود به طـوري کـه   گوسفندانشان شیري نبدوشید و در پستان  شیر هم نمی
هـا را همانجـا بچرانیـد کـه      گفتنـد گوسـفند   حاضران در آن منطقه می

  .چرد گوسفندان حلیمه در آنجا می
گوید، همواره متوجه افزونی خیر و برکت از جانب خداونـد بـودیم، و   

کرد  چون دو سال از عمر او گذشت از شیر گرفتمش و او چنان رشد می
دیگر نداشـت، بـه طـوري کـه در دو      هاي بچه  که شباهتی به رشد پسر

و زمانی که به سختن گفتن درآمـد ناگـاه   . سالگی پسر بچه چابکی بود
  »کبر الحمد للّه رب العالمینااهللا اکبر اهللا «: روزي آواز داد و گفت

ي آن حال و از جاري کردن آن کلمـات بـه تعجـب     مردم به مشادهده
م و حال آن که برکاتی که از پس از آن او را پیش مادرش بردی .ماندند

آن حضرت دیده بودیم ما را به نگهـداري او پـیش خودمـان تحـریض     
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کرد، این بود که با مادرش صحبت کردم و گفتم چه خوب بود اجازه  می
دادي این پسرکم پیش ما بماند تا بزرگتر شود که من بر او از حالت  می

کرد و آن حضرت  ترسم و آنقدر اصرار کردم تا موافقت وباي مکّه می
  .را همراه ما برگرداند و او را با خود آوردیم
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   دوران کودکی رسول خدا 
به صحرا بیرون  هرگز به سنّ بازي رسید  گوید، چون محمد حلیمه می

رفـت از آنـان    کرد و اگر به بیرون می کودکان بازي نمیرفت و با  نمی
گفت کـه مـن   نشست آن وقت که چهار ساله شد روزي به من  دور می

باشـند و   بینم گفتم که ایشان هر روز پیش گوسفندان می برادرانم را نمی
آیند بگریست و گفت من اینجا تنها چه کنم مرا نیز بـا   شب به خانه می

بلـی،  : خواهی بیرون بروي گفـت  ایشان بفرست گفتم اي جان مادر، می
 روز دیگر بر موي سرش روغـن مالیـده و  : گوید می) رض(پس حلیمه 

شانه کرده و هر دو چشمش را سرمه نموده پیراهن پـاکیزه پوشـانده و   
که داشتم بر گردنش آویختم تا به او هیچ چشم ) یمنی(گردن بند یمانی 

بـه  زخم نرسد پس چوبی بدست گرفته با پسرانم بیرون رفت و با پسرم 
دوان دوان پـیش مـن و   ) پسـرم (ش رروزي بـراد . کرد شادي بازي می

شـد و   آمد در حالی که اشک از چشمان وي روان مـی ) شوهرم(پدرش 
ترسم که او را مرده یابی  کرد اي مادر زود محمد را دریاب می فریاد می

کردیم  که ما سنگ فالخن انداخته بازي می: گفتم چه رسیده است؟ گفت
ي سپید داشتند گرفتند و بر سر کوهی  برادر رضاعی مرا دو مرد که جامه

اندند و از سینه او تا زیر ناف شکمش را دریدنـد و  رفته در آن جا خواب
او هاي خود را داخلِ شکم او کردند، گوید من و پدرش به سـوي   دست

اش پریده است، من خود را  رفتیم و او را دیدیم که ایستاده و رنگ چهره
به او رساندم پدرش هم خود را رساند و گفتیم پسرجان چه بـر سرسـت   

ه سپید پوش بودند آمدند و مرا خواباندند و دو نفر ک: آمده است؟ گفت
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شکم مرا دریدند و در جستجوي چیزي بودند که نفهمیدم چیست؟ حلیمه 
! اي حلیمـه : هاي خود برگشتیم و پدرش به مـن گفـت   گوید، به خیمه

ترسم که بر سر این پسر بالیی بیاید پیش از آن که اتّفاقی بیفتد او را  می
بردیم، او به آمنـه  و را با خود پیش مادرش، اش ببر، گوید ا پیش خانواده

تو که به نگهداري او بسیار حریص بـودي  ! ي مهربان اي دایه: من گفت
اي؟ من گفتم خدا را شکر که این پسر بزرگ شده است  چرا او را آورده

ترسم  ام بود انجام دادم و حاال از پیشامدها بر او می و من هم آنچه بر عهده
ام تا به خـودت بسـپارم،    داشتی او را آورده می همچنانکه خودت دوست

گفت نباید چنین باشد خبر راست و درست را بگو و چندان اصرار کرد 
که من موضوع را گفتم، گفت آیا از شیطان بر او ترسیدي؟ گفتم آري، 
گفت نه به خدا هرگز شیطان را بر او دستی نیست و ایـن پسـرم داراي   

ري از او به تو بگـویم؟ گفـتم آري،   خواهی خب میمنزلت خاصی است، 
گفت چون به او بار گرفتم دیدم نوري از مـن سـرزد کـه در پنـاه آن     

تـر و   در شام روشن شد و در مدت حمل سـبک  بصـري هاي منطقه  کاخ
ام و چـون او را بـدنیا آوردم    یدهتـر از آن حملـی ندیـده و نشـن     آسان
به هـر  . ند کردهایش را بر زمین گذاشت و سرش را به آسمان بل دست

از سیره این مطلب را ابن هشام در . حال او را بگذار و به سالمت برگرد
  .قول ابن اسحاق همین طور نقل کرده است

عمـر  گویـد،   خود به نقل از واقدي مـی طبقات محمد بن سعد در کتاب 
به هنگام شکافتن شکم چهار سال بوده است و حلیمه او را  رسول خدا
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ت وهب آورد و موضوع را به او گفـت و اضـافه   پیش مادرش آمنه بن
ایم، گویـد در   کرد که با کمال اکراه و بر خالف میل خود او را آورده

آن حضرت را با خود برد و یک سال دیگر پیش حلیمه عین حال باز هم 
ـ گذاشت که به جاي دوري برود،  بود و حلیمه نمی) رض( ه سپس متوج

کند  افکند و هر گاه حرکت می می سایه  خدا ابري شد که بر سر رسول
ایستد، و ایـن   ایستد ابر هم می کند و هر گاه می ابر هم با او حرکت می

را در حالی کـه پـنج سـال     خدا موجب شد که حلیمه بترسد و رسول 
داشت با خود به مکّه آورد تا به مادرش بپسارد اتّفاقاً او را میان مردم گم 

تش، پیش عبدالمطّلب آمـد و بـه او   کرد به جست و جو پرداخت و نیاف
خبر داد، او هم به جست و جو پرداخت و چون آن حضـرت را نیافـت   

  :کنار کعبه ایستاد گفت
پروردگارا، چابک سوار من محمد را برگردان، او را پیش من برگردان «

اي، روزگـار   و یاور من قرار ده، این تویی که او را بازوي من قرار داده
  .»نگرداند، و تو خود او را محمد نامیدي رن دوهرگز او را از م
اند که ورقه بن نوفل بن اسد و مرد دیگري  گوید، پنداشته ابن اسحاق می

از قریش رسول خدا را یافتند و پیش عبدالمطّلب آوردند و گفتنـد ایـن   
عبدالمطّلب او را گرفت و بر دوش . پسرت را در منطقه باالي مکّه یافتیم

کرد از خداوند بـراي او   حالی که گرد کعبه طواف میخود گذاشت در 
و آنگاه او را پـیش مـادرش آمنـه    . کرد جست و برایش دعا می پناه می
دار  است تا هنگـام بلـوغ عهـده    برَکـه حبشی که نامش اُم ایمن . فرستاد

زید بـن   او را آزاد فرمود و مواظبت از آن حضرت بود و پیامبر خدا 
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اسامه بن زید را بدنیا آورد، پیامبر اُم ایمـن را  رد و حارثه با او ازدواج ک
  .از پدر خود به ارث برده بود، و خدا داناتر است
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   وفات عبداهللا پدر رسول خدا 
ابوعبداهللا محمد بن سعد با سـندي از محمـد بـن کعـب، و ایـوب بـن       

عبـداهللا بـن   : اند کند که آن دو گفته عبدالرحمن بن ابی صعصعه نقل می
هاي بازرگانی قریش که کاالهـاي   بدالمطّلب همراه با یکی از کاروانع

پس از آن که از کارهاي بازرگانی . برد رفت بازرگانی به شام و غزّه می
خود آسوده شدند به مدینه بازگشتند و عبداهللا بیمار بود و بـه همراهـان   

ند بودار بنی عدي بن نجهاي خود که از خاندان  خود گفت من پیش دائی
مانم و یک ماه بـا بیمـاري در آنجـا بـود و یـارانش بـه مکّـه         باقی می

هاي مکّه از روي عادت بر باالي کوه ایسـتاده از   هر روز بچه. بازگشتند
اما آمنه چشم براه شوهر با قلبی پر از اضطراب و . گرفتند کاروان خبر می

مکّه شد  نگران منتظر آمدن کاروان شوهر خود بود سرانجام کاروان وارد
ها و زنان شادي کرده هر یک به خانه خود رفتند اما عبدالمطّلب و  و بچه

آمنه، عبداهللا را ندیدند و تصور کردند در کنار شهر با یکی از دوسـتان  
: گفـت  گرفتنـد کاروانیـان خبـر   مشغول صحبت باشد سرانجام از یکی 

بر بسیار ناراحت عبداهللا در مدینه ماند عبدالمطّلب و آمنه از شنیدن این خ
و نگران شدند سرانجام معلوم شد که عبداهللا در مدینه در خانه تـیم بنـی   

  .النجار دایی عبدالمطّلب به علّت مریضی باقی مانده است
عبدالمطّلب پسر خود حارث را پیش عبداهللا فرستاد، و او چون به مدینـه  

دي از رسید دید که عبداهللا درگذشته اسـت و او را در خانـه نابغـه مـر    
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پـیش پـدر برگشـت و    حارث  .1به خاك سپردند نجارخاندان عدي بن 
د، عبدالمطّلب و برادران و خواهران رگذشت عبداهللا را به پدرش خبر داد

تابی کردندو این مصیبت براي آمنه سخت گـران   عبداهللا بر او سخت بی
اند بیسـت   عبداهللا هنگام مرگ بیست و پنج سال داشت و نیز گفته. آمد
در آن هنگام در شکم مـادر بـود و نیـز     و رسول خدا . ه ساله بودوس

گوید بیشتر  سهیلی می. اند در آن موقع هفت یا دو ماهگی بوده است گفته
در گهـواره بـود،    اند که در آن هنگام رسول خدا  علماء بر این عقیده
  .خداي داناتر است

اسـت و پـنج   برَکه  که نام اصلی اواُم ایمن میراث او کنیزي بود به نام 
کردنـد و چنـد    اي است تغذیه مـی  هاي درخت بوته شتر نر که از چوب

به ارث برد و خداونـد بهتـرین وارثـان     ها را پیامبر  گوسفند که این
  .است

                                                        
در خانه نابغه جفدي دفن : گوید می 2، ص 2ابن کثیر در ج. کند طبري این روایت را همین طور نقل می - 1

  .دهد که نابغه مردي از بنی عدي بن نجار است طبري در روایت دیگري توضیح می. شده است
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   وفات آمنه مادر رسول خدا 
را به عبدالمطّلب تحویل داد  آن حضرت ) رض(اند چون حلیمه  آورده

) مدینه(ثرب یبه سوي ) برَکه(و کنیز خود  ا آمنه به همراه رسول خد
عمالقه شخصـی    نام قدیم مدینه یثرب بوده چون از طایفه -حرکت کرد

به نام یثرب در آنجا چاهی کنده به این سبب یثرب نامیده شده بود پس 
آن را مدینه منوره نام کرد و هدف از ایـن   از هجرت حضرت رسول 

 در مدینه درگذشته بود و براي زیارت او سفر به جهت آن بود که عبداهللا
رفته بودند و نیز دایی عبداهللا تیم بنی النجار در آنجا بود و براي مهمـانی  

  .ایشان حرکت کرده بودند
همـراه   اند که رسول خـدا   واقدي و دانشمندان دیگر غیر او هم گفته

 کرد و چون شش ساله شد، آمنه او مادر خود آمنه دختر وهب زندگی می
ار بودند به مدینه برد، ام بنی عدي بن نجکه هاي خود  را براي دیدار دایی

  .دو شتر سوار بودندپرستاري همراه بود و سه نفر بر  ایمن هم براي
فرود آمد و یک مـاه در آنجـا    1به خانه نابغه آمنه همراه رسول خدا 

بعداً  بماند چون که حکم خداي تعالی بر این قرار گرفته بود که محمد
در هجرت به مدینه به این شهر خواهد آمد و براي مقدمه هجرت هم شده 

ه مـادرش  ي خدا بر آن قرار گرفته که در سنّ شش سالگی به همرا اراده
شهر را از نزدیک ببیند وقتـی کـه حضـرت     نآبه مدینه منوره بیاید و 

 به مدینه هجرت کرد چیزهایی از مدت توقّف خود در آن جا رسول 
                                                        

تابعه ضبط شده است، نام مردي از  163ص1در متن ابن سعد به صورت نابغه و در شرح مواهب زرقانی، ج - 1
 .قبیله بنی عدي بن نجار است
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فرمود که من اینجا  کرد می ار نگاه میهاي بن نج یادداشت و چون به خانه
کردم  هاي خود بازي می با انیسه که دخترکی از انصار بود و با پسردایی

پدرم عبداهللا هم در این خانه است و در آب چاه بنی عـدي شـنا   و گور 
  .کردم می

دیدند،  را می گروهی از یهودیان که آن جا رفت و آمد داشتند پیامبر
گفت این پیامبر امت است و  گوید شنیدم یکی از یهودیان می ام ایمن می

همین شهر محل هجرت اوست، گویا تمام گفتار آن یهودي را شنیدم و 
رسیدیم  1اَبواءدر اثناي راه چون به . به سوي مکّه برگشتم  خدا با رسول

بت گفتـه در همانجـا   به قضاي الهی لبیک اجا)   خدا مادر رسول(آمنه 
 درگذشت و همانجا دفن شد در آن زمان عمر شریف حضرت رسـول 

را با همان دو شـتر بـه مکّـه       خدا ام ایمن رسول .به هفت رسیده بود
دار پرسـتاري   برگرداند، ام ایمن در حیات آمنه و پس از مرگ او عهده

ه   در  را بعهده داشت و چون پیامبر   خدا رسول ـ عمـره حدیبیـ ه آن ب
اجـازه فرمـود کـه گـور      خداوند به محمد«: منطقه عبورکرد، فرمود
و کنار گور آمد و آن را تعمیر کرد و گریست » مادرش را زیارت کند

و از سبب گریه آن حضرت سؤال کردند فرمود  و مسلمانان هم گریستند
  .بر او رحمم آمد و گریستم و خداوند بخشنده و مهربان است

                                                        
 92،ص1و به مدینه نزدیکتر است، معجم البلدان، جبه فتح همزه جایی میان مکّه و مدینه منّور : اَبواء - 1
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  و وفات او لب از رسول خدا سرپرستی عبدالمطّ
، آمنه درگذشت، عبـدالمطّلب جـد پـدري حضـرت     چون مادر پیامبر

ي بی پدر و مادر را که هر دو  و بچه نگهداشت او را پیش خود رسول
دار سرپرستی آن کودك شد و عبـدالمطّلب   بالش شکسته شده بود عهده

ورزید چنانکه  میکرد و بر او مهر  به جاي پدر و مادر از او سرپرستی می
به  کرد، پیامبر نسبت به هیچ یک از پسران خود آن طور مهربانی نمی

جد خود اُنس داشت و حتّی به هنگام خلـوت و اسـتراحت و خـواب او    
نشست، معموالً براي عبـدالمطّلب در   رفت و بر تشک او می پیش او می

ند تـا  نشسـت  انداختند و پسرانش گرد آن مـی  اي می کعبه تشکچهي  سایه
نشست و هـیچ یـک از پسـرانش بـه      آمد و روي آن می عبدالمطّلب می

که در آن موقـع پسـر    پیامبر اکرمنشستند،  احترام پدر روي آن نمی
گرفتند  نشست، عموهایش او را می آمد و روي تشکچه می اي بود می بچه

شد و این کار ایشان را  که از آن دور سازند وچون عبدالمطّلب متوجه می
گفت این پسرم را آزاد بگذارید که به خدا سـوگند بـراي او    دید می می

نشاند و با دست بـه   شأن و منزلت خاصی است و او را با خود بر آن می
کـرد او را خشـنود    می   خدا کشید و هر کاري که رسول پشت او می

به عبدالمطّلب گفتند مواظب او باش، که  1بنی مدلجساخت گروهی از  می
تر از پاي او با نقش پایی که روي مقام ابراهیم است  چ پایی را شبیهما هی
گوینـد درسـت    گفت به آنچه می بینیم، و عبدالمطّلب به ابوطالب می نمی

                                                        
اي از کنایه است که که معروف به شناخت آثار و عالئم و کف شناسـی و کـف    نام خانواده: بنی مدلج - 1

 109، ص1ي الحلبیه، ج سیره. بینی بودند
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اي  و مـژده سیف بن ذي یزن بزودي به خواست خداوند خبر . گوش کن
به عبدالمطّلب داده است نقل خواهیم    خدا ي ظهور رسول را که در باره

گفـت   خورد مگر اینکـه مـی   گویند، عبدالمطّلب هیچ گاه غذا نمی .کرد
  .بردند پیش من بیاورید و آن حضرت را پیش او میپسرم را 

  خدا جد رسول(هنگامی که پیامبرهشت ساله شد، عبدالمطّلب بن هاشم 
 در حجون به سـنّ هشـتاد و دو سـالگی    دار سرپرستی او بود که عهده)

در مورد سرپرسـتی و   به پسر خود ابوطالب درگذشت و به هنگام مرگ
  .وصیت کرد نگهداري از پیامبر 

ود گوید، عبدالمطّلب سالخورده و کور بود، و چنان بخشنده ب میبه یتابن ق
ها خـوراکی   ندگان و درندگان بر سر کوهي او براي پر که از سفره خانه

ـ    می مان نهادند بدین جهت او را فیاض و خوراك دهنـده پرنـدگان آس
عبدالمطّلب نخستین کسی اسـت کـه در   : گوید میابن کثیـر  . نامیدند می

ار حرا رسید به غ کوه حراء به عبادت پرداخت و چون ماه رمضان فرا می
  .داد میرفت و بینوایان را خوراك  می

پرسیدند آیا مرگ عبـدالمطّلب را بـه خـاطر داري؟     از پیامبر اکرم 
گویـد،   اله بودم، ام ایمن هـم مـی  فرمود، آري من در آن موقع هشت س

  .گریست پیامبر را دیدم که عقب تابوت عبدالمطّلب می
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   سرپرستی ابوطالب از رسول خدا 
از عبداهللا بن عباس و دیگران نقل است که چون عبدالمطّلب درگذشـت  

دار کفالت او شد و  بنا به وصیت پدر عهده ابوطالب عموي رسول خدا 
هـاي خـوب را    شد و خوراك از او جدا نمی داشت و سخت دوستش می

هر گاه افراد خانواده ابوطالب تنها یا . داد مخصوص آن حضرت قرار می
همراه ایشان  شدند و چون پیامبر  سیر نمیخوردند  همگی با هم غذا می

خواستند نهـار یـا شـام     ، و هر گاه می1شدند خورد همگی سیر می غذا می
آمـد و   مـی  این پسرم بیاید و پیـامبر  صبر کنید تا : گفت بخورند می
ها چیـز زیـادي بـاقی     خوردند و معموالً از غذاي آن ها غذا می همراه آن

شـدند، و ابوطالـب    آمد سیر نمی نمی ماند و حال آنکه رسول خدا  می
  .ي برکت و فرخندگی است گفت وجود تو مایه می

                                                        
  114ص  ،1ي الحلبیه ج ابوطالب مردي نسبتاً فقیر و تنگدست بوده است، نگاه کنید به سیره - 1
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  براي بار دوم ي رسول خدا شکافتن سینه
ناقالن راست بیان این حکایت و روایت را چنـین بیـان   راویان صادق و 

به سنّ ده سالگی رسید روزي بـراي   اند که چون حضرت محمد کرده
گردش بیرون آمده بود ناگاه دو فرشته به صورت و شکل آدمی ظـاهر  

شان نورانی بود آنچنان نورانی بود کـه   چهره: شدند آن حضرت فرمودند
رسید  ز وجود ایشان بوي خوش به مشام میچنین شکلی را ندیده بودم و ا

اي  هاي ایشان چنان پاکی و صفا بود که در دنیا چنین پارچه و در پارچه
دو کس حضرت جبرئیل و میکائیل علیه السالم بودند هـر دو   نباشد آن

کتف من گرفته در زمین انداختند که براي مـن از آن هیچگونـه دردي   
ن چیزي بیرون نیامده و که از خوشکم به نحوي چاك کردند  نرسید باز

آورد و  آسیبی و رنجی به من نرسید و یکی از آن دو طشت زریـن مـی  
شست و یکی به دیگري گفـت کـه دل او را    دیگري درون شکم را می

چاك کرده حسد و کینه و خون بسته از دل او بیرون آورده از رحـم و  
به من نرسیده ایم که در آن دریدن و دوختن هیچ آسیبی  کردهشفقت پر

است پس چیزي به رنگ نقره خالص آورده در دل من انداخته و داروي 
به رنگ سفید بر آن پاشیدند یکی انگشت من گرفته و گفت برو  خشک

فرمود که از آن لحظه بـه بعـد در دل خـود     به سالمت آن حضرت 
اند این بار کـه   یافتم و گفته شفقت و مهربانی نسبت به خُرد و کالن می

 نزدیک به زمان بلوغیت حضرت رسول نه او را چاك کرده بودند سی
پس از چاك کردن سینه مبارك خود این حال را  حضرت رسول . بود

با ابوطالب در میان گذاشت و ابوطالب او را نصیحت کرد که این حـال  
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کـرد و   داشـت و خـدمتش مـی    با کسی نگوید و او را بسیار دوست می
  .داد پرورش می
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  به شام به همراه ابی طالب ول خدا سفر رس
دوازده سال و ده روز گذشته بود و نوکران  گویند چون از عمر پیامبر 

قصد تجارت به شام را کردند ابوطالب نیـز بـه همـراه    خدیجه و قریش 
خواسـت   الب میکشید و ابوط مهار شتر می ایشان عزیمت کرد محمد 

: گفت بازگرداند پیغمبر به خانه  کودك استرا که هنوز   پیغمبر
ـ   سپاري و تنها کجا می مرا به کسی می! اي عمو طالـب   یگـذاري؟ دل اب

خوش باش که من ترا تنهـا   ! بسوخت و بگریست و گفت اي جان عمو
چون کاروان بـه منطقـه   . گذارم پس دستش را گرفته به شتر نشاند نمی

در صومعه خود بحیرا که از سرزمین شام است رسید، راهبی به نام بصري 
بود که از علوم مسیحی آگاه بود و از دیر بـاز همـواره در آن صـومعه    

هـا ارث   کرد که از علوم مسیحی از کتابی کـه بـه آن   راهبی زندگی می
مشـهور بـود و در   » بحیـرا «که بـه  سـرجیش  نام او  .رسید مطّلع بود می

و نهادند  کرد و مسیحیان او را حرمت می اي مخصوص عبادت می صومعه
ي آن درخـت   در نزدیک آن صومعه درختی بود که کاروان زیر سـایه 

آمدند سرجیش راهب در تورات خوانده بود کـه فـالن وقـت     فرود می
هـا دارد و در   هـا و عالمـت   پیغمبري از مکّه بیرون آید و اینچنین نشانه

هـاي وي   رسـید از وي احـوال   بود هر کسی که از مکّـه مـی   انتظار می
به آنجا رسید سرجیش راهب  روز ابوطالب با پیغمبر پرسید تا آن  می

آید و  در صومعه بود بر باالي بام رفت دید که کاروانی از طرف مکّه می
رفتند  نماید هر چند که کاروان جلوتر می ابري مثل سایبان بر سرشان می
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آمد چون به زیر درخت آمدند درخت سر بر زمین  ابر نیز بر سرشان می
ه افتاد راهب از بام صومعه فرود آمد کسی را به کاروان نهاده و به سجد

دارم و هر کـاروانی کـه    فرستاد و گفت که من اهل مکّه را دوست می
ـ   رسد تعهد و دلداري می جا می این ا مهمـان کـرده   کنم شما نیز بیائیـد ت

بدون استثناء همه بیائید ابوطالب دعوتش را اجابت نمایم و البته  دلداري 
را با کس دیگر زیر درخت گذاشته بـه صـومعه راهـب     کرده محمد

نشاند باز باالي صومعه  دید و می رسید بر درِ صومعه ایستاد هر یکی را می
رفته ابر را همانجا دید باز از بام صومعه پائین آمد و گفت که شما کسی 

اید گفتند بلی مزدور و طفلی هستند راهب گفـت   را زیر درخت گذشته
اورید راهب دوباره بر باالي بام رفت تـا کسـی بـرود و    ایشان را نیز بی

در حالی که ابر بر بـاالي سـر او    بیاورد دید که پیغمبر را  پیغمبر 
چون راهب آن حال بدید گفت واهللا که ایـن  . آید  سایه افکنده است می
سایه نیفکند پس به صومعه رفته حضرت محمـد   ابر، به غیر از پیغمبر 

  و طعام داد چون از طعام فارغ شدند به ابوطالب گفت را نوازش کرد
رسد که این پسر مادر و پـدر نـدارد اگـر     این پسر کیست؟ به نظر می

کـنم ابوطالـب گفـت اي     راست بگویید من حقیقت را به شما اظهار می
اسـت و در کنـار مـن و بـه      ي مـن یتـیم   سرخیش این پسر برادرزاده

  .سرپرستی من بزرگ شده است
راست است اي شیخ تو از من بشنو که این طفـل پیغمبـر    راهب گفت

پیغمبري باشد مهر است و خاتم االنبیاء خواهد بود و در میان دو کتف او 
زنهار زنهار او را نیکو و گرامی بداري و او را ببري و به مکّه برگردانی 
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و به سرزمین شام نبري چون در آن جا دشمن وي زیاد هسـتند چنانکـه   
در جستجوي اویند تـا  ) یهودیان و مسیحیان(ن و ترسایان ي جهودا همه

گرفت و گفـت   هالك کنند پس سرخیش دست مبارك رسول خدا 
این سید و سرور عالمیان است و بهترین همه خالیق آسـمان و زمـین،   

گفت صفت ایـن  . دانی که او پیغمبر است تو از کجا میقریشیان گفتند 
ایی که در تورات نوشته شده است در ه ام و عالمت پسر در تورات خوانده

وقتی که شما او را پشت سـر خـود   : گفتند چه دیدي، گفت. بینم او می
ها و درختان به سجده درآمدند و نباتات  ي سنگ آوردید دیدم که همه می

شما نیز . و حیوانات و جمادات سجده نکنند مگر به پیغمبران سجده کنند
ق است در این گفتگو بودند که هفت پیغمبر بر حبه یقین بدانید که او 

آیید و  کس از در صومعه درآمدند راهب گفت شما کیستید و از کجا می
آئیم پادشاه روم به ما دسـتور داده   روید؟ گفتند ما از روم می به کجا می

است که زمان بوجود آمدن پیغمبر آخرالزمان فرا رسـیده اسـت و ایـن    
ایم تـا او را بیـابیم و بکشـیم     این آمدهشود بنابر پیغمبر در مکّه متولّد می

و تقدیر ایـن  . اید راهب گفت رنج بیهوده و بی حاصل بر خود برگزیده
 بوده است که ایشان به وسیله راهب رانده شوند و شرّ ایشان از پیغمبر

دفع شود پس آن هفت کس را به مکّه روانه کرد و به ابی طالب گفت 
جهـودان او را اذیـت کننـد چونکـه      که این پسر بچه را به شام مبر که
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ي تو صاحب شأن و منزلتی بزرگ است ابوطالب پس از انجام  درزادهابر
  .1بازرگانی خود به سرعت رسول خدا را به مکّه برگرداند

بالید و خداونـد او را در   کرد و می همچنان رشد می گوید، رسول خدا 
ي خود او را احاطه ها کرد و به انواع کرامات و گزینه پناه خود حفظ می

همچنـان در کتـف   . فرمود که خدا بهترین نگهدارندگان و یاوران است
داشت و به او قصه  حمایت ابوطالب بود و ابوطالب او را بسیار دوست می

گفت مخصوصاً از کار بازرگـانی بـه او سـخن     هاي قدیم می و حکایت
ـ   بعد از اینکه حضرت محمد. گفت می داي به پیغمبري مبعوث شـد خ

آیا ندیدي یتیم بودي و » اَلَم یجِدك یتیماً فاوي«: تبارك و تعالی فرمود
قصـه ابوطالـب چنـین    در حدیث شریف . ترا ابی طالب سرپرستی کرد

مـا  ): ص(الَ لنبـی أنَّه قَ: المطلّب رضی اهللا عنهعنِ العباسِ بن : آمده است
حکانَ ی نَّهفَا ،کمنْ عع تاَغْنَی   لَـک غْضَـبی و ی   : (؟ قَـالَ وطُـک فـ و هـ

ضَاحِ ملَا أنَا ضَحلَو نَ النَّارِنْ نارٍ، وفَلِ ماألَس كری الدلَکَانَ ف«.  
  ]3883: رواه البخاري[

 المطلب رضی اهللا عنه براي پیغمبر خدا عبد روایت است که عباس بن
دفـاع کـرده و بـه     از شما کاکاي خود را نجات ندادید، و او: گفت که

او تا بجلک پـا در آتـش   «: کرد، فرمودند شما بر دیگران قهر می خاطر
  .»بود ي زیرین دوزخ می بودم در طبقه گر من نمیااست، و 
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  »خلْف الفضول«در پیمان  دا حضور رسول خ
پس از برگشتن از جنگ فجار میان پیمانی بود که قریش خلف الفضول، 

بود، مدت زیادي بود که بیست ساله در آن هنگام  خود بستند و پیامبر 
بین قبایل عرب جنگ جاري بود، جنگ فجار در ماه شوال اتّفاق افتاد و 

القعده بسته شد و بهترین پیمانی است کـه بسـته شـده     این پیمان در ذي
است تا اینکه از حقوق مظلومان و ستمدیدگان دفاع شود نخستین کسـی  

عبـدالمطّلب بـود و بنـی هاشـم و      بن د کرد زبیرکه این پیمان را پیشنها
هاي زهره و فرزندان اسد بن عبدالعزي و بنی تیم در خانه عبـداهللا   خاندان

کرد و بین خود پیمان ها غذایی آماده  بن جدعان جمع شدند و براي آن
بستند و به خدا سوگند خوردند که همواره یار مظلومـان و سـتمدیدگان   

  .رعایت شودباشند و حقّ و عدالت 
گوید، عهد و پیمانی بستند به اینکه هر مظلـومی از اهـالی    ابن هشام می

مکّه با مردم دیگري که به آن شهر درآید همراهیش کنند و نسبت بـه  
  .کسی که به او ظلم کرده است بستیزند تا حقّ مظلوم ادا شود

چون این پیمان بین فضل بن فضاله، فضل بن الحارث و فضل بن وداعـه  
هر سه اهل علم و فضل بودند بسته شده بود بدین جهت قریش ایـن   که

من نیز در : فرمایند می حضرت رسول . نامیدندخلف الفضول پیمان را 
: فرمودنـد  گوید، رسول خـدا   جبیر مطعم می. پیمان حضور داشتماین 

دادند دوست نداشتم که پیمانی را که در  اگر به من شتران سرخ موي می
  .جدعان بسته شد و من در آن حضور داشتم بشکنمخانه ابن 
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  به شام دومین سفر رسول خدا 
به بیست و پنج سالگی رسید عمـویش ابوطالـب بـه او     چون پیامبر 

گذرد  گفت، من مردي فقیر و عائله مند هستم و روزگار بر ما سخت می
ي رفتن به سوي شام بـراي تجـارت    و این کاروان قوم توست که آماده

دختر خویلـد، مردانـی از قـوم تـو را در      اهللا عنهـا  رضی خدیجهو است 
فرستد بهتر این است که  هاي خود براي تجارت به سوي شام می کاروان

به پیش خدیجه بروي و براي رفتن به سوي شام اعالم آمادگی کنی که 
بـه گـوش    چون اعالم آمادگی حضرت رسول . قطعاً خواهد پذیرفت

فرستاد و گفت من به تـو دو   ش رسول خدا خدیجه رسید کسی را پی
دهم خـواهم داد، چـون خدیجـه امـوال      برابر آنچه به خویشاوندانت می

داد و لذا براي کارهاي تجارتی  تجارتی خود را بطور مضاربه به مردم می
دار و امین در میان قوم  و پیغمبر امانت. خود به یک مرد امین نیاز داشت

اي داشت و خدیجه حسن کماالت  ق پسندیدهخود شناخته شده بود و اخال
نیز پیشنهاد خدیجه را پـذیرفت و کاالهـاي    پیامبر . شناخت او را می

حرکت خود ادامه تجارتی او را با خود برداشته به سوي شام با کاروان به 
ره  پیـامبر و  . رسیدندبصري داد تا به  سـیزیـر درختـی فـرود آمدنـد    م .

زیـر ایـن درخـت    : ود بیرون آمد و گفتاز صومعه خنسطوراي راهب 
آید، سـپس از میسـره در بـاره رسـول      فرود نمی هرگز غیر از پیامبر

آري : گفـت . شـود  او سرخی دیده میسؤال کرد آیا در چشمان  خدا
پیامبران پیامبر و خاتم : گفت. شود همواره در چشمان او سرخی دیده می
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ن نشان دهـی  مبه  و گفت حال توقع دارم که کتف مبارك خود 1است
باشـد پیغمبـر   مهر نبوت ام که در کتف مبارك تو  خواندهانجیل که در 

ش مهـر بیفتـاد  مهـر  کتف شریف خود را برهنه کرد چون چشم بر آن 
» اَشهد اَن لَا اله االّ اهللا و أشهد اَنَّ محمداً عبده و رسولُه«: بیفزود و گفت

سـپس  . ي جهـودان نگهـدارد   از پنجه وصیت کرد که او رامیسره و به 
کاال را فروخت ومیان او و خریدار اختالفـی پیـدا آمـد، آن     پیامبر 

من هرگز   فرمود، سوگند بخور، پیامبر عزّي و الت به : خریدار گفت
گذرم، تو هم  ام از حقّ خود می و هیچوقت به این دو بت سوگند نخورده

تـرین   تـرین و مبغـوض   پستها نیاور چون که آن دو بت  اسمی از آن
ام و اگر گذرا رد  ها نزدیک نشده چیزها نزد من هستند و هیچوقت به آن

ادعا و گفتـار تـو   : ن مرد گفتآ. شده باشم با نفرت و لعنت یاد کردم
راست و درست است و به میسره گفت به خداوند سوگند ایـن پیـامبر   

هاي خود دیده  تابهاي او را در ک خداست و دانشمندان ما صفات و نشانه
» میسـره «. زیـادي بـرد  این تجـارت سـود   از  رسول خدا . اند و یافته

سـایه     خـدا  به هنگام ظهر و شدت گرما دو فرشته به رسول: گوید می
و . ي او شـد  ي این کارها را به خاطر سپرد و شـیفته  و همهاند، دافکن می

کردند و چون  کرد، سود چون کاالها را فروختند دو برابر آنچه سود می
 اي محمد: میسره به او گفت. رسیدند 2مرّالظهرانبرگشتند و به منطقه 
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بهتر این است که به مکّه برگردیم و به پیش خدیجه بیـائیم و از سـود   
حرکت کرد و هنگام ظهر بود کـه   پیامیر . زیاد تجارت با خبر کنیم

ش بـاالي  و دوسـتانش و کنیـزان  شد و خدیجه رضی اهللا عنها  وارد مکّه
آید  اي که در آن نشسته بودند پیامبر را دیدند که سوار بر شتر می حجره

نشـان  اند، او آن حال را به دوستان و زنان  و دو فرشته بر او سایه افکنده
بـه پـیش    سپس پیـامبر . داد و همگی دست حیرت به دندان گزیدند

ل آمد و از سـود کـاالي خـود گـزارش داد و د    خدیجه رضی اهللا عنها 
  .خدیجه را شاد کرد

سود حاصله از تجارت کاال را که دو برابر سـود معمـولی    پیامبر خدا 
در برابر خدیجه نیز پاداش او را دو برابر آنچه . بود به خدیجه تسلیم کرد

  .که تعیین کرده بود به او پرداخت کرد



 با خدیجه رضی اهللا عنها   دا ازدواج رسول خ                                        ي احمد مرْسل سیره

  43 صفحه

  با خدیجه رضی اهللا عنها  رسول خداازدواج 
خواهم که سخنی  می! اي پسر: گفت ابوطالب روزي به حضرت رسول 

ار یبرایت بگویم اما از تو شرم دارم چونکه عزّت و حرمت تو نزد من بس
. خواهی بگو که من فرمانبردارم هر چه می: فرمودند زیاد است پیغمبر

اند و تو یتیم هستی و من نیز چیزي  دانی که پدر و مادر تو از دنیا رفته می
دختر خویلد را که زنی  خدیجه رضی اهللا عنها ندارم به خاطرم رسیده که

ثروتمند است و مال بسیار و مـزدوران فـراوان دارد و اجـرت مناسـب     
امر چه نظري داري این که تو را پیش او ببرم که خداي دهد در این  می

چـه  هـر  فرمود، فرمانبردارم  مصطفی . تعالی از پیش وي روزي بدهد
د در زدند و غالمی از آن بیـرون  خواهی بکن پس در سراي خدیجه رفتن

عمویم گفت به خدیجه بگو که ابوطالب بر  ،خواهی آمد و گفت چه می
در ایستاده است چون غالم خبر کرد گفت اجازه بده بیایـد، بـه داخـل    

نشسته بود و هفتاد کنیز بر پـا  حجره خدیجه رفتند که خدیجه بر تخت 
ایـد چـه    زحمت شـده  خدیجه به ابی طالب گفت متحمل. ایستاده بودند

به مـزدوري خـود   را  ي من محمد این برادرزاده: حاجتی داري، گفت
  .اي ببرد قبول کن تا از نعمت تو بهره

کند، کـه   رساند نقل می واقدي با سندي که آن را به نفیسه دختر منیه می
بود و شوهرش مرده و داراي مال بسیار  خدیجه از خویشان رسول خدا 

هاي خود را بـه میسـره    فرستاد و مال تجارت به شام میو کاروانی براي 
و در عین حال بانویی دوراندیش و . به او واگذار کرده بودبراي تجارت 
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کاردان و شریف و خردمند بود و از لحاظ نسب برترین زنان قریش و از 
ي  لحاظ عـزّت و شـرف و مـال از همگـان برتـر و بـاالتر بـود همـه        

داشتند لذا خدیجه آن حضرت را زدواج با او خویشاوندان کمال اشتیاق ا
را به پاسبانی گوسفند مقرّر کرد پس در اندك زمان گوسفندان او بیشتر 

دید که پیوسـته   همیشه میدادند و خدیجه  و بیشتر شدند و شیر بسیار می
انداخت و از پیش هر درخت و جمادي که  ابر بر سر مبارك او سایه می

گفتند عـالوه بـر آن بـه     یم یا رسول اهللا میگذشت به او السالم علک می
گـویی معـروف بـود و بـه او محمـد امـین        دیانت مشهور و در راست

فرستاد و پیام  گفته شده است که خدیجه کسی پیش پیامبر . گفتند می
خویشاوندي که با تو دارم و نیز به ي  من به واسطه! داد که اي پسر عمو

گفتاري کـه   حسن خلق و راست خاطر شرف و اصالت و امانت داري و
ام و حاضرم با تو ازدواج نمایم این آن  ي تو شده در تو وجود دارد شیفته

پیامبر این موضوع . موقع بود که از تجارت شام حدود سه ماه گذشته بود
هاي خود در میان گذاشت، حمزه بن عبدالمطّلب همراه او پیش  را با عمو

اند ابوطالب و دیگر  ري نمود و گفتهخویلد بن اسد رفت و از او خواستگا
رؤسا مضَر در منزل خدیجه حاضر شدند و ابوطالب ایـن چنـین خطبـه    
خواند و از او خواستگاري کرد و عقد نکاح جاري شد و پانصـد درهـم   

ازدواج در وقـت   رسول خدا. معادل بیست شتر مهریه او تعیین گردید
  .اله بودندبیست و پنج سال و خدیجه رضی اهللا عنها چهل س
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  بکر صدیق رضی اهللا عنهما با عایشه دختر ابی ازدواج رسول خدا 
... نام مادرش ام رومان دختر عامر بن غویمر بن عبدشـمس بـن عتـاب    

ت او را در شوال سال دهم بعثت، سه سال قبـل از هجـر   پیامبر . است
 سدر مدینه هفت ماه پکه شش یا هفت ساله بود براي خودعقد فرمود و 

از هجرت در حالی که نُه ساله بود با او عروسی کرد و به هنگام مـرگ  
اي غیـر از او ازدواج   هجده سال عمر داشت، پیامبر با دوشـیزه  پیامبر

ح عطـاء بـن ربـا   : در نهایه االدب فی فنون االدب آمـده . نفرموده است
ي مـردم   فکرتـرین عامـه   ترین و خوش ترین و عالم عایشه فقیهگوید  می

ام که  گفته است هیچکس را ندیده است هشام بن عروه از قول پدرش می
گویـد، اگـر علـم     زهري می. به فقه و طب و شعر داناتر از عایشه باشد

و تمام زنان سنجیده شود علم او بیشتر  ي زنان پیامبر عایشه با علم همه
گفـتم کـدامیک از    است، از عمرو عاص نقل شده است که به پیامبر

گفتم، از مردان چه کسـی،   داري، فرمود عایشه، مردم را بیشتر دوست می
فرمود، پدرش و او در قبرستان بقیع دفن شده اسـت وفـات او در سـال    

روایت شده است که سـیدتنا  . فت یا پنجاه و هشت اتّفاق افتادپنجاه و ه
برایم نه خصلت داده شده که به هـیچ زنـی   : اهللا عنها فرمود عایشه رضی

  .قبل از من داده نشده
را به ازدواج با من فرمان  آنگاه که جبرئیل علیه السالم رسول خدا  -1

  .داد، به شکل و صورت من فرود آمد
با من ازدواج کردند و بـا   اي بودم که پیامبر  من تنها دختر باکره -2

  .از من ازدواج نکردند هیچ زن بکري غیر
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رحلت نمودند، سر مبارك ایشان در آغوش  آنگاه که رسول خدا  -3
  .آفرین تسلیم کرد ي من جان به جان من بود و در خانه

  .شدند ني من دف در خانه رسول خدا  -4
  .گرد آمدند ي من بر آن حضرت  فرشتگان در خانه -5
بـر ایشـان نـازل      ی نزدیک دیگر همسران پیـامبر حآنگاه که و -6

رفتند اما چون وحی  شدند و دور می ها از نزد ایشان پراکنده می  شد، آن می
شد، با ایشان در درون یـک لحـاف قـرار     در کنار من بر ایشان نازل می

  .داشتم
  .ایشان هستم) تصدیق کننده نخستین(من دختر جانشین و صدیق  -7
  .عذر و برائت من از آسمان نازل شد -8
 بـه اي در آمـدم و   پاکیزه آفریده شدم و در نکاح سرور پـاکیزه  من -9

  .ام به آمرزش و رزقی نیکو وعده داده شده) ج(بارگاه خداوند
  .اما آنچه که در باره افک عظیم آمده

  
  
  
  

اي از شمایند، آن را براي  کسانیکه به این دروغ بزرگ بپرداختند، عصبه
ي است، هر یک از آنهـا بـه   خودتان شري مپندارید، که براي شما خیر

اندازه عمل خویش از این گناه دارد و آنکس از منافقان که منشاء ایـن  
  )11.(بهتان بزرگ گشت به عذابی سخت معذب خواهد شد
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در ) افک عظیم(در کشف االسرار آمده کسانی که این تهمت بزرگ را 
 ستند نقلـه اخبـار و  حقّ عایشه سرهم کرده بودند گروهی از خود شما ه

عائشـه  اند به اسـناد درسـت از مـادر مؤمنـان      روایت کردهي آثار  حمله
رفـت   هر گاه که به سوي سفر می رسول خدا. الصدیقه بنت الصـدیق 

آمد با خود  ي وي بر می زد آن یکی که قرعه میان زنان خویش قرعه می
ي من بر آمد بـا خـود    پیش آمد قرعه بزد قرعه 1غـزوي . برد به سفر می

آنکه آیت حجاب از آسمان آمده بود و زنان آنگه در پرده  ببرد پس از
مرا در هودجی نشاندند و مسافروار به وقت نزول و وقت رحیل . بودند می

زا فارغ گشت فـتح  داشتند، تا رسول خدا از آن غ ر میآوردند و ب فرو می
ها به منزل فـرود   برآمده و بازگشته و نزدیک مدینه رسیده شبی از شب

و من از هودج بیرون آمدم و از قافله درگذشتم حاجتی را که  آمده بودیم
جنس (در پیش داشتم، چون باز آمدم عقدي که در برداشتم از جزع ظفار 

گم کرده بودم در آن حال به طلب جزع بازگشتم و درنگ ) مهره یمانی
و توقف من در جستجوي آن طوالنی شد، و از نزول من بی خبر بودنـد  

ام چون عقـد خـویش بازیـافتم و     من در هودج نشستههمی پنداشتند که 
بازگشتم قوم رفته بودند و منزل خالی گشته، تنها و غمگین بنشستم و از 

صـفوان بـن المعطـل السـلمی     دلتنگی و اندوه چشمم در خـواب شـد و   

                                                        
که نام دیگـر آن  » بنی مصطلق«ي  ایشه صدیقه رضی اهللا عنها در غزوهماجراي افک و تهمت زدن به ع - 1
شـعبان سـال ششـم    : و بنا به روایت محمد بن اسحاق، زمان وقوع آن. است، رخ داده است» غزوه مریسیع«

جلـد دوم بدایـه و نهایـه،     157به صفحه . هجري و بنا به روایت واقدي، شعبان سال پنجم هجري بوده است
 .جلد دوم رحمه للعالمین مراجعه شود 191د دوم مختصر سیره الرسول و صفحه جل 266صفحه 
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عایشه رضی . ي لشکر بود بامداد به آن منزل رسید که پس ماندهالمرادي 
پس از اشتر فرود آمده به خدمت عائشه رفتـه او  اهللا عنها را از دور بدید 

رفت تا این که سپاه  را بر شتر خود نشانده مهار بدست خویش گرفته می
رئـیس  عبـداهللا ابـی   . اسالم که در گرماي چاشت فرود آمده بود رسـید 

منافقان که ایشان را دید همان ساعت باعتقاد خبیث خویش طعـن زد و  
تهمت بزرگ به دروغ به عایشه نسبت  یعنی. حدیث افک در میان افکند

عایشه گفت چون به مدینه آمدم بیمار شدم مدت یک ماه و اصحاب . داد
افک در گفتگوي آمده و من از آن بی خبر و ناآگاه بودم، و رنج من از 

دیـدم ایـن بـار     آن بیشتر بود که از رسول خدا آن لطف که هر بار می
کیـف تـیکم؟   : گفـت  رد و مـی ک آمد و سالم می گاه گاه می. دیدم نمی

ام مسطح بنت ابی رهم بن سرانجام چون از آن بیماري بهبود یافتم شبی با 
و روي شستن بـه  براي قضاي حاجت و دست المطلب بن عبد مناف عبد

مادر مسطح ام مسطح چون فارغ شدیم و روي به خانه نهادیم . صحرا رفتیم
بر پسر خـود نفـرین    که خاله پدر عایشه یعنی صدیق رضی اهللا عنه بود

دهی کسی را که بـه   گویی و ناسزا و دشنام می عایشه گفت بد می. کرد
بدر حاضر بود، ام مسطح گفت خبر نداري و نشنیدي که وي در حقّ تو 

گویند به مـن بگـو و    عایشه گفت چه می. گویند و اصحاب افک چه می
وي مرا آگاه کن، ام مسطح قصه را شروع کرد و سخن اصحاب افک با 

بگفت، عایشه گفت چون آن سخن شنیدم جهان بر من تاریک گشت و 
بیماري یکی ده شد، اندوهگین و متحیر به خانه بـاز آمـدم و بـا چشـم     
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کیف : درآمد و هم بر آن قاعده گفت گریان و دل بریان رسول خدا 
به من اجازه بده تا به پـیش پـدر و مـادرم     تیکم؟ گفتم یا رسول اهللا 

ي احوال  من آن بود تا از ایشان خبر درست بپرسم در بارهبروم، مقصود 
رسول به من اجازه داد به خانه پدرم آمدم و به مادرم گفـتم در  . خویش

رانند؟ مادر گفت اي دخترك سخن  گویند و چه سخن می حقّ من چه می
پس از آن . سبحان اهللا: عایشه به تعجب گفت. کوتاه کن و آسان فراگیر

عادت بـه خانـه   طبق   رسول خدا. و هیچ نخوابیدمهمه شب گریستم 
ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه رفته فرمود یا عایشه تو را هیچ معلوم اسـت  

اند اگـر از تـو ایـن گناهـان کـه       که مردم شهر بر تو چه تهمت بسته
گویند حقیقت چیزي واقع شده باشد توبه کن و به خـدا بـازگرد تـا     می

یشه چون این سخن از رسول خدا شنید زار خداي تعالی تو را عفو کند عا
بگریست و همچون دیگ بر سر آتش بجوشید و ابوبکر صدیق رضی اهللا 

 جاري گشـت  عنه نیز بگریست و آب در چشم مبارك آن حضرت نیز
گوید در حقّ کار من جـواب   عایشه به پدر گفت به رسول خدا آنچه می

روي به مادر کرد و گفت  .اهللا واهللا ما ادري ما اقول لرسول: ده پدر گفت
یا  تو او را جواب ده مادر همان گفت که پدر گفت، سپس عایشه گفت

من گناهی نکردم چگونه توبه کنم خداي تعالی بر احـوال   رسول اهللا 
من مطلع و آگاه است و امیدوارم که خداي تعالی از برکت رسالت تـو  

  .برائت ذمه من کند و تو را معلوم گرداند
بلکه امید داشتم که رسـول خـدا در   . ن به جایگاه خود رفتممن بعد از آ

خواب بنماید و پاکی من بر وي آشکار کند، و در این اثناي خداي تعالی 
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که آثار نزول وحـی  . در پاکی عایشه صدیقه رضی اهللا عنه آیت فرستاد
بـاري    بر رسول خدا آشکار گشت، و عرق از وي روان گشت، از گران

د مروارید که بگسلد از پیشانی مبارك وي قطرات وحی منزل همچون عق
: افتاد، چون فارغ گشت به من نگریست خندان و شادان گفـت  عرق می

از اصحاب افک چهارده نفـر را   1أبشري یا عایشه اما واهللا فقد براك اهللا
بود، رسول خدا بعد عبداهللا بن ابی بن سلول شناسایی کردند از جمله آنان 

شرعی زد حـد  عایشه به ایشان که اتهام بسته بودند  از نزول آیات برائت
  .2به هر یکی هشتاد ضربه شالق

                                                        
 .مژده باد تو را اي عائشه، خداوند تو را تبرئه فرمود - 1
  مؤلف همین اثر 9و  8ص  5تفسیر گلشاهی ج - 2
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  با زینب دختر جحش بن رئاب ازدواج رسول خدا 
در اول ماه ذیقعده سال چهارم بـا او   پس از ازدواج با ام سلمه، پیامبر 

ازدواج کرد و در آن هنگام زینب سی و پنج ساله بود پیش از آن همسر 
د یي او بود و چون ز پسر خوانده بن حارث خدمتکار رسول خدا زید 

متعـال زینـب را بـه    اش سپري شد خداونـد   او را طالق داد و مدت عده
و «آمـده اسـت    احزابسوره  37ازدواج رسول خود درآورد و در آیه 

چون زید نیاز خود را از او بـرآورد و طـالق داد او را بـه تـو تـزویج      
  »کردیم

گفته است زینب در قدر و  روایت است که میرضی اهللا عنها  و از عایشه
تر و  زد، و هرگز زنی پاك دین با من پهلو می منزلت پیش رسول خدا 

تـر در پیونـد خویشـاوندي و     تر و مواظبـت  گفتار پرهیزکارتر و راست
زینب در سال بیست یا بیست و یـک  . ام پرداخت صدقه از زینب ندیده

ــ   در مدینـه درگذشــت و در  ) رض( ت عمـر هجـرت در روزگـار خالف
  .گورستان بقیع دفن شد، خداي از او خشنود باد
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    رسول خدافرزندان 
از عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهما روایت اسـت کـه نخسـتین فرزنـد     

ي او  و کنیه. بود که پیش از بعثت در مکّه متولّد شدقاسم  پیغمبر خدا
 سـپس  و بـود  قاسـم  بود درگذشته که فرزند نخستین .است »ابوالقاسـم «

 و شد قطع محمد نسل ترتیب این به و کردند فوت مکّه در دو هر ،عبداهللا
  :است آمده باره این در کوثر آیه شد، عقب بدون وسامان سر بی
  »الْاَبتَرُ هو شَانئَک انَّ«
  .»است بریده دم همان تو دشمن راستیب«

 متولّـد  ترتیب به )هنَعلیِ اهللا سالم( ثومکل ماُ و فاطمه و رقیه و زینب سپس

 و گفتند می هم طاهر و طیب را او که شد متولّد عبداهللا بعثت از پس و شدند
 مکّـه  در   خدا رسول پسران ي همه و بود عنها اهللا رضی خدیجه همه مادر

 مسلمان و کردند درك را اسالم خدا رسول دختران ي همه و گذشتند در

 بـدنیا  را ابـراهیم  قبطیه ماریه سپس و .کردند هجرت رپیغمب با و شدند

  .شد متولّد هجرت هشتم سال الحجه ذي در خدا رسول پسر ابراهیم .آورد
  :فرمود پیامبر که است روایت انس از
  »نهادم ابراهیم جدم نام را آن که شد متولّد پسري من براي دیشب«

 و درگذشـت  ماهگی زدهشان در هجرت دهم سال االول ربیع ماه در ابرهیم
 مرگ روز اند گفته .کرد فوت برده ام اش دایه خانه در و مازن بنی  محلّ در

 گرفتـه  ابراهیم مرگ ي واسطه به خورشید گفتند .گرفت خورشید ابراهیم

 خورشید« :گفت آن ضمن و فرمود ایراد خطبه مردم براي پیامبر است،
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 کسی زندگی و مرگ براي دهستن خدا بزرگی هاي نشانه از نشانه دو ماه و

 نماز به و باشید خدا یاد به دیدید چنین گاه هر شود، نمی کسوف و خسوف

    خدا رسول دختران حال شرح در مختصراً اما و »ببرید پناه
     خدا رسول دختر زینب -1

 سـی  در زینـب  بـود    خـدا  رسول دختر بزرگترین عنها اهللا رضی زینب

 ربیع بن بوالعاصا با خدا رسول بعثت از پیش و شد متولّد پیغمبر سالگی

  .افکند جدایی ها آن میان اسالم و کرد ازدواج بود او ي  پسرخاله که
     خدا رسول دختر رقیه -2

 در رقیـه  اسـت،  شده متولّد پیامبر سالگی سه و سی در رقیه که اند گفته

 لهب ابی بن عتیبه همسر کلثوم ام خواهرش و لهب ابی بن عتبه همسر آغاز

ت « ي سوره خداوند چون و  اند، بوده فرمـود  نـازل  را » لهـب  ابـی  یـدا  تبـ. 
 دو آن و دهید طالق را خدا رسول دختران گفت خود پسران به ابولهب

 به او همراه به و کرد ازدواج رقیه با مکّه در عفان بن عثمان .دادند طالق را

ـ  بود سالگی شش و سی سنّ در او .کرد مهاجرت حبشه ـ  هک  بـه  یخروس

 آن از و شـد  چـرکین  و متورم اش چهره و زخم محل و زد منقار چشمش

  .درگذشت بیماري
    خدا رسول دختر فاطمه -3

 دختران )امعلیه اهللا سالم( کلثوم ام خواهرش و فاطمه گوید، می عبدالبرّ ابن

 رسـول  سـالگی  یک و چهل در فاطمه که اند،  بوده خدا رسول کوچک

 بن علی همسري به را او  خدا رسول احد جنگ از پس و شد متولّد خدا
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 از بعـد  نـیم  و چهارمـاه  ازدواج این که است شده گفته درآورد طالب ابی

 به فاطمه سنّ است گرفته صورت عنها اهللا رضی عایشه با پیامبر عروسی

  .بود سال پانزده ازدواج هنگام
 به را محسن و حسین و حسن عنه اهللا رضی علی براي عنها اهللا رضی فاطمه

 خـود  را حسـین  و حسـن  نام درگذشت، کودکی در محسن که آورد دنیا

 :هـاي  نام به دختر سه فاطمه از و کرد انتخاب فاطمه پسران براي پیامبر
  .شدند متولّد کلثوم ام و زینب رقیه،
 جعفر بن عبداهللا را زینب نرسید، بلوغ سنّ به و کرد فوت کودکی در رقیه

 و آورد بدنیا را جعفر بن عبداهللا بن علی و گرفت همسري به طالب ابی بن
 همسـري  بـه  خطاب بن عمر را کلثوم ام .درگذشت عبداهللا خانه در زینب

  .شد متولّد او از عمر بن زید و گرفت
     خدا رسول دختر کلثوم ام -4
 .داد طـالق  را او گفتیم قبالً چنانچه و بود ابولهب بن عتیبه همسر کلثوم ام

 من گفت و آمد پیامبر پیش داد، طالق را کلثوم ام که این از پس بهعتی

 کرد، درشتی پیغمبر به نسبت و دادم طالق را دخترت و کافرم تو دین به

 تو بر را خود سگان از سگی که خواهم می خداوند از من« :فرمود پیامبر

  »فرماید چیره
 نام به اي منطقه در شبی و رفت شام به گروهی همراه بازرگانی براي عتیبه

 هـا  آن بـر  و دور که شنیدند را شیري بانگ است، شام نواحی از که زرقاء

 محمـد  نفرین اثر در که سوگند خدا به واي اي .گفت عتیبه گشت، می

 قریشـیان  اي گفـت  بود همراهشان هم ابولهب درید، دخواه مرا شیر این
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 اسـت  شـده  گفته .ترسم می محمد نفرین از که دهید یاري را ما امشب

 میـان  عتیبه و بودند خواب در ایشان و شد دور ها آن بر دور از شیر ظاهراً

 گرفت، را عتیبه سر و کرد بو را ها آن آهسته و آمد شیر گاهآن بود ایشان

 به او همراه و کرد ازدواج رقیه با مکّه در عفان بن عثمان .کرد جدا تنش از

 چـون  گذاشـتند  عبداهللا را او نام آورد بدنیا پسري و کرد مهاجرت حبشه

 عفان بن عثمان کرد فوت عفاف بن عثمان همسر ،خدا رسول دختر رقیه

 و کرد ازدواج خدا رسول دختر کلثوم ام با هجرت سوم سال ربیع ماه در
 فرزنـد  و درگذشت هجرت نهم سال شعبان ماه در عنها اهللا رضی کلثوم ام

 دختـر  اگـر  النورین ذي عثمان اي :دفرمو عثمان به خدا پیامبر و نیاورد

 کلثوم ام جنازه بر پیغمبرخدا .آوردم می در همسریت به داشتم می سومی

  .1گزارد نماز
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  کعبه بناي و کردن خراب در خدا رسول شرکت
 بازسـازي  و عمـارت  بار پنج کنون تا پیدایش ابتداي از کعبه که اند گفته

  .است شده
  )ع( آدم حضرت دست به کعبه بناي -1
  )ع( اسماعیل کمک به )ع( ابراهیم حضرت دست به کعبه بناي -2
 که هنگام آن بعثت از قبل سال پنج حدود خدا خانه کردن بنا و خراب -3

 بناي تکمیل و تخریب در داشت سال پنج و سی حدوداً  رسول حضرت

  .کردند شرکت کعبه
  زبیر بن عبداهللا توسط آن تعمیر و عمارت -4
  .شد عمارت و تخریب ظالم یوسف بن اجحج وسیله به -5
النَّاسِ فی ذِّنَاُ  و جبِالْح أْتُوكرِجاالً ی لی ورٍ کُلِّ عنَ ضَامین تَأتکُـلِّ  م  فَـج 

  »عمیقٍ
 او بـه  و است  مصطفی به خطاب سخن این :اند گفته آیه تفسیر بیان در

 ایـن  کـه  آنند بر مفسران اکثر اما .کند ندا این الوداع حجه در تا فرمودند

 خانـه  سـاختن  از کـه  زمانی ابراهیم است )ع( اهللا خلیل ابراهیم به خطاب

 حـج  بـر  را جهانیـان  که رسید فرمان جهانیان وندخدا از شد خاطر آسوده

 و کن اعالم مردم به )ع( ابراهیم اي یا !پیغمبر اي :گوید می .کند دعوت
 جهـان  اکنـاف  و اطـراف  از دارند یمال توانایی و دارند ایمان آنانکه بگو

 دور هاي راه دیگر هاي مرکب و پرتحمل و چابک شتران بر سواره یا پیاده،
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 برخی .1گویند پاسخ را تو نداي و بیایند کعبه حج به و کنند طی را دراز و

 )ع(آدم حضـرت  دسـت  بـه  کعبه بناي که دارند این بر تاکید روایات از
 زمـان  بـه  نیـز  حـج  مراسـم  آغاز ایت،رو بنابراین و است گرفته صورت

 )ع( ابراهیم حضرت باشیم باور این بر اگر .گردد می باز )ع( آدم حضرت
 مجید قرآن که آنچه.است کرده بنا تجدید نبوده توجه مورد که را کعبه آن

 خداوند و شد سازي باز اهللا خلیل ابراهیم بدست کعبه که کرد، تصریح بدان

   :فرموده مجید قرآن در
ی ذِّنْاُ  والنَّاسِ ف جبِالْح كاْتُوالًا یرِج لی ورٍ کُلِّ عأ ضَامنَیینْ تکُـلِّ  م  فَـج 

  2عمیقٍ
 بـا  را چیزي )داشتیم مقرّر( دادیم جا خانه این مکان در را ابراهیم چون و«

 و ]بتـان  لـوث  از[ کننـدگان  طـواف  براي را ام خانه و مپندار شریک من
  .»دار پاکیزه گزاران جدهس و مقیمان

 گوینـد،  .افتـاد  اتّفـاق  اکـرم  رسـول  حضـرت  زمـان  در که آنچه اما و

 بازسازي و کردن خراب مراسم در بود ساله پنج و سی که زمانی پیامبر

  .شدند راضی کند حکم آن در او که هرچه به قریش و فرمود شرکت کعبه
 جبیر بن محمد و باسع ابن کعبه، بازسازي و کردن خراب علّت ي باره در

 باالي مناطق از سیل و بوده مکّه بر مشرف ها کوه که اند کرده نقل مطعم بن

 که گرفتند تصمیم قریشیان .گردید می کعبه خانه داخل و افتاد می راه مکّه
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 جملـه  از کعبـه  زیورهاي از بعضی آن تخریب در شود، خراب کعبه خانه

 رفته سرقت به نیز است بوده رهگو و مروارید به آراسته که زرین آهویی

  .است
 مکّـه  در و کردنـد  دهاآم سقف پوشش براي را ها چوب گوید، اسحاق ابن

 چـون  و  شـدند،  مـی  کـار  این ي دهاآم قریش و بود درودگر قبطی مردي

 وهب ابو شدند، هماهنگ کعبه بازسازي و کردن خراب ي باره در همگان

 سنگی بود خدا رسول پدر ایید که مخزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بن

 او و گرفـت  قـرار  خـود  جـاي  در و افتاد دستش از سنگ و کند کعبه از

 این در خود حالل اموال از غیر چیزي نباید مردم اي گفت قریش به خطاب

 کـه  دادنـد  سـنگ  آوري جمـع  به دستور گوید، واقدي کنید مصرف راه

 حمـل  سـنگ  شـان ای همـراه  هم پیامبر بسازند، آن از را کعبه هاي پی

  .کرد می
 آغاز را کعبه ساختمان که کردند سنگ آوري جمع به شروع قبایل گوید،

 سـاختن  بـه  شروع و کرد می جمع سنگ خود سهم براي کس هر و کنند

 چـون  گویـد،  اسـحاق  ابـن  .1رسیدند حجراالسود نصب جاي به تا کردند

 پیـدا  اختالف یکدیگر با قریش رسید، حجراالسود جاي به کعبه ساختمان

 در را آن دیگـران  دخالـت  بدون خودش خواست می اي قبیله هر و کردند

 آمـاده  چنانکـه  آن کشید شدید مخالفت و ستیزه به کار .کند نصب محل

  :است آمده چنین االدب فنون فی االرب نهایه در شدند، یکدیگر با جنگ
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 مه لوي بن کعب بن عدي بنی با و آوردند خون از پر ظرفی عبدالدار بنی
 را خود هاي دست و کنند ایستادگی شدن کشته و مرگ تا که شدند پیمان

 شـدند،  نامیده لیسان خون مناسبت همین به و کردند خون ظرف آن داخل

 این در تا شدند جمع مسجد در سپس و کردند صبر شب پنج یا چهار قریش

ـ  عمر بن عبداهللا بن مغیره بن ابوامیه دهند، انصاف و کنند مشورت باره  نب
 ایـن  مـورد  در قریش گروه اي گفت بود قریش پیرمردترین که مخزوم

 شود مسجد وارد که کسی نخستین باشیم استوار عهد آن بر بیائید اختالف

 مسـجد  وارد  خدا رسول بود هنگام این در بگذارد جاي در را سنگ آن

 هسـتیم،  راضـی  او به و است امین محمد این گفتند دیدند را او چون شد،

 مـن  براي :فرمود گفتند، او به را موضوع و آمد ایشان پیش پیامبر چون

 زمـین  بـه  را خـود  رداي حضرت آن اند گفته آوردند، و بیاورید اي پارچه

 هـر  از فرمود سپس و نهاد آن در خود بدست را حجراالسود و کرد فرش

 ربیعه بن عتبه عبدمناف بنی از بیاید، مردي قریش چهارگانه قبایل از یک

 ي قبیلـه  از و مغیـره  بن ابوحذیفه سوم ي قبیله از و ابوزمعه دوم ي قبیله زا و
 خـدا  رسول گاه آن که کند می نقل چنین واقدي .عدي بن قیس چهارم

 و کنیـد  بلند را آن همگی و دیبگیر را پارچه از اي گوشه یک هر فرمود،
 و دبـردار  هـا تن را حجراالسود که باید کسی اکنون گفتند و .کردند چنان
 امین محمد که گفتند اتّفاق به همه بودند راضی عالم سید حکم از چون بنهد

  عـالم  سـید  سـپس  اسـت  تـر  اولـی  همـه  از حجراالسود دادن قرار به

 ساختمان به همچنان گوید، .نهاد کعبه دیوار وبه بگرفت تنها را حجراالسود

 بکـار  سـقف  پوشـش  براي ستون پانزده .رسیدند سقف زیر تا دادند ادامه
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 جـدا  خانـه  از را حجراالسـود  و نهادنـد  پایه ستون شش بر را آن و بردند

 قوم فرمودند، من به پیامبر گوید، )عنها اهللا رضی( صدیقه عایشه .کردند

 از گویـد  مـی  عنهـا  اهللا رضی عایشه کردند کوتاهی کعبه ساختمان در تو

 اسـت؟  انهخ از جزئی کوتاه دیوار این آیا که کردم، سؤال  پپغمبرخدا

 :فرمودنـد  نکردنـد؟  داخـل  خانـه  به را آن چرا پس :گفتم بلی، :فرمودند
  ]1586 البخاري رواه[ »نددندا را آن اجازه تو قوم امکانات«

 باقیمانده اصحاب از برخی مخالفت رغم به هجري، 64 سال در زبیر عبداهللا

 سال چند .کرد بنا را آن دیگر بار و برداشت اساس و پایه از را کعبه دیوار

 و افتـاد  ثقفـی  یوسف حجاج دست به مکّه شهر قمري هجري 73 سال بعد
 خلیفه مروان، عبدالملک به اي نامه نوشتن با حجاج رسید قتل به زبیر عبداهللا

 و درآورد خـود  قبلی شکل به را کعبه دهد اجازه تا خواست وي از وقت،
 حالـت  همـان  بـه  کعبـه  تـا  داد اجازه عبدالملک .کند کم را زبیر افزوده

  .آورد در بود شده ساخته بعثت از پیش که گذشته
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   خدا رسول بعثت
 دل، تقویـت  و پـاکی  بـراي  شد نزدیک وحی نزول و بعثت که زمان آن

 ي سـینه  کـه  است بار سومین این و کردند چاك را  خدا رسول ي سینه
 بـه  حضـرت  آن کـه  است چنان آن و شود می چاك حضرت آن مبارك

 اعتکـاف  حـرا  غار به ماه یک نیت به رمضان ماه در کبري خدیجه اتّفاق

 حـراء  غـار  از مانـده  باقی شب از چقدر که شب دریافتن براي شبی نمود

 غیـب  از علـیکم  السـالم  آوازي که نگریست می ستارگان به آمده بیرون

 گوید می .کرد آگاه کار این از را کبري خدیجه و برگشت غار به .دررسید

 مـن  پیش )ع( جبرئیل حال در که شدم متوجه آمدم بیرون غار از دیگر بار

 علیهمـا  میکائیل و جبرئیل اثناء این در بازگردم که خواستم است ایستاده

 زمـین  بـه  مرا آمده فرود آسمان سوي از تمام بزرگی و عظمت با السالم

 و شسـتند  زرین طشت به زمزم آب به را دلم و بشکافتند را ام سینه انداخته
 در را دلم باز بود چیزي چه آن نفهمیدم من که آوردند بیرون ازآن چیزي

 نگـون  ظرفـی  کسی چنانکه گرفته من پاي و دست داده قرار سینه درون

 و شـکافتن  این در و زدند من پشت به مهري آن از بعد کردند نونگ سازد
  .نرسید من به المی و درد هیچ کردن درست

 ابـی  بـن  علـی  از .پیامبر ظهور هاي بشارت ي باره در جمله چند اینک و 

 آدم حضرت از متعال خداوند است فرموده که است شده نقل )رض( طالب

 کـه  است گرفته پیمان اند شده برانگیخته که پیامبري هر او از پس و )ع(

 و بیاورنـد  ایمان او به گردد مبعـوث  و دریابند را »محمد« باشند زنده اگر
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 از مطلـب  این نظیر بگیرند، پیمان مورد این در خود قوم از و کنند یاریش

 هاي ترجمه از یکی در گوید، می ظفر ابن .است شده نقل هم قتاده و سدي

 افرادي به خطاب واقع در )ع( موسی به خطاب که خواندم عبارتی تـورات 

 اصـابت  مورد و بود برگزیده الهی میقات به را ها آن )ع( موسی که است

 بـرادران  از پیـامبري  توست پروردگار که خدایی« .اند گرفته قرار صاعقه

 را پروردگـارت  سخن همچنانکه بشنوي را او سخن باید  گزیند، برمی شما

 نبـوت  بر دالیلی گفتار این در گوید، »شنیدي حوریت در اجتماع روز در

 پیـامبري  ایشـان  بـرادران  از گوید می اینکه جمله از .است نهفته ما پیامبر

 مـرا  اگر« است اتّفاق مورد و آمده انجیـل  در که آنچه اام کنم می مبعوث

 بار او و کردم خواهش خود پدر از من کنید حفظ مرا وصیت دارید دوست

 و جـاودانی  شـما  بـراي  او آیـین  که فرمود خواهد عنایت شما به را قلیط
  .»است همیشگی

 کـه  هـیچکس  )ع( عیسی از پس که است شده تصریح هم عبارت این در

 طبق خدا رسول .نیست محمد حضرت از غیر باشد داشته عاییاد چنین

 و تفکّـر  و ذکـر  به و پرداخت می عبادت به و رفت می حرا غار به عادت
 و سنّت بر بنا رسید چهل به او مبارك سنّ که زمانی .شد می مشغول تزکیه
 حراء غار به یکتا خالق با ذکر و نیاز و راز و عبادت براي همیشگی عادت

 از شـب  هفـده  دوشنبه روز .شد نازل امین جبرئیل وحی خبر ناگهان آمد

 نخسـتین  حـراء  غـار  کرد تبلیغ را او رسالت حراء غار در گذشته رمضان

  :فرمود و است شده نازل قرآن که است جایی
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  »است آفریده را جهان ي همه که پروردگارت نام به بخوان«

 8 جلد گلشـاهی  تفسیر در خدا رسول بعثت و آیه این ي باره در آنچه اما
  :است چنین آمده مؤلف همین قلم به 377 و 376 هاي صفحه

شـود و آن را بـا نـام     وان آنچه که به تو وحی کرده میبخ محمداي 
ي جهان و جهانیان است بخوان، بخـوان آن را   پروردگارت که آفریننده

ره مبعث رسول اما در با. هر چند که تو قبالً خواننده، و یا نویسنده نیستی
روایت  از عایشه همسر رسول خدا: ه کهو آغاز پیامبري او آمد خدا

بـه   هاي آغاز پیامبري رسول خـدا  است که گفته است نخستین نشانه
هنگامی که خداوند اراده فرمود گرامی داردش و بـه بنـدگان مرحمـت    

دید چنان راست و درست بـود ماننـد    فرماید خوابهاي راستی بود که می
تـرین    ي صبح، و خداوند متعال انزوا و خلوت را محبوب رتو درخشندهپ

چیزها در نظر او قرار داد و رسول خدا هـیچ چیـز را بیشـتر و بهتـر از     
  .داشت خلوت و تنهایی دوست نمی

محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی از عبدالملک بن عبیداهللا بن ابی سـفیان  
کند کـه   ظ احادیث بود نقل میابن العالء بن حارثه  ثقفی که مردي حاف

از یکی از اهل علم شنیده است که چون خداوند متعال اراده فرمـود تـا   
هاي آن چنین بود کـه هـر    رسول را به نبوت گرامی دارد در آغاز نشانه

شد  هاي آن دور می آمد از مکه و خانه گاه براي قضاي حاجت بیرون می
فت و به هیچ سنگ و درختی ر ها می هاي بین کوه ها و شکاف و میان دره
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  دادنـد و رسـول خـدا    ضرت سالم میگذشت مگر اینکه به آن ح نمی
شنید و به اطراف خـود نگـاه    را می» سالم بر تو اي رسول خدا«صداي 

دید و مدتی این چنین گذشت   فرمود و چیزي جز سنگ و درخت نمی می
سـپس در  شنید و  دید و مطالبی می که رسول خدا چیزهایی در خواب می

ماه رمضان و هنگامی که در غار حرا بود جبرئیل بـراي ابـالغ کرامـت    
  . الهی بر او نازل شد

را مبعوث  محمداز براءبن عازب روایت است که، خداوند هنگامی که 
فرمود چهل سال و یک روز از عمر او گذشته بود، جبرئیـل نخسـت در   

دوشـنبه هفـده    هاي شنبه و یکشنیه براي او ظاهر شد و سپس روز شب
غار حرا رسالت او را تبلیغ کرد و  حرا غارشب از رمضان گذشته بود در 

  .در آن نازل شده استقرآن نخستین جایی است که 
گفته است پیـامبر    گوید محمد بن موسی خوارزمی ابوعمربن عبدالبر می

بـه  عـام الفیـل   روز دوشنبه هشتم ماه ربیع االول سال چهل و یکـم   ما
وث شد و فاصله میان تولد و بعثت آن حضرت چهل سـال و  رسالت مبع

از عبداهللا بن زبیر و دیگران هم روایت شده اسـت کـه   . یک روز است
بـه عبـادت   غـار حـرا   معموالً در هر سـال یـک مـاه در     رسول خدا

داد،  آمد خوراك می پرداخت، و هر کس از بینوایان را که پیش او می می
ي  موالً همواره پیش از آنکـه بـه خانـه   پس از تمام شدن آن یک ماه مع

فرمود و  آمد و هفت دور یا بیشتر طواف می خود برود، به کنار کعبه می
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رفت، در آن سال که خداوند اراده فرمود او را به  ي خود می سپس به خانه
  .رفتحراء آن حضرت براي عبادت به رمضان رسالت گرامی بدارد ماه 

ت گرامی داشت و بر بندگان مرحمت چون شبی که خداي او را به رسال
فرمود فرا رسید، جبرئیل به فرمان خدا بر آن حضرت نازل شـد، رسـول   

  :فرماید خود چنین می  خدا
ي رنگین دیبا که بر آن چیزهایی نوشـته بـود    در حالی که من در جامه

گفتم چه بخوانم؟ » بخوان«پیش من آمد و گفت ) ع(جبرئیل خفته بودم 
اري داد که پنداشتم مرگ مرا در ربود، و سپس مرا رهـا  او مرا چنان فش

گفتم آخر چه چیز را بخوانم؟ دوباره مرا » بخـوان «کرد و دوباره گفت 
» بخوان«چنان فشرد که پنداشتم مرگ است و رهایم کرد، و باز گفت 
گفتم کـه   گفتم آخر چه چیز را بخوانم؟ و این سخن را هم براي این می

ل برگردم و او شروع به فشردن مـن کنـد، آنگـاه    مبادا باز به همان حا
  : گفت

  .»بخوان به نام پروردگارت که آفریده است«
  :سوره علق آمده است 5و در آیه 

  
  )5.(دانست به او آموخت آنچه را که انسان نمی

ي  یعنی به وسـیله . دانست به او آموخت و خداوند آنچه را که انسان نمی
 رسول خدا. انستن آن عاجز بود شناساندقلم چیزهایی را که انسان از د

فرمود، آنها را خواندم و او از پیش من رفت و من در حالی که گویی بر  
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قلب من کتابی نوشته شده بود، بیرون آمدم چون به وسط کـوه رسـیدم   
تو رسول خدایی و من !  محمدگوید اي  صدایی از آسمان شنیدم که می

به آسمان نگریستم ناگاه جبرئیل را در  جبرئیلم، من سرم را بلند کردم و
قیافه مردي دیدم که دو پاي خود را از این سوي افق و آن سـوي افـق   

تـو رسـول خـدایی و مـن     ! گوید اي محمد نهاده است و اوست که می
توانستم نه گامی به جلو  کردم و نمی من ایستادم و به او نگاه می  جبرئیلم،

ود را از او برگرداندم ولی به هـیچ  بردارم و نه گامی به عقب، صورت خ
دیدم و همچنـان بـر    طرف نگاه نکردم مگر اینکه او را به همان حال می

خدیجـه  توانستم قدمی بـردارم، تـا اینکـه      جاي خود ایستاده بودم و نمی
کسانی را به سراغ من فرستاده بود و آنها تا مناطق باالي مکـه رفتـه و   

ن همانجا ایستاده بودم و بعد برگشتم پیش او برگشته بودند، و من همچنا
  .و جبرئیل رفت

و من به جاي خود برگشتم و چون پیش خدیجه رسـیدم کنـار زانـوي ا   
القاسم کجا رفته بودي؟ به خدا سوگند اچسبیده به او نشستم، گفت اي اب

هـا تـا    نگران شدم و فرستادگان خود را به جستجوي تو فرسـتادم و آن 
و برگشتند، من آنچه را دیده بودم به او گفتم، هاي باالي مکه رفتند  کوه

مژده باد و پایدار باش سوگند به کسـی کـه جـان    ! گفت اي پسر عمو
  .خدیجه در دست اوست من امیدوارم که تو پیامبر این امت باشی

خدیجه برخاست، جامه بر خود پیچید و پیش ورقه بن نوفل بـن اسـدبن   
ي جـاهلی نصـرانی    ر دورهعبدالعزي رفت که پسر عمویش بود، ورقه د

شده و کتابها را خوانده بود و از اهل تورات و انجیل مطالبی شنیده بـود،  
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براي او نقل کرده بود براي ورقه  خدیجه خبر را همچنانکه رسول خدا
شنود، ورقه چـون آن را   بیند و مطالبی می گفت، که پیامبر چیزهایی می

سی که جان ورقه در شنید گفت خداي مقدس است مقدس، سوگند به ک
دست اوست، اگر راست بگویی همان ناموس اکبر خداوندي که پـیش  

آمده است پیش او آمده است، و بدون تردید او پیامبر این  می) ع(موسی
  .امت است و به او بگو که پایداري کند

برگشت و گفتار ورقه بن نوفـل را بـه اطـالع او     رپیامبخدیجه پیش 
ي عبادت مانند گذشته نخست  بر پس از اتمام دورهرساند، این بار هم پیام

به طواف کعبه رفت و طواف کرد در آن حال ورقه بن نوفـل هـم کـه    
، به من خبر  مشغول طواف بود آن حضرت را دید و گفت اي برادرزداده

آنچه دیده و شنیده بود فرمود،  ه شنیدي؟ پیامبربده که چه دیدي و چ
من در دست اوست که تو پیـامبر   ورقه گفت سوگند به کسی که جان

آمده پـیش تـو آمـده     این امتی و همان ناموس اکبر که پیش موسی می
است و ترا بشدت تکذیب خواهند کـرد و آزار خواهنـد داد و از ایـن    

در بخـاري  شوي و مجبور به جنگ خواهی شـد،   سرزمین بیرون رانده می
ش از عایشـه  خود با اسناد خویش از قول هشام بن عروه از پـدر صحیح 
پرسید که وحی چگونه  د که حارث بن هشام از رسول خداکن نقل می

آید؟ فرمود گاه صدایی همچون آواي زنگ است کـه   آمد و چگونه می
سازد و مطالـب را   بر من سخت و دشوار است و مرا از خود بی خود می

دارد  شود و صحبت می شنوم و گاهی فرشته به صورت مردي ظاهر می می
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سردي گوید من در روز بسیار  دهم، عایشه می فتارش را گوش میو من گ
بودم که او را از خود بی خود ساخت و  شاهد نزول وحی به رسول خدا

خدیجه رضی اهللا عنها نخسـتین  ! از پیشانی آن حضرت عرق فرو ریخت
کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و آن چه را که آن حضرت 

  .آن به مدت بیست و سه سال به زبان او نازل شدو قر. آورد تصدیق کرد
  :سوره الفتح آمده است که 29در قرآن کریم در اول آیه 

خداي تبـارك و تعـالی مـی    . محمد رسول و فرستاده خداي تعالی است
فرماید، سوگند به عزت و جالل خود که بر کوه هاي عرب نوري فـرو  

ند و از فرزندان اسماعیل خواهم آورد که میان خاور و باختر را فروزان ک
بـه او  پیامبري عرب و آموزش ندیده و امی بیرون خواهم آورد که همه 

پیامبري در آخر الزمان  «احبار روایت است  از کعب. ایمان خواهند آورد
ظاهر خواهد شد که بهترین پیامبران است و امت او بهتـرین امـت هـا    

ر نیست در هر جاي هستند آنان گواهی می دهند که خدایی جز پروردگا
بلندي خدا را تکبیر می گویند آنها در نمـاز خـود صـف مـی کشـند      
همانطورکه براي جنگ صف می بندند، دلهاي ایشان کتابهایشان اسـت،  
روز قیامت همگی با چهره درخشان برانگیخته می شوند، نام آن پیـامبر  

 گر خدایند و در حال سختی و راحتی خـدا را  است امت او ستایش احمد
می ستایند، زادگاه او مکه و محل هجرتش مدینه است، آنها با هر دشمنی 

اند در حالی که نیـزه همـراه دارنـد،     که برخورد کنند فرشتگان با ایشان
هـایش، ایشـان    خداوند به آنها چنان مهر دارد که پرنده نسبت به جوجه

وارد بهشت می شوند، یک سوم ایشان بدون حسـاب وارد بهشـت مـی    
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آمرزدشان و یک سوم  ک سوم آنها که گناهانی دارند خداوند میشوند، ی
سـوزند و سـپس بـه     آنها داراي گناهان بزرگ باشند در آتش جهنم می

  .روند از دوزخ به بهشت می) ص(رحمت خدا و به شفاعت پیغمبر
صفت او در تورات بنی اسرائیل که تبدیل و تغییر نیافته است چنین است 

ن اسماعیل بن ابراهیم و آخرین پیامبران است، او و از فرزندا احمدنامش 
پیامبر عربی است که همانند دین حنیف ابراهیم را می آورد، لنـگ بـر   

شوید در چشم او سرخی است و میان  کمر می بندد و اطراف خود را می
می پوشد و  1اش مهر نبوت، نه کوتاه قامت است و نه بلند، قطیفه دو شانه

و سوار خر می شود و در بازارها راه مـی رود و  بر روي استر می جنگد 
شمشیرش بر دوش اوست، با هر کس برخورد کند برایش مهم نیسـت،  
همراه او نماز و ذکري است زادگاه و محل رشد آغـاز پیـامبري او در   

الخهاي مشـتمل بـر    مکه است و محل هجرت او مدینه است میان سنگ
نویسد و نه کتاب می خواند  خار و درختان خرما، و آموزش ندیده نه می

گر خداوند است در راحتی و سـختی او را مـی سـتاید     و سخت ستایش
چیرگی او بر شام مسلم است از میان فرشتگان جبرئیل دوسـت و یـاور   
اوست، از قوم خود آزاري شدید می بیند ولی بعد بر آنها چیره میشود و 

ماه راه می ترسد  دشمن از آن پیامبر از فاصله یک کند میایشان را درو 
شخصاً در جنگ شرکت می کند تا به آنجا که مجروح می شـود، هـیچ   

  .پاسبان و پاسداري همراه او نیست که خدا نگهداریش می کند

                                                        
  .اندازند ي بزرگ که روي دوش می ي پرزدار و حوله جامه یا پارچه - 1



  بعثت رسول خدا                                                                           ي احمد مرْسل سیره

  71 صفحه

عنْ ابن عباس رضی آمده است که صحیح البخاري در حدیث شریف در 
ربعینَ سنَه، فَمکَثَ بِمکَّه و هو ابنُ اَ اُنْزِلَ علَی رسولِ اهللاِ: اهللا عنهما قَالَ

ا عشْـرَ      کـثَ بِهـالمدینـه، فَم لیرَ ااجفَه ،رَ بِالهجرَهاُم ثُم ،نَهس شْرَهثَالَثَ ع
ینَ، ثُمنس فِّیتُو   

هنگام نزول وحی، : عباس رضی اهللا عنهما روایت است که گفتاز ابن «
زده سال در مکّه مامور به هجرت چهل ساله بودند، بعد از سی پیغمبرخدا

  .به سوي مدینه گردیدند، و ده سال در آنجا زیسته و سپس وفات نمودند
  :آمده استسوره احزاب  40و در آیه شریفه

  
  

پدر هیچیک از مردان شما نیست بلکه پیغمبر خدا و خـاتم  ) ص(محمد 
  .پیغمبران است و خدا بر همه چیز داناست

 بیست و سه سال به تدریج بر آن حضرتو سپس قرآن مجید در طول 
  .نازل شد

  
  .براستی ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم
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  نخستین ایمان آورندگان به رسول خدا
ابـوبکر  اولین کسی که از مردان مسلمان شد و در اسالم سبقت گرفـت  

علی ابـن ابـی طالـب    گویند از نوجوانان  میخدیجه بود و از زنان صدیق 
بعـد از  ) رض(زید بن حارثه ین اسالم را پذیرفت و از بردگان بود که د

، زبیر بن العوام، عبدالرحمان عـوف، سـعد بـن ابـی     عثمان بن عفانآن 
وقّاص، طلحه بن عبداهللا صهیب الرّومی، عمار بن یاسر، امه سمیه، عبداهللا 
 بن مسعود، ابوذر الغفّاري، سعید بن زید، ابوسلمه، عثمان بن مظنون، خالد

از میان ... بن سعید، عمرو بن سعید، عبداهللا بن االرقم، قُدامه بن مظنون و 
فاطمه بنت الخطاب زوجه ابن سالمه، اسمأ بنت ابی بکر الصدیق،  -بانوان

  ...عایشه بنت ابی بکر الصدیق در وقت کودکی مسلمان شد و 
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  رضی اهللا عنه اسالم آوردن حضرت حمزه
لعنـه  بوجهل و  رضی اهللا عنهحضرت حمزه شأن گویند این آیت در  می

  :اهللا نازل شده است
                                                                                   1  

مسلمانانیکه به یقین می دانند، آنچه از پروردگارت به تو نازل شده آیا «
، براستی ]باشدچگونه یکسان [یعنی قرآن حق است، با آنکه کور است، 

  .»گیرند صاحبان خرد، اندرز می
و بوجهـل  ) رض(حضرت حمـزه  شأن همانطوریکه گفتیم این آیت در 

نازل شده است، و حمزه مردي قوي و نیرومند و با هیبـت بـود و قـوم    
ترسیدند و  کردند و از حشمت و هیبت او می قریش او را بسیار احترام می

و پیوسته رعایت  کرد ایت میحم در زمان جاهلیت از حضرت رسول 
کرد حضـرت   داشت و از ترس وي کسی جرأت نمی حال او را نگه می

به صحراء به دنبال آهویی رفت ) رض(روزي حمزه . را برنجاند رسول
. کـرد  و بوجهل فرصت را غنیمت شمرد و شروع به آزار رسول اهللا 

ـ  مـی  حمزه چون به مکّه آمد و دلش به دیدار حضرت رسول  د در تپی
این اندیشه بود که کنیزك وي پیش آمد و گفت یا سیدي خبر نـداري  

را برنجانید و زخمی کرد  چه کرد محمد  که بوجهل لعین با محمد
. و ناسزا گفت حمزه همچنان خشم آلود برگشت و به خانه خدیجه آمـد 

چون وي را بدان حالت دید دانست که وي به میـل خـود    رسول خدا
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انـد و از جـام هـدایت بـه او      اند و به او خبر داده را آورده نیامد بلکه او
  .اند نوشاندهشربتی 

من از این که بوجهل مـرا رنجانیـد ناراحـت و    : گفت حضرت رسول
نگران نیستم و خوشحالی من هم به خاطر این نیست، خوشحالی مـن بـه   

، شادي تو در چیست؟ گفت یا محمد : حمزه گفت. چیز دیگري است
حمـزه  . ال اله االّ اهللا محمد رسول اهللادر آن بود که تو بگویی  شادي من
هاي مسـلمانان بـا اسـالم     دل. ي شهادت بگفت و مسلمان شد فوراً کلمه

. ایشان آیت فوق فرستادشأن رب العالمین در . آوردن حمزه قوي گشت
  :گوید می

سـول  داند آنچه به تو از نامه و پیغام دادند رسـالت ر  آیا به کسی که می
بن عبـدالمطّلب  ) رض(و قرآن راست و درست است یعنی حمزه  اهللا

یعنـی  . کنـد  مانند کسی است که کوردل است و انکار حق و قرآن می
  بوجهل لعنه اهللا یکی و برابر است؟

بدرستیکه صاحبان خرد و دانش از نزول قرآن و آیات و احکام و حدود 
  .1گیرند و شرائط آن بهره می
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  ضرت عمر رضی اهللا عنهاسالم آوردن ح
  :آمده است) رض(این آیه در شأن حضرت عمر 

  »1یا اَیها النَّبی حسبک اهللاُ و منِ اتَّبعک منَ الْمؤمنین«
  .»اند بسنده است ات کرده تو را و مؤمنانی که پیروي! اي پیغمبر خدا«

مؤمنین و عمـر  اند از  خداي تعالی براي تو و براي آنان که متابع تو شده
گویند این آیت در زمان قبـل از شـروع    خطاب بسنده و کافی است می

ابـن  براي تقویت روحیه پیغمبر و صحابه نازل شـده اسـت و    جنگ بدر
سی و نه نفر مسلمان شده عمر خطاب تا زمان اسالم آوردن : گفتعباس 

د مسلمان شعمر خطاب داشتند تا اینکه  بودند و مسلمانیت خود پنهان می
و تعداد مسلمانان به چهل نفر رسید و با اسالم آوردن عمر در مکّه اسالم 

  .آشکار شد
ــکار  ــالم را آش ــرد اس ــر ک   عم

  
  بیاراست گیتـی چـو بـاغ بهـار      

  
  رب العزه در شأن وي این آیت فرستاد

دار سـفارت   ي جاهلی عهده از بزرگان قریش بود و در دورهعمر خطاب 
ـ   ی درمیبود یعنی هر گاه میان قریش جنگ م از آنکـه میـان   گرفـت اع

را به عنوان سفیر رضی اهللا عنه  طوایف دیگر بود عمرطوایف خودشان یا 
ها در فضل و نسب فخـر   خواست با آن داشتند و اگر کسی می گسیل می

فرستادند که پاسخگوي باشد و همگی به او خشنود  فروشی کند او را می
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ر مورد او بـه هنگـامی   د بودند با مستجاب شدن دعاي حضرت پیغمبر
که گفته بود خدایا، اسالم را با مسلمان شدن عمر بن خطاب یا ابوجهـل  

  .بن هشام نیرومند گردان و این دعا در مورد عمر مستجاب شد
مقرر و مقدر این است که این دین، بر جهان حاکم باشد، تا زمان بـاقی  

رگـز نـابود   مانـد و ه  است دین او مظفر و منصور، پاینده و پوینده مـی 
شوند سـپس بـه چهـل     بر دنیا مسلّط می  همین سی و نه نفر،. نخواهد شد

ي  یابد سرانجام سرنشینان ایـن کـره   افزایش می... هزار، چهارصدهزار و 
شمشیر تو قدرت بـه هالکـت    ! یقین داشته باش! اي عمر. خاکی آنانند

ایـن   در حقّ تو مستجاب شد، دعاي رسول خدا. رساندن آنان را ندارد
دستی را که   !سعادت نصیب تو گردید، بیا شمشیرت را در غالف بگذار

اي پـایین آر، بیـا از شـرك،     بلند کـرده ) خواهرش(به منظور زدن زنی
جهالت، ظلم و سنگدلی و بی رحمی خود، جسم و روحت را پاك کـن،  

ي نـور در حرکـت    تو به سوي سرچشمه! غسل کن و از ناپاکی دورشو
در ذیحجه سال ششم بعثت، در بیست و شش سالگی او  اسالم عمر. هستی

اریم زتوانستیم کنار کعبه نماز بگ گوید، ما نمی بن مسعود میعبـداهللا  . بود
و کنـار کعبـه نمـاز     کرد و چون عمر مسلمان شد با قریش زد و خورد

گفته است اسالم عمر مایه  خواندیم و هم می خواند و ما هم با او نماز می
و مایه نصرت و امارت و فرماندهی او رحمت بود آن گشایش، هجرت ا

: او را کنار گرفت و گفـت  مصـطفی  روز که عمر اسالم را پذیرفت 
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همین که او را رهـا کـرد بالفاصـله    الحمد للّه الذّي هداك الی االسالم 
  :گفت

  »محمداً رسول اهللا اَشْهد أن ال اله االّ اهللا و أشهد اَنَّ«
رازي است که در این کلمـه آسـمانی نهفتـه    و   ن چه سرّای! سبحان اهللا

سـازد؟   می لاین چه اکسیري است که خاك را فوراً به طال مبد! است؟
عمر خشن، سنگدل که به صورت آلت دسـت قـریش درآمـده بـود و     
قریش به میل خود او را در ظلم، شرك و کمک به باطل و تضعیف حق 

آید، ولی پس  از منزل بیرون می رگرفت، به منظور قتل پیامب به کار می
به حالت، عمرفاروق، ) شهادتین(از اعتراف و اعالم به این کلمه آسمانی

عمر عادل، عمررئوف، عمر مهربان، عمر قهرمان بزرگ و جاویدان، عمر 
کند، عمر امیرالمؤمنین مبـدل   اي که چهار مملکت عظیم را اداره می نابغه
گرفت و او را پیش یاران برد  دست وي پس حضرت رسول. گردد می

حمـزه  بشارت پذیرید که عمر به اسـالم درآمـد   ! و گفت اي یاران من
برخاست و او را کنار گرفت و یاران هم شاد گشتند و خوشحالی نمودند 
عمر گفت یا رسول اهللا چرا اسالم را پنهان داریم و چرا این پرچم اسالم 

گرفت و او را بیرون  فیمصطکنیم و دامن عصمت  را آشکارا بلند نمی
بودند از صدیقیان همه بیرون آمدنـد   مصـطفی  آورد و آن قوم که با 

تعداد مسلمانان با عمر چهل نفر شده بـود و بـه همـراه حمـزه تـا بـه       
آمدند و کافران منتظر بودند که عمر هـم اکنـون سـر     میمسـجدالحرام  

ـ    می محمد ب در آورد عمر چون کافران را دید تکبیر گفـت کـه رع
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هاي کافران افتاد و با دیدن عمر که اسالم آورده است دل از دوست  دل
در رأس آن قرار داشتند و بـه   پیامبر عموي» حمزه«. 1خویش بریدند

 ندخواست می. ندسوي کعبه در حرکت بودند، اسالم را اعالن و اعالم نمود
و  مسلمانان، اولین نماز جماعت را در کعبـه بـه امامـت امـام پیـامبران     

هاي قریش از کینه و بغض بترکـد و در   تا دل. سیدالمرسلین اقامه نمایند
قریش درصدد حیله و آزار مسلمانان  ،اثر خشم بمیرند و بعد از اسالم عمر

  .پرداخت این است که آیه جهاد نازل شد و پیامبر

                                                        
  ، صاحب همین اثر3تفسیر گلشاهی ج - 1
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  مردم را به اسالم رسول خدا دعوت 
 وند متعال به پیغمبردیري نگذشت که خدا پس از بعثت رسول خدا 

  »و اَنْذر عشیرَتَک االَقْرَبِینَ«: فرمود
اقربا و نزدیکان خـود را از عـذاب الهـی بترسـان یعنـی      !  اي پیغمبر

آن حضرت به مـدت سـه   . نزدیکان خود را به توحید و اسالم فرا خوان
  .سال بطور خصوصی مردم را به اسالم دعوت کرد

ایـن  . ي دعوت آشکار صادر شـد  متعال در بارهتا این که فرمان خداوند 
  :فرماید آیه می

ن          «  نّـی مـقَـالَ ا حاً وال لَ صـ مـع لـی اهللا وعـا انْ د مـالً منُ قَـوسنْ اَحم و
  »1المسلمین

و کیست نیکو گفتارتر از آنکه به خداي تعالی خواند و عمل صالح کند «
ابوبکر احمد بـن  . است مبرمنظور شخص پیا» و گوید من از مسلمانانم

دسـتور داد کـه    گوید، چون خداي تعالی به پیامبرش حسین بیهقی می
ها را به اسالم دعوت کند در نظـر آن   نزول وحی را به مردم اعالم و آن

  .حضرت کاري بزرگ بود و این گفتار الهی نازل شد
لَم تَفْعلْ فَما بلَغْت رسالته  یا اَیها الرَّسولُ بلّغْ ما اَنزل الیک من ربک و انْ

  »2واهللاُ یعصمک منَ النّاس

                                                        
 سوره فصلت 33 آیه - 1
  سوره مائده 67آیه - 2
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اي رسول خدا، آنچه که از پروردگارت بر تو نازل شده است تبلیغ کن «
اي و خـداي تـو را از مـردم     و اگر تبلیغ نکنی رسالت او را تبلیغ نکرده

  .»کند حفظ می
حراسـت و   خـدا  گوید، تا پیش از نزول این آیه از رسـول  عایشه می

سر خـود را از   کردند و چون این آیه نازل شد رسول خدا نگهبانی می
اي مردم متفرق شوید که خداي تعالی خـود  : خیمه بیرون آورد و فرمود

فرماید، منظور این است که نخواهند توانست او را بکشند و  مرا حفظ می
  .بلیغ فرموددر این هنگام علنی و آشکار و بطور عمومی رسالت خود را ت

و پیروان او اسالم را آشکار ساختند  گوید، چون رسول خدا واقدي می
و موضوع در مکّه علنی شد و شروع به دعوت کردند و حضرت ابوبکر 

کردند و حضرت عمر و حمزه  و سعیدبن زید و عثمان مخفیانه دعوت می
  .دخواندن و ابوعبیده جراح آشکارا و علنی مردم را به اسالم فرا می
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  دشمنی ورزیدند گروهی که با رسول خدا 
زمانی که دعوت به صورت اخص و اعم در بین قریش آشـکار گردیـد   
گروهی از قریش خشمگین شدند و حسد و بغض ایشان نسبت به رسول 

آشکار شد و برخی از ایشان آشکارا نسبت به آن حضرت ستیزه  خدا 
کردند و شخصاً از حمله  کردند و گروهی دیگر پنهانی کارشکنی می می

سـوره   34چنانکه آیه شـریفه  . ورزیدند امتناع می نسبت به رسول خدا
  . سبا بیانگر این واقعه است

  
اي و روستایی بیم رسانی نفرستادیم مگر آنکه ثروتمندان  هیچ دهکدهبه 

و بزرگان عیاش آن سرزمین به رسوالن گفتند ما به رسالت شما کافریم 
  .داریمو ایمانی به آن ن

از اینکه مشرکان رسالت ترا قبول ندارند غمگین مبـاش و   !اي پیغمبر
اي باشد  در گذشته نیز ما در هیچ دهی و شهري پیغمبري را که بیم کننده

نفرستادیم که آنان را به دین و به کارهاي معروف و ایمان دعوت کرده 
کبران و از عذاب آتش دوزخ بر حذر داشته مگر اینکه توانگران و مسـت 

آن قوم از روي گردنشکی گفتند قطعاً ما به آنچه شـما بـدان فرسـتاده    
ي کریمـه از   آیهسبب نزول ابن ابی و ابن منذر در بیان . اید کافریم شده

: اند کـه گفـت   که در انوار القرآن آمده، روایت کرده) رض(ابی رزین
و  ها به شام رفت دو مرد تاجر با هم شریک مال بودند پس یکی از آن«

مبعوث شدند تاجري که  دیگري در مکه باقی ماند و چون رسول خدا
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چگونـه اسـت؟    محمـد کار دعوت : در شام بود به رفیقش نوشت که
اینگونـه اسـت کـه کسـی از      محمدکار : رفیقش در پاسخش نوشت

که  -آن مرد. از وي پیروي نکرده است -جز فرومایه و مسکین -قریش
تجارتش را فرو گذاشت و نزد رفیقش  -واندخ اهل سواد بود و کتاب می
پس چون نزد . راهنمایی کن محمدمرا نزد : به مکه آمد و به او گفت

کنـی؟   به سوي چه چیزي دعوت می: آمد از ایشان پرسید رسول خدا
و اصـول دعـوت   ... ِ[به سـوي ایـن و آن و   : فرمودند) ص(رسول خدا

ي خـدا   م که فرسـتاده ده گواهی می: گفت] خویش را به وي بیان کرد
ي خـدا   از کجا دانستی که مـن فرسـتاد  : فرمودند  آن حضرت. هستی

قطعاً هیچ پیامبري به رسالت مبعوث نشده است، جز ایـن  : هستم؟ گفت
آن گاه این آیه نازل . اند که مردم فرومایه و مسکین از وي پیروي کرده

به وي پیغـام   سپس رسول خدا...) و ما ارسلنا فی قریه من نذیر . (شد
. اي براي تصدیق سخنت نازل کرد آیهجلّ و جالله  خداوند  :فرستادند که

جـادوگر دروغگـویی اسـت    ) محمد(و ناگرویدگان گفتند این شخص 
دهد همه سحر و جادو است و  آنچه که از کارهاي خارق العاده انجام می

  .فریبد گوید وبا سحر خود ما را می با دعوي خود به ما دروغ می
  :کاشفی گفت

چه تیره رایی که انوار لمعات وحی را از تاریکی سحر امتیاز نکند و چه (
  .)بصیرتی که آثار شعاع صدق را از ظلمات کذب باز نشناسد  بی

  گشته طـالع آفتـابی اینچنـین عـالم فـروز     
  از شعاع روز روشـن روي گیتـی مسـتنیر   

  ي خفاش را یک ذره از وي نور نـه  دیده  
  ي وي دور نـه  ز دیـده تیرگی شب هنوز ا
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  .چگونه خدایان را یک خدا قرار داده؟ که این چیزي سخت عجیب است

به جاي این همه خدایان متعدد به خداي واحـدي معتقـد   ) پیغمبر(یا او آ
  است؟
پرچم توحید را در مکه بـر    آن هنگامیکه پیغمبر اسالم: اند که آورده

بت  360ها بالغ بر  آن افراشت و بر ضد بتهاي کوچک و بزرگ که عدد
شد قیام کرد و کافران در مقابل دعوت توحید پیغمبر به یکدیگر نگاه  می
آیا او به جاي این «. گفتند بیائید چیزهاي ناشنیده بشنوید کردند و می می

نزول این آیت آمده است سبب شأن همه خدایان یک خدا قرار داده؟ در 
عنهما اشراف قریش چون ولید و بعد از اسالم حمزه و عمر رضی اهللا : که

ابوسفیان و ابوجهل و عتبه و شیبه و امیه از روي اضطراب نزد ابوطالـب  
ایـم تـا    آمده و به او گفتند اي عبد مناف تو بزرگتر و مهتر مایی، آمده

ي خود حکم فرمایی که یک یک از نادانـان قـوم را    میان ما و برادرزاده
. دهـد  خود را بدیشان جلـوه مـی  و آیین مجدد  1فریبد و دین محدث می

سنگ تفرقه در مجمع ما افکنده است و نزدیک به آن رسیده که دسـت  
صـلی اهللا   آید، ابوطالب آن حضـرت   عاجز 3این نائره 2تدارك از اطفاي

و گفتنـد آنکـه     قوم تو آمده!  محمدطلبید و گفت اي را علیه و سلم 

                                                        
  چیزي که تازه پیدا شده، دین نو  :محدث - 1
  خاموش کردن، فرونشاندن آتش - 2
  شعله آتش - 3
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برداري تـا مـا نیـز     دست از نقض دین ما برداري و از خدایان ما دست
فرمود که مـن هـم از شـما       رض تو و متابعان تو نشویم حضرتمتع
طلبم که به یک کلمه با من متفق شوید تا آن ممالک غرب شـما را   می

مسخر شود و اکابر عجم کمر فرمان برداري شما بـر بندنـد گفتنـد آن    
محمـد   ال الـه اال اهللا « کلمه کدامست سید عالم علیه السالم فرمود کـه  

  .به یکبار اشراف قریش از آن حضرت اعراض نمودند» رسول اهللا
آن گروه سنگدالن و غافالن در گمراهی آشـکارند و گمراهـی ایشـان    

آري دلهایی کـه در برابـر حـق و    . براي همه کس آشکار محض است
شوند و نور معرفـت و   هدایت خدا انعطافی ندارند و تسلیم و نرم دل نمی

کند سنگ دل و سخت است واي بر سنگ دالن  نمی هدایت در آن نفوذ
که در گمراهی آشکارند بدانکه این قسوه دل از بسیاري معصیت خیـزد  

 عایشه صدیقه رضی اهللا عنها گوید اول بدعتی که بعد از رسول خـدا  
گوید هرگز  زنون مصري رحمه اهللا می. در میان خلق پدید آمد سیري بود

هیچ وقت گرسـنه  : گفت) رح(دم شبلی سیر نخوردم که نه معصیتی کر
  .ننشستم که در دل خود حکمتی و عبرتی تازه یافتم

گذارد چنانچـه از   رسول خدا سپس کار و حال گمراهان را به خدا وا می
  .آید می برسوره ابراهیم  36مفهوم و تفسیر آیه 

این شهر را ! و یاد کن آن زمانیکه ابراهیم در مناجات گفت پروردگارا 
  .دار امن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگه )مکه(
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انـد   بسیاري از مردم را گمراه کرده] پرستان بتان و بت! این! [پروردگارا
پس هر که پیروي من کند از من است و هر که عصیان و شـرك آرد  

  .اختیارش با تو است که تو آمرزگار و رحیمی
این بتان بسیاري را گمراه کردند، ! پروردگارا : فرمود حضرت رسول

شود و آواز  اندکه اضالل بتهاست که شیطان در دهنهاي آن بتان می گفته
حجربن ابی حجـر  اند که  شوند، آورده دهد و کافران به آن گمراه می می

در میان جمعی نشسته بود و بت خود را در کنار بوجهـل  : گفتالتمیمی 
محمد را هجو کن یعنی او را ناسزا اً یا سیدي اهج محمد. خود نهاده گفت

را هجو کرد و ناسزا گفت آنطوریکـه از دهـن وي    محمدبت،  ،بگو
اي  در مسجد نشسته بود فرشته لشنیدند، حضرت رسو آمد و می آواز می

جواب داد تو چه  رسول خدا! آواز کرد که السالم علیک یا رسول اهللا
ین کار شیطانی است که بر ام ا هاتف جواب داد من فرشته. کسی هستی

فردا به بوجهل و به آن بت   یا رسول اهللا. دهنهاي بتان سخن گفته شد
روز دیگر به  گذر کن تا آن شنوي که چشمت روشن باشد رسول خدا

بوجهل برگذشت و بوجهل همچنان بـت در پـیش خـود نهـاده و او را     
هن بـت آن  این بار از دیا سیدي اهج محمداً، گفت  کرد و می سجود می

تمام شد، بوجهل آن  تا آخر که مدح رسول اهللا... انی عبداهللا : شنیدند
  :دفرمو بت را بر زمین زد و بشکست سپس رسول خدا
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خوانم پس هر کسی از ایشان از  پروردگارا من مردم را به توحید فرا می

  .من پیروي کند، او از من است
  

مانی کند پس بدرسـتیکه تـو   و هر که از فرمان من سرپیچی کند و نافر
با توفیق توبه ایشان را بیامرزي و بر ایشان رحم . آمرزنده و رحیم هستی

  .نی و سرانجام ابوجهل در روز جنگ بدر کشته شدک
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  به حبشه در دو نوبتمسلمانان هجرت 
شد از طرفی فشار دشـمن   ي اسالم روز به روز بیشتر می زمانی که سیطره

رفت تا این که از هیچ نوع شکنجه و ستیزه  ی میکفّار روز به روز افزون
زمانی که رسول دید که مسلمانان از . داشتند نسبت به مسلمانان دریغ نمی

در روي زمین پراکنده شوید صـحابه  : دست کفّار به تنگ آمده فرمودند
بلی، به حبشـه  : به جاي دیگر زمین برویم؟ فرمودند! گفتند یا رسول اهللا

جا پادشاهی عادل و دادگـر و مردمـان در آنجـا از    مهاجرت کنید در آن
اي از مسلمانان مـرد و زن کـه تعدادشـان     عده. اند دست ظالمان در امان

در ماه رجـب بـراي بدسـت    پنجم بعثـت  نفر بودند در سال  20کمتر از 
آوردن یک محیط آرام و رهایی از دست کفّار به حبشه مهاجرت کردند 

دند و در جده سوار کشتی شده به حبشه و مکّه را به قصد حبشه ترك کر
رفتند و در حبشه به مدت سه ماه در آرامش خاطر زندگی کردند ناگهان 
مطلع شدند که اهالی مکّه همه مسلمان شدند لذا به مکّه برگشتند اما این 
خبر دروغی بیش نبوده و در حالت پریشانی و بطور پنهـانی وارد مکّـه   

اجر به مکّه وارد شدند کفّار قریش به ایذاي زمانی که مسلمانان مه. شدند
خود بیش از پیش افزودند تا جایی که حضرت رسول جدداً دسـتور بـه   

این بار حدود یکصد نفر از مردان و . را صادر کردندهجرت دوم حبشـه  
پس از مهاجرت مسلمانان به حبشـه  . زنان مکّه به حبشه مهاجرت کردند

تا نمایندگانی به حبشـه بفرسـتند و    اي تشکیل دادند مشرکین مکّه جلسه
را با هـدایا  » عبداهللا بن ربیعه«و » عمرو بن عاص «براي انجام این کار 
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ایشان برگشت مجدداً مسلمانان را به مکّـه  . به پادشاه حبشه اعزام کردند
اما پادشاه حبشه از تسلیم مسـلمانان سـرباز زد و سـپس    . خواستار شدند

  .خود خواست مسلمانان مهاجر را به حضور
ي تعظیمی پادشاه که عـرف   مسلمانان به حضور پادشاه آمدند و از سجده

پادشـاه حبشـه،   . بود خودداري کردند و طبق آئین اسالم اکتفا نمودنـد 
ي آن از دین  از مسلمانان پرسید این چه دینی است که به واسطه نجاشی

در اید و به دین من و بـه دیـن هـیچ یـک از مـردم       پدر خود برگشته
  :به او پاسخ داد و گفتجعفر بن ابی طالب اید؟ از مسلمانان  نیامده

خوردیم  پرستیدیم و مردار می اي پادشاه، ما مردمی نادان بودیم که بت می
بریدیم، نسبت به  کردیم، پیوند خویشاوندي را می و کارهاي ناشایست می

این حـال   برد، در همسایگان بدرفتار بودیم قوي ما عاجزان را از بین می
بودیم که خداوند براي ما پیامبري از خود ما برگزید که نژاد و مقـام و  

شناسیم او ما را بـه خـداي    راستی و عزّت و امانت و پاکدامنی او را می
ها را کنار بگذاریم  یگانه دعوت فرمود که خداي یگانه را بپرستیم و بت
آیا : نجاشی گفت. دجعفر بن ابی طالب بقیه از احکام اسالم را نیز بر شمر

دانـی و حفـظ    از آیاتی که او از جانب خداوند آورده است چیزي مـی 
ي مریم را از اول  برایم بخوان، و جعفر سوره: هستی؟ گفت آري، گفت

براي او خواند، گوید نجاشی چنان گریست که ریشـش خـیس شـد و    
ي  گفت به خدا سوگند این کالم و کالم عیسی بن مریم از یک چشـمه 

سرچشمه گرفته است، بروید که به خدا سوگند هرگز شما را به آن  نور



 هجرت مسلمانان به حبشه در دو نوبت                                                    ي احمد مرْسل سیره

  89 صفحه

 کننـد    دو نفر تسلیم نخواهم کرد و دستور داد هدایاي این دو نفـر را رد
که مرا به آن نیازي نیست و به خدا سوگند خداوند وقتی پادشاهی مرا به 

  .من برگرداند از من رشوه نگرفت که من در پادشاهی خود رشوه بگیرم
و مسلمانان خواستند به مدینـه منـوره   ) رض(گامی که حضرت جعفر هن

ها را تامین کرد و هدایایی نیز  ي مخارج سفر آن همه» نجاشی«. برگردند
ي  از نحـوه  وقتی که به مدینه منوره رسیدند به رسول خدا. به آنان داد

دانـم   ي بر حـقّ مـی   و این که من او را فرستاده دهیدبرخورد من اطالع 
  .واهی دهید و از او بخواهید تا در حقّ من دعاء کند واستغفار نمایدگ

از برخورد حسـنه و پیـام نجاشـی خبـر داد آن     ) رض(زمانی که جعفر 
حضرت فوراً از جا برخاست و وضو ساخت و سه مرتبه برایش چنین دعا 

ي  خدایا نجاشـی را مغفـرت فرمـا و همـه    » اللهم اغفر للنّجاشـی «. کرد
ي نجاشـی   جعفر به فرستاده. آمین گفتند دعاي رسول خدامسلمانان به 

شنیدي برایش  فرمود وقتی که به پیش پادشاه رسیدي از آنچه از پیامبر
  .بازگو کن
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   وفات خدیجه رضی اهللا عنها همسر گرامی رسول خدا 
  :گوید ي نبوي می شیخ شرف الدین دمیاطی در کتاب مختصره سیره

ال قبل از هجـرت بعـد از وفـات ابوطالـب     خدیجه رضی اهللا عنها سه س
خدیجه پانزده سال قبل از بعثت و نه سال و هشـت مـاه   . درگذشته است

زنـدگی کـرده و    با پیامبر خـدا   بدون هیچ گونه اختالفی بعد از آن
نخستین بانویی است که اسالم آورده است و شاید هـم نخسـتین کسـی    

  .باشد اعم از مرد و زن که مسلمان شده است
وزیر راستین بوده است، روایت است کـه آدم علیـه    و براي پیامبر ا

السالم گفته است من در روز قیامت سرور آدمیان خواهم بـود بـه جـز    
مردي از فرزندانم که به دو جهت بـر مـن برتـري دارد، یکـی اینکـه      

ي گرفتاري بود،  همسرش یار و یاور اوست و حال آنکه همسر من مایه
او را یاري داد و شیطان تسلیم او گردید و حال آنکه  دیگر اینکه خداوند

  . 1شیطان بر من سرکشی کرد
به من دستور داده شده که به «: روایت است که فرمود از رسول خدا 

اي از مروارید خواهد بود کـه   خدیجه مژده دهم که او را در بهشت خانه
  .»در آن نه اندوه است و نه نگرانی

ن شد و هنگام مـرگ او هنـوز نمـاز میـت     خدیجه در منطقه حجون دف
  .واجب نشده بود
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  به طائف سفر رسول خدا 
دیري نگذشت که ابوطالب چشم  1بعد از بیرون آمدن از شعب ابی طالب

را تنها گذاشت و حضرت خدیجه   از این جهان بربست و رسول خدا
 ا نیز جهان را بدرود گفته بود و فقدان این دو بر اندوه و غم رسول خد

و مشرکان آزارهایی را شروع کردند کـه در زنـدگی عمـویش    . افزود
  .جرأت انجام آن را نداشتند

آمـد و   چون این خبر به ابولهب رسید پیش پیـامبر : محمد سعد گوید
طالـب انجـام     هر کاري را که در زمان حیـات ابـی   اي محمد: گفت

توانـد بـه تـو     نمیام کسی  دادي انجام بده، سوگند به الت تا من زنده می
را دشنام داد ابولهـب جلـو آمـد و     الغیطله پیامبر دست یابد، گوید ابن

گریخت بانک برداشت که اي  پاسخ دشنام او را داد و او در حالی که می
ابولهب از دین برگشته است، قـریش آمدنـد و مقابـل ابولهـب     ! قریش

ولی به کسـی  ام  گشتهنایستادند، ابولهب گفت من از دین عبدالمطّلب بر
گفتند که حقّ خویشـاوندي را  . دشنام دهد  ام دهم به برادرزاده اجازه نمی
ولی بعداً ابولهب پس از دریافت پاسخ در برابر سـوالی  . کنی رعایت می

که کرده بودند آیا عبدالمطّلب در آتش است؟ رسول خدا فرمودند بلی، 
ردند و او گیري ک در نتیجه او و دیگر قریش نسبت به آن حضرت سخت

ها قرار دادند و هر لحظه جـان او را تهدیـد    ترین شکنجه را تحت سخت
از تبلیغ خـود دسـت    بر خالف اختناق محیط مکّه، پیغمبر .کردند می
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با زید بن حارثـه عـازم   سال دهم بعثت نکشید و سرانجام در آخر شوال 
ولـی  . و ده روز آنجا توقف کرد و پیش اشراف طائف رفت. شدطائف 

چکس پاسخ مثبتی به او ندادند و بر جوانان خود ترسیدند کـه شـیفته   هی
سخنان او شوند این بود که به آن حضرت گفتند از سرزمین و شهر مـا  
بیرون برو و به جاي دیگري پناه ببر و فرومایگان و سـفلگان را بـر او   
شوراندند و آنان شروع به پرتاب سنگ کردند آن چنانکـه از دو پـاي   

خون جاري شد، زید بن حارثه خود را سـپر آن حضـرت    رسول خدا 
از طائف اندوهگین  داد و چند جاي سر او شکسته شد و پیامبر قرار می

ابـن اسـحاق   . به مکّه بازگشت چونکه هیچکس دعوتش را نپذیرفته بود
اندند، به بوستانی که از عتبه شور گوید، چون سفلکان را بر رسول خدا

اه برد و در سایه تاکی نشست، پسران ربیعه پیامبر یبه پسران ربیعه پنو ش
دیدند و چون رفتار مردم فرومایه را دیدند حس خویشاوندي آن دو  را می

بود فرا خواندنـد و  عداس تحریک شد و غالم مسیحی خود را که نامش 
گفتند دو خوشه انگور بردار و در این بشقاب بگذار و براي این مرد ببر 

  .دو بگو از آن بخور
آمد و ظرف انگور را مقابـل او   عداس چنان کرد و پیش رسول خدا 

و شروع به خوردن کرد، » بسـم اهللا  «فرمود  نهاد و گفت بخور، پیامبر
ها این حکم را  عداس نگاه کرد و گفت به خدا سوگند مردم این سرزمین

 عداس تو از کدام سرزمینی و دین تـو : به او فرمود گویند، پیامبر نمی
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، پیامبر فرمود از شهر 1چیست؟ گفت نصرانی هستم و از سرزمین نینوي
عداس گفت تو یونس را از کجـا   یونس بن متّی؟مرد صالح و نیکوکار 

شناسی؟ فرمود آن برادر من پیامبر خدا بود و من هم پیامبرم، عـداس   می
شروع به بوسیدن سر و دست و پاي پیامبر کرد، یکی از پسران ربیعه به 

غالم تو را تباه کرد، چونکه عداس پیش آن دو  گري گفت محمد دی
برگشت به او گفتند چه خبر شده بود که سر و دست و پاي این مرد را 
بوسیدي؟ گفت اي سروران من، هیچ کس بر روي زمین بهتـر از ایـن   
بنده خدا نیست، او خبري به من داد که کسـی غیـر از پیـامبران آن را    

اي عداس او تو را از دین خودت برنگرداند که دین تـو  داند، گفتند  نمی
  .از دین او بهتر است

  .ي ثقیف ناامید شد به مکّه برگشت چون از قبیله گوید، رسول خدا 
همراه زید بن حارثه وارد مکّه شد و چون به مسجد الحرام رسید  پیامبر

معطعم همچنان که سوار بر مرکب خود بود بانگ برداشت و گفـت اي  
ام هیچ کس از شما نباید بـه او بـد    را پناه داده گروه قریش من محمد

کنار حجراالسود رسید و آن را اسـتالم   بگوید و دشنام دهد، و پیامبر
ي خود رفت و مطعم و فرزندانش  کرد و دو رکعت نماز گزارد و به خانه

  .در تمام این مدت برگرد آن حضرت بودند براي محافظت رسول خدا
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   ج رسول خدا معرا
پس از سفر طـائف در سـال یـازدهم بعثـت،      واقعه معراج رسول خدا

سوره  1هیجده ماه قبل از هجرت اتّفاق افتاده است چنانکه در آیه شریفه 
  :اسراء آمده است

  
  

را شـبی از    ي خـدا مصـطفی   عیب است اینکه بنـده  منزه و پاك و بی
کت دادیم اطراف آن را تا الحرام به سوي مسجد اقصی برد آنکه بر مسجد

  .مایانیم بتحقیق او شنواي بیناستبه او از آیات خود بن
به بعد، صاحب همین اثر در  69صفحه 4جلد تفسیر گلشاهی اما آنچه در 

  :سوره اسري آمده چنین است 1ذیل آیه 
عروج به معنی صعود است یعنی باال رفتن و معراج آلـت صـعود یعنـی    

  .رت نردبانی نهادند که با آن بر آسمان بر آمدنردبان گویا براي آن حض
یکی آنکه مسجد حرام جمله شهر : اینجا دو قول از مفسران نقل شده است

خواهر علی بن ابی ام هانی آن شب در خانه  مکه است که رسول خدا
ي کعبـه اسـت و    طالب بود قول دیگر آنست که مسـجد حـرام خانـه   

المقدس اسـت و   صی، مسجد بیتو مسجداق -را از مسجد ببردند  لرسو
  . بنا نهاده استسلیمان بن داود اند مسجد اقصی را  گفته

آنگه دیوارهاي مسجد اقصی از رخام سپید و زرد و سبز و سـتونهاي آن  
پس . هاي جواهر بود و دیوار آن نگین از بلور و سقفهاي آن الواح جواهر
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شد بـر همـین    که بر بنی اسرائیل مستولیبخت نصر این مسجد تا زمان 
صفت بود بخت نصر از ایشان خلقی را کشت و مسجد را خراب کرد و 
آن زر و سیم و جواهرکه در مسجد بکار رفته بود همه را گرفـت و بـه   
زمین بابل انتقال داد و مسـجد همچنـان خـراب مانـد تـا بـه روزگـار        

که مسلمانان را فرمود تا بازسازي کردند چنانکه امروز دیده عمرخطـاب  
  .شود می

در اینجا اسراء از مسجد حرام تا مسجد اقصی و معراج از مسجد اقصی تا 
  .آسمان است

شـب شـنبه هفـدهم مـاه       ي رسول خدا موضوع اسراء و حرکت شبانه
 رمضان هیجده ماه قبل از هجرت بوده اسـت و در آن هنگـام پیـامبر   

  .پنجاه و یک سال و نه ماه عمر داشته است
کند،  از قول عایشه وام هانی و ابن عباس نقل میدر طبقات خود ابن سعد 

 شب هفدهم ربیع االول یک سال که حرکت شبانه و معراج رسول خدا
حضرت ازشعب ابو طالب بـه بیـت     آن و  قبل از هجرت بوده است و نیم

بار است که  چهـارمین این  .المقدس برده شده است و خداي داناتر است
  .شود شکافته می سینه رسول خدا

یونس از ابـن شـهاب    -و مشهور آنست که در بیست و هفتم رجب بود
فرموده است سقف خانه  می گفته است پیامبر کند که ابوذر می نقل می

ام را گشود و با آب زمزم شست و  من شکافته و جبرئیل ظاهر شد و سینه
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ام ریختند سپس  مشتی زرین انباشته از حکمت و ایمان آوردند و بر سینه
  .بر هم نهادند و دستم را گرفت و به آسمان بردآن را 

براي ما روایـت  مسلم بن حجاج با اسناد متصل از : اما حدیث ثابت بنانی
، ثابت بنـانی از حماد بن مسلم، از شیبان بن فروخ شده که او گفته است 

براق را : فرمود  روایت کرده است که پیامبر) رض(انس بن مالک از 
ر پاي سپیدي بود بزرگتر از خر و کوچکتر از پیش من آوردند که چها

ي هر گام او  فاصله(دید  نهاد که چشم می استر، و هرگام خود را آنجا می
المقدس  سوارش شدم و به بیت.) بیند ي مسافتی بود که چشم می به اندازه

اي بستم که پیامبران دیگـر بسـته بودنـد، و     رسیدم، افسارش را به حلقه
رکعت نماز گزاردم و بیرون آمدم، در این هنگام  داخل مسجد شدم و دو

جبرئیل براي من ظرفی شیر و ظرفی شراب آورد مـن شـیر را انتخـاب    
کردم و برداشتم جبرئیل گفت فطرت و سرشت را برگزیدي و سپس ما 
را به آسمان برد و تقاضاي گشودن در را کرد، گفته شد کیستی؟ گفت 

اسـت، گفتـه شـد     محمدت جبرئیلم، گفته شد همراه تو کیست؟ گف
اند، در براي ما گشوده شـد   پیامبر است؟ گفت آري به سراغ او فرستاده

ناگاه آدم علیه السالم را دیدم به من خوش آمد گفت و براي مـن دعـا   
  .کرد
به آسمان دنیا نظر کردم قومی را دیدم که لبها داشتند چـون لـب   : گفتا

آتشـین آن لبهـاي ایشـان     ي  شتر، یکی را بر ایشان گماشته تـا بـدهره  
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آمـد،   نهاد و از زیر بیرون می برید و سنگ آتشین در دهن ایشان می می
  اند؟ اي جبرئیل اینان کیان  گفتم

» انما یاکلون فی بطونهم نـاراً  « گفت ایشان که مال یتیمان بظلم خورند 
گرفتنـد و در   قومی دیگر را دیدم که از پوست و گوشـت ایشـان مـی   

  کلوا کما اکلتم: گفتند نهادند و می یدهنهاي ایشان م
اند؟ گفت ایشان که مردمان را غیبت کننـد   گفتم اي جبرئیل اینان کیان
قومی دیگر را دیدم به نزدیک ایشان . گویند واز پس پشت ایشان بد می

نیکو آراسته، بر آن مائده گوشت بریانی پـاکیزه  ) ي غذایی سفره(مائده 
ن مردارها افکنده و ایشان از آن مائده خوش بوي نهاده و گرد بر گرد آ

انـد؟   خوردند، گفتم اینان کی روي بگردانیده و در آن مردار افتاده و می
  .اند که حالل دارند و قصد حرام کنند گفت اینان

شکمهایشان از بزرگی . قومی دیگر را دیدم که با شکمهاي بزرگ بودند
که ایشان را بامـداد و  ها و آنگه در گذرگاه آل فرعون افتاده  چون خانه

شامگاه چون به دوزخ برند به اینان بگذرند و ایشان را به پاي فرو گیرند 
  .اند؟ گفت رباخواران و بکوبند، گفتم اینان کی

عروج دادند و همـان سـئوال و جـواب بـا     آسمان دوم و سپس ما را به 
و عیسـی بـن مـریم    جبرئیل شد تا در را گشودند و نا گاه دو پسر خالـه  

را دیدم آن دو به من خوش آمد گفتند و بـرایم دعـاي   یی بن زکریا یح
خیر کردند و مسافت آسمان اول تا دوم به یک قول پانصد ساله راه است 

بردند و همچنان پرسیدند و در را گشودند نا گاه آسمان سـوم  و ما را به 
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قرار گرفتم که تمام زیبائی به او داده شده بود بـه  ) ع(در مقابل یوسف 
آسمان چهارم آمد گفت و براي من دعاي خیر کرد و ما را به  ن خوشم

بردند و پس از آنکه همچنـان پرسـیدند و در را گشـودند نـا گـاه بـه       
بر خوردم که به من شاد باش گفت و برایم دعاي خیر کرد ) ع(ادریـس 

و همان پرسش و جواب انجام شـد و بـه   آسمان پنجم بردند و سپس به 
م به من خوش آمد گفت و دعاي خیر کرد و مـرا  هارون برخوردم او ه

بر خـوردم کـه بـه مـن     ) ع(باال بردند و آنجا به موسی آسمان ششم به 
  .خوش آمد گفت و براي من دعاي خیر کرد

سپس مرا به آسمان هفتم بردند و همان گفتگو انجام شد و چـون در را  
ه بود که در تکیه دادالمعمور  بیتبرخوردم که به ) ع( گشودند به ابراهیم

شوند فرشتگان از رسیدن ما شادي  هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می
دادنـد و بـه مـا سـالم  و درود      کردند و یکـدیگر را بشـارت مـی    می
که بـرگ درختـان آن   .بردندالمنتهـی   سدرهفرستادند، آن گاه مرا به  می

هاي آن چون سـبوي بـزرگ بـود و چـون      چون گوش فیل بود و میوه
خداوند بر آن تجلی کرد چنان زیبا شده بود که کـس را یـاراي    عنایت

  .وصف زیبایی آن نیست
آنجا کـه نهایـت علـوم خلـق و عـروج مالئکـه اسـت بـدین جهـت          

باالتر از آن هیچکس  اند جز حضرت پیغمبر ما نام کردهالمنتهی  سدره
  .نرفته است و آن حضرت بجائی رفت که به کنه آن نتوان رسید
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  :عدي در بوستان گفتس شیخ اجلّ
  برنشست از فلـک بـر گذشـت    شبی

ــد  ــت بران ــه قرب ــان گــرم در تی   چن
ــرام   ــت الح ــاالر بی ــت س ــدو گف   ب
ــافتی    ــم ی ــتی مخلص ــو در دوس   چ
ــد   ــالم نمانـ ــر مجـ ــا فراتـ   بگفتـ
ــرم     ــر پ ــوي برت ــر م ــر یکس   اگ

  

  به تمکین و جاه از ملک در گذشت  
  که بر سدره جبریـل ازو بـاز مانـد   

  وحـی، بـر تـر خـرام     لکه اي حام
ــافتی؟   ــرا ت ــحبت چ ــانم ز ص   عن
ــد   ــالم نمان ــروي ب ــه نی ــدم ک   بمان
ــرم   ــوزد پـ ــی بسـ ــروغ تجلـ   فـ

  
چون به سدره المتهی یعنی نهایت علوم خلق و عروج مالئکه جبرئیل بـه  

هاي درگاه عزت پرده بجنبانید گفـت مـنم جبرئیـل و     اول پرده از پرده
آنگه کبر، اهللا ااي آواز داد که  با من است، از درون پرده فرشته محمد

دست خویش از زیر پرده بیرون کرد و مـرا در درون پـرده گرفـت و    
این  محمداي : گفتم اي جبرئیل چرا ماندي؟ گفت. جبرئیل بر در بماند

  مقام منتهی علوم خالیق است دانش خالیق تا اینجا بیش نرسد،
ي دیگـر   گفتا به یک طرفه العین آن فرشته مرا از این پرده به آن پرده

مسافت پانصد ساله راه، همچنان آواز داد که منم پرده دار نخستین و  برد
اهللا اکبر، : اي از درون پرده دوم آواز داد که با من است، فرشته محمد

و دست از زیر پرده بیرون کرد و مرا در درون گرفت و مرا بـه یـک   
 ي سوم رسانید پانصد ساله راه، و نیز بدین طریـق مـرا   طرفه العین بپرده

اي پانصد ساله راه، و میان دو پرده  بردند تا هفتاد پرده پهناي هر پرده می
انـد   ها از نور و ظلمت است، گفتـه  اند که آن پرده پانصد ساله راه، گفته
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چون بدین مقام رسید اقبال درگاه عزت دید  مرواریدي است مصطفی
خود  و به وي آشکار گشت، دید آنچه دید و شنید آنچه شنید از خود بی

العزه او را با نظـر رحمـت و    رب. سر در پیش افکند! گشت، متحیر ماند
  .لطف و کرامت دریافت

مصطفی چون آن لطف و نداء حق شنید و آن نواخت و کرامت حق دید 
 آنچه در آن حضرت با مصـطفی . بر خود باز آمد و به خود مسلط شد

: خواهم گفت الـنجم اند انشاء اهللا در سوره  رفت از آنچه ناقالن نقل کرده
  :در کشف االسرار آمده است که

العـزه   را شب قرب و کرامت رسـید، رب  آن زمان که حضرت رسول
اي  چه هدیه(اي دندان مزد چه خواهی  گفت اي دوست ما به مهمان آمده

چند فرق است میان موسـی و عیسـی و   . ربنا غفرانکگفت ) خواهی می
و اذا : است چنانکه گفـت موسی براي قوم خود آب خو. محمد مصطفی

: عیسی براي قوم خود نان خواست چنانکه گفـت ستسقی موسی لقومه، 
صدر و بدر جهان، چراغ  اما محمد مصطفیانزل علینا مائده من السماء، 

زمین و آسمان نه آب خواست و نه نان بلکه رحمت و غفران خواسـت  
امت تو از  اهللا تعالی گفت اي دوست ما، حالغفرانک ربنا چنانکه گفت 

اگر عاصیان انـد  : مشتاقان، یا عاصیان، یا اند مطیعانیا : سه بیرون نیست
رحمت من ایشان را، و اگر مطیعان اند بهشـت مـن ایشـان را، و اگـر     

مصطفی گفت پروردگارا مـراد  . مشتاقان اند دیدار و رضاي من ایشان را
آن من  را نقد دادي از) آب خواستن موسی و نان خواستن عیسی(ایشان 
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ایشان حاجت که خواستند از بهر ! در توقف نهادي، گفت اي دوست ما 
امت خود خواستند و امت ایشان همان بودند که حاضر بودند مراد خـود  

خواهی و امت تو متفرق اند  خواهی ازبهر امت می بیافتند، تو آنچه که می
از  روز رستاخیز همه را جمع کـنم و همـه را  . تا روز قیامت خواهد بود

دوزخ آزاد کنم، همه را بدیدار خود شاد کنم، همـه را لبـاس کرامـت    
  .اند پوشانم که ایشان بهترین امت

پس از آنکه رازها رفت و نواختها و کرامتها دیدم جبار  :گفت مصطفی
بزمین باز ارجع الی قومک فبلغهم عنی ! یا محمد : کائنات فرمان داد که

  .امی که رساندنی است برسانگرد و آنچه گفتنی است بگوي و پیغ
ایـن   محمـد گفتا چون به سدره المنتهی باز آمدم جبرئیـل گفـت اي   

نواخت و کرامت و این عزو مرتبت که از حضرت ذي الجـالل یـافتی   
نوشت باد، هرگز هیچ ملک مقرب و هیچ پیغامبر مرسل به این منزلـت  

سـپاس   خـداي تعـالی را  . نرسید که تو رسیدي و این ندید که تو دیدي
  .داري کن و شاکر باش که اهللا تعالی شاکران را دوست دارد

پس آنگه جبرئیل دست من بگرفت و به در بهشت برد تا بهشت بمـن   
گفتا بر در بهشت . نماید و درجات و منازل و مال و مرجع مؤمنان ببینم

  .دیدم نوشته
ض صدقه یکی ده است و قر -الصدقه بعشر امثالها و القرض بثمانیه عشر

  .یکی هیجده
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ها و قصرها دیدم از در و یـاقوت و زبـر جـد،     پس به بهشت رفتم غرفه
دیوار آن خشتی زرین و خشتی سیمین، خاك آن زعفـران و زمـین آن   

ها دیدم شاخ آن زرین و برگ آن حریر و ساق آن  مشک اذفر، درخت
یکـی عسـل    ینمروارید و بیخ آن سیم، جویها دیدم یکی آب یکی شیر

نهري عظیم دیدم آب آن سپیدتر از شیر، شیرین تر از عسل، می، دیگر 
ي آن در و یاقوت، جبرئیل گفـت   خوش بوي تر از مشک، سنگ ریزه

اي از  اي و خانـه  است، در هر قصـري و غرفـه  کوثر این آن ! اي محمد
رود تا شراب و عسل و شیر و مـی از   هاي بهشتیان شاخی از آن می خانه

ی را دیدم سخت زیبا و آراسته و بـا جمـال،   کنیزک. آن آمیخته گردانند
قصري را دیدم از مرواریـد  . حارثـه  زید کیست، گفتند آنِ گفتم این آنِ

سپید، ظاهر آن از باطن پیدا و باطن آن از ظـاهر پیـدا، گفـتم ایـن آنِ     
گفتا از بهشت بیـرون آمـدم و    عمر خطاب کیست؟ جبرئیل گفت آنِ

اي را دیـدم   فرشـته . گونه اسـت خواستم که به دوزخ نظري افکنم که چ
شدید الشکم، خشمگین، ترش روي، از او بترسیدم، گفـتم  . کریه المنظر

و از وي ترسی در . اي جبرئیل این کیست که از دیدن وي چنین ترسیدم
ي  این جاي تعجـب نیسـت کـه مـا همـه      :دل من افتاد؟ جبرئیل گفت

است خـازن   مالـک فرشتگان از او پیوسته در ترس و هراس هستیم، این 
دوزخ که شادي و خرمی در نهاد وي آفریده نشده است و هرگز تبسـم  

: به مالک گفتم یا مالک از صفت دوزخ به من بگو، گفـت . نکرده است
اند تـا سـپید    پس هزار سال دیگر تافته. اند تا سرخ گشت هزار سال تافته



  معراج رسول خدا                                                                           ي احمد مرْسل سیره

  103 صفحه

اند تا سیاه گشت، اکنون سـیاه اسـت    گشت، پس هزار سال دیگر تافته
زنـد و یکـدیگر را    خود را بر هـم مـی  . اریک همچون کوه کوه آتشت

اگر یک حلقه از آن زنجیرهاي آتشین بر کوههاي ! اي محمد. خورد می
ها از زخم تف و گرماي آن همچون قلع گداخته گردد  دنیا نهند همه کوه

گفتم یا مالک قسمتی از آن را به مـن نشـان   . و به زمین سفلی فرو شود
هاي آتش بیرون  اي از آن را نشان داد، شاخی از شاخه ، گوشهبده تا ببینم

ي آفاق تاریک گشت و از آن  آمد، سیاه و صعب، از تف و دود آن همه
پر شد، من از دیدن آن غش کردم تا جبرئیل مرا در خود گرفت و بـه  

  .مالک فرمود تا آن را بحال خود باز برد
ته و از آسـمانها فـرو   از آنجا بازگشت او را بر پر خود گرف مصطفی

موسی گفت اهللا تعالی تو را چه فرمود . باز رسیدموسی کلیم آمد تا به  می
  و بر امت تو چه فرض کرد؟

خواست بر من وحی فرمود و در هر شـبانه روز   خداوند آنچه می: گفت
چون پیش موسی فـرود آمـدم   . پنجاه رکعت نماز بر من واجب ساخت

  .پرسید
ام، امت تو طاقت آن را  ن بنی اسرائیل را آزمودهگفتم پنجاه نماز گفت م

ندارند، به پیشگاه پروردگارت برگرد و از او تخفیـف بخـواه، مـن بـه     
بر امت من تخفیف بده، ! پیشگاه پروردگارم برگشتم و گفتم پروردگارا

خداوند پنج نماز را کاهش داد، پیش موسی برگشـتم و گفـتم خداونـد    
فت امت تو طاقت این را ندارند برگـرد و  متعال پنج نماز تخفیف داد، گ

کردم تا آنکه  تخفیف بگیر و من همچنان به پیشگاه الهی رفت و آمد می
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فرمود اي محمد براي شبانه روز پنج نماز فرض و واجب است و در قبال 
دهد که معادل پنجاه نماز باشد و هـر کـس    هر یک ده برابر پاداش می

د یک پـاداش و اگـر انجـام دهـد ده     کند اگر انجام نده نیت کار نیکی
دهم و هر کس نیت کار بدي کند تا انجام ندهد چیزي نوشته  پاداش می

شود و مـن فـرود    شود و چون انجام دهد یک گناه بر وي نوشته می نمی
آمدم چون به موسی رسیدم و خبر دادم گفت برگرد و تخفیف بگیـر و  

نم و شرم دارم که ک من گفتم آن قدر پیش خداي خود رفتم که شرم می
پس جبرئیل بعد از آن مرا بـه   .باز روم بدین پنج رضا دادم و تسلیم شدم

همچنان بر در مسجد ایستاده، رسول خدا بـراق  و . باز آوردبیت المقدس 
ي خـواب   باز آورد و بر جامهمکه بر نشست و جبرئیل با وي تا او را به 

قوم ! ئیل گفت اي محمدجبر. خود نشاند و هنوز از شب ساعتها مانده بود
خود را از آنچه دیدي از آیات کبري و عجائب قدرت حق جـل جاللـه   

گفت اي جبرئیل ایشان مرا دروغ زن گیرنـد و اسـتوار ندارنـد،    . خبرده
رسد، ابـوبکر صـدیق تـو را     گفت از تکذیب ایشان به تو چه زیانی می

  .استوار و تصدیق کند
مـن  : ایت کنند کـه گفـت  رو از مصطفیابن عباس و عایشه صدیقه 

دانستم که ایشان مرا دروغ زن گیرند در آنچه گویم از این جهت قدري 
فراز آمد و از راه تمسـخر گفـت یـا    بوجهـل  ،  دلتنگ و غمگین نشسته

گویی، خبر جدیدت چیست؟ گفتم امشب مرا  محمد امروز دیگر چه می
بیت  گفت تو امشب به. برده بودند، بوجهل تعجب کردبیت المقدس به 
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گفـتم آري چنـین   ! اي؟ ه اي و بامداد به نزدیک ما باز آمد المقدس رفته
است، بوجهل گفت تو این سخن که با مـن گفتـی بـا قـوم خـود هـم       

بوجهل برگشت و جمعی از افراد قریش فراهم  .گویم گویی؟ گفتم می می
همان سخن با ایشان باز گفت، ایشان همـه بانـگ    آورد و رسول خدا

  !گوید این دروغ زن را ببینید که چه می برآوردند که
بیـت المقـدس   بـه  مکه چگونه در قدرت آدمی باشد که به یک شب از 

را خبـر داد کـه   ابـوبکر صـدیق   یکی از آنان رفت و ! برود و برگردد؟
اگر گفت راست گفت، ابوبکر : گفتابوبکر گوید،  صاحب تو چنین می

که به بیت المقدس سفر  پس یکی از ایشان. را آن روز صدیق نام نهادند
گفت اگـر دیـده باشـی آیـا     . کرده بود  و آن سرزمین را شناخته بود

مسجد را  توانی که مسجد بیت المقدس را وصف کنی؟ رسول خدا می
جا که ندیده بود بـر   گفت بعضی از آن وصف کرد و آنچه دیده بود می

در  خداالعالمین مسجد اقصی را عیان نمود، رسول  رب. وي پوشیده بود
داد، عاقبت گفتند اي  نگریست و از هر چه می پرسیدند نشان می آن می

محمد از کاروان ما که از شام به سوي مکه است خبر ده، چرا که حتمـاً  
اي در تفسیر انوار القرآن عبدالرئوف مخلـص   در راه با آن برخورد کرده

آن شمار شـتران    درباره این سئوال چنین آمده است پس رسول خدا
کاروان : قافله و تمام اوصاف و احوال آن را بیان کرده و سپس افزودند

رسد، در حالی که شـتري   شما هنگام طلوع خورشید فالن روز به مکه می
  .ابلق پیشاپیش آن است
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پس قریشیان بامداد همان روز معین بر یکی از بلندیهاي بیرون مکه فراز 
در همان وقت معین قافلـه از   آمده منتظر قافله شدند و ناگهان دیدند که

ولی با وجود آن که . گرد راه رسید و همان شتر ابلق پیشاپیش آن است
« : ها را مشاهده کردند، باز هم ایمان نیاوردند و گفتنـد  ي این نشانه همه

  »این جز سحري آشکار نیست
: گفتند بدرستیکه خداوند شنوا و داناست به آنچه که در حق رسول اهللا

پس خداي تعالی براي تصـدیق پیـامبر   » آشکار نیست سحرياین جز «
  .خویش این آیت نازل کرد
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    رسول خدا بیعت عقبه اول و دوم و سوم
گوید، چون خداوند متعال اراده فرمود که دین خـود   محمد بن اسحاق می

ي خـود را بـراي    را آشکار سازد و پیامبرش را عـزّت بخشـد و وعـده   
حجی که انصار در آن شرکت کرده بودنـد   رسولش برآورد، در مراسم

مانند هر سال خود را به قبایل عرب رسـاند و از ایشـان یـاري     پیامبر
مالقات فرمود خزرج خواست، چون نزدیک گردنه رسیدند با گروهی از 

از ایشان پرسید  ي خیر فرموده بود، پیغمبر که خداوند براي ایشان اراده
خـزرج هسـتیم، فرمـود از دوسـتان      چنـد از تنـی  شما کیستید؟ گفتند 

نشینید که با شما صـحبت کـنم؟    آیا می: یهودیان؟ گفتند آري، فرمود
ایشـان را بـه خـدا     آري و همراه آن حضرت نشستند، پیامبر: گفتند

  .1ها قرآن خواند دعوت کرد و اسالم را بر ایشان عرضه داشت و بر آن
ان سکونت داشـتند و  یهودیان که اهل کتاب و علم بودند در منطقه ایش

  کردنـد،  ها اهل شرك و بت پرست بودند و با یکدیگر جنگ مـی  عرب
هـا را بـه خـدا     با این چند نفر صحبت فرمـود و آن  چون رسول خدا

دعوت کرد بعضی به بعضی دیگر گفتند اي قوم بدانید که به خدا قسـم  
 کنـد مواظـب   این همان پیامبري که یهود شما را به وجود او تهدید می

را  باشید، یهود بر شما پیشی بگیرد، این بود که دعـوت رسـول خـدا   
ها عرضه داشـت   پذیرفتند و او را تصدیق کردند و آنچه از اسالم به آن

پیمـان عقبـه   اند تعداد آنان شش نفر بودند، این پیمـان را   گفته. پذیرفتند

                                                        
  2، ج70ي ابن هشام، ص  سیره - 1
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 که فرزندان خود را نکشند و کسی را تهمت نزنند، دزدي و: گویند اولی
  .زنا نکنند

ها تأثیر بسزایی گذاشته بود بر اثر  در دل آن چون سخنان رسول اکرم
، دوازده تن از اهـالی مدینـه در   )دوازدهم بعثت(ها در سال بعد  تبلیغ آن

، آن حضرت را مالقات کردند و با او بیعت کردند عقبهدر نزدیکی منی 
نی که به مکّـه  و زما. استپیمان عقبه دوم برخی معتقدند که این بیعت 

به همراه ایشان عبداهللا بن ام کلثوم و مصعب  برگشتند حضرت رسول 
. بن عمیر رضی اهللا عنهما را به عنوان مبلغ قرآن و تعلیمات دینی فرستاد

گوید ایشان به مدینه آمدند و شروع به دعوت قوم خود به اسالم کردند 
صار باقی نماند مگر هاي ان اي از خانه و گروهی مسلمان شدند و هیچ خانه
  .نباشد این که در آن صحبت از رسول خدا

زمانی که موسم حج شد در سال سیزدهم بعثت کاروان حجاج مدینه کـه  
راه  جها هفتاد نفر یا هفتاد و دو نفر بودند به همراه اوس و خزر تعداد آن

جمعاً پانصد نفر بودند، چون بـه   فتادند و حج گزاردند و اوس و خزرجا
رسیدند مسلمانان به حضور پیامبر رفتند و سالم دادند و پیـامبر بـر    مکّه

ایشان وعده داد که شب سیزدهم ماه ذیحجـه پـس از ایـن کـه مـردم      
ها مالقات خواهد کرد و قرار بـر   با آنمنـی  خوابیدند و آرام گرفتند در 

این شد که در دره سمت راست پایین گردنه جمع باشند، پیامبر دسـتور  
  .اي را بیدار نکنید و منتظر غائبان هم باشید چ خوابیدهفرمود هی
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رسید  گوید، اولین کسی که در آن شب پیش رسول خدا  می ابن سعد
هـا دو زن   بود و سپس هفتاد تن دیگر و همراه آن زرقّیرافع بن مالک 

هم بود، نخستین کسی که سخن گفت عباس بن عبـدالمطّلب بـود کـه    
و شما را همگـی از یـک کمـان    . اند شمنمشرکان عرب بر ما د: گفت

تیرباران خواهند کرد، بنابراین درسـت بیندیشـید و تصـمیم بگیریـد و     
ي خود ثابت قدم و هماهنگ باشید در حـالی   پراکنده نشوید و در عقیده

را گرفته بودو گفت پس از انجام بیعـت بـه    که او دست رسول خدا
اند نخستین کسی که دست  گفته. دجایگاه خود برگردید و پراکنده شوی

بود و هم گفته شده است براء بن معرور گذاشت  در دست رسول خدا
بوده است و سپس هر اسعد بن زراره یا ابوالحیثم بن تیهان نخستین کس 

این سـومین  . هفتاد نفر دست بر دست رسول خدا نهادند و بیعت کردند
  .معروف است پیمان عقبه سومبیعت بود و به 

ن کاروان به مدینه رسید، مسلمانان سرگرم فعالیت مذهبی خود شدند چو
  .که در نتیجه اکثر قبایل شهر مدینه به اسالم گرویدند
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  توطئه قریشیان مکّه در دارالندوه
چنانچه خـداي تعـالی در بخشـی از آیـه      توطئه قتل پیامبري  در باره
  :سوره انفال فرموده است 72شریفه 

  
  

هاي  یمان آوردند و بخاطر دوستی خدا و رسولش از خانهبدرستی آنانکه ا
خود دور شدند و مالهاي خود را در راه خدا و تهیه ساز و برگ جنگـی  
مسلمانان صرف کردند و جهاد کردنـد و لقـب مهـاجرین را بـه خـود      

و یاران  گرفتند و کسانی که مهاجرین را جاي دادند و حضرت رسول
ردند یعنـی انصـار، بعضـی از ایشـان     و مهاجرین همراه او را نصرت ک

مشـورت کردنـد و    در حق توطئه قتل پیغمبر. دوستان برخی دیگرند
به کجـا   مشرکان قریش گفتند، آیا می بینید که کار این مرد، پیغمبر

جـویی کنیـد،    اش تصمیمی بگیرید و چـاره  کشیده است بنابراین درباره
بکشید و حبس کنید  شروع به مشورت کردند، یکی گفت او را به زنجیر
باز مشورت کردند، . و در خانه را بروي او ببندید و منتظر مرگ او باشید

کنیم و از سرزمین خودمان تبعید  یکی گفت او را از میان خود بیرون می
ام که  اي اندیشیده گفت من در مورد او چاره ابوجهل بن هشـام سازیم،  می

گفتند آن چیست؟ گفت  ي دیگري باشد، کنم محتاج به چاره گمان نمی
ام این است که از هـر قبیلـه جـوانی چابـک و شـریف و نـژاده        عقیده

اي دهیم و همگی با هم به او  برگزینیم و به دست هر یک شمشیر برنده
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بـه   جبرئیـل . حمله برند و او را بکشند که ما از او خالص خواهیم شـد 
و گفـت  آمد و این خبر را به اطالع آن حضرت رساند  حضور پیامبر

خوابیدي نخواب، وچون پاسی از شب  امشب در بستري که همه شب می
کشیدند تـا   جمع شدند و کمین می گذشت آنها بر درخانه رسول خدا

علـی بـن ابـی    بخوابد و بر او حمله برند، چون رسول خدا آنها را دید به 
ي سـبز حضـرمی را روي    در بستر من بخواب و این قطیفه: فرمود طالب

از و در آن بخواب که هرگز مکروهی از ایشان به تو نخواهـد  خود بیند
  .رسید

از خانه بیرون آمد و مشتی خاك در  گوید، در این هنگام رسول خدا
گـویم و تـو    دست داشت و خطاب به ابوجهل فرمود آري من چنین می

یکی از کشته شدگانی و خداوند دیدشـان را گرفـت و آن حضـرت را    
سر ایشان پاشید در حالیکه آیات اول تـا نهـم   ندیدند و آن خاك را بر 

در عین حال شروع به نگاه کردن در خانه کردند : را می خواند یسسوره 
را بـر خـود    و علی را در رختخواب دیدند و چون قطیفه رسول خـدا 

است که در قطیفـه خـود    محمدکشیده بود گفتند به خدا سوگند این 
موقع بودکه گفتند  در این  و رخاستب رختخواب  از علی صبحدم. خفته است

  .رفته است محمدکه 
به خروج از مکه به سوي مدینـه تصـمیم گرفـت پـیش      رچون پیامب

ي خـروج و هجـرت    ابوبکر صدیق آمد و فرمود خداوند به مـن اجـازه  
! هجرت تو با همراهی من اسـت !  خدا فرمود، ابوبکر گفت اي رسول
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ید به خدا سوگند تا آن روز ندیـده  فرمود آري با همراهی تو، عایشه گو
گریست و  بودم کسی از شادي بگرید و در آن روز دیدم که ابوبکر می

گفت این دو مرکب را مدتهاست که براي این  سپس خطاب به پیامبر
را که مشـرك بـود   ) اریقط لیثی(ام، و عبداهللا بن ارقط  کار آماده کرده

را به او دادند تا بـه عنـوان    ها اجیر کردند تا راهنمایشان باشد و مرکب
ي  و ابوبکر از پرچینی که پشت خانه پیغمبر. گاه ببرد چراندن به وعده

کردند که نام کوهی در  ثوراو بود بیرون رفتند و آهنگ غاري در کوه 
  .ي پائین مکه است و وارد آن شدند ناحیه

م ابوبکر به پسرش عبداهللا دستور داده بود که تمـام روز بـه آنچـه مـرد    
گویند گوش دهد و شامگاه همـان روز اخبـار را بـه     ي ایشان می درباره

دختر ابوبکر هم شبانه خوراکی مورد احتیاج را براي  اسماءایشان برساند، 
ابی الحسـن   بن گوید، یکی از علما از قول حسن می هشام ابنایشان بیاورد 

ابـوبکر   و ابوبکر شبانه به غار رسیدند برایم نقل کرد که چون پیامبر
پیش از پیغمبر وارد غار شد تا ببیند که درنده یا مار در غار نباشد و بـا  

  .را حفظ و پاسداري کند جان خود پیامبر
  غار آمد ویار قرین وبیداري خواب واودر

  
  آید نطق به خامش کنون گردد، خمش ناطق کنون  

  
 سـه روز همـراه ابـوبکر در غـار بـود و      گوید، پیامبر میابن اسحاق 

شدند صـد مـاده شـتر     مشرکان قریش چون متوجه غیبت رسول خدا
جایزه تعیین کردند براي هر کسی که آن حضرت را برگرداند و تسلیم 

همچنان میـان مـردم و قـریش بـود و بـه       بکر ابی بن عبداهللایشان کند، 



 توطئه قریشیان مکّه در دارالندوه                                                           ي احمد مرْسل سیره

  113 صفحه

و  ي پیـامبر  شد و آنچه را دربـاره  هاي آنها آگاه می مشورتها و رایزنی
آمـد و خبرهـا را    شنید و شامگاه پـیش ایشـان مـی    فتند میگ ابوبکر می

وارد غـار شـد بـه     گویند در آن شب که پیغمبر گزارش می داد، می
ي غار تار فراوان تنیـد و بـه دو کبـوتر     عنکبوت فرمان داد تا بر دهانه

  .وحشی دستور فرمود که بر دهانه غار النه سازند
  »1دوستان کرد اي که تار عنکبوت را سد عصمت بخشاینده«
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  به مدینه منوره  هجرت رسول خدا
ده بودند در مراه ابوبکر در داخل غار پناه بربه ه چون حضرت رسول 

هاي  این هنگام جوانان قریش از هر خانواده با شمشیر و چوبدستی و تیشه
رسـیدند،   خود به جستجوي پرداختند و چون به چهل زراعـی پیـامبر  

و دو کبوتر وحشی را دید و برگشت، یارانش  ها نگاه کرد پیشاهنگ آن
ي آن  گفتند چرا غار را نگاه نکردي؟ گفت دو کبوتر وحشی در دهانـه 

صحبت او را شنید و  دیدم و دانستم که کسی در آن نیست، رسول خدا
آن دو کبـوتر خطـر را دفـع      فهمید که خداوند به عنایت خود به وسیله

آمده بـود   به جستجوي پیامبر فرموده است، یکی دیگر از کسانی که
ابـوبکر  . بر این غار تنیـده اسـت   گفت عنکبوت پیش از میالد محمد

ها بـاال   گوید نگریستم پاهاي مشرکان را دیدم و ما که در غار بودیم آن
سر ما ایستاده بودند گفتم اي رسول خدا، اگر یکی از ایشان به پایین پاي 

گمان تو در بـاره دو  ! اي ابوبکر: دفرمو. خود نگاه کند ما را خواهد دید
نفري که نفر سوم ایشان خداست چیست؟ گوید، سه شب در غار بودند 

گویـد بـه    مانده است عایشه مـی  ها می و عبداهللا بن ابی بکر هم پیش آن
اي در  و ابوبکر بهترین توشه دادیـم بـراي آن دو نفـر سـفره     پیامبر

  .خورجین گذاشیتم
ر صدیق از غار شب دوشنبه چهارم ماه ربیع و ابوبک رسول خدا خروج 

ند، عبداهللا بن االول بوده است و چون سه روز گذشت و مردم آرام گرفت
و شتر خود به سراغ ایشان رفت، ابوبکر دو شـتر را  اریقط با دو مرکب 
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فرمود من شتري را که از خودم نباشد  آورده و پیامبر نزدیک پیامبر
در و مادرم فداي تو باد، این از شماسـت،  شوم، ابوبکر گفت پ سوار نمی

اي چقدر است؟ گفت این قـدر،   فرمود نه، پولی که براي خرید آن داده
گوید، سوار  ابن اسحاق می. گیرم گفت به همین قیمت آن را می پیامبر

را هم پشت عامر بن فهیره شدند و به راه افتادند و ابوبکر خدمتگزار خود 
گوید، تمام  دار خدمت باشد ابوبکر می ه عهدهسر خود سوار کرد تا در را

آن شب و فردا را تا نیم روز راه رفیتم و چون گرما شدت پیدا کـرد و  
کرد متوجه سنگی  امکان حرکت نبود و هیچ کس هم در راه حرکت نمی

ي آن، جـایی را   شدم که بر فراز کوه سایه داشت براي پیامبر در سـایه 
اه داشتم فرش کردم و گفتم شـما  صاف کردم و گلیم کوچکی که همر

بخواب تا من اطراف را بررسی کنم چوپانی را دیدم که چـون یکـی از   
بیدار شد  چون پیامبر. مردان مکّه است گفتم آیا شیر داري گفت آري

پیش او بردم آشامیدو فرمود هنوز وقت حرکت نرسیده است؟ گفتم چرا 
سـراقه بـن مالـک بـن     و راه افتادیم، و چون به سرزمین سختی رسـیدیم  

فت اي رسول خدا ما را گرفتند و به مـا رسـیدند،   گابوبکر  !رسیدجعشم 
راقه تا شکم به زمین فرو فرمود هرگز، و نفرین کرد تا اسب س پیامبر

دانم که شما بر من نفرین کردید اکنون دعا کنیـد   ه گفت میرفت سراق
دعاء کرد و او براي او  که خالص شوم و آسیبی به شما نرسانم پیغمبر

به عهد خود وفا کرد و برگشت و شروع به برگرداندن دیگران کـرد و  
  .گفت اینجا خبري نیست و تعقیب کافی است
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  و ابوبکر صدیق به قبا ورود رسول خدا
شنیدند که آن حضـرت   گوید چون اصحاب رسول خدا میابن اسحاق 

پس از این که  از مکّه بیرون آمده است منتظر رسیدن او بودند، هر روز
آمدنـد و در اول شـهر میـان بیابـان      خواندند بیرون می نماز صبح را می

هـا را از بـین    ي سایه ایستادند تا وقتی که آفتاب همه سنگالخ منتظر می
رفتند، روزي کـه   هاي خود می ي شدت گرما به خانه برد که به واسطه می

یـرون آمـده و   ها به عادت همـه روزه ب  وارد مدینه شد آن رسول خدا
نشسته بودند و نخستین کسی که او را دید مردي از یهود بود و با صداي 

براي دیدار رسول  انصارکه اي بنی قیله پیامبرتان آمد و بلند فریاد کشید 
بیرون آمدند و آن حضرت همراه ابوبکر که هم سن و سال هـم   خدا

ـ      ي خرمـا بنـی نشسـته    بودند زیر سایه را  امبربـود، بیشـتر انصـار پی
  .دادند شناختند و او را از ابوبکر تشخیص نمی نمی

 ولی هنگامیکه سایه از بین رفت و ابوبکر با رداي خود بر رسول خـدا 
از کلثـوم بـن هـدم    به خانه  سایه افکند آن حضرت را شناختند، پیامبر

خبیـب بـن   قبیله بنی عمرو بن عوف وارد شد و ابوبکر صدیق به خانـه  
علی بن ابی طالب . له بنی حارث بن خزرج بود فرود آمدکه از قبی اساف

هاي مردم را در کرد و سپس بـه   سه شب در مکه ماند و امانات و ودیعه
ي کلثوم بن هدم ساکن  رسول خدا پیوست و همراه آن حضرت در خانه

قباء از روز دوشنبه تا آخر روز پنجشنبه جمعاً چهار روز در  پیامبر. شد
  . فرمود  سکونت
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روز جمعه از منزل کلثوم بیرون آمد  گوید، پیامبر حمد بن اسحاق میم
و وقت نماز جمعه فرا رسید و نماز جمعه را در مسـجدي کـه در وادي   

اي اسـت کـه در مدینـه     است خواند و این اولـین نمـاز جمعـه    رانوناء
عبـاس بـن عبـاده بـن     و عتبان بن مالک گوید،  ابی اسحاق می. اند گزارده

آمدنـد و   به حضور پیـامبر  بنی سالم بن عـوف مردانی از  همراه نضله
میان ما اقامت کن که عـدد و سـازو بـرگ و     اي رسول خدا: گفتند
را باز بگذارید خـودش   راه ناقهفرمود  ي ما فراوان است، پیامبر اسلحه

ي بنـی   آنها کنار رفتند و ناقه حرکت کرد و چون به محله. مأمور است
و با گروهـی از مـردان بنـی    باده و منذر بن عمرسید، سعد بن عساعد ر

به ایشان هم  ساعد پیش آمدند و همان تقاضا را مطرح کردند و پیامبر
حـرك کـرد و    همان پاسخ را داد و آنها هم کنار رفتند و ناقه پیامبر

هاي دیگر همین پیشنهاد شد و پیغمبر همان پاسخ را داد  همچنین در محله
ي بنی مالک بنی نجار رسیدند  و چون به محله تا اینکه شتر حرکت کرد

زانو به زمـین زد و در آن هنگـام آنجـا     شتر بر در مسجد رسول خدا
ي یتیم از بنی نجار تعلق داشـت و   اي بود که به دو پسر بچه زمین افتاده

جاي خشک کردن خرما و علوفه بـود، آن دو کـودك سـهل وسـهیل     
عفراء زنـدگی   ي معاذ بن خانهپسران عمرو بودند که تحت کفالت و در 

همچنان بر پشت او سـوار   کردند چون شتر زانو بر زمین زد پیامبر می
ماند و پیاده نشد، ناقه حرکت کرد و اندکی رفت دوباره به همان جـاي  
نخست برگشت و زانو به زمین زد و همانجا بدون حرکت باقی مانـد و  
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 هنگام رسول خـدا سینه و گردن خود را هم به زمین گذاشت در این 
بار آن حضرت را برداشت و به خانه ابو ایوب خالد بن زیـد  پیاده شد و 

  .هم به خانه او فرود آمدند خود برد و پیامبر
کنـد کـه    رساند نقـل مـی   ابن اسحاق باسندي که آن را به ابو ایوب می

ي پائین ساکن  ي من آمدند در طبقه به خانه گفته است، وقتی پیامبر می
ي باال بودیم، گفتم اي رسول خدا پـدر و   و من و همسرم در طبقهشدند 

باال   دانم که ما در طبقه دارم و گناه می مادرم فداي تو باد، من دوست نمی
بـاال بیـا و مـا در      پائین، لطف کن و شما به طبقه  باشیم و شما در طبقه

آینـد   کنیم، فرمود براي ما و کسانیکه اینجا مـی  ي پائین زندگی می طبقه
  :گوید می ابو ایوب. بهتر است که در طبقه پائین باشیم

فرسـتادیم و   پختیم و پـایین مـی   شبها معموالً براي آن حضرت غذا می 
تبرك سعی   و  گرداندند و براي تیمن ي آن را که براي خود ما برمی بقیه
  .حضرت به آن برخورده است بخوریم  آن انگشت  که کردیم از آنجا می
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  جد قبابناي مس
واقع است  ي شش کیلومتري جنوب مسجد النّبی ي قبا در فاصله منطقه

و از نقاط خوش آب و هوا و از مناطق زراعی و پر آب اطراف مدینه به 
هاي زیادي در قبا وجـود داشـته و    به همین دلیل نخلستان. آید شمار می

ـ مردم این منطقه، که به نام طایفه ب. دارد  و عمـرو بـن عـوف شـناخته    ن
شوند، به دلیل واقع شدن در قبا در جنوب شهر مدینه و در واقع سـر   می

راه مکّه به مدینه، نخستین استقبال کنندگان از مهاجرین و نیـز شـخص   
  .در وقت هجرت بودند رسول خدا

شماري از مهاجران که از مکّـه بـه مدینـه     پیش از آمدن رسول خدا 
پـس از آن کـه رسـول     .آمدند، به طور موقت در قبا سکونت گزیدنـد 

در قبـا   به قبا آمدند، چند روزي در آنجا توقف کرده و پیامبر خدا
هاي حرّه  مسجدي در این ناحیه بنا کرد که طی آن، تنها دیواري از سنگ

البته تا زمان توسعه ولید بن عبـدالملک مسـجد   . بر گرد آن کشیده شده
  .1بودهاي خرما  سقف نداشت و اگر هم داشت، از همان شاخه

  :بنا به روایت فراوان، مسجد قبا مصداق آیه
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ي تقـوا   این اشاره به این نکته دارد که این مسجد از روز نخست بر پایه
در این مسجد با مردم نماز  ساخته شده و لذا سزاوار است تا رسول خدا

نازل شد که بر خالف مسجد قبـا  مسجد ضرار این آیه در برابر . بگزارد
نفـاق و  «ي  ساخته شده بود، مسجد ضرار بـر پایـه  » تقوا«ي  که بر پایه

ي خواندن نماز در مسجد قبـا   در باره رسول خدا. بنا گردید» اختالف
  :فرمود

اش وضو بگیرد، آنگاه بـه مسـجد قبـا درآیـد و دو      کسی که در خانه«
  .»رکعت نماز بگزارد، ثواب یک عمره را برده است
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  بناي مسجد النّبی
 واالترین مسجد، پس از مسجدالحرام، مسجد پیامبر خدا ترین و شریف

  :ي نماز خواندن در این مسجد فرمود پیامبر در باره. در مدینه منوره است
»   جِد سـالّ الْما ن المسـاجِدم اهوا سیمف الهص لُ اَلْفدی مسجِدي تَعف صاله

الحرام«.  
زار نمـاز در دیگـر مسـاجد    برابر با ه] ثوابش[یک نماز در مسجد من «

  .»است، مگر مسجد الحرام
ي طوایف و افراد سرشناس  همه. وارد یثرب شد زمانی که رسول خدا

این شهر مایل بودند تا حضرت به منزل ایشان فرود آید اما آن حضرت 
شتر در زمینـی  . در جایی توقف خواهد کرد که شترش زانو بزند: فرمود

ترین خانه به محل زانو زدن شتر،  نزدیک. دکه اکنون مسجد است، زانو ز
بود که دو اتاق یکی بر الي دیگري داشـت و  ابو ایوب انصاري ي  خانه

  .حضرت در اتاق پایین آن اقامت گزید
ابتدا در طبقه همکف و ابو ایوب و همسرش در اتاق بـاال   رسول خدا

ـ  االي سـر  بودند؛ اما پس از مدتی، ابوایوب با اظهار کراهت از این که ب
پیامبر باشد، از آن حضرت خواست تا جایش را عوض کنند، اما رسـول  

ابراز داشت که زندگی در اتاق پایین براي او کـه میهمـان دارد    خدا
  .تر است راحت

زمینی که در همان نزدیکی جهت احداث مسجد در نظـر گرفتـه شـد،    
برسـتان  هاي غَرْ قد و نخل بود و بخشی هم ق بخشی از آن، داراي درخت
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بود که هنوز آثار قبور در آن وجـود داشـت و قسـمتی هـم از آن دو     
هاي سهل و سهیل بود که حضرت پیشنهاد کـرد آن   کودك یتیم به نام

قطعه زمین را براي ساختن مسجد بفروشد، گفتند زمین را بـراي مسـجد   
نپذیرفت و فقط به خریـدن از   رسول خدا. دهیم بخشیم و به شما می می
گویند این زمین را به ده دینار خریـد و بـه ابـوبکر     تفا کرد میها اک آن

دستور فرمود این مبلغ را به آن دو کودك بپردازد و در آن مسـجد بنـا   
  .معروف استمسجد النّبی کردند و به نام 
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  ذکر معجزات رسول خدا 
معجزه آن است که دیگران از انجام آن عاجز و ناتوان باشند و معجزه در 

مخالفان را در قبال آن قـرار دهـد و بـه     ت که پیامبر خداموردي اس
توانید مانند این را بیاورید، در غیر ایـن صـورت    اصطالح بگوید اگر می

و . زنـد  کرامت است مانند اعمالی که از اولیاي خداوند متعـال سـر مـی   
معجزه آنست که از توان بشر آوردن نظیر آن عاجز باشد که از قدرت و 

یرون است مانند زنده کردن مردگان و تسبیح گفتن سنگ توانایی بشر ب
ریزه و شکافته شدن ماه و بازداشتن خورشید از حرکت و برگرداندن آن 

  .پس از غروب کردن
است، چنانچه در  قرآن که بزرگترین نشانه و دلیل صدق نبوت پیامبر

  :آمدهسوره اسراء  88آیه شریفه 
  
  
ند که نظیر این قرآن بیاورند، هرگز اگر همه جن و انس فراهم آی: بگو«

  .»شان پشتیبان بعضی دیگر شوند نظیر آن نیارند و گرچه بعضی
یعنی . در این آیه شریفه صنعت اعجاز قرآن به مفهوم خبر از آینده دارد

  .دهد قرآن از حوادث آینده خبر می
این آیت آن بود که بزرگان یهود گفتند یا محمد اگـر تـو   نزول سبب 
اي نشـان بـده،    هستی بر صحت نبوت خود نشانی بیاور، و معجزه پیغامبر

آنچنانکه موسی از عصا و ید بیضا معجزه نشان داد و این قرآن کـه تـو   
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اگـر مـا   . توانـد بیـاورد   کنی که کسی مثل آن نمی اي و ادعا می آورده
آوریم که این نیست مگر اخبار گذشـتگان و   بخواهیم مثل این قرآن می

هاي پیشینیان گفت ما  از افسانه پیشینیان آنچه را که محمدهاي  افسانه
بگو «توانیم بگوئیم رب العالمین به جواب ایشان این آیت فرستاد  نیز می

ي پریان جمـع شـوند و متّفـق     ي مردمان و همه اگر جمله!  اي محمد
گردند بر این که مثل این قرآن را با آن همه شیوایی و زیبایی و رسائی 

ش بسازند و بیاورند اگرچه برخی از ایشان پشتیبان برخی دیگرندن کالم
  1.توانند بسازند و بیاورند نمی

  :فرماید سوره القدر در حقّ نزول آن چنین می 1چنانچه آیه 
  

  .در شب قدر نازل کردیم) قرآن(براستی ما آن را 
ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم یعنی شبی داراي شرف و براستی 

باشد،  هاي مبارك رمضان می ظمت، نزول قرآن در شب قدر که از شبع
بدین معنی است که قرآن تماماً در این شب از لوح محفوظ بـه آسـمان   

ولی نزول آن از آسمان دنیا نزولی تدریجی بـود کـه بـر    . دنیا نازل شد
ایـن  . دیـد حسب نیاز در ظرف بیست و سه سال بر رسول خدا نازل گر

که آن را به سوي تو فرستادیم تا به خواست و فرمان قرآن کتابی است 
خداوند عموم مردم دنیا را از عرب و عجم، سیاه و سفید، فقیر و توانگر، 
پادشاه و گدا همه را از ظلمات و تاریکی و جهـل و اوهـام و نـادانی و    

                                                        
 123، ص 4درج در تفسیر گلشاهی ج - 1



  ذکر معجزات رسول خدا                                                                ي احمد مرْسل سیره

  125 صفحه

گمراهی بیرون آرد و در پرتـو نـور    و کفر و شرك و شهوت و شک
در  .قین و هدایت استوار و محکـم گردانـد  معرفت و بصیرت ایمان و ی

  : حدیث شریف صحیح البخاري آمده است که
: فرمودند  پیغمبر خدا: نه روایت است که گفتاز ابوهریره رضی اهللا ع

ي مناسبی که بشر بـه آن   هیچ پیغمبري نیست مگر آنکه برایش معجزه«
ند به من ي من وحیی است که خداو ایمان بیاورد داده شده است، و معجزه

فرستاده است، و امیدوارم که در روز قیامت پیروان من از همگان بیشتر 
  .»باشند

از عمر بن خطاب رضی اهللا عنه روایت است که گفت ایـن قـرآن بـه    
هفت قراءت نازل شده است، بهر قراءتی که به شما آسان تر باشـد بـه   

  .»بخوانید ئت همان قرا
ي  هفتاد و چند سوره: ت که گفتاز ابن مسعود رضی اهللا عنه روایت اس

  .شنیدم  قرآن را از دهان خود پیغمبر خدا
  :پردازیم می  و اینک به بخشی از معجزات آن حضرت

روایت فرموده که  بن قحافه رضی اهللا عنهابوبکرصدیق اند که  آورده -1
از ظلم و ستم قریش شمشـیر خـود را بـه شـاخه      روزي آن حضرت 

زیر آن درخت بخفت در این وقت یهود اعرابی درختی آویزان کرده در 
درآمده شمشیر از باالي درخت فرود آورده خواست که سر مبارکش را 

به اي از درخت برجسته سرش را پاره پاره کرد و   از تن جدا سازد شاخه
  .عذاب ابدي فرستاد
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رضی اهللا عنهما فرمود که رکانه نام اعرابی که رستم عبداهللا بن عباس -2
کرد روزي آن حضرت  اسفندیار توان بود پاسبانی گوسفندان می زمان و

: کنی؟ فرمود یتویی که معبودان مرا تکذیب م را دیده گفت اي محمد
خداي خود را به مدد خویش بخـوان و بـا مـن     ! بلی، گفت اي محمد

آورم و مسـلمان   کشتی بگیر اگر غالب شوي بی شک به تو ایمان مـی 
شوم من دین تو را قبول نخواهم کرد این بگفت  شوم و اگر من غالب می

بود از جاي  و آن حضرت را در گرفته چنان قوت نمود که اگر کوه می
شد بلکه نتوانست یک موي آن حضرت را تکان دهد پـس آن   کنده می

حضرت با نیروي رسالت و به قوت نبوت او را به باال سر خود برده بـر  
یقین داشته همان وقت مسلمان شد و زمین انداخت پس یهود رسالت را 

  .ي شهادت گفت کلمه
روزي که فتح مکّه بود حضرت رسول به مسجد الحرام داخل شد و با  -3

اي که در دست مبارکش بود به سوي بتانی کـه در درون کعبـه    تازیانه
قُلْ جآء الحقُّ و «: قول تعالی. بودند اشاره به زدن کرد و این آیت بخواند

یعنی حقّ آمد و دروغ و باطـل بگریخـت در حـال همـه     » باطلُذَهقَ الْ
  .سرنگون افتادند

خواند زمانی که منبـر   حضرت رسول بر ستونی تکیه کرده خطبه می -4
آماده کردند آن ستون را ترك کرده و براي خواندن خطبه به منبر رفت 

فوراً آن ستون آواز و فریاد بـرآورد و نالـه کـرد و    . خواند و خطبه می
  »ستون حنّانه«گفت که از برکت پشت مبارك محروم شدم 
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چه چیزي به پیغمبري تو گواه است : گفت روزي اعرابی به رسول -5
آن حضرت درختی را که پیش او بود بخواند به حکم الهی درخت سـه  

  »رسولُه  اَشْهد اَن ال اله االَّ اهللا و اَشهد اَنَّ محمداً عبده و«: بار گفت
  .رابی در حال ایمان آورداع
داستان شکافته شدن ماه از ابن مسعود، و انس بن مالک، و ابن عباس،  -6

روایـت  ) رضی اهللا عنهم(و علی بن ابی طالب و عبداهللا بن عمرو حذیفه 
ماه به دو قطعه  گوید، در روزگار رسول خدا ابن مسعود می. شده است
 تر از آن قرار گرفت و پیامبر اي پایین اي باالتر ازکوه و قطعه شد قطعه

گوید من خودم کوه را میـان   فرمود بنگرید و گواه باشید، ابن مسعود می
شقّ القمر در طرق دیگري از این روایت نقل شده که . دو قطعه ماه دیدم

  .در مکّه اتّفاق افتاده است
  .گواهی دادن جانوران به پیامبري آن حضرت -7
  . میان انگشتان رسول خداجوشیدن و روان شدن آب از  -8
   .افزوده شدن خوراکی -9

  .اجابت دعاء -10
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   ذکر صفات و شمایل رسول خدا
 هاي جسمی و شمایل حضرت رسول اکـرم  مشخصات چهره و ویژگی

جـامع الحسـنات و    رسـول اکـرم    آمـده اسـت،     هاي سیره در کتاب
سـیمایی   رسول اکرم. الکماالت و نمونه و الگو براي تمام جهان است

پر جذّاب و پرشکوه داشت، او از نظر حسن سـیرت، اخـالق حسـنه و    
آداب شرعیه و رعایت ادب از قبیل صبر و حلم و بردبـاري و شـکر و   
ذکر و عدل و زهد و تواضع، عفّت و پاکدامنی، سخا و وفا، امانت، وقار 

  .و حسن خُلق و آداب معاشرت و حیا و مروت یگانه روزگار بود
داراي فصاحت زبان و . درخشید اش همانند ماه چهارده می رانیي نو چهره

بالغت کالم، صحت فهم و فراست، عقل و ذکاوت، شرف و نسب و قوم 
هـاي سـیره شـمایل و     در کتاب. و نژاد یگانه زمان و نگین روزگار بود

  .سیرت او را چنین بیان کرده است
ي با فاصله ابروها میانه قد، گندمگون، گشاده پیشانی، قدر رسول اکرم 

درخشـید و   همراه بود، بینی مبارکش دراز و بلند و باالي آن نوري مـی 
هـاي روشـن و    ي مبارکش برابر و مالیم و گشاده دهن و دنـدان  چهره

فت و میان هـر دو  تا ي مبارکش همچون ماه چهارده می صاف و رخساره
هـاي رنگارنـگ و    ي کبوتر و نقـش  ي گوشت مثل بیضه تف او پارهک

نشست هیئت و  گاه خاموش میمحمد رسول اهللا بر او نوشته شده بود هر 
گفت نزاکت و  شد و وقتی که سخن می ي شریف عیان می بشره شکوه از

یافت  کرد جمال و تازگی می شد هرکه از دور نگاه می لطافت نمایان می
کرد و  کرد مالحت و شیرینی حاصل می و هر که از نزدیک مشاهده می
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شد و در بغل مبارکش مـوي   آب دهانش آب شور شیرین میاز برکت 
کرد اثري  افتاد وقتی که بول می نبود و سایه جسم مبارکش بر زمین نمی

برد و بوي عود و عطر  ماند چونکه زمین آن را فرو می در زمین باقی نمی
لطیفش از نجاست پاك و  رسید و وقت تولّد بدن ن به مشام میاز آن مکا
  .صاف بود

: از انس بن مالک رضی اهللا عنه روایت است که گفتدیث شریف در ح
میانه قد بودند، نه بلند و نه کوتاه، رنگ شان گلگون بود،  پیغمبر خدا

نه سفید بی رنگ و نه گندمگون، نه موي شان مجعد و نـه بهـم ریختـه،    
هنگامی که وحی بر ایشان نازل گردید چهل ساله بودند، ده سال در مکّه 

شد، و ده سال در مدینه و هنگـام وفـات بیسـت     بر ایشان نازل میوحی 
  ]3547رواه البخاري [. شد شان دیده نمی موي سفید به سر و ریش

از براء بن عازب رضی اهللا عنهما روایت است کـه  حدیث شریف دیگر 
هایشان فراخ، و موهایشان تـا دو   میانه قد، بین شانه پیغمبر خدا: گفت
را دیدم که بردیمـانی سـرخی را    ید، پیغمبر خدا رس ي گوش می نرمه

رواه البخاري [. بودم  پوشیده بودند، و هیچ کس را زیباتر از ایشان ندیده
3551[  

هیچ ابریشم و دیباجی را به : از انس رضی اهللا عنه روایت است که گفت
لمس نکردم، و هیچ عطر و خوشبویی را از بوي  مالیمی دست پیغمبر

  ]3561رواه البخاري[. تر نیافتم ويخوشب پیغمبر
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 از انس رضی اهللا عنه از شب معراج پیغمبر خدا در باب ذکر پیغمبر 
وحی نازل شود،  پیغمبرخداپیش از آنکه بر : گوید روایت کرده و می

خـواب بودنـد، سـه نفـر     ] با دو نفر دیگر[که در مسجد الحرام  در حالی
کـدام  ] خـواهیم  خصی را که مـی آن ش: [نزدشان آمدند، نفر اولی پرسید

بایـد  : آنکسی که از همه بهتر است، سومی گفـت : است؟ وسطی گفت
  .همان شخص بهتر را ببریم، همین سخن را گفته و ناپدید شدند

آمدند، و ] آن سه نفر[به قلب خود دیدند که باز  شب دیگر پیغمبرخدا
پیغمبـران   و  در خواب بود ولی دلشان بیـداربود،  چشمان پیغمبر خدا 
خوابد، و همـان بـود کـه     خوابد و دلشان نمی شان می چنین هستند، چشم

رواه [. آمده و ایشان را با خود گرفتـه و بـه آسـمان بـرد    ) ع(جبرئیل 
  ]3570البخاري 
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   بیان تسبیح، ذکر و عبادت رسول خدا
ذکر و تسبیح و صاله او چنان بود که شب را از روز و روز را از شـب  

  :فرماید سوره اسراء می 79در حقّ عبادت او خداوند در آیه  .شناخت نمی
  »محموداً اَنْ یبعثَک ربک مقاماً بِه نَافلَه لَّک عسی فَتَهجدو منَ اللَّیلِ «
اي   و پاسی از شب را زنده بدار که این نماز شـب نافلـه  « !] اي پیغمبر[

  .»تو را به مقام محمود برساندمخصوص توست، باشد که پروردگارت 
ازعلی بن ابی طالب رضی اهللا عنه حدیث شریف در فضیلت قیام شبانه در 

  :روایت است که گفت
را بیدار  دختر رسول خدا) س(آمده و من و فاطمه  شبی پیغمبر خدا
  .»خوانید؟ شما دو نفر نماز نمی«: کرده و فرمودند

است، اگـر بخواهـد کـه مـا را     جان ما در دست خد! یا رسول اهللا: گفتم
چون این سخن راگفتـیم برگشـت و بـه مـن     . سازد بیدارسازد، بیدار می

به ران خود ) دست خودرا (چیزي نگفتند، و هنگام برگشتن در حالی که 
رواه . [»انسان بسیار مجادلـه گـر اسـت   «: گفتند زدند، شنیدم که می می

  ]1127البخاري 
شب  پیغمبر خدا: وایت است ه گفتاز مغیره بن شعبه رضی اهللا عنه ر

کرد، چون بر ایشـان گفتـه    خواندند که پاهایشان ورم می آنقدر نماز می
ي  آیـا بنـده  «: فرمودنـد  ؟ مـی )سبب این همه عبـادت چیسـت  (شد  می

  ]130رواه البخاري [» شکرگزاري نباشم؟
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: فرمودنـد  پیغمبـر خـدا  : ه گفـت روایت است ک) رض(از ابوموسی 
کند، به مانند شخص  کند و کسی که ذکر نمی ذکر می کسی که خدا را«

  .»زنده و شخص مرده است
 بیشتر دعاي پیغمبر خـدا : از انس رضی اهللا عنه روایت است که گفت

  :این بود که
  ].رواه البخاري) [ربنَا آتنَا فی الدنیا حسنه، وقنَا عذاب النَّارِ(

  .ه استسوره بقر 201این دعاء قسمتی از آیه 
  
  

و ازمردمان کسی باشد که طالب آخرت باشند و بگویند پروردگارا به ما 
در این دنیا نیکویی ببخش یعنی توفیق طاعت و عبادت به ما عطا کن و 

ایـن   هاند حسن در آن دنیا نیکویی، یعنی ثواب و رحمت و جنّت و گفته
  .جهان قناعت و حسنه آن جهان شفاعت است

  :نظامی گنجوي گفت
ــادت جا ــاي بـ ــد بهشـــت جـ   ویـ
  

ــادت     ــداي یـ ــرم خـ ــا در حـ   جـ
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   ذکر فضیلت صلوات بر رسول خدا
  :اند چنین فرموده خداي متعال در قرآن کریم در حقّ رسول خدا

  
  

به شما پیغمبري از خودتان آمد که رنج بردن شما بر او گرانست و بـه  
  )128.(شما عالقه دارد و با مومنان مهربان و رحیم است

  :چنین آمده استي توبه  سوره 128ذیل آیه  دریر گلشاهی تفسدر 
اي اهل مکه بتحقیـق  : گوید این تهنیت و بشارت براي مؤمنین است می

محمـد بـن عبـداهللا بـن     پیغمبري به حکم خداي تعالی به شما آمد نـام او  
پیغمبري از خود شما، بشري همچون عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منـاف  

ه سخنان او گوش دهیـد و صـدق و راسـتی و    شما از نسب عرب که ب
امانت او را بشناسید و بدانید اگر بر او نافرمانی کنید و بـر او معصـیت   
کنید و دین وي نپذیرید بر او سخت خواهد آمد این پیغمبر در هدایت و 
ارشاد و مسلمان شدن شما بسیار حریص و آزمنـد اسـت و بـر جمیـع     

ص خداوند در آخرت اسـت  که صفت رحیمیت مخصو .مؤمنین مهربان
که این صفت مخصوص خود را به هیچ یک از پیغمبران پیشـین نـداده   

 رئوف و رحیم آورده  محمدوجه بزرگداشت به مقام شامخ است و بر 
است؛ پس از نظر دین و عقل بنگریم حکم بر این است که بـر رسـول   

زم پیوسته درود و صلوات بفرستیم و شفاعت او را بـر خـود ال    اکرم
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 56آیه در . فرستند چنانچه خداوند و فرشتگان نیز براو درود می. گردانیم
  :آمده که در حقّ صلوات رسول خداسوره احزاب 

  
  

فرستند، شما کـه ایمـان    خدا و فرشتگان وي بر پیغمبر درود میبراستی 
  .بر او درود فرستید و سالم کنید، سالم کردنی  !دارید

: صـاله . فرستند شتگان او بر پیغمبر درود میبراستی که خداي تعالی و فر
در لغت به معنی دعاء است و از جانب خـداي رحمـت و رضـوان و از    
جانب فرشتگان دعا و استغفار و از سوي امت دعاء و تکـریم و تعظـیم   

  .است  رسول اهللا
   :آمده است کهصحیح البخاري  ،حدیث شریف در

یا رسـول  : ه کسی گفتاز کعب بن عجره رضی اهللا عنه روایت است ک
سالم دادن بر شما را یاد داریم، ولی درود فرستادن بر شـما چگونـه     !اهللا

  »...لیاللهم صل ع«: بگوئید که: است؟ فرمودند
. درود و سالم دادن بر وي: این امري است مطلق که براي امت فرمودند
و السالم علیک ایها النبـی  : سالم آنست که مؤمنان در تشهد نماز گویند

اللهم صل . گویند رحمه اهللا و برکاته و درود آنست که در آخر نماز می
اید  اي کسانیکه به خدا و رسول او گرویده: گوید می... علی محمد و علی 

بر او درود فرستید و بر وي سالم گوئید سالم گفتنی و فرمان برید او را 
: دفرمو  که حضرت رسول: آمده استحدیث شریف در . فرمان بردنی
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هر که بر من یک بار درود بفرستد، خـداي تعـالی بـر او ده بـار درود     
حـدیث  و نیـز در  . گردانـد  فرستد و از دوش او ده گناه را سبک می می

هیچ کس از شما نیست که به من سالم گوید مگـر  : دیگر آمدهشریف 
گرداند تا جواب سالم او را به او  این که خداوند روح من را به من بر می

  .مانبرگرد
آمده ) رض(به روایت اَنَس حدیث شـریف  در فضیلت صلوات در باب 

  :است
منْ صلّی صاله واحده صلّی اهللاُ علَیه عشْرَ صـلَوات و حـطَّ عنْـه عشْـرَ     «

یئَاتخَط«  
هر که بر من یک بار درود بفرستد، خداوند متعـال بـر او ده بـار درود    

و از دوش او ده ) مت و رضـوان اسـت  گفتیم درود خدا رح(فرستد  می
  .گرداند گناه را سبک می

  :آمده استحدیث شریف دیگر و نیز در 
»لَیلِّ عصی لَم ثُم هنْدع رْتنْ ذُکیلُ مخاَلْب«  
  »بخیل کسی است که نام من نزد وي برده شود اما بر من درود نفرستد«

  :فرماید میام المومنین عایشه صدیقه رضی اهللا عنها 
ي سـوزن چیـزي    من در شبی بسیار تاریک و ظلمت با چراغ به وسـیله 

دوختم ناگهان باد مخالف وزیدن گرفت و چراغ را خاموش گرداند و  می
ام  سوزن از دستم بیفتاد در آن حالت با دستهایم براي یافتن سوزن گمشده

چراغم ي من گردید که از نور  بودم ناگهان در باز شد و نوري وارد خانه
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بود کـه   ي مبارك رسول خدا ه دیدم نور رخسار. تر بود بیشتر و نورانی
من با آن نور سوزن خود را یافتم سپس سرم را پایین انداخته مشغول بـه  

یا عایشه رضـی اهللا عنهـا، بـه چـه     : فرمود رسول خدا. گریستن شدم
یافتی گریی آن هم بعد از این که نور بر اتاقت تابید و سوزن خود را  می

گریم که از  من از براي آن می  !یا رسول اهللا: چه جاي گریه است؟ گفتم
 حضـرت  . امت تو کسانی باشند که در قیامت از نور تو محروم شوند

در قیامت کسی از امتان من از شفاعت من محروم نخواهد شـد  : فرمودند
  .مگر این که اسم مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد

» لَـی  اَللَّهِمع و یمراهبلَی اع تلَّیا صکَم لَی آلِ محمدع و دمحلَی ملِّ عص
  »آلِ ابراهیم انَّک حمید مجید

 »    و بـراهیملَـی اع ا بارکـتکَم دمحلَی آلِ مع و دمحلَی مع بارِك اَللَّهِم
  .»علَی آلِ ابراهیم انَّک حمید مجید
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  تحویل قبله
تـا   هاي دیگر آمده پیـامبر خـدا   آنچه که در صحیح البخاري و کتاب

المقدس  شانزده یا هفده ماه پس از هجرت به مدینه همچنان به سوي بیت
ي کعبه باشد و  ي او خانه داشت که قبله گزارد و بسیار دوشت می نماز می

م که خداوند دار بسیار دوست می)! ع(اي جبرئیل : گفت) ع(به جبرئیل 
اي بیش  من بنده: گفت) ع(جبرئیل . ي یهودیان برگرداند روي مرا از قبله

هر گـاه بـه    نیستم از خداي خود بخواه و مسئلت کن و پیامبر اکرم 
ي خـود را بـه سـوي آسـمان      گزارد چهـره  المقدس نماز می سوي بیت

زل را نـا سوره بقـره   144تا خداود متعال آیه  کرد و دعاء می گرفت می
  :فرماید فرمود که در آن می

اي  بینم و تو را به قبلـه  بدرستی گردش روي تو را به طرف آسمان می«
که دوست داري بگردانیم، روي خود به سوي مسجدالحرام کن و هر جا 

ها که کتاب آسمانی دارنـد   باشید روهاي خود را به سوي آن کنید، آن
شان است و خدا از آنچه دانند که این حقّ است و از جانب پروردگار می
  .»کنید بی خبر نیست می
یدیم روي تو را در جهت آسمان و پیچیدن دل گوید، بدرستی ما گردان می

ي خـویش کعبـه    تو براي انتظار وحی در امـر تحویـل قبلـه کـه قبلـه     
حضرت رسالت و شایسـته مقـام    هچون در اصل قبل. خواستی، دیدیم می

بـود و برتـر   ) ع(عبه قبله ابراهیم کمال ایشان همان کعبه بود که آن ک
  .هاست تمام قبله
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پسـندي از   خواهی و می گردانیم تو را که می پس هر آینه به آن سو می
با ما در شرع مخـالف   گفتند هر چند این پیغمبر طرفی هم یهودان می

خوانند یعنی به بیـت المقـدس    ي ما نماز می است پس چرا به سوي قبله
در آرزوي این بود که از طـرف خداونـد    بدین لحاظ حضرت پیغمبر

وحی بیاید و حکمی صادر شود تا باز به سوي کعبه روي آرند تا این که 
  .این آیت فرود آمد و حکم صادر شد

  »نَولِّ وجهک شَطْرَالْمسجِد الْحرامِ«
  .به سوي مسجد الحرام) تمام بدن خود را(پس بگردان روي خود را 

اتّفاق افتـاد نمـاز   کعبه ماز که تحویل قبله به سوي آن ن: مفسران گفتند
ظهر روز دوشنبه پنجم ماه رجب بود و قول مشهور آن است کـه نمـاز   

بعد از گذشتن هفده ماه از قدم گذاشتن حضرت رسول . 1عصر بوده است
ع که کعبـه در آن اسـت   ضآن مو: اند که به مدینه، روایت کرده خدا

ود و از زمان حضرت نوح تـا حضـرت   پس از عهد آدم قبله فرشتگان ب
  .ابراهیم قبله بود و بر وي بنا نبود

»شَطْرَه کُموهجلّواوفَو ا کُنْتُمثُ میح و«  
ها و در شـرق و   ها و دشت هر جا باشند در خشکی و در دریا و در کوه

هـاي خـود را بـه سـوي      غرب وقتی که بخواهند نماز بگزارنـد، چهـره  
بگردانند، بدانکه روي به قبله آوردن شرط درسـتی  ) کعبه(مسجدالحرام 

و رها کردن قبله در نماز جایز نیست مگر در دو جـا یکـی   . نماز است

                                                        
  192تفسیر ابن کثیر ج اول ص  اَنَّ اَول صاله و صالها الی الکعبه صاله العصر،: والمشهور - 1
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توانی به هر طـرف نمـاز بخـوانی     اینکه در نماز، خوف زیادي باشد، می
و از این دو ) به قصد نیکی عبادت کند(دیگر مسافر در نماز تطوع کند 

  .ن درهیچ نمازي جایز نیستدر گذشتی قبله را رها کرد
داننـد کـه     به تحقیق به آنان که کتاب تورات داده شده است نیک مـی 

اند و  اند و دانسته تحویل قبله حق و راست است، چونکه در تورات خوانده
نماز   حکم آن از نزد پروردگارشان است که پیغمبر آخرالزمان به دو قبله

ي  ي همـه  کعبـه قبلـه  . اسـت ي آخري او همـان کعبـه    خواند و قبله می
کند،  افقهاست ونمازگزاري که در کعبه حضور دارد و آن را مشاهده می

و براي آفاقیهایی که از کعبه دورند . روي آوردن به عین آن فرض است
و خداوند آنچه را که یهود . باید در نماز خود به سمت کعبه روي آورند

داند و فردا به قیامت جـزاء   کنند غافل نیست همه را می از انکار قبله می
  .1آن به تمامی به ایشان رساند

                                                        
  مؤلف همین اثر-148و  147صفحه  1درج در تفسیر گلشاهی جلد  - 1
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  جنگ بدر
در بدر دو بـار اتّفـاق افتـاده     ابتدا باید دانست که لشکر کشی پیامبر

  :است
این لشکر کشی در ماه ربیع االول که سیزدهمین ماه : جنگ بدر اول -1

، رفتکرزین جابر فَهري به تعقیب  هجرت بود صورت گرفت، پیامبر
کشید، و رنگ آن سـپید   بر دوش می) رض(پرچم را علی بن ابی طالب 

  .بود و زیدبن حارثه را به جانشینی در مدینه گماشت
ي مدینه غارت برده و مقداري را با خود برده  کرزین جابر به گله و رمه

به تعقیـب او بیـرون    کرد، پیامبر ي جماء شبانی می بود و او در منطقه
فوان که از نواحی بدر است رسید، و کرزین گریخت و شد تا به وادي س

  .1به او دست نیافت و به مدینه بازگشت پیامبر
  )بدر القتال(جنگ بدر بزرگ  -2

بازگشت ابوسـفیان را همـراه    سبب این جنگ این بود که رسول خدا
این کاروان همان کاروانی بود که امـوال و  . کاروان قریش از شام شنید

  .انی قریش در آن بودکاالهاي بازرگ
این کاروان قریش : مسلمانان را براي حرکت فراخواند و فرمود پیامبر 

حامل اموال ایشان است، بیرون شوید، شاید خداوند متعـال آن امـوال را   
بهره و نصیب شما قرار دهد، مردم براه افتادند برخی بـا کمـال میـل و    

  .برخی با کراهت و بی میلی

                                                        
  2ج 15نهایه االرب فی فنون االدب ص  - 1
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دیک حجاز رسید در صدد کسب خبر برآمـد و از  هم چون نزابوسفیان 
کرد که بـر کـاروان    دید از کار رسول خدا سؤال می هر مسافري که می

اصحاب  ترسید، بعضی از مسافران به او خبر دادند که پیامبر سخت می
  .خود را به قصد مزد گرفتن کاروان بسیج کرده است

د و به مکّه گسیل ابوسفیان ترسید و ضمضم بن عمرو غفاري را اجیر کر
داشت و دستور داد تا قریش را براي حفظ کـاروان و امـوال خودشـان    

همراه اصحاب خود قصد  ها برساند که پیامبر بسیج سازد و به اطالع آن
  .تعرض به کاروان را دارد، و ضُمصم شتابان آهنگ مکّه کرد

دو و به یاد آور آن زمانی را که خداوند به شما وعده داد کـه یکـی از   
و شما . گروه کاروان یا لشکر کافران در اختیار شما قرار خواهد گرفت
داریـد   آن را اختیار خواهید کرد یکی از آن دو گروه را که دوست می

انتخاب کنید اما شما براي خـودداري از جنـگ و تلفـات آن دوسـت     
داشتید کاروان در اختیار شما قرار بگیرد نه لشکر کافران چونکـه در   می

ان چهل سوار بیشتر نبود ولی لشکر کفّار نه صد و پنجاه مرد بودند کارو
دارید که از درخـت بـی    خواهید شما دوست می تر را می پس شما آسان

خواهد با این وسیله حقّ و آیین اسالم  خار خرما بگیرید بلکه خداوند می
بـا دوسـتان و     مصطفیي کافران را قطع کند  را تثبیت نماید و ریشه

خود در باره جنگ مشورت کرد گروهی خروج به سوي جنگ  اصحاب
ابوبکر . را کاري زشت شمردند و مصلحت ندیدند که با کفار جنگ کنند

چیست بلند شـد و سـخنان نیکـو در      صدیق دانست که قصد رسول
: عمر خطاب هم همچنین سـخنان نیکـو گفـت   . خروج به جنگ گفت
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دوازده شـب از رمضـان   روز شـنبه    پیـامبر : گوید محمد بن سعد می
گذشته، که آغاز نوزدهمین مـاه هجـرت بـود از مدینـه بیـرون رفـت       

همراه سیصد و پانزده مرد از مهاجران و انصار بیرون آمد که ) ص(پیامبر
  . هفتاد و چهار نفر از مهاجران و بقیه از انصار بودند

ي گرفتاري  بواسطه  هشت نفر از یاران رسول: ی گویدمحمد بن سعد م
سهام ایشان را از غنایم   در جنگ بدر شرکت کنند و پیامبرتوانستند ن

عثمان بن عفان کـه  : پرداخت فرمود، سه نفر از مهاجران که عبارتند از 
 دار پرستاري همسر خود رقیه دختـر پیـامبر   دستور داد عهده پیامبر

ن و طلحه ب. باشد که بیمار بود و عثمان در مدینه ماند و رقیه رحلت کرد
عبید اهللا و سعید بن زید که آن دو و پنج نفر از انصار را بـراي کسـب   

تعداد شتران اصـحاب رسـول   . خبر از کاروان قریش اعزام  فرموده بود
در این جنگ هفتاد شتر بود که هر چند نفر به نوبت بر یک شتر  خدا

گوید، در این جنگ فقط دو اسب وجود  محمد بن سعد می. شدند سوار می
 1یکی از مقداد بن عمرو بود و یکی از مرثدبن ابی مرثد غنـوي  داشت،

از ذَفـران   رسید آنگاه رسول خـدا  2ي صفراء به منطقه چون پیامبر
چون . حرکت کرد و نزدیک بدر فرود آمد و خود و ابوبکر سوار شدند

به ابوسفیان رسید با آنکه به کنارآبهاي بدر رسیده  خبر حرکت پیامبر
خود برگشت و به سرعت کاروان را از آن راه دور کرد  بود پیش یاران

گوید، کفاران قریش فردا صـبح زود   می. و از خط ساحلی دریا راه افتاد
                                                        

  .اند را نوشته) رض(برخی از سیره نویسان، به جاي مرثد، زبیر بن عوام - 1
  دشتی نزدیک مدینه - 2
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آنها را دید گفـت   حرکت کردند و پیش آمدند و همینکه رسول خدا
این قریش است که با کبر و غرور و سرافرازي به جنگ تو ! پروردگارا

: کنند، رسول خدا دعـا کـرد و گفـت    ذیب میاند، و رسول ترا تک آمده
اي را که وعده فرمودي برسان، و آنـان را   نصرت و پیروزي! پروردگارا

وصـد   گوید، قریش نه صد و پنجاه نفر بودنـد  ابن سعد می .نابود گردان
اسب همراه داشتند و پیامبر صفها را مرتـب کـرد و بـه سـایبان خـود      

سایبان بودند و کسی دیگـر بـا   مراجعت فرمود و خود و ابوبکر در آن 
کرد که نصرت و  از خداوند متعال استدعا می ایشان نبود و رسول خدا

اي : گفـت  ابوبکر مـی . پیروزي را که وعده فرموده است برآورده کند
ي خـود وفـا    آورد و به وعده ، خداوند راز و نیاز ترا برمی رسول خدا

اي : بیـدار شـد و فرمـود   خواهد نمود، در این هنگام پیامبر چرتی زد و 
) ع(ابوبکر مژده که پیروزي خدا براي تو رسید، هم اکنون این جبرئیـل 

کشـد در حالیکـه بـر     است که لگام اسب خود را گرفته اسـت و مـی  
گوید تیري به مهجـع غـالم    ابن اسحاق می. دندانهایش غبار نشسته است

نان اسـت  عمر بن خطاب خورد و کشته شد و او نخستین کسی از مسلما
از سایبان بیـرون   آنگاه رسول خدا. که در آن جنگ شهید شده است

فرشـتگان در آن روز داراي  : آمد و مسلمانان را به جنگ تشویق فرمود
ي آن  هاي سبز و زرد و قرمز بودند که دنبالـه  هایی از نور به رنگ عمامه

هـاي ایشـان    هاي خود آویخته بودنـد و بـر پیشـانی اسـب     را میان شانه
چون پیامبر کـار  . هاي ابلق بودند هاي پشمین بود و سوار بر اسب پارچه

دشمن را بساخت دستور فرمود که میان کشـتگان ابوجهـل را جسـتجو    
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کنند، عبداهللا بن مسعود که در آن روز از کنار ابوجهـل گذشـته اسـت    
دیدم هنوز رمقی دارد پاي خود را روي گردنش گذاشتم، به من : گوید می

اي و  وپانک گوسفندان، پاي خود را در جاي بلندي گذاشـته اي چ: گفت
از خدا و رسول خداست، و : گفتم: پیروزي از کیست: سپس به من گفت

این ! اي رسول خدا: آوردم و گفتم سرش را بریدم و پیش رسول خدا
ترا به خدایی که غیر از او خـدایی  : سر دشمن خدا ابوجهل است فرمود

آري، سوگند به همان خدایی که غیـر از  : مگویی؟ گفت نیست راست می
خدایی نیست، سر او را برابر رسول خدا انداختم گویند، سپس رسـول   او

فرمان داد تا اموال و غنایم را جمع کنند و جمع شد، و مسـلمانان   خدا
این  »یسألونک عن االنفال«در مورد آن اختالف کردند که با نزول وحی

  .اختالف برطرف شد
  

ه حق را که همان دین اسالم است آشکار سازد و باطـل را کـه   تا اینک
همان شرك و انباز است از بین ببرد هر چند که بزهکاران و کافران آن 

  .را نپسندند و زشت بشمارند
  
  

خواستید  و به یاد آورید آن زمانی را که از پروردگار خود فریادرسی می
ـ      ود کـه  و آن طلب رستگاري و پیـروزي و کمـک در جنـگ بـدر ب

و شما را اجابت کرد و پذیرفت  پروردگار شما دعاي حضرت رسول
براستی من نصرت دهنده هستم هزار فرشـته در روز بـدر بـه    : و فرمود
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کمک شما آمدند و در کنار شما با کفار جنگیدند این گروه هزار نفري 
هاي زیادي در پشت سرخود داشتند شما را کمک و یاري کردند و  گروه

   .د و دعاي حضرت رسول و یاران او چنین بودنصرت دادن
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  جنگ بنی قینقاع
نویسد که زنی از اعراب مسـلمان   ي علّت این جنگ می ابن هشام در باره

آورد و کنار ریخته گري نشست، قینقاع کاالیی را براي فروش به بازار 
ند او را کنـار بزننـد و او خـودداري کـرد، مـرد      بیهودیان خواستند رو

ز پشت سر آن زن بطوریکه متوجه نشود دامن لباسـش را بـه   گر ا ریخته
ها  باال تنه گره زد و همین که آن زن برخاست عورتش آشکار شد و آن

شروع به خندیدن کردند، آن زن فریـاد کشـید و مـردي از مسـلمانان     
گر را کُشت، یهودیان بر سر آن مسلمان ریختند و  برجست و آن ریخته
آن مسلمان از مسلمانان دیگر یـاري خواسـتند و    ي او را کشتند، خانواده

بنی قینقاع این کار مسلمانان را سخت خشمگین ساخت و میان ایشان و 
  .شرّ و فتنه درافتاد

ابن سعد . این جنگ روز شنبه نیمه شوال بیستمین ماه هجرت اتّفاق افتاد
ـ  گوید، بنی قینقاع هم پیمانان عبداهللا بن اُبی بن سلول و شـجاع  می رین ت

پیمـان   ها با رسول خدا گر و زرگر بودند، آن مردم یهود و غالباً ریخته
بسته بودند ولی چون جنگ بدر پیش آمد بغی و حسد خـود را آشـکار   
ساختند و پیمان شکنی کردندو مدت عهدنامه را نادیده گرفتند و خداوند 

  :یدفرما را در این مورد نازل فرموده که میسوره انفال  58آیه متعال 
ها اعالم کن که خـدا   و اگر از گروهی خیانتی بدانستی منصفانه به آن«

  .»دارد کاران را دوست نمی خیانت
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اگر از قومی با تو عهد و پیمان بستند خیانتی ظاهر ! یعنی، اي پیغمبر 
شد تو آنان را آگاه کن که دیگر پیمانی میان تو و آنان وجود نـدارد و  

خاتمه یافته است و این اعالم عـدم پیمـان   پیمان به موجب خیانت آنان 
بدین خاطر است تا کفّار بدانند که نقض عهد شده و تو نیز پس از اطالع 

  .نقض عهد و پیمان به آنان حمله کن و با آنان جنگ کن
گویـد، رسـول    ابو عبداهللا محمد بن اسحاق در سبب جنگ بنی قینقاع می

اي یهودیان بترسید : فرمود ها را در بازار خودشان جمع کرد و آن خدا
از این که خداوند به شما هم همان بدبختی را بهره کند که نصیب قریش 

دانید من پیـامبرم و ایـن موضـوع را در     شد، بیایید مسلمان شوید که می
اید و خداوند در این باره از شما عهد گرفته اسـت،   هاي خود دیده کتاب

ی جنگ کردي کـه بـه   مو با قواي محمد فریفته مشو که ت: ها گفتند آن
آیین جنگ کردن وارد نیستند در نتیجه فرصتی بدست آوردي و حـال  
آنکه به خدا سوگند اگر با ما جنگ کنی خواهی دانست که مردم جنگی 

، آل عمران را نازل 13و  12و خداوند متعال در این باره آیات   ما هستیم،
بزودي مغلـوب و در  : گواند ب به کسانی که کافر شده«: فرماید کرده می

براي شما دو گروه، . شوید که بسیار بد آرامگاهی است جهنم محشور می
کرد و دیگر  که روبرو شدند، عبرتی بود، گروهی در راه خدا کارزار می

دیدند و خـدا   ها را، به چشم، دو برابر خویش می گروه کافر بود که آن
دریـن، بـراي اهـل    دهد کـه   هر که را خواهد به یاري خویش، نیرو می

روز یعنی تا شـب اول   لشکر مسلمانان پانزده شبانه. بصیرت عبرتی است
ها را در محاصره گرفتند تا این که خداوند متعال ترسی در دل  ذیقعده آن
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شـدند و پذیرفتنـد کـه همـۀ      ها افکند و تسلیم فرمان رسول خدا آن
رخودشـان قـرار   باشد و زن و فرزندانشـان در اختیا  اموالشان از پیامبر

  .گیرد
سلَمی ) قدامه(هاي مردان را بستند و منذرین  دستور داد، تا دست پیامبر

براي اجراي این دستور گماشته شد، عبداهللا بن اُبی بن سـلول از طـرف   
 مذاکره کرد و اصرار و پافشاري نمود و پیـامبر  ها با پیامبر خدا آن

دار اخراج  وعباده بن صامت عهدهها را از مدینه تبعید کنند  فرمود که آن
رفتند و مدتی در آن شهر بودند و  1اذرعاتها از مدینه شد و به شهر  آن

  .از میان رفتند

                                                        
 2، ج68االرب فی فنون االدب ص  نهایه. نام شهري در اطراف شام: اذرعات - 1
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  جنگ اُحد
جنگ احد  محمد بن سعد در کتاب طبقات خود گوید، حضرت رسول

سه سـال  (را در روز شنبه هفتم شوال که سی و دومین ماه هجرت بوده 
گوید، روز شنبه پانزدهم  ام داده است، و ابن اسحاق میانج) بعد از هجرت

  .آن ماه بود است
  :1فرماید چنانچه خداي تعالی در باره جنگ احد چنین می

  
بخشدشان و یـا عذابشـان    کار بدست تو نیست، یا خدا، می  !اي پیغمبر«

  ».ها ستمگرانند کند که آن می
ز قـریش در  این آیت آن است که پس از آنکه گروهـی ا سبب نـزول  

جنگ بدر کشته شدند، گروهی دیگر که گرسنه بودند، هنگامی که بـه  
رفتند و گفتنـد، مـا از دل و   ابوسـفیان  مکّه رسیدند اشراف قریش پیش 

ایم که با سود کاالهایی که در نزد توسـت سـپاهی را بـراي     جان آماده
مـن نخسـتین   : گفتابوسفیان . تجهیز و آماده بسازید جنگ با محمد

هستم که با این مسئله موافقم کاالها را فروختند و سرمایه هر کس  کسی
فرستادگان خود را به قبایـل  و را به او دادند و سودش را کنار گذاشتند 

   .عرب گسیل داشتند
ها را براي نصرت خود فرا خواندند و همگی بـراي جنـگ آمـاده     و آن

صد نفر  هفت. ودندشدند و از هر سو به مکّه آمدند و جمعاً سه هزار نفر ب

                                                        
 سوره آل عمران 128آیه  - 1
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شب جمعه . زره دار بودند و دویست اسب و سه هزار شتر همراهشان بود
ي محکمـی قـرار    در خواب دید که گویی در زره  ششم شوال، پیامبر

بود شکست و گاو نري کشته ذوالفقار ي شمشیرش که  دارد و دو دسته
کرد و کشد، این خواب بر یاران خود نقل  شد و قوچی را از پی خود می

ي محکم شهر مدینه است و شکستن  که منظور از زره: چنین تعبیر فرمود
ي شمشیر مصیبتی است که بر من خواهد رسید و گاوي که کشته  دسته

شده است کشته شدن بعضی از اصحاب من است و قوچ هـم عبـارت از   
   .پهلوان دشمن است که خداوند او را خواهد کشت

ي این خواب از مدینه بیرون  ه به واسطهاین بود ک  ي رسول خدا عقیده
در عین حال در این مـورد بـا یـاران خـود     ) حالت دفاعی بگیرد(نرود 

اشاره کرد که از مدینـه بیـرون   عبداهللا بن ابی بن سلول مشورت فرمود، 
نروند و بزرگان مهاجر و انصار هم همین عقیده را داشتند، در این هنگام 

سته بودند شرکت کنند بپا خاسـتند و از  نوجوانان که در جنگ بدر نتوان
ها را به سوي دشمن بیرون ببرد کـه تصـور    پیامبر تقاضا کردند که آن

  ایم و پیـامبر  و درماندهها ترس و واهمه داریم یا ناتوان  نکنند ما از آن
  :نیز موافقت فرمود

ها را موعظه فرمود و دستور  نماز جمعه را با مردم گزارد و آن  پیامبر
  .ضمناً فرمود که اگر شکیبا باشند پیروز خواهند شد. اد که تالش کنندد

  سپس در حالی که همگی جمع شده به مسجد آمده بودند و با پیـامبر 
وارد ) رض(عمـر  و ) رض(ابـوبکر نماز عصر را گزاردند، پیامبر همراه 
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  خانه شد، آن دو در لباس پوشیدن و عمامه به سـر بسـتن بـه پیـامبر    
از   د و مردم هم صف کشیده و منتظر بیرون آمدن پیامبرکمک کردن

رسول خدا در حالی که لباس جنگی پوشـیده بـود از خانـه    . خانه بودند
را بـا تسـمه چرمـی کـه     بیرون آمد، زره پوشیده بود و میان کمر خود 

حمایل شمشیرش بود بسته بود و عمامه بسته و شمشیر آویخته و سپر بر 
  .پشت خود انداخته بود

در مـورد بیـرون   ! اي پیامبر. مردم از گفتار خود پشیمان شدند و گفتند
چـون  : دانی رفتار فرماي، پیامبر فرمـود  رفتن از مدینه هر طور صالح می

ي جنگی بپوشد شایسته نیست آن را از تن بیرون آورد تا  پیامبري جامه
ـ  ن خداوند میان او د دشمنانش حکم فرماید، اکنون توجه کنید و آنچه م

گویم انجام دهید و در پناه خدا حرکت کنید و اگر شـکیبا و صـابر    می
به هر حال در نزول ایـن آیـت   . باشید سرانجام پیروزي از آن شماست

  .اختالف اقوال است» لَیس لَک من االمرشئ«
روز احــد کــافران دنــدان مبــارك : جمــاعتی گفتنــدو کلبــی و ربیـع  

هاي مبارك وي لرزید و  قدم یدندرا بشکستند و او را برنجان  مصـطفی 
کشـته شـده     بیهوش بر زمین افتاد کافران بانگ برداشته که محمـد 

  .به هوش آمد  اندکی بعد پیغمبر. است
ها دید که بر مسـلمانان بعـد از    روز احد مثله  رسول خدا: گفتشعبی 

گشـت و   با جماعتی از زنان بر سر کشـتگان مـی  هند . قتل کرده بودند
رضـی اهللا عنـه بیـرون    حمزه برید، و جگر  هاي ایشان می بینی گوشها و
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را دید گوش و بینی بریـده و شـکم   عبداهللا بن جحـش  کرده و همچنین 
  .پرکرده

ها را دید دلتنگ شد، و خواست کـه بـر    زمانی که آن مثله  مصطفی 
لَـیس  حال این گمراهان نفرین کند از بارگاه کبریا این آیت نازل شـد  

یعنی از دست تو کاري ساخته نیست اگر بعد از این » المرشـئ لَک من ا
ما بر کافران پیروز شویم با ایشان همین کنیم که ایشـان بـا مسـلمانان    

  »لَیس من االمرشئ«کردند رب العالمین، این آیت فرستاد 
بـر فـراز کـوه    ابوسفیان گوید،  کند و می از قول براء روایت میبخاري 

: میـان شماسـت؟ پیـامبر فرمـود      آیا محمد رفت و فریاد کشید که
: فرمود  آیا پسر ابی قحافه میان شماست؟ پیامبر: پاسخش ندهید، گفت
آیا پسر خطاب میان شماسـت؟ و چـون کسـی    : پاسخش ندهید، گفت

اند که اگر زنـده   شود این سه نفر کشته شده معلوم می: جواب نداد، گفت
  .دادند بودند پاسخ می می

ي  وعده: گوید، ابوسفیان هنگام بازگشت فریاد کشید و گفت ابن سعد می
  ما و شما سال آینده در بدر، یکی از اصحاب فرمود، باشد، آنگاه پیامبر

کننـد و چـه    از پس ایشان برو و ببـین چـه مـی   : فرمود) رض(به علی
ها  ها رفتم و دیدم که آن گوید، از پس آن می) رض(تصمیمی دارند، علی 

  .ندآهنگ مکّه کرد
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  ی نضیرنجنگ ب
این جنگ در سال چهارم هجرت یعنی در سی و هفتمین ماه هجرت بود 
اتّفاق افتاد، علّت این جنگ آنطوریکه محمد بن سـعد و دیگـران نقـل    

پیش بنی نضیر رفت تا در مورد پرداخـت   اند چنین است پیامبر کرده
مري آن خون بهاي آن دو نفر قبیله کالب یا عامر که عمرو بن امیه ض

ها ظاهراً گفتند، آري، به هر طور که  دو را کشته بود کمک بگیرد، آن
کنار دیواري  بخواهی و دوست داشته باشی کمک خواهیم کرد، پیامبر

نشسته بود و تنی چند از یاران از جمله ابوبکر و عمر و علـی رضـی اهللا   
ه عنهم همراه بودند، بعضی از افراد بنی نضـیر بـا برخـی دیگـر پوشـید     

صحبت کردند و گفتند، ممکن نیست که این مرد را دیگر به این حـال  
بدست بیاورید چه کسی مرد آن است که باالي این خانه برود و سنگی 

  بر سر او بیندازد و ما را از شرّ او خالص کند؟
این کار را نکنید : یکی از ایشان به نام عمرو بن حجاش بن کعب گفت

شود و این پیمان شکنی است  د او آگاه میبه خدا قسم هر تصمیمی بگیری
  .شود که میان ما و اوست و موجب نقض عهد می

هـا چـه قصـدي     خبر آمد که آن در این هنگام از آسمان براي پیامبر
آنگاه پیغمبر . دارند، این بود که با شتاب برخاست و آهنگ مدینه فرمود

داد و گفت از  محمد بن مسلمه را فرستاد و به آنان ده روز مهلت خدا
سرزمین من بیرون روید و کسی بعد از این ده روز دیده شود گردنش را 

پیغام فرستادند که ما از خانـه و سـرزمین    ها به پیغمبر آن. خواهم زد
تکبیر گفت و  خواهی بکن، پیامبر رویم هر کاري می خود بیرون نمی
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به جانشینی ابن ام مکتوم را  مسلمانان هم تکبیر گفتند و حضرت رسول
و علـی  . خود در مدینه منصوب فرمود و با یاران خـود حرکـت کـرد   

بنـی  نماز عصـر را در محلـه    و پیغمبر. کرد پرچم را حمل می) رض(
. را دیدند در حصـارهاي خـود ماندنـد    ها چون پیامبر گزارد آننضیر 
ها را محاصـره کـرد و بعـد دسـتور فرمـود تـا        شش شب آن پیامبر

هـا افکنـد و    ها را آتش زنند، و خداوند بـیم در دل آن  هاي آن نخلستان
  .رویم گفتند، ما از سرزمین خود بیرون می

دار  مدت محاصره بنی نضیر پانزده شبانه روز بود و محمد بن مسلمه عهده
هاي خود را سوار کردند و  ها و بچه ها زن ها از مدینه شد، و آن اخراج آن

هـا را بـه سـوي خیبـر راندنـد       آنسپس . هفت صد شتر هم بار داشتند
ي آن متعلق به  وگروهی از ایشان به شام رفتند، اموال بنی نضیر هم همه

بود و آن حضرت آن را وقف براي گشـایش امـور مسـلمانان     پیامبر
  :فرمود

بروید که تبعید : بنی نضیر را تبعید فرمود، گفت گوید چون رسول خدا
را حشر و خداوند متعال سوره . ودنخستین است و ما از پی شما خواهیم ب

  .1نازل فرموده استبنی نضیر درمورد 
هایشـان در   اوست که از اهل کتاب آنکسان را که کافر بودند، از خانه«

کردیـد کـه بیـرون آینـد و      شما گمان نمی. نخستین حشر بیرون کرد
ي آنان از عقوبـت   کردند که دژهایشان بازدارنده خودشان هم گمان نمی

                                                        
  126، ص2نهایه االرب فی فنون االدب ج - 1
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کردند به ایشان رسید  پس اهللا تعالی از آنجائیکه احساس نمی. تالهی اس
هایشان را به دسـت خودشـان و بـه     و در دلهایشان رعب افکند که خانه

  .1دست مؤمنان ویران کنند، اي صاحبان دیده عبرت گیرید

                                                        
  سوره حشر 2تفسیر گلشاهی ذیل آیه  - 1
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  )احزاب(جنگ خندق 
این جنگ در ماه ذیقعده سال پنجم هجرت اتّفـاق افتـاده اسـت و ابـن     

  .گوید در شوال آن سال بوده است یاسحاق م
محمد بن سعد و محمد بن اسحاق و عبدالملک بن هشام که خداي هر سه 
را رحمت کند و سخن آنان در یکـدیگر تـأثیر گذاشـته اسـت چنـین      

یهودیان بنی نضـیر را از مدینـه بیـرون و      گویند، که چون پیامبر می
ران و اشـراف ایشـان از   ها به خیبر رفتند، گروهی از س تبعید کرد و آن

همراه تنی چند از بنی نضیر و بنـی وائـل   ... جمله سالم بن ابی حقیق و 
کردنـد، و بـه قـریش     دعوت مـی   قریش را به جنگ با پیامبر. بودند

  .گفتند، ما هم همراه شما خواهیم بود تا او را ریشه کن سازیم
و در  هستیدها گفتند، اي گروه یهود شما اهل کتاب و علم  قریش به آن

هستید، آیا دین ما درست و بهتر است یا   جریان مخالفت ما و محمد
ها گفتند، دین شما بدون شک از دین او بهتر است و  آن  آیین محمد

  .شما به حقّ سزاوارتر از اویید
گویند چون یهودیان به قریش چنان گفتند، سـخت خوشـحال شـدند و    

ا با روي باز پذیرفتند و براي این ها را براي جنگ با رسول خد دعوت آن
منظور فراهم آمدند، آنگاه آن افراد یهودي پیش قبایل غطفـان و سـلیم   

ها اطـالع دادنـد کـه     رفتند و آن دو قبیله را هم دعوت کردند و به آن
اند،  اند و همراه ایشان جمع شده ها در این کار موافقت کرده قریش با آن

  .ندها هم پذیرفتند و فراهم آمد آن
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هاي عرب خود را فـرا خواندنـد و    ماده شدند و دیگر هم پیمانقریش آ
پرچم را برافراشـتند و عثمـان بـن    دارالندوه چهار هزار نفر شدند و در 

طلحه بن ابی طلحه پرچمدار شد، و با خود سیصد اسب برداشتند و هزار و 
حرب  پانصد شتر با ایشان بود و بیرون آمدند و فرماندهی با ابوسفیان بن

بنی سلیم که هفتصد نفر به فرماندهی سفیان بن عبـد   مرالظهرانبود، در 
شمس بودند به قریش پیوستند، ابن سفیان بن عبدشمس هم پیمان جنگی 
بنی امیه است و پدر ابواالعورسلمی است که در جنـگ صـفین همـراه    

ه است، بنی اسد هم به فرماندهی طلحه بن خویلد اسدي بیرون  معاویه بود
مدند، و غطفان و فزاره هم در حالی که هزار شتر بـا ایشـان بـود بـه     آ

فرماندهی عیینه بن حصن بن حذیفه بن بلد بیرون آمدند، بنی مره هم که 
چهارصد نفر بودند به فرماندهی حارث بن عوف بن ابوحارثه مري بیرون 
آمدند، اشجع هم که چهارصد نفر بودند به فرماندهی مسعر بن رخیله بن 

هاي دیگر هم همراه ایشان بیرون  ره بن طریف بیرون آمدند و گروهنوی
  .آمدند

احـزاب  آمده بودند ده هزار نفرند که به  جنگ خندقجمع کسانیکه در 
بـن  ابوسـفیان  ي کل همـه   اند که فرمانده اند و سه لشکر بوده نامیده شده

رسید،  پیامبربه اطالع مکه چون خبر حرکت آنها از . حرب بوده است
مردم را فراخواند و موضوع رو آوردن دشمن را با آنها در میان گذاشت 

کرد و این مسئله خندق اشاره به کندن سلمان فارسی و مشورت فرمود، 
ي کوه سلع  کنار دامنه مسلمانان را به تعجب و شگفتی واداشت، پیامبر
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لشکر زد و کوه را پشت سـر خـود قـرار داد، و    ) نام کوهی در مدینه(
عبداهللا  بن ام مکتوم را در مدینه  مسلمانان سه هزار بود، و پیامبرشمار 

جانشین فرمود و سپس گرداگرد مدینه را خندق کندند و پیـامبر بـراي   
ترغیب مسلمانان شخصاً در کندن خندق شرکت داشت و مسـلمانان بـا   

کردند، بعضی  سرعت و جدیت در کندن خندق شرکت داشتند و کار می
ي ضعف و  و مسلمانان به بهانه از همکاري با رسول خدااز منافقان هم 

هاي  به خانه رکردند و بدون کسب اجازه از پیامب ناتوانی خودداري می
رفتند و حال آنکه مسلمانان در صورتیکه کار و پیشـامد مهمـی    خود می

رفتنـد و   گرفتنـد و مـی   گرفت از پیامبر اجازه می براي آنها صورت می
گشتند خداونـد   نجام کار خود براي کار در خندق برمیبالفاصله پس از ا

جـز ایـن   «: را نازل فرمود 24سوره  62ي این مؤمنان آیه  متعال در باره
اند که گرویدند به خدا و به پیامبر او و چون در  نیست گروندگان کسانی

روند تا از او اجازه  الزم است باشند نمی کاري که اجتماعشان با پیامبر
ه تحقیق کسانیکه رخصت جویند از تو به درستی همانا کسانی بگیرند، ب

گروند به خدا و رسولش، پس چون اجازه خواهند از تو، که  هستندکه می
بعضی مشاغل خود را انجام دهند، به هر کس از ایشان که خواهی اجازه 
فرماي و براي آنها از خداوند آمرزش بخواه به تحقیق خـدا آمرزنـده و   

  .مهربان است
از انس رضی اهللا عنه   :ر حدیث شریف صحیح البخاري آمده است کهد

. چنین گفتند) هنگام حفر خندق(در روایت دیگري آمده است که آنها 
ایـم و   ما کسانی هستیم که با محمد تا زنده باشیم بر اسالم بیعت نمـوده 
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خیري جز خیر آخرت ! خدایا: گفتند که شان می در جواب  پیغمبر خدا
  .براي انصار و مهاجرین برکت بدهنیست پس 

گوید، مسلمانان همچنان در خندق کار کردند تـا تمـام شـد و اسـتوار     
رسـاند   ساختند، محمد بن سعد با سندي که آن را به سهل بن سـعد مـی  

گفته است، در حالیکه مشغول کندن خندق بـودیم و   گوید، که او می می
زنـدگی جـز   «: دفرمـو  می کردیم پیامبر بر دوش خود خاك حمل می

  .»زندگی اخروي نیست خدایا، انصار و مهاجرین را بیامرز
گفته است، در جنگ احـزاب   روایت شده است که میبراء بن عازب از 

بـرد و خـاك سـپیدي شـکمش را      شخصاً همراه ما خاك مـی  رپیامب
  :خواند پوشانده بود و چنین می

پرداختیم  ه زکات میشدیم ن بود هدایت نمی پروردگارا اگر  اراده تو نمی«
گزاردیم، اکنون آرامشی بر ما فرو فرست و اگر با دشـمن   و نه نماز می

را استوار بدار، همانا دیگران بر ما ستم کردنـد و   ي مابر خوردیم قدمها
ي آخر را با  و کلمه» پذیریم هر گاه بخواهند ما را از دین برگردانند نمی

  .فرمود صداي کامالً بلند ادا می
از براء رضی اهللا عنـه  : ث شریف صحیح البخاري آمده است کهدر حدی

ا دیـدم کـه   ر ي احزاب پیغمبر خـدا  در غزوه: روایت است که گفت
شـان   دادند، و در حالیکه اثر خاك، سفیدي روي شکم خاك را انتقال می
شـدیم نـه    اگر تو نبودي ما هدایت نمی! خدایا: گفتند را پوشانده بود، می

خواندیم پس به دلهاي ما آرامی بـبخش و در   نه نماز میاي داده و  صدقه
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انـد،   وقت جنگ ما را ثابت قدم بساز، اینکه دشمنان بر ما تجاوز نمـوده 
  .انگیزیشان را قبول نخواهیم کرد ولی فتنه 

در طول کندن خندق معجزاتی صورت گرفت از جمله معجزاتی که ذکر 
بـن اسـحاق از   آن در این جا مناسب است موضوعی است کـه محمـد   

گفته است، در قسمتی از خندق مردم  کند، که می جابربن عبداهللا نقل می
 ابه سنگی برخوردند که کندن آن امکان نداشـت و بـه رسـول خـد    

گزارش دادند، ظرف آبی خواست و در آن آب دهان انداخت و مقداري 
ي کسـانی کـه آنجـا     دعا کرد و آن آب را بر آن سنگ ریخت، همـه 

گویند سوگند به کسی که او را به حق مبعوث فرمـوده   می حاضر بودند
است، آن سنگ چنان نرم شد که چـون ماسـه گردیـد و نـه تیشـه را      

  .گرداند و نه بیل را برمی
از جابر رضی اهللا عنه : در حدیث شریف صحیح البخاري آمده است کـه 

ي  هنگامیکه مشغول حفر خندق بـودیم، صـخره  : روایت است که گفت
ي  صـخره : رفتند و گفتند  ی پیدا شد، مردم نزد پیغمبر خداتبسیار سخ

اینـک خـودم پـائین    «: بسیار سختی در خندق پیدا شده است، فرمودنـد 
و در حالیکه سنگی را به شکم خود بسته بودند، و سه روز شده » روم می

کلنـگ را گرفتـه و بـه      بودیم پیغمبر خدا   بود که چیزي را نچشیده
  .به ریگ روانی مبدل شدصخره زدند، صخره 

گویند، مسلمانان در شش روز از کندن خندق فارغ شدند، و روزها کـار  
دستور داد زنـان و   ررفتند، پیامب ي خود می ها به خانه کردند و شب می
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کودکان را در برجها قرار دهند و روز دوشنبه هشتم ذیقعده بیرون آمد، 
  .عباده سپرد ار را به سعدبنحارثه و پرچم انص پرچم مهاجران را به زیدبن

قریش و پیروان آنها هم فرا رسیدند و هنگامیکه خندق تمام شده بود به 
مدینه رسیدند و خندق میان مسلمانان و ایشان بود و پشت مسـلمانان بـه   

  .کوه سلع بود
هاي دیگر روز جمع  رؤساي قریش و فرماندهان گروه: گوید ابن سعد می

نگی از خندق پیدا کنند و با اسـب از آن  شدند و تصمیم گرفتند جاي ت
بپرند و خود را به سوي پیامبر و اصحاب آن حضرت برسـانند، گفتنـد،   

است که او این خنـدق را یادشـان داده   ) ص(مردي ایرانی همراه محمد
آري، همینطور باید باشد و این از کارهاي ایرانیان اسـت،  : است، گفتند

انان از آنجا غفلت کرده بودنـد و  در عین حال به جایی رسیدند که مسلم
ابـی   بـن  بن خطاب، و هبیره بن عبداهللا، و ضرار ابی جهل و نوفل بن عکرمه

عبدود از همانجا عبور کردند و عمروبن عبدود شـروع   وهب، و عمروبن
  :خواند به هماورد طلبیدن کرد و این رجز را می

  .»از بس فریاد کشیدم که آیا هماوردي هست گلویم گرفت«
بـه   رضی اهللا عنـه  نود ساله بود، علی بن ابی طالبروبن عبدود پیري عم

اي  اي عمرو گویا تو با خداي خود عهـد کـرده  : جنگ او رفت و گفت
کنی مگر  که هیچکس از قریش اگر از تو دو خواهش بکند ناامیدش نمی

: آري، همچنین است، فرمـود : اینکه یک خواهش او را بر آوري، گفت
من این است که ترا به خدا و رسول او به اسالم فرا اکنون خواهش اول 

خـواهش دوم مـن   : مرا به این کار نیازي نیست، گفت: خوانم، گفت می
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این است که از اسب فرود آیی و پیاده جنگ کنـیم، عمـروبن عبـدود    
 دارم که تـرا بکشـم، علـی    ست نمیاي برادرزاده به خدا قسم دو: گفت

دارم تـرا بکشـم،    ا سوگند دوست میولی من به خد: گفت رضی اهللا عنه
عمرو در این موقع ناراحت و غیرتی شد و از اسب به زیر پرید و حیوان 

و پیاده بـه   اش کوفت و آنگاه به جنگ علی آمد را پی کرد و به چهره
و نهایتاً حضرت علی رضی اهللا عنه او را بر زمین  ستیز و جنگ پرداختند
  .زد و سپس او را کشت

از ســلیمان بــن : صــحیح البخـاري آمـده اســت کـه   در حـدیث شـریف   
ي احزاب  در روز غزوه پیغمبر خدا: روایت است که گفت) رض(صرد

ما با آنهـا جنـگ   «از این به بعد، : بعد از کوچ کردن مشرکین فرمودند
  .رویم و ما به سوي آنان می» کنند کنیم و آنها با ما جنگ نمی می

من گریختند و از خندق به آن آن هنگام که علی او را کشت سواران دش
سوي که آمده بودند پریدند و عکرمه بن ابی جهل از یاري دادن عمـرو  

ي خود را به زمین انداخت و حسان بن ثابـت   بن عبدود گریخت و نیزه
اش را بـراي مـا انـداخت اي     گریخت و نیزه«: در این مورد گفته است

مانند گریز شتر  و از جنگ گریختی! عکرمه شاید تو چنین نکرده باشی
کردي که  گریختی و نباید چنان پشت می گاه می مرغ نر و نباید از وعده

  »گویی چون توله کفتار بودي
مشرکان قرار گذاشتند که فردا دوباره حمله کنند و آن شـب اصـحاب   

ساختند و لشکرهاي خود را بـراي حرکـت بـه سـوي      خود را آماده می
  . کردند آماده می پیامبر
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زیاد به سرپرستی خالد بن ولید به میدان آمدند و آن روز تـا  و گروهی 
پاسی از شب جنگ ادامه داشت و مسلمانان هم نتوانستند موضع خـود را  
حتی براي نماز ترك کنند و پیامبر و اصحاب نتوانسـتند نمـاز ظهـر و    
عصر را بگذارند و مغرب و عشاء هم در اول وقت خوانده نشد تا اینکـه  

و مشـرکان بـه جـاي خـود برگشـتند و      . را رفع فرمود خداوند این بال
پراکنده شدند و مسلمانان هم کنار خیمه پیامبر جمع شدند و اسـید بـن   
حصیر همراه دویست نفر از مسلمانان براي پاسداري کنار خندق ماند، در 

ولید همراه سواران به قصد شبیخون پیش آمد و ساعتی  بن این هنگام خالد
بعد از این برخوردها دیگر، جنگ دسته جمعی نکردند . تیراندازي کردند

. فرستادند هایی را به قصد شبیخون می و کفار برگشتند و فقط شبها گروه
انس بن اوس بن عتیـک از بنـی   ) خندق(از مسلمانان در جنگ احزاب 

بن سهل اشهلی، ثعلبه   عبداالشهل که به دست خالد ولید شهید شد، عبداهللا
کعب بن زیـد  . هبیره بن ابی وهب او را شهید کرد عنمه بن عدي که بن

از بنی دینار که ضرار بن خطاب او را شهید کرد، طفیل بن نعمـان بـن   
جشم، سعد بن معاذ که در این جنگ تیر خورد و زخمی شد ولی بعـد از  

  .جنگ بنی قریظه از آن جراحت شهید شد
از خاندان بنی  از مشرکان هم عثمان بن امیه بن منبه بن عبید بن سباق که

عبدالدار بن قصی، نوفل بن عبداهللا بن مغیره، عمروبن عبدود، که به دست 
  .علی ابن ابیطالب کشته شده است
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  هجنگ بنی قریظ
این جنگ در ذیقعده سال پنجم هجرت اتّفاق افتاده است و ابن اسـحاق  

  .گوید، در شوال همان سال بوده است می
خندق به شهر مدینه برگشتند، اسـلحه  و مسلمانان از کنار  چون پیامبر

در حـالی کـه   ) ع(خود را به زمین گذاشتند، وقت ظهـر بـود جبرئیـل    
آمد و  اي از استبرق بسته بود و اشتري سوار بود به حضور پیامبر عمامه
آري، جبرئیل : اي؟ فرمود اسلحه را کنار گذاشته اي رسول خدا: گفت

انـد و   د را کنـار نگذاشـته  ي خـو  هنوز اسلحهولی فرشتگان : گفت) ع(
حرکت کنی که من بنی قریظه دهد که به سوي  خداوند به تو دستور می

  .جنبانم ها را سخت می هم آهنگ ایشان دارم و آن
دستور داد تا میان مردم اعالن کند کـه پیـامبر دسـتور    بالل به  پیامبر

را بـه  ابن ام مکتـوم  ادا کنند و بنی قریظه دهد نماز عصر را در محله  می
را احضـار  ) رض(علـی جانشینی خود در مدینه منصوب کرد و حضرت 

کرد و پرچم را به او داد و او را به منطقه سکونت بنی قریضه روانه کرد 
بـه  ) رض(حضرت علـی  . تا از چگونگی وضع دشمن اطالع حاصل کند

هاي زشت آنان را به رسول  ها نزدیک شد و صداي دشنام حصارهاي آن
  .رگشتشنید و ب خدا

  .را دید و به او گزارش داد در راه پیامبر خدا
ها  هاي محلّه بنی قریظه که در مزارع آن کنار یکی از چاه آنگاه پیامبر

گوید، رسول . بود فرود آمد، و مردم نیز به او پیوستنداَنّا و موسوم به چاه 
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همراه مسلمانان که سه نفر بودند و سی و شش اسب داشـتند بـه    خدا
ها را به مدت پانزده روز محاصـره   بنی قریظه حرکت کردند و آنمحله 

 گوید، مدت محاصره بیست و پـنج روز بـوده   کردند ولی ابن اسحاق می
ها را سخت درمانده کرد و خداي  است، شدت محاصره چنان بود که آن

چون بنی قریظه متوجه شدند که پیـامبر  . ها ترس افکند تعالی بر دل آن
  .نخواهد کشید تا ایشان را از پاي در بیاورد دست از محاصره

من سه پیشنهاد دارم هـر کـدام را کـه    : به یهودیان گفتکعب بن اسد 
  :خواهید بپذیرید می
پیروي کنیم و رسالت )  پیامبر خدا(یکی این است که از این مرد  -1

او را تصدیق نمائیم و به خدا سوگند که براي شما روشن شده است که 
 .ایـد  هاي خود دیـده  مرْسل است و نام و صفات او را در کتاب او پیامبر

اگر به او ایمـان بیاوریـد در نتیجـه بـه خونتـان و اموالتـان و زنـان و        
گفتند ما هرگز چنین کاري نخواهیم . فرزندانتان امنیت پیدا خواهیدکرد

  .کنیم کرد و از حکم تورات سرپیچی نمی
زندان و زنان خـود را بکشـیم و   دومین پیشنهاد من این است که فر -2

و  آنگاه مردانه و پیاده در حالیکه شمشیرها را کشیده باشیم به محمـد 
یارانش حمله کنیم اگر پیروز شدیم چه خوب و اگـر کشـته شـویم در    

  .ها را بر زن و فرزند خود نداریم حالی که ترس و غم و غصه پیروزي آن
و  ه است و شاید محمدسومین پیشنهاد من این است که امشب شنب -3

اصحاب او از طرف ما خاطر آسوده داشته باشند و شاید بتوانیم به آنـان  
  .شبیخون بزنیم
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را به پـیش مـا   ابولبابه آنگاه به پیش پیغمبر کسی را فرستادند و گفتند 
کردند و  چون زن و فرزند ابولبابه در محله بنی قریظه زندگی می. بفرست

ین جهت بود که بنی قریظه او را انتخاب کـرده  اموال او هم آنجا بود بد
  .بودند

همین کـه او را دیدنـد مـردان بـه     . پیامبر ابولبابه را پیش ایشان فرستاد
ها و کودکان شتابان به سوي اودویدند و شروع به  استقبالش آمدند و زن

دل ابولبابه برایشان سوخت، ایشان ازابولبابه پرسیدند آیا . گریستن کردند
آري، ولـی بـا   : شویم؟ گفت بینی که ما تسلیم حکم محمد یصالح م

ي آن کشـته شـدن اسـت،     دست خود اشاره به گلویش گرد یعنی نتیجه
متوجه شدم که با این اشاره بـه خـدا و رسـولش      فوراً. گوید ابولبابه می

برنگشت و یکسره به  ام، آنگاه ابولبابه به پیش رسول خدا خیانت کرده
م کـن  از اینجا حرکت نمی: را به ستونی بست و گفت مسجد آمد و خود

ایـن خبـر را شـنید     د وقتی حضرت رسولي مرا بپذیر تا خداوند توبه
کردم او را  آمد برایش طلب آمرزش می اگر اول بار پیش من می: فرمود

سوره  102و خداوند متعال آیه . دي او را بپذیر ند تا خداوند توبهباز نکن
  :فرماید که می. نازل کرد را در شأن اوتوبه 

  
و دیگران که به گناه خویش اعتراف کرده و عمل شایسته را با عمـل  «

  .»اند دیگر که بد است آمیخته
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ابـن هشـام   . آمـده اسـت  شأن ابولبابـه  همانطوریکه گفتیم این آیت در 
گوید، ابولبابه شش شب خودش را به ستون بسته بود و همسـرش در   می

گشت و او را  کرد و پس از نماز بر می را باز میآمد و او  وقت نماز می
  .بست می

اما یهودیان بنی قریظه، ثعلبه سعیه و اُسید بن سعیه و اَسد بن عبید که از 
بنی هذل بودند و به قول ابن اسحاق نه از قریظه و نه از نظیر بودند بلکه 

بح آن ند، در شبی که صدش ها شمرده می هاي باالي آن پسرعموهاي رده
گوید، صبح بنی . یهود بنی قریظه تسلیم فرمان پیامبر شدند اسالم آوردند

زمـانی  . شدند و از حصارها فرود آمدند قریظه تسلیم فرمان رسول خدا
یا : آمده و گفتند که قبیله بنی قریظه تسلیم شدند به خدمت رسول خدا

» قینقاعبنی «همان بخشش را که در حقّ خزرجیان با قبیله  رسول خدا
پیامبر فرمود آیا شـما   .نیز انجام بده» بنی قریظه«انجام دادي در حقّ ما 

به این حکم راضی هستید که یکی از شما را به عنوان داور انتخاب کنیم 
د بـن معـاذ   سـع ما بـه داوري  : و این کار را به دست او بسپاریم؟ گفتند

سعد بن ت داوري فیصله این واقعه را به دس راضی هستیم، آن حضرت
  .سپرد) رض(معاذ 

ها کشته شوند و اموالشان  کنم که باید مردان آن من حکم می: سعد گفت
در حـقّ  : فرمـود  پیـامبر . تقسیم شود و زنان و فرزندانشان اسیر شوند

 پنجشـنبه روز  ایشان به فرمان و حکم خدا داوري کردي آنگاه پیامبر
ها را به مدینه آوردند  نو دستور فرمود، آهفتم ذیحجه به مدینه برگشت 
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بود زندانی کردند، و پیامبر  نجار بنیي دختر حارث که زنی از  و در خانه
به بازار مدینه آمد و دستور داد آنجا خندقی کندند و خـود و اصـحابش   

هایشـان را زدنـد، و    و گـردن نشستند و ایشان را دسته دسـته آوردنـد   
  .افتندایشان رهایی ی  مسلمانان براي همیشه از شرّ



 صلح حدیبِیه                                                                                      ي احمد مرْسل سیره

  169 صفحه

  صلح حدیبِیه
نام چاهی است که در کنار روستایی واقع شده و آن روسـتا بـه   حدیبِیه 

ذیقعده سال  اولاند این جنگ روز دوشنبه  این نام مشهور شده است، گفته
ششم هجري به همراه هزار و پانصد نفر از مهاجرین و انصار کـه بـراي   

  .د اتّفاق افتاد، به مکّه مکرّمه رفته بودنعمرهانجام 
، آمـاده کـرد و   عمـره اصحاب و یاران خود را براي انجام  رسول خدا

ي  دو جامه پوشید و سوار بر ناقـه  اصحاب با شتاب آماده شدند، پیامبر
خود شد و روز دوشنبه اول ماه ذیقعده از مدینه بیرون آمد و عبداهللا بن ام 

  .مکتوم را در مدینه جانشین خود قرار داد
تعدادي شتر براي قربانی با خود برداشت و اصـحاب همچنـین    رپیامب

محرم شـد و   گزارد و همانجا پیامبرذُوالحلیفه کردند، نماز ظهر را در 
و عباد بن بشر را به عنوان پیشاهنگ با بیست اسـب سـوار   : تلبیه گفت

  .جلو فرستاد که میان ایشان هم از مهاجران بودند و هم از انصار بودند
را با خود برد، و چون بیـرون آمـدن   ام سـلمه  از همسران خود  رپیامب

حضـرت را  به اطالع مشرکان رسید، تصمیم گرفتند تا آن  رسول خدا
و در . راه ندهند و او را از رسـیدن بـه مکّـه بازدارنـد    مسجد الحـرام  به 

 2کُراع الغمـیم اردو زدند و دویست اسب سوار را به ناحیه  1بلْدحي  ناحیه
  .یا عکرمه بن ابی جهل بودخالد بن ولید ي ایشان  دند که فرماندهفرستا

                                                        
 نام صحرایی در جانب مغرب مکّه و نزدیک به آن: بلْدح - 1
 نام جایی میان مکّه و مدینه: کُراع الغمیم - 2
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گوید، خالد بن ولید همراه سواران خود نزدیـک مکّـه    محمد بن سعد می
دسـتور  عبـاد بـن بشـر    به  نگریست پیامبر  آمد و به اصحاب پیامبر

که با سواران خود جلو برود و در برابر خالد بایستد و اصحاب را : فرمود
با اصحاب  صف فرمود، و چون وقت نماز ظهر فرا رسید پیامبر هم به

بـه اصـحاب    خود نماز خوف به جاي آورد، چون غروب شد، پیـامبر 
و  ت روید و از راه دیگـري کـه ریگـزار   که به سمت راس: خود فرمود

ي ماهور است بروید که جاسوسـان قـریش در محـل مرالظهـران و      تپه
رسـید کـه کنـار     حدیبیهرد تا به ضبحنان هستند، و همچنان حرکت ک

منطقه حرم و در نه میلی مکه است، اتفاقاً دستهاي ناقه پیامبر در گودالی 
  .فرو رفت و به زانو در آمد
به آبگیـر   تفسیر خود می گوید، چون پیامبراحمد بن محمد ثعلبی در 

که نزدیک غسفان است جاسوسـی  ) جایی نزدیک حدیبیه(اشطاط رسید 
  :زاعه بود به حضور پیامبر آمد و گفتکه از قبیله خ

من در حالی از مکه بیرون آمدم که کعب بن لوي و عامربن لوي همـه  
اند و تصمیم جنگ با تو دارند و بـه هـر    افراد قبایلش را هم جمع کرده

 ام جلـوگیري خواهنـد کـرد، پیـامبر    حال از ورود شما به مسجد الحر
ا معتقدید که به زن و فرزند این ي خودتان را بیان کنید، آی عقیده: فرمود

اید حمله کنیم و از میان برداریمشان البته در  کسانیکه آنها را یاري کرده
آنصورت اگر تسلیم شوند بازهم خونخـواه خواهنـد بـود و در غیـر آن     

کند، یا آنکه مصلحت می  صورت هم گردنی است که خدا آنرا قطع می
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ت کنیم و هر کس راه مـا را  بینید که ما به سمت مکه و خانه خدا حرک
اي : بست و جلوگیري کرد با او جنگ کنیم؟ ابوبکر برخاست و گفت

ایم ولی هر کس مانع وصول  رسول خدا ما که براي جنگ با کسی نیآمده
در این صورت : فرمود ربا او جنگ خواهیم کرد، پیامبما به مکه شود 

دند و آنجـا  همین اآلن حرکت کنید و حرکت کردند تا به عسفان رسی
بشر بن سفیان کعبی به دیدار پیامبر آمد و مطالبی گفت، و پیامبر پاسخی 

  .دادند
به راه خود ادامه داد و چون گردنه مرار را پیمود شترش به  رسول خدا

زانو درآمد، مردم شروع به هی کردن ناقه کردنـد و گفتنـد، ایـن ناقـه     
مانده و چموشـی هـم   وا ن: فرمود وش شده یا وامانده است، پیامبرچم

کند ولی همان کس که فیل را از ورود به مکه بازداشت این را هـم   نمی
  .باز داشته است

سوگند به کسیکه جان من در دست اوست، قریش مرا بـه  : سپس فرمود
هر کاري بخوانند که در آن بزرگداشت حـرم الهـی و رعایـت پیونـد     

ستور داد که فرود خویشاوندي باشد اجابت خواهم کرد و می پذیرم، و د
آیند و آنها در دورترین نقطه حدیبیه کنار چاه کم آبی فرود آمدنـد و  
آبی اندك از آن بیرون می کشیدند، بعد از مدت کمی هم آب کمتر و 

شکایت کردند و ایشـان   ک شد، مردم از تشنگی به پیامبرتقریباً خش
ه نام ناجیه تیري از تیردان خود بیرون کشید و به مردي از اصحاب خود ب

بن عمیر بن یعمر بن دارم داد که شتران قربانی پیامبر هم بدست او بود و 
او با آن چوبه تیر وارد چاه شد و آن را در ته چاه قرارداد و آب فوران 
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بدیل بن ورقاء خزاعی  .ي آن خود را کنار کشیدند زد بطوریکه از کناره
و قبیله خزاعه از میـان  همراه تنی چند از قوم خود به حضور پیامبر آمد 

من تمام قبیله کعـب بـن   : اهل تهامه خیرخواه پیامبر بودند، بدیل گفت
لوي و عامربن لوي را دیدم که با همه کس و کار خـود کنـار آبهـاي    

اند و با تو می خواهند جنگ کنند و ترا از رفتن بـه   فراوان حدیبیه آمده
  .مکه باز دارند

ی نیامده ایم بلکه همه عمره گزاریم ما براي جنگ با کس: گفت پیامبر
و براي انجام آن آمده ایم، قریش را هم جنگ درمانده کرده است اگـر  
بخواهند حاضرم مدتی به ایشان مهلت دهم و پیمان ترك مخاصمه ببندم 
مشروط بر اینکه مرا با دیگر مردم واگذارند اگر پیروز شوم ممکن است 

صورت از من آسوده خواهند  در آن آنها هم مانند دیگران مسلمان شوند و
رسانم، آنگاه نزد قریش رفت،  گویی بدیشان می آنچه می  :بدیل گفت. شد

: خردمندان قریش به بدیل گفتند، آنچه شنیده اي بگـو، و بـدیل گفـت   
را گفت و اضـافه   ن و چنان می گفت و سخنان پیامبرشنیدم که چنی

منظور زیارت خانه خدا  براي جنگ نیامده است بلکه به محمدکرد که 
آمده است، قریش او را متهم ساختند و با او بد برخورد کردند و گفتند، 
بر فرض که براي این منظور هم آمده باشد و نخواهد جنگ کند ما او را 
با سالح و در این حال نمی پذیریم و هرگز نمی تواند با زور وارد مکـه  

  .که ما تسلیم شدیمشود، و هرگز نباید اعراب بتوانند بگویند 
گوید قریش آنگاه عروه بن مسعود ثقفی را به حضور پیامبر فرسـتادند،  

شـدم و دیـدم هـر    من متوجه : عروه پیش از آنکه برود به قریش گفت
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فرستید و بر میگردد به او سرزنش می کنید و  می محمدکس را پیش 
ـ    در و بدزبانی، شما بخوبی می دانید که نسبت میان من و شـما نسـبت پ

فرزندي است، مگر شما مثل پدر من نیستید؟ مگر من مثل فرزنـد شـما   
آمد  آنگاه نزد پیامبر) عبد شمس استمادرعروه شبیعه دختر (نیستم؟ 

قریش با همه افراد و ساز و بـرگ خـود   : و به گفتگو نشست، و گفت
اند و با خـداي خـود عهـد     بیرون آمده اند همگی پوست پلنگ پوشیده

نگذارند هرگز با زور وارد مکه شوي و اگر آنان بر تو هجوم  اند که بسته
بوبکر صدیق آورند، ممکن است افراد تو بگریزند و تو را تنها بگذارند، ا

پائین تنه بت الت : نشسته بود به عروه گفت  که پشت سر رسول خدا
بـت الت  -شـویم،   را بمک فکر می کنی، ما از دور و بر او پراکنده می

پرسـید،   ز پیامبرعروه سخت ناراحت شد ا -ها هم هست، یمعبود ثقیف
این پسر ابوقحافه است، عروه : این کیست؟ پیامبر فرمود محمدکه اي 

اگر نه این بود که بر گردن مـن حـق نعمـت داري جوابـت را     : گفت
دادم ولی حاال این بجاي آن، راوي گوید، عروه ضـمن صـحبت بـه     می

ره بن شعبه که باالي سر پیامبر با سالح ریش پیامبر دست می کشید، مغی
پیش : گفت و شمشیر ایستاده بود دست او را با نیام شمشیر می زد و می

: از آنکه شمشیر به تو بخورد دستت را از ریش پیامبر بردار، عروه گفت
ات مغیره بن شعبه است، عروه  این برادرزاده: یا محمد این کیست؟ گفت

  .ات بود نپرداختم بهایی که بر عهدهاي بی وفا مگر من خون: گفت
عثمان بن عفان را احضار و پیش ابوسفیان بن حرب و اشـراف   پیامبر

براي جنگ نیآمده است  مود که به آنها بگوید، پیامبرقریش ارسال فر
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عثمان چون به مکه . بلکه به زیارت و بزرگداشت خانه کعبه آمده است
ورود به مکه یا پیش از آن دید  رسید، ابان بن سعید بن عاص را در لحظه

را  اه خود گرفت تا پیام رسول خـدا و ابان او را همراهی کرد و در پن
اگر : برساند، و چون عثمان از تبلیغ رسالت خود فارغ شد ابان به او گفت

کار را نخواهم کرد این : می خواهی طواف کنی می توانی، عثمان گفت
یش خود نگهداشتند و به را پ طواف بکند، قریش عثمان تا رسول خدا

: فرمود ه عثمان کشته شده است، پیامبرخبر نادرستی دادند ک  پیامبر
از اینجا تکان نمی خوریم تا قریش را از پا در آوریم، و مردم را به بیعت 

  .مجدد با خود فرا خواند
و شرایطی که در آن گنجانده شده بود گوید، سپس صلح قریش در حق 

گزیدند و بـدو  عمرو را که از بنی عامر بن لوي بود برقریش، سهل بن 
برو و با او صلح کن و شرط اصلی این باشـد کـه    محمدگفتند، پیش 

  .امسال را برگردد
: او را دید فرمود رسول خدا آمد و همینکه پیامبر سهیل بن عمرو پیش

کار شما آسان شد ایشان به خویشاوندي می آیند و سر صـلح و آشـتی   
قربانیها را رها کنید و لبیک بگویید شاید دلهایشان نرم شـود، از  دارند، 

همه اطراف لشکر مسلمانان بانگ تلبیه و لبیک برخاسـت، سـهیل بـن    
عمرو پیش رسول خدا رسید و صحبت هاي طوالنی کردنـد و مقـدمات   

  .صلح فرآهم شد
را احضار فرمود تا صلح نامـه  ) ع(علی بن ابی طالب  آنگاه رسول خدا

سهیل بن عمـرو  » بسم اهللا الرحمن الرحیم« بنویس : نویسید و فرمودرا ب
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نوشتیم بنـویس،   ه قبال میدانم رحمن چیست، همانطور ک من نمی: گفت
چنان نوشت، آنگاه ) ع(و علی» باسمک اللهم«بنویس : فرمودند پیامبر

رسول خدا و سـهیل   محمداین صلح نامه میان « بنویس : پیامبر فرمود
دانسـتیم کـه تـو     ما اگر علم داشتیم و می: سهیل گفت» استبن عمرو 

نمودیم  کردیم و ترا از خانه کعبه منع نمی رسول خدایی با تو جنگ نمی
بـه خـدا   « : و فقط باید نام خودت و نام پدرت را بنویسی، پیامبر فرمود

) رض(و بـه علـی  » سوگند من رسول خدایم هر چند مرا تکذیب کنیـد 
را حذف و  من آن: را پاك نماید، علی گفت» اهللا رسول«فرمود که لفظ 

قلم را گرفت و با آنکه نوشتن نمی دانست آن   رکنم، پیامب پاك نمی
این صلح نامه محمـد  « بنویس : فرمود) ع(را پاك کرد و سپس به علی 

ــا   ــرار گذاشــتند کــه ت ــن عمــرو، ق ــا ســهیل ب ــداهللا اســت ب   بــن عب
ر امان باشند و دست از یکدیگر ده سال جنگ میان آنها نباشد و مردم د

بدارند و هر کس براي بازرگانی از مدینه بگذرد جان و مـالش محفـوظ   
بیاید  محمدون اجازه سرپرست خود پیش باشد و هر کس از قریش بد

او را پس دهد و اگر کسی از همراهان رسول خدا به قریش پناهنده شود 
احـت شـدند پیـامبر    این شرط بر مسلمانان گران آمـد و نار » پس ندهد

هر کس از ما بسویشان برود بهتر که خدا او را دور گرداند و هر   :فرمود
کس از ایشان پیش ما بیاید و ما او را برگردانیم در صـورتیکه خداونـد   

و در عهد . بداند مسلمان است براي او وسیله رهایی فرآهم خواهد فرمود
فـس داشـته باشـند و    نامه نوشته شد که باید نسبت به یکدیگر سالمت ن

د در پناه پیمان دزدي و خیانت روا نیست هر کس دلش بخواهد می توان
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قرار گیرد و هر کـس بخواهـد مـی توانـد در پنـاه       محمدو حمایت 
حمایت و پیمان قریش قرار گیرد، در این موقع بنی خزاعه برخاسـتند و  

در ند، ما گفتند، ما در عهد پیمان محمدیم و بنی بکرهم بر خاستند و گفت
دیگر از شروط این است که مـا را  : فرمود عهد و پناه قریشیم، پیامبر

آزاد بگذارید تا وارد مسجد الحرام شویم و گرد کعبه طواف کنیم، سهیل 
به خدا سوگند ممکن نیست که اعراب بگویند تو با زور : بن عمرو گفت

سـال آینـده   و فشار این امتیاز را از ما گرفته اي، این حق براي تـو در  
محفوظ است و امسال تو باید برگردي و به مکه هم بر ما داخل نشوي، و 

رویم و تو همراه اصحابت وارد  چون سال آینده بیاید ما از مکه بیرون می
مکه خواهی شد و سه روز در آن توقف خواهی کرد و حق نـداري بـا   

مولی سالح کشیده وارد مکه شوي مگر با شمشیرهاي در نیام، و سالح مع
سوارکاران، این قربانیهایی هم که همراه شمایند همانجا که مـا آنهـا را   

ایم باید قربانی شوند و حق نداري آنها را به مکه بیاوري، پیامبر  نگهداشته
  !ما آنها را می آوریم شما بر می گردانید: فرمود

از نوشتن صلح نامه فـارغ شـد و صـلح صـورت      گویند، چون پیامبر
ز مردان مسلمان و گروهی از مشـرکان بعنـوان شـهود    گرفت گروهی ا

ابوبکر و عمر و عبدالرحمن بن عـوف و  : صلح تعیین شدند و عبارتند از
عبداهللا بن سهل بن عمرو سعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمه از بنی اال 

 البشهل و مکرزبن حفص بن اخیف که مشرك بود و علی بن ابی ط
ود صلح نامه هم به دست و خـط او نوشـته   که عالوه بر آنکه از شهود ب

  .شد
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از مساله صلح نامه فارغ شد، همراه قربانیها حرکت  گوید، چون پیامبر
فرمود و مردم هم حرکت کردند، همینکه قربانیها به پاي کوه هایی که 

جلـو  شد رسیدند مشرکان آمدند و راه را بسـتند و   به وادي ثنیه ختم می
همانجـا کـه قربانیهـا را نگهداشـتند و از      پیشروي را گرفتند، پیامبر

ـ ه یاران خویش دستور داد کـه برخیز بود توقف فرمود و بحدیبیـه   د و ن
سم یک نفر هـم  قربانیهاي خود را بکشند و سر بتراشند، گوید، به خدا ق

سلمه  برخاست و به خیمه خود رفت و موضوع را با ام برنخاست پیامبر
خدا بیرون برو و بدون اینکـه بـا   گفت، ام سلمه عرض کرد اي رسول 

خواه کسی حرفی بزنی قربانیهاي خود را بکش و بعد موي تراش خود را ب
برخاست و بیرون آمـد و سـخنی نگفـت      رتا سرت را بتراشد، پیامب

خراش بن امیـه بـن فضـل    موي نخست قربانیها را قربانی کرد و سپس 
نکه چنـین دیدنـد   خزاعی را احضار فرمود تا سرش را تراشید، مردم همی

برخاستند و قربانیهاي خود را کشتند و شروع به تراشیدن سر یکـدیگر  
  .کردند و نزدیک بود کسانی در آن میان زخمی و یا کشته شوند

به مدینه بازگشت میان راه مکه و مدینه سوره  زهري می گوید، پیامبر
ـ    قتاده از انس نقل می. فتح نازل شد ام کند که می گفته اسـت، بـه هنگ
که همه از آن روي که نگذاشته بودند مراسم عمـره  حدیبیه مراجعت از 

ه خود را انجام دهیم غمناك و اندوهگین بودیم خداوند متعال آیات سور
خداي آیتی بر من فرو فرستاد کـه  : گفت فتح را نازل فرمود و پیامبر

چنانچه . نزد من دوست داشتنی تر است از همه دنیا و هر چه در آن است
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بتحقیـق گشـودیم بـراي تـو     « : گوید در آیه اول و دوم سوره فتح می
گشودنی هویدا، تا بیامرزد براي تو خدا آنچه گذشته از لغزش تو و آنچه 

  .»پس افتاده و تمام کند نعمت خود را بر تو و راه نماید ترا راه راست
مقاتل بن حیان می گوید، منظور این است که کارها را براي تو آسـان  

  .1یم آسان کردنی روشنکرد

                                                        
  سوره الفتح 2و  1هاي  تفسیر گلشاهی ذیل آیه - 1
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  جنگ خیبر
که یهودیان در آن جا مسـکن   خیزي بود  اي وسیع و حاصل خیبر جلگه

داشتند و خاك آن براي کشاورزي مستعد بود و ساکنان آن دیار مالدار 
و داراي سالح جنگی بودند این جنگ در قرن ششم اتّفاق افتاد چنانچـه  

  :گوید که میبدان اشاره دارد جایی سوره الفتح  15آیه 
ها روید که آن را بگیرند، بزودي تخلف کنندگان  و چون سوي غنیمت«

خواهند کالم خدا را  خواهند گفت، بگذارید ما نیز متابعت شما کنیم، می
ابعت ما نکنید، خدا از پیش چنین گفته اسـت  تهرگز م: تغییر دهند، بگو

  .»کنند میبلکه جز اندکی فهم ن) نه(برید  خواهند گفت به ما حسد می
یعنی همان قبایل عرب بادیه نشین آنگاه که به حدیبیه زود باشد پس از 

نگذارید ما هم متابعت شما کنیم و : ها بروید خواهند گفت سوي غنیمت
حاضر باشیم زیرا یقین داشتند که در غزوه خیبر دستیابی عزوه خیبر در 

ه سـال  در ذي الحج حضرت رسولاند که  به غنایم حتمی است آورده
رود آورد غزوه خیبر ششم که از حدیبیه برگشت در محرم سال هفتم به 

و حکم شد که هر که در حدیبیه حاضر بوده به این جنـگ بـرود و در   
این جنگ شرکت کند چون تصمیم بر این شد مخالفـان گفتنـد اجـازه    

یرِیـدونَ أن تُبِـد لُـوا    «بدهید ما نیز در این جنگ با شما همراهی کنـیم  
. در بیان این بخش از آیه در تفسیر گلشاهی چنین آمده است» اهللاِ  المکَ

خواهند کالم خدا را تغییر و دگرگون کنند چـون خداونـد    گوید، می می
ي خیبـر   فرمان داده فقـط کسـانی در غـزوه    متعال به حضرت رسول
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شرکت کنند و عازم میدان جنگ شوند که در حدیبیـه شـرکت کـرده    
  .باشند

  »نْ تَتَّبِعونَا کَذَلکُم قَالَ اهللاُ من قَبلُقُلْ لَ«
بگو هرگز از مـا در جنـگ خیبـر پیـرو مـا        !فرماید ي آیه می در ادامه

  .نخواهید بود و با ما به جنگ نخواهید آمد
آري خداوند از قبل چنین دستوري و فرمانی صادر کرده است که اعراب 

بـاز  غـزوه خیبـر   رفتن به د از بادیه نشینان را که در حدیبیه حاضر نبودن
دوننا  «: فرماید ي آیه می و باز در ادامه. داشته است سـلْ تَح قُولُونَ بـیفَس «

پس زود باشد منافقان خواهند گفت نه بلکه شما بر ما حسد برید و جـز  
ي خیبر نیست و این کار  رشک و حسد چیز دیگري مانع رفتن ما به غزه

د تا همه غنایم از آن شما باشد و ما را از آن دهی را از روي حسد انجام می
و خیبر ناحیتی بود و در آن حصارهاي بسیار و مال . غنایم محروم سازید

رفتنـد و مـال    و غنیمت فراوان، مسلمانان از آن حصارها یکان یکان می
حیی بن اخطب و دو دختر وي را اسیر گرفتند داشتند و صفیه دختر  می بر

پس رسول خـدا  . گشت صفیه جفت رسول خدا و تقدیر چنان بود که
ي عـرب   کرد حصاري عظـیم کـه در همـه   صعب بن معـاذ  قصد حصار 

رفتند و  تر نبود، مردمان از حصارهاي دیگر آنجا می حصاري از آن محکم
بردند و مبارزان و جنگیان آنجا بسیار بودند، هـر ده   مال فراوان آنجا می

ـ   ت، روزي جهـودي از حصـار   شبانه روز رسول بر درِ آن حصـار بنشس
پـیش وي  محمد بن مسلمه  بیرون آمد و مبارزت خواست، رسول خدا
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درختی بود   به جنگ فرستاد و گفت اللهم نصره ایشان روي بهم آوردند،
د حمله برد، آن جهو میان ایشان، هر یکی از ایشان به آن درخت پناه می

نگه او ضربتی زد آ. مله وي بدرخت رد کردمحمد بن مسلمه آن ح. آورد
که نیمه سرش با روي به دو نیم کرد، پس برادر آن جهود بیرون آمد و 

یـا  : گفتصفیه مادر وي . پیش وي باز شدزبیر عوام مبارزت خواست، 
رسول اهللا پسرم را بکشد رسول گفت نه که پسـرت او را کشـد، زبیـر    

را  ضربتی زد که کتف وي با یک نیمه پهلو بیرون انداخت، و زبیـر او 
 کشت پس از چندي تالش در مورد فتح یکی از دژهـا رسـول خـدا   

پـس دیگـر روز   . واهللا ال عطین الرایه غداً رجالً یحبه اهللا و رسوله: گفت
را بخواند و علَم به وي داد، علی رفت و علَم بـر در دژ نـاعم بـرد،    علی 

. ام من علی: ؟ تو کیستی؟ گفتتنْاَ نْم: جهودي بر بام حصار آمد گفت
پس علی به تائیـد  موسی و تورات، جهود گفت عالی شد این کار بحق 

حصار بدسـت گرفـت و بـوم حصـار برکنـد و      درِ الهی و قوت ربانی 
بینداخت سپس پیرامون دژ ناعم جنگـی سـخت درگرفـت و سـرانجام     

پـس آن امـوال و غنـایم کـه از     . مسلمانان پیروزمندانه وارد دژ شـدند 
  .قسمت کردندحدیبیه به اهل یافتند خیبر حصارهاي 
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  جنگ حنین
و » هـوازن «اي است بین طائف و مکّه در آنجا اقـوام   حنین نام رودخانه

آنان در سلحشوري چابک و در فنون جنگی  .کردند زندگی می» قیفث«
به مکّه آگاه شدند خود  ماهر بودند زمانی که از آمدن حضرت رسول

سـال هشـتم   د، این جنگ در شوال را براي حمله با مسلمانان آماده کردن
کـه  مالک بن عوف نَصري فرماندهی قوم مشرکین را . روي دادهجرت 

کنانه قیف ي ث گویند، فرمانده. عهده گرفتنددر آن موقع سی ساله بود به 
بود و شمار مشرکان چهار هزار نفر از ثقیف و بن عمرو بن عمیر ثقفـی  

  .هوازن بودند
درد  این خبر را شنید،  مبرابن اسحاق گوید، چون پیا عبداهللا بن ابی حـ

ها فرستاد و دستور داد که میان مـردم بـرود و چنـد     را پیش آناسلمی 
روزي بماند و کسب خبر کند و برگردد، او چنان کـرد و برگشـت و   

تصمیم گرفت که به سوي قبیله  خبر آورد و رسول خدا پیامبربراي 
ر گفتند، که صفوان بن امیه مقـداري  به پیامب. هوازن برود و جنگ کند

کسی پیش او فرستاد  زره و اسلحه دارد و او هنوز مشرك بود، پیامبر
هاي خودت را به ما عاریه بده که در جنگ با دشمن  و پیام داد که سالح

ها را از من به غضب  آیا اسلحه! اي محمد: صفوان گفت. استفاده کنیم
گیرم و با ضمانت بـه   بلکه به عاریه میخیر، : فرمود گیري؟ پیامبر می

مانعی نیست و صد زره و بـه میـزان کـافی    : صفوان گفت. تو پس دهم
  .کرد اسلحه تسلیم پیامبر
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پیامبر روز شنبه ششم شوال همراه دوازده هزار نفر از مسلمانان حرکـت  
کرد، دو هزار نفر از اشخاصی بودند که براي فتح آمده بودند و دو هزار 

گویـد، گـروه زیـادي از     محمد بن سعد مـی . از اهل مکّه بودندنفر هم 
  .بودند مشرکین از جمله صفوان بن امیه هم همراه پیامبر

در صحراي حنین پس از تعبیه لشکر خود، سوار بر اشتر سـفید   پیامبر
بود شد، دو زره و مغفـر و خُـود پوشـید و    » دلـدل «خود که موسوم به 

هرگز چنان جمعیِتی دیده نشده بود در سپیده گروه زیادي از هوازن که 
دم به مسلمانان حمله آوردند و لشکرهاي کفّار از همه جاي دشت بیرون 
آمدند و سواران بنی سلیم که پیشاپیش مسلمانان بودند گریختند و پشت 
به جنگ کردند و مردم مسلمان هم از پـی ایشـان بـه هزیمـت رفتنـد      

در آن روز ابوبکر و عمر و عبـاس   به طرف راست پناه گرفت پیامبر
بن عبدالمطّلب و علی بن ابی طالب و گروهی دیگر از اصحاب و خاندان 

نقل شده که گفته است، در جبیر مطعم از قول . پایداري کردند پیامبر
جنگ حنین دیدم پیش از این که مشرکان شکست بخورنـد و هزیمـت   

میان ما و دشـمن فـرو   بیامد و ي سیاه  شوند چیزي از آسمان چون جامه
اند و بالفاصله گریز در دشمن  افتاد نگاه کردم تردید نکردم که فرشتگان

افتاد چون مشرکان به هزیمت شدند گروهی همراه مالک بن عوف بـه  
. طایف رفتند و برخی در اوس اردو زدند و برخی به سوي نخلـه رفتنـد  

عقیب کردنـد  آن گروه را که به نخله رفته بودند ت سواران رسول خدا
  .ولی کسانی که به ارتفاعات گریخته بودند مورد تعقیب قرار نگرفتند
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هاي سـرخ   گوید، فرشتگان در روز جنگ حنین عمامه محمد بن سعد می
هاي خود انداخته بودند در این جنگ  ي آن را میان شانه داشتند که دنباله

ایفه بنی اسد ایمن بن عبید به شهادت رسید و از طاز مسلمانان بنی هاشم 
  .ها به شهادت رسیدند و انصار همچنین از اشعري

بردند و تا جِغّرانـه  اموال اسیران را جمع کردند و به  گویند رسول خدا
از جنگ طائف در همانجا بودند و پیغمبـر   هنگام بازگشت رسول خدا

  .1بعداً آن اموال را تقسیم نمودند خدا

                                                        
  287، ص2نهایه االرب فی فنون االدب ج - 1
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  جنگ طائف
حنین براي پیروزي کامل، در شوال سـال  پس از جنگ  پیامبر اکرم 

ابوموسـی  و ابوعـامر اشـعري   گروهی از سـربازان خـود   هشتم هجـرت  
چون در جنگ حنین . روانه کرد »اوطاس«رضی اهللا عنهما را به اشعري 

ها جمع آوري شـد پیـامبر    هوازن و ثقیف گریختند و اسیران و غنیمت
لـد بـن ولیـد را    از حنین به قصد طائف حرکت فرمـود، و خا  اکرم 

حصارهاي خود را اسـتوار کـرده و    ها ثقفی. فرمانده لشکر انتخاب کرد
ي خود را فراهم کرده بودند، همین  آذوقه و چیزهاي مورد نیاز یک ساله

گریختند به حصارهاي خود پناه بردنـد و در را بسـتند و   اوطـاس  که از 
مانیـه،  حرکت کرد و از منـاطق نخلـه ی   ي جنگ شدند، پیامبر  آماده

عبور فرمود و در بخش اخیر مسجدي بنا کـرد و در آن  ... قرن، ملیح و 
حرکت کرد و نزدیک حصار طـائف فـرود    آنگاه پیامبر. نماز گزارد

بـه شـدت   آمد و آنجا لشکر زد، در این موقع مشـرکان، مسـلمانان را   
تیرباران کردند و گروهی مجروح شدند و دوازده نفر از مسلمانان شهید 

  .دشدن
ي جنگ شوید، فردا صبح گروهی از مسلمانان باز  آماده: فرمود پیامبر

به خواست خدا براي فـتح طـائف   : پیامبر فرمود. مجروح و زخمی شدند
گردیم، مسلمانان از این سخن خوشحال شدند و شـروع بـه کـوچ     برمی

خدایی جز خداي یگانه «بگوئید : فرمود به مسلمانان می کردند و پیامبر
اش را پیروزي داد و احزاب را بـه   ي خود وفا کرد، بنده به وعده نیست،
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باز گردنده «: بگوئید: ، همین که راه افتادند فرمود»تنهایی منهدم ساخت
، »ي خداي خودیم به سوي خداي خود و پرستش کننده و ستایش کننده

خداونـدا ثقیـف را   «: به پیامبر گفته شد، بر ثقیف نفرین فرماي، فرمود
  .»ها را به راه بیاور کن و آنهدایت 

شنبه سه  کرد و شب پنججعرانه از طائف برگشت آهنگ  چون پیامبر
روز از ذیقعده گذشته به آنجا رسید و سیزده روز آنجـا اقامـت کـرد و    

اسیران شش هزار نفر بودند و تعداد شتران بدست : غنایم را تقسیم فرمود
اند که  آورده. هل هزار بودآمده بیست و چهار هزار و گوسفند بیش از چ

 نمایندگان هوازن به حضور پیامبر آمدند، چهارده مرد بودند و از پیامبر
  .ها منّت نهد و اسیران را آزاد فرماید تقاضا کردند که بر آن

 به خدمت رسـول خـدا  » مالک بن عوف نصیري«ها  سپس سردار آن
در . اسالم گرویدند درآمد و سرانجام تمام اهل آن قلعه بهآمد و به اسالم 
از عبداهللا بن عمـر رضـی اهللا   : آمده کهصحیح البخـاري  ، حدیث شریف

نتوانسـت طـائف را    چون پیغمبر خـدا : عنهما روایت است که گفت
. »گـردیم  انشاء اهللا برمی«: محاصر نموده و کاري از پیش ببرد، فرمودند

رگـردیم،  فتح نکرده چگونه ب: این سخن بر مسلمانان گران آمد و گفتند
فردا صبح جنگ را شروع کنید، چون فردا جنگ را : فرمود پیغمبر خدا

: فرمودنـد  اي زخمی شدند در این وقت پیغمبر خدا شروع کردند، عده
این بار از شنیدن این سخن خوششان آمده » گردیم ان شاء اهللا فردا برمی«

  .و موافقت کردند
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  فتح مکّه
ششم هجري میان مسلمانان و قریش  از موارد قرار دادي که در سالیکی 

هم پیمان  بسته شد این بود که هر یک از قبایل عرب بخواهد با پیامبر
  .شود آزاد است

با قـریش   »بنی بکر«و قبایل  با پیامبر اکرم »بنی خزاعه«پس قبایل 
اما قوم بنی بکر به این پیمان وفا نکردند و بـا زیرکـی   . هم پیمان شدند

  .ها را به قتل رساندند ه شبیخون زدند و بسیاري از آنتمام بر بنی خزاع
بعد از وقوع این حادثه گروهی را به  »بنی خزاعه«قبایل شکست خورده 

فرستاد تا با این گـروه همدسـت شـده و پیمـان      خدمت پیغمبر خدا
به سران قریش پیـامی   شکنان را گوشمالی دهد و سپس پیغمبر اکرم 

مدت  فیان را جهت تجدید معاهده و تمدیدسفرستادند و سران قریش ابو
حکایـت از  سوره الفـتح   1چنانچه آیه صلح به مدینه منوره اعزام کردند 

  .این فتح دارد
آن هنگام که فتح مکه فرا رسید و پیروزي مسلمانان بر علیـه دشـمنان   

جمهـور مفسـران   . هاي مکه گشـوده شـد   قریش به ظهور آمد و دروازه
محمـد بـن   فتح مکه است، و شرح این قصه بر قول این فتح، : برآنند که

 رسول خـدا : و بر قول علماء اصحاب اخبار آنست که اسحاق بن یسار
صلح افتاد، بشرط آنکه از قبایل عرب هر که  قریشاو را با  حدیبیهسال 

شود و هر که خواهد در عهد و عقد   خواهد در عهد و امان رسول خدا
  .قریش شود
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و امان رسول خدا شدند و بنـوبکر در عهـد قـریش    در عهد  بنو خزاعـه 
میان این دو قبیله عداوت بود، سبب آنکه    مصـطفی و پیش از . شدند

یکی را از بنی بکر کشته بودند و ایشـان آن عـداوت در دل   بنو خزاعه 
چون آن صـلح  . گرفته بودند، و پیوسته آن دشمنی و کینه در دل داشته

. ز شد و مکیان سالح بنهادند و ایمن شدندبه مدینه با رسول خدا. افتاد
خزاعه افتادند  بنوبکر از مکیان یاري خواستند و بر بنی. چون سالی بر آمد

از پیغام حق جـل  ) ع(جبرئیل . و خلقی را بکشتند و باقی بهزیمت شدند
را خبر داد که ایشان نقض عهد کردند، اکنون بسـیج راه   جالله رسول

 و بنو خزاعه نفیر نامه بـه رسـول  . تح آمدکن، به مکه رو، که وقت ف
قریش چون بدانسـتند کـه رسـول    . فرستادند، و رسول خود خبر داشت

از آن حال خبر یافت، بترسیدند و رعبی عظیم در دل ایشان افتـاد   خدا
 بوسـفیان ا. نباید که رسول ایشان را یاري دهد و بر ما چیره شوند: گفتند

جبرئیل  .عذر خواهد شود و از رسول خدا مدینهرا فرا راه کردند تا به 
ابوسفیان چون به مدینـه  . آمد و رسول را از آمدن ابوسفیان خبر داد) ع(

دختر خویش رفت ولی به او اعتنایی نکرد و ام حبیبه رسید نخست پیش 
 پس رسول خـدا . ابوسفیان نومید و عمگین بازگشت و قصد مکّه کرد

ها مهیـا کـرد و بـه     نگی براي آنمهاجر و انصار را جمع کرد و ساز ج
رسیدند و ابوسفیان نیز از مکّه بـه  غطفان سوي مکّه حرکت کردند تا به 

اي : غطفان رسیدند و میان ابوسفیان و عباس دوستی بود از قدیم، گفـت 
تو را دریابد ترا عمر اي؟ به این وقت اگر  فیان تو اینجا چگونه آمدهاباس
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عمر همان ساعت بیـرون آمـده   . آمد آنگاه به همراه عباس. هالك کند
: عباس گفت. بود چون ابوسفیان را دید تیغ برکشید و قصد قتل وي کرد

. را خبر کند پس عمر رفت تا رسول خدا  !اي عمر او در امان من است 
  .ام گوید به پیامبر گفتم که من او را پناه داده عباس می

خودت ببر و فردا صبح  اي عباس او را پیش«:در این هنگام پیامبر فرمود
گوید، او را در خیمه خودم بردم و شب را پیش من » او را پیش من بیاور

او را دید  بردم همینکه پیامبر یامبرگذراند و صبح زود او را پیش پ
واي بر تو، هنوز هم آن وقت نرسیده است که بدانی خدایی جز «: فرمود

بـاد چـه بزرگـوار و     پدر و مادرم فداي تو: گفت. »خداي یگانه نیست
بردبار و مراعات کننده پیوند خویشاوندي هستی سوگند بـه خـدا ایـن    
گمان را دارم که اگر خداي دیگري می بود تا کنون براي مـن کـاري   

  : کرده بود، فرمود
» واي بر تو آیا هنوز آن وقت نرسیده است که بدانی من رسول خدایم؟«

ي در دل من افتاده است، چیز: ابوسفیان ضمن تکرار همان حرفها گفت
به یگانگی خـدا و   واي بر تو زودتر مسلمان شو و شهادت: عباس گفت

بده پـیش از آنکـه گردنـت زده شـود، و ابوسـفیان        محمدپیامبري 
  .شهادتین گفت

من گفتم، اي رسول خدا ابوسفیان مردي است که فخر فروشی را دوست 
ر کس به خانه ابوسـفیان  ه«آري، : دارد براي او چیزي قرار بده، فرمود

برود در امان است و هرکس در خانه خود را روي خود ببنـدد در امـان   
، و چون ابوسفیان »است و هر کس وارد مسجد الحرام شود در امان است
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ي دره  اي عباس او را درمحل تنگه: راه افتاد که برود پیامبر به من فرمود
لـوش بگـذرد و ببینـد،    و کنار پیچ کوه نگهدار تا لشکرهاي الهی از ج

فرمـوده بـود    خود بردم و در جایی که پیامبرگوید، او را با  عباس می
نگه داشتم، و قبایل با پرچمها و رایات خود شروع به عبور کردنـد هـر   

ایـن کـدام قبیلـه اسـت،     : گفـت  قبیله اي که می گذشت ابوسفیان می
ه همراه ک امبرهمینطور یک یک همه قبایل گذشتند در این هنگام پی

گفتنـد پـیش    با سپاهیانی غرق در آهن بودند و به آن سپاهیان سبز مـی 
آمدند که فقط چشمان ایشان دیده می شد، ابوسفیان سخت شـگفت زده  

 این رسول خـدا : ا کیستند؟ گفتمعباس عجیب است اینه: شد و گفت
هیچکس را یاراي مقاومت : است که همراه مهاجران و انصار است، گفت

ات سـخت   نیست به خدا قسم اي ابوالفضل پادشاهی بـرادرزاده  با ایشان
: خاموش که این پیامبري و نبوت است، گفـت : بزرگ شده است، گفتم

زود بشتاب به قوم خود خبر بده او شـتابان  : آري، همینطور است، گفتم
رفت و چون به مکه رسید با صداي بلند فریاد بـرآورد کـه اي گـروه    

با نیرویی آمده اسـت کـه شـما را یـاراي     است و  محمدقریش این 
مقاومت با آن نیست هر کس به خانه ابوسفیان درآید در امان است، هند 

ایـن  : دختر عتبه برخاست و سبیل ابوسفیان را در دست گرفت و گفت
مرد را بکشید که بدترین پاسدار و پیشـاهنگ اسـت، و ابوسـفیان مـی     

خود باشید که چندان نیرو این زن شما را فریب ندهد مواظب جان : گفت
آمده است که شما را یاراي مقاومت با آن نیست هر کس به خانه مـن  

هـر  : بیاید در امان است گفتند، خانه تو براي ما چکار می کند؟ گفـت 
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کس در خانه خود را ببندد هم درامان است، هر کس هم در مسجد برود 
و خداي هر کرا هاي خود رفتند،  در امان است مردم بسوي مسجد و خانه

  .کند بخواهد به نصرت خود تائید می
ابن اسحاق می گوید، از مشرکان دوازده یا سیزده نفر کشـته شـدند، و   

حه خـود را  گوید، حماس بن قیس بن خالد که از قبیله بنی بکر بود اسل
ایـن  : به مکه اصالح می کرد، زنش به او گفـت  پیش از ورود پیامبر

و یـاران او،   محمـد بـراي  : ی کنی؟ گفتآماده م اسلحه را براي چه
و  محمـد یچکس و هیچ چیز بتواند با به خدا گمان نمی کنم ه: گفت

به خدا قسم امیدوارم که خـادمی از ایشـان   : گفت. یارانش پایداري کند
یاران خود را دسـتور داده   بگیرم و بیاورم، گویند پیامبر براي تو اسیر

هـاي   ها را زیر پـرده  ند اگر چه آنبود که شش مرد و چهار زن را بکش
از جمله هند دختر عتبه، سـاره کنیـزك عمـروبن    . کعبه دستگیر کنند

هشام، فرتنی، قریبه و عکرمه بن ابی جهل، عکرمه بـه یمـن گریخـت،    
شوهرش از همسرش ام حکیم دختر حارث بن هشام مسلمان شد و براي 

یم به یمن بـه سـراغ   امان گرفت و پیامبر او را امان داد، ام حک پیامبر
برگردانـد و او هـم    و را به مکه و به حضور پیـامبر شوهرش آمد و ا

همسر (اما هند دختر عتبه . مسلمان شد و اسالمی نیکو و پسندیده داشت
از  مسلمان شد و هنگامیکـه پیـامبر  ) ابوسفیان و مادر حضرت معاویه

دي نکننـد،  زنان بیعت می گرفت، از جمله شرایط این بود که زنـا و دز 
« :کند؟ و چون پیامبر فرمـود  مگر زن آزاده زنا و دزدي می: هند گفت

هـا را پـرورش دادیـم و در     مـا آن : گفـت . »فرزندانتان را نباید بکشید
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هـا را   حالیکه کودك بودند به بزرگی رساندیم و تو در جنـگ بـدر آن  
و به پیـامبر شـکایت کـرد کـه     . کشتی، یا نظیر این حرف را زده بود

دهد  رش ابوسفیان بخیل و ممسک است آن قدر خوراکی به او نمیهمس
با روش پسـندیده  « :که براي خود و فرزندانش کافی باشد پیامبر فرمود

  . »آن مقدار از مال او را که کفایت خود و فرزندانت را بکند بردار
  :در حدیث شریف در صحیح البخاري آمده است که

بعد از اینکه   است که پیغمبر خداعنه روایت  از ابن  عباس رضی اهللا
هشت سال و نیم از هجرت شان بمدینه گذشت، در ماه رمضان با ده هزار 
نفر از مسلمانان بسوي مکه عزیمـت نمودنـد، خودشـان روزه داشـته و     

رسـیدند، و  ) کدیـد (ي  دیگران هم روزه می گرفتند تا اینکـه بمنطقـه  
نجـا روزه را خـورده و   آبی است ما بین عسفان و قدیـد، در ای ) کدید(

  . دیگران هم خوردند
  :دیگر آمده کهحدیثی و در 

تح مکه، در سال ف: از عروه بن زبیر رضی اهللا عنه روایت است که گفت
حرکت نمـوده و خبـر بـراي قـریش رسـید،       هنگامیکه پیغمبر خدا

رقاء بیرون شده اخبار ابوسفیان بن حرب، و حکیم بن حزام، و بدیل بن و
) مرالظهـران (ي  کردند، آنها آمده تا بمنطقه را جستجو می پیغمبر خدا

رسیدند، درینجا آتشهایی را دیدند مانند آتشـهاي روز عرفـه، ابوسـفیان    
شـاید  : آیا مانند آتشهاي روز عرفه نیست؟ بدیل بن ورقاء گفت: گفت

افراد آن قبیله کمتر : است، ابوسفیان گفت) بنی عمرو) ( قبیله( آتشهاي 
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ستگیر نمـوده و  آنها را د ه اي از نگهبانان پیغمبر خداد، عدازین هستن
  .آوردند، ابوسفیان درینجا مسلمان شد نزد پیغمبر خدا

: عباس رضی اهللا عنه فرمودنـد کـه  ب هنگام حرکت کردن، پیغمبر خدا
» ابوسفیان را در تنگی گردنه کوه نگهدار تا مسلمانان را مشاهده نماید«

  .را همانجا نگهداشتعباس رضی اهللا عنه او 
از پیش روي ابوسفیان فوج فـوج مـی گذشـتند،     اقبایل با پیغمبر خد

: هنگام مروریکی از آن گروه ها، ابوسفیان بعباس رضی اهللا عنـه گفـت  
مرا با غفار کاري : است، گفت) غفار(قبیله : این کدام قبیله است؟ گفت

ن سوال خـود را  هما) ابوسفیان(ي جهینه گذشت،  بعد از آن قبیله. نیست
همان سئوالش ) باز ابوسفیان( نمود، سپس فبیله سعد بن هزیم آمدتکرار 

را تکرار نمود، بعد از آن قبیله سلیم رسید، و او همـان سـئوال خـود را    
تکرار نمود تا آنکه انصار از برابر ابوسفیان گذشتند و پرچمشان بدست 

: ي ابوسـفیان گفـت  سعد بن عباده رضی اهللا عنه بود، سعد بن عباده بـرا 
امروز روز خونریزي و معرکه فیصله کن است، امروز روزي است کـه  

  .گردد کعبه فتح می
رین گـروه هـا بـود، و پیغمبـر     بعد از آن گروه دیگري آمده که خردت

در بین آن گروه بودند، بیرق این گروه بدست زبیـر بـن عـوام      خدا
ابوسفیان قرار گرفـت،  در برابر   عنه بود، و چون پیغمبر خدارضی اهللا

اي رسول خدا مگر خبر نداري که سعد بـن عبـاده چـه    : ابوسفیان گفت
چنین و چنان گفته است، : ؟ گفت»چه گفته است«: گفته است؟ گفتند

امروز روزي است که خداوند کعبه را معظـم سـاخته و روزي   : فرمودند
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بیرق امر نمودند که  و پیغمبر خدا» وشانده خواهد شداست که کعبه پ
یـا  : و عباس براي زبیر رضی اهللا عنه گفت. شان در حجون نصب گردد

بتو امر کردند که بیرق شان را در اینجا نصـب   پیغمبر خدا! ابا عبداهللا
  .نمائی

بخالدبن ولید رضی اهللا عنه امر  در این روز پیغمبر خدا: گوید راوي می
از راه  خـدا داخل گردد و خود پیغمبر  نمودند که از طرف پایین مکه

کدا داخل شدند، از لشکریان خالد بن ولید رضی اهللا عنه در این روز دو 
یکی خنیس بن خالد بن ربیعه و دیگـري کـرزبن   . نفر بشهادت رسیدند

  .جابر فهري رضی اهللا عنهما
فتح مکـه  روز : از عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه روایت است که گفت

اخل شدند، در اطراف خانـه سیصـد و   د ه مکّهب هنگامیکه پیغمبر خدا
با چوبی که در دست داشتند  ت گذاشته شده بود، پیغمبر خداشصت ب

، حـق  )حق آمد و باطل از بین رفت(به پهلوي آن بتها زده و می گفتند 
  )1آمد و باطل دیگر ظهور نکرده و باز نخواهد گشت
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  جنگ تبوك
ق افتاده است و اتّفا در ماه رجب سال نهم هجرت پیامبر جنگ تبوك

هـاي   خبر رسیده بود که روم گـروه  سبب آن چنین بود که به پیامبر
خوار و بار یک سـاله خـود را   هرقـل  زیادي در شام جمع کرده است و 

را هم براي یاري خـود   نغساو  عامله، جذام، لَحمتدارك دیده و قبایل 
اسـت،   گسـیل داشـته   1بلقاءگرد آورده و پیش قراول لشکر خود را به 

مردم را براي خروج دعوت کرد و از قصد و نیـت خـود    پیامبر اکرم
مردم را آگاه کرد تا کامالً آماده باشند و کسانی را بـه مکّـه و قبایـل    

  .ها خواست تا آماده شوند و بیرون آیند عرب روانه کرد و از آن
مسلمانان زکات و صدقات : دستور فرمود هوا به شدت گرم بود، پیامبر

 گوید، هشام میابن . ود را بپردازند و لشکر را در راه خدا تقویت سازندخ
بـود هـزار   سپاه عسرت که معروف به تبوك در جنگ عثمان بن عفان 

از عثمان راضی باش ! پروردگارا«: فرمود دینار پرداخت کرد و پیامبر
آمدند و تقاضـا   گروهی پیش رسول خدا ».که من از او راضی هستم

 ي حرکت در اختیار شـان گذاشـته شـود و پیـامبر     سیلهکردند که و
ها در حالی که  آن» یابم چیزي که شما را بر آن راه بیندازم نمی«: فرمود

ریختند اندوهگین از این که چیزي براي رفتن به جنگ و جهاد  اشک می
  .یابند که انفاق کنند برگشتند و خداي ایشان را معذور داشت نمی
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ویلم  خبر رسید که جمعی از منافقـان در خانـه    به پیغمبراز طرفی  سـ
طلحه . دارند باز می یهودي جمع شده و مردم را از حرکت با رسول خدا

بن عبیداهللا را همراه گروهی از اصحاب خود فرستاد و دسـتور داد خانـه   
  .سویلم را آتش بزنند، طلحه چنان کرد

آمدند و از  پیامبر گروهی از منافقان هم بدون هیچ علّت و عذري پیش
بـه آنـان    او اجازه خواستند که در جنگ شرکت نکنند و رسول خدا

و گروهی از بهانه تراشان . ها هشتاد و چند نفر بودند اجازه فرمود، و آن
عرب هم آمدند که به ایشان هم اجازه داده شود تـا در جنـگ شـرکت    

هشتاد و دو  ها را نپذیرفت و آنان هاي آن بهانه نکنند و حضرت رسول
ابوبکر صدیق را بر لشـکر   پیامبر خدا .هاي بنی غفار بودند نفر از قبیله

خود گماشت، آنگاه خود با مردم نماز گزارد و محمد بن مسـلمه را بـه   
حرکـت   همین که پیـامبر   عنوان جانشین خود در مدینه تعیین فرمود،

اي از  د و عـده فرمود عبداهللا بن ابی و همراهانش از حرکت باز ایسـتادن 
مسلمانان هم بدون این که شک و تردیدي به دل داشته باشند از شرکت 
در جنگ باز ماندند از جمله ایشان کعب بن مالـک و ابوخیثمـه ابـوذر    

به قبایل و بزرگان انصار دستور داد تا پرچمی بردارند و  پیامبر. غفّاري
ـ     ه حضرت رسول به سوي تبوك حرکت کرد و با سـی هـزار لشـکر ب

 پیامبر. تبوك رسید و در این جنگ ده هزار اسب همراه مسلمانان بود
خوانـد و   بیست شب در تبوك توقف کرد و نماز خود را شکسـته مـی  

پس از رفـتن رسـول   . همانجا ابوخیثمه و ابوذر هم به آن حضرت رسید
به خانه آمد و آن روز سخت گـرم بـود، دیـد هـر دو     ابوخیثمه  خدا
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اند و  خیمه خود آب خنک و خوراکی فراهم آوردههمسرش براي او در 
اي بر در هر دو خیمه  اند، لحظه خیمه را آب پاشی و رفت و روب کرده

انـد،   هایش براي او چه چیزهایی فراهم آورده ایستاد و نگاه کرد که زن
رسول خدا میان آفتاب و گرما و باد سـوزان باشـد ابوخیثمـه در    : گفت
این ! اك مهیا و زن زیبا و کنار اموال خودي خنک نخلستان و خور سایه

بـه خـدا سـوگند بـه خیمـه      «: انصاف نیست و به همسران خود گفت
، و بـه  »برسانم هیچکدام وارد نخواهم شد و باید خود را به رسول خدا

راه افتاد و هنگامی به آن حضرت رسید که در تبوك  دنبال رسول خدا
  .فرود آمده بودند

سـالم کـرد،    شتر خود را خواباند بر رسول خدا چون ابوخیثمه آمد و
 و پیغمبـر » براي این کار بودي اي ابوخیثمهشایسته «: فرمود پیامبر

  ».در حقّش دعاء کردند
رسید و سبب آن بـود کـه    اما ابوذر غفّاري، بین راه تبوك به پیغمبر

رسـید   وقتی به حضور پیغمبر. شترش خسته شد و او را عقب گذاشت
رود و تنهـا   خدا رحمت کند ابوذر را، که تنها می«: فرمود دارسول خ

فرمـوده   و همچنان شد که رسول خـدا . شود میرد و تنها مبعوث می می
  .»بود

خالد بـن   و پیامبر 1بودحمص در هرقل به تبوك رسید  چون پیامبر
تـو او  «: پیامبر به خالد ولید فرمود. گسیل فرمود اُگیدررا به سوي ولید 
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، خالد در ماه »در حالی که مشغول شکار گاو کوهی است خواهی دید را
اُگیدر را در حالی دید که به تعقیب گوزن . بیرون آمدنهم هجري رجب 

پرداخته بود همین که بیـرون آمدنـد بـا لشـکر رسـول      ) گاو وحشی(
و اُگیدر تن به اسیري داد و بـرادرش   ها تاختند برخوردند که به آن(خدا

و خالد، اُگیدر را پناه داد و با او مصالحه کرد که اُگیدر . شدحسان کشته 
پـردازد، و اُگیـدر را بـه    شتر و هشتصد اسب و چهارصد نیزه ب دو هزار

مصالحه کرد که جزیه بپـردازد و   آورد و او با پیامبر حضور پیامبر
در ناحیـه تبـوك   اي را امضاء کرد و عباد بن بشـر را   ها صلح نامه با آن

  .1انده کرد و به مدینه برگشت و در راه هیچ پیشامدي رخ ندادفرم
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  حجه الوداع
سوره المائده چنین آمـده   3در بیان این بخش از آیه گلشاهی در تفسیر 

  .است
  

فرود آمد حج الوداع بعد از نماز عصر روز جمعه در عرفه این آیت روز 
هشتاد و یک  اي سوار بود و بعد از نزول این آیت و آن حضرت بر ناقه

: آمد و گفتعمر خطاب گویند مرد جهودي به پیش  -روز زندگی کرد
الیـوم  : گفتخوانید عمر گفت کدام است؟  شما آیتی در کتاب خود می

من می دانم که این آیت کـدام روز و  : عمر گفت .اکملت لکم دینکم 
بـه   روز جمعه روز عرفه ما با یاران رسول خدا. در چه محلی فرو آمد

ات ایستاده بودیم فرو آمد به این جهت این روز تـا قیامـت بـراي    عرف
امروز براي شما دین شـما را کامـل   : مسلمانان عید خواهد بود می گوید

گردانیدم و احکام آن از بین نخواهد رفت و بر شما نعمت خود را تمـام  
کردم و وعده که کرده بودم از فتح مکه وقهر کفار و پیروزي بر دشمن 

که شما حج گزارید و مطمئن باشید هیچ مشرکی با شما حـج   وفا کردم
و بر شما برگزیدم دین اسالم را که یک دین پاکیزه و بهتـر از  . نگزارد

اشهد أن ال الـه اال اهللا و اشـهد أن   . همه دینهاست و اصل آن پنج تاست 
  .نمحمداً رسول اهللا، و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه و الحج وصوم رمضا 

  :گواهی و اقرار بر این که. اسالم بر پنج چیز بنا یافته است: یعنی
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پیغمبر بـر حـقّ    جز خداي یگانه معبودي نیست، و حضرت محمد -1
  .اوست

  .بر پا داشتن نماز -2
  .دادن زکات -3
  .ي ماه مبارك رمضان روزه -4
  .حج بیت اهللا الحرام -5

آمده  چنینسرار کشف االو اما آنچه در بیان این بخش از آیه در تفسیر 
  :است

فرو  زمانی که این آیت در روز عرفه سال دهم هجرت بر رسول اکرم
از پـدر خـویش   هـارون بـن عنتـره    . آمد و پیغمبر آن را بر مردم خواند

عمـر خطـاب   آن روز که ایـن آیـت فـرود آمـد     : روایت کرد، گفت
یـا رسـول   : گریی؟ گفت چرا میعمر یا : گفت رسول خدا. بگریست

گریم که ما در دین خویش تا امروز به زیارت بودیم،  از آن می! خدا اهللا
اکنون آیت آمد که دین سپري گشت و تمام شد، و بعد از کمـال جـز   

، پـس از آن رسـول   عمـر صدقت یـا  : گفت نقصان نبود، رسول خدا
  .هشتاد و یک روز زندگی کرد خدا

بود، ایـن   در حجه الوداع آنگه که در راه رسول خدا: گفتابن عباس 
آیت به وي فرو آمد، معنی آنست که امروز آن روز است که دین شما 

  .تمام کردم، احکام دین و شرایع اسالم بسر بردم
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که پس از این هیچ آیت حالل  فرایض و سنن، حالل و حرام پیدا کردم،
کمـال  : اند و گفته. و حرام حدود و فرایض و احکام از آسمان فرو نیامد

العالمین هر چه پیغامبران و امم پیشینه را داد از علم  دین آنست که رب
حکمت، آن همه این امت را داد، و بر ایشان بیفـزود، و شـرایع انبیـاء    

و فسخ و تغییر در   و شریعت این امت تا به قیامت بپیوندند،. منسوخ کرد
ي انبیاء بگرویدنـد، و تصـدیق کردنـد، و     آن نشود، و این امت به همه

ایـن اسـت معنـی     یان ایشان نیفکندند، چنانکه دیگران کردند، تفریق م
  :کمال دین که در این آیت گفت

نعمت خود را بر شما تمام کردم، و وعده : گوید می -»و اَتْممت علَیکُم«
که کرده بودم از فتح مکّه و قهر کفّار و نصرت بر دشمن، وفا کردم، و 

: انـد  و گفته. با شما حج کنندبسر بردم ازین پس مشرکان را نیست که 
حج کردن آن روز که این آیـت  : کمال دین و تمامی نعمت آنست که

آمد با روز عرفه افتاده بود، حکم به محلّ خود رسیده، و فریضه به وقت 
خود بازگشته، همچون آن روز که رب العزّه آسمان و زمـین آفریـد و   

  .روشی که کافران نهادند باطل کرد
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  و امامت ابوبکر صدیق دا رحلت رسول خ
ظهـر روز دوشـنبه    اند که واقعه جانگداز رحلت رسـول اکـرم   آورده

دوازدهم ربیع االول در سنّ شصت و سه سالگی آن سرور کاینـات رخ  
  .داده است

گویاي این واقعه روح فرسا و جانگداز سوره انبیاء  36چنانچه مفهوم آیه 
  .باشد می
  

ایم آیا اگر تو بمیري چگونه آنان  مر ابد ندادهپیش از تو هیچ انسانی را ع
  )34(؟جاویدان باشند

کردنـد   این جواب مشرکان قریش است که هالك پیغمبر را آرزو مـی 
ایم به آنان که او بمیرد  یعنی، چشم نهادهنتربص به ریب المنون  گفتند می

. میرنـد  اگر تو بمیري ایشان نیز می: العزه گفت رب. و از او راحت شویم
  .تکل نفس ذائقه المو

آیا اي پیغمبر اگر تو بمیري ایشان زنده و پاینده خواهنـد بـود؟ یعنـی    
مرگ سراغ ایشان را نیز خواهد گرفت مسلماً ایشان نیز از مرگ نجـات  

هر : کند که گفت روایت می  از مصطفی) رض(عایشه . نخواهند یافت
ن یاد کند و که را بعد از من مصیبتی رسد به وفات عزیزي پس وفات م

را چنانکه در   پس وفات مصطفی. یت و تسلیت دهدخود را به آن تعز
  .اخبار و آثار نقل شده و روایت شده است بیاوریم
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آن روز که جبرئیل امین : که گفتندجابربن عبداهللا و عبداهللا بن عباس از 
یا جبرئیل : گفت  مصطفی. از آسمان عزت فرود آوردپیک حضرت، 

آنگـه  . اند که هنگام رفتن نزدیک اسـت  هر مرگ خبر دادهبراي ما از ق
گفت الصلوه جامعه مهاجر و انصار . فرمود تا ندا کردبـالل  رسول خدا به 

همگی در مسجد حاضر شدند یاران گفتند اي سید چه گوئیم بـه کـدام   
زبان تو راستائیم و ثناي تو به سزاي تو کی توانیم، تو ما را چـون پـدر   

ون برادر مشفق نصیحت کردي، براي مهجوران شـفیع  مهربان بودي و چ
لـت درسـت   خلق را بدین اسـالم و م . بودي و براي مریدان دلیل بودي

سوگند نهاد بر یاران که به یگانگی خدا و    آنگه رسول خدا. خواندي
بحق هر کسی بر من قصاصی است برخیزد و همین ساعت از من قصاص 

ن سه بار گفت سرانجام پیري به خواهد قبل از قصاص قیامت و این سخ
رسید و گفت یـا   یان قوم برخاست تا نزدیک مصطفیاز معکاشـه  نام 

خاستم به جهت  خوردي من برنمی رسول اهللا اگر شما سه بار سوگند نمی
وقتی من با تو در . این سخنی که خواهم گفت پدر و مادرم فداي تو باد

ي مـن پـیش    ز گشتم ناقهغزایی بودم و خداوند ما را نصرت داد چون با
دانم  آمد من از ناقه فرود آمدم تو بر پهلوي من زدي نمی) شتر(ي تو  ناقه

رود فاطمه آنگه به بالل فرمود تا به خانه . مرا به قصد زدي یا به قصد ناقه
فاطمه گفت اي بالل پدر من ) شاخه بریده شده، شالق(و قضیب بیاورد 

نه روز حج است و نه روز غزا بالل خواهد؟ و امروز  قضیب از بهر چه می
اي  خبر مانده گفت اي فاطمه سخت غافل نشسته و از حال و کار پدر بی
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کند و از نفس خـود   کند و ساز رفتن آخرت مهیا می که دنیا را وداع می
آید که از رسول  فاطمه گفت اي بالل چه کسی دلش می. دهد قصاص می

باشد باري حسن و حسـین را  خواهد؟ اي بالل اگر ناچار  خدا قصاص می
بگوي تا حواله آن قصاص را به خود بگیرند و آن حکم برایشان برانند نه 

و رسول قضیب را . بر رسول خدا، بالل قضیب آورد و بدست رسول داد
  .دادعکاشه بدست 
چون آن حال بدیدند برخاستند و گریان و سوزان گفتنـد  عمر و ابوبکر 

رسول خدا . ز ما بگیر و قضیب بر ما بزنقصاص رسول اهللا را اعکاشه اي 
  .فرمود بنشین اي ابوبکر و عمر

  رسول خدا. آن قصاص بر ما برانبرخاست و گفت علی بن ابی طالب 
بزاري پیش آمدند و خویشتن را بر حسـین  و حسن . فرمود اي علی بشین

همچنان رسـول خـداي ایشـان را دلخـوش داد و     . عرض کردندعکاشه 
  .بنشینید. ساکن کرد و گفت

عکاشه گفت یا رسول اهللا آن روز . زنی پس گفت اي عکاشه بزن اگر می
که آن قضیب بر من زدي پهلوي من برهنه بود، رسول جامه از پهلو باز 
گرفت چنانکه خورشید شعاع و نور خود بـر زمـین افکنـد آنگـه کـه      
درخشش پهلوي رسول اهللا بر قوم افتـاد یـاران همـه فریـاد وغریـو در      

عکاشه بر جست و روي بر پهلوي رسول مالید وي گفت فداك . ندگرفت
پدر و مادر من فداي تو باد چه جاي آنسـت کـه مـن از تـو     . ابی وامی

قصاص خواهم عکاشه را هزار جان بایستی که فداي این ساعت کردي، 
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و بر پیغمبر عفو کرد تا اینکه خداوند او را روز قیامت عفو کنـد پـس   
از . هیجده روز بیمـار بـود  . یماري به وي در آمدرسول خدا همان روز ب

سنگین شد بالل آمد و براي   نقل است که چون بیماري پیامبر عایشه
من . بگوئید با مردم نماز بگزارد ابـوبکر به : نماز اذان گفت پیامبر فرمود

گفتم ابوبکر مردي است که صدایش زیر و کوتاه است ممکـن اسـت   
ند دستور فرمایی عمر نماز بگذارد فرمـود  صداي او را مردم مقتدي نشنو

ید، وقت نماز فرا گو به ابوبکر بگوئید با مردم نماز بگزارد ابن عباس می
، همینکـه او  فرمود به ابوبکر بگوئید با مردم نماز بگزارد  رسید پیامبر

ایستاد شروع به گریستن کرد و افـرادي هـم کـه      در محراب پیامبر
ي نبودن پیغمبر شدت پیـدا   و گریه بواسطه پشت سر او بودند گریستند

مؤذن برگشت و گفت به پیامبر بگوئید دسـتور فرمایـد شـخص     کرد،
تواند نمـاز بگـزارد،    دیگري نماز بگزارد که ابوبکر از شدت گریه نمی

فت حفصه گفت به عمر بگوئید نماز بگزارد، او هم پیش عمر رفت و گ
ایـن  : عمر را شـنید فرمـود   صداي تکبیر  نماز بگزارد همینکه پیامبر

شنوم؟ همسران پیامبر گفتند عمر بـن   کیست که صداي تکبیرش را می
  .ردافرمود به ابوبکر بگوئید با مردم نماز بگز. خطاب است

: در بیماري مـرگ خـود فرمـود     روایت است که پیامبرابوملیکه از 
عایشه گفت ابوبکر مـردي رقیـق اسـت و    . ابوبکر را پیش من بیاورید

ابـوبکر را  : خطاب را خبر کنـیم فرمـود   بن خواهید عمر گرید اگر می یم
 کند اجازه دهید عمر عایشه دو مرتبه گفت او گریه می. پیش من بیاورید
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ابوبکر و پسرش را پیش مـن بیاوریـد تـا     .فرمود. بن خطاب را بیاوریم
اي نوشته شود و کسی در امر خالفت ابوبکر طمع نکند یا آرزویـی   نامه

بروید و . فرمودالموت  ملکو خداوند عزوجل به . خود تصور نکند براي
  .به پیش حبیب من فرود آئید و روح او را به بهترین وجه قبض کنید

  اعرابی بر در حجره رسـول اهللا از آسمان فرود آمد مانند ملک الملک 
! گفت اي فاطمهعایشه بایستاد پس گفت السالم علیکم یا اهل بیت النبوه 

ر در است او را جواب ده و باز گردان، فاطمـه گفـت براسـتی    مردي ب
دیگر بار همان ندا کرد و همان جواب . رسول خدا مشغول به خود است

  .سوم بار ندا کرد و گفت. شنید
السالم علیکم یا اهل بیت النبوه و معدل الرساله و مختلف المالئکه أدخل 

رسول خـدا آواز  داخل کن که ناچارست در آمدن، فالبد من الـدخول؟  
ملک الموت بشنید گفت اي فاطمه کیست که بر در است؟ گفـت یـا   

خواهد و ما یکبار و  رسول اهللا مردي بر در است که دستور در آمدن می
دو بار او را جواب دادیم سوم بار آوازي داد که از آن موي بر اندام من 

پدر دانی  رسول خدا او را گفت اي فاطمه جان. ام بلرزید برخاست و شانه
هذا هادم اللذات و مفرق الجماعات، هذا مرمل کیست که بر در است؟ 

ي  این شـکننده . االزواج و مؤتم االوالد هذا مخرب الدور و عامر القبور
ي پیوندهاسـت، زنـان را    هاست، قطع کننده ي جمع کامهاست جداکننده

اد کنـد،  ها را خراب کند گورها را آب طفالن را یتیم کند خانه. بیوه کند
آنگه گفت داخل . دوستان را از یکدیگر جدا کند این ملک الموت است
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ملک الموت در آمد رسول خدا چون او را دید گفـت بـه زیـارت    . شو
  :آمدي یا به قبض روح؟ گفت

هم به زیارت آمدم و هم به قبض روح اگر دستوري دهی که اهللا تعـالی  
ي تو قـبض   را با اجازه مرا چنین فرمود که به حضور تو بیایم و روح تو

ایـن خلفـت   اي ملـک المـوت   : رسول خدا گفت. کنم وگرنه باز گردم
آن دوست من جبرئیل را کجا گذاشتی گفت در آسمان حبیبی جبرئیـل  

رئیـل در  دهند، تا در این سخن بودند جب دنیا و فرشتگان او را تعزیت می
ـ : گفـت   رسول خـدا . بنشست  آمد و بر بالین مصطفی ل اي جبرئی

اینک طومار عمر ما درنوشتند و گوشوار مرگ در گـوش بنـدگی مـا    
کردند و سفر قیامت در پیش ما نهادند از لطف الهی و ذخایر غیبی به ما 
نشانی ده و در آن نشان ما را بشارتی ده تا به خوشدلی ما ودیعت غیبـی  

دهم بـه آن کـه درهـاي دوزخ اسـتوار      گفت تو را بشارت می. بسپاریم
درهاي بهشت گشادند و جنات مأوي را بیاراستند و آذین بستند  ببستند و

و جویهاي آن مطرد گشت و درختان آن متدلی شد و حوران خویشتن را 
  !بیاراستند به استقبال روح تو اي محمد

کنم بر نعمتهاي  گویم و سپاس داري می گفت اي جبرئیل خداي را ثنا می
د که من پرسیدم به من بشارت اما این نبو. کران هاي بی ریزان و نواخت

گفت اول کسی که از خاك بر آید تو باشی و اول کسـی کـه در   . بده
حضرت عزت بندگان را شفاعت کند تو باشی و اول کسی که شـفاعت  

  .تو قبول کنند و مرادش برآورند تو باشی
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ــه حــدیث شــریف در  ــت ک ــت اس ــا روای ــی اهللا عنه ــه رض : از عایش
  .دالگی وفات نمودنسه س و در شصت) ص(پیغمبرخدا

  
هر نفسی چشنده مرگ است شما را براي امتحان بخیر و شر دچار کنیم 

  )35.(و سوي ما بازگشت یابید
  دکتر گلشاهی  به امید شفاعت آن حضرت
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