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هاي مؤلف مقدمه



 

 
 *0F)1( مؤلف ي مقدمه

 مبشراًو الدين کله، فجعله شاهداً علىدين احلق ليظهره و ىهللا الذي أرسل رسوله باهلد احلمد
اهللا واليوم اآلخر  سوة حسنة ملن کان يرجوأ، وجعل فيه منرياً باذنه وسراجاًاهللا  إىل ، وداعياًنذيراًو

يوم الدين،  إىل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اًريوذکر اهللا کث
 .والرضوان تفجرياً محةوفجر هلم ينابيع الر

پي برگزاري كنگرة  ، درالعالم االسالمي بطةو شادماني است كه را جاي بسي خرسندي
هجري قمري، فراخواني داد مبني  1396االول سال  سيرة نبوي، در پاكستان، در ماه ربيع

بر اينكه يك مسابقة علمي جهاني به منظور شناسايي و معرفي بهترين پژوهش در موضوع 
ترتيب خواهد داد؛ تا  -كه بر صاحبش هزار هزار درود و سالم و تحيت باد -سيرة نبوي

نويسندگان بر سر كار آيند، و دستاوردهاي انديشه و دانش خود را سامان دهند. من فكر 
كنم كه اين كار از آنچنان ارزش بااليي برخوردار است كه شايد بيان از عهدة وصف  مي

كه بر صاحبش درود و سالمي شايان و  -آن برنيايد؛ زيرا، سيرة نبوي و اُسوة محمدي
بنگريم، يگانه چشمة فياضي است كه ش در آن جدة بينش و سنهرگاه به دي -بايسته باد

سارها و جويبارهاي آب حيات در جهان اسالم، و خوشبختي و كاميابي جامعة  چشمه
 در سراسر جهان، از آن بر جوشيده است.بشري 

اي،  براي من نهايت خوشوقتي و خوش اقبالي است كه با تدارك و تقديم پژوهشنامه
ابقة پربركت، شركت جويم؛ اما، من كجا خواهم توانست و كيستم كه بتوانم در چنين مس

 -كه درود و سالم خداي يكتا بر او باد -بتوانم بر زندگينامة سيد و ساالر اولين و آخرين
ام كه تمامي خوشبختي و  اي پاي در راه نهاده نهايت، من خود پيادهپرتوي بيافكنم؟! 

داند كه از پرتو انوار آن حضرت ضيائي  يند و ميب رستگاري را براي خويشتن در آن مي

                                           
 م.. العالم االسالمي نوشته است اين مقدمه را مؤلف هنگام تقديم كتاب به منظور شركت در مسابقه رابطة -*
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برگيرد تا در ظلمات شب ديجور زندگاني از پاي در نيفتد؛ به عنوان فردي از امت او بسر 
 برد، و به عنوان فردي از اُمت او بميرد، و خداي يكتا با شفاعت او گناهانش را بيامرزد.

كار من در اين كتاب آن بوده ست گذشته از آنچه در فراخوان مزبور آمده است، شيوة 
رهيز آور پ ام، و از اطناب ماللت بار و ايجاز اختالل را پيشه كردهاعتدال  روي و كه ميانه

همچنين، به رغم آنكه منابع سيره در ارتباط با بسياري از حوادث و وقايع آنچنان ام.  داشته
ترجيح و گزينش را  با يكديگر اختالف دارند كه قابل جمع و توجيه نيست؛ من شيوة

ام، و در موارد اختالف، آن روايت و مطلبي را كه پس از مطالعة دقيق و  اتخاذ كرده
ام، و بر شمردن ادلة و  ام و در كتاب آورده نظرعميق نزد من مرجح بوده است اختيار كرده

وب به اي ناخواسته و نامطل ام؛ زيرا در غير اين صورت، متن كتاب به گونه وجوه را وانهاده
 كشيد. درازا مي

سنج در علوم و فنون  در ارتباط با رد و قبول روايات، يكسره از نوشتة پيشوايان نكته
يا » حسن«يا » صحيح«ام، و به احكام صادره از سوي ايشان داير بر  اسالمي بهره گرفته

كافي  براي درگير شدن در اين ميدان زمان زيرا، ؛ام بودن روايات، اعتماد ورزيده» ضعيف«
 ام. در اختيار نداشته

ام؛ و اين، در  گاهگاه در برخي موارد، به بعضي از داليل و توجيهات نيز اشاره كرده
 ام كه خوانندة كتاب، مطلب درنظرش عجيب و مواردي بوده است كه خوف آن داشته

جلوه كند، يا در برخي موارد ديگر كه از صدر تا ذيل، همگان را به نوعي غريب 
 واهللا ولي التّوفيق.ام؛  سخن برخالف حقّ و صواب يافته همهمدست و 

 خرة، إنك الغفور الودود، ذوالعرشِ ايد.آلاللّهم قَدر يل اخلري يف الدنيا وا
  بنارس، هند

 م] 23/7/1976ق=  24/7/1396[جمعة مباركه 
1F

* 
 صفّي الرحمن مباركفوري

                                           
افزوده  م 1980ق/  1400كلمات داخل [ ] از چاپ نخستين رابطة العالَم اسالمي، مكّه مكّرمه،  -*

 م. -است شده



 

 

   *2F )2مقدمة مؤلّف(

ه رابطه العالم االسالمي براي محققّان در موضوع سيرة نبوي در راستاي تدارك شروطي ك
ام، در  ام به ياد دارم، و در طول ساليان با آن همراه بوده قرار داده است، آنچه از زندگاني

 آورم. اين پيوست مي
بن عبدالمؤمن بن  اكبربن محمدعليالرّحمن بن عبداهللا بن محمد صفّي اصل و نسب:
 اعظمي.فقيراهللا مباركپوري 

دودمان مابه دودمان انصاريان شهرت دارد، و طايفة انصار يكي از  دودمان و خاندان:
بزرگترين طوايف مسلمانان هند است كه در همة نواحي آن گسترش يافته وشناخته شده 

پندارند كه از فرزندزادگان صحابي جليل  است، و عموم منتسبين به اين طايفه چنين مي
 اند.  -صلى اهللا عليه وسلم- رمميزبان رسول اك -رضي اهللا عنه- يالقدر ابوايوب انصار

شوند: گروهي از آنان از  حقيقت آن است كه اين طايفه به دو قسم تقسيم مي
نامة خود را پيوسته به  القدرند، و حتّي برخي از آنان شجره فرزندزادگان اين صحابي جليل

از فرزندان اين اند؛ گروه ديگر، قطعاً  اندكاند، كه اين گروه بسيار معدود و  او نگاهداشته
اند و بيشتر آنان در  القدر نيستند، بلكه از ساكنان ديرينة سرزمين هندوستان صحابي جليل

اند، و از روي تشبيه ايشان به انصار مدينه با  اثناي گيرودار فتوحات اسالمي مسلمان شده
 اند، و ختيار كردهاز انصار اسالم ااند، يا آنكه به دست بعضي  عنوان انصار شناخته شده

                                           
العالم االسالمي، ضميمه مقدمه كتاب قرار داده، و ما  اين اتوبيروگرافي را مؤلف بنا به درخواست رابطة -*

» ياتي كما عرفتُهاح«كنيم؛ مؤلّف اين شرح حال مختصر خود را  آنرا از چاپ نخستين كتاب نقل مي

 م.-عنوان نهاده است



   

 خورشيد نبوت   26 
  

دانم خاندان  با انصار نسبت والءاسالمي است، نه نسبت خويشاوندي؛ و من نمينسبتشان 
 اند. من از كداميك اين دو قسم

به دنيا آمدم؛  -چنانكه در مدارك من نوشته شده است -1943ششم ژوئن  والدت:
آباد نام دارد، و در استان  حسينمباركپور، كه در حال حاضر  اي از توابع دردهكده

 از ايالت اوتراپرادش واقع شده است. كده اعظم
در كودكي بخشي از قرآن كريم را نزد پدربزرگ و عموهايم  تحصيالت و تحقيقات:

در مباركپور پيوستم و در انجا » دارالتّعليم«م به مدرسة  1948آموختم، سپس در سال 
ابتدائي را به پايان رسانيدم و برخي از كتابهاي  شش سال تحصيلي را گذرانيدم، و دورة

در مباركپور انتقال يافتم، و » احياءالعلوم«به مدرسة  1954فارسي را نيز آموختم. در ژوئن 
به آموختن زبان عربي و صرف و نحو و قواعد آن پرداختم، و نيز بعضي فنون ديگر را 

هاي شريعت  از مهمترين دانشكدهفراگرفتم؛ و پس از دو سال، به مدرسة ديگري كه يكي 
وپنج  ، در شهر مئو، سي»فيض عام«آيد، منتقل شدم؛ مدرسة  در اين منطقه به حساب مي

م به اين مدرسه پيوستم و پنج سال در آنجا به  1956كيلومتري شهر مباركپور؛ در ماه مه 
ول و فراگيري زبان عربي و قواعد آن و علوم شرعي يعني تفسير و حديث و فقه و اص

التحصيل شدم، و گواهينامة  از آن دانشكده فارغ 1961غيره پرداختم، و در مان ژانوية 
التحصيلي آن را كه معادل فوق ليسانس در شريعت و علوم است و اجازة تدريس و  فارغ

اقبالي، در تمامي امتحانات با نمرات  دريافت كردم، و از خوش فتوا را نيز شامل است،
 آوردم. ه، يا دست كم در ميان همكالسانم به دست ميكُلّ دانشكد عالي رتبة اول در

همزمان براي شركت در امتحانات كميسيون دولتي تحت نظارت فرمانداري 
معروف است، آماده » هيئت امتحانات علوم شرقي در اهللا آباد«اوتراپرادش (هند) كه به 

در امتحان  1960ر فورية شركت كردم، و د» مولوي«در امتحان  1959شدم، در فورية  مي
موفّق شدم. روال كار » بسيار خوب«شركت كردم، و در هر دو امتحان با نمرة » عالم«
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اي در  دادند، مگر آنكه با چنان رتبه هيئت مزبور چنين بود كه به هيچكس نمرة عالي نمي
 كردم. اين هر دوگواهينامه را نيز از هيئت ممتحنه دريافتميان اقرانش مشهور بوده باشد. 

با گذشت فاصلة زماني بس طوالني در سال جاري نيز، در امتحان ديگري، از همان 
كند، در  امتحاناتي كه هيئت مذكور، نظر به اوضاع و احوال فعلي مدرسان برگزار مي

شركت كردم، و  -م 1976 -امتحان تصديق مدرسي در ادبيات عربي در فورية سال جاري
 موفّق شدم.» وببسيار خ«بحمداهللا با نمرة 

التحصيل شدم، به تدريس و  از دانشكدة فيض عام كه فارغ در ميدان علم و زندگي:
آباد و ناكپور  اهللا خطابه اشتغال پيدا كردم، و به ايراد كنفرانس در مجامع مسلمانان در استان

رياست مدرسة فيض عام مرا براي تدريس در  1963دو سال بعد درماه مارس پرداختم. 
دعوت كرد. در آن دانشكده بيش از دو سال سپري نكردم، و اوضاع و احوال مرا آنجا 

در دانشگاه رشاد،  -به طور قراردادي -ناگزير از قطع همكاري گردانيد. مدت يكسال نيز
در اعظم كده تدريس كردم، و پس از آن به مدرسة دارالحديث در شهر مئو، در ماه فورية 

آنجا به تدريس مشغول بودم، و امور آموزشي وداخلي دعوت شدم، و سه سال در  1966
كردم ، تا آنكه در ميان اعضاي هيئت  مدرسه را نيز به نيابت از رئيس مدرسان اداره مي

 من براي اجرائي مدرسه اختالفاتي رخ داد كه نزديك به تعطيل مدرسه منجر گردد، و
 تعفا كردم.دوري گزيدن از چنان اختالفاتي، از تدريس در آن مدرسه اس

م، با دو تن از قهرمانان بنام  1967در طول اين ساليان، به دنبال جنگ پنجم حزيران 
هايشان آكنده و دلهايشان لبريز بود از جهاد طلبي بر  جهان اسالم مالقات كردم، كه سينه

هايي  نيروها و ملّتشد، و بر عليه  بر مسلمانان وارد مي وپياپي عليه فشارهايي كه پيوسته
اين جهاد در تمام ها زندگر را در كام مسلمانان تلخ گردانيده بود.  ها و توطئه كه با نيرنگ

هاي فكري و فرهنگي و رزمي و غيره؛ من نيز به اين دو  سطوح بود، و در همة ميدان
 قهرمان پيوستم، و سومي آنان شدم.



   

 خورشيد نبوت   28 
  

ان مسلمان را به انديشيديم؛ و باالخره جوان ها مي پيوسته صبح و شام، در اين زمينه
آماده شدن براي جهاد بر عليه اسرائيل،اوالً؛ و بر عليه تمامي دشمنان اسالم و انسانيت، 

رسيد كه در  تقاضاهاي پياپي از سوي جوانان مسلمان به دست ما ميثانياً؛ فراخوانديم. 
 يد وآنها عزم خود را بر جانبازي و ايستادگي در اين راه تا آخرين قطرة خون خويش، تأك

. از ميان آنان، با گزينش، دو هزار نفر را متشكّل گردانيديم و به آموزش كردند اعالم مي
نو برگزار  ، در دهلي1967نظامي آنان پرداختيم. همين روزها، كنگرة فلسطين در اگوست 

نمايندگي از تشكُّل جوانان مسلمان در آن كنگره حضور يافتيم و سپس بر  شد، و ما به
 بازگشتيم. سر كار خويش

ها، يكي پس از ديگري، پشت سر ما در داخل و خارج شكل  ها و توطئه نيرنگ
آن گرفت، تا جايي كه اوضاع و احوال دگرگون گرديد، و ما شرط حزم و احتياط در 

ديديم كه كار خود را با آن روالي كه داشت رها كنيم، و از راه ديگري مسير خود را ادامه 
ست قضا و قدر الهي ما سه تن را از يكديگر جدا كرد، و هر يك دهيم. ديري نپاييد كه د

به شهري دوردست كوچ كرديم، و دوستان صميمي به فراق يكديگر مبتال شدند. خالصه، 
در پي استعفا از مدرسة دارالحديث در شهر مئو، چند روزي نگذشته بود كه به دانشكدة 

كه هفتصد كيلومتر يا بيشتر، از شهر العلوم در شهر سيوني، در ايالت مادياپرادش،  فيض
 مئو فاصله داشت، دعوت شدم.

العلوم به تدريس  در شهر سيوني اقامت گزيدم. دردانشكدة فيض 1969در ژانوية 
اشتغال ورزيدم، و ادارة تمامي امور داخلي و خارجي دانشكده را به نيابت از رياست كلّ 

همزمان در مسجد جامع كردم.  نظارت ميدانشكده بر عهده داشتم، و بر كار مدرسان نيز 
كردم، و در اطراف و اكناف و حومة آن شهر در مجامع مسلمين  سيوني خطابه ايراد مي

در آنجا، با كردم.  نو، دعوت مي دادم، و آنان را به اسالم آوردن از سر كنفرانس مي
تان هاي بزرگ اسالمي، و دانشمندان طراز اول كه در جميع نواحي هندوس شخصيت
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اندركار تبليغ اسالم بودند، مالقات كردم، و از رهنمودهاي سازنده و تجارب ارزندة  دست
 ايشان بهره جستم.
نظر  هايي تشكيل داديم كه اوضاع و احوال و امور مسلمين را تحت در آنجا كميته

نمود، و بحمداهللا، در تمامي  گرفت، و راههاي پيشرفت و پيشتازي را به آنان مي مي
زندگي ديني و فكري و فرهنگي و بازرگاني، تأثير بسزاي داشت؛ و در ايجاد  جوانب

ها  وحدت كلمه ميان مسلمانان جهان يد بيضائي از خود نشان داد، و آنان را از شرّ بدعت
 افات نگاه داشت، و درجهت پايبندي به دين تشويق كرد.رو خ

ميالدي  1972ر اواخر سال چهار سال تحصيلي تمام را در آنجا بسر بردم. زماني كه د
به زادگاه خويش بازگشتم، هيئت رئيسة مدرسة دارلتّعليم در مباركپور اصرار ورزيدند بر 
اينكه تدريس در آن مدرسه و ادارة امور آموزشي آن را به عهده بگيرم، و مرا ناگزير 

 اي كه روزگاري نخستين ساختند. من نيز، در مسئوليت جديدم، در ارتباط با مدرسه
اما همينكه دو سال آموزشگاه محل تحصيل من بود، به انجام وظيفه مشغول شدم. 

تحصيلي را در آن مدرسه به پايان رساندم،رياست دانشگاه سلَفي بنارس از رياست 
مدرسة دارلتّعليم درخواست كرد كه نسبت به او لطفي بكند، و باانتقال من به جامعة 

، بخاطر رعايت مصلحت دانشگاه مذكور، و روابط سلَفيه موافقت بعمل آورد. وي نيز
 هايي كه با يكديگر داشتند، پيشنهاد و درخواست مزبور را پذيرفت، گوناگون و همبستگي

به دانشگاه سلَفي بنارس انتقال يافتم، و تا امروز، همچنان به  1974و من در ماه اكتبر 
 انجام وظايف محوله مشغول هستم.

گذرد، هيچگاه جانب نگارش  ام مي التحصيلي طوالني كه از فارغ در اين مدت تأليفات:
ام، و پيوسته، اندك اندك، به هر اندازه كه وقت و فرصت من  وتأليف را فرونگذاشته

ام،  روي هم رفته، تاكنون، هشت تأليف و ترجمه داشتهام.  نوشته كرده است، مي ايجاب مي
گرديده است. آن هشت فقره ها منتشر  مهو چندين مقاله نيز از من در مجالّت و روزنا

 تأليف و ترجمه عبارتند از:
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اي است با  مجموعه» ازهارالعرب«م.  1962) شرح ازهارالعرب (به زبان عربي) سال 1
 عربي، گردآوري: محمدبن يوسف السورتي (چاپ نشده)؛حجم متوسط از اشعار گزيدة 

 1963ز سيوطي (به زبان اردو)، سال ا» المصابيح في مسأله التراويح«) ترجمة رسالة 2
 م (چاپ شده)؛

 م (چاپ نشده)؛ 1966از ابن تيميه (به زبان اردو)، سال » الكلم الطيب«) ترجمة 3
 م. 1969با شرح و توضيح (به زبان اردو)، سال » االربعين النَّوويه«) ترجمة 4
م  1970، سال ) بشارتهاي ظهور محمد در كتابهاي يهود و نصاري (به زبان اردو)5

 (چاپ نشده)؛
االسالم محمدبن عبدالوهاب تميمي نجدي، ترجمة رسالة شيخ   ) شرح حال شيخ6

ام (به  احمدبن حجر قاضي محكمة شرع در قطر، كه تاريخ كامل آل سعود را بر آن افزوده
 م (چاپ شده)؛ 1972زبان اردو)، سال 

م  1974ني (به زبان عربي)، سال اي متوسط بر بلوغ المرام ابن حجر عسقال ) حاشيه7
 (چاپ نشده)؛

م كه هم 1976) قاديانيه و قهرمان اسالم شيخ ثناءاهللا امرتسري (به زبان اردو)، سال 8
 اندركار ترجمة آن به زبان عربي هستم (زير چاپ)؛ اينك دست

مين دارم نُه العالم االسالمي تقديم مي باالخره، اين نوشتار تحقيقي كه آن را به رابطه

واهللا املوفّق، و اَزمه االمور کلّها بيده. ام؛  اي است كه ترجمه و تأليف كرده كتاب و رساله
 ربنا تقبله منا بقبول حسنٍ، و اَنبِته نباتاً حسنا.

 صفي الرّحمن مباركپوري
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، كه از سوي رابطه اين كتاب، همان كتابي است كه با آن در مسابقة جهاني سيرة نبوي
العالم االسالمي تدارك شده بود، شركت جستم. فراخوان اين مسابقه به دنبال برگزاري 

هجري  1396االول سال  نخستين كنگرة سيرة نبوي، از سوي دولت پاكستان، در ماه ربيع
 خداوند متعال مقدر فرموده بود كه اين كتاب با حسن قبول مواجه گردد،قمري، داده شد. 

در حالي كه به هنگام نگارش و تدوين آن هرگز چنين اميدي را نداشتم. اين كتاب، در 
مسابقة مزبور، مقام اول را به دست آورد، و خواص و عوام، چنان به اين كتاب روي 

 آوردند كه مورد غبطه و حسرت ديگران واقع شد.
قة مذكور با خبر از سرگذشت اين كتاب، گفتني است كه من به موقع از فراخوان مساب

نشدم. زماني هم كه مدتي از آن فراخوان گذشت و من باخبر شدم، تمايلي به شركت در 
آن مسابقه نداشتم، و حتّي اين پيشنهاد را به جزم و قطع رد كردم؛ اما قضا و قدر كار 

در مسابقه از سوي كنندگان  كرد. آخرين مهلت دريافت آثار شركت خودش را
هجري قمري بود؛ يعني نُه ماه از زمان  1397ول ماه محرّم سال آينده، برگزاركنندگان ا

فراخوان، كه چند ماه آن را نيز من عمالً از دست داده بودم، و مدت زمان باقي مانده 
در عين حال، وقتي بر اين كار عزم كرد.  هرگزبراي تهيه و تدارم چنين كتابي كفايت نمي

الي استعانت جستم، و دست و آستين جديت باال زدم، جزم كردم از خداوند سبحانه و تع
 و سرانجام، در موعد تعيين شده آماده و ارسال گرديد.

                                           
م) به  1999ق/  1420كتاب (منصوره، مصر،  شدهءاين مقدمه را مؤلّف بر چاپ جديد و تجديدنظر  -*

مصر، نگاشته است كه در آغاز چاپ  -گذاري كلية حقوق تأليف و چاپ و نشر اثر به دارالوفاءهنگام وا

 م. -درج شده است» بين يدي الكتاب« مذكور با عنوان
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بردم، و حتّي از  عالوه بر تنگي وقت و اشتغال به كارهاي ديگر، از كمي منابع رنج مي
جعه به همة منابعي كه در دسترس داشتم، ناتوان بودم. به ويژه، دقّت در نگارش مرا
لب، همراه با پرهيز از حشو و زوائد، و پرداختن به تمامي جوانب موضوعات، تا مطا

كردم كه  حدامكان، سخت مطلوب من و مدنظر من بود. آن زمان، به مواضعي برخورد مي
شد، اما،  بايست نكاتي بر آنها افزوده مي ها و شكافهايي محسوس بود، و مي در آنها حفره

نهايت، همين امكان وجود داشت ن كاري در توان من نبود. در آن اوضاع و احوال، چني
هاي موجود را شتابزده تدوين كنم، و بدون مراجعه و  ها و نوشته كه مطالب و گردآمده

 تنقيح، به نسخ و استنساخ آنها بپردازم.
ها را كارسازي كنم،  البتّه، همواره تمايل و اشتياق داشتم كه بعدها آن شكافها و حفره

هاي الزم را براصل كتاب بيافزايم؛ اما، روزها و سالها گذشت، و چنان  فزودهاو برخي 
فراغتي برايم دست نداد، تا جايي كه از آن تحقيقات بعيدالعهد شدم، و زمام تأليف و 

اي از كتاب كه در اختيار داشتم  تدوين كامالً از كفم برفت. باوجود اين، گهگاه، در نسخه
افزودم يا  كردم، يا مي بسا مطالب و نكاتي را پيش و پس مي نوشتم، و چه چيزهايي مي

اين كوشش محدود، هرچند كه عيناً آنچه در اوان تأليف كتاب كردم.  تعديل و تكميل مي
به خود وعده داده بودم، نبوده و نيست؛ انشاءاهللا، در بهبود اين كتاب سيره از اهميت و 

به بعضي منابع قديمي دست يافتم كه با فائدت بسيار برخوردار خواهد بود. همچنين، 
نسبت بااليي از طريق منابع جديد به آنها ارجاع داده بودم، و اينك همة آن منابع دست 

 ام. اول را در اين چاپ جديد، به توفيق الهي، ارجاع داده
ناگفته نماند كه انتظار داشتم نقدهاي ارزشمندي را از كتاب خود دريافت كنم، و در 

از ابواب و فصول كتاب از آنها بهره جويم؛ ولي، يادداشتها و نقدهايي كه به  متن بعضي
دست من رسيد، به متن و محتواي كتاب و گوهر اصلي تحقيق در سيرة نبوي مربوط 

از كرد.  شد، و تنها به برخي مسائل جانبي پرداخته بود كه چيزي را كم و زياد نمي نمي
هاي شگفت بود  ست، بلكه حاكي از دست و پاي زدناين گذشته، بيشتر آنها آشكارا نادر
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ت، ديگر چه رسد به كارشناسان و رف كه مانند آن از نوع كتابخوانان انتظار نمي
 متخصصان.

اين چاپ جديد، كه اضافات و تغييرات ياد شده را دربردارد، انشاءاهللا، بهتر و برتر و 
ين، تنها چاپ رسمي و قانوني هاي پيشين اين كتاب خواهد بود؛ و ا سودمندتر از چاپ

العالم  پيش از اين، كتاب حاضر از سوي رابطهكتاب با آن تجديدنظرها و اضافات است. 
آن را به چاپ رسانيده  االسالمي چند بار چاپ شده؛ برخي از برادران نيز با اجازه مؤلّف

ه اند، اند؛اما دهها چاپ نيز از اين كتاب صورت گرفته است كه همه غير قانوني بود
و حتّي بدون اطالع وي، دست  وناشران با سوءاستفاده از شهرت كتاب،بدون اجازة مؤلف

گستاخي بعضي از اين ناشران تا جايي رسيده است كه تمامي اند.  به انتشار آنها يازيده
خداوند يكتا آنان را بسوي حقّ اند!  حقوق مربوط به كتاب را نيز براي خود محفوظ داشته

يت فرمايد، تا حق را به حقدار برسانند، پيش از آنكه روزي فرارسد كه و حقيقت هدا
 ديگر دادوستد و دوستي در كار نباشد.

 آله وصحبه، وبارک وسلم. خري خلقه حممد، و علی علىاهللا  صلَّىو
 الجامعة االسالمية، مدينه منوره

 1994آگوست  26=  1415ربيع االول  18
 صفّي الرّحمن مباركفوري



 

 

 

 

 :خش اولب
  خاستگاه و محيط نشو و نماي

 حضرت محمد 



 

 
 تمهيد

درحقيقت، عبارت است از رسالتي كه  -كه بر صاحبش درود و سالم بسيار باد -سيرة نبوي
رسول خدا با قول و فعل و تقرير، و گفتار و كردار و رفتار، و رهنمودها و عملكردهاي 

اداي اين رسالت، معيارهاي زندگي را  خويش، در ارتباط با جامعة بشري ادا كرد؛ و با
دگوگون ساخت؛ نيكي را به جاي بدي نشانيد؛ و در پرتو انوار اين رسالت عظمي، مردمان 

ها بسوي روشنايي رهنمون شد، و از بردگي بندگان به بندگي خداي يكتا  را از تاريكي
براي انسان دگوگون خطّ سير تاريخ را اعتدال بخشيد، و جريان زندگي را در جهان رسانيد. 

انگيز اين رسالت، تنها در صورتي قابل ترسيم  گردانيد. از اين رو، سيماي چشمگير و دل
خواهد بود كه محيط اجتماعي پيش از رسالت حضرت ختمي مرتبت را با نخستين محيطها 

بديهي است، چنين و جوامع اسالمي كه دستاورد اين رسالت آسماني است، مقايسه كنيم. 
مقتضي آن است كه هرچند با ايجاز فراوان، طي چند فصل و چند عنوان، به اقوام نگرشي 

عرب، و تاريخ پرنشيب و فرازي كه پيش از اسالم بر آنها گذشته است، بپردازيم؛ و 
اند، بازشناسيم؛ و به  هاي قبيلگي را كه در آن روزگار برقرار بوده حكومتها و امارتها و نظام
و آيين و آداب و رسوم و اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي  تصويرهاي روشني از دين

اين فصول را به همين منظور، و اسالم دست يابيم.  قوم عرب، در دوران جاهليت پيش از
 . ايم... براي رسيدن به اين دستاوردها گشوده



 

 

 :فصل اول
 جغرافياي عربستان و تاريخ قوم عرب

 عربستان
زار و  گويد؛ سرزمين شوره  آب و علف سخن مي ابانهاي بياز صحراها و بي» عرَب«كلمة 

از اين رو، اين كلمه و اين نام را از شود، نه گياهي.  يافت ميسنگالخي كه نه آبي در آن 
اند، و  اند؛ همچنين قومي را كه در آن سرزمين سكونت گزيده العرب نهاده ديرباز بر جزيره

 اند.  ناميده» عرب«اند،  داده ها و صحراها را وطن خويش قرار آن بيابان
عربستان غرباً محدود است به درياي سرخ و شبه جزيرة سينا؛ شرقاً محدود است به 

فارس و قسمتي از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به درياي عرب كه امتداد  خليج
درياي هند است؛ و شماالً محدود است به سرزمين شام و قسمتي از سرزمين عراق، البتّه 

مساحت عربستان را از ا درنظر گرفتن اختالفاتي كه بر سر اين حد و مرزها وجود دارد. ب
 اند. يك ميليون مايل مربع تا سيصد هزار مايل مربع گفته و نوشته

العرب، از حيث موقعيت طبيعي و جغرافيايي از اهميت بسزايي برخوردار است.  جزيره
و شنزارهاست و به خاطر همين وضعيت در اندرون، از هر سوي در محاصرة صحراها 

شبه جزيره عربستان در آن زمان به صورت دژ مستحكمي در آمده بود كه بيگانگان توان 
اشغال و فتح آن، سيطره يافتن بر آن، و نفوذ كردن در آن را نداشتند.به همين جهت، 

اند، با  زاد بودهديرينه در همة امور آالعرب از دورانهاي بسيار  بينيم كه ساكنان جزيره مي
كردند؛ و اگر اين سد برافراشته نبود،  آنكه در مجاورت دو امپراطوري بزرگ زندگي مي

 توانستند هجوم و حملة پيوسته و دمادم آنها را دفع كنند. هرگز نمي
هاي معروف در جهان قديم واقع شده، و از راه  در بيرون، عربستان در ميانة قاره

ناحية شمال غربي آن، در واقع، دروازة ورود به ا دسترسي دارد. خشكي و دريا به همة آنه
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قارة افريقاست؛ ناحية شمال شرقي آن درب ورودي قارة اروپاست؛ ناحية شرقي، 
دهد، و از آنجا به آسياي  عربستان را به نواحي ايران و ديگر مناطق سكونت عجم راه مي

ها از راه  چنين، هر يك از اين قارههمسازد.  ميانه و جنوب آسيا و خاور دور مرتبط مي
هاي كوچك و بزرگشان مستقيماً در  العرب دسترسي دارند؛ و كشتي دريا نيز به جزيره

به موجب همين موقعيت جغرافيايي است اندازند.  بندرهاي شبه جزيرة عربستان لنگر مي
بازرگاني، ها و مركز داد و ستدهاي  كه شمال و جنوب اين جزيره محلّ تجمع همة ملّت

 رهنگي، ديني، هنري و غيره گرديده است.ف

 قوم عرب
هايي كه به آنها منسوبند، به سه  مورخان اقوام و طوايف عرب را، برحسب دودمان

 اند: دسته تقسيم كرده

اند، و امكان دستيابي به  اند كه به كلّي منقرض شده هاي ديرينه عرب عرب بائده: -1
مون تاريخ آنان وجود ندارد؛ مانند: عاد، ثمود، طَسم، اطالعات بسنده و گسترده پيرا

 جديس،عمالق، اُميم، جرهم، حضور، وبار، عبيل، جاسم، حضَرموت، و ديگران.
اند، و  هايي هستند كه از تيره يشجب بن يعرُب بن قحطان عرب عرب عاربه: -2

 شوند. نيز ناميده مي» هاي قحطاني عرب«
اند، و   -عليه السالم- هايي هستند كه از صلب اسماعيل عرب عرب مستعربه: -3

 شوند. نيز ناميده مي» هاي عدناني عرب«

 عرب عاربه
ها و طوايف  سرزمينشان بالد يمن است. قبيلهاند.  همان اعراب قحطاني» عرب عاربه«

اند،و از فرزندان سباء بن يشجب بن يعرب بن  ايشان با گستردگي بسيار، پراكنده شده
دو قبيله ميان اينها شهرت بيشتري دارند: حميربن سبأ، كهالن بن سبأ. قبائل و اند.  حطانق
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اند، به آنان سبئَيون (سبائيان) گفته  طوايف ديگر قوم سبأ كه يازده يا چهارده طايفه
 اي ندارند.  هاي ويژه شود، و قبائل و طوايف ايشان عنوان مي

 عبارتند از: الف) مشهورترين طوايف قبيلة حمير
 قُضاعه؛ شامل: بهراء، بِلّي، قَين، كَلب، عذره، وبرَه .1
بوده است. اينان » سكاسك«سكاسك؛ فرزندان زيد بن وائله بن حمير؛ لقب زيد  .2

 اند كه در طوايف بني كهالن برشمرده خواهند شد. غير از طايفة سكاسك كنده

 ور، ذواَصبح.زيد الجمهور؛ شامل: حميرَ اصغر، سبأ اصغر، حض .3
همدان، اَلهان، اَشعر، طيئ، مذحج  ب) مشهورترين طوايف كهالن عبارتند از:

(شامل: عنس و نَخع)، لَخم (شامل: كنده؛ كنده شامل: بني معاويه، سكون، سكاسك)، 
شامل: جذام، عامله، خَوالن، معافر، اَنمار (شامل: خَثعم، بجليه؛ بجيله شامل: اَحمس)، اَزد (

 اوس، خَزرج، خَزاعه، فرزندان جفنه، پادشاهان معروف شام: آل غَسان).
بني كهالن از يمن مهاجرت كردند، و در نواحي مختلف عربستان پراكنده شدند. 
گويند: هجرت عمدة آنان اندكي پيش از سيل عرِم بود كه بازرگاني آنان تحت فشار 

اههاي بازرگاني دريايي، و از ميان بردن راه تجارت روميان و بر اثر سيطره يافتن آنان بر ر
خشكي با اشغال سرزمينهاي مصر و شام، ورشكسته گرديد. برخي نيز گويند: پس از سيل 
عرِم، كه زراعت و خانمانشان بر باد رفت، و پيش از آن نيز دچار شكست بازرگاني شده 

ه بودند، مهاجرت كردند. بودند، و ديگر تمامي اسباب و وسايل زندگي را از دست داد
 ).19-15كند (سورة سبأ، آية  روند بيان قرآن نيز اين گزارش اخير را تأييد مي

افزون بر آنچه آورديم، جاي شگفتي نخواهد بود كه نوعي رقابت و درگيري فيمابين 
طوايف كهالن و طوايف حمير پديد آمده باشد، كه منجر به آوارگي كهالن شده باشد؛ 

 رجاي مانده حمير پس از جالي وطن كهالن به اين نكته اشارتي دارد.چنانكه ب
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 دسته تقسيم كرد: توان به چهار مهاجران طوايف كهالن را مي

كه هجرتشان مطابق رأي سرور و ساالرشان عمران بن عمرو مزَيقياء بود.  اَزد؛ -1
فرستادند،  والن ميكردند وپيشقرا اينان در سرزمين يمن از اين سوي به آن سوي كوچ مي

شرح و تفصيل اماكني كه در نهايت پس و از آن پس، راه شمال و مشرق را پيش گرفتند. 
 از كوچيدن بسيار در آن استقرار يافتند چنين است:

* عمران بن عمرو در عمان بار افكندند، و خود او و فرزندانش در آنجا سكنا 
 نام دارند.» اَزد عمان«گزيدند؛ اينان 

 نام دارند.» بني نصض بن ازد در تهامه اقامت كردند؛ اينان اَزد شَنوءه* 
قار رحل  * ثعلبه بن عمرو مزَيقياء به سمت حجاز عنان گردانيد، و مابين ثعلبيه و ذي

اقامت افكند؛ آنگاه، وقتي فرزندانش بزرگ شدند، و مكنت و قوتي يافت، راه مدينه را 
د و مدينه را وطن قرار داد، كه اوس و خزرج، پسران پيش گرفت، و در آنجا اقامت گزي

 اند. حارثه بن ثعلبه از فرزندان همين ثَعلبه
با فرزندانش مناطق قابل سكونت حجاز  -كه همان خُزاعه باشد -* حارثه بن عمرو

را در نور ديدند، تا در مرّالظَّزان بار افكندند. آنگاه حرم را فتح كردند، و در مكّه سكونت 
 ار كردند، و ساكنان پيشين آن، جراهمه را آواره گردانيدند.اختي

* جفنه بن عمرو بسوي شام راه گرفت، و خود و فرزندانش درآنجا اقامت گزيدند. 
اين نام را از باب انتساب به آبگيري در » غَساسنه«وي پدر پادشاهان آل غَسان است. 

نخست پيش از كوچ كردن به شام در اند، كه  به خود گرفته» غَسان«حجاز، معروف به 
 كنار آن فرود آمده بودند.

* طوايف كوچكتر نيز، به اين قبائل پيوستند، و به سوي حجاز و شام هجرت كردند؛ 
 مانند: كعب بن عمرو، حارث بن عمرو، و عوف بن عمرو.

 پدر مناذره، پادشاهان -به شرق و شمال كوچ كردند، و نضربن ربيعلَخم و جذام؛ -2
 اند. حيره، از همين لَخميان



   

 43  –ليه وسلمصلي اهللا ع–گاه و محيط نشو و نماي حضرت محمد خاست
 

با كوچ كردن اَزد به سمت شمال، به راه خود ادامه دادند تا باالخره در  بني طَيي؛ -3
 هاي اَجأ و سلمي اقامت گزيدند، و اين دو كوه به كوهها طييء شهرت يافتند. كوهپايه

و در  در بحرين فرود آمدند. آنگاه ناگزير شدند آنجا را ترك بگويند،كنده؛  -4
حضرموت بار افكندند. در آنجا نيز همان بر سرشان آمد كه در بحرين آمده بود. آنگاه در 
نَجد فرود آمدند، و در آنجا فرمانروايي باشكوهي ترتيب دادند؛ اما، خيلي زود تباه شدند 

 و آثارشان از ميان رفت.
قبيلة خُزاعه، از يكي ديگر از قبائل حمير، كه در انتساب آن به حمير اختالف است، 

يمن مهاجرت اختيار كرد و در بيابان سماوه در حومة عراق اقامت گزيد. بعضي از 

 طوايف آنان نيز در اطراف شام و مناطق شمالي حجاز سكنا گرفتند.
4F

1 

 عرَب مستعربه
، سرزمين عراق بود؛  -عليه السالم- زادگاه نياي بزرگ و جد اعاليشان، سيدنا ابراهيم 

امروزه ناميدند، بر ساحل غربي شطّ فرات، در نزديكي كوفه.  مي» اور«آن را  شهري كه
اين شهر؛  اي را در ارتباط با هاي باستانشناسان اطّالعات گسترده ها و حفّاري كاوش

؛ و اوضاع و احوال ديني و اجتماعي اين  -عليه السالم- همچنين، خاندان ابراهيم
 اند.  سرزمين، به دست آورده

از اين شهر نامبرده به حاران يا حرّان مهاجرت  -عليه السالم-است كه ابراهيم مشهور 
كرد، و از آنجا به فلسطين رهسپار گرديد، و آنجا را پايگاه دعوت خويش قرار داد. 

                                           
نَسب معدو يمن الكبير؛ جمهره النَسب؛ العقد هايشان، بنگريد به:  براي تفصيل سرگذشت اين قبائل و كوچ -1

هايه االرب؛ تاريخ ابن خلدون؛ سبائك الذَّهب، و ديگر كُتُب اَنساب، و كتابهاي الفَريد؛ قالئد الجمان؛ ن

مربوط به تاريخ عرب پيش از اسالم. منابع در مقام تعيين زمان اين كوچيدنها و مهاجرتها فراوان اختالف 

شواهد را از  دارند، و راه ما بسوي قطع و يقين در اين ارتباط بسته است. ما پس از آنكه همه قرائن و

 واهللا اعم بالصواب.ايم،  ايم در متن كتاب آورده هايي را كه مرجح يافته ايم، گزارش نظر گذرانيده
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هاي دور و نزديك داشت.  سفرهايي نيز به اطراف و اكناف آن سرزمين و ديگر سرزمين
به دربار يكي از سالطين جبار   -عليه السالم- هيمدر يكي از همين سفرها بود كه ابرا

وارد شد، و همسرش ساره همراه او بود؛ و ساره يكي از زيباترين زنان زمان خويش بود. 
آن پادشاه جبار خواست به ساره نيرنگي بزند؛ اما، ساره به درگاه خداوند متعال دعا كرد، 

بيد، و آن ستمگر دريافت كه ساره زني و خداوند سبحان نيرنگ وي را بر سينة خود او كو
صالحه است، و نزد خدا مقامي واال دارد. از اين رو، به پاس فضيلت ساره، يا از ترس 

5Fخدا، هاجر را به كنيزي به او بخشيد

تقديم   -عليه السالم- ساره نيز هاجر را به ابراهيم  .1

6Fكرد

2. 
ن بازگشت. آنگاه خداوند به پايگاه دعوت خويش در فلسطي  -عليه السالم- ابراهيم

متعال از هاجر فرزند پسري به نام اسماعيل به او روزي فرمود، و اين رويداد موجب 
حسادت ساره گرديد؛ و كار به جايي رسيد كه ابراهيم را وادار كرد تا هاجر را با پسر 

آن دو را به   -عليه السالم- اش اسماعيل به جايي دور دست ببرد. ابراهيم شيرخواره
كه در آن  -اهللا الحرام آب و علف درمجاورت بيت رزمين حجاز برد، و در بياباني بيس

                                           
هاي نامدار مصر بوده است و هاجر كنيز او برده  مشهور آنست كه اين پادشاه ستمكار يكي از فرعون -1

سليمان منصور پوري (ره) ترجيح را بر  زرخريد او بوده است. اما، نويسندة بزرگ، عالمه قاضي محمد

آن نهاده است كه وي زني آزاده، و دختر فرعون مصر بوده است. استناد ايشان براي اين ترجيح، به 

اند (براي اين مطالب، نكـ : رحمة  مطالبي است كه محققان يهودي ومسيحي در شُروح كتاب مقدس نوشته

) عنه عاص (رضي اهللا ، آنجا كه گفتگوي فيمابين عمرو بن). ابن خلدون37، 36، 34، ص 2للعالمين، ج 

كند، آورده است كه مصريان به او گفتند: هاجر همسر يكي از  و گروهي از مصريان را گزارش مي

پادشاهان سرزمين ما بود. ميان ما و اهالي عين شمس جنگهايي رخ داد. در يكي از آن جنگها پيروزي 

(تاريخ  .ند، و هاجر را اسير كردند، و از آن طريق، به پدر شما ابراهيم رسيدبا آنان بود. پادشاه ما را كشت

 ).77، ص 2/1ابن خلدون، ج 

 .6950، 5084، 3358، 3357، 2635، 2217براي تفصيل اصل دادستان، نكـ : صحيح بخاري، ح  -2
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روزگار، هنوز آثاري از آن بجز قسمتي برآمده از زمين همانند يك تپه مشهود نبود، و 
گذشتند سكنا داد.  رسيدند، از سمت چپ و راست آن مي ها همينكه به آن تپه مي سيالب

سايه درختي باالي چاه زمزم مشرف بر مسجدالحرام مستقّر هاجر و اسماعيل را زير 
گردانيد. در آن روزگار در مكّه احدي سكونت نداشت، و در  مكّه آب نبود. همياني پر از 
خرما و مشكي پر از آب نزد آنان نهاد، و خود به فلسطين بازگشت. چند روزي بيش 

بود كه چاه زمزم به فضل  نگذشت كه آب و آذوقه تمام شد، و در آن وضعيت بحراني
خداوند بر شكافت و جوشيد، و تا مدتها وسيلة تأمين قوت و غذا و گذران ايشان گرديد؛ 

7Fكه داستان آن طوالني است و مشهور

1. 
يكي از قبائل يمن، به نام جرهم دوم سر رسيدند. و با اجازه مادر اسماعيل ساكن مكّه 

روايت بخاري هاي اطراف مكّه سكونت داشتند.  انشدند. گويند: اينان پيش از آن، در بياب
بر اين مطلب تصريح كرده است كه قبيلة جرهم پس از اقامت گزيدن اسماعيل در مكّه، 

پيش از آنكه وي به سنّ جواني برسد در مكّه رحل اقامت افكندند. سابقاً ايشان «

 تند.گذش هرازگاهي از بيابان مكّه مي
8F

2 
وقت به وقت، به مكّه سفر كرد، تا در آنجا به خانواده و  ، -عليه السالم- ابراهيم

تعداد اين سفرها به دقّت معلوم نيست. منابع معتبر جمعاً چهار اش سركشي كند.  دارايي
 اند: فقره از اين سفرها را براي ما ثبت كرده

نما فرمود كه  ) خداوند متعال در قرآن كريم يادآور شده است، ابراهيم را خواب1
ابراهيم نيز فرمان را دريافت و عزم بر امتثال آن جزم سربريدن اسماعيل است.  مشغول

 كرد.

                                           
 .3365، 3364نكـ : صحيح بخاري، كتاب االنبياء، ح  -1

 .3364همان، ح  -2
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﴿                                       

                         ﴾  :الصافات]

۱۰۳ - ۱۰۷.[ 
در سفر تكوين [تورات] آمده است كه اسماعيل سيزده سال بزرگتر از اسحاق بوده، و 
زمينة بيان داستان بر آن داللت دارد كه پيش از والدت اسحاق روي داده است؛ زيرا، مژدة 

 آيد. شود، مي والدت اسحاق پس از آنكه داستان بطور كامل آورده مي
كم يكي ازسفرهاي ابراهيم به مكّه راپيش از رسيدن اسماعيل به  اين داستان دست

عباس از  سه سفر ديگر را بخاري با طول تفصيل به  روايت ابنسنين جواني، دربردارد. 
ملخّص آن روايات چنين ه است. قل كردن -صلى اهللا عليه وسلم-اكرم  ضرت رسولح

 است:
به سنّ جواني رسيد، و زبان عربي را از جرهم فراگرفت؛   -عليه السالم- ) اسماعيل2

و موردپسند و قبول ايشان افتاد، و زني از قبيلة خود را به همسري اسماعيل درآوردند. 
وقتي كه به مكّه . اش برود مادرش مرد. ابراهيم بر آن شد كه بار ديگر به ديدار خانواده

رسيد، اسماعيل را نيافت. از همسرش حال او را پرسيد و از اوضاع زندگاني آنان جويا 
 گرديد. همسر اسماعيل از سختي روزگار و تنگي معيشت گاليه سرداد. حضرت ابراهيم

جا كند!  اش را جابه به او سفارش كرد، به اسماعيل بگويد كه آستانة خانه -عليه السالم-
عيل مراد پدر را دريافت؛ همسرش را طالق داد، و همسر ديگري گرفت. بيشتر اسما

اند كه اين همسر دوم، دختر مضاض بن عمرو، بزرگ و رئيس قبيله  مورخان بر آن
 جرُهم، بوده است.

به مكّه آمد. اسماعيل همسر جديد اختيار كرده  -عليه السالم- ) بار ديگر، ابراهيم3
در اين سفر نيز اسماعيل را نديد، اما پيش از بازگشت به  -السالمعليه - بود.  ابراهيم

فلسطين احوال او را از همسرش پرسيد و وضع زندگاني آنان را جويا شد. وي حمد و 
ثناي الهي به جاي آورد و ابراز خرسندي كرد. حضرت ابراهيم نيز توسط او براي 
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اش را  گويد، آستانة در خانههمسرش اسماعيل پيام داد و سفارش كرد كه به همسرش ب
 استوار گرداند.

به مكّه آمد. اين بار، اسماعيل را، در حالي  -عليه السالم- ) يك بار ديگر نيز، ابراهيم4
كه زير ساية درختي نزديك چاه زمزم مشغول تراشيدن تير براي خود بود، مالقات كرد. 

پدري با پسر، و پسري همينكه آن حضرت را ديد، پيش پاي ايشان برخاست، و چونان 
با پدر، يكديگر را در آغوش كشيدند. اين مالقات، به دنبال فترتي بس طوالني دست 

داد كه كمتر پدري سالخورده و پرعاطفه و مهربان و دلسوز در ارتباط فرزندش، و  مي
كمتر فرزندي نيكوسيرت و شايسته و درستكار در ارتباط با پدرش، توان شكيبايي و 

كعبه را بنا  -عليه السالم- طي همين سفر بود كه ابراهيم و اسماعيلدارد.  تحمل آن را
هاي آن را برافراشتند، و ابراهيم، بنا به فرمان خداوند سبحان، فراخوان حج  نهادند، و پايه

9Fداد

1. 
روزي كرد، به  -عليه السالم-خداوند از دختر مضاض دوازده فرزند پسر به اسماعيل 

نبايوط)؛ قَيدار؛ اَدبائيل؛ ميشام؛ مشماع؛ دوما؛ ميشا؛ حدد؛ تيما؛ يطور؛  هاي: نابت(يا: نام
اي از زمان  ان دوازده قبيله منشعب گرديد كه همة آنها برههنَفيس؛ قَيدمان؛ و از اين فرزند

اند و وسيلة عمدة گذران زندگي آنان در آن روزگاران، بازرگاني از  را در مكه ساكن بوده
ها در اطراف و اكناف  بعدها، اين قبيلهسرزمين شام و مصر بوده است. سرزمين يمن تا 

عربستان و حتي بيرون آن، پراكنده گرديدند، و تاريخ سرگذشت زندگاني آنان در اعمال 
 تاريك زمان ناپديد شد، مگر فرزندان نابت و قَيدار.

ي نيرومند تمدن نَبطيان، فرزندان نابت، در شمال حجاز شكوفا گرديد، و حكومت
بود، و  -شهر باستاني كهن و مشهور در جنوب اُردن -تشكيل دادند كه پايتخت آن پتراء

                                           
 .3365، 3364بخاري، كتاب االنبياء، ح صحيح  -1
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اهالي اطراف، يكسره به فرمان اين حكومت گردن نهادند، و هيچكس تاب ستيز با ايشان 
 كن ساختند. نياورد، تا زماني كه روميان آمدند و آنان را ريشه

اند كه  ايان به انساب به اين سوي متمايل شدهگروهي از محققان و اهل علم و آشن
غسان و نيز انصار، اوس و خزرج، از خاندان نابت بن اسماعيل و بقاي اين  پادشاهان آل

(ره) نيز در صحيح به همين سوي متمايل بوده  امام بخارياند.  دودمان در آن سامان بوده
و بر اين  »-عليه السالم- مساعيلإ إىلنسبة اليمن «است؛ زيرا، بابي گشوده است تحت عنوان 

مطلب به بعضي احاديث استدالل كرده است. حافظ ابن حجر نيز در شرح صحيح بخاري 
10Fاند  -عليه السالم- ترجيح بر آن نهاده است كه قحطانيان از دودمان نابت بن اسماعيل

1. 
 زيستند و نسل وي در بن اسماعيل، پيوسته فرزندانش در مكه مي همچنين،  قيدار

يافت، تا آنكه عدنان و فرزندش معد پديد آمدند، و از عدنان به بعد،  آنجا گسترش مي
اعراب عدناني سلسلة نسب خويش را محفوظ داشتند؛ و عدنان نياي بيست و يكم 
حضرت رسول در سلسله نسب آن حضرت است؛ چنانكه در حديث نبوي وارد است كه 

فرمودند  رسيدند توقّف مي و به عدنان مي كردند آن حضرت هرگاه به نسب خود اشاره مي
11Fگذشت و از او نميگفتند: (كذب النَّسابون)؛ اهل انساب دروغگويند!  و مي

درعين حال،   .2
اند، و   اي از علماي اسالمي باالتر بردن نسب پيامبراكرم را فراتر از عدنان جايز دانسته عده

ر اين قسمت از نَسب نبوي آنچنان اند؛ اما، د حديث مورد اشاره را ضعيف تلقي كرده
محقق بزرگ، عالمه قاضي محمد نظر دارند كه جمع ميان اقوالشان ممكن نيست.  اختالف

ي و مسعودي و ديگران در عداد طبركه سعد را  سليمان منصور پوري (ره) سخن ابن

                                           
-621، ص 6الباري، ج ؛ فتح3507صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب نسبه اليمن  الي اسماعيل، ح  -1

، 46، ص 2/1؛ تاريخ ابن خلدون، ج 131، ص 1؛ نيز، نكـ: نَسب معدو اليمن الكبير، كلبي، ج 623

241 ،242. 

 .276-272، ص 2نكـ: تاريخ الطبري، ج -2
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 -عليه السالم- اند، مبني بر اينكه ميان عدنان و ابراهيم ا ند، ترجيح نهاده اقوال ديگر آورده
12Fبنا به تحقيق دقيق چهل واسطه بوده است

 ؛ چنانكه خواهد آمد.1
اند: معد بجز  هاي مختلف دودمان معد از طريق فرزندش نزار گسترش يافت. گفته تيره

او فرزند ديگري نداشته است. اما نَزار چهار پسر داشته است كه چهار قبيلة بزرگ به 
ها و  به ويژه، از ربيعه و مضَر تيرهاند.  عه؛ مضَر از آنان پديد آمدههاي: اياد؛ اَنمار؛ ربي نام

ند. از ربيعه، ضُبيعه، و اَسد؛ عنزَه و ا اند و گسترش يافته هاي فراوان پديد آمده طايفه
وائل، كه بكر و تغلب از  جديله؛ و از جديله، قبائل بسيار مشهور، مانند: قيس، نَمر، و بني

سعود، پادشاهان  آلحنيفه و طوايف ديگر.  شيبان و بني قيس و بني بكر، بني از بني اند، و آنان
 عربستان سعودي، امروزه از دودمان عنزه هستند.

هاي مضر به دو شعبه بزرگ تقسيم شدند: قيس عيالن بن مضَر، و طوايف الياس  قبيله
ني صعصعه، بني غَطفان؛ و از بن مضَر؛ از قيس عيالن، بني سليم، بني هوازن، بني ثقيف، ب

غَطَفان، عبس ذُبيان، اشجع، اَعصر؛ و از الياس بن مضَر، تميم بن مرّه، هذيل بن مدرِكه، 
بني اَسد بن خُزَيمه، و طوايف كنانه بن خزيمه؛ و از كنانه، قريش، كه فرزندان فهربن 

 اند. مالك بن نضربن كنانه
شدند، كه مشهورترين آنها عبارتند از: جمح، سهم،  قريش نيز به قبائلي چند تقسيم مي

عدي،  مخزوم، تَيم، زهره و طوايف قُصي بن كالب، كه عبارتند از: عبدالدارين قٌصي، 
از عبدمناف چهار تيره پديد آمدند: اسدبن عبدالعزّي بن قُصي، و عبدمناف بن قُصي. 

است كه خداوند سبحان از آن  عبدشمس، نوفل، مطلّب، هاشم؛ و خاندان هاشم همان
 هللا عليه و سلم. خاندان، حضرت محمدبن عبداهللا بن المطلّب بن هاشم را برگزيد؛ صلي ا

                                           
؛ مروج الذهب، مسعودي، 273-272، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 56، ص 1الطبقات الكبري، ابن سعد، ج  -1

للعالمين،  ؛ رحمه622، ص 6الباري، ج  ؛ فتح298،  ص 2/2؛ تاريخ ابن خلدون، ج 274-273، ص 2ج

 .17-14،  8، 7، ص 2ج 
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  فرمود: مي -صلى اهللا عليه وسلم-حضرت رسول اكرم 
(إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل؛ واصطفى من ولد إمساعيل بين کنانة؛ واصطفى من 

13Fى من قريش بين هاشم؛ واصطفاين من بين هاشم)کنانة قريشاً؛ واصطف

١. 
كنانه  خداي يكتا، از فرزندان ابراهيم، اسماعيل را برگزيد؛ و از فرزندان اسماعيل، بني«

هاشم را برگزيد؛ و مرا از ميان  كنانه؛ قريش را برگزيد؛ و از قريش؛ بني را برگزيد؛ و از بني
 ».همه فرزندان هاشم برگزيد

 -صلى اهللا عليه وسلم- گفت: رسول خدا لمطلب رسيده است كه مياز عباس بن عبدا
 فرمود:

(إن اهللا خلق اخللق فجعلين من خري فرقهم و خري الفريقني؛ مث ختري القبائل، فجعلين من خري 
به روايت ديگر: القبيلة؛ مث ختري البيوت، فجعلين من خري بيوم؛ فأنا خريهم نفسا، وخريهم بيتا. 

خللق، فجعلين يف خريهم فرقة؛ مث جعلهم فرقتني، فجعلين يف خريهم فرقة؛ مث جعلهم (إن اهللا خلق ا
14Fقبائل، فجعلين يف خريهم قبيلة، مث جعلهم بيوتاً، فجعلين يف خريهم بيتاً، وخريهم نفساً)

٢. 
خداي يكتا آفريدگان را آفريد، و آنان را فرقه فرقه گردانيد، و مرا در بهترين فرقة «

ها تقسيم فرمود، و مرا در بهترين قبيله قرار داد؛ آنگاه  آنگاه آنان را به قبيله آنان قرار داد.
درنتيجه، هم از نظر ها قرار داد.  ها تقسيم فرمود، و مرا در بهترين خاندان آنان را به خاندان

 ».شخصيت، و هم از نظر اصل و نسب، من از همه آفريدگان بهتر و برترم
شدند، در اطراف و اكناف مناطق مختلف عربستان  وقتي فرزندان عدنان فراوان

پراكنده شدند، و اين سوي و آن سوي، رد پاي بارش باران و رويش گياهان را دنبال 
 كردند: مي

                                           
؛ سنن ترمذي، كتاب 1، ح1782، ص 4،  ج»باب فضل نسب النبي«صحيح مسلم، كتاب الفضائل،  -1

 .3606، و به همان مضمون، ح 3605، ح 544، ص 5، ج»باب فضل النبي«المناقب، 

 .3608، 3607،  ح 545، ص 5، ج »باب فضل النبي«سنن ترمذي، كتاب المناقب،  -2
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هايي از تميم به بحرين مهاجرت  هايي از بكر بن وائل، و تيره * عبدالقيس، و تيره
 كردند و در آنجا اقامت گزيدند؛
بكر بسوي يمامه كوچ كردند، و در حجر، قصبة يمامه،  * بني حنيفه بن علي بن

هاي بكربن وائل در امتداد آن سرزمين، از يمامه تا بحرين، تا  سكني گرفتند، و ديگر تيره
 يدند؛سيف كاظمه،  تا دريا، اطراف سواد عراق، تا اُبلّه، تا هيت سكونت گز

ايشان با بني بكر همخانه ه * تغلب در جزيره فراتيه ا قامت كردند، و بعضي از تيره
 شدند؛ و بني تميم در بيابان بصره ساكن شدند؛

* بني سليم در نزديكي مدينه، از وادي القري تا خيبر، تا شرق مدينه تا حدالجبلين، تا 
 شود، سكونت اختيار كردند؛ هايي كه به حره منتهي مي زمين

، كه از يك سوي با اسد در سمت شرق تيماء و سمت غرب كوفه، سكنا گزيدند * بني
تيماء در سرزمين بحتُر از طَيي، و از سوي ديگر با كوفه، مسافت پنج روزه راه فاصله 

 داشتند؛
هاي كنانه در تهامه  * ذُبيان از نزديكي تَيماء تا حوران سكونت اختيار كردند، و تيره

راكنده برجاي ماندند، و در مكّه و حومة آن طوايف قريش اقامت گزيدند، و ا ز هم پ
كردند، تا زماني كه قُصي بن كالب در ميان آنان ظهور كرد و طوايف قريش را  زندگي مي

15Fگرد آورد، و براي آنان وحدتي پديد آورد كه قدر و منزلت قريشيان را بسي باال برد.

1 

                                           
رب؛ قالئد أنساب القرشيين؛ نهاية األ؛ ةالنسب؛ نسب معد واليمن الكبيرة جمهر«براي تفصيل بيشتر، ر.ك:  -1

 ؛ و...»لذهبالجمان، سبائك ا



 

 

 :فصل دوم
 هاي عربي ها و امارت حكومت

 تمهيد
 دو نوع بودند: حاكمان عربستان همزمان با ظهور دعوت نبي اكرم بر 

 . پادشاهان تاجدار، كه در حقيقت مستقل نبودند؛1
. رؤساي قبائل و عشاير، كه از جهت حكومت و مزاياي اجتماعي دست كمي از 2

پادشاهان تاجدار نداشتند؛ بيشتر اين فرمانروايان داراي استقالل تام بودند، اما،  برخي از 
 كردند. آنان از يك پادشاه تاجدار تبعيت مي

پادشاهان تاجدار، عبارت بودند از پادشاهان يمن، و پادشاهان توابع شام (يعني آل 
اي  غسان) و پادشاهان حيره؛ ديگر حاكمان عربستان تاج نداشتند. در اين فصل تاريخچه

 هاي عربي خواهد آمد. از فرمانروايي اين پادشاهان عرب، و رؤساي حكومت

 پادشاهان يمن
اند، قوم سبا هستند.  از نژاد عرب عاربه در يمن شهرت داشتهترين قوم عرب كه  قديمي

ميالد مربوط وپنج قرن پيش از  هاي شهر قديمي اور آثار آنان كه به بيست در حفّاري
آغاز شكوفايي تمدن و شوكت و سلطنت و گسترش قلمروشان اند.  شود، دست يافته مي

توان به  ي سالطين يمن را ميهاي پادشاه دورانيازده قرن پيش از ميالد بوده است. 

 ترتيب ذيل تقسيم كرد:

 پيش از ميالد 620تا  1300از  -دورة اول
يعني دشت » جوف«حكومت يمن در اين دوره با عنوان معينيان شهرت يافته است كه در 

واقع شده، فيمابين نجران و حضرموت، ظهور كرد، و پيوسته نشو و نما يافت، و وسعت 



   

 خورشيد نبوت   54 
  

ايشان به   شكوفايي آن افزوده شد، تا جايي كه قلمرو نفوذ سياسي گرفت، و بر سيطره و
 عال و معان در شمال حجاز توسعه يافت.

گويند: مستعمرات پادشاهي يمن به خارج از سرزمين عربستان نيز كشيده بود، و 
همين فرمانروايان بودند كه سد داد.  تجارت و بازرگاني متن اقتصادشان را تشكيل مي

در تاريخ يمن جايگاهي عمده دارد، ساختند؛ اين سد خيرات و بركات  مأرب را كه
 فراوان براي آنان داشت؛

﴿          ﴾  :۱۸[الفرقان[ 

 »تا زماني كه پيام خدا را فراموش كردند و تباه بر باد شدند!«
گفتند، و پايتختشان صرواح بود كه  مي» مكرب سبا«در اين دوره، پادشاهان يمن را 

كيلومتري شرق صنعا  142ب، و رهاي آن در پنجاه كيلومتري شمال غربي شهر مأ ويرانه
 26تا  22تعداد پادشاهان اين دوره را شود، و به نام خربيه مشهور ا ست.  مشاهده مي

16Fاند پادشاه برآورد كرده

1. 

 پيش از ميالد 115تا  620از  -دورة دوم
ومت يمن در اين دوره به عنوان پادشاهي سبا مشهور شد، و فرمانروايان يمن لقب حك

شهرت يافتند، و مأرب را به جاي صرواح » ملوك سبا«مكرب را واگذاشتند، و با عنوان 
كيلومتري شرق صنعا  192هاي مأرب در فاصلة  پايتخت خود قرار دادند، كه ويرانه

17Fهمچنان باقيست

2. 

                                           
 .113-101؛ تاريخ العرب قبل االسالم، ص 130، 124، 83، 77اليمن عبرالتاريخ، ص  -1

 .113-101؛ تاريخ العرب قبل االسالم، ص 130، 124، 83، 77اليمن عبر التاريخ، ص  -2
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 ميالدي 300پيش از ميالد تا  115از  -دورة سوم
زيرا در اين اند.  شناخته شده» دولت حميري اُولي«حكومت يمن در اين دوره، با عنوان 

دوره قبيلة حمير در مملكت سبا چيرگي و استقالل يافت، و پادشاهان اين دوره با عنوان 
اي شهر اين پادشاهان، شهر ريدان را به جاند.  شهرت يافته» ملوك سبا و ذي ريدان«

هايش در  مأرب پايتخت خود قرار دادند. ريدان به نام ظفار نيز مشهور است، و ويرانه
در اين دوره، عوامل سقوط و شود.  قندي در نزديكي يريم يافت مي دامنه كوهي كلّه

به سه  -تاحدود زيادي -انحطاط در ميان آنان، پياپي خودنمايي كرد: بازرگاني ايشان
ال، به خاطر آنكه نبطيان نفوذ خويش را در شمال گسترانيده جهت از دست رفت: او

بودند؛ ثانياً، روميان راه بازرگاني دريايي را به دنبال آنكه مصر و سوريه و شمال حجاز را 
قبائل با يكديگر سخت رقابت  ،نفوذ خود درآوردند، در اختيار خود گرفتند؛ ثالثاً تحت

وايف آل قحطان، و مهاجرت ايشان به داشتند. اين عوامل موجب پراكنده شدن ط
 هاي دوردست گرديد. سرزمين

 ميالدي تا ورود اسالم به يمن 300از  -دورة چهارم
پادشاهان اين ند، و  ا شناخته شده» دولت حميري دوم«حكومت يمن در اين دوره با عنوان 

ره از اند. در اين دو  ناميده مي» ريدان و حضرموت و يمنت ملوك سبا و ذي«دوره را 
ها  ها و حوادث ناخوشايند پي در پي به ظهور پيوست، و شورش پادشاهي يمن، نابساماني

و جنگهاي داخلي يكي پس از ديگري پادشاهان اين دوره را تحت فشار قرار داد، و 
اي در دست بيگانگان قرار داد، و باالخره همين امر موجب از  حكومت آنان را بازيچه

در اين دوران بود كه روميان به عدن پاي نهادند، و با گرديد.  دست رفتن استقالل ايشان
ميالدي يمن را اشغال كردند، و ا ز  340پشتيباني آنان حبشيان براي نخستين بار در سال 

ميالدي ادامه يافت.  378رقابت دو قبيلة همدان و حمير بهره جستند، و اين اشغال تا سال 
اما، همزمان با اين پيروزي، سوراخهايي در سد آنگاه يمن استقالل خود را بازيافت، 
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مذكور » سيل العرم«مأرب پديد آمد، كه باالخره آن سيل عظيم كه در قرآن كريم با عنوان 
ميالدي به وقوع پيوست، و بر اثر اين فاجعة بزرگ،  451تا  450افتاده است، در سال 

يمن به اين سوي و آن ف ساكن هاي يمن به ويرانه تبديل شده، و طوايف مختل آبادي
 سوي پراكنده شدند.

ميالدي، ذونواس يهودي يورشي سخت كارساز را بر عليه مسيحيان  523در سال 
نجران آغاز كرد، و درصدد برآمد كه با زور و فشار اهالي نجران را از آيين مسيحيت 

ت كرد، و ي پر از آتش براي آنان درسها بازگرداند؛ و چون ابا كردند و نپذيرفتند، گودال
مسيحيان نجران را در آتش افكند. اين قضيه، همان است كه قرآن در سورة بروج مورد 

 اشاره قرار داده و فرموده است:

﴿      ﴾  :۴[الربوج.[ 

اين حادثه، حس انتقام مسيحيان را برانگيخت، و آنان را به انجام فتوحات و 
روميان حبشيان را بري امپراطوران روم در بالد عرب واداشت. هايي تحت ره طلبي توسعه

ميالدي،  525بر اين كار تشويق كردند، و براي آنان نيروي دريايي ترتيب دادند. در سال 
هفتاد هزار رزمنده از حبشه سرازير شدند، و يمن را براي بار دوم اشغال كردند. 

پادشاه حبشه فرمانرواي يمن بود، تا  فرماندهي اين حمله با ارياط بود. ارياط از سوي
ميالدي، او را  549زماني كه يكي از فرماندهان لشكرش، ابرهه بن صباح اشرم، در سال 

به قتل رسانيد، و پس از راضي كردن پادشاه حبشه و جلب رضايت او، خود را پادشاه 
رد، و يمن گردانيد. ابرهه همان كسي است كه به قصد ويران ساختن كعبه لشكركشي ك

معروف شدند. خداوند ابرهه را پس از بازگشت به » اصحاب الفيل«خود و لشكريانش به 
صنعا به دنبال ماجراي فيل، هالك گردانيد، و پسرش يكسوم، و سپس پسر دوم او، 
مسروق، جانشين او شدند، و چنانكه گويند، اين دو بدتر از پدرشان بودند، و سيرتي 

ي يمن را سخت تحت فشار قرار دادند و بيچاره كردند، و خوار پليدتر از او داشتند و اهال
 گردانيدند.
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از سوي ديگر، اهل يمن، به دنبال ماجراي فيل، از پارسيان كمك گرفتند و در برابر 
حبشيان ايستادگي كردند، و مقاومت از خود نشان دادند، و باالخره آنان را از سرزمين 

يزن حميري به  بن ذي رهبري معديكرب سيف ميالدي به 575خويش راندند و در سال 
معديكرب گروهي از حبشيان را كنا ر استقالل رسيدند، و او را پادشاه خود قرار دادند. 

روزي از رفتند.  كردند و در ركاب او راه مي خود نگاه داشته بود كه او را خدمت مي
يزن  از خاندان ذيروزها، آن حبشيان كار وي را يكسره كردند، و با مرگ وي، پادشاهي 

اي از مستعمرات پارسيان درآمد، و واليان و  بيرون شد، و يمن به صورت مستعمره
نژاد، يكي پس از ديگري، بر يمن حكومت كردند؛ نخست، وهرَز،  نشاندگان ايراني دست

تينجان؛ سپس خسرو پسر تينجان؛ سپس باذان؛ كه سپس مرزبان پسر وهرَز؛ سپس پسرش 
آورد، و با اسالم آوردن   ميالدي اسالم 628ايراني يمن بود، و در سال وي آخرين والي 

18Fوي قدرت و نفوذ پارسيان در يمن پايان پذيرفت

1. 

 پادشاهان حيره
ق.م) آنجا را  529-557سرزمين عراق و اطراف آن را، از همان اوان كه كورش كبير (

ردند، و هيچكس با آنان ك ها حكومت مي سامان و سازمان بخشيد، پارسيان بر آن سرزمين
پيش از ميالد، اسكندر مقدوني قيام كرد، و  326در سال كشمكش و خصومتي نداشت. 

دارا، شاه ايران، را شكست داد و پارسيان را درهم شكست، و به قدرت و شوكت آنان 
هاي  الطوائف فرمانروايي قسمت هاي پارسيان تجزيه شد، و ملوك پايان داد. سرزمين

اين پادشاهان همچنان جداجدا، بر مناطق مختلف ايران در اختيار گرفتند.  مختلف آن را

                                           
،...؛ تاريخ أرض 161-157، 130-124، 83-77براي تفصيل مطلب، نكـ: اليمن عبر التاريخ، ص  -1

. در ارتباط با تعيين 151-101تا پايان كتاب؛ تاريخ العرب قبل االسالم، ص  133، ص 1القرآن، ج 

سنوات و تفصيالت برخي حوادث، منابع تاريخي بسيار با يكديگر اختالف دارند؛ چنانكه يكي از 

 نويسندگان در اين باره گفته است: ان هذا اال اساطير االولين!.
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الطوائف،  ميالدي، و درعهد همين پادشاهان ملوك 230راندند، تا به سال  فرمان مي
قحطانيان مهاجرت كردند، و بخشي از حومة عراق را اشغال كردند؛ سپس مهاجران 

يره خره، در بخشي از جزپرداختند، تا باال عدناني به آنان پيوتسند، و با آنان به كشمكش
 فُراتيه ساكن شدند.

نخستين پادشاه حيره از اين مهاجران عرب، مالك بن فهم تنوخي از آل قحطان بود، و 
محل اقامت او شهر انبار يا در نزديكي انبار بود. پس از وي، برادرش عمرو بن فهم، به 

19Fروايتي

20Fبه روايت ديگري» وضّاح«و » رشاَب«، و جذيمه بن مالك بن ملقّب به 1

، جانشين 2
 وي شدند.

در عهد اردشير پسر بابك، دوباره، قدرت به پارسيان بازگشت. اردشير مؤسس سلسلة 
ها و  ميالدي بنيانگذار اين سلسله گرديد. وي پراكندگي 236ساسانيان بود، كه به سال 

هاي مقيم مناطق تحت سيطرة  بهاي امور پارسيان را به سامان آورد، و بر عر نابساماني
خويش چيره شد؛ و همين امر، موجب كوچ كردن قضاعه به شام گرديد، و اهل حيره و 

 انبار به فرمان او گردن نهادند.
در عهد اردشير بابكان واليت و حكومت جذيمة وضّاح بر حيره، و نيز حكومت و 

راندند،  ن فرمان ميهاي ربيعه و مضر كه در سرزمين عراق و عربستا واليت ديگر عرب
ها حكومت  اردشير معتقد بود كه محال است بتواند مستقيماً بر عربهمچنان برقرار بود. 

كند، و نگذارد كه آنان مناطق تحت فرمان او را غارت كنند، مگر آنكه فردي را از ميان ب
ار و عربها پادشاه آنان گرداند كه ا ز يك سوي وي حكومت ساسانيان را تأييد كند و دستي

پاسدار حكومت مركزي باشد؛ و از سوي ديگر، اين امكان را به او بدهد كه بتواند به 
                                           

، 2/2. ابن خلدون در كتاب تاريخ خود همين روايت را پذيرفته است (ج 540، ص 2تاريخ الطبري، ج  -1

) و بر آن است كه پس از عمرو بن فهم جذيمه به حكومت رسيده است كه برادرزاده مالك بن 238ص 

 فهم بوده است.

 .90، ص 2؛ مسعودي، ج 169،  ص 1يعقوبي، ج  -2
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كمك آنان در برابر پادشاهان روم بايستد، كه سخت از ايشان در هراس بود؛ و در برابر 
هاي مقيم عراق را در  دست پروردة پادشاهان روم بودند، عربهاي مقيم شام كه  عرب

و همواره در مقرّ پادشاه حيره يك تيپ از لشكريان ايران را آماده  برابر آنان قرار دهد،
نشين كه بر عليه حكومت او خروج  هاي باديه داشت تا به مدد آنان بر عرب نگاه مي

 ميالدي از دنيا رفت. 268آيد. جذيمه حدود سال كردند، پيروز  مي
واي حيره م) فرمانر288 -268پس از مرگ جذيمه، عمروبن عدي بن نصر لخمي (

شد. وي نخستين پادشاه از لخميان و نخستين فرمانروايي بود كه حيره را مقر حكومت 
خويش قرار داد. وي هم عصر خسرو شاپور پسر اردشير بابكان بود. از آن پس، پيوسته 

م) 531-448كردند، تا زماني كه قباد پسر فيروز ( لخميان بر واليت حيره پادشاهي مي
در عهد وي، مزدك ظهور كرد، و دعوت به رهايي از شريعت و ديد. فرمانرواي ايران گر

قانون را آغاز كرد. قباد به اتفاق عده فراواني از مردم ايران آيين او را پذيرفتند. قباد پيكي 
م) فرستاد، و او را به اختيار كردن آن آيين 554-512نزد پادشاه حيره؛ منذربن ماءالسماء (

بيني و غيرت و تعصب عربيت، پيشنهاد او را  ز روي خود بزرگپليد فراخواند. منذر ا
قباد نيز او را بركنار كرد، و حارث بن عمرو بن حجر كندي را، كه دعوت او به نپذيرفت. 

 آيين مزدك را پذيرفته بود، جايگزين او گردانيد.
م) جانشين قباد شد. وي را آيين مزدك بسيار  578-531خسرو انوشيروان (

افتاده بود. از اين رو، مزدك را همراه با عدة زيادي از پيروان آيين وي كُشت،  ناخوشايند
و منذر را به تخت پادشاهي حيره بازگردانيد، و حارث بن عمرو را احضار كرد. اما، وي 

 به نزد بني كلب گريخت، و در ميان آنان بماند تا مرد.
برقرار بود، تا نوبت حكومت پادشاهي پس از منذربن ماءالسماء در نسل وي پيوسته 

م) رسيد. خسرو انوشيروان بر اثر سعايت و سخن چيني 605-583به نعمان بن منذر (
زيدبن عدي عبادي بر او خشم گرفت. نزد نعمان فرستاد و او را احضار كرد. از حيره 
بيرون شد، و پنهاني بر هاني بن مسعود سرور و ساالر آل شيبان درآمد، و خانواده و 
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خسرو انوشيروان نيز اش را به او سپرد؛ آنگاه بسوي خسرو ايران رهسپار گرديد.  ييدارا
 او را زنداني كرد، تا از دنيا رفت.

به جاي منذر، شاهنشاه ايران، اياس بن قبيصة طائي را فرمانروايي بخشيد، و به او 
تحويل  بن مسعود بفرستد، و از او بخواهد كه هرچه نزد اوستفرمان داد كه نزد هاني 

هاني را حميت عربيت از پذيرفتن چنين پيشنهادي بازداشت، و هاني به پادشاه دهد. 
جديد حيره اعالن جنگ داد. ديري نپاييد كه مرزبانان خسرو ايران همراه با قشون 

قار ميان دو گروه  رزمندگان ايراني، در ركاب اياس، بر سر او ريختند، و در مكان ذي
شيبان پيروز شدند، و پارسيان  ت، كه در اثناي آن بنيكارزاري سهمگين شكل گرف

21Fشد شكست سخت خوردند؛ و اين نخستين روزي بود كه عرب بر عجم پيروز مي

، و 1

 اين ماجرا پس از ميالد رسول اعظم رخ داد.
نگاران در مقام تعيين زمان دقيق اين كارزار با يكديگر اختالف دارند.  البتّه، تاريخ

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ه اين ماجرا اندكي پس از والدت رسولاند ك گروهي برآن
روي داده است، و آن حضرت در ماه هشتم فرمانروايي اياس بن قبيصه بر حيره به دنيا 

تر  اند كه اندكي پيش از بعثت بوده است، كه اين پذيرفتني آمده است، گروهي ديگر بر اين
اند پس از هجرت بوده؛  ثت بوده؛ و برخي گفتهاند اندكي پس از بع است؛ بعضي نيز گفته

 ، و... .اند: پس از جنگ بدر! و حتي بعضي ديگر گفته
خسرو انوشيروان پس از اياس يك حاكم ايراني را بر حكومت حيره گماشت، كه نام 

م) حكومت كرد.  631-614وي آزاد به پسر ماهيان پسر مهرابنداد بود، و هفده سال (
يالدي، پادشاهي حيره به آل لخم بازگشت، و از آن دودمان، منذر بن م 632آنگاه به سال 

                                           
)؛ نيز، ابن 24وان حديث نبوي  خليفه بن خياط در مسند خويش آورده است (ص اين مضمون را به عن -1

 .77،  ص 7سعد، ج 
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نُعمان، ملقّب به معرور، به پادشاهي حيره رسيد؛ اما، فرمانروايي او بيش از هشت ماه به 
22Fطول نيانجاميد، و خالد بن وليد با لشكريان اسالم بر او وارد گرديد

1. 

 پادشاهان سرزمين شام
جا را فراگرفته بود،  ها و كوچ قبائل مختلف همه جرتدر همان دوراني كه موج ه

هايي از قضاعه نيز به نواحي اطراف شام سفر كردند، و در آنجا رحل اقامت افكندند.  تيره
اين مهاجران از بني سليح بن حلوان بودند، كه بني ضجعم بن سليح، معروف به 

ردانيدند، تا عرب باديه را از روميان آنان را دست نشاندة خود گاند.  از آنان» ضجاعمه«
اي بر عليه پارسيان براي خود بسازند، و از ميان آنان  كارشكني بازدارند، و از آنان پشتوانه

پادشاهي بر آنان گماشتند، و سالها اين پادشاهي استمرار يافت، و يكي از مشهورترين 
اوائل قرن دوم  پادشاهان ايشان زيادبن هبوله بوده است، و زمان حكومت آنان را از

غسان به سرزمين شام، پادشاهي  با ورود آلاند.  كردهبرآورد  –تقريباً  -ميالدي تا پايان آن
غسان بر ضجاعمه چيره شدند، و بر هرآنچه در اختيار آنان بود  ايشان منقضي گرديد. آل

هان عرب دست يافتند، و بر آنان پيروز آمدند. امپراطوري روم نيز آنان را به عنوان پادشا
بر سرزمين شام مسلّط گردانيد. پايتخت اين پادشاهان شهر بصري بود. غساسنه پياپي با 

كردند، تا آنكه در سال  عنوان كارگزاران سالطين روم بر سرزمين شام حكومت مي
سيزدهم هجرت واقعة يرموك اتفاق افتاد، و آخرين پادشاه آل غسان به نام جبله بن ايهم 

23Fبه فرمان اسالم گردن نهاد -رضي اهللا عنه- نين عمربن خطابدر عهد اميرالمؤم

2. 
 
 

 اميران حجاز
                                           

 د.ان تفصيل اين مطالب را طبري و مسعودي وابن قتيبه وابن خلدون وبالذري وابن اثير و ديگران آورده -1

 ير و ديگران يافت.ثا بنتوان نزد طبري، مسعودي، ابن قتيبه، ابن خلدون، بالذري،  تفصيل مطالب را مي -2
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در سراسر زندگي، زعيم مكّه و متولّي كعبه بود؛ و يكصدوسي و  -عليه السالم- اسماعيل
24Fهفت ساله بود كه درگذشت

. پس از وي، يكي از پسرانش، و به قولي، دو تن از 1
ن او شد. بعضي نيز اين ترتيب را به عكس پسرانش، نخست نابت، سپس قيدار، جانشي

بعد از اين دو، مضاض بن عمرو جرهمي، پدربزرگ مادري آنان فرمانروايي مكه اند.  گفته
را برعهده گرفت، و به اين ترتيب، پيشوايي و فرمانروايي مكه به قبيله جرهم انتقال يافت 

يگاهي واال داشتند؛ زيرا، پدرشان و در دست آنان ماند؛ اما، همچنان فرزندان اسماعيل جا
25Fدر بناي خانة كعبه سهيم بود؛ در عين حال، در حكومت هيچ سهمي نداشتند

2. 
ذكر باشد  ها گذشت، و فرزندان اسماعيل نام و عنواني كه قابل روزگاران و دوران

نداشتند؛ تا آنكه اندكي پيش از ظهور بختنصر جرهميان رو به ضعف گذاشتند، و ستارة 
انيان در آسمان سياست عربستان درخشيدن گرفت، و ا ز آن زمان كوكب بخت عدن

عدنانيان از افق مكه طالع گرديد. دليل اين دگرگوني اوضاع، آن بود كه در يورش بختنصر 
در ذات عرق بر عليه اعراب، پيشواي رزمندگان عرب در آن ماجرا از جرهم نبود، بلكه 

26Fشخص عدنان بود

3. 
ق.م) فرزندان عدنان بسوي يمن متفرّق شدند و  587تنصر (به سال در حملة دوم بخ

معد [فرزندان عدنان] را به حرّان شام برد. همينكه  -پيامبر بني اسرائيل -برخيا همراه يرميا
فشار و تهديد بختنصر از مكّه مرتفع گرديد، معد به مكّه بازگشت، و از جرهميان كسي را 

                                           
، ص 1؛ بنا به روايتي از طبري و نيز يعقوبي (ج 314، ص 1؛ تاريخ الطبري، ج17:25سفر تكوين،  -1

 ) و ديگران، وي به هنگام وفات يكصد و سي سال داشته است.222

الم) ؛ ابن هشام فقط از حكومت نابت از اوالد اسماعيل (عليه الس113-111، ص 1سيره ابن هشام، ج  -2

 سخن گفته است.

 .559، ص 1تاريخ الطبري، ج  -3
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افت. با دختر وي معانه ازدواج كرد، و از او صاحب فرزند پسري جز جوشم بن جلهمه ني
27Fبنام نَزار شد

1. 
از آن پس، كار جرهميان در مكّه به بدي و زشتي گراييد؛ و روزگار بر آنان سخت 
شد؛ و دست ستم بر سر زائران خانه خدا بلند كردند؛ و اموال كعبه را بر خويشتن حالل 

28Fگردانيدند

صوص، كينة عدنانيان را بر عليه آنان برانگيخت، و آنان ؛ و همين مسئله به خ2
را بر سر غيظ آورد. وقتي خزاعه در مرّالظّهران فرود آمدند، و ناخرسندي عدنانيان را از 
جراهمه ديدند؛ از اين مسئله سوءاستفاده كردند، و به كمك يكي از طوائف عدنانيان، 

را از مكّه آواره ان برخاستند، و آنان بكر بن عبدمناف بن كنانه، به جنگ با جرهمي بني
 ساختند، و در اواسط قرن دوم ميالدي زمام حكومت مكه را به دست گرفتند.

زماني كه جراهمه خود را ناگزير از جالي وطن ديدند، دهانة چاه زمزم را مسدود 
گردانيدند، و موضع آن را به خاطر سپردند، و چندين شيئ گرانبها را در آن مدفون 

29Fند. ابن اسحاق گويد: عمروبن حارث بن مضاض جرهميساخت

30Fدو آهوي كعبه 3

را  4
همراه با حجراالسود با خود برداشت، و در چاه زمزم مدفون ساخت، و خود با 
همراهانش، كه ديگر جرهميان بودند، بسوي يمن رهسپار گرديد. آنان از اينكه مكه را 

                                           
 .622، ص 6الباري ج  ؛ فتح271، ص 2، ج560 -559، ص 1تاريخ الطبري، ج  -1

 .284، ص 2تاريخ الطبري، ج  -2

 ابن مضاض غير از مضاض جرهمي اكبر است كه سرگذشت او در داستان اسماعيل(عليه السالم) گذشت. -3

از جمله كردند.  ن روزگاران پيشين، پارسيان به كعبه جواهر و اموالي را اهدا ميمسعودي گويد: در آ -4

ساسان پسر بابك دو آهوي طاليي را همراه با جواهرات و يك شمشير و طالي فراوان اهدا كرد، ولي 

ين دو اند كه ا عمرو آن هدايا را در چاه زمزم افكند. بعضي از مصنّفان كُتُب تاريخ و سيره و ديگران برآن

اما، جرهم هيچگاه دارايي و اند.  برده هوي زرين از آن جرهميان بوده است، زماني كه در مكّه بسر ميآ

اند، تا چنين نسبتي بتواند صحيح بوده باشد. احتمال دارد كه از آن قبايل ديگر بوده است؛   اموالي نداشته

 ).243-242، ص 1واهللا اعلم (مروج الذهب، ج 
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اند، سخت اندوهگين  كّه را از دست دادهبايد رها كنند و بروند، و از اينكه پادشاهي م
 در اين ارتباط، عمرو چنين سروده است:شده بودند. 

ــفا ــين الحجــون الــي الص  كــان لــم يكــن ب

ــا  ــا فابادنـ ــا اهلهـ ــن كنـ ــي، نحـ  بلـ
 

ــه ســامر      ــمر بمك ــم يس ـيس، ول  انـ

ــواثر    ــدود الع ــالي والج ــروف اللي  ص
 

 

نمانده است، و ديگر، در  تو گويي كه ديگر، از حجون گرفته تا صفا، دياري برجاي«
زند؛ ما بوديم ساكنان ديرينه مكه؛ اما فراز و نشيب روزگار، و بخت  اي پرنمي مكه پرنده

 »پر ادبار، ما را بر باد داد!
را در مكّه، بيست قرن پيش از ميالد  -عليه السالم- زمان زيست حضرت اسماعيل

قريباً بيست و يك قرن خواهد بود، بنابراين، مدت اقامت جرهم در مكه تاند.  برآورد كرده
 توان حدود بيست قرن دانست. و مدت حكومتشان را بر مكّه مي

بكر سهمي در  خُزاعه با كمال استبداد، حكومت مكّه را در اختيار گرفتند، و براي بني
 حكومت قائل نشدند؛ جز آنكه سه امتياز ذيل را براي قبائل مضر در نظر گرفتند:

1لفه، و ) بردن مردم از عاز » النَّفر يوم«مردم در  -يعني روانه كردن» اجازه«رفات به مزد
بن مضر بود كه  اين سمت پيش از آن، از آن بني غوث بن مرَّه، يكي از طوائف الياسمني. 

النَّفر (روز دوازدهم  آن بوده است كه در يوم» اجازه«معناي اين گفتند.  مي» صوفه«آنان را 
ه) مردم ررات را شروع نميديحجمكردند تا آنكه مردمي از طايفة صوفه رمي  مي ج

خواستند  شدند، مي آنگاه، وقتي كه مردم از رمي جمرات فارغ ميجمرات را انجام بدهد. 
گذاشتند  گرفتند، و نمي ، صوفه دو سوي جمره عقَبه را مياز سرزمين مني بيرون بروند

، تا آخرين نفر بگذرند، آنگاه راه مردم را باز مره هيچكس برود، تا وقتي كه بني غوث بن
بن مناه از قبائل تميم وارث اين مقام  سعد بن زيد ذاشتند. پس از انقراض صوفه، بنيگ مي

 شدند.
) حركت دادن حاجيان از مزدلفه به مني در بامداد عيد قربان، كه اين امتياز از آن بني 2

 عدوان بود.
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اي حرام، كه اين سمت از آن بني فقيم بن عدي از بني كنانه ه ) به تأخير انداختن ماه3
31Fبود

1. 

32Fفرمانروايي خزاعه بر مكّه سيصد سال استمرار يافت

در دوران حكومت آنان،  .2

هايي  عدنانيان در نجد و اطراف عراق و بحرين پراكنده شدند و تنها در اطراف مكّه تيره
ر برجاي ماندند؛ همچنين، دور از يكديگ 33F3»صرم«و » حلول«از قريش به صورت 

بردند، و  كنانه، بسر مي هايي از قريش، به صورت پراكنده در ميان قوم خودشان بني خاندان

 بن كالب روي كار آمدالحرام هيچ مدخليتي نداشتند، تا آنكه قصي  در كار مكّه بيت
34F

4. 
از  مرديگويند: وقتي پدرش از دنيا رفت، وي در آغوش مادرش بود.  دربارة قصي مي

بن حرام، مادر او را به همسري گرفت، و او را با خود به اطراف   عذره، به نام ربيعه بني
قصي چون به سنين جواني رسيد، به مكّه بازگشت. والي مكّه در آن هنگام حليل شام برد. 

بن حبشيه از خزاعه بود. قصي دختر حليل را كه حبي نام داشت از وي خواستگاري رد. 
35Fو عالقمند شد و دخترش را به همسري او درآوردحليل نيز به ا

پس از مرگ حليل، . 5

                                           
 .122، 119، 44؛ ص 1، جسيرةابن هشام -1

، ص 2؛ مروج الذهب، مسعودي، ج 633، ص 6الباري، ج  ؛ فتح»مكّة«ياقوت حموي، ماده  البلدان، معجم -2

58. 

عبارتست از گروهي از مردم كه اشترانشان » صرم«يعني: مقيم؛ » نازل«به معناي » حال«جمع » حلول« -3

 »ماَصرا«آيند؛ جمع:  در جايي كنار آب فرود مي

 .117، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -4

. حليل مصغّر است. حبشية بن سلول بن عمروبن لحي بن حارثة 118-117، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -5

، ص 6الباري، ج  بن عمرو بن عامربن ماءالسماء. حبي با اماله الف مقصوره؛ چنانكه ابن حجر در فتح

يه است نه حبشي (براي تفاوت معناي اين دو ضبط، اند: حبش خاطر نشان كرده است. ديگران گفته 633

 م).-»احباش« ءجوع شود به پاورقي ص... دربارهر
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ميان خزاعه و قريش جنگي درگرفت، و سرانجام، به پيروزي قصي منجر گرديد، و قصي 
 زمام امور اجتماعي و سياسي مكه را به دست گرفت، و متولي خانة خدا گرديد.

 ت:علت بروز اين جنگ به سه نحو در روايات تاريخي آمده اس

آنكه قصي، وقتي كه فرزندانش بسيار شدند، و ثروت فراوان به دست  روايت اول:
آورد، و موقعيت اجتماعي وي باال گرفت، و حليل از دنيا رفت، چنان يافت كه از خزاعه 

اند و  اسماعيل بكر به توليت كعبه و زمامداري مكه سزاوارتر است، و قريش سران آل و بني
اند، از اين رو، با تني چند از رجال قريش و بني كنانه در ارتباط  ناصل و بنياد اين خاندا
36Fبكر از مكه صحبت كرد، و آنان رأي و نظر او را تأييد كردند با اخراج خزاعه و بني

1. 

خزاعه معتقد بودند كه حليل به قصي وصيت كرده است كه توليت كعبه  روايت دوم:
به دست بگيرد. اما، خزاعه از اجراي اين  را بر عهده بگيرد، و زمام امور مكّه را نيز

وصيت خودداري كردند، و به توليت و امارت قصي تن در ندادند؛ در نتيجه، جنگ 

 فيمابين طرفين درگرفت
37F

2. 

38Fالحرام را به دخترش حبي بخشيده بود، و ابوغبشان حليل توليت بيت روايت سوم:

3 
بي حداري خانة كعبه را به نيابت از  پردهخزاعي را وكيل قرار داده بود. بنابراين، ابوغبشان 

از آن طرف، ابوغبشان دچار نقص عقل بود. همينكه حليل از دنيا رفت، دار شد.  عهده
اي پر از شراب  اهللا را به بهاي چند قطار شتر يا خمره قصي به او نيرنگ زد، و توليت بيت

ن برآمدند كه قصي را از خزاعه به اين دادوستد رضايت ندادند، و در پي آخريداري كرد. 

                                           
 .256-255، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 118-117،  ص 1سيرة ابن هشام، ج  -1

 .142، ص 1؛ الروض االنف، ج 118، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -2
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اي از رجال قريش و بني كنانه را گردآورد تا خزاعه را  خانة خدا بازدارند. قصي نيز عده
 از مكّه اخراج كنند، و آنان دعوت وي را اجابت كردند

39F

1. 
به هر حال، وقتي حليل از دنيا رفت، و صوفه كماكان به اجراي مراسم سالهاي پيش 

اي از كنانه بودند، نزد آنان رفت  اي از قريش و عده هانش، كه عدهپرداختند؛ قُصي با همرا
و موقعيت از شما سزاوارتريم! صوفه با او از سر جنگ درآمدند. و گفت: ما به اين سمت 

قُصي بر آنان پيروز شد، و هر آنچه را در اختيار آنان بود، در اختيار گرفت. خزاعه و 
صي با آن بناي جنگ نهاد، و گروهي را براي بكر در برابر قصي جبهه گرفتند؛ ق بني

آرايي كردند، و سخت به كارزار  طرفين در برابر يكديگر صفجنگيدن با آنان گردآورد. 
سرانجام، با يكديگر بناي صلح و سازش پرداختند، و كشتگان طرفين بسيار گرديد. 

داوري كرد كه وي نيز چنين بكر حكم قرار دادند.  گذاشتند، و يعمر بن عوف را از بني
قصي براي توليت كعبه و امارات مكه از خزاعه سزاوارتر است. همچنين، حكم كرد به 

هايي از سوي قصي ريخته شده است، از ديه معاف است، و قصي همة آن  اينكه خون
هايي كه از سوي خزاعه و  ها را زير پاهايش پايمال (شدخ) خواهد كرد؛ اما، خون خون
اند كعبه را در اختيار قصي بگذارند.  ست، ديه دارد؛ و همگان موظفبكر ريخته شده ا بني

40Fناميدند» شداخ«از آن زمان، يعمر را 

2. 
دوران توليت كعبه از سوي خزاعه سيصد سال به طول انجاميد، و آغاز توليت و 

 م بود 440امارت قصي، اواسط قرن پنجم، به سال 
41F

3 . با اين ترتيب، سروري و سيادت تام

كلمه در مكّه براي قصي، سپس براي قريش تثبيت گرديد، و قريش پيشواي و نفوذ 
طوايف مختلف عرب، از اهللا الحرام شدند، كه از جمله،  مذهبي و رهبر ديني زائران بيت

                                           
 .58، ص 2؛ مروج الذهب، ج 634، ص 6الباري، ج  ؛ فتح239، ص 1تاريخ اليعقوبي، ج  -1

 .258 -255، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 124 -123، ص 1براي تفصيل مطلب، نكـ: سيرة ابن هشام، ج  -2

 .232؛ قلب جزيرةالعرب، ص 58، ص 2، ج مروج الذهب؛ 633، ص 6الباري، ج  فتح -3
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سابقة  از كارهاي مدبرانه و بيآمدند.  همه گوشه و كنار جزيرةالعرب به زيارت آن مي
كه در آن اقامت داشتند، به مكّه فراخواند و در آنجا قصي آنكه همة قريشيان را از مناطقي 

كرد، و هر گروه از قريش را كه به هر  تقسيمگردآورد، و اراضي مكّه را به قطعات زيادي 
قطعه فرود آمدند، همان جا سكني داد؛ و متصديان تغيير ماههاي حرام، و نيز آل صفوان و 

ذاشت؛ زيرا، آن مقامات را عبارت عدوان و مره بن عوف را در مناصب خودشان باقي گ
 دانست كه تغيير دادن آنها سزاوار نيست هاي ديني مي از سمت

42F

1. 
از جمله مناقبي كه براي قصي در تاريخ قوم عرب ثبت شده است، يكي آن بوده است 

را در قسمت شمال مسجدالحرام در وضعيتي تأسيس كرد كه در آن به » دارالندوه«كه وي 
دارالندوه محل تجمع سران قريش بود، و در آنجا امور سياسي و شد.  يمسجدالحرام باز م

اند؛ زيرا، ساليان  قريشيان به دارالندوه بسيار مديونكردند.  اجتماعي را حل و فصل مي
 دار بوده است. همتمادي وحدت كلمة آنان و حلّ مشكالت ايشان را به نحو احسن عهد

43F

2 

 از اين قرار بود: هاي قصي مقامات و احترامات و مسئوليت

هاي سران قريش در باب مسائل  به معناي آنكه تمامي مشورت ) رياست دارالندوه:1
نظر او انجام  مهم مربوط به جامعة مكّه و امور سياسي و اجتماعي عربستان تحت

 كردند. قريشان مراسم ازدواج دخترانشان را نيز در آنجا اجرا ميپذيرفت.  مي
معنا كه به هيچ وجه لواء و رايتي براي جنگ با بيگانگان  به اين ) لواء و رايت:2

 شد، مگر به دست او يا به دست يكي از پسران او، در محلّ دارالندوه. بسته نمي
هاي تجارتي و غيرتجارتي؛ چنانكه هيچ موكب يا  به معناي امارت كاروان) قيادت: 3

افتاد، مگر تحت  نميبه راه كارواني به منظور تجارت يا كارهاي ديگر، از سوي اهل مكه 
 امارت او يا يكي از پسران او. 

                                           
 .125-124، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1
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گشود؛ و او  بود؛ در خانة كعبه را جز او هيچكس نمي» حاجب كعبه«وي ) حجابت: 4
 داري خانة كعبه بود. متولّي همة خدمات و پرده

هايي را براي حاجيان پر از  به اين معنا كه در موسم حج، حوض ) سقايت حجاج:5
آراستند؛ و مردم  هاي پر از آب را مي ، و با كمي خرما و كشمش آن حوضكردند آب مي

 آشاميدند. ها مي به هنگام ورود به مكّه از آن آب
به معناي بار عام براي اطعام حاجيان به شكل ضيافت و مهماني. ) رفادت حجاج: 6

ز اموال اي مقرّر كرده بود كه بهنگام موسم حج ا قصي بر همة افراد قبيلة قريش سرانه
ها ضيافت مفصلي در طول   پرداختند، و قصي از محل اين سرانه خودشان به قصي مي

داد كه حاجيان فاقد توشه و غذا از آن برخوردار  موسم حج براي حجاج ترتيب مي
44Fشدند مي

1. 
تمامي اين مزايا و مقامات از آن قصي بود. پسرش عبدمناف در حيات پدر شرف و 

آنكه عبدالدار فرزند ارشد قصي بود. گويند: قصي به عبدمناف سيادت يافت، با وجود 
؛ من تو را به سروري و سيادت بر اين قوم »اللحقنك بالقوم وان شرفوا عليك«گفت:  مي
و بر همين پايه، همة ها داشته باشند!  ها و مزيت رسانم هرچند كه بر تو شرف مي

او وصيت كرد يعني رياست هاي سياسي و اجتماعي را كه بر عهده داشت براي  سمت
دارالندوه؛ بستن لواء و رايت، قيادت؛ حجابت؛ سقايت؛ رفادت، همه را به او بخشيد. 

بر او كرد، و هيچيك از كارهاي او را كسي  چنان بود كه با قصي هيچكس مخالفتي نمي
گرفت؛ و در زمان حيات و پس از ممات، فرمان او را همگان به مثابة دين و  خرده نمي

پس از وفات وي فرزندان پسرش فرمان او را بدون چون و چرا كردند.  ن پيروي ميآيي
اجرا كردند و هيچ نزاعي ميان آنان درنگرفت؛ اما وقتي كه عبدمناف از دنيا رفت، پسران 

پسران عبدالدار، در ارتباط با مناصب ياد شده به رقابت هايشان،  عبدمناف با عموزاده

                                           
 .241، 240، ص 1؛ تاريخ اليعقوبي، ج 130، ص 1سيرةابن هشام، ج  -1
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فرقه تقسيم شدند، و نزديك بود كه ميان آنان كارزاري صورت پرداختند، و قريش به دو 
بگيرد؛ اما، هر دو طرف بناي صلح و سازش نهادند، و مناصب مربوط به رياست و امارت 
را فيمابين خود تقسيم كردند؛ سقايت و رفادت و قيادت به بني عبدمناف واگذار گرديد، 

عبدالدار باقي ماند. به قولي قرار بر  و رياست دارالنّدوه و لواء و حجابت در دست بني
اين شد كه دارالندوه را مشتركاً اداره كنند. بني عبدمناف نيز در ميان خودشان براي تقسيم 
مقامات و مناصبي كه نصيب آنان شده بود؛ قرعه كشيدند؛ سقايت و رفادت به هاشم 

سقايت و  اش رسيد، و قيادت به عبدشمس. هاشم بن عبد مناف در سراسر زندگاني
وقتي كه از دنيا رفت، برادرش مطلّب بن عبدمناف جانشين رفادت را بر عهده داشت. 

خدا، و پس از وي،  هاشم بن عبدمناف، جد رسول وي شد. پس از وي عبدالمطلّب بن
دار بودند، تا آنكه اسالم ظهور كرد، و  هپسرانش يكي پس از ديگري اين منصب را عهد

برخي نيز گويند: قصي؛ خود مناصب مذكور را ميان پسرانش  اين مقام به عباس رسيد.
تقسيم كرده بود، و پس از آن، فرزندان آنان، به تفصيلي كه گذشت، اين مقامات را به 

45Fارث بردند؛ واهللا اعلم

1. 
قريشيان، جز آنچه گذشت، مناصب ديگري نيز داشتند، كه ميان خودشان تقسيم 

و مقامات مزبور، دولت كوچكي بلكه به تعبير  اند، و در مجموع، با مناصب كرده مي
تر، يك شبه دولت دموكراتيك ترتيب داده بودند، و در آن روزگاران، ادارات و  درست

كه بسيار همانند تشكيالت پارلماني و ديگر تشكيالت اند  تشكيالتي حكومتي داشته
 سياسي امروزي است. فهرست اين مناصب ديگر چنين است:

هاي فالگيري (استقسام) كه در پيشگاه بتان نصب  توليت جعبه) ايسار: يعني 1
 گرديد؛ اين مقام از آن بني جمح بود. مي
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ها اهدا  ريزي هدايا و نذوراتي كه به بت ) تحجير اموال: يعني سازماندهي و برنامه2
 سهم بود. شد؛ همچنين حلّ و فصل دعاوي و مرافعات مردم؛ اين مقام از آن بني مي

 از آن بني اسد بود. ) شورا: كه3
 ها؛ اين مقام از آن بني تيم بود. ) آشناق: يعني، سازماندهي ديات و غرامت4
 اُميه بود. ) عقاب: يعني حمل رايت و پرچمداري قريش؛ اين مقام از آن بني5
) قُبه: يعني، سازماندهي نظامي و رزمي، شامل پرورش و نگهداري اسبان كارآمد، 6

 مخزوم بود.اين مقام از آن بني 
 ) سفارت: كه از آن بني عدي بود7

46F

1. 

 هاي عربي ديگر حكومت
پيش از اين، هجرت قبائل قحطاني و عدناني را باز گفتيم، و ديديم كه مهاجران عرب 
سرزمين عربستان را چگونه ميان خودشان تقسيم كردند. آن قبائلي كه در نزديكي حيره 

زيستند، تابع  ه بودند؛ قبائلي كه در بادية شام مياقامت داشتند، تابع پادشاه عرب نژاد حير
هاي  قبائلي نيز كه در سرزمينها اسمي بودند، نه رسمي.  اين تابعيت غساسنه بودند؛ اما،

 كردند، مطلقاً آزاد بودند. العرب زندگي مي داخل جزيره
كردند و  اي تعيين مي حقيقت آنست كه اين قبائل هر يك براي خودشان رئيس قبيله

پذيرفتند؛ و قبيله، خود يك دولت و حكومت  روري و ساالري او را در همة امور ميس
داد، و  قبيلگي تشكيل ميكوچك بود، و كيان اساسي سياست قبيله را حميت و عصبيت 

ها و منافع متقابل و مشترك در راستاي حفاظت از سرزمين و مبارزه با دشمنان،  مصلحت
رؤساي قبائل در ميان قوم خودشان، درست همان  جايگاه اجتماعيپشتوانة آن بود. 

جايگاه پادشاهان بود. تمامي افراد قبيله در جنگ و صلح تابع رأي و نظر رئيس قبيله 

                                           
؛ مشهور آنست كه علمداري قريش، حق بني عبدالدار بوده 106، 104، ص 2تاريخ ارض القرآن، ج -1

 اميه بوده است. است؛ چنانكه گذشت؛ و قيادت عمومي حق بني
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كردند؛ و رئيس قبيله از نظر قدرت  وجه، در فرمانبرداري او كوتاهي نمي بودند، و به هيچ
كرد؛ تا جايي كه بعضي از  مي و نفوذ و استبداد فردي، همانند يك ديكتاتور قدرتمند عمل

آمد، هزاران شمشير  اين رؤساي قبائل چنان بودند كه هرگاه رئيس بر سر خشم مي
پرسيدند كه از چه چيز به خشم آمده  آمد، و هيچ از او نمي ها برمي خشمگين از نيام

داشت كه با  است؟ البتّه، رقابت در سيادت و سروري فيمابين عموزادگان آنان را وامي
ردم مدارا كنند و بخشش و دهش داشته باشند، و مهمانداري كنند، و كرامت و متانت م

نشان دهند، و شجاعت و شهامت از خويشتن بنمايانند، و از غيرت و حميت خويش 
دفاع كنند، تا بتوانند چشمان ثنا و ستايش مردم را به خود جلب كنند؛ و به خصوص، 

آن روزگار، زبان قبيله بودند، و با اين كارها  اعران را بسوي خود فراخوانند، كه درش
 همواره در پي آن بودند كه نسبت به رقيبانشان يك پلّه باالتر بنشينند.

اي نيز داشتند؛ از جمله آنكه از غنائم جنگي  شيوخ و رؤساي قبائل حقوق ويژه
 گويد: شاعر ميگرفتند.  مي» فضول«و » نشيطه«و » صفي«و » مرباع«

 نـــا والصــــفايا لـــك المربـــاع في  
 

ــول   ــيطه والفصـــ ــك والنشـــ  وحكمـــ
 

 ».تو راست در ميان ما، مرباع و صفي و هرآنچه بفرمايي، و نشيطه و فضول«
عبارت بود از هرآنچه از » صفي«ها؛  عبارت بود از يك چهارم كلّ غنيمت» مرباع«

ارت عب» نشيطه«غنائم كه پيش از تقسيم، رئيس اراده كند، براي خودش برگيرد و بردارد؛ 
ئمي كه در ميان راه و پيش از آنكه به دست رزمندگان برسد، به چنگ رئيس بود از غنا

نيز عبارت بود از غنائمي كه مقدار و تعدادشان چنان نباشد كه بر تعداد » فضول«بيفتد؛ 
 پذير باشد، مانند شتر و اسب و امثال آن. رزمندگان بدرستي تقسيم

 اوضاع سياسي عربستان (خالصه)
اي از احوال  ها و امارتهاي ديرين عربستان را بازشناختيم؛ اينك بايد به ذكر شمه حكومت

 هاي تاريخي آن روزگاران به روشني گرايد. و اوضاع سياسي قوم عرب بپردازيم تا صحنه
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اي كه همساية بيگانگان بودند، اوضاع سياسي آنها از نابساماني فراواني رنج  سه منطقه
در اين مناطق، مردم به عدة معدودي اربابان و برد.  قوط بسر ميبرد و در سراشيبي س مي

عده زيادي بردگان تقسيم شده بودند، كه گروه اول همواره حاكم بودند، و گروه دوم 
پيوسته محكوم. اربابان (سادات) به خصوص بعضي از آنان كه عرب نژاد نبودند، از همة 

و به عبادت ها و دردسرها دچار!  مة گرفتاريمزايا برخوردار بودند، و بردگان (عبيد) به ه
ها درو و  تر، رعايا به مثابه كشتزارهايي بودند كه محصوالت آنها به نفع حكومت روشن

ها و تمايالت و  ها و شهوتراني ها، آنان را درجهت كاميابي شد؛ و حكومت برداشت مي
نيز، با افت و مردم كردند.  ها، و تعدي و تجاوزهاي خويش استخدام مي زورگويي

ها از هر سوي بر سر آنان  كشي ها و حق خيزهاي كوركورانة خود سرگرم بودند، و ستم
ها  قانوني ها و بي ريخت، و حتي توان گاليه و شكايت نيز نداشتند؛ و پيوسته، ستم فرو مي

كردند؛ زيرا، حكومت كامالً استبدادي  هاي گوناگون و رنگارنگ را تحمل مي و شكنجه
 آمد. حقوق فردي و اجتماعي مردم اصالً به حساب نميبود، و 

ها و  سامان بودند، و تندباد هوس قبائل همساية اين مناطق، به گونة ديگري، بي
آمدند؛  كشانيد؛ گاه، در زمرة اهل عراق درمي ها آنان را به اين سوي و آن سوي مي غرض

 آمدند! و گاه، در عداد اهل شام به حساب مي
رب نيز، اوضاع و احوال قبائل از هم پاشيده بود و زمام امورشان را الع درون جزيره

هاي قبيلگي و اختالفات نژادي و ديني در دست داشت؛ تا جايي كه سخنگوي  درگيري
 آنان چنين سرود:

 غويت، وان ترشد غزيه ارشد  وما انا اال من غزيه؛ ان غوت
روم؛ و اگر  ن نيز به بيراهه مي؛ اگر به بيراهه رود، منيستمباري، من چيزي جز جنگ «

 .»به راه راست برود، من نيز سر به راه خواهم بود!
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اهل جزيره پادشاهي نداشتند، كه پشتيبان استقالل آنان باشد، يا ملجأ و مرجعي باشد 
گاهي مورد اعتماد  ها تكيه ها و گرفتاري كه بتوانند به او مراجعه كنند، و در هنگامة سختي

 باشد. براي ايشان بوده
نگريستند، و حاكمان حجاز  حكومت حجاز را قوم عرب با ديدة ستايش و احترام مي

دانستند، و آن حكومت، در حقيقت،  را پيشوايان و صاحب منصبان مركز ديني مكّه مي
اي از زمامداري دنيايي و حكومتي و پيشوايي و رهبري ديني بود كه در ميان قوم  آميخته

كرد؛ بر حرم و متعلّقات آن به عنوان تشكيالتي كه  حكومت مي عرب، به نام رهبري ديني
كند،  دهد، و احكام شريعت ابراهيم را اجرا مي اهللا الحرام را سامان مي امور زائران بيت

حاكميت داشت؛ و چنانكه پيش از اين گفتيم، ادارات و تشكيالتي بسيار همانند 
، حكومتي ضعيف بود كه تاب و توان اما، با اين همهتشكيالت پارلماني امروزي داشت. 

تحمل فشارهاي زياد را نداشت؛ چنانكه در ماجراي يورش احباش، اين ضعف آشكار 
 گرديد.



 

 

 :فصل سوم
 هاي قوم عرباديان و آيين 

 تمهيد
پايبند بودند، و از آن زمان كه دودمان  -عليه السالم- بيشتر قوم عرب به دين ابراهيم

العرب پراكنده شدند، و در اطراف و  يافتند، و در سراسر جزيره ابراهيم در مكه نشو و نما
پرستيدند و به شعائر دين حنيف  اكناف عربستان رحل اقامت افكندند، خداي يكتا را مي

هاي ديرين بر آنان گذشت، و اندك اندك، نسوا حظا ما  دورانابراهيمي ملتزم بودند. 
ها پايبند و از آثار و بركات آنها برخوردار هاي پيشين را كه به آن ذكروا به؛ دين و آيين

الوصف، اصل توحيد و تعدادي از شعائر دين  معبودند، كنار گذاشتند و فراموش كردند. 
حنيف ابراهيمي، همچنان در ميان آنان متداول باقي مانده بود، تا آنكه نوبت به حكومت 

ي از بينوايان و كارسازي عمروبن لحي، رئيس قبيلة خزاعه رسيد. وي از آغاز، به دستگير
داشتند، و  نظير پيدا كرده بود؛ از اين رو، مردم او را دوست مي امور بيچارگان شهرتي كم

 پنداشتند. دند، و او را از دانشمندان عظام و اولياي گرام ميسر بر خط فرمان او سپرده بو

 هابت ها و بتكده 
و در آنجا  به شام سفر كرد شناسي، عمرو بن لحي، در اوج شهرت به دينداري و دين

در نظرش حق پرستند.  اند، و آنها را مي هايي براي خود ساخته مشاهده كرد كه مردم بت
جلوه كرد، و مورد پسندش قرار گرفت؛ زيرا، در آن روزگار، سرزمين شام، مركز رسالت 

ون بت هبل را با خود به حجاز آورد، و آنرا درگرديد.  و موطن كتب آسماني محسوب مي
به شرك باهللا فراخواند؛ مردم نيز دعوت او را  -رسماً -خانة كعبه قرار داد، و اهل مكّه را

اجابت كردند. طولي نكشيد كه تمامي اهل حجاز نيز از مكيان تبعيت كردند؛ زيرا، متوليان 
 اهللا و اهل حرم امن الهي بودند. بيت
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راستش شكسته بود.  هبل، از عقيق سرخ به صورت انسان ساخته شده بود، و دست
قريش هبل را در همين وضعيت دريافتند، و براي او دستي از طال ساختند، و به اين 

 ترين بت در نزد مشركان گرديد ترتيب، هبل نخستين و بزرگترين و مقدس
47F

1. 
هذيل و خزاعه بود، و  هاي قوم عرب، منات بود كه از آنِ ترين بت يكي ديگر از كهن
مشلل دامنة كوهي بود ة درياي سرخ به موازات قديد قرار داشت. در مشلل واقع در كران

48Fشدند كه از آنجا به سوي قديد سرازير مي

پس از آن، الت را مردم طائف به خدايي . 2
بود. كه جايگاه آن مكاني است كه بعدها منارة سمت چپ  ثقيفگرفتند، و اين بت از آن 

49Fمسجد طائف در آنجا برافراشته شده است

پس، عزي را در وادي نخله شاميه، از آن . 3
باالتر از ذات عرق، مستقر گردانيدند؛ اين بت از آن قريش و بني كنانه و چندين قبيله 

 ديگر بود
50F

4. 
هاي قوم عرب بودند؛ از آن پس، دامنة شرك در  اين سه بت نخستين و بزرگترين بت

 واني ظهور كردند.هاي فرا ميان قوم عرب گسترش يافت، و در هر ناحيه از عربستان بت
گويند: عمروبن لحي همزادي از جنيان داشت. همزاد جني وي براي او بازگفت كه 

عمرو اند.  هاي بزرگ قوم نوح، ود و سواع و يعوث و يعوق و نسر، در جده مدفون بت
نيز به جده رفت و مقبرة آن بتان را برشكافت، و آنها را به شام آورد. و چون موسم حج 

بتها را ميان قبائل عرب توزيع كرد، و آنان بتهاي مذكور را به منازل و فرا رسيد، آن 
 اقامتگاههاي خودشان بردند.

                                           
 .28كتاب االصنام، ابن كلبي، ص  -1

 .613، ص 8، ج 499، ص 3لباري، ج ا ؛ فتح4861، 4495، 1790، 1643صحيح البخاري، ح  -2

 .16كتاب االصنام، ابن كلبي، ص  -3

 .99ص، 17؛ تفسير القرطبي، ج 612، ص 8الباري، ج  ؛ فتح19، 18همان، ص  -4
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ود، از آن قبيلة كلب گرديد و در جرش واقع در دومه الجندل، در سرزمين شام به 
سمت عراق، استقرار يافت؛ سواع، از آن قبيلة هذيل بن مدركه گرديد، و در مكاني به نام 

سرزمين حجاز، سمت ساحل، در نزديكي مكّه مستقر گرديد؛ يغوث، از آن رهاط، در 
مراد گرديد، و در جرف، سرزمين قوم سبا قرار داشت؛ يعوق، از آن  غطيف از بني قبيلة بين

خيوان نام قبيلة همدان گرديد، كه قرية خيوان را، در سرزمين يمن مقر آن قرار دادند. 
الكالع گرديد،  نسر نيز، از آن حمير و متعلق به آل ذي اي از قبيلة همدان نيز هست؛ شاخه

 ين شدو در سرزمين حمير جايگز
51F

1. 
ها را  هايي ساختند، و اين بتكده ها، بتكده ها و بت از آن پس، مردم براي اين طاغوت

گماشتند؛ و همچون كعبه كه  داران و حاجبان بر آنها مي داشتند؛ پرده همانند كعبة بزرگ مي
رسيد؛ البته، برتري  ها نيز هدايايي مي رسيد، براي اين بتكده ي آن هدايايي ميپيوسته برا

 ها اذعان داشتند كعبه را بر همه اين بتكده
52F

2. 
هايي را براي خودشان به خدايي  ديگر قبائل عرب نيز به همين راه رفتند. بت
ها،  ين بتخانهاز جمله اها ساختند.  برگرفتند، و براي آنان، همانند بتهاي بزرگ بتخانه

ذوالخلصه بود، از آن دوس و خثعم و بجيله در محل سكونتشان در سرزمين يمن؛ بتباله، 
فيمابين مكه و يمن؛ بتخانة فلس، از آن بني طيي و وابستگانشان، بين دو كوه سلمي و 

اي بود از آن اهل يمن و حمير؛ رضاء  ، در سرزمين طائيان، همچنين رئام (ريام)، بتخانهأاج
» منات بني تميم«بن كعب بن سعدبن زيد، كه آن را  خانة ديگري بود از آن بني ربيعهبت

                                           
مق، محمدبن حبيب، ص ؛ المن669، ص 8، ج 549، ص 6الباري، ج  ؛ فتح4920صحيح البخاري، ح  -1

 .58-56، 11-9؛ كتاب االصنام، ص 327-328

 .83، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2
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هاي مشهور عربستان، ذوالكعبات بود از آن  همچنين، از جمله بتكدهناميدند.  نيز مي
 و اياد در سنداد -پسران وائل -هاي بكر و تغلب دودمان

53F

1. 
هايي بكر و مالك و  دودمانند. ناميد دوس، همچنين بتي داشتند كه آنرا ذوالكفين مي
اي از بن عذر بتي داشتند كه به آن  ملكان، پسران كنانه، بتي داشتند به نام سعد؛ طايفه

54Fشمس

 گفتند، و بني خوالن نيز بتي داشتند كه عميانس نام داشت مي 2
55F

3. 
و  ها سرتاسر عربستان را فرا گرفته بود، و ابتدا هر قبيله، ها و بتكده به اين ترتيب، بت

مسجدالحرام را نيز بعدها هر خانداني از خاندانهاي يك قبيله يك بت اختصاصي داشت. 
از بتهاي فراواني آكنده ساخته بودند، چنانكه وقتي رسول خدا مكه را فتح كرد، در اطراف 

زدند،  خانة كعبه سيصد و شصت بت چيده شده بود. آن حضرت با چوبدستي به آنها مي
سپس دستور دادند آنها را از مسجدالحرام بيرون بردند، مين افتادند. تا همه آن بتها روي ز

از جمله بتي بود به ها و تصويرهايي وجود داشت.  و آتش زدند. در داخل كعبه نيز بت
عليهماالصاله و  -شكل حضرت ابراهيم، همچنين بت ديگري بود به شكل اسماعيل

سجدالحرام بيرون برده شدند، و اين ها از م كه ازالم در دست داشتند. اين بت -السالم
 تصويرها نيز در روز فتح مكه محو شدند.

56F

4 
دادند، تا آنجا كه ابورجاء عطاردي(رض)  مردم به اين بيراهه روي همچنان ادامه مي

كرديم؛ همينكه قطعه سنگي از آن  شد كه قطعه سنگي را مدتها پرستش مي گويد: بسيار مي
هر وقت نيز كه قطعه سنگي گرفتيم.  تيم و اين يك را برميانداخ يافتيم، آنرا مي بهتر مي

                                           
 ؛ تفسير ابن كثير، سورة نوح.89، 78، ص 1همان، ج  -1

 .255، ص 1تاريخ اليعقوبي، ج  -2

 .80، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -3

 .4720، 4288، 4287، 3352، 3351، 2478، 1610صحيح البخاري، ح  -4
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دوشيديم، و  د را روي آن ميآورديم و شير گوسفن يافتيم، مشتي خاك فراهم مي نمي
 پرداختيم. گرداگرد آن به طواف مي

57F

1 
پرستي دو شاخص مهم دين و آيين مردم دوران  خالصة مطلب اينكه شرك و بت

 اند متدين به دين حضرت ابراهيم(ع) هستند. پنداشته جاهليت بوده است كه مي

 رديابي شرك در عهد جاهليت
پرستي از آنجا در ميان قوم عرب شكل گرفت كه ديدند فرشتگان و انبيا  آيين شرك و بت

و رسل و بندگان صالح خدا و اوليا و اتقيا و نيكوكاران، از همه آفريدگان خدا به او 
ي باالتر و واالتر دارند، و برخي كرامات و خوارق ترند، و نزد او رتبه و منزلت نزديك

اي از  گردد؛ چنان پنداشتند كه خداي يكتا به آنان بهره عادات به دست آنان جاري مي
توانند كارهايي را كه اختصاص به  قدرت خداوندي را داده است كه در پرتو آن مي

توانند انجام  ه ميخداوند سبحان دارد انجام بدهند، به خاطر همين كارهاي خدايي ك
بدهند، و نيز به خاطر جاه و مقامي كه نزد خداوند متعال دارند، استحقاق آن رادارند كه 

احدي و عموم بندگانش باشند؛ بنابراين،  -سبحانه و تعالي -هايي فيمابين خداوند واسطه
ان را سزاوار نيست كه حاجتش را بر خداي يكتا عرضه كند، مگر به واسطه آنان؛ زيرا آن

كنند، و به خاطر جاه و مقامي كه دارند، خداوند شفاعت آنان را  نزد خداوند شفاعت مي
همچنين، سزاوار نيست به پرستش خداي يكتا بپردازند، مگر با وساطت آنان؛ كند.  نمي رد

اي كه نزد خداي يكتا دارند، بندگان خدا را به او  زيرا آن شفيعان به موجب منزلت و رتبه
 دانند.گر نزديك مي

وقتي اين گمان در اذهان ايشان جاي گرفت، و اين اعتقاد در قلوبشان رسوخ يافت، 
سبحانه و  -هايي ميان خودشان و خداي يكتا ها و واسطه يعني وسيله» اولياء«آنان را 

گردانيدن رسيد، درصدد نزديك  قرار دادند، و به هر ترتيب كه به ذهنشان مي -تعالي

                                           
 .4376همان، ح  -1
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هايي  ها و تمثال د؛ از جمله براي بيشتر آن اولياء الهي چهرهخودشان به آنان برآمدن
هاي اصلي آنان مطابقت  ها حقيقي بود، و با چهره ها و تمثال گاه آن چهرهتراشيدند. 

آنان در  ها و تمثالها خيالي بود، و با تخيالت و تصويرهاي ذهني  داشت؛ گاه نيز چهره
عنواني بود كه با همين » صنَم«جمع  »اَصنام«اذهان پرستندگانشان مطابقت داشت، 

 كرد. ها تحقق پيدا مي سازي ها و مجسمه نگاري چهره
كردند؛ اما  سازي نمي يا مجسمهنگاري  بعضي اوقات، براي اولياي الهي چهره

هايشان و مقر زندگي آنان، يا جاهايي را كه فرود آمده بودند و  هاي آنان و ضريح آرامگاه
هاي خود را  كردند، و نذورات و قرباني ه اماكن مقدس تبديل مياستراحت كرده بودند، ب

» اَوثان. «پرداختند به عبادت و طاعت ميكردند، و در برابر آن اماكن  اماكن تقديم ميبه آن 
ها و مواضع و اماكن مقدس داده  ها و جايگاه عنواني بود كه به اين ضريح» وثن«جمع 

 شد. مي

 پرستان مراسم و مناسك بت
رستان عرب براي پرستش اصنام و اوثان خويش آداب و رسوم و اعمالي داشتند كه پ بت

بيشتر آنها را عمروبن لحي بدعت نهاده بود، و مردم معتقد بودند كه مراسم و مناسك 
- هاي حسنه هستند و تغيير و تحريف آيين ابراهيم پيشنهادي عمروبن لحي همه بدعت

هايي است كه براي پرستش  رد ذيل از جمله آيينمواآيند.  به حساب نمي -عليه السالم

 اصنام و اوثان خويش داشتند:

شدند، و نام آنها را فرياد  كردند و به آنها پناهنده مي در جوار آنها اعتكاف مي )1
طلبيدند، و براي رفع نيازهايشان در برابر  ها از آنها فريادرسي مي زدند، و در گرفتاري مي

كنند، و  معتقد بودند كه آنها نزد خدا شفاعتشان را مي كردند، و آنها نيايش مي
 سازند. هايشان را برآورده مي  خواسته
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كردند، و  گزاردند، و اطراف آنها طواف مي بسوي آن اماكن و نزد آن بتان حج مي )2
 افتادند. كردند و به خاك مي در برابرشان كُرنش مي

ها گاه به اين صورت  قربانيكردند.  مي ها را براي خوشامد آنها تقديم انواع قرباني )3
شدند، و گاه به اين  انصاب) قرباني مي -بود كه  در آستانة آن اصنام و اوثان (نُصب

اين دو نوع را كردند.  صورت بود كه در هر مكان ديگري به نام آن صنم يا وثن قرباني مي
 خداوند متعال در قرآن كريم ياد كرده است:

﴿         ﴾  :۳[املائده[. 

﴿                ﴾  :۱۲۱[األنعام.[ 

ها، يا به نام آنها  (به موجب اين آيات خوردن گوشت حيواناتي كه در آستانة بت 
 قرباني شده باشند، حرام شده است).

جستند، اين بود كه  ان تقرّب مياز جمله اعمالي كه به واسطة آن به اصنام و اوث )4
افتاد، به بتان  هاي خود را به هر ميزاني كه به دلشان مي يها و آشاميدن بخشي از خوراكي

دادند؛ همچنين، بخشي از محصوالت كشاورزي و دامپروري خودشان را به  اختصاص مي
ز سهمي ني -» اهللا« -تر از همه آنكه براي خداي يكتا جالبدادند.  ها اختصاص مي بت

ها  آنوقت، ترتيباتي داشتند كه به موجب آنها سهم خداي يكتا را به بتگرفتند.  درنظر مي
داشتند كه سهم بتان به خدا منتقل  ترتيبي را معمول نميهيچگاه  كردند، اما، منتقل مي

 فرمايد: خداوند متعال ميبشود. 

﴿                            

                              

            ﴾  :۱۳۶[األنعام.[ 
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اند و  ها سهمي قرار داده هاي خودش، كشتزارها و دام و براي خداي يكتا نيز از آفريده«
هاي ماست؛ آن  و اين از آن خداگونه -به گمان خودشان -اند: اين از آن خداست گفته

رسد، اما سهم خداي يكتا به  هايشان به خداي يكتا نمي وقت، سهم خدا گونه
 »كنند! چه بد حكم ميرسد!  هاي ايشان مي خداگونه

جستند، نذر كردن  عمالي كه به واسطة آن به اوثان و اصنام تقرب مييكي ديگر از ا )5
 فرمايد: خداوند متعال ميها بود.  كشتزارها و دامهايشان براي بت

﴿                               

                             

﴾  :۱۳۸[األنعام.[ 

اند، نبايد از آنها برخوردار شوند مگر  و گفتند: اين دامها و اين كشتزارها ممنوع«
مها سواري گرفتنشان حرام است؛ و و اين دا -به گمان خودشان -خواهيم كساني كه ما مي

اينها همه را برند!  كنند و به هنگام ذبح آنها نام خدا را نمي بعضي چارپايان را قرباني مي
 .»زنند به خدا افترا مي

هايي  دام» بحيره«سعيدبن مسيب گويد: ». حامي«و » وصيله«و » سائبه«و » بحيره« )6
د، و دوشيدن آنها براي آحاد مردم ممنوع ش بودند كه شيرشان به بتان اختصاص داده مي

هايشان براي چريدن رها  هايي بودند كه آنها را به خاطر خداگونه دام» سائبه«ود؛ ب
ايي بودند كه نخستين بار  هاي تازه ناقه» وصيله«نهادند؛  كردند، و بر گردة آنها باري نمي مي

چنين زاييدند.  يدند اشتر ماده ميزاي آوردند و دومين بار نيز كه مي اشتر ماده به دنيا مي
زاييد، به خاطر  زاييد، و در فاصله آندو شتر نر نمي را كه دو ماده شتر پياپي مي اي ناقه
اشتران نر بودند كه براي باردار كردن » حامي«كردند؛  هايشان براي چريدن رها مي بت

اشتران ماده [ده شتر شدند، وقتي اشتر نر تعداد معيني از  اشتران ماده به كار گرفته مي
هايشان وامي  آمد، آنرا براي بت ساخت، و از عهدة كار خويش برمي ] را باردار ميهماد
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نهادند، و آنرا  گذاشتند، و از باربري معاف ميكردند، و هيچگاه باري بر گردة او نمي
58Fناميدند مي» حامي«

1. 
قة پياپي زاييده و در اي است كه ده نا شتر ماده» بحيرة بنت سائبه«ابن اسحاق گويد: 

كنند؛ و  گردانند و براي چريدن رها مي اين ناقه را سائبه ميآنها شتر نري نزاييده است. 
چينند؛ و شير آن را جز مهمان  هاي او را نمي شود؛ و پشم كسي بر گردة آن سوار نمي

و افد، شك اي كه بزايد گوشهاي آنها را مي از آن به بعد، هرچند شتر مادهنوشد.  كسي نمي
شود، و  كنند تا بچرند، و ديگر كسي بر گردة انها سوار نمي آنها را همراه مادرشان رها مي

» وصيله«نوشد؛  شود، و شير آنها را جز مهمان، كسي نمي هاي آنها نيز چيده نمي پشم
گوسفندي است كه در پنج شكم پياپي ده ماده بصورت دوقلو بزايد، و در فاصلة آنها 

به حساب » وصيله«و آن را يعني: پياپي مادينه آورد! » قدوصلت«گويند:  د؛ مياي نزاي نرينه
از آن پس، هرچه بزايد، از آن پسران و مردان است نه زنان و دختران، مگر آنكه آورند.  مي

در شكم حيوان مرده باشد، كه در آن صورت پسران و دختران و زنان و مردان مشتركاً 
شتر نري است كه از وي به طور پياپي ده ماده » حامي«د؛ توانند گوشت آن را بخورن مي

يعني: » ههرُي ظَمح«شتر به عمل آمده باشد، و ميان آنها شتر نري نيامده باشد، [گويند:] 
شوند، و  از آن پس، ديگر بر پشت او سوار نميديگر گردة اين حيوان داغ شده است! 

كنند، و فقط براي باردار كردن  و را رها ميچينند، و در ميان اشتران ا هاي او را نمي پشم
در اين ارتباط، خداوند برند.  گيرند، و منفعت ديگري از او نمي اشتران ماده از او كار مي

 كريم نازل فرمود: متعال اين آيات را در قرآن

﴿                           

              ﴾  :خداوند نه بحيره قرار داده است و « ].۱۰۳[املائده

                                           
، ص 8؛ االحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج 123، ص 8الباري، ج  ؛ فتح4623صحيح البخاري، ح  -1

 ؛ توضيح داخل [] از صحيح ابن حبان است.53
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بندند، و بيشتر انان  نه سائبه، و نه وصيله و نه حامي؛ ولي كفرپيشگان بر خداوند دروغ مي
 »يابند. درنمي
 نيز:

﴿                          

                       ﴾  :۱۳۹[األنعام.[ 

ان و مردان ما است، و بر زنان ما هاست، خاص پسر و گفتند: آنچه در شكم اين دام«
 »اند! حرام است؛ اما اگر مرده باشد، مرد و زن در آن شريك

59Fاند  هاي ويژه در دوران جاهليت، مطالب ديگر نيز آورده دربارة اين چهار فقره دام

1. 
يعني  -هايشان ها را از آن طاغوت گفت: اين دام پيش از اين آورديم كه سعيدبن مسيب مي

 دانستند. مي -هايشان بت
 فرمود: مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در صحيحين آمده است كه نبي

60F(رأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي جير قصبه يف النار

النه اول من غري دين ابراهيم،  ٢
61Fفنصب االوثان، و سيب السائبة، و حبر البحرية، و وصل الوصيلة، و محي احلامي)

3. 

                                           
 .329-328؛ نيز، نكـ: المنمق، ابن حبيب، ص 90-89، ص 1سيرةابن هشام، ج  -1

 .132، ص 8، ج 633، ص 6، ج 98، ص 3الباري، ج  ؛ فتح4623، 3521، 1212صحيح البخاري، ح  -2

ن از ابن اسحاق نقل كرده است؛ همچنين اب 643، ص 6الباري، ج  افظ ابن حجر در فتحذيل حديث را ح -3

، قسمتي از اين عبارات در 328و ابن حبيب در كتاب المنمق، ص  8الكلبي در كتاب االصنام، ص 

صحيح بخاري منسوب به پيغمبر اكرم (صلى اهللا عليه وسلم) گرديده است، و قسمت ديگر آن را حافظ 

به صحيح مسلم ارجاع داده است كه در آنجا به روايت از ابوهريره آمده است. نكر: فتح الباري، ابن حجر

 .285، ص 8ج 
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زيرا، وي كشيد!  را ديدم كه شكمبه خود را به آتش مي عمروبن عامربن لحي خزاعي«
پرستي را رواج داد، و سائبه را سائبه  نخستين كسي بود كه دين ابراهيم را تغيير داد، و بت

 .»گردانيد، و بحيره با بحيره گردانيد، وصيله را وصيله گردانيد، و حامي را حامي گردانيد
هايشان قائل  ريفاتي را كه براي بتگفتني است، قوم عرب، اين احترامات و تش

شود و آنان را به او  مي -»اهللا« -شدند، معتقد بودند كه باعث تقرّب آنان به خداي يكتا مي
كنند؛ چنانكه در قرآن  رساند، و اين شفيعان نزد خداي سبحان شفاعت ايشان را مي مي

 آمده است:

﴿               ﴾  :۳[الزمر.[ 

پرستيم مگر براي آنكه واسطه شوند و ما را به خداي يكتا نزديك  ها را نمي ابن بت«
 .»گردانند

﴿                         

  ﴾  :۱۸[يونس.[ 

خداي يكتا چيزهايي را كه نه زياني به آنان توانند رسانيد و  كنند بجز و پرستش مي«
 »اينان شفيعان ما نزد خداي يكتايند! گويند: نه سودي به آنان توانند رسانيد، و مي

 آداب و رسوم قوم عرب
گفتند  چوبة تيري را مي» زلم« رواج داشت.» استقسام به ازالم«در ميان قوم عرب 

 بر سه نوع بودند:» ازالم«اين كه پيكان نداشت. 

(نه) و » ال«(آري) بود؛ دومي » نعم«مجموعة سه تير بود. يكي از آن سه  نوع اول،
ازدواج و  خواستند انجام بدهند، از قبيل سفر و (ميانه). هر كاري را كه مي» غفل«سومي 

م آمد، آن كار را انجا درمي» نعم«، با اين نوع از ازالم استقسام ميكردند. اگر امثال آن
شدند، تا بار ديگر به  ميآمد، براي آن سال از آن كار منصرف  درمي» ال«دادند؛ و اگر  مي
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كردند، تا يكي از  آمد، دو مرتبه استقسام مي درمي» غفل«زيارت بت بزرگ بيايند؛ و اگر 
 دربيايد.» ال«يا » نعم«آن دو تير 

 ها در آنها نوشته شده بود. آبها و كشتزارها و ديه نوع دوم،

» ملصق«(بيگانه)؛ » من غيركم«(خودي)، » منكم«اي بود از سه تير  مجموعه نوع سوم،
كردند، او را نزد هبل  هرگاه دربارة اصل و نسب يكي از افراد قبيله شك مي(وابسته). 

صاحب « -بردند، و يكصد درهم همراه با يك شتر جزور به متصدي آن تيرهاي ازالم مي
شناختند؛ و اگر  آمد، او را يك فرد اصيل (وسيط) مي درمي» كممن«اگر دادند.  مي -»لقداحا
آمد،  درمي» ملصق«شناختند؛ و اگر  پيمان (حليف) مي آمد، او را يك هم درمي» من غيركم«

شدند، و  ماند، اما، نه اصل و نسبي براي او قائل مي همچنان جايگاه او نزد آنان محفوظ مي
62Fدانستند. پيمان خود مي نه او را هم

1 

نيز كه نوعي از قمار بوده است، بسيار شبيه به استقسام بوده » قداح«و » ميسر«

شيوة كردند.  كردند، تقسيم مي بااين ترتيب، گوشت شتري را كه بر سر آن قمار مي است.
كردند، و گوشت آن شتر را  ريدند، و آنرا نحر ميخ اين قمار چنان بود كه شتر را نسيه مي

ها به استقسام  آنگاه، بر سر آن قسمتكردند.  تقسيم مي قسمت 10قسمت يا  28به 
(بازنده). هركس تير » غفل«(برنده) و » رابح«اين تيرها بر دو نوع بودند: پرداختند.  مي

آمد، برنده بود و سهم خودش را از گوشت شتر نحر شده دريافت  به نام او درمي» رابح«
بازنده بود، و از او غرامت بهاي شتر را  آمد، به نام او درمي» غفل«كرد؛ و هركس تير  مي
63Fگرفتند. مي

2 

                                           
 .153-152، ص 1هشام، ج  ؛ سيرة ابن277، ص 8الباري، ج  نكـ: فتح -1

، و در بعضي جزئيات 261، 259، ص 1يعقوبي در تاريخ خود اين مطلب را شرح و بسط داده است: ج  -2

 ايم اختالف دارد. چه در متن آوردهبا آن
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 هاي كاهنان و عرافان و منجمان ايمان داشتند. در عهد جاهليت، مردم به گفته
كرد كه به اسرار  داد، و ادعا مي از حوادث و وقايع مربوط به زمان آينده خبر مي» كاهن«

يان داشتند، و بعضي از آنان بعضي از كاهنان، به گمان خودشان، همزادي از جنداناست؛ 
مدعي بودند كه به وسيلة فهمي كه به او داده شده است، از غيب باخبر است. بعضي از 

شناسند، و از  ها و شواهد و قرائن بازمي آنان نيز، ادعا داشتند كه مسائل را از طريق زمينه
اين يابند.  يالبالي سخنان يا رفتار يا احوال مخاطبشان به فهم مسائل موردنظر دست م

توانند مال دزديده  ناميدند؛ مانند كساني كه مدعي بودند مي مي» عراف«نوع از كاهنان را 
گفتند  به كساني مي» منجم«سند. شده و مكان سرقت و حيوان گمشده و امثال آن را بازشنا

نگريستند، و سير و حركت آنها و زمان طلوع و  كه به ستارگان و كواكب آسمان مي
اسطة آن محاسبات، اوضاع و كردند، تا به و جا شدن آنها را محاسبه مي جابهغروب و 

 احوال آينده و حوادثي را كه بعدها روي خواهد داد، بازشناسند.
 هاي منجمان در حقيقت عبارتست از ايمان به نجوم؛ و در راستاي همين پذيرفتن گفته

ايمان داشتند، و » انواء«به ايمان به نجوم و تأثير ستارگان آسمان در زندگي انسان، 
 از بارش باران برخوردار شديم.» نوء«گفتند: تحت تأثير فالن و فالن  مي

64F

1 

و عبارت بود از اينكه به چيزهاي  نيز در دوران جاهليت بسيار رايج بود،» طيره«
مختلف فال بد بزنند. اصل و بنياد اين پديدة فرهنگي آن بود كه بر سر راه پرنده يا آهويي 

رفت، به دنبال  راندند؛ اگر به سمت راست مي گرفتند، و او را از سر راه خود مي ار ميقر
كردند؛ اما اگر به سمت  رفتند، و آن كار را نيكو تلقي مي كاري كه قصد آن را داشتند مي

زدند.  كردند، و فال بد مي رفت، از انجام كاري كه در پي آن بودند، صرفنظر مي چپ مي
گرفت، به آن فال  رفتند و پرنده يا حيواني سر راه آنان قرار مي راهي ميهمچنين، اگر به 

 زدند. بد مي

                                           
 .71، ح 83، ص 1؛ صحيح مسلم، ج 7503، 4147، 1038، 846نكـ: صحيح البخاري، ص  -1
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در همين ارتباط بوده است رسم آويزان كردن استخوان قوزك پاي خرگوش، و اينكه 
ها و برخي از زنان فال بد  ها و برخي از جانوران و برخي از خانه به برخي روزها و ماه

كه معتقد » هامه«و » عدوي«همچنين، اعتقاد به دانستند.  ن ميزدند و آنها را بدشگو مي
گيردتا زماني كه براي او خونخواهي  رسد، روحش آرام نمي بودند كسي كه به قتل مي

 -يعني جغد–، و روح شخص مقتول به صورت هامه شود و انتقال خون او گرفته شود
يا: آبم دهيد! آبم ام!  : تشنهگويد آيد؛ و مي آيد و در دشت و بيان به پرواز درمي درمي

 شود گيرد و آسوده مي شود، آرام مي بدهيد! وقتي انتقام خون او گرفته مي
65F

1. 

 بقاي دين و آيين ابراهيم (عليه السالم)
بردند؛ اما، در عين  چنانكه ديديم، پيش از ظهور اسالم در جاهليت بسر مي -قوم عرب

) در فرهنگ و جامعة عليه السالم( هيمحال، بقايايي از دين حنيف و آيين حضرت ابرا
اهللا الحرام را  از جمله بيتآنان وجود داشت، و دين ابراهيم را به كلي ترك نكرده بودند. 

گزاردند، عمره بجاي  كردند؛ حج مي داشتند؛ دور آن را طواف مي همچنان بزرگ مي
را در مني نحر  آوردند؛ وقوف به عرفات و وقوف در مزدلفه داشتند؛ و شتران قرباني مي
 :هايي درآميخته بودند جز آنكه اين موارد ياد شده را با بدعت كردند؛ مي

گفتند: ما فرزندان ابراهيم واهل حرم هستيم، و متوليان خانة خداو  قريش مي )1
ان مكه؛ از ميان قوم عرب هيچكس اين چنين حق و منزلتي ندارد كه ما داريم، و ساكن

گفتند: ما را سزاوار نيست كه از  و براساس آن، ميدند. نامي مي» حمس«خودشان را 
از اين رو،در (خارج از حرم) پاي بگذاريم! » حل«بيرون برويم و به منطقه » حرم«محدودة 

شدند؛ بلكه  عرفات وقوف نداشتند، و همانند مردم از عرفات به مشعرالحرام سرازير نمي
يوستند؛ چنانكه خداوند متعال خطاب پ به طور اختصاصي از مزدلفه به ديگر حاجيان مي

 به آنان اين فرمان را فرستاده است:
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﴿       ﴾  :۱۹۹[البقره.[ 

 »شوند! آنگاه سرازير شويد از همان جايي كه مردم سرازير مي«
شير  را سزاوار نيست كه سرشير درست كنند، يا از» حمس«گفتند:  و نيز قريش مي )2

اي بشوند كه از موي  اند؛ همچنين، نبايد داخل خيمه روغن بگيرند، در حالي كه محرم
اند؛ و اگر  در حالي كه محرم چارپايان درست شده است؛ و نيز نبايد زير سايبان بروند

هايي سرپناه بگيرند كه از چرم ساخته شده  بخواهند زير سايباني بروند، بايد در خيمه
 باشد.

66F

1 

هايي  سزاوار نيست از خوراكي -يعني غير اهل حرم -»اهل حل«گفتند:  ان ميهم آن )3
گزارند يا  اند، در حرم بخورند، هرگاه حج مي كه از منطقه حل به محدودة حرم آورده

67Fورند.آ عمره به جاي مي

2 

كردند كه وقتي  اهل حل (ديگر مردم) را امر مي -به عنوان اهل حرم -قريشيان )4
؛ و در »حمس«د، براي نخستين بار، كعبه را طواف نكنند مگر در جامة شون د حرم ميوار

اش را  گرفتند؛ مرد جامه نظر و مراقبت مي اجراي اين امر، افراد قبيله قريش مردم را تحت
داد تا طواف كند و جامه را  اش را به زن مي داد تا با آن طواف كند، و زن جامه به مرد مي
رسيد، مردان برهنه  اي نمي گزاران دستشان به جامه حج حال، اگر بعضي ازبرگرداند. 
كردند و تنها يك نيم تنة  هايشان را از تن بيرون مي كردند، و زنان نيز همة جامه طواف مي
 سرودند: كردند، و در حين طواف چنين مي پوشيدند، و با آن طواف مي توري مي

 و ما بدا منه فال احله  اليوم يبدو بعضه او كله
وز قسمتي از آن يا تمامي آن هويدا ميگردد، و هر اندازه از آن كه هويدا شود، من امر«

 »كنم! بر كسي حالل نمي
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 خداوند سبحان در اين ارتباط، در قرآن كريم چنين فرمان داد:

﴿            ﴾  :۳۱[األعراف.[ 

 »هاي خود را با خود داشته باشيد. ايشبه هنگام رفتن به مسجد آر«
اي  داد، و با جامه بر پاية اين بدعت، هرگاه مرد يا زني تن به اجراي حكم مزبور نمي

بايست آن جامه را از تن  كرد، پس از طواف مي كه از منطقه حل بر تن داشت طواف مي
 كند بايست از آن جامه استفاده بدر كند، و نه خود او و نه هيچكس ديگر نمي

68F

1. 

شدند، بلكه از پشت  هايشان وارد نمي قريشيان در حال احرام، از در ورودي خانه )5
زدند و از آن سوراخي كه در پشت خانه تعبيه كرده بودند وارد و  هايشان نقب مي  خانه

قرآن از اين عمل آنان كردند.  شدند، و اين جفاي مسلم را عملي نيكو تلقي مي خارج مي
 ال اهللا تعالي:را نهي فرمد. ق

﴿                            

           ﴾  :۱۸۹[البقره.[ 

ها درآييد؛ بلكه نيكي اين است كه  ه خانههايتان ب نيكي به آن نيست كه از پشت خانه«
ها درآييد؛ و با خدا باشيد تا آنكه  هايتان به خانه همگان تقوا پيشه كنند؛ و از در خانه

 .»رستگار شويد

 اديان و مذاهب ديگر
پرستي و اعتقاد به خرافات و اوهام، دين و آيين اكثريت مردم  هاي شرك و بت آيين

يهوديان و مسيحيان و مجوسيان و صابيان نيز راههايي براي در عين حال، عربستان بود. 
 ورود به مناطق مختلف عربستان پيدا كرده بودند.
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 * يهوديان دست كم طي دو دوره به جزيره العرب هجرت كردند:
يهوديان درگير و دار فتوحات بابليان و آشوريان در فلسطين براي نخستين  دورة اول:

ت كردند. اين هجرت ناشي از فشار فراواني بود كه بر بار به سرزمين عربستان هجر
يهوديان وارد كرده بودند، و شهر و ديارشان را ويران، و معبدشان را به دست پادشاه 

پيش از ميالد،نابود گردانيده بودند، و بسياري از آنان را به اسارت  587بختنصر، به سال 
سرزمين فلسطين را ترك گفتند و به  به بابل برده بودند. و از اين رو، گروهي از آنان

69Fحجاز روي آوردند و در مناطق شمالي آن اقامت گزيدند

1. 

دومين دورة هجرت يهوديان به عربستان، از اشغال فلسطين توسط روميان  دورة دوم:
بر اثر فشار سهمگين روميان بر شود.  ميالدي آغاز مي 70به فرماندهي تيتوس، به سال 

ونابود شدن معبدشان، چندين قبيله از قبائل يهود به حجاز يهوديان و ويران شدن 
ها و  ها و قلعه كوچيدند، و در يثرب و خيبر و تيماء استقرار يافتند، و در آن مناطق، قريه

اي از اعراب از طريق اين  به اين ترتيب، آيين يهود در ميان عدهبرج و باروها ساختند. 
ي پيش از اسالم و همچنين رويدادهاي صدر مهاجران انتشار يافت، و در حوادث سياس

هاي مشهور يهود عبارت  زماني كه اسالم ظهور كرد، قبيلهاسالم، تأثيري بسزا داشت. 
سمهودي آورده بودند از: خيبريان؛ بني النضير؛ بني المصطلق؛ بني قريظه؛ بني قينقاع. 

 ه استقبيله بود 20است كه تعداد قبائل يهودي مهاجر در يثرب متجاور از 
70F

2. 
آيين يهوديت در يمن، از سوي تبان اسعد ابوكرب نفوذ كرد. وي به عنوان رزمنده به 
يثرب رفت، و در آنجا به آيين يهود گردن نهاد، و دو تن از احبار بني قريظه را به يمن 
آورد. به اين ترتيب، يهوديت دريمن رو به گسترش و رواج نهاد. وقتي پس از وي 

مت رسيد، بر مسيحيان نجران هجوم برد، و آنان را فراخواند تا به يوسف ذونواس به حكو
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آيين يهوديت گردن نهند. مسحيان نجران از پذيرفتن آيين يهود ابا كردند وذونواس 
هاي آتش براي آنان فراهم كرد، و آنان را به آتش كشيد، و با مرد و زن و كودكان  خندق

گويند: تعداد كشتگان بيست هزار تا چهل  خردسال و پيران سالخورده يكسان رفتار كرد.
 هزار بوده است

71F

 ميالدي اتفاق افتاده است 523. اين ماجرا در ماه اكتبر سال 1
72F

2. 
خداوند متعال داستان اصحاب االخدود را در قرآن كريم در سوره بروج آورده است؛ 

 فرمايد: آنجا كه مي

﴿                            

          ﴾  :۷ - ۴[الربوج.[ 

هاي آتش  آنگاه كه بر سر آن خندقدار.  بر باد اصحاب اخدود. آتش سهمگين و مايه«
 »بودند.كنند، گواهان  و خود بر آنچه با اهل ايمان مينشسته بودند. 

* مسيحيان، از طريق اشغال حبشيان و فعاليت بعضي مبلغان مسيحي آيين خـود  

 نشين رواج دادند. را در بالد عرب
ميالدي بود؛ هرچند اين اشغال آنچنان  340آغاز اشغال يمن توسط حبشيان سال 

ميالدي حبشيان از يمن بيرون رانده  378تا  370استمرار نيافت و در فاصله سالهاي 
73Fند؛شد

اما زمينه را براي نشر و گسترش آيين مسيحيت فراهم ساخت و مردم يمن در  3
راستاي گرايش به مسيحيت سخت تشويق شدند. به خصوص، در اثناي ساليان اشغال 

الدعوه و صاحب كرامات، به نام فيميون، به نجران آمد،  يمن مردي زاهد پيشه و مستجاب

                                           
در كتب  وج؛ تفسير سوره بر35، 31، 27، 22-20، ص 1هشام، ج  براي تفصيل مطلب، نكـ: سيرةابن -1

 تفسير.

 .159-158اليمن عبرالتاريخ، ص  -2

 .432، 122بل االسالم، ص ؛ تاريخ العرب ق159-158اليمن عبرالتاريخ، ص  -3



   

 93  –ليه وسلمصلي اهللا ع–گاه و محيط نشو و نماي حضرت محمد خاست
 

مردم نيز دعوت او را اجابت كردند و آيين  و مردم را به آيين نصرانيت فراخواند.
هاي فراواني از راستگويي او وحقانيت دين او مشاهده  مسيحيت را پذيرفتند؛ زيرا نشانه

74Fكرده بودند.

1 
ميالدي حبشيان يمن را اشغال كردند، و در واقع، اين اشغال  525بار ديگر كه در سال 

هاي آتش بود، و ابرهه االشرم به  دقبازتاب كارهاي ذونواس و سوزانيدن مسيحيان در خن
آيين گسترش  تر به نشر و حكومت يمن دست يافت؛ با نشاط بيشتر و با وسعت افزون

اي بنا كرد، و خواست زائران  مسيحيت پرداخت، و تا آنجا پيش رفت كه در يمن كعبه
انة خدا ن بسوي كعبة يمن وادار سازد، و خداهللا بازدارد و به حج گزار عرب را از حج بيت

را كه در مكه است ويران گرداند، كه البته خداوند متعال او را به كيفر دنيا و آخرتش 
 رسانيد.

آل غسان و قبائل تغلب و طيي و بعضي قبائل ديگر، بر اثر همجواري با روميان به 
 آيين مسيحيت درآمدند؛ حتي بعضي پادشاهان حيره نيز بر آيين مسيحيت گردن نهادند.

 نيز درميان ساكنان عرب مناطق همجوار ايران نفوذ داشتند،* مجوسيان 
احساء و هجر و مناطق مجاور آن در  -و آيين مجوس در عراق عرب و بحرين

اي از رجال يمن نيز در اثناي اشغال يمن از  فارس طرفداراني داشت. عده سواحل خليج
 سوي ايرانيان، به آيين مجوس گرويدند.

 ذهبشان پرستش ستارگان است،* صابيان، شاخص دين و م
در ارتباط با نزول باران، و تأثير ستارگان در زندگاني انسان، و » انواء«و اعتقاد به 

شناسي  هاي باستان اعتقاد به اينكه ستارگان تدبير جهان آفرينش را به دست دارند. كاوش
قوم  -ها در سرزمين عراق و جاهاي ديگر داللت دارند بر اينكه كلدانيان و حفاري
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بسياري از مردم شام ومردم يمن نيز اند.  بر اين آيين بوده -عليه السالم- حضرت ابراهيم
بعدها، با پيدايش و گسترش اديان اند.  هاي دور به آيين صابيان پايبند بوده در گذشته

جديدتر يهوديت ومسيحيت، صابيان پايه و مايه خود را از دست دادند و رونقشان 
جوار  مچنان آثار و بقايايي از پيروان اين آيين، آميخته با مجوسيان يا همفروكش كرد؛اما، ه

75Fفارس وجود دارد مجوسيان، در عراق عرب و در سواحل خليج

1. 

نيز در ميان عرب آثاري وجود داشت، و زنديقاني در ميان آنان پديد » زندقه«از 
ه در ميان قبيله قريش نيز آمدند، و راه نفوذ زندقه در ميان عرب از طريق حيره بود؛ چنانك

تأثير ارتباط با  زنديقاني بودند كه از طريق بازرگاني با ايرانيان برخورد پيدا كردند و تحت
 آنان به زندقه روي آورند.

 اوضاع ديني عربستان (خالصه)
ها و ادياني كه بازشناختيم، هر يك در ميان قوم عرب  زماني كه اسالم ظهور كرد، آيين

هاي ديني دچار اختالف و در آستانة  داشت، از سوي ديگر، اين گرايش جايگاه خود را
 نابودي بودند.

مشركان كه مدعي بودند بر آيين ابراهيم هستند، از اوامر و نواهي شريعت ابراهيم 
بدور بودند و فضائل اخالقي شريعت ابراهيم در ميان آنان رنگ باخته بود، و مردم سخت 

ثر مرور زمان، همان آداب و رسومي كه مبتني بر خرافات ديني گناهكار شده بودند، و بر ا
زندگاني  پرستان از پيش رواج داشت، به سراغ آنان آمده بود، و در بود و در ميان بت

 اجتماعي و سياسي و ديني قوم عرب تأثير بسزايي برجاي نهاده بود. 
هود خداياني شده يهوديت، تبديل به آييني شده بود سراسر رياو تحكم، و پيشوايان ي

كردند، و حتي  بودند در كنار خداي يكتا كه به زور در ميان مردم داوري و حكومت مي
كردند، و تمام هم و غم  مردم را محاكمه ميدر برابر سخنان زير لبي و خطورات ذهني 
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خودشان را به جمع مال و منال و حفظ جاه و رياست مصروف كرده بودند، هرچند به 
ن و نشر و گسترش الحاد و كفر واهانت به تعاليم الهي تمام شود، كه قيمت تباهي دي

خداوند متعال همگان را به حفظ و رعايت آنها توصيه فرموده و به تقديس آنها واداشته 
 است.

مسيحيت نيز به صورت يك وثنيت دشوار و غيرقابل فهم درآمده بود كه ميان خدا و 
آيين، از تأثير حقيقي در قلوب مسيحيان  انسان به طرز شگفتي خلط كرده بود. اين

برخوردار نبود؛ زيرا، تعاليم آن از روند زندگاني قوم عرب كه به آن عادت كرده بودند و 
 توانستند از آن فاصله بگيرند، دور بود. نمي

ديگر اديان قوم عرب نيز، وضع پيروان آنها همانند اوضاع و احوال مشركان بود. 
كان شبيه و عقايدشان بسيار به مشركان نزديك بود، و آداب و افكارشان بسيار به مشر

 رسوم ايشان با آداب و رسوم مشركان تقريباً يكسان بود.



 

 

 :فصل چهارم
 سيماي جوامع عربي

العرب را باز شناختيم، شايسته  اينك، پس از آنكه اوضاع سياسي و اوضاع ديني جزيره
قتصادي و اخالقي عربي در عهد جاهليت است نگاهي نيز به اوضاع و احوال اجتماعي و ا

 پردازيم. بيافكنيم، در اين فصل در نهايت ايجاز، به بررسي اين مطالب مي

 اوضاع اجتماعي
شد كه اوضاع و احوال آنها سخت با  در جوامع عربي، محيطهاي گوناگوني مشاهده مي

پيشرفته و در ميان اشراف، روابط مردان با همسرانشان بسيار يكديگر متفاوت بود. 
مترقيانه بود. زنان از آزادي اراده و نفوذ كلمه سهم بسزايي داشتند؛ بسيار مورد احترام 
بودند؛ و از هرجهت امنيت و مصونيت داشتند، و درجهت حمايت از آنان شمشيرها 

خواستند به واسطة فضائل و  مردان هرگاه ميشد.  شد، و خونها ريخته مي كشيده مي
عرب مورد ستايش قرار گيرند، و همگان از سخاوت و شجاعتشان  مناقبي در ميان قوم

در آوردند.  سخن بگويند، در بيشتر اوقات، تنها از رابطة خودشان با زنان سخن به ميان مي
توانست همة قبائل را گرد  خواست مي ميان اشراف عربستان، اين زن بود كه اگر مي

توانست  كند،و نيز اگر مي خواست مي يكديگر جمع كند و ميان آنان صلح و صفا برقرار
با اين همه، البته مردان رئيس ور گرداند.  هدر ميان آنان آتش جنگ و كارزار را شعل

بالمنازع خانواده بودند، و حرف حرف ايشان بود. ارتباط مرد با همسرش از طريق عقد و 
ف اولياي او نظر و با اشرا بايست تحت شد، و حتماً ازدواج زن مي ازدواج برقرار مي

 صورت بگيرد، و هرگز چنين حقي را نداشت كه در برابر آنان خودرأيي كند.
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همزمان با جريان اين اوضاع واحوال در ميان اشراف، در محيطهاي ديگر اجتماعي، 
حد و مرز  انواع آميزش ميان مردان و زنان برقرار بود، تا آنجا كه براي آن روابط بي

بخاري توان سراغ كرد.  بارگي و فساد نمي و فحشا و زن بندوباري جنسي، نامي جز بي
 اند: چنين روايت كرده -رضي اهللا عنه- وديگران از عايشه 

ازدواج در عهد جاهليت به چهار شيوه صورت گرفت: شيوة اول همان اردواجي بود 
رود و دختر تحت  كه امروزه در ميان مردم معمول است. مرد به سراغ مردي ديگر مي

پردازد و با او ازدواج  كند و مهريه مي ي او يا دختر خود او را خواستگاري ميسرپرست
گفت:  ميشد.  شيوة ديگر اين بود كه مردبه همسرش همينكه از حيض پاك ميكند.  مي

بفرست فالن مرد بيايد و خودت را در اختيار او بگذار! و شوهر آن زن از همسرش كناره 
زد تا معلوم بشود كه آيا از آن مردي كه خودش را در  گرفت، و هرگز به او دست نمي مي

شد، دوباره مرد  اختيار او قرار داده بود، باردار شده است يا نه؛ وقتي اين قضيه روشن مي
داد كه  رفت؛ و اين كار را از آن جهت انجام مي اگر دوست داشت به سراغ همسرش مي

نكاح «اين ازدواج را ته باشد. تر داش خواست فرزندي از نظر طبقات اجتماعي نجيب مي
شيوة ديگري نيز وجود داشت: گروهي از مردان كه تعدادشان ناميدند.  مي» االستبضاع

خواست به  شدند، و مدتي هر يك از آنان هرچند بار كه مي كمتر از ده نفر بود جمع مي
كرد، و چند شب از وضع  شد، و وضع حمل مي وقتي باردار ميرفت.  سراغ آن زن مي

توانست از  فرستاد؛ هيچيك از آن مردان نمي گذشت، به دنبال آن مردان مي مل او ميح
آن زن خطاب شدند.  حضور پيدا كردن نزد آن زن خودداري كند؛ همه نزد او جمع مي

اينك من ايد!  اي داشته دانيد كه همة شما با من چه رابطه گفت: خوب مي همة آن مردان مي
زند از آن تو است، اي فالن! و نام هر يك از آن مردان را كه و اين فرام!  فرزندي آورده

آن مردنيز گردانيد.  را به آن مرد ملحق ميآورد، و فرزندش  دوست داشت بر زبان مي
چهارمين شيوة ازدواج چنان بود كه توانست از پذيرفتن آن فرزند خودداري كند.  نمي

هر يك از آنان  هر قوت كه همزمان با يك زن رابطه داشتند، و شماري  مردان بي
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آن زن نيز از نزديكي با هيچ يك از آن مردان كه نزد او شد.  خواست بر آن زن وارد مي مي
زدند  هايشان بيرقي مي اين زنان فاحشه بودند و بر در خانهكرد.  آمدند، خودداري نمي مي

ست با آن خوا كه عالمت باز بودن در خانة آنان به روي همة مردان باشد، و هركس مي
آورد، مردان همه جمع  شدو فرزند مي چنين زني هرگاه باردار ميكرد.  زن رابطه برقرار مي

شناسان، فرزند آن زن به يكي از آن  آوردند، و طبق داوري قيافه شناس مي شدند، و قيافه مي
ناميد و  از آن پس آن زن فرزندش را به نام ونسب آن مرد ميگرديد.  مردان ملحق مي

آن مرد نيز از پذيرفتن فرزند آن زن فاحشه خودداري شد.  آن مرد خوانده مي فرزند
را به حق مبعوث فرمود،  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي خداوند متعال محمدكرد.  نمي

هاي معمول در دوران جاهليت را بجز همين ازدواج اسالمي كه امروزه معمول  ازدواج

 است، از ميان برد.
76F

1 
ها برقرار  ط جنسي ميان مردان و زنان را لبة شمشيرها و نوك نيزههمچنين، گاه رواب

هاي قبيلگي، زنان قبيلة شكست خورده توسط مردان كرد؛ به اين ترتيب كه در جنگ مي
هيچ رادع و مانعي آن زنان  نشدند، و آن مردان بدو قبيلة پيروز شده به اسارت گرفته مي

آمدند، تا آخر عمر  از اين گونه مادران به دنيا ميكردند، اما فرزنداني كه  را از آن خود مي
 بايست اين عار و ننگ را تحمل كنند. مي

توانستند هرچند زني را كه بخواهند به  در عرف اجتماعي دوران جاهليت، مردان مي
اي نداشت؛ قرآن كريم شمار زنان و همسران يك مرد را  مسري بگيرند، هيچ حدو اندازهه

آوردند؛ و با  خواهران را همزمان به عقد يك مرد درميدانيد. به چهار تن محدود گر
كردند؛ قرآن كريم از  همسران پدرشان پس از طالق دادن پدر، يا وفات پدر ازدواج مي

طالق و رجوع نيز يكسره ). 23و آية  22اين نوع ازدواج نيز نهي فرمود (سورة نساء، آية 

                                           
؛ سنن ابي داود، كتاب النكاح، باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها اهل 5127صحيح البخاري، ح  -1

 الجاهليه.
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خصي نداشت؛ اسالم، هم طالق و هم در دست مردان بود، و شمار معين و اندازه مش
 رجوع را به حدود و ضوابطي محدود گردانيد.

77F

1 
زنا و فحشا در ميان همة اقشار جامعة عرب در آن روزگار رايج بود. و هيچيك از 
اقشار يا مناطق يا گروههاي مردمي مستثني نبودند. جز اينكه عده معدودي از مردان و 

ر و واالتر از آن بود كه حاضر شوند به اين زنان، شخصيت و خوي و خلق آنان برت
رذيلت دچار بشوند. زنان آزاد وضعشان بهتر از كنيزان بود. فاجعة بزرگ؛ حال و روز 

توان گفت، اكثريت قريب به اتفاق مردان و زنان در عهد جاهليت احساس  كنيزان بود. مي
بوداود از عمرو بن اكردند كه اين كار زشت به آنان نسبت داده شود.  عار و ننگ نمي

صلى اهللا - شعيب از پدرش از جدش روايت كرده است كه گفت: مردي در محضر پيامبر
من در جاهليت اهللا؛ فالن شخص پسر من است!  برخاست و گفت: يا رسول -عليه وسلم

 فرمود: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خداام!  با مادرش رابطة جنسي داشته
78Fأمر اجلاهلية! الولد للفراش، وللعاهر احلجر)(ال دعوة يف االسالم! ذهب 

2. 

در اسالم اين نوع انتساب وجود ندارد! دوران جاهليت سپري شده است! فرزند از «
 »آن بستر است، و زناكار را جز سنگ نصيبي نيست!

داستان كشمكش سعدبن ابي وقاص و عبدبن زمعه نيز دربارة پسر كنيز زمعه 

79Fستمشهور ا -عبدالرحمان بن زمعه

3. 
 گفتند: روابط مردان با فرزندانشان نيز انواع مختلفي داشت. بعضي از آنان مي

                                           
طليقات الثالث؛ نيز، نكـ: سبب نزول الطالق مرتان (سورة بقره، سنن ابي داود، باب نسخ المراجعه بعد الت -1

 ) در كتب تفسير.229آيه 

 .207، ص 2مسند احمد، ج »: الولد للفراش«سنن ابي داود، باب  -2

، 6749، 4303، 2745، 2533، 2421، 2218، 2053براي اين داستان، نيز نكـ: صحيح البخاري، ح  -3

 .342، ص 4ي، ج البار ؛ فتح7182، 6817، 6765
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 اكبادنا تمشي علي االرض  انما اوالد نا بيننا
 »روند! هاي ما هستند، كه روي زمين راه مي اين فرزندان ما در ميان ما، جگر گوشه«

تي، زنده به گور آبرويي يا تنگدس بعضي ديگر از آنان، دخترانشان را از ترس بي
؛ 151كشتند (سورة انعام، آيه  كردند، و پسرانشان را از ترس بينوايي و تهيدستي مي مي

البته، اين مورد ). 8؛ سورة تكوير، آية 31؛ سورة اسراء آيه 59و آية  58سورة نحل؛ آية 
ب توانيم خلق و خوي رايج در آن دوران بدانيم؛ زيرا، قوم عر را نمي -قتل پسران -اخير

بيش از همة اقوام، به پسرانشان نيازمند بودند تا بواسطة آنان شر دشمن را از سر خودشان 
 كوتاه كنند.

روابط مردان با برادران و پسرعموهايشان و خاندانشان بسيار مستحكم و پرتوان بود. 
تعصب قبيلگي رمز حيات و ممات آنان بود. در ميان افراد هر قبيله در ارتباط با يكديگر، 

شد.  روح اجتماعي و حس نوع دوستي كامال برقرار بود، و تعصب نيز بر آن افزوده مي
آنان داد.  پايه و بنياد نظام اجتماعي را تعصب نژادي و حميت خويشاوندي تشكيل مي

انصر اخاك ظالما «گويد:  كردند كه مي المثل عربي رفتار مي مطابق مضمون اين ضرب
آنهم به ال ياري كن؛ خواه ستمگر باشد، خواه ستمديده! ، برادرت را در هر ح»اومظلوما

كه اسالم در اين زمينه تصحيحي  المثل، نه با آن تعديل و معناي حقيقي واژگان اين ضرب
در واقع بازداشتن او از  -پيشنهاد كرده است، مبني بر اينكه ياري كردن شخص ستمگر

شمكش بر سر جاه و مقام و شد كه رقابت و ك ستمگري است. با وجود اين، بسيار مي
كرد كه در اصل همه  ميان قبائل و طوايفي روشن ميمنزلت و سروري، آتش جنگ را در 

از يك پدر بودند، چنانكه در ماجراي اوس و خزرج، عبس و ذبيان؛ بكر و تغلب، و ديگر 
 قبائل روي داد.

نيروي  برعكس، روابط ميان قبائل مختلف از هرجهت از هم پاشيده بود، و تمامي
توانست تا حدودي از شدت و  تنها عاملي كه ميشد.  قبائل عرب در جنگ صرف مي

حدت اين جنگها بكاهد، بيم و هراسي بود كه در ارتباط با برخي آداب و رسوم مشترك 
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» تبعيت«و » حلف«و » مواالت«فيمابين تعاليم ديني و خرافات، بر آنان حاكم بود. گاه نيز، 
هاي حرام براي قوم عرب  ماهگرديد.  بسيار دور از يكديگر منجر مي به گردهم آمدن قبائل

اي براي تثبيت زندگاني و تأمين معاش آنان؛ چه، قوم عرب در  رحمتي بود، و پشتوانه
ماههاي حرام، در پرتو شدت رعايت و احترامي كه نسبت به حرمت ماههاي حرام 

گويد: وقتي ماه رجب فرا  اردي ميابورجاء عطداشتند، از امنيت كامل برخوردار بودند. 
داشت، يا  اي را كه قسمت آهنين مي هيچ نيزهها!  گفتيم: از كار اندازندة نيزه رسيد، مي مي

كرديم،  گذاشتيم جز آنكه آنها را از خودمان دور مي داشت، وانمي تيري كه نوك آهنين مي
80Fافكنديم، در سراسر ماه رجب  و كناري مي

81Fهاي حرام ر ماه؛ و همچنين بود در ديگ1

2. 
كوتاه سخن آنكه اوضاع اجتماعي قوم عرب به حضيض ضعف و نابخردي كشيده 
شده بود. ناداني و نابساماني همه جا خيمه و خرگاه زده بود، و خرافات براي خودشان 

شد كه  زنان گاه ميكردند.  شوكت و صولتي داشتند. مردم همچون چارپايان زندگي مي
روابط ميان افراد جامعه بسيار شدند.  ديگر خريد و فروش ميهمانند كاالهاي بيجان 

هايي هم كه بودند، بيشتر هم و غم ايشان مصروف  سست و از هم گسسته بود. حكومت
هاي رعيت و تودة مردم، و به راه انداختن جنگ با  هايشان از دستمايه پر كردن خزانه

 گرديد. بدخواهان و دشمنانشان، مي

 اوضاع اقتصادي
هاي  ع اقتصادي قوم عرب نيز، تابعي از متغير اوضاع اقتصادي آنان بود. اگر به شيوهاوضا

كنيم كه بازرگاني بزرگترين  گذران زندگي در ميان قوم عرب نگاهي بيافكنيم؛ مشاهده مي
وسيلة آنان براي رفع و رجوع نيازهاي زندگاني بوده است، و سفرهاي تجاري تنها در 

اين ه محيط زندگي انسان را سالمت و امنيت فراگرفته باشد. صورتي ميسر خواهد بود ك

                                           
 .4376صحيح البخاري، ح  -1

 .91، ص 8فتح الباري، ج  -2
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هاي حرام، همواره مفقود  دو شرط مهم و اساسي رواج بازرگاني نيز در عربستان، بجز ماه
هاي حرام بود كه بازارهاي معروف عرب از قبيل عكاظ،  از اين رو، در همين ماهبود. 

 شد. المجاز، مجنه تشكيل مي ذي
بيشتر ترين اقوام بشري از هنر و صنعت بودند.  بهره ايع، قوم عرب بيدر ارتباط با صن

صنايع دستي كه در ميان آنان رواج داشت، از قبيل بافندگي و دباغي و امثال آن، در يمن 
و حيره و اطراف شام بود. آري، در داخل شبه جزيره نيز اندكي كشاورزي وكشت و كار 

ب به ريسندگي اشتغال داشتند؛ اما، پيوسته، و دامداري وجود داشت، و همگي زنان عر
هر آنچه داشتند در معرض قتل وغارت بود، و تهيدستي و گرسنگي و برهنگي سراسر 

 جامعة عربستان را فرا گرفته بود.

 اوضاع اخالقي
هايي وجود داشت، و با  ها و ذلت شك در ميان مردم عرب در عهد جاهليت پستي بي

شناسد، و وجدان انسان  سليم بشر آنها را به رسميت نمي چيزهايي درگير بودند كه عقل
هاي ارزشمند و پسنديده نيز در  د. در عين حال، برخي خلق و خويتواند آنرا بپذير نمي

اندازد، و  دهد، و به شگفتي مي ميان آنان برقرار بوده است كه انسان را تحت تأثير قرار مي
 گرداند. مي ذهن انسان را با سؤاالت متعددي دچار كشمكش

 اين اخالق فاضله عبارتند از:
دادند و به آن  در ارتباط با كرم و سخاوتمندي همواره با يكديگر مسابقه مي) كَرَم: 1

نيمي از اشعارشان به همين موضوع اختصاص داشت. گاه خودستايي كردند.  افتخار مي
را به سخا و كرم گفتند، و گاه ديگران  كردند و از كرم و سخاوتمندي خويش سخن مي مي
رسيد؛ خود او از شدت سرماو گرسنگي رنج  ستودند. مرد عرب، مهمان برايش مي مي
برد؛ از دارايي دنيا بجز يك شتر ماده كه تمام زندگي او و زندگي خانوادة او بود،  مي

رفت و آن ناقه را  آمد؛ به سراغ آن مي نداشت؛ ديگ بخشايش در وجود او به جوش مي
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هاي سهمگين و  از جمله ديگر آثار كرم ايشان آن بود كه ديهكرد!  بح ميبراي مهمانش ذ
گرفتند تا به واسطة آن از خونريزي و تباه شدن جان  هاي سنگين را بر عهده مي غرامت

ها، بر ديگر رؤسا و سران  ها و گذشت انسانها جلوگيري كنند؛ و از بابت اين بخشندگي
 فروختند. قبائل فخر مي

فراواني كه قوم عرب به بخشندگي و كرم داشتند، ميگساري و  بر اثر گرايش
دانستند؛ نه به خاطر آنكه به خودي خود كاري پسنديده و   نوشي را قابل ستايش مي باده

كند، و زياده روي از  ستوده است، بلكه از آن جهت كه راه سخاوتمندي و كرم را باز مي
و » كُرْم«ه همين لحاظ، درخت انگور را بگرداند.  بخشش و دهش را براي انسان آسان مي

هاي اشعار جاهلي نگاهي  اگر به ديوانناميدند.  ز] مي[دختر ر» الكرم بنت«شراب انگور را 
گساري و مسائل جانبي آن يكي از ابواب  بيافكنيد، خواهيد ديد كه شرابخواري و باده

 آيد. مديح و فخر به حساب مي
 يش چنين سروده است:عنتره بن شداد عبسي در معلقة خو

ــدما   ــه بعـ ــن المدامـ ــربت مـ ــد شـ  ولقـ

 بزجاجــــــة صــــــفراء ذات اســــــرة

ــتهلك   ــانني مســ ــربت فــ ــاذا شــ  فــ

ــدي    ــرعن نـ ــا اقصـ ــحوت فمـ  واذا صـ
 

ــم     ــوف المعلـ ــواجر بالمشـ ــد الهـ  ركـ

ــدم  ــمال مقــ ــازهر بالشــ ــت بــ  قرنــ

ــم   ــم يكلـ ــر لـ ــي وافـ ــال و عرضـ  مـ

ــي   ــمائلي و تكرمـ ــت شـ ــا علمـ  وكمـ
 

رنگ، آن هنگام كه تابش  دار و خوش اي نشانباري، شراب فراوان نوشيدم، با ديناره«
 شديد آفتاب نيمروز كاهش يافته بود؛

در جامي بلورين كه داراي خطوط راه راه برجسته بود؛ با دست چپ، از ساغري 
 سيمين كه درخشنده و سر به مهر بود؛

ن دهم، و البته ثروت م حساب به اين و آن مي ام را بي نوشم، دارايي هنگامي كه باده مي
 شود! آنقدر فراوان است كه به آن خللي وارد نمي
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كنم؛ همچنانكه از  آيم، از كرم و بخشش كوتاهي نمي هنگامي نيز كه از مستي درمي
 »خبر هستي! با بازي من خود خصوصيات من و دست و دل

همچنين، از ديگر آثار گرايش قوم عرب به كرم و سخاوتمندي، آن بود كه به قمار 
هاي سخاوت و كرم  پرداختند؛ زيرا، آنرا يكي از راه و به آن مي شدند، سرگرم مي

دادند  گرديد، به بينوايان مي شناختند؛ و از سود قمار يا آنچه از سهام برندگان افزون مي مي
بينيدكه قرآن كريم منافع  به همين جهت، شما ميگردانيدند.  ميو آنان را از آن برخوردار 
 فرمايد: قط با تعبيري حكيمانه ميكند؛ و ف ميشراب و قمار را نيز انكار ن

﴿          ﴾  :۲۱۹[البقره.[ 

 ».پيامدهاي سنگين شراب و قمار از منافع آن دو بيشتر و بزرگتر است«
آمد، و  عهد و پيمان نزد قوم عرب يك دين و آيين به حساب مي) وفاي به عهد: 2

بودند، و در راه وفاي به عهد، حتي كشتن فرزندانشان، و ويران  ان سخت به آن پايبندآن
براي بازشناسي اين پديده، كافيست شما يافتند.  گردانيدن خانه و كاشانة خود راآسان مي

بن مسعود شيباني، و داستان سموأل بن عاديا و داستان حاجب بن زرارة  هاني  داستان

 تميمي را مطالعه كنيد
82F

1. 

                                           
گذشت: داستان سموال چنين است كه » پادشاهان حيره«هائي در فصول گذشته تحت عنوان  داستان -1

شمر غساني خواست آن  بن ابي ند: امرؤالقيس چند زره را به رسم امانت به او سپرده بود. حارثگوي

بستاند. وي خودداري كرد و نداد، و در قصر خود، درتيماء بست نشست. يكي از پسران  را از او ها زره

هاي  وي بيرون قصر بود. حارث او را گرفت و تهديد به قتل كرد. سموال باز هم حاضر نشد زره

امرؤالقيس را به او تحويل بدهد، و جان فرزندش را بخرد؛ و باالخره، حارث پسر او را در برابر 

كشت. داستان حاجب نيز از اين قرار بود كه وي از خسرو ايران اجازه خواست تا قوم خودش چشمانش 

را به مرزهاي قلمرو او منتقل كند؛ زيرا، دچار خشكسالي شده بودند. خسرو ايران از آن ترسيد كه دست 

ب قوم به غارت و مفسده جويي بزنند؛ بدون گرفتن ضمان از پذيرفتن خواسته او امتناع ورزيد. حاج
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هاي اين خوي و  از جمله بازتاب ي:پذير متناع از جفاكشي و ستم) عزّت نفس و ا3
العمل نشان  ورزي و عكس فضيلت در قوم عرب، شجاعت فراوان ايشان و شدت غيرت

آمد و بوي خوار كردن و تحقير از آن  همينكه سخني از دهان كسي درميدادن سريع بود. 
د، و كارزارهاي سخت به راه بردن رسيد، فوراً دست به شمشير و نيزه مي به مشام مي

 انداختند، و باكي نداشتند كه حتي جان خودشان را در اين راه فدا كنند. مي
گرفتند، و بر آن سوگند ياد  وقتي بر كاري تصميم مي ) اجراي موارد سوگند:4

ا از رسيدن به مقصودشان كردند، كه با مجد و افتخارشان درگير بود، هيچ مانعي آنان ر مي
 اشت، و تا پاي جان حاضر بودند خودشان را در اين راه قرباني كنند.د بازنمي
اند؛ اما،  ستوده ها مي قوم عرب خود را با اين ويژگي) بردباري و حوصله و آرامش: 5

بر اثر شجاعت فراوان و اقدام سريع ايشان به جنگ و كارزار، اين خصوصيات بسيار در 
 ميان آنان كمياب بوده است.

ة نتيج هاي شهرنشيني: ها و نيرنگ بان نشيني و پيراستگي از آلودگي) سادگي بيا6
سادگي قوم عرب آن بود كه راستگو و امانتدار بودند، و از نيرنگ و فريب سخت بيزار 

 بودند.
ما بر اين باور هستيم كه وجود همين اخالق ارزشمند در ميان قوم عرب، در كنار 

ق مختلف جهان، موجب گرديده است كه موقعيت جغرافيايي عربستان نسبت به مناط
دار شدن اين رسالت جهاني، و رهبري جامعة  خداوند عزوجل قوم عرب را براي عهده

هاي ياد شده،  زيرا، اين خلق و خويبشري، و اصالح جوامع انساني برگزيده است. 

                                                                                                             
خود را ضمانت كرد، و كمان خويش را به عنوان گروگان به خسرو ايران داد. حاجب همچنان به پيمان 

خويش وفادار بود تا آنكه درگذشت. خشكسالي هم پايان پذيرفت و قوم حاجب به سرزمين محل 

بازپس  اقامت خودشان بازگشتند. فرزند وي، عطاردبن حاجب نزد خسرو ايران رفت تا كمان پدرش را

 گيرد. خسرو ايران نيز كمان حاجب را به پاس وفاي به عهد پدرش به او باز پس داد.
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گردند، و حوادثي دردناك را  هرچند كه در بعضي موارد به شرور و آفاتي نيز منجر مي
اند با اندكي  توانسته اند كه مي له و ارزشمندي بودهضآورند؛ در اصل اخالق فا پديد مي

د؛ و اين همان كاري است كه نتصميم و اصالح، منافع بسياري را به جامعه بشري برسان
 اسالم انجام داده است.

توان گفت، پس از وفاي به عهد، گرانبهاترين و ارزشمندترين خصوصيت اخالقي  مي
ر ميان قوم عرب رواج داشت، عزت نفس و پافشاري بر اجراي تصميمات، و كه د

وفاداري به سوگندهايشان بوده است؛ زيرا، جز با اين نيروي اراده و قوت تصميم و 
اخالق كن كردن شر و فساد امكان نخواهد داشت.  پايبندي به سوگندها و آرمانها، ريشه

هاي ديگري نيز داشته است،  مظاهر و جلوهپسنديدة قوم عرب، افزون بر آنچه آورديم، 
 ليكن در اينجا قصد ما استقصاي همة آنها نيست.



 

 

 :فصل پنجم
  -صلى اهللا عليه وسلم- دودمان و خاندان محمد

 سلسلة نَسب آن حضرت
كه  بخش اول، شود. به سه بخش تقسيم مي -صلى اهللا عليه وسلم- نسبنامة نبي اكرم

شود، و به  شناسان است، از آن حضرت شروع مي ان و نسبنويس مورد اتفاق قاطبة سيره
آنقدر مورد اختالف فراوان است، كه قابل جمع و تلفيق  بخش دوم،رسد.  عدنان مي

رسد.  مي -عليه السالم- شود، و به حضرت ابراهيم نيست. اين بخش، از عدنان شروع مي
صلى اهللا عليه - رسولجمعي از علماي اسالم در ارتباط با اين بخش از نسبامة حضرت 

اند كه بر شمردن نسبت آن حضرت و رسانيدن آن به اين  اند، و گفته توقف كرده -وسلم
اند و اين بخش را نيز به دنبال بخش   خش جايز نيست؛ اما، جمعي ديگر جايز دانستهب

- اكرم اند. البته، اين عده از دانشمندان اسالمي نيز دربارة تعداد نياكان پيامبر  نخست آورده
و نامهاي ايشان اختالف دارند، و ميزان شدت اختالف و كثرت  -صلى اهللا عليه وسلم

اند بر  اقوام مختلف در اين ارتباط، فراتر از سي قول است. در عين حال، همگان متفق
بخش است.  -عليه السالم- اينكه عدنان با نسبت قطعي و صحيح از فرزندان اسماعيل

عليه - شود، و به آدم ابوالبشر شروع مي -عليه السالم- يماز پدر حضرت ابراه سوم،
در اين بخش، مأخذ عمده، منقوالت اهل كتاب است كه مشتمل شود.  منتهي مي -السالم

بر تفصيالتي از قبيل گزارش سن و سال افراد است كه ما ترديدي در باطل بودن آنها 
 كنيم و نه تصديق. تكذيب مينداريم راجع به بقية مطالب نيز موضع ما توقف است، نه 

به ترتيب  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم سه بخش ياد شده از نسبنامة مبارك نبي

 ذيل است:
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محمدبن عبداهللا بن عبدالمطلب (شيبه) بن هاشم (عمرو) بن عبدمناف  * بخش اول:

 (مغيره) بن قصي (زيد) بن كالب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر (قريش)
83F

1 
مالك بن نضر (قيس) بن كنانه بن خزيمه بن مدركه (عامر) بن الياس بن نزار بن معد بن 

84Fبن عدنان

2. 

عدنان بن اُدد بن هميسع بن سالمان بن عوص بن بوز بن قموال بن * بخش دوم: 
ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدالف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن 

عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن، بن  ماخي بن عيض بن عبقر بن
يلحن بن ارعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن افناد بن ايهام بن مقصر بن ناحث بن 

عليه - زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم

 .85F3-السالم

بن ناحور بن ساروع (ساروغ)  بن تارح (آذر) -عليه السالم- ابراهيم * بخش سوم:
بن المك  -عليه السالم- بن راعو بن فالَخ بن عابر بن شالَخ بن اَرفَخشَد بن سام بن نوح

                                           
است، و قبيله قريش به   -صلى اهللا عليه وسلم- لقب فهربن مالك بن نضر جد اعالي نبي اكرم» قريش« -1

 او انتساب يافته است.

 .271-239، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 2-1، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2

؛ براي اطالع از 272، ص 2(به روايت كلبي)؛ تاريخ الطبري، ج  57-56، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -3

؛ 276-271، ص 2بعضي اختالفات در اين قسمت از نسبنامه مبارك آن حضرت، نكـ: تاريخ الطبري، ج 

 .623-621، ص 6الباري، ج  فتح
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86Fبن متوشلَخ بن اُخوخ

عليه - بن يرد بن مهالئيل بن قينان بن اَنوش بن شيث بن آدم 1

 .87F2-السالم

 خاندان آن حضرت
شهرت دارند. بنابراين، ما  (هاشمي)» خاندان بني هاشم«خاندان آن حضرت به 

 -صلى اهللا عليه وسلم- اجداد پيامبر اكرم -اي از احوال و اوصاف هاشم و فرزندانش شمه
 آوريم. را ذيالً مي -

پيش از اين گفتيم، هاشم همان كسي است كه سقايت و رفادت حاجيان را  هاشم: -1
بني عبدمناف و بني به نمايندگي از بني عبدمناف بر عهده گرفت؛ و به اين ترتيب، 

عبدالدار در مورد تقسيم مناصب فيمابين خودشان به توافق رسيدند. هاشم مردي ثروتمند 
و بسيار بانفوذ و شريف بود. وي نخستين كسي است كه در مكه به حجاج خوراك نان و 
آبگوشت داد. نام وي عمرو بود، و به خاطر همين كاري كه كرد، يعني خرد كردن (هشم) 

ناميده شد. همچنين، نخستين كسي » هاشم«آبگوشت و تهية ثريد براي حاجيان نان در 
را سنت و آيين قريش  -سفر تابستانه و سفر زمستانه -است كه دو سفر بازرگاني قريش

 گويد: باره مي گردانيد. شاعر عرب در اين

ــه     ــد لقومـ ــم الثريـ ــذي هشـ ــرو الـ  عمـ

 ســـــنت اليـــــه الرحلتـــــان كالهمـــــا
 

ــا   ــنتين عجــ ــة مســ ــوم بمكــ  فقــ

ــياف  ــة االصـ ــتاء و رحلـ ــفر الشـ 88Fسـ

3 
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آن بزرگ مردي است كه براي قوم خود خوراك نان و  -يعني هاشم -عمرو«
آبگوشت (ثريد) آماده كرد؛ قومي كه در مكه گرفتار خشكسالي شده بودند، و پوست 

 هايشان چسبيده بود؛ بدنشان به استخوان
 ».زمستاني، و سفر تابستاني دو سفر بازرگاني قريش، هر دو به او انتساب دارند؛ سفر«

اند كه وي به قصد بازرگاني بسوي شام رهسپار گرديد. سلمي بنت   دربارة او گفته
عمرو را كه پدرش يكي از افراد قبيلة بني عدي بن نجار بود، به زني گرفت، و مدتي در 

زد مدينه اقامت كرد. آنگاه، به سوي شام سفر خود را ادامه داد، و همسرش را همچنان ن
خاندان خودش به مهماني گذاشت. طولي نكشيد كه بارداري همسرش به عبدالمطلب 
معلوم گرديد. هاشم در غزه از سرزمين فلسطين درگذشت، و همسرش سلمي، 

نهادند؛ به خاطر مشتي » شيبه«ميالدي به دنيا آورد. نام او را  497عبدالمطلب را به سال
89Fشد موي سفيد كه در ميان موهاي سرش ديده مي

، مادر، در خانة پدري خود در يثرب، 1
عبدالمطلب را بزرگ كرد، در حاليكه هيچكس از افراد خاندان وي در مكه از اين رويداد 

؛ و پنج »اسد، ابوصيفي، نضله، و عبدالمطلب«خبري نداشتند. هاشم چهار پسر، به نامهاي: 
90Fداشت .» شفاء، خالده، ضعيفه، رقيه، جنه« دختر، به نامهاي:

2 

پيش از اين دانستيم كه مقام سقايت و رفادت حجاج، پس از هاشم  عبدالمطلب: -2
به برادرش مطلب بن عبدمناف رسيد. مطلب مردي شريف و بانفوذ بود، و در ميان قوم 

زماني كه ناميدند.  مي» فياض«خود موقعيتي ممتاز داشت، و قريش بخاطر سخاوتش او را 
بزرگتر از آن، نوجواني هفت ساله يا هشت ساله شيبه (عبدالمطلب) كودكي نورس يا 

گرديد، مطلب از وجود او باخبر شد، و او را در آغوش گرفت، و او را پشت سرش بر 
مركبش سوار كرد. شيبه از رفتن همراه عمويش امتناع ورزيد، مگر آنكه مادرش به او 

                                           
 .137، ص 1هشام، ج   سيرةابن -1

 .107، ص 1همان، ج  -2
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تد. مادر اجازه دهد. مطلب از مادر شيبه درخواست كرد كه او را همراه وي بفرس
رود!  نپذيرفت. مطلب گفت: شيبه بسوي خانه و كاشانة پدرش و بسوي حرم امن الهي مي

مادر اجازه داد. مطلب شيبه را پشت سرش بر شتري كه سوار بود سوار كرد و راهي مكه 
اين پسر غالم مطلب است!  »هذا عبدالمطلب!«گفتند:  ديدند، مي شد. مردمي كه او را مي

ادرزادة من و فرزند هاشم است! عبدالمطلب نزد ي بر شما؛ اين پسر، برگفت: وا مطلب مي
عمويش اقامت كرد و نشو و نما يافت تا جواني برازنده شد. از سوي ديگر، مطلب 
درمحل ردمان در سرزمين عرب از دنيا رفت. عبدالمطلب جانشين او شد، و تمامي 

اتي را كه در ميان قومشان برعهده دار بودند، و خدم اموري را كه پدران و نياكانش عهده
داشتند، وي برعهده گرفت، و از نظر شرافت و مكانت اجتماعي به جايي رسيد كه 
هيچكس از پدران و نياكان وي به آنجا نرسيده بودند، و محبوب همة افراد قوم خود 

91Fگرديد، و نزد آنان موقعيتي واال پيدا كرد

1. 
و ميراث عبدالمطلب دست گذاشت، و  وقتي مطلب وفات يافت، نوفل بر روي ارث

آنها را غصب كرد. عبدالمطلب به سران قريش مراجعه كرد و از آنان خواست كه در برابر 
عبدالمطلب كنيم!  عمويش از او حمايت كنند. گفتند: فيمابين تو و عمويت دخالت نمي

ابوسعد بن  دائي وي،النجار، نوشت، و از آنان كمك خواست.  هايش، بني اي به دائي نامه
عبدالمطلب به اي در مكه، فرود آمد.  عدي با هشتاد سوار به راه افتاد و در ابطح، ناحيه

استقبال او رفت و گفت: دائي؛ بفرماييد منزل! گفت: نه بخدا؛ تا وقتي كه نوفل را ببينم! 
آمد و آمد تا باالي سر نوفل قرار گرفت. نوفل در حجر اسماعيل در كنار بزرگان قريش 

سته بود. ابو سعد شمشيرش را از نيام بركشيد و گفت: سوگند به خداي كعبه؛ اگر نش
چنانچه ارث و ميراث خواهرزادة مرا به او بازنگرداني، اين شمشير را در جاي جاي 
اندامت فرود خواهم آورد! نوفل گفت: همه را به او باز گردانيدم! بزرگان قريش را بر 
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اه، بر عبدالمطلب وارد شد، و سه روز نزد او ماند؛ اقرار و سخن او شاهد گرفت. آنگ
آنگاه عمره به جاي آورد و به مدينه بازگشت. پس از اين ماجرا، نوفل با بني عبد شمس 

النجار را از  خزاعه چون حمايت بنيهاشم، هم پيمان گرديد.  بن عبدمناف، بر عليه بني
زند ما نيز هست! ما از شما به عبدالمطلب ديدند، گفتند: همانطور كه فرزند شماست، فر

حمايت او سزاوارتريم! منظورشان اين بود كه مادر عبد مناف از خزاعه بود. خزاعه به 
چنانكه  عبدشمس و نوفل، هم پيمان شدند. هاشم بر عليه بني دارالندوه درآمدند، و با بني

تح مكه اي در ف در فصل مربوطه خواهد آمد، همين پيمان بود كه عامل تعيين كننده
92Fگرديد

1. 

*** 

اينك، به دو رويداد مهم كه در دوران توليت عبدالمطلب در ارتباط با امور حرم و 
 پردازيم: اهللا روي داده است، به طور خالصه، مي بيت

 حفّاري چاه زمزم *
در عالم خواب، عبدالمطلب فرمان يافت كه چاه زمزم را حفاري كند، و بار ديگر به راه 

م خواب، وضع چاه زمزم را نيز به او نشان داده بودند. عبدالمطلب بر بياندازد. در عال
حفاري چاه زمزم همت گماشت. اشياي گرانبهايي را كه جراهمه به هنگام گريختن و 
جالي وطن اضطراري از مكه در چاه زمزم دفن كرده بودند، بازيافت. آن اشياء عبارت 

ي زرين. شمشيرها را به يكديگر بودند از تعدادي شمشير، تعدادي زره، و دو آهو
پيوست، و با آنها دربي براي خانة كعبه درست كرد. آن دو آهوي زرين را نيز برشكافت و 

همچنين، مراسم هايي از طال درست كرد و بر روي درب خانة كعبه كوبيد.  از آندو ورقه
گرديد، سقايت حاجيان با آب زمزم را دوباره به راه انداخت. وقتي چاه زمزم آشكار 

قريش با عبدالمطلب در نزاع درآمدند و گفتند: ما را نيز در زمزم شريك گردان! گفت: 
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قريش دست از اند!  هرگز چنين نخواهم كرد؛ اين چيزي است كه به من اختصاص داده
سعد، كه هذيم نام داشت،  سر او برنداشتند. باالخره، او را براي داوري به نزد كاهنة بني

راف شام اقامت داشت. در ميان راه، آب تمام شد. خداوند متعال براي وي در اطبردند. 
اي هم نباريد.  عبدالمطلب قطعة ابري فرستاد و باران بر سر او باريد، و بر سر آنان قطره

و بازگشتند. در  جهت به عبدالمطلب اختصاص نيافته است!؟ دريافتند كه چاه زمزم بي
چنانچه خداوند متعال به او ده فرزند پسر عنايت آنجابود كه عبدالمطلب نذر كرد، اگر 

كند، كه همراه و مددكار و دستيار او باشند، و از او دفع ستم كنند، يكي از آن ده پسر 
 خويش را قرباني خانة كعبه خواهد كرد

93F

1. 

 * ماجراي اصحاب فيل
م ابرهه بن صباح حبشي، والي تام االختيار نجاشي در يمن، وقتي مشاهده كرد كه قو

گزارند، معبدي بزرگ در صنعا بنا كرد و درصدد برآمد كه  عرب بر كعبه حج مي
مردي از كنانه از اين تصميم ابرهه گزاران عرب را بسوي آن معبد متوجه گرداند.  حج

باخبر شد، و شبانه وارد آن معبد شد، و آستانة درب ورودي آن را با سرگين آلوده كرد. 
لشگري جرار، عبارت از ور گرديد.  ، و آتش خشمش شعلهابرهه از اين ماجرا باخبر شد

شصت هزار سرباز، به راه انداخت و به مقصد كعبه به راه افتاد، و عزم جزم كرد كه خانة 
فيل  13يا  9كعبه را ويران گرداند. براي خود نيز بزرگترين فيل را برگزيد. در لشگر ابرهه 

مغمس رسيد. در آنجا لشگريان خود را آمادة بود. به راه خويش ادامه داد تا وقتي كه به 
حمله كرد، و فيل خويش را نيز آماده ساخت و سوار شد، و آماده شد تا وارد مكه شود. 
وقتي به وادي محسر، فيمابين مزدلفه و مني، رسيد، فيل بر زمين نشست، و از جاي 

ف شمال يا به برنخاست تا بسوي كعبه برود. همينكه روي او را به طرف جنوب يا به طر
افتاد؛ اما،  ميخاست و هروله كنان به راه  گردانيدند، از جاي برمي طرف مشرق مي
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در همان اثنا كه نشست.  گردانيدند، بر زمين مي ميبالفاصله، وقتي كه او را به طرف كعبه 
را باالي سر آنان فرستاد، و » طير ابابيل«بردند، خداوند متعال  در چنين وضعيتي بسر مي

و آنها همه را مانند گرفتند؛  ههاي سجيل لشگريان ابرهه را نشان پرندگان با سنگريزهآن 
هايي به اندازة پرستو چلچله  كاه خرد شده و نيم خورده بر زمين ريختند. پرندگان جثه

هر يك از آن پرندگان سه سنگريزه در اختيار داشت؛ يكي به منقار، و دو تا در داشتند. 
همينكه هر يك از آن هاي نخود بودند.  ها به اندازة دانه ش. سنگريزهميان انگشتان پاهاي

گرد، و  كرد، اعضاي او را متالشي مي ها به يكي از لشگريان ابرهه اصابت مي سنگريزه
ها به همة آنان اصابت نكرد. پاي به فرار گذاشتند، و چون  سنگريزهساخت.  هالكش مي

ه و بيراهه يكي پس از ديگري از مركبشان بر امواج دريا در يكديگر فرو رفتند. در را
افتادند و  افتادند، و بر سر هر آبشخوري در ميان راه، چند تن از آنان بر زمين مي زمين مي

ه درمان مسلط گردانيد ك خود ابرهه را نيز، خداوند متعال بر او دردي بيرفتند.  از ميان مي
وقتي به صنعا رسيد، از شدت تادند. اف و مي شدند بر اثر آن انگشتانش بندبند جدا مي

اش نيز برشكافت  ديري نپاييد كه سينهاي پركنده شده بود.  الغري و نزاري همچون جوجه
 و قلبش از قفسة سينه بيرون افتاد، و به هالكت رسيد.

ها سرپناه  ها و دره افراد قبيلة قريش، زن و مرد و كوچك و بزرگ، در شكافهاي كوه
هاي كوه پناه برده  رار ابرهه، به قلهترس جانشان در برابر لشگر جگرفته بودند، و از 

94Fهايشان بازگشتند وقتي آن ماجرا بر سر لشگر ابرهه آمد، در كمال امنيت به خانهبودند. 

1 . 

- اكرم پيش از ميالد نبي -يا حداكثر پنجاه و پنج روز -اين ماجرا در ماه محرم، پنجاه
قوع اين واقعه، برابر بود با اواخر فوريه يا اوائل مارس روي داد. و -صلى اهللا عليه وسلم

ميالدي، و اين پيشكشي بود كه خداوند متعال به پيامبر خويش و خانة خويش نثار  571
دنش، مشركان ودشمنان خدا دو بار بر آن رغم قبله بو القدس علي بينيم كه بيت فرمود. مي
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لقدس مسلمان بودند؛ چنانكه از سوي ا استيال يافتند؛ آنهم در شرايطي كه اهالي بيت
القدس  ميالدي، بيت 70پيش از ميالد، و از سوي روميان به سال  587بختنصر به سال 

اما، نصاراي حبشه، با آنكه در آن روزگار، مسلمان به مورد حملة شديد قرار گرفت. 
 افتند.آمدند و اهالي مكه مشرك بودند، بر كعبه چيره نشدند و بر آن دست ني حساب مي

ه وقايع خيلي زود به نانگيز در شرايطي اتفاق افتاد كه خبر اينگو اين ماجراي شگفت
حبشه پيوندي مستحكم با رسيد.  هاي آن روزگار مي تمدنقسمت عمدة بالد و ممالك و 

روميان داشت. پارسيان پيوسته در كمين آنان بودند، و هر آنچه را كه بر سر روميان و 
به همين جهت، به دنبال وقوع اين حادثه، پارسيان آمد، زيرنظر داشتند.  پيمانان آنان مي هم

به يمن درآمدند. در آن روزگار، دو حكومت مقتدر ايران و روم، در واقع، دو نماينده و 
اين ماجرا توانست ديدگان همة آمدند.  شاخص جهان متمدن آن روز به حساب مي

اهللا را به مسلمانان جهان خاطر نشان سازد،  يتجهانيان را به كعبه متوجه سازد، و شرافت ب
حال، و به آنان بنماياند كه خداوند اين خانه را برگزيده و مورد تقديس قرار داده است. 

اگر فردي از اهالي مكه قيام كند، و ادعاي نبوت كند، عيناً همان چيزي است كه اين 
تفسير و توضيحي است بر آن ماجرا مقتضي آن بوده و زمينة آن را فراهم آورده است؛ و 

حكمتي كه در ياري رسانيدن خداوند متعال به مشركان بر عليه اهل ايمان و دينداران، به 
 اي فراتر از عالم اسباب، نهفته بود. شيوه

عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت: حارث، زبير، ابوطالب، عبداهللا، حمزه، ابولهب، 
ند: يازده پسر داشته است، و نام فرزند پسر ا  غيداق، مقوم، ضرار، عباس. بعضي گفته

هاي اند: سيزده پسر داشته است، و نام  بعضي نير گفتهاند.  يازدهم او را قثم ذكر كرده
اند: عبدالكعبه همان مقوم بوده است و  اند؛ گروهي نيز گفته عبدالكعبه و حجل را افزوده

داشته است. دختران حجل همان غيداق، و عبدالمطلب فرزند پسري به نام قُثم ن
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اند از : ام الحكيم (بيضاء)، بره، عاتكه، صفيه،  عبدالمطلب نيز شش تن بوده و عبارت بوده
 روي، اميمهاَ

95F

1. 

مادر عبداهللا، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظه بن : عبداهللا -3
آنان نزد وي ترين  بترين پسران عبدالمطلب و محبو مره بود. عبداهللا زيباترين و عفيف

لقب گرفتن عبداهللا چنين » ذبيح«داستان اند.  به او داده» ذبيح«بود، و هم اوست كه لقب 
بود كه عبدالمطلب وقتي تعداد فرزندان پسرش به ده تن رسيد، معلوم شد كه مراد وي 
مبني بر داشتن ده فرزند پسر كه دستيار و مددكار و مدافع او باشند، حاصل شده است. 

اند كه ميان   ذري راكه پيش از آن كرده بود به اطالع آنان رسانيد. همگي پذيرفتند. آوردهن
قرعه به نام آن ده پسرش قرعه كشيد، تا معلوم گردد كه كداميك بايد قرباني بشود؟! 

گفت: خدايا، او يا ترين كسان نزد عبدالمطلب بود.  عبداهللا درآمد. عبداهللا نيز محبوب
96Fه قرعه را ميان او و يكصد شتر حكم كردند، قرعه بر يكصد شتر افتاديكصد شتر؟! آنگا

2. 
اند: نام فرزندانش را روي تيرهاي ازالم نوشت و آنها را به متولي هبل داد؛ با  نيز گفته

عبدالمطلب دست عبداهللا را گرفت، آن تيرها قرعه كشيدند، و قرعه به نام عبداهللا درآمد. 
آهنگ كعبه كرد تا او را قرباني كند. قريش، به ويژه  و چاقوي تيزي نيز برداشت، و

عبدالمطلب گفت: هاي وي از بني مخزوم، و برادرش ابوطالب سر راه او را گرفتند.  دائي
اي برود و با او  ام چه بكنم؟ به او پيشنهاد كردند كه نزد عرافه آنوقت، با نذري كه كرده

ت. وي دستور داد كه با تيرهاي ازالم بر نزد عرافه رفمشورت كند، و از او نظر بخواهد. 
عبداهللا و ده شتر قرعه بكشند؛ اگر به نام عبداهللا در آمد، ده شتر ديگر بيفزايد: و همچنان 

آن  اي كه قرعه به نام شتران درآمد، باال برود، تا خداي او راضي بشود. در هر مرحله
و ده شتر قرعه كشيد؛ قرعه به شتران را قرباني كند. عبدالمطلب بازگشت و ميان عبداهللا 

                                           
 .9-8؛ تلفيح فهوم اهل االثر، ص 109-108،ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .239، ص 2تاريخ الطبري، ج  -2
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آمد،  نام عبداهللا درآمد؛ همچنان ده شتر، ده شتر افزود، و هر بار، قرعه به نام عبداهللا درمي
آنوقت، قرعه بر شتران درآمد. عبدالمطلب يكصد شتر قرباني تا به يكصد شتر رسيد. 

گوشتهاي قرباني اي نماند كه به آن  كردو گذاشت و گذشت، تا هيچ انسان يا حيوان درنده
در قانون قبيلة قريش، و نيز در ميان قوم عرب، خونبهاي انسان ده شتر بود. دست نيابد. 

پس از اين رويداد به يكصد شتر افزايش يافت؛ اسالم نيز همين ديه را مقرر داشت. آن 
صلى اهللا عليه - حديث نبوي مشهور ناظر بر همين داستان است كه حضرت رسول اكرم

من فرزند دو ذبيح هستم! يعني جدشان اسماعيل،  »انا ابن الذبيحني«اند:  فرموده مي -وسلم
97Fو پدرشان عبداهللا

1. 
عبدالمطلب، براي فرزندش عبداهللا، آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن كالب را 

ترين و ممتازترين زن در  خواستگاري كرد، كه در آن روزگاران برترين و با اصل و نسب
زهره  آمد، و پدرش از نظر حسب و نسب، سيد و ساالر بني به حساب مي قبيلة قريش

وهب دخترش را به ازدواج عبداهللا درآورد. عبداهللا در مكه با او زفاف كرد، و ديري بود. 
نپاييد كه عبدالمطلب وي را براي تأمين خرماي مورد نياز خاندان عبدالمطلب به مدينه 

اند: به قصد تجارت بسوي شام رهسپار   گفته فرستاد. وي در مدينه درگذشت. بعضي
گرديد. با كارواني از بازرگانان قريش همراه شد، و چون به مدينه رسيد، بيمار بود؛ و در 

 25آنجا وفات يافت، و در خانة نابغة جعدي به خاك سپرده شد. عبداهللا هنگام وفات 
روي داد، چنانكه  -عليه وسلمصلى اهللا -اهللا  ساله بود. وفات عبداهللا پيش از والدت رسول

- اند: دو ماه يا بيشتر پس از والدت رسول خدا بعضي نيز گفتهاند.  نويسان برآن اكثر تاريخ
 وفات يافته است. -صلى اهللا عليه وسلم

98F

وقتي خبر مرگ عبداهللا به مكه رسيد، آمنه با  2
 ها از شوهرش ياد كرد: انگيزترين مرثيه دل

                                           
 .243-240، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 155-151، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .184، ص 1؛ الروض االنف، ج 246، ص 2يخ الطبري، ج ؛ تار158، 156، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -2
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ــن     ــن اب ــاء م ــب البطح ــا جان ــمعف  هاش

 دعتــــه المنايــــا دعــــوة فاجابهــــا   

ــريره  ــون ســ ــوا يحملــ ــية راحــ  عشــ

ــا    ــا و ربيهـ ــه المنايـ ــك غالنـ ــان تـ  فـ
 

 وجـــاور لحـــداً خارجـــاً فـــي الغمـــاغم  

ــم   ــن هاش ــل اب ــاس مث ــي الن ــت ف ــا ترك  و م

 تعــــاوره اصــــحابه فــــي التــــزاحم   

ــراحم    ــر التـ ــاء كثيـ ــان معطـ ــد كـ 99Fفقـ

1 
 

شد و از خانه درآمد و جوار پهنه بطحا از ابن هاشم تهي ماند؛ و البالي كفن پيچيده «
 گورستان را برگزيد؛ 

قاصدان مرگ او را بسوي خود دعوت كردند، و او دعوتشان را اجابت كرد. آري، اين 
 گذارند! هاشم را در ميان مردم وانمي قاصدان مرگ همانند ابن

شامگاهان كه رفتند تابوت وي را از زمين بردارند، يارانش ازدحام كرده بودند و 
 كردند؛ را دست به دست مي تابوت

اند، اما، او خود بسيار بخشنده  ربودهرحمانه او را در باري، هرچند چنگالهاي مرگ بي
 »و بس پرمهر و محبت بود.

تمامي ماترك عبداهللا عبارت بود از پنج شتر نر، يك گلة گوسفند، كنيزي حبشي به نام 

100Fبود -صلى اهللا عليه وسلم- هللا بركه با كنيه ام ايمن، كه پرستار دوران كودكي رسول

2. 
 

                                           
 .100، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -1

 .4؛ تلقيح فهوم اهل االئر، ص 1771، ح 1392، ص 3صحيح مسلم، ج  -2



 

 

 :فصل ششم
 والدت و كودكي و جواني پيامبر

 والدت و نامگذاري
االول، سال  بامداد روز دوشنبه نهم ربيع -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت سيدالمرسلين

الفيل، چهلمين سال فرمانروايي خسرو انوشيروان، برابر با بيستم يا بيست و دوم  عام

101Fديميال 571آوريل 

، بنابر تحقيقات دانشمند بزرگ، محمد سليمان منصور پوري (ره)، در 1

102Fهاشم، در شهر مكه، به دنيا آمد شعب بني

2. 
فرمود: به  -صلى اهللا عليه وسلم- ابن سعد روايت كرده است كه مادر رسول خدا

هنگام زادن وي، از دهانة رحم من نوري برآمد كه قصرهاي شام در پرتو آن نمايان 

 اند امام احمد و دارمي و ديگران نيز قريب به همين مضمون را روايت كرده گرديد.
103F

3. 
شواهدي گويا از بعثت آن  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اند، همزمان با ميالد نبي آورده

حضرت را همگان مشاهده كردند: چهارده كنگره از ايوان مدائن فرو ريخت؛ آتشكدة 
هاي  آب درياچة ساوه فرو كشيد؛ و كنشتفارس، پرستشگاه مجوس، خاموش شد؛ 

آن درياچه همه ويران گرديد. اين مضامين را طبري و بيهقي و ديگران نقل اطراف 

                                           
آوريل ميالدي جديد، براي تفصيل مطلب، نكـ:  22آوريل، برحسب تقويم ميالدي قديم، و  20 -1

 .361-360، ص 2، ج 39-38، ص 1رحمةاللعالمين، ج 

 .35-28ن ك: نتائج االفهام في تقويم العرب قبل االسالم، محمود پاشا فلكي، چاپ بيروت، ص  -2

؛ طبقات ابن سعد، 9، ص 1؛ سنن الدارمي، ج 262، ص 5، ح 185، 128-127، ص 4مسند احمد، ج  -3

 .102؛ ص 1ج 
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104Fاند؛  كرده

هايي كه اين حوادث در سرزمين ايشان  اما، سند محكمي ندارند، و تاريخ ملت 1
ن وقايعي اگر اند؛ در حالي كه معموالً چني  گواهي نكردهت آنها را حروي داده است، ص

 داشت. هاي نيرومندي براي ثبت و ضبط آنها وجود مي اتفاق افتاده بودند، انگيزه
وقتي آن حضرت را به دنيا آورد، نزد نياي  -صلى اهللا عليه وسلم- مادر رسول خدا

عبدالمطلب خندان و اش را به وي مژده داد.  ايشان عبدالمطلب فرستاد، و والدت نواده

105Fاقة نوزاد را با خود به درون كعبه برد، و به نيايش و شكرانه پرداختشادمان آمد، و قند

2 
(يعني پيوسته و همواره ستوده و پسنديده) را برگزيد. اين نام، پيش » محمد«و براي او نام 

در روز هفتم والدت، چنانكه ميان قوم عرب مرسوم سابقه بود.  از آن نزد قوم عرب بي

106Fبود، نوزاد را ختنه كردند 

3. 

 وران شيرخوارگيد
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا  اي كه به مدت يك هفته رسول گذشته از مادر، نخستين دايه

107Fرا شير داد،

ثوبيه كنيز آزاد شدة ابولهب بود كه آن حضرت را همراه با فرزند  4

                                           
؛ البداية و النهاية، ج 167، 166، ص 2ج ؛ تاريخ الطبري, 127-126، ص 1نكـ: دالئل النبوه، بيهقي، ج  -1

 .269-268، ص 2

، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 157-156، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 160-159، ص 1ج هشام،  سيرةابن -2

103. 

. ابن قيم گويد: 4گويند: آن حضرت ختنه كرده به دنيا آمده بودند؛ نكـ: تلقيح فهوم اهل االثر، ص  -3

 .18، ص 1ثبوت نرسيده است؛ نك: زادالمعاد، ج حديثي در اين باب به 

 .57، ص 1انحاف الوري، ج  -4
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شيرخوارش مسروح شير داد؛ و پيش از آن حمزه بن عبدالمطلب را شير داده بود، و پس 

 وسلمه بن عبداالسد مخزومي را شير داداز آن نيز، اب
108F

1. 

 با قبيله بني سعد
هاي  شهرنشينان عرب را در آن روزگار، مرسوم چنان بود كه كه براي فرزندانشان دايه

هاي زنان شهري دور نگه دارند؛ و  گرفتند؛ تا بدينوسيله آنان را از بيماري نشين مي باديه
گردد؛ و از همان اوان كودكي زبان عربي را به ن توانمند پيكرهايشان نيرومند، و اعصابشا

در  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خوبي و درستي فراگيرند. عبدالمطلب نيز براي رسول
جستجوي دايه بود، تا آنكه وي را به زني شيرده از قبيلة بني سعدبن بكر سپرد. وي 

از همان قبيله  حليمه بنت ابي ذؤيب، و همسرش حارث بن عبدالعزي، با كنية ابوكبشه،
 بود.

] عبداهللا بن حارث؛ 1[ خواهران و برادران رضاعي آن حضرت عبارت بودند از:
] 4] حذاقه (يا: جذامه) بنت حارث، كه همان شيماء است؛ و [3] انيسه بنت حارث؛ [2[

. حمزه  -صلى اهللا عليه وسلم- ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده رسول خدا
و مادر گذرانيد.  اش را مي ز نزد قبيلة بني سعدبن بكر دوران شيرخوارگيبن عبدالمطلب ني

و به اين ترتيب، حمزه از دو برد، شير داد.  حمزه آنحضرت را كه نزد حليمه بسر مي
برادر رضاعي بود، يكي، ثويبه؛ و ديگري،  -صلى اهللا عليه وسلم- جهت با رسول خدا

 حليمة سعديه
109F

2. 

                                           
البته اين . 158، ص 2الطبري، ج  ؛ تاريخ5372، 5107، 5101، 5100، 2645صحيح البخاري، ح  -1

 .157، ص 1سخن نيست؛ نكـ: دالئل النبوة، ابونعيم، ج  حديث بي

 .19، ص 1زادالمعاد، ج  -2
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حضرت چيزها ديد كه وي را سخت به شگفت آورد. حليمه از بركات وجود آن 
 بگذاريد خود او آنچه را كه ديده است به تفصيل بازگويد:

گفت كه وي با شوهر و فرزند خردسالش كه  ابن اسحاق گويد: حليمه چنين بازمي
بكر، از خانه درآمد و در پي  سعدبن داد، همراه با تني چند از زنان قبيلة بني وي را شير مي

جا را  گفت: آن سال، خشكسالي و قحطي همه ي شيرخوارگان برآمد و ميجستجو
گويد: من ماده االغي را كه داشتم  ميفراگرفته، و هست و نيست ما را از ما گرفته بود. 

داد!  ماده شتر پيري نيز به همراه داشتيم كه به خدا؛ يك قطره شير نميسوار شده بودم. 
 ديم، از شدت گرية او به خاطروخود برده ب اي كه با تمام شب، از دست پسر بچه

يافت كه به كارش بخورد؛ ماده  در پستان من چيزي نميبرد.  گرسنگي، خوابمان نمي
اما، سخت اميدوار بوديم كه داد كه بتواند بجاي شير مادرش بخورد.  شترمان هم شير نمي

نيان پيوستم.در طول راه، باراني ببارد، و فرجي برسد. من سوار بر همان ماده االغ، به كاروا
ماند، و كاروانيان نيز، بخاطر  از فرط الغري و ناتواني، همواره مركب من از رفتار باز مي

باالخره، اي كه همه به خاطر من به زحمت افتادند.  شد؛ به گونه من، رفتارشان دشوار مي
 به مكه رسيديم، و در پي جستجوي شيرخوارگان برآمديم.

بر او  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شيرده نبود مگر آنكه رسولهيچيك از ما زنان 
گفتند: اين كودك  كرد؛ زيرا، به او مي شد، و از پذيرفتن وي خودداري مي عرضه مي

توضيح مطلب اينكه ما زنان شيرده، معموال به بذل و بخشش پدر شيرخوار يتيم است! 
چه اميدي هست به اينكه مادرش يم! گفتيم: يت از اين رو، با خود ميبستيم.  كودك اميد مي

يا پدربزرگش براي ما كار بكند؟! به اين جهت بود كه ما خوش نداشتيم آن كودك را 
برگيريم. يكايك زنان شيرده كه با من به مكه آمده بودند شيرخوارگاني براي خودشان 

تم گرفتند؛ اما من دست خالي ماندم. وقتي كه تصميم گرفتيم برگرديم؛ به همسرم گف
بخدا؛ سخت برايم ناخوشايند است كه به اتفاق ديگر زنان همسفرم بازگردم و 

گيرم!  روم و او را برمي بخدا؛ به سراغ همان كودك يتيم مياي را برنگرفته باشم!  شيرخواره
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هيچ اشكالي ندارد كه چنين كنيم؛ اميد است كه خداوند وجود او را ماية بركت براي ما 
 قرار دهد.

: به سراغ آن كودك يتيم رفتم، و او را براي شير دادن تحويل گرفتن هيچ حليمه گويد
چيز مرا وادار نكرد كه او را برگيرم، مگر همين مسئله كه نتوانسته بودم شيرخوارة ديگري 

ام بردم.  گويد: وقتي او را تحويل گرفتم، وي را با خود به سوي بار و بنه را برگيرم! مي
، هر دو پستان من به پيشباز او رفتند، و هر اندازه كه او چون وي را در آغوش كشيدم

نوشيد و نوشيد تا آنكه سير شد. برادرش نيز همراه خواست بنوشد، به او شير دادند.  مي
توانستيم از دست  او نوشيد تا سير شد. آنگاه هر دو خوابيدند. پيش از آن، هيچگاه نمي

شتري كه داشتيم رفت. ديد كه پستانهايش پر  همسرم نيز به سراغ آن مادهام بخوابيم!  بچه
از شير است. آنقدر شير از او دوشيد كه خودش نوشيد؛ من نيز با او نوشيدم تا آنكه 

 كامال! سير و سيراب شديم. آن شب، بهترين شب زندگاني ما بود.
گويد: صبح روز بعد، همسرم به من گفت: قدرش را بدان به خدا، حليمه! موجود  مي

گويد: آنگاه به  ميچنين اميدوارم!   گويد: گفتم: بخدا؛ من هماي!  را با خود آوردهمباركي 
راه افتاديم. من بر همان ماده االغ خودم سوار شدم، و آن كودك را نيز با خود داشتم، 

توانست  بخدا؛ آنچنان از همسفرانم جلو افتادم كه هيچيك از اشتران سرخ موي آنان نمي
تر گفتند: اي دخ رسد! زنان همسفرم به زبان آمده بودند؛ ميبه گردپاي مركب من ب

ابوذؤيب! واي بر تو! چيزي به ما بگو! مگر اين همان ماده االغ نيست كه با آن به سفر 
گفتند:  و آنان ميگفتم: چرا، بخدا اين همان و همان است!  آمده بودي؟ من به آنان مي

 ست!اي رفته ا بخدا؛ در كار اين ماده االغ معجزه
به ياد ندارم كه تا آن روز سعد شديم.  ميگويد: آنگاه وارد منازلمان در ديار بني

گوسفندانم از آن هنگام كه آن تر از آن ديده باشم!  تر و پرآب و گياه سرزميني را شاداب
گشتند،  شد، سير و سرشار از شير، باز مي كودك را با خود برده بوديم، شب هنگام كه مي

اي شير  نوشيديم؛ در حالي كه هيچكس در آن حوالي قطره م و ميدوشيدي و ما مي
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ديگر اي شير نداشت!  ها در آن منطقه قطره يافت كه بنوشد، و پستان هيچيك از دام نمي
به گفتند: واي بر شما!  هايشان مي سعد به چوپان كار به جايي رسيده بود كه دامداران بني

اما گوسفندهاي چراند، برويد!  دانش را ميهمان جايي كه چوپان دختر ابوذؤيب گوسفن
دادند؛ در حالي كه  اي شير نمي گشتند، و قطره آنان از همان منطقه نيز گرسنه برمي

 گشتند! گوسفندان من همچنان سير و سرشار از شير بازمي
دو ساله شد، و من » او«ديديم، تا  خالصه، پيوسته از جانب خداوندنيكي و زيادتي مي

رشد و نمو او، به بچه پسرهاي ديگر هيچ نداشت. هنوز دو سالش بازگرفتم.  او را از شير
ميگويد: او را به نزد مادرش آمد.  تمام نشده بود كه نوجواني پرتوان و چاالك به نظر مي

بازآورديم؛ اما، به ماندن او در جمع خودمان اشتياق بيشتري داشتيم؛ به خاطر آن همه 
با مادرش صحبت كرديم. به او گفتيم: اي كاش رسيد.  يبركتي كه از وجود او به ما م

 نهادي تا جواني نيرومند گردد؛ من از بابت وباي مكه بر او بيمناكم! پسرم را نزد من وامي

 گويد: آنقدر اصرار ورزيديم تا مادرش او را به ما بازگردانيد مي
110F

1. 

 ماجراي شَقّ صدر
سعد ماند، تا اينكه چند ماه بعد،  ن بنيدر ميا -صلى اهللا عليه وسلم- همچنان رسول خدا

112F، يا در سن چهار سالگي، بنا به نظر محققان111F2قبنا به گزارش ابن اسحا

، ماجراي شكافته 3

                                           
، 8؛ ابن حبان، االحسان، ج 159-158، ص 2، ج الطبري تاريخ؛ 164-162، ص 1ج هشام،  سيرة ابن -1

. همه اين منابع، داستان مذكور را بااندكي اختالف در متن، 111، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 84-82ص 

 اند. از سيره ابن هشام آورده

 .160، ص 2، تاريخ الطبري، ج 165-164، ص 1جهشام،  سيرة ابن -2

، ص 1: دالئل النبوة، ابونعيم، ج 281، ص 2؛ مروج الذهب، ج 112، ص 1بقات ابن سعد، ج ن ك: ط -3

. در منبع اخير روايتي از ابن عباس آمده است داير بر اينكه اين ماجرا در سال پنجم عمر آن 161-162

رسد؛ زيرا گوسفند  . سخن ابن هشام متناقض به نظر مي162، ص 1حضرت روي داده است؛ نكـ: ج 
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صلى اهللا عليه - مسلم از انس روايت كرده است كه رسول خدااش پيش آمد.  شدن سينه
او را از جاي كرد.  هاي ديگر بازي مي ، جبرئيل نزدش آمد، در حالي كه با پسربچه -وسلم

برگرفت و بر زمين خوابانيد، و سينة او را برشكافت، و قلب او را خارج ساخت، و از 
درون آن، لختة خوني را بيرون كشيد، و گفت: اين است بهرة شيطان از تو! آنگاه، دل او 

آورد، و به جاي  را در طشتي زرين با آب زمزم شستشو داد؛ سپس، سر آن را به هم 
اش شتافتند و گفتند: محمد را  ها نزد مادرش يعني دايه پسربچهبازگردانيد.  نخستينش

اش دگرگون شده  همگي در پي يافتن او شتافتند. وقتي او را يافتند، رنگ رخسارهكشتند! 

113Fديدم انس گويد: من جاي آن دوخت و دوز جبرئيل را روي سينة آن حضرت ميبود. 

1. 

 بسوي مادر مهربان
ن واقعه، چشمش ترسيد، و او را به مادرش بازگردانيد. نزد مادر حليمه، پس از اي

 زيست تا به سن شش سالگي رسيد. مي
اش، به زيارت قبر او در يثرب  آمنه بر آن شد كه براي تجديد عهد با همسر سفر كرده

از مكه بيرون شد، و مسافتي بالغ بر پانصد كيلومتر راه را طي كرد. فرزند يتيمش برود. 
خدمتگارش ام ايمن، و سرپرست وي عبدالمطلب در اين سفر با او بودند. يك محمد و 

ماه در يثرت ماند؛ سپس بازگشت. به هنگام بازگشت، بيمار شد، و در اوان سفر، 
 فتميان مكه و مدينه، از دنيا ر» ابواء«اش شدت گرفت، و در محل  بيماري

114F

2. 

 

                                                                                                             
ني كودكي كه هنوز دو سال تمام از عمرش نگذشته است، و حتي در اوان سه سالگي، قابل تصور چرا

 نيست.

 .261، ح 147، ص 1صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب االسراء، ج  -1

 .7؛ تلقيح فهوم اهل االئر، ص 168، ص 1ج   ابن هشام، سيرة -2
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 در پناه نياي مهربان
ازگردانيد؛ در حالي كه شفقت و عطوفت او نسبت به نوادة عبدالمطلب محمد را به مكه ب
نوادة يتيم وي اينك به مصيبتي تازه گرفتار آمده بود يافت.  عزيزش هر لحظه افزايش مي

عبدالمطلب آنچنان محبت و مرحمتي نسبت هاي كهنة درون او را نو كرده بود.  كه زخم
هرگز او را در ان خويش نداشت. داشت كه نسبت به هيج يك از فرزند به محمد ابراز مي

اين حالتي كه براي او پيش آمده بود تنها نمي گذاشت، و او را از همه فرزندانش برتر 
كردند،  هشام گويد: در ساية خانة كعبه براي عبدالمطلب زيراندازي پهن مي ابننشانيد.  مي

بنشيند؛ و به پاس  نشستند تا عبدالمطلب بيايد و آنجا و پسرانش در اطراف آن زيرانداز مي
صلى اهللا - خدا اما، رسولنشستند.  حرمت وي، هيچيك از پسرانش روي آن زيرانداز نمي

رسيد،  همينكه از راه مي -كه در آن اوان نوجواني كم سن و سال بود - -عليه وسلم
گرفتند تا او را از روي زيرانداز  نشست؛ عموهايش دستان وي را مي سرجاي جدش مي

گفت: اين يك پسر من را به  كنند، مي ديد چنين مي عبدالمطلب هرگاه كه ميكنار بكشند، 
آنگاه، با محمد، باز هم روي اي است!  أن و مقام ويژهحال خود بگذاريد، كه بخدا او را ش

كشيد، و  ة آن حضرت دست نوازش مينشست، و بر گرد زيرانداز مخصوص خويش مي

 گرديد خرسند مي كرد بسيار شاد و از اين كاري كه محمد مي
115F

1. 
هشت سال و دو ماه و ده روز از عمر شريفشان  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

گذشت كه عبدالمطلب، نياي گرانقدرشان، در مكه از دنيا رفت، و پيش از وفات،  مي
كه از هر جهت  -اش را به عموي وي ابوطالب ت چنان ديد كه سرپرستي نوادهحمصل
 ار كندواگذ -شأن پدرش بود هم

116F

2. 
 

                                           
 .168، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1

 .7؛ تلقيح فهوم اهل االثر، ص 169، ص 1همان، ج  -2
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 تحت كفالت عموي دلسوز و مهربان
محمد را اش را بر عهده گرفت.  ابوطالب به نيكوترين وجهي كفالت و سرپرستي برادرزاده

به خانة خويش برد و بر فرزندان خويش افزود، و او را بر همة آنان مقدم داشت، و 
بعد، همواره حرمت و رعايت ويژه براي او درنظر گرفت و از آن زمان تا چهل سال 

كرد، و تمامي  پشتيبان وي بود، و از هيچ حمايت و مواظبتي نسبت به او دريغ نمي
اش  زادههايش را با اين و آن بر محور حراست و پاسداري از اين برادر ها و دشمني دوستي

هاي متعددي از آن خواهيم  داد، كه در جاي جاي سيرة نبوي به بيان نمونه سامان مي
 پرداخت.

 بارندبه آبروي او باران مي  ابرها
ابن عساكر به نقل از جلهمه بن عرفطه آورده است كه گفت: به مكه وارد شدم، در حالي 
كه خشكسالي سراسر مكه و اطراف آن را فرا گرفته بود. قريشيان گفتند: اي اباطالب، 

تي كن و اند؛ هم قوت و غذا مانده سرزمينمان به قحطي دچار آمده؛ زنان و فرزندانمان بي
ابوطالب براي استسقا بيرون شد؛ پسر نوجواني همراه او بود به طلب باران بيرون شو! 

اي خاكستري بر سر داشت، و در اطراف او چند  همچون خورشيد تابان، كه عمامه
ابوطالب وي را برگرفت، و گردة او را به خانة كعبه چسبانيد، و آن نوجوان ديگر بودند. 

را به نشانة پناهندگي بر خانة كعبه نهاد. در آسمان اثري از ابر نوجوان بازوان خويش 
نبود. ناگهان ابرها از اين سوي و آن سوي آمدند و آمدند؛ باريدند و باريدند: پست و بلند 

ا سرسبز و هايي پرآب سرشار از آب باران گرديد، و آبادي و صحرا ر زمين بسان چشمه
 گويد: به همين داستان اشاره دارد، آنجا كه ميخرم گردانيد. ابوطالب در اشعار خويش 

ــه    ــام بوجهـ ــقي الغمـ ــيض يستسـ  و ابـ
 

117Fثمـــال اليتـــامي عصـــمة لالرامـــل    

1 
 

                                           
؛ هيثمي در مجمع الزوائد به نقل از طبراني نظير اين داستان را 16-15مختصر السيرة، شيخ عبداهللا، ص  -1

 ) آورده است.222، ص 8در بخش مربوط به عالمات نبوت (ج 
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بارند، فريادرس و سرپرست يتيمان، و  و آن آفتابرويي كه ابرها به آبروي او باران مي«
 »پناهگاه بيوه زنان!

 بحيراي راهب
ازده سالگي رسيدند؛ برخي نيز در اين به سن دو -صلى اهللا عليه وسلم- چون رسول خدا

اند؛  روز ثبت كرده 10ماه و  2سال و  12هنگام عمر شريف آن حضرت را به دقت، 
در بين راه به قرية بصري رسيد كه از توابع شام ابوطالب به قصد تجارت آهنگ شام كرد. 

ك منطقة گرديد، و در آن زمان با اينكه ي ات حوران محسوب مياي از قصب بود، و قصبه
در آن شهر راهبي بود معروف به بحيري كه گويند نشين بود، زير سلطة روميان بود.  عرب

نام او جرجيس بوده است. همينكه كاروانيان بار انداختند، به نزد آنان شتافت. وي پيش از 
گذرانيد تا به  يك به يك كاروانيان را از نظر ميآمد.  آن هيچگاه به نزد كاروانيان نمي

رسيد و دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
اين، سرور جهانيان است! اين فرستادة خداي بني نوع انسان است! اين همان شخصي 
است كه خداي يكتا او را به مثابة رحمتي براي همه عالميان برخواهد انگيخت! ابوطالب 

ة گفت: از همان لحظاتي كه شما بر گردنداني؟  يو ديگر بزرگان قريش گفتند: تو از كجا م
ها سراسر به قدوم او سجده بردند، و اين  ورودي شهر فراز آمديد، همة سنگها و درخت

آرند؛ گذشته از اين،  چنين سجود را احجار و اشجار جز در پيشگاه پيامبران به جاي نمي
از غضروف شانة راست او تر  من از روي مهر نبوت نيز كه به گردي يك دانه سيب پايين

آنگاه، مان داريم!  شناسم؛ همچنين، ما ياد و وصف وي را در كتابهاي آسماني قرار دارد، مي
با گراميداشت بسيار آنان را ميهماني كرد، و از ابوطالب خواست كه او را بازگرداند، و به 
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. ابوطالب نيز شام نبرد؛ زيرا خوف آن دارد كه روميان و يهوديان به او آسيبي برسانند

 محمد را به همراه يكي از پسران خويش به مكه باز فرستاد
118F

1. 

 نبرد خونين فجار
، در سوق عكاظ، نبرد -صلى اهللا عليه وسلم- همزمان با بيست سالگي رسول خدا

 119F2»حرب الفجار«و قيس عيالن در گرفت كه  -به همراهي كنانه -خونيني ميان قريش

سه  -به نام براص -كنانه اين جنگ آن بود كه مردي از بني نامبردار شده است. زمينة بروز
جوي قيس عيالن را ناجوانمردانه به قتل رسانيد. خبر به بازار عكاظ تن از مردان جنگ

                                           
المصنف، ابن ؛ 279-278، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 3620، ح 551-550، ص 5نكـ: جامع الترمذي، ج  -1

, ايضا دالئل النبوة، 25-24، ص 2؛ دالئل النبوة، بيهقي، ج 11782، ح 489، ص 11ابي شبية، ج 

. سند اين روايت ثابت و قوي است. در ذيل اين روايت آمده است كه ابوبكر بالل 170، ص 1ابونعيم، ج 

زمان هنوز نبوده است، و اگر را به همراه آن حضرت فرستاد، كه البته نادرست است؛ زيرا، بالل در آن 

بوده است، نه همراه ابوبكر. اين نكته را   -صلى اهللا عليه وسلم- هم بوده است همراه عموي رسول خدا

) آورده است. تفاصيل بيشتري نيز براي اين داستان روايت شده است 17، ص 1ابن قيم در زادالمعاد (ج 

اعتبار، و ابن اسحاق بدون سند،  ست و بي) با سندهاي س120، ص 1كه ابن سعد در طبقات (ج 

) و بيهقي و ابونعيم نيز به همين 277، ص 2) و طبري (ج 183-180، ص 1ام (ج اند؛ ابن هش آورده

 اند. ترتيب، از ابن اسحاق نقل كرده

اي  اين دو گروه، چهار فقره بوده است؛ سه فقره نخستين آنها ستيز و مشاجرههاي فجار فيمابين  حرب -2

اش كوتاهي  درگيري نخستين، انگيزهف بيش نبوده، و بدون كشتار و خونريزي به صلح انجاميد. خفي

اش فخر  اش بود كه به فردي از كنانه داشت، درگيري دوم، انگيزه از قيس نسبت به پرداخت بدهي فردي

از زنان  اش تعرض جوانان مكه به يكي روشي مردي از كنانه بر قيسيان بود، سومين درگيري، انگيزهف

براي تفصيل اين ايم.  با اندام و زيباروي قيس بود؛ فقره چهارم، فجار براض بود كه در متن آوردهزي

؛ ابن اثير آن سه 467، ص 1؛ الكامل، ج 164-160ماجراها، نك: المنمق في اخبار قريش ، ص 

 درگيري نخستين را يك نبرد واحد به حساب آورده است.
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كنانه حرب بن اميه بود كه از نظر سني و  رسيد. طرفين برآشفتند. رهبر قريش و بني
ز، پيروزي با قيس بود و كنانه در نيمة نخستين رومكانت اجتماعي از همه برتر بود. 

مغلوب شده بودند؛ اما، نيمروز، ناگهان گردونة جنگ به زيان قيس گرديد. بعضي از سران 
قريش نداي صلح در دادند، و بنابر آن شد كه كشتگان دو طرف را برشمارند، و هر يك 

بنا با يكديگر از طرفين كه بيشتر كشته داده بود، دية كشتگان افزونتر را بستاند. بر اين م
ها و بدخواهي فيمابين را از ميان بردند.  صلح كردند، و دست از جنگ كشيدند، و دشمني
حرب فجار ناميدند. ماههاي حرام بود   اين جنگ را، به خاطر آنكه توأم با هتك حرمت

حضور داشتند و براي عموهايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- در اين جنگ، رسول خدا
 كردند آوردند و تيرهاي آنان را براي تيراندازي آماده مي اهم ميتداركات جنگي فر

120F

1. 

 حلف الفضول
در ذيقعده، يكي » حلف الفضول«به دنبال واپسين نبرد داخلي فجار، پيماني تحت عنوان 

فراخوان اين پيمان از سوي چند طايفه از قبيلة قريش: هاي حرام، منعقد گرديد.  از ماه
؛ اسدبن عبدالعزي؛ زهره بن كالب؛ تيم بن مره؛ داده شده بود. هاشم؛ بني عبدالمطلب بني

گرد  -به خاطر كهنسالي و مكانت اجتماعي وي -آنان در خانة عبداهللا بن جدعان تيمي
پيمان شدند، مبني بر اينكه هرگاه در شهر مكه يكي  آمدند، و با يكديگر هم سوگند و هم

ديگر مظلوم واقع شود، به پشتيباني او هاي  از اهالي مكه يا ديگر مردمان از سرزمين
رسول اند قيام كنند تا داد او را بستانند.  برخيزند، و بر عليه آن كساني كه بر او ستم كرده

                                           
، 1؛ الكامل، ابن اثير، ج 185-164؛ المنمق في اخبار قريش، ص 187-184 ، ص1، ج هشام سيرة ابن -1

زيرا ماه اند: اين نبرد در ماه شوال به وقوع پيوسته است؛ اما، اين درست نيست!  ؛ گفته472-468ص 

شوال ماه حرام نيست، و عكاظ هم بيرون از محدوده حرم است؛ بنابراين، كدام حرمت هتك شده است؟ 

 شده است. نها، بازار عكاظ، در آن روزگار، از آغاز ماه ذيقعده داير ميگذشته از اي
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در اين پيمان عضويت داشتند و از آن پس نيز كه خد اوند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
 گفتند: ايشان را با تفويض رسالت اكرام فرموده بود، مي

شهدت يف دار عبداهللا بن جدعان حلفاً، ما أحب أن يل به محر النعم، ولو أدعى به يف  (لقد
121Fاإلسالم ألجبت)

١. 
در خانه عبداهللا بن جدعان در انعقاد پيماني شركت جستم كه هيچ دوست ندارم آن «

حضور و عضويت را با اشتران سرخ موي فراوان عوض كنم، و هم اينك دردوران اسالم 
 ».به سوي چنان پيماني فراخوانند، اجابت خواهم كردنيز اگر مرا 

روح حاكم بر اين پيمان كامالً با حميت جاهليت كه پشتوانه و درونماية آن تعصب 
اند: مردي از طايفة زبيد كااليي را  بود، در تناقض بود. دربارة انگيزة انعقاد اين پيمان گفته

كاالي وي را از او خريداري كرد،  راي فروش به مكه آورد. عاص بن وائل سهمي تماميب
عبدالدار، مخزوم، جمح، پيمان،  و حق و حقوق او را نداد. به دادخواهي نزد طوايف هم

سهم و عدي رفت؛ اما، هيچ يك از آن طوايف به اظهارات او وقعي ننهادند. آن مرد 
با صداي بازرگان زبيدي برفراز كوه ابوقيس برآمد و اشعاري را كه بالبداهه سروده بود 

بلند برخواند و فرياد تظلم خويش را به گوش همگان رسانيد. زبيربن عبدالمطلب در اين 
ارتباط اقدام كرد، و اين و آن را فراخواند كه چرا بايد اين مرد اين چنين بيكس و 

تا آنكه افراد مذكور در حلف الفضول گردآمدند، و آن پيمان را منعقد فريادرس بماند؟!  بي
122Fوائل رفتند و داد آن بازرگان زبيدي را از او ستاندند گاه همگي به نزد عاص بنكردند؛ آن

2. 

 در پي كسب و كار
در آغاز سنين جواني كسب و كار مشخصي نداشتند.  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا 

اند كه ايشان در دوران اقامت نزد  در عين حال، روايات تاريخي متعددي حاكي از آن

                                           
 .31 -30، مختصر سيرة الرسول، شيخ عبد اهللا نجدي ص 135، 113، ص 1، ج هشام سيرة ابن -1

 .291؛ نسب قريش، زبيري، ص 128-126، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -2
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123Fاند كرده دچراني ميسعد گوسفن بني

؛ در مكه نيز براي اهل مكه در برابر چند قيراط 1

124Fاند چرانيده گوسفندانشان را مي

؛ و ظاهراً در سنين جواني از چوپان دست كشيده و به 2
اند؛ چنانكه بنا به روايتي، با سائب بن ابي سائبه مخزومي به كار  بازرگاني پرداخته

اند، و در مقام شراكت نه كوتاه  بي براي وي بودهو شريك خواند،  پرداخته بازرگاني مي
روز فتح مكه نيز وقتي سائب به نزد آنحضرت كردند.  آمدند و نه جدال و ستيز مي مي

آمد، به او خوشامد گفتند و فرمودند: (مرحباً بأخي و شريكي) خوش آمدي اي برادر و 

 شريك من!
125F

3 
عازم  -رضي اهللا عنها-خديجه در سن بيست و پنج سالگي به قصد تجارت با سرماية 

سفر شام شدند. ابن اسحاق گويد: خديجه بنت خويلد بانويي بازرگان و شريف و 
ثروتمند بود، و مردان را اجير ميگردانيد تا با سرماية او تجارت كنند، و بر مبناي مضاربه 

شهرت  قريش نيز نوعاً بازرگان پيشه بودند. وقتي صيتداد.  دستمزدي براي آنان قرار مي
داير بر راستگويي و امانتداري و مكارم اخالق آن  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

حضرت به گوش وي رسيد، نزد ايشان فرستاد و به ايشان پيشنهاد كرد كه با بخشي از 
سرماية وي، به اتفاق غالم وي، مسيره، به سفر تجارتي شام بروند، و قول داد كه بيش از 

صلى اهللا - انان دستمزد ميداده است به ايشان خواهد داد. رسول خداآنچه به ديگر بازرگ
اي كه در اختيارشان گذاشت به تجارت رفتند.  نيز پذيرفتند، و با آن دستمايه -عليه وسلم

كرد؛ تا به شام  ميسره، غالم خديجه خاتون، نيز در اين سفر ايشان را همراهي مي

                                           
 .166، ص 1ج هشام،  سيرةابن -1

جمع » قراربط«؛ كلمه متن 2262ب االجارات، باب رعي الغنم علي قراريط، ح صحيح البخاري، كتا -2

 م.-است كه يك بيستم دينار بوده است (ابن اثير) -در اصل أقراط -»قيراط«

 .425، ص 3؛ مسند احمد، ج 2287، ح 768، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 611، ص 2سنن ابي داود، ج  -3
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126Fرسيدند

1. 

 ازدواج با خديجه
به مكه بازگشتند، آثار امانتداري و بركت  -صلى اهللا عليه وسلم- دوقتي حضرت محم

مشهود بود كه پيش از آن سابقه نداشت. غالم  -رضي اهللا عنها-آنچنان در اموال خديجه 
وي، ميسره، نيز راجع به آن حضرت هر آنچه در طي سفر مشاهده كرده بود، باز گفت، و 

د و گفتار صادقانه و كردار امانتدارانة ايشان خوي خوش و رفتار برازنده و انديشة كارآم
را براي خديجه خاتون گزارش كرد. پيش از آن، بزرگان و سران مكه سخت به وصلت با 

كرد.  ورزيدند، و او همة خواستگاران را يكي پس از ديگري رد مي ازدواج با او اشتياق مي
، يافته بود. راز درون اما اينك گمشدة خود را كه ساليان متمادي در جستجوي آن بود

بانو نفيسه به نزد اش نفيسة بنت منبه در ميان گذاشت.  خويش را با دوست صميمي
شتافت و سر صحبت را با ايشان باز كرد و به آن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

حضرت پيشنهاد كرد كه با خديجه خاتون ازدواج كنند. ايشان رضايت دادند، و در اين 
عموهايشان صحبت كردند. آنان نيز به نزد عموي خديجه خاتون رفتند و ارتباط با 

خديجه خاتون را براي ايشان خواستگاري كردند، و به اين ترتيب، ازدواج خديجة 
 [طاهره]

127F

هاشم و سران  با محمد امين صورت پذيرفت. در مراسم عقد ازدواج ايشان بني 2
تون دو ماه پس از باز گشت ايشان اشتند. ازدواج آن حضرت با خديجه خامضر حضور د

                                           
 .188-187، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

با آن شهرت يافته بودند، و  -رضي اهللا عنها-لقبي استكه در عهد جاهليت، حضرت خديجه» طاهرة« -2

با آن شهرت   -صلى اهللا عليه وسلم- كه در عهد جاهليت، حضرت محمد» امين«تقارن آن با لقب 

 م. -اند، بسي جالب توجه است داشته
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 از سفر تجارتي شام انجام گرفت
128F

مهرية حضرت  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. 1
-را بيست ماده شتر جوان قرار دادند. سن حضرت خديجه  -رضي اهللا عنها-خديجه 

در هنگام ازدواج [بنا بر مشهور] چهل سال بود، و در آن اوان، وي از  -رضي اهللا عنها
ث اصل و نسب و دارايي و ثروت و بينش و خرد برترين زن خاندان خويش بود. حي

صلى اهللا - اكرم نخستين زني بود كه حضرت رسول -رضي اهللا عنها-حضرت خديجه 
به همسري خويش درآوردند، و تا هنگام وفات ايشان همسر ديگري اختيار  -عليه وسلم

 نكردند.
اند.   -رضي اهللا عنها-ز حضرت خديجه همة فرزندان آن حضرت، بجز ابراهيم، ا

صلى اهللا عليه - فرزندان خديجه خاتون به ترتيب عبارتند از: قاسم كه كنيه رسول خدا
كلثوم؛ فاطمه؛ عبداهللا كه گاه طيب و  ابوالقاسم به حساب اوست؛ زينب؛ رقيه؛ ام -وسلم

گذشتند؛ اما فرزندان پسر ايشان همگي در خردسالي درگرفته است.  گاه طاهر لقب مي
دختران، همگي دوران اسالم را درك كردند و اسالم آوردند و مهاجرت كردند؛ هرچند 

- از دنيا رفتند؛ بجز فاطمه -صلى اهللا عليه وسلم- آنان نيز همه در طول حيات پيامبراكرم
 كه پس از آنحضرت شش ماه درنگ كرد و آنگاه به ايشان پيوست -رضي اهللا عنه

129F

2. 

 ية حكميتبناي كعبه و قض
به تجديد بناي خانة  وپنج ساله بودند كه قريش سي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

هايي بلندتر از  كعبه همت گماشتند. قضيه از اين قرار بود كه خانة كعبه با تخت سنگ
ل ساخته شده بود؛ سقف يقامت انسان معمولي، به ارتفاع نه ذراع در عهد حضرت اسماع

                                           
روز پس از نبرد فجار ثبت  6ماه و  9و  سال 4مسعودي عزيمت آنحضرت را به سفر تجارتي شام،  -1

روز پس از عزيمت به شام تعيين  24ماه و  2 -رضي اهللا عنها–كرده، و تاريخ ازدواج ايشان را باخديجه 

 .278، ص 2كرده است؛ نك: مروج الذهب، ج 

 .7؛ تلقيح فهوم اهل االثر، ص 105، ص 7، ج الباري ؛ فتح191-189، ص 1، ج هشام سيرةابن -2
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اي را كه در داخل كعبه بود،  از سارقان دست به يكي كردند و گنجينه اي عدهنيز نداشت. 
از اين گذشته، به خاطر آنكه يك ساختمان بسيار قديمي بود، تحت تأثير به سرقت بردند. 

عوامل طبيعي بنيادش سست شده، و ديوارهايش شكاف برداشته بود. پنج سال پيش از 
و به مسجدالجرام راه يافت. چيزي نمانده  بعثت نيز سيلي بنيان كن در مكه سرازير شد

بود كه بناي كعبه كامالً فرو ريزد. قريش، به منظور حفظ حرمت و مكانت كعبه ناگزير 
شدند بناي آن را تجديد كنند. با يكديگر هم سخن شدند كه در كار تجديد بناي كعبه جز 

ناكار، سود حاصل از داد و هاي پاك و پاكيزه را راه ندهند؛ از اين رو مهرية زنان ز دارايي
پذيرفتند.  الناس را نمي ناك و مشتمل بر حق ستدهاي آميخته به ربا، و هرگونه اموال شبهه

ابتدا، از ويران كردن خانة كعبه هراس داشتند. سرانجام، وليد بن مغيرة مخزومي كار را 
نداريم!  آغاز كرد. تبر را به دست گرفت و گفت: بار خداوندا، ما جز كار خير هدفي

آنگاه، دو ركن اصلي كعبه را با ضربات خويش ويران كرد. وقتي مردم ديدند به او آسيبي 
هايي كه حضرت  نرسيد، به تبع وي، روز بعد ويران كردن كعبه را ادامه دادند تا به آن پايه

ت نهاده بود، رسيدند، از آنجا تجديد بناي كعبه را آغاز كردند. نخس -عليه السالم- ابراهيم
كعبه را تقسيم كردند، و به هر قبيله سهمي از آن رااختصاص دادند. افراد هر قبيله نيز يك 
نوع سنگ به خصوص را گرد آوردند، و به ساختن خانة كعبه مشغول شدند. تجديد بناي 
خانة كعبه را بنايي رومي به نام باقوم بر عهده گرفت. وقتي ساختمان جديد خانة كعبه به 

د رسيد، راجع به اينكه امتياز قرار دادن حجراالسود در جاي خودش از موضع حجراالسو
نظر پيدا كردند، و نزاع بر سر اين مسئله چهار يا  آن چه كسي باشد، با يكديگر اختالف

پنج شبانه روز به طول انجاميد، و تا آنجا باال گرفت كه نزديك بود به جنگي خانمانسوز 
اميه بن مغيرة مخزومي به آنان پيشنهاد كرد نخستين ابودر حرم امن الهي تبديل گردد. 

كسي را كه در مسجدالحرام درآيد، در ارتباط با مشاجرة فيمابين حكم قرار دهند. همه 
رسيد،  پذيرفتند. مشيت خداوند نيز بر آن تعلق گرفت كه آن فردي كه بايد از راه مي

دور ديدند جملگي فرياد  باشد. وقتي ايشان را از -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد
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برآوردند: اين شخص امين است؛ ما او را قبول داريم! اين شخص محمداست. وقتي به 
نزديكي آنان رسيدند، و گزارش ماجرا را از آنان دريافت كردند، عبابي درخواست كردند، 

را  و حجراالسود را ميان آن نهادند، و سران قبائل درگير را واداشتند همگي اطراف آن عبا
بگيرند، و به آنان دستور دادند كه عباي حامل حجراالسود را باال و باال بياورند. وقتي كه 
حجراالسود را به موضع خودش نزديك گردانيدند، آن حضرت با دست مبارك خودشان 

حل خردمندانه و  حجراالسود را برداشتند و در جاي خودش قرار دادند؛ و اين راه
 بر آن رضايت دادند. اي بود كه همگان كيمانهح

اي كه براي تجديد بناي كعبه اختصاص داده بودند كسر  قريش، از بودجة پاكيزه
مت شمال، حدود شش ذراع از مساحت خانة كعبه را بيرون از آوردند؛ ناگزير، از س

شود؛ درب خانة  ناميده مي» حطيم«و » حجر«هاي  ساختمان جديد آن قرار دادند كه به نام
ه خواهند، ديگران نتوانند ب مين باالتر نهادند تا جز آن كساني كه قريش ميكعبه را از ز

خانة كعبه وارد شوند؛ و چون بلنداي ساختمان كعبه به پانزده متر رسيد، بر شش ستون 
 سقف آن را زدند.

كعبه پس از پايان پذيرفتن اين عمليات تجديد بنا، تقريباً شكل يك مربع مستطيل به 
متر؛ طول ضلعي كه حجراالسود بر آن نصب شده، و طول  15فاع آن خود گرفت كه ارت
متر؛ ارتفاع جايگاه نصب حجراالسود از محلي كه حاجيان طواف  10مقابل آن، هر يك 

 12متر؛ ضلعي كه درب خانة كعبه در آن قرار دارد، و نيز ضلع مقابل آن  5/1كنند،  مي
از بيرون خانة متر است.  2كنند،  يمتر، و ارتفاع درب خانة كعبه كه حاجيان طواف م

 25كعبه، ديواري در قسمت پايين، اطراف كعبه را احاطه كرده كه ارتفاع متوسط آن 



   

 139 –صلي اهللا عليه وسلم–گاه و محيط نشو و نماي حضرت محمد خاست
 

اين قسمت در نامند.  مي» شاذروان«سانتيمتر است و آنرا  30سانتيمتر و پهناي متوسط آن 

 اند. اصل، بخشي از خانة كعبه است، اما قريش آن را وانهاده
130F

1 

 پيش از نبوت (خالصه) -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد زندگينامة
هاي موجود  در دوران جواني و نوجواني، بهترين ويژگي -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم

 نظر و از نظر انديشمندي و خردمندي و دقتدارا بودند.  در طبقات مختلف مردمان را
ي و زيركي و استقالل فكري و نگر در سطح بااليي قرار داشتند؛ و از ژرفعمق بصيرت 

هاي طوالني  با استمداد از سكوتشناخت درست هدف و وسيله برخوردار بودند. 
شدند، در  خويش، به تأمالت طوالني و تفكر عميق و پرداختن به ژرفاي حقايق، نائل مي

آاليش خويش؛ به مطالعة منشور طوالني و پردامنة زندگني  پرتو خرد سرشار و فطرت بي
پرداختند؛ خرافات را بخوبي باز  و امور اجتماعي و اوضاع و احوال مردم ميبشر، 

گرفتند؛ و با بصيرت كامل در كار خويش و در كار ديگران  شناختند و از آنها فاصله مي مي
كردند، در  اگر راه و رسم نيكويي را مشاهده ميدادند.  زيستي با همنوعان ادامه مي به هم

131Fجستند آن شركت مي

غير اينصورت، به همان زاوية عزلتي كه براي خويش اختيار ؛ در 2
 گشتند. كرده بودند، باز مي

                                           
؛ تاريخ الطبري، 197-192، ص 2هشام، ج  براي تفصيل مطلب راجع به تجديد بناي كعبه، نكـ: سيرةابن -1

؛ داستان حكميت مذكور 215، ص 1به بعد؛ صحيح البخاري، باب فضل مكه و بنيانها، ج  289، ص 2ج 

، 1مية، خضري، ج محاضرات تاريخ االمم االسالتوان يافت؛ نيز نكـ:  مسند ابي داود طيالسي نيز ميرا در 

 .65-64ص 

نيز   -صلى اهللا عليه وسلم- گرفتند، رسول خدا مثالً، قريشيان در دوران جاهليت روز عاشورا روزه مي -2

؛ نيز: فتح الباري،ج 2002صحيح البخاري، ح گرفتند؛ نكـ:  در دوران جاهليت روز عاشورا را روزه مي

 .287، ص 4
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شدند تناول  نوشيدند؛ از گوشت حيواناتي كه در آستانة بتان قرباني مي شراب نمي
كردند.  نميشد، حضور پيدا  هايي كه براي بتان تدارك مي ها و محفل كردند، در جشن نمي

ز اين معبودهاي باطل نفرت داشتند، و هيچ چيز درنظر ايشان از همان اوان نوباوگي، ا
ناخوشايندتر از بتان نبود؛ حتي تحمل شنيدن سوگند خوردن جاهليان را به الت و عزي 

 نداشتند.
132F

1 
هاي  شك، دست قضا و قدر الهي نيز نگهدار ايشان بوده است؛ چنانكه هرگاه انگيزه بي

به اينكه برخي از برخورداري دنيوي را تجربه داشتند  دروني و نفساني ايشان را وامي
كنند، يا هرگاه كه نسبت به پيروي بعضي آداب و رسوم ناپسنديده رضايت خاطري 

ها و  كرد و ايشان را از آن دسترسي كردند، عنايت رباني دخالت مي احساس مي
 داشت. ها بازمي اندازي دست

به هيچيك از چيزهايي كه « فرمايند: مي -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
در ميان اهل جاهليت معمول و مرسوم بود، گرايش پيدا نكردم مگر دوبار، و هر بار 
خداوند ميان و من آن چيز مانعي ايجاد كرد، و من از آن گرايشي كه پيدا كرده بودم 

شبي از شبها صرفنظر كردم، تا آنكه مشمول اكرام خداوند شدم و به رسالت مبعوث شدم. 
چرانيد، گفتم: كاش از گوسفندان من  هاي مكه گوسفند مي ه نوجواني كه با من در بلنديب

پردازي و  گويي و افسانه كردي تا من به مكه بروم و با جوانان مكه به قصه مواظبت مي
گفت: چنين كنم! بسوي مكه به راه افتادم. به خوشگذراني شب را به صبح برسانم! 

گفتم: چه رسيد.  يدم. آواي موسيقي از آن خانه به گوش مينخستين خانه در شهر مكه رس
خبر است؟ گفتند: جشن عروسي فالن كس با فالن كس است! نشستم كه به موسيقي 
گوش فرادهم. خداوند درپوشي بر گوشهايم قرار داد. مرا خواب در ربود، و آنقدر در 

                                           
تهذيب ؛ 161، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 128، ص 1ابن هشام، ج  براي تفصيل اين مطلب، نك: سيرة -1

 .376،  373، ص 1تاريخ دمشق، ج 
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ار كرد. نزد رفيقم خواب ماندم تا آنكه حرارت آفتاب فرداي آن شب مرا از خواب بيد
بازگشتم. پرسيد: چه شد؟ آنچه را كه اتفاق افتاده بود براي او بازگفتم. ديگر شبي نيز 
دوباره همان تقاضا را از رفيقم كردم، و به شهر مكه وارد شدم، و همان پيشامد شب 
نخستين دوباره براي من روي نمود... و به اين ترتيب، هيچگاه من به كار ناپسندي 

 .133F1»پيدا نكردمگرايش 
بخاري از جابربن عبداهللا روايت كرده است كه گفت: در اثناي تجديد بناي كعبه، 

همراه عباس براي آوردن سنگ رفتند. عباس به ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
گذاري تو را آزار  ات را برگردنت بيافكن تا سنگهايي كه بر شانه مي گفت: دامان جامه

يرو دار كار، بر زمين افتادند و چشمانشان به آسمان خيره شد و از هوش در گندهند! 
و جامة خويش را بر ام!  دامان جامهام!  گفتند: دامان جامه رفتند. وقتي به هوش آمدند، مي

تن پيچيدند. به روايت ديگر، از آن پس ديگر هيچگاه عورت ايشان توسط هيجكس 
 رؤيت نشد

134F

2. 
هاي پسنديده،  در خاندان خويش، از جهت خصلت -وسلمصلى اهللا عليه - نبي اكرم

از همة افراد خاندانشان جوانمردتر، اخالق كريمه، و سر و وضع برازنده ممتاز بودند. 
تر،  تر، پاكدامان تر، نرمخوي تر، بردبارتر، راستگوي تر، نوعدوست اخالق خوش

» امين«ن همگي ايشان را چنانكه خويشاوندا نيكوكردارتر، وفادارتر و امانتدارتر بودند،
هاي پسنديده، در وجود مبارك  هاي برازنده، و خصلت لقب داده بودند؛ زيرا، همة ويژگي

 -رضي اهللا عنها-المؤمنين خديجه  ايشان فراهم آمده بود، و آن چنان بودند كه حضرت ام

                                           
حاكم نيشابوري آن را صحيح دانسته؛ ذهبي نيز اند.  ) وديگران آورده279، ص 2اين حديث را طبري (ج  -1

 ).287، ص 2از او تبعيت كرده؛ ولي ابن كثير آن را ضعيف تلقي كرده است (البداية و النهاية، ج 

؛ نيز، نكـ: فتح الباري، ج 180، ص 7؛ ج 513، ص 3؛ فتح الباري، ج 3829، 1582صحيح البخاري، ح  -2

 .380، 333، 310، 295، ص 3؛ مسند احمد، ج 517، ص 3
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ايان كردند؛ و به درماندگان و بينو فرمود: رنج كسب و كار را بر خويشتن تحميل مي مي
كردند؛ و در راه حق و فضيلت همياري و  كردند؛ و از ميهمانان پذيرايي مي رسيدگي مي

135Fهمكاري داشتند

1. 

                                           
 3صحيح البخاري، ج  -1



 

 

 

 

 

 :بخش دوم
مكّة مكّرمه كانون نبوت و دعوت 

 –صلى اهللا عليه وسلم–رسول خدا 



 

 

 تمهيد

پس از آنكه به شرف نبوت و رسالت آراسته  -صلى اهللا عليه وسلم- حيات رسول اكرم
 گردد كه عبارتند از: دو دوران كامالً متمايز از يكديگر تقسيم ميشد، به 

 تقريبا سيزده سال؛ . دوران مكّي،1

 ده سال تمام.. دوران مدني، 2
شوند كه هر مرحله داراي  هر يك از اين دو دوران نيز به چند مرحله تقسيم مي

ها در پرتو نگرش  صوصيتها و خ اين تفاوتهايي متمايز از مراحل ديگر است.  ويژگي
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم دقيق نسبت به اوضاع واحوال و شرايط حاكم بر دعوت نبي

 گردد. ها و مراحل به وضوح آشكار مي در هر يك از اين دوران
 توان به سه مرحله تقسيم كرد: دوران مكي را مي

 مرحلة دعوت مخفي، سه سال؛ .1

ل مكه، از آغاز سال چهارم بعثت تا مبدأ هجرت مرحلة دعوت علني در ميان اه .2
 به مدينه؛ -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

مرحلة گسترش دعوت بيرون از مكه و رواج يافتن آن در ميان مكيان، از اواخر  .3
شود، و تا واپسين لحظات  سال دهم بعثت؛ اين مرحله، دوران مدني را نيز شامل مي

تفصيل مراحل مختلف دوران يابد.  امتداد مي -عليه وسلمصلى اهللا - حيات پيامبراكرم
 مدني در جاي خودش خواهد آمد.

 



 

 

 :فصل اول
 در غار حراء كيفيت بعثت

هر اندازه شدند؛ و  به سن چهل سالگي نزديك مي -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد
ميان ايشان شد، شكاف عقالني و فكري  بر ژرفاي بينش و گسترة انديشة ايشان افزوده مي

يافت؛ و بيشتر اوقات دوست  پيش افزايش ميبا مردم هم روزگارشان نيز بيش از 
 -داشتند و به غار حراء آب و غذايي با خود برميداشتند كه با خويشتن خلوت كنند.  مي

غار حراء غار تنگ و باريكي است رفتند.  مي -النور، در فاصلة دو ميل تا مكه واقع در جبل
ار ذراع كه پهناي آن يك و سه چهارم ذراع فلزي است. سراسر ماه رمضان به درازاي چه

عبادت خداو تفكر و  كردند، و اوقات خويش را به را همه ساله در غار حراء اقامت مي
آموز آفرينش در محيط زندگاني خويش، و دست قدرت  هاي عبرت تأمل در اطراف صحنه

ها در كار است،  و در خود اين صحنه ها و ابتكاري كه همواره در ماوراي اين صحنه
آن حضرت هرگز زمان انديشة خود را به دست افكار و عقايد سست و گذرانيدند.  مي
پايه و اساس قوم و قبيلة خويش نداده بودند؛ اما، در عين حال، راه روشن و روش  بي

ند و ببندند و آن را بپسند  مشخص، و مسير معيني نيز پيش روي نداشتند كه به آن دل
 برگزينند.

بندة اي از تدبير خداوندي در كار اين  اين گوشة عزلت اختيار كردن، خود گوشه
ها و اشتغاالت زميني و هياهوي زندگاني  برگزيدة خداي بود، تا اين بريدن از سرگرمي

هاي حقير آدميزادگان، نقطة تحولي باشد براي آماده شدن ايشان در  بشري، و انديشه
يت و رسالت عظيمي كه در انتظار ايشان بود، و از اين راه، بتوانند آمادگي ارتباط با مسئول

الزم را براي كشيدن بار امانت بزرگ الهي و دگرگون ساختن چهرة زمين و تنظيم مسير 
خداوند، از سه سال پيش از تفويض مقام رسالت به ايشان، اين عزلت تاريخ پيدا كنند. 
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ه بود، و آن حضرت هر از گاهي به مدت يك ماه در پناه گرايي را براي ايشان تدبير فرمود
شدند، و راز  گذرانيدند، و با روح سرگردان هستي دمساز مي نشيني روزگار مي اين گوشه

دادند، تا آن زماني كه موعد  سر به مهر اين عالم وجود را مورد تأمل و تدبر قرار مي
 ا برسدهمرازي با اين گنجينة اسرار غيبي به اذن خداوند فر

136F

1. 

 جبرئيل امين وحي
كه قلة كمال است، و  -همينكه چهل سال تمام از عمر شريف آن حضرت گذشت

هاي نبوت آشكار،  طاليه -شوند د: پيامبران همگي در اين سن مبعوث به رسالت ميان گفته
سنگي بود  مكه تخته و اثار پيامبري در وجود آن حضرت مشهود بود، از جمله اينكه در

كردند؛ و هرگاه كه خواب  كرد؛ رؤياهاي صادقه مشاهده مي حضرت سالم مي كه بر آن
ديدند؛ تا اينكه بر اين  ديدند، نوري را در عالم خواب همانند سپيدي صبحگاهان مي مي

صلى اهللا عليه - اگر مدت رسالت و نبوت حضرت ختمي مرتبتمنوال، شش ماه گذشت. 
ن رؤياهاي صادقانه براي آن حضرت، در را بيست و سه سال درنظر بگيريم، اي -وسلم

اين گردد.  واقع امر، يكي از اجزاء چهل و شش گانة دوران نبوت و پيامبري محسوب مي
در غار حراء عزلت  -صلى اهللا عليه وسلم- سومين ماه رمضاني بود كه حضرت محمد

ا بر اهل منتهاي خود ر گزيدند، و خداوند در اين ماه رمضان اراده فرمود كه رحمت بي مي

                                           
يگر و د 236-235، ص 1، ج هشام ؛ سيرة ابن3براي متن كامل اين سرگذشت، نك: صحيح البخاري، ح  -1

كتابهاي تفسير و حديث و سيره. گويند: عبدالمطلب نخستين كسي بوده است كه تحنث در غار حراء را 

اه آمده، و سرتاسر م رسيده بر غار حراء فراز مي پيش گرفته، و همه ساله همينكه ماه رمضان فرا مي

 .553، ص 1الكامل، ابن اثير، ج كرده است؛ نكـ:  رمضان بينوايان را اطعام مي



   

 149 –صلى اهللا عليه وسلم–مكة مكرمه كانون نبوت و دعوت رسول خدا 
 

زمين ارزاني فرمايد، و آن حضرت را با اعطاي مقام پيامبري گرامي داشت، و جبرئيل را 

 با آياتي از قرآن كريم به نزد ايشان فرو فرستاد
137F

1. 
صلى - توانيم سالروز بعثت پيامبر اكرم با بررسي قرائن و شواهد و داليل مختلف، مي

يكم رمضان، مطابق با دهم اگوست سال را شامگاهان دوشنبه بيست و  -اهللا عليه وسلم
ميالدي، شب هنگام، معين سازيم كه در آن اوان، ايشان دقيقاً چهل سال قمري و  610

ماه و  2سال شمسي و  39گذشته است كه با  شش ماه و دوازده روز از عمر شريفشان مي

 روز برابر خواهد بود 20
138F

2. 

                                           
ابن حجر گويد: بيهقي گزارش كرده است كه طول مدت رؤياهاي صادقه شش ماه بوده است، بنابراين،  -1

المولود، در سن چهل سالگي  آغاز پيامبري آن حضرت به همين رؤياهاي صادقه و همزمان با ماه ربيع

، 1الباري، ج  شان بوده، و آغاز نزول وحي بر آن حضرت در بيداري، ماه رمضان بوده است؛ نك: فتحاي

 .27ص 

به نبوت   -صلى اهللا عليه وسلم- نويسان در ارتباط با تعيين نخستين ماه گراميداشت حضرت محمد سيره -2

نويسان  از سوي خداوند و فرو فرستادن وحي بر آن حضرت، اختالف فراوان دارند. عده زيادي از سيره

اند كه ماه رمضان بوده است؛  ري ا ز آنان بر آناالول بوده است؛ گروه ديگ اند كه ماه ربيع  بر آن شده

ايم كه ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين آية  اند: ماه رجب بوده است. ما ترجيح داده  برخي نيز گفته

﴿ فرمايد: شريفه كه مي             ﴾ :و اين آيه شريفه ديگر كه  .)۱۸۵(البقرة

﴿ فرمايد: يم               ﴾ :گيرد،  كه درنتيجه شب قدر در ماه رمضان قرار مي )۱ (القدر

﴿ فرمايد: وره دخان، خداوند درباره آن مي، س2و شب قدر همان شبي است كه در آيه            

           ﴾ :امت آن حضرت در غار حراء در ماه و نير به دليل آنكه اق )۳ (الدخان

قائالن دانند.  رمضان بوده، و واقعه نزول جبرئيل بر ايشان نيز در همين ماه بوده است؛ چنانكه همگان مي

روايات  به آغاز نزول وحي در ماه رمضان نيز در باب تعيين دقيق اين روز با يكديگر اختالف دارند، و

اند:  اند: هفدهم، و بعضي ديگر نيز گفته اند: روز هفتم، برخي گفته  در اين زمينه مختلف است. بعضي گفته
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سرگذشت اين رويداد  -عنهاهللا رضي ا- اينك، گوش فرادهيم، ببينيم عايشة صديقه
بوده، و از آن نقطه است  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عظيم را كه نقطة آغاز پيامبري نبي

هاي دراز و تيره و تار و ظلمات كفر و ضاللت به سپيده دم ايمان و هدايت  كه شب
را تعيين مشي تاريخ  اند؛ همان نقطة آغازي كه مجراي هستي را تغيير داده، و خط پيوسته

 گويد: -رضي اهللا عنها-المؤمنين عايشه  امكرده است. 
نخستين بار كه نزول وحي بر رسول خدا آغاز گرديد، به صورت رؤياي صادقه و در 

هاي براق  خواب بود. آن حضرت مكرر در عالم خواب منظرة طلوع فجر و شكافتن نيزه
ندك اندك، به خلوت گزيدن از اكردند.  هاي شب تار را، مشاهده مي ينور خورشيد تاريك

بار، به غار حراء  مردم و دوري كردن از غوغاي شهر عالقمند شدند. هرچند وقت يك
غالبا، مقداري آب پرداختند.  د و به تحنث (عبادت) ميكردن رفتند و در آنجا خلوت مي مي

                                                                                                             
ين روز، روز هفدهم بوده است؛ اما، ما اند كه ا نوسان بر آن ابن اسحاق و برخي ديگر از سيرههجدهم. 

نويسان يا اكثر آنان  مامي سيرهترجيح داديم كه روز بيست و يكم بوده باشد، به اين دليل كه ت

در روز دوشنبه اتفاق افتاده است؛   -صلى اهللا عليه وسلم- اند بر اينكه بعثت رسول خدا القول متفق

ذاک يوم ولدت فيه «و به روايت ديگر:  »فيه ولدت و فيه انزل علي«اند:  چنانكه آن حضرت خود فرموده

؛ بيهقي، 299، 297، ص 5؛ مسند احمد، ج 368، ص 1(صحيح مسلم، ج  »و يوم بعثت او انزل علي فيه

). روز دوشنبه در ماه رمضان نيز در آن سال مطابق 62، ص 2: حاكم نيشابوري، ج 300، 286، ص 4ج 

بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بيست و يكم، و روز بيست و هشتم؛ از سوي ديگر، بنا به 

كي از شبهاي فرد در دهه آخر رمضان منطبق نميگردد، و شب داللت احاديث صحيح، شب قدر جز با ي

﴿ فرمايد: ياگر اين آيه شريفه را كه مشود.  قدر در محدوده اين شبها جابه جا مي              

﴾ همچنين  بعثت آن حضرت روز دوشنبه بوده است، كنار هم بگذاريم،گويد  با روايت ابوقتاده كه مي

كند؛ براي  با مراجعه به تقويم تطبيقي كه موارد مطابقت روز دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين مي

 21شب هنگام، شامگاه روز   -صلى اهللا عليه وسلم- ما يقيني شده است كه بعثت حضرت رسول اكرم

 رمضان بوده است.
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 شان ماندند و نزد خانواده بردند و چندين شب متوالي در غار مي و غذا با خود مي
گشتند و براي چند شب ديگر  گشتند؛ گاه نيز، پيش از موقع به نزد خديجه بازمي بازنمي

رفتند؛ تا آنكه در يكي از آن روزها كه  داشتند و دوباره به غار حراء مي آب و غذا برمي
ردند، پيك حق به سراغ ايشان آمد. فرشتة وحي به نزد آن ب وي در غار حراء به سر مي

فرمايند:  ميدانم!  من خواندن نمي» ما انا بقاري«؛ بخوان! گفتند: »اقرأ«حضرت آمد و گفت: 
آنگاه رهايم كرد و تاب شدم.  جبرئيل مرا دربرگرفت و محكم فشار داد، به حدي كه بي

 اين بار گفت:

﴿                                 

                   ﴾  :۵ -۱[العلق.[ 

طپيد، نزد خديجه  در حالي كه قلبشان به شدت مي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
بپوشانيدم! بپوشانيدم! آن حضرت را در » زملوني!زملوني! «بنت خويلد رفتند و گفتند: 

» مالي؟«گليمي پوشانيدند تا هراس و وحشت ايشان پايان پذيرفت، و به خديجه گفتند: 
لقد خشيت «چه بر سر من آمده است؟! و ماجرا را براي خديجه تعريف كرد و گفتند: 

خديجه گفت: نه، هرگز! به خدا سوگند! ام!  به شدت بر خويشتن ترسيده» علي نفسي
كني؛ و بار ناتوانان را بر  گذاشت؛ تو صلة رحم ميخداوند هيچگاه تو را تنها نخواهد 

نواز هستي، و در راه حق  كني؛ و مهمان كشي، و به مستمندان رسيدگي مي دوش مي
خديجه آن حضرت را برداشت و با خود برد، تا بر ورقه بن رساني!  مردمان را ياري مي

بود كه در عهد  نوفل بن اسد بن عبدالعزي پسر عموي خديجه وارد گردانيد. وي مردي
دانست و آيات انجيل را هر اندازه  جاهليت نصراني شده بود، و كتابت عبراني را نيك مي

اكنون ديگر پيرمردي كهنسال بود و از نوشت.  يسد به عبراني ميخواست بنو كه خدا مي
ات چه  دو چشم نابينا شده بود. خديجه به او گفت: اي پسرعمو، بشنو، ببين برادرزاده

او بازگفت. ورقه به آن حضرت گفت: اين همان ناموسي است كه خداوند او را د! گوي مي
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بر موسي نازل گرده است. اي كاش من به هنگام دعوت تو تازه جواني بودم! اي كاش 
 رسول خداسازند!  ات تو را از شهر و ديارت آواره مي من زنده باشم آنگاه كه قوم و قبيله

گفت: كنند؟!  مگر آنان مرا اخراج مي» اَو مخرجي هم؟«گفتند:  -صلى اهللا عليه وسلم-
اي نياورده است، مگر آنكه همگان با  آري، هيچ مردي تاكنون همانند آنچه را كه تو آورده

آنگاه اي خواهم كرد!  اگر روزگار تو را دريابم تو را ياري شايستهاند!  آغاز كردهاو دشمني 
 ترت وحي نيز آغاز گرديدطولي نكشيد كه ورقه از دنيا رفت، و ف

139F

1. 

 فَترت وحي
راجع به مدت زمان فترت وحي، علماي اسالمي نظرات و اقوال مختلفي دارند. صحيح 
آن است كه چند روزي بيش نبوده است؛ چنانكه روايت ابن سعد از ابن عباس بر آن 

نيم داللت دارد. قول مشهور، داير بر اينكه مدت زمان فترت وحي سه سال يا دو سال و 
 بوده است؛ به هيچ وجه درست نيست.

در پي بازنگري روايات و اقوال اهل علم در ارتباط با فترت وحي، نكتة شگفتي براي 
ام هيچيك از دانشمندان اسالمي به آن پرداخته باشند، و آن  من آشكار گرديد كه نديده

در  -ليه وسلمصلى اهللا ع- رسانند كه رسول خدا اينكه مجموعة اين روايات و اقوال مي
اند، و اين آيين را سه سال پيش از  كرده در غار حراء اقامت مي -هر سال ماه رمضان را

اند، وسال بعثت آخرين سال بوده، و با پايان پذيرفتن ماه رمضان  پيامبري آغاز كرده بوده
ز غار پذيرفته، و ايشان بامداد روز اول وماه شوال ا اقامت ايشان نيز در غار حراء پايان مي

در روايت صحيحين نيز آمده اند.  شده اند و راهي خانة خويش مي آمده حراء به زير مي
 اند.  است كه نخستين نزول وحي پس از پايان فترت هنگامي بود كه ايشان عازم خانه بوده

                                           
ك اختالفي در عبارت در كتاب التفسير و كتاب تعبير ، بخاري اين روايت را با اند3البخاري، ح  صحيح -1

 .252؛ صحيح مسلم، كتاب االيمان، ح 6982، 4957 -4953، 3392لرؤيا، ح ا
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گويد نخستين وحيي كه پس از دورة فترت بر  نظر ما اين است كه اين روايت مي
نازل شده، در نخستين روز شوال، پس از پايان همان  -يه وسلمصلى اهللا عل- رسول خدا

ماه رمضاني كه تشريف نبوت بر قامت آنحضرت پوشانيده شده، فرود آمده است؛ به دليل 
در غار حراء بوده، و  -صلى اهللا عليه وسلم- اينكه اين آخرين اقامت و اعتكاف پيامبراكرم
وحي شامگاه روز بيست و يكم ماه رمضان  چنانكه پيش از اين اثبات كرديم، آغاز نزول

گيريم كه فترت وحي تنها ده روز به طول انجاميده، و پس  بوده است؛ بنابراين، نتيجه مي
اد پنجشنبه اول شوال سال نخست بعثت بار ديگر نزول وحي از گذشت آن ده روز، بامد

ه رمضان به استمرار يافته است؛ و شايد همين مطلب راز اختصاص يافتن دهة آخر ما
اهللا و اقامت و اعتكاف در مسجدالحرام و ديگر مساجد، و نيز راز عيد  مجاورت بيت

 گرفتن روز اول شوال بوده باشد؛ واهللا اعلم.
صلى اهللا عليه - نبي اكرم -بنا به روايات رسيده -در اثناي روزهاي فترت وحي

اند و در پي آن  گذاشته ياند كه سر به كوهستان م شده گاه آنچنان اندوهگين مي - -وسلم
هاي بلند كوه به زير افكنند؛ اما هربار كه خود را  اند كه خويشتن را از فراز قله آمده برمي

هاي عميق بيافكنند، جبرئيل در  اند تا خويشتن را به ژرفاي دره رسانيده به قلة بلندي مي
و به اين ول خدايي! گفته است: اي محمد، تو براستي رس شده و مي برابر ايشان نمودار مي

اند، و از كوه  گرفته يافته و آرام مي ترتيب، جوش و خروش درون آن حضرت تسكين مي
اند؛ و باز، بار ديگر همينكه مدتي نزول وحي به تأخير  گشته آمده و بازمي به زير مي

اند، و باز هم، وقتي كه خود را بر فراز قله كوه  كرده افتاده، همان كار راتكرار مي مي
شده و همان سخن ياد شده را بر زبان  اند، جبرئيل در برابرشان نمودار مي رسانيده مي
 رانده است. مي

140F

1 

                                           
 .6982صحيح البخاري، ح  -1
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ابن حجر گويد: اين (چند روز متوقف شدن نزول وحي) بدان منظور بود كه آن 
آرام گيرد، و حالت و شوق و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هيجان و دهشت دروني رسول

141Fجدد وحي به آن حضرت دست بدهدانتظار براي نزول م

؛ و همينكه حالت مذكور به آن 1
حضرت دست داد، و به انتظار آمدن وحي الهي نشستند، خداوند دو مرتبه ايشان را با 

 فرمايند: مي -صلى اهللا عليه وسلم- نزول مستمر وحي گرامي داشت. حضرت رسول اكرم
ه دورة اعتكاف به سرآمد از يك ماه تمام در غار حراء اعتكاف كرده بودم. وقتي ك«

به سمت زنند.  دامنة كوه سرازير شدم؛ همين كه به دشت پاي نهادم شنيدم كه مرا صدا مي
راست خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ به سمت چپ خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ 
روبرو نگاه كردم، چيزي نديدم؛ پشت سر نگاه كردم، چيزي نديدم؛ سرم را باال كردم، 

اي كه در غار حراء به نزد من آمده بود، ميان  ديدم، ديدم؛ آن فرشته ا كه بايد ميآنچه ر
وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت. به ته بود. سآسمان و زمين روي يك كرسي نش

نزد خديجه آمدم و گفتم: زملوني، زملوني، دثروني، دثروني! اي كه نقش زمين شدم.  گونه
 من آب سرد بپاشيد! آنگاه اين آيات نازل شد:مرا بپوشانيد... و بر سر و روي 

﴿                                   

﴾  :۵ - ۱[املدثر.[ 

ل نزول اين آيات پيش از واجب شدن نماز بود؛ پس از آن تنور وحي داغ شد و نزو

142Fوحي استمرار يافت

2. 

                                           
 .27، ص 1فتح الباري، ج  -1

؛ نيز، صحيح مسلم، كتاب 447-445، ص 8به بعد، ج  1صحيح البخاري، تفسير سورة المدثر، باب  -2
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اين آيات، مباني رسالت خاتم پيامبران است، و با آغاز بعثت ايشان، تنها به اندازة 
فترت وحي فاصله دارد، و مشتمل بر تبيين و ابالغ دو نوع وظيفه براي آن حضرت است، 

 شمرد. و ضمناً، پيامدهاي طبيعي اقدام به اين امور را نيز براي آن حضرت برمي

 ﴿ : وظيفة ابالغ و انذار؛ چنانكه در آية شريفةنوع اول  ﴾  :فرموده است

ها و پرستش  ها و گمراهي مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دار، كه اگر از اين كجروي
و صفات و حقوق و خدايان ديگر جز خداي متعال، و شرك آوردن به خدا در ذات 

 ن به عذاب الهي حتمي است!افعال، دست برندارند، گرفتار شدن آنا
ة تطبيق اوامر خداي سبحان بر خويشتن خويش و تعهد و التزام دروني نوع دوم: وظيف

نسبت به اجراي آن، تا بدينوسيله بتواند خشنودي خداي خويش را به دست آورد، و 
اسوة حسنه و الگويي نيكو براي جامعة اهل ايمان گردد؛ چنانكه در آيات بعدي آمده 

﴿ نايمعاست.      ﴾  اين است كه: خداي خودت را بزرگ بدار، و در بزرگداشت

﴿ خداي خويش هيچكس را شريك مگردان. منظور از ظاهر كالم در آية شريفة   

  ﴾  همان پاكيزه گردانيدن و پاك نگاه داشتن جامه و تن است، زيرا، آن كس كه

اش نجس و آلوده باشد.  ايستد، روا نيست كه جامه خدا مي تكبير مي گويد و در پيشگاه

﴿ البته، اعمال و اخالق نيز به طريق اولي خواسته شده است. معناي      ﴾ 

اينست كه: از موجبات و عوامل سخط و عذاب الهي خويشتن را دور گردان! و اين 

 ﴿ معصيت خداوند دست يافتني است مطلب، البته از راه التزام به فرمانبرداري و ترك

      ﴾ كني نبايد پاداش آن را از مردم بخواهي، يا در  يعني: وقتي احسان مي

 مين روابط دنيوي انتظار داشته باشي كه احساني برتر و بيشتر نسبت به تو روا دارند.ه
كه وقتي به دين و آخرين آيه از اين مجموعه مشتمل بر يادآوري اين مطلب است 

گردد؛ و قوم و قبيلة خويش  آييني متفاوت با دين و آيين مردم روزگار خويش پايبند مي
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كند، و آنان را از عذاب و برخورد شديد او برحذر  را به سوي خداي يكتا دعوت مي
دارد، ناگزير بايد انتظار انواع آزار و شكنجه را از سوي آنان داشته باشد؛ از اين رو،  مي

﴿ فرمايد: يم     ﴾ 

انگيز صداي  وانگهي، مطلع اين آيات، در بردارندة يك نداي آسماني همراه با طنين دل
براي اين امر  -صلى اهللا عليه وسلم- خداوند كبير متعال است، حاكي از اينكه نبي اكرم

اين خطاب عظيم درنظر گرفته شده است، و به همين جهت، خداوند آن حضرت را با 
سازد، و به سوي جهاد و مبارزه و رنج و  استثنائي از خواب و راحت و آسايش جدا مي

 خواند: مشقت فرا مي

﴿             ﴾ خواهد بگويد: كسي كه براي خودش  گويي مي

ه اين چنين بار خيال و آسوده زيست كند؛ اما، تو ك كند، چه بسا بتواند بي زندگي مي
تو را با آسايش چه كار؟! تو را با بستر سنگيني را بر دوش داري، تو رابا خواب چه كار؟! 

نرم و گرم چه كار؟! تو را با زندگاني آرام و توأم با عيش و عشرت چه كار؟! براي امر 
ده كشد، و آن وظيفة بسيار سنگيني كه براي تو درنظر گرفته ش عظيمي كه انتظار تو را مي

براي كار و كوشش و رنج و تعب، به پاخيز! به پاخيز، كه وقت خواب و است، به پاخيز! 
راحت سپري شده، و از پس امروز، ديگر نوبت بيدار خوابي پيوسته است و مبارزة 

 به پاخيز و براي اين امور آماده و مهيا شو.فرساي دراز مدت!  طاقت
را از بستر نرم  -صلى اهللا عليه وسلم- فرماني بزرگ است و سهمگين، كه پيامبر اكرم

كند، تا او را به كام ازدحام، و  در خانة آسوده و آرام و كانون گرم خانواده جايكن مي
كانون غوغا و بلواي اجتماعي بيافكند، و آن حضرت را با گردونة گردان احساسات و 

 هاي تلخ و شيرين زندگاني درگير كند. عواطف گوناگون، و واقعيت
از جاي برخاست، » قم«به موجب اين فرمان  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا آري،

اي  و از آن پس به مدت بيست سال تمام، بلكه بيشتر، استوار و پايدار ايستاد، و لحظه
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از جاي اش زندگي نكرد.  اي براي خود يا خانواده ياسود، و حتي دقيقهاستراحت نكرد و ن
بار سنگين اين اهللا را سامان داد.  د و كار دعوت اليبرخاست، و همچنان برپاي ايستا

رسالت عظيم را بر دوش گرفت. و هيچگاه احساس خستگي و درماندگي نكرد. بار 
امانت بزرگ الهي و آسماني را در اين شرايط و اوضاع و احوال زميني كشيد، و مسئوليت 

هاي متعدد  زه در ميدانتمامي بشريت، و مسئوليت تماميت عقيده، و مسئوليت نبرد و مبار
ان زيست، ام متجاوز از بيست سال، در ميدان نبرد بيدار گرديد.  و متنوع را يك تنه عهده

پرطنين و ارجمند آسماني را ي اي كه اين ندا از لحظهاي به سر برد.  و با هركس به گونه
داختن به شنيد، تا زماني كه نفس واپسين را كشيد، پرداختن به هيچ كاري، وي را از پر

كار ديگر بازنداشت؛ زيرا، هيمنة وظيفه و تكليف را آنچنان كه بايد و شايد دريافته بود!... 
خداوند از جانب ما و از جانب قاطبة بشريت، آنحضرت را با بهترين جزاي خير پاداش 

 دهاد.
امان و جهاد مستمر  صفحات آتي، تنها تصويري كوچك شده و سطحي از اين نبرد بي

در طول اين مدت پي  -صلى اهللا عليه وسلم- فرساست كه حضرت رسول اكرم و طاقت
 اند. گرفته

 انواع گوناگون وحي
صلى - پيش از وارد شدن به بحث پيرامون اين موضوع يعني جهاد و نبرد پيامبر اكرم

ابن بينم كه استطراداً به بيان انواع وحي و مراتب آن بپردازم.  ، نيكوتر مي-اهللا عليه وسلم

 گويد: يم، در مقام ياد كرد مراتب و درجات وحي چنين ميق

صلى اهللا - كه سرآغاز نزول وحي الهي بر حضرت ختمي مرتبت. رؤياي صادقه، 1
 بوده است. -عليه وسلم

، بدون . القاي معاني و مفاهيم توسط فرشتة وحي در ذهن و قلب آن حضرت2
 اند: يث نبوي فرمودهآنكه ايشان فرشتة وحي را ببينند؛ چنانكه در اين حد
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(إن روح القدس نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستکمل رزقَها، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف 
 الطلب، وال حيملنکم استبطاُء الرزق على أن تطلبوه مبعصية اهللا؛ فإن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته).

ه مرگ را نخواهد چشيد كس مز القدس اين معنا را در ذهن من القا كرد كه هيچ روح«
اش را در اين دنيا تمام و كمال دريافت كرده باشد!  مگر آنكه پيش از آن رزق و روزي

(زيبنده و نيكو كسب » اجمال در طلب«حال كه چنين است، بياييد، در پرتو تقواي الهي 
 درآمد كردن) را پيشه كنيد، و اندكي ديرتر رسيدن رزق و روزي، شما را بر آن وا ندارد

هاي  كه از راه معصيت و نافرماني خدا به رزق و روزي خودتان برسيد! زيرا، به اندوخته
 ».توان دست يافت ارزشمند نزد خداوند جز از راه طاعت و فرمانبرداري او نمي

و معمولي كه آن  . تجسم فرشته وحي نزد آن حضرت در قالب يك فرد عادي3
يابند؛ در اين  يگويد درم آنچه را كه او مي دهد، و ايشان هر  حضرت را مخاطب قرار مي

 اند فرشته وحي را ببينند. مرتبه از وحي است كه گاه برخي از صحابه نيز توانسته
ترين و دشوارترين  كه سنگين. نزول وحي با صدايي همانند صداي بانك جرَس، 4

را به شده است كه ايشان فرشتة وحي  و موجب آن ميانواع وحي براي آن حضرت بوده. 
دشواري و سنگيني اين مرتبه از وحي چنان بوده است كه به هنگام خوبي بازنشناسند. 

نشسته است؛ يا چنان بوده است كه  سرماي سخت قطرات عرق بر پيشاني آن حضرت مي
اختيار شكم بر  اند، آن چارپا بي در حال نزول وحي از اين نوع، اگر سوار بر چارپايي بوده

يك بار، در حالي كه ران پاي آن حضرت در مجاورت ران پاي ست. چسبانيده ا زمين مي
زيدبن ثابت بود، وحيي از اين نوع برايشان نازل شد، سنگيني وحي، آنچنان پاي آن 

 حضرت را تحت فشار قرار داد كه نزديك بود پاي زيدبن ثابت بشكند.
كه خداوند او را بر آن صورت  . نزول فرشتة وحي به صورت اصلي خويش5

آفريده است، كه در اين مرتبه از وحي، فرشتة وحي هر آنچه را كه خداوند اراده فرمده 
كند؛ اين نوع از وحي، چنانكه خداوند در سورة نجم ياد كرده است،  باشد به او وحي مي

 روي داده است. -صلى اهللا عليه وسلم- براي رسول اكرمدو نوبت 
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در شب معراج بر فراز آسمانها چنانكه  . وحي مستقيم خداوند به آن حضرت؛6
 وجوب نمازهاي يوميه و بعضي احكام شرعي ديگر را به ايشان وحي فرمود.

همانگونه كه . سخن گفتن مستقيم خداوند با ايشان، بدون وساطت فرشتگان، 7
سخن گفت. اين مرتبه از وحي به طور قطع  -عليه السالم- خداوند با موسي بن عمران

ثابت است؛ اما، مستند  -عليه السالم-كريم براي حضرت موسي بنا به نص صريح قرآن 
 حديث اسراء است. -صلى اهللا عليه وسلم- ثبوت آن براي پيامبر

اند كه عبارت است  بعضي، يك مرتبة هشتم نيز براي وحي الهي به آن حضرت افزوده
زد سلف پرده، كه همواره مورد اختالف ن از سخن گفتن خداوند با ايشان، روياروي و بي

143Fو خلف بوده است

1. 
 
 

                                           
 ، با اندكي تلخيص در مرتبه نخستين و مرتبه هشتم.18، ص 1زادالمعاد، ج  -1



 

 

 :فصل دوم
 دعوت مخفي

 مرحلة اول دعوت، سه سال دعوت پنهاني
صلى - به دنبال نازل شدن آيات نخستين سورة مدثر كه پيش از اين آورديم، رسول خدا

به پاخاستند؛ اما،  -سبحانه و تعالي -براي دعوت مردم به سوي خداوند -اهللا عليه وسلم
پرستي و وثنيت دين  فرهنگ بودند؛ جز بت قبيلة آن حضرت مردمي بي از آنجا كه قوم و

اند، دليل و برهان  ن دين و آيين يافتهو آئيني نداشتند، جز اينكه پدران و نياكانشان را بر آ
اساس، از  شناختند؛ و جز غيرت جاهالنه و حميت و فخر و مباهات بي ديگري نمي

حل ديگري  برابر مشكالت اجتماعي با هيچ راهدانستند؛ و در  چيزي نمياخالق انساني 
بجز شمشير آشنا نبودند؛ با وجود اين، صدارت و زعامت دين و دنياي مردم در 

العرب با آنان بود، و مركز اصلي عربستان يعني مكه را در اختيار داشتند، و خود را  جزيره
كيمانه با چنين بنابراين، برخورد حكردند.  اري كيان آن معرفي ميضامن حفظ و نگهد

وضعيت و با چنان مخاطباني اقتضاي آن را داشت كه دعوت آن حضرت، در آغاز كار، 
پنهاني باشد، تا آنان به يكباره و بطور غيرمنتظره با دعوت آسماني اسالم روياروي نشوند، 

 و برنياشوبند.

 مسلمانان پيشتاز
م را، نخستين بار، به اسال -صلى اهللا عليه وسلم- بسيار طبيعي بود كه رسول اكرم

آن ترين كسان از خاندان و خويشاوندان و دوستان خويش عرضه فرمايند.  نزديك
حضرت نيز چنين كردند؛ ابتدا بستگان و دوستانشان را به سوي اسالم فرا خواندند. 

شناختند، و آنان  رفت؛ ايشان آنان را مي همچنين، همه كساني را كه اميد خيري از آنان مي
جز راستي و درستي در كارشان  -صلى اهللا عليه وسلم- شناختند؛ پيامبراكرم ا ميايشان ر
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- نيست؛ همه را به اسالم فرا خواندند. از ميان اين افراد، كه راجع به عظمت رسول اكرم
و جاللت قدر و راستي و درستي آن حضرت هيچگاه كوچكترين  -صلى اهللا عليه وسلم

اعتي دعوت آن حضرت را اجابت كردند كه در تاريخ دادند، جم ترديدي به دل راه نمي
صلى اهللا - اكرم اند، و درصدر آنان همسر نبي شناخته شده» سابقين اولين«اسالم با عنوان 

و بردة آزاد شدة وي، زيدبن حارثه بن المؤمنين خديجة بنت خويلد؛  ام -عليه وسلم
144Fشراحيل كلبي

وان و تحت كفالت رسول كه نوج -، پسرعموي ايشان، علي بن ابيطالب1
، و دوست صميمي ايشان، ابوبكرصديق قرار دارند كه -بود -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

 در نخستين روز دعوت، اسالم آوردند.
آنگاه، ابوبكر در راستاي دعوت به سوي اسالم فعال گرديد. وي مردي نرمخوي و 

. مردان قوم و از بودداشتني و خوش مشرب و خوش اخالق و دست و دل ب دوست
اش به خاطر دانشوري و مردمداري و خبرگي وي در بازرگاني پيوسته نزد او آمد و  قبيله

ابوبكر نيز خويشاوندان و دوستان و همنشينانش را كه شد داشتند و با او دمساز بودند. 
در پرتو دعوت و تبليغ اسالم توسط ابوبكر كرد.  مورد اعتماد او بودند به اسالم دعوت مي

، عثمان بن عفان اموي؛ زبيربن عوام اسدي؛ عبدالرحمان بن عوف -رضي اهللا عنه- ديقص
زهري؛ سعدبن ابي وقاص زهري؛ و طلحه بن عبيداهللا تيمي اسالم آوردند؛ و اين هشت 

                                           
خديجه نخست وي را به ها اسير شده و به عنوان برده زرخريد او را فروخته بودند.  وي در يكي از جنگ -1

يد. پدر و عمويش بخش  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ملكيت خويش درآورد و سپس او را به رسول

را بر قوم و   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اش بازگردانند؛ اما، وي رسول آمدند تا او را به نزد قوم و قبيله

نيز وي را برحسب آداب و   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم قبيله و خاندانش ترجيح داد. حضرت رسول

ناميدند، تا آنكه شريعت  يدبن محمد ميروسم قوم عرب به فرزندي گرفتند، و به همين جهت، او را ز

االولي، سال هشتم هجرت، به  وي در جنگ موته در ماه جمادياسالم پدرخواندگي را باطل اعالم كرد. 

 شهادت رسيد.
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145Fنفر

اند كه در اسالم آوردن از همگان سبقت  نخستين پيشتازان و پيشقراوالن مسلمين 1

 گرفتند.
ابو عبيده عامر بن جراح از بني حارث بن فهر؛  146F2» هذه األمةأمني«از پس اين گروه، 

ابوسلمه بن عبداالسد مخزومي؛ همسرش ام سلمه؛ ارقم بن ابي االرقم مخزومي؛ عثمان 
بن مظعون جمحي؛ دو برادر وي قدامه و عبداهللا؛ عبيده بن حارث بن مطلب بن عبد 

يه، خواهر عمربن خطاب؛ مناف؛ سعيد بن زيد عدوي؛ همسرش فاطمه بنت الخطاب عدو
خباب بن ارت تميمي؛ جعفربن ابيطالب؛ همسرش اسماء بنت عميس؛ خالدبن سعدبن 
عاص اموي؛ همسرش امينة بنت خلف؛ آنگاه، برادرش عمروبن سعدبن عاص؛ حاطب 
بن حارث جمحي؛ همسرش فاطمة بنت مجلل؛ برادرش خطاب بن حارث؛ همسر 

بن حارث؛ مطلب بن ازهر زهري؛ همسرش رملة برادرش فكيهة بنت يسار؛ برادرش معمر
ها و  اينان همگي از تيرهعوف؛ و نعيم بن عبداهللا بن نحام عدوي اسالم آوردند.  بنت ابي

 هاي مختلف قبيلة قريش بودند. طايفه
اند، عبارتند از:  ديگر سابقين اولين كه از غير قريش در اسالم آوردن پيشتاز بوده

مسعود بن ربيعه القاري، عبداهللا بن جحش اسدي؛ برادرش  عبداهللا بن مسعود هذلي؛
ش؛ بالل بن رباح حبشي؛ صهيب بن سنان رومي؛ عمار بن ياسر عنسي؛ حابواحمدبن ج

 پدرش ياسر؛ مادرش سميه؛ عامربن فهيره.

                                           
 م. -نفر 9ظاهراً  -1

 .530، ص 1براي وجه تسميه وي به اين لقب، نكـ: صحيح البخاري، مناقب ابي عبيدة بن جراح، ج  -2
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ديگر زنان پيشتاز در تشرف به اسالم، جز آن بانواني كه پيش از اين ياد شدند، 
ركه حبشيه؛ ام الفضل لبابة كبري بنت حارث هالليه همسر عباس بن عبارتند از: ام يمن؛ ب

147Fاهللا عنهما رضي -بكر صديق عبدالمطلب؛ و آسماء بنت ابي

1. 
اند؛ در پرتو  شهرت يافته» سابقين اولين«اين نامبردگان تنها كساني هستند كه با عنوان 

با عنوان پيشتازي در اسالم  تتبع و استقراي تام، شمار دقيق افرادي كه در منابع مربوطه
رسد؛ ليكن به دقت معلوم نيست كه  ه يكصد و سي تن مرد و زن مياند، ب توصيف شده

اند، يا اسالم آوردن برخي از  آيا تمامي اين افراد پيش از علني شدن دعوت، اسالم آورده
 آنان به مرحلة دعوت علني پيوسته است.

 تشريع نماز
اسالم، دستور شارع مقدس دائر بر وجوب نماز است. يكي از نخستين احكام شريعت 

نماز  -صلى اهللا عليه وسلم- پيش از اسراء، قطعاً رسول خدا«ابن حجر گويد: 
اند، اما، اختالف بر سر اين است كه  گزارده اند؛ همچنين، اصحاب ايشان نماز مي گزارده مي

بوده است يا نه؟ بعضي  آيا پيش از تشريع نمازهاي پنجگانه يوميه نماز واجبي در كار
اند: در آن اوان، يك نماز پيش از طلوع آفتاب ، و يك نماز پيش از غروب آفتاب  گفته

 ».واجب بوده است
حارث بن ابي اسامه از طريق ابن لهيعه به سند موصول از زيدبن حارثه روايت كرده 

 -ليه وسلمصلى اهللا ع- است. كه در نخستين دفعات نزول وحي، جبرئيل نزد رسول خدا
آمد و وضو را به ايشان ياد داد. وقتي از وضو گرفتن فراغت يافتند، مشتي آب برگرفتند و 
به عورت خويش پاشيدند. ابن ماجه نيز اين حديث را نزديك به همين مضمون روايت 

                                           
؛ البته نام بردن برخي از نامبردگان در 262-245، ص 1هشام، ج  فصيل مطلب، نكـ: سيرة ابنبراي ت -1

 هرست وي خالي از اشكال نيست.ف
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كرده است. نيز نظير آن را از براءبن عازب و ابن عباس روايت كرده است. در حديث ابن 

 است: اين از نخستين فرائض بود.عباس آمده 
148F

1 
ة آن حضرت و صحاب -صلى اهللا عليه وسلم- ابن هشام يادآور شده است كه نبي اكرم

شدند، و نمازشان را از  هاي اطراف پناهنده مي شد به دره هنگامي كه وقت نماز داخل مي
 عليه صلى اهللا- اكرم ابوطالب روزي ديد كه رسولكردند.  قوم و قبيلة خويش پنهان مي

باره با هردوي ايشان سخن گفت؛ اما،  اند؛ در آن با علي به نماز جماعت ايستاده -وسلم

 وقتي با واقعيت امر آشنا شد، آن دو را امر به ثبات كرد.
149F

2 
اند، و زياده  نماز، عبادتي بوده است كه [دردوران مكّي] مسلمانان مأمور به انجام آن بوده

هي و عبادتي در كار نبوده است، جز آنچه به نماز مربوط بر آن [در آن دوران] امر و ن
پرداخته، و مسلمانان را  وحي نيز، به بيان و تبيين جوانب مختلف توحيد ميشده است.  مي

كرده، و  ساخته؛ و درجهت مكارم اخالق ترغيب و تشويق مي به تزكية نفس مشتاق مي
كه گويي با چشم سر آنها را  كرده است بهشت و دوزخ را آنچنان براي آنان توصيف مي

گردانيده، و  هاي مسلمانان را روشن مي اند؛ و با مواعظ مؤثر و تكان دهنده دل ديده مي
كرده است؛ و آنان را آرام آرام به سوي جو ديگري متفاوت با جوي  ارواحشان را تغذيه مي

 .داده است كه بشريت در آن روزگار با آن خو گرفته بود، سوق مي
، سه سال بر همين منوال گذشت، و دعوت اسالم همچنان محدود به اين چنين

در مجامع و  -صلى اهللا عليه وسلم- هاي فردي بود، و هنوز پيامبر گرامي اسالم دعوت
محافل به دعوت علني نپرداخته بودند. البته، در نزد قريشيان دعوت اسالم شناخته شده، و 

گاه گفتند.  مردم همواره از آن سخن مي صيت شهرت اسالم در شهر مكه پيچيده بود، و
گرفتند و نسبت به برخي از مسلمانان  نيز بعضي از مردم در برابر اسالم موضع مي

                                           
 .88مختصره السيرة، شيخ عبداهللا النجدي، ص  -1

 .26؛ نيز نكـ: مسند ابي داود الطيالسي، ص 247، ص 1سيرة ابن هشام،ج  -2
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به  -صلى اهللا عليه وسلم- داشتند؛ اما، از آنجا كه هنوز رسول خدا هايي را روا مي ستم
سخني نگفته بود، دين و آئين جاهليت تعرضي نكرده بود، و راجع به خدايان و بنهايشان 

 داشتند. دعوت اسالم را چندان به خرج برنمي



 

 

 :فصل سوم
 دعوت علني

 نخستين فرمان انذار جمعي
همينكه در شهر مكه جامعة كوچكي از مسلمانان بر محور برادري و همياري تشكيل شد، 
و توانست بخشي از بار مسئوليت تبليغ رسالت اسالم و تثبيت و تحكيم آن را بر دوش 

نازل گرديد، و آن  -صلى اهللا عليه وسلم- شد، وحي الهي بر حضرت رسول اكرمبك
 حضرت را به علني ساختن دعوت، و رويارويي شايسته با جبهة باطل موظف گردانيد.
 نخستين فرماني كه در اين ارتباط از جانب خداوند متعال صادر گرديد چنين بود:

﴿         ﴾  :و اينك خويشاوندان نزديك « ].۲۱۴[الشعراء

 ».خويش را انذار كن

اين آيه در سياق آياتي جاي داده شده است كه در آن مجموعة آيات، ابتدا داستان 
ل، و اسرائي ، از آغاز پيامبري تا هجرت آن حضرت با بني-عليه السالم- حضرت موسي

، و غرق شدن فرعونيان به همراه فرعون داستان رهايي ايشان از چنگال فرعون و فرعونيان
گزارش شده، و اين داستان تمامي مراحلي را كه بر دعوت الهي و آسماني حضرت 

 در رويارويي با فرعون و فرعونيان گذشته، دربرگرفته است. -عليه السالم- موسي
با اين طول و تفصيل در اينجا، در كنار فرمان  -عليه السالم- گويي، داستان موسي

مبني بر آشكار ساختن دعوت الهي و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اوند به رسولخد
آسماني خويش آورده شده است، تا نمودار مشخص و گويايي از انواع ستيز و تكذيب و 
فشارهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي كه به هنگام علني كردن دعوت در انتظار داعيان 
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ارانشان بوده باشد، و از همان آغاز، نسبت به كار و اهللا است، فراروي آن حضرت و ي الي
 بار خويش بصيرت و بينش الزم را داشته باشند.

از سوي ديگر، اين سوره عالوه بر گزارش سرگذشت فرعون و قوم فرعون مشتمل 
است بر ياد كرد سرانجام كار ديگر تكذيب كنندگان انبياء الهي: قوم نوح؛ قو عاد؛ قوم 

م؛ قوم لوط؛ و اصحاب ايكه؛ تا آن كساني كه در مقام تكذيب آخرين ثمود؛ قوم ابراهي
آيند، بدانند كه فرجام كارشان چيست، و در صورتي كه به تكذيب و  فرستادة خدا برمي

گيرند، و اهل ايمان  مخالفت خويش ادامه دهند، چگونه مورد بازخواست خداوند قرار مي
يروزمندانه از آن ايشان است، نه از آن نيك و پ منيز بدانند كه حسن عاقبت، و فرجا

 تكذيب كنندگان.

 دعوت خويشاوندان
كه  -هاشم راطايفة بني  -صلى اهللا عليه وسلم- پس از نازل شدن اين آيه، رسول خدا

همگي آمدند؛ به خانة خويش فراخواندند.  -ترين خويشاوندان آن حضرت بودند نزديك
مراه آنان آمدند؛ همه با هم حدود چهل و چندين تن از فرزندان مطلّب بن عبدمناف ه

خواستند صحبت كنند،  -صلى اهللا عليه وسلم- پنج تن گرد آمدند. وقتي كه رسول خدا
ابولهب پيشدستي كرد و گفت: اينها همه عموزادگان تو هستند؛ سخن بگو، و دين گريزي 

در برابر قاطبة قبايل را واگذار! اين را نيز بدان كه قبيلة تو آن تاب و توان را ندارند كه 
عرب بايستند، و من سزاوارترين كس براي بازخواست از تو هستم! تو را فرزندان پدرت 
بس كه مانع تو شوند؛ و اگر بر افكار و عقايدت پافشاري كردي، باز هم درگيري با تو 

تر از آن است كه همة طوايف قريش بر سر تو فرود آيند، و  هاشم قابل تحمل براي بني
ام كه براي فرزندان پدرش  تاكنون هيچكس را نديدهگي عرب آنان را مدد رسانند! جمل

سكوت  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدااي بياورد!  بدتر از آن چيزي كه تو آورده
 اختيار كردند، و در آن مجلس هيچ سخن نگفتند.

 كردند:آنگاه، بار ديگر آنان را دعوت فرمودند و براي آنان چنين خطابه ايراد 
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 ال شريک ،وحده (احلمدهللا، أمحده وأستعينه وأومن به وأتوکل عليه، وأشهد أن ال إله إال اهللا
الناس  إلیليکم خاصة، وإاهللا  ين رسولأهو،  اال إن الرائد ال يکذب أهله! واهللا الذي ال اله له... 

و أبداً أا اجلنة إملون، وعامة؛ واهللا لتموتن کما تنامون، ولتبعثن کما تستيقظون، ولتحاسنب مبا تع
 .بداً)أالنار 
ه او گويم، و از او مدد مي جويم، و ب سپاس خداي يكتاي را است. او را سپاس مي«

دهم بر اينكه خدايي نيست بجز خداي يكتا كه   ام؛ و شهادت مي ايمان و بر او توكل كرده
همراه خويش دروغ  بان به كاروانيان تنهاست و شريك و همتايي ندارد... هيچگاه ديده

سوگند به خداي يكتا كه جز او خدايي نيست؛ من فرستاده خداي يكتا هستم گويد!  نمي
به سوي شما به خصوص، و به سوي همه مردم جهان به طور عموم. به خدا سوگند، 

خوابيد؛ و همگي برانگيخته خواهيد شد،  همگي شمايان خواهيد مرد، همانگونه كه مي
كنيد، كيفر و پاداش خواهيد ديد؛ و  شويد؛ و در برابر هر آنچه مي ميهمانگونه كه بيدار 

 ».رانجام، يا بهشت ابدي است، و يا دوزخ ابديس
ابوطالب گفت: بيش از اندازه، ما دوستدار همراهي و همدستي با توايم؛ از سخنان 

ان پدر تواند اينان همه فرزندكنيم.  كنيم؛ و گفتار تو را باور مي خيرخواهانة تو استقبال مي
اند، و من نيز يكي از آنانم، جز آنكه از همگي اينان بيشتر و بيشتر به آنچه  كه فراهم آمده

مأموريت الهي خويش را دنبال كن؛ كه به خدا سوگند، مطلوب توست اشتياق دارم. 
كنم؛ جز اينكه روح و روان من درجهت مفارقت از  پيوسته از تو حفاظت و حراست مي

 آيد! لب با من راه نميدين عبدالمط
ابولهب گفت: به خدا سوگند اين رسوايي است! پيش از آنكه ديگران بر سر او بريزند 
شما خود مانع او بشويد! ابوطالب گفت: به خدا سوگند، تا دم آخر، از او پشتيباني خواهم 

150Fكرد!

1 
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 بر فراز كوه صفا
باني و حمايت ابوطالب در از بابت پشتي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بعد از آنكه نبي

راستاي تبليغ و دعوت خود خاطر جمع شدند، روزي بر كوه صفا فراز آمدند و بر روي 
برترين صخرة آن جاي گرفتند و فرياد برآوردند: يا صباحاه! در آن دوران اين كلمة انذار، 

يوسته هشدار و اخطاري بود مبني بر اينكه لشكري حمله كرده، و يا امري عظيم به وقوع پ
 است.

آنگاه، يك به يك طوايف قريش را، قبيله به قبيله نام بردند: يا بني فهر؛ يا بني عدي، 
 يا بني فالن؛ يا بني فالن؛ يا بني عبدمناف؛ يا بني عبدالمطلّب.

صداي پيامبر گرامي اسالم به گوش مردم مكه رسيد. با يكديگر گفتند: اين كيست كه 
گفتند: محمد! جملگي بسوي آن حضرت شتافتند؛ حتي  سرداده است؟» يا صباحاه«نداي 

فرستاد تا ببيند چه خبر است و براي  توانست خودش بيايد، ديگري را مي اگر كسي نمي
 ابولهب آمد، و همة قريشيان آمدند.او باز گويد. 

 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي همه گرد آمدند، رسول خدا
 بالوادي بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليکم؛ أکنتم مصدقي؟) (أرأيتکم لو أخربتکم أن خيالً

بگوييد ببينم! اگر به شما بازگويم كه لشگري آماده در اين بيابان، بر دامنه پشت اين «
 كنيد؟ كوه، قصد يورش به شما و قتل و غارت شما را دارد؛ شما سخن مرا باور مي

شنيده باشيم! هرگاه هر سخني از گفتند: آري؛ سابقه ندارد كه از شما سخن دروغي 
 »ايم راست بوده است! شما شنيده

 فرمودند:
(فإين نذير لکم بني يدي عذاب شديد! إمنا مثلي ومثلکم کمثل رجل رأی العدو فانطلق يربأ 

 أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه!)
در انتظار شما ام به شما هشدار بدهم كه عذابي سخت  ه حال كه چنين است، من آمد«

باني كرده و دشمن را ديده، و به راه افتاده  مثل من و شما مثل كسي است كه ديدهاست! 
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اش را با خبر سازد؛ اما، ترسيده است كه مبادا دشمن زودتر از وي  است تا قوم و قبيله
 »يا صباحاه!برسد؛ و فرياد سر داده است: 

واندند، و نسبت به عذاب الهي آنگاه همة حاضران را به سوي حق و حقيقت فرا خ
 هشدار دادند، و گاه خصوصي و گاه عمومي انذار فرمودند:

(يا معشر قريش، اشتروا أنفسکم من اهللا! أنقذوا أنفسکم من النار! فإين ال أملک لکم من اهللا 
 ضراً وال نفعاً!) (وال أغين عنکم من اهللا شيئاً).

  ريد كنيد! خودتان را از آتش دوزخاي جماعت قريش، خودتان را از خداوند باز خ«
كه من در پيشگاه خداوند مالك هيچ سود و زياني براي شما نيستم، و در رها سازيد! 

 »توانم بكنم! گونه حمايتي از شما نمي برابر خداوند هيچ
 (يا بين کعب بن لوي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإين ال أملک لکم ضراً وال نفعاً!

 ، أنقذوا أنفسکم من النار!يا بين مرة بن کعب
 يا معشر بين قصي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإين ال أملک لکم ضراً وال نفعاً!

يا معشر بين عبدمناف، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإين ال أملک لکم من اهللا ضراً وال نفعاً، وال 
 أغين عنکم من اهللا شيئا!

 يا بين عبد مشس، أنقذوا أنفسکم من النار!
 بين هاشم، أنقذوا أنفسکم من النار! يا

يا معشر بين عبداملطلب، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فاين ال أملک لکم ضراً وال نفعا، وال أغين 
 عنکم من اهللا شيئا! سلوين من مايل ما شئتم؛ ال أملک لکم من اهللا شيئا!)

من براي كه ها رها سازيد!  اي جماعت بني عبدالمطلب، خودتان را از آتش دوزخ«
گونه حمايتي از شما  شما مالك هيچ سود و زياني نيستم، و در برابر خداوند هيچ

خواهيد درخواست كنيد؛ در پيشگاه خدا  از دارايي شخصي من هرچه ميتوانم بكنم!  نمي
 »من براي شما مالك هيچ چيز نيستم!

 (يا عباس بن عبداملطلب، ال أغين عنك من اهللا شيئا!)
 »توانم بكنم! گونه حمايتي از تو نمي المطلب، در برابر خداوند هيچاي عباس بن عبد«
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 (يا صفية بنت عبداملطلب، عمة رسول اهللا، ال أغين عنك من اهللا شيئاً!)
اي صفيه بنت عبدالمطلب، عمه رسول خدا، در برابر خداوند هيچگونه حمايتي از «

 »توانم بكنم! شما نمي
 ملکأين ال فإنقذي نفسک من النار؛ أين ماشئت من مايل؛ اهللا، سلي (يا فاطمة بنت حممد رسول

 !)غين عنک من اهللا شيئاًأضراً وال نفعاً، وال  لك
خواهي از من  خدا، هر آنچه از دارايي شخصي من مي اي فاطمه دختر محمد رسول«

درخواست كن؛ اما، تو خود بايد خودت را از آتش دوزخ رها سازي، زيرا كه من براي 
توانم  چ سود و زياني نيستم و در برابر خداوند هيچگونه حمايتي از تو نميتو مالك هي

 »بكنم!
 (غري أن لکم رمحاً سأبلها ببالهلا).

تنها حقي كه شما بر من داريد، حق خويشاوندي است؛ كه من نيز آن را رعايت «
 »كنم! كنم و حق صله رحم را ادا مي مي

از هم پاشيدند و پراكنده شدند، و هيچ  وقتي اين مجلس انذار به پايان رسيد، مردم
- العملي از آنان در تاريخ ثبت نشده است؛ جز آنكه ابولهب روياروي پيامبر اكرم عكس

لك سائر  قرار گرفت و به آن حضرت پرخاش كرد و گفت: تباً -صلى اهللا عليه وسلم
طر همين ؛ به خايمصرف شو تمام عمر و براي هميشه خشك و بي«اليوم! الهذا جمعتنا؟ 

 »ها ما را در اينجا گردآوردي؟! حرف
 خداوند نيز سورة مسد را نازل فرمود:

﴿           ...﴾ :۱[املسد.[ 

 »مصرف باد!... خشگيده باد دو دست ابولهب؛ خود او نيز خشكيده و بي«
د كه طي آن، اين فرياد بلند، نهايت اقدام در راستاي تبليغ و دعوت اسالم بو

ترين كسانشان روشن گردانيدند كه   براي نزديك -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
يد اين رسالت، شرط برقرار ماندن روابط خويشاوندي و قومي با ايشان تصديق و تأي
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است، و زنجيرة اصل و نسب و نژاد كه فرهنگ قوم عرب بر محور آن بنيان گرفته بود، 
 هي رسالت آسماني ذوب گرديده است.در حرارت اين انذار ال

 انداز بود، كه آيه شريفه: همچنان آواي اين دعوت در اطراف و اكناف مكه طنين

﴿              ﴾  :۹۴[احلجر.[ 

نيز از آن پس، در همة مجامع و  -صلى اهللا عليه وسلم- نازل گرديد. رسول خدا
كردند،  فل مشركان مكه نداي دعوت خويش را بلند و بر آنان كتاب خدا را تالوت ميمحا

گفتند كه هر يك از انبياء الهي به قوم و قبيله خود گفته   و به آنان همان سخني را مي
 بودند:

﴿                ﴾  :۵۹[األعراف.[ 

 »داي يكتا را بپرستيد؛ كه جز او براي شما خدايي نيست!اي قوم من، خ«
پرستان به عبادت خداوند  از سوي ديگر، از آن به بعد، در برابر ديدگان مشركان و بت

معظمه به صورت پرداختند؛ چنانكه در وسط روز، در مالعام، در حريم كعبة  متعال مي
 ايستادند. علني به نماز مي

نزد مكّيان مزيد قبول يافت، و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم به تدريج، دعوت رسول
مردم مكه يكي پس از ديگري به دين خدا وارد شدند، و روابط خانوادگي و خويشاوندي 
ميان تازه مسلمانان و طوايف و قبايلشان دستخوش كدورت و تيرگي گرديد، و لجاجت 

سخت رنجيده خاطر شدند، و كينه ودشمني ميان طرفين باال گرفت؛ و قريش از اين بابت 
 ديدند، سخت برايشان ناخوشايند بود. هايي كه مي و صحنه

 نخستين رايزني قريش براي مبارزه با آئين جديد
در اين اثنا، مسئلة ديگري نيز قريش را تحت فشار قرار داد.و هنوز از آغاز دعوت علني 

و قريش نگران آن  اسالم روزها يا ماههايي چند نگاشته بود كه موسم حج فرا رسيد،
شوند،  جات عرب يكي پس از ديگري در سرزمين مكه بر آنان وارد مي شدند كه دسته
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ناگزير بايد در پي آن برآيند سخني آماده و ساخته و پرداخته داشته باشند كه به حاجيان 
 عرب درباره محمد بازگويند، تا دعوت اسالم در جان و دل اعراب اثر نگذارد.

و به نزد وليدبن مغيره رفتند، و به رايزني با يكديگر پرداختند. يكجا جمع شدند 
وليدبن مغيره گفت: در اين خصوص، همگي اجماع كنيد و يك سخن شويد، و هر يك 
به راهي نرويد، تا درنتيجه ناخواسته يكديگر را تكذيب كنيد و در برابر آراء و نظرات 

گفت و چه بايد كرد! و براي ما يك  يكديگر بايستيد! گفتند: تو خود بگوي كه چه بايد
گفت: بلكه بعكس؛ شما بگوييد تا من بشنوم! نظر پديدآور كه همه همان را بگوييم!  نقطه

گفت، نه به خدا؛ او كاهن نيست! ما بسيار كاهنان را گوييم: كاهن است!  گفتند: مي
گوييم: مجنون  گفتند، ميهاي كاهنان بسيار متفاوت است!  ؛ اين با وردها و سجعايم ديده

شناسيم كه  ايم و نيك مي گفت: او مجنون نيست! ما جنون را فراوان مشاهده كردهاست! 
هاي عاطفي و  هيچيك از عالئم جنون از قبيل عوارض جسماني؛ درگيري جنون چيست.

گوييم: شاعر  گفتند: مييابيم!  رواني، و حاالت وسواس و نابساماني را در وجود او نمي
شاعر نيست! ما انواع مختلف شعر: رجز و هزج و قريض و مقبوض و  گفت: اواست! 

گفتند: ميگوييم: ساحر است! گفت: وي شناسيم؛ اين شعر نيست!  مبسوط را خوب مي
در كار او ايم؛ نه دميدني  ساحر هم نيست! ما جادوگران و جادوهايشان را فراوان ديده

به خدا! سخنان وي شيرني خاصي گفتند: پس چه بگوييم؟ گفت: زدني!  هست، و نه گره
هايي پربار؛  اي سترگ دارد، و شاخه ريشهنظير برخوردار است،  دارد، و از آب و رنگي كم

شود كه باطل  هر يك از اين سخنان را كه شما بخواهيد مطرح كنيد بر همگان معلوم مي
كه  گفتاري آورده استاست؛ باز هم از همه بهتر همين است كه بگوييد: ساحر است! 

زند!  سحر است؛ ميانة شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش و با خاندانش برهم مي

 قريشيان همين رأي و نظر را از او گرفتند و پراكنده شدند
151F

1. 

                                           
 اند. ؛ بيهقي و ابونعيم نيز در دالئل و ديگر آثارشان آورده271، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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اند كه وقتي وليد تمامي پيشنهادات قريشيان را رد كرد،  برخي روايات حاكي از آن
وليد گفت: مهلتي به من ما ارائه كن!  حرف و سخن خودت را به گفتند: آن رأي و نظر بي

مدتي انديشيد و انديشيد، تا سرانجام همان رأي و نظري را باره بيانديشم!  بدهيد تا در اين
 كه اخيراً از او نقل كرديم، براي آنان ابراز كرد.

را در ارتباط با ماجراي  152F1 )26تا  11خداوند متعال نيز شانزده آيه از سورة مدثّر (آيات 
زني قريش و اظهارنظر وليدبن مغيره نازل فرموده است كه ضمناً بيانگر چگونگي راي

 بررسي و برخورد و موضعگيري وليد است:

﴿                                    

                                

﴾  :۲۵ - ۱۸[املدثر.[ 

او بررسي و مطالعه و برآورد كرد. خدا بكشدش؛ چگونه برآورد كرد! باز هم، خدا «
رهم كشيد و روي تُرش بكشدش، چگونه برآورد كرد! آنگاه باز نگريست. آنگاه، چهره د

كرد. آنگاه روي گردانيد و استكبار ورزيد. سرانجام گفت: اين يك سحر و جادوي ممتاز 
 »اين، هرچه هست، گفتار بشر نيست!نظير است!  و بي

گيري انجاميد، و قريشيان در پي اجراي آن  به هر حال، شوراي قريش به اين تصميم
گذشت، او را از  ند، و هركس كه بر آنان ميدر موسم حج، سر راه مردم نشستبرآمدند. 

صلى اهللا عليه - داشتند، و قضية دعوت حضرت محمد گرايش به آئين جديد برحذر مي

 كردند را براي او مطرح مي -وسلم
153F

2. 

                                           
 م. -31تا  11ظاهرا آيات  -1

 .271، ص 1، ج هشام سيرة ابن -2
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در مقام دعوت و تبليغ، هرجا كه  -صلى اهللا عليه وسلم- از سوي ديگر، رسول خدا
جنّه و ذوالمجاز، مردم را به دين نيز در عكاظ و مانداختند، و  حاجيان و مسافران بار مي

گفت: كه اين مرد  آمد و مي كردند، و ابولهب از پشت سر آن حضرت مي خدا دعوت مي
 ساز است! ته و دروغاز دين برگش

154F

1 
نتيجه اين شد كه آن سال، همة كساني كه از قبائل مختلف عرب به حج رفته بودند، با 

از موسم حج بازگشتند،  -صلى اهللا عليه وسلم- سول خدااطالع كافي از اخبار دعوت ر
سراسر بالد  -صلى اهللا عليه وسلم- وصيت شهرت و دعوت حضرت محمدبن عبداهللا

 عرب را درنَورديد.

                                           
؛ نيز نك: 341، ص 4؛ ج 492، ص 3اين كار ابولهب را امام احمد در مسند خود روايت كرده است: ج  -1

 .450-449، ص 12ج البداية و النهاية، 



 

 

 :فصل چهارم
 گيري مخالفان دعوت جبهه

 هاي گوناگون كارشكني شيوه
جزم كردند كه اين كه قريشيان از مراسم حج آن سال فراغت حاصل كردند، عزم  همين

هاي مختلفي  و براي اين منظور شيوهاش سر به نيست سازند؛  دعوت جديد را در گهواره

 ترين آنها عبارت بودند از: انديشيدند كه از جمله مهم

خواستند  آنان مي . مسخره كردن، تحقير كردن، استهزا، تكذيب و نيشخند:1
نيروهاي معنوي آنان را خنثي كنند. مسلمانان را درنظر افكار عمومي خوار سازند، و 

هاي  زدند، دشنام -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم هاي ناروا و كودكانه به رسول تهمت
 كردند: صدا مي» مجنون«نابخردانه نثار آن حضرت كردند؛ گاه ايشان را 

﴿                      ﴾  :۶[احلجر.[ 

 :زدند به آن حضرت تهمت جادوگري و دروغگويي مي

﴿                         ﴾ ] :۴ص.[ 

آن انگيز از روي خشم و انتقام بر  هاي هراس رفتند و نگاه همه جا دنبال ايشان مي
و به اين وسيله شدت ناراحتي و ناآرامي خودشان را در ارتباط با افكندند  حضرت مي

 دادند: نشان مي -صلى اهللا عليه وسلم- عملكرد دعوت و تبليغ رسول خدا

﴿                               

﴾  :۵۱[القلم.[ 

اي از  اند و عده نشسته -صلى اهللا عليه وسلم- ديدند كه پيغمبر اكرم هرگاه مي
 گفتند: اند؛ از روي استهزا مي  مستضعفين، ياران و اصحابشان، گرداگرد ايشان حلقه زده
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﴿              ﴾  :۵۳[األنعام.[ 

 »وند از ميان ممتازشان گردانيده و بر آنان منت نهاده است؟!ه خدااند ك آيا هم اينان«
 كه خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿          ﴾ 

 »شناسد؟! آيا خدا چنانكه بايد و شايد بندگان شكرگزارش را نمي«
ديدند، به آنان  ا ايمان را ميگويد كه هرجا افراد ب همچنين، خداوند براي ما باز مي

نزد كردند!  هاي معنادار مي گذشتند، با چشمانشان اشاره خنديدند؛ از كنارشان كه مي مي
ناشايست خودشان را با آب  گشتند، شادمانه و سرخوش، اين كارهاي رفقايشان كه برمي
جماعت  گفتند: اين افتاد، مي كردند؛ وقتي نگاهشان به اهل ايمان مي وتاب توصيف مي

ايم  فرمايد: مگر ما بندگانمان را به اينان سپرده كه خداوند متعال در پاسخشان ميگمراهند! 
 خوانيم: چنانكه در اين آيات ميكنند؟!  كه در همه كار و بارشان فضولي مي

﴿                          

                                

           ﴾ ۳۳ - ۲۹: ني[املطفف.[ 

نيشخند و سرزنش و مسخره كردن اهل ايمان به  مشركان مكه در راستاي استهزا و
را  -صلى اهللا عليه وسلم- افزودند، تا آنكه روح و روان پيامبر اكرم طور روز افزون مي

 فرمايد: تأثير قرار داد؛ چنانكه خداوند متعال مي تحت

﴿                 ﴾ 

 .»يشو هاي ايشان دلتنگ مي كه تو از بابت اين گفته دانيم ما نيك مي«
كند و دستورالعمل  را تقويت مي -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه روحيه پيامبر اكرم

 فرمايد: دودن دلتنگي بر آن حضرت ارائه ميزمؤثري را براي 
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﴿                              ﴾ 

 ].۹۹ - ۹۸[احلجر: 
تسبيح و حمد خداي خويش را پيوسته به جاي آر، و همواره در زمرة «

 »سجودآورندگان باش؛ و تا جان در بدن داري خداي خويش را عبادت كن.
 -صلى اهللا عليه وسلم- پيش از اين آيات، خداوند متعال خطاب به رسول اكرم

 فرمايد: مي

﴿                            

   ﴾  :۹۶ - ۹۵[احلجر.[ 

ايم! آن كسان كه همراه با خداي يكتا، خداي   ما شرّ استهزا كنندگان را از تو دفع كرده«
 »د دانست!نيك خواهندهند؛  ديگري را قرار مي

 فرمايد: دهد و مي نيز خداوند سبحان پيامبر گرامي اسالم را مخاطب قرار مي

﴿                        

    ﴾  :۱۰[األنعام.[ 

اند و استهزاهاي  گرفته تهزاي مردانشان قرار ميپيش از تو نيز فرستادگان خدا مورد اس«
 »كنندگان فرود آمد! د آن مسخرهوآنان بر سر خ

در اين ارتباط، آنقدر گسترده و متنوع عمل هاي دروغين:  . القاي شبهه و جوسازي2
كردند، كه فرصت و مجال تأمل و تفكر پيرامون دعوت پيامبر اسالم را از مردم سلب 

 گفتند: ، گاه ميكردند. دربارة قرآن

﴿     ﴾ »بيند و روزها بازگو  اي است كه وي شبها مي هاي آشفته خواب

 »كند! مي
 گفتند: و گاه مي
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﴿   ﴾  :۵[األنبياء.[ 

 »پردازد! سازد و مي از جانب خودش مي«
 گفتند: گاه نيز مي

﴿       ﴾  :۱۰۳[النحل.[ 

 »رد بشر به اوتعليم دهد!يك ف«
 ديگر گاه گفتند:

﴿                ﴾  :اين يك دروغ « ].۴[الفرقان

اساس است كه خود ساخته و پرداخته و ديگر دستيارانش در ساختن و  بزرگ و بي
 »اند! پرداختن آن به او كمك كرده

 اي ديگر گفتند: نهيا به گو

﴿                    ﴾ 

 ].۵[الفرقان:
برداري كرده و بامدادان و شامگاهان آنها را  هاي پيشينيان است كه نسخه اينها افسانه«

 »كنند!  ميبر او امال
رد جنّي يا يك شيطان ارتباط دارد و همانگونه كه جنّيان و گفتند: با يك ف يك بار مي

شوند، فرد جنّي يا شيطان مخصوص به او نيز بر او نازل  شياطين بر كاهنان نازل مي
 كه خداوند متعال در پاسخ اين سخنشان فرمود:شود!  مي

﴿                     ﴾ :۲۱۲[الشعراء 

- ۲۲۲.[ 
آيند؛  به اينان بگو كه شياطين بر تبهكاران دروغ زن و آلوده به انواع گناهان فرود مي«

د؛ آن وقت چگونه يشما هيچ سابقه سختي دروغ، يا سابقه فسق و فجوري از من ندار
 »د؟!يآور قرآن را دستاورد فرود آمدن شياطين بر من به حساب مي
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گفتند: وي به نوعي بيماري جنون  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بار ديگر راجع به نبي
كند؛ آنگاه آن معاني ومفاهيم را در قالب  مبتال است كه معاني و مفاهيمي را تخيل مي

اي كه شاعران  ريزد؛ درست به همان شيوه انگيز مي عبارات زيبا و دل كلمات و جمالت و
خداوند متعال در پاسخ آنان بنابراين، وي نيز شاعر است و كالمش شعر!  كنند؛ عمل مي

 فرمود:

﴿                          

       ﴾  :۲۲۶ - ۲۲۴[الشعراء.[ 

اند؛  اند؛ و هر زمان در اين وادي و آن وادي سرگردان وادارانشان كجروانشاعران، ه«
 »گويند كه عملي متناسب با آن ندارند. بسيار سخنان مي

اين سه ويژگي است كه شاعران دارند، و هيچيك از اينها در پيامبر اسالم مشاهده 
اند، و دين  و شايسته اند و راهنماي ديگران، پارسا پيروان آن حضرت راه يافتگانشود.  نمي

اي و در هيچ  ها و اقداماتشان شايان تحسين است، و در هيچ جنبه و اخالق و كوشش
صلى - از سوي ديگر، نبي اكرمشود.  اي اثري از كجروي در وجود ايشان يافت نمي زمينه

مانند شاعران در هر وادي سرگردان نيست؛ بلكه او بسوي خداي واحد و  -اهللا عليه وسلم
كند جز آنچه  كند، و نمي گويد جز آنچه مي كند، نمي واحد و صراط واحد دعوت ميدين 

نوقت، اين پيامبر الهي كجا و شاعران كجا؟! شاعران كجا و اين پيامبر الهي گويد؛ آ مي
 كجا؟!

اي كه اين مخالفان برضد پيامبر و  به همين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر شبهه
 داد. هاي كافي و شافي و وافي مي كردند، جواب يقرآن و اسالم القا م

خداوند متعال زد.  عمدة شبهات مخالفين به سه محور توحيد و نبوت و معاد دور مي
به تمامي شبهات آنان در ارتباط با توحيد پاسخ گفت، و عالوه بر آن، زياداتي را بر آن 

يد، و ناتواني و مباحث افزود، و قضية توحيد را از هر سوي روشن و واضح گردان
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درماندگي خدايان قريش و ديگر اعراب را با عمق و وسعتي كه بيش از آن ممكن نبود، 
تبيين فرمود؛ و چه بسا، همين پاسخگويي و جدال گسترده بود كه خشم و ناسازگاري 

 انگيخت، و آن پيامدهايي را پديدآورد كه پديد آورد. آنان را بيش از پيش برمي
دائر بر اين بود كه  -صلى اهللا عليه وسلم- رامون رسالت نبي اكرمشُبهات مخالفان پي

آنان با وجود اعتراف به راستگويي پيامبر و امانت و صالحيت و پرهيزكاري آن حضرت، 
معتقد بودند كه منصب نبوت و رسالت برتر و بزرگتر از آن است كه به يك فرد بشر عطا 

تواند باشد، و فرستادة خدا نيز برحسب  ينم شود؛ بشر هيچگاه فرشته (فريسته، فرستاده)
دعوت  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه رسول خداتواند بشر بوده باشد.  عقايد ايشان نمي

خويش را علني كردند، و مردمان را به سوي دين و ايمان فراخواندند، مخالفان دچار 
 حيرت شدند و گفتند:

﴿                ﴾  :۷[الفرقان.[ 

 »زند؟! خورد و در كوچه و بازار قدم مي اي است كه غذا مي اين چه پيامبر و فرستاده«
گفتند: محمد بشر است و خداوند تاكنون براي هيچ يك از افراد بشر چيزي نازل  مي

 نكرده است:

﴿           ﴾ 

 و خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿                   ﴾  :۹۱[األنعام.[ 

بگو: آن كتابي را كه موسي آورد، و نور و هدايت براي همه مردمان بود، چه كسي «
 »نازل كرده بود؟!

دانستند و اعتراف داشتند به اينكه موسي يك فرد بشر است.  مي پرواضح است كه آنان
همچنين، در ارتباط با پاسخ شبهة آنان فرمود: جملگي اقوام پيشين در برابر رسوالن خدا 

 گفتند: از راه ناسازگاري با آنان مي
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﴿         ﴾  :۱۰[ابراهيم.[ 

 »تيد!شما هم مانند ما افراد بشر هس«
 دادند: و پيامبران خدا به آنان پاسخ مي

﴿                  ﴾  :۱۱[ابراهيم.[ 

ما هم افراد بشر و همانند شماييم؛ اما خداوند بر هر يك از بندگانش كه بخواهد «
 گذارد! منّت مي

نكه انبياء و رسل بايد از افراد بشر باشند؛ بشر بودن با پيامبر بودن حاصل مطلب اي
 »هيچ منافاتي ندارد.

از آنجا كه مخالفان پيامبر گرامي اسالم اعتراف داشتند به اينكه ابراهيم و اسماعيل و 
اند، ديگر مجالي براي  هم فرستادگان خدا و هم از افراد بشر بوده -السالم معليه- موسي

دار  اين بود كه گفتند: خداوند براي عهدهقي نماند كه بر اين شبهه پافشاري كنند. ايشان با
اين درست نبود كه خدا شدن رسالت خويش كسي را جز اين يتيم مسكين نيافت؟! 

 بزرگان و سران مكه و طائف را كنار بزند و اين بينوا را فرستادة خويش قرار دهد:

﴿                    ﴾  :۳۱[الزخرف.[ 

 »چرا اين قرآن بر يكي از مردان بزرگ يكي از اين دو شهر بزرگ فرود نيامده است؟!«
 خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿         ﴾  :۳۲[الزخرف.[ 

 »اند؟! مت خداي تومگر اينان متصدي توزيع رح«
داند كه رسالت  منظور اينكه وحي و رسالت رحمت خدا است، و خدا خود نيك مي

 ويش را كجا قرار دهد:خ

﴿          ﴾  :۱۲۴[األنعام.[ 
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از اينجا، به يك شبهه ديگر منتقل شدند؛ گفتند: فرستادگان پادشاهان دنيا با موكب 
روند و از ابهت و جالل و جبروت  دم و حشَم اين طرف و آن طرف ميخاص و خَ

برخوردارند، و همه انواع و اقسام برگ و ساز زندگي برايشان فراهم است؛ اگر محمد 
 اي نان برود؟! ايد در كوچه و بازار به دنبال لقمهچرا ب مدعي است كه رسول خدا است،

﴿                             

                 ﴾  :۸- ۷[الفرقان.[ 

د؟ يا چرا همراه او يك فرشته فرود نيامده است تا با او مشتركاً به انذار مردم بپرداز«
آنكه گنجي پر زر و سيم از آسمان براي او افكنده نشده است؟ يا دست كم باغ و 

ايد  و باالخره اين ستمكاران گفتند: شما آمده »اي ندارد كه با آن روزگار بگذارند؟! باغچه
 »ايد! پيرو مردي جادو شده گرديده

وظيفه او ابالغ خدا است؛ يعني،  پاسخ اين شبهه را خداوند چنين داد كه محمد رسول
رسالت الهي به هر صغير و كبير، و ناتوان و توانمند، و برتر و فروتر، و آزاده و برده، به 
طور يكسان است؛ اگر بخواهد با ابهت و جالل و جبروت و خدم و حشم و پاسداران و 

در ميان مردم رفت و آمد كنند،  -همانند نمايندگان و فرستادگان پادشاهان -پيشقراوالن
مند بشوند.  توانند از وجود او بهره رسد و نمي مان او نميات مردم ناتوان و ضعيف به ددس

آيند؛ و به اين ترتيب،  مردم هم عبارت از همين افرادي هستند كه معموالً به حساب نمي
 اي براي رسالت باقي نخواهد ماند. شود، و ديگر خاصيت و فايده نقض غرض مي

 ها پس از مرگ، مخالفان پيامبراكرم نشر و رستاخيز انساندر ارتباط با معاد و حشر و 
بجز تعجب و استبعاد، و اگر و مگر، چيزي در چنته نداشتند. فقط  -صلى اهللا عليه وسلم-

 توانستند بگويند: مي

﴿                             ﴾ 

 ].۱۷ - ۱۶[الصافات:
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شود پس از آنكه ما مرديم و خاك شديم و استخوانهاي ما پوسيد؛ از نو  مگر مي«
 »برانگيخته شويم؟ همچنين پدران و پيشينيان ما؟!

 يا بگويند:

﴿    ﴾ 

 »اين چنين بازگشتي خيلي بعيد است!«
را يك فرد عجيب و غريب جلوه دهند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- يا اينكه پيامبر اكرم

 زند: كند و حرفهاي عجيب و غريب مي كارهاي عجيب و غريب مي
 يا بگويند:

﴿                                   

        ﴾  :۸ - ۷[سبأ.[ 

گويد وقتي كه متالشي شديد  خواهيد مردي را به شما نشان بدهيم كه به شما مي مي«
دانيم اين مرد به  و از هم پاشيديد، شما از نو با آفرينشي جديد باز خواهيد گفت؟ نمي

 »بندد؟ يا دچار جنون شده است؟! خدا دروغ مي
 گفت: يا اينكه شاعرشان مي

ثُم تو؟ اَمشرح ثٌ ثُمععمروٍ!  ب يا اُم رافةحديثُ خ 
آيا مرگ است و پس از آن برانگيخته شدن و پس از آن حشر و نشر و رستاخيز؟ «

 »اينها همه خرافات است، اي ام عمرو!
گذرد،  خداوند سبحان، از راه باز كردن چشم بصيرت آنان نسبت به آنچه در دنيا مي

ران اين جهان پيش از آنكه سزاي ستمگري خويش را ببينند، گمبه آنان پاسخ داد: ست
ميرند، ستمديدگان نيز پيش از آنكه بتوانند حق خودشان را از ستمگران بازستانند،  مي
ميرند؛ نيكوكاران خوش عمل و درستكار، بدون آنكه پاداش احسان و راستي خويش  مي

ردار، بدون آنكه از بابت عمل بدشان روند؛ و تبهكاران بدعمل و بدك را ببينند، از دنيا مي
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روند؛ اگر حشر و نشر و رستاخيز و زندگي ابدي و پاداش و كيفر  كيفر ببينند، از دنيا مي
پس از مرگ در كار نباشد، ستمگر و ستمديده يكسان و نيكوكار و بدكردار همانند 

دگان و تر و سعادتمندتر از ستمدي خواهند بود، بلكه ستمگران و تبهكاران خوشبخت
نامعقول است، و هرگز  -حرف و سخن بي –نيكوكاران خواهند بود؛ و چنين چيزي 

كند؟! گذاري  توان تصور كرد كه خداوند نظام خلقت خود را بر فسادي اين چنين پايه نمي
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                   ﴾  :۳۶ - ۳۵[القلم.[ 

چه خبرتان است؟ شود كه ما مسلمان را با مجرمان يكسان قرار دهيم؟!  مگر مي«
 »نيد؟!ك چگونه داوري مي

 فرمايد: و نيز مي

﴿                               

    ﴾  :۲۸[ص.[ 

االرض قرار  يا مگر ممكن است كه ما اهل ايمان و عمل صالح را همانند مفسدين في«
 »دهيم؟ يا پرهيزكاران را در رديف تبهكاران قرار دهيم؟!

 فرمايد: و نيز مي

﴿                          

              ﴾  :۲۱[اجلاثيه.[ 

اند كه ما  برند، چنان پنداشته يا آن كساني كه همواره در انديشه كارهاي بد بسر مي«
يم؛ چنانكه زندگي و مرگشان آنان را همانند انسانهاي با ايمان و درست كردار قرار ده

 »كنند! مانند يكديگر باشد؟ بسيار بد داوري مي
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در پاسخ استبعادهاي منكران زندگي دوباره و حيات ابدي انسان نيز، خداوند متعال 
 فرمود:

﴿                ﴾  :۲۷[النازعات.[ 

 »اريد يا آسمان؟!تري د آيا شما آفرينش پيچيده«
 و نيز فرمود:

﴿                                

                ﴾  :۳۳[األحقاف.[ 

اند كه خداوندي كه آسمانها و زمين را آفريده، و از آفريدن  نجيدهايد و نس و آيا نديده«
آنها خسته و مانده نگرديده، هم توانا است بر اينكه مردگان را زنده گرداند؛ و البته چنين 

 »خواهد بود؛ زيرا كه او بر هر چيزي توانا است.
 و نيز فرمود:

﴿                 ﴾ :۶۲[الواقعه.[ 

 »يابيد؟! انديشيد و درنمي شما كه از مردم نخستين به خوبي باخبريد، چرا نمي«
خداوند در اين ارتباط يك اصل كلّي را كه عقالً و عرفاً معلوم و قطعي است مطرح 

صل تر از ا فرموده است، دائر بر اينكه بازگردانيدن انسان به زندگي، براي خدا ساده

﴿ آفرينش آنان است:       ﴾  :و نيز فرمود: ].۲۷[الروم ﴿        

 ﴾  :همانگونه كه آفرينش نخستين را آغاز كرديم، آنرا دوباره « ].۱۰۴[األنبياء

﴿ و نيز فرمود: گردانيم! بازمي     ﴾ :مگر ما از آفرينش « ].۱۵ [ق

 »نخستين خسته و مانده شديم؟!
به اين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر يك از شبهاتي كه مخالفان دعوت اسالم 

فرمود كه هر انسان خردمند و صاحبدلي  هاي كافي و شافي ارائه مي كردند، جواب القا مي
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خواستند از راه  رون خويش بودند، و ميهاي د گردانيد؛ اما، آنان اسير نابساماني را قانع مي
جويي، رأي و نظر خودشان را بر ديگر بندگان خدا تحميل كنند؛ از اين  استكبار و برتري

 ماندند. رو، همواره در وادي حيرت سرگردان مي
هاي كهن براي رويارويي با  تحريم گوش فرادادن به قرآن، و ترويج افسانه -3

توانستند،  اي كه مي لقاي اين شبهات، عمالً نيز، با هر شيوهمشركان مكه عالوه بر ا قرآن:
شدند از اينكه مردم به قرآن گوش فرا دهند، و دعوت اسالم به گوش مردم برسد.  مانع مي

ديدند پيامبر گرام اسالم در مقام دعوت فرد يا افرادي به دين ا سالم هستند  هرگاه كه مي
كنند، مردم را از اطراف آن  اند يا قرآن تالوت مي هديدند كه ا يشان به نماز ايستاد يا مي

خواندند؛  آواز ميانداختند؛  گردانيدند؛ سرو صدا و غوغا راه مي حضرت دور مي
 فرمايد: كردند؛ چنانكه خداوند متعال مي گيري مي معركه

﴿                          ﴾ 

 ].۲۶[فصلت:
گفتند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد، و درحين تالوت قرآن سرو  كافر كيشان مكه مي«

 »معنا راه بياندازيد، تا بتوانيد بر او غلبه كنيد! صداهاي بي
تا  -صلى اهللا عليه وسلم- كفار مكه آنچنان پاي اين كار ايستاده بودند كه پيامبر اكرم

اواخر سال پنجم بعثت هرگز اين فرصت را نيافتند كه در مجالس و محافل آنان تالوت 
- قرآن كنند. بعدها نيز كه اين امكان بنحوي روي نمود، به اين صورت بود كه پيامبر اكرم

بطور ناگهاني، و بدون آنكه كفّار پي ببرند كه آن حضرت  -صلى اهللا عليه وسلم
 كردند. مي لآغاز كنند، عم خواهند تالوت قرآن را مي

هاي نامدار قريش، به حيره رفت، و در آنجا سرگذشت  نضربن حارث، يكي از شيطان
هاي رستم و اسفنديار را فراگرفت، و هرگاه كه پيامبر  پادشاهان سرزمين ايران و افسانه

گفت: من به  نشست و مي اي از مردمان مي در ميان حلقه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
آنگاه دربارة پادشاهان ايران و خوش گفتارتر از اويم!  -اي جماعت قريشيان -داخ
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آنگاه خطاب به مردم گفت.  اي، رستم و اسفنديار، براي مردم سخن مي قهرمانان افسانه

155Fگفت: چرا بايد محمد خوش گفتارتر از من باشد؟! مي

1 
ني خريداري كرده بنا به گزارش روايتي از ابن عباس، نضربن حارث كنيزك آوازخوا

شنيد كسي به اسالم تمايل پيدا كرده است، وي را به آن كنيزك  بود، و هرگاه كه مي
گفت: خوراك و نوشيدني برايش فراهم كن و آواز برايش  و به او ميسپرد،  خويش مي

گفت: اين بسي بهتر از آن چيزهايي است كه  ان! آنگاه خطاب به آن نو مسلمان ميبخو
اين آية شريفه دربارة نضر و عملكرد او در جهت خواند!  ي آنها فرا ميمحمد تو را بسو

 رويارويي با قرآن نازل شده است:

﴿               ﴾  :۶[لقمان.[ 

وسيله مردم كنند تا بدين و از اين مردمان، بعضي هستند كه بازار ياوه سرايي را گرم مي«

 .156F2»را از راه خدا گمراه گردانند

مشركان مكّه به موازات ظهور اسالم و علني  هاي گوناگون: آزارها و شكنجه -4
هايي را كه ياد كرديم، به تدريج پيش  شدن دعوت آن در آغاز سال چهارم بعثت، شيوه

ها گذشت و  ماهها و  را خاموش گردانند. هفتهگرفتند تا بلكه بتوانند چراغ دعوت اسالم 
كردند، و به آزار و  هاي برخورد با مسلمانان اكتفا مي كفار و مشركين به همان شيوه

توانند درجهت  هاي مقابله نمي پرداختند؛ اما، وقتي كه ديدند آن شيوه ه و تهديد نميشكنج
متوقف ساختن روند دعوت اسالم مؤثر باشند، با يكديگر مشورت كردند، و مقرر داشتند 

مسلمانان را شكنجه كنند، و از دين جديد بيزارشان گردانند. از آن پس، هر رئيس كه 
داد و هركس كه  اي تازه مسلمانان قبيلة خويش را تحت آزار و شكنجه قرار مي قبيله

 گذاشت. بردگاني داشت، در صورت تمايل آنان به اسالم و ايمان، آنان را تحت فشار مي

                                           
 ، با تلخيص.358، 300-299، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .307، ص 5الدر المنثور، تفسير سوره لقمان، ج  -2
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به  -در چنين اوضاع و احوالي -سياهي لشگرها نيز طبيعي بود كه اراذل و اوباش و
دنبال بزرگان و رؤساي خودشان راه بيفتند و درجهت تمايالت و جلب رضايت ايشان 

هايي را به ويژه نسبت به ناتوان و افراد  فعال باشند. اين جماعت، آزارها و شكنجه
آورد، و  لرزه درمي بر عليه مسلمانان اعمال كردند كه بدن انسان را به -دست و پا بي

آنچنان از اين تازه مسلمانان انتقام گرفتند كه دلها با شنيدن گزارش آنها از جاي كنده 
 شوند! مي

شنيد كه مردي صاحب مقام و صاحب عنوان در ميان قبايل عرب  ابوجهل، هرگاه مي
د داد، و او را تهدي به اسالم گرويده است، او را سخت مورد سرزنش و تحقير قرار مي

كرد كه خسارات مالي و اجتماعي براي او در پي خواهد داشت؛ و اگر آن مرد تازه  مي

 داد برد و او را آزار و شكنجه مي دست و پا بود، بر او حمله مي مسلمان ضعيف و بي
157F

1. 
او پيچيد و برگ درخت خرما روي  عموي عثمان بن عفّان وي را در حصيري مي

 داد ريخت و او را روي آتش دود مي مي
158F

2. 

عمير وقتي كه فهميد پسرش اسالم آورده است، آب و غذا را بر او  بن مادر مصعب
ترين و برخوردارترين  بست، و او را از خانه بيرون كرد، در حالي كه وي از مرفه

هاي آن روزگار بود، و كار به جايي رسيد كه مصعب پوست بدنش از شدت  عرب

 ورقه شده بود -اهد پوست بياندازدخو همانند ماري كه مي -گرسنگي و تشنگي
159F

3. 
رفت و ديگر  دادند تا از هوش مي صهيب بن سنان رومي را آنقدر شكنجه مي

 گويد ه چه ميفهميد ك نمي
160F

4. 

                                           
 .320، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .57، ص 1رحمةللعالمين، ج  -2

 .60؛ تلقيح فهوم اهل االثر، ص 406، ص 4اسدالغاية، ج  -3

 .248، ص 3ابن سعد، ج  ؛ طبقات255، ص 4-3االصابة، ج  -4
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بست و به  بِالل، بردة زرخريد اُميه بن خلف جمحي بود. اميه طنابي به گردن او مي
مكه به اين سوي و آن سوي داد، تا او را در كوهستانهاي اطراف  ها مي دست بچه
كشانيدند كه طناب در گوشتهاي  ها آنقدر او را اين طرف و آن طرف مي بچهبكشانند. 

اَحد! اُميه بالل را با طنابهاي محكم گفت: اَحد!  و او همچنان ميرفت،  گردن بالل فرو مي
زير آفتاب  افتاد، و او را وادار ميكرد كه مدتها بست و با چوبدستي به جان او مي مي

تر، به هنگام گرما گرم  از همة اينها سختداد.  بنشيند؛ همچنين، او را پياپي گرسنگي مي
خوابانيد،  آورد و بر پشت، روي ريگزار داغ مكه مي آفتاب نيمروز او را از خانه بيرون مي

گفت: به خدا  داد تخت سنگي بزرگ را روي سينه او قرار دهند، و به او مي و دستور مي
گند، در همين حال خواهي ماند تا وقتي كه بميري يا به محمد كافر شوي و الت و سو

گفت: اگر كلمة  اَحد! و نيز ميگفت: اَحد!  بالل در آن حال، همواره ميعزي را بپرستي! 
روزي، گفتم!  ديگري را ياد داشتم كه شما را بيشتر از اين بر سر خشم آورد، همان را مي

ت و او را زير شكنجه يافت و بالل را در برابر يك غالم سياه ديگر، گذش ابوبكر بر او مي

161Fپنج اوقيه نقره خريداري كرد و آزاد گردانيداوقيه يا  7يا به بهاي 

1. 
او خود و پدر و مخزوم بود.  نيز بردة زر خريد بني -رضي اهللا عنه- ياسر عماربن

، به هنگام نيمروز كه رأس آنان ابوجهل مادرش اسالم آوردند. مشركان مكه، و در
گردانيد و روي آن سنگهاي  گرديد، آنان را برهنه مي ريگزارهاي مكه سخت تفتيده مي

 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبيداد.  خوابانيد و به اين ترتيب آنان را شكنجه مي آتشين مي
رباً آلَ ص«فرمودند:  ديدند، مي گذشتند و آنان را زير شكنجه مي هرگاه از كنار آنان مي
شكيبا باشيد اي خاندان ياسر، كه ميعاد شما بهشت است! ياسر  »ياسر، فإنَّ موعدکُم اجلنة

از  -از روبرو -زير شكنجه از دنيا رفت. ابوجهل سميه مادر عمار را با ضربة شديد نيزه

                                           
، 106؛ تفسير ابن كثير، ذيل آيه 61تلقيح فهوم اهل االثر، ص ؛ 318-317، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1

 .648، ص 2سوره نحل، ج 
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پاي درآورد. وي نخستين زن شهيد در اسالم بود؛ سميه بنت خياط، كنيز ابوخديجه بن 
عمار را، گاه با گرماي عمربن مخزوم، پيرزني سالخورده و ناتوان.  بن عبداهللا بن مغيره

نهادند؛ و گاه سر  اش مي آتشين بر روي سينههاي  سنگ كردند؛ گاه تخته آفتاب شكنجه مي
گفتند: ما دست از تو  رفت؛ و به او مي داشتند تا از هوش مي او را آنقدر زير آب نگاه مي

نام بدهي يا دربارة الت و عزي به نيكي و ستايش سخن ه محمد دشداريم، تا ب برنمي
بگويي. از روي اجبار و اكراه، باالخره عمار خواستة آنان را انجام داد، و گريان و ناالن به 

شتافت، و خداوند اين آيه را دربارة وي  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عذرخواهي نزد نبي
 نازل فرمود:

﴿           ﴾  :۱۰۶[النحل.[ 

كساني كه پس از ايمان آوردن به خدا كافر شوند، البته از روي اكراه در حالي كه «
 .162F1»دلهاي ايشان همچنان در پرتو ايمان آرام بوده باشد

ازد بود. عبدالدار، و خود از طايفة  از جمله بزرگان بني -كه نام وي اَفَلَح بود -ابوفكيهه
وي را نيمروز، زير حرارت شديد آفتاب، در حاليكه زنجيري آهنين برپاي او بود، از خانه 

آوردند، و روي ريگزارهاي مكه  هايش را از تن وي درمي كشيدند، و جامه بيرون مي
گذاشتند تا نتواند تكان  اش مي كردند؛ آنگاه تخته سنگي روي گرده بدنش را كباب مي

ها پيوسته ادامه داشت  اين شكنجهرفت.  ماند تا از هوش مي اين حال مي آنقدر دربخورد. 
يكبار، پاي او را با تا وقتي كه وي در هجرت دوم به حبشه، در زمرة مهاجرن قرار گرفت. 

طناب بسته بودند، و او را كشان كشان بر روي ريگزارها افكنده بودند، و آنقدر گلوي او 

                                           
ذيل روايت را عوفي از . 249-248، ص 3؛ طبقات ابن سعد، ج 320-139، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

، 106؛ نيز: الدر المنثور، ذيل تفسير آيه 648، ص 2ثير، ج ابن عباس آورده است؛ نكـ: تفسير ابن ك

 سوره نحل.
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ردند از دنيا رفته است. در آن حال، ابوبكر از آنجا را فشار داده بودند كه گمان ك

 گذشت؛ او را خريداري كرد و در راه خدا آزاد ساخت مي
163F

1. 
اش آهنگري بود؛  خَباب بن اَرت بردة زرخريد اُم اَنمار بنت سباع خزاعي بود؛ حرفه

و بر  آورد آهن گداخته را ميداد.  وقتي اسالم آورد، ارباب وي او را باآتش شكنجه مي
كافر شود؛ اما،  -صلى اهللا عليه وسلم- گذاشت، تا به محمد گرده يا سر و صورت او مي

ديگر مشركان مكه نيز او را شكنجه افزود.  ها فقط بر اسالم و ايمان او مي اين شكنجه
كشيدند، و در آتش  گرفتند و مي پيچاندند؛ موهايش را مي دادند؛ گردنش را مي مي
، و سرانجام، آن آتش كردند هايش او را در آتش باال و پايين ميافكندند، و با مو مي

 آمد! شد مگر بر اثر روغني كه از گردة او برمي خاموش نمي
164F

2 
زِنّيرَه يك كنيز رومي بود كه اسالم آورد و در راه خدا بسيار شكنجه گرديد، و 

به اين  چشمانش آنقدر آسيب ديد كه به كوري وي منجر شد. گفتند: الت و عزي تو را
اند؛ اين باليي از جانب خدا است،  روز انداختند! گفت: نه بخدا، الت و عزي هيچكاره

بامداد فرداي آن روز وقتي از خواب بيدار شد، اگر بخواهد خود نيز بهبود خواهد بخشيد! 
اي از جادوگري  خداوند چشمان او را به وي بازگردانيده بود؛ قريش گفتند: اين گوشه

 محمد است!
165F

3 
دادند؛ به  مشركان مكه او را شكنجه ميزهره نيز اسالم آورد.  اُم عبيس، كنيز بني

صلى اهللا - اكرم ترين دشمنان نبي خصوص اربابش اسودبن عبديغوث، كه از سرسخت
166Fبود -صلى اهللا عليه وسلم- و از جمله استهزاكنندگان دائمي پيغمبر اكرم -عليه وسلم

4. 

                                           
 ؛ و منابع ديگر.152، ص 7/8؛ االصابة، ج 248، ص 5أسدالغابة، ج  -1

 ؛ و منابع ديگر.60؛ تلقيح فهوم اهل االثر، ص 592-591، ص 1أسدالغاة، ج  -2

 .318، ص 1هشام،ج  ؛ سيرةابن256، ص 8طبقات ابن سعد، ج  -3

 .258، ص 7/8االصابة، ج  -4
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آن زمان كه هنوز در زمرة  -ي. اين زن را عمربن خطابكنيز عمربن مؤمل از بني عد
رفت؛ آنگاه رهايش  زد تا از حال مي داد؛ آنقدر او را كتك مي شكنجه مي -مشركان بود

كنم، مگر به خاطر اينكه من از زدن تو خسته  گفت: بخدا، رهايت نمي كرد و مي مي
167Fهد كرد!گفت: خداي تو هم با تو همين كار را خوا وي نيز ميشوم!  مي

1 
از جمله ديگر كنيزان كه در راه خدا به خاطر اسالم آوردن، شكنجه شدند، نهديه بود، 

168Fعبدالدار بودند و دخترش، كه هر دو از آن بني

2. 
از جمله ديگر غالمان و بردگان كه در راه اسالم شكنجه شدند، عامربن فهيره بود. 

169Fگويد فهميد چه مي ر نميرفت و ديگ دادند تا از هوش مي آنقدر او را شكنجه مي

3. 
كه خداوند از همگي زنان و  -همة اين غالمان و كنيزان را -رضي اهللا عنه- ابوبكر

خريداري كرد و در راه خدا آزاد گردانيد. پدرش ابوقحافه در اين  -مردانشان خشنود باد
زاد بينم كه بردگان ناتوان و ناكارآمد را آ گفت: مي كرد و مي ارتباط او را سرزنش مي

دست تو را كردي،  خريدي و آزاد مي كني، اگر مردان زرخريد كارآمد را اين چنين مي مي
كنم!  گفت: من به خاطر خدا اين كارها را مي ابوبكر ميگذاشتند!  در اين كار بازنمي

خداوند نيز در شأن ابوبكر آياتي از قرآن كريم را نازل فرمود و او را ستود و دشمنان وي 
 . خداوند متعال فرمود:را نكوهش كرد

﴿                         ﴾ 

 ].۱۶ - ۱۴[اليل:
 كه منظور، اميه بن خلف بود، و ديگر كساني كه هم شاكلة او بودند؛

                                           
 .256، ص 8؛ طبقات ابن سعد، ج 319، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .319-318، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2

 .248، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -3
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﴿                            

          ﴾  :۲۱ - ۱۷[اليل.[ 

170Fبود -رضي اهللا عنه- كه منظور ابوبكر صديق

1. 
خود نيز آزار و شكنجه ديد. نوفل بن خويلد عدوي،  -رضي اهللا عنه- ابوبكر صديق

او را با طلحه بن عبيداهللا دستگير كرد و با يك طناب هر دو را بست، تا نگذارد نماز 
بخوانند و آن دو را از دينشان برگرداند؛ اما آن دو گوش به حرف وي نكردند. چيزي كه 

اند و دارند با هم  بسيار موجب شگفتي نوفل گرديد، آن بود كه ديد آن دو از بند رها شده
اند.  گفته» قرينين«به مالحظة همين داستان ابوبكر و طلحه بن عبيداهللا را خوانند!  نماز مي

كرده  بن عبيداهللا برادر طلحه بن عبيداهللا مي بنا به روايت ديگري، اين آزارها را عثمان

171Fاست

2. 
كردند كه يكي از مردان و زنان اهل مكه اسالم  حاصل مطلب اينكه هرگاه خبر پيدا مي

البته، اين كار در ارتباط با افراد ضعيف گذاشتند.  و شكنجة او را مي آورده است، بناي آزار
و دون پاية جامعه، به ويژه بردگان و كنيزان، ساده و آسان بود؛ آنان كسي را نداشتند كه 
به خاطرشان به خشم بيايد يا از آنان حمايت كند؛ حتّي بزرگان و سران مكه خود به 

كردند كه آنان را آزار بدهند؛ اما، در  باش را تشويق مييازيدند، و او شكنجه آنان دست مي
گرويدند، بسيار دشوار بود؛ زيرا آنان  زرگان اهل مكه كه به اسالم ميارتباط با اشراف و ب

آمد كه  از عزّت و شوكت در ميان قوم خودشان برخوردار بودند، و كمتر موردي پيش مي
، با هزاران حزم و احتياط، به آنان بعضي از سران و اشراف و خويشاوندان خود آنان

 .تعرّضي بكنند
                                           

، 21-14؛ كتب تفسير، ذيل آيات 256، ص 8؛ طبقات ابن سعد، ج 319-318، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 سوره ليل.

 .486، ص 2ة، ج اُسدالغاي -2



 

 

 :فصل پنجم
 برخورد مشركان با رسول خدا

و تعرض به آن حضرت، كار آساني  -صلى اهللا عليه وسلم- برخورد با حضرت رسول
مردي با شهامت و با وقار بودند، و داراي  -صلى اهللا عليه وسلم- نبود. حضرت محمد

مت آن حضرت، آنچنان در دل دوست و دشمن جاي نظير؛ هيبت و عظ شخصيتي كم
شدند، و جز  گرفته بود كه با شخصيتي مانند ايشان جز با احترام و تكريم روياروي نمي

كردند كه در برابر آن حضرت به  برخي از اراذل و اوباش و بيخردان جرأت پيدا نمي
ابوطالب بودند، و عالوه بر اين، ايشان تحت حمايت كارهاي زشت و ناپسند دست بزنند. 

ابوطالب از معدود مردان بزرگ مكه بود، از نظر اصل و نسب بزرگ بود، و در ميان مردم 
نيز به بزرگي شناخته شده بود، بنابراين، بسيار دشوار بود كه كسي بتواند به حريم 
ابوطالب تعرض كند، و حرمت حمايت او را بشكند. اين وضعيت، قريشيان را بسيار 

بود، و خواب و آرام را از آنان گرفته بود، و آنان را واداشته بود كه فكرشان نگران كرده 
را به كار بياندازند تا بتوانند به نحوي از آن تنگنا بيرون بيايند، و به گرفتاري و پيشامدي 

هايشان به آنجا  ها و مشورت كه پيامد خوبي نداشته باشد دچار نگردند. باالخره، بررسي
اكره را برگزينند، و با رعايت همة جوانب خردورزي و قاطعيت، همراه رسيد كه شيوة مذ

قريش، ابوطالب، وارد گفتگو بشوند، تا با نوعي اعالم وجود و تهديد ضمني، با شيخ كبير 
هاي آنان  را وادار كنند كه به خواسته -صلى اهللا عليه وسلم- بلكه بتوانند حضرت محمد

 تن دردهد.
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 ابوطالب هيأت اعزامي قريش نزد
نزد  -به نمايندگي از ديگر قريشيان -اي از رجال و اشراف قريش ابن اسحاق گويد: عده

دهد؛ از دين   ابوطالب آمدند و گفتند: اي ابوطالب، پسر برادر شما خدايان ما را دشنام مي
آورد؛ و پدران و نياكان ما راه  كند؛ افكار ما را نابخردانه به حساب مي ما عيبجويي مي

دست وي را از ما باز داريد، يا اينكه از سر راه ما و او كنار برويد؛ شما خواند!  اه ميگمر
توانيم شر او را از سر شما كوتاه كنيم!  هم خودتان مانند ما با او مخالف هستيد؛ ما مي

سران قريش هاي آنان داد.  ابوطالب به نرمي با آنان سخن گفت، و پاسخ زيبايي به گفته
نيز همچنان به كار خويش ادامه داد؛ دين خدا  -صلى اهللا عليه وسلم- مبراكرمبرگشتند؛ پيا
172Fخواند  فرمود و همگان را به سوي اسالم فرا مي را ترويج مي

ديدند  اما، قريشيان وقتي مي. 1
اي فروگذار  اهللا لحظه اند، و از دعوت الي كه آن حضرت سخت به كار خود مشغول

- هاي حضرت محمد بياورند. همة فكر و ذكرشان فعاليت ؛ نتوانستند زياد تابكنند نمي
و توطئه براي مقابله با ايشان بود، تا آنكه تصميم گرفتند با  -صلى اهللا عليه وسلم

 تر از پيش، به نزد ابوطالب بروند. تر و خشن هاي سرسختانه شيوه

 تهديد ابوطالب از سوي سران قريش
گفتند: اي ابوطالب، شما در ميان ما شرف و  سران قريش، اين باز نزد ابوطالب آمدند و

از شما درخواست كرديم كه دست اي داريد و بزرگ قبيلة ما هستيد.  منزلت ويژه
ديگر تاب  -بخدا-برادرزادة خودتان را از سرما كوتاه كنيد، شما ترتيب اثر نداديد. ما
دهند؛ افكار ما را  مي شكيبايي در برابر اين وضعيت را نداريم، پدران و نياكان ما را دشنام

اينك ديگر، شما خود دست او را كنند!  مي كنند؛ خدايان مارا عيبجويي نابخردانه تلقي مي
كنيد، يا آنكه ما همگي در برابر شما و برادرزادة شما به نبرد  از سر ما كوتاه مي

 كن گردد!؟ خيزيم، تا يكي از دو طرف سر به نيست و ريشه برمي

                                           
 .265، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1
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- خدا هديد اشراف مكه بر ابوطالب بس گران آمد. نزد رسولاين وعد و وعيد و ت
فرستاد و ايشان را به خانة خويش فراخواند، و به ايشان گفت: اي  -صلى اهللا عليه وسلم

اند؛ رعايت  اند و با من چنين و چنان گفته پسر برادر من، قوم و قبيله شما نزد من آمده
كه تاب تحمل آن را نداشته باشم دچار  حال من و خودتان را بكنيد، و مرا به وضعيتي

پنداشتند كه عمويشان بناي سلب حمايت  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرمنگردانيد! 
خويش را از ايشان دارد، و در كار پشتيباني و مددرساني آن حضرت ناتوان شده است؛ 

 گفتند:
أن أترک هذا األمر حىت ( يا عم، واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على 

 يظهره اهللا أو أهلک فيه، ما تركت).
عموجان، بخدا؛ اگر خورشيد را در دست راست من، و ماه را در دست چپ من «

بگذارند، تا من اين دعوت الهي خويش را، پيش از آنكه خداوند آن را پيروز گرداند، 
 »م!كش كار نمي يامن خوددر اين راه از ميان بروم، رها سازم، من دست از اين

آنگاه اشك در چشمانشان جمع شد و گريستند و از جاي برخاستند كه بروند. چند 
قدمي كه دور شدند ابوطالب ايشان را صدا كرد. وقتي به سوي وي بازگشتند، گفت: برو، 

خواهي بگوي؛كه من به خاطر هيچكس و هيچ چيز دست از  برادرزادة عزيزم، و هرچه مي

 رم!دا حمايت تو برنمي
173F

 و اين ابيات را سرود: 1

ـلوا اليــک جبمعهــم     واهللا لــن يصـ
 فاصــدع بــامرک مــا عليــک غضاضــةٌ

 

ـا    ــراب دفينـ ــد يف الت ــيت اوس  ح
174Fوابشــر و قــر بــذاک منــک عيونــا

2 
 

 

                                           
 .166-165، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1

 .188، ص 2دالئل النبوة، بيهقي، ج  -2
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بخدا، هرگز اين جماعت در برابر شما دست به يكي نخواهند كرد، مگر زماني كه مرا «
رو در كار خويش بكوش؛ كه تو را هيچ باكي نيست؛ در ميان گور به خاك سپرده باشند؛ ب

 »و مژده بده، و از اين بابت شادمان و خشنود باش!
 اشعار ابوطالب در اين مناسبت، تا چند بيت ديگر نيز ادامه دارد.

 مراجعة مجدد هيات اعزامي قريش به ابوطالب
كار خويش سخت به  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي سران قريش ديدند كه حضرت محمد

اند، دريافتند كه ابوطالب راضي نشده است دست از حمايت ايشان بكشد، و عزم  مشغول
بن  عمارهجزم كرده است كه با آنان دشمني آغاز كند، و صف خود را از آنان جدا كند. 

وليدبن مغيره را برداشتند و نزد ابوطالب بردند و به او گفتند: اي اباطالب، اين جوان 
مند  ترين جوان قريش است؛ او را بگيريد و از خرد و مدد وي بهره يبا اندامرشيدترين و ز

را شويد، و او را به فرزندي بگيريد؛ از آن شما باشد؛ و در برابر، اين برادرزادة خودتان 
كه با دين شما و دين پدران و نياكان شما مخالفت آغاز كرده، و يكپارچگي قوم و قبيلة 

عقايد و افكار آنان را سفيهانه و نابخردانه خوانده است، در اختيار  شما را از ميان برده، و
ما بگذاريد، تا او را بكشيم؛ يك مرد در مقابل يك مرد! ابوطالب گفت: بخدا، خيلي بد با 

خواهيد پسرتان را به من بدهيد تا به نيابت از شما او را بزرگ كنم،  ميكنيد!  من معامله مي
به شما بدهم تا او را به قتل برسانيد؟! بخدا، هرگز چنين چيزي و در برابر، من پسرم را 

نوفل بن عبدمناف گفت: اي ابوطالب، بخدا، قوم  امكان نخواهد داشت! مطعم بن عدي بن
اند و هرچه در توان داشتند، كوشيدند تا شما را  بيلة شما با شما از در انصاف درآمدهو ق

بينم كه شما نسبت به آنان پذيرش نشان  ا، نميداريد رها سازند؛ ام از آنچه ناخوش مي
بلكه تو تصميم ايد!  ابوطالب گفت: بخدا، شما با من از در انصاف درنيامدهبدهيد! 

كني؛ اينك، بكن هر آنچه  ماي كه مرا تنها بگذاري، و با اين جماعت بر عليه من قيا گرفته
 خواهي!
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و نتوانستند ابوطالب را  وقتي قريش در اين گفتگوها و مذاكرات شكست خوردند،
را از ادامة كارشان بازدارد، ومانع  -صلى اهللا عليه وسلم- راضي كنند كه حضرت محمد

پيشرفت ايشان در دعوت بسوي دين خدا بشود؛ تصميم گرفتند، به همان راهي بروند كه 
ن راه تاكنون كوشيده بودند از گام نهادن در آن راه بپرهيزند، و خويشتن را از پيمودن چنا

پرخطر و پرفراز و نشيبي دور نگاهدارند؛ يعني راه منحصر به فرد آزار رسانيدن و تعدي 
 . -صلى اهللا عليه وسلم- و تعرض كردن به رسول اكرم

 اذيت و آزار قريش
سرانجام، قريشيان به كاري كه سخت از آن وحشت داشتند، و از آغاز ظهور دعوت پيامبر 

دست زدند. براي كبر و نخوت ديرينة قريش، بسيار دشوار اسالم، از آن بيمناك بودند، 
دست آزار و اذيتشان را به سوي حضرت آمد بيش از آن به صبوري ادامه بدهند.  مي

گشودند؛ مسخره كردند؛ استهزا كردند؛ تحقير كردند؛  -صلى اهللا عليه وسلم- محمد
گردانيدند؛ واز هر حقايق را تحريف كردند؛ افكار مردم را نسبت به آن حضرت آشفته 

شيوة ممكن براي اذيت و آزار آن حضرت استفاده كردند. طبيعي بود كه ابولهب پيشاپيش 
هاشم بود، و از  همه و در رأس همة اين آزار هندگان بوده باشد. وي يكي از سران بني

دشمن سرسخت اسالم و مسلمين چيزهايي كه ديگران وحشت داشتند وحشت نداشت. 
صلى اهللا - روز اول موضع خصمانة خود را در برابر حضرت رسول اكرم بود، و از همان

- اعالم كرده بود. زماني كه هنوز ديگر سران قريش فكر آزار پيغمبراكرم -عليه وسلم
به ذهنشان نرسيده بود، وي دست تعدي بر آن حضرت دراز كرده  -صلى اهللا عليه وسلم

 نيز ديديم كه در كنار كوه صفا چه كرد. هاشم چه كردو بود، چنانكه ديديم در مجلس بني
ابولهب دو پسرش عتبه و عتيبه را پيش از بعثت به همسري دو تن از دختران رسول 

كلثوم درآورده بود؛ پس از بعثت، به پسرانش دستور  رقيه و ام -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
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ر دو همسرانشان ا طالق بدهند، و آن دو را تحت فشار گذاشت تا هداد كه همسرانشان ر
 را طالق دادند

175F

1. 
از دنيا رفت،  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي عبداهللا پسر دوم حضرت رسول

ابولهب بسيار شادمان گرديد و به نزد مشركان شتافت تا به آنان بشارت بدهد كه محمد 
 اَبتَر شد!

176F

2 
سر آن پيش از اين آورديم كه ابولهب در موسم حج و در بازارهاي عمومي پشت 

طارق بن عبداهللا محاربي چنين روايت كرد.  افتاد، و ايشان را تكذيب مي حضرت به راه مي
كرد، و با سنگ به پاي آن حضرت  كرده است كه ابولهب به تكذيب و بدگويي اكتفا نمي

 زد كه بر اثر آن هر دو قوزك پاي آن حضرت جراحت برداشته بود مي
177F

3. 
اميه، خواهر ابوسفيان، نيز دست كمي  بن ختر حربجميل، اروي، د همسر ابولهب، ام

نداشت. خار و خاشاك فراهم  -صلى اهللا عليه وسلم- در آزار و دشمني با پيامبراكرم
ريخت.  و بر در خانة آن حضرت مي -صلى اهللا عليه وسلم- آورد، بر سر راه پيامبراكرم مي

گشود، و انواع  ن حضرت ميحجب و حيا بود، و زبان به انواع دشنام نسبت به آ زني بي
هايش آتش فتنه را  با سخن چينيداشت.  تهمت و افترا و ناسزا را به آن حضرت روا مي

 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم امان را بر عليه نبي گردانيد، و جنگي بي ورتر مي همواره شعله

 .178F4 تناميده اس» حماله الحطب«همين مناسبت، قرآن كريم او را  افروخت؛ و به برمي

                                           
اين خبر را طبراني از قتاده روايت كرده است. روايت ابن اسحاق حاكي از آن است كه سران قريش نيز  -1

 .652، ص 1ج  هشام، نك: سيرةابناند.  در اين كار دخالت داشته

 .595، ص 4به روايت از عطاء، تفسير ابن كثير، سوره كوثر، ج  -2

 .449، ص 12كنزالعمال، ج  -3

 .4سوره مسد، آيه  -4
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ام جميل، زماني كه شنيد چه تعبيراتي دربارة او و همسرش در قرآن نازل شده است، 
آمد. آن حضرت در مسجدالحرام كنار كعبه نشسته  -صلى اهللا عليه وسلم- نزد رسول خدا

بودند. ابوبكر صديق نيز در كنار آن حضرت نشسته بود. ام جميل پاره سنگي در دست 
دو رسيد، خداوند چشمانش را نسبت به ديدار حضرت  خويش داشت. وقتي نزد آن

كور گردانيد. فقط ابوبكر را ديد. گفت: اي ابابكر،  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
بخدا، اگر وي را بيابم، با اين گويد!  ام كه مرا هجو مي رفيقت كجاست؟ خبر يافته

آنگاه ام!  ن زني شاعرهگويي؟ بخدا، م چه ميسنگ دهانش را خونين خواهم ساخت!  پاره
 چنين سرود:

 »و دينه قَلَينا واَمره أبينا مذَمماً عصينا«
 »مذمم را نافرماني كرديم! فرمانش را نپذيرفتيم! و با دينش سرسختانه دشمني كرديم!«

فرمودند كنيد شما راديده باشد؟!  ميخدا، فكر ن آنگاه بازگشت. ابوبكر گفت: اي رسول
مرا نديد، خداوند چشمان او را نسبت به ديدار من كور  »د أخذ اهللا ببصرها عينما رأتين؛ لق«

 گردانيد!
179F

1 
جميل نزد  ابوبكر بزار نيز اين داستان را روايت كرده است. بنا به روايت وي، وقتي ام

ابوبكر گفت: نه به صاحب اين ابوبكر ايستاد، گفت: ابابكر، رفيقت ما را هجو كرده است! 

                                           
را از روي كينه   -صلى اهللا عليه وسلم- . قريش حضرت محمد336-335، ص 1، ج هشام نكـ: سيرةابن -1

هايشان را از آن حضرت دور  ب عمال دشنامناميدند؛ و خداوند با اين ترتي مي» مذمم«و عداوت، 

؛ 162، ص 7الباري، ج  ؛ صحيح البخاري همراه با فتح11، ص 1نكـ: التاريخ، بخاري، ج گردانيد.  مي

 .369، 340، 244، ص 2مسند امام احمد، ج 
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جميل  امآيد!  شود، و شعر از دهان وي برنمي هيچگاه زبانش به شعر باز نمي ساختمان! او
 كنند! گفت: همه سخنان تو را تصديق مي

180F

1 
رسانيد كه وي  مي -صلى اهللا عليه وسلم- ابولهب در حالي اين آزارها را به پيامبراكرم

اش  و همساية ايشان بود، و خانه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عموي حضرت رسول
صلى اهللا عليه - خدا همچنين، ديگر همسايگان رسولچسبيده به خانة آن حضرت بود. 

 رسانيدند. در حالي كه آن حضرت در خانة خودشان بودند، ايشان را آزار مي -وسلم
را در خانة خود آن  -صلى اهللا عليه وسلم- ابن اسحاق گويد: كساني كه پيامبراكرم

العاص بن  دادند عبارت بودند از ابولهب، حكم بن ابي حضرت مورد آزار و اذيت قرار مي
اينها همه همسايگان بن حمراء ثقفي، ابن االصداء هذلي.  معيط، عدي بن ابي اميه، عقبه

بودند، و هيچيك از آنان باالخره اسالم نياوردمگر  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
ينان شكمبة گوسفند بر سر بعضي از االعاص، پدر مروان خليفة اموي.  ابي حكم بن

افكندند؛ بعضي ديگر، هرگاه ظرف غذايي براي  مي -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد
كار به جايي افكندند.  نهادند، شكمبة گوسفند در آن مي آن حضرت بر روي آتش مي

رده بودند كه در پشت آن سنگي را فراهم ك رسيده بود كه آن حضرت به هنگام نماز تخته
هرگاه آن  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرمنگ از آزار اينان در امان باشند. س تخته

كردند و بر در خانة  ريختند، آنها را بر سر چوبدستي بلند مي ها را بر سر ايشان مي پليدي
اي بني عبدمناف، اين » مناف، اي جوار هذا؟ يا بني عبد«گفتند:  ايستادند و مي خود مي

 افكندند. آنگاه آن را كنار كوچه ميست؟! داري ا چگونه همسايه
181F

2 

                                           
، ح 498، ص 11)، ابن ابي شبية در المصنف (ج 361، ص 2حاكم نيشابوري نيز در المستدرك (ج  -1

، 71) ابونعيم اصفهاني در دالئل النبوة (ص 2358، ح 246، ص 4)، ابويعلي در مسند خويش (ج 1187

 اند. روايت كرده -اندكي اختالف در متن حاتم و ديگران اين داستان را با )، طبراني، ابن ابي54ح 

 .416، ص 1هشام، ج  سيرةابن -2
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بخاري از ابي معيط از اين هم بيشتر بر شقاوت و خيانت خويش افزود.  عقبه بن
صلى اهللا عليه - روايت كرده است كه گفت: نبي اكرم -رضي اهللا عنه- مسعود عبداهللا بن

ز يارانش نشسته بودند. اي ا ابوجهل با عدهگزاردند.  اهللا الحرام نماز مي در كنار بيت -وسلم
اند برداردو  رود شكمبة شتري را كه بني فالن كشته به يكديگر گفتند: كداميك از شما مي

عيط م بن ابي كه عقبه -ترين آنان بيايد و بر گردة محمد به هنگام سجود، بگذارد؟ شقي

182Fبود

برخاست و رفت و آن شكمبة شتر را آورد. منتظر شد، وقتي كه آن حضرت به  -1
ده رفتند، آنرا روي گردة ايشان، ميان دو كتف ايشان، قرار داد. من آنجا بودم و سج

اي كاش، نفوذي يا پشتيباني داشتم! كردم؛ اما كاري از دستم ساخته نبود.  مشاهده مي
خنديدند كه از  گويد: شروع كردند به خنديدن؛ آنقدر به شدت مي عبداهللا بن مسعود مي

 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خداافتادند.  يكديگر ميفرط سرخوشي و شادماني روي 
داشتند، تا وقتي كه فاطمه آمد و آن شكمبه را از روي  همچنان به سجده بودند و سربرنمي

 آن حضرت سر از سجده برداشتندو سه مرتبه گفتند:گردة ايشان برداشت. 
 (اللّهم عليک بقُريش)

 »خداوندا، كار قريش را بساز!«
بسيار گران آمد. ابن مسعود  -صلى اهللا عليه وسلم- اين نفرين پيامبر اكرم قريشيان را

آنگاه، آن حضرت شود.  گويد: آنان معتقد بودند كه دعا و نفرين در آن مكان مستجاب مي
 نام بردند:

 (اللّهم عليک بِاَيب جهل! و عليک بعتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، و اُمية بن
 خلَف، و عقبة بن ايب معيط)

                                           
 است.) به اين مطلب تصريح شده 543، ص 1در صحيح بخاري (ج  -1
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هفتمين آنان را نيز نام بردند كه با يادمان نمانده است. سوگند به آن خدايي كه جان «
در آن روز  -صلى اهللا عليه وسلم- من در دست اوست؛ همة آن كساني را كه رسول خدا

 183F1»نام بردند، سرنگون افتاده در چاه بدر ديدم!
ديد، به طعنه زدن و  را مي -صلى اهللا عليه وسلم- اُميه بن خلف، هرگاه رسول خدا

كرد و اين آيات دربارة او نازل شده است  عيبجويي كردن نسبت به آن حضرت آغاز مي
 فرمايد: كه خداوند متعال مي

﴿         ﴾ :۱ [اهلمزه.[ 

دهد، و  علني دشنام مي كسي را گويند كه ديگران را بطور» همزَه«ابن هشام گويد: 
كسي را گويند كه » لُمزه«زند؛  كند، و با اشارة چشم طعنه مي چشمانش را كج و راست مي

184Fدهد كند و آنان را بطور غيرمستقيم آزار مي از ديگران بطور پنهاني عيبجويي مي

2. 
د يكبار عقبه نزمعيط دوست صميمي بودند.  برادر وي، اُبي بن خلف نيز با عقبه بن ابي

نشست و به كالم ايشان گوش فرا داد. وقتي خبر به  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
اُبي رسيد، زبان به سرزنش و نكوهش عقبه گشود، و از او خواست كه بار ديگر آب دهان 

بيفكند؛ و او همين كار را كرد. ابي نيز خود  -صلى اهللا عليه وسلم- به چهرة رسول خدا
ي را در دستانش نرم كرد و در آن دميد و آن را باد داد تا غبار آن بر ا استخوان پوسيده
185Fبنشيند -صلى اهللا عليه وسلم- چهرة رسول خدا

3. 

                                           
 ،520، 240، ح 37، ص 1، ج »اذا القي علي المصلي قذر او جيفة«البخاري، كتاب الوضوء، باب  صحيح -1

 520؛ هفتمين اين جماعت عمارة بن الوليد بوده است؛ چنانكه در حديث 3960، 3854، 3185، 2934

 تصريح شده است.

 .357-356، ص 1هشام، ج  سيرةابن -2

 .362-361، ص 1همان، ج  -3
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صلى اهللا - اكرم اخنس بن شريق ثقفي نيز از جمله كساني بود كه به حضرت رسول
 فرمايد؛ آنجا كه رسانيد؛ و قرآن با نه خصلت او را توصيف مي آزار مي -عليه وسلم

 فرمايد: داوند متعال ميخ

﴿                        

         ﴾  :۱۳ - ۱۰[القلم.[ 

؛ مانع هر چيني و پيرو و همراه مشو با هر سوگند خورنده زبون؛ طعنه زننده سخن«
 »اصل و نَسب! كار خير؛ تجاوزگر گناهكار؛ پرخاشگر بي

آمد و آيات قرآن را از آن  مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ابوجهل، گهگاه نزد رسول
رفت؛ نه ايماني، نه طاعتي، نه ادبي، نه خشيتي؛ از آن سوي،  آنگاه، ميشنيد.  حضرت مي

بست،  زد، و راه خدا را بر اين و آن مي ان ميرا زخم زب -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
فروخت، و از اين كارهاي  كرد و فخر مي كرد مباهات مي آنگاه از بابت اين كارها كه مي

اين آيات در قرآن كرد.  شد، به عنوان افتخاراتي ياد كردني ياد مي بدي كه مرتكب مي
 كريم دربارة او نازل شده است:

﴿      ﴾  :۳۱[القيامت.[ 

در حرم امن الهي به نماز  -صلى اهللا عليه وسلم- از نخستين روزي كه ديد پيامبراكرم
يكبار، در حالي كه آن حضرت در مقام داشت.  ايستاده است، ايشان را از نماز باز مي

ابراهيم مشغول نماز بودند، از كنار حضرت گذشت و خطاب به آن حضرت گفت: اي 
صلى اهللا - اكرم رسولام؟ و ايشان را تهديد كرد.  و را از اين كار بازنداشتهمحمد، مگر ت

با او با خشونت رفتار كردند و او را از سر راه خويش كنار زدند. گفت: اي  -عليه وسلم
كني؟ به تو بگويم، بخدا من از همة اهل اين منطقه  محمد، به چه جرأتي مرا تهديد مي

 داوند نيز اين آيات را نازل فرمود:خ بيشتر يار و طرفدار دارم!

﴿                  ﴾  :۱۹ - ۱۸[العلق.[ 
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 186F1»اينك برود و هوادارانش را فراخواند؛ ما نيز فرشتگان عذابمان را فراخواهيم خواند!«

گلوگاه ابوجهل را گرفتند، و او را  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم به روايت ديگر، نبي

﴿ سخت تكان دادند، و به او گفتند:                    ﴾  :القيامت]

 باش تا بنگري! باش تا بنگري! باز هم، باش تا بنگري! ].۳۵ - ۳۴
داي تو هيچ كاري بخدا از تو و خكند اي محمد؟!  دشمن خدا گفت: مرا تهديد مي

ساخته نيست! من عزتمندترين افرادي هستم كه ميان اين دو كوه در اين شهر زيست 
 كنم! مي

187F

2 
آميز نيز، از آن حالت حماقت و شقاوت  ابوجهل پس از اين برخورد خشونت 

 درنيامد.
* مسلم به روايت از ابوهريره آورده است كه گفت: ابوجهل گفت: محمد در برابر 

گفتند: آري! گفت: سوگند به الت و عزي، اگر مالد؟!  صورتش را به خاك مي ديدگان شما
كند، گردن او را لگد خواهم كرد، و صورتش را ماالمال خاك و خون  ببينم كه چنين مي
رفت. آن حضرت در  -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه بسوي رسول خداخواهم گردانيد! 

ن ايشان را لگد كند، ناگهان همة حاضران حال نماز بودند؛ عزم جزم كرده بود كه گرد
گردد، و دستانش را به نشانة امان خواستن بلند كرده  ديدند كه ابوجهل عقب عقب باز مي

گفتند: اي اباالحكم، چه به سرت آمده است؟! گفت: ميان من و او خندقي پر از است. 
صلى اهللا - كرمآتش، اشباح ترسناك، و بالهاي فرشتگان، حائل شده بود. حضرت رسول ا

 فرمودند: -عليه وسلم
188F(لَو دنا مني الحتطَفته املَالئکَةُ عضواً عضواً)

1. 

                                           
ابن جرير طبري اين روايت را در تفسير اين آيات آورده است. نظير اين روايت را نيز ترمذي در قسمت  -1

 و جاهاي ديگر آورده است. 3349، ح 414، ص 5تفسير، سوره اقرأ، ج 

 ؛ و منابع ديگر.478، ص 6؛ الدرالمنثور، ج 477، ص 4نكـ: تفسير ابن كثير، ج  -2
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 »اگر به من نزديك شده بود، فرشتگان او را تكه تكه كرده بودند!«
*** 

 -صلى اهللا عليه وسلم- اين بود نمودار كوتاهي از جور و جفا و ستمي كه رسول اكرم
اند و  ان طغيانگر كشيدند؛ يعني كساني كه معتقد بودند اهل اهللاو مسلمانان از دست مشرك

 ساكنان حرم امن الهي!
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا  مقتضاي اين اوضاع و احوال بحراني آن بود كه رسول

موضعي قاطع بگيرند، و مسلمانان را از بال و مصيبتي كه در آن گرفتار آمده بودند رها 
توان داشته باشند، فشار سهمگين اذيت و آزار قريشيان را نسبت  سازند، و تا آنجا كه در

دو  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم به مسلمانان كاهش دهند. به اين منظور، حضرت رسول
گام عظيم حكيمانه برداشتند كه در پيشرفت دعوت اسالم و تحقق بخشيدن به اهداف آن 

ز اينكه اوالً، خانة ارقم بن ابي نقش اساسي داشت. آن دو تصميم مهم عبارت بودند ا
االرقم را مركز دعوت و پايگاه تربيت مسلمين گردانيدند؛ و ثانياً مسلمانان را دستور دادند 

 كه به حبشه مهاجرت كنند.

 خانة ارقم
االرقم پايين كوه صفا واقع شده بود، و از ديدرس و مجالس و محافل  ابي خانة ارقم بن

اين خانه را درنظر گرفتند تا  -صلى اهللا عليه وسلم- ر اكرمپيامبطاغيان مكه دور بود. 
مسلمانان را مخفيانه در آنجا نزد خود گردآورند، و در آنجا به تالوت آيات و تزكية 
مسلمانان و تعليم كتاب و حكمت بپردازند، و مسلمانان عبادات و اعمال مذهبي خودشان 

سالمت، تعاليم الهي و آسماني را دريافت را در آنجا به جا بياورند، و در كمال امنيت و 
گر و  آورند داخل شوند، اما طاغيان سلطه كنند، و در اين خانه همة كساني كه اسالم مي

 انتقامجوي مكه از وجود چنين مكاني باخبر نشوند.
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- خدا از جمله مسائلي كه هيچ شك و ترديدي در آن نبود، اين بود كه اگر رسول
 دادند، مشركان مكه با طور علني با مسلمانان جمعيتي را تشكيل ميب -صلى اهللا عليه وسلم

گذاشتند  شدند و نمي رحمي كه داشتند با آنان روياروي مي تمامي آن قساوت و بي
به كار تزكية نفوس مسلمانان و تعليم كتاب و حكمت  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

حتي موردي اينچنين شد.  ديد طرفين ميبه آنان بپردازند، و چه بسا منجر به برخورد ش
صلى اهللا عليه - خدا عمال اتفاق افتاد؛ چنانكه ابن اسحاق آورده است. اصحاب رسول

اي از كفار  گزاردند؛ عده هاي گوشه و كنار مكه مخفيانه نماز مي در بعضي دره -وسلم
وقّاص مردي  ابي سعدبنقريش آنان را ديدند؛ به آنان ناسزا گفتند و با آنان درگير شدند. 

 را ضربت زد و خون او جاري شد، و اين نخستين خوني بود كه در اسالم ريخته شد
189F

1. 

شد، منجر به هالكت مسلمانان  معلوم است كه اگر اين برخوردها متعدد و طوالني مي
بنابراين، مخفيانه و سري عمل كردن، بسيار حكيمانه گرديد.  و از ميان رفتن همة آنان مي

اسالم و عبادات و  -صلى اهللا عليه وسلم- از اين رو، عموم ياران پيامبراكرم. نمود مي 
در ميان  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا كردند، اما شخص رسول اجتماعاتشان را مخفي مي 

 پرداختند، و هيچ چيز نمي انبوه مشركان آشكارا به دعوت اسالم و عبادت خدا مي 
ازدارد؛ در عين حال، به منظور رعايت حال يارانشان، توانست آن حضرت را از اين كار ب 

 آمدند.  و مصلحت مسلمين، مخفيانه نزد مسلمانان مي
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