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خاندان هاشم (تبار پيامبر   )  
نياکان    پيامبر          از   نسل  حضرت   اسماعيل    
(فرزنِد  حضرت   ابراهيم     ) بودند. آنان  در  سرزمين     مکه 
سکونت   داشتند.   سبب     سکونت    آنان   در اين        سرزمين      آن    بود
ـ  بــه    دستور   خداوند   ،  ـ   حضرت  ابراهيم       ـ  کـه  جّدشان  ـ 
ـ را به مکه آورده و در  ـ اسماعيلـ  همسرش هاجر و    فرزندشـ 

آنجا  ساکن کرد. 
نوادگان اسماعيل  رفته رفته   ر و   به    فـزونی   نهاده    و
در بخش های مختلف مکه و اطراف آن و ديگر مناطق شبه 
جزيره سکونت گزيدند. رفته رفته تيره های متعددی از نسل 
قريش  نام  به  نوادگانش  از  يکی  به  آن  نسب  که  اسماعيل 
دادند.١  تشکيل  را  قريش  قبيلٔه  يکديگر،  کنار  در  می رسيد 
حضرت  پيامبر     تـا  نيـاکـان  مهم  ويـژگـی هـای  از  يکی 
اسماعيل    اين است که همگی آنان، افرادی يکتاپرست و 
با ايمان بوده  اند و در ميان آنان، مشرک وجود نداشته است. 

وم
س س
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۳

؛ از والدت تا هجرت ياران به حبشه رسول خدا 

مقدمه مقدمه 
ايران و روم  ، در دوردر دو درس پيشين  ، با وضعيت کلي مردم عربستان  ، ايران و روم  ، در دورهٴ  پيش از ظهور  پيش از ظهور  عربستان  ،  مردم  کلي  وضعيت  درس پيشين  ، با  در دو 
اسالم آشنا شديد؛ در اين درس با شخصيت و جايگاه نياکان و اجداد پيامبر اکرم اسالم آشنا شديد؛ در اين درس با شخصيت و جايگاه نياکان و اجداد پيامبر اکرم   ، شخصيت   ، شخصيت 
ساليان  حوادث  و  دعوت  گسترش  و  نبوت  آغاز  چگونگي  نيز  و  بعثت  از  پيش  ساليان   حوادث  و  دعوت  گسترش  و  نبوت  آغاز  چگونگي  نيز  و  بعثت  از  پيش  دورهٴ  در  حضرت  دورآن  در  حضرت  آن 

آغازين ظهور اسالم آشنا خواهيد شد. آغازين ظهور اسالم آشنا خواهيد شد. 

١ــ قريش ــ نام ديگر نضربن کنانه (جّد دوازدهم پيامبر   ) بود.

اسماعيل 

عدنان

قريش 

   ُقّصی بن کالب    

عبدمناف

 هاشم                                                عبدشمس 
 بنی هاشم                                          امّيه 

عبدالمطلب                                     بنی امّيه

   عبدالّله        ابوطالب         عباس           حمزه
محمد       علی       بنی عباس  

قريش   

…
…
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اسماعيل و هاجر در مکهاسماعيل و هاجر در مکه

در روايتی از حضرت علی  آمده است: 
نپرستيدند.  را  بتی  عبدمناف   ،   هيچ کدام  و  هاشم  و  اجدادم   ،   عبدالمطلب  و  سوگند  ،   پدرم  خدا  به 

آنان پيرو دين ابراهيم  بودند و به سوی کعبه نماز می گزاردند.١

١ــ شيخ صدوق،کمال الدين و تمام النعمة،  ص ١٧٥.
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يک توضيح
را  کعبه  خانٔه  کليدداری  و  مّکه  امور  ادارٔه  که  مّدتی  در  پيامبر  )  چهارم  کالب (جّد  ُقّصی بن 
برعهده داشت، توانست تيره های مختلف قريش را سامان دهد. پس از او، نواده اش، هاشم (جد دوم 
موسم  در  ساله،  همه  او  کرد.  ايفا  قريش  قبيلٔه  معنوی  و  ماّدی  رهبری  در  مهمی  نقش  نيز   ( پيامبر 
حج، مردم قريش را به پذيرايی گرم از حاجيان فرامی خواند و خودش برای زائران خانٔه خدا غذا و آب 
فراهم می کرد. از آنجا که او در سال قحطی، برای قوم خود نان ُخرد کرده و آنان را اطعام می کرد، او 

را «هاشم» ناميدند. 
) نيز شخصيتی بس واال داشت. نامش «شيبة الحمد» بود اما از  عبدالمطلب (جّد اّول پيامبر 
آنجا که مردم مکه هنگام آوردن او از يثرب به مکه، تصور می کردند او غالم عمويش ــ مطّلب    ــ است، او 
را «عبدالمطلب» ناميدند. سرانجام رياست قريش به او رسيد و توانست قوانينی مقّرر کند که در حقيقت 

احيای قوانين الهی بود. 
يکتاپرستی،  تأکيد بر  پرهيز از بت پرستی و  از جملٔه قوانين او به اين موارد می توان اشاره کرد: 
تأکيد بر وفای به نذر، نهی از زنده به گور کردن دختران، نهی از طواف برهنه به دور کعبه و هفت دور 
قرار دادن طواف کعبه، نهی از شراب خواری، تأکيد بر رعايت حرمت ماه های حرام و انجام مباهله. در 
دورٔه رياست او بر مکه، ابرهه به همراه سپاه فيل، تالش کرد که به خانٔه کعبه حمله کند و عبدالمطلب با 

روح توحيدی اش به ابرهه گفت: «خانٔه کعبه را صاحبی است که خودش آن را حفظ خواهد کرد!»

حضرت محمد  از والدت تا بعثت 
، اين مولود مبارک  والدت: حضرت محمد 
پدر  از  ميالدی)   ٥٧٠) عام الفيل  ربيع االول١  هفدهم  در 
عرصٔه  به  پا  و «آمنه»  نام های «عبدالله»  به  پاک  مادری  و 

گيتی نهاد. 
قبل  را  ــ  عبداللّه  ــ  پدرش  او  کودکی:  دوران 

١ــ تاريخ والدت رسول خدا  براساس روايات شيعيان، در ١٧ ربيع االول، و براساس ديدگاه بيشتر اهل تسنن، در ١٢ اين ماه رخ داد. از 
اين رو، فاصلٔه ميان اين دو تاريخ، همه ساله به عنوان هفتٔه وحدت گرامی داشته می شود.

٢ــ سپردِن کودکان به دايگان بيابان نشين برای پرورش آنها در محيط سالم صحرا بود تا از بيماری های شهر مصون باشند و نيز شجاع و سخنور 
تربيت شوند.

را  مادرش  و  ــ  ماهگی  دو  در  نقلی  به  و  ــ  والدت  از 
از  پس  اندکی  مدت  داد.  دست  از  شش سالگی  در  نيز 
، او را برای گذراندن دوران  والدت حضرت محمد  
شيرخوارگی به دست دايه ای از قبيلٔه بيابان نشين بنی سعد، 

به نام «َحليمٔه َسعديه» سپردند٢. 
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کودکی،  و  شيرخوارگی  دورٔه  گذراندن  از  پس 
نقل  به  بنا  ــ  را  محمد   حضرت  حليمه،  سرانجام 
معروف ــ در پنج       سالگی نزد مادرش آمنه بازگرداند. اما 
حضرت  آن  و  رفت  دنيا  از  آمنه  آن،  از  پس  کوتاه  مدتی 

تحت سرپرستی جّدش عبدالمطلب قرار گرفت.
واالی  منزلت  و  ممتاز  جايگاه  از  عبدالمطلب 
لحاظ  بدين  داشت؛  ـ  آگاهی  محمد   ـ ــ  نواده اش 
نوادگان  همٔه  بر  را  او  و  بود  قائل  بسيار  احترام  او  برای 
سالگی  هشت  در  نيز  عبدالمطلب  می داد.  بـرتـری  خود 
فرزندش  براساس وصيت او،  دنيا رفت و  پيامبر  از 

ـ  ابوطالب ــ سرپرستی پيامبر  را برعهده گرفت.  ـ
بنی هاشم  رياست  عبدالمطلب،  جانشينی  ابوطالب 
از  دقت  بـه  او  شد.  عـهـده دار  را  مـکـه  معنوی  امور  و 
اميدوار  آينده اش  به  نسبت  و  می کرد  مراقبت  پيامبر  

يک توضيح
در بعضی از روايات تاريخی چنين آمده که زنان شيرده هنگامی که به مکه می آمدند در آغاز، هيچ 
دايه ای ــ به علت يتيمی پيامبر    ــ حاضر به پذيرش او نبود و چون حليمه موفق به يافتن کودکی 
نشد، ناگزير، محمد    را پذيرفت! اما اين گونه روايات قابل قبول نيست و ساختٔه دست دشمنان است؛ 

زيرا: 
١ــ بنابر بعضی روايات، عبدالله ــ پدر پيامبر  ــ دو ماه پس از والدت حضرت محمد  

رحلت کرد؛ بنابراين، او هنوز يتيم نشده بود. 
٢ــ با توجه به موقعيت ممتاز و احترام بسيار باالی عبدالمطلب در مکه، و ثروت فراوان او، نه تنها 

دايگان از پذيرش نواده اش سرباز نمی زدند؛ بلکه با يکديگر رقابت نيز داشتند. 
٣ــ اين گونه روايات، در منابع معتبر تاريخی به چشم نمی خورد. 

بود. 
سفر تجاری به شام: ابوطالب پيامبر  را در 
به  مکه،  از  تجاری  کاروانی  همراه  به  سالگی،  ده  حدود 
شام برد. در اين سفر هنگامی که آنان به منطقٔه «بُْصرا» در 
نزديکی دمشق رسيدند، در کنار صومعه ای به استراحت 
پرداختند. در آنجا راِهبی به نام بَحيرا با ديدن پيامبر  

پيشاپيش پيامبری او را نويد داد. 
بلوغ  و  رشد  با  همزمان  مظلومان:  از  دفـاع 
نـيـز  انسانـی  نيک  خصلت های   ، محمد  حضرت 
عنوان  مـی شد.بــه  آشکــار  حضرت  ،بيشتر  آن  سوی  از 
(پيمان  «ِحلُف الُفضول»  جـريان  بــه  مــی تـوان  نمونه، 
پيامبر  به  جـوانمردان) اشاره کــرد در اين واقـعـه، 
همراه چندتن ديگر، با هم پيمان بستند که به افراد ستمديده 

ياری برسانند و حق آنان را از ستم کاران بازستانند. 
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ازدواج با حضرت خديجه: در حدود ٢٥سالگی، 
حضرت محمد  براساس قراردادی با خديجه   و 
به منظور تجارت با اموال او، دومين سفر خود را به شام 
انجام داد. گزارش چگونگی رفتار آن حضرت در طول 
سفر و نيز امانتداری او که توسط َمْيَسره ــ غالم خديجه  ــ 
بـه  خديجه   بيشتر  عـالقه مندی  مـوجب  شد،  بـازگو 

پيامبر  و نهايتاً ازدواج آن دو شد. 
بزرگان  که  هنگامی  عام الفيل   ٣٥ در  مکه:  امين 
مکه پس از بازسازی خانٔه کعبه برسر کسب افتخار نصب 

«حجراالسود» به جای خود، با يکديگر به نزاع برخاسته 
منجر  خونريزی  و  جنگ  به  کـار  بـود  نزديک  و  بودند 
چون  شد؛  وارد  آنان  جمع  به  محمد   حضرت  شود، 
به  مـی شناختند،  امـانتداری  و  پـاکی  بـه  را  حضرت  آن 
حضرت،  آن  صالحديد  طبق  شدند.  راضی  داوری اش 
اين سنگ مقدس بر پارچه ای نهاده شد و نمايندگان قبايل 
آن گاه  بردند.  باال  و  گرفتند  را  آن  از  گـوشه ای  هـريک 
سرجايش  را  حجراالسود  خويش،  دست  با  پيامبر  

نهادند. 

يک توضيح 
حلف الفضول

در دورٔه جوانی رسول خدا  ، مردی از قبيلٔه بنی ُزبَيْد وارد مکه شد و کااليی به عاصِ بن وائِل١ از 
تيرٔه بنی سهم فروخت. عاص کاال را گرفت، ولی بهای آن را نداد. فروشنده هرچه به وی مراجعه کرد، نتيجه ای 
نگرفت؛ از اين رو، به ناچار باالی کوه ابوُقبَْيس رفت و با سرودن اشعاری پرسوز و گداز، دادخواهی کرد. 
از آنجا که براساس نظام قبيلگی، هر قبيله ای تنها به منافع ماّدی خود می انديشيد، کسی به ياری او نيامد. اما 
ُزبَْير بن عبدالمطلب تعدادی از افراد وابسته به تيره های قريش را در خانٔه عبدالله بن جدعان گرد هم آورد. اين 
عده باهم پيمان بستند که برای ياری و گرفتن حق هر ستمديده هم داستان شوند و اجازه ندهند در مکه به احدی 
ستم شود، چه وابسته به آنها باشد و چه غريبه، چه فقير باشد و چه ثروتمند. آن گاه نزد عاص بن وائل رفته و حق 
فروشنده را از او ستاندند. رسول خدا  که در آن زمان حدودًا بيست سال داشت، نيز از اعضای شرکت 
کننده در اين پيمان بود و بعد از رسالت نيز به شرکت در چنين پيمانی افتخار کرده و می فرمود «اگر دوباره به آن 
فراخوانده شوم اجابت می کنم.» شرکِت رسول خدا در سّن جوانی در چنين پيمانی از روح جوانمردی و 

عدالت خواهی و ظلم ستيزی آن حضرت حکايت دارد. 

چچچچچچچچچچچچچچچرررررررااااااا ححححححححححجججججججججرررررررااااااالالالالالالالالسسسسسووووووددد نززد مردممچرا حجراالسود نزد مردم عصر جاهلی مقدس و محترم بود؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

١ــ پدر عمر  و  عاص
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هدف  با  خداوند  برمی آيد،  نيز  فوق  آئه  از  چنان که 
و  الهی  کتاب  تالوت  طريق  از  آسمانی  معارف  آموزش 

تزکيهٔ    انسان ها ،  حضرت   محمد  و  پرورش    ،   پـااليش 
مهم  رخداد  اين  برگزيد.  پيامبر  آخرين  به  عنوان  را 
براساس  پيوست.  وقـوع  بـه  حضرت  آن  در٤٠سالگی 
روايات مکتب اهل  بيت  و برخی از دانشمندان اهل 
سنت، تاريخ بعثت، ٢٧ ماه رجب سال ٤٠ عام الفيل است 

اما بيشتر اهل سنت، بعثت را در ماه رمضان می دانند. 
هرسالٔه  سّنت  طبق  ــ  خدا   رسول  که  هنگامی 
خود ــ در غار   ِحرا و برفراز جبل النور به عبادت حق تعالی 
بر  خداوند  جانب  از  (جبرئيل)  وحی  فرشتٔه  بود،  مشغول 
آن حضرت نازل شد و با قرائت پنج آئه اّول از سورٔه علق، 
آغاز نبوت را به او ابالغ کرد. رسول خدا  با اطمينان 
به رسالتش و يقين به تأييدات الهی، از کوه سرازير و عازم 

بعثتبعثت 

که  خودشان برانگيخت  از  پيامبر  ميانشان  در  که  منت نهاد  مؤمنان  خدا بر  که به راستي  برانگيخت  خودشان  از  پيامبر  ميانشان  در  که  نهاد  منت  مؤمنان  بر  خدا  راستي  به 
آيات او را بر آنان بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بياموزد ، در حالي که پيش از آن آيات او را بر آنان بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بياموزد ، در حالي که پيش از آن 

ـ    آمدن پيامبر ـ هر آينه در گمراهي آشکار بودند. (آل عمران ـ    آمدن پيامبر ـ هر آينه در گمراهي آشکار بودند. (آل عمران ، ١٦٤١٦٤) ) 
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مکه شد؛ اما در اين انديشه غوطه ور بود که چگونه خواهد 
رسوم  و  عادات  به  دراز  ساليانی  را  که  مردمی  توانست 

جاهلی خوگرفته بودند، هدايت کند. 
نبوت  آغـازين  سال  سه  نـهانـی:  دعـوت 
زيرا  ناميده اند؛  نهانی  دعوت  دورۀ  رسول خدا   را 
نشده  رسالتش  کردن  آشکار  به  مأمور  هنوز  حضرت  آن 
اميرمؤمنان  خدا  رسول  به  آورنده  ايمان  اولين  بود. 
رسول  بـعثت  از  پيش  سال  چند  از  او  بـود.  عـلی  

به  سر  ايشان  خانٔه  در  و  حضرت  آن  همراه   ، خـدا 
به  مؤمن  اّولين  او  که  است  طبيعی  بنابراين،  می برد، 
پيامبرِی رسول خدا  باشد و اين واقعيت تاريخی را 
اکثر قـريب بـه اتفاق دانشمندان غير شيعه نيز پذيرفته اند.

بـه   جـز   اميرمـؤمنان     علی    ،  حـضرت    خديجه  
ـ   همسرگـرامی   و بــا وفــای  پيامبر    ــ نيز اّولين زن  ـ
در  ترتيب،  بدين  بود.  همسرش  پيامبری  به  آورنده  ايمان 
روزهای آغازين دعوت، به جز علی    و  خديجه  ، 

غار حرا
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می کرد. هنگامی که تعداد مسلمانان رو به فزونی نهاد آنان 
کوه های  و  دره ها  به  يکديگر  ديدار  و  عبادت  انجام  برای 

اطراف مکه پناه می بردند. 
دعوت آشکار: پس از گذشت حدود سه سال از 

بود.اما  نياورده  خدا    ايمان  رسول  به  ديگری  فرد 
همچون  کسانی  بر  را  خود  دعوت  حضرت  آن  رفته رفته، 
فرزند خوانده اش ــ َزيِدبن حاِرثه ــ و ابوذر و برخی ديگر 
که آمـادگی الزم را داشتند، بـه صورت مـخـفيانه عـرضه 

شکنجۀ مسلمانان توسط کفار قريششکنجۀ مسلمانان توسط کفار قريش



  ۳۳  

فرمان  او  به  خداوند   ، محمد  حضرت  پيامبری  آغاز 
داد که دعوتش را آشکار سازد. براساس بعضی روايات، 
اين فرمان با نزول آيات آغازين سورٔه «مدثر» اعالم شد: 

برخيز و (مردم را)  پيچيده،  جامه به خود  «ای 

بيم ده و پروردگارت را بزرگ شمار و جامه ات را 
پاکيزه دار و از پليدی دوری گزين».١

از  آن پس، رسول خدا  به جمع مردم رفت و 
دعوت خويش را آشکارا اعالم کرد. آن حضرت، به ويژه 

١ــ سورٔه مدثر، آيات ٦ــ١.
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از موسم حج برای اعالن رسالتش بهرٔه زيادی می برد. در 
يکی از همين روزها، در ابطح١ به روی پا ايستاد و خطاب 

به مردم چنين فرمود: 
پرستش  به  را  شما  هستم،  خدا  فرستادۀ  «من 
نه  که  فرامی خوانم  بت هايی  ترک  و  يگانه  خدای 
نه  می آفرينند،  نه  زيانی،  نه  و  می رسانند  سودی 

روزی می دهند، نه زنده می کنند و نه می ميرانند.» 
آشکار،  دعوت  اوايل  در  مشرکان:  واکنش 
که  آن گاه  ندادند ،اما  نشان  جّدی  مشرکان ،حساسيت 
آنها  پرستش  و  بت ها  از  نکوهش  بر  خدا   رسول 
افزود و آنها را موجودات بی اثر و بی شعور خواند، خشم 
مشرکان و تحريک و جبهه بندی و مخالفتشان آغاز شد. 
ثروت  مقام    و  نبوی   صاحبان  دعوت  اصلی  مخالفان 
ديگر  دربارٔه  قرآنی،  آيات  براساس  که  حقيقتی  بودند؛ 
سران  اصلی  نگرانی  است.  داشته  وجود  نيز  پيامبران 
و  اقتصادی  سياسی،  موقعيت  خطرافتادن  به  از  شرک 
اسالمی، بر  اجتماعی شان بود؛ زيرا محور اصلی دعوت 
و  انسان ها  برابری  ناروا،  تبعيضات  عدالت گرايی،نفی 

برتری افراد باتقوا استوار بود. 
را  خدا   رسول  پيروان  نخستين  سو،  ديگر  از 
افراد فرودست و زجرکشيده، محروم و نيز جوانان تشکيل 
مسجدالحرام  در  خدا   رسول  که  هنگامی  می دادند. 
می نشست و پيروان مستضعف او، همچون: عّمار   ياسر، 

او  گرد  به  ِسنان  َاَرّت  ،  ُصَهْيب   بن  َخبّاب  بن  َرباح،  بالل   بن 
سرزنش  و  تمسخر  را  آنها  شرک،  سران  می زدند،  حلقه 

می کردند.٢ 
جوانان نيز گرايش زيادی به آيين توحيدی حضرت 
محمد   داشتند و اين امر، موجب نگرانی سران سياسی 
و دينی مکه شده بود؛ از اين رو، آنان در يکی از ديدارهای 
اعتراض آميز خود با ابوطالب  ــ عموی گرامی پيامبر  
نوبت  چند  «ما  گفتند:  چنين  او  به  بنی هاشم  ــ  رئيس  و 
نزد تو آمديم تا دربارٔه برادرزاده ات با تو سخن بگوييم که 
پدران و خدايان ما را به بدی ياد نکند و فرزندان و جوانان 

و بردگان و کنيزان ما را گمراه نسازد….». 
اسالمـی،  دعــوت  بــرابــر  در  مشرکــان  واکنش 

به شکل های مختلفی بروز می کرد که عبارت است از: 
ـ تالش بـرای  قـانع کـردن  رسول  خـدا   بـر  ١ـ
عقب  نشينی از مــواضع خـــود  ، از طــريق   عــمــويش   

ـ   با طرح پيشنهادهای وسوسه انگيز.  ـ  ابوطالب  ـ ـ
٢ــ تهديد ابوطالب و پيامبر  به جنگ و قتل. 

افـراد  بـه ويژه  نـو  مسلمانان،  شکنجٔه  و  آزار  ٣ــ 
زيردست و مستضعف. 

مردم  با  خدا   رسول  تماس  از  جلوگيری  ٤ــ 
ساحر  ديوانگی،  تهمت  ايراد  طريق  از  سخنانش،  تأثير  و 
نشنيدن  به  توصيه  و  حضرت  آن  بودن  شاعر  يا  کاهن  يا 

سخنان او. 

١ــ دره ای نزديک وادی ِمنا.
٢ــ گفتنی است آيات ٥٢ و ٥٣ از سورٔه انعام در پاسخ به اين گونه رفتارهای مشرکان نازل شد.

تحليل شما دربارٔه علت يا عللی که موجب شد مشرکان مکه دعوت رسول خدا  را نپذيرند، 
چيست؟ 

تتتتححححححححححللللللللللللللللليييييللللللللللللللللللللل شششششششششممممممممااااااا دددددددررررربببببااارررهٔهٔ علت ياا عع
چچچچچيييييسسسسستتتتتت؟؟؟؟؟؟؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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دعوت  روزافزون  گسترش  با  حبشه:  به  هجرت 
می شد.  شديدتر  و  خشن تر  نيز  مشرکان  واکنش  اسالمی، 
پايين تری  اجتماعی  جايگاه  مسلمانانی که از  ميان،  در اين 
برخوردار بودند، بيش از ديگران در معرض فشار و شکنجه 
شتم،  و  ضرب  زندان،  تشنگی،  گرسنگی،  با  اينان  بودند. 
خواباندن بر ريگ های داغ با بدن برهنه، زره آهنين پوشاندن 
زير آفتاِب داغ و طناب به گردن بستن و به دست کودکان 

سپردن، مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند. 
حمايت  تحت  خود،  خدا   رسول  که  آنجا  از 
بنی هاشم و رئيس آنان ــ ابوطالب ــ قرارداشت و از آزار 
جانی قريش مصون بود، به مسلمانان بی پناه توصيه کرد به 

کشور حبشه هجرت کنند و چنين فرمود: 
سرزمين  و  دارد  عدالت خواه  پادشاه  «آنجا 

راستی است.» در آن روزگار، حبشه، تنها جای مناسب 
برای هجرت مسلمانان بود؛ زيرا: 

١ــ ايران و روم ــ به عنوان دو قدرت مطرح در آن 
زمان ــ نفوذ زيادی در آنجا نداشتند. 

ـ      نيز     فـردی    عـادل و ـ     نـجاشی     ـ ـ       حـاکم   آنـجا   ـ ٢ـ
با انصاف بود. 

آنجا  با  تجاری  سفرهای  واسطٔه  به  مسلمانان  ٣ــ 
آشنا بودند. 

توحيدی  عقيدٔه  به  آنجا  در  موجود  مسيحيِت  ٤ــ 
نزديکی بيشتری داشتند. 

سرپرستی  تحت  و  پيامبر   دستور  با  مسلمانان 
و  رفتند  حبشه  به  سرخ،  دريای  راه  از  جعفربن ابی طالب 
يکی  ماند.  بی نتيجه  آنان  بازگرداندن  برای  مشرکان  تالش 

يک توضيحيک توضيح

يوم االنذار و خالفت امام علی  
است.  يوم االنذار  جريان  خدا   رسول  آشکاِر  دعوت  آغازين  ساليان  در  مهم  رخدادهای  از  يکی 
يک  برای  را  بنی هاشم  بزرگان   ، پيامبر  فرمان  به  علی   مؤمنان  امير  االنذار،  يـوم  حـديث  بـراساس 
مجلس ميهمانی دعوت کرد. آنان پس از حضور در اين ميهمانی به اعجاز الهی، همگی که حدود چهل نفر 
بودند؛ با يک ران گوسفند و يک کاسٔه بزرِگ شير سير و سيراب شدند. آن روز ابولهب، رسول خدا  را 
متهم به سحر و جادو کرد؛ از اين رو، ميهمانی ديگری ترتيب داده شد و همچون روز قبل، پس از سير شدن 
اعجاز آميز آن جمع با غذايی اندک، رسول خدا  سخن آغاز کرد. آن حضرت پس از مقدماتی، خطاب به 
آنان فرمود: «کدام يک از شما مرا در کار تبليغ رسالت ياری می کند تا در عوض، برادر، وصّی و خليفٔه من 
در ميان شما باشد». اما صدايی از آن جمع برنخاست و تا سه نوبت امير مؤمنان علی  برخاست و اعالم 
آمادگی کرد. بدين لحاظ، رسول خدا  با اشاره به علی  فرمود: «اين، برادر، وصّی و جانشين من در 
ميان شماست. پس سخنش را بشنويد و از او اطاعت کنيد». اين روايت توسط بسياری از محدثان شيعه و اهل 
سنت نقل شده و داللت آشکــاری بـر اهتمام رسول خـدا  نسبت بـه خـالفت امير مؤمنان   علی  حتی 

در دورٔه مکه دارد. 



تالوت  مسلمانان،  از  نجاشی  حمايت  علل  مهم ترين  از 
آياتی از قـرآن بود که به توصيف جايگاه و منزلت حضرت 
ــ پرداخته و نجاشی را  ـ    مريم عيسی   و مادرش ـ
سخت تحت تأثير قرار داد. حضور مسلمانان در حبشه، تا 
زمان هجرت رسول خدا  به مدينه و تشکيل حکومت 

تدريج  بـه  مسلمانـان  آن،  از  پس  و  يافت  ادامـه  اسالمی 
به مدينه آمدند و جعفربن ابی طالب در سال هفتم هجری، 
رسول  و  شد  مـدينه  وارد  خيبر،  غــزؤه  وقــوع  هنگـام 

خدا    از بازگشت او اظهار شادی بسيار کرد. 

افسانۀ َغرانيق 
بـراساس يک روايت ساختگی، حـدود دو مـاه پس از هجرت مسلمانان بــه حبشه، و هنگـامـی کــه رسول 
نيز به  خـدا   رسول  شد.  نـازل  حضرت  بر آن  نجم  سورٔه  آيات  بـود،  مشرکـان  بـا  مشغول گفت  وگـو  خدا  
قرائت آيات بر مشرکان پرداخت و چون به آيات ١٩ تا ٢٢ از اين سوره رسيد که به نکوهش بت ها و بت پرستان مربوط 
است، شيطان اين دو جمله را بر زبان رسول خدا  جاری ساخت: «ِتلَک الَْغراِنيُق الُْعلی َو ِانَّ َشٰفاَعَتهنَّ لَُترتَجٰی»؛ 
«اينان (بت ها) پرستوهای اوج گيرنده اند و اميد به شفاعت آنان می رود». سپس رسول خدا  قرائت سوره را ادامه 
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داد تا به آئه سجده رسيد. آن حضرت و مسلمانان در برابر کعبه، و مشرکان نيز در برابر بت ها به سجده افتادند. سپس 
صلح و آرامشی بين مسلمانان و مشرکان برقرار شد تا اينکه جبرئيل، پيامبر  را از شيطانی بودن اين دو جمله آگاه 
ساخت! گفتنی است در ساليان اخير، اين داستان دروغين، بهانه ای به دست سلمان رشدِی مرتد داد تا کتاب خود را 
«آيات شيطانی» بنامد و در خدايی و آسمانی بودن قرآن خدشه  وارد کند. اين داستان از ديرباز مورد رّد و نقد عالمان 

مسلمان قرار گرفته است،زيرا: 
١ــ در سند اين روايت، افراد دروغگو وجود دارد. 

٢ــ اين روايت مستلزم نفی عصمت رسول خدا  در دريافت، فهم و ابالغ وحی است ، در حالی که اين نوع  
از عصمت،مورد قبول همٔه مسلمانان است. 

راهی  مخلَصين  بر  را  شيطان  است:  آمده  آنها  در  که  است  تضاد  در  قرآن  از  آياتی  با  روايات  اين  ٣ــ 
نيست.١

٤ــ اين روايت با آياِت آغازيِن سورٔه نجم در تضاد است که براساس آن، رسول خدا  از روی هوٰی و هوس 
سخن نمی گويد و سخنان او جز وحی الهی نيست.٢

١ــ سورهٔ  حجر، آئه ٤٠ و سورٔه ص آئه ٨٣.
٢ــ سورٔه نجم، آيات ٣ و ٤.

١ــ حوادث زندگی حضرت محمد  را تا رحلت عبدالمطلب بيان کنيد. 
٢ــ حلف الفضول را توضيح دهيد. 

٣ــ مخالفان اصلی دعوت اسالمی چه کسانی بودند و دليل مخالفت آنان چه بود؟ 
٤ــ چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد؟ 

١١١١١١١١١١١١١١١١١ــــــ ححححححححوووووااااااادددددددثثثثثث زززززززنننددددددگگگیی حضرتت مم
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــــــــــ ححححححححلللللفففففف ااااااللللللففففضضضضضضضول را توضيح

پرسش های منونهپرسش های منونه

١ــ خاورشناسان، داستان مالقات پيامبر  و بحيرای راهب را بهانه ای برای خدشه  در نبوت آن حضرت 
کرده اند؛ اين اتهام را بررسی و نقد کنيد. 

٢ــ با مطالعه  بيشتر، دربارٔه دو نکتٔه زير تحقيق کنيد: 
الف ــ سّر يتيمی پيامبر  در کودکی. 

ب ــ علت سپردن پيامبر  به دايه ای بيابان نشين برای گذراندن دورٔه شيرخوارگی و کودکی. 

١١١١ــ خخخخخخخخخخخخاااوووووووووووررششششششششششششنننننننناااااااسسسسسسسسااااااااننن، دداستان مالال
کن نقد و ر ب ررراااااا اااتههههاااااممم اااااايييننن ددهااانننندددد؛؛؛؛ کککک

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو
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رسول خدا    ؛ از شعب ابی طالب تا هجرت به مدينه

ِشْعب ابوطالب  
مشرکان  آشکار،  دعوت  از  سال  چند  گذشت  با 
دعوت  از  پيامبر   روی گردانی  امکان  که  دريافتند 
حضرت  آن  قتل  به  تصميم  لحاظ  بدين  ندارد،  وجود 
ممکن  صورتی  در  کار  اين  که  می دانستند  آنان  گرفتند. 
راضی  ــ  ابوطالب  آنان  رأس  در  و  ــ  بنی هاشم  که  است 

مقدمه 
در درس گذشته، با سير حوادث زندگاني پيامبر خاتم  از والدت تا بعثت و از بعثت تا هجرت 
به حبشه و نيز با بخشي از مخالفت ها و دشمني ها در برابر رسالت آن حضرت آشنا شديد. در اين درس 
نيز با تداوم خصومت و ستيزِ سران شرک در قالبِ تحريم اقتصاد مسلمانان و همچنين وفات دو ياور 
پيامبر  يعني ابوطالب و خديجه ، سفر تبليغي پيامبر  به طائف و زمينه ها هجرت مسلمانان 

از مکه به يثرب (مدينه) آشنا خواهيد شد.  

به آن باشند؛ زيرا در غير اين صورت، قريش گرفتار يک 
جنگ داخلی می شد. بدين سبب، از ابوطالب خواستند 
تا دئه قتل پيامبر   را به ميزان دو برابر از آنان دريافت 
آن  قريش،  غير  از  فردی  که  دهد  اجازه  مقابل  در  و  کند 

حضرت را به قتل برساند. 



  ۳۹  
مکۀ مکرمه در روزگار حضرت محمد   

                                                                            مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،حسين مونس

ابوُقَبيس
کوه 

َخنَدَمه
کوه 

کعبه
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و  کرد  مخالفت  آنان  خواستٔه  با  شدت  به  ابوطالب 
از «بنی هاشم» خواست تا در داخل شعِب خود، از جان 
رسول خدا  دفاع کنند١. درپی درخواست ابوطالب، 
همگی بنی هاشم ــ به جز ابولهب و ابوسفيان بن حارث  بن 
تجمع  از  پس  پذيرفتند.  را  او  پيشنهاد  ــ  عبدالمطلب 
قطع  آنان  با  تا  گرفتند  تصميم  قريش  ِشعب،  در  بنی هاشم 
خانوادگی،  اقتصادی،  پيوندهای  تمام  و  کنند  ارتباط 
قطع  بنی هاشم  خاندان  با  را  خود  رفت     و  آمد  و  دوستی 
کنند. مشرکان قريش، پيمانی نوشتند و امضا کردند که: 
«از بنی هاشم پشتيبانی نکنند، با آنان سخن نگويند، 
ارتباط  آنها  با  و  نکنند  ازدواج  و  بيعت  آنان  با 
تحويل  آنها  به  را  خدا   رسول  تا  نکنند  برقرار 

دهند که او را به قتل برسانند.» 
آنان با هم متحد شدند که حضرت محمد  را به 
صورت آشکارا يا مخفيانه به قتل برسانند. قرارداد را با 
چهل ُمهر امضا کردند و در کعبه آويختند و سپس از بيم 
بنی هاشم  ورود  سپردند.  ابوجهل  مادر  به  را  آن  سرقت، 
به ِشعب، در آغاز ماه محرم سال هفتم بعثت بود و تا سه 
سال ادامه يافت. در طول اين مدت، بنی هاشم سختی های 
زيادی را تحمل کردند؛ زيرا اگرکسی در مکه با بنی هاشم 
تنبيه  سختی  به  مشرکان  سوی  از  می کرد،  برقرار  ارتباط 

می شد و مورد پی گرد قرار می گرفت. 
حضرت  اموال  مسلمانان،  محاصرٔه  مدت  در 
مشکالت  از  بخشی  بنی هاشم  از  بعضی  و  خديجه   
را کاهش داد. با وجود اين، در اواخر اين دوره،  سختی 
شدت  از  بنی هاشم  فرزندان  که  بود  به گونه ای  محاصره 
را  آنان  نالٔه  صدای  مشرکان  و  می ناليدند  گرسنگی 
حصار  به وسيلٔه  نيز  ِشعب  محدودٔه  گرچه  می شنيدند. 

خروج  اما  نبود،  محصور  سرباز)  يا  (ديوار  فيزيکی 
بنی هاشم از آن، به جز در روزهای حج در ذی الحجه، و 
روزهای عمره در رجب با خطر جانی همراه بود؛ به همين 
حضرت  جمله  مــوارد،کسانی  ،  از  بــرخی  جـهت ،  در 
و  می شدند  خارج  ِشعب  از  پنهانی  صورت  به  علی  

آذوقه تهيه می کردند و به درون ِشعب می بردند. 
به  خـدا   رسول  روزی  سال،  سه  گـذشت  بـا 
ـ خبر داد که موريانه پيمان نامٔه مشرکان  ـ ابوطالبـ  عمويشـ 
اين  است!  خورده  را  ــ  الّلٰهم  بِاسِمکَ  عبارت  جز  به  ــ 
خبر که جز از راه غيبی نمی توانست به دست آمده باشد، 
مورد تأييد ابوطالب قرار گرفت. از اين رو خطاب به پيامبر 
اکرم  گفت: «من گواهی می دهم که تو جز سخن 
راست، چيزی نمی گويی.» وی سپس نزد مشرکان رفت 
و جريان را بازگفت. آنان نيز به سراغ پيمان نامه رفتند و در 
حالی که تا آن زمان، کسی پيمان نامه را نگشوده بود، خبر 
پيامبر  را درست يافتند. اين حادثه، در کنار تصميم 
علت  به  ــ  محاصره  به  دادن  پايان  برای  مشرکان  از  برخی 
ـ موجب شد آنان دست از محاصره بکشند  مسائل قبيله ایـ 
و مسلمانان دوباره به زندگی عادی خود بازگشتند که به نوبٔه 

خود، پيروزی بزرگی بود. 

سال اندوه 
شعب،  در  محاصره  پايان  از  پس  ماه  دو  حدود 
ابوطالب  يعنی  خدا   رسول  ياران  عزيزترين  از  دوتن 
فاصله ای  به  و  ابوطالب  ابتدا  کردند.  رحلت  خديجه،  و 
به  مصيبت  اين  رفت.  دنيا  از  خديجه  او،  از  پس  اندک 
قدری بر رسول خدا  سنگين بود که سال رحلت آن 

دو (دهم بعثت) را «عام الحزن» ناميد. 

١ــ شعب ابوطالب دره ای است در کنار مسجدالحرام که بين دو کوِه ابوُقَبْيس و ُقَعْيَقعان قرار دارد و محل سکونت بنی هاشم بوده است.
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يک توضيح 
شخصيت ابوطالب و خديجه 

پدر  جانشين  عنوان  به  اين رو  از  بود،  عبدالمطلب  فرزند  شايسته ترين  عبدالله،  از  پس  ابوطالب، 
و پس از رحلت عبدالمطلب، سرپرستی حضرت محمد  انتخاب شد.او از هشت سالگی پيامبر 
را برعهده گرفت. وی و همسرش ــ فاطمه بنت اسد ــ به گونه ای تحسين برانگيز از پيامبر  مراقبت 
می کردند. پس از بعثت نيز ابوطالب نقش بسيار مهمی در حمايت از رسول خدا  ايفا کرد؛ زيرا او 
، در نقش رئيس قبيله می توانست به خوبی از رسول  با مخفی نگاه داشتن ايمانش به نبوت پيامبر 
مثل  نيز  وی  با  او،  خواندن  مسلمان  با  نتوانند  مشرکان  شد  موجب  همين  و  کند  پشتيبانی  خدا  
ديگر مسلمانان برخورد کنند.در طول محاصره در شعب نيز وی و فرزندانش ــ به ويژه علی  ــ و 
به  ابوطالب  معصومان   روايات  در  داشتند.  بـرعهده  را  پيامبر   از  محافظت  برادرزاده هايش 

اصحاب کهف تشبيه شده که ايمان خود را مخفی می کردند. 

قبرستان ابوطالب در شهر مکه قبرستان ابوطالب در شهر مکه 

حضرت خديجه  همسری دلسوز و وفادار برای رسول خدا  بود. او حتی در دورٔه جاهلی 
به علت فداکاری و ايثار نسبت به محرومان، به «مادر يتيمان و بی پناهان» و نيز به القابی همچون «سيدة 
قريش» و «طاهرة» معروف بود. ازدواجش با پيامبر  به پيشنهاد او و پس از پی بردن به کماالت آن 
حضرت بود. او در طول زندگی مشترکش با پيامبر   به گونه ای رفتار کرد که آن حضرت تا آخر عمر، 
از خديجه به نيکی ياد می کرد. در کماالت او همين بس که دختری همچون فاطمه  از او زاده شد. 
، مريم  و آسيه (همسر فرعون) در روايات به عنوان چهار زن برگزيدٔه خدا  از خديجه، فاطمه  

ياد شده است. 
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سفر به طائف
به  توجه  با  قريش  مشرکان  ابوطالب،  وفات  درپی 
فقدان حامی بزرگ رسول خدا  بر شدت اذيت های 
حضرت   تصميم  آن  شرايطی،  درچنين  افزودند.  خود 
گرفت که با سفر به اطراف مکه، اسالم را در ميان قبايِل 

ديگر تبليغ کند. 
ميان  در  اسالم  تبليغ  برای  مرتبه  پيامبر    چندين 
همراهی  را  علی       او  و  شد  خارج  مکه  از  قبايل، 
می کرد. يکی از معروف ترين اين سفرها، سفر آن حضرت 
اين  شد.  انجام  بعثت  دهم  سال  در  بود که  طائف  شهر  به 
شهر در جنوب شرقی مکه قرار دارد و در آن زمان باغ ها 
و زمين های کشاورزی خوبی داشت و قبيلٔه ثقيف در آن 

زندگی می کردند. 
در اين سفر، علی  و زيدبن حارثه (پسرخواندهٔ  
) نيز آن حضرت را همراهی می کردند. رسول  پيامبر 
خـدا  در طائف ،  بـا سران ثقيف ديدار و گفت    وگـو 
کرد، اما واکنش آنان مناسب نبود، و حتی بعضی از آنان، 
به  که  کردند  تحريک  را  ديوانگان  و  بردگان  و  کودکان 
پيامبر  ناسزا گفته و به سوی او سنگ پرتاب کنند. 
پيامبر اکرم  از اسالم آوردن مردم طائف مأيوس شد 
و با همراهانش به مکه بازگشت، اما همچنان به ديدار خود 
با قبايل مختلف ــ به ويژه در موسم حج ــ ادامه می داد. 
در اين زمان، به علت شدت گرفتن اذيت های مشرکاِن مکه 

آن حضرت دورٔه سختی را پشت سر نهاد. 

پيمان های َعَقبه 
ـ  به ويژه در موسم  ـ  از جمله کسانی که رسول خدا 

حج ــ با آنان ديدار می کرد، نمايندگانی از قبايل ساکن در 
شهر يثرب بودند. در ديدارهای پراکنده ای که آن حضرت 
با مردمانی از يثرب داشت، زمينه های گرايش مردم اين شهر 
اسالم  نيز  آنان  از  تعدادی  حتی  و  کرد  فراهم  را  اسالم  به 
آوردند١. در سال دوازدهم بعثت، پس از آنکه خبر گسترش 
اسالم، در خانه های يثرب پيچيد، دوازده نفر از مردم يثرب 
در موسم حج و در منطقٔه ِمنا، در ناحيه ای که معروف به 
َعَقبه بود با رسول خدا  ديدار کردند. اين گروه، از دو 

قبيلٔه مهم َاْوس و َخزَرج بودند. 
و  اسالم  پذيرش  ضمن  آنان  پنهانی،  ديدار  اين  در 
بيعت با رسول خدا  پايبندی خود به چند چيز را ملتزم 
شدند که عبارت بود از: شرک نورزيدن به خدا، دزدی 
نکردن، پرهيز از روابط نامشروع، نکشتن فرزندان، پرهيز 
باالخره  و  پدرانشان  غير  به  فرزندان  دروغين  انتساب  از 
بيعت  اين  نيک.  امور  در  پيامبر   نافرمانی  از  پرهيز 
النساء  بَيَْعُة  ديگرش،  نام  و  معروف  اولیٰ  عقبۀ  بيعت  به 
است؛ زيرا محتوای آن، با محتوای بيعتی که رسول خدا

 پس از صلح حديبيه با زنان مسلمان منعقد می کرد٢، 
همسان است. 

در پی اين بيعت، رسول خدا  يکی از يارانش 
احکام  و  قرآن  تعليم  منظور  به  را  ُعَميْر  بن  ُمْصَعِب  نام  به 

اسالم، به يثرب فرستاد. 
ثمرٔه تالش های مصعب بن عمير آن بود که در طول 
يک سال، تعداد زيادی از مردم يثرب گرايش به اسالم پيدا 
کردند. ازمهم ترين اقدامات او، مسلمان کردن َسْعِدبن ُمعاذ 
داشت،  برعهده  را  قبيله اش  رياست  او  که  آنجا  از  بود. 
تعداد زيادی از قبيلٔه او نيز مسلمان شدند. در موسم حِجّ 

١ــ بنابر بعضی روايات، در آغاز دو نفر به نام های اسعدبن رزاره و ذکوان بن عبدالقيس در مکه به اسالم گرويدند و سپس افراد ديگری به تدريج 
مسلمان شدند.

٢ــ در آئه ١٢ از سورهٔ  ممتحنه، به اين بيعت اشاره شده است.
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سال سيزدهِم بعثت حدود هفتاد و سه مرد و دو زن از اهالی 
خدا   رسول  با  عقبه  محل  در  پنهانی  و  شبانه  يثرب، 
حضرت  آن  از  اسالم،  پذيرش  اعالم  ضمن  کرده؛  ديدار 
کـه  شدند  متعهد  و  کند  هجرت  يثرب  به  که  کردند  دعوت 
همچون زنـان و فـرزنـدانشان، از پيامبر  دفاع کنند. 

از  پس  حتی  که  بست  عهد  آنان  با  نيز  خدا   رسول 
بماند،  نزدشان  و  نسازد  رها  را  آنان  مشرکان،  بر  پيروزی 
اين  باشد.  دوست  دوستانشان  با  و  دشمن،  دشمنشان  با 
بيعت، به بيعت «عقبۀ ثانيه» يا «بيعة الَحْرب» معروف شده 

است؛ زيرا محتوای آن، جنبٔه نظامی و جنگی داشت. 

به نظر شما چرا پيشرفت اسالم در مدينه سريع تر از مکه بود؟ 

عيد  از  پس  شب های  از  يکی  در  دوم  عقبٔه  بيعت 
منطقٔه  در  حاجيان  که  آن گاه  و  بعثت،  سيزدهم  سال  قربان 
مسلمانان  که  آنجا  از  افتاد.  اتفاق  داشتند،  حضور  ِمنا 
مکه  مسلمانان  و  پيامبر   از  حمايت  وعدهٔ  يثرب، 
مکه،  مسلمانان  حضرت،  آن  فرمان  به  بودند،  داده  را 

مکه  در  کسانی  تنها  و  کردند  مهاجرت  يثرب  به  گروه گروه 
سران  نيز  و  خانواده شان  سختگيری  علت  به  که  ماندند 
شرک، در مکه زندانی شده بودند و سرانجام پس از گذشت 
بيش از هفتاد روز از بيعت عقبٔه دوم، با توطئٔه دارالندوه، 

زمينٔه هجرت رسول خدا  نيز به يثرب فراهم گشت. 

توطئۀ داُرالنَّدوه و هجرت نبوی توطئۀ داُرالنَّدوه و هجرت نبوی  
و (ياد کن) هنگامی را که کافران دربارۀ تو نيرنگ می کردند تا تو را به بند کشند يا ُبکشند يا (از مکه) و (ياد کن) هنگامی را که کافران دربارۀ تو نيرنگ می کردند تا تو را به بند کشند يا ُبکشند يا (از مکه) 

اخراج کنند و نيرنگ می زدند و خدا تدبير می کرد و خدا بهترين تدبيرکنندگان است.اخراج کنند و نيرنگ می زدند و خدا تدبير می کرد و خدا بهترين تدبيرکنندگان است.١ 

١ــ سورٔه انفال، آيه   ٣٠.
٢ــ مکانی برای مشورت سران مکه که توسط ُقَصیّ بن کالب ــ از اجداد پيامبر  ــ تأسيس شده بود.

برای  يثرب  همچون  امنی  مکـان  آمـدن  فـراهم 
پيامبر  و مسلمانان، موجب نگرانی و وحشت هرچه 
بيشتر مشرکان شد؛ ازاين رو، تصميم گرفتند دربارٔه رسول 
زمان،  آن  تا  آنان  باشند.  داشته  جدی  تدبيری  خدا  
بدون کسب نظر بنی هاشم، دنبال کشتن آن حضرت نبودند؛ 
زيرا مّکه، شهری تجاری بود و اين کار می توانست امنيت 
آنجا و در نتيجه، تجارتش را به خطر  اندازد. اما با توجه 

رسول خدا  رفته رفته  کشتن  جديد، فکر  شرايط  به 
قّوت گرفت. 

دادند  ترتيب  دارالندوه٢  در  مجلسی  شرک،  سران 
مشورت  خدا   رسول  با  رفتار  چگونگی  دربارٔه  تا 
نيز  و  مکه  از  حضرت  اخراِج  پيشنهاِد  دو  ابتدا  کنند. 
زندانی کردن آن حضرت مطرح شد، اما هيچ کدام از اين 
ملحق  موجب  او  اخراج  زيرا  نشد؛  تصويب  پيشنهادها 

ببببهههههه نننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظررررر ششششششششممماااااااااا چچچچچچچرررررررررررا پپپپيييشششششرررففت اسالمم دد

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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شدنش به ديگر مسلمانان در يثرب، و زندانی کردنش نيز 
نجات  بـرای  مسلمانـان  و  بنـی هاشم  تحريک  مـوجب 
گـزينه   ،  يعنی کشتن  لحـاظ،  سومين  می شد.بــدين  او 
، تصويب شد. اما بـرای آنکه بنی هاشم، پس از  پيامبر  
قتل پيامبر   اقدام به جنگ و قصاص نکنند، تصميم بر 
آن شد که نمايندگانی از تمام قبايل در اين کار سهيم باشند 
و ابولهب ــ عموی پيامبر  ــ نيز از جانب بنی هاشم، 

در قتل آن حضرت شرکت کند. 
وحی،از   اين  فرشته  واسطهٔ   به  خدا   رسول 
علی   اميرمؤمنان  به  اين رو،  از  شد.  آگاه  توطئه 
اّول  شب  (يعنی  توطئه  شب  در  که  داد  مأموريت 
حضرت  آن  جای  در  بعثت)  چهاردهم  سال  ربيع االول 
اين  به  بـاز،  آغـوش  بـا  نيز  امير  مؤمنان   بخوابد. 
پيشنهاد را پذيرفت  بماند، اين  پيامبر  سالم  اميد که 
و رسول خدا  با قرائت آئه ٩ از سورٔه يس١ به اعجاز 
الهی، بدون آنکه مشرکان او را ببينند، از خانه خارج و 

به سوی غارثور حرکت کرد. 
، علی  طبق سفارش  با رفتن رسول خدا 
آن حضرت، در جــای او خـوابيد و روَانــداز سبز    رنگ 
حتی  که  به گونه ای  انداخت؛  خود  برروی  را  پيامبر  
پهلو  آن  به  پهلو  اين  از  گاه  و  نبود  آشکار  نيز  َسَرش 
زيرا  بود؛  مشرکان  کردن  گمراه  برای  کار  اين  می غلتيد. 
مشاهده  را  پيامبر   خواب  محل  می توانستند  آنان 
کنند. مشرکان شب را در انتظار ماندند و با دميدن صبح، 
مواجه  علی   با  ناگاه  اما  بردند،  حمله  خانه  درون  به 
و  برخاست  خدا   رسول  خواب  جای  از  که  شدند 

اظهار  علی   گرفتند،  را  حضرت  آن  سراغ  چون 
بی اطالعی کرد و فرمود: مگر او را به من سپرده ايد؟ اين 
قرآن  از  آيه ای  در  علی   اميرمؤمنان  فداکارانٔه  اقدام 
آيۀ  به  آيه،  اين  گرفت٢.  قرار  خداوند  تمجيد  مورد  کريم 

مبيت و آن شب به لَيلَُة الَْمبيت معروف شده است. 
رسول خدا  با خروج از خانه به سمت غار ثور 
شمالی  سمت  در  يثرب  زيرا  رفت!  مکه  شرقی  جنوب  در 
حضرت  آن  می کردند  گمان  مشرکان  و  داشت  قرار  مکه 
به سوی شمال خواهد رفت. در راه رفتن به سمت غار 
او  به  حضرت،  آن  مقصد  از  يافتن  اطالع  با  ابوبکر  ثور، 
مشرکان  شدند.  ثور  غار  وارد  باهم،  هردو  و  شد  ملحق 
سرانجام به غار  نواحی مختلف اطراف مکه را گشتند تا 
ثور رسيدند اما تارهای عنکبوت و نيز کبوتِر خوابيده بر 
ورود  احتماِل  هرگونه  غار،  ورودی  در  تخم هايش  روی 
ترتيب،  بدين  و  می ساخت!  منتفی  را  غار  درون  به  کسی 
دو  وسيلٔه  به  و  خود  ارادٔه  به  را  پيامبرش  جان  خداوند 
خطر  اين  از  کبوتر)  و  (عنکبوت  ضعيف  بسيار  موجود 

بزرگ نجات داد. 
در  خدا   رسول  که  شبانه روزی  سه  درطول 
، مخفيانه، آذوقه به آن  غارثور بود، اميرمؤمنان علی 
حضرت می رساند و در روز چهارم، پس از آنکه مشرکان 
و  حضرت  آن  شدند،  مأيوس  خدا   رسول  يافتن  از 
برای  علی   که  شتر  سه  با  مسير،  راهنمای  و  ابوبکر 
آنان اجاره کرده بود، راهی يثرب شدند. آنان، مسير مکه تا 
يثرب را از بيراهه طی کردند و پس از نُه روز، در دوازدهم 
ربيع االول، به دهکدۀ ُقبا در جنوب يثرب رسيدند. گفتنی 

ْن َبْيِن َاْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا َفَاْغَشْيٰناُهْم َفُهْم ٰال ُيْبِصُروَن.  ١ــ َوَجَعْلٰنا ِمِ
و (ما) فرا روی آنها سّدی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر (چشمان) آنان فروگسترده ايم، در نتيجه نمی توانند ببينند.

ُه َرُؤٌف ِباْلِعٰباٍد»؛ ِه َو اللّٰ َن الّناِس َمْن َيْشِری َنْفَسُه ابِْتٰغاَء َمْرٰضاِت اللّٰ ٢ــ «َو ِمِ
و از ميان مردم، کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد و خدا نسبت به (اين) بندگان مهربان است. (بقره، ٢٠٧)
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است، اين رخداد مهم، يعنی هجرت رسول خدا  به 
يثرب، توسط آن حضرت، به عنوان مبدأ تاريخ مسلمانان 

اعالم شد و بعدها ــ در عصر خالفت دومين خليفه و با 
راهنمايی امام علی  ــ رسميت يافت. 

مسير هجرت نبوی  از مکه به مدينه ، مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،صادق آئينه وند 
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مصعب    بن عمير 
او جوانی زيبا، از قبيلٔه بنی عبدالدار و از خانواده ای ثروتمند و ساکن مکه بود. با ظهور اسالم و در دوران 
دعوت مخفی، وی به اسالم عالقه مند و مسلمان شد؛ اما از آنجا که خانواده اش در شرک به   سر می بردند، مصعب اسالم 
خود را مخفی کرد. طولی نکشيد کـه خانوادٔه او پی به مسلمان شدن فرزندشان برده و او را زندانی کردند. هنگامی که 
، مسلمانان به حبشه هجرت می کردند، مصعب نيز توانست از زندان خانوادگی فرار کرده، به  به دستور رسول خدا
حبشه برود. پس از چند سال و پيش از هجرت مسلمانان و پيامبر  به مدينه، مصعب به مکه بازگشت. او اين افتخار 
، به عنوان معلم قرآن و برای آموزش اسالم، به مدينه  را داشت که پس از بيعت عقبٔه اّول، توسط رسول خدا 
اعزام شود و تالش يک سالٔه او موجب گرايش تعداد زيادی از اهالی مدينه به اسالم شد. او کسی است که ــ بنا به نقل 
ـ اولين نماز جمعه را در مدينه اقامه کرده است. پس از هجرت رسول خدا  به مدينه نيز مصعب دوشادوش  معروفـ 
آن حضرت ايفای نقش می کرد. در جنگ بدر، او يکی از پرچمداران سپاه اسالم بود. يکی از اسيران مشرک در اين 
نبرد، برادر مصعب بود که به دست مسلمانی اسير شد. هنگامی که مصعب اسارت برادرش را به دست آن مسلمان اهل 
مدينه ديد، به آن مسلمان گفت: از اين اسير دست برمدار که مادری توانگر دارد! برادرش با شگفتی گفت: من برادر تو 
هستم! اما مصعب پاسخ داد: برادر من در حقيقت اين فرد مسلمان است. مصعب در جنگ ُاُحد نيز از پرچمداران 
سپاه اسالم بود و شجاعانه جنگيد و سرانجام در همين نبرد شربت شهادت نوشيد. قبر او هم اکنون در مدينه، در کنار 

کوه احد، همراه با ديگر شهدای اين  نبرد ــ به ويژه حمزه عموی پيامبر  ــ محل زيارت مسلمانان است. 

١ــ سبب اصلی محاصرٔه بنی هاشم در شعب ابی طالب چه بود؟ 
٢ــ محتوای پيمان مشرکان بر ضّد بنی هاشم چه بود و چه سرانجامی يافت؟ 

٣ــ مفاد پيمان عقبٔه اول چه بود؟ 
٤ــ نام ديگر پيمان عقبٔه دوم چيست؟ دليل اين نام گذاری چه بود و اين پيمان چه نتيجه ای را به دنبال داشت؟ 

٥ــ رسول خدا  برای نجات از توطئٔه مشرکان در دارالندوه، چه تدابيری انديشيد؟ 

 
١ــ در مسير هجرت رسول خدا  از مکه به يثرب، دو حادثه رخ داده است، در اين باره تحقيق کنيد. 

٢ــ هجرت در اسالم از جايگاه ويژه ای برخوردار است. آيات مربوط به آن را بيابيد و دربارٔه آنها تأمل کنيد. 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

١١١١١١١١١١١١١١١١١ــــــ سسسببببببببببببببب  ااااااصصصصصصصلللییییی مممححاصرٔه بننیی
٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــــــ مممممحححححتتتتوووووواااااایییییییییی پپيمان مشرکان بر

پرسش های منونهپرسش های منونه

١١١١١١١١١١١١١١١١١ــ دددددددددددررررر ممممممممسسيييييييييييرررررررررر هههههجججججججررتت ررسول خخ
جايگ از اسالم دددرررر ههههههههججججررررتتتتتت ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــــ

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو


