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گو اینکه اهل تسنن بیشتر روز دوازدهم را گفته اند و شیعه بیشتر روز هفدهم را , به  , والدت پیغمبر اکرم به اتفاق شـیعه و سـنى در ماه ربیع االول است  

 راسـتثناى شـیخ کلینى صـاحب کتاب کافى که ایشـان هم روز دوازدهم را روز والدت مى دانند . رسول خدا در چه فصلى از سال متولد شده است ؟ د    
صل الربیع در فصل ربیع به دنیا آمد . بعضى از دانشمندان امروز حساب کرده اند تا ببینند روز والدت فصـل بهار . در السیرة الحلبیۀ مى نویسد : ولد فى ف 

ریل , و ورسـول اکرم با چه روزى از ایام ماههاى شـمسـى منطبق مى شـود , به این نتیجه رسـیده اند که دوازدهم ربیع آن سال مطابق مى شود با بیستم آ     
و یکم فروردین . و قهرا هفدهم ربیع مطابق مى شـود با پنجم اردیبهشت . پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در  بیسـتم آوریل مطابق اسـت با سـى    

که در روز  تفصـل بهار به دنیا آمده است حال یا سى و یکم فروردین یا پنجم اردیبهشت . در چه روزى از ایام هفته به دنیا آمده است ؟ شیعه معتقد اس 
جر فاند , اهل تسنن بیشتر گفته اند در روز دوشنبه . در چه ساعتى از شبانه روز به دنیا آمده اند ؟ شاید اتفاق نظر باشد که بعد از طلوع  جمعه به دنیا آمده

 . به دنیا آمده اند , در بین الطلوعین

 مسافرتها

به سـوریه بوده اسـت. یکسفر در دوازده سالگى همراه   به خارج عربسـتان فقط دو مسـافرت کرده اسـت که هر دو قبل از دوره رسـالت و      , رسـول اکرم 
و بعدها  دعمویش ابوطالب , و سفر دیگر در بیست و پنج سالگى به عنوان عامل تجارت براى زنى بیوه به نام خدیجه که از خودش پانزده سال بزرگتر بو

دارد و در  اند . مثال به طائفرفته اند , به خیبر که شصتفرسخ تا مکه فاصله با او ازدواج کرد . البته به بعد از رسـالت , در داخل عربسـتان مسافرتهایى کرده  
رب هیچ خارج عشـمال مکه است رفته اند , به تبوك که تقریبا مرز سوریه استو صد فرسخ تا مدینه فاصله دارد رفته اند , ولى در ایام رسالت از جزیرة ال 

 . نشده اند

 

 شغلها
شـغل و کار دیگرى را ما از ایشان سراغ نداریم . بسیارى از پیغمبران در دوران قبل از   , اسـت ؟ جز شـبانى و بازرگانى  پیغمبر اکرم چه شـغلهایى داشـته   

سلم این قدر مرسـالتشان شبانى مى کرده اند ( حاال این چه از الهى اى دارد , ما درست نمى دانیم ) همچنانکه موسى شبانى کرده است . پیغمبر اکرم هم  
نى مى کرده است . گوسفندانى را با خودش به صحرا مى برده است , رعایت مى کرده و مى چرانیده و بر مى گشته است . بازرگانى هم که است که شبا

فر را س کرده است . با اینکه یک سفر , سفر اولى بود که خودش مى رفت به بازرگانى ( فقط یک سفر در دوازده سالگى همراه عمویش رفته بود ) . آن
 . چنان مهارتى انجام داد که موجب تعجب همگان شد با

 پیغمبر اکرم در عصر جاهلیت

-پیغمبر اکرم یگانه پیغمبرى استکه تاریخ کامال مشخصى دارد ... الف , سـوابق قبل از رسـالت پیغمبر اکرم چه بوده است ؟ در میان همه پیغمبران جهان  
قط و فقط محیط بت پرستى بود , او هرگز بتى را سجده نکرد . البته عده قلیلى بوده اند معروف به[ در همه آن اهل سال قبل از بعثت , در آن محیط که ف

ین کار , کار که ا( حنفا]( که آنها هم از ســجده کردن بتها احتراز داشــته اند ولى نه اینکه از اول تا آخر عمرشــان , بلکه بعدا این فکر برایشــان پیدا شــد 
بتها اعراض کردند و بعضى از آنها مسیحى شدند . اما پیغمبر اکرم در همه عمرش , از اول کودکى تا آخر , هرگز اعتنائى  غلطى است و از سجده کردن

 .به بت و سجده بت نکرد . این , یکى از مشخصاتایشان است

تو فر بیش از پیش لیاقت و استعداد و امانپیش از بعثت براى خدیجه که بعد به همسـرى اش در آمد , یک سـفر تجارتى به شـام انجام داد در آن سـ    - ب
از که با او  پس درستکارى اش روشن شد او در میان مردم آنچنان به درستى شهره شده بود که لقب[ ( محمد امین]( یافته بود امانتها را به او مى سپردند .

ــالم ) را پیدا کردند , باز هم امانتهاى خود را به او مى ســپردند , از همین بعثت نیز قریش  با همه دشــمنى اى رو پس از هجرت به مدینه , على ( علیه الس
 . چند روزى بعد از خود باقى گذاشت که امانتها را به صاحبان اصلى برساند

که در زمان  عقل و صــداقت و امانت از صــفاتى بود که پیغمبر اکرم ســختبه آنها مشــهور بود به طورى . در بســیارى از کارها به عقل او اتکا مى کردند
 . رسالت وقتى که فرمود آیا شما تاکنون از من سخن خالفى شنیده اید , همه گفتند : ابدا , ما تو را به صدق و امانت مى شناسیم



و مرتبه این اسـت که وقتى خانه خدا را خراب کردند ( دیوارهاى آن را برداشتند ) تا د  , یکى از جریانهایى که نشـان دهنده عقل و فطانت ایشـان اسـت   
ه مى گفتمن لبسـازند , حجر االسـود را نیز برداشتند . هنگامى که مى خواستند دو مرتبه آنرا نصب کنند , این قبیله مى گفت من باید نصب کنم , آن قبی  

است ,  ضیه , معروفباید نصـب کنم , و عنقریب بود که زد و خورد شـدیدى روى دهد . پیغمبر اکرم آمد قضیه را به شکل خیلى ساده اى حل کرد . ق  
 . دیگر نمى خواهم وقت شما را بگیرم

مسئله احساس تأییدات الهى است . پیغمبر اکرم بعدها در دوره رسالت , از کودکى خودش  , مسئله دیگرى که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست
اس مى کردم که گویى یک نیروى غیبى مرا تأیید مى کند . مى گوید فرمود . از جمله فرمود من در کارهاى اینها شرکت نمى کردم . . . گاهى هم احس

ه او مى بمن هفت سالم بیشتر نبود , عبداهللا بن جدعان که یکى از اشراف مکه بود , عمارتى مى ساخت . بچه هاى مکه به عنوان کار ذوقى و کمکدادن 
همین کار را مى کردم . آنها سـنگها را در دامنشان مى ریختند , دامنشان را باال   رفتند از نقطه اى به نقطه دیگر سـنگ حمل مى کردند . من هم مى رفتم 

 دمى زدند و چون شـلوار نداشـتند کشف عورت مى شد . من یک دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم در دامنم , مثل اینکه احساس کردم که دستى آمد و ز  
 . ا بکنم , با اینکه کودکى هفت ساله بودمدامن را از دستم انداخت, حس کردم که من نباید این کار ر

به اصطالح متکلمین[ ( ارهاصات]( است که همین داستان ملک هم جزء ارهاصات به شمار مىآید . رؤیاهاى  , از جمله قضـایاى قبل از رسـالت ایشـان   
مثل فلق الصبح  یأتى |ید من خوابهایى مى دیدم که : فوق العاده عجیبى بوده که پیغمبر اکرم مخصوصا در ایام نزدیک به رسالتش مى دیده است . مى گو

هر  مثل فجر , مثل صـبح صــادق , صـادق و مطابق بود , اینچنین خوابهاى روشــن مى دیدم . چون بعضـى از رؤیاها از همان نوع وحى و الهام اســت, نه    |
, خیاالت و توهمات پیشین است . جزء اولین مراحلى که پیغمبر اکرم رؤیایى , نه رؤیایى که از معده انسان بر مى خیزد , نه رؤیایى که محصول عقده ها 

اهى گ براى الهام و وحى الهى در دوران قبل از رسـالت طى مى کرد , دیدن رؤیاهایى بود که به تعبیر خودشـان مانند صبح صادق ظهور مى کرد , چون  
ت ولى تعبیرش صادق نیست , اما گاه خواب در نهایت روشنى است , هیچ خود خواب براى انسان روشن نیست , پراکنده است, و گاهى خوابروشن اس

 .ابهام و تاریکى و به اصطالح آشفتگى ندارد , و بعد هم تعبیرش در نهایت وضوح و روشنایى است

ج سالگى دو بار به خارج تا سـن بیستو پن  -عرض کردیم  -این اسـت که   , از سـوابق دیگر قبل از رسـالت رسـول اکرم یعنى در فاصـله والدت تا بعثت    
 . عربستان مسافرت کرد

یتیم بود , خوب معلوم اســت , بلکه به  . از خودش نداشــت یعنى به اصــطالح یک ســرمایه دار نبود . هم یتیم بود , هم فقیر و هم تنها , پیغمبر فقیر بود
د , براى اینکه یکشـخص سرمایه دارى نبود , خودش شخصا کار مى  قول[ ( نصـا ب](لطیم هم بود یعنى پدر و مادر هر دو از سـرش رفته بودند . فقیر بو  

ــ  که  دکرد و زندگى مى نمود , و تنها بود . وقتى انســان روحى پیدا مى کند و به مرحله اى از فکر و افق فکرى و احســاســات روحى و معنویات مى رس
حى از تنهایى جسمى صد درجه بدتر است . اگر چه این مثال خیلى رسا نیست خواه ناخواه دیگر با مردم زمانش تجانس ندارد , تنها مى ماند . تنهایى رو

ادر و اد , پدر و م, ولى مطلب را روشن مى کند : شما یک عالم بسیار عالم و بسیار با ایمانى را در میان مردمى جاهل و بى ایمان قرار بدهید . ولو آن افر
پیوند جسمانى نمى تواند او را با اینها پیوند بدهد . او از نظر روحى در یک افق زندگى مى کند و اینها  برادران و اقوام نزدیکش باشند , او تنهاست. یعنى

ود , دش تنها بدر افق دیگرى . گفت[ : ( چندان که نادان را از دانا وحشـت است , دانا را صد چندان از نادان نفرت است]( .پیغمبر اکرم در میان قوم خو 
ز سـى سـالگى در حالى که خودش با خدیجه زندگى و عائله تشـکیل داده است , کودکى را در دو سالگى از پدرش مى گیرد و    همفکر نداشـت . بعد ا 

مى  نمىآورد در خانه خودش . کودك , على بن ابى طالب اسـت . تا وقتى که مبعوث مى شود به رسالت و تنهائیش با مصاحبت وحى الهى تقریبا از بی 
وازده سالگى این کودك , مصاحب و همراهش فقط این کودك است . یعنى در میان همه مردم مکه کسى که لیاقت همفکرى و رود , یعنى تا حدود د

ت , مرا فهمروحى و هم افقى او را داشـته باشـد , غیر از این کودك نیسـت . خود على ( ع ) نقل مى کند که من بچه بودم , پیغمبر وقتى به صحرا مى ر   
 . مى کرد و مى بردروى دوش خود سوار 

معنى خدیجه از او خواستگارى مى کند . البته مردم باید خواستگارى بکند ولى این زن شیفته خلق و خوى و معنویت و زیبایى  , در بیست و پنج سالگى
د کند . مىآیند , مى فرمای و همه چیز حضرت رسول است . خودش افرادى را تحریک مى کند که این جوان را وادار کنید که بیاید از من خواستگارى

ــرافو اعیان و  ال و رج آخر من چیزى ندارم . خالصــه به او مى گویند تو غصــه این چیزها را نخور و به او مى فهمانند که خدیجه اى که تو مى گویى اش
 ازدواج رخ مى دهد . عجیب این استشخصیتها از او خواستگارى کرده اند و حاضر نشده است , خودش مى خواهد . تا باالخره داستان خواستگارى و 

: 
ــت   ــده اس ــر یک زن بازرگان و ثروتمند ش دیگر دنبال کار بازرگانى نمى رود . تازه دوره وحدت یعنى دوره انزوا , دوره خلوت , دوره  ,حاال که همس

کرده است , روز بروز زیادتر مى شود .  تحنف و دوره عبادتش شـروع مى شـود . آن حالت تنهایى یعنى آن فاصـله روحى اى که او با قوم خودش پیدا   



) راه مى رود , تفکر و تدبر مى کند . خدا  1دیگر این مکـه و اجتمـاع مکه , گویى روحش را مى خورد . حرکتمى کند تنها در کوههاى اطراف مکه (   
ــت که غیر از آن کودك ی ــاحب او مى داند که چه عالمى دارد , ما که نمى توانیم بفهمیم . در همین وقت اسـ عنى على ( ع ) کس دیگر , همراه و مصـ

 . نیست

که در شـمال شـرقى این شهر است و از سلسله کوههاى مکه مجزا و مخروطى شکل    - ماه رمضـان که مى شـود در یکى از همین کوههاى اطراف مکه  
مى گزیند . شاید خیلى از شما که به حج مشرف شده  به نام کوه[ ( حرا]( که بعد از آن دوره اسـمش را گذاشتند جبل النور ( کوه نور ) خلوت  -اسـت  

رر در مکرر مکاید این توفیق را پیدا کرده اید که به کوه حرا و غار حرا بروید . و من دو بار این توفیق نصـیبم شـده است و جزء آرزوهایم این است که   
هم  که از پائین دامنه این کوه برسد به قله آن , و حدود سه ربع این توفیق براى من نصـیب بشود . براى یک آدم متوسط حداقل یک ساعتطول مى کشد 

 . طول مى کشد تا پائین بیاید

یک توشه خیلى مختصر , آبى , نانى با خودش بر مى  . ماه رمضان که مى شود اصال به کلى مکه را رها مى کند و حتى از خدیجه هم دورى مى گزیند
ه هر چند روز یک مرتبه کســى را مى فرســتاد تا مقدارى آب و نان برایش ببرد . تمام این ماه را به تنهایى در  دارد و مى رود به کوه حرا و ظاهرا خدیج

ه این است ک خلوت مى گذراند . البته گاهى فقط على ( ع ) در آنجا حضـور داشته و شاید همیشه على ( ع ) بوده , این را من االن نمى دانم . قدر مسلم 
 : است , چون مى فرماید گاهى على ( ع ) بوده

  و لقد جاورت رسول اهللا ( ص ) بحراء حبن نزول الوحى
 . آن ساعتى که وحى نزول پیدا کرد من آنجا بودم

ــق مى ورزید و چه  . از آن کوه پائین نمىآمد و در آنجا خداى خودش را عبادت مى کرد اینکه چگونه تفکر مى کرد , چگونه به خداى خودش عشـ
 مدر آنجا طى مى کرد , براى ما قابل تصـور نیسـت . على ( ع ) در این وقتبچه اى است حداکثر دوازده ساله . در آن ساعتى که بر پیغمبر اکر   عوالمى را

 ف خودطراوحى نازل مى شود , او آنجا حاضر است . پیغمبر یک عالم دیگرى را دارد طى مى کند . هزارها مثل ما اگر در آنجا مى بودند چیزى را در ا
 : احساس نمى کردند ولى على ( ع ) یک دگرگونیهایى را احساس مى کند . قسمتهاى زیادى از عوالم پیغمبر را درك مى کرده است , چون مى گوید

  و لقد سمعت رنۀ الشیطان حین نزول الوحى

 . من صداى ناله شیطان را در هنگام نزول وحى شنیدم

به پیغمبر عرض کرد : یا رسول اهللا ! آن ساعتى که وحى داشت بر شما نازل  , مثل شاگرد معنوى که حاالت روحى خودش را به استادش عرضه مى دارد
 ! مى شد , من صداى ناله این ملعون را شنیدم . فرمود بله على جان

  انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى و لکنک لست بنبى
 . تو آنها که من مى شنوم , مى شنوى و آنها که من مى بینم , مى بینى ولى تو پیغمبر نیستى ! شاگرد من

گاهى نصف, گاهى ثلثو گاهى دو ثلث شب را به عبادت مى پرداخت با اینکه تمام روزش خصوصا در اوقات توقف در مدینه در تالش  ,پاره اى از شب
خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق مى یافت عبادتش به منظور طمع بهشتو یا ترس از جهنم نبود بود , از وقت عبادتش نمى کاست او آرامش کامل 

آیا یک بنده  : , عاشـقانه و سـپاسـگزارانه بود روزى یکى از همسرانش گفت : تو دیگر چرا آن همه عبادت مى کنى ؟ تو که آمرزیده اى ! جواب داد   
 سپاسگزار نباشم ؟

عالوه بر ماه رمضـان و قسـمتى از شعبان , یک روز در میان روزه مى گرفت دهه آخر ماه رمضان بسترش بکلى جمع مى شد و    . بسـیار روزه مى گرفت 
ه زدر مسـجد معتکف مى گشـت و یکسره به عبادتمى پرداخت , ولى به دیگران مى گفت: کافى است در هر ماه سه روز روزه بگیرید مى گفت : به اندا  

 . یش از ظرفیت خود بر خود تحمیل نکنید که اثر معکوس داردطاقت عبادت کنید , ب

بعضى از اصحاب که چنین تصمیمى گرفته بودند مورد انکار و مالمت قرار گرفتند  , با رهبانیت و انزوا و گوشـه گیرى و ترك اهل و عیال مخالف بود 
 . د و مى باید آنها را رعایت کنیدمى فرمود : بدن شما , زن و فرزند شما و یاران شما همه حقوقى بر شما دارن

عبادت را طول مى داد , گاهى در حال تهجد سـاعتها سرگرم بود , اما در جماعتبه اختصار مى کوشید , رعایت حال اضعف مامومین را   , در حال انفراد
 . الزم مى شمرد و به آن توصیه مى کرد

ده ودرس نخواندهبود و نزد هیچ معلمى نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و کتابى آشنا نبویکی ازسـوابق رسول خدااین است که امی بود یعنیمکتب نرفته  
 . است



مسلمان یا غیر مسلمان , مدعى نشده است که آن حضرت در دوران کودکى یا جوانى , چه رسد به دوران کهولت و پیرى که دوره  , احدى از مورخان
ته اسـت , و همچنین احدى ادعا نکرده و موردى را نشـان نداده اسـت که آن حضرت قبل از دوران    رسـالت اسـت , نزد کسـى خواندن یا نوشـتن آموخ    

 . رسالت یکسطر خوانده و یا یک کلمه نوشته است

شت گباالخص عرب حجاز , در آن عصـر و عهد به طور کلى مردمى بى سواد بودند . افرادى از آنها که مى توانستند بخوانند و بنویسند ان  , مردم عرب
 ... شمار و انگشت نما بودند . عادتا ممکن نیست که شخصى در آن محیط , این فن را بیاموزد و در میان مردم به این صفتمعروف نشود

اند که او اعتراف کرده  , خاور شناسان نیز که با دیده انتقاد به تاریخ اسالمى مى نگرند کوچکترین نشانه اى بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم نیافته
 : مردى درس ناخوانده بود و از میان ملتى درس ناخوانده برخاست. کارالیل در کتاب معروف االبطال مى گوید

 . یک چیز را نباید فراموش کنیم و آن اینکه محمد هیچ درسى از هیچ استادى نیاموخته است , صنعت خط تازه در میان مردم عرب پیدا شده بود

 . جز زندگى صحرا چیزى نیاموخته بود , این است که محمد با خط و خواندن آشنا نبود به عقیده من حقیقت

 : ویل دورانت در تاریخ تمدن مى گوید

ت ء به نداشظاهرا هیچ کس در این فکر نبود که وى ( رسول اکرم ) را نوشتن و خواندن آموزد . در آن موقع هنر نوشتن و خواندن به نظر عربان اهمیتى 
 مین جهت در قبیله قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشـتن نمى دانسـتند . معلوم نیسـت که محمد شـخصـا چیزى نوشته باشد . از پس پیمبرى کاتب     ه

 .1مخصوص داشت . معذلک معروف ترین و بلیغ ترین کتاب زبان عربى به زبان وى جارى شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم داده شناخت](( 
 : جان دیون پورت در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن مى گوید

وده بدرباره تحصیل و آموزش , آنطورى که در جهان معمول است , همه معتقدند که محمد تحصیل نکرده و جز آنچه در میان قبیله اش رایج و معمول 
 .2چیزى نیاموخته است](( 

 : حمد پیغمبرى که از نو باید شناخت مى گویدکونستان ورژیل گیورگیو در کتابم

ر هیچیک از دبا اینکه امى بود , در اولین آیات که بر وى نازل شـده صـحبت از قلم و علم , یعنى نوشـتن و نویسانیدن و فرا گرفتن و تعلیم دادن است .    
توان یافت که در مبدا آن , علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته  ادیان بزرگ این اندازه براى معرفت قائل به اهمیت نشده اند و هیچ دینى را نمى

 اد نداشت وباشـد . اگر محمد یک دانشمند بود , نزول این آیات در غار ( حرا ) تولید حیرت نمى کرد , چون دانشمند قدر علم را مى داند , ولى او سو 
 .3مى گویم که در مبدا دین آنها کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقى شده](( نزد هیچ آموزگارى درس نخوانده بود . من به مسلمانها تهنیت

 : گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن اسالم و عرب مى گوید

ه هم بهتر ن باین طور معروف است که پیغمبر امى بوده است , و آن مقرون به قیاس هم هست , زیرا اوال اگر از اهل علم بود ارتباط مطالب و فقرات قرآ 
جات امى شـد , بعالوه آن هم قرین قیاس اسـتکه اگر پیغمبر امى نبود نمى توانسـت مذهب جدیدى شـایع و منتشر سازد , براى اینکه شخص امى به احتی    

که او آخرین  هیچ تردیدى نیستاشخاص جاهل بیشتر آشناستو بهتر مى تواند آنها را به راه راست بیاورد . به هر حال , پیغمبر امى باشد یا غیر امى , جاى 
 . 4درجه عقل و فراست و هوش را دارا بوده است]((

و هم به خاطر افکار مادى که داشـته است سخن یاوه اى درباره ارتباط آیات قرآن و درباره عاجز   , گوسـتاو لوبون به علت آشـنا نبودن با مفاهیم قرآنى  
آن و پیغمبر اهانت مى کند , در عین حال اعترافدارد که هیچ گونه سندى و نشانه اى بر سابقه آشنایى بودن عالم از درکاحتیاجات جاهل مى بافد و به قر

 . پیغمبر اسالم با خواندن و نوشتن وجود ندارد

ترند . نقل سخن  براى اظهار نظر در تاریخ اسالم و مشرق , خود مسلمانان و مشرق زمینیها شایسته . غرض از نقل سـخن اینان استشهاد به سخنشان نیست 
ان خاینان براى این اســت که کســانى که خود شــخصــا مطالعه اى ندارند بدانند که اگر کوچکترین نشــانه اى در این زمینه وجود مى داشــت از نظر مور 

 . کنجکاو و منتقد غیر مسلمان پنهان نمى ماند

 5یکى از منازل بین راه , برخورد کوتاهى با یک راهب به نام بحیرا (  ضمن استراحت در , رسول اکرم در خالل سفرى که همراه ابو طالب به شام رفت
 توجه خاورشناسان را جلب کرده است که آیا پیغمبر اسالم از همین برخورد کوتاه چیزى آموخته است ؟ , ) داشته است . این برخورد

یق اولى اگر کوچکترین ســندى براى ســابقه آشــنایى رســول اکرم با  به طر , وقتى که چنین حادثه کوچکى توجه مخالفان را در قدیم و جدید برانگیزد
 . خواندن و نوشتن وجود مى داشت , از نظر آنان مخفى نمى ماند و در زیر ذره بینهاى قوى این گروه چندین بار بزرگتر نمایش داده مى شد

 : براى اینکه مطلب روشن شود الزم است در دو قسمت بحث شود



 . لتدوره قبل از رسا . 1

 . دوره رسالت . 2

 : در دوره رسالت نیز از دو نظر باید مطلبمورد مطالعه قرار گیرد

 . نوشتن . 1

 . خواندن . 2

بعدا خواهیم گفت آنچه قطعى و مســلم اســت و مورد اتفاق علماى مســلمین و غیر آنهاســت این اســت که ایشــان قبل از رســالت کوچکترین آشــنایى با 
ن آ اما دوره رسـالتآن اندازه قطعى نیسـت . در دوره رسـالت نیز آنچه مسـلم تر استننوشتن ایشان است , ولى نخواندنشان     . خواندن و نوشـتن نداشـته اند  

ر این جهت نیز داندازه مسلم نیست . از برخى روایاتشیعه ظاهر مى شود که ایشان در دوره رسالت مى خوانده اند ولى نمى نوشته اند , هر چند روایاتشیعه 
 . نوشته اند وحدت و تطابق ندارند . آنچه از مجموع قراین و دالیل استفاده مى شود این است که در دوره رسالت نیز نه خوانده اند و نه

 . براى اینکه دوره ما قبل رسالترا رسیدگى کنیم الزم است درباره وضع عمومى عربستان در آن عصر از لحاظ خواندن و نوشتن بحث کنیم

 . افرادى در آن محیط که خواندن و نوشتن مى دانسته اند بسیار معدود بوده اند , از تواریخ چنین استفاده مى شود که مقارن ظهور اسالم

وانده و نه خدر اسـد الغابه ذیل احوال تمیم بن جراشـه ثقفى داسـتانى از او نقل مى کند که به صراحت مى فهماند پیغمبر اکرم حتى در دوره رسالتنه مى    
 , مى نوشته است

 : یعقوبى در جلد دوم تاریخ خویش مى گوید . در کتب تواریخ نام دبیران رسول خدا آمده است
ابى  ندا که وحى , نامه ها و پیمان نامه ها را مى نوشـتند اینان اند : على بن ابى طالب ( ع ) , عثمان بن عفان , عمرو بن العاص , معاویۀ ب دبیران رسـول خ 

جهیم بن الصلت  , سفیان , شرحبیل بن حسنه , عبداهللا بن سعد بن ابى سرح , مغیره بن شعبه , معاذ بن جبل , زید بن ثابت , حنظلۀ بن الربیع , ابى بن کعب
 .1, حصین النمیرى]( ( 

هر کدام چه نوع کارى را به عهده داشته اند و نشان مى دهد که این دبیران  , مسـعودى در التنبیه واالشـراف تا اندازه اى تفصیل مى دهد که این دبیران  
 . بیش از این توسعه کار داشته و نوعى نظم و تشکیالت و تقسیم کار در میان بوده است

 دعوت ازخویشاوندان

خویشاوندان نزدیکت را انذار و اعالم خطر کن . هنوز پیغمبر اکرم اعالم دعوت  ( 1 )  انذر عشـیرتک االقربین   : در اوائل بعثت پیغمبر اکرم آیه آمد
ه آن هم ر بودند کعمومى به آن معنا نکرده بودند . مى دانیم در آن هنگام على ( ع ) بچه اى بوده در خانه پیغمبر . ( على ( ع ) از کودکى در خانه پیغمب

تیب بده و بنى هاشـم و بنى عبدالمطلب را دعوت کن . على ( ع ) هم غذایى از گوشت درست کرد و مقدارى  داسـتانى دارد ) رسـول اکرم به غذایى تر  
که ابتدا  منیز تهیه کرد که آنها بعد از غذا خوردند . پیغمبر اکرم اعالم دعوتکرد و فرمود من پیغمبر خدا هســتم و از جانب خدا مبعوثم . من مأمور شــیر

خن مرا بپذیرید سعادت دنیا و آخرت نصیبشما خواهد شد . ابولهب که عمومى پیغمبر بود تا این جمله را شنید , عصبانى و شـما را دعوت کنم و اگر سـ  
رم براى اکناراحت شـد و گفت تو ما را دعوت کردى براى اینکه چنین مزخرفى را به ما بگویى ؟ ! جارو جنجال راه انداخت و جلسه را بهم زد . پیغمبر  

على ( ع ) دســتور تشــکیل جلســه را داد . خود امیرالمؤمنین که راوى هم هســت مى فرماید که اینها حدود چهل نفر بودند یا یکى کم یا یکى بار دوم به 
) احدى  على ( ع زیاد . در دفعه دوم پیغمبر اکرم به آنها فرمود هر کسى از شما که اول دعوت مرا بپذیرد , وصى , وزیر و جانشین من خواهد بود . غیر از

خواهى  فه منجواب مثبت نداد و هر چند بار که پیغمبر اعالم کرد , على ( ع ) از جا بلند شــد . در آخر پیغمبر فرمود بعد از من تو وصــى و وزیر و خلی 
 . بود

 )ص( قریش وبیامبر
) مزاحم پیغمبر  1در ماههاى حرام (  , شوار بودزمانى که هنوز حضرت رسول در مکه بودند و قریش مانع بودند که ایشان تبلیغ کنند و وضع سخت و د

این  زاکرم نمى شدند یا الاقل زیاد مزاحم نمى شدند یعنى مزاحمت بدنى مثل کتک زدن نبود ولى مزاحمت تبلیغاتى وجود داشت. رسول اکرم همیشه ا
حج بود ولى با یک سبک مخصوص ) مى رفت در میان فرصـت استفاده مى کرد و وقتى مردم در بازار عکاظ در عرفات جمع مى شدند ( آن موقع هم  

او مى  , قبائل گردش مى کرد و مردم را دعوت مى نمود . نوشـته اند در آنجا ابولهب مثل سایه پشت سر پیغمبر حرکتمى کرد و هر چه پیغمبر مى فرمود 
ــت بود . ب ــحبت کرد , به قگفت دروغ مى گوید , به حرفش گوش نکنید . رئیس یکى از قبائل خیلى با فراس وم خودش عد از آنکه مقدارى با پیغمبر ص

ردم . او به وگفت اگر این شــخص از من مى بود الکلتبه العرب. یعنى من اینقدر در او اســتعداد مى بینم که اگر از ما مى بود , به وســیله وى عربرا مى خ



ن آنها ایمان واقعى نبود ) به شرط اینکه تو هم به ما قولى بدهى و آن اینکه پیغمبر اکرم گفت من و قومم حاضـریم به تو ایمان بیاوریم ( بدون شک ایما 
ه در کتب کبراى بعد از خودت من یا یک نفر از ما را تعیین کنى . فرمود اینکه چه کسـى بعد از من باشـد , با من نیسـت با خداست . این , مطلبى است    

 . تاریخ اهل تسنن آمده است

ذى الحجه و محرم چون ماه حرام بود , ماه آزاد بود یعنى در این ماهها همه جنگها تعطیل بود , دشــمنان از یکدیگر انتقام نمى ماههاى ذى القعده ,  - 1
رد , به کگرفتند و رفت و آمدها در میانشـان معمول بود . در بازار عکاظ جمع مى شـدند و حتى اگر کسى قاتل پدرش را که مدتها دنبالش بود پیدا مى   

 . ماه حرام متعرضش نمى شد احترام

 )ص(مردم مدینه ورسول اکرم
یک نفر از آنها به نام اسعد بن زراره مىآید به مکه براى اینکه از قریش  . مردم مدینه دو قبیله بودند به نام اوس و خزرج که همیشه با هم جنگ داشتند

 . استمداد کند . وارد مى شود بر یکى از مردم قریش

هرکس که مىآمد , یک  .بود گو اینکه در آن زمان بتخانه بود و رسم طوافکه از زمان حضرت ابراهیم معمول بود هنوز ادامه داشت کعبه از قدیم معبد
ــت برود به زیارت کعبه و طواف بکند , میزبانش به او گفت[ : ( مواظب باش ! مردى در میا ــخص وقتى خواس ما  نطوافى هم دور کعبه مى کرد . این ش

سـاحر و جادوگرى که گاهى در مسجد الحرام پیدا مى شود و سخنان دلرباى عجیبى دارد . یک وقتسخنان او به گوش تو نرسد که تو را بى   پیدا شـده , 
با  و اختیار مى کند . سـحرى در سـخنان او هسـت](. اتفاقا او موقعى مى رود براى طواف که رسـول اکرم در کنار کعبه در حجر اسـماعیل نشسته بودند     

ان قرآن مى خواندند . در گوش این شـخص پنبه کرده بودند که یکوقت چیزى نشـنود . مشـغول طواف کردن بود که قیافه شــخصى خیلى او را    خودشـ 
ــد که اینها مى گویند ؟ یک وقت با خودش فکر کرد که عجب   ــتند ) . گفت نکند این همان آدمى باش ــیماى عجیبى داش جذب کرد . ( رســول اکرم س

من گوشهایم را پنبه کرده ام . من آدمم , حرفهاى او را مى شنوم , پنبه را از گوشش انداخت بیرون . آیات قرآن را شنید . تمایل پیدا  دیوانگى است که
ا دند ترکرد . این امر منشـأ آشـنایى مردم مدینه با رسـول اکرم ( ص ) شـد . بعد آمد صـحبتهایى کرد و بعدها مالقاتهاى محرمانه اى با حضرت رسول ک     

ر منا , در د اینکه عده اى از اینها[ به مکه] آمدند و قرار شد در موسم حج در یکى از شبهاى تشریق یعنى شب دوازدهم وقتى که همه خواب هستند بیایند
 من شما را دعوتمى عقبه وسـطى , در یکى از گردنه هاى آنجا , رسـول اکرم ( ص ) هم بیایند آنجا و حرفهایشـان را بزنند . در آنجا رسـول اکرم فرمود    

ل یانش مفصکنم به خداى یگانه و . . . و شـما اگر حاضـرید ایمان بیاورید , من به شـهر شما خواهم آمد . آنها هم قبول کردند و مسلمان شدند , که جر   
ا ت رسول ( ص ) مصعب بن عمیر راسـت . زمینه اینکه رسـول اکرم ( ص ) از مکه به مدینه منتقل بشـوند فراهم شـد . این اولین[ حادثه]بود . بعد حضـر     

ــیله این مبلغ بزر  ــتادند به مدینه و او در آنجا به مردم قرآن تعلیم داد . اینهایى که ابتدا آمده بودند , عده اندکى بودند , به وس ده زیاد دیگرى گوار عفرس
 د , و در نهایت امر تصمیم گرفتند که دیگر کار رسولمسـلمان شـدند و تقریبا جو مدینه مسـاعد شد . قریش هم روز بروز بر سختگیرى خود مى افزودن   

 .اکرم را یکسره کنند . در[ ( دارالندوه ]( تشکیل جلسه دادند , که این آیه قرآن یکسره اشاره به آنهاست

 جلسه دار الندوه

رى , و نه تابع یک مرکزى بود . یکنوع مکه اسـاسـا نه از خودش حکومتى داشت به شکل پادشاهى یا جمهو   . دار الندوه حکم مجلس سـناى مکه بوده 
یند در آنجا احکومت ملوك الطوایفى داشـتند . قرارى داشـتند که از هر قبیله اى چند نفر با شـرایطى و از جمله اینکه از چهل سال کمتر نداشته باشند بی   

[ . ( مى گرفتند , دیگر مردم قریش عمل مى کردند جمع بشـوند و درباره مشـکالتى که پیش مىآید با یکدیگر مشـورت کنند و هر چه در آنجا تصمیم   
 . دارالندوه]( یکى از اطاقهایى بود که در اطراف مسجد الحرام بود . االن آن محل خراب شده و داخل مسجد الحرام است

رش را کشیم یا حبسش کنیم و یا الاقل شگفتند باالخره باید به یک شکلى آزادى را از محمد سلب کنیم , یا اساسا او را ب , در آنجا پیشنهادهایى کردند
ینکه قرار ااز اینجا بکنیم و تبعیدش کنیم , هر جا مى خواهد برود . در اینجاسـت که هم شـیعه و هم سـنى نوشته اند پیرمردى در این مجلس ظاهر شد با    

ه ى تو نیست . گفت نه , من راجع به همین موضوعى کنبود که غیر قریش کس دیگر را در آنجا راه بدهند و گفت من اهل نجد هستم . گفتند اینجا جا
ن بود که اقریش در اینجا بحث مى کنند صـحبت و فکر دارم . باالخره اجازه گرفت و داخل شد . و در اخبار وارد شده که این پیرمرد انسان نبود و شیط 

عروف شد که در آن مجلس شیخ نجدى هم اظهار نظر کرد و در به صـورت یک پیرمرد مجسـم شـد . به هر حال در تاریخ , او به نام[ ( شیخ نجدى]( م   
گر ا آخر هم نظر شیخ نجدى تصویب شد . آن پیشنهاد که گفتند یک نفر را بفرستند پیغمبر را بکشد رد شد . همان شیخ نجدى گفت این عملى نیست .

ار را کیست که یقین داشته باشد که کشته مى شود و حاضر شود این کشما یک نفر بفرستید , قطعا بنى هاشم به انتقام خون محمد او را خواهند کشت و 
نها محبوس آانجام دهد . گفتند او را حبس مى کنیم . گفت حبس هم مصلحت نیست زیرا باز بنى هاشم به اعتبار اینکه به آنها بر مى خورند که فردى از 



در موقع حج که مردم جمع مى شوند , از نیروى مردم استمداد کنند و محمد را از باشـد , اگر چه به تنهایى زورشـان به شما نمى رسد ولى ممکن است   
ین شهر احبس بیرون بکشند . پیشنهاد تبعید شد . گفت این از همه خطرناکتر است . او مردى خوش صورت و خوش بیان و گیرا است. االن به تنهایى در 

بینید] رفتدر میان قبایل عرب چندین هزار نفر را پیرو خودش کرد و با چندین هزار مسلح آمد افراد شما را به تدریج دارد جذب مى کند[ .یک وقت مى 
ند , و کسراغ شما . در آخر پیشنهاد شد و مورد قبول واقع شد که او را بکشند ولى به این شکل که از هر یک از قبایل قریش یک نفر در کشتن شرکت 

ى هاشم , ابولهب را در میان خودشان داشتند ) و دسته جمعى او را بکشند و به این ترتیب خونش را لوث کنند از بنى هاشم هم یک نفر باشد ( چون از بن
تند , مى خواس, و اگر بنى هاشـم ادعا کردند , مى گوییم قبیله شـما هم شـرکت داشتند . حداکثر این است که به آنها دیه مى دهیم . دیه ده انسان را هم    

 . دهیم

 )ص( اکرمهجرت پیامبر 
ان   : همان حرفى که به موسـى گفته شد  ) همان شـبى که اینها تصـمیم گرفتند این تصـمیم محرمانه را اجرا بکنند وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شـد    

از مکه  .  ر الماکرینخیالمال یأتمرون بک یقتلوك فاخرج ) : و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوکاو یقتلوك او یخرجوك و یمکرون و یمکر اهللا و اهللا 
چه هست ببیرون برو , خواستند شبانه بریزند . ابولهب که یکى از آنها بود مانع شد . گفت شب ریختن به خانه کسى صحیح نیست . در آنجا زن هست , 

مدند دور اشت ) . گفتند بسیار خوب . آ, یک وقت اینها مى ترسند یا کشته مى شوند . باید صبر کنیم تا صبح شود . ( باز همین مقدار وجدان و شرف د
ورخین م خانه پیغمبر حلقه زدند و کشــیک مى دادند , منتظر که صــبح بشــود و در روشــنایى بریزند خانه پیغمبر . این مطلب مورد اتفاق جمیع محدثین و

داکارى فرمود على جان ! تو امشب باید براى من فاستو در این جهت حتى یک نفر تشکیک نکرده است که پیغمبر اکرم , على علیه السالم را خواست و 
ه سر خواب ب بکنى . عرض کرد یا رسـول اهللا ! هر چه شـما امر بفرمایید . فرمود امشب , تو در بستر من مى خوابى و همان برد و جامه اى را که من موقع  

ن ابى هاله]( آن نقطه اى که رسول اکرم باید بروند در آنجا مخفى مى کشـم به سـر میکشـى . عرض کرد : بسیار خوب . قبال على علیه السالم و[ ( هند ب   
راهم کنند و فبشوند یعنى غار ثور را در نظر گرفتند , چون قرار بود در مدتى که حضرت در غار هستند رابطه مخفیانه اى در کار باشد و این دو , مرکب 

ر اکرم ( ص ) بیرون رفت . در بین راه که حضــرت مى رفتند به ابوبکر برخورد کردند . آذوقه برایشــان بفرســتند . شــب , على ( ع ) آمد خوابید و پیغمب
برود از  هحضرت, ابوبکر را با خودشان بردند . در نزدیکى مکه غارى است به نام غار ثور , در غربمکه و در یکراهى است که اگر کسى بخواهد به مدین

پیغمبر اکرم ( ص ) با ابوبکر رفتند و در آن محل مخفى شدند . قریش هم منتظر که صبح دسته جمعى آنجا نمى رود . مخصوصا راه را منحرف کردند . 
یند وبریزند و اینقدر کارد و چاقو به حضـرت بزنند نه با شـمشیر که بگویند یک نفر کشته که حضرت کشته بشود و بعد هم اگر بگویند کى کشت , بگ  

. اول صبح که شد اینها مراقب بودند که یک وقت پیغمبر اکرم از آنجا بیرون نرود . ناگاه کسى از جا بلند هر کسى یک وسیله اى داشت و ضربه اى زد 
شد  هشد . نگاه کردند دیدند على است . این صاحبک رفیقت کجاست ؟ فرمود مگر شما او را به من سپرده بودید که از من مى خواهید ؟ گفتند پس چ

دید که او را از شــهرتان تبعید کنید , او هم خودش تبعید شــد . خیلى ناراحت شــدند . گفتند بریزیم همین را به جاى او ؟ فرمود : شــما تصــمیم گرفته بو
گر ا بکشـیم , حاال خودش نیسـت جانشـینش را بکشـیم . یکى از آنها گفت او را رها کنیم , جوان است و محمد فریبش داده است. فرمود : به خدا قسم    

 . ه مردم دنیا تقسیم کنند , اگر همه دیوانه باشند عاقل مى شوند . از همه تان عاقل تر و فهمیده ترمعقل مرا در میان هم

 غارثور

ص ) را تعقیب کردند . دنبال اثر پاى حضـرت را گرفتند تا به آن غار رسـیدند . دیدند اینجا اثرى که کسى به تازگى درون غار رفته    ( حضـرت رسـول  
و در اینجا تنیده است , و مرغى هست و النه او . گفتند نه , اینجا نمى شود کسى آمده باشد . تا آنجا رسیدند که حضرت  باشـد نیست . عنکبوتى هست 

ه قرآن یرسـول ( ص ) و ابوبکر صـداى آنها را مى شنیدند و همین جا بود که ابوبکر خیلى مضطرب شده و قلبش به طپش افتاده بود و مى ترسید . این آ  
اال تنصروه فقد نصره اهللا اذ اخرجه الذین کفروا ثانى   : ایت نیست که بگوییم فقط شیعه ها قبول دارند و سنیها قبول ندارند . آیه این استاست, یعنى رو

ــاحبه ال تحزن ان اهللا معنا ــما مردم قریش پیغمبر را یارى نکنید , خدا او را یارى کر .  اثنین اذ هما فى الغار اذ یقول لصـ د و یارى مى کند یعنى اگر شـ
یگر یکنفر د همچنانکه در داسـتان غار , پیغمبر را یارى کرد , در شب هجرت در حالى که آن دو در غار بودند[ . ( هما](نشان مى دهد که غیر از پیغمبر 

عرب یعنى همراه . حتى به حیوانى هم کلمه[ ( صاحب](اصال در لغت  ) .  اذ یقول لصاحبه ال تحزن ان اهللا معنا  . هم بوده است که همان ابوبکر است
فانزل اهللا سکینته علیه و   . که همراه کسـى باشـد عرب مى گوید : صاحب ) . آنگاه که پیغمبر به همراه خود گفت : نترس , غصه نخور , خدا با ماست  

را بر هر دو نفر نازل کرد . رحمت خودش را بر پیغمبر  خداوند وقار خودش را بر پیغمبر نازل کرد . دیگر نمى گوید وقار ( 1 )  ایده بجنود لم تروها
 . نازل کرد و پیغمبر را تأیید نمود . نمى گوید هر دو را تأیید کرد . حاال بگذاریم از این قضیه



یدا نکردند مدتى گشتند . پ از همان جا برگشـتند . گفتند ما نفهمیدیم این چطور شد ؟ به آسمان باال رفت یا به زمین فرو رفت ؟  , تا به این مرحله رسـید 
ه است از جکه نکردند . سـه شـبانه روز یا بیشـتر پیغمبر اکرم ( ص ) در همان غار بسـر بردند . آن دلهاى شب که مى شد , هند بن ابى هاله که پسر خدی    

ه کردند مرکب تهیه کنند . دو تا مرکب تهی شوهر دیگرى , و مرد بسیار بزرگوارى است محرمانه آذوقه مى برد و بر مى گشت . قبال قرار گذاشته بودند
 . و شبانه بردند کنار غار , آنها سوار شدند و راه مدینه را پیش گرفتند

آنها نقشه کشیدند و فکر کردند و سیاست به کار بردند  . حاال قرآن مى گوید ببینید خداوند پیغمبر را در چه سختیهایى به چه نحوى کمک و مدد کرد
ــتن ــتولى نمى دانس و آنگاه که کافران درباره تو مکر و حیله به کار مى برند   و اذ یمکر بک الذین کفروا  . د که خدا اگر بخواهد , مکر او باالتر اس

 اثبات](معنایش حبس اســت . چون کســى را که حبس مى کنند در یکجا ثابت و )  ]لیثبتوك  : براى اینکه یکى از ســه کار را درباره تو انجام بدهند
یا   او یقتلوك  . ســاکن نگه مى دارند . عرب وقتى مى گوید[ ( اثبت](یعنى حبس کن ) براى اینکه تو را در یک جا ثابتنگه دارند یعنى زندانیت کنند

ماد داشــتند و مثال آنها مکر مى کنند . قریش به مکر و حیله هاى خودشــان خیلى اعت  و یمکرون  . یا تبعیدت کنند  او یخرجوك  . خونت را بریزند
ى مشمول ا مى گفتند چنان مى کنیم که خونش لوث بشـود , ولى نمى دانسـتند که باالى همه این تدبیرها و نقشه ها تقدیر و اراده الهى است و اگر بنده  

قشه هدف سان نقشه اى بکشد که آن نعنایت الهى بشـود , هیچ قدرتى نمى تواند او را از میان ببرد[ . ( مکر](نقشه اى استکه هدفش روشن نیست. اگر ان 
ود به وج معینى در نظر دارد اما مردم که مى بینند خیال مى کنند براى هدف دیگرى است , این را مى گویند[ ( مکر]( . خدا هم گاهى حوادث را طورى

ست , ولى نتیجه نهائیش چیز دیگرى است . مىآورد که انسان نمى داند این حادثه براى فالن هدف و مقصد است , خیال مى کند براى هدف دیگرى ا
این است که خدا هم مکر مى کند یعنى خدا هم حوادثى به وجود مىآورد که ظاهرش یک طور است ولى هدف اصلى چیز دیگر است . آنها مکر مى 

 . کنند, خدا هم مکر مى کند , و خدا از همه مکر کنندگان باالتر و بهتر است

 مهاجرین

نامیده مى شوند . مهاجرین اولین یعنى کسانى که قبل از آنکه  )[سابقون االولون ) ]مهاجرین اولین یا به تعبیر قرآن , گروهى از مسلمانهاى صدر اسالم
ه مدینه , اینها همه چیز و بیایند بپیغمبر اکرم به مدینه تشریف ببرند مسلمان شده بودند و آن وقتى که بنا شد پیغمبر اکرم خانه و دیار را , مکه را رها کنند 

ک . این یخود را یعنى زن و زندگى و مال و ثروت و خویشـاوندان و اقارب خویش را یکجا رها کردند و به دنبال ایده و عقیده و ایمان خودشان رفتند  
ر و شغل و کنیم . خودمان را در نظر بگیریم با کامسـئله شـوخى نیسـت . فرض کنید براى ما چنین چیزى پیش بیاید و بخواهیم براى ایمان خودمان کار ب   

کنیم  رکتزن و بچه خود , با همین وضـعى که االن داریم . یکدفعه از طرف رهبر دینى و ایمانى ما فرمان صـادر مى شـود که همه یکجا باید از اینجا ح   
ــهر دیگر , آنجا را مرکز قرار بدهیم . ناگهان  ــه  برویم در یک مملکت دیگر یا در یک ش ــغل و زن و بچه و پدر و مادر و برادر و خواهر و خالص باید ش

 .. . زندگیمان را رها کنیم و راه بیفتیم . این از کمال خلوص و از نهایت ایمان حکایت مى کند . قرآن اینها را مهاجرین اولین مى نامد

 انصار

را[ ( انصار]( مى نامد یعنى یاوران . مقصود , مسلمانانى هستند که در مدینه کسانى هستند که قرآن آنها  , دسـته دوم که اینجا به آنها اشـاره شـده اسـت    
دیگر  و جاهاىبودند و در مدینه اسالم اختیار کرده بودند و حاضر شدند که شهر خودشان را مرکز اسالم قرار بدهند و برادران مسلمانشان را که از مکه 

رند و دست خالى مىآیند بپذیرند و نه تنها در خانه هاى خود جاى بدهند و به عنوان یک مهمان بپذیرند و البته بیشتر از مکه مىآیند در حالى که هیچ ندا
خود  سلمانبلکه از جان و مال و حیثیت آنها حمایت کنند مثل خودشـان . به طورى که در تاریخ آمده است , منهاى ناموس , هر چه داشتند با برادران م 

آن هجرت  . ( 1 )  و یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه  : حتى برادران مسلمان را بر خودشان مقدم مى داشتندبه اشتراکدر میان گذاشتند و 
و الذین   نابزرگمسلمین صدر اسالم خیلى اهمیت داشتولى اگر پذیرش انصار نمى بود آنها نمى توانستند کارى انجام بدهند . اینها را هم قرآن تحت عنو

ذکر مى کند] .آنان که پناه دادند و یارى کردند این مهاجران را . هم مهاجرت آنها در روزهاى سختى اسالم بود , هم یارى کردن اینها .  ]اآووا و نصرو
 . هم آنها گذشت و فداکاریشان زیاد بود هم اینها

 )ص( منافقین وبیامبر اکرم
 0ظیم عان الذین جاؤا باالفک عصـبه منکم ال تحسـبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل مرىء منهم ما اکتسب من االثم و الذى تولى کبره منهم له عذاب    

 .لوال اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین

تهمتى ) است که براى بردن آبروى رسول خدا بعضى از منافقین براى همسر رسول خدا جعل افک](است[ .( افک]( دروغ بزرگى (   آیات به اصطالح
) . اکنون آیاترا مى خوانیم و نکاتى که از این آیات اســتفاده مى شــود که نکات تربیتى و اجتماعى  1کردند . داســتانش را قبال به تفصــیل نقل کردیم ( 



آنان که[   ان الذین جاؤا باالفک عصبه منکم  ) . در زمان خودمان است بیان مى کنیم . آیه مى فرماید بسیار حساسى است و حتى مورد ابتالى خود ما
سلمین را م ( افک](را سـاختند و خلق کردند , بدانید یک دسـته متشـکل و یک عده افراد به هم وابسته از خود شما هستند . قرآن به این وسیله مؤمنین و   

داشته باشید در داخل خود شما , از متظاهران به اسالم , افراد و دسته جاتى هستند که دنبال مقصدها و هدفهاى خطرناکمى باشند  بیدار مى کند که توجه
, یعنى قرآن مى خواهد بگوید قصـه سـاختن این[ ( افک](از طرف کسـانى که ساختند روى غفلت و بى توجهى و ولنگارى نبود , روى منظور و هدف    

د وبى آبرو ساختن پیغمبر و از اعتبار انداختن پیغمبر بود , که به هدفشان نرسیدند . قرآن مى گوید آنها یک دسته به هم وابسته از میان خبود , هدف هم 
مان نکنید گ ,  )[ال تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم  ) : ]شـما بودند , و بعد مى گوید این شرى بود که نتیجه اش خیر بود , و در واقع این شر نبود 

ن این داستان آکه این یک حادثه سوئى بود و شکستى براى شما مسلمانان بود , خیر , این داستان با همه تلخى آن به سود جامعه اسالمى بود . حال چرا قر
ود چهل روز روزهاى متوالى حدرا خیر مى داند نه شـر و حال آن که داسـتان بسیار تلخى بود ؟ داستانى براى مفتضح کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و   

 ! گذشت تا اینکه وحى نازل شد و تدریجا اوضاع روشن گردید . خدا مى داند در این مدت بر پیغمبر اکرم و نزدیکان آن حضرت چه گذشت

وف ترین خطرها این استکه صفیکدلیل اینکه این گروه منافق شناخته شدند . در هر جامعه اى یکى از بزرگ : این را به دو دلیل قرآن مى گوید خیر است
 . مشخص نباشد , افراد مؤمن و افراد منافق همه در یک صف باشند . تا وقتى که اوضاع آرام است خطرى ندارد

ــدمه ها را مى بیند  ــطه حوادثى که براى جامعه پیش مىآید باطنها . یـک تکان که به اجتماع بخورد اجتماع از ناحیه منافقین بزرگترین صـ  لهذا به واسـ
ستند ه آشکار مى شود و آزمایش پیش مىآید , مؤمنها در صف مؤمنین قرار مى گیرند و منافقها پرده نفاقشان دریده مى شود و در صفى که شایسته آن

 . قرار مى گیرند . این یک خیر بزرگ براى جامعه است

اند[ ( اثم]( بود[ . ( اثم]( یعنى داغ گناه . تا زنده بودند , دیگر اعتبار پیدا آنچه برایشان به تعبیر قرآن م , آن منافقینى که این داسـتان را جعل کرده بودند 
 . نکردند

این داستان را آگاهانه جعل کردند نه ناآگاهانه , ولى عامه مسلمین نا آگاهانه ابزار این[ ( عصبه]( قرار گرفتند .  , فایده دوم این بود که سازندگان داستان
ــلمین با اینکه  ــبه]( قرار گرفتند ولى از روى عدم  اکثریت مس ــتند بلند گوى این[ ( عص ــى نداش ــلمان بودند , با ایمان و مخلص بودند و غرض و مرض مس

 . آگاهى و عدم توجه , که خود قرآن مطلب را خوب تشریح مى کند

ا را ابزار علیه خودشان قرار مى دهد , یک که افرادش نا آگاه باشـند . دشمن اگر زیرك باشد خود اینه  , این یک خطر بزرگ اسـت براى یک اجتماع 
نند . این ک داسـتان جعل مى کند , بعد این داسـتان را به زبان خود اینها مى اندازد , تا خودشـان قصه اى را که دشمنشان علیه خودشان جعل کرده بازگو   

شما  انسته بازگو کنند . حرفى که دشمن جعل مى کند وظیفهعلتش ناآگاهى اسـت و نباید مردمى اینقدر نا آگاه باشـند که حرفى را که دشمن ساخته ند  
حربه  ااین اسـت که همان جا دفنش کنید . اصـال دشـمن مى خواهد این پخش بشـود . شـما باید دفنش کنید و به یک نفر هم نگویید , تا به این وسیله ب     

 . ( 2سکوت نقشه دشمن را نقش برآب کنید ( 

مشخص شد)یعنى حرفى را که یک عصبه ( یک جمعیت و یک دستهبه هم  ) اشـتباهى که مسلمین کردنداین بود که  فایده دوم این داسـتان این بود که 
م شنیدم , ه وابسـته ) جعل کردند , سـاده لوحانه و ناآگاهانه از آنها شـنیدند و بعد که به هم رسـیدند , گفتند : چنین حرفى شنیدم , آن یکى گفت : من    

عالم است , باز این براى او نقل کرد و نتیجه این شد که جامعه مسلمان , ساده لوحانه و نا آگاهانه بلند گوى یک جمعیت  دیگرى گفت : نمى دانم خدا
 . چند نفرى شد

ا ر افک]( که پیدا شـد یک بیدار باش عجیبى بود . همه چشـمها را به هم مالیدند : از یک طرف آنها را شناختیم و از طرفدیگر خودمان   ) ]این داسـتان 
 ...! شناختیم . ما چرا چنین اشتباه بزرگى را مرتکبشدیم , چرا ابزار دست اینها شدیم ؟

داسـتان افک] همین بود که به مسـلمین یک آگاهى و یک هوشـیارى داد . در خود قرآن آورد که براى همیشه بماند , مردم بخوانند و براى    ]فایده دوم
 . ابزار قرار نگیر , نا آگاهانه بلندگوى دشمن نباش همیشه درس بگیرند که مسلمان ! نا آگاهانه

گاهى یک چیزى را یکیهودى یا  .خدا مى داند این یهودیها در درجه اول و بهاییها که ابزار دسـتیهودیها هسـتند چقدر از این جور داستانها جعل کردند  
ه , بعد آنقدر مسلم فرض شده که خود مسلمین باورشان آمده است یک مسیحى علیه مسلمین جعل کرده , آنقدر شایع شده که کم کم داخل کتابها آمد

 . , مثل داستان کتابسوزى اسکندریه

نوار مذکور در دسـت نیسـت ولى خالصـه داستان به نقل اهل سنت این است که عایشه همسر پیامبر هنگام بازگشت مسلمین از یک غزوه , در     1 . . ]
لى شد , در آنجا طوق ( روبند ) او به زمین افتاد و مدتى دنبال آن مى گشت و در نتیجه از قافله باز ماند و یکى از منزلها براى قضـاى حاجت داخل جنگ 



متهایى را علیه هتوسط صفوان که از دنبال قافله براى جمع آورى از راه ماندگان حرکت مى کرد , با تأخیر وارد مدینه شد . به دنبال این حادثه منافقین ت
 .دیع کردنهمسر پیامبر شا

مثال یک وقتى شـایع بود و شـاید هنوز هم در میان بعضـیها شـایع اسـت , یک وقتى دیدم یک کسـى مى گفت : این فلسطینیها ناصبى هستند[ . (        . . 2
یه السالم را خلیفه لناصـبى ]( یعنى دشـمن على علیه السـالم . ناصـبى غیر از سـنى اسـت . سنى یعنى کسى که خلیفه بال فصل را ابوبکر مى داند و على ع      

 و چهارم مى داند و معتقد نیسـت که پیغمبر شـخصـى را بعد از خود به عنوان خلیفه نصـب کرده است . مى گوید پیغمبر کسى را به خالفت نصب نکرد    
 مى داند , و على را دوستدارد .مردم هم ابوبکر را انتخاب کردند . سـنى براى امیرالمؤمنین احترام قائل اسـت چون او را خلیفه چهارم و پیشـواى چهارم    

یم . نناصـبى یعنى کسـى که على را دشـمن مى دارد . سـنى مسلمان است ولى ناصبى کافر است , نجس است . ما با ناصبى نمى توانیم معامله مسلمان بک    
د , و همین یک جاى دیگر تکرار مى کن حال یک کسى مىآید مى گوید این فلسطینیها ناصبى هستند . آن یکى مى گوید . این به آن مى گوید , او هم

هر جایى  رطور . اگر ناصـبى باشــند کافرند و در درجه یهودیها قرار مى گیرند . هیچ فکر نمى کنند که این , حرفى اســت که یهودیها جعل کرده اند . د 
عتقد د مردم ایران شیعه اند و شیعه دوستدار على و میک حرف جعل مى کنند براى اینکه احسـاس همدردى نسـبت به فلسطینیها را از بین ببرند . مى دانن  

ــورتى که ما یکى از    ــاس همدردى را از بین ببرند , این مطلب را جعل مى کنند . در ص ــت , براى اینکه احس ــد کافر اس ــمن على باش ــت هر کس دش اس
ن ت : فالن مسأله از مسائل حج حکمش چیست ؟ بعد گفت مسـالهایى که مکه رفته بودیم , فلسـطینی ها را زیاد مى دیدیم , یکى از آنها آمد به من گف  

یاد داریم . زشـیعه هسـتم , این رفقایم سنى اند . معلوم شد داخل اینها شیعه هم وجود دارد . بعد خودشان مى گفتند بین ما شیعه و سنى هست . شیعه هم   
فته من شیعه ام . ولى دشمن یهودى یک عده مزدورى را که دارد , همین لیال خالد معروف شـیعه اسـت . در چندین نطق و سخنرانى خودش در مصر گ  

و شما هستند زمأمور مى کند و مى گوید : شما پخش کنید که اینها ناصبى اند . قرآن دستور داده در این موارد اگر چنین نسبتهایى نسبت به افرادى که ج
 . و مثل شما شهادتین مى گویند , شنیدید وظیفه تان چیست

 ه نبرد مسلمینتاریخج

تقائل یمى دانیم که اســالم دین توحید اســت و براى هیچ مســئله اى به اندازه توحید یعنى خداى یگانه را پرســتش کردن و غیر او را پرســتش نکردن اهم 
که یک نبرد پى گیرى میان مردم قریش که در مکه بودند مشرك بودند . این بود  . نیسـت و نسبت به هیچ مسئله اى به اندازه این مسئله حساسیت ندارد 

 . پیغمبر اکرم و مردم قریش که همان قبیله رسول اکرم بودند در گرفت. سیزده سال پیغمبر اکرم در مکه بودند

حبشه تا آنجا که واقعا مسلمانان به تنگ آمدند و با اجازه آن حضرت گروهى به  , در تمام دوره سیزده ساله مکه به احدى اجازه جهاد و حتى دفاع نداد
 . مهاجرت کردند , اما سایرین ماندند و زجر کشیدند . تنها در سال دوم مدینه بود که رخصت جهاد داده شد

با روح اسالم آشنا شدند , ثقافت اسالمى در اعماق روحشان نفوذ یافت. نتیجه این شد که پس از ورود در مدینه  , در دوره مکه مسلمانان تعلیمات دیدند
واقعى اسـالم بودند و رسـول اکرم که آنها را به اطراف و اکناف مى فرستاد خوب از عهده بر مىآمدند . هنگامى هم که به جهاد مى   هر کدام یک مبلغ 

 : رفتند مى دانستند براى چه هدفو ایده اى مى جنگند . به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السالم

 . ( 1 ) | و حملوا بصائرهم على اسیافهم |

 . )[تها و اندیشه هاى روشن و حساب شده خود را بر شمشیرهاى خود حمل مى کردندهمانا بصیر ) ]

ــالم انجام دهند    ــالت خود را در زمینه اس ــتند رس ــانهاى تعلیمات یافته بودند که توانس ــیرهاى آبدیده و انس ــمش وقتى که تاریخ را مى خوانیم و  .چنین ش
شتر چیزى را نمى شناختند مى بینیم , از اندیشه بلند و ثقافت اسالمى اینها غرق در حیرت مى گفتگوهاى این مردم را که تا چند سال پیش جز شمشیر و 

 . شویم

ســـال ,رســـول اکرم (ص) آمدند مدینه و در مدینه بود که مســـلمین قوت و قدرتى پیدا کردند . جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق و چند 13بعداز
 . دند با مشرکین قریش که در مکه بودند درگرفت . در جنگ بدر مسلمانها فتح خیلى بزرگى نمودندجنگ کوچک دیگر میان مسلمین که در مدینه بو

 غزوه احد

ماجراى احد به صورت غم انگیزى براى مسلمین پایان یافت . هفتاد نفر از مسلمین و از آن جمله جناب حمزه , عموى پیغمبر , شهید  , چنانکه مى دانیم
دشمن  نشدند . مسلمین در ابتدا پیروز شدند و بعد در اثر بى انضباطى گروهى که از طرف رسول خدا بر روى یک[ ( تل]( گماشته شدند , مورد شبیخو

شــدند . گروهى کشــته و گروهى پراکنده شــدند و گروه کمى دور رســول اکرم باقى ماندند . آخر کار همان گروه اندك بار دیگر نیروها را جمع  واقع



ند دکردند و مانع پیشـروى بیشتر دشمن شدند . مخصوصا شایعه اینکه رسول اکرم کشته شد بیشتر سبب پراکنده شدن مسلمین گشت, اما همین که فهمی 
 . ول اکرم زنده است نیروى روحى خویش را بازیافتندرس

 صلح حدیبیه

ولى بعد از یکى دو سال تصدیق کردند که کار  , پیغمبر اکرم در زمان خودشـان صلحى کردند که اسباب تعجب و بلکه اسباب ناراحتى اصحابشان شد 
گ خونین به آن شکل واقع شده و قریش بزرگترین کینه ها را با پیغمبر درسـت بود . سـال شـشـم هجرى است , بعد از آن است که جنگ بدر , آن جن    

ــبتبه   ــلمین نس ــت که جنگ احد پیش آمده و قریش تا اندازه اى از پیغمبر انتقام گرفته اند و باز مس ــیار آپیغمبر پیدا کرده اند , وبعد از آن اس نها کینه بس
ن پیغمبر , و از نظر مسلمین هم دشمن ترین دشمنانشان قریش است . ماه ذى القعده شـدیدى دارند , و به هر حال , از نظر قریش دشـمن ترین دشـمنانشا   

ونى , در خپیش آمد که به اصطالح ماه حرام بود . در ماه حرام سنت جاهلیت نیز این بود که اسلحه به زمین گذاشته مى شد و نمى جنگیدند . دشمنهاى 
مدیگر را قتل عام مى کردند ولى در ماه حرام به احترام این ماه اقدامى نمى کردند . پیغمبر خواست از غیر ماه حرام اگر به یکدیگر مى رسـیدند , البته ه 

رد اعالم کهمین سنت جاهلیت در ماه حرام استفاده کند و برود وارد مکه شود و در مکه عمره اى بجا آورد و برگردد . هیچ قصدى غیر از این نداشت . 
از اصحابش و عده دیگرى حرکت کرد , ولى از همان مدینه که خارج شدند محرم شدند , چون  -ر با هزار و چهارصد نفر و باهفتصد نفر و به قول دیگ

 دحجشان حج قران بود که سوق هدى مى کردند یعنى قربانى را پیش از خودشان حرکت مى دادند و عالمت خاصى هم روى شانه قربانى قرار مى دادن
که هر کسـى مى بیند بفهمد که این حیوان قربانى اسـت . دستور داد که اینها که    -که از قدیم معمول بود  -فش مى انداختند , مثال روى شـانه قربانى ک 

نگى . ج هفتصـد نفر بودند هفتاد شـتر به عالمت قربانى در جلوى قافله حرکت دهند که هر کسـى که از دور مى بیند بفهمد که ما حاجى هستیم نه افراد   
ــیده بود . پیغمبر در نزدیکیهاى مکه اطالع یافت زى و همه چی ه کز , زى حجاج بود . از آنجا که کار , مخفیانه نبود و علنى بود , قبال خبر به قریش رسـ

ماه  اینکه با قریش , زن و مرد و کوچک و بزرگ , از مکه بیرون آمده و گفته اند[ : ( به خدا قسم که ما اجازه نخواهیم داد که محمد وارد مکه شود]( .
ــنت جاهلیت بود . پیغمبر تا   ک اردوگاه نزدی, مـاه حرام بود , اینها گفتند ما در این ماه حرام مى جنگیم . از نظر قانون جاهلیت هم کار قریش بر خالفسـ

تیب طرف قریش چندین نفر به تر قریش رفت و در آنجا دسـتور داد که پایین آمدند . مرتب رسـولها و پیامرسـانها از دو طرف مبادله مى شدند . ابتدا از   
ــتم و براى حج آمده ام , کارى ندارم , حجم را انجام مى دهم ,   بر مى آمـدند که تو چه مى خواهى و براى چه آمده اى ؟ پیغمبر فرمود من حاجى هسـ

ه پیغمبر قصد جنگ ندارد . ولى آنها گردم و مى روم . هر کس هم که مىآمد , وضـع اینها را که مى دید مى رفت به قریش مى گفت : مطمئن باشید ک 
واهیم خ قبول نکردند و مســلمین ( خود پیغمبر اکرم هم ) چنین تصــمیم گرفتند که ما وارد مکه مى شــویم ولو اینکه منجر به جنگیدن شــود , ما که نمى

ا اینکه مجددا با پیغمبر بیعت کردند براى همین امر , تبجنگیم , اگر آنها با ما جنگیدند با آنها مى جنگیم[ . ( بیعت الرضـوان]( در آنجا صورت گرفت .  
پیغامهاى  دنماینده اى از طرف قریش آمد و گفت که ما حاضـــریم با شـــما قرار داد ببندیم . پیغمبر فرمود : من هم حاضـــرم . پیغامهایى که پیغمبر مى دا

واى به حال قریش , جنگ اینها را تمام کرد . اینها از من  |) اکلتهم الحرب 1ش (ویح قری |مسـالمت آمیزى بود . به چند نفر از این پیامرسانها فرمود[ : (  
ــده ,    ــت دیگران انجام ش ــورت آنچه آنها مى خواهند به دس و یا من بر چه مى خواهند ؟ مرا وا بگذارند با دیگر مردم , یا من از بین مى روم , در این ص

یرا من یکى از قریش هستم , باز افتخارى براى اینهاست](فایده نکرد . گفتند قرار داد صلح مى بندیم . دیگران پیروز مى شـوم که باز به نفع اینهاست , ز 
ه بماند , عمل مکمردى به نام سـهل بن عمرو را فرستادند و قرار داد صلح بستند که پیغمبر امسال بر گردد و سال آینده حق دارد بیاید اینجا و سه روز در  

 . و باز گرددعمره اش را انجامدهد 

ویح]( همان واى است که ما مى گوییم اما[ ( واى]( در حال خوش و بش . در عربى یک[( ویل](داریم و یک[( ویح](. ما در فارسى کلمه اى  ) 1 . ]
 تبش و مهربانى اس بجاى[ ( ویح]( نداریم . وقتى مى گویند ویلک , این در مقام تندى و شدت است . وقتى مى گویند و یحک , این در مقام خوش و

. 
در مدت یک  , نشـانى به همان نشـانى که همینکه این قرار داد صـلح رابستند و بعد مسلمین آزادى پیدا کردند وآزادانه مى توانستند اسالم را تبلیغ کنند   

اد ع آنچنان به نفع مسلمین چرخید که موسال یا کمتر , از قریش آن اندازه مسلمان شد که در تمام آن مدت بیست سال مسلمان نشده بود . بعد هم اوضا
 . قرار داد خودبخود از طرف خود قریش از بین رفتو یک شور عملى و معنوى در مکه پدید آمد

این قرار داد را که امضا کردند , پسر دیگرش دوان دوان از قریش فرار کرد و آمد  . سـهیل بن عمرو یک پسـر داشتکه مسلمان و در جیش مسلمین بود  
راى فرمود برو , خداوند ب -که اسمش ابوجندل بود  -سـلمین . تا آمد , سـهیل گفت قرار داد امضـا شده , من باید او را برگردانم . پیغمبر هم به او    نزد م

ار که مرا از فشـما مسـتضـعفین هم راهى باز مى کند . این بیچاره مضطرب شده بود , داد مى کشید و مى گفت : مسلمین ! اجازه ندهید مرا ببرند میان ک   



 , همین یکى هم برود هدینم برگردانند . مسلمین هم عجیبناراحتبودند و مى گفتند : یا رسول اهللا ! اجازه بده این یکى را دیگر ما نگذاریم ببرند . فرمود : ن

. 
قریش طبق  . ویى هم بود فرار کرد آمد به مدینهداسـتان شیرینى نقل کرده اند که مردى از مسلمین به نام ابوبصیر که در مکه بود و مرد بسیار شجاع و ق 

ینطور است . هر چه همقرار داد خودشان دو نفر فرستادند که بیایند او را برگردانند . آمدند گفتند ما طبق قرار داد باید این را ببریم . حضرت فرمود : بله 
ــول اهللا ! اجازه ندهید مرا ببرند , اینها در آنجا    ــتکه بر این مرد گفـت : یـا رسـ مرا از دینم بر مى گردانند , فرمود : نه , ما قرار داد داریم و در دین ما نیسـ

حفظ مى لخالفقرار داد خودمان عمل بکنیم , طبق قرار داد تو برو , خداوند هم یک گشـایشى به تو خواهد داد . رفت او را تقریبا در یک حالت تحت ا 
. رسیدند به ذوالحلیفه , تقریبا همین محل مسجد الشجره که احرام مى بندند و تا مدینه هفت کیلومتر است . بردند . او غیر مسـلح بود و آنها مسلح بودند  

ببینم .  ندر سایه اى استراحت کرده بودند . یکى از آندو شمشیرش در دستش بود . این مرد به او گفت : این شمشیر تو خیلى شمشیر خوبى است , بده م
ــاند به مدینه . تا آمد , پیغمبر فرمود مثل اینکه خبر  گفت بگیر . تا گرفت زد  ــت , نفر دیگر فرار کرد و مثل برق خودش را رس ــت . تا او را کش او را کش

 اد شما این بوددتازه اى است ؟ بله , رفیق شما رفیق مرا کشت . طولى نکشید که ابوبصیر آمد . گفت : یا رسول اهللا ! تو به قرار دادت عمل کردى . قرار 
اى احمر , نقطه یکه اگر کسى از آنها فرار کرد تو او را تسلیم بکنى , و تو تسلیم کردى , پس کارى به کار من نداشته باشید . بلند شد رفت و در کنار در

ار نمى دهد کسى را جو اى را پیدا کرد و آنجا را مرکز قرار داد . مسـلمینى که در مکه تحت زجر و شـکنجه بودند همینکه اطالع پیدا کردند که پیغمبر  
ند . قریش دولى او رفته در سـاحل دریا و آنجا نقطه اى را مرکز قرار داده , یکى یکى رفتند آنجا . کم کم هفتاد نفر شـدند و خودشان قدرتى تشکیل دا  

نویسید که بیایند م , خواهش مى کنیم به آنها بدیگر نمى توانسـتند رفت و آمد بکنند . خودشـان به پیغمبر نوشتند که یا رسول اهللا ! ما از خیر اینها گذشتی  
 . مدینه و مزاحم ما نباشند , ما از این ماده قرار داد خودمان صرفنظر کردیم , و به همین شکل صرف نظر کردند

هم شد , عرض کردم  و همین طور , به هر حال این قرار داد صـلح براى همین خصوصیت بود که زمینه روحى مردم براى عملیات بعدى فراهم تر بشود 
برداشته  میان مسـلمین بعد از آن در مکه آزادى پیدا کردند , و بعد از این آزادى بود که مردم دسـته دسته مسلمان مى شدند , و آن ممنوعیتها به کلى از  

 . شده بود

 فتح مکه

 . پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد , فتحى بدون خونریزى , در سال هشتم هجرت

از جنبه معنوى بیشتر بود تا جنبه نظامى . مکه ام القراء عرب  , مسلمین یکموفقیت بسیار عظیم بود چون اهمیت آن تنها از جنبه نظامى نبودفتح مکه براى 
خورد پیدا  ستکو مرکز عربسـتان بود . قهرا قسمتهاى دیگر تابع مکه بود و به عالوه یک اهمیتى بعد از قضیه عام الفیل و ابرهه که حمله برد به مکه و ش 

هر شکرده بود . بعد از این قضـیه این فکر براى همه مردم عرب پیدا شـده بود که این سـرزمین تحت حفظ و حراسـت خداوند اسـتو هیچ جبارى بر این      
اضى است . به دا رمسلط نخواهد شد . وقتى پیغمبر اکرم به آن سهولت آمد مکه را فتح کرد گفتند پس این امر دلیل بر آن است که او بر حق است و خ

 ودندب هر حال این فتح خیلى براى مسلمین اهمیت داشت. مسلمین وارد مکه شدند . مشرکین هم در مکه بودند . تدریجا از قریش هم خیلى مسلمان شده

. 
ــلمان و نیمى مشــرك . حاکم مکه از طرف پیغمبر اکرم معین شــ   , یک جامعه دوگانه اى در مکه به وجود آمده بود ده بود یعنى مشــرکین و نیمى مس

 نمسلمین تحت حکومت اسالمى زندگى مى کردند . بعد از فتح مکه مسلمین و مشرکین با هم حج کردند با تفاوتى که میان حج مشرکین و حج مسلمی
 .. . وجود داشت . آنها آداب خاصى داشتند که اسالم آنها را نسخ کرد

 برائت ازمشرکین

اسـالم با آن تحریفها مبارزه کرد . پس یک سـال هم به این وضع    . قریش در آن تحریفهاى زیادى کرده بودند حج یک سـنت ابراهیمى سـت که کفار  
لمین را داشته سباقى بود . } سـال نهم هجرى شد در این سال پیغمبر اکرم در ابتدا به ابوبکر مأموریت داد که از مدینه برود به مکه و سمت امیرالحاجى م 

) که جبرئیل بر رسول اکرم نازل شد ( این را شیعه و سنى نقل کرده اند ) و دستور داد پیغمبر , على (  1مدینه چندان دور نشده بود ( باشد , ولى هنوز از 
 شرکینىمع ) را مأموریت بدهد براى امارت حجاج و براى ابالغ سـوره برائت . این سوره اعالم خیلى صریح و قاطعى است به عموم مشرکین به استثناى  

اگر پیمان دارند بر  اکه با مسلمین هم پیمان اند و پیمانشان هم مدتدار استو بر خالف پیمان هم رفتار نکرده اند , مشرکینى که با مسلمین یا پیمان ندارند ی
ربان مراسم حج در روز عید ق خالف پیمان خودشان رفتار کرده اند و قهرا پیمانشان نقض شده است . اعالم سوره برائت این است که على ( ع ) بیاید در

مى  هکه مسـلمین و مشـرکین همه جمع هسـتند , به همه مشـرکین اعالم کند که از حاال تا مدت چهار ماه شما مهلت دارید و آزاد هستید هر تصمیمى ک    
مانید . د در حالى که مشرك هستید در اینجا بخواهید بگیرید . اگر اسالم اختیار کردید یا از این سرزمین مهاجرت کردید , که هیچ , و اال شما نمى توانی



عرض شما نمى تما دستور داریم شما را قلع و قمع کنیم به کشتن , به اسیر کردن , به زندان انداختن و به هر شکل دیگرى . در تمام این چهار ماه کسى م
برائه من اهللا و رسوله اال الذین   : ) شروع مى شود 2ه[ ( برائه](( شـود . این چهار ماه مهلت اسـت که شـما درباره خودتان فکر بکنید . این سوره با کلم   

اعالم عدم تعهد اســتاز طرف خدا و از طرف پیغمبر خدا در مقابل مردم مشــرك و در آیات بعد تصــریح مى کند همان مردم  .  عاهدتم من المشــرکین
 .مشرکى که شما قبال با آنها پیمان بسته اید و آنها نقض پیمان کرده اند

ــرکت کرد . اول در خود مکه این[ عدم تعهد ] را اعالم کرد  )ع ( على ــم حج ش ــتم که حجاج  آمد در مراس ــت ) در روز هش , ظاهرا ( تردید از من اس
) در یکمجمع عمومى در مســجدالحرام ســوره برائت را به مشــرکین اعالم کرد ولى براى اینکه اعالم به همه برســد و  3حرکت مى کنند به طرفعرفات ( 

 قع مختلف , در اجتماعات مختلف هى مى ایســتاد و بلند اعالم مىکســى نباشــد که بى خبر بماند , وقتى که مى رفتند به عرفات و بعد هم به منا , در موا
مین حج مى ا مسلکرد و این اعالم خدا و رسـول را با فریاد به مردم ابالغ مى نمود . نتیجه این بود که ایها الناس ! امسال آخرین سالى است که مشرکین ب 

 . زنى حق ندارد لخت و عریان طواف کندکنند . دیگر از سال آینده هیچ مشرکى حق حج کردن ندارد و هیچ 

اس بیکى از بـدعتهـایى کـه قریش بـه وجود آورده بودنـد این بود کـه به مردم غیر قریش اعالم کرده بودند هر کس بخواهد طواف بکند حق ندارد با ل      
دقه د مى گفتند این لباس را تو باید اینجا صــباید از ما لباس عاریه کند یا کرایه کند , و اگر کســى با لباس خودش طواف مى کر , خودش طواف بکند

است  عبدهى یعنى به فقرا بدهى . زورگویى مى کردند . یک سال زنى آمده بود براى حج و مى خواستبا لباس خودش طواف بکند . گفتند این کار ممنو
ت بعضیها و عور طواف مى کنم . گفتند مانعى ندارد . آنوق . باید این لباس را بکنى و لباس دیگرى را در اینجا تهیه بکنى . گفت بسیار خوب , پس لخت

 . که نمى خواستند با لباس قریش طواف بکنند و از لباس خودشان صرف نظر بکنند , لخت و عور دور خانه کعبه طواف مى کردند

حرف مهملى هم که قریش گفته اند باید از هیچکس حق ندارد لخت و عور طواف بکند و این  , جزء اعالمها این بود که طواف لختو عریان قدغن شد
اید آن را بما لباس کرایه کنید غلط اسـت. این هم که اگر کسـى با لباس احرام خود یا غیر لباس احرام ( لباس احرام را شرط نمى دانستند ) طواف کرد   

 . بدهد به فقرا , الزم نیست , باید نگه دارد براى خود

نوشته اند آنقدر مکرر مى گفت که صداى على ( ع  . کرر در مکرر و در جاهاى مختلف این اعالم را به مردم ابالغ کردبه هر حال امیرالمؤمنین آمد و م
وید به من بگ) گرفتـه بود , از بس کـه در مواقع مختلف , هر جـا اجتماعى بود این آیات را مى خواند و ابالغ مى کرد تا یک نفر هم باقى نماند که بعد    

قتى که على ( ع ) خســته مى شــد و صــدایش مى گرفت , صــحابه دیگر پیغمبر مىآمدند از او نیابت مى کردند و همان آیات را ابالغ مى ابالغ نشــد . و
 . نمودند

ه آنک زیک اختالفى میان شـیعه و سـنى در ابالغ سـوره برائت موجود است و آن اینکه اهل تسنن بیشترشان به این شکل تاریخ را نقل مى کنند که پس ا   
و پیغمبر على ( ع ) را مأمور ابالغ سوره برائت کرد , على  , وحى خدا به رسول اکرم رسید که این سوره را یا باید خودت ابالغ کنى یا کسى از خودت

فرمود : نه ,  ارى ؟به سوى مکه آمد . تا آمد , ابوبکر مضطربشد , پرسید آیا امیرى یا رسول ؟ یعنى آیا آمده اى امیرالحاج باشى یا یک کار مخصوص د
 هم من یک رسالت مخصوص دارم , فقط براى آن آمده ام . پس ابوبکر از شغل خودش منفصل و معزول نشد , او کار خودش را انجام داد و على ( ع )

شغل  ) آمد , ابوبکر به کلى ازکار خودش را . ولى اقلیتى از اهل تسـنن که در[ ( مجمع البیان]( نقل شـده و همه اهل تشـیع مى گویند وقتى که على ( ع    
ل تشیع هخودش منفصـل شـد و برگشـت به مدینه . تعبیر قرآن این اسـت که این سوره را نباید به مردم ابالغ کند مگر خود تو یا کسى که از تو است . ا    

که در بسـیارى از روایات هست , مفهوم   | رجل منک |روى این کلمه [( از تو اسـت](تکیه مى کنند , مى گویند این کلمه[ ( کسـى که از تو اسـت ]( :    
 . خاصى دارد

عرج  (بعضـى نوشته اند در[ ( ذوالحلیفه](در حدود مسجد شجره که فاصله آن تا مدینه تقریبا یک فرسخ است , و بعضى نوشته اند در جایى به نام[   - 1
 . ]( , که همان نزدیکیها است

ن دینش را مى پردازد و یاد این دین را مى بخشد , مى گویند برائت ذمه پیدا کرده یعنى دیگر تعهدى مصطلح است : برائت از دین . وقتى که مدیو - 2
 . از نظر دین ندارد

که نو االن هم که با اتومبیل مى روند باز هم شـب روز هشتم حرکت مى کنند . البته وقوف در عرفات از روز نهم واجب است تا غروب , و براى ای  - 3
د , روز هشتم حرکت مى کنند . قدیم که با مال یا پیاده مى رفتند , به طریق اولى روز هشتم حرکت مى کردند و مستحب هم این استکه کار آسـان بشـو  

 رگردندشب ب روز هشـتم , حجاج حرکت کنند از راه منا بروند به عرفات , شب را در منا بمانند , روز بروند عرفات , وقوفعرفات را انجام بدهند و براى 



ه مى ک به مشعر و روز بعد هم برگردند به منا . ولى اکنون این مستحب عمل نمى شود یعنى کثرت حجاج و وسائل نقلیه اجازه نمى دهد که حجاج وقتى
 . خواهند شب نهم بروند از راه منا بروند , از راه طائف مى روند به عرفات و شب بعد بر مى گردند به منا

 حجۀ الوداع

آخرین حج پیغمبر اکرم ( ص ) اســت و شــایدایشــان بعد از فتح مکه یک حج بیشــتر نکردند , البته قبل از حجۀ الوداع حج عمره کرده (1) حجۀ الوداع
د مسج بودند . رسـول اکرم صـالى عام دادند و مخصـوصا مردم را دعوت کردند که به این حج بیایند . همه را جمع کردند و بعد در مواقع مختلف , در   

جا به  در عرفات , در منا و بیرون منا , در غدیر خم و در جاهاى دیگر خطابه هاى عمومى خود را القا کردند . از جمله در غدیر خم بعد از آنکهالحرام , 
ر فرمود همین آیه خجا مطالبى را فرموده بود , مطلبى را به عنوان آخرین قسمت با بیان شدیدى ذکر نمود . به نظر من فلسفه اینکه پیغمبر این مطلبرا در آ

بعد از اینکه پیغمبر اکرم در عرفات  ( 2 )  یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته  : اى است که در آنجا قرائت کرد
مرتبه در غدیر خم اینطور مى فرماید :  و منا و مسـجد الحرام کلیات اسـالمى را در باب اصـول و فروع بیان کرده که مهمترین سـخنان ایشان است , یک    

ــت که اگر آنرا نگویم هیچ چیز را نگفته ام ــالته مطلبى اسـ به من گفته اند که اگر آنرا نگویى هیچ چیز را نگفته اى یعنى همه هبا و هدر   فما بلغت رسـ
 . است

آیا من حق تسلط و والیتم  ( 3 )  النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم  : ( اشاره به آیه قرآن است که |الست اولى بکم من انفسکم ؟  | : بعد مى فرماید
لین . این حدیث هم مثل حدیث ثق |من کنت مواله فهذا على مواله  |بر شما از خودتان بیشتر نیست ؟ همه گفتند بلى یا رسول اهللا . حضرت فرمود : 

 . داراى اسناد زیادى است

 .اطراف مکه همه کوه است کسانى که مشرفشده اند مى دانند . 1

 . 14 / ص 11ترجمه فارسى ج  . 1

 . 18 و 17چاپ سوم , ص  . 2

 . 45 چاپ اول , ص . 3

 . 20 چاپ چهارم , ص . 4

 ,پروفسور ماسینیون , اسالم شناس و خاورشناس معروف, در کتاب سلمان پاك , در اصل وجود چنین شخصى , تا چه رسد به برخورد پیغمبر با او  . 5
ع کرده مشکیک مى کند و او را شخصیتافسانه اى تلقى مى نماید , مى گوید[ : ( بحیرا سرجیوس و تمیم دارى و دیگران که رواه در پیرامون پیغمبر جت

 . )[اند اشباحى مشکوك و نایافتنى اند

 . 69 / ص 2تاریخ یعقوبى , ج  . 1

 . 214 سوره شعرا آیه - 1

 . 40 سوره توبه , آیه - 1

  . 9 ره حشر , آیهسو - 1

  . 148 نهج البالغه , خطبه - 1

  . 67 سوره مائده , آیه - 2

 . 6 سوره احزاب , آیه - 3

حجۀ الوداع در سال آخر عمر حضرت رسول دو ماه مانده به وفات ایشان رخ داده است . وفات حضرت رسول در بیست و هشتم صفر یا به قول  - 1
ده  و دو ماهسنیها در دوازدهم ربیع االول اتفاق افتاده . در هجدهم ذى الحجۀ به غدیر خم رسیده اند . مطابق آنچه که شیعه مى گوید حادثه غدیر خم 

تاده فروز قبل از وفات حضرت روى داده و مطابق آنچه که سنیها مى گویند این حادثه دو ماه و بیست و چهار روز قبل از رحلت حضرت رسول اتفاق ا
 . است

 
  .شهید مطهرى , سیرى در سیره نبوى

 89 - 130, ص  1و نیز تاریخ اسالم در آثار شهید مطهرى, ج 


