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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته ب

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 6صفحه:                                                                                                 مقدمه مولف:

 تاریخ صدر اسالم  ) ازجاهلیت تا مدینه فاضله(بخش اول:  

 

 8  فصــل اول: بستـر ظهــور اسـالم )دوره جـاهـلیـت عـــرب(
 آنهـــاى دوره جاهلیــت عــرب و مشخصه    

 عرب جاهلى، و نفوذ رسوم همسایگانجامعه    

 زنــدگــى خانـوادگــى در ایــام جـاهلیــت    

 حكومت در جاهلیت    

 از اسالماجتماعى و عقیدتى عرب قبلاوضاع    

 اختـالفــات طبقاتى قبــل از ظهــور اســالم    

 آداب و احــكـام و مـعـتـقــــدات جـاهــلـى    

 زنده به گور كردن دختران در ایــام جاهلیت    

 زن در عقایـد جـاهـلیـت    

 علــــم در جـاهلیــــت    

 هاى حرام در جاهلیتماه    

 تقـویــم دوره جـاهـلیت    

 چـهــار مــــاه حــــرام    

 هـــاى حــرام در جاهلیــتجـابجائــى مـاه    

 حرام در جاهلیـتهــاى منشــأ تغییر ماه    

 زیـــادتـــــــى در كـفـــــــر    

 بنیانگذار رسوم جاهلى در مكه    

 هـاى دوره جـاهـلیتقـربانى    

 هــاى عــصـر جـاهلـیـتبــت    

 23    فصــل دوم : شـــــروع دعـــــــوت اســـــالم

 آله وعلیههللادعوت عشیره رسـول ّللاه صلى    

 ولین دعوت و رویارویى با قریشصحنه ا    

 اظـهار علنى برائت از مشركین    

 شــرایـط الزم بــراى دعــوت دینــى    

 دستور دعوت بدون مسامحه و مداهنه    

 دستـور دعـوت از طـریـق تـرسـاندن    

 دعـوت عـــام و جـهـانـــى اســــالم    

 نـامــه پیامبــر اســالم بـه شـاهـدان    

 30   هامعتقـــدات و گمراهى آن قریــش، فصــل سوم :
 بررسى انواع كفر    

 ـ جحود و انكار ربوبیت خدا  1        
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 ـ جحــود بــر معــــرفـــت 2        

 ـ كفران نعمت 3        

 ـ كفــر تــرك دستــورات الهــى 4        

 ـ كفــر برائت 5        

 كفـار صــدر اســالم    

 خــدا در بــرابــر كفار قــریــشرســول    

 وضــع روحــى و عنـاد كفــار قــریــش    

 قـــریــش در خـــانــه ابــوطــالـــــب    

 پیكــــار اســــالم بــا بـت پــرستــــى    

 روش تـوحیــــــدى    

 آله و كفاروعلیههللاحجــاب حایل بین رسول ّللاه صلى    

 مصایب موعود كفار مكه    

 عجــز قــریــش در مبــارزه بــا قــــرآن    

 دلیل هالك نكردن قریش    

 تاریخى اقوام كافر در برابر پیامبرانمقابله    

، دو مبارز علیه كفار      ابـراهیـم و رسول ّللاه

 ارثیــه یكتـاپرستـــى در نسـل ابـراهـیم    

 بر اشــراف قریـــشدلیـل عدم نزول قرآن     

 47     سلمــــانـــان اولیـــــــه فصــل چهارم: م
 دوران شكنجــــه، مبــارزه و مهاجــــرت    

 آغــاز دعـــوت علنــــى اســــالم    

 شكنجــــه مسلمـانــــان اولیــــه    

 ماجراى شكنجه و قتل سمیه و یاسر    

 ــانشكنجـــه بـــه خـاطـــر ایمــ    

 فشـار مشركین براى برگشت مسلمانان بـه كفر    

 كننـدگان قرآن در صـدر اسالمپـاره    

 لـهـببــریــده بــاد دو دسـت ابـى    

 مرا با آن كس كه خلقش كردم واگذار!    

 ناپذیردستـور اغمـاض نسبت به كفـار اصـالح    

 آله از مكهوعلیههللاصلىّللاه توطئه اخراج رسول    

 مهـــاجـرت مـسلـمـانـان بـه حـبشــــه    

 ماجراى شب هجرت    

 مقـدمات هجـرت، و پیمان با اوس و خزرج    

 دوازده نقیــــــــب اوس و خــــــــزرج    

 توطئه در دارالندوه    

 شبى كه علـى در بستـر پیـامبـر خـوابید!    

 آله تـا غـار ثــوروعلیههللاـحـمـد صلىدر تـعـقـیـب م    

 مـهـاجـرات یـثـرب    

 سـرایـد!علـى بـه یـاد آن شـب شعـر مـى    
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 68    آله وعلیههللاصلىفصــل پنجم: هجرت رسول ّللاه 
 آغــاز هجرت به ســوى مدینـــه    

 آله وعلیههللاّللاه صلىجزئیاتى از هجرت رسول    

 خــروج از محاصــره قـــریـــش    

 همراهــى ابوبكــر    

 تـعقیــــب تا غـار    

 اقـامت در غـار تا حـركت به مدینه    

 السالم آله بـه على علیهوعلیههللاپیام رسول ّللاه صلى    

 حـــوادث بیـــــن راه مـدیـنــــه    

 آله وعلیههللااستقبال مدینه از رسـول ّللاه صلى    
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

فته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و در نظر گر    

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد جیبی است 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد! اسالم در
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول
 

 

 بستر ظهور اسالم
 
 

 جاهلیت عرب ( ه) دور

      

                            

 هاى آندوره جاهلیت عرب و مشخصه

قرآن مجید، روزگارى از جمعیت عرب را كه به طور اتصال قبل از اسالم واقع  

نام داده است. این از آن جهت است كه در آن روزگار به جاى  «جاهلیت»شده بود، دوره 

 كرده است.علم، جهــل و به جاى حــق، یك سلسله آراء سفیهانـه و باطل بر آنان حكومت مى

 كند:قرآن شریف خصوصیـات آن را چنین بیان مى 

ِ َظنَ »ـ  ِ َغْیَراْلَحقه  اْلجاِهِلیَِّة ،یَُظنُّوَن بِاّلله

« برند!ناحق كه از سنخ افكار دوره جاهلیت بود، مى گماندرباره خدا  -

 عمران(آل/154)

 اَفَُحْكَم اْلجاِهِلیَِّة یَْبغُـوَن؟»ـ 

 مائده(/5« )خواهید؟ـ آیا حكم زمان جاهلیت را مى 

 « آن دم كه كفــار تعصبى همانند تعصبات دوره جاهلیت به قلب خود راه دادند...!» ـ 

 فتح(/26)

 (1)/ احــــزاب(  33« )ا ماننــد دوره جــاهلیــت اولــى نیــاراییـــد!خــود ر»ـ 

 

 جامعه عرب جاهلى، و نفوذ رسوم همسایگان

جامعه عرب در آن روزگار از طرف جنوب همجوار حبشه بود و مردم حبشه  

مسیحى بودند، و از طرف مغرب به امپراطورى روم، كه آنان نیز مسیحى بودند، منتهى 

در نواحى دیگر،  شد.و از طرف شمال به ایران، كه دین مجوس داشتند، محدود مىشد. مى

ها نیز طوایفى از یهود زندگى پرست بودند. در میان خود عربهند و مصر، كه بت

اى سر پرستى بودند، و اغلب با زندگى قبیلهها داراى آیین بتكردند. خود عربمى

 كردند.مى

اساس، مخلوطى از آداب و نان یك جامعه بدوى و بىاین اوضاع و شرایط، براى آ
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رسوم یهود ونصارى و مجوس، به وجود آورده بود. مردم نیز در مستى و نادانى و 

 بردنــد. خبــرى كاملــى به ســر مىبى

 خداوند متعال در قرآن شریف از آنان چنین یاد كرده است:

 آنان جز از گمان پیروى نكنند،»... ـ 

 / یونس( 36« )اى ندارند!ه باطل سرمایهو جز اندیش

این قبایل بیابان گرد زندگى پستى داشتند و پیوسته گرفتار جنگ و غارت و چپاول 

دارى و یا صلح و صفایى گونه امنیت و امانتاموال و تجاوز به ناموس یكدیگر بودند. هیچ

... ریاست از آن كسـى بود افتادنددر بین آنان نبود... آنان كه چنگالى تیزتر داشتند پیش مى

 اى را تـسخیر كـند!توانست با زور نـاحیهكه مـى

 

 زندگى خانوادگى در ایام جاهلیت

فضیلت این بود كه بهتر خونریزى كنند، و تعصب جاهلى داشته « مردان»در بین 

باشند و متكبر و مغرور باشند؛ از ستمكاران پیروى نموده و حقوق ستمدیدگان را پایمال 

سازند؛ ظلم و تجاوز كنند و قماربازى و شرابخوارى و زنا بكنند، مردار و خـون و هستـه 

 خرما بخورند...!

از مزایاى انسانى محروم بودند، و به هیچ وجه مالك اراده و اعمال خود « زنان»

ها طور كه یهودىگرفتند؛ و همانحساب زن مىرسید. مردها بىها نمىنبودند. میراث به آن

ها عادت داشتند خود را آرایش كنند و ها عادت داشتند، در عین حال زنپرستبعضى بتو 

 هر كه را دوست دارند، به خود بخوانند.

هاى شوهردار هم آلوده بودند، و ناموسى در بین آنان رایج بود، و حتى زنزنا و بى

 كردند.بسا كه در مراسم حج هم با بدن برهنه شركت مى

شدند، ولى هنگام كودكى از ارث محروم بـودنـد، و ب به پدران مىمنتس« فرزندان»

 كـردنـد.تنهـا فـرزنـدان كـبیر میـراث را تصـاحب مـى

 بردند زن شخص متوفى بود.از جمله چیزهایى كه به ارث مى

به طور كلى دختران چه صغیر و چه كبیر، مانند پسران صغیر از ارث حقى نداشتند، 

گذاشت، اشخاص مرد و فرزندان صغیرى از خود باقى مىى مىاال این كه اگر كس

خوردند، و اگر این گرفتند و اموال وى را مىزورمندى سرپرستى اموال یتیم را به عهده مى

كردند، و سپس او را بود، با او ازدواج كرده و اموالش را تصاحب مىفرزند یتیم دختر مى

آن دختر نه ثروتى داشت كه سد جوع كند و نه  كردند. در این وضعطالق گفته و رهایش مى

 كرد تا او را گرفته و خرجش را هم متحمل شود. كسى رغبت به ازدواج با او مى

كه دائما ترین حوادث شایع بین آنان بود، چه آنمسئله غصب حقوق ایتام از بزرگ

د و ماجراى ها و چپاول بودند، و طبعا قتل و كشتار زیاها و غارتدست به گریبان جنگ

 شده است.سرپرست تكرار مىیتیمان بى

آب و خراب و اراضى بىهاىبودكه سرزمینبزرگ فرزندان یكى هم اینهاىازبدبختى
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رسید كه مردم از ترس فقر و شد و كار به جایى مىعلف به سرعت گرفتار قحطى مى

 كشتند.تنگدستــى فرزندان خود را مى

سوره تكویر  8سوره انعام رفته، و در آیه  151ر آیه در قرآن مجید ذكر این مورد د

فرماید سوره زخرف مى 17كردند، و در آیه ها دختران را زنده به گور مىخبر داده كه آن

ترین خبر ناگوار براى عرب جاهلى این بود كه به او خـبـر دهـند زنـش دختـر كه بزرگ

 زائیـده است! 

 

 حكومت در جاهلیت

در اطراف شبیه جزیره عربستان، گرچه شاهانى حكومت « حكومت»از نظر 

الحمایه همسایگان زورمند و نزدیك خود بودند، مثل ایران براى نواحى كردند كه تحتمى

هاى كه قسمتشمال، و روم براى نواحى مغرب، و حبشه براى نواحى مشرق، اال این

بردند كه شبیه جمهورى مركزى مانند مكه و یثرب و طائف و غیره در وضعیتى به سر مى

ها و حتى گاهى هم در شهرها توسط بوده ولى جمهورى هم نبوده است، و قبایل در بیابان

شده شدند، و گاهى هم این وضع تبدیل بـه حكـومت پـادشاهـى مـىرؤساى قبیله اداره مى

 است. 

این هرج و مرج عجیبى بوده است كه در بین هر جمعى از آنان به صورتى جلوه 

اى از سرزمین شبه جزیره عربستان یا آداب و رسوم عجیب و كرده، و در هر ناحیهىم

 آمد.عقاید خرافى آنان به وضعى در مى

سوادى بودند. تعلیم و تعلم حتى در ها گرفتار بالى بزرگ بىگذشته از این، همه آن

ن احوال و اعمال تمام ای    شهرهاى آنان وجود نداشته است، تا چه رسد به عشایر و قبایل! 

هایى و عادات و رسوم كه براى آنان ذكر كردیم از امورى هستند كه از آیات قرآن و خطاب

رساند، همان شود. عبارتى كه همه این امور را مىها شده، به خوبى استفاده مىكه متوجه آن

 (1)گذارى كرده است.است كه قرآن مجید این دوره را بدان نام« جاهلیت»عبارت 

 . 253، ص: 7المیــــزان ج:  -1

 

 اوضاع اجتماعى و عقیدتى عرب قبل از اسالم
 

كرد، سرزمینى بى آب و االیام در شبه جزیره عربستان زندگى مىعرب از همان قدیم

علف و خشك و سوزان، و بیشتر سكنه این سرزمین قبایل صحرانشین و دور از تمدن 

 شد.اداره مىشان با غارت و شبیخون بودند، و زندگى

عرب از یك سو، یعنى از طرف شمال شرقى به ایران، و از طرف شمال به روم، و 

از ناحیه جنوب به بالد حبشه، و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بود؛ و به همین 

جهت عمده رسومش رسوم توحش بود. در بین آن رسوم بعضا اثرى از آداب روم و ایـران 

 شد. یـز دیده مىو هنـد و مـصر قـدیم ن
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مسئله پرستش در عرب این چنین بود كه همه اقوام عرب، چه مردشان و چه زنشان، 

درباره « صابئین»پرستیدند، و عقایدى كه درباره بت داشتند شبیه عقایدى بود كه بت مى

ستاره و ارباب انواع داشتند. چیزى كه هست، اصنام عرب بر حسب اختالفى كه قبایل در 

 شد.ها داشتند، مختلف مىواستههواها و خ

پرستیدند. از مالئكه و ستاره، كه دختران خدایند، مىستارگان و مالئكه را به خیال این

ساختنـد كه از هایى مـىها، مجسـمههایى در ذهن ترسیم كرده و بر طبق آن صورتصورت

 سنگ یا چوب بود.

به طورى كه از ایشان نقل « بنى حنیفه»جا رسید كه هواها و افكار مختلفشان بدان

گاه كه ها آن را پرستیدند، و آنشده، بتى از خرما و كشك و روغن و آرد درست كرده و سال

قبیله بنى  -    باره چنین سروده: شدند خدایشان را خوردند. شاعرى در ایندچار قحطسالى

از گرسنگى پروردگار خود را خوردند، و نه از پروردگار خود حذر حنیفه در قحطى، 

شد كه مدتى سنگى را بسا مى    كردند، و نه از سوء عاقبت این كار پروا نمودند! 

رسیدند سنگ اول را دور انداخته و سنگ پرستیدند، ولى همین كه به سنگى زیباتر مىمى

كردند براى پرستش مقدارى خاك ا نمىساختند. و اگر چیزى پیددومى را خداى خود مى

دوشیدند، و از آن گل آوردند و شیرش را روى خاك مىجمع كرده و گوسفند شیردهى را مى

  (1)كردند! ساختند و بالفاصله اطراف همان بت طواف مىبتى مى

 . بحث تاریخى94، ص: 4المیـــزان ج:  -1

 

 اختالفات طبقاتى قبل از ظهور اسالم
 

اور عرب جاهلى را روم و ایران و حبشه و هند و دیگران تشكیل كشورهاى مج

دادند، كه قرآن به طور اختصار درباره آنان صحبت كرده است. از بین آنان كسانى كه مى

ها كه در حكم اهل كتاب بودند، اجتماعشان در اهل كتاب بودند، یعنى یهود و نصارى، و آن

ها، اداره هان و رؤسا و امرا و كارگزاران آنهاى فردى پادشاسایه دیكتاتورى و قلدرى

گردید: یك طبقه فرمانرواى خودمختار كه با شد، و طبعا جامعه آنان به دو طبقه تقسیم مىمى

كردند، و یك طبقه دیگر محكوم و برده و ذلیل بودند، و جان و مال و عرض مردم بازى مى

كه اراده آزادى اراده نداشتنــد، مگر آنها از خود جان و مال و آبرویشان در امان نبود. آن

 گشت. هــا با اراده فرمانروایشـان منطبق مىآن

احیانا نیز جلب نظر علماى دین و كارگزاران شریعت را هم كرده و با « طبقه حاكم»

كردند، و بدین ترتیب در حقیقت ساختند، و پایگاه دل و فكر مردم را هم تصرف مىآنان مى

خواستند در امر دین توسط زبان كردند، و هر طور كه مىمردم حكومت مى بر دین و دنیاى

 كردند.و قلــم دانشمندان، و در امر دنیــا با شمشیر و تازیانه حكمرانى مى

شدند ـ در هم بین خود از نظر قدرت و ثروت بر دو دسته تقسیم مى« طبقه محكوم»

هاى یك ملت اصوالً روش« یَن ُملُوُكُهْم،النهاِس َعلى دِ »عین حالى كه بر طبق مثل معروف 
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یك دسته  -دانند كنند، و آیین خود مىهایى است كه پادشاهان اجرا مىها و سنتهمان روش

ثروتمندان عیاش، و دسته دیگر ناتوان و بردگان، و همین طور یك دسته خداى منزل و 

در تمام شئون زندگى آزادى دسته دیگر یعنى زن و فرزند بندگان آنان؛ یك دسته مردان، كه 

عمل و اراده داشتند، و دسته دیگر بانوان، كه از همه چیز محـروم و پیـرو حرف مردان و 

 اراده آنان بودند. خدمتگزاران بى

 شود:هاى تاریخى از آیات قرآنى زیر استفاده مىاین واقعیت

 باشد، اى كه بین ما و شما یكساناى اهل كتاب! رو آورید به سوى كلمه» -

 و آن این است كه جز خدا را عبادت نكنیم،

 و چیزى را شریك وى قرار ندهیم،

 عمران(/ آل 64« )و بعضى از ما دیگــرى را به جاى خدا به ربـوبیت نگیریـد...!

 

اى كه به هرقل امپراطور روم آله در نامهوعلیههللا)همین آیه را پیغمبر اكرم صلى

به پادشاهان مصر و حبشه و ایران و نجران هم آن را نوشته فرستاد، ذكر كرد، و گویا 

 است.(

 اى مردم، شما را از زن و مردى آفریدیم،» -

 دسته دسته و قبیله قبیله قرارتان دادیم،

 تا یكدیگر را بشناسید، 

 / حجرات(  13« )ترین شما نزد خدا پرهیزكارترین شماست.گرامى
 

 فرمایـد:دوشیزگــان و كنیـزان چنین مىآیه زیر در سفــارش به ازدواج با 

بعضـى از شما از بعضــى دیگر هستید )یعنــى همه از یك جنــس هستید،( پس »ـ 

 / نساء( 25« )آنـان را با اذن اهلشــان به نكــاح خــود در آورید!

 اى از شما را،كنندهمن عمل هیچ عمل» -

 زن یا مرد، 

 گذارم،ضایع نمى

 عمران(/ آل 195« )یگر )و از یك جنسید!(بعض شما از بعض د
 

شده را هــاى تــاریخــى گفتــههــا و سایــر آیاتــى در قــرآن هســت كــه واقعیــتایــن

 دهند.به طوركلى نشان مى

پرستان و كسانى كه در حكم آنان بودند، وضعیتى بدتر یعنى بت« غیر اهل كتاب»اما 

باشد، از هرزگى و كه مشتمل استدالالتى علیه آنان مى از اهل كتاب داشتند، و آیاتى

 بردارى نموده است.كارى آنان در تمام شئون زندگى پردهزیان
 

 فرماید: سوره انبیاء مى 109در آیـه 
 

 در زبور بعداز ذكر نوشتیم:»  -

 بندگان صالح من خواهند بود!وارث زمین 
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 ن هست!كنندگاهمانا در این قرآن تبلیغى براى عبادت

 عالم رحـمت بـاشى!كه براى اهلنفرستادیم تو را مگر آن

 بـگو:

 به من وحى شــده كه خداى شما خداى یگانه است! -

 آیا تسلیم او خواهید شد؟

 «اگر روى گـــردانیـدنـد، بگــو كـه مـن شمـا را بــه راه راســت آگـــاه كــــردم!
 

 فرماید:سوره انعام مى 19و در آیه 

 یــن قــرآن به مــن وحــى شــد،ا» -

  (1)« تا شمــا و هــر كــه را كه این قــرآن بــه او برســد، انــذار كنــم!

 . 257، ص: 7الـمیــزان ج:  -1

 

 آداب و احكام و معتقدات جاهلى
 

ُ ِمـْن بَحیـَرةٍ َو ال سائِبٍَة َو ال َوصیلٍَة َو ال حاٍم... »  مائده(/  103!« )ما َجعََل ّللاه

كند كه برخى هایى نقل مىقرآن شریف از آداب و احكام زمان جاهلیت اعراب نمونه

 ها از طـرف خـود جعل كـرده و آن را به ادیان الهى نسبت داده بودند.از سـردمداران آن

كردند، یكى از این رسوم كه در جامعه آن روز متداول بود و مردم آن را رعایت مى

 بردند:مورد چارپایان به كار مى مورد زیر است كه در

 فرماید:آیه شریفه مى

خداوند درباره بَحیره و سائِبَه و َوصیلَه و حامى احكامى مقرر نكرده است، لكن » -

 «یابند!ها درنمىبندند، و بیشتر آنهایى كه كافر شدند بر خدا به افتراء دروغ مىآن 

 / مائده(  103) 

ها احتراماتــى تند كه مردمان عصر جاهلیت براى آناصناف چهارگانه چارپایانى هس

ها جعل كــرده بودند. در ایــن آیــه انــد، و به همین منظور احكامى براى آنقائل بوده

 «ایـن احكــام از ناحیــه من نیست!» فـرمایــد: تعـالــى مىشـریفـه، خـداى

نفى احكام و مشروعیت آن این نفى، در حقیقت، نفى خود آن چارپایان نیست، بلكه 

 احكـام است كـه در جـاهلیت تشریـع كـرده بودند. 

هــا قائــل این احكــام به خاطــر این جعــل شــده بود كه یك نحــوه احتــرام براى آن

 هــا بــدهنــد.هـا را بكننــد و نــوعــى آزادى بــه آنشونــد و رعایـت حـال آن

ى آن از جنس شتر )بحیره و سائبه و حامى( و یكى گوسفند از این چهار صنف، سه تا

 باشد.)وصیله( مى

بَحیره: ماده شترى بود كه پنج شكم زائیده و شكم پنجم آن نر بود. رسم این بود كه 

دادند. رسمشان این بود كه هاى این بچه شتر پنجمى را پاره كرده و شكاف فراخى مىگوش

كشتند، و از باب احترام از هیچ آب و علفــى منع ا نمىشدند و آن ربر پشت آن سوار نمى
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 شدند.شدند، بر پشت آن سوار نمىكردند. پیادگان هر چه هم خسته مىنمى

كردند، سائبه كردند و از خدمت معاف مىسائِبَه: شترى بود كه به دست خود نذر مى

كردند بت نذر مى كردند، و هر چیزى كه براىها آزاد مىرا اغلب براى جلب رضایت بت

مصرف ابن ها نیز شتران و سایر منافع و نذورات را بهدادند و آنآن را به خدام بتكده مى

 رساندند. ها )مسافران درمانده( و سایر فقرا مىسبیل

َوصیلَه: وصیله از جنس گوسفند است. رسم مردم جاهلیت چنان بود كه هرگاه 

هاى زائید آن را وقف براى بتداشتند و اگر نر مىمىزائید آن را نگه گوسفندى بره ماده مى

كردند، زائید و یكى نر و دیگرى ماده بود هر دو را وقف مىكردند. هرگاه دوقلو مىخود مى

نامیدند و مى« َوصـیلَه»و بره نر را به این اعتبار كه در احترام با توأم خود وصل شده 

 كردند.ذبحش نمى

د، و عرب را رسم چنین بوده كه اگر ماده شترى از صلب و گفتنحامى: شتر نر را مى

شدند، از شمردند، بر آن سوار نمىآورد آن شتر را مبارك مىنطفه شتر نرى ده شكم بچه مى

 كردند. هیچ آب و علفى منعش نمى

هاى اقوام و قبایل مختلف وجود داشت، اختالفى در این آداب و رسوم به نسبت سلیقه

ر آیه شریفه در این مقام است كه خداى تعالى را منزه از جعـل چنیـن احكامى ولى به هر تقدی

گـونه احـكام را كـه مردم خرافـى از پیش خود براى این چهار صنف از كـرده باشد، و این

 (1)دادند، از خداى سبحان سلب نماید! چارپایان تراشیده و به خدا نسبت مى

 . 265، ص: 11المیــزان ج:  -1

 

 زنده به گور كردن دختران در ایام جاهلیت
 

ــَر اََحـدُُهـْم ِبـاالُْنثـى َظـلَّ َوْجـُهــهُ ُمْسـَودها... »   / نحل( 59و  58!« )َو اِذا بُشهِ

آوردند كـه كند كه در عصر جاهلیت وقتى به مرد خانه مژده مىقرآن كریم نقل مى

 برد.د، و خشم خود را فرو مىشـهمسرت دختـر آورده، رویـش از خشـم سیـاه مى

اى كه آورده شده، و از فشار افكار عمومى كه آن را بد یعنى از بدى مژده

رفتند، كه آیا نگهش دارند و ذلت و خوارى پنداشتند، پنهان گشته و به فكر فرو مىمى

 شانكه عادت همهچناندختردارى را تحمل كنند و یا زنده زنده در خاك پنهانش سازند، هم

 درباره دختران متولد شده این بود!

كندند و آماده اى مىكه همسرشان بزاید، چالهاند: قبل از اینبه طورى كه گفته

فهمیدند فرزندشان دختر است، در آن چاله انداخته و رویش را ساختند، و همین كه مىمى

شدند ریختند، تا زیر خاك جان بدهد. این عمل را از ترس فقر دختران مرتكب مىخاك مى

 شأن آنـان نیست، شـوهر كند. مجبور شوند به كسـى كه هـمكه مبادا در اثر ندارى 

اولین بارى كه این رسم غلط عملى شد، در واقعه جنگ بنى تمیم با كسراى ایران 

اى از زنان قبیله اسیر لشكر كسرى شدند، و به اسیرى به دربار بود، كه در آن جنگ عده
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داشتند و پس از مدتى كه میان دو  جا دختران را به عنوان كنیز نگهكسرى بردند، و در آن

طرف صلح برقرار شد، بنى تمیم اسیران خود را مطالبه كردند، و دربار كسرى آنان را 

اى از دختران از خواهند به قبیله خود بروند و یا در دربار بمانند. عدهمخیر كرد كه مى

گرفتند از این پس  برگشتن به قبیله خوددارى نمودند و مردان قبیله غضبناك شدند و تصمیم

ها اگر دختردار شدند زنده زنده دفنشان كنند، و همین كار را كردند، و قبایل دیگر نیز از آن

  (1)جا منتشر شد و دختركشى باب گردید! كم جریان در همهیادگرفتند، و كم

 . 153، ص: 24المیزان ج:  -1

 

 زن در عقایـد جاهلیت
 

ِ اْلبَناتِ »   / نحل(  60تا  57« ) ُسْبحانَهُ...!َو یَْجعَلُوَن ّلِله

ها دختران خدایند، گفتند: اینپنداشتند، و مىاى از آلهه خود را زن مىمشركین پاره

 كه گفته شده قبیله خزاعه و كنانه عقیده داشتند كه مالئكه دختران خدایند. چنانهم

پرستیدند كه ا مىهاى برهمنى و بودائى و صابئى الهه بسیارى از مالئكه و جن روثنى

به اعتقاد آنان همه ماده بودند، و معتقد بودند كه دختران خدایند. خداى سبحان هم در قرآن 

 كریم فرموده: 

 «پنــداشتنــد!؟مــالئكـه را كـه بندگــان خداى رحمان بودنــد، زن مــى»

 / زخرف( 19) 

 یشاوندى قرار دادنـد!؟ ها خوها میان خدا و جنهمچنین قرآن شریف نقل فرموده كه آن

 / صافـات( 158)

اصل این اعتقاد قدیمى است كه در آراء قدماى وثنیت هند و مصر و بابل و روم 

 وجـود داشتـه است.

پرستان دقت كنیم خواهیم دید كه این فرقه مالئكه را كه به زعم اگر در اصول آراء بت

ها مرجع شرور عالمند، الهه خود آنان منشأ وجوه خیر عالمند، و اجنه را كه باز به زعم آن

 پرستیدند، مالئكه را به امید خیرشان و اجنه را از ترس شرشان! پنداشتند و مىمى

اند: انــد به زعم مشركیــن دو قسم بودهلى كه به ظاهــر قــواى كلىایــن مبــادى عا

 یكى فاعـل و دیگرى منفعـل.

نامیدند. قسم فاعل را پـدر، گاه مشركین اجتماع این دو فریق را نكاح و ازدواج مىآن

 خواندند.و قســم منفعــل را مـادر، و حاصــل اجتمــاع آن دو را فرزند مى

 اى دیگر دختر.دانستند: یك دسته پسر، و دستهو قسم مىفرزند را هم د

 نهادند.بعضــى از الهــه خود را مــادران و دختــران، و یا پـدران و پسـران نام مى

شان دختران خدایند، در این گفتند: مالئكه همههاى عرب مىپس اگر بعضى از وثنى

ى جاهالنه كه به آراء آنان آشنایى كردند، و آن هم تقلیدحرف از قدماى وثنیت تقلید مى

 تعالى فرمود:كه خداىنداشتند. و این
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 / نحـل( 57« )دهنـد!بــراى خودشــان هر چه هــوس دارند، قــرار مى»  -

دادند و براى خودشان هرچه منظور این است كه دختران را براى خدا قرار مى

دادند و به همین جهت قرار مى دادند، یعنى پسران را براى خودخواستند، قرار مىمى

پسندیدند براى خــدا كه هر چه براى خود نمىكردند. حاصل آندختران را زنده به گور مى

 (1)پسندیــدنـــد. مى

 . 150، ص: 24المیزان ج:  -1

 

 علم در جاهلیت

 مؤمن(/83!« )اْلِعْلِم... فَِرُحوا بِما ِعْندَُهْم ِمنَ »... 

آوردند، ها نیز هر وقت رسوالنشان معجزات روشن مىآن»: فرمایدخداى تعالى مى

 «گـوششـان بـدهـكـار نبود، و سـرگـرم دانـش خـود بـودنـد!

هاى پیشین، اطالعاتى است مراد از دانش جاهلیت و كفار قبل از اسالم و كفار امت

 آن داشتند.كه از زینت زندگــى دنیا، و فنون و دوز و كلكــى است كه براى به دست آوردن 

 فـرمایـد:در جـاى دیگـر مى

 داننــد،تنها ظاهــرى از زندگــى دنیا مى»ـ 

 / روم( 7« )و اما از آخــرت غافلنـد!

 اند،پس، دیگر به اینان مپرداز، كه از ذكر ما روى گردانده»ـ 

 خواهند، نمى و به جز زندگى دنیا  

 نجم(/  30و  29« )شان هـمین مـقـدار اسـت!چون علـم
 

مراد به فــرح و خوشحالــى آنان از علمــى كه دارند، غــرور و خودپسنـدى ناشى از 

زرنگى و علم ظاهرى است، كه در اداره زندگــى خود دارنــد، و خودباختگى در مقابل این 

ها باعــث شد كه از معــارف حقیقى كه به وسیلــه رسوالن خــدا اطالعــات و زرنگى

 (1)اعراض كننـد و آن را چیزى نشمارند و مسخره كنند.شود، عرضه مى

 . 249، ص: 34الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 هاى حرام در جاهلیتماه
 

«!...ِ ِ اثْنا َعَشَر َشْهرا فى ِكتِب ّللاه  / توبه( 37و  36« )اِنَّ ِعـدَّةَ الشُُّهـوِر ِعْنـدَ ّللاه

محرم و رجب داراى حرمت بودند  الحجه والقعده و ذىهاى ذىدر زمان جاهلیت ماه

آمد حرمت یك اى خاص پیش مىنامیدند، ولى هر موقع كه مسئلههاى حرام مىها را ماهو آن

كردند، و كارهایى كه در آن ماه بخصوص حــرام بـود، ها را به ماه بعد منتقل مىاز آن

 دادنــد.انجــام مى

الذكر را تثبیت فرمود و گانه فوقهاى حرام چهارقرآن مجید در آیه فوق حرمت ماه
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 هــا كه از قوانیـن دوره جاهلیت بود، لغو اعالم كرد.قانــون تأخیر حرمت یكى از این ماه

 فرمایـد:خــداى تعالــى مى

 ها نزد خدا دوازده ماه است،كه عدد ماهدرستىبه»  -

 است،او چنین بودهرا آفرید در كتابها و زمیندر همان روزى كه آسمان

 ماه، چهار ماه حرام است،دوازده از این 

 «و این است دین قویم! 
 

 پس در آن چهــار ماه به یكدیگر ظلــم نكنید! » -

 شان كارزار كنیــد،و با مشركیـن همگى

 طــور كه ایشان با همه شمــا سر جنگ دارنــد! همان

 و بدانید كه خــدا با پرهیزكـاران است! 

 است، عالوه بر كفر،ء گناهىنسىساختگى قانون

 شوند،مى وسیله آن گمراهكه كافر شدند به و كسانى

 حالل،سالكنند، و یكمى ها را حرامسال آن ماهیك

 خدا حرام كرده مطابق شود!  هایى كهتا با عده ماه

 شود كه حالل كنند چیزى را كه خدا حرام كرده است،پس این عمل باعث مى

 بدشان در نظرشان جلوه كرده، آرى! اعمال

 «كند!و خداوند قوم كافران را هدایت نمى 

 

 

 تقویم دوره جاهلیت

ها ترین اعصار آناز لغاتى است كه عموم مردم از قدیمى« ماه و سال و هفته»كلمه 

رسد كه بعضى از این اسامى باعث پیدایش بعض دیگر شناختند. و چنین به نظر مىرا مى

كرده، و سپس به تقسیمـات فصول چهارگانه سال توجهبهانسانطورمسلم، اولبهاست. شده

 این فصــول پى بــرده است.

چهار فصلى كه محسوس انسان است، همان سال شمسى است، ولى مردم سال قمرى 

تواند با نگاه به ماه زمان را تعیین كند، بهتر تر است و عالم و جاهل مىرا كه محسوس

 شناسند.مى

 كه فرمود:این

 «هـا نـزد خـدا دوازده اسـت!عـدد مـاه» -

هاى قمرى كه داراى منشأ حسى است، و اسالم چهار ماه از ناظر است به ماه

 هـاى قمـرى را حـرام دانستـه اسـت.مـاه

ِ!» منظور از این كه فرمود:   «فى ِكتاِب ّللاه

اى اســت كه هیــچ تغییــر و عــده كــه عــده نامبــرده در آیــهدلیــل اســت بر این

 اختــالفــى در آن راه نــــدارد، چـــون نـــزد خــدا و در كتـاب خــدا دوازده اســت.
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 دوازده گانه بودن ماه حكمى است نوشته شده در كتاب تكوین!

هاى شمسى از قراردادهاى بشرى است، گو این كه فصول واضح است كه ماه

هاى آن صرف اصطالح است، به ى خود تكوینى است، ولى ماهچهارگانه و سال شمس

هاى قمرى كه یك واقعیت تكوینى است، و به همین جهت آن دوازده ماهى كه خالف ماه

 داراى اصــل ثابت اســت، همان دوازده ماه قمرى است نه شمسى.

 توان چنین معناكردكه:را مىبنابراین، آیه

یابد، و این ماه است، كه سال از آن تركیب مى هاى سال دوازدهشماره ماه -    

اى است كه كتاب تكوین و نظام آفرینش از آن اى است در علم خداى سبحان، و شمارهشماره

ها به اى از آنها و زمین خلق شده، و اجرام فلكى به راه افتاده، و پارهروزى كه آسمان

 است. اند، آن را تثبیت كردهگردش درآمدهدوركره زمین به

 تـــوان گفــــت:بــه همیــن جهـــت مـى

 هـاى قـمـرى و دوازده گــانـه بـودن آن اصـل ثـابتـى از عـالم خـلـقـت دارد!مـاه -

 

 چهار ماه حرام

به معناى هر چیز ممنوع است. مقصود از آن چهار ماهى كه حرام « حرام»كلمه 

ها ، محرم و رجب است )كه جنگ در آنالحجهالقعده، ذىاست به دلیل نقلى قطعى ماه ذى

 مـمنـوع شـده اسـت.(

این تحریم، تحریم تشریعى است، و منظور از این تحریم این است كه مردم در این 

ها از جنگیدن با یكدیگر دست بكشند، و امنیت عمومى همه جا حكمفرما شود، تا به ماه

برسند و به عبادت و طاعات زندگى خود و فراهم آوردن وسایل آسایش و سعادت خویش 

 خود بپردازند.

السالم تشریع فرموده بود، و عرب آن را این حرمت از شرایعى است كه ابراهیم علیه

 داشتند.پرستیدند، محترم مىحتى در دوران جاهلیـت كه از دین توحید بیرون بوده، و بت مى

 

 هاى حرام در جاهلیت جابجائى ماه

خواستند این ، و آن این بود كه هر وقت مى«ءنَسى»به نام در جاهلیت قانونى داشتند 

كردند، مثالً به جاى محرم، صفر را ها را با ماه دیگرى تعویض مىچهار ماه و یا یكى از آن

پرداختند، و این كردند، و در محرم كه ماه حرام بود به جنگ و خونریزى مىحرام مى

 ند.كالذكر بیان مىقـانون را آیـه دوم فـوق

هاى قمرى، خود دین و قانونى است كه مصالح بندگان را تحریم چهار ماه از ماه

 كند و خداوند فرموده:تأمین و تضمین مى

 / توبــه( 36« )ذِلــَك دیــُن اْلقَیهِـــَم!»ـ 

مفهوم آیه این است كه به خاطر حرام شدن این چهار ماه از طرف خدا، حرمتش را 

به خود ستم نكنید! پس نهى از ظلم كردن در این چند ماه دلیل بر ها نگه دارید، و در آن

 هاست. عظمت و مؤكد بـودن احترام آن



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وسوم: تاریخ صدر اسالم- از جاهلیت تا مدینه فاضله 19

هاست، ولى سیاق كه از نظر لفظى نهى از همه انواع ظلم و معصیتاین نهى با این

 نهـى از قتـال و جنگ در این چند ماه است! -كه مقصـود اهـم از آن آیه قـرینه اســت بـر این

ماه »و به خود « صفر اول»گفتند مى« ماه محرم»در زمان جاهلیت، نزد عرب به 

هر گاه     دانستند. و جنگ را در ماه صفر اول حرام مى« صفر ثانى»گفتند: مى« صفر

به « صفر ثانى»خواستند در آن ماه جنگ كنند. حرمت آن را به كرد و مىپیش آمدى مى

« ءنَسى»دادند، و به این عمـل جنگ را انجام مى« اولصفر »انداختند، و در تأخیر مى

 گفتند.مى

« صفر اول»جلوگیـرى فرمود، « ءنَسى»وقتى اسالم آن عمل را حرام كرد و از 

 (1)مشهور گشت. « محرم»شـد كه بعدهــا فقط به نام « شهرّللاه الحــرام»معــروف بـه 

 . 73، ص: 6المیـــزان ج:  -1

 

 هاى حرام در جاهلیتماهمنشأ تغییر 

هاى حرام یعنى رجب و آید كه عرب نسبت به حرمت ماهاز روایات اسالمى بر مى

اى از اوقات از نجنگیدن چند ماه الحجه و محرم معتقد بودند، و چون پارهالقعده و ذىذى

او  مراجعه كردند تا« كنانه»افتادند، لذا به بعضى از بزرگان قوم پشت سر هم به زحمت مى

ایستاد ماه سوم را برایشان حالل كند، او در یكى از ایام حج در منا در میان ایشان خطبه مى

كرد كه من ماه محرم را براى شما حالل نموده و حرمتش را تا رسیدن صفر و اعالم مى

پرداختند، و رفتند و به كار قتال با دشمنان مىاندازم. مردم پس از این اعالم مىتأخیر مى

كشیدند، و این گرداندند و دست از جنگ مىگاه در سال دیگر باز حرمت محرم را بر مىآن

 نامیدند. مى« ءنَسى»عمل را 

نامیدند، و مى« صفر دوم»و صفر را « صفر اول»قبل از اسالم، عرب محرم را 

تند: گفها را مى، و جمادى«ربیعین»گفتند: كه به دو ربیع مىچنان، هم«صفرین»گفتند: مى

 گذشت.شد، و از صفر دوم نمىمى« صفر اول»تنها شامـل « ءنسـى»كلمـه «. جمـادین»

شهر »را امضاء نمود، از آن به بعد آن را « صفر اول»كه اسالم حرمت پس از آن

« محرم»نامیدند، چون استعمال این اسم زیاد بود لذا آن را تخفیف داده و گفتند: « ّللاه محرم

از « محرم»اسم صفــر مختص به صفر دوم گردیــد. پس در حقیقــت كلمه و از آن به بعد 

 هایــى است كه در اسالم پیــدا شده اســت. در روایــات اسالمــى آمـده اســت:اسم

كارش این « اَبى اَمامه»و به كنیه « ُجنادة بن ُعْوف»مردى از قبیله بنى كنانه به نام 

كرد، و چون بر عرب دشوار بود كه سه ماه پشت سر هم ها را حالل و حرام مىبود كه ماه

خواستند به قومى حمله برند دست از جنگ بكشند و به یكدیگر غارت نبرند، لذا هر وقت مى

گفت: من محرم را حالل و خاست و در همان جا مردم را مخاطب قرار داده و مىاو بر مى

پرداختند، و چون قتال و كارزار مىبه جاى آن صفر را حرام كردم! پس از این اعالم به 

كشیدند. ها را بر زمین گذاشته و دست از جنگ مىرسید، نیزهشد و صفر مىمحرم تمام مى

كرد كه من صفر را حالل و محرم را حرام خاست و اعالم مىسال دیگر باز جناده بر مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وسوم: تاریخ صدر اسالم- از جاهلیت تا مدینه فاضله 20

 كرد.هاى حرام را تكمیل مىكردم، و بدین وسیله عدد ماه

 ر منثور()نقـل از د 

 

 زیـادتى در كـفر

/ توبه( یعنى دیگــران ایشان را گمــراه  37« )یَُضلُّ بِِه الَّذیَن َكفَُروا...!» آیــه 

یك شخــص معین عرب جاهلیــت را  -نمودنــد، داللت و یا حداقــل اشعار دارد بر این كه 

است. كتــب تاریخ هم این گمراه نمــوده، و این رسم غلــط را در میان آنــان باب كـرده 

 ذكــر كرده كه متصــدى این امــر بـوده است.« كنانه»شخص را یك نفــر از قبیلــه 

جایى دهد، این عمل از آن/ توبه( نشان مى 37« )اِنََّما النَّسىُء ِزیادَةٌ فِى اْلُكْفِر...!»آیه 

ان جاهلیــت مشرك و به جایــى كه مردمكه یك نوع تصــرف در احكام الهى است، و از آن

هــا را زیادتى در كفر خاطــر پرستــش بــت، كافــر بودنــد، لذا خداى تعالــى این عمل آن

 نامیــده اسـت.

انداختند فقط هاى حرام را به تأخیر مىها اگر حرمت یكى از ماهضمنا عرب

كه حج و زیارت ه اینمنظورشــان این بوده كه دستشــان در قتال با یكدیگــر باز باشد، ن

 (1)هاست به ماه دیگرى بیندازند.خانـه خـدا را كه مخصوص به بعضى از آن ماه

 .119، ص:18المیزان ج: -1

 

 بنیانگذار رسوم جاهلى در مكه

روایات اسالمى فردى را كه در دین ابراهیم و اسماعیل انحراف ایجاد كرده و رسوم 

« عمروبن لحى»نب خــود تشریع و جعل نموده، پرستى را از جاو احكــام جاهلیت و بت

 مـعـرفى كــرده اسـت. 

آله روایت شده كه وعلیههللادر مجمع البیان از ابن عباس، از قول رسول ّللاه صلى

ها و اولین كسى كه بر مكه مسلط شد و در دین اسماعیل دست انداخت، و بت -    فرمود: 

بود. و این همان كسى است « بن قمعه بن خندفعمروبن لحى »ها نصب كرد، همانا صنم

را دایر كه شكافتن گوش بحیره و نذر كردن سائبه و وصل كردن وصیله و حمایت از حامى

 كرد... .

 در روایت دیگر است كه فرمود:

بوده است، و دایر كننده رسم « بنى كعب»این مرد )َعْمروبن لَحى( از طائفه  -

 بود.« جبَنى ُمدلَ »مردى از « بَحیَره»

 پرستى و رسوم جاهلى در آله درباره كیفر این بنیانگذار بتوعلیههللارسول ّللاه صلى

 مكـه فـرموده است: 

ام، و دیدم كه قَْصب )حلقوم( او را در آتش ... من او را در آتش دوزخ دیده -

 (1)كــرد!خواسـت كه اهــل دوزخ را اذیــت مىكشیدنــد و بویــى از حلقـوم او برمىمى

 سـوره مائده  103مستنــد: روایـات اسالمــى تحت آیــه 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وسوم: تاریخ صدر اسالم- از جاهلیت تا مدینه فاضله 21

 .272، ص: 11المیـزان ج:  -1

 
 

 هـاى دوره جـاهـلیتقـربانى
 

 / انعام( 145تا  136« )َو َكذِلَك َزیََّن ِلَكثیٍر ِمَن اْلُمْشِركیَن قَتَْل أَْوالِدِهْم ُشَركآُؤُهْم!»

پرستان، پرده از تاریخ عصر اعتقادات مشركین و بتآیات قرآن مجید در حكایت از 

 دهد:دارد، و آن را چنین به آیندگان نشان مىتاریكى و جهالت بشر بـرمى

 براى خدا از مخلوقات وى، از كشت و چارپایان، نصیبى نهادند،» -

 و به خیال خود گفتند: این سهم خداست، و این سهم شركاى عبادت ماست!

 رســد،ـاى ایشــان است به خدا نمىچه كه سهم شركـآن

 رســد!ها مىچــه از خداســت به شركاى آناما آن

 كنند؟!چه بد حكمـى است كه مى

 سان شركاى ایشان كشتن فرزندان را به نظر بسیارى از آنان زینت دادند،ـ بدین

 شان را برایشــان مشوش سازند،تا هالكشــان كنند و دین

 كردنـد،این كــار را نمىخواست و اگر خدا مى

 سازنــد واگـذار!هایــى كه مىپس تو ایشــان را با دروغ

 گویند این حیوانات و این كشتزار قرق است، -

 كه ما خواهیم از آن نخورد،و هیچكس جز آن

 ها حرام شده،و این حیواناتى است كه سوارى بر آن

 كنند،آن یاد نمى و این حیواناتى است كه هنگام سوارى نام خدا را بر

 اند سزایشان خواهد داد!زدهزنند، و خدا براى آن افتراها كه مىبه خدا افترا مى

 چه در شكم این حیوانات است، خاص مردان ماست،و گویند آن -

 و بر همسران ما حــرام است! 

 و اگر مــردار باشد همه در آن شریكند!

 او فرزانه و داناست!دهد، كهمى راكردن ناحق ایشانبه زودى، خدا سزاى وصف

دانشى كشتند، زیانبار خردى و بىبه راستى، كسانى كه فرزندان خویش را از كم -

 شدنــد!

 شان كــرده با افتــرا زدن به خدا حرام شمردند،چــه را خــدا روزىو آن

 «به راستى، كه گمــراه شدند، و هدایت یافتگـان نبودند...!

دانستند، و مقدارى مشركین خدایان خود را شریك در اموال خود مىكه عالوه بر این

ها با محبوبیتى و واقعیتى كه در كردند، این بتها خرج مىاز اموال خود را در راه آن

جا نفوذ هاى مشركین داشتند، فرزندكشى را در نظر بسیارى از آنان زینت داده و تا آندل

 كردند!!ها قربانى مىها براى آنبه منظور تقرب به آن پیدا كرده بودند كه فرزندان خود را

 پرستان قدیم نیز ضبط كرده است.پرستان و ستارهاین مطلـب را تاریـخ درباره بت
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معمـول « بنى تمیم»هایى است كه در «مؤودة»البته باید دانست كه این قربانى غیر از 

 شدند.زنـده به گور مى عبـارت از دختـرانى بوده كه« مؤودة»بوده است، زیـرا 

 (1)این آیات داللت بر كشتن اوالد، اعم از پسر و دختر، دارند. 

 .272، ص: 11المیزان ج:  -1

 

 هاى عصـر جاهلیتبت
 

ى َو...؟» الَت َو اْلـعُـزه  / نجم(  23تا  19« )اَفَـَرأَْیتُـُم الـه

ى و َمنات»كلمات  نام سه بت است كه معبود عرب جاهلى بودند. قرآن « الت و ُعزه

آله را مسجل وعلیههللاكه در آیات همین سوره راستگویى رسول خدا صلىمجید بعد از آن

شود، و از آن كند كه سخنان او حقایقى است آسمانى، كه به وى وحى مىكند، و ثابت مىمى

ریزى شـده گیرد، نبوتى كه بر اساس توحید و نفى شركاء پىجه مىحقانیت نبوتش را نتی

 پردازد. هـا مـىگیرى به مسئلـه بتاست. به عنوان نتیجه

ى و َمنات» ها را تمثالى از هاى مشركین بودند، و مشركین آنكه بت« الت و ُعزه

نند، و بعضى از كردند كه مالئكه به طور كلى از جنس زناپنداشتند، و ادعا مىمالئكه مى

دانستند، ها مىاز انسانمالئكه و بعضى دیگر راتمثالىها را تمثالاز بتمشركین بعضى

ها كـه همان ها نبودند، بلكه ارباب آنپرستان قائل به الوهیت و ربوبیت خود بتچون بت

 نـد:دانستمالئكــه باشند، مستقـل در الوهیــت و ربـوبیــت و انـوثیــت و شفاعــت مى

 كه دعوت او حق و نبوتش صدق است،و با این»  -

 آیا هنوز هم معتقدید كه الت و عزى، و سومى، یعنى منات، اصنام مالئكه، 

 كه به گمان شما دختران خدایند، رب شما هستند؟!  

 آیا پسران مال شما و براى خدا دختران است؟ چه تقسیم جائرانه و غیر عادالنه!؟  

 هاهایى از طرف شما و پدرانتان بر آنحقیقتى به جز این ندارند كه نامها هیچ این بت

 نكرده است!ها نازل مدركى بر الوهیت آن نهاده شده، و خداى تعالى هیچ

 كنند،اى پیامبر! اینان جز خیال و پندارى دلخواه پیروى نمى 

 « كه از ناحیـه پروردگارشان هدایت بر ایشان آمده است...!با این 

 / نجم(  23تا  19)

هایى داشتند، و در كجا منصوب بودند، و هر یك معبود كه این سه بت چه شكلدر این

كه چه چیز باعث شد كه آن بت مورد پرستش قرار كدام طایفه از عرب بودند، و در این

تـوان اعتمـاد ها نمىگیرد؟ قول علما مختلف و متناقض است، به طورى كه به هیچ یك از آن

 (1)د.كر

 . 74، ص: 37الـمیــــــــزان ج:  -1
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 فصل دوم

 

 شروع دعوت اسالم
 

 

  آلهوعلیههللاصلىدعوت عشیره رسول ّللاه 
 

 / شعرا( 214« )َو اَْنِذْر َعشیَرتََك االَْقَربیَن...!»

 «و خویشــان نزدیكت را انــذار كن!»... ـ 

دهد كه دعوت آله را فرمــان مىوعلیههللاخداى متعــال در آیه باال رســول ّللاه صلى

یعنى خویشاوندان « عشیره اقربین»خود را از خویشــان و خانواده خود شروع كند. اگر 

تر را اختصاص به ذكر داد، براى افاده و اشاره به این نكته بود كه در دعوت دینى، نزدیك

شناسد، و فرقى میان نزدیكان و اه ندارد، و این دعوت قوم و خویش نمىخاصه خرجى ر

انگارى در آن راه ندارد، و چون سنن و قوانین بشرى گذارد، و مداهنه و سهلبیگانگان نمى

نیست كه تنها در بیگانگان و ضعیفان اجرا شود، بلكه در این دعوت حتى خود رسول ّللاه 

كه میان خویشاوندان پیغمبر با متش فرقى نــدارد، تا چه رسد به اینآله نیز با اوعلیههللاصلى

 داند. بیگانگان فرق بگذارد، بلكه همه را بندگان خدا، و خدا را موالى همـه مـى

 فرماید:در ادامـه مى

 اگر به تو ایمان آوردند و پیرویت كردند، » -

 تران، بگسآنان را دور خود جمع كن، و پر و بال رأفت بر ایشان

 تربیتشان بپرداز،و به

 / شعراء(  216تا  214« )و اگر نافرمانیت كردند، از عملشان بیزارى جوى!

آله وعلیههللادر روایات اسالمى آمده است كه وقتى این آیه نازل شد رسول ّللاه صلى

عبدالمطلب را كه در آن روز چهل نفر بودند، دعوت كرد... و پس از صرف غذا بنى

 شان كرد و فرمود:انذار

 اى بنى عبدالمطلب! -

ام، اسـالم من خودم از ناحیه خداى عزوجل به عنوان نذیر به سوى شما فرستاده شده

 بیـاورید و مـرا اطـاعت كنیـد تـا هدایت شوید!

 گاه فـرمـــــود:آن

هر كس با من برادرى كند و مرا یارى دهد، ولىه من و وصى من بعد از من، و  -

 دهد.در اهلم خواهدبود! و همو قرض مرا مى جانشینم

مردم سكوت كردند، و آن جناب سه بار این سخن خود را تكرار كرد، و در هر سه 

 نوبـت احدى سخــن نگفت به جز علــى، كه در هر نوبـت برخاسـت و گفت: من حاضرم!
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ى! پس مردم آله بعد از بار سوم به آن جناب فرمود: توئوعلیههللاّللاه صلىو رسول

 (1)عازب( از براء بنالبیانازمجمعبرخاستنـد كه بروند... . )نقل

 . 225، ص: 30الـمیــزان ج:  -1

 

 صحنه اولین دعوت و رویارویى با قریش
 

از این عباس روایت آورده « َو اَْنِذْر َعشیَرتََك االَْقَربیَن!»در مجمع البیان در ذیل آیه: 

آله بر باالى صفا رفت و با وعلیههللال شد، رسول خدا صلىكه گفت: وقتى این آیه ناز

 بلندترین صوتـش فریاد زد: یك خبر مهم!! 

به نظر شما  - قریش بى درنگ دورش جمع شدند و پرسیدند چه شده است؟ فرمود:

تازد، از مــن اگر خبرى بدهم كه فردا صبح و یا امروز عصر دشمنى بر سر شما مى

 ایـم! فرمود:كه ما از تو دروغى نشنیدههمه گفتنــد: بلى! براى اینپذیرید یا نه؟ مى

دهم از عذابى سخت كه در انتظار شماست! هم اكنون شما را انذار و هشدار مى -

 جا جمع كردى؟ابـولهب گفت: تَبـا لََك )مرگت باد( براى این همه ما را صدا زدى و این    

!تَ »خـداى عزوجـل در پاسـخ وى سـوره  ْت یَـدا اَبـى لَـَهٍب َو تَـبَّ  را نـازل فرمود.« بَـّ

كه در آن اشاره به )از سعید بن جبیر، از ابن عباس نیز روایت فوق رسیده اال این

شده البیــان از طــارق محاربــى روایتمحــل دعوت در باالى صفــا نشــده است.( در مجمع

 كه گفت: 

المجــاز بودم، ناگهــان به جوانــى برخوردم ىروزى در حینــى كه من در بازار ذ

 زد: كـــه صــدا مـى

 تا رستگار شوید! «ال اِلهَ ااِله ّللاه ! »هان اى مردم بگویید: 

آمد و به طرف او سنگ در این بین ناگهان به مردى برخوردم كه در عقب سر او مى

زد: هـان انداخته بود، و صدا مـىانداخت، و دیدم كه ساق پا و پشت پاشنــه او را خون مى

 اى مـردم او كـذاب اســت و گـوش بــه سخنـش ندهیــد!

مـن از اشخـاصى پـرسیدم این مرد كیست؟ گفتند: محمد است، كه مدعى نبوت است، 

 (1)گوید.و آن ابولهب عمـوى اوست كه معتقـد است او دروغ مـى

 . 443، ص: 4الـمیــــــزان ج:  -1

 

 ى برائت از مشركیناظهار علن
 

 كافرون(/2و  1« )قُْل یا اَیَُّها اْلكافِرُوَن الاَْعبُدُ ما تَْعبُدُوَن...!»

كه برائت خود از كیش یابد به اینآله دستور مىوعلیههللادر این سوره رسول خدا صلى

ها نیز پذیراى دین اسالم نیستند، پس نه وثنیت كافران را علنا اظهار بدارد و خبر دهد كه آن

كند، گیرد، و نه دین آنان آن جناب را مجذوب خود مىدین او مورد استفاده ایشان قرار مى
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پرستد پرستد، و نه تا ابد آن جناب مىچــه را كه آن جنــاب مىپرستند آننه كفار مى پــس

پرستند، پس كفــار باید تا ابــد از سازشكارى و مداهنــه آن جنـاب چه را كه ایشــان مىآن

 مـأیـوس بـاشنـــد! 

د و معین از كفار ظاهرا خطاب به یك طبقه معهو« قُْل یا اَیَُّها اْلكافِرُوَن!» در آیه 

آله را مأمور كرده از دین آنان وعلیههللاكه رسول خدا صلىاست، نه تمامى كفار، به دلیل این

كه ورزید. با اینبیزارى جوید، و خطابشان كند كه شما هم از پذیرفتن دین من امتناع مى

فهمیم كه خطاب در آیه اسالم درآمدند مىدینها كافر بهقرن گذشته میلیونبینیم در چهاردهمى

 از كفار است.به طبقه معینى

پرستیدند، و آیه هایى است كه كفار مكه مىبت« پرستیدند،چه كفار مىآن»مراد به 

پرستــان امـــروز چه را كه شمــا بتپرستم آندهــد كه: من ابــدا نمىایــن معنــى را مى

 پرستیـد! مى

یك خبر غیبى از این « پرستم!چه را كه من مىنو شما نخواهید پرستید آ»عبارت 

ایــن دو آیــه، به     آیند. معناست كه كفار مورد نظر در آینده نیز به دین توحید در نمى

دهــد كـه گویا رســول خدا در آغاز سوره این معنى را دست مى« بگو! -قُْل »انضمــام امر 

 آله به كفار فرموده است:وعلیههللاصلى

كه به شما كه به طور دائم او را بپرستم، و اینپروردگار من مرا دستور داده به این ـ

پرستید، پس تا ابد اشتراكى بین من و شما در دین خبر دهم كه شما هرگز و تا ابد او را نمى

 واقع نخواهد شد!

گویى آیات زیادى در قرآن هست كه ایمان نیاوردن ابدى برخى از كفار را پیش

 وده است، مانند:فـرمـ

 «لَقَْد َحقَّ اْلقَْوُل َعلى اَْكثَِرِهْم فَُهْم ال یُْؤِمنُوَن!» -

 / یس( 7« )عذاب خدا بر آنان حتمى شده و در نتیجه دیگر ایمان نخواهند آورد!»

 وَن،اِنَّ الَّذیــَن َكفَُروا َســواٌء َعلَْیِهْم َءاَْنذَْرتَُهْم اَْم لَْم تُْنِذْرُهْم ال یُْؤِمنُ »ـ 

 كسانى كه كافر شدند چه انذارشان كنى و چه نكنى برایشان یكسان است، - 

 (1)/ بقره(  6« )چون ایمان نخواهند آورد!

 . 416، ص: 4الـمیــــــزان ج:  -1

 

 شرایط الزم براى دعوت دینى
 

ـذى یَقُــولُــــوَن... » ـهُ لَیَْحــُزنُــَك الَـّ  / انعـــام(  36تــا  33.« )قَـْد نَْعلَـُم اِنَـّ

 فرماید:خداى تعالى به رسول گرامى خود مى

ها در حقیقت سازد، و این حرفهاى آنان تو را اندوهگین مىدانیم كه گفتهما مى» -

كنند. ما كه سرگذشت انبیاء سلف را ا را انكار مىتكذیب تو نیست، و لكن ستمكاران آیات خد

دانى كه آنان نیز به مثل تو تكذیب شدند. و در برابر ایم، و تو مىدر قرآن براى تو شرح داده
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كه نصرت ما شامل حالشان شد، و درباره تو نیز تكذیب قوم خود آن قدر صبر كردند تا آن

 سنت ما را تغییر دهد!تواند رفتار ما همین خواهد بود، و كسى نمى

توانى زمین دانى آیا مىآید، و لكن تو چه مىگرچه اعراض آنان بر تو خیلى گران مى

اى برایشان را سوراخ كنى و یا نردبامى بر آسمان بگذارى و از آسمان یا از بطن زمین آیه

سازد! پس زنهار بیاورى؟ حاشا! خداست كه اگر بخواهد همه آنان را بر هدایت مجتمع مى

پذیرنــد كه داراى گوش شنــوا باشند، و ى! تنها كسانى دعوت تو را مىكه از جاهالن باش

كه،( خدایشــان محشــور كند و همــه به سـوى او چنان مـرده هستنـد تا آنامــا مردگــان )هم

 « بازگشـت كننـد!

هایى كه مشركین درباره امر آله را در لغزشوعلیههللااین آیات رسول خدا صلى

كند كه سازد، و بیان مىاشتند، تسلیت داده و با وعده حتمى نصرتش دلخوش مىدعوت وى د

دعوت دینى دعوتى است كه باید در محیط آزاد و با حفظ اختیار اشخاص صورت گیرد، تا 

 خواهد كفر ورزد!؟خواهد ایمان آورد، و هر كه مىهر كه مى

الهى در آن دخالت چون دعوت دینى، اساسش بر اختیار است، قدرت و مشیت حتمى 

تـوانست تمـامى سازد، و گرنه خداوند مىكند، و اشخاص را مقید و مجبور به قبول نمىنمى

  (1)افراد بشر را بر هدایت مجتمـع سـازد! 

 . 95، ص: 13المیزان ج:  -1
 

 

 دستور دعوت بدون مسامحه و مداهنه
 

ونََك َعــِن الَّذیَن اَ »  / اسرى( 76تا  73« )ْوَحْینــآ اِلَْیـَك...!َو اِْن كادُوا لَیَْستَِفــزُّ

اى از تاریخ دعوت و ایستادگى و شیوه برخورد و رفتار رسول گرامى این آیات گوشه

هاى مشركین را اى از نیرنگدهد، و همچنین پارهاسالم را در قبال دشمنان اسالم نشان مى

، و پافشارى كه در انكار توحید و معاد زدندآله مىوعلیههللاكه در مقابل قرآن و پیغمبر صلى

 شود. داشتند، یادآور مى

اى از آله نسبت به پارهوعلیههللادشمنان اسالم خواسته بودند كه رسول ّللاه صلى

دستورات با آنان مداهنه كند، و نیز خواستند او را از مكه بیرون كنند. به همین جهت در این 

كند كه مبادا به طرف مشركین ولو هر قدر هم را تهدید مىآیات با شدیدترین بیان آن جناب 

اندك باشد، ركون كند، و ایشان را زنهار داده كه اگر آن جناب را از مكه بیرون كنند، 

 هالكشان فرماید!

آله درخواست كردند وعلیههللادر روایات اسالمى آمده كه مشركین از رسول ّللاه صلى

دست ایشان را كه ان بردارد، و غالمان و كنیزان تهىكه دست از بدگویى خدایان ایش

شد با بردگان خود اند، از خود دور سازد، چون عارشان مىمسلمان شــده و به وى گرویده

یكجا بنشینند، و آیات خدا را بشنوند، و در چنین مناسبتى آیات فوق نازل شد، و رسول خــدا 

 را چنیــن تذكــر فرمـود: 
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 شد تو را بلغزانند، مشركین نزدیك» -

 چه به تو وحى نمودیم منحرفت كنند، از آن

 گیرى، و اعمالى برخالف آن انجام دهى، اى مخالف آن پیشتا سیره

 و بدین وسیله افترائــى به ما ببنــدى، 

 و روش اختــالف طبقاتــى را روشــى خــداپسندانــه جلــوه دهى! گفتنــد:

 «پوش را از خود برانى، با تو رفاقت كنیم!گدا و ژندهاگر چنین كنى، و یك مشت  -

 / اسراء(  73) 

به معناى كمترین میل است، داللت « ركون»كه و این« لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن،»عبارت 

آله نه تنهـا ركون بـه كفـار نكرد، بلكه نزدیك به وعلیههللاكه رسول ّللاه صلىكند بــر ایـنمى

 ركون هم نشد!

كه به سوى به اینشدىمىدادیم، نزدیكنمىخود تو را پایدارىاگر ما با عصمت » -

آنان اندكى میلى كنى، لكن ما تو را استوار ساختیم، و در نتیجه به آنان كمترین میلى نكردى، 

اى میل به كه اجابتشان كنى! پس رسول خدا ایشان را اجابت نكرد، و ذرهتا چه رسد به این

 (1)اسراء( /74«)كند!، و نه نزدیك بود كه میلایشان ننمود

 .292، ص: 25المیزان ج:  -1
 

 دستـور دعوت از طریق ترساندن
 

 / انعــام(  19« )َو اُوِحــَى اِلَـىَّ هــذَا اْلقُــْرَءاُن الُْنــِذَرُكـْم بِـه َو َمــْن بَلَــَغ!»

قرآن كریم قرار گرفته و در آیه فوق مسئله انذار و هشدار، غایت و نتیجه نزول 

دعــوت نبوت از طریق ترساندن آغاز گشته است، و این خود در فهم عامه مردم كارگرتر 

 از تطمیع است!

آله و قوم او كه دو طرف دعوا وعلیههللادر آیه فوق خداى تعالى بین پیغمبر اكرم صلى

 هستند، واسطه قرار گرفته است.

ناب با قومش تنها بر سر مسئله نبوت و رسالت دانیم كه خصومت و طرفیت آن جمى

دهد كه و ادعاى نزول قرآن است. خداى تعالى در این آیه رسول گرامى خود را دستور مى

 تر است؟چیـز بزرگاز مشركین بپرسد چه چیزى در مسئله شهادت از همــه

ان و بدون تردید باید گفت: خداى تعالى در تحمل شهادت و خبر یافتن از وقایع جه

 افعـال بندگـان از هـر خبردارى خبردارتر است!

فرماید كه باید رسول خدا خداى تعالى، سپس حكایت قسمتى از بیاناتى را مى

و این قرآن به من وحى شده كه شما و »... آله آن را به مشركین ایراد فرماید: وعلیههللاصلى

 «دار دهم...!هر كه را كه این قرآن به گوشش بخورد انذار كنم و هش
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 دعـوت عـام و جهانى اسالم

در آیه « خورد!انذار دهم شما و هر كه را كه این قرآن به گوشش مى»... عبارت 

دهد كه خطابش با مشركین مكه و یا عموم قریش و یا جمیع عرب فوق به ظاهر نشان مى

ـومــى و قرآنــش بـاشــد، لكــن داللــت بــر ایــن هـم دارد كـه رسـالت آن حضـرت عمـ

 ابدى و جهانى است.

از نظر دعوت اسالم هیچ فرقى بین كسانى كه قرآن را از خود پیامبر اسالم 

 شنوند نیست!شنوند و یا كسانى كه از غیر او مىآله مىوعلیههللاصلى

قرآن بر هر كسى كه الفاظ آن را بشنود و معنایش را بفهمد، و به مقاصدش پى ببرد، 

خالصه بر هر كسى كه مضامین آن به گوشش  -كه برایش ترجمه و تفسیر كنند و یا كسى 

 حجت است!  -بخورد 

شود حتما به زبان آن قوم اى كه به سوى قومى ارسال مىالزم نیست كتاب یا نامه

باشد، بلكه شرط آن این است كه اوالً مضامینش شامل آنان بشود، و ثانیا حجت خـود را بر 

 كنــد!آن قـوم اقامـه 

ها نوشت، و آله به مردم حبشه و مصر و روم و ایران نامهوعلیههللارسول ّللاه صلى

 كه زبان آنان غیر از زبان قرآن بود.حال آن

اى از قبیل سلمان فارسى و بالل حبشى و صهیب رومى به آن جناب همچنین عده

 (1)ایمـان آوردنـد، و بسیــارى از یهود كه زبانشان عبرى بود به آن حضـرت گرویدند. 

 . 57، ص: 13الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 

 نامه پیامبر اسالم به شاهان
 

آله به وعلیههللاكه پیامبر اكرم اسالم صلىهایى در روایات اسالمى، تاریخ و متن نامه

پادشاهان و ملــوك عصر خود نوشتــه، نقل گردیــده است، كه قسمتــى از آن مطالب را از 

 كنیـم:نقــل مى« صحیح بخارى»
 

 آله به هرقل قیصر روموعلیههللانامه رسول ّللاه صلى - 1

ـه ص»...  آله را خواســت و آن را قرائــت وعلیههللالىپــس هــرقـل نــامــه رســول اللـه

 كــرد، دیـــد كـه در آن نــوشـتـه شــده:

 ّللاه الرحمن الرحیمبسم -

، به هرقل، بزرگ روم! این نامه -  اى است از محمد رسول ّللاه

 درود بر كسى كه پیرو هدایت باشد!

 اما بعد،

 سالم بمانى! كنم! اسالم آور تا من تو را به اسالم دعوت مى

 اگر اسالم آوردى خدا اجر تو را دوبار عطا كند، 
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 و اگر روى گردان شوى، گناه تمام كشاورزان مملكتت بر گردن تو خواهد بود! 

 اى كه میان ما و شما یكسان است، پیـروى كنیم: اى اهل كتاب! بیایید تا از كلمه

 « ا تسلیم فرمان اوئیم...!باشید كه مكه به جـز خداى یكتا را نپرستیم! ... گواه
 

 آله به مقوقس بزرگ قبطیانوعلیههللانامه رسول ّللاه صلى - 2

یا اَْهَل اْلِكتاِب »گفته شده كه نامه پیامبر به مقوقس بزرگ قبطیان نیز مشتمل بر آیه 

 است.عمران( بودهآل/64!«)َسواٍء بَْینَنا َو بَْینَُكْم  تَعالَْوا اِلى َكِلَمةٍ 

آله وعلیههللااى كه به خط كوفى نوشته شده و منسوب به پیامبر اسالم صلىاخیرا نامه

بردارى از باشد، و به وسیله عكساست، پیدا شده، كه شبیه به نامه آن حضرت به هرقل مى

 شود. ها یافت مىهایى چاپ شده كه پیش خیلىآن نسخه

آله به سالطین عالم )از وعلیههللالىهاى پیغمبر اسالم صچه مورخین درباره نامهآن

اند، تاریخ نگارش و ارسال آن را سال ششم هجرى ضبط قیصر و كسرى و نجاشى،( نوشته

 (1)اش آن است كه آیه فوق در سنه شش یا قبل از آن نازل شده باشد.انــد، كه الزمهكرده

 سوره آل عمـــران و تحلیــل روایتى. 64آیه 

 .128، ص: 6المیـــزان ج:  -1
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 فصل سوم

 

 هاقریش، معتقدات و گمراهى آن
 

 

 بررسى انواع كفر
 

 كفر در كتاب خدا بر پنج نوع تقسیم شده است:
 

 كفــر ناشــى از انكــار ربوبیــت خدا، - 1

 كفر نـاشى از جحــود بـر معــرفـــت، - 2

 كفر نعمت، - 3

 كـفـــر تــرك دستــــورات الـهـــــى، - 4

 كفر برائت. - 5

 

 جـحود و انـكار ربوبیت خدا - 1
 

 گـویـد:ایـن اعتقـاد كسـى اسـت كـه مـى

 نه ربى هست، نه بهشتى، و نه دوزخى! -

گویند، هم مى« دهرى»هستند كه به ایشان « زنادقه»صاحبان این عقیده دو صنف از 

 اند:هایى هستند كه قرآن كالمشان را حكایت كرده كه گفتههمان

 / جاثیه( 24« )كشد!جز روزگار كسى ما را نمى» ـ 

اند و گفتارشان خالى از حـقیـقـت و این دینى است كه دلبخواه براى خود درست كرده

 تـحـقـیـق است! 
 

 جحود بر معرفت - 2

كه حق را شناخته و برایش ثابت شده، جحود بر معرفت این است كه كسى با این

 شــان فرموده:دربارهانكــار كند، كه خـداى عزوجـل 

 كه در دل به حقانیت آن یقین داشتند، دین خدا را انكار كردند، با این » -

 نمل(/14«)ولى چون ظالم و مغرور بودند، زیر بار آن نرفتند!

 و نیـــز فــرمـــوده:

 گفتند: قبل از آمدن اسالم، یهودیان به كفار مى» -

 بخشد،را بر شما پیروزى مى  آید، و مابه زودى پیامبر آخرالزمان مى

 ولى همین كه اسالم آمد، بدان كافر شدند،

 / بقره(  89« )پس لعنــت خدا بر كافـران باد!
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 كـفـران نـعـمـت - 3

السالم حكایت كرده كه خـداى سبحان دربـاره كفـران نعمت از قـول سلیمان نبى علیه

 گفت:

 این از فضل پروردگارم است تا مرا بیازماید، »  -

 / نمل( 40« )كنم؟گزارم یا كفران مىكه آیا شكر مى
 

 كفر ترك دستورات الهى - 4

 فرماید:باره خداى سبحان مىدر این

 و چون پیمان از شما گرفتیم، »  -

 كه خون یكدیگر مریزید! و یكدیگر را از دیارتان بیرون مكنید! 

 این پیمان اقرار كردید و شهادت دادید، شما هم بر

 گاه همین شما یكدیگر را كشتید و از وطن بیرونشان كردید،آن

 و بر دشمنى آنان و جنایتكارى پشت به پشت هم دادید.

 گرفتید، شدند فدیه مىو چون اسیرانتان مى

 كه فدیه گرفتن و بیرون راندن بر شما حرام بود،با این

 آورید،كتاب ایمان مىآیا به بعضى احكام 

 / بقره( 85و  84« )كنید!(ورزیــد؟ )یعنـى عمل نمىو به بعــض دیگر كفــر مى
 

در این آیه منظور از كفر، ترك دستورات خداى عزوجل است، چون نسبت ایمان هم 

به ایشان داده، هر چند كه این ایمان را از ایشان قبول نفرموده، و سودمند به حالشان ندانسته 

 ست:ا

 پس چیست جزاى هر كه از شما چنین كرده؟ » -

 به جز خوارى در زندگى دنیا،

 گردند!و روز قیامـت به سوى شدیدتریـن عذاب برمى

 / بقره( 85) « كنید غافل نیســت!چه مىو خدا از آن

 

 كفر برائت - 5

 السالم حكایت كرده كه گفت:خداى عزوجل درباره كفر برائت از ابراهیم علیه

 َو َكفَْرنا بُِكـْم ... از شما بیزارم! » -

 داریم،و میان ما و شما دشمنى و خشم آغاز شده، و دست از دشمنــى بر نمى

 / ممتحنه( 4« )كه به خداى یگانه ایمان بیاورید!تا آن

كـه در ایــن آیـــه كفــــر بـه معنـــاى بیــــزارى آمـــده اســــت.... )روایت از امام 

 (1)السالم به نقل از زبیرى در كافى.( صادق علیه

 . بحث روایتى.100، ص: 1المیزان ج:  -1
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 كفار صدر اسالم
 

 / بقره(  6« )اِنَّ الَّذیَن َكفَُروا َسواٌء َعلَْیِهْم َءاَْنذَْرتَُهْم اَْم لَْم تُْنِذْرُهْم ال یُْؤِمنُوَن!»

اند كه در آمده، مراد كفار مكه« الَّذیَن َكفَُروا،»در هر جاى قرآن مجید كه عبارت 

الم باشد كه خالف آن اى در ككه قرینهكردند، مگر آناوایل بعثت با دعوت دینى مخالفت مى

 فرماید:را برساند. در آیه باال مى

 هایشان ریشه كرده، اینان كسانى هستند كه كفر در دل -

 و انكار كردن حق در قلـوبشان جـایگیـر گـشته است.
 

 فرماید:ها مىكه در وصـف حـال آنبـه دلیـل این

 «انذار كردن و یا نكردنت برایشان یكسان است!» -
 

ست كسى كه كفر و جحودش سطحى است در اثر انذار و اندرز دست از كفر معلوم ا

دارد، ولى كسى كه انذار و عدم انذار براى حالش یكسان است، معلوم و جحودش بر مى

 دار گشته است.است كه كفر و جحودش در دلش ریشه

 منـظـور از ایـن كـفـار كـدام دسـتـه از كـفـارنـد؟

رگان و سردمداران مشركین قریش و بزرگان مكه باشند، رود منظور بزاحتمال مى

هایى كه در امر دین عناد و لجاجت به خرج دادند و در دشمنى با دین خدا از هیچ كوشش آن

جا كه خداى تعالى در جنگ بدر و سایر غزوات تا آخرین و كارشكنى كوتاهى نكردند، تا آن

 (1)نفرشان را هالك كرد! 

 . 100ص:  ،1الـمیـــزان ج:  -1

 

 رسول خدا در برابر كفار قریش
 

ٍة... »   / فصلت(  8تـا  4!« )َو قـالُـوا قُـلُـوبُنـا فـى اَِكنَـّ

 اند كه: آله در قرآن چنین تعریف شدهوعلیههللاّللاه صلىكفار عصر رسول

 گــوینـــد:مــىشنــونــد، بیشتــــرشــان از آن روى گــردانیــده و آن را نمــى» 

هاى تو درهم خوانید، در غالفچه ما را به سویش مىهــاى ما از پذیرفتــن آندل -

 «هـایمـان سنگینـى اسـت، و بین مـا و تو حجابى است...!و در گـوش است، 

« هاى ما در غالف است!دل»هاى كفار كه از قول خودشان گفت: در تعریف دل

وجه دعوتت به دین هاى ما وضعى به خود گرفته كه به هیچلاى است از این كه دكنایه

هایى پوشیده شده است كه هیچ منفذى براى كه با روپوشفهمد، مثل اینتوحید را نمى

 یافتن و رخنه كـردن چیـزى از خارج در آن نمانده است! راه

رى هــاى ما سنگینى و كاین اســت كه در گوش« ها،سنگینــى گوش»منظــور از 

 شنود!پیـدا شــده است و دیگر گـوش مـا از دعوت تـو چـیزى نمى

گذارد ما به سوى اى است كه نمىیعنى بین ما و تو پرده« بین ما و تو حجابى است،»

 شویم.هاى تو با تو جمع نمىتو آئیم، پس ما در هیچ یك از خواسته
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كفار با این اعالم خود آن جناب را از قبول دعوتش به كلى مأیوس كردند. در بار اول 

كند، تا ما آن را هاى ما در ظرفى پنهان شده و دیگر هیچ دعوتى در آن رخنه نمىگفتند: دل

هاى ما كه دو گوش ما باشد، بسته هاى ورود دعوت تو به دلبفهمیــم. و بار دوم گفتنــد: راه

نماید. و نوبت سوم گفتنــد: بین ما و تو ، و هیچ انذارى و بشارتــى در آن نفوذ نمىشده است

گــذارد ما و تــو یكجا و بر سر یك مسئلــه جمع شویم. و حجـاب و حائلـى زده شـده كــه نمى

 این خود مأیوس كردن به تمام معناست! 

ى تفاهم بین ما و تو نمانده دهد، كه وقتى هیچ راهى براگیرى بوى تهدید مىاین نتیجه

كه توانى بكن، و اعتقادات ما را باطل ساز، ما هم هر تالشىاست، الجرم تو هر چه مى

 كنیم.دعوت تو مىداریم براى ابطال

 شود:مىآله دادهوعلیههللاخدا صلىدر مقام پاسخگویى این تعلیمات به رسول

 اى پیــامبــر بــه ایشــان بگـو:» -

 كنم،شرى هستم مانند شما، و در بین شما معاشرت مىمن ب -

 گویم، كنید، و با شما سخن مىآن طور كه خود شما با یكدیگر معاشرت مى

 كنید،آن طور كه خود شما با یكدیگر گفتگو مى

 پس من جنس دیگرى مخالف جنس شما از قبیل فرشته نیستم، 

 به گوش شما نرسد، تا بین من و شما حائلى و حجابى باشد، و یا سخنم 

 هاى شما وارد نشود،و یا كالمم به دل

 شود،تنها تفاوت من با شما این است كه به من وحى مى

نمایم، وحیى است كه به گویم و شما را به سوى آن دعوت مىچه من به شما مىآنو 

شود، و آن این است كه معبود شما، آن معبودى كه سزاوار پرستــش باشد، من مى 

 است، نه خدایــان متفـرق و گوناگون!  یكى 

 شریك وجود ندارد، پس به توحید او قیام كنید،حال كه به جز یك اله بى

و شركاء را از او نفى نمایید، و از او نسبت به شرك و گناهانى كه تاكنون مرتكب 

 اید، طلب مغفرت نمایید!شده 

دهند، و نسبت به ات نمىهایى كه زكورزند، همانواى به حال آنان كه شرك مى -

كنند، اجرى ها كسانى هستند كه ایمان آورده و اعمال صالح مىكافرند، در مقابل آن آخرت 

 شود! دارند كه هرگز قطع نمى 

ورزید كه زمین را در دو روز خلق كرد، و بگو راستى شما به خدایــى كفر مى -

 شوید، ها قائل مىبراى او شریك

 / فصلــت( 9تا  6«  )رب تمامى عوالم است! و....كه این خدا بااین
 

ـه روایــت آورده  انــد كــه گفــــت:در روایـات اسالمــى از جـابـربــن عبـداللـه

 روزى قـریــش دور هم جمــع شــده و گفتنــــد:

تحقیق كنید ببینید از همه شما داناتر به سحر و كهانت و شعر كیست تا برود نزد  -

ـرد، كه بیــن ما تفرقــه افكنده، و نظــام مــا را درهــم و برهــم كــرده اســت، و به ایــن مـ
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 شنــود.كند، تا با او حــرف بزنــد و ببینــد چه جــواب مىدیــن مــا بدگویــى مى

همگــى گفتند: ما به جز عتبــه بن ربیعه كســى را داناتــر از خود ســراغ نداریــم. 

 تبــه كردنــد و گفتنـــد:رو بــه ع

آله آمد و وعلیههللااى ابو ولید، برخیز و نزد این مرد برو! عتبه نزد رسول خدا صلى -

؟ تو بهترى یا جدت عبدالمطلب؟ رسول -گفت:  خدا اى محمد! آیا تو بهترى یا پدرت عبدّللاه

 آله هیــچ نگفت. عتبـــه دوبـاره گفت:وعلیههللاصلى

پرستى آنان نیز رى كه نامبردگان از تو بهتر بودند، باید قبول كنى كه بتاگر پندا -

گویى، و اگر پندارى كه تو بهتر از آنان، ها را عیب مىدرست بوده است، و تو به ناحق بت

 پس حرف بزن تا بشنویم!

... اگر احتیاجاتت فزونى گرفته برایت پول جمع كنیم آن قدر كه از تمام قریش  -

شوى، و مرد یگانه قریش گردى، و اگر شهوتت گل كرده، بگو تا هر زنى  توانگرتر

 آله فرمود: وعلیههللاخواهى هر چند ده زن برایت بگیریم! رسول خدا صلىمى

 هـایت تمام شد؟ گفت بلى، دیگر حرف ندارم! فرمود:حرف -

 به نام خداى رحمان و رحیم.»ـ 

 یم است،این كتاب نازل شده از ناحیه رحمان و رح

 كتابى است كه آیاتش از یكدیگر جداست،

 كتابى است خواندنى عربى،

 / فصلت( 3تا  1«)براى مردمى كه علم داشته باشند...!

اگر اعراض كنند بگو شما را انذار  -چنان آیات این سوره را خواند تا رسید به آیه )هم

 فصلت(/13عاد و ثمود... !()اى مثل صاعقه از صاعقهكنم مى

ها سخنــى ندارى؟ فرمــود نه! عتبه عتبــه گفت: دیگر بس اســت! آیا غیــر از این

 اى؟ گـفـــت:نــزد قـریـش شـد، پـرسـیـدنـد: چـه خبــر آورده

دادم شما بخواهید به او بگویید همه را گفتم، دیگر چیزى چه را احتمال مىمن آن -

  فروگذار نكردم. پرسیدند جوابت را داد؟ گفت:

هاى قبیله ما آن را نصب كردند، من از گفتار او چیزى نفهمیدم، به آن بتى كه بچه -

« كنم!اى مثل صاعقه عاد و ثمود انذار مىشما را از صاعقه» جز این جمله را كه گفت: 

زد كه تو نفهمیدى؟ گفت: نه به خدا گفتند: واى بر تو مگر او به غیر عربى حرف مى    

)در     زد، اما من به جز قضیه عاد و ثمود چیزى از او نفهمیدم. ىسوگند عربى حرف م

بعضى از روایات آمده كه او گفت: به خدا سوگند كالمى از او شنیدم كه تاكنون مثل آن را 

خورم نشنیده بودم، به خدا سوگند، نه شعر بود نه سحر و نه كهانت، و باز به خدا سوگند مى

 به زودى موجى در دنبال خواهد داشت!( این كالمى كه من از او شنیدم

آله در پاسخ ولید بن مغیره نیز آیات اول این وعلیههللاكه رسول خدا صلىدرباره این

 (1)سوره را خوانــد، روایات دیگــرى نیز وجود دارد. 
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 وضع روحى و عناد كفار قریش
 

ةٍ َو ِشقاٍق...!»  / ص(  11تا  2« )بَِل الَّذیَن َكفَرُوا فى ِعزَّ

زند آله و این مطلب دور مىوعلیههللاگفتار پیرامون رسول خدا صلى« ص»در سوره 

كند، و به كه آن جناب با ذكرى كه از جانب خداى تعالى برایش نازل شده مردم را انذار مى

كند، ولى كفار به عزت خیالى ند سبحان دعوت مىسوى توحید و اخالص در بندگى خداو

دارند، و از پیروى و بالند، و به همین جهت دست از دشمنى با آن جناب بر نمىخود مى

كه به او ایمان بیاورند جلوگیرى ورزند، و مردم را هم از اینایمان به او استكبار مى

 گویند.كنند، و به این منظور سخنانى باطل مىمى

 شود:طلب در آیات قرآنى چنین نقل مىاین مـ

 سوگند به قرآن،» -

 كه متضمن ذكر و یادآورى است، 

 تو به طور قطع و یقین از انذاركنندگانى! 

ها كه كافر شدند از قبول این معنا و پیروى تو امتناع ورزیدند و مخالفت بلكه آن  

كیفر تكذیب پیامبران مرسل و ها كه به ها و امتكردند. ما قبل از این كفار، چه بسا قرن

 منذر، هالك كردیم!

و در هنگام نزول عذاب دیگر مجال فرار برایشان نماند، و گفتن واویال به دردشان 

نخورد، و هرچه فریاد زدند سودى به حالشان نبخشید، و هرچه به خداى سبحان استغاثه 

نبود، و هنگام  ذهتأخیر عذاب و مؤاخ اى ندیدند، چون هنگام، هنگامكردند، فایده

 ص(/3تا1«)فرار!

جایى كه مسلك وثنیت منكر رسالت بشر است، كفار از آمدن منذرى از جنس از آن

خودشان تعجب كردند، و او را متهم به سحر نمودند، و گمان كردند كه وى به دروغ قرآن و 

 دهد. معارف حقه آن را به خدا نسبت مى

 ك خدا كرده است؟ها گـفتند: آیا محمد خدایان را یآن

یعنى، پیامبر اسالم الوهیت الهه را باطل كرده و آن را منحصر در یك خدا كرده و 

!مى  گوید: ال اِلهَ اِاله ّللاه

آله جمع شدند و خواستند درباره وعلیههللالذا اشراف كفار قریش نزد رسول خدا صلى

پیش آورده بود، با آن مشكلى كه آن جناب با دعوت خود به سوى توحید و ترك خدایان 

جناب گفتگو كنند، و به نوعى از آن جناب دلجویى نمایند. آن جناب حاضر نشدند به هیچ یك 

از سخنان آنان تن در دهند، و در نتیجه اشراف به راه افتادند و با یكدیگر و با پیروان خود 

 ه خرج دهید!گفتند: بروید و در پایدارى و حمایت از خدایان خود پافشارى و شكیبایى ب

آله منظور از دعوت به توحید قصد وعلیههللاكردند كه محمد صلىمشركان خیال مى

دارد به مردم آقایى و ریاست كند، و دعوت خود را وسیله رسیدن به این هدف قرار داده 

 اسـت. گـفتند: 

 است! ایــم، و این یك امــر خـود ساختـههــا نشنیدهـ ما چنین چیــزى از دیگر ملت
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هاى معاصر و یا قریب به منظورشان از ملت دیگر، مذهبى است كه سایر ملل و امت

عصر آن روز عرب به آن مذاهب متدین بودند، در مقابل ملل اولى كه امم گذشته متدین به 

 اند.آن بوده

گفتند: هیچ امتیازى نزد محمد نیست كه به وسیله آن از ما برترى و امتیازى كفار مى

باشد، و به خاطر آن قرآن بر او نازل بشود، و بر ما نازل نگردد. خداوند تعـالى داشته 

 فرمایــــد:مى

چه را كه گفتند از روى ایمان و اعتقاد نبود بلكه هنوز درباره ذكر من یعنى ایشان آن

اند نه دهند كه حق باشد. و اگر به حقانیت آن معتقد نشدهقرآن در شك هستند، و احتمال مى

ان جهت است كه قرآن در داللت كردن بر حقانیت نبوت و آیت بودنش براى آن خفایى بد

تواند براى مردم یقین و اعتقاد بیاورد، بلكه داشته و از افاده این معنا قاصر است، و نمى

شان بر تقلید كورانه است، كه ایشان را از نظر هاى آنان به عقاید باطل و پافشارىتعلق دل

دارد، و در نتیجــه درباره ایــن آیت لت آیت الهى و معجزه او بر نبوت بازمىو تفكر در دال

 یعنى قــرآن كریــم در تردیدند، در حالى كه قـــرآن آیتــى معجـــزه اســــــت! 

دهند تا وقتى كه عذاب را بچشند، آن وقت به حكم چنان ادامه مىاین سركشى را هم

كه اقوام دیگرى كه مثل ایشان بودند بعد از چنانكنند، همشوند اعتراف اضطرار ناگزیر مى

 چشیدن عذاب اعتراف كردند.

 فرمایـــد:خـداونـد تعـالــى مى

داند رحمت پروردگارت منحصرا در اختیار خود اوست، و او بهتر مىهاى ـ خزینه

كسى را مورد رحمت شخصى قراردهد، و چهخودرا در چه دودمانى و چهكه رسالت

 اصــه خــود قـرار دهد!خ

ها و توانند در این آسمانها مىها و زمین از آن مشركان است، و آنـ آیا ملك آسمان

زمین تصرف كنند و جلو نزول وحى آسمانى را بگیرند؟ اگر راستى چنیــن هستند، پس به 

انى را هاى خود را بــه كار زننــد، و جلو وحــى آسمهــا عروج كنند، و وسیلــهآسمان

 بگیرند!؟

مقدار! و از آن احزابى هستند خورده هستند، ناچیز و اندك و بىآنان لشكرى شكست -

كردند، و عذاب دادند، و ایشان را تكذیب مىكه همواره علیه فرستادگان خدا حزب تشكیل مى

 من بر آنان حتمى شد! 

ثمود و قوم لوط و  ها نیز قوم نوح و عاد و فرعون جالد بودند، با قومپیش از آن -

ها بودند، كه همگى تكذیب پیامبران كردند، و مجازات من بر آنان ها دستهكه آن« ایكه»اهل 

برنـد! گوینـد: پروردگـارا محقق گشت! اینان جز یك صیحه را كه بازگشت ندارد انتظار نمى

 قبـل از روز رستاخیـز سهم ما را از عذاب بیاور! 
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 قریش در خانه ابوطالب

آله دعوت خود را ظاهر ساخت، وعلیههللادر تفسیر قمى آمده كه وقتى رسول ّللاه صلى

 شدند و گفتند:قریش نزد ابوطالب جمع

ات عقاید ما را سفیهانه خواند، و خدایان ما را ناسزا گفت و اى ابوطالب برادرزاده -

بر این كار این است كه جوانان ما را فاسد نمود و جمعیت ما را متفرق كرد، اگر داعى او 

كنیم كـه از همـه مـا خواهد از نادارى نجات یابد ما براى او این قدر مال جمع مىمى

 كنیم!ثـروتمندتر شـود، حتى او را پـادشاه خـود مى

 آله خبر داد و حضرت فرمود:وعلیههللاابوطالب جریان را به رسول ّللاه صلى

گذارند و ماه را به دست چپم بسپارند، اگر خورشید را به دست راست من ب -

پذیرم، و لكن یك كلمه به من بدهند تا هم مرا راضى كرده باشند و هم به وسیله آن ساالر نمى

و سرور عرب گردند، و غیر عرب هم به دین ایشان بگروند، و نیز خود آنان پادشاهانــى 

 در بهشـت باشند! 

 طــالع كفــار رســانیـد، و ایشـــان گفتنــد:ابــوطالــب پاســخ آن جنــاب را بــه ا

 یك كلمــه كه چیزى نیست بلكه ده كلمه از ما بخواهد! -

 آله فرمود:وعلیههللارسـول خدا صلى

! -كهشهادت دهند به این -  ال اِلهَ ااِله ّللاه َو اِنهى َرُسوُل ّللاه

 مشركین گفتند:

 (1)یك خدا را بگیریم!؟ شگفتا، آیا سیصد و شصت خدا را رها كنیم و
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 پرستىپیكـار اسالم با بـت
 

پرستى جنگیده و با آن به مقاومت پرداخته و نداى هاى الهى همواره با بتدعوت

هاى دعوت انبیاء و رسل مانند نوح اند، به طورى كه خداى سبحان در داستانتوحید در داده

السالم این مسئله را ذكر كرده است، و در ابراهیم و شعیب و موسى علیهمو هود و صالح و 

السالم نیز بدان اشاره كرده و اجمال سخن در این آیه هاى عیسى و لوط و یونس علیهمقصه

 آمــده است:

 پیش از تو رسولى نفرستادیم مگر به او وحى كردیم، كه خدایى جز من نیست،»ـ 

 انـبیاء(/  25« )پس مرا بپرستیـد!

آله در دعوت خود با حكمت و موعظه و گفتگو و مجادله وعلیههللاحضرت محمد صلى

پرست خود را به توحید فرا خواند. مردم پاسخى جز استهزاء و به طریق احسن، قوم بت

اذیت به او ندادند، و نسبت به كسانى كه بدو ایمان آورده بودند به تفتین پرداختند، و به 

شان كردند، تا مسلمین مجبور شدند مكه را ترك گویند و به حبشه ل شكنجهبدترین شكــ
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 هجرت كنند. 

بعدا براى كشتن پیغمبر توطئه كردند، و وى به مدینه هجرت كرد، و بعد از او نیز 

اى از مؤمنین به مهاجرت پرداختند. دیرى نپایید كه مشركین با او درگیر شدند و به عده

هاى فراوان دیگر با وى جنگیدند، و غزوه« خندق»و « احد»و « ربد»جنگ پرداختند و در 

 تا سرانجام خداى تعالى با فتح مكه او را برایشان پیروز گردانید.

هایى را كه ها پاك كرد، و بتپیغمبر بعد از فتح مكه، خانه كعبه و حرم را از بت

بود، پیغمبر  شده نصبكعبه باالى بام كه« ُهبَل»بود، شكست. شده اطراف كعبه نصب 

السالم را به طرف بام باال برد، و او بت را بر زمین افكند. این آله على علیهوعلیههللاصلى

اند آن را در آستانه چه گفتهها بود كه بنا بر آنترین بت آناند بزرگبت به طورى كه گفته

 در مسجد دفن كردند.

ها را از خواطرى كه ستى را بر كند و دلپراسالم به شدت عنایت داشت كه ماده بت

ها را حتى از آن كه بر گرد آن بگردند و بدان كشاند، خالى سازد، و جانمردم را بدان مى

اى كه ها در معارف اصولى و اخالق كریمه و احكام شرعیهتوجه كنند، باز دارد. همه این

بینید كه اسالم اعتقاد حقه را مىشوند، و شما اسالم مردم را بدان فراخوانده است، دیده مى

جز خدا، خداى دیگرى وجود ندارد، خدا داراى اسماء حسنى، و  -كه داند از آنعبارت مى

نیاز است، و مالك همه چیز است، و وجود او اصیل و مستقل بالذات و از همه جهانیان بى

ئون ذاتى خود، چه گردد، و در همه ششود و بدو باز مىهرچه غیر از اوست از او آغاز مى

 در پیدایش و چه در ادامه وجود، به او محتاجند.

نه از  -ـ اگـر كسى ذات یا صفات یا اعمال یك موجود را به طور مستقل از خدا 

 دیگــران ـ منتسب به خود آن موجود بداند، از این بابت مشرك است!

 دهد:و نیـز اسـالم بـه مـردم دستـور مى

ه خدا اطمینان داشته باشند، تحت والیت الهى در آیند، دوستى و توكل بر خدا كنند، ب -

 دشمنى و اعمالشان خالص براى خدا باشد!

 و نیز:

مردم را از اعتماد به غیر خدا، تمایل به دیگران، اطمینان به اسباب ظاهرى و  -

ـران امیــد به غیر خدا و عجــب و كبر و چیزهــاى دیگــرى كه موجب استقالل دادن به دیگـ

 كنیــد كه:فرمایــد. و نیــز مالحظــه مىگردد، نهــى مىو شـرك به خــدا مى

دار، تصویر موجودات اسالم از سجده براى غیر خدا، درست كردن مجسمه سایه -

سازى و تصویر،( و پیروى و روح )با اختالف فتاوى در مورد حرمت یا جواز مجسمهذى

نهى كرده، مگر در صورتى كه پیروى از دیگران به  گوش دادن به امر و نهى غیر خدا،

پیــروى از خدا برگــردد، مانند پیــروى از پیغمبــران و پیشوایان دینى، و نیز از بدعت و 

 پیــروى از آن، و همچنیــن گــام گذاشتن در جاى گام شیطان، نهى فرمــوده اســت. 

لسالم رسیده كه شرك را بر دو قسم ااخبار فراوانى از پیغمبر و ائمه اهل بیت علیهم

و آن داراى مراتب زیادى است كه كسى جز « شرك پنهان و شرك آشكار،»اند: دانسته
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مانند، و از صداى پاى مورچه بر سنگ صاف در مخلَصان از همگى این مراتب سالم نمى

 تر است!شب تاریك پنهان

« قلب سلیم»در مورد  السالمدر روایات اسالمى، در كافى، از حضرت صادق علیه

رو شــود، قلب سلیــم، آن قلبــى است كه در حالــى با خــدا روبــه»روایــت كــرده كــه: 

 فــرمـــود:« كــه كســـى جــز خـــدا در آن نبــاشـــد.

 «هر قلبى كه در آن شرك یا شك وجودداشته باشد، سقوط كرده است!» -

هایشان براى آخـرت كنند تا دلدنیا زهد پیشه مى و اینان كه قلب سلیم دارند، در» -

 و نیـز در روایت آمـده است كه:« فـراغت یـابد!

عبادت خدا به طمع بهشت، عبادت اجیران است، عبادت او از ترس آتش عبادت » -

بندگان است، و حق عبادت این است كه خدا را به خاطر محبت او بپرستند، كه عبادت 

 «این مقامى است دست نیافتنى كه جز پاكان بدان نرسند!بـزرگـواران است، و 

 

 

 روش توحیدى

اى دهد كه براى خود رویه و سیرهخداى سبحان به پیامبر گرامى خود دستور مى

 اتخاذ كند، و در اجتماع بشرى با آن رویه رفتار نماید:

 بگو اى اهل كتاب!» -

 اى كه بین ما و شما یكنواخت است،به سوى كلمه

 د: كه جز خدا را نپرستیم، و چیزى را شریك او نسازیم،بیایی

 و یكدیگر را به جز خدا اربــاب خود نگیریم.

 عمران(/ آل 64« )پس اگر روگــردان شدند، بگو: شاهد باشید كه ما مسلمانیم!

 فرماید:پرستـى كه داخل در دیـن اهـل كتـاب شده، اشاره كرده مىو باز به عقاید بت

مى كه از پیش گمراه اب! در دین خود غلو مكنید! و از هواهاى قواى اهل كت» -

 «انــد، پیروى مكنید!اند، و از راه راســت منحرف شدهو بسیــارى را گمــراه كرده انــدشـده

 / مائده( 77) 

 فرماید:كتاب مىو نیز در مذمت اهل

 بن مریم را،و هم مسیحاینــان هم راهبــان خود را به غیر خــدا اربــاب گرفتند، »ـ 

 در حالى كه جز به پرستــش خــداى واحــدى مأمــور نشده بودنــد،

 «آورنــد، منـزه اسـت!چــه شریــك مىزیرا جز او خدایــى نیســت، و از آن

 / توبه(  31) 
 

آله در اجراى احكام و حدود، بین مردم مساوات برقرار وعلیههللاپیغمبر اكرم صلى

طبقات اجتماع، مانند: حاكم و محكوم، رئیس و مرئوس، خادم و مخدوم، غنى و كرد، و 

دیگرى فقیر، مرد و زن، شریف و وضیع را به یكدیگر نزدیك ساخت، كه هیچ كس نسبت به

تنها به تقوى است، و حساب و كرامتباشد، كهنداشتهبزرگى و فخرفروشى و حكومتحق
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 حكـم مربوط به خدا.

فرمود كه قوى كرد، و نهى مىآله دارایى را بالسویه تقسیم مىوعلیههللاپیغمبر صلى

آنگونه تظاهر به نیروى خود كند كه قلب مردم ضعیف و فروافتاده بشكند و متأثر شوند، و 

مثالً ثروتمندان و زمامداران و رؤسا نباید در برابر فقرا و بیچارگان و رعیت به زیب و 

 . زیور و شوكت خود تظاهر كنند

زیست، و در خوردنى و آله مانند یكى از افراد مردم مىوعلیههللاپیغمبر صلى

گونـه امتیازى با دیگران آشامیدنى و پوشــاك و نشســت و برخاســت و راه رفتــن هیچ

 (1)نداشت.

 . 142، ص: 20الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 و كفار« ص»حجـاب حایل بین رسول ّللاه 
 

 «قََرأَْت اْلقُْراَن َجعَْلنا بَْینََك َو بَْیَن الَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِااْلِخَرةِ ِحجابا َمْستُورا!َو اِذا »

 اسرى(/45)

خداوند متعال در قرآن كریم واقعیتى را بیان فرموده كه وقتى پیامبر گرامى اسالم 

افكند كه عنوى مىخواند، میان او و مشركینى كه به آخرت ایمان نداشتند، حجابى مقرآن مى

توانستند اسم خداى یگانه را بشنوند، و رسول ّللاه شدند، و دیگر نمىاز فهم آن محجوب مى

توانستند به معاد ایمـان بیاورند و به آله را به رسالت حق بشناسند، و نمىوعلیههللاصلى

 حقیقت آن پى ببرند!

آله وعلیههللانزد رسول ّللاه صلى چه را كه از معارف قرآنتوانستند حقیقت آنآنان نمى

بود بفهمند، و بدان ایمان بیاورند و یا اذعان كنند كه او به راستى فرستاده خداست، كه به 

 حق به سوى ایشان فرستاده شده است!

كردند، و آورد از او اعراض مىبه همین جهت بود كه وقتى اسم خداى یگانه را مى

 خواندند.نمودند و او را مردى جادوشده مىمىدر انكـار معـاد پـافشارى 

گذارد. انكار به آخرت جایى براى ایمان به خداى یگانه و رسالت پیغمبران باقى نمى

 فـرمایـد:كفـر بـه معـاد مستلـزم كفـر بـه همـه اصـول دیـن است. مـى

 خوانى،وقتى تو قرآن مى» ـ 

 ، تا قرآن را نفهمند!پوشانیمهایى مىهاى ایشان را با پردهما دل

 كنیم تا قرآن را به گوش قبول نشنـوند،هایشان را كر و سنگین مىو گوش

 و با فهم ایمان صـدق آن را درك نكنند.

 هـا كیفر كفر و فسوق ایشان است!ـ البته همه این

كنى و شریك را از او ـ وقتى در قرآن پروردگار خود را با وصف یكتایى ذكر مى

 كنى،نفى مى

 نمایند.كنند، اعراض مىاز شنیدن و فهم آن، در حالى كه پشت مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وسوم: تاریخ صدر اسالم- از جاهلیت تا مدینه فاضله 41

آیند تا قرآن خواندن تو را بشوند، كه مىدانیم كه غرض ایشان از اینـ ما بهتر مى

 چیست؟

 گویند؟دانیم كه پس از شنیدن آهسته با هم چه مىو نیز بهتر مى

 گوینــد:ستمكاران مى

 كنیــد!جز مردى جادوشــده را پیروى نمى

 زنند؟ها مىببین چگونــه برایت مثل

 / اسراء(  48تا  45« )كنند!اند، و دیگر راهى پیدا نمىها، گمراه شدهچه كنند بدبخت

آمدند تا قرآن به گوششان نخورد، كه مشركین نزد وى نمىاین آیه اشعار دارد بر این

آمدند، پنهانى بوده، و اب مىترسیدند، و اگر نزد آن جنچون از مالمت هم مسلكان خود مى

كرد، زیرا دید، آهسته مالمت مىحتى یكى از ایشان فرد دیگر را در حال استماع قرآن مى

آله و مؤمنین پى ببرند و بفهمند كه ایـن افـراد دشمننــد. وعلیههللاترسید رسول ّللاه صلىمى

 گفتنـــد: بعضى به بعــض دیگــر مـى

 اسراء(/47« )گر مردى جادوشده را...!كنید مپیروى نمى»ـ 

رساند كه مشركین كارشان به جایى رسیده بود كه امیدى زدن این مثل، این نكته را مى

 (1)به ایمان آوردنشان نبود! 

 . 195، ص: 25المیــــــــزان ج:  -1

 

 مصایب موعود كفار مكه
 

 / رعد( 31« )َصنَعُـوا قاِرَعةٌ اَْو...!َو ال یَــزاُل الَّذیــَن َكفَــُروا تُصیبُُهـْم بِما » 

كه سوره رعد یك سوره مكى است، و به شهادت مضامین آثارش، و دقت در این

آله رخ وعلیههللاهمچنین دقت در حوادثى كه بعد از بعثت و قبل از هجرت رسول ّللاه صلى

این معنى را روشن داده، و بررسى حوادثى كه بعد از هجرت تا قبل از فتح اتفاق افتاده، 

همان كفار عرب از اهل مكه و غیر ایشان « الَّذیَن َكفَُروا،»سازد كه مراد از عبارت مى

است كه در ابتداى دعوت اسالم آن را رد نموده، و انكار و عناد را به نهایت رسانده بودند، 

 نمودند.و در برانگیختن فتنه و فساد پافشارى مى

 فرمـایـد:ه مـىبـارخـداى تعـالى در ایـن

 ورزند، ها، كه به دعوت حق تو كفر مىهاى كوبنده بر سر اینالیزال مصیبت» -

 رسد، چه كردند، و كفرى كه به رحمان ورزیدند، مىبه خاطر آن

 آید، شان فرود مىهاى خانهیا در نزدیكى

 شـان داده، برسد، كه آن عذابى كه وعـدهو همواره بدین حال هستند، تا آن

 «پذیرد!كند، و گفتارش تغییر نمىچه خدا خلف وعده نمى

ها و ها بر سرشان آمد، كفار اطراف مكه است، كه جنگمقصود از آنان كه مصیبت

هایشان ها كه مصایب در نزدیكى خانهها از پایشان در آورد. و مقصود از آنقتل و غارت



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وسوم: تاریخ صدر اسالم- از جاهلیت تا مدینه فاضله 42

افتاد، و دودش به شهرشان اتفاق مىاند، كه حوادث ناگوار در پیرامون فرود آمد، اهل مكه

رفت، و وحشت و اندوه و سایر آثار سوء آن، خواب و آسایش را از ایشان ها مىچشم آن

 شان داده، عذاب نمود. و مقصود از عذابى كه وعدهسلب مى

  (1)رو شدند! شمشیر است، كه در روزهاى بدر و احد و سایر غزوات با آن روبه

 . 275، ص: 22 المیــــــزان ج: -1
 

 

 عجز قریش در مبارزه با قرآن
 

 / فصلت(  26!« )َو قــاَل الَّذیَن َكفَــُروا ال تَْسَمعُـوا ِلهذَا اْلقُْرآِن... » 

كه كفار كند بر نهایت عجز كفار در مبارزه علیه قرآن، بعد از آناین آیه داللت مى

نى علیه آن بكنند، كارشان در بیچارگى نتوانستند كالمى مثل آن را بیاورند، و یا اقامه برها

جا كشید كه به یكدیگر سفارش كنند كه به قرآن گوش ندهند، و هر جا قرآن خوانده به این

خـوانــد بـه معنى در آورند تا صداى قرآن و شخصى كه آن را مىشود سر و صداهاى بىمى

 گوش دیگـران نرسد، و در نتیجــه اثرش لغو گردد. 

اى از عواقب ضاللت آنان، و نتیجه استقامت مسلمانان و پس پارهقرآن مجید س

 فرماید:كند و مىپــاداش آخرتى آنان را ذكــر مى

 چشانیم، ما هم به طور یقین كسانى را كه كفر ورزیدند عذاب سختى مى»  -

 دهیم! كردند، كیفر مىچه مىو به بدتر از آن

 اى جاودانهاست و در بطن آتش خانهاین چنین است كه كیفر دشمنان خدا آتش 

 « كردند...!كه همواره آیات ما را انكار مىدارند، به كیفر این

 / فصلت( 28و  27)

 فرماید:سپس بعد از ذكر پاداش استقامت مسلمانان در برابر كفار مى

 كند، كیست خوش گفتارتر از كسى كه بشر را به سوى خدا دعوت مى»  -

 گوید:دهد، و مىمى و عمل صـالـح انجـام

 / فصلت(  33« )من به یقین از تسلیم شدگانم!

فرماید به این كه سخن تو، در این آیه، خداى تعالى پیامبر گرامى خود را تأیید مى

یعنى دعوت تو، بهترین سخن است. هرچند كه لفظ آیه عمومیت دارد ولى منظور در این آیه 

شـود كـه بـه سـوى خدا دعوت شامل همه كسانى هم مى آله است، ووعلیههللارسول ّللاه صلى

 كنند.مى

چیزى كه هست، چون در بین ایمان داعیان به سوى خدا، ممكن است كسى یافت شود 

كه به خاطر رسیدن به غرض فاسد به سوى خدا دعوت كند، و معلوم است كه چنین 

َو َعِمَل »ط را اضافه كرد كه تواند باشد، لذا دنباله جمله این شرالقول نمىدعوتــى احسن

كه كند از اینبه شرطى كه خودش هم عمل صالح كند، چون عمل صالح كشف مى!« صاِلحا 

 صـاحبش نیتى صالح دارد.
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جایى كه عمل صالح داللت بر اعتقاد حق، و التزام به آن ندارد، و این نیز و نیز از آن

كند، و عمل صالحى هم دارد، ولى معلوم است كه سخن آن كسى كه دعوت به سوى خدا مى

القول نیست! به همین جهت دو جمله ایمانى به حق نداشته، و التزامى به آن ندارد، احسن

/  33« )َو قاَل اِنَّنى ِمَن اْلُمْسِلمیَن!»گذشته را مقید به شرطى دیگر كرد، و آن این است كه 

 فصلت( یعنى اعتقاد به اسالم داشته باشد!

گاه به سوى خدا دعوت كرد، قاد به اسالم و عمل صالح داشت، و آنپس اگر كسى اعت

 القول خواهد بود!سخنش احسن

 و چون معلوم است كه خوبى و بدى یكسان نیست،» -

 العمل دفع كن، بهترین عكس هاى مردم را با الجرم تو بدى

 تىتا كسى كه بین تو و او دشمنى هست، چنان از دشمنى دست بردارد كه گویى دوس

 كه خویشتندارند، پذیرند مگر كسانىمهربان است، اما این نصیحت را نمى

/  35و34« )پذیرد مگر كسى كه بهره عظیمى از سعادت داشته باشد!و نیز نمى

  (1)فصلت( 

 . 301، ص: 34المیـــــــــزان ج:  -1

 

 دلیل هالك نكردن قریش
 

لُوَن! َو مـا َمنَعَنــا اَْن نُْرِســَل بِااْلیــاتِ »  / اسرى( 59« )اِاله اَْن َكــذََّب بَِهـا االَوَّ

قرآن مجید در مورد عدم تعذیب و هالك دنیوى كفار صدر اسالم در آیه فوق خبر 

به خاطر آن غریزه فسق و فساد  -كه آخرینشان مثل اولینشان هستند  -دهد كه چون مردم مى

هاى شدیـد هستند، و خداى ذابكه در ایشان است مستحق آمدن هالكت و انواع دیگر ع

 تعالــى هم درباره قراء این قضا را رانده كه همه هالك و یا معذب به عــذاب شدیــد شونـد. 

كنند، نفرستد، همین معنا باعث شد كه خداى تعالى آیاتى را كه كفار قریش پیشنهاد مى

هرچه اولین را وادار كه آخرین بشر با اولین او یكسان است، و چون با در نظر گرفتن این

كه اولین با آمدن كند، و نیز با در نظر گرفتن اینبه عصیان كرد، آخرین را هم وادار مى

ها بعد از دیدن معجزه و آیات شان باز كفر ورزیدند، هم این هست كه اینآیات پیشنهادى

كه چنانپیشنهادى خود ایمان نیاورند، و در نتیجه به عذاب شدید دیگرى مبتال شوند، هم

خواهد این امت را به عذاب عاجل مؤاخذه كند، لذا پیشینیان ایشان شدند، و چون خدا نمى

 فرستد!آیات پیشنهادى كفار را نمى

شود و تنها آیه این خصوصیت امت اسالم از مواردى از كالم خداى تعالى استفاده مى

را عذاب نكند، مگر بعد از  مورد بحث نیست، و خداوند تعالى بر این قضا رانده كه این امت

 (1)مدتى مهلت! 

 . 231، ص: 25الـمیــــــــــزان ج:  -1
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 مقابله تاریخى اقوام كافر در برابر پیامبران
 

ِ اِالَّ الَّذیَن َكفَُروا... »  / مؤمن(  4.« )مـا یُجـاِدُل فى آیاِت ّللاه

هاى كفار، و جدال بلندپروازىقرآن مجید در سوره مؤمن از آغاز، مطلب را پیرامون 

كشاند، و با تكرار آیات باطلشان به منظور از بین بردن حقى كه بر آنان نازل شده، مى

هـاى ها به عذاب الهـى، در امتمربوط به خوار و ذلیل بودن كفار، و گرفتار شدن آن

 شكند.گذشته، سورت استكبار و جدال آنان را مى

ه خدا به ایشان وعده داده بود در این سوره با ذكر اى را كهاى خواركنندهعذاب

 سازد:آید، خاطرنشان مىچه در آخرت بر سرشان مىاى از آننمونه

ور شدنشان در شدند، پس غوطهكنند مگر كسانى كه كافر در آیات خدا جدال نمى»ـ 

ایشان و نعمت تو را مغرور نسازد. قبل از ایشان هم قوم نوح و احزابى كه بعد از ناز 

بودند، آیات خدا را تكذیب كردند، و هر امتى قصد جان پیامبر خود كرد، تا او را  

از بین ببرند، و من  بگیرند، و با حربه باطل علیه حق مجادله كردند، تا حق را 

اب پروردگارت بر آنــان كه گرفتم، و چه عجیب است عذاب!! و همچنین كلمه عذایشان را 

 / مؤمن(  6تا  4« )كه باید اهــل آتـش باشنــد. شدنــد، حتمى شد،كافر 

اى است كه ممكن بود به ذهن كسى وارد در این آیات، در مقام جواب دادن از شبهه

بینیم همیشه برد با همین كفار است، كه از پذیرفتن حــق شود و آن شبهه این است كه ما مى

كنند، و باطل یچ گرفتارى هم پیدا نمىكنند، و هورزند، و در آیــات خدا جدال مىاستكبار مى

 برند؟!خود را هم پیش مى

هاى گذشته چون قوم نوح و احزاب بعد از ایشان مانند حاصل جواب این است كه امت

تر بودنــد، عاد و ثمود و قوم لوط و غیره، از كفار امروز در تكذیب و جدال به باطل قوى

استند رسول خود را بگیرند و بكشند، ولى عذاب خوجا پیشــروى كردند كه مىها تا اینآن

 الهى مهلتشان نداد، و این قضــا در حق همــه كفار رانــده شده است.

اند و اراده خود را علیه اراده خداى كه كفار معاصر از خدا پیشى گرفتهپس توههم این

 (1)كار زدند، توههمى است باطل!! سبحان به

 . 161، ص: 34المیزان ج:  -1
 

 

، دو مبارز علیه كفار  ابراهیم و رسول ّللاه
 

ا تَْعبُدُوَن!»  / زخرف(  30تا  27« )َو اِْذ قاَل اِْبراهیُم الَبیِه َو قَْوِمِه اِنَّنى بَراٌء ِممه

آله و وعلیههللاآیات سوره زخرف درباره كفر مشركین به رسالت رسول ّللاه صلى

كند، و در این تشبث آنان در شرك به ذیل تقلید از پدران بدون هیچ دلیل دیگر، صحبت مى

كند كه تقلید كردن پدر و قومش را دور انداخت و السالم را ذكر مىآیات داستان ابراهیم علیه

پرستیدند، بیزارى جست، و از پروردگارش طلب به جاى خداى سبحان مى چه آناناز آن
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 هدایتى كرد كه از فطـرتش سرچشمـــه داشتــه اسـت. 

سازد كه قوم او را السالم این مسائل را خاطرنشان مىبعد از نقل داستان ابراهیم علیه

دند، و به كتاب خدا ها كفران كرهایى برخوردارشان كرد، و چگونه به آن نعمتاز چه نعمت

هایى كه به ها زدند، طعنهها نمودند و به فرستاده خدا طعنهگیرىكافر شدند و در آن خورده

كند، و عاقبت این كار را كه گردد. سپس آثار اعراض از یاد خدا را ذكر مىخودشان برمى

بر باید براى كند به این كه پیامگاه عطف مىدهد، و آنهمان شقاوت و خسران است تذكر مى

كند به عذاب، و به پیامبر همیشه از ایمان آوردن ایشان مأیوس باشد، و سپس تهدیدشان مى

كند كه به قرآن تمسك جوید، چــون قرآن ذكر او و ذكر قــوم اوست، و به عزیزش تأكید مى

ه چــه در قــرآن اسـت دین توحیـد است، كه همــشوند، و آنزودى از آن بازخواســت مى

 انبیـاء گذشتــه بر آن دیــن بودند: 

اى پیامبر! به یاد ایشان بیاور آن زمان را كه، ابراهیم از آلهه پدر و قومش بیزارى  -

پرستیدند، و هیچ حجت و دلیلـى جست، چون ایشان آلهه خود را تنها به استناد تقلید پدران مى

 خود اتكاء نمود! ابراهیـم گفت:بر آن نـداشتنـد، و ابراهیـم تنهـا به اعتقـاد و نظر 

پرستید بیزارم! به جز آن معبودى كه مرا آفریده، كه به زودى چه مىمن از آن -

 هدایتــم خواهد كرد! 

 

 ارثیه یكتاپرستى در نسل ابراهیم

خدا این یكتاپرستى را در نسل او باقى گذاشت، شاید برگردند! بلكه، من این كفار » -

كه دین حق و رسولى روشنگر به هاى مادى دادم، تا آنهپدران ایشان را بهر و 

رو شدند گفتند: این نوعى سحر است، و ما بدان آمد، و همین كه با حق روبه سویشان 

 / زخرف( 30تا  28« )كافریم!؟ 

منظــور از نسلى كــه یكتــاپرستــى در آن باقــى گذاشتــه شــده ذریــه و فرزندان 

 است. السالمابراهیم علیه

السالم این است كه ذریه آن جناب مراد از بقاى كلمه در عقب و ذریه ابراهیم علیه

چنان نباشــد كه به كلــى و حتى یك نفر موحــد در آنان باقــى نماند، بلكــه همواره و مادام 

 كه نسل آن جنـاب در روى زمیـن باقـى است، افرادى موحد در بین آنان یافت بشود. 

 

 نزول قرآن بر اشراف قریش دلیل عدم

 كفـــــــــار گفتنـــــــــد:»

چرا قرآن به یكى از دو مرد بزرگ )مكه و طائف( نازل نشد؟ مگر اینان مقسم  -

 « كنیم!ها در زندگى دنیا را تقسیم مىپروردگار تواند؟ این ماییم كه معیشت انسان رحمت 

 زخرف(/32و31) 

آید، بزرگى از حیث ى كه از سیاق آیه بر مىمنظور از بزرگى آن دو مرد به طور

مال و جــاه اســت، چــون در نظــر افــراد مادى و دنیاپرســت مالك عظمــت و شرافــت و 

  علــو مقـــام همیــن چیزهــاســت!
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البیــان گفته: منظــور از دو مرد عظیــم در یكى از دو شهر، ولیدبن مغیره در مجمع

 بن مسعود ثقفى از طائف بوده است.د ُعْرَوةاز مكه، و ابامسعو

انــد: منظور عتبــه بن ابى ربیعــه، از مكــه و ابن عبدیالیــل، از و بعــض دیگــر گفته

 طائـــف بـوده است.

ها از خود نامبردگان است، وگرنه مشركین لكن حق مطلب این است كه این تطبیق

اند كه جا داشت یكى از بزرگان مكه مبهم گفتهشخص معینى را در نظر نداشتند، و به طور 

 شود.و طائف پیامبر بشوند. و این معنى از ظاهر آیه به خوبى استفاده مى

خداوند متعال جواب داده كه این مشركین در امر معیشت دنیایى كه در آن زندگى 

است، اى از دریاى بیكران رحمت منمایند، و خود قطرهكنند، و از رزقش ارتزاق مىمى

دهند به تقسیم چیزى مداخله كنند اى ندارند، و آن وقت چگونه به خود اجازه مىهیچ مداخله

تر است، و آن مسئله نبوت است، كه رحمت كبـریایى مـا كه هزاران بار از زندگى دنیا مهم

  (1)و كلید سعـادت دائمى بشر و رستگارى جاودانه ایشان است؟ 

 . 154، ص: 35المیزان ج:  -1
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 فصل چهارم

 

 مسلمانان اولیه

 دوران شكنجه، مبارزه و مهاجرت
 

 

 آغاز دعوت علنى اسالم
 

 حجر(/94« )اْلُمْشِركیَن...!فَاْصدَْع بِما تُْؤَمُر َو اَْعِرْض َعنِ »

غــرض ســوره حجــر، در حقیقــت، بیــان مــوضــوع تبلیــــغ آشكــار، و امــر به 

 فرماید:رسد مىرسـالت است، و وقتــى به این آیه مىعلنـى كردن 

حال كه تو مأمور به "صفح جمیل" شدى، و خود را به عنوان نذیر از عذاب ما، »ـ 

پاره كنندگان قرآن،( نازل شد، معرفى نمودى، دیگر عذابى كه بر مقتسمین )پاره آن 

 «كلمه حق را اظهار، و دعوت خود را علنى كن! مترس، 

 فرماید:ه آیه مىدر ادام

 / حجر( 95« )كنیم!ما شر استهزاكنندگان را از تو دور مى» -

 هستند كه قبالً اسمشان در اول آیه برده شد.« مقتسمین»همــان « مستهزئین»ایــن 

دهــد كه درنگ مكــن و دعوت به حق را علنى ساز، و خداى تعالــى وقتى دستور مى

كــه ما شــر مستهزئیــن را از تو فرماید: براى اینله مىاز مشركیــن روى برتــاب، بالفاص

 سازیم. كفایــت كردیم، و ایشــان را به عــذاب خود هالك مى

كننــد، پس به هاینــد كه )با خدا، خدایانــى دیگر اتخــاذ مىو این مستهزئیــن همان

 زودى خواهنــد فهمیـد!(

آله را از وعلیههللاگ حوصلگى رسول ّللاه صلىدر این جملــه براى بار دوم اندوه و تن

كشد، تا مزید عنایـت خود را نسبـت به تسلیــت و دلخوش كردن آن استهزاء آنان پیش مى

 جناب و تقویت روحــش برساند.

هاى مكى، بسیار آن جناب را خداى تعالى در كالم كریم خود، مخصوصا در سوره

ه خاطر آن صدمات زیادى است كه آن جناب در مكه بـا تسلیت و دلدارى داده است، و این ب

 شده است.آن مواجه مى

 فرماید:در ادامه آیه مى

شود، پس به ستایش پروردگارت گویند، تنگ مىچه مىدانیــم سینه تو از آنما مى»ـ 

ار خویش كن تا حادثه محقق به كنان باش! عبادت پروردگتسبیح گوى، و از سجده 

 / حجر( 99تا  97« )برسد!تو 
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فرماید كه او را تسبیح و حمد گوید، و خداى سبحان به پیامبر گرامى خود سفارش مى

سجده و عبادت به جاى آورد، و این مراسم را ادامه بدهد. خداى تعالى این سفارش را متفرع 

شود كه تسبیح و حمد خدا و هاى كفار نموده است، معلوم مىبر تنگى حوصله از زخم زبان

 ه و عبادت در برطـرف كردن انـدوه و سبــك كردن مصیبــت اثر دارد.سجد

كه وحى الهى آله بعد از آنوعلیههللادر روایات اسالمى آمده است كه رسول خدا صلى

كرد، و از ترس شروع شد سیزده سال در مكه بماند، و در سه سال اولش مخفیانه دعوت مى

عزوجل با فرستادن )آیه فوق مأمورش فرمود تا  كه خداىنمود، تا آناظهار علنى نمى

 دعوت خود را علنى كند، و از آن روز دعوت علنى شد. 

 السالم در معانى االخبار.()نقـل از امـام صـادق علیه

 السالم فـرمـــوده:همچنیــن امـــام صــادق علیه

و تنها على  كرد،ها پنهانى دعوت مىآله در مكه سالوعلیههللارسول خدا صلى -

گاه خداى السالم و حضرت خدیجه كبرى سالم ّللاه علیها به او ایمان آورده بودند. آنعلیه

آله وعلیههللاسبحان مأمورش كرد تا دعوت خود را علنى سازد. دعوت رسول خدا صلى

رفت كرد، و به هر قبیله كه مىآشكارا شد و او دعوت خود را در قبایل عرب عرضه مى

 ند: دروغگو از نزد مـا بیـرون شـو! )و در مـا طـمــع مبنـــد!(گفتمى

 (1)السالم در تفسیر عیاشى( صادق علیهاز امام)نقل

 . 21، ص: 24المیزان ج:  -1
 

 شكنجه مسلمانان اولیه
 

ِ ِمْن بَْعـِد ایمانِـه اِاله َمــْن اُْكــِرهَ َو قَْلبُهُ ُمْطَمئِــنٌّ » تا  106)!«ِبااْلیماِن... َمــْن َكفََر بِاّلله

 / نحل( 110

هاى زیادى است كه مؤمنین صدر تاریخ روزهاى اولیه ظهور اسالم آكنده از شكنجه

دادند تا شاید از دیدند. چون قریش مكه مؤمنین را آزار مىاسالم در مكه از قریش مى

 شان برگردند.دین

ا را در حق مؤمنین روا هآیه فوق ناظر به چنین وقایعى است. چنان انواع شكنجه

كه چنانداد. همافتاد یك فرد مسلمان در زیر شكنجه كفار جان مىداشتند كه حتى اتفاق مىمى

ها جان دادند، و عمار و پدر و مادرش را شكنجه كردند و پدر و مادرش در زیر شكنجه آن

 ـه در بــرد.عمار به ظاهر از دین اسالم بیزارى جست، و بدین وسیله جـان ســـالــم ب

 فرمایــد:در ادامه آیه مى

نموده و پس از ها هجرت كه از آن شكنجه كسانىها خدا نسبت بهبعــد از همه این» -

 / نحل( 110« )هجـرت جهـاد و صبـر نمودنــد، آمرزگــار و مهربــان اســت! 

هــا شكنجهدهد كه پس از این وعده جمیلــى است كه خداى سبحــان به مهاجریــن مى

مهاجــرت كردند. و در قبــال تهدیــدى كــه به كفــار كرده و خســران تمــام را نویدشــان 

 دهد. داده، مؤمنیــن را به مغفــرت و رحمــت در قیامــت نویـد مى
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شود، رساند كه خدا از آن مسلمانان كه به ظاهر ارتداد جستند، راضى نمىآخر آیه مى

كه بعد از آن جهـاد شود، مگر اینت كنند، و نیز از هجرتشان راضى نمىكه مهاجرمگر این

 و صبـر كننـد.

 

 ماجراى شكنجه و قتل سمیه و یاسر

 چــون رسول خــدا خواســت به مدینــه مهاجــرت كنــد بــه اصحــابـش فرمود:

از من متفرق شوید، و هر كس توانایى دارد بماند و آخر شب حركت كند و هر كس  -

ام جا منزل كردهندارد همین اول شب به راه افتد، هر جا كه به اطالعتان رسید كه من در آن

 به من ملحق شوید. 

بالل مؤذن و خباب و عمار، و زنى از قریش كه مسلمان شده بود، ماندند تا صبح شد. 

ین و ابوجهل ایشان را دستگیر كردند. به بالل پیشنهاد كردند كه از دین اسالم مشرك

برگردد، او قبول نكرد، الجرم زرهى از آهن در آفتاب داغ كردند و بر تن او پوشاندند، و او 

 «.احـد! احـد!»گفـت: چنان مىهم

همه كشیدند. عمار از در تقیه حرفى زد كه خباب را در میان خارهاى زمین مى

مشركین خوشحال شدند و او را رها كردند. سمیه را ابوجهل به چارمیخ كشیده بود و... او 

 را كشت، ولى بالل و خباب و عمار را رها كردند.

آله رساندند و جریان را براى آن جناب وعلیههللاها خود را به رسول ّللاه صلىآن

 احت بود. حضرت فرمـود:تعریف كردند. عمار از آن حرفى كه زده بود سخت نار

چه گفتى راضى بود، دلت در آن موقعى كه این حرف را زدى چگونه بود؟ آیا به آن -

 نه! فرمود: -یا نه؟ عرض كرد: 

« اِاله َمْن اُْكِرهَ َو قَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِااْلیماِن!»خداى تعالــى این آیه را نازل فرموده كه  -

 ـار اولین شهید در اسالم بودند./ نحل( پــدر و مــادر عمـ 106)

آله را روایات بسیارى بیان وعلیههللاّللاه صلىشدگان با رسولصحنه مالقات شكنجه

 نویسد:البیان مىاند. در مجمعكرده

این آیه درباره جماعتى نازل شد كه به اكراه مجبور شده بودند، و آن جماعت عمار و 

بالل و خباب بودند كه شكنجه شدند، و در آن پدرش یاسر و مادرش سمیه، و صهیب و 

هــا داد كه شكنجــه پــدر و مادر عمــار كشته شدنــد، و عمــار با زبانــش چیــزى بــه آن

 اش خبر داد.راضى شدنــد، و خداى سبحــان جریـان را به رسول گرامى

 ت فرمود:پس وقتى كه جماعتــى به آن جنـاب خبر آوردند كه عمار كافر شد، حضر

نه! حاشا! عمار از سر تا قدمش مملو از ایمان است، و ایمان با گوشت و خونش  -

 آمـیختـــه گـشتـه اسـت.

چه حال و چـه  -كرد، حضرت فرمود: وقتى عمار شرفیاب شد، در حالى كه گریه مى

 خبـر؟ عــرض كـرد:

! زیرا رهایم نكردند تا دست به ساحت تو دراز  ـ خبــر بسیار بد آوردم، یا رســول ّللاه
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 نمودم و خدایان ایشان را به خیر یاد كردم.

هاى عـمار را پاك كردن، در حالى كه آله شـروع كـرد اشكوعلیههللارسـول خدا صلى

 فرمود:مى

ار را تكرار كن! پس آیــه فــوق نـازل ـ اگر بار دیگر به تو چنین كردند تو هم همان ك

 (1)شـد.

 . 285، ص: 24الـمیـزان ج:  -1

 

 شكنجـه به خاطـر ایمان

 / بـــروج(  8« )َو السَّمــاِء ذاِت اْلبُــــرُوجِ... قُِتـَل اَْصحـــاُب االُْخـــدُوِد...!»

ه جرم سوره بروج به سختى كسانى را انذار كرده كه مردان و زنان مسلمان را ب

كنند، نظیر مشركین مكه كه با گروندگان به رسول اند، شكنجه مىكه به خدا ایمان آوردهاین

كردند تا از دین اسالم به شرك كردند، و آنان را شكنجه مىآله چنین مىوعلیههللاخدا صلى

ـه گشتند، ولو شكنجـكردند، و بر نمىسابق خود برگردند. بعضى از این مسلمانان صبر مى

ها افرادى شدند، و اینگشتند و مرتد مىبـه هر جا كه خواست برسد. ولى بعضى بر مى

 بودنـد كه ایمانــى ضعیــف داشتنــد و خداى تعالى درباره آنان فرموده: 

ایم، ولى همین كه در آورده گویند به خــدا ایمانانــد كه مىبعضــى از مردم كسانى»ـ 

 «پنــداشتنــد.ـد، فتنه مــردم را نظیــر عــذاب الهــى مىشدنـخــدا شكنجه مىراه 

 / عنكبــوت( 10) 

پرستند، اگر خیرى به ایشان اند كه خدا را با شرایطى مىبعضى از مردم كسانى»ـ 

اى شوند، با صد و هشتاد درجه بندند، و اگر دچار فتنهبرسد، دل به آنان مى 

 / حج( 11« )گردند!گرد، بر مىعقب 

كند، و با این مؤمنین را به مى« اصحاب اخدود»اى به خداى تعالى در این آیات اشاره

اى هم به سرگذشت لشكریان فرعون و كند. دنبال داستان اشارهصبر در راه خدا تشویق مى

آله و وعده نصرت به آن جناب و وعلیههللاثمود دارد، و این مایه دلخوشى رسول خدا صلى

 است: تهـدیـد مشركین

 سوگند به آسمان، موضع ستارگان، و به روز موعود و داورى، » -

 به مشهود، به شاهد و   و

 كه آزاردهندگان مؤمنین عذابى در جهنم دارند! 

 كند،خداوند مؤمنین صالح را، اگر خلوص به خرج دهند، موفق به صبر مى

 فرماید، مى شانو در حفظ ایمانشان از كید دشمنان یارى

 بروج(/11تا1«)اخدود كرد!طور كه در داستان  همان

كه آن جناب آله است، براى اینوعلیههللادر این آیات رسول خدا صلى« شاهد»مراد از 

 دهــد.چـــه دیـــده شهـــادت مـىامـروز شـاهـد اعمال امـت اســت و فــرداى قیـــامت بـدان

دادند، و ى كه كفار به این مؤمنین مىاهم قابل انطباق است با شكنجه« مشهود»كلمه 
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چه در روز قیامت براى این ظالمان و گیرند، و آنوضعى كه در آخرت به خود مى

 دهـد، چـه ثـواب و چـه عقـاب.مـظلـومـان رخ مى

 «قُِتَل اَْصحاُب االُْخدُوِد!»فرماید: در این آیات مى

كـسانـى كـه »فرماید: ى كه مىبا اشاره به داستان اخدود، زمینه را براى آیات بعد

 سـازد.فـراهـم مى« فتـنـه كـردنـد...،

به معناى شكاف بزرگ زمین است، و اصحاب اخدود جبارانى ستمگر « اخدود»كلمه 

كــه ایمان كردند، و مؤمنین را به جرم اینكندند و آن را پر از آتش مىبودند كه زمین را مى

سوزاندند. خداوند متعال در این آیه ا آخرین نفرشان را مىانداختند و تدارند در آن آتش مى

نماید، و اعمال شنیع آنان را كند، و از درگاه خود طرد مىاصحــاب اخــدود را لعن مى

 دهد: چنین شرح مى

ـاِر ذاِت اْلــَوقُــوِد، اِْذ ُهــْم َعلَْیهــا قُعُــودٌ، َو ُهــْم َعلــى مــا یَْفعَلُـونَ »ـ   ِباْلُمْؤِمنیـَن اَلنـه

 ُشُهـودٌ 

 اى درست كرده بودند، آتشى كه براى گیراندنش وسیله - 

در حالى كه خودشان براى تماشاى ناله و جان كندن و سوختن مؤمنان بر لبه آن آتش 

 داشتند، گر جنایتى بودند كه بر مؤمنین روا مىنشستند، و خود نظارهمى

 « كــه بـه خـدا ایـمـان آورده بـودنـد!ـد، جـز اینهیچ تقصیرى از مؤمنى ســراغ نداشتن

 / بــروج( 7تا  1)

 كند:مىرا چنین ختممجید مطلبقرآن

ها و زمین از آن اوست، بر همه چیز شاهد و خداى مقتدر و حمیدى كه ملك آسمان» -

 گر است!نظاره

 محققا این ستمگران، 

كنند، و بعدا از و همه ستمگران روزگاران، كه مؤمنین و مؤمنات را گرفتار مى 

 شوند،كرده خود پشیمان هم نمى

  (1)/ بــروج(  10و  9«)عــذاب جهنــم در پیـش دارنـد، و عـذابـى سـوزانـنـده!

 . 151، ص: 40المیزان ج:  -1

 

 فشار مشركین براى برگشت مسلمانان به كفر
 

 عنكبوت(/13تا2« )النهاُس اَْن یُتَْرُكوا اَْن یَقُولُوا اَمنها َو ُهْم ال یُْفتَنُوَن؟اََحِسبَ »

آله ایمان وعلیههللابعضى از كسانى كه در مكه و قبل از هجرت به رسول ّللاه صلى

ه كرد، از ایمان خود برگشتاى كه از ناحیه مشركین تهدیدشان مىآورده بودند، از ترس فتنه

كردند داشتند، و مرتب آنان را دعوت مىبودند، چون مشركین دست از سر مسلمانان بر نمى

دادند كه اگر برگردید هر ضررى از كه از ایمان به آن جناب برگردند، و ضمانت مىبه این

آوریم و آن قدر كه اگر بر نگردید بال به سرتان مىچنانكنیم، هماین بابت دیدید ما جبران مى
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 كنیم تا به كیش ما بر گردید. تان مىنجهشك

اند كه از ناحیه پدر و اند كسانى بودهگویا از این عده كه از ایمان خود رجوع كرده

شدند، مانند بعضى از فرزندان مشركین كه آیـات شـریفه سـوره مادرشان تهدید و تشویق مى

 عنكبوت بــدان اشـاره دارد.

ز اول تا آخرش، و از سیاق جارى در سراسرش، در سوره عنكبوت، به طورى كه ا

شود، غرض خداى تعالى از ایمان مردم تنها این نیست كه به زبان بگویند ایمان استفاده مى

دهد، و ها آن را تكان نمىآوردیم، بلكه غرض حقیقت ایمان است، كه تندبادهاى فتنه

ر فشار بیاورد، پابرجا و ها بیشتسازد، بلكه هر چه فتنهدگرگونى حوادث دگرگونش نمى

 گردد. دارتر مىریشه

 فرمـاید:خداى تعالــى مى

كه بگویند ایمان آوردیم، دست از سرشان مردم خیال نكنند به صرف این» -

 گیرند،! دارند، و در بوته آزمایش قرار نمىبرمى

 ،چــه در دل نهـان دارند، بیــرون ریزدشوند، تا آننه بلكه حتما امتحان مى 

 «و معلــوم شود ایمــان اســت یا كفـر!  

وجه و درباره هیچ كس هاى الهى است كه به هیچپس فتنه و محنت یكى از سنت

هاى گذشته از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم شود، همان طور كه در امتشكسته نمى

معى دیگر ابراهیم و لوط و شعیب و موسى جریان یافت، و جمعى استقامت ورزیدند و ج

هاى حاضــر و آینده نیز جریــان خواهد یافــت و خدا به كسى ظلــم هالك شدند، و در امت

 كنند. هــا و اشخاصنــد كه به خــود ظلــم مىكند، و این خــود امتنكـرده و نمى

گوید: من به خدا ایمان آوردم باید در برابر ایمانش صبر كند و خداى پس كسى كه مى

بپرستد و چون قیام به وظایف دینى برایش دشوار و یا غیر ممكن شد باید به دیارى  یگانه را

هاى خود عمل كند، چه جا بتواند به وظیفهدیگر مهاجرت كند، دیارى و سرزمینى كه در آن

 زمین خدا وسیع است!

و هرگز نباید به خاطر ترس از گرسنگى و سایر امور زندگى از مهاجرت چشم 

 كه رزق بندگان به عهده خداست!این بپـوشد، بـراى

كه كه مؤمنین به غیر اینكردند، با اینو اما مشركین، كه مؤمنیـن را آزار مى

ها هم باید بدانند و هیچ جرمى مرتكب نشده بودند، آن« پروردگار ما ّللاه است!»گفتند: ـ مى

توانند خواست خود و نمى آورند،كنند و به ستوه نمىكه با این رفتار خود خدا را عاجز نمى

را علیه خواست خدا به كرسى بنشانند، بلكه خود این آزارشان هم كه گفتیم فتنه و آزمایش 

مؤمنین است، و فتنه و آزمایش خودشان هم هست، و چنان نیست كه از علم و تقدیر الهى 

و دارد  اى از آزمایش قرار دادهخارج باشد، بلكه این خداست كه آنان را در چنین بوته

كند تا اگر خواست در همین دنیا به وبال آن گرفتارشان كند، و اگر خواست این هالكشان مى

گریزى گردند، و دیگر راهعذاب را به تأخیر انداخته و در روزى كه به سوى او برمى

  (1)ندارند، عذاب كند!
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 . 156، ص: 31المیزان ج:  -1

 

 كنندگان قرآن در صدر اسالمپاره
 

ذیــَن َجعَلُــوا اْلقُــراَن ِعضیــَن.»...   / حجـــر(  91و  90« )اْلُمْقتَِسمیــَن، اَلَـّ

كند كه در اوایل بعثت علیه بعثت و براى خاموشى ظاهر آیه قومى را یادآورى مى

كردند تا بدین وسیله مردم را از راه خدا نور قرآن قیام كرده بودند، و آن را پاره پاره مى

 ها را هالك نموده است.ند، و خداوند متعـال عــذاب بر ایشــان نازل كــرده و آنبازدار

آله اقدام به چنین كارى وعلیههللاكه در آغاز بعثت پیامبر اسالم صلى« ُمْقتَِسمین»

اى گفتند كه آن ها قرآن را پاره پاره كردند، و عدهاى از قریش بودند. آنكردند طایفهمى

هاى گذشتگان است، و جمعى دیگـر آن را اى دیگر گفتند كه افسانهدهسحر است، و ع

 سـاختگـى خـوانـدند. 

ها راه ورودى مكه را قسمت قسمت كردند و در موسم حج هر چند نفرى سر این

 (1)آله بروند.وعلیههللاراهى را گرفتند تا نگذارند مردم نزد رسول ّللاه صلى

  .19، ص: 24المیـــــزان ج  -1

 

 لهببریده باد دو دست ابى
 

«!  / لهب( 5تا  1« )تَـبَّْت یَـدا اَبـى لَـَهـٍب َو تَـبَّ

چه كسب هایش باطل خواهد شد، مال و آنلهب، كه توطئهبریده باد دو دست ابى»

ور شود، با زنش، كه كرده، دردى از او دوا نخواهد كرد، به زودى وارد آتشى شعله 

 «طنابى تابیده به گردن دارد!باركش هیزم است، و  

این ابولهب، كه مورد نفرین و یا قضاء حق تعالى قرار گرفته است، فرزند 

آله است، كه سخت با رسول ّللاه وعلیههللاعبدالمطلب و عموى رسول ّللاه صلى

ها و دعوت او و نبوتش، و همچنین در ورزید، و در تكذیب گفتهآله دشمنى مىوعلیههللاصلى

اى و عمـلى فروگـذار داد، و در ایـن راه از هیـچ گـفتــهزار و اذیتش اصرار به خرج مىآ

 كرد.نمى

آله او و عشیره اقربین خود را وعلیههللااو همان كسى بود كه وقتى رسول خدا صلى

 شرمى گفت: تَبا لََك!براى اولین بار دعوت كرد، با كمال وقاحت و بى

 فرماید: تباب و خسران بر او باد!كند و مىا به خـودش رد مىســوره لهب گفتار او ر

اند كه نام او همین ابولهب بوده است، هر چند كه به شكل كنیه است، ها گفتهبعضى

اند كه كلمه ابولهب كنیه او بوده و نامش عبدالعزى بوده است. بعـض ولى بعض دیگر گفته

 .اند نـام او عبد مناف بوده استدیگـر گفتـه

تر از همه اقوالى كه در پاسخ این سؤال كه چرا قرآن اسم او را نیاورده؟ این جالب
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گفتــه است كه: قرآن خواستــه است او را به آتش نسبــت دهد، چون ابولهب اشعارى به 

اى با خیــر دارد. در آیات كه بگویند ابوالخیر، كه رابطــهانتســاب به آتــش دارد، ماننــد آن

شود كه از آن فهمیده مى« سوزد!دار مىبه زودى در آتش زبانه»فرماید: م كه مىبعدى ه

هم این است كه از كار افتاده باد دو دست مرد جهنمى، كه « تَبَّْت یَدا اَبى لََهٍب!»معناى 

 همیشــه مالزم با شعلـــه و زبانـه آن است.

ر قرآن كریم نامش را نبرده، اند كه نام او عبدالعزى بوده است، و اگبعضى دیگر گفته

نام یكى از « عزى»است، و « عزى»به معناى بنده « عبدالعزى»بدین جهت بوده كه كلمه 

هاى آن زمان بوده است. خداى تعالى كراهت داشته كه بر حسب لفظ نام عبدى را ببرد بت

 است، او را كه در حقیقت عبدّللاه كه عبد او نباشد، بلكه عبد غیر او باشد، و خالصه با این

كه در اسم اشخاص معنا موردنظر نیست، ولى همان طور كه عبدالعزى بخواند، گو این

 گفتیم قرآن كریم خواست از چنین نسبتى حتى بر حسب لـفـظ خــوددارى كرده باشد. 

فرماید كه به زودى در آتش دوزخ در روز قیامت به همان در مورد زن بولهب مى

هــاى خاربن و كه در دنیــا به خود گرفتــه بود. در دنیــا شاخه گرددهیئتــى ممثــل مى

ها را بر سر راه رسول خدا كرد، و شبانه آنپیچید و حمل مىهاى دیگر را با طنــاب مىبوته

ریخت، تا بدین وسیله آن جنــاب را آزار دهــد. در آتــش هم با همیــن آله مىوعلیههللاصلى

  (1)شود!ه گــردن و هیــزم به پشـت ممثـل گشته و عذاب مىحال یعنــى طناب ب

 . 438، ص: 40المیزان ج:  -1

 

 مرا با آن كس كه خلقش كردم واگذار!
 

 مدثر(/31تا11!« )ذَْرنى َو َمْن َخلَْقُت َوحیدا »... 

ایــن آیــات تهدیدى اســت كه خداونــد قــادر در مورد كسانــى كه در روزهاى اول 

زدنــد، به كــار بــرده آله مىوعلیههللادســت به استهــزاء و آزار رســول ّللاه صلىاسالم 

اســت. روایــات بسیار زیــادى وارد شــده كه ایــن جملــه تا بیســت آیــه بعدش همه 

 نــازل شـده اســـت:« ولیــدبــن مغیــــره»دربــاره 

 ! با آن كس كه در حالى خلقش كردم، مرا با آن كس كه خلقش كردم، واگذار» -

 كه احدى با من در خلقت او شركت نداشت،

 و بعد از خلقت به بهترین وجهى تدبیرش كردم، مرا با او واگذار!

 و بین من و او حایل مشو، كه من او را بس هستم!  

 من براى او مالى ممدود و گسترده قرار دادم، برایش پسرانى قرار دادم حاضر، 

 خرامند،بیند كه مىها را پیش روى خود مىكه آن

  گیرد، هاى خود كمك مىو از آنان در رسیدن به هدف

 و همه وسایل را برایش فراهم و منظم كردم، 

 دهم هیچ،سپس طمع كرد كه مال و فرزندانش را زیادتر كنم، ولى نه! بیشتر كه نمى
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 كنم،ها مىبلكه به زودى از هر سو دچارش به گرفتارى

 «چون او به آیات ما عناد ورزید!

اند كه ولیدبن مغیره بعد از نزول این آیات رفته رفته مال و اوالد خود بعضى گفته     

 را از دسـت داد تـا در آخـر خـودش هـم هالك شد. 

جریان تاریخچه ولیدبن مغیره در روایات اسالمى چنین آمده كه وى پیرمردى مجرب 

كرد. آله را استهزاء مىوعلیههللاز كسانى بود كه رسول خدا صلىاز داهیان عرب بود. وى ا

در تفسیر خود « قمى»گردد به روزهاى اولیه دعوت اسالم در مكه، كه این مطلب بر مى

 نویسد: چنین مى

خواند. روزى نشست و قرآن مىآله در حجر اسماعیل مىوعلیههللارسول خدا صلى

 مع شده بودند، از او پرسیدند:قریش كه دور ولیدبن مغیره ج

گوید؟ آیا شعــر است، یا كهانــت، و یـا اى اباعبــدالشمــس این چیست كه محمــد مى -

خطابــه؟ او در پاســخ گفــت: بگــذاریــد نزدیكــش شــوم و كالمــش را بشنــوم! پس نزد آن 

 جناب رفت و گفت:

 ان! حضرت فرمود:اى برایم بخواى محمد از اشعارى كه سروده -

خوانم شعر نیست! بلكه كالمى از خداى تعالى است كه آن را بـراى چه مىآن -

 مـالئـكه و انبیـاء و رسـوالن خـود پسنـدیده اسـت! ولیـد گـفت:

 مقـدارى از آن را بـرایم تالوت كن! -

: شریفهآله سوره حم سجده را خواند، و وقتى رسید به آیه وعلیههللارسول خدا صلى

/ فصلت( ولید  13) «فَِاْن اَْعَرُضوا فَقُْل اَْنذَْرتُُكْم صاِعقَةً ِمثَْل صاِعقَِة عاٍد َو ثَُمودَ!»

كه به قریش خبر ببرد كـه چه حالش متغیر شد و موى سر و صورتش سیخ شد، و بدون این

 شد، مستقیما به خانه خود رفت.

بوعبدالشمس از دین خود بیرون شد و قریش نزد ابوجهل شدند و گفتند: اى اباحكم، ا

بینى كه از آن زمان كه به نزد محمد رفت دیگر نزد ما به دین محمد گرائید، مگر نمى

برنگشت. روزى صبح ابوجهل نزد ولید رفت و گفت: اى عمو، تو ما را سرافكنده و رسوا 

ولید گفت   ! كردى، و زبان شماتت دشمن را بر سر ما دراز نمودى و به دین محمد گرائیدى

من به دین او نگرائیدم و لكن از او كالمى شنیدم كه از سنگینى و دشوارى پوست بر بدن 

كه شود. ابوجهل گفت: حال بگو ببینم آیا كالم او خطابه نبود؟ گفت نه، براى اینجمع مى

خطابه كالمى متصل و پیوسته است، و كالم او بند بند است، آن هم بند بندى كه بندهایش 

 باهتى به هم ندارند. ش

كه تو خود آگاهى ابوجهل پرسید: آیا شعر است؟ گفت: نه، شعر هم نیست، براى این

ام، بسیطش و مدیدش و رجزش را، و كالم محمد كه من اشعار عرب همه اقسامش را شنیده

تواند شعر باشد. ابوجهل پرسید: پس چیست؟ ولید گفت: باید به من مهلت وجه نمىبه هیچ

 اش فكر كنم.د تا دربارهبدهی

فرداى آن روز قریش به ولید گفتند: اى ابا عبدالشمس نظرت درباره سؤال ما چه شد؟ 
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 كند!كه دل انسان را مسخر مىگفت: شما بگـویید كـالم محمد سحر است، براى این

 خداى تعالى در قرآن كریم درباره او چنین فرمود:

 مدثر(/19و  18« )َل َكْیَف قَدََّر!اِنَّهُ فَكََّر َو قَدََّر، فَقُتِ »ـ 

اى كه گرفت، باز هم خدایش اى گرفت، خدایش بكشد با آن اندازهفكرى كرد و اندازه

گاه نظرى كرد، و سپس چهره درهم كشید، و رویى ترش اى كه گرفت، آنبكشد با آن اندازه

در آخر گفت: این  كرد، خواست بفهماند من بزرگتر از آنم كه زیر بار این سخنان بروم، و

 تواند چیزى به جز سحرهاى قدیمى بـاشد، ایــن نیست مگـر سـخن بشر!قرآن نمى

ولیدبن مغیره همه در این اندیشه بود كه چیزى بگوید كه با آن دعوت اسالم را بـاطل 

كند و مـردم مـعاند مـثل خودش آن گفته را بپسندند. پیش خود فكر كرد آیا بگوید این قرآن 

ست، یا بگوید كهانت و جادوگرى است؟ یا بگوید هذیان ناشى از جنون است؟ یا شعر ا

كه همه فكرهایــش را كرد این هاى قدیمى است؟ بعد از آنها و افسانهبگوید از اسطوره

طور سنجید كه بگوید: قرآن سحرى از كالم بشر است...! )َساُْصلیــِه َسقَــَر! به زودى او را 

  (1)/ مدثر(  26نـم!( )كداخــل سقــر مى

 . 277، ص: 39المیزان ج  -1

 

 ناپذیردستور اغماض نسبت به كفار اصالح
 

ِ...!قُْل ِللَّذیَن اَمنُوا یَْغِفرُوا ِللَّذیَن الیَْرُجوَن اَیهامَ »  جائیه(/14«)ّللاه

دهد به مؤمنین امر كند آله را دستور مىوعلیههللادر این آیه شریفه، رسول خدا صلى

پوشى كنند. این آیـه شـریفه در مـكه نـازل شده است، در هاى كفـار چشـمكـه از بـدى

ها رسیدند، آنروزهایى كه مؤمنین وقتى به مشركین مستكبر و مستهزئین به آیات خدا مى

 كردند. آله را تشدید مىوعلیههللاشان بـه رسـول خـدا صلىطعنـه و تـوهین

دادند و در مقام دفاع از كتاب ها عنان اختیار از دست مىمؤمنین در قبال این توهین

خواستند كه دست از این كار بردارند و به خدا آمدند، و از ایشان مىخدا و فرستاده او بر مى

كه كلمه عذاب علیه آنان حتمى شده، و به زودى به اینو رسولش ایمان بیاورند، غافل از 

 اند، خواهند رسید.چه كردهوبال اعمال خود و كیفر آن

در قرآن كریم موارد دیگرى نیز وجود دارد كه خداى سبحان چنین دستورتى را به 

 ف:و زخرمزمل و انعام و معارج  هاىزیر در سورهاست، مانند آیات خود داده پیامبرگرامى

كنندگان كه غرور نعمت ایشان را به تكذیب واداشته مرا در خصوص تكذیب» ـ 

و 11)«هایى و دوزخى هست!وابگذار، روزكى چند مهلتشان ده،كه نزد ما عذاب است، 

 (مزمل /12

 / انعام( 91« )گاه رهاشان كن تا در سخـنان بیهـوده خـود سـرگرم بـاشـند.آن» -

كه دیدار كنند آن روزى را كه ندیات خود باشند، تا آنرهاشان كن تا سرگرم چر» -

 / معارج( 42« )اند!وعده داده شده 

 «پوشى كن، و به ایشان سالم بگو، كه به زودى خواهند فهمید!از ایشان چشم» -
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 (1)زخرف(  /  89) 

 . 267، ص: 35الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 

 از مكه« ص»توطئه اخراج رسول ّللاه 
 

ونََك ِمــنَ »  / اسرى(  76.« )االَْرِض ِلیُْخــِرُجـوَك ِمـْنهــا...  َو اِْن كادُوا لَیَْستَِفزُّ

آله طرح وعلیههللاهایــى را كه مشركیــن علیه رســول ّللاه صلىقــرآن مجید توطئه

 كردند در جا به جـاى آیـات خود یــادآور شـده است.مى

 فرماید:در آیه فوق مى

 مشركین نزدیك بود تو را وادار كنند تا از مكه بیرون شوى، » ـ 

 ماندنــد، بعد از رفتن تو زمــان زیــادى زنــده نمى

 «شدند.بلكـه پس از مختصرى همه هالك مى

این سنت، یعنى هالك كردن مردمى كه پیغمبر خود را از بالد خود بیرون كنند، سنت 

اطر پیغمبران خود قرار داده و در پایان آیه فرموده كه خداى سبحان است. این سنت را به خ

 كنى! در سنت ما هیچ تغییرى پیدا نمى

دهد كه چنین سنتى را خداوند سبحان قبل از پیامبر اسالم در مورد این آیه نشان مى

 (1)سایــر پیامبران باب نموده و اجرا كرده است.

 . 294، ص: 25المیـــزان ج:  -1

 

 

 ان به حبشهمهاجرت مسلمان
 

حبشه در زمان ظهور پیامبر اسالم داراى سكنه مسیحى بوده و پادشاه آنان نجاشى نام 

داشت. در روایات اسالمى، تاریخ مسافرت مسلمانان اولیه به حبشه را، تفسیر خازنى از 

 قول راویان مختلف چنین نوشته است: 

آله به سرزمین وعلیههللاصلىاى از اصحاب پیغمبر چون جعفر بن ابیطالب با عده

جا را براى خود مأمنى قرار دادند، و از طرفى هم خود پیغمبر حبشه هجرت كرده و آن

جمع شده و گفتند: « دارالندوه»آله به مدینه هجرت كرده بود، سران قریش در وعلیههللاصلى

خود در بدر قصاص  هاىما باید از مسلمانانى كه در حبشه هستند به عنوان خونبهاى كشته

كنیم. اینك مالى براى نجاشى به عنوان هدیه بفرستید تا آنان را به شما تحویل دهد. براى این 

 تان را اختیار كنید.كار دو نفر از مردان زیرك و صاحب رأى

بن ابى معیط را با هدایا به سوى نجاشى فرستادند. آن دو پس عمروبن عاص و عماره

شه روانه شدند. چون بر نجاشى وارد شدند، او را سجده كردند و بر از راه دریا به سوى حب
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 او سالم نمودند، سپس گفتند:

قوم و خویشان ما مخلص و سپاسگزار شمایند، و نسبت به یاران و اصحاب شما هم  -

اند تا تو را از این دسته مردمى كه وارد مملكت محبت دارند، اینك ما را به سوى تو فرستاده

كند ها پیروان مرد كذاب و دروغگویى هستند كه گمان مىد، بترسانیم، زیرا آنانتو شده

اند، و ما كــار را بر رسول خداست، و جز نادانان و سفیهان ما كسان دیگرى پیرو او نشده

اى در زمیــن خود ما شدند و كسى به آنــان چنــان تنــگ كردیم كه به ناچــار پناهنده به دره

 رسانید.شد، و گرسنگى و تشنگى آنان را به مردن مىىآنان وارد نم

چون كار بر او بسیار دشوار شد پسرعموى خود را به سوى تو فرستاد تا دین تو را 

ها را به مـا فاسد كند، و ملك و رعیت تو را از چنگال تو در بیاورد. از آنان بترس و آن

 بسپار تا شرشان را از تو بگردانیم.

اش این است كه چون بر تو وارد شوند برایت ا را بخواهى نشانهاگر صدق گفتار م

گویند، آنان تو را چنان سالم كنند، و با تحیتى كه مردم به آن تو را تحیت مىسجده نمى

ها همه براى نفرتى است كه از دین و آئین تو دارند. گوید: نجاشى مسلمانان را دهند. ایننمى

 ى به دم در رسیدند، جعفربن ابیطالب صدا زد: طلب كرد، چون براى مالقات نجاش

 طلبند كه وارد شوند! نجاشى گفت:حزب ّللاه از تو اذن مى -

بـه صاحب این ندا بگویید دوباره صدا زند! جعفر دوباره همان كلمات را گفت.  -

 نجاشى گفت: آرى در امان خدا و ذمه او وارد شوند! 

تكلم كردند، و « حزب ّللاه »گونه به كالم نشنیدى كه چ - عمرو عاص به رفیقش گفت:

آمد بر عمروعاص و رفیقش ناگوار آمد. پادشاه هم چگونه آنان را پاسخ داد؟ این پیش

 مسلمانان وارد شـدند لكن بـراى نجاشى سجده نكردند. عمروعاص گفت:

اى پـادشــاه، ندیــدى كه تكبــر كردند و براى تو سجــده ننمودنــد؟ نجاشــى  -

 مسلمانـــان گفـــت:ـهبـ

دهند، چرا برایم سجده نكردید؟ و به همان شكل كه دیگران مرا تحیت و سالم مى -

 شما سالم ندادید؟ گفتند:

كنیم. تحیتى كه ما تنها خدایى را كه تو را آفریده و ملك و سلطنت بخشیده سجده مى -

كه خدا برایمان پیغمبر  پرست بودیم. اكنونآن را تذكر دادى وقتى تحیت ما بود كه بت

راستگویــى فرستاده، او تحیتــى را به ما آموخته كه مورد رضایت و خوشنودى خداســت! 

 او ســالم گفتــن را به ما یــاد داده كـه تحیـت اهــل بهشت است!

نجاشى دانست كه سخن آنان حق، و همان چیزى است كه در تورات و انجیل مذكور 

« خواهد؟حزب ّللاه از تو اذن مى»ك از شما بودید كه ندا كردید: است. سپس گفت: كدام ی

 جعفر گفت: 

من بودم! اى نجاشى تو یكى از پادشاهان روى زمین و از اهل كتاب هستى. نزد تو  -

سخن گفتن زیاد و همچنین ستم كردن روا نباشد. من دوست دارم كه از طرف یاران خود 

اینك یكى از این دو نفر را دستور فرما كه ساكت شود پرسشى كنم و به من پاسخ داده شود. 
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و دیگرى به سؤال من پاسخ دهد، تا تو خود گفتگوى ما را بشنوى! عمروعاص به جعفر 

 چه خواهى بگو! جعفر به نجاشى گفت:گفت: آن

اند یا ایم یا آزاد؟ نجاشى از آنان پرسید: اینان بندهاز این دو تن سؤال كن: آیا ما بنده -

 د؟ گفت:آزا

از آنان  -البته آزاد و شریفند! نجاشى گفت: از بنده بودن خالص شدند. جعفر گفت:  -

 ایم تا از ما قصاص كنند؟ سؤال بكن، آیا خونى را به ناحق ریخته

 اند! جعفر گفت: اى خـون هـم نریختهعمـروعـاص گفـت: ابـدا قطـره

ایــم تــا اداى آن بــر عهــده مــا بردهبپــرس، آیــا امــوال مــردم را بــه ناحــق  -

 باشــد؟ نجاشـــى گفت:

را ادا  خود آن باشید من از ایشان برده زیادى باشد، و مال چنین  كههم برفرض -

اید! نجاشى گفت: پس از كنم! عمروعاص گفت: خیر، یك قیراط هم از مال كسى نبردهمى

 خواهید؟ عمروعاص گفت:ها چه مىآن

ها دست از آن برداشتند و بـه ها بر یك دین بودیم كه آن دین پدرانمان بود. آنما و آن -

اند كه آنان را به ما بسپارى تا به دیار دیـن دیگــر گرویدنـد. اكنــون خویشــان ما را فرستاده

 خود بریم.

اند چــه یدهاید چه بوده، و دینى كه اینان بدان گرونجاشى گفت: آن دینى كه بر آن بوده

 باشــد؟ جعفـر گفت: مى

كردیم، و به ها را پرستش مىدینى كه سابقا بر آن بودیم، دین شیطان بود، كه سنگ -

ایم، همانا دین خدایى اسالم است، ورزیدیم، و اما دینى كه به آن گرویدهخداى یكتا كفر مى

 -ا به وسیله كتاب آسمـانى )یعنى دین تسلیم فرمان الهى،( و آن دین را رسولى از جانب خد

 آورده است. -و مـوافق با آن است « فـرزند مریم»كه مانند كتاب آسمـانى 

نجاشى گفت: اى جعفر سخن بزرگى گفتى! سپس نجاشى دستور داد ناقوس زدند. 

ها صداى ناقوس كه بلند شد، هر قسیس و راهبى بود پیش نجاشى حاضر شدند. نجاشى به آن

 گفت:

دهم آیا بین عیسى و خدایى كه انجیل را بر عیسى نازل كرد سوگند مى شما را به -

روز قیامت پیغمبر مرسلى دیگر سراغ دارید؟ گفتند: آرى! بشارت آن را عیسى داده، و 

 فرموده است: 

كسى كه به او ایمان آورد به من ایمان آورده است، و كسى كه به او كافر شود به  -

 ه جعفر گفت:من كفر ورزیده است! نجاشى ب

 كند؟ جعفر گفت:كند، و از چه نهى مىگوید، و به چه امر مىاین مرد به شما چه مى -

كند، و از منكر و ناشایست كند، به معروف امر مىبر ما كتاب خدا را قرائت مى -

دهد، امر دارى و صله رحم و نیكویى به یتیمان فرمان مىكند، ما را به همسایهنهى مى

 خداى یگانه را پرستش كنیم، و براى او شریك قائل نشویم!كند كه مى

خواند براى من اندكى بخوان! جعفر سوره چه براى شما مىنجاشى گفت: از آن
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عنكبوت و سوره روم را براى نجاشى قرائت كرد. اشك از چشمان نجاشى و یارانش جارى 

 شد و همگى گفتند:

كهف را برایشان خواند. عمرو عـاص  باز برایمان بخوان از آن كتاب! جعفر سوره -

 خـواست نجاشــى را علیــه آنان بـه غضــب در آورد گفــت:

دهند. نجاشى گفت: درباره عیسى و مادرش چه اینان عیسى و مادرش را دشنام مى -

گویید؟ جعفربن ابیطالب مشغول قرائت كردن سوره مریم شد و چون به آیاتى رسید كـه مى

 یـم و عیسى شده، نجاشى گفت:ها صحبت مردر آن

گویید چیزى نیفزود! سپس روى به جعفر و چه شما مىبه خدا قسم مسیح بر آن -

 یـارانش كـرد و گـفت:

بروید، آسوده زندگى كنید، كه تا در مملكت من هستید، در امان خواهید بـــود.  -

 سـپـس گـــفـت: 

براهیم مكروهى نخواهد رسید! دهم كه در سرزمین من بر حزب ابه شما بشارت مى -

 عمروعاص گفت: 

ـ اى نجاشــى حزب ابراهیــم كیانند؟ گفــت: این طایفــه و آن كس كه از نزد او به 

 انـد، و كسانى كه پیروشــان باشنــد از حزب ابراهیــم خواهنــد بــود!ایــن دیـار آمده

ر دین ابراهیم هستیم. مشركین سخن نجاشى را انكار كرده و ادعا نمودند كه ما ب

اى این هدیه - ها رد كرد و گفت:نجاشى هدایایى كه عمروعاص و رفیقش آورده بودند به آن

اید رشوه است. آن را ببرید كه خدا مرا سلطنت و ملك عطا كرده است، كه براى من آورده

 اى گرفته باشد!كه از من رشوهبدون این

دیم و در كنار او به خوبى و خوشى زنــدگـى جعفر گوید: ما از نزد نجاشى بیرون آم

 (1)كـردیـم! مى

 . 131، ص: 6المیــزان ج:  -1

 

 مـاجراى شـب هـجرت
 

 / انفال(  30.« )َو اِْذ یَْمُكــُر بِــَك الَّذیــَن َكفَُروا... »

آله و مسلمانان ارزانى وعلیههللاهایى كه به رسول ّللاه صلىقرآن مجید در بیان نعمت

اند، خاطره توطئه قتل رسول ّللاه ها دخالتى نداشتهاشته، كه خود در آن نعمتد

 فـرمـاید:كنـد، و مـىآله را یادآورى مـىوعلیههللاصلى

ـ به یاد آر آن روزى را كه كفار قریش براى ابطال دعوت تو به تو مكر كردند و 

كنند و ایشان مكر مى خواستند تو را حبس كنند، و یا بكشند و یا بیرونت كنند. 

 مكركنندگان است! كند، و خدا بهترین خداوند هم مكر مى 

كه كفار كند بر اینتردیدى كه بین حبس و كشتن و بیرون كردن است، داللت مى

آله و خاموش كردن نور دعوتش كه، یگانه وعلیههللاقریش درباره امر رسول ّللاه صلى
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 اند.آرزویشان بود، با هم مشورت كرده

واقعه دارالندوه، و اهمیت تاریخى كه این وقایع دارد و در واقع آغاز هجرت رسول 

افتد، آله و سایر جریانات مهم تاریخ اسالم از آن واقعه به بعد اتفاق مىوعلیههللاخدا صلى

 موجب گردیده در روایات اسالمى مفصالً و با جزئیات كامل نقل گردد.

 

 با اوس و خزرجمقدمات هجرت، و پیمان 

انفال آن بود كه وقتى رسول ّللاه سوره 30نزول آیه در تفسیرقمى داردكه سبب 

آله در مكه دعوت خود را علنى كرد، دو قبیله اوس و خزرج نزد او آمدند. وعلیههللاصلى

 آله به ایشان فرمودند:وعلیههللارسول خدا صلى

جوار من باشید؟ و من هم كتاب خدا را بر ـ آیا حاضرید از من دفاع كنید و صاحب 

 كنـم و ثـواب شمـا در نـزد خـدا بهشت بوده باشد؟شمـا تـالوت

گفتند: آرى! از ما براى خودت و براى پروردگارت هر پیمانى كه خواهى بگیر! 

 فرمود:

 قرار مالقات بعدى شب نیمه ایام تشریق، و محل مالقات عقبه! -

گاه به منــى ا شدند و به انجام مناسك حج پرداختند و آناوس و خزرج از آن جناب جد

 بــرگشتنــد. آن ســال با ایشــان جمــع بسیــارى نیـز به حــج آمـده بـودند. 

 آله به ایشان فرمـود:وعلیههللاروز دوم ایام تشریق كه شد رسول خدا صلى

مواظب باشیـد  وقتى شب شد همه در خانه عبدالمطلب در عقبه حاضر شوید، و -

 كسـى بـیـدار نشـود و نـیـز رعـایـت كنیـد كـه تـك تـك وارد شـوید.

آن شب هفتاد نفر از اوس و خزرج در آن خانه گرد آمدند. رسول خدا 

 آله به ایشـان فـرمود:وعلیههللاصلى

آیا حاضرید از من دفاع كنید، و مرا در جوار خود بپذیرید تا من كتاب پروردگارم  -

 ا بر شما بخوانم و پاداش شما بهشتى باشد كه خداوند ضامن شده؟ر

از آن میـان اسعد زراره و بـراء بن زراره و براء بن معرور و عبـدّللاه بن حرام 

 گفتند:

! هر چه مى -  خواهى براى پروردگارت و براى خودت شرط كن! آرى یا رسول ّللاه

 حضرت فرمود: 

كنم این است كه تنها او را پرستش كنید، و رم مىاما آن شرطى كه براى پروردگا -

كنم این است كه از من و اهل چیزى را شریك او نگیرید، و آن شرطى كه براى خودم مى

كنید، دفاع كنید! گفتند: پاداش بیت من به همان نحوى كه از خود و اهل و اوالد خود دفاع مى

 ما در مقابل این خدمت چه خواهد بود؟ فرمود:

شوید و ت خواهد بود در آخرت، و در دنیا پاداشتان این است كه مالك عرب مىبهش -

آید، و در بهشت پادشاهان خواهید بود! گفتند: اینـك راضى عجم هم به دین شما در مى

 هستیم!
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 دوازده نقیب اوس و خزرج 

 حضـــرت فــرمـــود:

عنا گواه شما باشند، دوازده نفر نقیب را از میان خود انتخاب كنید تا بر این م -

گفت: این چنان كه موسى از بنى اسرائیل دوازده نقیب گرفت. با اشاره جبرئیل كه مىهم

از خزرج:   نقیب، این نقیب، دوازده نفر تعیین شدند، نه نفر از خزرج و سه نفر از اوس.

، رافع مالك، سعدبن بن اسعد بن زراره، براءبن معرور، عبدّللاه بن حرام پدر جابربن عبدّللاه

 عباده، منذربن عمر، عبدّللاه بن رواحه، سعدبن ربیع و عبـاده بن صـامت تعیین شدند.

از اوس: ابوالهیتم بن تیهان كه از اهل یمن بود، اسید بن حصین، و سعدبن خیثمه. 

س آله بیعت كردند، ابلیوعلیههللاوقتى این مراسم به پایان رسید و همگى با رسول ّللاه صلى    

اى گروه قریش، و اى مردم  -در میان قریش و طوایف دیگر عرب بانگ برداشت كه 

اند كه در محل جمره عقبه دارند با وى بر دینان مدینهعرب! این محمد است، و این بى

كنند! فریادش چنان بلند بود كه همه اهل منى آن را شنیدند، و قریش محاربه با شما بیعت مى

آله وعلیههللااسلحه به طرف آن حضرت روى آوردند. رسول خدا صلىبه هیجان آمده و با 

گفتند: یا رسول ّللاه اگر     هم این صدا را شنید و به انصار دستور داد تا متفرق شوند. 

دستور فرمائى با شمشیرهاى خود در برابرشان ایستادگى كنیـم. رسـول خدا 

 آله فرمود: وعلیههللاصلى

 ام،زى مأمور نشدهمن به چنین چی -

 و خداوند اذنم نداده كه با ایشان بجنگم.

 آیى؟ فرمود:گفتند: آیا تو هم با ما به مدینه مى

من منتظر امر خدایم! در این میان قریش با اسلحه روى آوردند. حمزه و  -

السالم در حالى كه شمشیرهایشان همراهشان بود، بیرون شـده و در كنـار امیرالمؤمنین علیه

 قبـه راه بـر قـریش بـستند. ع

 وقتى چشم قریشیان به آن دو افتاد گفتند:

 جا اجتماع كرده بـودید؟بـراى چـه این -

 حمـزه در جـوابشـان گـفت:

جا كسى نیست، و این را هم بدانید كه به خدا سوگند احدى از ما اجتماع نكردیم و این -

 آورم!از پایش در مى كه من به شمشیر خودگذرد مگر ایناین عقبه نمى

 

 توطئه در دارالندوه

قریش این را بدیدند و به مكه برگشتند و با خود گفتند كه ایمن از این نیستیم كه یكى از 

اجتمـاع « دارالنـدوه»بزرگان قریش به دین محمد در آید و او و پیروانش به همین بهانه در 

 كنند، و در نتیجـه مرام ما تباه گردد.

كه چهل سال از شد مگر ایننمى« دارالندوه»ان چنین بود كه كسى داخل قانون قریشی



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وسوم: تاریخ صدر اسالم- از جاهلیت تا مدینه فاضله 63

مجلس تشكیل دادند و چهل نفر از سران « دارالندوه»درنگ در عمرش گذشته باشد. بى

قریش گرد هم جمع شدند. ابلیس به صورت پیرى سالخورده در انجمن ایشان در آمد. دربان 

نجدم كه هیچگاه رأى صائبم را از شما دریغ پرسید: تو كیستى؟ گفت: من پیرى از اهل 

ام تا شما را كمك فكرى بكنم. اید آمدهام، و چون شنیدم كه درباره این مرد انجمن كردهنداشته

 دربان گفت: اینك در آى! و ابلیس داخل شد. 

 كـه جـلسـه وارد شـور شـد، ابـوجهـل گفـت:بـعـد از آن

رسد، اى از عرب به پایه عزت ما نمىیچ طایفهدانید كه هاى گروه قریش! همه مى -

كنند. ما را احترام ما خانواده خداییم. همه طوایف عرب سالى دو بار به سوى ما كوچ مى

گذارند. به عالوه، ما در حرم خدا قرار داریم كسى را جرأت آن نیست كه به ما طمع مى

 در میان ما پیدا شد، و چون او را كه محمدبن عبدّللاه ایم تا آنببندد. ما تا بوده چنین بوده

كه رسید ملقب كردیم، تا آن« امین»سر و صدا و راستگو یافتیم به لقب مردى صالح و بى

چنان پاس حرمت او را داشتیم و ادعا كرد كه فرستاده خداست، و جا كه رسید، و ما همبدان

دایان ما را ناسزا گفت. آورند، عقاید ما را خرافى دانست. خاخبار آسمان را برایش مى

اى هاى ما تفرقه انداخت. هیچ لطمهجوانان ما را از راه بیرون كرد، و میان ما و جماعت

بزرگتر از این نبود كه پدران و نیاكان ما را دوزخى خواند و من اینك فكرى درباره او 

 ام. گفتند: چه فكرى؟ كرده

انتخاب كنیم تا او را ترور  بینم مردى تروریست از میان خودگفت: من صالح مى

پردازیم! اش برخاستند به جاى یك خونبها ده خونبها مىخواهىهاشم به خونكند. اگر بنى

كه قاتل ابلیس خبیث گفت: این رأى ناپسند و نادرستى است! گفتند: چطور؟ گفت: براى این

رى اگر محمد محمد را خواهند كشت. و آن كدام یك از شماست كه خود را به كشتن دهد؟ آ

هاشم و هم سوگندهاى خزاعى ایشان به تعصب درآمده و هرگــز راضى كشته شود، بنى

شوند كه قاتل محمد آزادانه روى زمین راه برود، و قهــرا میــان شما و ایشـان جنگ نمى

 درگیـر شـده و در حرمتـان به كشــت و كشتــار وادار خواهید شد.

أى دیگرى دارم. ابلیس گفت: رأى تو چیست؟ گفت: یكى دیگر از ایشان گفت: من ر

اى زندانى كنیم و قوت و غذایش دهیم تا مرگش برسد، و مانند زهیر و نابغه و او را در خانه

 امرالقیس بمیرد. 

 تــــر اســـــت.تـــر و خبیــــثابلیـس گفــت: ایــن از رأى ابــوجهـل نكـوهیـــده

دهند، و در هاشم به این پیشنهاد رضایت نمىكه بنىاین گفتنـد: چـه طور؟ گفت: بـراى

آیند، نزد اعراب استغاثه برده و به كمك ایشـان ها كه همه اعراب به مكه مىیكى از موسم

 آورند.محمد را از زندان بیرون مى

یكى دیگر از ایشان گفت: نه، و لكن او را از شهر و دیار خود بیرون كرده و خود به 

تر است. گفتند: ایمان را پرستش كنیم. ابلیس گفت: این از آن دو رأى نكوهیدههفراغت بت

ترین مردم را از شهر و آورترین و فصیحكه شما زیباترین و زبانچه طور؟ گفت: براى این

دهید، و او همه را كنید. او را به دست خود به اقطار عرب راه مىدیار خود بیرون مى
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شوید كه سواره و پیاده عرب كند، یك وقت خبردار مىحور مىفریفته و به زبان خود مس

 مانید! را پر كرده و متحیر و سرگردان مىمكه

 به ناچار همگى به ابلیس گفتند: پس تو اى پیرمرد بگو كه رأى تو چیست؟

ابلیس گفت: جز یك پیشنهاد هیچ عالج دیگرى در كار او نیست. پرسیدند: آن پیشنهاد 

اى از قبایل و طوایف عرب یك نفر انتخاب شود، ین است كه از هر قبیلهچیست؟ گفت: آن ا

هاشم انتخاب شود، و این عده هر كدام یك كارد و یا آهن و یا حتى یك نفر هم از بنى

شمشیرى برداشته و نابهنگام بر سرش ریخته و همگى دفعتا بر او ضربت وارد كنند، تا 

ست، و در نتیجه خونش در میان قریش متفرق و معلوم نشود به ضرب كدام یك كشته شده ا

اش قیام كنند، چون یك نفر از خود ایشان شریك هاشم نتوانند به خونخواهىگم شود، و بنى

 تـوانید سـه بـرابـرش را هم بدهید. بها مطالبه كردند شمـا مىبوده است، و اگر خون

 دهـیم.گـفـتـنـد: آرى ده بـرابـر هـم مـى

هاشم رأى پیرمرد نجدى )ابلیس( را پسندیده و بر آن متفق شدند و از بنىگاه همگى آن

 پیغمبر داوطلب شد.ابولهب عموى

 

 شبى كه على در بستر پیامبر خوابید!

وى خبر آورد كه قریش در شد و به آله نازلوعلیههللارسول ّللاه صلىجبرئیل به

 .. .كنند.دارالندوه اجتماع كرده و علیه تو توطئه مى

خواستنــد آن حضرت را به قتــل برسانند، اجتماع كرده و آن شبــى كه قریشیان مى

بــه مسجـدالحــرام درآمـدنــد و شـروع كردنــد بـه ســوت زدن و كــف زدن و دور خانــه 

طــواف كــردن... وقتــى خواستنــد بــر آن حضــرت درآمــده و به قتلــش برساننـد، 

 ت:ابولهــب گف

كه در خانه زن و بچه هست، و گــذارم شبانه به خانــه او در آیید، براى اینمن نمى -

كــارى به آنــان نرسد، لــذا او را تا صبح تحت كــه دســت خیانتما ایمــن نیستیــم از این

 كنیم. گیریــم و وقتــى صبــح شــد وارد شـده و كــار خـود را مىنظــر مى

آله خوابیدند. وعلیههللاظور آن شب تا صبح اطراف خانه رسول خدا صلىبه همین من

گاه به على بن آله فرمود تا بسترش را بگستردند. آنوعلیههللااز آن سو رسول خدا صلى

! ابیطالب علیه السالم فرمود: جانــت را فداى من كن! عــرض كرد: چشم یا رســول ّللاه

السالم در بستر پیغمبر خدا سر بكش! على علیهاب و پتوى مرا بهفرمــود: در بستــر من بخو

 سرش كشید.خوابید و پتوى آن حضرت را به

آله را گرفته و از منزل بیرون برد، وعلیههللاگاه جبرئیل آمد و دست رسول ّللاه صلىآن

خدا و از میان قریشیان كه همه در خواب رفته بودند، عبور دادند، در حالى كه رسول 

َو َجعَْلنـا ِمـْن بَْیـِن اَْیدیِهـْم َسـدها َو ِمــْن َخْلِفِهــْم َسدها فَاَْغَشْیناُهــْم »خـوانــد: آله مـىوعلیههللاصلى

 / یس( 9« )فَُهـْم ال یُْبِصـــُروَن!

 در پیــش گـیـر!« ثـور»جبرئیــل گفـت: راه 
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نامنــد مى« گــاو -ثــور »این جهــت كوهــى اسـت بر سر راه ِمنـى، و از « ثــور) »

آله وارد غــار شد و در وعلیههللاكه كوهانى نظیر كوهـان گـاو دارد.( رســول خدا صلى

 جــا ماند.آن

وقتى صبح شد، قریش به درون خانه ریخته و یكسره به طرف بستر رفتند. على 

گفت: چه كار دارید؟ گفتند: محمد السالم از رختخواب پریده و در برابرشان ایستاد و علیه

گفتید كه او را از شهر و كجاست؟ گفت: مگر او را به من سپرده بودید؟ شما خودتان مى

كه شما بیرونش كنید خودش بیرون رفت. قریش كنیم. او هم قبل از ایندیار خود بیــرون مى

نقشــه تو بود كه از سر  رو به ابولهــب آورده و او را به باد كتــك گرفتند و گفتنــد: این

 شــب ما را به آن فریــب دادى!

 

 تا غار ثور« ص»در تعقیب محمد 

ها را پیش گرفته و هر یك به طرفى رهسپار شدند. در میان قریش به ناچار راه كوه

ها مردى بود از قبیله خزاعه به نام ابوكرز كه جاى پاى اشخاص را خوب تشخیص آن

فتند: امروز روزى است كه تو باید هنرنمایى كنى. ابوكرز به در داد. قریشیان به او گمى

آله را وعلیههللاآله آمد و به قریشیان جاى پاى رسول خدا صلىوعلیههللاخانه رسول خدا صلى

نشان داد و گفت: به خدا سوگند این جاى پاى مانند جاى پایى است كه در مقام است. )منظور 

 السالم در مقام ابراهیـم است.(جاى پاى ابراهیــم علیه

آمد. حضرت او را آله مىوعلیههللاابوبكــر آن شب به طرف منزل رسول خدا صلى

برگردانیده و با خـود به غـار بـرده بـود. ابوكرز گفــت: این جاى پاى مسلمــا جاى پــاى 

نیز همراه او  گاه گفت شخص دیگرى غیر از ابوبكرابوبكــر و یا جاى پاى پدر اوست. آن

 بوده است. 

داد تا به در رفت و اثر پاى آن حضرت و همراهش را نشان مىچنان جلو مىو هم

اند. اند یا به زمین فرو شدهاند، یا به آسمان رفتهجا رد نشدهگاه گفت: از اینغار رسید. آن

أمور كرده بود تا باشند، زیرا خداوند متعال عنكبوتى را مغار رفتهداد بهنمى)چون احتمال

اى به صورت سوارى در میان دهنه ورودى غار را با تار خود بپوشاند. عالوه مالئكه

 در غار كسى نیست! -قریشیان گفت: 

 هاى اطراف پراكنده شدند، و خداوند بدین وسیله ایشان را از فرستادهقریشیان در دره

 را آغازكند!(« هجرت»دادتا  خود اجازهگرامى رسولبه گاه فرمود: و آنخود دفع 

این بود شرح ماجراى جلسه مشورتى كفار در دارالندوه مكه براى كشتن پیامبر اسالم 

 آله و شروع مهاجرت آن جناب به مدینه.وعلیههللاصلى

 

 مهاجران یثرب

آن شب شخص دیگرى هم همراه آن حضرت بوده كه او هند پسر ابى هاله، ربیب 

آله بود، كه مادرش خدیجه سالم ّللاه علیها بوده است. این مطلب در وعلیههللارسول ّللاه صلى
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بعض روایات آمده و در روایت دیگرى رسیده كه ابوبكر و هندبن ابى هاله خواستند همراه 

ها دستور داد تا قبالً در فالن نقطه از راه آله باشند، حضرت به آنوعلیههللارسول خدا صلى

رسول     جا بنشینند تا آن حضرت برسد. معلوم كرده بود، بروند و در آنغار كه بر ایشان 

فرمود تا السالم در منزل بماند، و او را امر به صبر مىآله با على علیهوعلیههللاّللاه صلى

گاه در تاریكى اوایل شب بیرون آمد در حالى كه قریشیان نماز مغرب و عشا را خواند. آن

زدند، و منتظر بودند تا نصف شب شود و مـردم اش قدم مىاطراف خانهدركمینش بودند، و 

 بـه خواب روند. 

خواند و كفى خاك را مى« َو َجعَْلنا...،»او در چنین وضعى بیرون شد در حالى كه آیه 

در دست داشت، آن را به سر قریشیان پاشید، و در نتیجه هیچ یك از ایشان او را ندید، و او 

بكر رسید، آن دو تن نیز برخاسته و در خدمتش به راه رفت تا به هند و ابىىچنان پیش مهم

افتادند تا به غار رسیدند، و هند به دستور آن حضرت به مكه برگشت و رسول خـدا 

 آله و ابوبكر وارد غار شدند.وعلیههللاصلى

 گوید:روایت در ادامه داستان آن شب مى

السالم و هندبن ابى هاله به راه افتادند و در غار هاز شب بعد یك ثلث گذشت، على علی

 آله را دیدار كردند.وعلیههللارسول خدا صلى

حضرت به هند دستور داد تا دو شتر براى او و همراهش خریدارى كند. ابوبكر 

گیرم ها را نمىام كه با آن به یثرب برویم. فرمود: من آنعرض كرد: من دو راحله تهیه دیده

كه قیمتش را از من بستانى. عرض كرد: به قیمت بردارید! حضرت به على نمگر ای

 هاى ابوبكر را به او بده، او نیز پرداخت.السالم فرمود: قیمت مركبعلیه

ها و تعهداتى كه از مردم مكه به عهده داشت، و السالم درباره بدهىگاه به على علیهآن

 سفـارشاتى كرد.هایى را كـه بـه وى سپرده بـودند، امانت

نامیدند، و به وى امانت مى« امین»آله را وعلیههللاقریشیان در ایام جاهلیت محمد صلى

دانستند، همچنین اعرابى كه از اطراف در سپردند، و او را حافظ اموال و متاع خود مىمى

ت آن چنان تا ایام رسالكردند. این معنا همآمدند همین كار را مىموسم حج به مكه مى

هایى نزد آن حضرت گرد آمده بود و لذا به حضرت ادامه داشت. در هنگام هجرت امانت

هر كس در  -السالم فرمود تا همه روز صبح و شام در مسیل مكه جار بزند كه على علیه

 آله امانتى و یا طلبى دارد بیاید تا من امانتش را بـه او بـدهم! وعلیههللانزد محمد صلى

 السالم فرمود:آله به على علیهوعلیههللایت اضـافه كرده كه رسول ّللاه صلىهمیـن روا

رسانند تا به مدینه نزد من آیى، پس امانات مرا یا على، مردم مكه به تو آسیبى نمى -

در جلو انظار مردم به صاحبانش برسان، و من فاطمه دخترم را به تو و تو و او را به خدا 

 خواهم كه شما را حفظ كند. سپس فرمود:ىسپارم، و از او ممى

ها و براى هر كس كه بخواهد با تو هجرت كند، راحله و براى خودت و براى فاطمه -

رسول ّللاه  السالم فاطمه دختركنندگان با على علیهمركب خریدارى كن! هجرت

 زبیر بود. السالم ، فاطمـه دختر، فاطمـه بنت اسـد مادر علـى علیهآلهوعلیههللاصلى
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 سراید!على به یاد آن شب شعر مى

آله خوابیده بود، و وعلیههللاالسالم به یاد آن شبى كه در بستر رسول ّللاه صلىعلى علیه

 آله در غار بود، این اشعار را سرود:وعلیههللاكه رسول ّللاه صلىبه یاد آن سه شبى

 با جان خود حفظ كردم، بهترین كسى را كه بر زمین قدم نهاد!  -

 بهترین كسى را كه دور خانه كعبه و حجر اسماعیل طواف كرد،

 محمد! وقتى ترسید مبادا نیرنگى به او بزنند،

 پروردگار ذوالجالل من او را از مكر دشمن حفظ كرد،

 كننــد،ا پـاره پـاره مىمن در بسترش خوابیدم، و مراقــب دشمنان بودم كه كى مر

 در حالى كه خــود را براى كشته شدن و اسیر گشتــن آماده كرده بودم، 

 رسول خدا در غار با ایمنى و آرامش بیتوته كرد،

 آرى، در غار و در حفظ خدا و پوشش او بود!  

 گاه برایـش مهــار شــد شتـرانى پلید پــا،سه روز ایستاد، و آن

  (1)كردند! افتادنــد، و بیابان را قطع مىـر سـو راه مىشتـرانى كه به هـ

 . 105، ص: 17المیزان ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 «ص»هجرت رسول ّللاه 
 

 

 آغـاز هجـرت به سـوى مدینه
 

ُ اِْذ اَْخَرَجهُ الَّذیَن َكفَُروا ثاِنَى اثْنَْیِن »  «اِْذُهما ِفى اْلغـاِر!اِاله تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللاه

 / توبه( 40) 

كند كه تاریخ هجرت از آن لحظات آغاز این آیات آن برهه از تاریخ اسالم را بیان مى

كس از مدینه بیرون آمده بود و دشمنان یار و بىآله بىوعلیههللاگردد. رسول خدا صلىمى

رؤیت ــودى كه بـراى كســى قابلقصــد جانــش كــرده بودنــد، ولى خداونــد متعــال با جن

 اش فرمود. نبود یارى

اگر شما مؤمنین او را یارى نكنید، بارى خداوند یارى خود را نسبت به او هویدا » -

ساخت، و همه به یاد دارید در آن روزى كه احدى یاور و دافع از او نبود، و دشمنان 

اش كردند، و رف احاطهشمار او با هم یكدل و یك جهت براى كشتنش از هر طبى 

كه از مكه بیرون رود، و جز یك نفر با او نبود، در آن موقعى كه ناگزیر شد به این او 

 گفت: ال تَْحَزْن!در غار جاى گرفته و به همراه خود مى

بینى اندوهناك مشو كه خدا با ماست! و یارى به دست اوست! در آن چه مىاز آن -

، و "سكینت" خود را بر او نازل، و او را با لشكریان اش كردخدا چگونه یارى موقع 

یعنى آن  -آمدند، تأیید فرمود، و كلمه آنان كه كفر ورزیدند نامرئى كه به چشم شما نمى

خنثى و مغلوب  -حكمى را كه بر وجوب قتل او صادر كردند، و دنبالش دست به اقدام زدند 

پیغمبرش  هار دین و اتمام نورى كه به یعنى آن وعده نصرت و اظ -نمود. آرى، كلمه خدا 

گردد، و حكیمى غالب و برتر است! و خدا عزیز و مقتدرى است كه هرگز مغلوب نمى -داد 

 « شود!شود، و در اراده و فعلش دچار خبط و اشتباه نمىاست كه هرگز دچار جهل نمى

در كوه كه در آیه اشاره شده غار حرا نیست، بلكه غارى است « غارى»مقصود از 

 ثـور كه در چهار فرسخى مكه قرار دارد.

است. مقصود « ابوبكر»كه در آیه اشاره رفته، بنا بر قول قطعى « همراه»مقصود از 

خدا شود، یعنى رسولحزن و اندوهى است كه از ترس ناشى مى« ال تَْحَزن!»از بیان 

 آله به همراهش ابوبكر گفت: وعلیههللاصلى

كسى ما، و فراوانى و یكدلى دشمنان من، و از ترس تنهایــى و غربت و بى» ـ 

اند، غم مخــور! كه خداى سبحــان با ماســت، او مرا بـر تعقیــب كرده كــه مــرا این

 «دهد!دشمنــان یــارى مى
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در آیه، این است كه خداوند سكینت خود را بر رسول گرامى « سكینت»مقصود از 

دیدند، تأیید فرمود، و آن جنود ل، و رسول خویش را به جنودى كه دشمنان نمىخود ناز

هاى مختلف همان عواملى بـود كردند، و آن راههاى مختلفى از وى دفع مىدشمنان را از راه

 (1)كـه در انصـراف مردم از وارد شدن در غار و دستگیر كردن آن جناب مؤثر بود.

 . 141، ص: 18المیــــــــــزان ج:  -1

 

 «  ص»جزئیاتى از هجرت رسول ّللاه 
 

آله از مكه به طرف غار ثور، از مجموع وعلیههللادر چگونگى خروج رسول ّللاه صلى

آید كه: )شبى كه قریش قصد جان پیامبر اكرم را كرده بودند و روایات اسالمى، چنین برمى

السالم را در بستر آن جناب یافتند، حمله بردند و على علیه شبانه به خوابگاه آن حضرت

آله پرداختند. روایت زیر نشان وعلیههللاصبحگاهان به جستجو و تعقیب رسول خدا صلى

دهد كه قبل از حمله به خوابگاه آن حضرت، جوانان مسلح قریش اطراف خانه آن مى

آله از میان وعلیههللاول خدا صلىحضرت را محاصره كرده و در نظر گرفته بودند، و رس

آنان رد شده و به طـرف خارج از شهر حركـت كرده است. چگونگى این جریان را روایت 

 كند:(زیر بیان مى

 

 خروج از محاصره قریش

آله وقتى از منزل بیرون آمد كه قریش درب خانه آن جناب وعلیههللارسول خدا صلى

گ زمین برداشت و بر سر آنان پاشید، در حالى كه نشسته بودند، الجرم مشتى از ری

گاه از میان آنان گذشت. یكى از آن میان آن« یس َو اْلقُــْرآِن اْلَحكیِم... تا آخر.»خواند: مى

گفت: منتظر چه هستید؟ گفتنــد: منتظر محمدیم! گفت: به خدا قســم او از میان شما عبور 

ها گاه برخاستنــد، در حالى كه خـاكا او را ندیدیــم! آنكرد و رفــت! گفتند: به خـدا قســم مـ

 دادنــد. به خوابگــاه آن حضــرت حملـه بردنـد و او را نیافتند.را از سر خود تكــان مى

 

 همراهى ابوبكر

آله شبانه از خانه بیرون آمد، ابوبكر دید كه آن وعلیههللاكه رسول خدا صلىبعد از آن

گوش حركت ابوبكر بهدنبالش راه افتاد. صداى رود، لذا بهمى نحضرت از شهر بیرو

آله رسید و ترسیــد كه مبادا یكى از دشمنان باشد كه در جستجوى وعلیههللاّللاه صلىرسول

اوست. وقتى ابوبكر این معنــا را احســاس كرد، شروع كـرد به سرفه كــردن. رسول خدا 

را شناخت و به خاطر او ایستاد تا برسد. ابوبكـر به دنبال آن آله صداى او وعلیههللاصلى

 جنـاب بود تا به غار رسیدند.
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 تعقیـب تـا غار

آله با ابوبكر به غار ثور رفتند و داخل آن شدند. پس از وعلیههللارسول خدا صلى

 ها تار به در آن غار تنیدند. ورود ایشان عنكبوت

شناس از حضرت برخاستند، و نزد مردى قیافهصبحگاهان قریش به جستجوى آن 

چنان پیش فرستادند. او جاى پاى آن حضرت را از در منزلش گرفت و هم« بنى مدلج»قبیله 

شناس گفت: مرد مورد نظر شما رفت تا به در غار رسید. دم در غار درختى بود. مرد قیافه

ندوه شـد، و رسـول خـدا جا بود كه ابوبكر در اجا تجاوز نكرده است. در ایناز این

 آله فرمود:وعلیههللاصلى

 غم مخور كه خدا با ماست! -

آله در آن شب وارد غار شد، خداوند درختى را به امر وعلیههللاوقتى رسول خدا صلى

خود در برابر روى پیغمبرش رویانید، به طورى كه به كلى آن حضرت را از چشم بینندگان 

آله تار تنید، وعلیههللاستور داد تا دم غار در برابر رسول خدا صلىپوشانید، و عنكبوت را د

و با تارهاى خود آن جناب را از بینندگان مستور ساخت، و دو كبوتر وحشى را دستور داد 

 تـا در دهـانه غـار بـایستنـد. 

ها پیدا ها و شمشیرها و چماقجوانان قریش كه هر یك از دودمانى بودند با چوبدستى

شان با آن جـنـاب بیـش از چـهـل ذراع جا كه فاصلهشدند تا آنچنان نزدیك مىدند و همش

 نمـانـد.

در آن میان یكى از ایشان به عجله نزدیك شد، و نگاهى به در غار انداخت و برگشت. 

بقیــه نفرات پرسیدند چرا داخــل غار را جستجــو نكردى؟ گفــت: من یك جفــت كبوتر 

 انه غــار دیدم و فهمیـدم كه معقول نیست كسى در غار بوده باشد.وحشى در ده

بینم این قدر قدیمى است كه گویا قبل از یكى دیگر گفت: این تار عنكبوتى كه من مى

 شده است!جا تنیدهتولدمحمد در این

 

 اقامت در غار تا حركت به مدینه

بن ابیطالب در غار بودند، تنها علىآله و ابوبكر سه روز تمام وعلیههللارسول ّللاه صلى

آورد، و على السالم و عامربن فهمیده با ایشان ارتباط داشتند. عامر برایشان غذا مىعلیه

 نمـود.السالم تجهیــزات سفر را فراهــم مىعلیه

السالم سه شتر از شتران بحرین خریدارى كرد و مردى دلیل و راهنما براى على علیه

السالم شتران و راهنما را كه پاسى از شب گذشت، على علیهآنان اجیر كرد. پس از آن

آله و ابوبكر هر یك بر راحله و مركب خویش سوار شدند وعلیههللابیاورد. رسول خدا صلى

كردند، در حالى كه قریش به هر سو در جستجوى آن جناب  و به طرف مدینه حركت

 شخصى را گسیل داشتـه بودند. 
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 « ع»به على « ص»پیام رسول ّللاه 

آله سه روز در آن غار بماند و بعد از سه روز خداى تعالى وعلیههللارسول خدا صلى

طالب دیگر تو را در اجازه مهاجرتش داد، و فرمود: اى محمد! از مكه بیرون رو كه بعد ابی

 آن یاورى نیست!

آله از غار بیــرون آمد، و در راه بــه چوپانــى از وعلیههللارســول خــدا صلى

گفتنـد. حضـرت او را نـزد خـود طلبیـد و مى« ابــن اریقـط»قریشیــان برخورد كــه او را 

 فرمــود:

گردانم، آیا حاضر هستى به  خواهم تو را بر خون خود امیناى ابن اریقط! من مى -

 این امـانت خیـانت نكنى؟ عرض كرد: 

كنم، و احدى را به در این صورت، به خدا سوگند، تو را حراست و حفاظت مى -

كنم. اینك بگو ببینم قصد كجا دارى اى محمد؟ حضرت سوى تو داللت و راهنمایى نمى

 فرمود:

روى، راهى به تو نشان ىروم! گفت: حال كه بدان طرف مبه طرف یثرب مى -

 دهم كه احدى آن راه را بلـد نیست. فرمود:مى

پس به نزد على رو، و به وى بشارت بده كه خداوند به من اجازه مهاجرت داد!  -

 اینك اسباب سفر و مركب برایم آماده ساز!

ابوبكر هم گفت: نزد اسماء دخترم برو و به وى بگو براى من دو تا مركب و زاد راه 

هم كند، و داستان ما را به عامربن فهیره اعالم بدار! )عامر بن فهیره قبالً از غالمان فرا

ابوبكــر بود كه بعدا اسالم آورده بــود.( و به وى بگو دو راحلــه مرا با مقــدارى زاد راه 

 بــردارد و بیاورد. 

بن ابیطالب السالم آمد و داستان را به عرضش رسانید. علىابن اریقط نزد على علیه

السالم زاد و راحله را براى آن حضــرت فرستاد. عامربن فهیره هم زاد و دو راحله علیه

 بكر را آورد.ابى

آله از غار بیرون آمد و سوار شــد. ابن اریقــط آن جناب را وعلیههللارسول خــدا صلى

ركــت داد، و هیچ جا به هــا به سوى مدینــه امتداد داشت، حاز راه نخله كه در میــان كوه

 در آمدند.« ام معبد» جا به منــزل جاده معمولــى بر نخوردنـد، مگر در قدیــد كه در آن
 

 

 حوادث بین راه مدینه

آله بیرون آمد، و او را وعلیههللابن ُجْعَشم از مكه به قصد كشتن رسول ّللاه صلىُسراقة

چنان در قریش افتخارى به دست آورد. همتعقیب كرد، شاید با كشتن آن حضرت در میان 

تعقیب بود تا آن جناب را پیدا نمود، و آن قدر نزدیك شد كه دیگر خاطر جمع شد به هدف 

كلى در خود رسیده است، و لكن به طور ناگهانى چهار پاى اسبش به زمین فرو رفت و به

 زمین پنهان شد. 

زمین نرمى نیست كه پاى اسب  جادید زمین آنُسراقه بسیار تعجب كرد، زیرا مى
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فــرو رود، آن هم تا شكم، بلكه اتفاقـا زمین بسیار سختى است، فهمید كه این قضیه یك امر 

 آسمانى است، )و اگر دیر بجنبد ممكن اســت خودش هـم فرو رود،( الجرم فریاد زد:

 اى محمد! از پروردگارت بخواه اسب مرا رها كند، و من ذمه خدا را به گردن -

اى، راهنمایــى نكنم، و نگویم كه من گیــرم، كه احــدى را به راهى كه در پیــش گرفتهمى

 ام!محمد را كجـا دیـده

آله دعا كرد و اسب او به آسانى رها شد كه گویى پاهایش را وعلیههللارسول خدا صلى

بود، و از این با یك گره جوزى بسته بودند. این سراقه مردى بسیار زیرك و دوراندیش 

آمد دیگرى روى خواهد كرد، لذا به آمد چنین احساس كرد كه به زودى برایش پیشپیش

آله عرض كرد كه یك خط امان برایش بنویسد، آن جناب هم وى را وعلیههللاّللاه صلىرسول

 نامه داد و او برگشــت.امان

 
 

 « ص»استقبـال مدینـه از رسـول ّللاه 

آله از مكــه خبردار شده بودنــد، و وعلیههللاانصــار از بیرون آمــدن رسول خدا صلى

اى كه )در آن نقطــه« قبا»كه در محلــه كردند، تا آندر انتظار رسیدنش دقیقــه شمارى مى

بعدا مسجد قبا ساخته شد،( او را بدیدند، و چیزى نگذشت كه خبر ورودش در همه شهر 

گویــان، به استقبالش شتافتند! مرد و زن خوشحــال و خندان به یكدیگــر بشارت پیچیــد، و
(1)  
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