ِالرحِیِ ِ
ِالرحِـِن َّ
بِسِمِهللا َّ
گذری بر زندگی پیامبراکرم
میالد رسولاهلل

و امّا حادثهی بزرگی که در این ماه قرار دارد ،میالد پیامبرخاتم ،حضرت محمّدبنعبداهلل
است .حادثهی بینظیر و بیبدیلی که در تاریخ آفرینش نمونه و همطرازی در شأن خود ندارد.
گرچه میالد پیغمبراکرم

را همهی اهلسنّت و اندکی از علمای شیعه ،دوازدهم ربیعاالوّل

نقل کردهاند 1،ولی در بین شیعه اقوای روایات ،هفدهم ربیعاالوّل است 2.پیامبراکرم

در

بینالطّلوعین ،یعنی پس از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب ،قدم به این عالم خاکی نهادند و
این جهان را به نور وجود خویش روشن و مزیّن کردند.

3

 .1ابنهشام ،السّیرةالنّبویّة ،ج  ،1ص  151و ابنکثیر ،البدایةوالنّهایة ،ج  ،3ص  101و طبری ،تاریخالطبری ،ج  ،2ص  151و کلینی ،کافی ،ج ،1
ص . 931
 .2حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،10ص  959و مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  291و سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص .103
 .3مقریزی ،امتاعاالسماع ،ج  ،1ص  1و 7و یعقوبی ،تاریخالیعقوبی ،ج  ،2ص .7
کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  931و مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  250و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،7ص .521

1

آثار میالد رسولاهلل

در جهان تکوین مقارن با میالد پیامبر

در جهان تکوین

عالئم و آثار عجیبی رخ داد؛ چه آنچه مشهود اهل

ظاهر بود و چه آنچه معلوم اهل باطن .سالهای گذشته حدیثی را از امام صادق

عرض

کردهام که حضرت فرمودند :ابلیس در آغاز ،میدانِ تاختوتاز و جوالنش هفت آسمان بود .با
تولّد عیسیبنمریم

از سه آسمان رانده شد و تنها در چهار آسمان میدان جوالن داشت؛ امّا

با تولّد پیغمبراکرم

از چهار آسمان باقی مانده هم رانده شد و دیگر جز در افق دنیا

میدانی برای جوالن برای ابلیس نماند .این یکی از برکات عظیم میالد رسولخدا

است.

با شهاب صاقبی که در آسمان دیده شد ،ابلیس از آسمان رانده شد و عرصهی تاختوتاز و
جوالن او به دنیا محدود شد .هنگام تولّد پیامبراعظم

کسانیکه اهل گوشهای باطنی

بودند؛ صدای ضجّهها و جیغ کشیدنهای ابلیس و یارانش را شنیدند.

4

و امّا آنچه در ظاهر مشاهد شد ،که در تواریخ نیز ثبت شده است؛ مقارن میالد
پیامبراکرم

در بتکدهها بتها از جا کنده و واژگون شدند؛ سقف ایوان مدائن که کاخ

یکی از دو اَبَرقدرت دنیای آن روز بود ،تَرَک برداشت و چهارده کنگرهی این ایوان فرو ریخت.
این هم نشاندهندهی این است که اسالم آمده تا اینگونه اقتدارهای مبتنیبر ستم را ویران
کند.

 .9مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  257و صدوق ،امالی ،ص  215و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،1ص .31

2

آب دریاچهی ساوه فرو رفت و خشکید و در برابر آن ،آب رود سماوه که بین کوفه و شام جریان
دارد و آن زمان خشکیده ،بیآب و یا بسیار کمآب بود ،یکباره جوشید و به جریان افتاد و رود
پرآبی شد.
و آتشکدهی فارس که متعلّقبه زردشتیان بود و هزار سال بود که آتش آن خاموش نشده بود؛ با
آتش این آتشکده هم خاموش شد .رئیس موبدان زردشتی هم رؤیایی

تولّد پیامبراعظم

دید؛ که خبر از همین اتّفاق عظیم به او میداد.

5

مروری بر دوران کودکی رسولاهلل

پیامبراکرم

در بینالطّلوعین روز هفدهم ماه ربیعاالوّل به عالم خاکی پا نهادند .عمر

پیامبر بزرگوار اسالم

را که شصتوسه سال است؛ 6با یک مرور سریع میتوان اینگونه

دید :پدر پیامبراکرم

 ،بزرگ

حضرت عبداهلل

قریشند 7.پس از ازدواج با آمنه

هستند؛ که فرزند عبدالمطّلب

به سفر تجارییی رفتند و در مسیر بازگشت

 ،عبداهلل

بهسمت مکّه ،درحالیکه همسر باردار ایشان چشمانتظار بازگشت شوهر خود بودند؛ در یثرب،
که بعدها مدینه نام گرفت ،به بیماری مبتال شدند و چون خویشاوندانی در یثرب داشتند ،نزد
 .5مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  215و صدوق ،کمالالدّین ،ج  ،1ص  112و طبرسی ،اعالمالوری ،ص .11
ابناثیر ،اسدالغابة ،ج  ،9ص  101و طبری ،تاریخالطبری ،ج  ،2ص  111و بیهقّی ،دالئلالنّبوّة ،ج  ،1ص .121
 .1ابنسعد ،الطّبقاتالکبری ،ج  ،3ص  5و مناقب ،ابنشهرآشوب ،ج  ،1ص  171و مجلسی ،بحار ،ج  ،22ص .503
 .7مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  109و  210و کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  931و  991و ابنعبدالبرّ ،استیعاب ،ج  ،1ص .25

3

بستگان خود ماندند ،تا مداوا شوند؛ بهبودی پیدا کنند و بازگردند؛ امّا بهبودی حاصل نشد.
وقتی کاروان تجاری به مکّه بازگشت؛ عبدالمطّلب
چشمبهراه بازگشت شوهر خود بودند ،دیدند عبداهلل
ایشان را گرفتند؛ مشخّص شد که عبداهلل
عبدالمطّلب

داخل کاروان نیستند .زمانیکه سراغ
بیمار شدهاند و در یثرب ماندهاند.

به یکیدیگر از فرزندانشان مأموریت دادند ،تا برود و عبداهلل

بیاورد؛ ولی وقتی برادر عبداهلل
از پای درآورده است و عبداهلل
بنابراین پیامبراکرم
پیامبراکرم

که چشمانتظار پسر خود و آمنه

به یثرب رسید ،مطّلع شد که بیماری عبداهلل
از دنیا رفتهاند.

که

را به مکّه
ایشان را

8

در حالی بهدنیا آمدند؛ که پدر را ماهها قبل از دست داده بودند .تولّد

در عامالفیل است؛ 9که مقارن سال  575میالدی است .مادر ،یعنی آمنه

،

شش سال در کنار این نوزاد حضور داشتند 15.گرچه ،طبق رسم آن روزگار نگهداری از بچّهها را
به دایهها میسپردند و پیامبر
ماه از پیامبر

هم دو دایه داشتند؛ دایهی نخستین ایشان حدود چهار
11

نگهداری کرد و سپس مسؤلیت به عهدهی حلیمهی سَعدیه قرار گرفت.

علّت هم این بود که داخل شهر مکّه بیماریهایی مثل وبا بود ،که بهخاطر مصون ماندن بچّهها

 .1بالذری ،انساباالشراف ،ج  ،1ص  12و ذهبی ،تاریخاالسالم ،ج  ،1ص  91و بیهقّی ،دالئلالنّبوّة ،ج  ،1ص .117
 .1بالذری ،انساباالشراف ،ج  ،1ص  301و طبری ،تاریخالطبری ،ج  ،2ص  155و بیهقّی ،دالیلالنّبوّة ،ج  ،1ص .75
 .10ابنعبدالبرّ ،االستیعاب ،ج  ،1ص  30و ذهبی ،تاریخاالسالم ،ج  ،1ص  50و صالحیشامی ،سبلالهدی ،ج  ،2ص .120
 .11ابنحجر ،االصابة ،ج  ،1ص  17و مقریزی ،امتاعاالسماع ،ج  ،1ص  1و ابنعبدالبرّ ،االستیعاب ،ج  ،1ص 21

4

از بیماری ،معموالً خانوادههایی که تمکّنی داشتند ،بچّهها را در شهر نگه نمیداشتند؛ آنها را به
دایههایی میسپردند که بچّهها بتوانند هم در محیط سالمتر طبیعت و آزاد و هم دور از
آلودگیها ،با شیر آن دایهها تغذیه شوند و رشد کنند.
مادر بیشتر از شش سال در کنار پیامبر
آمنه

نبودند .در سال ششم عمر پیامبراکرم

،

در سرزمینی به نام ابواء ،که بین مکّه و مدینه است ،از دنیا رفتند و به خاک سپرده
12

شدند.

پیغمبر

جزء حوادث سال ششم هجرت ،در ماجرای حدیبیه نقل شده است؛ که وقتی
از ابواء گذشتند؛ خاطرهی مادر تجدید شد؛ لذا بر مزار ایشان حاضر شدند و به
13

یاد مادری که در شش سالگی ازدست داده بودند؛ چشمانشان غرق اشک شد.
بعد از شش سالگی مسئولیت سرپرستی پیامبراکرم

به عهدهی جدّ بزرگوار آن حضرت،

عبدالمطّلب قرار گرفت 14.سایهی عبدالمطّلب دو سال بر سر این یتیم مکّه بود؛ یعنی تا هشت
سالگی رسولخدا

پدربزرگشان از ایشان نگاهداری میکردند؛ امّا ایشان هم از این عالم

پرکشیدند و پیامبر

در هشت سالگی پدربزرگ خود را هم از دست دادند 15.از این زمان

 .12مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  111و حلّى ،رضىالدّینعلىّبنیوسفبنالمطهّر ،العددالقویّة ،ص  121و طبرسی ،اعالمالوری ،ص .1
بیهقّی ،دالئلالنّبوّة ،ج  ،1ص  111و ابنهشام ،سیرةالنّبویّة ،ج  ،1ص  111و ابنسیّدالنّاس ،عیوناالثر ،ج  ،1ص .97
 .13طبرسی ،اعالمالوری ،ص  1و ابنشهرآشوب ،متشابهالقرآن ،ج  ،2ص  19و شامی ،یوسفبنحاتم ،الدّرالنّظیم ،ص  21و مجلسی ،بحار ،ج
 ،15ص  112و ابنسعد ،الطّبقاتالکبری ،ج  ،1ص  19و ابنجوزی ،المنتظم ،ج  ،2ص .272
 .19ابنعبدالبرّ ،استیعاب ،ج  ،1ص  39و ذهبی ،تاریخاالسالم ،ج  ،1ص  50و یعقوبی ،تاریخالیعقوبی ،ج  ،2ص .10
 .15طوسی ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص  711و کفعمی ،مصباح ،ص  511و طبرسی ،اعالمالوری ،ص .1

5

است که عموی پیامبر ،یعنی ابوطالب
پیامبراکرم

را عهدهدار شدند و تا آخرین لحظههای عمر ،نگاهبان و مدافع صَدیق و مؤمن

پیامبر بزرگوار اسالم

بودند.

16

جوانی پیامبر

سنّ پیامبر

پدر امیرالمؤمنین

 ،سرپرستی و نگهداری از

و ازدواج ایشان با حضرت خدیجه

باال آمد .پیامبر

در نوجوانی و آغاز جوانی به شبانی و چوپانی

پرداختند 17.اگر بهطور قطع نگوییم همهی انبیاء

قبل از بعثت یک

 ،ولی اغلب انبیاء

دوره نگهداری از حیوانات را بهعهده گرفتند؛ بهخاطر اینکه شبانی حلم و صبوری را در انسان
زیاد میکند .حیواناتی که منطق و استدالل سرشان نمیشود و باید با مالطفت و مالیمت آنها
را به راه آورد .این تمرینی است برای آماده شدن برای راهبری مردمِ ناآگاهی که پیامبر
وظیفهی هدایت آنها را عهدهدار میشود.
سنّ پیامبر

که باال آمد؛ جوان بالندهای شدند؛ فضائل اخالقی پیامبر

شد که همهی مردم لقب "امین" را بهمثابه نام دوم برای پیامبر
دوران جوانی پیامبر

 ،حضرت خدیجه

چنان شهره

نقل میکردند 18.در

که از امانتداری ،مدیریت ،ذکاوت ،عقل و

ابنعمادحنبلی ،شذراتالذّهب ،ج  ،1ص  133و ابنسیّدالنّاس ،عیوناالثر ،ج  ،1ص  97و طبری ،تاریخالطبری ،ج  ،2ص .111
 .11به فایل وفات ابوطالبوخدیجه

مراجعهشود.

 .17ابن هشام ،سیرةالنّبی ،ج  ،1ص  209تا  210و خوئی ،منهاجالبراعةفیشرحنهجالبالغة ،ج  ،15ص .11
.11ابن هشام ،سیرةالنّبی ،ج  ،1ص  209تا  210و خوئی ،منهاجالبراعةفیشرحنهجالبالغة ،ج  ،15ص .11

6

درایت ایشان مطلّع شدهبودند و خود ایشان هم زن بازرگان ،سرمایهدار ،ثروتمند ،متشخّص و از
اشراف مکّه بودند؛ به پیامبر

پیشنهاد دادند تا ریاست کاروان تجاری آن بانوی بزرگوار را

عهدهدار شوند .بدین ترتیب پیامبر
پیامبر
پیامبراکرم

19

از شبانی به تجارت پرداختند.

پس از بازگشتِ

از سفر موفّقی که آن کاروان تجاری را هدایت کردند ،خدیجه
پیشنهاد ازدواج دادند و پیامبر

به

درحالیکه بیستوپنج ساله بودند ،با این

بانوی بزرگوار ،که در چهل سالگی بودند؛ یعنی پانزده سال از پیامبر
ازدواج کردند 25و تا روزی که حضرت خدیجه

در این عالم بودند ،پیامبر

بزرگتر بودند؛
همسر

21

دیگری برنگزیدند.

وقایع پس از بعثت رسولاهلل

پانزده سال از این ازدواج گذشت و پیامبر

و هجرت ایشان به مدینه

به چهل سالگی رسیدند .در طول این دوران در

مکّه اقامت داشتند و در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شدند 22.سیزده سال پس از بعثت،

 .11مجلسی ،بحار ،ج  ،11ص .27 – 22
 .20ابنعبدالبرّ ،االستیعاب ،ج  ،9ص  1111و ابنسعد ،الطّبقاتالکبری ،ج  ،1ص  105و مجلسی ،بحار ،ج  ،11ص  11و اربلی ،کشفالغمّة ،ج
 ،1ص  .513برخی منابع سنّ حضرت خدیجه

هنگام ازدواج با رسولاهلل

را بیست و هشت سال نقل کردهاند .ن .ک .مجلسی ،بحار ،ج

 ،11ص  10و .12
 .21ابنعبدالبرّ ،االستیعاب ،ج  ،9ص  1111و ابناثیر ،اسدالغابة ،ج  ،1ص  90و ابنکثیر ،البدایةوالنّهایة ،ج  ،2ص .219
 .22حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،10ص  991و مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  211و طوسی ،تهذیباالحکام ،ج  ،9ص .305
مقریزی ،امتاعاالسماع ،ج  ،1ص  32و ذهبی ،تاریخاالسالم ،ج  ،1ص  23و  29و بیهقّی ،دالیلالنّبوّة ،ج  ،1ص .71

7

پیامبر

در مکّه و در همان فضای فشار ،خفقان ،اختناق ،سرکوب ،شکنجهها و محاصره-

های در شِعب ابیطالب و امثال آنها مسؤلیت هدایت مردم را عهدهدار بودند؛ تا اینکه سرانجام
23

در پنجاهوسه سالگی از مکّه به مدینه هجرت فرمودند.
ورود پیامبر

به مدینه بهمعنای آغاز تشکیل یک جامعهی اسالمی بهشکل رسمی؛ شکل-
در طول ده سالی که از

گیری حکومت اسالمی و استقرار نظام اسالمی است .پیامبر

پنجاهوسه سالگی تا شصتوسه سالگی ،در مدینه اقامت داشتند؛ عالوهبر سامان دادن حکومت
و جامعهی اسالمی ،ابالغ آیات الهی و آموزش دادن تعالیم ،دستورالعملها ،احکام ،اخالق و
معارف الهی؛ برای صیانت از این حکومت توحیدی ،غزوهها و سرّیههای بزرگی را پیشرو
داشتند؛ چه غزوههایی که خودشان فرماندهی آنها را در رویارویی با مشرکین ،کفّار ،یهودیان و
فِرَق مختلفی که به جنگ میآمدند ،عهدهدار بودند

24

و چه سرّیههایی که پیامبر
25

لشکرهایی را اعزام میکردند و خودشان در آن نبردها حضور نداشتند.

 .23کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  931و حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،10ص  951و طبرسی ،تهذیباالحکام ،ج  ،9ص .305
مقریزی ،امتاعاالسماع ،ج  ،1ص  19و ابنکثیر ،البدایةوالنّهایة ،ج  ،3ص  177و طبری ،تاریخالطبری ،ج  ،3ص .211
 .29نام و تاریخ غزوههای پیغمبراکرم

عبارتند از:

 .1غَزْوَه «وَدّان» معروف به غَزْوَه «أبْواء» ـ ماه صفر سال دوّم  .2 .غَزْوَه «بُواط» در ناحیه «رَضْوَی» ـ ربیع االول سال دوّم  .3 .غَزْوَه
«عُشَیْره» از «بَطْن یَنْبُع» ـ جمادی األولی سال دوّم  .9 .غَزْوَه «بَدْر أُولَی» یعنی :غَزْوَه «سَفَوان» ـ جُمادی اآلخِره سال دوّم  .5 .غَزْوَه «بَدْر
کُبْرَی» ـ  17رمضان سال دوّم  .1 .غَزْوَه بَنی «سُلَیْم» تا سرزمین «کُدْر» ـ شوّال سال دوّم  .7 .غَزْوَه «بَنی قَیْنُقاع ]»[9ـ شوّال سال دوّم .1 .
غَزْوَه «سَویق» تا سرزمین «قَرْقَرَه الْکُدْر» ـ ذی الحجّه سال دوّم  .1 .غَزْوَه «غَطَفان» یعنی :غَزْوَه «ذی أمَرّ» در سرزمین نَجْد ـ محرّم سال سوّم .

 .10غَزْوَه «بُحْران» که معدِنی است در حجاز ،در ناحیه «فُرْع» ـ رَبیع االخر سال سوّم  .11 .غَزْوَه «أُحُد» ـ شوّال سال سوّم  .12 .غَزْوَه «حَمْراء
األَسَد» ـ شوّال سال سوّم  .13 .غَزْوَه «بَنی نَصیر» ـ ربیع األَوّل سال چهارم  .19 .غَزْوَه «ذات الرِّقاع» در سرزمین «نَخْل» ـ جُمادی األولی
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سال چهارم  .15 .غَزْوَه «بَدْر آخِره»« ،بَدْرالْوَعْد»« ،بَدْر الصَّفراء» ـ شَعْبان سال چهارم  .11 .غَزْوَه «دُومَه الْجَنْدَل» رَبیع األوّل سال پنچم .17 .
غَزْوَه «خَنْدق»« ،أحْزاب» ـ شوّال سال پنجم  .11 .غَزْوَه «بَنی قُرَیْظَه» ـ ذی قِعده و ذی حِجّه سال پنجم  .11 .غَزْوَه «بَنی لِحْیان» ،غَزْوَه
«عُسفْان» بر سر طائفه «هُذیَل» جُمادَی األولی سال ششم  .20 .غَزْوَه «ذی قَرَد» ،غَزْوَه «غابه» ،غَزْوَه «فَزَع» ـ جُمادَی األُولی سال ششم .21 .
غَزْوَه «بَنی المُصْطَلِق» ،غَزْوَه «مُرَیْسیع» بر سر خُزاعه ـ شَعْبان سال ششم  .22 .غَزْوَه «حَدَیْبِیَه» ـ ذی قعده سال ششم .23 .غَزْوَه «خَیْبَر» ـ محرّم
سال هفتم «.عُمْرَهُ القضاء» ذی قِعده سال هفتم  .29 .غَزْوَه «فَتْح مکّه» ـ رَمَضان سال هفتم  .25 .غَزْوَه «حُنَیْن» ـ شوّال سال هشتم  .21 .غَزْوَه
«طائف» ـ شوّال سال هشتم  .27 .غَزْوَه «تَبوک» ـ رَجَب سال نهم .

 .25نام سریههای پیامبر

از سال دوم تا سال یازدهم هجرت به ترتیب زمانی چنین است:

 .1سریه حمزة بن عبدالمطلب در ساحل دریای عیص  -سال دوم هجرت .2 .سریه عبیدة بن حارث بن مطلب در جنوب ثنیة المرة  -سال دوم.3 .
سریه سعد بن ابی وقاص در خرار نزدیک جحفه  -سال دوم .9 .سریه عبداهلل بن جحش در نخله  -ماه رجب سال دوم .5 .سریه عمیر بن عدی
برای کشتن عصماء دختر مروان -رمضان سال دوم .1 .سریه سالم بن عمیر برای کشتن ابی عفک -شوال سال دوم .7 .سریه محمد بن مسلمه
برای کشتن کعب بن اشرف  -ربیع االول سال سوم .1 .سریه زید بن حارثه در قرده -جمادی اآلخر سال سوم .1 .سریه مرثد بن ابی مرثد غنوی یا
سریه رجیع  -صفر سال چهارم  .10 .سریه منذر بن عمرو یا سریه بئر معونه  -صفر سال چهارم .11 .سریه ابو سلمة بن عبداالسد در سرزمین
قطن -محرم سال چهارم .12 .سریه عبداهلل بن انیس برای کشتن سفیان بن خالد هذلی -محرم سال چهارم .13 .سریه عمرو بن امیه و سلمة بن
اسلم در مکه بر سر ابوسفیان  -سال چهارم .19 .سریه ابو عبیدة بن جراح در سیف البحر -ذی حجه سال پنجم .15 .سریه عبداهلل بن عتیک برای
کشتن ابو رافع سالم بن ابی الحقیق -رمضان سال ششم .11 .سریه محمد بن مسلمه به قرطاء با قبیله بنی بکر بن کالب -محرم سال ششم.17 .
سریه عمر بن خطاب با قاره -ربیع االول سال ششم  .11 .سریه هالل بن حارث با طایفه بنی مالک بن فهر -ربیع االول سال ششم .11 .سریه
بشر بن سوید جهنی با بنی حارث بن کنانه -ربیع االول سال ششم .20 .سریه سعد بن عباده جهنی در غمیم -ربیع االول سال ششم .21 .سریه
عکاشة بن محصن تا غمر ،نزدیک قبیله ی بنی اسد -ربیع االول سال ششم .22 .سریه محمد بن مسلمه در ذی القصه با طایفه بنی صعلبه و بنی
عوال -ربیع اآلخر سال ششم .23 .سریه ابو عبیدة بن جراح در ذی القصه با طایفه بنی صعلبه و بنی عوال  -ربیع اآلخر سال ششم .29 .سریه
ابو عبیدة بن جراح در ذی القصه ،در راه عراق  -ربیع اآلخر سال ششم .25 .سریه زید بن حارثه در جموم سرزمین طایفه بنی سلیم -ربیع اآلخر
سال ششم .21 .سریه زید بن حارثه در عیض -جمادی االول سال ششم .27 .سریه زید بن حارثه در طرف -جمادی اآلخر سال ششم.21 .
سریه زید بن حارثه در حسمی با طایفه جذام -جمادی اآلخر سال ششم .21 .سریه زید بن حارثه در مدین  -سال ششم .30 .سریه زید بن حارثه
در وادی القری بر سر ام القرفه -رجب سال ششم .31 .سریه امام علی بن ابیطالب علیه السالم در فدک با سعد بن بکر -شعبان سال ششم.32 .
سریه عبدالرحمن بن عوف در دومة الجندل با بنی کلب -شعبان سال ششم .33 .سریه ابو عبیدة ببن جراح در دو کوه أجأ و سلمی -سال ششم.
 .39سریه زید بن حارثه در وادی القری  -رمضان سال ششم .35 .سریه عبداهلل بن رواحه در خیبر  -سال ششم .31 .سریه عبداهلل بن رواحه در
خیبر بر سر یسیربن رزام یهودی -شوال سال ششم .37 .سریه کرز بن جافر فهری در ذی الجدر -شوال سال ششم .31 .سریه عمرو بن خطاب
در تربه -شعبان سال هفتم .31 .سریه ابوبکر در نجد با بنی کالب -شعبان سال هفتم .90 .سریه بشیر بن سعد در فدک با بنی مره -شعبان سال
هفتم .91 .سریه زبیر بن عوام در فدک با بنی مره  -سال هفتم .92 .سریه غالب بن عبداهلل لیثی در میفعه با بنی ثعلبه و بنی عوال -رمضان سال
هفتم .93 .سریه بشیر بن سعد در یمن و جبار ،در ناحیه خیبر  -شوال سال هفتم .99 .سریه ابن ابی العوجاء با طایفه بنی سلیم  -ذی حجه سال
هفتم .95 .سریه عبداهلل بن ابی حدرد در غابه  -ذی حجه سال هفتم .91 .سریه محیصه بن مسعود در ناحیه فدک  -ذی حجه سال هفتم .97 .سریه
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پیامبر

هفت سال پس از هجرت به مدینه و استقرار حکومت اسالمی ،گسترهی جهانی

دین و رهبری خودشان را علنی کردند؛ یعنی در سال هفتم هجرت نامههایی به سران
حکومتهای مختلف نوشتند؛ همهی آنها را به اسالم دعوت کردند و ملزم دانستند که پذیرای
دین اسالمی شوند و حاکمیت اسالمی را بپذیرند 26.در سال هفتم هجرت گسترهی جهانی

عبداهلل ابی حدرد به اضم * -ذی حجه سال هفتم .91 .سریه غالب بن عبداهلل لیثی در کدید با طایفه بنی ملوح -صفر سال هشتم .91 .سریه غالب
بن عبداهلل لیثی در فدک با بنی مره  -صفر سال هشتم .50 .سریه کعب بن عمیر غفاری در ذات اطالح در سرزمین شام -ربیع االول سال هشتم.
 .51سریه شجاع بن وهب اسدی در سی ،آبگاهی از ذات عرق -ربیع االول سال هشتم .52 .سریه عیینه بن حصن فزاری با بنی العنبر -سال
هشتم .53 .سریه قطبه بن عامر در تباله بر سر قبیله خثعم -سال هشتم .59 .سریه مؤته  -جمادی االول سال هشتم .55 .سریه عمرو بن عاص یا
سریه ذات السالسل ،در آبگاهی در کنار وادی القری  -جمادی االخر سال هشتم .51 .سریه ابو عبیده بن جراح یا سریه خبط بر سر جهینه  -رجب
سال هشتم .57 .سریه ابو قتاده انصاری در خضره از سرزمین نجد بر سر غطفان  -شعبان سال هشتم .51 .سریه ابو قتاده در بطن اضم  -رمضان
سال هشتم .51 .سریه خالد بن ولید برای ویران کردن بتخانه عزی  -سال هشتم .10 .سریه ابو عامه اشعری در اوطاس -سال هشتم .11 .سریه
عمرو بن عاص در رهاط برای ویران کردن بتخانه شواع -رمضان سال هشتم .12 .سریه سعد بن زید اثهلی در مشلل برای ویران سازی
بتخانه مناه -رمضان سال هشتم .13 .سریه خالد بن سعید در عرنه  -رمضان سال هشتم .19 .سریه هشام بن عاص در یلملم  -رمضان سال
هشتم .15 .سریه طفیل بن عمرو دوسی برای خراب کردن بتخانه ذی الکفین بت عمرو بن حممه -شوال سال هشتم .11 .سریه غالب بن عبداهلل
با طایفه بنی مدلج -سال هشتم .17 .سریه عمرو بن امیه با طایفه بنی الهذیل -سال هشتم .11 .سریه عبداهلل بن سهیل با طایفه بنی معیص و
طایفه محارب بن فهر ** -سال هشتم .11 .سریه خالد بن ولید با طایفه بنی جذیمه -سال هشتم .70 .سریه ضحاک بن سفیان با طایفه بنی
کالب -ربیع االول سال نهم .71 .سریه ای که به اسارت ثمامه بن اثال حنفی انجامید  -سال نهم .72 .سریه علقمه بن مجرز در بندر شعیبه -

ربیع االخر سال نهم .73 .سریه عکاشه بن محصن در سرزمین عذره و بلی -ربیع االخر سال نهم .79 .سریه امام علی بن ابی طالب علیه السالم
برای ویران سازی بتخانه فلس  -ربیع االخر سال نهم .75 .سریه خالد بن ولید به دومه الجندل بر سر اکیدر بن عبدالملک  -ربیع االخر سال
نهم  .71 .سریه خالد بن ولید با طایفه بنی حارث بن کعب -سال دهم .77 .سریه اسامه بن زید در ابنی واقع در ناحیه بلقاء  -صفر سال دهم.71 .
سریه خالد بن ولید با بنی عبد المدان در نجران -ربیع االول سال دهم  .71 .سریه علی بن ابیطالب علیه السالم در یمن  -رمضان سال دهم.10 .

سریه خالد بن ولید در یمن .11 .سریه اسامه بن زید در سرزمین بلقاء و اذرعات و موته  -صفر سال یازدهم .12 .متفرقه ،سریه بنی عبس.
 .21مجلسی ،بحار ،ج  ،20ص  317 -377و قطبالدّینراوندی ،الخرائجوالجرائح ،ج  ،1ص  132 ،131 ،109و  511و ابنشهرآشوب ،مناقب،
ج  ،1ص  25و .71
ابنکثیر ،البدایةوالنّهایة ،ج  ،9ص  273 -212و ابنخلدون ،تاریخابنخلدون ،ج  ،2ص  953 -950و طبری ،تاریخالطبری ،ج  ،2ص -195
.157
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اسالم آشکار و ابالغ شد و باالخره سه سال بعد ،یعنی در شصتوسه سالگی ،پیامبراکرم
در هجدهم ماه ذیالحجّه و در بازگشت از حجّةالوداع در غدیرخم امیرالمؤمنین
جانشینی خود منصوب کردند و برای رهبری امیرالمؤمنین

را به
27

از مردم بیعت گرفتند.

هشتادویک روز پس از آن هم در مدینه عالم خاکی را ترک گفتند 28.این مرور بسیار کوتاهی
بر زندگی ظاهری رسولاکرم

بود.

هفدهم ربیعاالوّل روز نزول بزرگترین رحمت الهی

میالد پیغمبراکرم

حادثهی بسیار عظیمی است و هفدهم ربیعاالوّل روز نزول بزرگترین

رحمت الهی است؛ چراکه روز تولّد بزرگترین آفریدهی خداست؛ یعنی خدایمتعال در تاریخ
آفرینش ،آفریدهای به عظمت رسولاهلل

خلق نکرده و نخواهد کرد .بنابراین بزرگترین

رحمت الهی در چنین روزی نازل شد .هفدهم ربیعاالوّل روز میالد محبوبترین عبدِ خداست و
لذا نزد خدا محبوبترین روز شمرده میشود .همهی برکاتی هم که ما از اسالم ،ایمان و والیت
داریم ،از رهگذر این مولود و میالد بهدست ما آمد.
 .27مجلسی ،بحار ،ج  ،21ص  913 -371و ج  ،37ص  253 -101و کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  211 -211و ج  ،9ص  191و طوسی ،امالی،
ص  551 ،555 ،521 ،503 ،313،351 ،332 ،255 ،259 ،297 ،1و  510و حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،10ص .990
ابنکثیر ،البدایةوالنّهایة ،ج  ،5ص  219 -201و ج  ،7ص  391 -339و ابناثیر ،اسدالغابة ،ج  ،3ص  311 ،17 ،35و  105و ج  ،5ص ،130
 131و  252و ذهبی ،تاریخاالسالم ،ج  ،3ص . 132 -121
 .21مجلسی ،بحار ،ج  ،15ص  211و  ،22ص  503و طبرسی ،تهذیباالحکام ،ج  ،1ص  2و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،3ص .722
ابنکثیر ،البدایةوالنّهایة ،ج  ،3ص  177و بیهقّی ،دالئلالنّبوّة ،ج  ،2ص  131و مسعودی ،مروّجالذّهب ،ج  ،2ص .271
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بنابراین جا دارد انسان در روز هفدهم ربیعاالوّل ،روز این حادثهی خجسته ،شاکر این نعمت
عظیم باشد .منتها از آنجا که شکر همواره باید متناسب با نعمت باشد؛ در برابر چنین نعمتی،
یقیناً هیچکس توان ادای شکر متناسب را نخواهد داشت؛ نه به این اعتبار که مُعطیِ نعمت،
خداست؛ چراکه آن در رابطه با همهی نِعَم مطرح است و نه به این اعتبار که هر نعمت شکری
میطلبد و خود شکر نعمت هم شکر جدیدی میطلبد؛ در نتیجه حقّ شکر قابل ادا شدن
نیست .عالوه براینها ،بهاعتبار عظمت این نعمت ،که در تاریخ خلقت ،اعظم نِعَم الهیه وجود
مقدّس پیغمبراکرم

است؛ هیچکس توانایی شکر این میالد و مولود را ندارد .منتها انسان

باید در چنین روزی روحیهی سپاسگزاری و تشکّر از خدایمتعال را برای این عطیهی بزرگ در
سر حدّ توان داشته باشد؛ تا آنجا که میتواند ،شاکر باشد و برای فراتر از آن حدّ در پیشگاه
الهی اقرار به عجز و شرمندگی کند؛ که نمیتوانیم آنگونه که شایسته است آن شکر را ادا
کنیم .تا آنجا که در توان است باید تالش کرد؛ نه اینکه چون عاجزیم ،هیچتالشی نکنیم.
در عبادات ظاهری اعتدال موردتأکید است؛ یعنی انسان در اعمال ظاهریه زیادهروی نکند و
اعمال را معتدل انجام دهد؛ ولی در عبادات قلبیه اینگونه نیست؛ در عبادات قلبیه هیچحدّی
وجود ندارد؛ هرچه بیشتر باشد ،بهتر است .عبادات قلبیه مانند معرفت ،ذکر ،یاد و توجّه به
خدا ،شکر و روح سپاسگزاری داشتن در پیشگاه الهی است .حکمی که درمورد عبادات غالبیه
است ،درمورد عبادات قلبیه وجود ندارد .عبادات غالبیه باید در حدّ متعادل باشد و انسان افراط
نکند؛ زیرا خسته و زده میشود و عمل او در اثر افراط در میزان عمل ،بیروح و خالی از محتوا
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میشود؛ 29امّا در عبادات قلبیه اینگونه نیست؛ هرچه عمل بیشتر؛ بهتر؛ لذا چون شکر هم از
عبادات قلبیه است؛ تا آنجا که در توان انسان است ،باید شاکر باشد؛ ولی در کنار آن هم به
عجز از شکر نعمت میالد پیغمبراکرم
حقیقت پیامبراکرم

مُقّر باشد.

برای مخلوق شناختهشدنی نیست و چون « ُشکِ ُر ِالن َعم ِدَرِ ُک ِالن َعمِ»؛

بنابراین چون درک حقیقت و منزلت رسولاهلل
پیامبراکرم

دسترسیپذیر نیست؛ شکر نعمت وجود

هم دسترسیپذیر نیست .پیامبراکرم

علّت خلقت همهی عالم هستی

الک» 35اگر تو نبودی ،عالم و عالمیان را نمیآفریدم.
است .خدایمتعال فرمود« :لَوالكَِِِلَامِ َخلَقتُِِِ َاالف َ ِ
پیامبراکرم

علّت ایجاد عالم وجود است؛ همهی مالئکه ،انبیاء و اولیاء از نور ایشان خلق

شدهاند؛ همهی ماسویاهلل به هدایت پیامبر
انبیاء ،اولیاء ،ائمّه و مالئکةاهلل

مهتدی شدند و نور پیامبر

را راهبری کرد 31.در حدیثی که از پیامبراکرم

بود که
نقل

شده است ،حضرت فرمودند :در آغاز خلقت ما پنج نورِ پاک (یعنی نور پیامبراکرم ،امیر-
المؤمنین ،فاطمهیزهرا و حسنین

) بودیم؛ خدا را تسبیح ،تهلیل ،تکبیر و تقدیس می-

کردیم و جز ما کسی نبود .سپس از نور وجود ما ،نور شیعیان ما خلق شد .شیعیان ما از ما
تکبیر ،تقدیس ،تهلیل ،تحمید و تسبیح را آموختند .سپس از نور شیعیان ما مالئکةاهلل خلق

 .21برای توضیح بیشتر نگاه کنید به :مهدیطیّب ،شرابطهور ،مبحثعبادت ،ص .219 -215
 .30مجلسی ،بحار ،ج  ،11ص  901و بحرانیالعلوم ،عوالمالعلوم ،ج  ،11ص  99و استرآبادی ،تأویلاآلیاتالظّاهرة ،ص .930
 .31کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  311و  310و مجلسی ،بحار ،ج  ،25ص  31 -1و بحرانی ،حلیةاالبرار ،ج  ،1ص .11 -1
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32

شدند و مالئکةاهلل در عالم انوار از شیعیان ما تکبیر ،تقدیس ،تهلیل و تسبیح الهی را آموختند.

بنابراین در این عالم هرکس از مالئکةاهلل ،اولیایخدا ،انبیایعظام ،مؤمنان ،صالحان و برجستگان
راه توحید

 ،به معرفتاهلل ،ایمان ،تقدیس ،تسبیح ،تحمید ،تکبیر و تهلیل الهی راه پیدا
است .بهتعبیر قرآنکریم پیامبرخاتم

کرده است ،از برکت نور وجود پیامبرخاتم
کسی است که شرط پیامبر شدن سایر انبیاء

اقرار به نبوّت ایشان بود .قرآنکریم به

صراحت بیان میکند که ما در عالم ذر و میثاق ،ابتدا از همهی انبیاء
پیامبراکرم

و والیت اهلبیت عصمتوطهارت

را به انبیاء و رسل

بر اقرار به پیامبری

پیمان گرفتیم؛ سپس منصب پیامبری

33

دادیم.

بهتعبیر قرآن ،پیامبراکرم

صاحب خُلقِ عظیمند و 34در کتب آسمانی و منشورهای الهی،

تنها کسی هستند که از نظر خُلق به عظمت یاد شدهاند .پیامبراکرم

کسی بودند که هر

پیامبر که مبعوث میشد ،بشارت بر ظهور ایشان در آخرالزّمان ،جزء کارنامه و برنامهی آیین و
مکتب آن پیامبر بود.

 .32مجلسی ،بحار ،ج  ،37ص  10و شعیری ،جامعاالخبار ،ص  1و اربلی ،کشفالغمّة ،ج  ،1ص .951
 .33سورهی آلعمران ،آیهی ..11
 .39سورهی قلم ،آیهی .9
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پیامبراسالم

پیامبری هستند که کتاب ایشان مُهَیمِن بر همهی کتابها و گواه و شاهد

تمام آنهاست 35.کتاب ایشان امّالکتب است؛ یعنی همهی کتابهای آسمانی از کتاب ایشان
منشاء گرفته است و خدایمتعال گوشهای از معارفی را که در کتاب ایشان است ،در سایر
کتابهای آسمانی در دسترس بشر قرار داد.
ي» 36اند .یعنی تنها رحمتی بر مؤمنان و مسلمانان
« َر َح ًةِللعالَمِ َِ

به تصریح قرآن ،پیامبراکرم

نیستند؛ همهی عالمیان و تمام مخلوقات خدایمتعال از رهگذر وجود پیامبرخاتم

است

که رحمت الهی شاملحالشان میشود؛ چه رحمت رحمانیّهی خدا ،که رحمت واسعهی او در
این عالم است و چه رحمت رحیمیّهی خدا ،که رحمت خاصّهی او برای مؤمنان و دوستانش در
ي»اند.
« َر َح ًةِللعالَمِ َِ

هر دو عالم است .پیامبر اکرم
در قیامت هم پیامبراکرم

هستند که صاحب لواء حمدند؛ 37پیامبراکرم

مقام وسیلهاند 38و پیامبراکرم

اند که صاحب

اند که صاحب شفاعت عظما هستند 39.بنابه احادیث فراوانی

 .35سورهی مائده ،آیهی  91و مجلسی ،بحار ،ج  ،1ص  212و ،ج  ،10ص  352و ج  ،17ص  235وطبرسی ،احتجاج ،ج  ،1ص  50و عروسی-
حویزی ،نورالثّقلین ،ج  ،1ص  131و ج  ،9ص  559و صدوق ،عیوناخبارالرّضا

 ،ج  ،2ص  122و حمیری ،قرباالسناد ،ص  330و قطب-

الدّینراوندی ،الخرائجوالجرائح ،ج  ،1ص .111
 .31سورهی انبیاء ،آیهی .107
 .37مجلسی ،بحار ،ج  ،1ص  35و ج  ،11ص  13و  121و 327و  339و ج  ،11ص  111و طبرسی ،احتجاج ،ج  ،1ص و حلّى ،رضىّالدّین-
علىّبنیوسفبنالمطهّر ،العددالقویّة ،ص .33191
 .31مجلسی ،بحار ،ج  ،7ص  321و بحرانی ،البرهان ،ج  ،5ص  190و فیضکاشانی ،نوادراالخبار ،ص .359
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که داریم؛ فردای قیامت امّتهای همهی انبیاء

برای نجات از شرایط مخوف و هولناک

قیامت دستبهدامن پیامبر خودشان میشوند؛ امّت عیسی
موسی
خودشان

دستبهدامن موسی

و امّت سایر انبیاء

هستند؛ امّا همهی انبیاء

برمیدارند و خدمت پیامبراکرم

دستبهدامن عیسی

 ،امّت

هم دستبهدامن پیامبران

اظهارعجز میکنند؛ امّتهای خودشان را با خود
میآیند و پیامبراکرم

هستند که با مقام عظیم

شفاعتی که خدایمتعال به ایشان عنایت فرمودهاست ،سَرسلسلهجُنبان جریان شفاعت در
45

قیامت خواهند بود.

عظمت این نعمت ،روشن و ضرورت شکر این نعمت ،بسیار آشکار است؛ لذاست که باید روز
هفدهم ربیعاالوّل را انشاءاهلل با توجّه بسیار زیاد قدر بدانیم و بزرگ انگاریم.

َاللــهُ َّم َِصلِعَلِِ ُم َح َّم ٍد َِوِآلِ ُم َح َّم ٍد َِو َِعلِفَ َر َ َُجمِ

 .31مجلسی ،بحار ،ج  ،1ص  13 -21و کوفیاهوازی ،الزّهد ،ص  11 -15و برقی ،محاسن ،ج  ،1ص  119و .115
 .90مجلسی ،بحار ،ج  ،1ص  35و  91و بحرانی ،البرهان ،ج  ،3ص  571و قمی ،علیّبنابراهیم ،تفسیرالقمی ،ج  ،2ص  25و عیّاشی،
تفسیرالعیاشی ،ج  ،2ص  315و قمیمشهدی ،محمّدبنمحمّدرضا ،ج  ،7ص .911
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