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 پنجم  بخش
 

 
را صادر کرد و مسلمانان مکه را ترک کردند و    نهی)ص(  دستور مهاجرت به مد   امبریکه پ  میدیقسمت گذشته د  در

از   نهیمهاجران در مد  نیشوند. ا  یم  ده یاسالم به نام مهاجران نام  خیکه مهاجرت کردند در تار  یرفتند. کسان  نهیبه مد
کردند    یمهاجران کمک م  ن یکه به ا  یخاطر کسان  نی[ به هم۱برخوردار بودند ]  نهیمسلمانان مد  غیدر  یب  یمال  تیحما

ببندند.   یبرادر  مانیبه مهاجران و انصار دستور داد که با هم پ  نهیدر مد  امبریشدند. پ  دهیکنندگان( نام   یاریانصار )
برادران    ن یا  لی[ در اوا۲بست.]  یبرادر  مانیطالب پ  یبن اب  یهم با حضرت عل  شانیمسلمانان اطاعت کردند و خود ا 

 [ ۳منسوخ شد. ] ینیبردند اما بعدها رسم ارث بردن از برادر د یارث م گریاز همد یهمانند برادران خون
 

پس از آنکه    نهیساکن مد  انیهودیخوشنود نبودند.    نهیو مهاجران در مد  امبریهم از حضور پ  نهیتمام ساکنان مد  البته
به مخالفت با    کاهدیمسئله از قدرت آن ها م  ن یشود و ا  یم  شتریب  نهیروز به روز در مد  امبرینفوذ و منزلت پ  دندید
آن حضرت متحد    هیبه اسالم نداشتند بر عل  یلیکه در باطن تما  یرچند از مسلمانان ظاه  یرو آوردند و با تن  امبریپ

  یبود به نام عبدهللا بن اب  ی منافقان بودند و در راس اهل نفاق، مرد  ایبه ظاهر مسلمانان، اهل نفاق و    نی[ ا۴شدند.]
  ی ساخته بودند و م یاو تاج یبرا امبریاز آمدن پ شیبود و اقوام او، پ نهیسران مد نی از پر نفوذ تر یک یبن سلول که 

 یلیتما  گریسلمان شدند و داکثر هواداران او م  امبر،یبنشانند اما با آمدن پ  نهیمد  یخواستند که او را بر تخت پادشاه
خاطر نتوانست به سلطنت برسد و آن تاج را بر سر   نیدادند و عبدهللا هم به هم  ینشان نم  یبه سلطنت عبدهللا بن اب

بود و اگرچه در ظاهر خودش را معتقد به اسالم نشان   امبریاز دشمنان سرسخت پ  یک یخاطر او    نیبگذارد به هم
 [ ۵آن ها بود.] فیتضع یاو نداشت بلکه همواره در پ نیو د امبریبه پ یاما قلبا نه تنها عالقه ا دادیم
 

[  و نبرد ۶را به منظور  حمله به ودان ]  ییرویگذشت، آن حضرت ن  نهی به مد  امبریسال از آمدن پ   کیاز آنکه    پس
  ش ی را وداع گفته بود( پ  یکرد و تا منطقه ابوا )که مادر آن حضرت در آنجا دار فان  جی َضمره بس  یبن  لهیو قب  شیبا قر

را از جنگ منصرف کرد و آن حضرت و   شانیآمد و ا  حضرتآن    دنیَضمره به د  یبن   لهیرفت اما در ابوا بزرگ قب 
 [ ۷برگشتند.] نهیه مدب شانیا ارانی
 

سال و چند ماه پس از   کی[ و  ۸نماز و گرفتن روزه ماه رمضان واجب شد ]  یادا  نهی در مد  امبریاز استقرار پ  پس
 امبری[ پس از آن پ۹. ] افتی  رییالمقدس بود به کعبه تغ  تیاز آن ب  شیقبله مسلمانان که تا پ  نه،ی به مد  امبریهجرت پ

  یشیاز قر  یکه جمع  د یخبر رس  شان یاز ابوا، به ا  امبریپ  ازگشت[ کمتر از دو ماه پس از ب۱۰مسجد قبا را اعمار کرد.]
بن حارث   دهیحضرت عب  امبریاردو زده اند. پ  نهیمد  یک یها به منظور جنگ از مکه خارج شده اند و اکنون در نزد

 ی سو  به  یریها روبرو شدند ت  یشیبا قر  امبریپ  ارانیاز آنکه    آن ها فرستاد. پس  یرا با هشتاد تن از مهاجران به سو
  ی[ خبر۱۱بازگشتند. ]  نهیبه مد  امبریپ  ارانیمتفّرق شدند و    یها بدون اندک زد و خورد  یشیآن ها پرتاب کردند قر

آمده اند و در کنار    رونیاز مکه ب  شیاز مردان قر  یابوجهل بن هشام  سپاه  نکهیبر ا  یمبن  دیرس  شانیهم به ا  گرید
نبرد با آن ها   یسوار برا  یخود حضرت حمزه را با س  یعمو  امبری. پداردوگاه بر پا کرده ان  صیع  هیدر ناح  ییایدر

که با آن   خواستیحضرت حمزه بودند آن حضرت م  ی روهایابوجهل ده برابر ن   یروهای[ با وجود آنکه ن۱۲فرستاد. ]
و   ردآن ها وساطت ک  انیبود م  نهیبه نام جه  یا  لهیقب   سیکه رئ  یبن عمرو جهن  یبه نام مجد   یها بجنگد اما مرد

 [ ۱۳نگذاشت که با هم بجنگند. ]
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 یبا گروه  امبریبه نام بواط مستقر شده اند. پ  ییدر جا  شیاز مردان قر  یکه جمع  دیخبر رس   امبریروز بعد به پ  چند
آن حضرت به   دنیاز رس شیمطلع شده اند پ شان یها که از آمدن ا یشیجنگ ها به بواط رفت اما قر ی برا ارانشیاز 

 [   ۱۴بازگشت. ] نهینکرد و به مد بیآن ها را تعق امبریبواط از آنجا رفتند. پ
 

 نوشت ها:   یپ
 

 ۴۰۱ج اول ص  ،یعقوبی خی_تار۱
 ۲۴۳و   ۲۴۲رسول خدا، ص  رهی_س۲
 ۲۲۴_طبقات، ج اول، ص ۳
 ۲۴۶_۲۴۵رسول خدا، ص  رهی_س۴
 ۲۵۸رسول خدا، ص  رهی_س۵
 ۴۲۸ج اول، ص   ،یعقوبی خی_تار۶
 ۲۵۹رسول خدا، ص  رهی_س۷
 ۴۰۱ج اول ص  ،یعقوبی خی_تار۸
 ۲۲۷_طبقات، ج اول، ص ۹

 ۲۳۰_همان منبع، ص ۱۰
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