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  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )منجپبخش (

مکه را ترک کردند و به  دستور مھاجرت به مدينه را صادر کرد و مسلمانان  )ص(در قسمت گذشته ديديم که پيامبر 

اين مھاجران در مدينه از . مھاجران ناميده می شوند کسانی که مھاجرت کردند در تاريخ اسالم به نام. مدينه رفتند

 به ھمين خاطر کسانی که به اين مھاجران کمک می کردند] ١[مدينه برخوردار بودند   بی دريغ مسلمانانحمايت مالی

. که با ھم پيمان برادری ببندند پيامبر در مدينه به مھاجران و انصار دستور داد. ناميده شدند) ياری کنندگان(انصار 

در اوايل اين برادران ] ٢.[ طالب پيمان برادری بستبن ابی مسلمانان اطاعت کردند و خود ايشان ھم با حضرت علی

  ]٣. [ارث می بردند اما بعدھا رسم ارث بردن از برادر دينی منسوخ شد ھمانند برادران خونی از ھمديگر

که  يھوديان ساکن مدينه پس از آن .البته تمام ساکنان مدينه ھم از حضور پيامبر و مھاجران در مدينه خوشنود نبودند

کاھد به مخالفت با  له از قدرت آن ھا میأبيشتر می شود و اين مس وذ و منزلت پيامبر روز به روز در مدينهديدند نف

] ۴.[متحد شدند عليه آن حضرتبا تنی چند از مسلمانان ظاھری که در باطن تمايلی به اسالم نداشتند  پيامبر رو آوردند و

نفاق، مردی بود به نام عبدهللا بن ابی بن سلول که  س اھلأدند و در راين به ظاھر مسلمانان، اھل نفاق و يا منافقان بو

 بود و اقوام او، پيش از آمدن پيامبر برای او تاجی ساخته بودند و می خواستند که او يکی از پر نفوذ ترين سران مدينه

و ديگر تمايلی به سلطنت عبدهللا بن شدند  را بر تخت پادشاھی مدينه بنشانند اما با آمدن پيامبر، اکثر ھواداران او مسلمان

خاطر نتوانست به سلطنت برسد و آن تاج را بر سر بگذارد به ھمين خاطر او  ابی نشان نمی دادند و عبدهللا ھم به ھمين

 نه تنھا عالقه ای ًقلبا داد اما دشمنان سرسخت پيامبر بود و اگرچه در ظاھر خودش را معتقد به اسالم نشان می يکی از

  ]۵.[بود بر و دين او نداشت بلکه ھمواره در پی تضعيف آن ھابه پيام
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و نبرد با   ]۶[حمله به ودان    منظوری را بهئکه يک سال از آمدن پيامبر به مدينه گذشت، آن حضرت نيرو پس از آن

پيش رفت ) ودکه مادر آن حضرت در آنجا دار فانی را وداع گفته ب( ابوا ۀتا منطق َ بنی ضمره بسيج کرد وۀقريش و قبيل

آن حضرت و ياران  د و ايشان را از جنگ منصرف کرد وَ بنی ضمره به ديدن آن حضرت آمۀدر ابوا بزرگ قبيل اما

  ]٧.[ايشان به مدينه برگشتند

سال و چند ماه پس از  و يک] ٨[پس از استقرار پيامبر در مدينه ادای نماز و گرفتن روزه ماه رمضان واجب شد 

پس از آن پيامبر مسجد ] ٩. [المقدس بود به کعبه تغيير يافت  مسلمانان که تا پيش از آن بيتۀنه، قبلھجرت پيامبر به مدي

 از دو ماه پس از بازگشت پيامبر از ابوا، به ايشان خبر رسيد که جمعی از قريشی ھا به کمتر] ١٠.[قبا را اعمار کرد

عبيده بن حارث را با ھشتاد  پيامبر حضرت. ردو زده اندمنظور جنگ از مکه خارج شده اند و اکنون در نزديکی مدينه ا

رو شدند تيری به سوی آن ھا ه پيامبر با قريشی ھا روب که ياران پس از آن. تن از مھاجران به سوی آن ھا فرستاد

 خبری ديگر ھم] ١١. [ّزد و خوردی متفرق شدند و ياران پيامبر به مدينه بازگشتند پرتاب کردند قريشی ھا بدون اندک

ی در ئاز مردان قريش از مکه بيرون آمده اند و در کنار دريا سپاھی  که ابوجھل بن ھشام ايشان رسيد مبنی بر اين به

] ١٢[ .پيامبر عموی خود حضرت حمزه را با سی سوار برای نبرد با آن ھا فرستاد. کرده اند ناحيه عيص اردوگاه بر پا

که با آن ھا بجنگد اما  خواست ی حضرت حمزه بودند آن حضرت میکه نيروھای ابوجھل ده برابر نيروھا با وجود آن

جھينه بود ميان آن ھا وساطت کرد و نگذاشت که با ھم  مردی به نام مجدی بن عمرو جھنی که رئيس قبيله ای به نام

 ]١٣. [بجنگند

پيامبر با گروھی از . ندبواط مستقر شده ا ی به نامئچند روز بعد به پيامبر خبر رسيد که جمعی از مردان قريش در جا

ھا که از آمدن ايشان مطلع شده اند پيش از رسيدن آن حضرت به بواط  يارانش برای جنگ ھا به بواط رفت اما قريشی

    ]١۴. [پيامبر آن ھا را تعقيب نکرد و به مدينه بازگشت .از آنجا رفتند
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