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دوران پس از هجرت



يثرب؛ سراي هجرت

ومت با ورود پيامبر و مهاجران، مركز حك. يثرب به هنگام هجرت پيامبر هنوز شهر نشده بود

ت و بعدها تغيير نام ياف« مدينة النبي»به همين جهت به . اسالمي شد و چهرة شهر به خود گرفت

.گفتند« مدينه»براي اختصار، بدان 



پايه گذاري مسجد النبي

ياسي، نخستين كاري كه پيامبر در مدينه انجام داد، تأسيس مركزي براي كارهاي عبادي، س

.نظامي و رسيدگي به امور مسلمانان بود

ود، و از آن سهل و سهيل كه دو نوجوان يتيم بودند، مي خواستند زميني را كه متعلق به ايشان ب

تند و زمين را به براي خشك كردن خرما استفاده مي شد، به پيامبر تقديم كنند كه ايشان نپذيرف

.ده دينار از آنها خريدند

سجدي نخلستان و قبوري نيز كه در كنار آن زمين قرار داشت، خريداري و مسطح شد و بعدا م

.مشهور شد« مسجد النبي»در آنجا بنا شد كه به 



تغيير قبله

ماز رسول اكرم و مسلمانان در مدت سيزده سالي كه در مكه بودند، به سوي بيت المَقْدِس ن

.مي گزاردند

ر پي يهوديان كه همواره د. پس از هجرت به مدينه نيز تا هفده ماه به همان سوي نماز مي گزاردند

.  اشكال تراشي بودند، لب به سرزنش مسلمانان گشودند

آنان مي گفتند محمد با ما مخالفت مي كند اما به سوي قبلة ما نماز مي گزارد.

اره از سوي پيامبر از اين تبليغات عليه مسلمانان آزرده خاطر گرديد و منتظر بود كه در اين ب

.خداوند دستوري فرارسد



تغيير قبله

سَلَمه در روز پنجم شعبان يا رجب سال دوم هجرت، در حالي كه پيامبر در مسجدي در محلة بني 

:سورة بقره بر ايشان نازل شد144نماز ظهر مي خواندند، در ركعت دوم نماز، آية 

نيم كه از آن پس تو را به سوي قبله اي مي گردا. همانا گردانيدن رويت را به سوي آسمان مي بينيم

را پس روي خود را به سوي مسجدالحرام برگردان و هر كجا كه بوديد، روي خود. خشنود شوي

.بدان سوي برگردانيد

را تمام رسول اكرم و مسلمانان روي از بيت المقدس برتافتند و روي به سوي قبلة جديد نماز

.كردند



جنگ بدر

جنگ بدر در سال دوم هجرت روي داد.

تجارة آن علت وقوع آن اين بود كه كاروان تجاري بزرگي از مكيان، كه تمامي قريشيان در مال ال

يان به سهيم بودند، همراه چهل يا هفتاد تن از سران قريش، مانند عمروعاص و به رياست ابوسف

.سوي شام حركت كرد

فت، ولي ايشان براي تعقيب كاروان به ذي العُشَيره ر. خبر حركت كاروان به رسول اكرم رسيد

.تا آنكه مطلع شد كاروان در حال بازگشت به مكه است. بدان دست نيافت



جنگ بدر

آنان قريش است كه اموالشان در آن است، به سوياين كاروان »: پيامبر به مسلمانان فرمود

«.برويد، شايد خداوند غنيمتي به شما رساند

گروه زيادي داوطلب شدند.

 مرد تشكيل شد313سپاه مدينه از.

پيامبر اكرم روز هشتم يا دوازدهم ماه رمضان سال دوم هجرت راهي سرزمين بدر شد.

 فرسخي شرق مدينه قرار داشت25بدر نام چاهي بود كه در.



جنگ بدر

عرض به ابوسفيان، كه گويا همان زمان كه در شام به سر مي برد، شنيده بود مسلمانان قصد ت

ظه به كاروان و مصادرة آن را دارند، با احتياط تمام حركت مي كرد و از اين بيم داشت كه هر لح

.كاروان حمله شود

 نفر نيرو به سوي سرزمين بدر حركت كردند950سرانجام سران قريش با سپاهي متشكل از.

يار ابوسفيان بس. كاروان قريش نزديك منطقة بدر رسيد و يك شب در آنجا توقف كرد

.وحشت زده و مضطرب بود كه مبادا مسلمانان به كاروان شبيخون بزنند



جنگ بدر

راي دفاع از رسول اكرم نيز با سپاه خود به سوي بدر آمد و مطلع شد كه قريش با سپاهي گران ب

. كاروان خود آمده اند

ت كردپيامبر سپاهيان خود را از اين موضوع آگاه ساخت و با آنان دربارة جنگ با قريش مشور.

پيامبر به . دادندابوبكر و عمر گفتند كه جنگ به صالح مسلمانان نيست و پيشنهاد عقب نشيني

.پيشنهاد آنان اعتنايي نفرمود و چيزي نگفت

تثال گفت اي رسول خدا، براي ام. آنگاه مقداد با سخنان شجاعانة خود پيامبر را خوشحال كرد

.فرمان الهي حركت كن كه ما همراه شما هستيم



جنگ بدر

گارت برويد و به خدا سوگند ما آن گونه كه بني اسرائيل به پيامبرشان گفتند تو و پرورد: مقداد ادامه داد

و بجنگيد، همانا ما بجنگيد كه ما در اينجا نشسته ايم، نمي گوييم، بلكه مي گوييم شما و پروردگارت برويد

.هم همراه شما مي جنگيم

ا به دست پرچم اصلي ر. پيامبر سه پرچم براي جنگ بست، زيرا از مدينه بدون پرچم بيرون آمده بود

.ادعلي عليه السالم داد و پرچم مهاجران را به مصعب بن عُمَير و پرچم انصار را به يكي از انصار د

سوي اين سپاه در شب جمعة هفدهم ماه رمضان به بدر رسيد و در كنار تپه اي از رمل، كه قريش در آن

.آن بودند، اردو زد



جنگ بدر

ب بدر خبر پيامبر علي عليه السالم، زبير، سعد وقاص و بَسْبَس بن عمرو را فرستاد تا از كنار آ

.بياورند

و خبر ورود بقيه مشركان گريختند. آنان آمدند و دو نفر از آب كشان قريش را دستگير كردند

.پيامبر را به قريش دادند

با كسب اطالع از آن دو نفر معلوم شد كه قريش بين نهصد تا هزار نفرند.



جنگ بدر

عتبه مسلمانان را براي مبارزه فراخواند.

نگيد و اگر به قبالً فرموده بود كه تا اجازه ندادم نج. در اين لحظه خوابي سبك پيامبر را فرا گرفت

.اصره كنندشما حمله كردند، فقط تيربارانشان كنيد، و شمشير نكشيد، مگر اينكه شما را مح

در همين خواب بود كه خداوند تعداد كفار را به پيامبر كم نشان داد.

شته بار خدايا، اگر امروز اين گروه مسلمانان ك»: پيامبر دست هايش را به دعا گشود و فرمود

«.شوند، ديگر در روي زمين پرستش نمي شوي



جنگ بدر

بيدنددر آغاز جنگ، عتبه، شيبه و وليد از سپاه قريش خارج شدند و طبق رسم عرب هماورد طل.

ش گفتند با اما جنگجويان قري. سه تن از جوانان انصار به نبرد آنان رفتند و خود را معرفي كردند

گ با ما اي محمد همتايان ما را از خويشاوندانمان به جن: سپس فرياد برآوردند. شما نمي جنگيم

.بفرست

برخيزيد: رسول اكرم به عبيده و حمزه و علي عليه السالم فرمود.

واريدوقتي اينان خود را معرفي كردند، عتبه و همراهانشان گفتند آري، شما همتاياني بزرگ.



جنگ بدر

علي عليه السالم با وليد، حمزه با عتبه و عبيده با شيبه به نبرد پرداختند  .

اي علي و حمزه عليهما السالم بي درنگ هماوردان خود را از پاي درآوردند، اما شيبه با ضربتي يك پ

.عبيده را قطع كرد، كه علي و حمزه به ياري او شتافتند و شيبه را كشتند

بار خدايا ! بادصورت هايتان زشت»: رسول خدا مشتي سنگريزه برداشت و به سوي كافران پاشيد و فرمود

«.دل هايشان را پر از بيم كن و گام هايشان را بلرزان

ير مي گرفتندمسلمانان هم آنان را تعقيب كردند و مي كشتند و اس. آنگاه دشمنان پاي به فرار گذاشتند .

رف فرار هيچ يك از مشركان نبود جز آنكه چشم و صورتش پر از خاك شده بود و نمي دانست به كدام ط

.در اين حال مؤمنان و فرشتگان با آنان نبرد مي كردند. كند



جنگ بدر

فروپاشي سپاه قريش

پيامبر ابوجهل را فرعون اين امت ناميده بود و همو بود كه همراه عتبه در جنگ بدر نقش

.فرماندهي كل را ايفا مي كرد

ي گذاشتند هنگامي كه عده اي از مشركان كشته شدند، بني مخزوم ابوجهل را در ميان گرفتند و نم

ا فداي او لباس هاي ابوجهل را به تن چند نفر كه حاضر شدند خود ر. كسي به او دست پيدا كند

.آن چند نفر به دست علي و حمزه عليهما السالم كشته شدند. كنند، پوشاندند



جنگ بدر

اي او را معاذ بن  عمرو بن  جَموح ابوجهل را ديد و تصميم گرفت او را بكشد و با يك ضربت پ

.در اين حال شخص ديگري ضربتي ديگر زد و او را نقش زمين ساخت. قطع كرد

ه رمقي در عبداهلل بن مسعود او را در حالي ك. در پايان جنگ پيامبر دستور داد ابوجهل را بيابند

ي رسول اكرم از اين موضوع خوشحال شد و خدا. بدن داشت، يافت و سر وي را جدا كرد و آورد

.را سپاس گفت

به با كشته شدن ابوجهل سپاه قريش نظم خود را به طور كامل از دست داد و ديگر اميدي

.جمع آوري و بازسازي آن نبود



جنگ بدر

د و طوري بدين سان سپاه قريش با دادن هفتاد كشته و هفتاد اسير، نزديك ظهر شكست خور

ي مكه شيرازه اش از هم گسيخت كه برخي از آنان در بيابان ها سرگردان شده و از بيراهه به سو

.گريختند

ة بدر به دستور پيامبر كشتگان قريش را داخل چاه هاي متروك. هنگام ظهر جنگ پايان يافت

.ريختند و آنها را پر كردند

 شهيد شدند( نفر از مهاجران6نفر از انصار و 8)در جنگ بدر، چهارده نفر از مسلمانان.



جنگ بدر

يران به شهر كه رسيد، اس. رسول اكرم پس از سه روز توقف در سرزمين بدر، راهي مدينه شد

.نندقريش را بين اصحاب خود تقسيم كرد و سفارش كرد كه با آنها به نيكي رفتار ك

برخي از صحابه به كشتن اسيران و برخي ديگر به آزادي آنان رأي دادند.

ايشان . تاميرالمؤمنين عليه السالم نقل كرده اند كه جبرئيل پيامبر را در اين باره مخيّر گذاش

فري آزادي اسيران را انتخاب كرد و به تناسب وضع مالي اسيران قريش، بهاي آزادي آنان را ن

.هزار تا چهار هزار درهم تعيين كرد



جنگ بدر

بيشتر آنان فديه را پرداختند و آزاد شدند.

چه از عده اي را هم كه تمكن مالي نداشتند، ولي باسواد بودند، دستور دادند كه به ده پسرب

.فرزندان انصار خواندن و نوشتن را بياموزند و سپس آزاد شوند

چند نفر هم بدون فديه آزاد شدند.



جنگ بدر

حضور فرشتگان در بدر

من در جنگ بدر در حال آب كشيدن از چاه بودم، سه »: امام علي عليه السالم فرموده است

د كه با هزار اولي جبرئيل بو. مرتبه باد بسيار شديدي وزيد كه تا آن روز مانندش را نديده بودم

ومي دومي ميكائيل بود كه با هزار فرشته در جناح راست و س. فرشته نزد رسول اكرم آمد

«.اسرافيل بود كه با هزار فرشته در جناح چپ آن حضرت فرود آمد



جنگ بدر

نقش علي عليه السالم در پيروزي بدر

امي و بخش عمدة بار نظ. نقش امام علي عليه السالم در جنگ بدر بسيار سرنوشت ساز بود

مت اعظم بهترين دليل بر اينكه قس. عملياتي جنگ بر عهدة آن حضرت و عمويشان حمزه بود

ه هاي پيروزي جنگ بدر مرهون رشادت هاي فرزند ابوطالب بوده، اين است كه نيمي از كشت

.قريش فقط به دست با كفايت ايشان كشته شدند

ن و سران شيخ مفيد نقل كرده است كه مطابق اتفاق شيعه و سني، سي وشش نفر از قهرمانا

.شرك را علي عليه السالم به تنهايي كشت



جنگ بدر

پيامدهاي جنگ بدر

خداوند . ودجنگ بدر نخستين و مهم ترين درگيري تمام عيار ميان مسلمانان و مشركان قريش ب

رشكسته به سبب اين جنگ مسلمانان را عزيز و سربلند كرد و كفار قريش را خوار و ذليل و س

.ساخت

لب و مهاجران قريش براي انتقام، هيئتي را به رياست عمروعاص براي بازگرداندن جعفربن ابي طا

ين بار نيز به اما نجاشي ا. به حبشه فرستاد تا آنان را در برابر كشته هاي بدر، به قتل برسانند

.درخواست آنان اعتنايي نكرد و آنان سرفكنده به مكه بازگشتند



جنگ بدر

اي سران قريش  در فكر تدارك جنگي بس سخت بر آمدند تا پيامبر و مسلمانان را از پ

.در آورند و براي هميشه آسوده خاطر شوند

فيان رسيداز اين به بعد، كه عتبه و ابوجهل كشته شده بودند، رياست كفار قريش به ابوس.

از پيروزي مسلمانان در جنگ بدر، كه به هيچ وجه انتظارش نمي رفت، بر يهوديان و عده اي

م، تبليغات آنان براي جلوگيري از رشد و گسترش اسال. مشركان و منافقان مدينه نيز گران آمد

.وسيعي را عليه پيامبر به راه انداختند



جنگ بدر

ستند، شكست قريش در بدر همچنين بر نگراني اعراب و قبايلي كه در اطراف مدينه مي زي

كاناتي افزود، زيرا آنان ديدند مسلماناني كه تعدادي از ايشان در مدينه غريب بودند و هيچ ام

.نداشتند، ضربة مهلكي بر پيكر قريش وارد آوردند

كني و غارت و اعراب به جاي آنكه به حقانيت اسالم و پيامبر پي ببرند و مسلمان شوند، به كارش

. رسول اكرم در برخي غزوه هاي ديگر به سركوبي آنها پرداختند. راهزني پرداختند


