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  *)1(مقدمة مؤلف 

  

 و مبشراً الدين کله، فجعله شاهداً علىو دين احلق ليظهره  ىاحلمدهللا الذي أرسل رسوله باهلد
اهللا واليوم اآلخر  سوة حسنة ملن کان يرجوأ، وجعل فيه منرياً اهللا باذنه وسراجاً إىل ، وداعياًو نذيراً

يوم  إىلصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  اللهم. اًريوذکر اهللا کث
  .والرضوان تفجرياً محةالدين، وفجر هلم ينابيع الر

پي برگزاري  العالم االسالمي، در بطةو شادماني است كه را جاي بسي خرسندي
هجري قمري، فراخواني  1396االول سال  كنگرة سيرة نبوي، در پاكستان، در ماه ربيع

د مبني بر اينكه يك مسابقة علمي جهاني به منظور شناسايي و معرفي بهترين دا
كه بر صاحبش هزار هزار درود و سالم و تحيت  -پژوهش در موضوع سيرة نبوي

ترتيب خواهد داد؛ تا نويسندگان بر سر كار آيند، و دستاوردهاي انديشه و  - باد
ر از آنچنان ارزش بااليي كنم كه اين كا من فكر مي. دانش خود را سامان دهند

برخوردار است كه شايد بيان از عهدة وصف آن برنيايد؛ زيرا، سيرة نبوي و اُسوة 
هرگاه به ديدة بينش و  - كه بر صاحبش درود و سالمي شايان و بايسته باد - محمدي

سارها و جويبارهاي آب  بنگريم، يگانه چشمة فياضي است كه چشمهش در آن جسن
در سراسر جهان، از آن م، و خوشبختي و كاميابي جامعة بشري حيات در جهان اسال

  .بر جوشيده است
براي من نهايت خوشوقتي و خوش اقبالي است كه با تدارك و تقديم 

اي، بتوانم در چنين مسابقة پربركت، شركت جويم؛ اما، من كجا خواهم  پژوهشنامه
كه درود و  -لين و آخرينتوانست و كيستم كه بتوانم بر زندگينامة سيد و ساالر او

                                                           

. العالم االسالمي نوشته است اين مقدمه را مؤلف هنگام تقديم كتاب به منظور شركت در مسابقه رابطة -*
  .م
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اي پاي در راه  نهايت، من خود پياده! پرتوي بيافكنم؟ - سالم خداي يكتا بر او باد
داند  بيند و مي ام كه تمامي خوشبختي و رستگاري را براي خويشتن در آن مي نهاده

كه از پرتو انوار آن حضرت ضيائي برگيرد تا در ظلمات شب ديجور زندگاني از 
د؛ به عنوان فردي از امت او بسر برد، و به عنوان فردي از اُمت او بميرد، پاي در نيفت

  .و خداي يكتا با شفاعت او گناهانش را بيامرزد
گذشته از آنچه در فراخوان مزبور آمده است، شيوة كار من در اين كتاب آن بوده 

از ام، و از اطناب ماللت بار و ايج را پيشه كردهاعتدال  روي و ست كه ميانه
همچنين، به رغم آنكه منابع سيره در ارتباط با بسياري از . ام رهيز داشتهآور پ اختالل

حوادث و وقايع آنچنان با يكديگر اختالف دارند كه قابل جمع و توجيه نيست؛ من 
ام، و در موارد اختالف، آن روايت و مطلبي را  شيوة ترجيح و گزينش را اتخاذ كرده

ام و در  نظرعميق نزد من مرجح بوده است اختيار كردهكه پس از مطالعة دقيق و 
ام؛ زيرا در غير اين صورت، متن  ام، و بر شمردن ادلة و وجوه را وانهاده كتاب آورده

  .كشيد اي ناخواسته و نامطلوب به درازا مي كتاب به گونه
 سنج در علوم و در ارتباط با رد و قبول روايات، يكسره از نوشتة پيشوايان نكته

يا » صحيح«ام، و به احكام صادره از سوي ايشان داير بر  فنون اسالمي بهره گرفته
براي درگير شدن در اين  زيرا، ؛ام بودن روايات، اعتماد ورزيده» ضعيف«يا » حسن«

  .ام ميدان زمان كافي در اختيار نداشته
  

و اين،  ام؛ گاهگاه در برخي موارد، به بعضي از داليل و توجيهات نيز اشاره كرده
ام كه خوانندة كتاب، مطلب درنظرش  در مواردي بوده است كه خوف آن داشته
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جلوه كند، يا در برخي موارد ديگر كه از صدر تا ذيل، همگان را به غريب  عجيب و
  .واهللا ولي التّوفيقام؛  سخن برخالف حقّ و صواب يافته نوعي همدست و هم

  
  .خرة، إنك الغفور الودود، ذوالعرشِ ايدآلاللّهم قَدر يل اخلري يف الدنيا وا

  بنارس، هند
   * ]م 23/7/1976= ق 24/7/1396جمعة مباركه [

  وريصفّي الرحمن مباركف

                                                           

م افـزوده شـده    1980/ ق 1400ه مكّرمه، از چاپ نخستين رابطة العالَم اسالمي، مّك[ ] كلمات داخل  -*
  .م -است
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    * )2(مقدمة مؤلّف 
  

در راستاي تدارك شروطي كه رابطه العالم االسالمي براي محقّقان در موضوع 
ه ياد دارم، و در طول ساليان با آن ام ب سيرة نبوي قرار داده است، آنچه از زندگاني

  .آورم ام، در اين پيوست مي همراه بوده
بن عبدالمؤمن  اكبربن محمدعليالرّحمن بن عبداهللا بن محمد صفّي :اصل و نسب

  .بن فقيراهللا مباركپوري اعظمي
دودمان مابه دودمان انصاريان شهرت دارد، و طايفة انصار يكي  :دودمان و خاندان

ن طوايف مسلمانان هند است كه در همة نواحي آن گسترش يافته از بزرگتري
پندارند كه از  وشناخته شده است، و عموم منتسبين به اين طايفه چنين مي

ميزبان رسول  -رضي اهللا عنه- فرزندزادگان صحابي جليل القدر ابوايوب انصاري
  .اند  - صلى اهللا عليه وسلم-  رماك

گروهي از آنان از : شوند و قسم تقسيم ميحقيقت آن است كه اين طايفه به د
نامة خود را  القدرند، و حتّي برخي از آنان شجره فرزندزادگان اين صحابي جليل

اند؛ گروه ديگر، قطعاً  اند، كه اين گروه بسيار معدود و اندك پيوسته به او نگاهداشته
زمين القدر نيستند، بلكه از ساكنان ديرينة سر از فرزندان اين صحابي جليل

اند، و از  اند و بيشتر آنان در اثناي گيرودار فتوحات اسالمي مسلمان شده هندوستان
اند، يا آنكه به دست  روي تشبيه ايشان به انصار مدينه با عنوان انصار شناخته شده

                                                           

اين اتوبيروگرافي را مؤلف بنا به درخواست رابطة العالم االسالمي، ضميمه مقدمه كتـاب قـرار داده، و    -*
» ياتي كمـا عرفتُهـا  ح«كنيم؛ مؤّلف اين شرح حال مختصر خود را  ما آنرا از چاپ نخستين كتاب نقل مي

  .م-عنوان نهاده است
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با انصار نسبت والءاسالمي است، نسبتشان  اند، و ختيار كردهبعضي از انصار اسالم ا
  .اند دانم خاندان من از كداميك اين دو قسم و من نمينه نسبت خويشاوندي؛ 

به دنيا  -چنانكه در مدارك من نوشته شده است - 1943ششم ژوئن  :والدت
آباد نام دارد، و در  مباركپور، كه در حال حاضر حسين اي از توابع آمدم؛ دردهكده

  .از ايالت اوتراپرادش واقع شده است كده استان اعظم
در كودكي بخشي از قرآن كريم را نزد پدربزرگ و  :تحصيالت و تحقيقات

در مباركپور پيوستم » دارالّتعليم«م به مدرسة  1948عموهايم آموختم، سپس در سال 
و در انجا شش سال تحصيلي را گذرانيدم، و دورة ابتدائي را به پايان رسانيدم و 

در » احياءالعلوم«به مدرسة  1954در ژوئن . برخي از كتابهاي فارسي را نيز آموختم
مباركپور انتقال يافتم، و به آموختن زبان عربي و صرف و نحو و قواعد آن پرداختم، 
و نيز بعضي فنون ديگر را فراگرفتم؛ و پس از دو سال، به مدرسة ديگري كه يكي از 

آيد، منتقل شدم؛ مدرسة  هاي شريعت در اين منطقه به حساب مي مهمترين دانشكده
م به  1956وپنج كيلومتري شهر مباركپور؛ در ماه مه  ر مئو، سي، در شه»فيض عام«

اين مدرسه پيوستم و پنج سال در آنجا به فراگيري زبان عربي و قواعد آن و علوم 
 1961شرعي يعني تفسير و حديث و فقه و اصول و غيره پرداختم، و در مان ژانوية 

تحصيلي آن را كه معادل فوق ال التحصيل شدم، و گواهينامة فارغ از آن دانشكده فارغ
دريافت  ليسانس در شريعت و علوم است و اجازة تدريس و فتوا را نيز شامل است،

اقبالي، در تمامي امتحانات با نمرات عالي رتبة اول در ُكلّ  كردم، و از خوش
  .آوردم ه، يا دست كم در ميان همكالسانم به دست ميدانشكد

يسيون دولتي تحت نظارت فرمانداري همزمان براي شركت در امتحانات كم
معروف است، » هيئت امتحانات علوم شرقي در اهللا آباد«كه به ) هند(اوتراپرادش 
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 1960شركت كردم، و در فورية » مولوي«در امتحان  1959شدم، در فورية  آماده مي
موّفق » بسيار خوب«شركت كردم، و در هر دو امتحان با نمرة » عالم«در امتحان 

دادند، مگر آنكه  وال كار هيئت مزبور چنين بود كه به هيچكس نمرة عالي نمير. شدم
اين هر دوگواهينامه را نيز از هيئت . اي در ميان اقرانش مشهور بوده باشد با چنان رتبه

  .ممتحنه دريافت كردم
با گذشت فاصلة زماني بس طوالني در سال جاري نيز، در امتحان ديگري، از 

هيئت مذكور، نظر به اوضاع و احوال فعلي مدرسان برگزار  همان امتحاناتي كه
 -م 1976 - كند، در امتحان تصديق مدرسي در ادبيات عربي در فورية سال جاري مي

  .موّفق شدم» بسيار خوب«شركت كردم، و بحمداهللا با نمرة 
التحصيل شدم، به تدريس  از دانشكدة فيض عام كه فارغ :در ميدان علم و زندگي

آباد و  اهللا به اشتغال پيدا كردم، و به ايراد كنفرانس در مجامع مسلمانان در استانو خطا
رياست مدرسة فيض عام مرا براي  1963دو سال بعد درماه مارس . ناكپور پرداختم

در آن دانشكده بيش از دو سال سپري نكردم، و اوضاع . تدريس در آنجا دعوت كرد
 - به طور قراردادي - مدت يكسال نيز. گردانيدو احوال مرا ناگزير از قطع همكاري 

در دانشگاه رشاد، در اعظم كده تدريس كردم، و پس از آن به مدرسة دارالحديث در 
دعوت شدم، و سه سال در آنجا به تدريس مشغول  1966شهر مئو، در ماه فورية 

بودم، و امور آموزشي وداخلي مدرسه را نيز به نيابت از رئيس مدرسان اداره 
كردم ، تا آنكه در ميان اعضاي هيئت اجرائي مدرسه اختالفاتي رخ داد كه نزديك  مي

دوري گزيدن از چنان اختالفاتي، از تدريس  من براي به تعطيل مدرسه منجر گردد، و
  .در آن مدرسه استعفا كردم
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م، با دو تن از قهرمانان  1967در طول اين ساليان، به دنبال جنگ پنجم حزيران 
هايشان آكنده و دلهايشان لبريز بود از جهاد  هان اسالم مالقات كردم، كه سينهبنام ج

نيروها شد، و بر عليه  بر مسلمانان وارد مي وپياپي طلبي بر عليه فشارهايي كه پيوسته
. ها زندگر را در كام مسلمانان تلخ گردانيده بود ها و توطئه هايي كه با نيرنگ و ملّت

هاي فكري و فرهنگي و رزمي و  بود، و در همة ميداناين جهاد در تمام سطوح 
  .غيره؛ من نيز به اين دو قهرمان پيوستم، و سومي آنان شدم

انديشيديم؛ و باالخره جوانان مسلمان را  ها مي پيوسته صبح و شام، در اين زمينه
به آماده شدن براي جهاد بر عليه اسرائيل،اوالً؛ و بر عليه تمامي دشمنان اسالم و 

تقاضاهاي پياپي از سوي جوانان مسلمان به دست ما . انسانيت، ثانياً؛ فراخوانديم
رسيد كه در آنها عزم خود را بر جانبازي و ايستادگي در اين راه تا آخرين قطرة  مي

از ميان آنان، با گزينش، دو هزار نفر را . كردند اعالم مي خون خويش، تأكيد و
همين روزها، كنگرة فلسطين . مي آنان پرداختيممتشكّل گردانيديم و به آموزش نظا

نمايندگي از تشكُّل جوانان  نو برگزار شد، و ما به ، در دهلي1967در اگوست 
  .مسلمان در آن كنگره حضور يافتيم و سپس بر سر كار خويش بازگشتيم

ها، يكي پس از ديگري، پشت سر ما در داخل و خارج شكل  ها و توطئه نيرنگ
آن كه اوضاع و احوال دگرگون گرديد، و ما شرط حزم و احتياط در  گرفت، تا جايي

ديديم كه كار خود را با آن روالي كه داشت رها كنيم، و از راه ديگري مسير خود را 
ديري نپاييد كه دست قضا و قدر الهي ما سه تن را از يكديگر جدا كرد، . ادامه دهيم

صميمي به فراق يكديگر مبتال  و هر يك به شهري دوردست كوچ كرديم، و دوستان
خالصه، در پي استعفا از مدرسة دارالحديث در شهر مئو، چند روزي نگذشته . شدند
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العلوم در شهر سيوني، در ايالت مادياپرادش، كه هفتصد  بود كه به دانشكدة فيض
  .كيلومتر يا بيشتر، از شهر مئو فاصله داشت، دعوت شدم

العلوم به تدريس  دردانشكدة فيض. مت گزيدمدر شهر سيوني اقا 1969در ژانوية 
اشتغال ورزيدم، و ادارة تمامي امور داخلي و خارجي دانشكده را به نيابت از 

همزمان . كردم رياست كلّ دانشكده بر عهده داشتم، و بر كار مدرسان نيز نظارت مي
شهر كردم، و در اطراف و اكناف و حومة آن  در مسجد جامع سيوني خطابه ايراد مي

نو، دعوت  دادم، و آنان را به اسالم آوردن از سر در مجامع مسلمين كنفرانس مي
هاي بزرگ اسالمي، و دانشمندان طراز اول كه در  در آنجا، با شخصيت. كردم مي

اندركار تبليغ اسالم بودند، مالقات كردم، و از  جميع نواحي هندوستان دست
  .بهره جستمرهنمودهاي سازنده و تجارب ارزندة ايشان 

نظر  هايي تشكيل داديم كه اوضاع و احوال و امور مسلمين را تحت در آنجا كميته
نمود، و بحمداهللا، در تمامي  گرفت، و راههاي پيشرفت و پيشتازي را به آنان مي مي

جوانب زندگي ديني و فكري و فرهنگي و بازرگاني، تأثير بسزاي داشت؛ و در ايجاد 
ن جهان يد بيضائي از خود نشان داد، و آنان را از شرّ وحدت كلمه ميان مسلمانا

  .افات نگاه داشت، و درجهت پايبندي به دين تشويق كردرها و خ بدعت
 1972زماني كه در اواخر سال . چهار سال تحصيلي تمام را در آنجا بسر بردم

ار ميالدي به زادگاه خويش بازگشتم، هيئت رئيسة مدرسة دارلّتعليم در مباركپور اصر
ورزيدند بر اينكه تدريس در آن مدرسه و ادارة امور آموزشي آن را به عهده بگيرم، 

اي كه  من نيز، در مسئوليت جديدم، در ارتباط با مدرسه. و مرا ناگزير ساختند
اما . روزگاري نخستين آموزشگاه محل تحصيل من بود، به انجام وظيفه مشغول شدم

رسه به پايان رساندم،رياست دانشگاه سَلفي همينكه دو سال تحصيلي را در آن مد
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بنارس از رياست مدرسة دارلّتعليم درخواست كرد كه نسبت به او لطفي بكند، و 
وي نيز، بخاطر رعايت مصلحت . باانتقال من به جامعة سَلفيه موافقت بعمل آورد

هاد و هايي كه با يكديگر داشتند، پيشن دانشگاه مذكور، و روابط گوناگون و همبستگي
به دانشگاه سَلفي بنارس  1974و من در ماه اكتبر  درخواست مزبور را پذيرفت،

  .انتقال يافتم، و تا امروز، همچنان به انجام وظايف محوله مشغول هستم
گذرد، هيچگاه جانب  ام مي التحصيلي در اين مدت طوالني كه از فارغ :تأليفات

، اندك اندك، به هر اندازه كه وقت و ام، و پيوسته نگارش وتأليف را فرونگذاشته
روي هم رفته، تاكنون، هشت تأليف و . ام نوشته كرده است، مي فرصت من ايجاب مي

گرديده ها منتشر  ام، و چندين مقاله نيز از من در مجالّت و روزنامه ترجمه داشته
  :آن هشت فقره تأليف و ترجمه عبارتند از. است
اي  مجموعه» ازهارالعرب«. م 1962سال ) بيبه زبان عر(شرح ازهارالعرب ) 1

محمدبن يوسف السورتي : عربي، گردآورياست با حجم متوسط از اشعار گزيدة 
  ؛)چاپ نشده(

، سال )به زبان اردو(از سيوطي » المصابيح في مسأله التراويح«ترجمة رسالة ) 2
  ؛)چاپ شده(م  1963
  ؛)چاپ نشده(م  1966، سال )اردوبه زبان (از ابن تيميه » الكلم الطيب«ترجمة ) 3
  .م 1969، سال )به زبان اردو(با شرح و توضيح » االربعين النَّوويه«ترجمة ) 4
 1970، سال )به زبان اردو(بشارتهاي ظهور محمد در كتابهاي يهود و نصاري ) 5

  ؛)چاپ نشده(م 
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شيخ  االسالم محمدبن عبدالوهاب تميمي نجدي، ترجمة رسالة  شرح حال شيخ) 6
احمدبن حجر قاضي محكمة شرع در قطر، كه تاريخ كامل آل سعود را بر آن 

  ؛)چاپ شده(م  1972، سال )به زبان اردو(ام  افزوده
، سال )به زبان عربي(اي متوسط بر بلوغ المرام ابن حجر عسقالني  حاشيه) 7

  ؛)چاپ نشده(م  1974
م كه 1976، سال )به زبان اردو(قاديانيه و قهرمان اسالم شيخ ثناءاهللا امرتسري ) 8

  ؛)زير چاپ(اندركار ترجمة آن به زبان عربي هستم  هم اينك دست
دارم  العالم االسالمي تقديم مي باالخره، اين نوشتار تحقيقي كه آن را به رابطه

واهللا الموّفق، و اَزمه االمور ام؛  اي است كه ترجمه و تأليف كرده نُهمين كتاب و رساله
  .ربنا تقبله منّا بقبول حسنٍ، و اَنبِته نَباتاً حسنا. دهكّلها بي

  صفي الرّحمن مباركپوري



 

   * )3(مقّدمة مؤلّف 

اين كتاب، همان كتابي است كه با آن در مسابقة جهاني سيرة نبوي، 
. كه از سوي رابطه العالم االسالمي تدارك شده بود، شركت جستم

زاري نخستين كنگرة سيرة نبوي، از فراخوان اين مسابقه به دنبال برگ
هجري قمري، داده  1396االول سال  سوي دولت پاكستان، در ماه ربيع

خداوند متعال مقدر فرموده بود كه اين كتاب با حسن قبول مواجه . شد
گردد، در حالي كه به هنگام نگارش و تدوين آن هرگز چنين اميدي را 

مقام اول را به دست آورد، و  اين كتاب، در مسابقة مزبور،. نداشتم
خواص و عوام، چنان به اين كتاب روي آوردند كه مورد غبطه و 

  .حسرت ديگران واقع شد
از سرگذشت اين كتاب، گفتني است كه من به موقع از فراخوان 

زماني هم كه مدتي از آن فراخوان گذشت . مسابقة مذكور با خبر نشدم
ر آن مسابقه نداشتم، و حتّي اين و من باخبر شدم، تمايلي به شركت د

. كرد پيشنهاد را به جزم و قطع رد كردم؛ اما قضا و قدر كار خودش را
در مسابقه از سوي كنندگان  آخرين مهلت دريافت آثار شركت

هجري قمري بود؛ يعني  1397برگزاركنندگان اول ماه محرّم سال آينده، 
نيز من عمالً از دست داده  نُه ماه از زمان فراخوان، كه چند ماه آن را

بودم، و مدت زمان باقي مانده هرگزبراي تهيه و تدارم چنين كتابي 
در عين حال، وقتي بر اين كار عزم جزم كردم از . كرد كفايت نمي

خداوند سبحانه و تعالي استعانت جستم، و دست و آستين جديت باال 
  .گرديدزدم، و سرانجام، در موعد تعيين شده آماده و ارسال 
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عالوه بر تنگي وقت و اشتغال به كارهاي ديگر، از كمي منابع رنج 
جعه به همة منابعي كه در دسترس داشتم، ناتوان بردم، و حتّي از مرا مي

به ويژه، دقّت در نگارش مطالب، همراه با پرهيز از حشو و . بودم
زوائد، و پرداختن به تمامي جوانب موضوعات، تا حدامكان، سخت 

كردم كه  آن زمان، به مواضعي برخورد مي. من و مدنظر من بود مطلوب
بايست نكاتي بر آنها  ها و شكافهايي محسوس بود، و مي در آنها حفره

شد، اما، در آن اوضاع و احوال، چنين كاري در توان من  افزوده مي
ها و  نهايت، همين امكان وجود داشت كه مطالب و گردآمده. نبود

را شتابزده تدوين كنم، و بدون مراجعه و تنقيح، به  هاي موجود نوشته
  .نسخ و استنساخ آنها بپردازم

ها  البتّه، همواره تمايل و اشتياق داشتم كه بعدها آن شكافها و حفره
هاي الزم را براصل كتاب بيافزايم؛  فزودهرا كارسازي كنم، و برخي ا

داد، تا جايي فراغتي برايم دست ناما، روزها و سالها گذشت، و چنان 
كه از آن تحقيقات بعيدالعهد شدم، و زمام تأليف و تدوين كامالً از 

اي از كتاب كه در اختيار  باوجود اين، گهگاه، در نسخه. كفم برفت
نوشتم، و چه بسا مطالب و نكاتي را پيش و پس  داشتم چيزهايي مي

ود، اين كوشش محد. كردم افزودم يا تعديل و تكميل مي كردم، يا مي مي
هرچند كه عيناً آنچه در اوان تأليف كتاب به خود وعده داده بودم، 
نبوده و نيست؛ انشاءاهللا، در بهبود اين كتاب سيره از اهميت و فائدت 

همچنين، به بعضي منابع قديمي دست . بسيار برخوردار خواهد بود
 يافتم كه با نسبت بااليي از طريق منابع جديد به آنها ارجاع داده بودم،

و اينك همة آن منابع دست اول را در اين چاپ جديد، به توفيق الهي، 
  .ام ارجاع داده

ناگفته نماند كه انتظار داشتم نقدهاي ارزشمندي را از كتاب خود 
دريافت كنم، و در متن بعضي از ابواب و فصول كتاب از آنها بهره 

و  جويم؛ ولي، يادداشتها و نقدهايي كه به دست من رسيد، به متن
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شد، و  محتواي كتاب و گوهر اصلي تحقيق در سيرة نبوي مربوط نمي
تنها به برخي مسائل جانبي پرداخته بود كه چيزي را كم و زياد 

از اين گذشته، بيشتر آنها آشكارا نادرست، بلكه حاكي از . كرد نمي
هاي شگفت بود كه مانند آن از نوع كتابخوانان انتظار  دست و پاي زدن

  .يگر چه رسد به كارشناسان و متخصصانت، درف نمي
اين چاپ جديد، كه اضافات و تغييرات ياد شده را دربردارد، 

هاي پيشين اين كتاب خواهد  انشاءاهللا، بهتر و برتر و سودمندتر از چاپ
بود؛ و اين، تنها چاپ رسمي و قانوني كتاب با آن تجديدنظرها و 

العالم االسالمي  رابطه پيش از اين، كتاب حاضر از سوي. اضافات است
آن را به چاپ  چند بار چاپ شده؛ برخي از برادران نيز با اجازه مؤّلف

رسانيده اند؛اما دهها چاپ نيز از اين كتاب صورت گرفته است كه همه 
غير قانوني بوده اند، وناشران با سوءاستفاده از شهرت كتاب،بدون 

. اند ار آنها يازيدهو حتّي بدون اطالع وي، دست به انتش اجازة مؤلف
گستاخي بعضي از اين ناشران تا جايي رسيده است كه تمامي حقوق 

خداوند يكتا آنان را ! اند مربوط به كتاب را نيز براي خود محفوظ داشته
بسوي حقّ و حقيقت هدايت فرمايد، تا حق را به حقدار برسانند، پيش 

  .ر نباشداز آنكه روزي فرارسد كه ديگر دادوستد و دوستي در كا
  .وصلَّي اهللا علي خير خلقه محمد، و علي آله وصحبه، وبارك وسلم
  الجامعة االسالمية، مدينه منوره

  1994آگوست  26=  1415ربيع االول  18
  وريصفّي الرّحمن مباركف

  
  
  



  

  بخش اول
  خاستگاه و محيط نشو و نماي

  -اهللا عليه وسلم صلي- حضرت محمد 
  

  تمهيد
درحقيقت،  - احبش درود و سالم بسيار بادكه بر ص - سيرة نبوي

عبارت است از رسالتي كه رسول خدا با قول و فعل و تقرير، و گفتار و 
كردار و رفتار، و رهنمودها و عملكردهاي خويش، در ارتباط با جامعة 
بشري ادا كرد؛ و با اداي اين رسالت، معيارهاي زندگي را دگوگون 

و در پرتو انوار اين رسالت  ساخت؛ نيكي را به جاي بدي نشانيد؛
ها بسوي روشنايي رهنمون شد، و از بردگي  عظمي، مردمان را از تاريكي

خطّ سير تاريخ را اعتدال بخشيد، و . بندگان به بندگي خداي يكتا رسانيد
از اين رو، . جريان زندگي را در جهان براي انسان دگوگون گردانيد

نها در صورتي قابل ترسيم انگيز اين رسالت، ت سيماي چشمگير و دل
خواهد بود كه محيط اجتماعي پيش از رسالت حضرت ختمي مرتبت را 
با نخستين محيطها و جوامع اسالمي كه دستاورد اين رسالت آسماني 

بديهي است، چنين نگرشي مقتضي آن است كه . است، مقايسه كنيم
ب، و هرچند با ايجاز فراوان، طي چند فصل و چند عنوان، به اقوام عر

تاريخ پرنشيب و فرازي كه پيش از اسالم بر آنها گذشته است، بپردازيم؛ 
هاي قبيلگي را كه در آن روزگار برقرار  و حكومتها و امارتها و نظام

اند، بازشناسيم؛ و به تصويرهاي روشني از دين و آيين و آداب و  بوده
رسوم و اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي قوم عرب، در دوران 

اين فصول را به همين منظور، و . اسالم دست يابيم جاهليت پيش از
  . ...ايم براي رسيدن به اين دستاوردها گشوده
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  فصل اول
  جغرافياي عربستان و تاريخ قوم عرب

  عربستان
گويد؛   آب و علف سخن مي از صحراها و بيابانهاي بي» عرَب«كلمة 

شود، نه  يافت مين زار و سنگالخي كه نه آبي در آ سرزمين شوره
العرب  از اين رو، اين كلمه و اين نام را از ديرباز بر جزيره. گياهي
اند، و آن  اند؛ همچنين قومي را كه در آن سرزمين سكونت گزيده نهاده
  .اند  ناميده» عرب«اند،  ها و صحراها را وطن خويش قرار داده بيابان

زيرة سينا؛ شرقاً عربستان غرباً محدود است به درياي سرخ و شبه ج
فارس و قسمتي از جنوب عراق؛ جنوباً محدود  محدود است به خليج

است به درياي عرب كه امتداد درياي هند است؛ و شماالً محدود است 
به سرزمين شام و قسمتي از سرزمين عراق، البتّه با درنظر گرفتن 

را مساحت عربستان . اختالفاتي كه بر سر اين حد و مرزها وجود دارد
  .اند از يك ميليون مايل مربع تا سيصد هزار مايل مربع گفته و نوشته

العرب، از حيث موقعيت طبيعي و جغرافيايي از اهميت  جزيره
در اندرون، از هر سوي در محاصرة صحراها و . بسزايي برخوردار است

شنزارهاست و به خاطر همين وضعيت شبه جزيره عربستان در آن زمان 
ستحكمي در آمده بود كه بيگانگان توان اشغال و فتح به صورت دژ م

به همين جهت، .آن، سيطره يافتن بر آن، و نفوذ كردن در آن را نداشتند
ديرينه در همة امور العرب از دورانهاي بسيار  بينيم كه ساكنان جزيره مي

اند، با آنكه در مجاورت دو امپراطوري بزرگ زندگي  آزاد بوده
توانستند هجوم و  ن سد برافراشته نبود، هرگز نميكردند؛ و اگر اي مي

  .حملة پيوسته و دمادم آنها را دفع كنند
هاي معروف در جهان قديم واقع  در بيرون، عربستان در ميانة قاره

ناحية شمال . شده، و از راه خشكي و دريا به همة آنها دسترسي دارد



  

ناحية شمال شرقي غربي آن، در واقع، دروازة ورود به قارة افريقاست؛ 
آن درب ورودي قارة اروپاست؛ ناحية شرقي، عربستان را به نواحي 

دهد، و از آنجا به آسياي ميانه  ايران و ديگر مناطق سكونت عجم راه مي
همچنين، هر يك از اين . سازد و جنوب آسيا و خاور دور مرتبط مي

هاي  كشتي العرب دسترسي دارند؛ و ها از راه دريا نيز به جزيره قاره
كوچك و بزرگشان مستقيماً در بندرهاي شبه جزيرة عربستان لنگر 

به موجب همين موقعيت جغرافيايي است كه شمال و . اندازند مي
ها و مركز داد و ستدهاي  جنوب اين جزيره محلّ تجمع همة ملّت

  .رهنگي، ديني، هنري و غيره گرديده استبازرگاني، ف
  

  قوم عرب
هايي كه به آنها  وايف عرب را، برحسب دودمانمورخان اقوام و ط

  :اند منسوبند، به سه دسته تقسيم كرده
اند، و  اند كه به كلّي منقرض شده هاي ديرينه عرب :عرب بائده - 1

امكان دستيابي به اطالعات بسنده و گسترده پيرامون تاريخ آنان وجود 
رهم، حضور، عاد، ثمود، َطسم، جديس،عمالق، اُميم، ج: ندارد؛ مانند

  .وبار، عبيل، جاسم، حضَرموت، و ديگران
هايي هستند كه از تيره يشجب بن يعرُب بن  عرب: عرب عاربه - 2

  .شوند نيز ناميده مي» هاي قحطاني عرب«اند، و  قحطان
عليه -  هايي هستند كه از صلب اسماعيل عرب: عرب مستعربه - 3

  .شوند ناميده مينيز » هاي عدناني عرب«اند، و   -السالم
  

  عرب عاربه
. سرزمينشان بالد يمن است. اند همان اعراب قحطاني» عرب عاربه«
اند،و از  ها و طوايف ايشان با گستردگي بسيار، پراكنده شده قبيله

دو قبيله ميان اينها . اند فرزندان سباء بن يشجب بن يعرب بن قحطان
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قبائل و طوايف . سبأحميربن سبأ، كهالن بن : شهرت بيشتري دارند
) سبائيان(اند، به آنان سبئَيون  ديگر قوم سبأ كه يازده يا چهارده طايفه

  . اي ندارند هاي ويژه شود، و قبائل و طوايف ايشان عنوان گفته مي
  :مشهورترين طوايف قبيلة حمير عبارتند از) الف

  بهراء، ِبلّي، قَين، َكلب، عذره، وبرَه: قُضاعه؛ شامل .1
» سكاسك«اسك؛ فرزندان زيد بن وائله بن حمير؛ لقب زيد سك .2

اند كه در طوايف بني  اينان غير از طايفة سكاسك كنده. بوده است
 .كهالن برشمرده خواهند شد

  .حميرَ اصغر، سبأ اصغر، حضور، ذواَصبح: زيد الجمهور؛ شامل .3
ر، همدان، اَلهان، اَشع :مشهورترين طوايف كهالن عبارتند از) ب

بني : كنده؛ كنده شامل: شامل(، َلخم )عنس و َنخع: شامل(طيئ، مذحج 
: شامل(، جذام، عامله، خَوالن، معافر، اَنمار )معاويه، سكون، سكاسك
اوس، َخزرج، َخزاعه، : شامل(، اَزد )اَحمس: خَثعم، بجليه؛ بجيله شامل

  .)آل َغسان: فرزندان جفنه، پادشاهان معروف شام
بني كهالن از يمن مهاجرت كردند، و در نواحي مختلف عربستان 

هجرت عمدة آنان اندكي پيش از سيل عرِم بود : گويند. پراكنده شدند
كه بازرگاني آنان تحت فشار روميان و بر اثر سيطره يافتن آنان بر 
راههاي بازرگاني دريايي، و از ميان بردن راه تجارت خشكي با اشغال 

پس از : برخي نيز گويند. مصر و شام، ورشكسته گرديدسرزمينهاي 
سيل عرِم، كه زراعت و خانمانشان بر باد رفت، و پيش از آن نيز دچار 
شكست بازرگاني شده بودند، و ديگر تمامي اسباب و وسايل زندگي 

روند بيان قرآن نيز اين . را از دست داده بودند، مهاجرت كردند
  ).19-15سورة سبأ، آية ( كند گزارش اخير را تأييد مي

افزون بر آنچه آورديم، جاي شگفتي نخواهد بود كه نوعي رقابت و 
درگيري فيمابين طوايف كهالن و طوايف حمير پديد آمده باشد، كه 



  

منجر به آوارگي كهالن شده باشد؛ چنانكه برجاي مانده حمير پس از 
  .جالي وطن كهالن به اين نكته اشارتي دارد

  :دسته تقسيم كرد توان به چهار ايف كهالن را ميمهاجران طو
كه هجرتشان مطابق رأي سرور و ساالرشان عمران بن  اَزد؛ - 1

اينان در سرزمين يمن از اين سوي به آن سوي كوچ . عمرو مزَيقياء بود
فرستادند، و از آن پس، راه شمال و مشرق را  كردند وپيشقراوالن مي مي

ماكني كه در نهايت پس از كوچيدن شرح و تفصيل ا. پيش گرفتند
  :بسيار در آن استقرار يافتند چنين است

عمران بن عمرو در عمان بار افكندند، و خود او و فرزندانش در * 
  .نام دارند» اَزد عمان«آنجا سكنا گزيدند؛ اينان 

نام » بني نصض بن ازد در تهامه اقامت كردند؛ اينان اَزد شَنوءه* 
  .دارند

ه بن عمرو مزَيقياء به سمت حجاز عنان گردانيد، و مابين ثعلب* 
قار رحل اقامت افكند؛ آنگاه، وقتي فرزندانش بزرگ شدند،  ثعلبيه و ذي

و مكنت و قوتي يافت، راه مدينه را پيش گرفت، و در آنجا اقامت 
گزيد و مدينه را وطن قرار داد، كه اوس و خزرج، پسران حارثه بن 

  .اند همين َثعلبهثعلبه از فرزندان 
با فرزندانش مناطق قابل  -كه همان ُخزاعه باشد - حارثه بن عمرو* 

آنگاه حرم . سكونت حجاز را در نور ديدند، تا در مرّالَظّزان بار افكندند
را فتح كردند، و در مكّه سكونت اختيار كردند، و ساكنان پيشين آن، 

  .جراهمه را آواره گردانيدند
بسوي شام راه گرفت، و خود و فرزندانش درآنجا جفنه بن عمرو * 

اين نام را » غَساسنه«. وي پدر پادشاهان آل َغسان است. اقامت گزيدند
به خود » َغسان«از باب انتساب به آبگيري در حجاز، معروف به 

اند، كه نخست پيش از كوچ كردن به شام در كنار آن فرود آمده  گرفته
  .بودند
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، به اين قبائل پيوستند، و به سوي حجاز و طوايف كوچكتر نيز* 
كعب بن عمرو، حارث بن عمرو، و عوف بن : شام هجرت كردند؛ مانند

  .عمرو
پدر  -به شرق و شمال كوچ كردند، و نضربن ربيعَلخم و جذام؛ - 2

  .اند مناذره، پادشاهان حيره، از همين لَخميان
راه خود ادامه  با كوچ كردن اَزد به سمت شمال، به بني طَيي؛ - 3

هاي اَجأ و سلمي اقامت گزيدند، و اين دو  دادند تا باالخره در كوهپايه
  .كوه به كوهها طييء شهرت يافتند

آنگاه ناگزير شدند آنجا را ترك . در بحرين فرود آمدندكنده؛  - 4
در آنجا نيز همان بر سرشان آمد . بگويند، و در حضرموت بار افكندند

آنگاه در َنجد فرود آمدند، و در آنجا . ودكه در بحرين آمده ب
فرمانروايي باشكوهي ترتيب دادند؛ اما، خيلي زود تباه شدند و آثارشان 

  .از ميان رفت
يكي ديگر از قبائل حمير، كه در انتساب آن به حمير اختالف است، 
قبيلة ُخزاعه، از يمن مهاجرت اختيار كرد و در بيابان سماوه در حومة 

بعضي از طوايف آنان نيز در اطراف شام و مناطق . ت گزيدعراق اقام
  1 .شمالي حجاز سكنا گرفتند

                                                           

َنسب معدو يمن الكبير؛ : هايشان، بنگريد به كوچ براي تفصيل سرگذشت اين قبائل و -1
جمهره النَسب؛ العقد الفَريد؛ قالئد الجمان؛ نهايه االرب؛ تاريخ ابن خلدون؛ سبائك 

منابع . الذَّهب، و ديگر ُكتُب اَنساب، و كتابهاي مربوط به تاريخ عرب پيش از اسالم
وان اختالف دارند، و راه ما بسوي در مقام تعيين زمان اين كوچيدنها و مهاجرتها فرا

ما پس از آنكه همه قرائن و شواهد را از نظر . قطع و يقين در اين ارتباط بسته است
واهللا اعم ايم،  ايم در متن كتاب آورده هايي را كه مرجح يافته ايم، گزارش گذرانيده
 .بالصواب



  

  عرب مستعربه
،  - عليه السالم- زادگاه نياي بزرگ و جد اعاليشان، سيدنا ابراهيم 

ناميدند، بر ساحل غربي  مي» اور«سرزمين عراق بود؛ شهري كه آن را 
هاي  ها و حّفاري شامروزه كاو. شطّ فرات، در نزديكي كوفه

همچنين، اين شهر؛  اي را در ارتباط با باستانشناسان اطّالعات گسترده
؛ و اوضاع و احوال ديني و اجتماعي اين  - عليه السالم- خاندان ابراهيم

  .اند  سرزمين، به دست آورده
از اين شهر نامبرده به حاران  - عليه السالم-مشهور است كه ابراهيم 

رد، و از آنجا به فلسطين رهسپار گرديد، و آنجا را يا حرّان مهاجرت ك
سفرهايي نيز به اطراف و اكناف آن . پايگاه دعوت خويش قرار داد

در يكي از همين . هاي دور و نزديك داشت سرزمين و ديگر سرزمين
به دربار يكي از سالطين جبار   - عليه السالم-  سفرها بود كه ابراهيم

ه او بود؛ و ساره يكي از زيباترين زنان وارد شد، و همسرش ساره همرا
آن پادشاه جبار خواست به ساره نيرنگي بزند؛ اما، . زمان خويش بود

ساره به درگاه خداوند متعال دعا كرد، و خداوند سبحان نيرنگ وي را 
بر سينة خود او كوبيد، و آن ستمگر دريافت كه ساره زني صالحه 

ز اين رو، به پاس فضيلت ساره، يا ا. است، و نزد خدا مقامي واال دارد
ساره نيز هاجر را به   .1از ترس خدا، هاجر را به كنيزي به او بخشيد

  .1تقديم كرد  -عليه السالم-  ابراهيم

                                                           

ار مصر بوده است و هاي نامد مشهور آنست كه اين پادشاه ستمكار يكي از فرعون -1
اما، نويسندة بزرگ، عالمه قاضي محمد . هاجر كنيز او برده زرخريد او بوده است

ترجيح را بر آن نهاده است كه وي زني آزاده، و دختر ) ره(سليمان منصور پوري 
استناد ايشان براي اين ترجيح، به مطالبي است كه محققان . فرعون مصر بوده است
رحمة : براي اين مطالب، نكـ (اند  روح كتاب مقدس نوشتهيهودي ومسيحي در ُش

 ابن خلدون، آنجا كه گفتگوي فيمابين عمرو بن). 37، 36، 34، ص 2للعالمين، ج 
كند، آورده است كه  و گروهي از مصريان را گزارش مي) عنه رضي اهللا(عاص 
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به پايگاه دعوت خويش در فلسطين   - عليه السالم- ابراهيم
آنگاه خداوند متعال از هاجر فرزند پسري به نام اسماعيل به . بازگشت

فرمود، و اين رويداد موجب حسادت ساره گرديد؛ و كار به او روزي 
اش  جايي رسيد كه ابراهيم را وادار كرد تا هاجر را با پسر شيرخواره

آن دو را به   -عليه السالم- ابراهيم. اسماعيل به جايي دور دست ببرد
اهللا  آب و علف درمجاورت بيت سرزمين حجاز برد، و در بياباني بي

ن روزگار، هنوز آثاري از آن بجز قسمتي برآمده از كه در آ - الحرام
ها همينكه به آن تپه  زمين همانند يك تپه مشهود نبود، و سيالب

هاجر و . گذشتند سكنا داد رسيدند، از سمت چپ و راست آن مي مي
اسماعيل را زير سايه درختي باالي چاه زمزم مشرف بر مسجدالحرام 

در مكّه احدي سكونت نداشت، و در   در آن روزگار. مستقّر گردانيد
همياني پر از خرما و مشكي پر از آب نزد آنان نهاد، و . مكّه آب نبود

چند روزي بيش نگذشت كه آب و آذوقه . خود به فلسطين بازگشت
تمام شد، و در آن وضعيت بحراني بود كه چاه زمزم به فضل خداوند 

وت و غذا و گذران بر شكافت و جوشيد، و تا مدتها وسيلة تأمين ق
  .2ايشان گرديد؛ كه داستان آن طوالني است و مشهور

و با اجازه مادر . يكي از قبائل يمن، به نام جرهم دوم سر رسيدند
هاي  اينان پيش از آن، در بيابان: گويند. اسماعيل ساكن مكّه شدند

                                                                                                                             

ن ما و اهالي ميا. هاجر همسر يكي از پادشاهان سرزمين ما بود: مصريان به او گفتند
پادشاه ما را . در يكي از آن جنگها پيروزي با آنان بود. عين شمس جنگهايي رخ داد

تاريخ ابن ( .كشتند، و هاجر را اسير كردند، و از آن طريق، به پدر شما ابراهيم رسيد
 ).77، ص 2/1خلدون، ج 

، 3358، 3357، 2635، 2217صحيح بخاري، ح : براي تفصيل اصل دادستان، نكـ  -1
5084 ،6950. 
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روايت بخاري بر اين مطلب تصريح كرده . اطراف مكّه سكونت داشتند
پيش از «قبيلة جرهم پس از اقامت گزيدن اسماعيل در مكّه، است كه 

سابقاً ايشان . آنكه وي به سنّ جواني برسد در مكّه رحل اقامت افكندند
  1 .تندگذش هرازگاهي از بيابان مكّه مي

، وقت به وقت، به مكّه سفر كرد، تا در آنجا  -عليه السالم-  ابراهيم
تعداد اين سفرها به دقّت معلوم  .اش سركشي كند به خانواده و دارايي

منابع معتبر جمعاً چهار فقره از اين سفرها را براي ما ثبت . نيست
  :اند كرده
خداوند متعال در قرآن كريم يادآور شده است، ابراهيم را ) 1

ابراهيم نيز فرمان . نما فرمود كه مشغول سربريدن اسماعيل است خواب
  .ردرا دريافت و عزم بر امتثال آن جزم ك

قَد صدقْت الرؤيا إِنا  *وناديناه أَنْ يا إِبراهيم  *فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ ﴿
ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَل * بِنيلَاء الْمالْب وذَا لَهيمٍ﴾  * إِنَّ هظحٍ عببِذ اهنيفَد2و .  

ده است كه اسماعيل سيزده سال بزرگتر آم] تورات[در سفر تكوين 
از اسحاق بوده، و زمينة بيان داستان بر آن داللت دارد كه پيش از 
والدت اسحاق روي داده است؛ زيرا، مژدة والدت اسحاق پس از آنكه 

  .آيد شود، مي داستان بطور كامل آورده مي
كم يكي ازسفرهاي ابراهيم به مكّه راپيش از  اين داستان دست

سه سفر ديگر را بخاري با . ن اسماعيل به سنين جواني، دربرداردرسيد
صلى اهللا - اكرم  ضرت رسولعباس از ح طول تفصيل به  روايت ابن

  :ملّخص آن روايات چنين است. قل كرده استن - عليه وسلم
به سنّ جواني رسيد، و زبان عربي را از   -عليه السالم-  اسماعيل) 2

و قبول ايشان افتاد، و زني از قبيلة خود  جرهم فراگرفت؛ و موردپسند

                                                           

 .3364همان، ح  -1
2
  .107تا  103سوره صافّات، آيات  
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ابراهيم بر آن شد كه بار . مادرش مرد. را به همسري اسماعيل درآوردند
وقتي كه به مكّه رسيد، اسماعيل را . اش برود ديگر به ديدار خانواده

از همسرش حال او را پرسيد و از اوضاع زندگاني آنان جويا . نيافت
. ي روزگار و تنگي معيشت گاليه سردادهمسر اسماعيل از سخت. گرديد

به او سفارش كرد، به اسماعيل بگويد  -عليه السالم-  حضرت ابراهيم
اسماعيل مراد پدر را دريافت؛ ! جا كند اش را جابه كه آستانة خانه

اند  بيشتر مورخان بر آن. همسرش را طالق داد، و همسر ديگري گرفت
بزرگ و رئيس قبيله كه اين همسر دوم، دختر مضاض بن عمرو، 

  .جرُهم، بوده است
اسماعيل همسر . به مكّه آمد -عليه السالم- بار ديگر، ابراهيم) 3

در اين سفر نيز  - عليه السالم- ابراهيم.  جديد اختيار كرده بود
اسماعيل را نديد، اما پيش از بازگشت به فلسطين احوال او را از 

وي حمد و ثناي . شد همسرش پرسيد و وضع زندگاني آنان را جويا
حضرت ابراهيم نيز توسط او . الهي به جاي آورد و ابراز خرسندي كرد

براي همسرش اسماعيل پيام داد و سفارش كرد كه به همسرش بگويد، 
  .اش را استوار گرداند آستانة در خانه

اين بار، . به مكّه آمد - عليه السالم-  يك بار ديگر نيز، ابراهيم) 4
الي كه زير ساية درختي نزديك چاه زمزم مشغول اسماعيل را، در ح

همينكه آن حضرت را ديد، . تراشيدن تير براي خود بود، مالقات كرد
پيش پاي ايشان برخاست، و چونان پدري با پسر، و پسري با پدر، 

اين مالقات، به دنبال فترتي بس طوالني . يكديگر را در آغوش كشيدند
ه و پرعاطفه و مهربان و دلسوز داد كه كمتر پدري سالخورد دست مي

در ارتباط فرزندش، و كمتر فرزندي نيكوسيرت و شايسته و درستكار 
طي همين سفر . در ارتباط با پدرش، توان شكيبايي و تحمل آن را دارد

هاي  كعبه را بنا نهادند، و پايه - عليه السالم-  بود كه ابراهيم و اسماعيل



  

به فرمان خداوند سبحان، فراخوان حج آن را برافراشتند، و ابراهيم، بنا 
  .1داد

عليه -خداوند از دختر مضاض دوازده فرزند پسر به اسماعيل 
؛ قَيدار؛ اَدبائيل؛ ميشام؛ )نبايوط: يا(نابت: هاي روزي كرد، به نام -السالم

ان مشماع؛ دوما؛ ميشا؛ حدد؛ تيما؛ يطور؛ َنفيس؛ قَيدمان؛ و از اين فرزند
اي از زمان را در مكه  شعب گرديد كه همة آنها برههدوازده قبيله من

اند و وسيلة عمدة گذران زندگي آنان در آن روزگاران،  ساكن بوده
بعدها، اين . بازرگاني از سرزمين يمن تا سرزمين شام و مصر بوده است

ها در اطراف و اكناف عربستان و حتي بيرون آن، پراكنده  قبيله
دگاني آنان در اعمال تاريك زمان گرديدند، و تاريخ سرگذشت زن

  .ناپديد شد، مگر فرزندان نابت و قَيدار
تمدن نَبطيان، فرزندان نابت، در شمال حجاز شكوفا گرديد، و 

شهر باستاني كهن  -حكومتي نيرومند تشكيل دادند كه پايتخت آن پتراء
بود، و اهالي اطراف، يكسره به فرمان اين  -و مشهور در جنوب اُردن

كومت گردن نهادند، و هيچكس تاب ستيز با ايشان نياورد، تا زماني ح
  .كن ساختند كه روميان آمدند و آنان را ريشه

گروهي از محققان و اهل علم و آشنايان به انساب به اين سوي 
غسان و نيز انصار، اوس و خزرج، از  اند كه پادشاهان آل متمايل شده

. اند دودمان در آن سامان بودهخاندان نابت بن اسماعيل و بقاي اين 
نيز در صحيح به همين سوي متمايل بوده است؛ زيرا، ) ره( امام بخاري

و  »- عليه السالم- مساعيلإ إىلنسبة اليمن «بابي گشوده است تحت عنوان 
حافظ ابن حجر . بر اين مطلب به بعضي احاديث استدالل كرده است
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است كه قحطانيان از نيز در شرح صحيح بخاري ترجيح بر آن نهاده 
  .1اند  -عليه السالم- دودمان نابت بن اسماعيل

زيستند و  بن اسماعيل، پيوسته فرزندانش در مكه مي همچنين،  قيدار
يافت، تا آنكه عدنان و فرزندش معد  نسل وي در آنجا گسترش مي

پديد آمدند، و از عدنان به بعد، اعراب عدناني سلسلة نسب خويش را 
د؛ و عدنان نياي بيست و يكم حضرت رسول در سلسله محفوظ داشتن

نسب آن حضرت است؛ چنانكه در حديث نبوي وارد است كه آن 
رسيدند  كردند و به عدنان مي حضرت هرگاه به نسب خود اشاره مي

؛ اهل انساب )كذب النَّسابون: (گفتند فرمودند و مي توّقف مي
اي از علماي  عدهدرعين حال،   .2گذشت و از او نمي! دروغگويند

اند،   اسالمي باالتر بردن نسب پيامبراكرم را فراتر از عدنان جايز دانسته
اند؛ اما، در اين قسمت از  و حديث مورد اشاره را ضعيف تلقي كرده

نظر دارند كه جمع ميان اقوالشان ممكن  َنسب نبوي آنچنان اختالف
) ره(وري محقق بزرگ، عالمه قاضي محمد سليمان منصور پ. نيست

ي و مسعودي و ديگران در عداد اقوال ديگر طبركه سعد را  سخن ابن
عليه -  اند، مبني بر اينكه ميان عدنان و ابراهيم ا ند، ترجيح نهاده آورده
؛ چنانكه خواهد 3بنا به تحقيق دقيق چهل واسطه بوده است -السالم

  .آمد

                                                           

الباري،  ؛ فتح3507صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب نسبه اليمن  الي اسماعيل، ح  -1
؛ تاريخ 131، ص 1َنسب معدو اليمن الكبير، كلبي، ج : ، نكـ؛ نيز623- 621، ص 6ج

 .242، 241، 46، ص 2/1ابن خلدون، ج 
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؛ مروج 273- 272، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 56، ص 1الطبقات الكبري، ابن سعد، ج  -3

؛ 298ص ،  2/2؛ تاريخ ابن خلدون، ج 274-273، ص 2الذهب، مسعودي، ج
 .17-14،  8، 7، ص 2للعالمين، ج  ؛ رحمه622، ص 6الباري، ج  فتح



  

. يافت هاي مختلف دودمان معد از طريق فرزندش نزار گسترش تيره
اما َنزار چهار پسر . معد بجز او فرزند ديگري نداشته است: اند گفته

اياد؛ اَنمار؛ ربيعه؛ مضَر از : هاي داشته است كه چهار قبيلة بزرگ به نام
هاي فراوان  ها و طايفه به ويژه، از ربيعه و مضَر تيره. اند آنان پديد آمده

ربيعه، ضُبيعه، و اَسد؛ عنزَه و از . ندا اند و گسترش يافته پديد آمده
وائل،  قيس، َنمر، و بني: جديله؛ و از جديله، قبائل بسيار مشهور، مانند

شيبان و  قيس و بني بكر، بني اند، و از بني كه بكر و تغلب از آنان
سعود، پادشاهان عربستان سعودي، امروزه  آل. حنيفه و طوايف ديگر بني

  .از دودمان عنزه هستند
قيس عيالن بن مضَر، : هاي مضر به دو شعبه بزرگ تقسيم شدند قبيله

و طوايف الياس بن مضَر؛ از قيس عيالن، بني سليم، بني هوازن، بني 
ثقيف، بني صعصعه، بني غَطفان؛ و از غََطفان، عبس ذُبيان، اشجع، 

اَسد بن اَعصر؛ و از الياس بن مضَر، تميم بن مرّه، هذيل بن مدرِكه، بني 
ُخزَيمه، و طوايف كنانه بن خزيمه؛ و از كنانه، قريش، كه فرزندان 

  .اند فهربن مالك بن نضربن كنانه
شدند، كه مشهورترين آنها  قريش نيز به قبائلي چند تقسيم مي

جمح، سهم، عدي،  مخزوم، تَيم، زهره و طوايف قُصي بن : عبارتند از
ين قٌصي، اسدبن عبدالعزّي بن قُصي، و عبدالدار: كالب، كه عبارتند از

عبدشمس، : از عبدمناف چهار تيره پديد آمدند. عبدمناف بن قُصي
نوفل، مطّلب، هاشم؛ و خاندان هاشم همان است كه خداوند سبحان از 
آن خاندان، حضرت محمدبن عبداهللا بن المطلّب بن هاشم را برگزيد؛ 

  .هللا عليه و سلم صلي ا
   :فرمود مي -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
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مساعيل بين إمن ولد  صطفىمساعيل؛ واإبراهيم إإن اهللا اصطفى من ولد (
من قريش بين هاشم؛  صطفىمن کنانة قريشاً؛ وا صطفىکنانة؛ وا

  .١)واصطفاين من بين هاشم
خداي يكتا، از فرزندان ابراهيم، اسماعيل را برگزيد؛ و از «

كنانه؛ قريش  نانه را برگزيد؛ و از بنيك فرزندان اسماعيل، بني
هاشم را برگزيد؛ و مرا از ميان  را برگزيد؛ و از قريش؛ بني

  .»همه فرزندان هاشم برگزيد
- رسول خدا: گفت از عباس بن عبدالمطلب رسيده است كه مي

  :فرمود - صلى اهللا عليه وسلم
ختري الفريقني؛ مث  ن اهللا خلق اخللق فجعلين من خري فرقهم و خريإ(

؛ مث ختري البيوت، فجعلين من خري لقبيلةالقبائل، فجعلين من خري ا
ن اهللا خلق إ(: به روايت ديگر. خريهم نفسا، وخريهم بيتا فأنابيوم؛ 

اخللق، فجعلين يف خريهم فرقة؛ مث جعلهم فرقتني، فجعلين يف خريهم 
فجعلين  ،فرقة؛ مث جعلهم قبائل، فجعلين يف خريهم قبيلة، مث جعلهم بيوتاً

  .٢)، وخريهم نفساًيف خريهم بيتاً
خداي يكتا آفريدگان را آفريد، و آنان را فرقه فرقه گردانيد، «

ها  آنگاه آنان را به قبيله. و مرا در بهترين فرقة آنان قرار داد
تقسيم فرمود، و مرا در بهترين قبيله قرار داد؛ آنگاه آنان را به 

. ها قرار داد هترين خاندانها تقسيم فرمود، و مرا در ب خاندان
درنتيجه، هم از نظر شخصيت، و هم از نظر اصل و نسب، من 

  .»از همه آفريدگان بهتر و برترم

                                                           

؛ سنن 1، ح1782، ص 4،  ج»باب فضل نسب النبي«صحيح مسلم، كتاب الفضائل،  -1
، و به همان 3605، ح 544، ص 5، ج»باب فضل النبي«ترمذي، كتاب المناقب، 

 .3606مضمون، ح 
 .3608، 3607،  ح 545، ص 5، ج »النبيباب فضل «سنن ترمذي، كتاب المناقب،  -2



  

وقتي فرزندان عدنان فراوان شدند، در اطراف و اكناف مناطق 
مختلف عربستان پراكنده شدند، و اين سوي و آن سوي، رد پاي بارش 

  :كردند باران و رويش گياهان را دنبال مي
هايي از تميم به  هايي از بكر بن وائل، و تيره عبدالقيس، و تيره* 

  بحرين مهاجرت كردند و در آنجا اقامت گزيدند؛
بني حنيفه بن علي بن بكر بسوي يمامه كوچ كردند، و در حجر، * 

هاي بكربن وائل در امتداد آن  قصبة يمامه، سكني گرفتند، و ديگر تيره
بحرين، تا سيف كاظمه،  تا دريا، اطراف سواد سرزمين، از يمامه تا 

  يدند؛عراق، تا اُبلّه، تا هيت سكونت گز
هايشان با  تغلب در جزيره فراتيه ا قامت كردند، و بعضي از تيره* 

  بني بكر همخانه شدند؛ و بني تميم در بيابان بصره ساكن شدند؛
رق بني سليم در نزديكي مدينه، از وادي القري تا خيبر، تا ش* 

شود، سكونت  هايي كه به حره منتهي مي مدينه تا حدالجبلين، تا زمين
  اختيار كردند؛

اسد در سمت شرق تيماء و سمت غرب كوفه، سكنا گزيدند،  بني* 
كه از يك سوي با تيماء در سرزمين بحتُر از طَيي، و از سوي ديگر با 

  كوفه، مسافت پنج روزه راه فاصله داشتند؛
كي تَيماء تا حوران سكونت اختيار كردند، و ذُبيان از نزدي* 

هاي كنانه در تهامه برجاي ماندند، و در مكّه و حومة آن طوايف  تيره
كردند، تا زماني كه  قريش اقامت گزيدند، و ا ز هم پراكنده زندگي مي

قُصي بن كالب در ميان آنان ظهور كرد و طوايف قريش را گرد آورد، 
رد كه قدر و منزلت قريشيان را بسي باال و براي آنان وحدتي پديد آو

  1.برد

                                                           

جمهره النسب؛ نسب معد واليمن الكبيره؛ انساب القرشيين؛ «: ك.براي تفصيل بيشتر، ر -1
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  فصل دوم
  هاي عربي ها و امارت حكومت

  تمهيد
  : حاكمان عربستان همزمان با ظهور دعوت نبي اكرم بر دو نوع بودند

  پادشاهان تاجدار، كه در حقيقت مستقل نبودند؛. 1
رؤساي قبائل و عشاير، كه از جهت حكومت و مزاياي اجتماعي . 2

مي از پادشاهان تاجدار نداشتند؛ بيشتر اين فرمانروايان داراي دست ك
استقالل تام بودند، اما،  برخي از آنان از يك پادشاه تاجدار تبعيت 

  .كردند مي
پادشاهان تاجدار، عبارت بودند از پادشاهان يمن، و پادشاهان توابع 

 و پادشاهان حيره؛ ديگر حاكمان عربستان تاج) يعني آل غسان(شام 
اي از فرمانروايي اين پادشاهان عرب، و  در اين فصل تاريخچه. نداشتند

  .هاي عربي خواهد آمد رؤساي حكومت
  

  پادشاهان يمن
ترين قوم عرب كه از نژاد عرب عاربه در يمن شهرت  قديمي

هاي شهر قديمي اور آثار آنان كه  در حّفاري. اند، قوم سبا هستند داشته
آغاز . اند شود، دست يافته يالد مربوط ميموپنج قرن پيش از  به بيست

شكوفايي تمدن و شوكت و سلطنت و گسترش قلمروشان يازده قرن 
توان  هاي پادشاهي سالطين يمن را مي دوران. پيش از ميالد بوده است
  :به ترتيب ذيل تقسيم كرد

  
  پيش از ميالد ۶۲۰تا  ۱۳۰۰از  -دورة اول

نيان شهرت يافته است كه حكومت يمن در اين دوره با عنوان معي
يعني دشت واقع شده، فيمابين نجران و حضرموت، ظهور » جوف«در 

كرد، و پيوسته نشو و نما يافت، و وسعت گرفت، و بر سيطره و 



  

ايشان به عال   شكوفايي آن افزوده شد، تا جايي كه قلمرو نفوذ سياسي
  .و معان در شمال حجاز توسعه يافت

يمن به خارج از سرزمين عربستان نيز مستعمرات پادشاهي : گويند
. داد كشيده بود، و تجارت و بازرگاني متن اقتصادشان را تشكيل مي

همين فرمانروايان بودند كه سد مأرب را كه در تاريخ يمن جايگاهي 
  عمده دارد، ساختند؛ اين سد خيرات و بركات فراوان براي آنان داشت؛

تا زماني كه پيام خدا را «. ١﴾قَوماً بوراًحتى نسوا الذِّكْر وكَانوا ﴿
  »!فراموش كردند و تباه بر باد شدند

گفتند، و پايتختشان  مي» مكرب سبا«در اين دوره، پادشاهان يمن را 
هاي آن در پنجاه كيلومتري شمال غربي شهر  صرواح بود كه ويرانه

ه شود، و به نام خربي كيلومتري شرق صنعا مشاهده مي 142ب، و رمأ
پادشاه برآورد  26تا  22تعداد پادشاهان اين دوره را . مشهور ا ست

  .2اند كرده
  

  پيش از ميالد ۱۱۵تا  ۶۲۰از  -دورة دوم
حكومت يمن در اين دوره به عنوان پادشاهي سبا مشهور شد، و 

» ملوك سبا«فرمانروايان يمن لقب مكرب را واگذاشتند، و با عنوان 
جاي صرواح پايتخت خود قرار دادند، كه شهرت يافتند، و مأرب را به 

كيلومتري شرق صنعا همچنان  192هاي مأرب در فاصلة  ويرانه
  .3باقيست

  

                                                           

 .18سوره فرقان، آيه  -1
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  ميالدي ۳۰۰پيش از ميالد تا  ۱۱۵از  -دورة سوم
شناخته » دولت حميري اُولي«حكومت يمن در اين دوره، با عنوان 

گي و استقالل زيرا در اين دوره قبيلة حمير در مملكت سبا چير. اند شده
شهرت » ملوك سبا و ذي ريدان«يافت، و پادشاهان اين دوره با عنوان 

اين پادشاهان، شهر ريدان را به جاي شهر مأرب پايتخت خود . اند يافته
هايش در دامنه  ريدان به نام ظفار نيز مشهور است، و ويرانه. قرار دادند
ن دوره، عوامل در اي. شود قندي در نزديكي يريم يافت مي كوهي كلّه

 -بازرگاني ايشان: سقوط و انحطاط در ميان آنان، پياپي خودنمايي كرد
اوال، به خاطر آنكه نبطيان : به سه جهت از دست رفت - تاحدود زيادي

نفوذ خويش را در شمال گسترانيده بودند؛ ثانياً، روميان راه بازرگاني 
نفوذ  ا تحتدريايي را به دنبال آنكه مصر و سوريه و شمال حجاز ر

قبائل با يكديگر سخت  ،خود درآوردند، در اختيار خود گرفتند؛ ثالثاً
اين عوامل موجب پراكنده شدن طوايف آل قحطان، و . رقابت داشتند

  .هاي دوردست گرديد مهاجرت ايشان به سرزمين
  

  ميالدي تا ورود اسالم به يمن ۳۰۰از  -دورة چهارم
شناخته » ولت حميري دومد«حكومت يمن در اين دوره با عنوان 

ريدان و حضرموت  ملوك سبا و ذي«پادشاهان اين دوره را ند، و  ا شده
ها و  در اين دوره از پادشاهي يمن، نابساماني. اند  ناميده مي» و يمنت

ها و جنگهاي  حوادث ناخوشايند پي در پي به ظهور پيوست، و شورش
ت فشار قرار داد، داخلي يكي پس از ديگري پادشاهان اين دوره را تح

اي در دست بيگانگان قرار داد، و باالخره  و حكومت آنان را بازيچه
در اين دوران . همين امر موجب از دست رفتن استقالل ايشان گرديد

بود كه روميان به عدن پاي نهادند، و با پشتيباني آنان حبشيان براي 
ز رقابت دو ميالدي يمن را اشغال كردند، و ا  340نخستين بار در سال 



  

ميالدي  378قبيلة همدان و حمير بهره جستند، و اين اشغال تا سال 
آنگاه يمن استقالل خود را بازيافت، اما، همزمان با اين . ادامه يافت

پيروزي، سوراخهايي در سد مأرب پديد آمد، كه باالخره آن سيل عظيم 
ر سال مذكور افتاده است، د» سيل العرم«كه در قرآن كريم با عنوان 

ميالدي به وقوع پيوست، و بر اثر اين فاجعة بزرگ،  451تا  450
ف ساكن يمن به هاي يمن به ويرانه تبديل شده، و طوايف مختل آبادي

  .اين سوي و آن سوي پراكنده شدند
ميالدي، ذونواس يهودي يورشي سخت كارساز را بر  523در سال 

با زور و فشار  عليه مسيحيان نجران آغاز كرد، و درصدد برآمد كه
اهالي نجران را از آيين مسيحيت بازگرداند؛ و چون ابا كردند و 

ي پر از آتش براي آنان درست كرد، و مسيحيان ها نپذيرفتند، گودال
اين قضيه، همان است كه قرآن در سورة . نجران را در آتش افكند

  :بروج مورد اشاره قرار داده و فرموده است
  .1﴾خدودقُتلَ أَصحاب الْأُ﴿

اين حادثه، حس انتقام مسيحيان را برانگيخت، و آنان را به انجام 
هايي تحت رهبري امپراطوران روم در بالد عرب  طلبي فتوحات و توسعه

روميان حبشيان را بر اين كار تشويق كردند، و براي آنان . واداشت
ده از ميالدي، هفتاد هزار رزمن 525در سال . نيروي دريايي ترتيب دادند

فرماندهي . حبشه سرازير شدند، و يمن را براي بار دوم اشغال كردند
ارياط از سوي پادشاه حبشه فرمانرواي يمن . اين حمله با ارياط بود

بود، تا زماني كه يكي از فرماندهان لشكرش، ابرهه بن صباح اشرم، در 
 ميالدي، او را به قتل رسانيد، و پس از راضي كردن پادشاه 549سال 

ابرهه همان . حبشه و جلب رضايت او، خود را پادشاه يمن گردانيد
كسي است كه به قصد ويران ساختن كعبه لشكركشي كرد، و خود و 
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خداوند ابرهه را پس از . معروف شدند» اصحاب الفيل«لشكريانش به 
بازگشت به صنعا به دنبال ماجراي فيل، هالك گردانيد، و پسرش 

، مسروق، جانشين او شدند، و چنانكه يكسوم، و سپس پسر دوم او
گويند، اين دو بدتر از پدرشان بودند، و سيرتي پليدتر از او داشتند و 
اهالي يمن را سخت تحت فشار قرار دادند و بيچاره كردند، و خوار 

  .گردانيدند
از سوي ديگر، اهل يمن، به دنبال ماجراي فيل، از پارسيان كمك 

ستادگي كردند، و مقاومت از خود نشان گرفتند و در برابر حبشيان اي
 575دادند، و باالخره آنان را از سرزمين خويش راندند و در سال 

يزن حميري به استقالل  بن ذي ميالدي به رهبري معديكرب سيف
معديكرب گروهي از حبشيان . رسيدند، و او را پادشاه خود قرار دادند

كردند و در ركاب او  يرا كنا ر خود نگاه داشته بود كه او را خدمت م
روزي از روزها، آن حبشيان كار وي را يكسره كردند، و . رفتند راه مي

يزن بيرون شد، و يمن به صورت  با مرگ وي، پادشاهي از خاندان ذي
نشاندگان  اي از مستعمرات پارسيان درآمد، و واليان و دست مستعمره

نخست،  نژاد، يكي پس از ديگري، بر يمن حكومت كردند؛ ايراني
تينجان؛ سپس خسرو پسر وهرَز، سپس مرزبان پسر وهرَز؛ سپس پسرش 

تينجان؛ سپس باذان؛ كه وي آخرين والي ايراني يمن بود، و در سال 
آورد، و با اسالم آوردن وي قدرت و نفوذ پارسيان   ميالدي اسالم 628

  .1در يمن پايان پذيرفت
                                                           

؛ ...،161-157، 130-124، 83-77اليمن عبر التاريخ، ص : براي تفصيل مطلب، نكـ -1
تا پايان كتاب؛ تاريخ العرب قبل االسالم، ص  133، ص 1تاريخ أرض القرآن، ج 

در ارتباط با تعيين سنوات و تفصيالت برخي حوادث، منابع تاريخي . 151- 101
ان : بسيار با يكديگر اختالف دارند؛ چنانكه يكي از نويسندگان در اين باره گفته است

 !.هذا اال اساطير االولين



  

  
  پادشاهان حيره

-557(از همان اوان كه كورش كبير  سرزمين عراق و اطراف آن را،
ها  آنجا را سامان و سازمان بخشيد، پارسيان بر آن سرزمين) م.ق 529

. كردند، و هيچكس با آنان كشمكش و خصومتي نداشت حكومت مي
پيش از ميالد، اسكندر مقدوني قيام كرد، و دارا، شاه  326در سال 

ه قدرت و ايران، را شكست داد و پارسيان را درهم شكست، و ب
هاي پارسيان تجزيه شد، و  سرزمين. شوكت آنان پايان داد

. هاي مختلف آن را در اختيار گرفتند الطوائف فرمانروايي قسمت ملوك
اين پادشاهان همچنان جداجدا، بر مناطق مختلف ايران فرمان 

ميالدي، و درعهد همين پادشاهان  230راندند، تا به سال  مي
مهاجرت كردند، و بخشي از حومة عراق را  الطوائف، قحطانيان ملوك

اشغال كردند؛ سپس مهاجران عدناني به آنان پيوتسند، و با آنان به 
  .يره فُراتيه ساكن شدندخره، در بخشي از جزكشمكش پرداختند، تا باال

نخستين پادشاه حيره از اين مهاجران عرب، مالك بن فهم تنوخي از 
پس . انبار يا در نزديكي انبار بود آل قحطان بود، و محل اقامت او شهر

، و جذيمه بن مالك بن 1از وي، برادرش عمرو بن فهم، به روايتي
  .، جانشين وي شدند2به روايت ديگري» وّضاح«و » اَبرش«ملقّب به 

. در عهد اردشير پسر بابك، دوباره، قدرت به پارسيان بازگشت
ميالدي بنيانگذار  236اردشير مؤسس سلسلة ساسانيان بود، كه به سال 

هاي امور پارسيان را به  ها و نابساماني وي پراكندگي. اين سلسله گرديد
هاي مقيم مناطق تحت سيطرة خويش چيره شد؛  بسامان آورد، و بر عر

                                                           

ابن خلدون در كتاب تاريخ خود همين روايت را . 540، ص 2تاريخ الطبري، ج  -1
و بر آن است كه پس از عمرو بن فهم جذيمه به ) 238، ص 2/2 ج(پذيرفته است 

 .حكومت رسيده است كه برادرزاده مالك بن فهم بوده است
 .90، ص 2؛ مسعودي، ج 169،  ص 1يعقوبي، ج  -2
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و همين امر، موجب كوچ كردن قضاعه به شام گرديد، و اهل حيره و 
  .انبار به فرمان او گردن نهادند
اليت و حكومت جذيمة وضّاح بر حيره، و در عهد اردشير بابكان و

هاي ربيعه و مضر كه در سرزمين  نيز حكومت و واليت ديگر عرب
اردشير معتقد . راندند، همچنان برقرار بود عراق و عربستان فرمان مي

كند، و نگذارد ها حكومت ب بود كه محال است بتواند مستقيماً بر عرب
ند، مگر آنكه فردي را از كه آنان مناطق تحت فرمان او را غارت كن

ميان عربها پادشاه آنان گرداند كه ا ز يك سوي وي حكومت ساسانيان 
را تأييد كند و دستيار و پاسدار حكومت مركزي باشد؛ و از سوي 
ديگر، اين امكان را به او بدهد كه بتواند به كمك آنان در برابر 

در برابر  پادشاهان روم بايستد، كه سخت از ايشان در هراس بود؛ و
هاي  دست پروردة پادشاهان روم بودند، عربهاي مقيم شام كه  عرب

مقيم عراق را در برابر آنان قرار دهد، و همواره در مقرّ پادشاه حيره 
داشت تا به مدد آنان بر  يك تيپ از لشكريان ايران را آماده نگاه مي

وز كردند، پير نشين كه بر عليه حكومت او خروج مي هاي باديه عرب
  .ميالدي از دنيا رفت 268جذيمه حدود سال . آيد

) م288 - 268(پس از مرگ جذيمه، عمروبن عدي بن نصر لخمي 
وي نخستين پادشاه از لخميان و نخستين . فرمانرواي حيره شد

وي هم عصر . فرمانروايي بود كه حيره را مقر حكومت خويش قرار داد
س، پيوسته لخميان بر از آن پ. خسرو شاپور پسر اردشير بابكان بود

- 448(كردند، تا زماني كه قباد پسر فيروز  واليت حيره پادشاهي مي
در عهد وي، مزدك ظهور كرد، و . فرمانرواي ايران گرديد) م531

قباد به اتفاق عده . دعوت به رهايي از شريعت و قانون را آغاز كرد
پادشاه حيره؛  قباد پيكي نزد. فراواني از مردم ايران آيين او را پذيرفتند

فرستاد، و او را به اختيار كردن آن ) م554- 512(منذربن ماءالسماء 



  

بيني و غيرت و تعصب  منذر از روي خود بزرگ. آيين پليد فراخواند
قباد نيز او را بركنار كرد، و حارث بن . عربيت، پيشنهاد او را نپذيرفت

يرفته بود، عمرو بن حجر كندي را، كه دعوت او به آيين مزدك را پذ
  .جايگزين او گردانيد

وي را آيين . جانشين قباد شد) م 578- 531(خسرو انوشيروان 
از اين رو، مزدك را همراه با عدة . مزدك بسيار ناخوشايند افتاده بود

زيادي از پيروان آيين وي ُكشت، و منذر را به تخت پادشاهي حيره 
، وي به نزد بني كلب اما. بازگردانيد، و حارث بن عمرو را احضار كرد

  .گريخت، و در ميان آنان بماند تا مرد
پادشاهي پس از منذربن ماءالسماء در نسل وي پيوسته برقرار بود، 

خسرو . رسيد) م605- 583(تا نوبت حكومت به نعمان بن منذر 
انوشيروان بر اثر سعايت و سخن چيني زيدبن عدي عبادي بر او خشم 

از حيره بيرون شد، و . و را احضار كردنزد نعمان فرستاد و ا. گرفت
پنهاني بر هاني بن مسعود سرور و ساالر آل شيبان درآمد، و خانواده و 

. اش را به او سپرد؛ آنگاه بسوي خسرو ايران رهسپار گرديد يداراي
  .خسرو انوشيروان نيز او را زنداني كرد، تا از دنيا رفت

طائي را فرمانروايي  به جاي منذر، شاهنشاه ايران، اياس بن قبيصة
بن مسعود بفرستد، و از او بخشيد، و به او فرمان داد كه نزد هاني 
هاني را حميت عربيت از . بخواهد كه هرچه نزد اوست تحويل دهد

پذيرفتن چنين پيشنهادي بازداشت، و هاني به پادشاه جديد حيره اعالن 
قشون ديري نپاييد كه مرزبانان خسرو ايران همراه با . جنگ داد

قار  رزمندگان ايراني، در ركاب اياس، بر سر او ريختند، و در مكان ذي
ميان دو گروه كارزاري سهمگين شكل گرفت، كه در اثناي آن 

شيبان پيروز شدند، و پارسيان شكست سخت خوردند؛ و اين  بني
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، و اين ماجرا پس از 1شد نخستين روزي بود كه عرب بر عجم پيروز مي
  .رخ دادميالد رسول اعظم 

نگاران در مقام تعيين زمان دقيق اين كارزار با يكديگر  البتّه، تاريخ
اند كه اين ماجرا اندكي پس از والدت  گروهي برآن. اختالف دارند

روي داده است، و آن حضرت در  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
ماه هشتم فرمانروايي اياس بن قبيصه بر حيره به دنيا آمده است، 

اند كه اندكي پيش از بعثت بوده است، كه اين  ي ديگر بر اينگروه
اند اندكي پس از بعثت بوده؛ و برخي  تر است؛ بعضي نيز گفته پذيرفتني

پس از جنگ : اند اند پس از هجرت بوده؛ و حتي بعضي ديگر گفته گفته
  ... .، و!بدر

خسرو انوشيروان پس از اياس يك حاكم ايراني را بر حكومت 
اشت، كه نام وي آزاد به پسر ماهيان پسر مهرابنداد بود، و حيره گم

ميالدي،  632آنگاه به سال . حكومت كرد) م 631-614(هفده سال 
پادشاهي حيره به آل لخم بازگشت، و از آن دودمان، منذر بن ُنعمان، 
ملقّب به معرور، به پادشاهي حيره رسيد؛ اما، فرمانروايي او بيش از 

نيانجاميد، و خالد بن وليد با لشكريان اسالم بر او هشت ماه به طول 
  .2وارد گرديد

  
  پادشاهان سرزمين شام

جا را  ها و كوچ قبائل مختلف همه در همان دوراني كه موج هجرت
هايي از قضاعه نيز به نواحي اطراف شام سفر كردند،  فراگرفته بود، تيره

                                                           

اين مضمون را به عنوان حديث نبوي  خليفه بن خياط در مسند خويش آورده است  -1
 .77،  ص 7؛ نيز، ابن سعد، ج )24ص (

تفصيل اين مطالب را طبري و مسعودي وابن قتيبه وابن خلدون وبالذري وابن اثير و  -2
  .دان ديگران آورده



  

سليح بن حلوان اين مهاجران از بني . و در آنجا رحل اقامت افكندند
. اند از آنان» ضجاعمه«بودند، كه بني ضجعم بن سليح، معروف به 

روميان آنان را دست نشاندة خود گردانيدند، تا عرب باديه را از 
اي بر عليه پارسيان براي خود  كارشكني بازدارند، و از آنان پشتوانه

ين پادشاهي بسازند، و از ميان آنان پادشاهي بر آنان گماشتند، و سالها ا
استمرار يافت، و يكي از مشهورترين پادشاهان ايشان زيادبن هبوله 
بوده است، و زمان حكومت آنان را از اوائل قرن دوم ميالدي تا پايان 

غسان به سرزمين شام،  با ورود آل. اند كردهبرآورد  –تقريباً  - آن
و بر غسان بر ضجاعمه چيره شدند،  آل. ايشان منقضي گرديدپادشاهي 

. هرآنچه در اختيار آنان بود دست يافتند، و بر آنان پيروز آمدند
امپراطوري روم نيز آنان را به عنوان پادشاهان عرب بر سرزمين شام 

غساسنه پياپي با . پايتخت اين پادشاهان شهر بصري بود. مسلّط گردانيد
كردند، تا  عنوان كارگزاران سالطين روم بر سرزمين شام حكومت مي

ه در سال سيزدهم هجرت واقعة يرموك اتفاق افتاد، و آخرين آنك
پادشاه آل غسان به نام جبله بن ايهم در عهد اميرالمؤمنين عمربن 

  .1به فرمان اسالم گردن نهاد - رضي اهللا عنه-  خطاب
  

  اميران حجاز
در سراسر زندگي، زعيم مكّه و متولّي كعبه  - عليه السالم-  اسماعيل

پس از وي، يكي . 2فت ساله بود كه درگذشتبود؛ و يكصدوسي و ه
از پسرانش، و به قولي، دو تن از پسرانش، نخست نابت، سپس قيدار، 

بعد از اين . اند بعضي نيز اين ترتيب را به عكس گفته. جانشين او شد

                                                           

ير ثا توان نزد طبري، مسعودي، ابن قتيبه، ابن خلدون، بالذري، بن تفصيل مطالب را مي -1
  .و ديگران يافت

طبري و نيز ؛ بنا به روايتي از 314، ص 1؛ تاريخ الطبري، ج17:25سفر تكوين،  -2
  .و ديگران، وي به هنگام وفات يكصد و سي سال داشته است) 222، ص 1ج (يعقوبي 
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دو، مضاض بن عمرو جرهمي، پدربزرگ مادري آنان فرمانروايي مكه 
پيشوايي و فرمانروايي مكه به قبيله  را برعهده گرفت، و به اين ترتيب،

جرهم انتقال يافت و در دست آنان ماند؛ اما، همچنان فرزندان اسماعيل 
جايگاهي واال داشتند؛ زيرا، پدرشان در بناي خانة كعبه سهيم بود؛ در 

  .1عين حال، در حكومت هيچ سهمي نداشتند
نواني كه ها گذشت، و فرزندان اسماعيل نام و ع روزگاران و دوران

ذكر باشد نداشتند؛ تا آنكه اندكي پيش از ظهور بختنصر جرهميان  قابل
رو به ضعف گذاشتند، و ستارة عدنانيان در آسمان سياست عربستان 
درخشيدن گرفت، و ا ز آن زمان كوكب بخت عدنانيان از افق مكه 

دليل اين دگرگوني اوضاع، آن بود كه در يورش بختنصر . طالع گرديد
ات عرق بر عليه اعراب، پيشواي رزمندگان عرب در آن ماجرا از در ذ

  .2جرهم نبود، بلكه شخص عدنان بود
فرزندان عدنان بسوي ) م.ق 587به سال (در حملة دوم بختنصر 

معد  - پيامبر بني اسرائيل - يمن متفرّق شدند و برخيا همراه يرميا
شار و تهديد بختنصر از همينكه ف. را به حرّان شام برد] فرزندان عدنان[

مكّه مرتفع گرديد، معد به مكّه بازگشت، و از جرهميان كسي را جز 
با دختر وي معانه ازدواج كرد، و از او . جوشم بن جلهمه نيافت

  .3صاحب فرزند پسري بنام نَزار شد
از آن پس، كار جرهميان در مكّه به بدي و زشتي گراييد؛ و روزگار 

و دست ستم بر سر زائران خانه خدا بلند كردند؛ و  بر آنان سخت شد؛

                                                           

؛ ابن هشام فقط از حكومت نابت از اوالد 113-111، ص 1سيره ابن هشام، ج  -1
 .سخن گفته است) عليه السالم(اسماعيل 

 .559، ص 1تاريخ الطبري، ج  -2
 .622، ص 6الباري ج  ؛ فتح271ص ، 2، ج560 -559، ص 1تاريخ الطبري، ج  -3



  

؛ و همين مسئله به 1اموال كعبه را بر خويشتن حالل گردانيدند
خصوص، كينة عدنانيان را بر عليه آنان برانگيخت، و آنان را بر سر 

وقتي خزاعه در مرّالظّهران فرود آمدند، و ناخرسندي . غيظ آورد
اين مسئله سوءاستفاده كردند، و به  عدنانيان را از جراهمه ديدند؛ از

بكر بن عبدمناف بن كنانه، به جنگ  كمك يكي از طوائف عدنانيان، بني
را از مكّه آواره ساختند، و در اواسط قرن با جرهميان برخاستند، و آنان 

  .دوم ميالدي زمام حكومت مكه را به دست گرفتند
، دهانة چاه زماني كه جراهمه خود را ناگزير از جالي وطن ديدند

زمزم را مسدود گردانيدند، و موضع آن را به خاطر سپردند، و چندين 
عمروبن : ابن اسحاق گويد. شيئ گرانبها را در آن مدفون ساختند

را همراه با حجراالسود با  3دو آهوي كعبه 2حارث بن مضاض جرهمي
خود برداشت، و در چاه زمزم مدفون ساخت، و خود با همراهانش، كه 

آنان از اينكه مكه را . گر جرهميان بودند، بسوي يمن رهسپار گرديددي
اند،  بايد رها كنند و بروند، و از اينكه پادشاهي مكّه را از دست داده

  :در اين ارتباط، عمرو چنين سروده است. سخت اندوهگين شده بودند
ــين الحجــون الــي الصــفا ــان لــم يكــن ب ـيس،     ك ـامر   انـ   ولــم يســمر بمكــه سـ

                                                           

 .284، ص 2تاريخ الطبري، ج  -1
ابن مضاض غير از مضاض جرهمي اكبر است كه سرگذشت او در داستان  -2

 .گذشت) عليه السالم(اسماعيل
در آن روزگاران پيشين، پارسيان به كعبه جواهر و اموالي را اهدا : مسعودي گويد -3

ابك دو آهوي طاليي را همراه با جواهرات و يك از جمله ساسان پسر ب. كردند مي
بعضي از . شمشير و طالي فراوان اهدا كرد، ولي عمرو آن هدايا را در چاه زمزم افكند

هوي زرين از آن جرهميان اند كه اين دو آ مصّنفان كُتُب تاريخ و سيره و ديگران برآن
يچگاه دارايي و اموالي اما، جرهم ه. اند برده بوده است، زماني كه در مكّه بسر مي

احتمال دارد كه از آن قبايل ديگر . اند، تا چنين نسبتي بتواند صحيح بوده باشد  نداشته
 ).243-242، ص 1مروج الذهب، ج (بوده است؛ واهللا اعلم 
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ـا    ـا فابادنــ ـا اهلهــ ــن كنــ ــي، نحـ   بلـ
  

ــواثر      ــدود الع ـالي والج ــروف الليـ   ص
  

تو گويي كه ديگر، از حجون گرفته تا صفا، دياري برجاي «
زند؛ ما بوديم  اي پرنمي نمانده است، و ديگر، در مكه پرنده

ساكنان ديرينه مكه؛ اما فراز و نشيب روزگار، و بخت پر 
  »!ادبار، ما را بر باد داد

را در مكّه، بيست قرن  - عليه السالم- سماعيلزمان زيست حضرت ا
بنابراين، مدت اقامت جرهم در مكه . اند پيش از ميالد برآورد كرده

تقريباً بيست و يك قرن خواهد بود، و مدت حكومتشان را بر مكّه 
  .توان حدود بيست قرن دانست مي

ُخزاعه با كمال استبداد، حكومت مكّه را در اختيار گرفتند، و براي 
بكر سهمي در حكومت قائل نشدند؛ جز آنكه سه امتياز ذيل را براي  نيب

  :قبائل مضر در نظر گرفتند
 -يعني روانه كردن» اجازه«بردن مردم از عرفات به مزدلفه، و ) 1

اين سمت پيش از آن، از آن بني غوث بن . از مني» النَّفر يوم«مردم در 
. گفتند مي» صوفه«كه آنان را  بن مضر بود مرَّه، يكي از طوائف الياس

روز دوازدهم (النَّفر  آن بوده است كه در يوم» اجازه«معناي اين 
كردند تا آنكه مردمي از طايفة  مردم رمي جمرات را شروع نمي) ديحجه

آنگاه، وقتي كه مردم از رمي . صوفه رمي جمرات را انجام بدهد
، ن مني بيرون بروندخواستند از سرزمي شدند، مي جمرات فارغ مي

گذاشتند هيچكس برود،  گرفتند، و نمي صوفه دو سوي جمره عقَبه را مي
، تا آخرين نفر بگذرند، آنگاه راه مردم را تا وقتي كه بني غوث بن مره

بن مناه از قبائل  سعد بن زيد پس از انقراض صوفه، بني. ذاشتندگ باز مي
  .تميم وارث اين مقام شدند

حاجيان از مزدلفه به مني در بامداد عيد قربان، كه حركت دادن ) 2
  .اين امتياز از آن بني عدوان بود



  

هاي حرام، كه اين سمت از آن بني فقيم بن  به تأخير انداختن ماه) 3
  .1عدي از بني كنانه بود

در دوران  .2فرمانروايي خزاعه بر مكّه سيصد سال استمرار يافت
راف عراق و بحرين پراكنده شدند حكومت آنان، عدنانيان در نجد و اط

 3»صرم«و » حلول«هايي از قريش به صورت  و تنها در اطراف مكّه تيره
هايي از قريش، به  دور از يكديگر برجاي ماندند؛ همچنين، خاندان

بردند، و در  كنانه، بسر مي صورت پراكنده در ميان قوم خودشان بني
بن كالب تا آنكه قصي الحرام هيچ مدخليتي نداشتند،  كار مكّه بيت
  .4 روي كار آمد

وقتي پدرش از دنيا رفت، وي در آغوش : گويند دربارة قصي مي
بن حرام، مادر او را به   عذره، به نام ربيعه مردي از بني. مادرش بود

قصي چون به سنين . همسري گرفت، و او را با خود به اطراف شام برد
ر آن هنگام حليل بن حبشيه والي مكّه د. جواني رسيد، به مكّه بازگشت

قصي دختر حليل را كه حبي نام داشت از وي . از خزاعه بود
حليل نيز به او عالقمند شد و دخترش را به همسري . خواستگاري رد

پس از مرگ حليل، ميان خزاعه و قريش جنگي درگرفت، . 5او درآورد

                                                           

 .122، 119، 44؛ ص 1سيرةابن هشام، ج -1
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ي و سرانجام، به پيروزي قصي منجر گرديد، و قصي زمام امور اجتماع
  .و سياسي مكه را به دست گرفت، و متولي خانة خدا گرديد

  :علت بروز اين جنگ به سه نحو در روايات تاريخي آمده است
آنكه قصي، وقتي كه فرزندانش بسيار شدند، و ثروت  :روايت اول

فراوان به دست آورد، و موقعيت اجتماعي وي باال گرفت، و حليل از 
بكر به توليت كعبه و  ه و بنيدنيا رفت، چنان يافت كه از خزاع

اند و اصل و  اسماعيل زمامداري مكه سزاوارتر است، و قريش سران آل
اند، از اين رو، با تني چند از رجال قريش و بني كنانه  بنياد اين خاندان

بكر از مكه صحبت كرد، و آنان رأي و  در ارتباط با اخراج خزاعه و بني
  .1نظر او را تأييد كردند

خزاعه معتقد بودند كه حليل به قصي وصيت كرده  :مروايت دو
است كه توليت كعبه را بر عهده بگيرد، و زمام امور مكّه را نيز به 

اما، خزاعه از اجراي اين وصيت خودداري كردند، و به . دست بگيرد
توليت و امارت قصي تن در ندادند؛ در نتيجه، جنگ فيمابين طرفين 

  .2 درگرفت
الحرام را به دخترش حبي بخشيده  توليت بيتحليل  :روايت سوم

بنابراين، ابوغبشان . خزاعي را وكيل قرار داده بود 3بود، و ابوغبشان
از آن طرف، . دار شد بي عهدهحداري خانة كعبه را به نيابت از  پرده

همينكه حليل از دنيا رفت، قصي به او . ابوغبشان دچار نقص عقل بود

                                                                                                                             

 ءدرباره... جوع شود به پاورقي صبراي تفاوت معناي اين دو ضبط، ر(است نه حبشي 
 ).م- »احباش«

 .256-255، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 118-117،  ص 1سيرة ابن هشام، ج  -1
 .142، ص 1؛ الروض االنف، ج 118، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -2
؛ 633، ص 6الباري، ج  فتح. بن عمرو بوده است) سليم: يا(نام ابوغبشان، محرش  -3

 .142، ص 1الروض االنف، ج 



  

اي پر از   را به بهاي چند قطار شتر يا خمرهاهللا نيرنگ زد، و توليت بيت
خزاعه به اين دادوستد رضايت ندادند، و در پي . شراب خريداري كرد

اي از  قصي نيز عده. آن برآمدند كه قصي را از خانة خدا بازدارند
رجال قريش و بني كنانه را گردآورد تا خزاعه را از مكّه اخراج كنند، 

  .1 ردندو آنان دعوت وي را اجابت ك
به هر حال، وقتي حليل از دنيا رفت، و صوفه كماكان به اجراي 

اي از قريش  مراسم سالهاي پيش پرداختند؛ قُصي با همراهانش، كه عده
و ما به اين سمت : اي از كنانه بودند، نزد آنان رفت و گفت و عده

قُصي بر . صوفه با او از سر جنگ درآمدند! موقعيت از شما سزاوارتريم
. ان پيروز شد، و هر آنچه را در اختيار آنان بود، در اختيار گرفتآن

بكر در برابر قصي جبهه گرفتند؛ قصي با آن بناي جنگ  خزاعه و بني
طرفين در برابر . نهاد، و گروهي را براي جنگيدن با آنان گردآورد

آرايي كردند، و سخت به كارزار پرداختند، و كشتگان  يكديگر صف
سرانجام، با يكديگر بناي صلح و سازش گذاشتند، . ديدطرفين بسيار گر

وي نيز چنين داوري . بكر حكم قرار دادند و يعمر بن عوف را از بني
كرد كه قصي براي توليت كعبه و امارات مكه از خزاعه سزاوارتر 

هايي از سوي قصي ريخته شده  همچنين، حكم كرد به اينكه خون. است
ها را زير پاهايش  همة آن خون است، از ديه معاف است، و قصي

بكر  هايي كه از سوي خزاعه و بني خواهد كرد؛ اما، خون) شدخ(پايمال 
اند كعبه را در اختيار  ريخته شده است، ديه دارد؛ و همگان موظف

  .2ناميدند» شداخ«از آن زمان، يعمر را . قصي بگذارند
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د، و دوران توليت كعبه از سوي خزاعه سيصد سال به طول انجامي
با . 1 م بود 440آغاز توليت و امارت قصي، اواسط قرن پنجم، به سال 

اين ترتيب، سروري و سيادت تام و نفوذ كلمه در مكّه براي قصي، 
سپس براي قريش تثبيت گرديد، و قريش پيشواي مذهبي و رهبر ديني 

طوايف مختلف عرب، از همه اهللا الحرام شدند، كه از جمله،  زائران بيت
از كارهاي مدبرانه و . آمدند و كنار جزيرةالعرب به زيارت آن مي گوشه

سابقة قصي آنكه همة قريشيان را از مناطقي كه در آن اقامت داشتند،  بي
به مكّه فراخواند و در آنجا گردآورد، و اراضي مكّه را به قطعات 

كرد، و هر گروه از قريش را كه به هر قطعه فرود آمدند،  تقسيمزيادي 
ن جا سكني داد؛ و متصديان تغيير ماههاي حرام، و نيز آل صفوان و هما

عدوان و مره بن عوف را در مناصب خودشان باقي گذاشت؛ زيرا، آن 
دانست كه تغيير دادن آنها  هاي ديني مي مقامات را عبارت از سمت

  .2 سزاوار نيست
از جمله مناقبي كه براي قصي در تاريخ قوم عرب ثبت شده است، 

را در قسمت شمال مسجدالحرام » دارالندوه«آن بوده است كه وي يكي 
دارالندوه . شد در وضعيتي تأسيس كرد كه در آن به مسجدالحرام باز مي

محل تجمع سران قريش بود، و در آنجا امور سياسي و اجتماعي را حل 
اند؛ زيرا، ساليان  قريشيان به دارالندوه بسيار مديون. كردند و فصل مي

وحدت كلمة آنان و حلّ مشكالت ايشان را به نحو احسن متمادي 
  3 .دار بوده است هعهد

  :هاي قصي از اين قرار بود مقامات و احترامات و مسئوليت
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هاي سران  به معناي آنكه تمامي مشورت :رياست دارالندوه) 1
قريش در باب مسائل مهم مربوط به جامعة مكّه و امور سياسي و 

قريشان مراسم ازدواج . پذيرفت ظر او انجام مين اجتماعي عربستان تحت
  .كردند دخترانشان را نيز در آنجا اجرا مي

به اين معنا كه به هيچ وجه لواء و رايتي براي  :لواء و رايت) 2
شد، مگر به دست او يا به دست يكي از  جنگ با بيگانگان بسته نمي
  .پسران او، در محلّ دارالندوه

هاي تجارتي و غيرتجارتي؛  كاروان به معناي امارت: قيادت) 3
چنانكه هيچ موكب يا كارواني به منظور تجارت يا كارهاي ديگر، از 

افتاد، مگر تحت امارت او يا يكي از پسران  نميسوي اهل مكه به راه 
  . او

بود؛ در خانة كعبه را جز او » حاجب كعبه«وي : حجابت) 4
داري خانة كعبه  هگشود؛ و او متولّي همة خدمات و پرد هيچكس نمي

  .بود
هايي را  به اين معنا كه در موسم حج، حوض :سقايت حجاج) 5

كردند، و با كمي خرما و كشمش آن  براي حاجيان پر از آب مي
آراستند؛ و مردم به هنگام ورود به مكّه از  هاي پر از آب را مي حوض
  .آشاميدند ها مي آن آب

عام حاجيان به شكل به معناي بار عام براي اط: رفادت حجاج) 6
اي مقرّر كرده  قصي بر همة افراد قبيلة قريش سرانه. ضيافت و مهماني

پرداختند، و  بود كه بهنگام موسم حج از اموال خودشان به قصي مي
ها ضيافت مفصلي در طول موسم حج براي   قصي از محل اين سرانه

دار داد كه حاجيان فاقد توشه و غذا از آن برخور حجاج ترتيب مي
  .1شدند مي
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پسرش عبدمناف در . تمامي اين مزايا و مقامات از آن قصي بود
حيات پدر شرف و سيادت يافت، با وجود آنكه عبدالدار فرزند ارشد 

اللحقنك بالقوم وان «: گفت قصي به عبدمناف مي: گويند. قصي بود
رسانم  ؛ من تو را به سروري و سيادت بر اين قوم مي»شرفوا عليك

و بر همين پايه، همة ! ها داشته باشند ها و مزيت بر تو شرف هرچند كه
هاي سياسي و اجتماعي را كه بر عهده داشت براي او وصيت  سمت

كرد يعني رياست دارالندوه؛ بستن لواء و رايت، قيادت؛ حجابت؛ 
چنان بود كه با قصي هيچكس . سقايت؛ رفادت، همه را به او بخشيد

بر او خرده ز كارهاي او را كسي كرد، و هيچيك ا مخالفتي نمي
گرفت؛ و در زمان حيات و پس از ممات، فرمان او را همگان به  نمي

پس از وفات وي فرزندان پسرش . كردند مثابة دين و آيين پيروي مي
فرمان او را بدون چون و چرا اجرا كردند و هيچ نزاعي ميان آنان 

ان عبدمناف با درنگرفت؛ اما وقتي كه عبدمناف از دنيا رفت، پسر
پسران عبدالدار، در ارتباط با مناصب ياد شده به هايشان،  عموزاده

رقابت پرداختند، و قريش به دو فرقه تقسيم شدند، و نزديك بود كه 
ميان آنان كارزاري صورت بگيرد؛ اما، هر دو طرف بناي صلح و 
سازش نهادند، و مناصب مربوط به رياست و امارت را فيمابين خود 

يم كردند؛ سقايت و رفادت و قيادت به بني عبدمناف واگذار تقس
گرديد، و رياست دارالنّدوه و لواء و حجابت در دست بني عبدالدار 

. به قولي قرار بر اين شد كه دارالندوه را مشتركاً اداره كنند. باقي ماند
بني عبدمناف نيز در ميان خودشان براي تقسيم مقامات و مناصبي كه 

شده بود؛ قرعه كشيدند؛ سقايت و رفادت به هاشم رسيد، و نصيب آنان 
اش سقايت  هاشم بن عبد مناف در سراسر زندگاني. قيادت به عبدشمس

وقتي كه از دنيا رفت، برادرش مطلّب بن . و رفادت را بر عهده داشت
هاشم بن  پس از وي عبدالمطلّب بن. عبدمناف جانشين وي شد



  

ز وي، پسرانش يكي پس از ديگري خدا، و پس ا عبدمناف، جد رسول
دار بودند، تا آنكه اسالم ظهور كرد، و اين مقام به  هاين منصب را عهد

قصي؛ خود مناصب مذكور را ميان : برخي نيز گويند. عباس رسيد
پسرانش تقسيم كرده بود، و پس از آن، فرزندان آنان، به تفصيلي كه 

  .1مگذشت، اين مقامات را به ارث بردند؛ واهللا اعل
قريشيان، جز آنچه گذشت، مناصب ديگري نيز داشتند، كه ميان 

اند، و در مجموع، با مناصب و مقامات مزبور،  كرده خودشان تقسيم مي
تر، يك شبه دولت دموكراتيك  دولت كوچكي بلكه به تعبير درست

ترتيب داده بودند، و در آن روزگاران، ادارات و تشكيالتي حكومتي 
ر همانند تشكيالت پارلماني و ديگر تشكيالت سياسي كه بسيااند  داشته

  :فهرست اين مناصب ديگر چنين است. امروزي است
كه در پيشگاه ) استقسام(هاي فالگيري  يعني توليت جعبه: ايسار) 1

  .گرديد؛ اين مقام از آن بني جمح بود بتان نصب مي
تي ريزي هدايا و نذورا يعني سازماندهي و برنامه: تحجير اموال) 2

شد؛ همچنين حلّ و فصل دعاوي و مرافعات مردم؛  ها اهدا مي كه به بت
  .سهم بود اين مقام از آن بني

  .كه از آن بني اسد بود: شورا) 3
ها؛ اين مقام از آن بني  يعني، سازماندهي ديات و غرامت: آشناق) 4

  .تيم بود
يعني حمل رايت و پرچمداري قريش؛ اين مقام از آن : عقاب) 5
  .اُميه بود بني

يعني، سازماندهي نظامي و رزمي، شامل پرورش و نگهداري : قُبه) 6
  .اسبان كارآمد، اين مقام از آن بني مخزوم بود
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  .1 كه از آن بني عدي بود: سفارت) 7
  هاي عربي ديگر حکومت

پيش از اين، هجرت قبائل قحطاني و عدناني را باز گفتيم، و ديديم 
ستان را چگونه ميان خودشان تقسيم كه مهاجران عرب سرزمين عرب

آن قبائلي كه در نزديكي حيره اقامت داشتند، تابع پادشاه عرب . كردند
زيستند، تابع غساسنه  نژاد حيره بودند؛ قبائلي كه در بادية شام مي

قبائلي نيز كه در . ها اسمي بودند، نه رسمي اين تابعيت بودند؛ اما،
  .كردند، مطلقاً آزاد بودند ي ميالعرب زندگ هاي داخل جزيره سرزمين

اي  حقيقت آنست كه اين قبائل هر يك براي خودشان رئيس قبيله
پذيرفتند؛ و  كردند و سروري و ساالري او را در همة امور مي تعيين مي

قبيله، خود يك دولت و حكومت كوچك بود، و كيان اساسي سياست 
ها و منافع  حتداد، و مصل قبيلگي تشكيل ميقبيله را حميت و عصبيت 

متقابل و مشترك در راستاي حفاظت از سرزمين و مبارزه با دشمنان، 
جايگاه اجتماعي رؤساي قبائل در ميان قوم خودشان، . پشتوانة آن بود

تمامي افراد قبيله در جنگ و صلح . درست همان جايگاه پادشاهان بود
رداري او وجه، در فرمانب تابع رأي و نظر رئيس قبيله بودند، و به هيچ

كردند؛ و رئيس قبيله از نظر قدرت و نفوذ و استبداد  كوتاهي نمي
كرد؛ تا جايي كه بعضي  فردي، همانند يك ديكتاتور قدرتمند عمل مي

آمد،  از اين رؤساي قبائل چنان بودند كه هرگاه رئيس بر سر خشم مي
 پرسيدند آمد، و هيچ از او نمي ها برمي هزاران شمشير خشمگين از نيام

كه از چه چيز به خشم آمده است؟ البتّه، رقابت در سيادت و سروري 
داشت كه با مردم مدارا كنند و بخشش  فيمابين عموزادگان آنان را وامي
                                                           

علمداري قريش، ؛ مشهور آنست كه 106، 104، ص 2تاريخ ارض القرآن، ج -1
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و دهش داشته باشند، و مهمانداري كنند، و كرامت و متانت نشان 
دهند، و شجاعت و شهامت از خويشتن بنمايانند، و از غيرت و حميت 

نند، تا بتوانند چشمان ثنا و ستايش مردم را به خود خويش دفاع ك
اعران را بسوي خود فراخوانند، كه در آن جلب كنند؛ و به خصوص، ش

روزگار، زبان قبيله بودند، و با اين كارها همواره در پي آن بودند كه 
  .نسبت به رقيبانشان يك پلّه باالتر بنشينند

تند؛ از جمله آنكه از اي نيز داش شيوخ و رؤساي قبائل حقوق ويژه
شاعر . گرفتند مي» فضول«و » نشيطه«و » صفي«و » مرباع«غنائم جنگي 

  :گويد مي
ــفايا    ــا والص ــاع فين ــك المرب   ل

  

ــول    ــيطه والفصـ ــك والنشـ   وحكمـ
  

تو راست در ميان ما، مرباع و صفي و هرآنچه بفرمايي، و «
  .»نشيطه و فضول

عبارت بود » صفي«ها؛  عبارت بود از يك چهارم كلّ غنيمت» مرباع«
از هرآنچه از غنائم كه پيش از تقسيم، رئيس اراده كند، براي خودش 

ئمي كه در ميان راه و پيش عبارت بود از غنا» نشيطه«برگيرد و بردارد؛ 
نيز » فضول«از آنكه به دست رزمندگان برسد، به چنگ رئيس بيفتد؛ 

ه بر تعداد عبارت بود از غنائمي كه مقدار و تعدادشان چنان نباشد ك
  .پذير باشد، مانند شتر و اسب و امثال آن رزمندگان بدرستي تقسيم

  
  )خالصه(اوضاع سياسي عربستان 

ها و امارتهاي ديرين عربستان را بازشناختيم؛ اينك بايد به  حكومت
اي از احوال و اوضاع سياسي قوم عرب بپردازيم تا  ذكر شمه

  .ايدهاي تاريخي آن روزگاران به روشني گر صحنه
اي كه همساية بيگانگان بودند، اوضاع سياسي آنها از  سه منطقه

در اين . برد برد و در سراشيبي سقوط بسر مي نابساماني فراواني رنج مي
مناطق، مردم به عدة معدودي اربابان و عده زيادي بردگان تقسيم شده 
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. بودند، كه گروه اول همواره حاكم بودند، و گروه دوم پيوسته محكوم
به خصوص بعضي از آنان كه عرب نژاد نبودند، از ) سادات(اربابان 

ها و  به همة گرفتاري) عبيد(همة مزايا برخوردار بودند، و بردگان 
تر، رعايا به مثابه كشتزارهايي بودند  و به عبادت روشن! دردسرها دچار

شد؛ و  ها درو و برداشت مي كه محصوالت آنها به نفع حكومت
ها و تمايالت و  ها و شهوتراني را درجهت كاميابي ها، آنان حكومت

مردم . كردند ها، و تعدي و تجاوزهاي خويش استخدام مي زورگويي
ها و  نيز، با افت و خيزهاي كوركورانة خود سرگرم بودند، و ستم

ريخت، و حتي توان گاليه و  ها از هر سوي بر سر آنان فرو مي كشي حق
هاي  ها و شكنجه قانوني ها و بي ستم شكايت نيز نداشتند؛ و پيوسته،

كردند؛ زيرا، حكومت كامالً  گوناگون و رنگارنگ را تحمل مي
استبدادي بود، و حقوق فردي و اجتماعي مردم اصالً به حساب 

  .آمد نمي
سامان بودند، و تندباد  قبائل همساية اين مناطق، به گونة ديگري، بي

كشانيد؛ گاه، در  ن سوي ميها آنان را به اين سوي و آ ها و غرض هوس
آمدند؛ و گاه، در عداد اهل شام به حساب  زمرة اهل عراق درمي

  !آمدند مي
العرب نيز، اوضاع و احوال قبائل از هم پاشيده بود و  درون جزيره

هاي قبيلگي و اختالفات نژادي و ديني در  زمام امورشان را درگيري
  :دست داشت؛ تا جايي كه سخنگوي آنان چنين سرود

  غويت، وان ترشد غزيه ارشد  وما انا اال من غزيه؛ ان غوت
؛ اگر به بيراهه رود، من نيز نيستمباري، من چيزي جز جنگ «

روم؛ و اگر به راه راست برود، من نيز سر به راه  به بيراهه مي
  .»!خواهم بود



  

اهل جزيره پادشاهي نداشتند، كه پشتيبان استقالل آنان باشد، يا 
باشد كه بتوانند به او مراجعه كنند، و در هنگامة  ملجأ و مرجعي

  .گاهي مورد اعتماد براي ايشان بوده باشد ها تكيه ها و گرفتاري سختي
نگريستند،  حكومت حجاز را قوم عرب با ديدة ستايش و احترام مي

و حاكمان حجاز را پيشوايان و صاحب منصبان مركز ديني مكّه 
اي از زمامداري دنيايي و  قت، آميختهدانستند، و آن حكومت، در حقي مي

حكومتي و پيشوايي و رهبري ديني بود كه در ميان قوم عرب، به نام 
كرد؛ بر حرم و متعّلقات آن به عنوان  رهبري ديني حكومت مي

دهد، و احكام  اهللا الحرام را سامان مي تشكيالتي كه امور زائران بيت
ت؛ و چنانكه پيش از اين كند، حاكميت داش شريعت ابراهيم را اجرا مي

گفتيم، ادارات و تشكيالتي بسيار همانند تشكيالت پارلماني امروزي 
اما، با اين همه، حكومتي ضعيف بود كه تاب و توان تحمل . داشت

فشارهاي زياد را نداشت؛ چنانكه در ماجراي يورش احباش، اين 
  .ضعف آشكار گرديد

  
  فصل سوم

  هاي قوم عرباديان و آيين 
  تمهيد

پايبند بودند، و از آن  - عليه السالم-  بيشتر قوم عرب به دين ابراهيم
زمان كه دودمان ابراهيم در مكه نشو و نما يافتند، و در سراسر 

العرب پراكنده شدند، و در اطراف و اكناف عربستان رحل اقامت  جزيره
پرستيدند و به شعائر دين حنيف ابراهيمي  افكندند، خداي يكتا را مي

هاي ديرين بر آنان گذشت، و اندك اندك، نسوا  دوران. بودند ملتزم
هاي پيشين را كه به آنها پايبند و از آثار  حظا ما ذكروا به؛ دين و آيين

. و بركات آنها برخوردار بودند، كنار گذاشتند و فراموش كردند
الوصف، اصل توحيد و تعدادي از شعائر دين حنيف ابراهيمي،  مع



74 
 

نان متداول باقي مانده بود، تا آنكه نوبت به حكومت همچنان در ميان آ
وي از آغاز، به دستگيري از . عمروبن لحي، رئيس قبيلة خزاعه رسيد

نظير پيدا كرده بود؛ از  بينوايان و كارسازي امور بيچارگان شهرتي كم
داشتند، و سر بر خط فرمان او سپرده  اين رو، مردم او را دوست مي

  .پنداشتند نشمندان عظام و اولياي گرام ميدند، و او را از دابو
  
  ها ها و بتکده بت

شناسي، به شام  عمرو بن لحي، در اوج شهرت به دينداري و دين
هايي براي خود  و در آنجا مشاهده كرد كه مردم بت سفر كرد

در نظرش حق جلوه كرد، و مورد . پرستند اند، و آنها را مي ساخته
روزگار، سرزمين شام، مركز رسالت  پسندش قرار گرفت؛ زيرا، در آن

بت هبل را با خود به حجاز . گرديد و موطن كتب آسماني محسوب مي
به شرك  - رسماً -آورد، و آنرا درون خانة كعبه قرار داد، و اهل مكّه را
طولي نكشيد كه . باهللا فراخواند؛ مردم نيز دعوت او را اجابت كردند

اهللا و  ردند؛ زيرا، متوليان بيتتمامي اهل حجاز نيز از مكيان تبعيت ك
  .اهل حرم امن الهي بودند

هبل، از عقيق سرخ به صورت انسان ساخته شده بود، و دست 
قريش هبل را در همين وضعيت دريافتند، و براي . راستش شكسته بود

او دستي از طال ساختند، و به اين ترتيب، هبل نخستين و بزرگترين و 
  .1 گرديد ترين بت در نزد مشركان مقدس

 هاي قوم عرب، منات بود كه از آنِ ترين بت يكي ديگر از كهن
هذيل و خزاعه بود، و در مشلل واقع در كرانة درياي سرخ به موازات 

مشلل دامنة كوهي بود كه از آنجا به سوي قديد . قديد قرار داشت
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پس از آن، الت را مردم طائف به خدايي گرفتند، و . 1شدند سرازير مي
كه جايگاه آن مكاني است كه بعدها منارة . بود ثقيفاز آن  اين بت

از آن پس، . 2سمت چپ مسجد طائف در آنجا برافراشته شده است
عزي را در وادي نخله شاميه، باالتر از ذات عرق، مستقر گردانيدند؛ 

  .3 اين بت از آن قريش و بني كنانه و چندين قبيله ديگر بود
هاي قوم عرب بودند؛ از آن  بت اين سه بت نخستين و بزرگترين

پس، دامنة شرك در ميان قوم عرب گسترش يافت، و در هر ناحيه از 
  .هاي فراواني ظهور كردند عربستان بت

همزاد جني وي براي . عمروبن لحي همزادي از جنيان داشت: گويند
هاي بزرگ قوم نوح، ود و سواع و يعوث و يعوق و  او بازگفت كه بت
عمرو نيز به جده رفت و مقبرة آن بتان را . اند وننسر، در جده مدف

و چون موسم حج فرا رسيد، آن بتها . برشكافت، و آنها را به شام آورد
را ميان قبائل عرب توزيع كرد، و آنان بتهاي مذكور را به منازل و 

  .اقامتگاههاي خودشان بردند
ر ود، از آن قبيلة كلب گرديد و در جرش واقع در دومه الجندل، د

سرزمين شام به سمت عراق، استقرار يافت؛ سواع، از آن قبيلة هذيل بن 
مدركه گرديد، و در مكاني به نام رهاط، در سرزمين حجاز، سمت 

غطيف از  ساحل، در نزديكي مكّه مستقر گرديد؛ يغوث، از آن قبيلة بين
مراد گرديد، و در جرف، سرزمين قوم سبا قرار داشت؛ يعوق، از آن  بني

همدان گرديد، كه قرية خيوان را، در سرزمين يمن مقر آن قرار  قبيلة
اي از قبيلة همدان نيز هست؛ نسر نيز، از آن  خيوان نام شاخه. دادند
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ين الكالع گرديد، و در سرزمين حمير جايگز حمير و متعلق به آل ذي
  .1 شد

هايي ساختند، و  ها، بتكده ها و بت از آن پس، مردم براي اين طاغوت
داران و حاجبان بر  داشتند؛ پرده ها را همانند كعبة بزرگ مي بتكدهاين 

رسيد،  گماشتند؛ و همچون كعبه كه پيوسته براي آن هدايايي مي آنها مي
رسيد؛ البته، برتري كعبه را بر همه اين  ها نيز هدايايي مي براي اين بتكده

  .2 ها اذعان داشتند بتكده
هايي را براي خودشان  بت. فتندديگر قبائل عرب نيز به همين راه ر

. ها ساختند به خدايي برگرفتند، و براي آنان، همانند بتهاي بزرگ بتخانه
ها، ذوالخلصه بود، از آن دوس و خثعم و بجيله در  از جمله اين بتخانه

محل سكونتشان در سرزمين يمن؛ بتباله، فيمابين مكه و يمن؛ بتخانة 
، در أ، بين دو كوه سلمي و اجفلس، از آن بني طيي و وابستگانشان

اي بود از آن اهل يمن و  ، بتخانه)ريام(سرزمين طائيان، همچنين رئام 
بن كعب بن سعدبن  حمير؛ رضاء بتخانة ديگري بود از آن بني ربيعه

همچنين، از جمله . ناميدند نيز مي» منات بني تميم«زيد، كه آن را 
هاي بكر و  آن دودمان هاي مشهور عربستان، ذوالكعبات بود از بتكده
  .3 و اياد در سنداد - پسران وائل -تغلب

. ناميدند دوس، همچنين بتي داشتند كه آنرا ذوالكفين مي
هايي بكر و مالك و ملكان، پسران كنانه، بتي داشتند به نام  دودمان

                                                           

مق، ؛ المن669، ص 8، ج 549، ص 6الباري، ج  ؛ فتح4920صحيح البخاري، ح  -1
 .58-56، 11- 9؛ كتاب االصنام، ص 328-327محمدبن حبيب، ص 

  .83، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2
 .؛ تفسير ابن كثير، سورة نوح89، 78، ص 1همان، ج  -3



  

گفتند، و بني  مي 1اي از بن عذر بتي داشتند كه به آن شمس سعد؛ طايفه
  .2 ند كه عميانس نام داشتخوالن نيز بتي داشت

ها سرتاسر عربستان را فرا گرفته بود، و  ها و بتكده به اين ترتيب، بت
ابتدا هر قبيله، و بعدها هر خانداني از خاندانهاي يك قبيله يك بت 

مسجدالحرام را نيز از بتهاي فراواني آكنده ساخته . اختصاصي داشت
د، در اطراف خانة كعبه بودند، چنانكه وقتي رسول خدا مكه را فتح كر

آن حضرت با چوبدستي به آنها . سيصد و شصت بت چيده شده بود
سپس دستور دادند آنها را . زدند، تا همه آن بتها روي زمين افتادند مي

ها و  در داخل كعبه نيز بت. از مسجدالحرام بيرون بردند، و آتش زدند
ابراهيم، از جمله بتي بود به شكل حضرت . تصويرهايي وجود داشت

كه  - عليهماالصاله و السالم -همچنين بت ديگري بود به شكل اسماعيل
ها از مسجدالحرام بيرون برده شدند، و  اين بت. ازالم در دست داشتند

  3 .اين تصويرها نيز در روز فتح مكه محو شدند
دادند، تا آنجا كه ابورجاء  مردم به اين بيراهه روي همچنان ادامه مي

شد كه قطعه سنگي را مدتها پرستش  بسيار مي: يدگو) رض(عطاردي
انداختيم و  يافتيم، آنرا مي كرديم؛ همينكه قطعه سنگي از آن بهتر مي مي

يافتيم، مشتي  هر وقت نيز كه قطعه سنگي نمي. گرفتيم اين يك را برمي
دوشيديم، و  د را روي آن ميآورديم و شير گوسفن خاك فراهم مي

  4 .رداختيمپ گرداگرد آن به طواف مي
پرستي دو شاخص مهم دين و آيين  خالصة مطلب اينكه شرك و بت

اند متدين به دين  پنداشته مردم دوران جاهليت بوده است كه مي
  .هستند) ع(حضرت ابراهيم
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  رديابي شرک در عهد جاهليت

پرستي از آنجا در ميان قوم عرب شكل گرفت كه  آيين شرك و بت
و بندگان صالح خدا و اوليا و اتقيا و  ديدند فرشتگان و انبيا و رسل

ترند، و نزد او رتبه و  نيكوكاران، از همه آفريدگان خدا به او نزديك
منزلتي باالتر و واالتر دارند، و برخي كرامات و خوارق عادات به 

گردد؛ چنان پنداشتند كه خداي يكتا به آنان  دست آنان جاري مي
توانند  كه در پرتو آن مي اي از قدرت خداوندي را داده است بهره

كارهايي را كه اختصاص به خداوند سبحان دارد انجام بدهند، به خاطر 
توانند انجام بدهند، و نيز به خاطر جاه و  همين كارهاي خدايي كه مي

هايي  مقامي كه نزد خداوند متعال دارند، استحقاق آن رادارند كه واسطه
بندگانش باشند؛ بنابراين،  و عموم - سبحانه و تعالي - فيمابين خداوند

احدي را سزاوار نيست كه حاجتش را بر خداي يكتا عرضه كند، مگر 
كنند، و به خاطر جاه  به واسطه آنان؛ زيرا آنان نزد خداوند شفاعت مي
همچنين، . كند نمي ردو مقامي كه دارند، خداوند شفاعت آنان را 

وساطت آنان؛  سزاوار نيست به پرستش خداي يكتا بپردازند، مگر با
اي كه نزد خداي يكتا دارند،  زيرا آن شفيعان به موجب منزلت و رتبه

  .گردانند بندگان خدا را به او نزديك مي
وقتي اين گمان در اذهان ايشان جاي گرفت، و اين اعتقاد در 

هايي ميان  ها و واسطه يعني وسيله» اولياء«قلوبشان رسوخ يافت، آنان را 
قرار دادند، و به هر ترتيب  - سبحانه و تعالي - خودشان و خداي يكتا

گردانيدن خودشان به آنان رسيد، درصدد نزديك  كه به ذهنشان مي
هايي  ها و تمثال برآمدند؛ از جمله براي بيشتر آن اولياء الهي چهره

هاي اصلي  ها حقيقي بود، و با چهره ها و تمثال گاه آن چهره. تراشيدند
ها و تمثالها خيالي بود، و با تخيالت  چهره آنان مطابقت داشت؛ گاه نيز



  

آنان در اذهان پرستندگانشان مطابقت داشت،  و تصويرهاي ذهني 
ها و  نگاري عنواني بود كه با همين چهره» صَنم«جمع » اَصنام«

  .كرد ها تحقق پيدا مي سازي مجسمه
سازي  يا مجسمهنگاري  بعضي اوقات، براي اولياي الهي چهره

هايشان و مقر زندگي آنان، يا  هاي آنان و ضريح ما آرامگاهكردند؛ ا نمي
جاهايي را كه فرود آمده بودند و استراحت كرده بودند، به اماكن 

اماكن هاي خود را به آن  كردند، و نذورات و قرباني مقدس تبديل مي
. پرداختند به عبادت و طاعت ميكردند، و در برابر آن اماكن  تقديم مي

ها و  ها و جايگاه عنواني بود كه به اين ضريح» وثن«جمع » اَوثان«
  .شد مواضع و اماكن مقدس داده مي

  
  پرستان مراسم و مناسک بت

پرستان عرب براي پرستش اصنام و اوثان خويش آداب و رسوم  بت
و اعمالي داشتند كه بيشتر آنها را عمروبن لحي بدعت نهاده بود، و 

پيشنهادي عمروبن لحي همه مردم معتقد بودند كه مراسم و مناسك 
 - عليه السالم-  هاي حسنه هستند و تغيير و تحريف آيين ابراهيم بدعت

هايي است كه براي  موارد ذيل از جمله آيين. آيند به حساب نمي
  :پرستش اصنام و اوثان خويش داشتند

شدند، و نام  كردند و به آنها پناهنده مي در جوار آنها اعتكاف مي )1
طلبيدند، و  ها از آنها فريادرسي مي زدند، و در گرفتاري مي آنها را فرياد

كردند، و معتقد بودند كه  براي رفع نيازهايشان در برابر آنها نيايش مي
هايشان را برآورده   كنند، و خواسته آنها نزد خدا شفاعتشان را مي

  .سازند مي
گزاردند، و اطراف آنها  بسوي آن اماكن و نزد آن بتان حج مي )2

  .افتادند كردند و به خاك مي كردند، و در برابرشان كُرنش مي واف ميط
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ها  قرباني. كردند ها را براي خوشامد آنها تقديم مي انواع قرباني )3
 - نُصب(گاه به اين صورت بود كه  در آستانة آن اصنام و اوثان 

شدند، و گاه به اين صورت بود كه در هر مكان  قرباني مي) انصاب
اين دو نوع را خداوند . كردند نام آن صنم يا وثن قرباني ميديگري به 

  :متعال در قرآن كريم ياد كرده است
  .١﴾وما ذُبِح علَى النصبِ﴿
﴿هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُوا مال ت2﴾و.  

ها،  به موجب اين آيات خوردن گوشت حيواناتي كه در آستانة بت(
  ).ها قرباني شده باشند، حرام شده استيا به نام آن

از جمله اعمالي كه به واسطة آن به اصنام و اوثان تقرّب  )4
هاي خود را به  يها و آشاميدن جستند، اين بود كه بخشي از خوراكي مي

دادند؛ همچنين،  افتاد، به بتان اختصاص مي هر ميزاني كه به دلشان مي
ها  خودشان را به بتبخشي از محصوالت كشاورزي و دامپروري 

نيز  - » اهللا« -تر از همه آنكه براي خداي يكتا جالب. دادند اختصاص مي
آنوقت، ترتيباتي داشتند كه به موجب آنها . گرفتند سهمي درنظر مي

ترتيبي را هيچگاه  كردند، اما، ها منتقل مي سهم خداي يكتا را به بت
خداوند متعال . داشتند كه سهم بتان به خدا منتقل بشود معمول نمي

  :فرمايد مي
﴿ هِممعبِز لَّهذَا ليباً فَقَالُوا هصامِ نعالْأَنو ثرالْح نأَ ما ذَرمم لَّهلُوا لعجو

 وفَه لَّها كَانَ لمو لُ إِلَى اللَّهصفَال ي هِمكَائرشا كَانَ لا فَمنكَائرشذَا لهو
رلُ إِلَى شصونَيكُمحا ياَء مس هِم3﴾كَائ.  
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هاي خودش، كشتزارها و  و براي خداي يكتا نيز از آفريده«
به  - اين از آن خداست: اند گفتهاند و  ها سهمي قرار داده دام

هاي ماست؛ آن وقت،  و اين از آن خداگونه -گمان خودشان
رسد، اما سهم  هايشان به خداي يكتا نمي سهم خدا گونه

چه بد حكم ! رسد هاي ايشان مي ا به خداگونهخداي يكت
  »!كنند مي

يكي ديگر از اعمالي كه به واسطة آن به اوثان و اصنام تقرب  )5
خداوند . ها بود جستند، نذر كردن كشتزارها و دامهايشان براي بت مي

  :فرمايد متعال مي
من نشاُء بِزعمهِم وأَنعام وقَالُوا هذه أَنعام وحرثٌ حجر ال يطْعمها إِلَّا ﴿

 زِيهِمجيس هلَياًء عرا افْتهلَيع اللَّه مونَ اسذْكُرال ي امعأَنها وورظُه تمرح
  .1﴾بِما كَانوا يفْترونَ

اند، نبايد از آنها  اين دامها و اين كشتزارها ممنوع: و گفتند«
به گمان  -خواهيم كه ما ميبرخوردار شوند مگر كساني 

و اين دامها سواري گرفتنشان حرام است؛ و بعضي  -خودشان
كنند و به هنگام ذبح آنها نام خدا را  چارپايان را قرباني مي

  .»زنند اينها همه را به خدا افترا مي! برند نمي
: سعيدبن مسيب گويد. »حامي«و » وصيله«و » سائبه«و » بحيره« )6

شد، و  بودند كه شيرشان به بتان اختصاص داده مي هايي دام» بحيره«
هايي بودند كه  دام» سائبه«ود؛ دوشيدن آنها براي آحاد مردم ممنوع ب

كردند، و بر گردة  هايشان براي چريدن رها مي آنها را به خاطر خداگونه
ايي بودند كه نخستين بار  هاي تازه ناقه» وصيله«نهادند؛  آنها باري نمي

زاييدند اشتر ماده  آوردند و دومين بار نيز كه مي دنيا مي اشتر ماده به
زاييد، و در فاصله  را كه دو ماده شتر پياپي مي اي چنين ناقه. زاييدند مي

كردند؛  هايشان براي چريدن رها مي زاييد، به خاطر بت آندو شتر نر نمي
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فته اشتران نر بودند كه براي باردار كردن اشتران ماده به كار گر» حامي«
را ] هده شتر ماد[شدند، وقتي اشتر نر تعداد معيني از اشتران ماده  مي

هايشان  آمد، آنرا براي بت ساخت، و از عهدة كار خويش برمي باردار مي
وامي گذاشتند، و از باربري معاف ميكردند، و هيچگاه باري بر گردة او 

  .1ناميدند مي» حامي«نهادند، و آنرا  نمي
اي است كه ده ناقة  شتر ماده» بحيرة بنت سائبه«: ابن اسحاق گويد

اين ناقه را سائبه . پياپي زاييده و در آنها شتر نري نزاييده است
كنند؛ و كسي بر گردة آن سوار  گردانند و براي چريدن رها مي مي

چينند؛ و شير آن را جز مهمان كسي  هاي او را نمي شود؛ و پشم نمي
اي كه بزايد گوشهاي آنها را  شتر مادهاز آن به بعد، هرچند . نوشد نمي
كنند تا بچرند، و ديگر  و آنها را همراه مادرشان رها ميشكافد،  مي

شود، و  هاي آنها نيز چيده نمي شود، و پشم كسي بر گردة انها سوار نمي
گوسفندي است كه » وصيله«نوشد؛  شير آنها را جز مهمان، كسي نمي

وقلو بزايد، و در فاصلة آنها در پنج شكم پياپي ده ماده بصورت د
و آن را ! پياپي مادينه آورد: يعني» قدوصلت«: گويند اي نزايد؛ مي نرينه

از آن پس، هرچه بزايد، از آن پسران و . آورند به حساب مي» وصيله«
مردان است نه زنان و دختران، مگر آنكه در شكم حيوان مرده باشد، كه 

توانند  مردان مشتركاً مي در آن صورت پسران و دختران و زنان و
شتر نري است كه از وي به طور پياپي » حامي«گوشت آن را بخورند؛ 

ده ماده شتر به عمل آمده باشد، و ميان آنها شتر نري نيامده باشد، 
از ! ديگر گردة اين حيوان داغ شده است: يعني» ههرُي َظمح«:] گويند[

چينند،  هاي او را نمي مشوند، و پش آن پس، ديگر بر پشت او سوار نمي
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كنند، و فقط براي باردار كردن اشتران  و در ميان اشتران او را رها مي
در اين . برند گيرند، و منفعت ديگري از او نمي ماده از او كار مي

  :كريم نازل فرمود ارتباط، خداوند متعال اين آيات را در قرآن
﴿بائال سو ةريحب نم لَ اللَّهعا جم ينالَّذ نلَكامٍ وال حو يلَةصال وو ة

خداوند « .1﴾كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وأَكْثَرهم ال يعقلُونَ
نه بحيره قرار داده است و نه سائبه، و نه وصيله و نه 

بندند، و  حامي؛ ولي كفرپيشگان بر خداوند دروغ مي
  ».يابند بيشتر انان درنمي

  :نيز
وقَالُوا ما في بطُون هذه الْأَنعامِ خالصةٌ لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا ﴿

يملع يمكح هإِن مفَهصو زِيهِمجيكَاُء سرش يهف مةً فَهتيم كُنإِنْ ي2﴾و.  
دان هاست، خاص پسران و مر آنچه در شكم اين دام: و گفتند«

ما است، و بر زنان ما حرام است؛ اما اگر مرده باشد، مرد و 
  »!اند زن در آن شريك

هاي ويژه در دوران جاهليت، مطالب ديگر  دربارة اين چهار فقره دام
اين : گفت پيش از اين آورديم كه سعيدبن مسيب مي .3اند  نيز آورده

  .ستنددان مي - هايشان يعني بت -هايشان ها را از آن طاغوت دام
 - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم در صحيحين آمده است كه نبي

  :فرمود مي
النه  1رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار(

اول من غير دين ابراهيم، فنصب االوثان، و سيب السائبة، و بحر 
  .2)البحيرة، و وصل الوصيلة، و حمي الحامي
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م كه شكمبه خود را به عمروبن عامربن لحي خزاعي را ديد«
زيرا، وي نخستين كسي بود كه دين ابراهيم را ! كشيد آتش مي

پرستي را رواج داد، و سائبه را سائبه گردانيد،  تغيير داد، و بت
گردانيد، و حامي و بحيره با بحيره گردانيد، وصيله را وصيله 

  .»را حامي گردانيد
را كه براي گفتني است، قوم عرب، اين احترامات و تشريفاتي 

شدند، معتقد بودند كه باعث تقرّب آنان به خداي  هايشان قائل مي بت
رساند، و اين شفيعان نزد خداي  شود و آنان را به او مي مي -»اهللا« -يكتا

  :كنند؛ چنانكه در قرآن آمده است سبحان شفاعت ايشان را مي
پرستيم  ها را نمي ابن بت«. ٣﴾فَىما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْ﴿

ا را به خداي يكتا نزديك مگر براي آنكه واسطه شوند و م
  .»گردانند

ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء ﴿
اللَّه دنا عناؤفَعكنند بجز خداي يكتا  و پرستش مي«. 4﴾ش

ي را كه نه زياني به آنان توانند رسانيد و نه سودي به چيزهاي

                                                                                                                             

، 633، ص 6، ج 98، ص 3اري، ج الب ؛ فتح4623، 3521، 1212صحيح البخاري، ح  -1
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اينان شفيعان ما نزد خداي  :گويند آنان توانند رسانيد، و مي
  »!يكتايند

  
  آداب و رسوم قوم عرب

چوبة » زلم« .رواج داشت» استقسام به ازالم«در ميان قوم عرب 
  :دبر سه نوع بودن» ازالم«اين . گفتند كه پيكان نداشت تيري را مي

بود؛ ) آري(» نعم«يكي از آن سه . مجموعة سه تير بود نوع اول،
خواستند  هر كاري را كه مي). ميانه(» غفل«و سومي ) نه(» ال«دومي 

، با اين نوع از ازالم ازدواج و امثال آن انجام بدهند، از قبيل سفر و
ر دادند؛ و اگ آمد، آن كار را انجام مي درمي» نعم«اگر . استقسام ميكردند

شدند، تا بار ديگر  ميآمد، براي آن سال از آن كار منصرف  درمي» ال«
آمد، دو مرتبه استقسام  درمي» غفل«به زيارت بت بزرگ بيايند؛ و اگر 

  .دربيايد» ال«يا » نعم«كردند، تا يكي از آن دو تير  مي
  .ها در آنها نوشته شده بود آبها و كشتزارها و ديه نوع دوم،
» من غيركم«، )خودي(» منكم«اي بود از سه تير  مجموعه نوع سوم،

هرگاه دربارة اصل و نسب يكي از افراد ). وابسته(» ملصق«؛ )بيگانه(
بردند، و يكصد درهم همراه با  كردند، او را نزد هبل مي قبيله شك مي

 -»لقداحصاحب ا« -يك شتر جزور به متصدي آن تيرهاي ازالم
) وسيط(را يك فرد اصيل  آمد، او درمي» منكم«اگر . دادند مي
) حليف(پيمان  آمد، او را يك هم درمي» من غيركم«شناختند؛ و اگر  مي
آمد، همچنان جايگاه او نزد آنان  درمي» ملصق«شناختند؛ و اگر  مي

شدند، و نه او را  ماند، اما، نه اصل و نسبي براي او قائل مي محفوظ مي
  1.دانستند پيمان خود مي هم
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نيز كه نوعي از قمار بوده است، بسيار شبيه به  »قداح«و » ميسر«
بااين ترتيب، گوشت شتري را كه بر سر آن قمار  .استقسام بوده است

شيوة اين قمار چنان بود كه شتر را نسيه . كردند كردند، تقسيم مي مي
قسمت يا  28كردند، و گوشت آن شتر را به  ريدند، و آنرا نحر ميخ مي
ها به استقسام  آنگاه، بر سر آن قسمت .كردند قسمت تقسيم مي 10
» غفل«و ) برنده(» رابح«: اين تيرها بر دو نوع بودند. پرداختند مي

آمد، برنده بود و سهم  به نام او درمي» رابح«هركس تير ). بازنده(
كرد؛ و هركس تير  خودش را از گوشت شتر نحر شده دريافت مي

ز او غرامت بهاي شتر را آمد، بازنده بود، و ا به نام او درمي» غفل«
  1.گرفتند مي

هاي كاهنان و عرافان و منجمان  در عهد جاهليت، مردم به گفته
از حوادث و وقايع مربوط به زمان آينده خبر » كاهن« .ايمان داشتند

بعضي از كاهنان، به گمان كرد كه به اسرار داناست؛  داد، و ادعا مي مي
ضي از آنان مدعي بودند كه به خودشان، همزادي از جنيان داشتند، و بع

بعضي از . وسيلة فهمي كه به او داده شده است، از غيب باخبر است
ها و شواهد و قرائن  آنان نيز، ادعا داشتند كه مسائل را از طريق زمينه

شناسند، و از البالي سخنان يا رفتار يا احوال مخاطبشان به فهم  بازمي
» عراف«از كاهنان را  اين نوع. يابند مسائل موردنظر دست مي

توانند مال دزديده شده و  ناميدند؛ مانند كساني كه مدعي بودند مي مي
به » منجم«. سندمكان سرقت و حيوان گمشده و امثال آن را بازشنا

نگريستند، و سير  گفتند كه به ستارگان و كواكب آسمان مي كساني مي
را محاسبه  جا شدن آنها و حركت آنها و زمان طلوع و غروب و جابه
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اسطة آن محاسبات، اوضاع و احوال آينده و حوادثي كردند، تا به و مي
  .را كه بعدها روي خواهد داد، بازشناسند

هاي منجمان در حقيقت عبارتست از ايمان به نجوم؛ و  پذيرفتن گفته
ايمان به نجوم و تأثير ستارگان آسمان در زندگي  در راستاي همين

تحت تأثير فالن و فالن : گفتند داشتند، و مي ايمان» انواء«انسان، به 
  1 .از بارش باران برخوردار شديم» نوء«

و عبارت بود از اينكه  نيز در دوران جاهليت بسيار رايج بود،» طيره«
اصل و بنياد اين پديدة فرهنگي آن . به چيزهاي مختلف فال بد بزنند

او را از سر راه گرفتند، و  بود كه بر سر راه پرنده يا آهويي قرار مي
رفت، به دنبال كاري كه قصد  راندند؛ اگر به سمت راست مي خود مي

كردند؛ اما اگر به  رفتند، و آن كار را نيكو تلقي مي آن را داشتند مي
رفت، از انجام كاري كه در پي آن بودند، صرفنظر  سمت چپ مي

پرنده يا رفتند و  همچنين، اگر به راهي مي. زدند كردند، و فال بد مي مي
  .زدند گرفت، به آن فال بد مي حيواني سر راه آنان قرار مي

در همين ارتباط بوده است رسم آويزان كردن استخوان قوزك پاي 
ها و برخي از جانوران و برخي  خرگوش، و اينكه به برخي روزها و ماه

زدند و آنها را بدشگون  ها و برخي از زنان فال بد مي از خانه
كه معتقد بودند كسي » هامه«و » عدوي«چنين، اعتقاد به هم. دانستند مي

گيردتا زماني كه براي او  رسد، روحش آرام نمي كه به قتل مي
، و روح شخص مقتول به خونخواهي شود و انتقال خون او گرفته شود

آيد و در دشت و بيان به پرواز  درمي - يعني جغد–صورت هامه 
وقتي انتقام خون ! آبم بدهيد! بم دهيدآ: يا! ام تشنه: گويد آيد؛ و مي درمي

  .2 شود گيرد و آسوده مي شود، آرام مي او گرفته مي
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  )عليه السالم(يين ابراهيم بقاي دين و آ
چنانكه ديديم، پيش از ظهور اسالم در جاهليت بسر  -قوم عرب

بردند؛ اما، در عين حال، بقايايي از دين حنيف و آيين حضرت  مي
در فرهنگ و جامعة آنان وجود داشت، و دين ) معليه السال( ابراهيم

اهللا الحرام را همچنان  از جمله بيت. ابراهيم را به كلي ترك نكرده بودند
گزاردند، عمره  كردند؛ حج مي داشتند؛ دور آن را طواف مي بزرگ مي
آوردند؛ وقوف به عرفات و وقوف در مزدلفه داشتند؛ و شتران  بجاي مي

جز آنكه اين موارد ياد شده را با  كردند؛ ميقرباني را در مني نحر 
  :هايي درآميخته بودند بدعت
ما فرزندان ابراهيم واهل حرم هستيم، و متوليان : گفتند قريش مي )1

ان مكه؛ از ميان قوم عرب هيچكس اين چنين حق و خانة خداو ساكن
و براساس . ناميدند مي» حمس«منزلتي ندارد كه ما داريم، و خودشان را 

بيرون برويم و » حرم«ما را سزاوار نيست كه از محدودة : گفتند ن، ميآ
از اين رو،در عرفات ! پاي بگذاريم) خارج از حرم(» حل«به منطقه 

وقوف نداشتند، و همانند مردم از عرفات به مشعرالحرام سرازير 
شدند؛ بلكه به طور اختصاصي از مزدلفه به ديگر حاجيان  نمي
خداوند متعال خطاب به آنان اين فرمان را فرستاده پيوستند؛ چنانكه  مي

  :است
﴿اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف آنگاه سرازير شويد از «. 1﴾ثُم

  »!شوند همان جايي كه مردم سرازير مي
را سزاوار نيست كه سرشير » حمس«: گفتند و نيز قريش مي )2

اند؛ همچنين،  محرم درست كنند، يا از شير روغن بگيرند، در حالي كه
اي بشوند كه از موي چارپايان درست شده است؛ و  نبايد داخل خيمه
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اند؛ و اگر بخواهند زير  در حالي كه محرم نيز نبايد زير سايبان بروند
هايي سرپناه بگيرند كه از چرم ساخته شده  سايباني بروند، بايد در خيمه

  1 .باشد
سزاوار  - غير اهل حرميعني  - »اهل حل«: گفتند هم آنان مي )3

اند، در  هايي كه از منطقه حل به محدودة حرم آورده نيست از خوراكي
  2.ورندآ گزارند يا عمره به جاي مي حرم بخورند، هرگاه حج مي

را امر ) ديگر مردم(اهل حل  - به عنوان اهل حرم - قريشيان )4
شوند، براي نخستين بار، كعبه را  د حرم ميكردند كه وقتي وار مي

؛ و در اجراي اين امر، افراد قبيله »حمس«طواف نكنند مگر در جامة 
اش را به مرد  گرفتند؛ مرد جامه نظر و مراقبت مي قريش مردم را تحت

داد تا طواف كند  اش را به زن مي داد تا با آن طواف كند، و زن جامه مي
 اي گزاران دستشان به جامه حال، اگر بعضي از حج. و جامه را برگرداند

هايشان را  كردند، و زنان نيز همة جامه رسيد، مردان برهنه طواف مي نمي
پوشيدند، و با آن  كردند و تنها يك نيم تنة توري مي از تن بيرون مي

  :سرودند كردند، و در حين طواف چنين مي طواف مي
  منه فال احله و ما بدا  اليوم يبدو بعضه او كله

ويدا ميگردد، و هر اندازه امروز قسمتي از آن يا تمامي آن ه«
  »!كنم از آن كه هويدا شود، من بر كسي حالل نمي

  :خداوند سبحان در اين ارتباط، در قرآن كريم چنين فرمان داد
﴿جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا ببه هنگام رفتن به « .3﴾ي

  ».هاي خود را با خود داشته باشيد مسجد آرايش
اين بدعت، هرگاه مرد يا زني تن به اجراي حكم مزبور  بر پاية

كرد، پس  اي كه از منطقه حل بر تن داشت طواف مي داد، و با جامه نمي
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بايست آن جامه را از تن بدر كند، و نه خود او و نه  از طواف مي
  .1 بايست از آن جامه استفاده كند هيچكس ديگر نمي

هايشان وارد  ي خانهقريشيان در حال احرام، از در ورود )5
زدند و از آن سوراخي  هايشان نقب مي  شدند، بلكه از پشت خانه نمي

شدند، و اين  كه در پشت خانه تعبيه كرده بودند وارد و خارج مي
قرآن از اين عمل آنان را . كردند جفاي مسلم را عملي نيكو تلقي مي

  :قال اهللا تعالي. نهي فرمد
﴿بِأَنْ ت الْبِر سلَيوا وأْتقَى ونِ اتم الْبِر نلَكا وورِهظُه نم وتيوا الْبأْت

  .2﴾الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
ها درآييد؛  هايتان به خانه نيكي به آن نيست كه از پشت خانه«

در بلكه نيكي اين است كه همگان تقوا پيشه كنند؛ و از 
ا خدا باشيد تا آنكه رستگار ها درآييد؛ و ب هايتان به خانه خانه

  .»شويد
  

  اديان و مذاهب ديگر
پرستي و اعتقاد به خرافات و اوهام، دين و  هاي شرك و بت آيين

در عين حال، يهوديان و مسيحيان و . آيين اكثريت مردم عربستان بود
طق مختلف عربستان مجوسيان و صابيان نيز راههايي براي ورود به منا

  .پيدا كرده بودند
دست كم طي دو دوره به جزيره العرب هجرت  يهوديان *

  :كردند
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يهوديان درگير و دار فتوحات بابليان و آشوريان در  :دورة اول
اين . فلسطين براي نخستين بار به سرزمين عربستان هجرت كردند

ه بودند، و هجرت ناشي از فشار فراواني بود كه بر يهوديان وارد كرد
شهر و ديارشان را ويران، و معبدشان را به دست پادشاه بختنصر، به 

پيش از ميالد،نابود گردانيده بودند، و بسياري از آنان را به  587سال 
و از اين رو، گروهي از آنان سرزمين . اسارت به بابل برده بودند

آن  فلسطين را ترك گفتند و به حجاز روي آوردند و در مناطق شمالي
  .1اقامت گزيدند
دومين دورة هجرت يهوديان به عربستان، از اشغال  :دورة دوم

ميالدي آغاز  70فلسطين توسط روميان به فرماندهي تيتوس، به سال 
بر اثر فشار سهمگين روميان بر يهوديان و ويران شدن ونابود . شود مي

در شدن معبدشان، چندين قبيله از قبائل يهود به حجاز كوچيدند، و 
ها و  ها و قلعه يثرب و خيبر و تيماء استقرار يافتند، و در آن مناطق، قريه

اي از  به اين ترتيب، آيين يهود در ميان عده. برج و باروها ساختند
اعراب از طريق اين مهاجران انتشار يافت، و در حوادث سياسي پيش 

اني زم. از اسالم و همچنين رويدادهاي صدر اسالم، تأثيري بسزا داشت
خيبريان؛ : هاي مشهور يهود عبارت بودند از كه اسالم ظهور كرد، قبيله

سمهودي آورده . بني النضير؛ بني المصطلق؛ بني قريظه؛ بني قينقاع
قبيله بوده  20است كه تعداد قبائل يهودي مهاجر در يثرب متجاور از 

  .2 است
 وي. آيين يهوديت در يمن، از سوي تبان اسعد ابوكرب نفوذ كرد

به عنوان رزمنده به يثرب رفت، و در آنجا به آيين يهود گردن نهاد، و 
به اين ترتيب، يهوديت . دو تن از احبار بني قريظه را به يمن آورد
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وقتي پس از وي يوسف ذونواس . دريمن رو به گسترش و رواج نهاد
به حكومت رسيد، بر مسيحيان نجران هجوم برد، و آنان را فراخواند تا 

مسحيان نجران از پذيرفتن آيين يهود ابا . يهوديت گردن نهند به آيين
هاي آتش براي آنان فراهم كرد، و آنان را به  كردند وذونواس خندق

آتش كشيد، و با مرد و زن و كودكان خردسال و پيران سالخورده 
تعداد كشتگان بيست هزار تا چهل هزار بوده : گويند. يكسان رفتار كرد

  .2 ميالدي اتفاق افتاده است 523در ماه اكتبر سال اين ماجرا  .1 است
خداوند متعال داستان اصحاب االخدود را در قرآن كريم در سوره 

  :فرمايد بروج آورده است؛ آنجا كه مي
﴿وددالْأُخ ابحلَ أَصقُت * قُودالْو ارِ ذَاتالن * ودا قُعهلَيع مإِذْ ه * 

  .٣﴾ونَ بِالْمؤمنِني شهودوهم علَى ما يفْعلُ
آنگاه كه بر . دار آتش سهمگين و مايه. بر باد اصحاب اخدود«

و خود بر آنچه با اهل . هاي آتش نشسته بودند سر آن خندق
  ».كنند، گواهان بودند ايمان مي

از طريق اشغال حبشيان و فعاليت بعضي مبلغان  ،مسيحيان* 
آغاز اشغال يمن . شين رواج دادندن مسيحي آيين خود را در بالد عرب

ميالدي بود؛ هرچند اين اشغال آنچنان  340توسط حبشيان سال 
ميالدي حبشيان از يمن  378تا  370استمرار نيافت و در فاصله سالهاي 

اما زمينه را براي نشر و گسترش آيين مسيحيت  4بيرون رانده شدند؛
يت سخت فراهم ساخت و مردم يمن در راستاي گرايش به مسيح
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به خصوص، در اثناي ساليان اشغال يمن مردي زاهد . تشويق شدند
الدعوه و صاحب كرامات، به نام فيميون، به نجران  پيشه و مستجاب

مردم نيز دعوت او را . آمد، و مردم را به آيين نصرانيت فراخواند
هاي فراواني از  اجابت كردند و آيين مسيحيت را پذيرفتند؛ زيرا نشانه

  1.يي او وحقانيت دين او مشاهده كرده بودندراستگو
ميالدي حبشيان يمن را اشغال كردند، و  525بار ديگر كه در سال 

در واقع، اين اشغال بازتاب كارهاي ذونواس و سوزانيدن مسيحيان در 
هاي آتش بود، و ابرهه االشرم به حكومت يمن دست يافت؛ با  خندق

آيين مسيحيت گسترش  ر وتر به نش نشاط بيشتر و با وسعت افزون
اي بنا كرد، و خواست  پرداخت، و تا آنجا پيش رفت كه در يمن كعبه

ن بسوي كعبة داهللا بازدارد و به حج گزار زائران عرب را از حج بيت
يمن وادار سازد، و خانة خدا را كه در مكه است ويران گرداند، كه 

  .يدالبته خداوند متعال او را به كيفر دنيا و آخرتش رسان
آل غسان و قبائل تغلب و طيي و بعضي قبائل ديگر، بر اثر 
همجواري با روميان به آيين مسيحيت درآمدند؛ حتي بعضي پادشاهان 

  .حيره نيز بر آيين مسيحيت گردن نهادند
نيز درميان ساكنان عرب مناطق همجوار ايران نفوذ  مجوسيان* 

و هجر و  احساء - داشتند، و آيين مجوس در عراق عرب و بحرين
اي از  عده. فارس طرفداراني داشت مناطق مجاور آن در سواحل خليج

رجال يمن نيز در اثناي اشغال يمن از سوي ايرانيان، به آيين مجوس 
  .گرويدند

شاخص دين و مذهبشان پرستش ستارگان است، و  ،صابيان* 
دگاني در ارتباط با نزول باران، و تأثير ستارگان در زن» انواء«اعتقاد به 

انسان، و اعتقاد به اينكه ستارگان تدبير جهان آفرينش را به دست 
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ها در سرزمين عراق و  شناسي و حفاري هاي باستان كاوش. دارند
-  قوم حضرت ابراهيم -جاهاي ديگر داللت دارند بر اينكه كلدانيان

بسياري از مردم شام ومردم يمن نيز . اند بر اين آيين بوده - عليه السالم
بعدها، با پيدايش و . اند هاي دور به آيين صابيان پايبند بوده ذشتهدر گ

گسترش اديان جديدتر يهوديت ومسيحيت، صابيان پايه و مايه خود را 
از دست دادند و رونقشان فروكش كرد؛اما، همچنان آثار و بقايايي از 

جوار مجوسيان، در عراق  پيروان اين آيين، آميخته با مجوسيان يا هم
  .1فارس وجود دارد در سواحل خليج عرب و
نيز در ميان عرب آثاري وجود داشت، و زنديقاني در » زندقه«از 

ميان آنان پديد آمدند، و راه نفوذ زندقه در ميان عرب از طريق حيره 
بود؛ چنانكه در ميان قبيله قريش نيز زنديقاني بودند كه از طريق 

تأثير ارتباط با آنان به  تحتبازرگاني با ايرانيان برخورد پيدا كردند و 
  .زندقه روي آورند

  
  )خالصه(اوضاع ديني عربستان 

ها و ادياني كه بازشناختيم، هر يك  زماني كه اسالم ظهور كرد، آيين
در ميان قوم عرب جايگاه خود را داشت، از سوي ديگر، اين 

  .هاي ديني دچار اختالف و در آستانة نابودي بودند گرايش
بودند بر آيين ابراهيم هستند، از اوامر و نواهي  مشركان كه مدعي

شريعت ابراهيم بدور بودند و فضائل اخالقي شريعت ابراهيم در ميان 
آنان رنگ باخته بود، و مردم سخت گناهكار شده بودند، و بر اثر مرور 
زمان، همان آداب و رسومي كه مبتني بر خرافات ديني بود و در ميان 

زندگاني  داشت، به سراغ آنان آمده بود، و در پرستان از پيش رواج بت
  . اجتماعي و سياسي و ديني قوم عرب تأثير بسزايي برجاي نهاده بود
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يهوديت، تبديل به آييني شده بود سراسر رياو تحكم، و پيشوايان 
يهود خداياني شده بودند در كنار خداي يكتا كه به زور در ميان مردم 

ي در برابر سخنان زير لبي و كردند، و حت داوري و حكومت مي
كردند، و تمام هم و غم خودشان  مردم را محاكمه ميخطورات ذهني 

را به جمع مال و منال و حفظ جاه و رياست مصروف كرده بودند، 
هرچند به قيمت تباهي دين و نشر و گسترش الحاد و كفر واهانت به 

و رعايت  تعاليم الهي تمام شود، كه خداوند متعال همگان را به حفظ
  .آنها توصيه فرموده و به تقديس آنها واداشته است

مسيحيت نيز به صورت يك وثنيت دشوار و غيرقابل فهم درآمده 
اين آيين، از . بود كه ميان خدا و انسان به طرز شگفتي خلط كرده بود

تأثير حقيقي در قلوب مسيحيان برخوردار نبود؛ زيرا، تعاليم آن از روند 
توانستند از آن  ب كه به آن عادت كرده بودند و نميزندگاني قوم عر

  .فاصله بگيرند، دور بود
ديگر اديان قوم عرب نيز، وضع پيروان آنها همانند اوضاع و احوال 

افكارشان بسيار به مشركان شبيه و عقايدشان بسيار به . مشركان بود
مشركان نزديك بود، و آداب و رسوم ايشان با آداب و رسوم مشركان 

  .ريباً يكسان بودتق
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  فصل چهارم
  سيماي جوامع عربي

العرب را باز شناختيم،  اينك، پس از آنكه اوضاع سياسي و اوضاع ديني جزيره
شايسته است نگاهي نيز به اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي و اخالقي عربي در 
عهد جاهليت بيافكنيم، در اين فصل در نهايت ايجاز، به بررسي اين مطالب 

  .پردازيم يم
  

  اوضاع اجتماعي
شد كه اوضاع و احوال آنها  در جوامع عربي، محيطهاي گوناگوني مشاهده مي

در ميان اشراف، روابط مردان با همسرانشان بسيار . سخت با يكديگر متفاوت بود
زنان از آزادي اراده و نفوذ كلمه سهم بسزايي داشتند؛ بسيار . پيشرفته و مترقيانه بود

م بودند؛ و از هرجهت امنيت و مصونيت داشتند، و درجهت حمايت از مورد احترا
خواستند به  مردان هرگاه مي. شد شد، و خونها ريخته مي آنان شمشيرها كشيده مي

واسطة فضائل و مناقبي در ميان قوم عرب مورد ستايش قرار گيرند، و همگان از 
رابطة خودشان با زنان  سخاوت و شجاعتشان سخن بگويند، در بيشتر اوقات، تنها از

خواست  در ميان اشراف عربستان، اين زن بود كه اگر مي. آوردند سخن به ميان مي
توانست همة قبائل را گرد يكديگر جمع كند و ميان آنان صلح و صفا برقرار  مي

ور  هتوانست در ميان آنان آتش جنگ و كارزار را شعل كند،و نيز اگر مي خواست مي
مه، البته مردان رئيس بالمنازع خانواده بودند، و حرف حرف ايشان با اين ه. گرداند

شد، و حتماً ازدواج  ارتباط مرد با همسرش از طريق عقد و ازدواج برقرار مي. بود
نظر و با اشراف اولياي او صورت بگيرد، و هرگز چنين حقي را  بايست تحت زن مي

  .نداشت كه در برابر آنان خودرأيي كند



  

يان اين اوضاع واحوال در ميان اشراف، در محيطهاي ديگر همزمان با جر
اجتماعي، انواع آميزش ميان مردان و زنان برقرار بود، تا آنجا كه براي آن روابط 

توان  بارگي و فساد نمي بندوباري و فحشا و زن حد و مرز جنسي، نامي جز بي بي
  :اند ايت كردهچنين رو -رضي اهللا عنه- بخاري وديگران از عايشه . سراغ كرد

شيوة اول همان اردواجي : ازدواج در عهد جاهليت به چهار شيوه صورت گرفت
رود و دختر  مرد به سراغ مردي ديگر مي. بود كه امروزه در ميان مردم معمول است

پردازد و با او  كند و مهريه مي تحت سرپرستي او يا دختر خود او را خواستگاري مي
. شد اين بود كه مردبه همسرش همينكه از حيض پاك ميشيوة ديگر . كند ازدواج مي

و شوهر آن زن از ! بفرست فالن مرد بيايد و خودت را در اختيار او بگذار: گفت مي
زد تا معلوم بشود كه آيا از آن  گرفت، و هرگز به او دست نمي همسرش كناره مي

نه؛ وقتي اين  مردي كه خودش را در اختيار او قرار داده بود، باردار شده است يا
رفت؛ و اين  شد، دوباره مرد اگر دوست داشت به سراغ همسرش مي قضيه روشن مي

خواست فرزندي از نظر طبقات اجتماعي  داد كه مي كار را از آن جهت انجام مي
شيوة ديگري نيز . ناميدند مي» نكاح االستبضاع«اين ازدواج را . تر داشته باشد نجيب

شدند، و  ن كه تعدادشان كمتر از ده نفر بود جمع ميگروهي از مردا: وجود داشت
وقتي . رفت خواست به سراغ آن زن مي مدتي هر يك از آنان هرچند بار كه مي

گذشت، به  كرد، و چند شب از وضع حمل او مي شد، و وضع حمل مي باردار مي
توانست از حضور پيدا كردن  فرستاد؛ هيچيك از آن مردان نمي دنبال آن مردان مي

آن زن خطاب همة آن مردان . شدند نزد آن زن خودداري كند؛ همه نزد او جمع مي
اينك من فرزندي ! ايد اي داشته دانيد كه همة شما با من چه رابطه خوب مي: گفت مي

و نام هر يك از آن مردان را كه ! و اين فرزند از آن تو است، اي فالن! ام آورده
آن مردنيز . گردانيد را به آن مرد ملحق ميش آورد، و فرزند دوست داشت بر زبان مي
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چهارمين شيوة ازدواج چنان بود . توانست از پذيرفتن آن فرزند خودداري كند نمي
همزمان با يك زن رابطه داشتند، و هر يك از آنان  هر قوت كه شماري  كه مردان بي

مردان كه آن زن نيز از نزديكي با هيچ يك از آن . شد خواست بر آن زن وارد مي مي
هايشان  اين زنان فاحشه بودند و بر در خانه. كرد آمدند، خودداري نمي نزد او مي
زدند كه عالمت باز بودن در خانة آنان به روي همة مردان باشد، و هركس  بيرقي مي

شدو فرزند  چنين زني هرگاه باردار مي. كرد خواست با آن زن رابطه برقرار مي مي
آوردند، و طبق داوري  شناس مي شدند، و قيافه ميآورد، مردان همه جمع  مي

از آن پس آن زن . گرديد شناسان، فرزند آن زن به يكي از آن مردان ملحق مي قيافه
آن مرد نيز . شد ناميد و فرزند آن مرد خوانده مي فرزندش را به نام ونسب آن مرد مي

- متعال محمدوقتي خداوند . كرد از پذيرفتن فرزند آن زن فاحشه خودداري نمي
هاي معمول در دوران  را به حق مبعوث فرمود، ازدواج -صلى اهللا عليه وسلم

  1 .جاهليت را بجز همين ازدواج اسالمي كه امروزه معمول است، از ميان برد
ها  همچنين، گاه روابط جنسي ميان مردان و زنان را لبة شمشيرها و نوك نيزه

هاي قبيلگي، زنان قبيلة شكست خورده كرد؛ به اين ترتيب كه در جنگ برقرار مي
هيچ رادع  نشدند، و آن مردان بدو توسط مردان قبيلة پيروز شده به اسارت گرفته مي

كردند، اما فرزنداني كه از اين گونه مادران به دنيا  و مانعي آن زنان را از آن خود مي
  .بايست اين عار و ننگ را تحمل كنند آمدند، تا آخر عمر مي مي

توانستند هرچند زني را كه بخواهند  اجتماعي دوران جاهليت، مردان مي در عرف
اي نداشت؛ قرآن كريم شمار زنان و همسران  مسري بگيرند، هيچ حدو اندازهبه ه

خواهران را همزمان به عقد يك مرد . يك مرد را به چهار تن محدود گردانيد
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يا وفات پدر ازدواج  آوردند؛ و با همسران پدرشان پس از طالق دادن پدر، درمي
و آية  22سورة نساء، آية (كردند؛ قرآن كريم از اين نوع ازدواج نيز نهي فرمود  مي
طالق و رجوع نيز يكسره در دست مردان بود، و شمار معين و اندازه مشخصي ). 23

  1 .نداشت؛ اسالم، هم طالق و هم رجوع را به حدود و ضوابطي محدود گردانيد
و هيچيك . همة اقشار جامعة عرب در آن روزگار رايج بود زنا و فحشا در ميان

جز اينكه عده معدودي از . از اقشار يا مناطق يا گروههاي مردمي مستثني نبودند
مردان و زنان، شخصيت و خوي و خلق آنان برتر و واالتر از آن بود كه حاضر 

فاجعة . بودزنان آزاد وضعشان بهتر از كنيزان . شوند به اين رذيلت دچار بشوند
توان گفت، اكثريت قريب به اتفاق مردان و زنان  مي. بزرگ؛ حال و روز كنيزان بود

كردند كه اين كار زشت به آنان نسبت  در عهد جاهليت احساس عار و ننگ نمي
ابوداود از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت كرده است كه . داده شود

اهللا؛  يا رسول: برخاست و گفت -عليه وسلمصلى اهللا -  مردي در محضر پيامبر: گفت
رسول ! ام من در جاهليت با مادرش رابطة جنسي داشته! فالن شخص پسر من است

  :فرمود - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا
  .2)الولد للفراش، وللعاهر احلجر! هليةمر اجلاأذهب ! يف االسالم ةال دعو(
! ليت سپري شده استدوران جاه! در اسالم اين نوع انتساب وجود ندارد«

  »!فرزند از آن بستر است، و زناكار را جز سنگ نصيبي نيست
داستان كشمكش سعدبن ابي وقاص و عبدبن زمعه نيز دربارة پسر كنيز زمعه 

  .1مشهور است -عبدالرحمان بن زمعه
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  :گفتند بعضي از آنان مي. روابط مردان با فرزندانشان نيز انواع مختلفي داشت
  اكبادنا تمشي علي االرض  بينناانما اوالد نا 

هاي ما هستند، كه روي زمين راه  اين فرزندان ما در ميان ما، جگر گوشه«
  »!روند مي

آبرويي يا تنگدستي، زنده به گور  بعضي ديگر از آنان، دخترانشان را از ترس بي
سورة انعام، آيه (كشتند  كردند، و پسرانشان را از ترس بينوايي و تهيدستي مي مي

البته، ). 8؛ سورة تكوير، آية 31؛ سورة اسراء آيه 59و آية  58؛ سورة نحل؛ آية 151
توانيم خلق و خوي رايج در آن دوران بدانيم؛  را نمي - قتل پسران - اين مورد اخير

زيرا، قوم عرب بيش از همة اقوام، به پسرانشان نيازمند بودند تا بواسطة آنان شر 
  .كننددشمن را از سر خودشان كوتاه 

روابط مردان با برادران و پسرعموهايشان و خاندانشان بسيار مستحكم و پرتوان 
در ميان افراد هر قبيله در ارتباط با . تعصب قبيلگي رمز حيات و ممات آنان بود. بود

يكديگر، روح اجتماعي و حس نوع دوستي كامال برقرار بود، و تعصب نيز بر آن 
ام اجتماعي را تعصب نژادي و حميت خويشاوندي پايه و بنياد نظ. شد افزوده مي

كردند كه  المثل عربي رفتار مي آنان مطابق مضمون اين ضرب. داد تشكيل مي
، برادرت را در هر حال ياري كن؛ خواه »انصر اخاك ظالما اومظلوما«: گويد مي

آن المثل، نه با  آنهم به معناي حقيقي واژگان اين ضرب! ستمگر باشد، خواه ستمديده
كه اسالم در اين زمينه پيشنهاد كرده است، مبني بر اينكه ياري تصحيحي  تعديل و

با وجود اين، بسيار . در واقع بازداشتن او از ستمگري است -كردن شخص ستمگر
شد كه رقابت و كشمكش بر سر جاه و مقام و منزلت و سروري، آتش جنگ را  مي

                                                                                                                                                    

، 6749، 4303، 2745، 2533، 2421، 2218، 2053صحيح البخاري، ح : براي اين داستان، نيز نكـ -1
 .342، ص 4الباري، ج  ؛ فتح7182، 6817، 6765



  

اصل همه از يك پدر بودند، چنانكه كرد كه در  ميان قبائل و طوايفي روشن ميدر 
  .در ماجراي اوس و خزرج، عبس و ذبيان؛ بكر و تغلب، و ديگر قبائل روي داد

برعكس، روابط ميان قبائل مختلف از هرجهت از هم پاشيده بود، و تمامي نيروي 
توانست تا حدودي از شدت  تنها عاملي كه مي. شد قبائل عرب در جنگ صرف مي

بكاهد، بيم و هراسي بود كه در ارتباط با برخي آداب و رسوم و حدت اين جنگها 
و » مواالت«گاه نيز، . مشترك فيمابين تعاليم ديني و خرافات، بر آنان حاكم بود

. گرديد به گردهم آمدن قبائل بسيار دور از يكديگر منجر مي» تبعيت«و » حلف«
تثبيت زندگاني و تأمين اي براي  هاي حرام براي قوم عرب رحمتي بود، و پشتوانه ماه

معاش آنان؛ چه، قوم عرب در ماههاي حرام، در پرتو شدت رعايت و احترامي كه 
ابورجاء . نسبت به حرمت ماههاي حرام داشتند، از امنيت كامل برخوردار بودند

! ها از كار اندازندة نيزه: گفتيم رسيد، مي وقتي ماه رجب فرا مي: گويد عطاردي مي
داشت،  داشت، يا تيري كه نوك آهنين مي ه قسمت آهنين مياي را ك هيچ نيزه

افكنديم، در   كرديم، و كناري مي گذاشتيم جز آنكه آنها را از خودمان دور مي وانمي
  .2هاي حرام ؛ و همچنين بود در ديگر ماه1سراسر ماه رجب

كوتاه سخن آنكه اوضاع اجتماعي قوم عرب به حضيض ضعف و نابخردي 
ناداني و نابساماني همه جا خيمه و خرگاه زده بود، و خرافات براي . كشيده شده بود

زنان . كردند مردم همچون چارپايان زندگي مي. خودشان شوكت و صولتي داشتند
روابط ميان . شدند شد كه همانند كاالهاي بيجان ديگر خريد و فروش مي گاه مي

كه بودند، بيشتر هم  هايي هم حكومت. افراد جامعه بسيار سست و از هم گسسته بود

                                                           

 .4376صحيح البخاري، ح  -1
 .91، ص 8فتح الباري، ج  -2
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هاي رعيت و تودة مردم، و  هايشان از دستمايه و غم ايشان مصروف پر كردن خزانه
  .گرديد به راه انداختن جنگ با بدخواهان و دشمنانشان، مي

  
  اوضاع اقتصادي

اگر به . اوضاع اقتصادي قوم عرب نيز، تابعي از متغير اوضاع اقتصادي آنان بود
كنيم كه  در ميان قوم عرب نگاهي بيافكنيم؛ مشاهده ميهاي گذران زندگي  شيوه

بازرگاني بزرگترين وسيلة آنان براي رفع و رجوع نيازهاي زندگاني بوده است، و 
سفرهاي تجاري تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه محيط زندگي انسان را سالمت 

ز در عربستان، اين دو شرط مهم و اساسي رواج بازرگاني ني. و امنيت فراگرفته باشد
هاي حرام بود كه  از اين رو، در همين ماه. هاي حرام، همواره مفقود بود بجز ماه

  .شد المجاز، مجنه تشكيل مي بازارهاي معروف عرب از قبيل عكاظ، ذي
. ترين اقوام بشري از هنر و صنعت بودند بهره در ارتباط با صنايع، قوم عرب بي

رواج داشت، از قبيل بافندگي و دباغي و امثال  بيشتر صنايع دستي كه در ميان آنان
آري، در داخل شبه جزيره نيز اندكي . آن، در يمن و حيره و اطراف شام بود

كشاورزي وكشت و كار و دامداري وجود داشت، و همگي زنان عرب به ريسندگي 
اشتغال داشتند؛ اما، پيوسته، هر آنچه داشتند در معرض قتل وغارت بود، و تهيدستي 

  .گرسنگي و برهنگي سراسر جامعة عربستان را فرا گرفته بود و
  

  اوضاع اخالقي
هايي وجود داشت،  ها و ذلت شك در ميان مردم عرب در عهد جاهليت پستي بي

شناسد، و  و با چيزهايي درگير بودند كه عقل سليم بشر آنها را به رسميت نمي
هاي ارزشمند  خي خلق و خويدر عين حال، بر. دتواند آنرا بپذير وجدان انسان نمي



  

دهد، و  و پسنديده نيز در ميان آنان برقرار بوده است كه انسان را تحت تأثير قرار مي
. گرداند اندازد، و ذهن انسان را با سؤاالت متعددي دچار كشمكش مي به شگفتي مي

  :اين اخالق فاضله عبارتند از
دادند و به  يكديگر مسابقه ميدر ارتباط با كرم و سخاوتمندي همواره با : كَرَم) 1

گاه . نيمي از اشعارشان به همين موضوع اختصاص داشت. كردند آن افتخار مي
گفتند، و گاه ديگران  كردند و از كرم و سخاوتمندي خويش سخن مي خودستايي مي

رسيد؛ خود او از شدت  مرد عرب، مهمان برايش مي. ستودند را به سخا و كرم مي
برد؛ از دارايي دنيا بجز يك شتر ماده كه تمام زندگي او و  يسرماو گرسنگي رنج م

آمد؛ به  زندگي خانوادة او بود، نداشت؛ ديگ بخشايش در وجود او به جوش مي
از جمله ديگر آثار كرم ! كرد رفت و آن ناقه را براي مهمانش ذبح مي سراغ آن مي

گرفتند تا به  هده ميهاي سنگين را بر ع هاي سهمگين و غرامت ايشان آن بود كه ديه
واسطة آن از خونريزي و تباه شدن جان انسانها جلوگيري كنند؛ و از بابت اين 

  .فروختند ها، بر ديگر رؤسا و سران قبائل فخر مي ها و گذشت بخشندگي
بر اثر گرايش فراواني كه قوم عرب به بخشندگي و كرم داشتند، ميگساري و 

د؛ نه به خاطر آنكه به خودي خود كاري دانستن  نوشي را قابل ستايش مي باده
كند،  پسنديده و ستوده است، بلكه از آن جهت كه راه سخاوتمندي و كرم را باز مي

به همين لحاظ، . گرداند و زياده روي از بخشش و دهش را براي انسان آسان مي
به  اگر. ناميدند مي] زدختر ر[» الكرم بنت«و شراب انگور را » كُرْم«درخت انگور را 

گساري  هاي اشعار جاهلي نگاهي بيافكنيد، خواهيد ديد كه شرابخواري و باده ديوان
  .آيد و مسائل جانبي آن يكي از ابواب مديح و فخر به حساب مي
  :عنتره بن شداد عبسي در معلقة خويش چنين سروده است

ــدما    ــه بعـ ــن المدامـ ــربت مـ ــد شـ   ركـــد الهـــواجر بالمشـــوف المعلـــم      ولقـ
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ــفراء ذات اســــــرة   ــة صــــ   بزجاجــــ
  كفــــاذا شــــربت فــــانني مســــتهل   

  واذا صـــحوت فمـــا اقصـــرعن نـــدي   
  

ــدم   ــمال مقــ ــازهر بالشــ ــت بــ   قرنــ
ــم    ــم يكلـ ــر لـ ــي وافـ ــال و عرضـ   مـ
ــي   ــمائلي و تكرمـ ــت شـ ــا علمـ   وكمـ

  

رنگ، آن  دار و خوش باري، شراب فراوان نوشيدم، با دينارهاي نشان«
  هنگام كه تابش شديد آفتاب نيمروز كاهش يافته بود؛

كه داراي خطوط راه راه برجسته بود؛ با دست چپ، از در جامي بلورين 
  ساغري سيمين كه درخشنده و سر به مهر بود؛

دهم، و  حساب به اين و آن مي ام را بي نوشم، دارايي هنگامي كه باده مي
  !شود البته ثروت من آنقدر فراوان است كه به آن خللي وارد نمي

كنم؛  خشش كوتاهي نميآيم، از كرم و ب هنگامي نيز كه از مستي درمي
  »!خبر هستي با بازي من خود همچنانكه از خصوصيات من و دست و دل

همچنين، از ديگر آثار گرايش قوم عرب به كرم و سخاوتمندي، آن بود كه به 
هاي سخاوت و  پرداختند؛ زيرا، آنرا يكي از راه شدند، و به آن مي قمار سرگرم مي

گرديد، به  آنچه از سهام برندگان افزون ميشناختند؛ و از سود قمار يا  كرم مي
به همين جهت، شما . گردانيدند ميدادند و آنان را از آن برخوردار  بينوايان مي

كند؛ و فقط با تعبيري  بينيدكه قرآن كريم منافع شراب و قمار را نيز انكار نمي مي
  : فرمايد حكيمانه مي
پيامدهاي سنگين شراب و قمار از منافع آن دو « .1﴾وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما﴿

  .»بيشتر و بزرگتر است

                                                           

 .219سوره بقره، آيه  -1



  

آمد،  عهد و پيمان نزد قوم عرب يك دين و آيين به حساب مي: وفاي به عهد) 2
ان سخت به آن پايبند بودند، و در راه وفاي به عهد، حتي كشتن فرزندانشان، و و آن

براي بازشناسي اين پديده، . نديافت ويران گردانيدن خانه و كاشانة خود راآسان مي
بن مسعود شيباني، و داستان سموأل بن عاديا و داستان  هاني  كافيست شما داستان

  .1 حاجب بن زرارة تميمي را مطالعه كنيد
هاي اين خوي  از جمله بازتاب :يپذير عزّت نفس و امتناع از جفاكشي و ستم) 3

العمل  ورزي و عكس غيرت و فضيلت در قوم عرب، شجاعت فراوان ايشان و شدت
آمد و بوي خوار كردن و  همينكه سخني از دهان كسي درمي. نشان دادن سريع بود

بردند، و كارزارهاي  رسيد، فوراً دست به شمشير و نيزه مي تحقير از آن به مشام مي
انداختند، و باكي نداشتند كه حتي جان خودشان را در اين راه فدا  سخت به راه مي

  .كنند

                                                           

داستان سموال چنين است كه : گذشت» پادشاهان حيره«هائي در فصول گذشته تحت عنوان  داستان -1
شمر غساني خواست آن  بن ابي حارث. امرؤالقيس چند زره را به رسم امانت به او سپرده بود: ندگوي
يكي از پسران . وي خودداري كرد و نداد، و در قصر خود، درتيماء بست نشست. را از او بستاند ها زره

هاي  سموال باز هم حاضر نشد زره. حارث او را گرفت و تهديد به قتل كرد. وي بيرون قصر بود
بخرد؛ و باالخره، حارث پسر او را در برابر امرؤالقيس را به او تحويل بدهد، و جان فرزندش را 

داستان حاجب نيز از اين قرار بود كه وي از خسرو ايران اجازه خواست تا قوم . چشمانش كشت
خسرو ايران از آن ترسيد . خودش را به مرزهاي قلمرو او منتقل كند؛ زيرا، دچار خشكسالي شده بودند

. رفتن ضمان از پذيرفتن خواسته او امتناع ورزيدكه دست به غارت و مفسده جويي بزنند؛ بدون گ
حاجب . حاجب قوم خود را ضمانت كرد، و كمان خويش را به عنوان گروگان به خسرو ايران داد

خشكسالي هم پايان پذيرفت و قوم حاجب به . همچنان به پيمان خويش وفادار بود تا آنكه درگذشت
عطاردبن حاجب نزد خسرو ايران رفت تا كمان  فرزند وي،. سرزمين محل اقامت خودشان بازگشتند

 .خسرو ايران نيز كمان حاجب را به پاس وفاي به عهد پدرش به او باز پس داد. پدرش را بازپس گيرد
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گرفتند، و بر آن سوگند ياد  وقتي بر كاري تصميم مي :جراي موارد سوگندا) 4
ا از رسيدن به كردند، كه با مجد و افتخارشان درگير بود، هيچ مانعي آنان ر مي

داشت، و تا پاي جان حاضر بودند خودشان را در اين راه قرباني  مقصودشان بازنمي
  .كنند
اند؛  ستوده ها مي ود را با اين ويژگيقوم عرب خ: بردباري و حوصله و آرامش) 5

اما، بر اثر شجاعت فراوان و اقدام سريع ايشان به جنگ و كارزار، اين خصوصيات 
  .بسيار در ميان آنان كمياب بوده است

ة نتيج :هاي شهرنشيني ها و نيرنگ سادگي بيابان نشيني و پيراستگي از آلودگي) 6
دار بودند، و از نيرنگ و فريب سخت سادگي قوم عرب آن بود كه راستگو و امانت

  .بيزار بودند
ما بر اين باور هستيم كه وجود همين اخالق ارزشمند در ميان قوم عرب، در 
كنار موقعيت جغرافيايي عربستان نسبت به مناطق مختلف جهان، موجب گرديده 

دار شدن اين رسالت جهاني، و  است كه خداوند عزوجل قوم عرب را براي عهده
زيرا، اين خلق و . جامعة بشري، و اصالح جوامع انساني برگزيده استرهبري 

گردند،  هاي ياد شده، هرچند كه در بعضي موارد به شرور و آفاتي نيز منجر مي خوي
اند  له و ارزشمندي بودهضآورند؛ در اصل اخالق فا و حوادثي دردناك را پديد مي

ع بسياري را به جامعه بشري اند با اندكي تصميم و اصالح، مناف توانسته كه مي
  .د؛ و اين همان كاري است كه اسالم انجام داده استنبرسان

توان گفت، پس از وفاي به عهد، گرانبهاترين و ارزشمندترين خصوصيت  مي
اخالقي كه در ميان قوم عرب رواج داشت، عزت نفس و پافشاري بر اجراي 

ا، جز با اين نيروي اراده و تصميمات، و وفاداري به سوگندهايشان بوده است؛ زير
كن كردن شر و فساد امكان  قوت تصميم و پايبندي به سوگندها و آرمانها، ريشه



  

اخالق پسنديدة قوم عرب، افزون بر آنچه آورديم، مظاهر و . نخواهد داشت
  .هاي ديگري نيز داشته است، ليكن در اينجا قصد ما استقصاي همة آنها نيست جلوه

  فصل پنجم
   -صلى اهللا عليه وسلم- خاندان محمددودمان و 

  

  سلسلة نَسب آن حضرت
 بخش اول، .شود به سه بخش تقسيم مي - صلى اهللا عليه وسلم- نسبنامة نبي اكرم

شناسان است، از آن حضرت شروع  نويسان و نسب كه مورد اتفاق قاطبة سيره
، كه قابل آنقدر مورد اختالف فراوان است بخش دوم،. رسد شود، و به عدنان مي مي

-  شود، و به حضرت ابراهيم اين بخش، از عدنان شروع مي. جمع و تلفيق نيست
جمعي از علماي اسالم در ارتباط با اين بخش از نسبامة . رسد مي - عليه السالم

اند كه بر شمردن  اند، و گفته توقف كرده - صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت رسول
جايز نيست؛ اما، جمعي ديگر جايز خش نسبت آن حضرت و رسانيدن آن به اين ب

البته، اين عده از . اند  اند و اين بخش را نيز به دنبال بخش نخست آورده  دانسته
و  -صلى اهللا عليه وسلم- دانشمندان اسالمي نيز دربارة تعداد نياكان پيامبر اكرم

نامهاي ايشان اختالف دارند، و ميزان شدت اختالف و كثرت اقوام مختلف در اين 
اند بر اينكه عدنان با  در عين حال، همگان متفق. ارتباط، فراتر از سي قول است

از پدر  بخش سوم،. است - عليه السالم- نسبت قطعي و صحيح از فرزندان اسماعيل
 - عليه السالم- شود، و به آدم ابوالبشر شروع مي -عليه السالم- حضرت ابراهيم

قوالت اهل كتاب است كه مشتمل بر در اين بخش، مأخذ عمده، من. شود منتهي مي
تفصيالتي از قبيل گزارش سن و سال افراد است كه ما ترديدي در باطل بودن آنها 

كنيم و نه  نداريم راجع به بقية مطالب نيز موضع ما توقف است، نه تكذيب مي
  .تصديق
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به ترتيب  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم سه بخش ياد شده از نسبنامة مبارك نبي
  :استذيل 

بن ) عمرو(بن هاشم ) شيبه(محمدبن عبداهللا بن عبدالمطلب  :بخش اول* 
بن كالب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بن ) زيد(بن قصي ) مغيره(عبدمناف 

بن ) عامر(بن كنانه بن خزيمه بن مدركه ) قيس(بن مالك بن نضر  1 )قريش(فهر 
  .2الياس بن نزار بن معد بن عدنان

نان بن اُدد بن هميسع بن سالمان بن عوص بن بوز بن قموال عد :بخش دوم* 
بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدالف بن طابخ بن جاحم بن ناحش 
بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن 

ن ايهام بن مقصر يحزن، بن يلحن بن ارعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن افناد ب
بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن 

  .3-عليه السالم-  ابراهيم
بن ناحور بن ساروع ) آذر(بن تارح  - عليه السالم- ابراهيم :بخش سوم* 

عليه -  بن راعو بن فالَخ بن عابر بن شاَلخ بن اَرَفخشَد بن سام بن نوح) ساروغ(

                                                           

است، و قبيله قريش   -صلى اهللا عليه وسلم- لقب فهربن مالك بن نضر جد اعالي نبي اكرم» قريش« -1
  .به او انتساب يافته است

 .271- 239، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 2-1، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2
؛ براي اطالع از 272، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج )به روايت كلبي( 57-56، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -3

-271، ص 2تاريخ الطبري، ج : بعضي اختالفات در اين قسمت از نسبنامه مبارك آن حضرت، نكـ
 .623-621، ص 6الباري، ج  ؛ فتح276



  

بن يرد بن مهالئيل بن قينان بن اَنوش بن  1بن المك بن متوشَلخ بن اُخوخ -السالم
  .2-عليه السالم- شيث بن آدم

  خاندان آن حضرت
بنابراين، ما . شهرت دارند) هاشمي(» خاندان بني هاشم«خاندان آن حضرت به 

صلى اهللا عليه -  اجداد پيامبر اكرم - اي از احوال و اوصاف هاشم و فرزندانش شمه
  .آوريم را ذيالً مي - - سلمو

پيش از اين گفتيم، هاشم همان كسي است كه سقايت و رفادت  :هاشم - 1
حاجيان را به نمايندگي از بني عبدمناف بر عهده گرفت؛ و به اين ترتيب، بني 
. عبدمناف و بني عبدالدار در مورد تقسيم مناصب فيمابين خودشان به توافق رسيدند

وي نخستين كسي است كه در . يار بانفوذ و شريف بودهاشم مردي ثروتمند و بس
نام وي عمرو بود، و به خاطر همين . مكه به حجاج خوراك نان و آبگوشت داد

نان در آبگوشت و تهية ثريد براي حاجيان ) هشم(كاري كه كرد، يعني خرد كردن 
سفر  - همچنين، نخستين كسي است كه دو سفر بازرگاني قريش. ناميده شد» هاشم«

باره  شاعر عرب در اين. را سنت و آيين قريش گردانيد -تابستانه و سفر زمستانه
  :گويد مي

  
  عمـــرو الـــذي هشـــم الثريـــد لقومــــه    
ــا   ــان كالهمـــ ــه الرحلتـــ ــنت اليـــ   ســـ

  

ــاف    ــنتين عجــ ــة مســ ــوم بمكــ   قــ
ــياف    ــة االصـ ــتاء و رحلـ ــفر الشـ   1سـ

  

                                                           

 .بوده است  - عليه السالم-  اخنوخ همان ادريس پيامبر: ويندگ -1
در منابع مختلف، متن اين نسبنامه با . 276، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 4-2، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2

 .هاي آن به اختالف آمده است كلماتي بيش و كم، و ضبط نام
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آن بزرگ مردي است كه براي قوم خود خوراك نان  -يعني هاشم - عمرو«
آماده كرد؛ قومي كه در مكه گرفتار خشكسالي شده ) ثريد( و آبگوشت

  هايشان چسبيده بود؛ بودند، و پوست بدنشان به استخوان
دو سفر بازرگاني قريش، هر دو به او انتساب دارند؛ سفر زمستاني، و «

  .»سفر تابستاني
سلمي . اند كه وي به قصد بازرگاني بسوي شام رهسپار گرديد  دربارة او گفته

عمرو را كه پدرش يكي از افراد قبيلة بني عدي بن نجار بود، به زني گرفت، و  بنت
آنگاه، به سوي شام سفر خود را ادامه داد، و همسرش را . مدتي در مدينه اقامت كرد

طولي نكشيد كه بارداري همسرش . همچنان نزد خاندان خودش به مهماني گذاشت
سرزمين فلسطين درگذشت، و  هاشم در غزه از. به عبدالمطلب معلوم گرديد

» شيبه«نام او را . ميالدي به دنيا آورد 497همسرش سلمي، عبدالمطلب را به سال
، مادر، در 2شد نهادند؛ به خاطر مشتي موي سفيد كه در ميان موهاي سرش ديده مي

خانة پدري خود در يثرب، عبدالمطلب را بزرگ كرد، در حاليكه هيچكس از افراد 
اسد، «: هاشم چهار پسر، به نامهاي. كه از اين رويداد خبري نداشتندخاندان وي در م

شفاء، خالده، ضعيفه، « :؛ و پنج دختر، به نامهاي»ابوصيفي، نضله، و عبدالمطلب
  3.داشت » رقيه، جنه

پيش از اين دانستيم كه مقام سقايت و رفادت حجاج، پس از  :عبدالمطلب - 2
مطلب مردي شريف و بانفوذ بود، و در . يدهاشم به برادرش مطلب بن عبدمناف رس

                                                                                                                                                    

، كلمه »االصياف«به جاي كلمه  ؛ الروض االنف، كه در اين كتاب157، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1
 .آمده است» االيالف«

 .137، ص 1هشام، ج   سيرةابن -2
 .107، ص 1همان، ج  -3



  

» فياض«ميان قوم خود موقعيتي ممتاز داشت، و قريش بخاطر سخاوتش او را 
كودكي نورس يا بزرگتر از آن، نوجواني ) عبدالمطلب(زماني كه شيبه . ناميدند مي

هفت ساله يا هشت ساله گرديد، مطلب از وجود او باخبر شد، و او را در آغوش 
شيبه از رفتن همراه عمويش . او را پشت سرش بر مركبش سوار كردگرفت، و 

مطلب از مادر شيبه درخواست . امتناع ورزيد، مگر آنكه مادرش به او اجازه دهد
شيبه بسوي خانه و : مطلب گفت. مادر نپذيرفت. كرد كه او را همراه وي بفرستد

مطلب شيبه را پشت  .مادر اجازه داد! رود كاشانة پدرش و بسوي حرم امن الهي مي
ديدند،  مردمي كه او را مي. سرش بر شتري كه سوار بود سوار كرد و راهي مكه شد

واي بر : گفت مطلب مي! اين پسر غالم مطلب است »!هذا عبدالمطلب«: گفتند مي
عبدالمطلب نزد عمويش اقامت ! ادرزادة من و فرزند هاشم استشما؛ اين پسر، بر

از سوي ديگر، مطلب درمحل ردمان . جواني برازنده شدكرد و نشو و نما يافت تا 
عبدالمطلب جانشين او شد، و تمامي اموري را كه . در سرزمين عرب از دنيا رفت

دار بودند، و خدماتي را كه در ميان قومشان برعهده داشتند،  پدران و نياكانش عهده
كه هيچكس وي برعهده گرفت، و از نظر شرافت و مكانت اجتماعي به جايي رسيد 

از پدران و نياكان وي به آنجا نرسيده بودند، و محبوب همة افراد قوم خود گرديد، 
  .1و نزد آنان موقعيتي واال پيدا كرد

وقتي مطلب وفات يافت، نوفل بر روي ارث و ميراث عبدالمطلب دست 
عبدالمطلب به سران قريش مراجعه كرد و از آنان . گذاشت، و آنها را غصب كرد

فيمابين تو و عمويت : گفتند. ه در برابر عمويش از او حمايت كنندخواست ك
النجار، نوشت، و از آنان  هايش، بني اي به دائي عبدالمطلب نامه! كنيم دخالت نمي

دائي وي، ابوسعد بن عدي با هشتاد سوار به راه افتاد و در ابطح، . كمك خواست

                                                           

 .247، ص 2تاريخ ا لطبري، ج : ؛ براي سن دقيق عبدالمطلب، نكـ138، 137، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1
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دائي؛ بفرماييد : او رفت و گفت عبدالمطلب به استقبال. اي در مكه، فرود آمد ناحيه
آمد و آمد تا باالي سر نوفل قرار ! نه بخدا؛ تا وقتي كه نوفل را ببينم: گفت! منزل

ابو سعد . نوفل در حجر اسماعيل در كنار بزرگان قريش نشسته بود. گرفت
سوگند به خداي كعبه؛ اگر چنانچه ارث و : شمشيرش را از نيام بركشيد و گفت

ة مرا به او بازنگرداني، اين شمشير را در جاي جاي اندامت فرود ميراث خواهرزاد
بزرگان قريش را بر اقرار و ! همه را به او باز گردانيدم: نوفل گفت! خواهم آورد

آنگاه، بر عبدالمطلب وارد شد، و سه روز نزد او ماند؛ آنگاه . سخن او شاهد گرفت
ماجرا، نوفل با بني عبد شمس پس از اين . عمره به جاي آورد و به مدينه بازگشت

النجار را  خزاعه چون حمايت بني. هاشم، هم پيمان گرديد بن عبدمناف، بر عليه بني
ما از ! همانطور كه فرزند شماست، فرزند ما نيز هست: از عبدالمطلب ديدند، گفتند

. منظورشان اين بود كه مادر عبد مناف از خزاعه بود! شما به حمايت او سزاوارتريم
عبدشمس و نوفل، هم پيمان  هاشم بر عليه بني اعه به دارالندوه درآمدند، و با بنيخز

چنانكه در فصل مربوطه خواهد آمد، همين پيمان بود كه عامل تعيين  .شدند
  .1 اي در فتح مكه گرديد كننده

***  
در ارتباط با  رويداد مهم كه در دوران توليت عبدالمطلباينك، به دو 
  :پردازيم هللا روي داده است، به طور خالصه، ميا امور حرم و بيت

  حفّاري چاه زمزم *
در عالم خواب، عبدالمطلب فرمان يافت كه چاه زمزم را حفاري كند، و بار ديگر 

. در عالم خواب، وضع چاه زمزم را نيز به او نشان داده بودند. به راه بياندازد
نبهايي را كه جراهمه به اشياي گرا. عبدالمطلب بر حفاري چاه زمزم همت گماشت

                                                           

 .ابع موازي ديگر؛ و من251-248، ص 2تاريخ الطبري، ج : براي تفصيل اين داستان، نكـ -1



  

هنگام گريختن و جالي وطن اضطراري از مكه در چاه زمزم دفن كرده بودند، 
. آن اشياء عبارت بودند از تعدادي شمشير، تعدادي زره، و دو آهوي زرين. بازيافت

آن دو . شمشيرها را به يكديگر پيوست، و با آنها دربي براي خانة كعبه درست كرد
هايي از طال درست كرد و بر روي  برشكافت و از آندو ورقهآهوي زرين را نيز 

همچنين، مراسم سقايت حاجيان با آب زمزم را دوباره به راه . درب خانة كعبه كوبيد
وقتي چاه زمزم آشكار گرديد، قريش با عبدالمطلب در نزاع درآمدند و . انداخت

هم كرد؛ اين چيزي هرگز چنين نخوا: گفت! ما را نيز در زمزم شريك گردان: گفتند
باالخره، او را . قريش دست از سر او برنداشتند! اند است كه به من اختصاص داده
وي در اطراف شام . سعد، كه هذيم نام داشت، بردند براي داوري به نزد كاهنة بني

خداوند متعال براي عبدالمطلب قطعة ابري . در ميان راه، آب تمام شد. اقامت داشت
دريافتند كه چاه . اي هم نباريد ر سر او باريد، و بر سر آنان قطرهفرستاد و باران ب

در آنجابود كه . و بازگشتند ؟!جهت به عبدالمطلب اختصاص نيافته است زمزم بي
عبدالمطلب نذر كرد، اگر چنانچه خداوند متعال به او ده فرزند پسر عنايت كند، كه 

ستم كنند، يكي از آن ده پسر همراه و مددكار و دستيار او باشند، و از او دفع 
  .1 خويش را قرباني خانة كعبه خواهد كرد

  
  ماجراي اصحاب فيل* 

ابرهه بن صباح حبشي، والي تام االختيار نجاشي در يمن، وقتي مشاهده كرد كه 
گزارند، معبدي بزرگ در صنعا بنا كرد و درصدد برآمد  قوم عرب بر كعبه حج مي

مردي از كنانه از اين تصميم . عبد متوجه گرداندگزاران عرب را بسوي آن م كه حج
ابرهه باخبر شد، و شبانه وارد آن معبد شد، و آستانة درب ورودي آن را با سرگين 

                                                           

 .147- 142، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1
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لشگري . ور گرديد ابرهه از اين ماجرا باخبر شد، و آتش خشمش شعله. آلوده كرد
اه افتاد، و جرار، عبارت از شصت هزار سرباز، به راه انداخت و به مقصد كعبه به ر

براي خود نيز بزرگترين فيل را . عزم جزم كرد كه خانة كعبه را ويران گرداند
به راه خويش ادامه داد تا وقتي كه به . فيل بود 13يا  9در لشگر ابرهه . برگزيد

در آنجا لشگريان خود را آمادة حمله كرد، و فيل خويش را نيز آماده . مغمس رسيد
وقتي به وادي محسر، فيمابين . شد تا وارد مكه شودساخت و سوار شد، و آماده 

. مزدلفه و مني، رسيد، فيل بر زمين نشست، و از جاي برنخاست تا بسوي كعبه برود
گردانيدند،  همينكه روي او را به طرف جنوب يا به طرف شمال يا به طرف مشرق مي

وقتي كه او را به افتاد؛ اما، بالفاصله،  ميخاست و هروله كنان به راه  از جاي برمي
در همان اثنا كه در چنين وضعيتي بسر . نشست گردانيدند، بر زمين مي ميطرف كعبه 

را باالي سر آنان فرستاد، و آن پرندگان با » طير ابابيل«بردند، خداوند متعال  مي
و آنها همه را مانند كاه خرد گرفتند؛  ههاي سجيل لشگريان ابرهه را نشان سنگريزه

. هايي به اندازة پرستو چلچله داشتند پرندگان جثه. ورده بر زمين ريختندشده و نيم خ
هر يك از آن پرندگان سه سنگريزه در اختيار داشت؛ يكي به منقار، و دو تا در ميان 

همينكه هر يك از آن . هاي نخود بودند ها به اندازة دانه سنگريزه. انگشتان پاهايش
گرد،  كرد، اعضاي او را متالشي مي اصابت مي ها به يكي از لشگريان ابرهه سنگريزه

پاي به فرار گذاشتند، و . ها به همة آنان اصابت نكرد سنگريزه. ساخت و هالكش مي
در راه و بيراهه يكي پس از ديگري از . چون امواج دريا در يكديگر فرو رفتند

ز آنان بر افتادند، و بر سر هر آبشخوري در ميان راه، چند تن ا مركبشان بر زمين مي
خود ابرهه را نيز، خداوند متعال بر او دردي . رفتند افتادند و از ميان مي زمين مي

. افتادند و مي شدند ه بر اثر آن انگشتانش بندبند جدا ميدرمان مسلط گردانيد ك بي
. اي پركنده شده بود وقتي به صنعا رسيد، از شدت الغري و نزاري همچون جوجه



  

ش نيز برشكافت و قلبش از قفسة سينه بيرون افتاد، و به ا ديري نپاييد كه سينه
  .هالكت رسيد

ها  ها و دره افراد قبيلة قريش، زن و مرد و كوچك و بزرگ، در شكافهاي كوه
هاي كوه  رار ابرهه، به قلهسرپناه گرفته بودند، و از ترس جانشان در برابر لشگر ج

ه آمد، در كمال امنيت به وقتي آن ماجرا بر سر لشگر ابره. پناه برده بودند
  . 1هايشان بازگشتند خانه

پيش از ميالد  - يا حداكثر پنجاه و پنج روز - اين ماجرا در ماه محرم، پنجاه
وقوع اين واقعه، برابر بود با اواخر فوريه . روي داد - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نبي

به پيامبر خويش  ميالدي، و اين پيشكشي بود كه خداوند متعال 571يا اوائل مارس 
دنش، مشركان رغم قبله بو القدس علي بينيم كه بيت مي. و خانة خويش نثار فرمود

القدس  ودشمنان خدا دو بار بر آن استيال يافتند؛ آنهم در شرايطي كه اهالي بيت
پيش از ميالد، و از سوي  587مسلمان بودند؛ چنانكه از سوي بختنصر به سال 

اما، نصاراي . القدس مورد حملة شديد قرار گرفت بيت ميالدي، 70روميان به سال 
آمدند و اهالي مكه مشرك  حبشه، با آنكه در آن روزگار، مسلمان به حساب مي

  .بودند، بر كعبه چيره نشدند و بر آن دست نيافتند
ه وقايع خيلي زود نانگيز در شرايطي اتفاق افتاد كه خبر اينگو اين ماجراي شگفت
حبشه پيوندي . رسيد هاي آن روزگار مي تمدنو ممالك و  به قسمت عمدة بالد

پارسيان پيوسته در كمين آنان بودند، و هر آنچه را كه بر . مستحكم با روميان داشت
به همين جهت، به دنبال وقوع . آمد، زيرنظر داشتند پيمانان آنان مي سر روميان و هم

و حكومت مقتدر ايران و در آن روزگار، د. اين حادثه، پارسيان به يمن درآمدند
اين . آمدند روم، در واقع، دو نماينده و شاخص جهان متمدن آن روز به حساب مي
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اهللا را به  ماجرا توانست ديدگان همة جهانيان را به كعبه متوجه سازد، و شرافت بيت
مسلمانان جهان خاطر نشان سازد، و به آنان بنماياند كه خداوند اين خانه را برگزيده 

حال، اگر فردي از اهالي مكه قيام كند، و ادعاي . د تقديس قرار داده استو مور
نبوت كند، عيناً همان چيزي است كه اين ماجرا مقتضي آن بوده و زمينة آن را فراهم 
آورده است؛ و تفسير و توضيحي است بر آن حكمتي كه در ياري رسانيدن خداوند 

اي فراتر از عالم اسباب،  ران، به شيوهمتعال به مشركان بر عليه اهل ايمان و ديندا
  .نهفته بود

حارث، زبير، ابوطالب، عبداهللا، حمزه، ابولهب، : عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت
يازده پسر داشته است، و نام فرزند پسر : اند  بعضي گفته. غيداق، مقوم، ضرار، عباس
هاي پسر داشته است، و نامسيزده : اند  بعضي نير گفته. اند يازدهم او را قثم ذكر كرده

عبدالكعبه همان مقوم بوده : اند اند؛ گروهي نيز گفته عبدالكعبه و حجل را افزوده
. است و حجل همان غيداق، و عبدالمطلب فرزند پسري به نام قُثم نداشته است

، بره، )بيضاء(ام الحكيم : اند از  دختران عبدالمطلب نيز شش تن بوده و عبارت بوده
  .1 روي، اميمهاَيه، عاتكه، صف

مادر عبداهللا، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن : عبداهللا -3
ترين  ترين پسران عبدالمطلب و محبوب عبداهللا زيباترين و عفيف. يقظه بن مره بود

لقب » ذبيح«داستان . اند به او داده» ذبيح«آنان نزد وي بود، و هم اوست كه لقب 
ين بود كه عبدالمطلب وقتي تعداد فرزندان پسرش به ده تن رسيد، گرفتن عبداهللا چن

معلوم شد كه مراد وي مبني بر داشتن ده فرزند پسر كه دستيار و مددكار و مدافع او 
. نذري راكه پيش از آن كرده بود به اطالع آنان رسانيد. باشند، حاصل شده است

ه كشيد، تا معلوم گردد كه اند كه ميان آن ده پسرش قرع  آورده. همگي پذيرفتند
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ترين كسان  عبداهللا نيز محبوب. قرعه به نام عبداهللا درآمد! كداميك بايد قرباني بشود؟
آنگاه قرعه را ميان او و يكصد ! خدايا، او يا يكصد شتر؟: گفت. نزد عبدالمطلب بود

  .1شتر حكم كردند، قرعه بر يكصد شتر افتاد
تيرهاي ازالم نوشت و آنها را به متولي هبل  نام فرزندانش را روي: اند نيز گفته

عبدالمطلب دست عبداهللا . داد؛ با آن تيرها قرعه كشيدند، و قرعه به نام عبداهللا درآمد
. را گرفت، و چاقوي تيزي نيز برداشت، و آهنگ كعبه كرد تا او را قرباني كند

ه او را هاي وي از بني مخزوم، و برادرش ابوطالب سر را قريش، به ويژه دائي
ام چه بكنم؟ به او پيشنهاد  آنوقت، با نذري كه كرده: عبدالمطلب گفت. گرفتند

نزد عرافه . اي برود و با او مشورت كند، و از او نظر بخواهد كردند كه نزد عرافه
وي دستور داد كه با تيرهاي ازالم بر عبداهللا و ده شتر قرعه بكشند؛ اگر به نام . رفت

. و همچنان باال برود، تا خداي او راضي بشود: تر ديگر بيفزايدعبداهللا در آمد، ده ش
عبدالمطلب . آن شتران را قرباني كند اي كه قرعه به نام شتران درآمد، در هر مرحله

بازگشت و ميان عبداهللا و ده شتر قرعه كشيد؛ قرعه به نام عبداهللا درآمد؛ همچنان ده 
. آمد، تا به يكصد شتر رسيد عبداهللا درميشتر، ده شتر افزود، و هر بار، قرعه به نام 

عبدالمطلب يكصد شتر قرباني كردو گذاشت و . آنوقت، قرعه بر شتران درآمد
اي نماند كه به آن گوشتهاي قرباني دست  گذشت، تا هيچ انسان يا حيوان درنده

. در قانون قبيلة قريش، و نيز در ميان قوم عرب، خونبهاي انسان ده شتر بود. نيابد
. از اين رويداد به يكصد شتر افزايش يافت؛ اسالم نيز همين ديه را مقرر داشت پس

صلى - آن حديث نبوي مشهور ناظر بر همين داستان است كه حضرت رسول اكرم
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يعني ! من فرزند دو ذبيح هستم »انا ابن الذبيحني«: اند فرموده مي -اهللا عليه وسلم
  .1جدشان اسماعيل، و پدرشان عبداهللا

مطلب، براي فرزندش عبداهللا، آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن عبدال
ترين و  كالب را خواستگاري كرد، كه در آن روزگاران برترين و با اصل و نسب

آمد، و پدرش از نظر حسب و نسب،  ممتازترين زن در قبيلة قريش به حساب مي
عبداهللا در . درآورد وهب دخترش را به ازدواج عبداهللا. زهره بود سيد و ساالر بني

مكه با او زفاف كرد، و ديري نپاييد كه عبدالمطلب وي را براي تأمين خرماي مورد 
به : اند  بعضي گفته. وي در مدينه درگذشت. نياز خاندان عبدالمطلب به مدينه فرستاد
با كارواني از بازرگانان قريش همراه شد، و . قصد تجارت بسوي شام رهسپار گرديد

ينه رسيد، بيمار بود؛ و در آنجا وفات يافت، و در خانة نابغة جعدي به چون به مد
وفات عبداهللا پيش از والدت . ساله بود 25عبداهللا هنگام وفات . خاك سپرده شد

. اند نويسان برآن روي داد، چنانكه اكثر تاريخ - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا  رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم- الدت رسول خدادو ماه يا بيشتر پس از و: اند بعضي نيز گفته

ها  انگيزترين مرثيه وقتي خبر مرگ عبداهللا به مكه رسيد، آمنه با دل 2 .وفات يافته است
  :از شوهرش ياد كرد

  عفا جانب البطحاء من ابن هاشم
  دعته المنايا دعوة فاجابها
  عشية راحوا يحملون سريره
  فان تك غالنه المنايا و ربيها

  

  خارجاً في الغماغم وجاور لحداً 
  و ما تركت في الناس مثل ابن هاشم
  تعاوره اصحابه في التزاحم
  3فقد كان معطاء كثير التراحم
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پهنه بطحا از ابن هاشم تهي ماند؛ و البالي كفن پيچيده شد و از خانه «
  درآمد و جوار گورستان را برگزيد؛ 

را اجابت قاصدان مرگ او را بسوي خود دعوت كردند، و او دعوتشان 
هاشم را در ميان مردم  آري، اين قاصدان مرگ همانند ابن. كرد

  !گذارند وانمي
شامگاهان كه رفتند تابوت وي را از زمين بردارند، يارانش ازدحام كرده 

  كردند؛ بودند و تابوت را دست به دست مي
اند، اما، او خود  ربودهرحمانه او را در باري، هرچند چنگالهاي مرگ بي

  ».بخشنده و بس پرمهر و محبت بودبسيار 
تمامي ماترك عبداهللا عبارت بود از پنج شتر نر، يك گلة گوسفند، كنيزي حبشي 

صلى اهللا عليه - اهللا به نام بركه با كنيه ام ايمن، كه پرستار دوران كودكي رسول
  .1بود - وسلم
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  فصل ششم 
  والدت و كودكي و جواني پيامبر

  

  والدت و نامگذاري
االول،  بامداد روز دوشنبه نهم ربيع -صلى اهللا عليه وسلم-  المرسلينحضرت سيد

الفيل، چهلمين سال فرمانروايي خسرو انوشيروان، برابر با بيستم يا بيست و  سال عام
، بنابر تحقيقات دانشمند بزرگ، محمد سليمان منصور 1ميالدي 571دوم آوريل 

  .2يا آمدهاشم، در شهر مكه، به دن ، در شعب بني)ره( پوري
به : فرمود - صلى اهللا عليه وسلم- ابن سعد روايت كرده است كه مادر رسول خدا

هنگام زادن وي، از دهانة رحم من نوري برآمد كه قصرهاي شام در پرتو آن نمايان 
 اند امام احمد و دارمي و ديگران نيز قريب به همين مضمون را روايت كرده. گرديد

3.  
شواهدي گويا از  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم د نبياند، همزمان با ميال آورده

چهارده كنگره از ايوان مدائن فرو : بعثت آن حضرت را همگان مشاهده كردند
ريخت؛ آتشكدة فارس، پرستشگاه مجوس، خاموش شد؛ آب درياچة ساوه فرو 

اين مضامين را طبري و . آن درياچه همه ويران گرديدهاي اطراف  كشيد؛ و كنشت
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هايي كه اين  اما، سند محكمي ندارند، و تاريخ ملت 1اند؛  و ديگران نقل كردهبيهقي 
اند؛ در   گواهي نكردهت آنها را ححوادث در سرزمين ايشان روي داده است، ص

هاي نيرومندي براي  حالي كه معموالً چنين وقايعي اگر اتفاق افتاده بودند، انگيزه
  .داشت ثبت و ضبط آنها وجود مي

وقتي آن حضرت را به دنيا آورد، نزد  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا مادر رسول
عبدالمطلب . اش را به وي مژده داد نياي ايشان عبدالمطلب فرستاد، و والدت نواده

خندان و شادمان آمد، و قنداقة نوزاد را با خود به درون كعبه برد، و به نيايش و 
) سته و همواره ستوده و پسنديدهيعني پيو(» محمد«و براي او نام  2شكرانه پرداخت

در روز هفتم والدت، . سابقه بود اين نام، پيش از آن نزد قوم عرب بي. را برگزيد
  .3 چنانكه ميان قوم عرب مرسوم بود، نوزاد را ختنه كردند

  
  دوران شيرخوارگي

صلى اهللا عليه - خدا  اي كه به مدت يك هفته رسول گذشته از مادر، نخستين دايه
ثوبيه كنيز آزاد شدة ابولهب بود كه آن حضرت را همراه با  4ا شير داد،ر - وسلم
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فرزند شيرخوارش مسروح شير داد؛ و پيش از آن حمزه بن عبدالمطلب را شير داده 
  .1 بود، و پس از آن نيز، ابوسلمه بن عبداالسد مخزومي را شير داد

  
  سعد با قبيله بني

نان بود كه كه براي فرزندانشان شهرنشينان عرب را در آن روزگار، مرسوم چ
هاي زنان شهري دور  گرفتند؛ تا بدينوسيله آنان را از بيماري نشين مي هاي باديه دايه

ن توانمند گردد؛ و از همان اوان نگه دارند؛ و پيكرهايشان نيرومند، و اعصابشا
 خدا عبدالمطلب نيز براي رسول. كودكي زبان عربي را به خوبي و درستي فراگيرند

در جستجوي دايه بود، تا آنكه وي را به زني شيرده از قبيلة  - صلى اهللا عليه وسلم- 
وي حليمه بنت ابي ذؤيب، و همسرش حارث بن عبدالعزي، . بني سعدبن بكر سپرد

  .با كنية ابوكبشه، از همان قبيله بود
عبداهللا بن حارث؛ ] 1[ :خواهران و برادران رضاعي آن حضرت عبارت بودند از

بنت حارث، كه همان شيماء است؛ و ) جذامه: يا(حذاقه ] 3[نيسه بنت حارث؛ ا] 2[
.  - صلى اهللا عليه وسلم-  ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده رسول خدا] 4[

اش را  حمزه بن عبدالمطلب نيز نزد قبيلة بني سعدبن بكر دوران شيرخوارگي
و به اين . برد، شير داد بسر مي و مادر حمزه آنحضرت را كه نزد حليمه. گذرانيد مي

برادر رضاعي بود،  -صلى اهللا عليه وسلم-  ترتيب، حمزه از دو جهت با رسول خدا
  .2 يكي، ثويبه؛ و ديگري، حليمة سعديه
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. حليمه از بركات وجود آن حضرت چيزها ديد كه وي را سخت به شگفت آورد
  :بگذاريد خود او آنچه را كه ديده است به تفصيل بازگويد

گفت كه وي با شوهر و فرزند خردسالش  حليمه چنين بازمي: ابن اسحاق گويد
بكر، از خانه درآمد  سعدبن داد، همراه با تني چند از زنان قبيلة بني كه وي را شير مي

آن سال، خشكسالي و قحطي : گفت و در پي جستجوي شيرخوارگان برآمد و مي
من ماده االغي : گويد مي. ما گرفته بودجا را فراگرفته، و هست و نيست ما را از  همه

ماده شتر پيري نيز به همراه داشتيم كه به خدا؛ يك . را كه داشتم سوار شده بودم
ديم، از شدت واي كه با خود برده ب تمام شب، از دست پسر بچه! داد قطره شير نمي

به يافت كه  در پستان من چيزي نمي. برد گرسنگي، خوابمان نمي گرية او به خاطر
اما، . داد كه بتواند بجاي شير مادرش بخورد كارش بخورد؛ ماده شترمان هم شير نمي

من سوار بر همان ماده االغ، به . سخت اميدوار بوديم كه باراني ببارد، و فرجي برسد
در طول راه، از فرط الغري و ناتواني، همواره مركب من از رفتار .كاروانيان پيوستم

اي كه همه  شد؛ به گونه ان نيز، بخاطر من، رفتارشان دشوار ميماند، و كارواني باز مي
باالخره، به مكه رسيديم، و در پي جستجوي . به خاطر من به زحمت افتادند

  .شيرخوارگان برآمديم
بر او  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا هيچيك از ما زنان شيرده نبود مگر آنكه رسول

اين كودك : گفتند كرد؛ زيرا، به او مي شد، و از پذيرفتن وي خودداري مي عرضه مي
توضيح مطلب اينكه ما زنان شيرده، معموال به بذل و بخشش ! شيرخوار يتيم است

چه اميدي هست به ! يتيم: گفتيم از اين رو، با خود مي. بستيم پدر كودك اميد مي
به اين جهت بود كه ما خوش ! اينكه مادرش يا پدربزرگش براي ما كار بكند؟

يكايك زنان شيرده كه با من به مكه آمده بودند . م آن كودك را برگيريمنداشتي
وقتي كه تصميم . شيرخوارگاني براي خودشان گرفتند؛ اما من دست خالي ماندم
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گرفتيم برگرديم؛ به همسرم گفتم بخدا؛ سخت برايم ناخوشايند است كه به اتفاق 
بخدا؛ به سراغ همان ! ه باشماي را برنگرفت ديگر زنان همسفرم بازگردم و شيرخواره

هيچ اشكالي ندارد كه چنين كنيم؛ اميد است ! گيرم روم و او را برمي كودك يتيم مي
  .كه خداوند وجود او را ماية بركت براي ما قرار دهد

به سراغ آن كودك يتيم رفتم، و او را براي شير دادن تحويل گرفتن : حليمه گويد
برگيرم، مگر همين مسئله كه نتوانسته بودم  هيچ چيز مرا وادار نكرد كه او را

وقتي او را تحويل گرفتم، وي را با خود به : گويد مي! شيرخوارة ديگري را برگيرم
چون وي را در آغوش كشيدم، هر دو پستان من به پيشباز او . ام بردم سوي بار و بنه

و نوشيد تا آنكه نوشيد . خواست بنوشد، به او شير دادند رفتند، و هر اندازه كه او مي
پيش از آن، . آنگاه هر دو خوابيدند. برادرش نيز همراه او نوشيد تا سير شد. سير شد

همسرم نيز به سراغ آن ماده شتري كه ! ام بخوابيم توانستيم از دست بچه هيچگاه نمي
آنقدر شير از او دوشيد كه خودش . ديد كه پستانهايش پر از شير است. داشتيم رفت
آن شب، بهترين . سير و سيراب شديم! يز با او نوشيدم تا آنكه كامالنوشيد؛ من ن

  .شب زندگاني ما بود
! قدرش را بدان به خدا، حليمه: صبح روز بعد، همسرم به من گفت: گويد مي

! چنين اميدوارم  بخدا؛ من هم: گفتم: گويد! اي موجود مباركي را با خود آورده
بر همان ماده االغ خودم سوار شدم، و آن كودك من . آنگاه به راه افتاديم: گويد مي

را نيز با خود داشتم، بخدا؛ آنچنان از همسفرانم جلو افتادم كه هيچيك از اشتران 
زنان همسفرم به زبان آمده ! توانست به گردپاي مركب من برسد سرخ موي آنان نمي

اين همان ماده  مگر! چيزي به ما بگو! واي بر تو! تر ابوذؤيباي دخ: گفتند بودند؛ مي
چرا، بخدا اين همان و : گفتم االغ نيست كه با آن به سفر آمده بودي؟ من به آنان مي

  !اي رفته است بخدا؛ در كار اين ماده االغ معجزه: گفتند و آنان مي! همان است



  

به ياد ندارم كه تا آن روز . سعد شديم آنگاه وارد منازلمان در ديار بني: ميگويد
گوسفندانم از آن هنگام كه ! تر از آن ديده باشم تر و پرآب و گياه ابسرزميني را شاد

شد، سير و سرشار از شير، باز  آن كودك را با خود برده بوديم، شب هنگام كه مي
نوشيديم؛ در حالي كه هيچكس در آن حوالي  دوشيديم و مي گشتند، و ما مي مي

اي  ها در آن منطقه قطره اميافت كه بنوشد، و پستان هيچيك از د اي شير نمي قطره
هايشان  سعد به چوپان ديگر كار به جايي رسيده بود كه دامداران بني! شير نداشت

به همان جايي كه چوپان دختر ابوذؤيب گوسفندانش را ! واي بر شما: گفتند مي
گشتند، و  اما گوسفندهاي آنان از همان منطقه نيز گرسنه برمي! چراند، برويد مي

دادند؛ در حالي كه گوسفندان من همچنان سير و سرشار از شير  نمياي شير  قطره
  !گشتند بازمي

دو ساله شد، » او«ديديم، تا  خالصه، پيوسته از جانب خداوندنيكي و زيادتي مي
هنوز . رشد و نمو او، به بچه پسرهاي ديگر هيچ نداشت. و من او را از شير بازگرفتم

او را : ميگويد. آمد رتوان و چاالك به نظر ميدو سالش تمام نشده بود كه نوجواني پ
به نزد مادرش بازآورديم؛ اما، به ماندن او در جمع خودمان اشتياق بيشتري داشتيم؛ 

به . با مادرش صحبت كرديم. رسيد به خاطر آن همه بركتي كه از وجود او به ما مي
دد؛ من از بابت نهادي تا جواني نيرومند گر اي كاش پسرم را نزد من وامي: او گفتيم

  !وباي مكه بر او بيمناكم
  .1 آنقدر اصرار ورزيديم تا مادرش او را به ما بازگردانيد: گويد مي
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  ماجراي شَق صدر
سعد ماند، تا اينكه چند  در ميان بني -صلى اهللا عليه وسلم-  همچنان رسول خدا

، 2ر محققان، يا در سن چهار سالگي، بنا به نظ1قماه بعد، بنا به گزارش ابن اسحا
مسلم از انس روايت كرده است كه رسول . اش پيش آمد ماجراي شكافته شدن سينه

هاي ديگر  ، جبرئيل نزدش آمد، در حالي كه با پسربچه - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا
او را از جاي برگرفت و بر زمين خوابانيد، و سينة او را برشكافت، و . كرد بازي مي

اين : ز درون آن، لختة خوني را بيرون كشيد، و گفتقلب او را خارج ساخت، و ا
آنگاه، دل او را در طشتي زرين با آب زمزم شستشو داد؛ ! است بهرة شيطان از تو
ها نزد مادرش  پسربچه. آورد، و به جاي نخستينش بازگردانيد سپس، سر آن را به هم 

وقتي . ن او شتافتندهمگي در پي يافت! محمد را كشتند: اش شتافتند و گفتند يعني دايه
من جاي آن دوخت و : انس گويد. اش دگرگون شده بود او را يافتند، رنگ رخساره

  .3ديدم دوز جبرئيل را روي سينة آن حضرت مي
  

  بسوي مادر مهربان
نزد مادر . حليمه، پس از اين واقعه، چشمش ترسيد، و او را به مادرش بازگردانيد

  .زيست تا به سن شش سالگي رسيد مي
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اش، به زيارت قبر او در  منه بر آن شد كه براي تجديد عهد با همسر سفر كردهآ
. از مكه بيرون شد، و مسافتي بالغ بر پانصد كيلومتر راه را طي كرد. يثرب برود

فرزند يتيمش محمد و خدمتگارش ام ايمن، و سرپرست وي عبدالمطلب در اين 
به هنگام بازگشت، بيمار . گشتيك ماه در يثرت ماند؛ سپس باز. سفر با او بودند

ميان مكه و مدينه، » ابواء«اش شدت گرفت، و در محل  شد، و در اوان سفر، بيماري
  .1 فتاز دنيا ر

  
  در پناه نياي مهربان

عبدالمطلب محمد را به مكه بازگردانيد؛ در حالي كه شفقت و عطوفت او نسبت 
وي اينك به مصيبتي تازه  نوادة يتيم. يافت به نوادة عزيزش هر لحظه افزايش مي

عبدالمطلب آنچنان . هاي كهنة درون او را نو كرده بود گرفتار آمده بود كه زخم
داشت كه نسبت به هيج يك از فرزندان  محبت و مرحمتي نسبت به محمد ابراز مي

هرگز او را در اين حالتي كه براي او پيش آمده بود تنها نمي . خويش نداشت
در ساية خانة : هشام گويد ابن. نشانيد ه فرزندانش برتر ميگذاشت، و او را از هم

كردند، و پسرانش در اطراف آن زيرانداز  كعبه براي عبدالمطلب زيراندازي پهن مي
نشستند تا عبدالمطلب بيايد و آنجا بنشيند؛ و به پاس حرمت وي، هيچيك از  مي

كه  -  - عليه وسلمصلى اهللا-  خدا اما، رسول. نشستند پسرانش روي آن زيرانداز نمي
رسيد، سرجاي جدش  همينكه از راه مي - در آن اوان نوجواني كم سن و سال بود

گرفتند تا او را از روي زيرانداز كنار بكشند،  نشست؛ عموهايش دستان وي را مي مي
اين يك پسر من را به حال : گفت كنند، مي ديد چنين مي عبدالمطلب هرگاه كه مي

آنگاه، با محمد، باز هم روي ! اي است أن و مقام ويژهاو را ش خود بگذاريد، كه بخدا
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ة آن حضرت دست نوازش نشست، و بر گرد زيرانداز مخصوص خويش مي
  .1 گرديد كرد بسيار شاد و خرسند مي كشيد، و از اين كاري كه محمد مي مي

هشت سال و دو ماه و ده روز از عمر  -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
گذشت كه عبدالمطلب، نياي گرانقدرشان، در مكه از دنيا رفت، و پيش  شريفشان مي

كه  - اش را به عموي وي ابوطالب ت چنان ديد كه سرپرستي نوادهحاز وفات، مصل
  .2 واگذار كند - شأن پدرش بود از هر جهت هم

  
  تحت کفالت عموي دلسوز و مهربان

. اش را بر عهده گرفت ابوطالب به نيكوترين وجهي كفالت و سرپرستي برادرزاده
محمد را به خانة خويش برد و بر فرزندان خويش افزود، و او را بر همة آنان مقدم 
داشت، و حرمت و رعايت ويژه براي او درنظر گرفت و از آن زمان تا چهل سال 
بعد، همواره پشتيبان وي بود، و از هيچ حمايت و مواظبتي نسبت به او دريغ 

هايش را با اين و آن بر محور حراست و  ها و دشمني كرد، و تمامي دوستي نمي
داد، كه در جاي جاي سيرة نبوي به بيان  اش سامان مي زادهپاسداري از اين برادر

  .هاي متعددي از آن خواهيم پرداخت نمونه
  

  بارند ابرها به آبروي او باران مي
د شدم، به مكه وار: ابن عساكر به نقل از جلهمه بن عرفطه آورده است كه گفت

: قريشيان گفتند. در حالي كه خشكسالي سراسر مكه و اطراف آن را فرا گرفته بود
قوت و غذا  اي اباطالب، سرزمينمان به قحطي دچار آمده؛ زنان و فرزندانمان بي
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ابوطالب براي استسقا بيرون شد؛ پسر ! اند؛ همتي كن و به طلب باران بيرون شو مانده
اي خاكستري بر سر داشت،  خورشيد تابان، كه عمامه نوجواني همراه او بود همچون

ابوطالب وي را برگرفت، و گردة او را به . و در اطراف او چند نوجوان ديگر بودند
خانة كعبه چسبانيد، و آن نوجوان بازوان خويش را به نشانة پناهندگي بر خانة كعبه 

و آن سوي آمدند و ناگهان ابرها از اين سوي . در آسمان اثري از ابر نبود. نهاد
هايي پرآب سرشار از آب  پست و بلند زمين بسان چشمه: آمدند؛ باريدند و باريدند

ابوطالب در اشعار خويش . ا سرسبز و خرم گردانيدباران گرديد، و آبادي و صحرا ر
  :گويد به همين داستان اشاره دارد، آنجا كه مي

  و ابيض يستسقي الغمام بوجهه
  

  1لالراملثمال اليتامي عصمة  
 

بارند، فريادرس و  و آن آفتابرويي كه ابرها به آبروي او باران مي«
  »!سرپرست يتيمان، و پناهگاه بيوه زنان

  
  بحيراي راهب

به سن دوازده سالگي رسيدند؛ برخي  - صلى اهللا عليه وسلم-  چون رسول خدا
وز ر 10ماه و  2سال و  12نيز در اين هنگام عمر شريف آن حضرت را به دقت، 

در بين راه به قرية بصري . اند؛ ابوطالب به قصد تجارت آهنگ شام كرد ثبت كرده
گرديد، و در  ات حوران محسوب مياي از قصب رسيد كه از توابع شام بود، و قصبه

در آن شهر راهبي . نشين بود، زير سلطة روميان بود آن زمان با اينكه يك منطقة عرب
همينكه كاروانيان بار . او جرجيس بوده است بود معروف به بحيري كه گويند نام

يك . آمد وي پيش از آن هيچگاه به نزد كاروانيان نمي. انداختند، به نزد آنان شتافت

                                                           

؛ هيثمي در مجمع الزوائد به نقل از طبراني نظير اين داستان 16- 15مختصر السيرة، شيخ عبداهللا، ص  -1
 .آورده است) 222، ص 8ج (را در بخش مربوط به عالمات نبوت 
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رسيد  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا گذرانيد تا به رسول به يك كاروانيان را از نظر مي
اين ! اين، سرور جهانيان است: و دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت

اين همان شخصي است كه خداي يكتا او را به ! فرستادة خداي بني نوع انسان است
ابوطالب و ديگر بزرگان قريش ! مثابة رحمتي براي همه عالميان برخواهد انگيخت

ة ورودي شهر از همان لحظاتي كه شما بر گردن: گفتداني؟  تو از كجا مي: گفتند
ر به قدوم او سجده بردند، و اين چنين ها سراس فراز آمديد، همة سنگها و درخت

آرند؛ گذشته از اين،  سجود را احجار و اشجار جز در پيشگاه پيامبران به جاي نمي
تر از غضروف شانة  من از روي مهر نبوت نيز كه به گردي يك دانه سيب پايين

شناسم؛ همچنين، ما ياد و وصف وي را در كتابهاي  راست او قرار دارد، مي
آنگاه، با گراميداشت بسيار آنان را ميهماني كرد، و از ابوطالب ! ن داريمما آسماني

خواست كه او را بازگرداند، و به شام نبرد؛ زيرا خوف آن دارد كه روميان و 
ابوطالب نيز محمد را به همراه يكي از پسران خويش . يهوديان به او آسيبي برسانند

  .1 به مكه باز فرستاد

                                                           

؛ المصنف، 279-278، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 3620، ح 551-550 ، ص5جامع الترمذي، ج : نكـ -1
ايضا دالئل النبوة، , 25-24، ص 2؛ دالئل النبوة، بيهقي، ج 11782، ح 489، ص 11ابن ابي شبية، ج 

در ذيل اين روايت آمده است كه ابوبكر . سند اين روايت ثابت و قوي است. 170، ص 1ابونعيم، ج 
ت فرستاد، كه البته نادرست است؛ زيرا، بالل در آن زمان هنوز نبوده است، و بالل را به همراه آن حضر

اين . بوده است، نه همراه ابوبكر  -صلى اهللا عليه وسلم- اگر هم بوده است همراه عموي رسول خدا
تفاصيل بيشتري نيز براي اين داستان روايت . آورده است) 17، ص 1ج (نكته را ابن قيم در زادالمعاد 

اعتبار، و ابن اسحاق بدون  با سندهاي سست و بي) 120، ص 1ج (است كه ابن سعد در طبقات شده 
و بيهقي و ابونعيم نيز به ) 277، ص 2ج (و طبري ) 183- 180، ص 1ج (ام اند؛ ابن هش سند، آورده

 .اند همين ترتيب، از ابن اسحاق نقل كرده



  

  
  نبرد خونين فجار

، در سوق عكاظ، - صلى اهللا عليه وسلم-  مان با بيست سالگي رسول خداهمز
حرب «و قيس عيالن در گرفت كه  -به همراهي كنانه -نبرد خونيني ميان قريش

به  -كنانه زمينة بروز اين جنگ آن بود كه مردي از بني. نامبردار شده است 1»الفجار
. وانمردانه به قتل رسانيدجوي قيس عيالن را ناجسه تن از مردان جنگ - نام براص

كنانه حرب بن اميه بود  رهبر قريش و بني. طرفين برآشفتند. خبر به بازار عكاظ رسيد
در نيمة نخستين روز، پيروزي . كه از نظر سني و مكانت اجتماعي از همه برتر بود

با قيس بود و كنانه مغلوب شده بودند؛ اما، نيمروز، ناگهان گردونة جنگ به زيان 
بعضي از سران قريش نداي صلح در دادند، و بنابر آن شد كه كشتگان . گرديدقيس 

دو طرف را برشمارند، و هر يك از طرفين كه بيشتر كشته داده بود، دية كشتگان 
بر اين مبنا با يكديگر صلح كردند، و دست از جنگ كشيدند، و . افزونتر را بستاند

اين جنگ را، به خاطر آنكه توأم با . ندها و بدخواهي فيمابين را از ميان برد دشمني
-  در اين جنگ، رسول خدا. حرب فجار ناميدندماههاي حرام بود   هتك حرمت

                                                           

اي  ده است؛ سه فقره نخستين آنها ستيز و مشاجرهاين دو گروه، چهار فقره بوهاي فجار فيمابين  حرب -1
اش كوتاهي  درگيري نخستين، انگيزه. خفيف بيش نبوده، و بدون كشتار و خونريزي به صلح انجاميد

اش  اش بود كه به فردي از كنانه داشت، درگيري دوم، انگيزه از قيس نسبت به پرداخت بدهي فردي
اش تعرض جوانان مكه به يكي از  ، سومين درگيري، انگيزهروشي مردي از كنانه بر قيسيان بودفخر ف

براي تفصيل . ايم با اندام و زيباروي قيس بود؛ فقره چهارم، فجار براض بود كه در متن آوردهزنان زي
؛ ابن اثير آن سه 467، ص 1؛ الكامل، ج 164-160المنمق في اخبار قريش ، ص : اين ماجراها، نك

 .واحد به حساب آورده استدرگيري نخستين را يك نبرد 
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حضور داشتند و براي عموهايشان تداركات جنگي فراهم  - صلى اهللا عليه وسلم
  .1 كردند آوردند و تيرهاي آنان را براي تيراندازي آماده مي مي

  
  حلف الفضول

در » حلف الفضول«ين نبرد داخلي فجار، پيماني تحت عنوان به دنبال واپس
فراخوان اين پيمان از سوي چند طايفه . هاي حرام، منعقد گرديد ذيقعده، يكي از ماه

هاشم؛ بني عبدالمطلب؛ اسدبن عبدالعزي؛ زهره بن كالب؛ تيم بن  بني: از قبيلة قريش
به خاطر كهنسالي و  -تيميآنان در خانة عبداهللا بن جدعان . مره؛ داده شده بود

پيمان شدند، مبني  گرد آمدند، و با يكديگر هم سوگند و هم -مكانت اجتماعي وي
هاي ديگر  بر اينكه هرگاه در شهر مكه يكي از اهالي مكه يا ديگر مردمان از سرزمين

اند  مظلوم واقع شود، به پشتيباني او برخيزند، و بر عليه آن كساني كه بر او ستم كرده
در اين پيمان  -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا. ام كنند تا داد او را بستانندقي

عضويت داشتند و از آن پس نيز كه خد اوند ايشان را با تفويض رسالت اكرام 
  :گفتند فرموده بود، مي

، ما أحب أن يل به محر النعم، ولو أدعى لقد شهدت يف دار عبداهللا بن جدعان حلفاً(
  .٢)جبتبه يف اإلسالم أل

                                                           

، 1؛ الكامل، ابن اثير، ج 185- 164؛ المنمق في اخبار قريش، ص 187-184، ص 1، ج هشام سيرة ابن -1
زيرا ماه ! اين نبرد در ماه شوال به وقوع پيوسته است؛ اما، اين درست نيست: اند ؛ گفته472- 468ص 

ست؛ بنابراين، كدام حرمت هتك شده شوال ماه حرام نيست، و عكاظ هم بيرون از محدوده حرم ا
 .شده است است؟ گذشته از اينها، بازار عكاظ، در آن روزگار، از آغاز ماه ذيقعده داير مي

 .31 -30، مختصر سيرة الرسول، شيخ عبد اهللا نجدي ص 135، 113، ص 1، ج هشام سيرة ابن -2



  

در خانه عبداهللا بن جدعان در انعقاد پيماني شركت جستم كه هيچ دوست «
ندارم آن حضور و عضويت را با اشتران سرخ موي فراوان عوض كنم، و 

ماني فراخوانند، هم اينك دردوران اسالم نيز اگر مرا به سوي چنان پي
  .»اجابت خواهم كرد

ليت كه پشتوانه و درونماية آن روح حاكم بر اين پيمان كامالً با حميت جاه
مردي از طايفة : اند دربارة انگيزة انعقاد اين پيمان گفته. تعصب بود، در تناقض بود

عاص بن وائل سهمي تمامي كاالي وي را . راي فروش به مكه آوردزبيد كااليي را ب
پيمان،  به دادخواهي نزد طوايف هم. از او خريداري كرد، و حق و حقوق او را نداد

عبدالدار، مخزوم، جمح، سهم و عدي رفت؛ اما، هيچ يك از آن طوايف به اظهارات 
آن مرد بازرگان زبيدي برفراز كوه ابوقيس برآمد و اشعاري را كه . او وقعي ننهادند

بالبداهه سروده بود با صداي بلند برخواند و فرياد تظلم خويش را به گوش همگان 
رتباط اقدام كرد، و اين و آن را فراخواند كه زبيربن عبدالمطلب در اين ا. رسانيد

تا آنكه افراد مذكور در ! فريادرس بماند؟ چرا بايد اين مرد اين چنين بيكس و بي
حلف الفضول گردآمدند، و آن پيمان را منعقد كردند؛ آنگاه همگي به نزد عاص 

  .1وائل رفتند و داد آن بازرگان زبيدي را از او ستاندند بن
  

  کار در پي کسب و
در آغاز سنين جواني كسب و كار مشخصي  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا 

اند كه ايشان در دوران  در عين حال، روايات تاريخي متعددي حاكي از آن. نداشتند
؛ در مكه نيز براي اهل مكه در برابر 2اند كرده سعد گوسفندچراني مي اقامت نزد بني

                                                           

 .291؛ نسب قريش، زبيري، ص 128-126، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -1
 .166، ص 1ج هشام،  سيرةابن -2
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؛ و ظاهراً در سنين جواني از چوپان 1اند دهچراني چند قيراط گوسفندانشان را مي
اند؛ چنانكه بنا به روايتي، با سائب بن ابي سائبه  دست كشيده و به بازرگاني پرداخته

اند، و در  و شريك خوبي براي وي بودهاند،  پرداخته مخزومي به كار بازرگاني مي
تح مكه نيز وقتي روز ف. كردند آمدند و نه جدال و ستيز مي مقام شراكت نه كوتاه مي

مرحباً بأخي و : (سائب به نزد آنحضرت آمد، به او خوشامد گفتند و فرمودند
  2 !خوش آمدي اي برادر و شريك من) شريكي

 -رضي اهللا عنها-خديجه در سن بيست و پنج سالگي به قصد تجارت با سرماية 
و  خديجه بنت خويلد بانويي بازرگان: ابن اسحاق گويد. عازم سفر شام شدند

شريف و ثروتمند بود، و مردان را اجير ميگردانيد تا با سرماية او تجارت كنند، و بر 
. قريش نيز نوعاً بازرگان پيشه بودند. داد مبناي مضاربه دستمزدي براي آنان قرار مي

داير بر راستگويي و  - صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي صيت شهرت رسول خدا
به گوش وي رسيد، نزد ايشان فرستاد و به امانتداري و مكارم اخالق آن حضرت 

ايشان پيشنهاد كرد كه با بخشي از سرماية وي، به اتفاق غالم وي، مسيره، به سفر 
تجارتي شام بروند، و قول داد كه بيش از آنچه به ديگر بازرگانان دستمزد ميداده 

و با آن نيز پذيرفتند،  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. است به ايشان خواهد داد
ميسره، غالم خديجه خاتون، . اي كه در اختيارشان گذاشت به تجارت رفتند دستمايه

  .3 كرد؛ تا به شام رسيدند نيز در اين سفر ايشان را همراهي مي
  

                                                           

جمع » قراربط«؛ كلمه متن 2262صحيح البخاري، كتاب االجارات، باب رعي الغنم علي قراريط، ح  -1
 .م- )ابن اثير(است كه يك بيستم دينار بوده است  - در اصل أقراط - »قيراط«

 .425، ص 3، ج ؛ مسند احمد2287، ح 768، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 611، ص 2سنن ابي داود، ج  -2
 .188- 187، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -3



  

  ازدواج با خديجه
به مكه بازگشتند، آثار امانتداري و  - صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي حضرت محمد
مشهود بود كه پيش از آن سابقه  - رضي اهللا عنها-خديجه بركت آنچنان در اموال 

غالم وي، ميسره، نيز راجع به آن حضرت هر آنچه در طي سفر مشاهده . نداشت
كرده بود، باز گفت، و خوي خوش و رفتار برازنده و انديشة كارآمد و گفتار 

 پيش از آن،. صادقانه و كردار امانتدارانة ايشان را براي خديجه خاتون گزارش كرد
ورزيدند، و او همة  بزرگان و سران مكه سخت به وصلت با ازدواج با او اشتياق مي

اما اينك گمشدة خود را كه ساليان . كرد خواستگاران را يكي پس از ديگري رد مي
اش  راز درون خويش را با دوست صميمي. متمادي در جستجوي آن بود، يافته بود

 - صلى اهللا عليه وسلم- خدا يسه به نزد رسولبانو نف. نفيسة بنت منبه در ميان گذاشت
شتافت و سر صحبت را با ايشان باز كرد و به آن حضرت پيشنهاد كرد كه با خديجه 

ايشان رضايت دادند، و در اين ارتباط با عموهايشان صحبت . خاتون ازدواج كنند
شان آنان نيز به نزد عموي خديجه خاتون رفتند و خديجه خاتون را براي اي. كردند

با محمد امين  1 ]طاهره[خواستگاري كردند، و به اين ترتيب، ازدواج خديجة 
هاشم و سران مضر حضور  در مراسم عقد ازدواج ايشان بني. صورت پذيرفت

ازدواج آن حضرت با خديجه خاتون دو ماه پس از باز گشت ايشان از سفر . اشتندد
مهرية حضرت  -ه وسلمصلى اهللا علي-  رسول خدا .2 تجارتي شام انجام گرفت

                                                           

با آن شهرت يافته بودند، و  -رضي اهللا عنها-لقبي استكه در عهد جاهليت، حضرت خديجه» طاهرة« -1
با آن شهرت   - صلى اهللا عليه وسلم- كه در عهد جاهليت، حضرت محمد» امين«تقارن آن با لقب 

 .م -اند، بسي جالب توجه است داشته
روز پس از نبرد فجار ثبت  6ماه و  9سال و  4مسعودي عزيمت آنحضرت را به سفر تجارتي شام،  -2

روز پس از عزيمت به شام  24ماه و  2 -رضي اهللا عنها–كرده، و تاريخ ازدواج ايشان را باخديجه 
 .278، ص 2مروج الذهب، ج : تعيين كرده است؛ نك
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خديجه سن حضرت . را بيست ماده شتر جوان قرار دادند - رضي اهللا عنها- خديجه 
چهل سال بود، و در آن اوان، وي ] بنا بر مشهور[در هنگام ازدواج  - رضي اهللا عنها- 

از حيث اصل و نسب و دارايي و ثروت و بينش و خرد برترين زن خاندان خويش 
-  اكرم نخستين زني بود كه حضرت رسول -هللا عنهارضي ا-خديجه حضرت . بود

به همسري خويش درآوردند، و تا هنگام وفات ايشان همسر  - صلى اهللا عليه وسلم
  .ديگري اختيار نكردند

. اند  - رضي اهللا عنها-خديجه همة فرزندان آن حضرت، بجز ابراهيم، از حضرت 
صلى اهللا -  نيه رسول خداقاسم كه ك: فرزندان خديجه خاتون به ترتيب عبارتند از

كلثوم؛ فاطمه؛ عبداهللا كه گاه  ابوالقاسم به حساب اوست؛ زينب؛ رقيه؛ ام -عليه وسلم
فرزندان پسر ايشان همگي در خردسالي . گرفته است طيب و گاه طاهر لقب مي

درگذشتند؛ اما دختران، همگي دوران اسالم را درك كردند و اسالم آوردند و 
صلى اهللا عليه -  د آنان نيز همه در طول حيات پيامبراكرممهاجرت كردند؛ هرچن

كه پس از آنحضرت شش ماه  - رضي اهللا عنه- از دنيا رفتند؛ بجز فاطمه - وسلم
  .1 درنگ كرد و آنگاه به ايشان پيوست

  
  بناي کعبه و قضية حکميت

به تجديد بناي  وپنج ساله بودند كه قريش سي - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
هايي  قضيه از اين قرار بود كه خانة كعبه با تخت سنگ. كعبه همت گماشتند خانة

ل ساخته يبلندتر از قامت انسان معمولي، به ارتفاع نه ذراع در عهد حضرت اسماع
اي را  اي از سارقان دست به يكي كردند و گنجينه عده. شده بود؛ سقف نيز نداشت

ن گذشته، به خاطر آنكه يك ساختمان از اي. كه در داخل كعبه بود، به سرقت بردند
                                                           

 .7؛ تلقيح فهوم اهل االثر، ص 105، ص 7، ج باريال ؛ فتح191- 189، ص 1، ج هشام سيرةابن -1



  

بسيار قديمي بود، تحت تأثير عوامل طبيعي بنيادش سست شده، و ديوارهايش 
پنج سال پيش از بعثت نيز سيلي بنيان كن در مكه سرازير شد و . شكاف برداشته بود

قريش، به . چيزي نمانده بود كه بناي كعبه كامالً فرو ريزد. به مسجدالجرام راه يافت
با يكديگر . ظور حفظ حرمت و مكانت كعبه ناگزير شدند بناي آن را تجديد كنندمن

هاي پاك و پاكيزه را راه  هم سخن شدند كه در كار تجديد بناي كعبه جز دارايي
ندهند؛ از اين رو مهرية زنان زناكار، سود حاصل از داد و ستدهاي آميخته به ربا، و 

ابتدا، از ويران كردن . پذيرفتند الناس را نمي ناك و مشتمل بر حق هرگونه اموال شبهه
تبر را . سرانجام، وليد بن مغيرة مخزومي كار را آغاز كرد. خانة كعبه هراس داشتند
آنگاه، دو ركن ! بار خداوندا، ما جز كار خير هدفي نداريم: به دست گرفت و گفت

سيبي نرسيد، وقتي مردم ديدند به او آ. اصلي كعبه را با ضربات خويش ويران كرد
هايي كه حضرت  به تبع وي، روز بعد ويران كردن كعبه را ادامه دادند تا به آن پايه

. نهاده بود، رسيدند، از آنجا تجديد بناي كعبه را آغاز كردند -عليه السالم- ابراهيم
افراد هر . نخست كعبه را تقسيم كردند، و به هر قبيله سهمي از آن رااختصاص دادند

ك نوع سنگ به خصوص را گرد آوردند، و به ساختن خانة كعبه مشغول قبيله نيز ي
وقتي . تجديد بناي خانة كعبه را بنايي رومي به نام باقوم بر عهده گرفت. شدند

ساختمان جديد خانة كعبه به موضع حجراالسود رسيد، راجع به اينكه امتياز قرار 
نظر پيدا  كديگر اختالفدادن حجراالسود در جاي خودش از آن چه كسي باشد، با ي

كردند، و نزاع بر سر اين مسئله چهار يا پنج شبانه روز به طول انجاميد، و تا آنجا 
. باال گرفت كه نزديك بود به جنگي خانمانسوز در حرم امن الهي تبديل گردد

ابواميه بن مغيرة مخزومي به آنان پيشنهاد كرد نخستين كسي را كه در مسجدالحرام 
مشيت خداوند . همه پذيرفتند. تباط با مشاجرة فيمابين حكم قرار دهنددرآيد، در ار

صلى -  رسيد، حضرت محمد نيز بر آن تعلق گرفت كه آن فردي كه بايد از راه مي
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اين : وقتي ايشان را از دور ديدند جملگي فرياد برآوردند. باشد - اهللا عليه وسلم
وقتي به نزديكي . استاين شخص محمد! شخص امين است؛ ما او را قبول داريم

آنان رسيدند، و گزارش ماجرا را از آنان دريافت كردند، عبابي درخواست كردند، و 
حجراالسود را ميان آن نهادند، و سران قبائل درگير را واداشتند همگي اطراف آن 
عبا را بگيرند، و به آنان دستور دادند كه عباي حامل حجراالسود را باال و باال 

ي كه حجراالسود را به موضع خودش نزديك گردانيدند، آن حضرت با وقت. بياورند
دست مبارك خودشان حجراالسود را برداشتند و در جاي خودش قرار دادند؛ و اين 

  .اي بود كه همگان بر آن رضايت دادند كيمانهحل خردمندانه و ح راه
ند كسر اي كه براي تجديد بناي كعبه اختصاص داده بود قريش، از بودجة پاكيزه

مت شمال، حدود شش ذراع از مساحت خانة كعبه را بيرون از آوردند؛ ناگزير، از س
شود؛ درب  ناميده مي» حطيم«و » حجر«هاي  ساختمان جديد آن قرار دادند كه به نام

خواهند، ديگران  خانة كعبه را از زمين باالتر نهادند تا جز آن كساني كه قريش مي
شوند؛ و چون بلنداي ساختمان كعبه به پانزده متر رسيد،  ه خانة كعبه واردنتوانند ب

  .بر شش ستون سقف آن را زدند
كعبه پس از پايان پذيرفتن اين عمليات تجديد بنا، تقريباً شكل يك مربع مستطيل 

متر؛ طول ضلعي كه حجراالسود بر آن نصب شده،  15به خود گرفت كه ارتفاع آن 
تفاع جايگاه نصب حجراالسود از محلي كه متر؛ ار 10و طول مقابل آن، هر يك 

متر؛ ضلعي كه درب خانة كعبه در آن قرار دارد، و نيز  5/1كنند،  حاجيان طواف مي
متر  2كنند،  متر، و ارتفاع درب خانة كعبه كه حاجيان طواف مي 12ضلع مقابل آن 

ه كه از بيرون خانة كعبه، ديواري در قسمت پايين، اطراف كعبه را احاطه كرد. است
سانتيمتر است و آنرا  30سانتيمتر و پهناي متوسط آن  25ارتفاع متوسط آن 



  

اين قسمت در اصل، بخشي از خانة كعبه است، اما قريش آن را . نامند مي» شاذروان«
  1 .اند وانهاده

  
پيش از نبوت  - صلى اهللا عليه وسلم- زندگينامة حضرت محمد

  )خالصه(
هاي  ر دوران جواني و نوجواني، بهترين ويژگيد -صلى اهللا عليه وسلم-  نبي اكرم

از نظر انديشمندي و خردمندي و . دارا بودند موجود در طبقات مختلف مردمان را
نگري و زيركي و  در سطح بااليي قرار داشتند؛ و از ژرفعمق بصيرت  نظر و دقت

با استمداد از . استقالل فكري و شناخت درست هدف و وسيله برخوردار بودند
هاي طوالني خويش، به تأمالت طوالني و تفكر عميق و پرداختن به ژرفاي  تسكو

آاليش خويش؛ به مطالعة  شدند، در پرتو خرد سرشار و فطرت بي حقايق، نائل مي
منشور طوالني و پردامنة زندگني بشر، و امور اجتماعي و اوضاع و احوال مردم 

گرفتند؛ و با  ز آنها فاصله ميشناختند و ا پرداختند؛ خرافات را بخوبي باز مي مي
زيستي با همنوعان ادامه  بصيرت كامل در كار خويش و در كار ديگران به هم

؛ در 2جستند كردند، در آن شركت مي اگر راه و رسم نيكويي را مشاهده مي. دادند مي

                                                           

؛ تاريخ 197- 192، ص 2هشام، ج  سيرةابن: براي تفصيل مطلب راجع به تجديد بناي كعبه، نكـ -1
؛ داستان 215، ص 1به بعد؛ صحيح البخاري، باب فضل مكه و بنيانها، ج  289، ص 2الطبري، ج 

محاضرات تاريخ االمم : توان يافت؛ نيز نكـ ميمسند ابي داود طيالسي نيز حكميت مذكور را در 
 .65- 64، ص 1االسالمية، خضري، ج 

  -صلى اهللا عليه وسلم- گرفتند، رسول خدا مثالً، قريشيان در دوران جاهليت روز عاشورا روزه مي -2
فتح : ؛ نيز2002صحيح البخاري، ح : گرفتند؛ نكـ نيز در دوران جاهليت روز عاشورا را روزه مي

 .287، ص 4ري،ج البا
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غير اينصورت، به همان زاوية عزلتي كه براي خويش اختيار كرده بودند، باز 
  .گشتند مي

شدند تناول  نوشيدند؛ از گوشت حيواناتي كه در آستانة بتان قرباني مي نمي شراب
شد، حضور پيدا  هايي كه براي بتان تدارك مي ها و محفل كردند، در جشن نمي
از همان اوان نوباوگي، از اين معبودهاي باطل نفرت داشتند، و هيچ چيز . كردند نمي

ي تحمل شنيدن سوگند خوردن جاهليان درنظر ايشان ناخوشايندتر از بتان نبود؛ حت
  1 .را به الت و عزي نداشتند

شك، دست قضا و قدر الهي نيز نگهدار ايشان بوده است؛ چنانكه هرگاه  بي
داشتند به اينكه برخي از برخورداري  هاي دروني و نفساني ايشان را وامي انگيزه

و رسوم ناپسنديده  دنيوي را تجربه كنند، يا هرگاه كه نسبت به پيروي بعضي آداب
كرد و ايشان را از آن  كردند، عنايت رباني دخالت مي رضايت خاطري احساس مي

  .داشت ها بازمي اندازي ها و دست دسترسي
به هيچيك از چيزهايي «: فرمايند مي -صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت رسول اكرم

دوبار، و هر  كه در ميان اهل جاهليت معمول و مرسوم بود، گرايش پيدا نكردم مگر
بار خداوند ميان و من آن چيز مانعي ايجاد كرد، و من از آن گرايشي كه پيدا كرده 
. بودم صرفنظر كردم، تا آنكه مشمول اكرام خداوند شدم و به رسالت مبعوث شدم

: چرانيد، گفتم هاي مكه گوسفند مي شبي از شبها به نوجواني كه با من در بلندي
كردي تا من به مكه بروم و با جوانان مكه به  بت ميكاش از گوسفندان من مواظ

! چنين كنم: گفت! پردازي و خوشگذراني شب را به صبح برسانم گويي و افسانه قصه
آواي موسيقي از آن . به نخستين خانه در شهر مكه رسيدم. بسوي مكه به راه افتادم

                                                           

تهذيب ؛ 161، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 128، ص 1ابن هشام، ج  سيرة: براي تفصيل اين مطلب، نك -1
 .376،  373، ص 1تاريخ دمشق، ج 



  

كس با  جشن عروسي فالن: چه خبر است؟ گفتند: گفتم. رسيد خانه به گوش مي
خداوند درپوشي بر گوشهايم . نشستم كه به موسيقي گوش فرادهم! فالن كس است

مرا خواب در ربود، و آنقدر در خواب ماندم تا آنكه حرارت آفتاب فرداي . قرار داد
چه شد؟ آنچه را كه : پرسيد. نزد رفيقم بازگشتم. آن شب مرا از خواب بيدار كرد
ديگر شبي نيز دوباره همان تقاضا را از رفيقم . ماتفاق افتاده بود براي او بازگفت

كردم، و به شهر مكه وارد شدم، و همان پيشامد شب نخستين دوباره براي من روي 
  .1»و به اين ترتيب، هيچگاه من به كار ناپسندي گرايش پيدا نكردم... نمود

به، در اثناي تجديد بناي كع: بخاري از جابربن عبداهللا روايت كرده است كه گفت
عباس به . همراه عباس براي آوردن سنگ رفتند - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

گذاري تو  ات را برگردنت بيافكن تا سنگهايي كه بر شانه مي دامان جامه: ايشان گفت
در گيرو دار كار، بر زمين افتادند و چشمانشان به آسمان خيره شد و ! را آزار ندهند

و جامة ! ام دامان جامه! ام دامان جامه: گفتند ش آمدند، ميوقتي به هو. از هوش رفتند
به روايت ديگر، از آن پس ديگر هيچگاه عورت ايشان . خويش را بر تن پيچيدند

  .2 توسط هيجكس رؤيت نشد
هاي  در خاندان خويش، از جهت خصلت - صلى اهللا عليه وسلم-  نبي اكرم

از همة افراد خاندانشان . ز بودندپسنديده، اخالق كريمه، و سر و وضع برازنده ممتا
تر،  تر، نرمخوي تر، بردبارتر، راستگوي تر، نوعدوست اخالق جوانمردتر، خوش

چنانكه خويشاوندان همگي  تر، نيكوكردارتر، وفادارتر و امانتدارتر بودند، پاكدامان

                                                           

حاكم نيشابوري آن را صحيح دانسته؛ ذهبي . اند وديگران آورده) 279، ص 2ج (اين حديث را طبري  -1
 ).287، ص 2البداية و النهاية، ج (آن را ضعيف تلقي كرده است  نيز از او تبعيت كرده؛ ولي ابن كثير

فتح الباري، : ؛ نيز، نكـ180، ص 7؛ ج 513، ص 3؛ فتح الباري، ج 3829، 1582صحيح البخاري، ح  -2
 .380، 333، 310، 295، ص 3؛ مسند احمد، ج 517، ص 3ج 
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هاي  هاي برازنده، و خصلت لقب داده بودند؛ زيرا، همة ويژگي» امين«ايشان را 
يده، در وجود مبارك ايشان فراهم آمده بود، و آن چنان بودند كه حضرت پسند

رنج كسب و كار را بر خويشتن : فرمود مي -رضي اهللا عنها-خديجه المؤمنين  ام
كردند؛ و از ميهمانان  كردند؛ و به درماندگان و بينوايان رسيدگي مي تحميل مي
  .1همكاري داشتندكردند؛ و در راه حق و فضيلت همياري و  پذيرايي مي

                                                           

 3صحيح البخاري، ج  -1



  

  بخش دوم
  - صلى اهللا عليه وسلم–مّكة مّكرمه كانون نبوت و دعوت رسول خدا 

  
  تمهيد

پس از آنكه به شرف نبوت و رسالت  - صلى اهللا عليه وسلم-  حيات رسول اكرم
  :گردد كه عبارتند از دو دوران كامالً متمايز از يكديگر تقسيم ميآراسته شد، به 

  با سيزده سال؛تقري دوران مكّي،. 1
  .ده سال تمامدوران مدني، . 2

شوند كه هر مرحله داراي  هر يك از اين دو دوران نيز به چند مرحله تقسيم مي
ها در پرتو  ها و خصوصيت اين تفاوت. هايي متمايز از مراحل ديگر است ويژگي

صلى اهللا -  اكرم نگرش دقيق نسبت به اوضاع واحوال و شرايط حاكم بر دعوت نبي
  .گردد ها و مراحل به وضوح آشكار مي در هر يك از اين دوران - عليه وسلم

  :توان به سه مرحله تقسيم كرد دوران مكي را مي
  مرحلة دعوت مخفي، سه سال؛ .1
مرحلة دعوت علني در ميان اهل مكه، از آغاز سال چهارم بعثت تا مبدأ  .2

  به مدينه؛ -صلى اهللا عليه وسلم-  هجرت رسول خدا
حلة گسترش دعوت بيرون از مكه و رواج يافتن آن در ميان مكيان، از مر .3

شود، و تا واپسين  اواخر سال دهم بعثت؛ اين مرحله، دوران مدني را نيز شامل مي
تفصيل مراحل . يابد امتداد مي - صلى اهللا عليه وسلم-  لحظات حيات پيامبراكرم

  .مختلف دوران مدني در جاي خودش خواهد آمد
  



 

لفصل او  
  كيفيت بعثت

  در غار حراء
به سن چهل سالگي نزديك  - صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد

هر اندازه بر ژرفاي بينش و گسترة انديشة ايشان افزوده شدند؛ و  مي
شد، شكاف عقالني و فكري ميان ايشان با مردم هم روزگارشان نيز  مي

ند كه با داشت يافت؛ و بيشتر اوقات دوست مي پيش افزايش ميبيش از 
داشتند و به غار  آب و غذايي با خود برمي. خويشتن خلوت كنند

غار . رفتند مي - النور، در فاصلة دو ميل تا مكه واقع در جبل -حراء
حراء غار تنگ و باريكي است به درازاي چهار ذراع كه پهناي آن يك 

سراسر ماه رمضان را همه ساله در غار . و سه چهارم ذراع فلزي است
عبادت خداو تفكر و  كردند، و اوقات خويش را به اقامت ميحراء 

آموز آفرينش در محيط زندگاني  هاي عبرت تأمل در اطراف صحنه
ها  خويش، و دست قدرت و ابتكاري كه همواره در ماوراي اين صحنه

آن حضرت هرگز . گذرانيدند ها در كار است، مي و در خود اين صحنه
پايه و اساس  كار و عقايد سست و بيزمان انديشة خود را به دست اف

قوم و قبيلة خويش نداده بودند؛ اما، در عين حال، راه روشن و روش 
ببندند و آن   مشخص، و مسير معيني نيز پيش روي نداشتند كه به آن دل

  .را بپسندند و برگزينند
اي از تدبير خداوندي در  اين گوشة عزلت اختيار كردن، خود گوشه

ها و  گزيدة خداي بود، تا اين بريدن از سرگرميبندة بركار اين 
هاي حقير  اشتغاالت زميني و هياهوي زندگاني بشري، و انديشه

آدميزادگان، نقطة تحولي باشد براي آماده شدن ايشان در ارتباط با 
مسئوليت و رسالت عظيمي كه در انتظار ايشان بود، و از اين راه، 

بار امانت بزرگ الهي و دگرگون بتوانند آمادگي الزم را براي كشيدن 
خداوند، از سه سال . ساختن چهرة زمين و تنظيم مسير تاريخ پيدا كنند



  

پيش از تفويض مقام رسالت به ايشان، اين عزلت گرايي را براي ايشان 
تدبير فرموده بود، و آن حضرت هر از گاهي به مدت يك ماه در پناه 

ا روح سرگردان هستي گذرانيدند، و ب نشيني روزگار مي اين گوشه
شدند، و راز سر به مهر اين عالم وجود را مورد تأمل و تدبر  دمساز مي

دادند، تا آن زماني كه موعد همرازي با اين گنجينة اسرار غيبي  قرار مي
  .1 به اذن خداوند فرا برسد

  
  جبرئيل امين وحي

كه قلة  -همينكه چهل سال تمام از عمر شريف آن حضرت گذشت
پيامبران همگي در اين سن مبعوث به رسالت : دان و گفته كمال است،

هاي نبوت آشكار، و اثار پيامبري در وجود آن حضرت  طاليه -شوند مي
سنگي بود كه بر آن حضرت  مكه تخته مشهود بود، از جمله اينكه در

كردند؛ و هرگاه كه خواب  كرد؛ رؤياهاي صادقه مشاهده مي سالم مي
ديدند؛  الم خواب همانند سپيدي صبحگاهان ميديدند، نوري را در ع مي

اگر مدت رسالت و نبوت . تا اينكه بر اين منوال، شش ماه گذشت
را بيست و سه سال  -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت ختمي مرتبت

درنظر بگيريم، اين رؤياهاي صادقانه براي آن حضرت، در واقع امر، 
مبري محسوب يكي از اجزاء چهل و شش گانة دوران نبوت و پيا

صلى اهللا - اين سومين ماه رمضاني بود كه حضرت محمد. گردد مي
گزيدند، و خداوند در اين ماه  در غار حراء عزلت مي - عليه وسلم

منتهاي خود را بر اهل زمين ارزاني  رمضان اراده فرمود كه رحمت بي

                                                           

، ص 1، ج هشـام  ؛ سيرة ابن3البخاري، ح  صحيح: براي متن كامل اين سرگذشت، نك -1
عبـدالمطلب نخسـتين   : گوينـد . و ديگر كتابهاي تفسير و حديث و سيره 235-236

كسي بوده است كه تحنث در غار حراء را پيش گرفتـه، و همـه سـاله همينكـه مـاه      
اه رمضـان بينوايـان را   آمده، و سرتاسر م رسيده بر غار حراء فراز مي رمضان فرا مي

 .553، ص 1الكامل، ابن اثير، ج : كرده است؛ نكـ مياطعام 
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فرمايد، و آن حضرت را با اعطاي مقام پيامبري گرامي داشت، و 
  .1 با آياتي از قرآن كريم به نزد ايشان فرو فرستادجبرئيل را 

توانيم سالروز بعثت  با بررسي قرائن و شواهد و داليل مختلف، مي
را شامگاهان دوشنبه بيست و يكم  - صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبر اكرم

ميالدي، شب هنگام، معين  610رمضان، مطابق با دهم اگوست سال 
دقيقاً چهل سال قمري و شش ماه و سازيم كه در آن اوان، ايشان 

سال شمسي و  39گذشته است كه با  دوازده روز از عمر شريفشان مي
  .2 روز برابر خواهد بود 20ماه و  2

                                                           

بيهقي گزارش كرده است كه طول مدت رؤياهاي صـادقه شـش مـاه    : ابن حجر گويد -1
بوده است، بنابراين، آغاز پيامبري آن حضرت به همين رؤياهاي صادقه و همزمان با 

ر آن حضرت شان بوده، و آغاز نزول وحي بالمولود، در سن چهل سالگي اي ماه ربيع
 .27، ص 1فتح الباري، ج : در بيداري، ماه رمضان بوده است؛ نك

صـلى اهللا  - نويسان در ارتباط با تعيين نخستين ماه گراميداشت حضـرت محمـد   سيره -2
به نبوت از سوي خداوند و فرو فرستادن وحي بر آن حضرت، اختالف   -عليه وسلم

االول بوده است؛  اند كه ماه ربيع  آن شدهنويسان بر  عده زيادي از سيره. فراوان دارند
مـاه  : انـد   اند كه ماه رمضان بوده است؛ برخي نيـز گفتـه   گروه ديگري ا ز آنان بر آن

ايم كه ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين آية شريفه  ما ترجيح داده. رجب بوده است
و ايـن آيـه    .)۱۸۵: البقـرة ( ﴾آنُشهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُر﴿: فرمايـد  كه مـي 

كـه درنتيجـه   . ) )۱ :القـدر (. ﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴿: فرمايد شريفه ديگر كه مي
، 2گيرد، و شب قدر همان شبي اسـت كـه در آيـه     شب قدر در ماه رمضان قرار مي

في لَيلَـة مباركَـة إِنـا كُنـا      إِنا أَنزلْناه﴿ :فرمايـد  وره دخان، خداوند درباره آن ميس
رِينذنامت آن حضرت در غار حـراء در مـاه   و نير به دليل آنكه اق .)۳ :الدخان(. ﴾م

رمضان بوده، و واقعه نزول جبرئيل بر ايشان نيز در همين مـاه بـوده اسـت؛ چنانكـه     
ب تعيـين دقيـق   قائالن به آغاز نزول وحي در ماه رمضان نيز در با. دانند همگان مي

بعضـي  . اين روز با يكديگر اختالف دارند، و روايات در اين زمينـه مختلـف اسـت   
ابـن  . هجـدهم : اند هفدهم، و بعضي ديگر نيز گفته: اند روز هفتم، برخي گفته: اند  گفته



  

 -عنهارضي اهللا -  اينك، گوش فرادهيم، ببينيم عايشة صديقه
صلى -  اكرم سرگذشت اين رويداد عظيم را كه نقطة آغاز پيامبري نبي

هاي دراز و تيره و تار  وده، و از آن نقطه است كه شبب - اهللا عليه وسلم
اند؛ همان  و ظلمات كفر و ضاللت به سپيده دم ايمان و هدايت پيوسته

مشي تاريخ را تعيين  نقطة آغازي كه مجراي هستي را تغيير داده، و خط
  :گويد -رضي اهللا عنها- المؤمنين عايشه  ام. كرده است

ل خدا آغاز گرديد، به صورت نخستين بار كه نزول وحي بر رسو
آن حضرت مكرر در عالم خواب منظرة . رؤياي صادقه و در خواب بود

هاي شب تار  يهاي براق نور خورشيد تاريك طلوع فجر و شكافتن نيزه
اندك اندك، به خلوت گزيدن از مردم و دوري . كردند را، مشاهده مي

به غار حراء  بار، هرچند وقت يك. كردن از غوغاي شهر عالقمند شدند

                                                                                                                             

ين روز، روز هفدهم بـوده اسـت؛   اند كه ا نوسان بر آن اسحاق و برخي ديگر از سيره
كه روز بيست و يكـم بـوده باشـد، بـه ايـن دليـل كـه تمـامي          اما، ما ترجيح داديم

صـلى اهللا عليـه   - اند بر اينكه بعثت رسول خـدا  القول نويسان يا اكثر آنان متفق سيره
فيـه  «: اند در روز دوشنبه اتفاق افتاده است؛ چنانكه آن حضرت خود فرموده  -وسلم

فيـه و يـوم بعثـت او    ذاك يوم ولـدت  «: و به روايت ديگر» ولدت و فيه انزل علي
؛ 299، 297، ص 5؛ مسـند احمـد، ج   368، ص 1صحيح مسـلم، ج  ( »انزل علي فيه

روز دوشـنبه در مـاه   ). 62، ص 2حاكم نيشابوري، ج : 300، 286، ص 4بيهقي، ج 
رمضان نيز در آن سال مطابق بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بيسـت و  

ديگر، بنا به داللت احاديث صحيح، شـب قـدر   يكم، و روز بيست و هشتم؛ از سوي 
جز با يكي از شبهاي فرد در دهه آخـر رمضـان منطبـق نميگـردد، و شـب قـدر در       

إِنا أَنزلْناه ﴿: فرمايـد  ياگر اين آيه شريفه را كه م. شود محدوده اين شبها جابه جا مي
ن حضرت روز دوشنبه بـوده  بعثت آگويد  با روايت ابوقتاده كه مي . ﴾في لَيلَة الْقَدرِ

است، كنار هم بگذاريم، همچنين با مراجعه به تقويم تطبيقي كه موارد مطابقـت روز  
كند؛ براي ما يقينـي شـده اسـت كـه      دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين مي

 21شـب هنگـام، شـامگاه روز      -صلى اهللا عليه وسـلم - بعثت حضرت رسول اكرم
 .رمضان بوده است
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. پرداختند مي) عبادت(د و به تحنث كردن رفتند و در آنجا خلوت مي مي
بردند و چندين شب متوالي در غار  غالبا، مقداري آب و غذا با خود مي

گشتند؛ گاه نيز، پيش از موقع به نزد  شان بازنمي ماندند و نزد خانواده مي
داشتند و  برمي گشتند و براي چند شب ديگر آب و غذا خديجه بازمي

رفتند؛ تا آنكه در يكي از آن روزها كه وي در  دوباره به غار حراء مي
فرشتة وحي . ردند، پيك حق به سراغ ايشان آمدب غار حراء به سر مي

من » ما انا بقاري«: گفتند! ؛ بخوان»اقرأ«: به نزد آن حضرت آمد و گفت
و محكم فشار داد، جبرئيل مرا دربرگرفت : فرمايند مي! دانم خواندن نمي

  :آنگاه رهايم كرد و اين بار گفت. تاب شدم به حدي كه بي
﴿لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسلَقٍ*  اقْرع نانَ مسنالْأ لَقخ  * كبرأْ واقْر

مبِالْقَلَمِ * الْأَكْر لَّمي عالَّذ * لَمعي ا لَمانَ مسنالْأ لَّم1﴾ع.  
در حالي كه قلبشان به شدت  -صلى اهللا عليه وسلم- دارسول خ

» !زملوني! زملوني«: طپيد، نزد خديجه بنت خويلد رفتند و گفتند مي
آن حضرت را در گليمي پوشانيدند تا هراس و ! بپوشانيدم! بپوشانيدم

چه بر سر » مالي؟«: وحشت ايشان پايان پذيرفت، و به خديجه گفتند
لقد «: ا براي خديجه تعريف كرد و گفتندو ماجرا ر! من آمده است؟

نه، : خديجه گفت! ام به شدت بر خويشتن ترسيده» خشيت علي نفسي
خداوند هيچگاه تو را تنها نخواهد گذاشت؛ تو ! به خدا سوگند! هرگز

كشي، و به مستمندان  كني؛ و بار ناتوانان را بر دوش مي صلة رحم مي
در راه حق مردمان را ياري نواز هستي، و  كني؛ و مهمان رسيدگي مي

خديجه آن حضرت را برداشت و با خود برد، تا بر ورقه بن ! رساني مي
وي مردي . نوفل بن اسد بن عبدالعزي پسر عموي خديجه وارد گردانيد

بود كه در عهد جاهليت نصراني شده بود، و كتابت عبراني را نيك 

                                                           

 .5-1: علق  -1



  

يسد به ت بنوخواس دانست و آيات انجيل را هر اندازه كه خدا مي مي
اكنون ديگر پيرمردي كهنسال بود و از دو چشم نابينا . نوشت عبراني مي

ات چه  اي پسرعمو، بشنو، ببين برادرزاده: خديجه به او گفت. شده بود
اين همان ناموسي : ورقه به آن حضرت گفت. او بازگفت! گويد مي

اي كاش من به . است كه خداوند او را بر موسي نازل گرده است
اي كاش من زنده باشم آنگاه كه ! گام دعوت تو تازه جواني بودمهن

- رسول خدا! سازند ات تو را از شهر و ديارت آواره مي قوم و قبيله
مگر آنان مرا اخراج » اَو مخرجي هم؟«: گفتند - صلى اهللا عليه وسلم

آري، هيچ مردي تاكنون همانند آنچه را كه تو : گفت! كنند؟ مي
! اند آغاز كردهده است، مگر آنكه همگان با او دشمني اي نياور آورده

آنگاه ! اي خواهم كرد اگر روزگار تو را دريابم تو را ياري شايسته
  .1 طولي نكشيد كه ورقه از دنيا رفت، و فترت وحي نيز آغاز گرديد

  
  فَترت وحي

راجع به مدت زمان فترت وحي، علماي اسالمي نظرات و اقوال 
آن است كه چند روزي بيش نبوده است؛ چنانكه  صحيح. مختلفي دارند

قول مشهور، داير بر . روايت ابن سعد از ابن عباس بر آن داللت دارد
اينكه مدت زمان فترت وحي سه سال يا دو سال و نيم بوده است؛ به 

  .هيچ وجه درست نيست
در پي بازنگري روايات و اقوال اهل علم در ارتباط با فترت وحي، 

ام هيچيك از دانشمندان  راي من آشكار گرديد كه نديدهنكتة شگفتي ب
اسالمي به آن پرداخته باشند، و آن اينكه مجموعة اين روايات و اقوال 

در هر سال ماه  -صلى اهللا عليه وسلم- رسانند كه رسول خدا مي
                                                           

، بخاري اين روايت را با انـدك اختالفـي در عبـارت در كتـاب     3البخاري، ح  صحيح -1
؛ صـحيح مسـلم،   6982، 4957 -4953، 3392لرؤيـا، ح  التفسير و كتـاب تعبيـر ا  

 .252كتاب االيمان، ح 
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اند، و اين آيين را سه سال  كرده در غار حراء اقامت مي -رمضان را
اند، وسال بعثت آخرين سال بوده، و با  ده بودهپيش از پيامبري آغاز كر

پايان پذيرفتن ماه رمضان اقامت ايشان نيز در غار حراء پايان 
پذيرفته، و ايشان بامداد روز اول وماه شوال از غار حراء به زير  مي
در روايت صحيحين نيز . اند شده اند و راهي خانة خويش مي آمده مي

س از پايان فترت هنگامي بود كه آمده است كه نخستين نزول وحي پ
  .اند  ايشان عازم خانه بوده

گويد نخستين وحيي كه پس از  نظر ما اين است كه اين روايت مي
نازل شده، در  -صلى اهللا عليه وسلم-  دورة فترت بر رسول خدا

نخستين روز شوال، پس از پايان همان ماه رمضاني كه تشريف نبوت 
، فرود آمده است؛ به دليل اينكه اين بر قامت آنحضرت پوشانيده شده

در غار  - صلى اهللا عليه وسلم-  آخرين اقامت و اعتكاف پيامبراكرم
حراء بوده، و چنانكه پيش از اين اثبات كرديم، آغاز نزول وحي 
شامگاه روز بيست و يكم ماه رمضان بوده است؛ بنابراين، نتيجه 

يده، و پس از گيريم كه فترت وحي تنها ده روز به طول انجام مي
اد پنجشنبه اول شوال سال نخست بعثت بار گذشت آن ده روز، بامد

ديگر نزول وحي استمرار يافته است؛ و شايد همين مطلب راز 
اهللا و اقامت و  اختصاص يافتن دهة آخر ماه رمضان به مجاورت بيت

اعتكاف در مسجدالحرام و ديگر مساجد، و نيز راز عيد گرفتن روز اول 
  .ه باشد؛ واهللا اعلمشوال بود

- نبي اكرم - بنا به روايات رسيده -در اثناي روزهاي فترت وحي
اند كه سر به  شده گاه آنچنان اندوهگين مي -  -صلى اهللا عليه وسلم

اند كه خويشتن را از فراز  آمده اند و در پي آن برمي گذاشته كوهستان مي
را به قلة بلندي هاي بلند كوه به زير افكنند؛ اما هربار كه خود  قله
هاي عميق بيافكنند، جبرئيل  اند تا خويشتن را به ژرفاي دره رسانيده مي



  

اي محمد، تو براستي : گفته است شده و مي در برابر ايشان نمودار مي
و به اين ترتيب، جوش و خروش درون آن حضرت ! رسول خدايي

ه و آمد اند، و از كوه به زير مي گرفته يافته و آرام مي تسكين مي
اند؛ و باز، بار ديگر همينكه مدتي نزول وحي به تأخير  گشته بازمي

اند، و باز هم، وقتي كه خود را بر  كرده افتاده، همان كار راتكرار مي مي
شده و  اند، جبرئيل در برابرشان نمودار مي رسانيده فراز قله كوه مي

  1 .رانده است همان سخن ياد شده را بر زبان مي
بدان ) چند روز متوقف شدن نزول وحي(اين  :ابن حجر گويد

صلى اهللا عليه -  خدا منظور بود كه آن هيجان و دهشت دروني رسول
آرام گيرد، و حالت و شوق و انتظار براي نزول مجدد وحي به  - وسلم

؛ و همينكه حالت مذكور به آن حضرت دست 2آن حضرت دست بدهد
ند دو مرتبه ايشان را با داد، و به انتظار آمدن وحي الهي نشستند، خداو

صلى اهللا عليه - حضرت رسول اكرم. نزول مستمر وحي گرامي داشت
  :فرمايند مي - وسلم
وقتي كه دورة . يك ماه تمام در غار حراء اعتكاف كرده بودم«

اعتكاف به سرآمد از دامنة كوه سرازير شدم؛ همين كه به دشت پاي 
ست خويش نگريستم، به سمت را. زنند نهادم شنيدم كه مرا صدا مي

چيزي نديدم؛ به سمت چپ خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ روبرو نگاه 
كردم، چيزي نديدم؛ پشت سر نگاه كردم، چيزي نديدم؛ سرم را باال 

اي كه در غار حراء به  ديدم، ديدم؛ آن فرشته كردم، آنچه را كه بايد مي
. بودته سنزد من آمده بود، ميان آسمان و زمين روي يك كرسي نش

. اي كه نقش زمين شدم به گونه. وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت
مرا ! زملوني، زملوني، دثروني، دثروني: نزد خديجه آمدم و گفتم
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آنگاه اين آيات نازل ! و بر سر و روي من آب سرد بپاشيد... بپوشانيد
  :شد

﴿ثِّردا الْمها أَيي * رذفَأَن قُم * رفَكَب كبرو * رفَطَه كابيثو *  زجالرو
رج١﴾فَاه.  

نزول اين آيات پيش از واجب شدن نماز بود؛ پس از آن تنور وحي 
  .2داغ شد و نزول وحي استمرار يافت

اين آيات، مباني رسالت خاتم پيامبران است، و با آغاز بعثت ايشان، 
يين و ابالغ دو تنها به اندازة فترت وحي فاصله دارد، و مشتمل بر تب

نوع وظيفه براي آن حضرت است، و ضمناً، پيامدهاي طبيعي اقدام به 
  .شمرد اين امور را نيز براي آن حضرت برمي

 ﴾قُم فَأَنذر﴿وظيفة ابالغ و انذار؛ چنانكه در آية شريفة : نوع اول
مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دار، كه اگر از اين : فرموده است

ها و پرستش خدايان ديگر جز خداي متعال، و  و گمراهيها  كجروي
و صفات و حقوق و افعال، دست شرك آوردن به خدا در ذات 

  !برندارند، گرفتار شدن آنان به عذاب الهي حتمي است
ة تطبيق اوامر خداي سبحان بر خويشتن خويش و وظيف: نوع دوم

تواند خشنودي تعهد و التزام دروني نسبت به اجراي آن، تا بدينوسيله ب
خداي خويش را به دست آورد، و اسوة حسنه و الگويي نيكو براي 

 معناي. جامعة اهل ايمان گردد؛ چنانكه در آيات بعدي آمده است
﴾رفَکب کربخداي خودت را بزرگ بدار، و در : اين است كه ﴿و

منظور از ظاهر . بزرگداشت خداي خويش هيچكس را شريك مگردان
همان پاكيزه گردانيدن و پاك نگاه  ﴾وثيابك فَطَهر﴿شريفة كالم در آية 
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داشتن جامه و تن است، زيرا، آن كس كه تكبير مي گويد و در پيشگاه 
البته، اعمال . اش نجس و آلوده باشد ايستد، روا نيست كه جامه خدا مي

 ﴾روالرجز فَاهج﴿معناي . و اخالق نيز به طريق اولي خواسته شده است
از موجبات و عوامل سخط و عذاب الهي خويشتن را دور : اينست كه

و اين مطلب، البته از راه التزام به فرمانبرداري و ترك معصيت ! گردان
وقتي احسان : يعني﴾ وال تمنن تستكْثر﴿ خداوند دست يافتني است

يوي مين روابط دنكني نبايد پاداش آن را از مردم بخواهي، يا در ه مي
  .انتظار داشته باشي كه احساني برتر و بيشتر نسبت به تو روا دارند

آخرين آيه از اين مجموعه مشتمل بر يادآوري اين مطلب است كه 
وقتي به دين و آييني متفاوت با دين و آيين مردم روزگار خويش پايبند 

كند،  گردد؛ و قوم و قبيلة خويش را به سوي خداي يكتا دعوت مي مي
دارد، ناگزير بايد  را از عذاب و برخورد شديد او برحذر مي و آنان

انتظار انواع آزار و شكنجه را از سوي آنان داشته باشد؛ از اين رو، 
  .﴾ولربك فَاصبِر﴿: فرمايد مي

وانگهي، مطلع اين آيات، در بردارندة يك نداي آسماني همراه با 
حاكي از اينكه نبي  انگيز صداي خداوند كبير متعال است، طنين دل

براي اين امر عظيم درنظر گرفته شده  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم
است، و به همين جهت، خداوند آن حضرت را با اين خطاب استثنائي 

سازد، و به سوي جهاد و مبارزه و  از خواب و راحت و آسايش جدا مي
  :خواند رنج و مشقت فرا مي

﴿ثِّردا الْمها أَيقُ * يرذفَأَن كسي كه براي : خواهد بگويد گويي مي﴾ م
خيال و آسوده زيست كند؛  كند، چه بسا بتواند بي خودش زندگي مي

اما، تو كه اين چنين بار سنگيني را بر دوش داري، تو رابا خواب چه 
تو ! تو را با بستر نرم و گرم چه كار؟! تو را با آسايش چه كار؟! كار؟

براي امر عظيمي ! توأم با عيش و عشرت چه كار؟ را با زندگاني آرام و
كشد، و آن وظيفة بسيار سنگيني كه براي تو درنظر  كه انتظار تو را مي
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براي كار و كوشش و رنج و تعب، به ! گرفته شده است، به پاخيز
به پاخيز، كه وقت خواب و راحت سپري شده، و از پس امروز، ! پاخيز

فرساي دراز  است و مبارزة طاقتديگر نوبت بيدار خوابي پيوسته 
  .به پاخيز و براي اين امور آماده و مهيا شو! مدت

صلى اهللا عليه - فرماني بزرگ است و سهمگين، كه پيامبر اكرم
را از بستر نرم در خانة آسوده و آرام و كانون گرم خانواده  - وسلم

كند، تا او را به كام ازدحام، و كانون غوغا و بلواي  جايكن مي
ماعي بيافكند، و آن حضرت را با گردونة گردان احساسات و اجت

  .هاي تلخ و شيرين زندگاني درگير كند عواطف گوناگون، و واقعيت
» قم«به موجب اين فرمان  - صلى اهللا عليه وسلم- آري، رسول خدا

از جاي برخاست، و از آن پس به مدت بيست سال تمام، بلكه بيشتر، 
ياسود، و حتي اي استراحت نكرد و ن لحظهاستوار و پايدار ايستاد، و 

از جاي برخاست، و . اش زندگي نكرد اي براي خود يا خانواده دقيقه
بار سنگين اين . اهللا را سامان داد همچنان برپاي ايستاد و كار دعوت الي

و هيچگاه احساس خستگي و . رسالت عظيم را بر دوش گرفت
اني را در اين شرايط و بار امانت بزرگ الهي و آسم. درماندگي نكرد

اوضاع و احوال زميني كشيد، و مسئوليت تمامي بشريت، و مسئوليت 
هاي متعدد و متنوع  تماميت عقيده، و مسئوليت نبرد و مبارزه در ميدان

ان ام متجاوز از بيست سال، در ميدان نبرد بي. دار گرديد را يك تنه عهده
ي اي كه اين ندا لحظهاز . اي به سر برد زيست، و با هركس به گونه

پرطنين و ارجمند آسماني را شنيد، تا زماني كه نفس واپسين را كشيد، 
پرداختن به هيچ كاري، وي را از پرداختن به كار ديگر بازنداشت؛ 

!... زيرا، هيمنة وظيفه و تكليف را آنچنان كه بايد و شايد دريافته بود
رت را با بهترين خداوند از جانب ما و از جانب قاطبة بشريت، آنحض

  .جزاي خير پاداش دهاد



  

صفحات آتي، تنها تصويري كوچك شده و سطحي از اين نبرد 
- فرساست كه حضرت رسول اكرم امان و جهاد مستمر و طاقت بي

  .اند در طول اين مدت پي گرفته - صلى اهللا عليه وسلم
  

  انواع گوناگون وحي
جهاد و نبرد پيش از وارد شدن به بحث پيرامون اين موضوع يعني 

بينم كه استطراداً به بيان  ، نيكوتر مي- صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبر اكرم
ابن قيم، در مقام ياد كرد مراتب و . انواع وحي و مراتب آن بپردازم

  :گويد درجات وحي چنين مي
كه سرآغاز نزول وحي الهي بر حضرت ختمي رؤياي صادقه، . 1

  .تبوده اس - صلى اهللا عليه وسلم-  مرتبت
القاي معاني و مفاهيم توسط فرشتة وحي در ذهن و قلب آن . 2

، بدون آنكه ايشان فرشتة وحي را ببينند؛ چنانكه در اين حديث حضرت
  :اند نبوي فرموده

إن روح القدس نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستکمل رزقَها، (
لى أن فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، وال حيملنکم استبطاُء الرزق ع

  ).تطلبوه مبعصية اهللا؛ فإن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته
كس مزه  القدس اين معنا را در ذهن من القا كرد كه هيچ روح«

اش  مرگ را نخواهد چشيد مگر آنكه پيش از آن رزق و روزي
حال كه ! را در اين دنيا تمام و كمال دريافت كرده باشد

» اجمال در طلب«لهي چنين است، بياييد، در پرتو تقواي ا
را پيشه كنيد، و اندكي ) زيبنده و نيكو كسب درآمد كردن(

ديرتر رسيدن رزق و روزي، شما را بر آن وا ندارد كه از راه 
! معصيت و نافرماني خدا به رزق و روزي خودتان برسيد

هاي ارزشمند نزد خداوند جز از راه طاعت  زيرا، به اندوخته
  .»ن دست يافتتوا و فرمانبرداري او نمي
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و  تجسم فرشته وحي نزد آن حضرت در قالب يك فرد عادي. 3
دهد، و ايشان هر آنچه را   معمولي كه آن حضرت را مخاطب قرار مي

يابند؛ در اين مرتبه از وحي است كه گاه برخي از  يگويد درم كه او مي
  .اند فرشته وحي را ببينند صحابه نيز توانسته

ترين  كه سنگينمانند صداي بانك جرَس، نزول وحي با صدايي ه. 4
شده  و موجب آن مي. و دشوارترين انواع وحي براي آن حضرت بوده

دشواري و سنگيني . است كه ايشان فرشتة وحي را به خوبي بازنشناسند
اين مرتبه از وحي چنان بوده است كه به هنگام سرماي سخت قطرات 

ان بوده است كه در نشسته است؛ يا چن عرق بر پيشاني آن حضرت مي
اند، آن چارپا  حال نزول وحي از اين نوع، اگر سوار بر چارپايي بوده

يك بار، در حالي كه ران . چسبانيده است اختيار شكم بر زمين مي بي
پاي آن حضرت در مجاورت ران پاي زيدبن ثابت بود، وحيي از اين 

تحت  نوع برايشان نازل شد، سنگيني وحي، آنچنان پاي آن حضرت را
  .فشار قرار داد كه نزديك بود پاي زيدبن ثابت بشكند

كه خداوند او را بر  نزول فرشتة وحي به صورت اصلي خويش. 5
آن صورت آفريده است، كه در اين مرتبه از وحي، فرشتة وحي هر 

كند؛ اين نوع از  آنچه را كه خداوند اراده فرمده باشد به او وحي مي
براي نجم ياد كرده است، دو نوبت  وحي، چنانكه خداوند در سورة

  .روي داده است - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اكرم
چنانكه در شب معراج بر  وحي مستقيم خداوند به آن حضرت؛. 6

فراز آسمانها وجوب نمازهاي يوميه و بعضي احكام شرعي ديگر را به 
  .ايشان وحي فرمود

فرشتگان،  سخن گفتن مستقيم خداوند با ايشان، بدون وساطت. 7
. سخن گفت - عليه السالم- همانگونه كه خداوند با موسي بن عمران

اين مرتبه از وحي به طور قطع بنا به نص صريح قرآن كريم براي 



  

ثابت است؛ اما، مستند ثبوت آن براي  -عليه السالم- حضرت موسي 
  .حديث اسراء است - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر

ي وحي الهي به آن حضرت بعضي، يك مرتبة هشتم نيز برا
اند كه عبارت است از سخن گفتن خداوند با ايشان، روياروي و  افزوده

  .1پرده، كه همواره مورد اختالف نزد سلف و خلف بوده است بي
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  فصل دوم
  دعوت مخفي

  

  مرحلة اول دعوت، سه سال دعوت پنهاني
 رديم، رسول خدابه دنبال نازل شدن آيات نخستين سورة مدثر كه پيش از اين آو

به  - سبحانه و تعالي - براي دعوت مردم به سوي خداوند - صلى اهللا عليه وسلم- 
فرهنگ بودند؛ جز  پاخاستند؛ اما، از آنجا كه قوم و قبيلة آن حضرت مردمي بي

ن دين پرستي و وثنيت دين و آئيني نداشتند، جز اينكه پدران و نياكانشان را بر آ بت
شناختند؛ و جز غيرت جاهالنه و حميت و  و برهان ديگري نمي اند، دليل و آيين يافته

دانستند؛ و در برابر مشكالت  چيزي نمياساس، از اخالق انساني  فخر و مباهات بي
حل ديگري بجز شمشير آشنا نبودند؛ با وجود اين، صدارت و  اجتماعي با هيچ راه

كز اصلي عربستان يعني العرب با آنان بود، و مر زعامت دين و دنياي مردم در جزيره
اري كيان آن معرفي مكه را در اختيار داشتند، و خود را ضامن حفظ و نگهد

بنابراين، برخورد حكيمانه با چنين وضعيت و با چنان مخاطباني اقتضاي . كردند مي
آن را داشت كه دعوت آن حضرت، در آغاز كار، پنهاني باشد، تا آنان به يكباره و 

  .عوت آسماني اسالم روياروي نشوند، و برنياشوبندبطور غيرمنتظره با د
  

  مسلمانان پيشتاز
اسالم را، نخستين بار، به  -صلى اهللا عليه وسلم- بسيار طبيعي بود كه رسول اكرم

آن . ترين كسان از خاندان و خويشاوندان و دوستان خويش عرضه فرمايند نزديك
. به سوي اسالم فرا خواندند حضرت نيز چنين كردند؛ ابتدا بستگان و دوستانشان را

شناختند، و  رفت؛ ايشان آنان را مي همچنين، همه كساني را كه اميد خيري از آنان مي
جز راستي و درستي در  -صلى اهللا عليه وسلم- شناختند؛ پيامبراكرم آنان ايشان را مي



  

ظمت از ميان اين افراد، كه راجع به ع. كارشان نيست؛ همه را به اسالم فرا خواندند
و جاللت قدر و راستي و درستي آن حضرت  - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اكرم

دادند، جماعتي دعوت آن حضرت را  هيچگاه كوچكترين ترديدي به دل راه نمي
اند، و  شناخته شده» سابقين اولين«اجابت كردند كه در تاريخ اسالم با عنوان 

المؤمنين خديجة بنت خويلد؛  ام - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم درصدر آنان همسر نبي
، پسرعموي ايشان، علي بن 1و بردة آزاد شدة وي، زيدبن حارثه بن شراحيل كلبي

، و - بود - صلى اهللا عليه وسلم- كه نوجوان و تحت كفالت رسول اكرم - ابيطالب
دوست صميمي ايشان، ابوبكرصديق قرار دارند كه در نخستين روز دعوت، اسالم 

  .آوردند
وي مردي نرمخوي . ابوبكر در راستاي دعوت به سوي اسالم فعال گرديدآنگاه، 
مردان قوم . از بودداشتني و خوش مشرب و خوش اخالق و دست و دل ب و دوست

اش به خاطر دانشوري و مردمداري و خبرگي وي در بازرگاني پيوسته نزد او  و قبيله
اوندان و دوستان و ابوبكر نيز خويش. آمد و شد داشتند و با او دمساز بودند

در پرتو دعوت و . كرد همنشينانش را كه مورد اعتماد او بودند به اسالم دعوت مي
، عثمان بن عفان اموي؛ زبيربن - رضي اهللا عنه- تبليغ اسالم توسط ابوبكر صديق

عوام اسدي؛ عبدالرحمان بن عوف زهري؛ سعدبن ابي وقاص زهري؛ و طلحه بن 
                                                           

ه نخسـت وي  خديجـ . ها اسير شده و به عنوان برده زرخريد او را فروخته بودند وي در يكي از جنگ -1
پـدر و  . بخشـيد   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا را به ملكيت خويش درآورد و سپس او را به رسول

  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اش بازگردانند؛ اما، وي رسول عمويش آمدند تا او را به نزد قوم و قبيله
نيـز وي را    -وسـلم صـلى اهللا عليـه   - اكرم حضرت رسول. را بر قوم و قبيله و خاندانش ترجيح داد

برحسب آداب و روسم قوم عـرب بـه فرزنـدي گرفتنـد، و بـه همـين جهـت، او را زيـدبن محمـد          
وي در جنـگ موتـه در مـاه    . ناميدند، تا آنكه شريعت اسالم پدرخواندگي را باطل اعـالم كـرد   مي

  .االولي، سال هشتم هجرت، به شهادت رسيد جمادي
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نخستين پيشتازان و پيشقراوالن  1؛ و اين هشت نفرعبيداهللا تيمي اسالم آوردند
  .اند كه در اسالم آوردن از همگان سبقت گرفتند مسلمين

ابو عبيده عامر بن جراح از بني حارث بن  2»أمني هذه األمة«از پس اين گروه، 
فهر؛ ابوسلمه بن عبداالسد مخزومي؛ همسرش ام سلمه؛ ارقم بن ابي االرقم 

ون جمحي؛ دو برادر وي قدامه و عبداهللا؛ عبيده بن حارث مخزومي؛ عثمان بن مظع
بن مطلب بن عبد مناف؛ سعيد بن زيد عدوي؛ همسرش فاطمه بنت الخطاب عدويه، 
خواهر عمربن خطاب؛ خباب بن ارت تميمي؛ جعفربن ابيطالب؛ همسرش اسماء 
بنت عميس؛ خالدبن سعدبن عاص اموي؛ همسرش امينة بنت خلف؛ آنگاه، برادرش 

روبن سعدبن عاص؛ حاطب بن حارث جمحي؛ همسرش فاطمة بنت مجلل؛ عم
برادرش خطاب بن حارث؛ همسر برادرش فكيهة بنت يسار؛ برادرش معمربن 

عوف؛ و نعيم بن عبداهللا بن  حارث؛ مطلب بن ازهر زهري؛ همسرش رملة بنت ابي
بيلة قريش هاي مختلف ق ها و طايفه اينان همگي از تيره. نحام عدوي اسالم آوردند

  .بودند
: اند، عبارتند از ديگر سابقين اولين كه از غير قريش در اسالم آوردن پيشتاز بوده

عبداهللا بن مسعود هذلي؛ مسعود بن ربيعه القاري، عبداهللا بن جحش اسدي؛ برادرش 
ش؛ بالل بن رباح حبشي؛ صهيب بن سنان رومي؛ عمار بن ياسر حابواحمدبن ج

  .ش سميه؛ عامربن فهيرهپدرش ياسر؛ مادرعنسي؛ 

                                                           

 .م -نفر 9ظاهراً  -1
 .530، ص 1صحيح البخاري، مناقب ابي عبيدة بن جراح، ج : يه وي به اين لقب، نكـبراي وجه تسم -2



  

ديگر زنان پيشتاز در تشرف به اسالم، جز آن بانواني كه پيش از اين ياد شدند، 
ام يمن؛ بركه حبشيه؛ ام الفضل لبابة كبري بنت حارث هالليه همسر : عبارتند از

  .1اهللا عنهما رضي -بكر صديق عباس بن عبدالمطلب؛ و آسماء بنت ابي
اند؛ در  شهرت يافته» سابقين اولين«ني هستند كه با عنوان اين نامبردگان تنها كسا

با عنوان پيشتازي  پرتو تتبع و استقراي تام، شمار دقيق افرادي كه در منابع مربوطه
رسد؛ ليكن به دقت  ه يكصد و سي تن مرد و زن مياند، ب در اسالم توصيف شده

اند، يا  وت، اسالم آوردهمعلوم نيست كه آيا تمامي اين افراد پيش از علني شدن دع
  .اسالم آوردن برخي از آنان به مرحلة دعوت علني پيوسته است

  
  تشريع نماز

يكي از نخستين احكام شريعت اسالم، دستور شارع مقدس دائر بر وجوب نماز 
نماز  - صلى اهللا عليه وسلم- پيش از اسراء، قطعاً رسول خدا«: ابن حجر گويد. است

اند، اما، اختالف بر سر اين  گزارده اصحاب ايشان نماز مي اند؛ همچنين، گزارده مي
است كه آيا پيش از تشريع نمازهاي پنجگانه يوميه نماز واجبي در كار بوده است يا 

در آن اوان، يك نماز پيش از طلوع آفتاب ، و يك نماز پيش از : اند نه؟ بعضي گفته
  .»غروب آفتاب واجب بوده است

ريق ابن لهيعه به سند موصول از زيدبن حارثه روايت حارث بن ابي اسامه از ط
صلى اهللا -  كه در نخستين دفعات نزول وحي، جبرئيل نزد رسول خدا. كرده است
وقتي از وضو گرفتن فراغت يافتند، . آمد و وضو را به ايشان ياد داد - عليه وسلم

نزديك  ابن ماجه نيز اين حديث را. مشتي آب برگرفتند و به عورت خويش پاشيدند

                                                           

؛ البته نام بردن برخـي از نامبردگـان در   262-245، ص 1هشام، ج  سيرة ابن: براي تفصيل مطلب، نكـ -1
 .هرست وي خالي از اشكال نيستف
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نيز نظير آن را از براءبن عازب و ابن عباس . به همين مضمون روايت كرده است
  1 .اين از نخستين فرائض بود: در حديث ابن عباس آمده است. روايت كرده است

ة آن و صحاب -صلى اهللا عليه وسلم- ابن هشام يادآور شده است كه نبي اكرم
شدند، و  هاي اطراف پناهنده مي درهشد به  حضرت هنگامي كه وقت نماز داخل مي

ابوطالب روزي ديد كه . كردند نمازشان را از قوم و قبيلة خويش پنهان مي
باره با  اند؛ در آن با علي به نماز جماعت ايستاده - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم رسول

هردوي ايشان سخن گفت؛ اما، وقتي با واقعيت امر آشنا شد، آن دو را امر به ثبات 
  2 .ردك

اند، و  مسلمانان مأمور به انجام آن بوده] دردوران مكّي[نماز، عبادتي بوده است كه 
امر و نهي و عبادتي در كار نبوده است، جز آنچه به نماز ] در آن دوران[زياده بر آن 

پرداخته، و  وحي نيز، به بيان و تبيين جوانب مختلف توحيد مي. شده است مربوط مي
ساخته؛ و درجهت مكارم اخالق ترغيب و  كية نفس مشتاق ميمسلمانان را به تز

كرده است كه  كرده، و بهشت و دوزخ را آنچنان براي آنان توصيف مي تشويق مي
هاي مسلمانان  اند؛ و با مواعظ مؤثر و تكان دهنده دل ديده گويي با چشم سر آنها را مي

و آنان را آرام آرام به  كرده است؛ گردانيده، و ارواحشان را تغذيه مي را روشن مي
سوي جو ديگري متفاوت با جوي كه بشريت در آن روزگار با آن خو گرفته بود، 

  .داده است سوق مي
اين چنين، سه سال بر همين منوال گذشت، و دعوت اسالم همچنان محدود به 

در مجامع  - صلى اهللا عليه وسلم-  هاي فردي بود، و هنوز پيامبر گرامي اسالم دعوت
البته، در نزد قريشيان دعوت اسالم شناخته . فل به دعوت علني نپرداخته بودندو محا

                                                           

 .88مختصره السيرة، شيخ عبداهللا النجدي، ص  -1
 .26مسند ابي داود الطيالسي، ص : ؛ نيز نكـ247، ص 1ج سيرة ابن هشام، -2



  

شده، و صيت شهرت اسالم در شهر مكه پيچيده بود، و مردم همواره از آن سخن 
گرفتند و نسبت به برخي  گاه نيز بعضي از مردم در برابر اسالم موضع مي. گفتند مي

صلى اهللا - اما، از آنجا كه هنوز رسول خداداشتند؛  هايي را روا مي ستماز مسلمانان 
به دين و آئين جاهليت تعرضي نكرده بود، و راجع به خدايان و  - عليه وسلم

  .داشتند بنهايشان سخني نگفته بود، دعوت اسالم را چندان به خرج برنمي
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  فصل سوم
  دعوت علني

  

  نخستين فرمان انذار جمعي
مانان بر محور برادري و همياري همينكه در شهر مكه جامعة كوچكي از مسل

تشكيل شد، و توانست بخشي از بار مسئوليت تبليغ رسالت اسالم و تثبيت و تحكيم 
 -صلى اهللا عليه وسلم- آن را بر دوش بكشد، وحي الهي بر حضرت رسول اكرم

نازل گرديد، و آن حضرت را به علني ساختن دعوت، و رويارويي شايسته با جبهة 
  .يدباطل موظف گردان

نخستين فرماني كه در اين ارتباط از جانب خداوند متعال صادر گرديد چنين 
  :بود

﴿بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنو اينك خويشاوندان نزديك خويش را انذار « .1﴾و
  .»كن

اين آيه در سياق آياتي جاي داده شده است كه در آن مجموعة آيات، ابتدا 
، از آغاز پيامبري تا هجرت آن حضرت با - المعليه الس- داستان حضرت موسي

ل، و داستان رهايي ايشان از چنگال فرعون و فرعونيان، و غرق شدن اسرائي بني
فرعونيان به همراه فرعون گزارش شده، و اين داستان تمامي مراحلي را كه بر 

در رويارويي با فرعون و  - عليه السالم-  دعوت الهي و آسماني حضرت موسي
  .گذشته، دربرگرفته است فرعونيان

با اين طول و تفصيل در اينجا، در كنار  -عليه السالم-  گويي، داستان موسي
مبني بر آشكار ساختن دعوت  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم فرمان خداوند به رسول

                                                           

  .214سوره شعراء، آيه  -1



  

الهي و آسماني خويش آورده شده است، تا نمودار مشخص و گويايي از انواع ستيز 
ناگون اجتماعي و اقتصادي كه به هنگام علني كردن و تكذيب و فشارهاي گو
اهللا است، فراروي آن حضرت و يارانشان بوده باشد، و  دعوت در انتظار داعيان الي

  .از همان آغاز، نسبت به كار و بار خويش بصيرت و بينش الزم را داشته باشند
از سوي ديگر، اين سوره عالوه بر گزارش سرگذشت فرعون و قوم فرعون 

قوم نوح؛ : تمل است بر ياد كرد سرانجام كار ديگر تكذيب كنندگان انبياء الهيمش
قو عاد؛ قوم ثمود؛ قوم ابراهيم؛ قوم لوط؛ و اصحاب ايكه؛ تا آن كساني كه در مقام 

آيند، بدانند كه فرجام كارشان چيست، و در  تكذيب آخرين فرستادة خدا برمي
دهند، چگونه مورد بازخواست صورتي كه به تكذيب و مخالفت خويش ادامه 

نيك و  مگيرند، و اهل ايمان نيز بدانند كه حسن عاقبت، و فرجا خداوند قرار مي
  .پيروزمندانه از آن ايشان است، نه از آن تكذيب كنندگان

  
  دعوت خويشاوندان

هاشم طايفة بني  -صلى اهللا عليه وسلم-  پس از نازل شدن اين آيه، رسول خدا
. به خانة خويش فراخواندند - خويشاوندان آن حضرت بودندترين  كه نزديك -را

همگي آمدند؛ چندين تن از فرزندان مطلّب بن عبدمناف همراه آنان آمدند؛ همه با 
 - صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي كه رسول خدا. هم حدود چهل و پنج تن گرد آمدند

گان تو اينها همه عموزاد: خواستند صحبت كنند، ابولهب پيشدستي كرد و گفت
اين را نيز بدان كه قبيلة تو آن تاب و ! هستند؛ سخن بگو، و دين گريزي را واگذار

توان را ندارند كه در برابر قاطبة قبايل عرب بايستند، و من سزاوارترين كس براي 
تو را فرزندان پدرت بس كه مانع تو شوند؛ و اگر بر افكار ! بازخواست از تو هستم

تر از آن  هاشم قابل تحمل باز هم درگيري با تو براي بني و عقايدت پافشاري كردي،
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است كه همة طوايف قريش بر سر تو فرود آيند، و جملگي عرب آنان را مدد 
ام كه براي فرزندان پدرش بدتر از آن چيزي كه  تاكنون هيچكس را نديده! رسانند

ردند، و در سكوت اختيار ك - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا! اي بياورد تو آورده
  .آن مجلس هيچ سخن نگفتند

  :آنگاه، بار ديگر آنان را دعوت فرمودند و براي آنان چنين خطابه ايراد كردند
ال  ،وحده أن ال إله إال اهللاحلمدهللا، أمحده وأستعينه وأومن به وأتوکل عليه، وأشهد (

ليکم إاهللا  رسولين أهو،  اال واهللا الذي ال اله ! إن الرائد ال يکذب أهله... له شريک
الناس عامة؛ واهللا لتموتن کما تنامون، ولتبعثن کما تستيقظون، ولتحاسنب  إلیخاصة، و

  .)بداًأو النار أبداً أا اجلنة إمبا تعملون، و
گويم، و از او مدد مي  او را سپاس مي. سپاس خداي يكتاي را است«

دهم بر اينكه   ام؛ و شهادت مي ه او ايمان و بر او توكل كردهجويم، و ب
... خدايي نيست بجز خداي يكتا كه تنهاست و شريك و همتايي ندارد

سوگند به ! گويد بان به كاروانيان همراه خويش دروغ نمي هيچگاه ديده
خداي يكتا كه جز او خدايي نيست؛ من فرستاده خداي يكتا هستم به 

 به خدا. سوي شما به خصوص، و به سوي همه مردم جهان به طور عموم
خوابيد؛ و همگي  سوگند، همگي شمايان خواهيد مرد، همانگونه كه مي

شويد؛ و در برابر هر آنچه  برانگيخته خواهيد شد، همانگونه كه بيدار مي
رانجام، يا بهشت ابدي است، و يا كنيد، كيفر و پاداش خواهيد ديد؛ و س مي

  .»دوزخ ابدي
همدستي با توايم؛ از  بيش از اندازه، ما دوستدار همراهي و: ابوطالب گفت

اينان همه . كنيم كنيم؛ و گفتار تو را باور مي سخنان خيرخواهانة تو استقبال مي
اند، و من نيز يكي از آنانم، جز آنكه از همگي  فرزندان پدر تواند كه فراهم آمده



  

مأموريت الهي خويش را . اينان بيشتر و بيشتر به آنچه مطلوب توست اشتياق دارم
كنم؛ جز اينكه  ه به خدا سوگند، پيوسته از تو حفاظت و حراست ميدنبال كن؛ ك

  !آيد روح و روان من درجهت مفارقت از دين عبدالمطلب با من راه نمي
پيش از آنكه ديگران بر سر او ! به خدا سوگند اين رسوايي است: ابولهب گفت

خر، از او به خدا سوگند، تا دم آ: ابوطالب گفت! بريزند شما خود مانع او بشويد
  1!پشتيباني خواهم كرد

  
  بر فراز کوه صفا
از بابت پشتيباني و حمايت ابوطالب  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بعد از آنكه نبي

در راستاي تبليغ و دعوت خود خاطر جمع شدند، روزي بر كوه صفا فراز آمدند و 
در آن دوران ! يا صباحاه: بر روي برترين صخرة آن جاي گرفتند و فرياد برآوردند

اين كلمة انذار، هشدار و اخطاري بود مبني بر اينكه لشكري حمله كرده، و يا امري 
  .عظيم به وقوع پيوسته است

يا بني فهر؛ يا بني : آنگاه، يك به يك طوايف قريش را، قبيله به قبيله نام بردند
  .عدي، يا بني فالن؛ يا بني فالن؛ يا بني عبدمناف؛ يا بني عبدالمطلّب

اين : با يكديگر گفتند. داي پيامبر گرامي اسالم به گوش مردم مكه رسيدص
جملگي بسوي آن ! محمد: سرداده است؟ گفتند» يا صباحاه«كيست كه نداي 

فرستاد تا  توانست خودش بيايد، ديگري را مي حضرت شتافتند؛ حتي اگر كسي نمي
  .قريشيان آمدندابولهب آمد، و همة . ببيند چه خبر است و براي او باز گويد

  :فرمودند - صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي همه گرد آمدند، رسول خدا
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أرأيتکم لو أخربتکم أن خيالً بالوادي بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليکم؛ أکنتم (
  )مصدقي؟

اگر به شما بازگويم كه لشگري آماده در اين بيابان، بر دامنه ! بگوييد ببينم«
ه شما و قتل و غارت شما را دارد؛ شما پشت اين كوه، قصد يورش ب

  كنيد؟ سخن مرا باور مي
هرگاه هر ! آري؛ سابقه ندارد كه از شما سخن دروغي شنيده باشيم: گفتند

  »!ايم راست بوده است سخني از شما شنيده
  :فرمودند
إمنا مثلي ومثلکم کمثل رجل رأی العدو ! فإين نذير لکم بني يدي عذاب شديد(

  !)يا صباحاه: ه فخشي أن يسبقوه فجعل يناديفانطلق يربأ أهل
ام به شما هشدار بدهم كه عذابي سخت در  ه حال كه چنين است، من آمد«

باني كرده و  مثل من و شما مثل كسي است كه ديده! انتظار شما است
اش را با خبر سازد؛ اما،  دشمن را ديده، و به راه افتاده است تا قوم و قبيله

يا : دا دشمن زودتر از وي برسد؛ و فرياد سر داده استترسيده است كه مبا
  »!صباحاه

آنگاه همة حاضران را به سوي حق و حقيقت فرا خواندند، و نسبت به عذاب 
  :الهي هشدار دادند، و گاه خصوصي و گاه عمومي انذار فرمودند

لکم  فإين ال أملک! أنقذوا أنفسکم من النار! يا معشر قريش، اشتروا أنفسکم من اهللا(
  ).وال أغين عنکم من اهللا شيئاً!) (من اهللا ضراً وال نفعاً

خودتان را از ! اي جماعت قريش، خودتان را از خداوند باز خريد كنيد«
كه من در پيشگاه خداوند مالك هيچ سود و زياني ! رها سازيد  آتش دوزخ

 توانم گونه حمايتي از شما نمي براي شما نيستم، و در برابر خداوند هيچ
  »!بكنم



  

  !يا بين کعب بن لوي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإين ال أملک لکم ضراً وال نفعاً(
  !يا بين مرة بن کعب، أنقذوا أنفسکم من النار

  !يا معشر بين قصي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإين ال أملک لکم ضراً وال نفعاً
ملک لکم من اهللا ضراً وال يا معشر بين عبدمناف، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإين ال أ

  !نفعاً، وال أغين عنکم من اهللا شيئا
  !يا بين عبد مشس، أنقذوا أنفسکم من النار

  !يا بين هاشم، أنقذوا أنفسکم من النار
يا معشر بين عبداملطلب، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فاين ال أملک لکم ضراً وال نفعا، 

  !) ما شئتم؛ ال أملک لکم من اهللا شيئاسلوين من مايل! وال أغين عنکم من اهللا شيئا
كه ! ها رها سازيد اي جماعت بني عبدالمطلب، خودتان را از آتش دوزخ«

گونه  من براي شما مالك هيچ سود و زياني نيستم، و در برابر خداوند هيچ
خواهيد  از دارايي شخصي من هرچه مي! توانم بكنم حمايتي از شما نمي

  »!خدا من براي شما مالك هيچ چيز نيستمدرخواست كنيد؛ در پيشگاه 
  !)يا عباس بن عبداملطلب، ال أغين عنك من اهللا شيئا(
گونه حمايتي از تو  اي عباس بن عبدالمطلب، در برابر خداوند هيچ«

  »!توانم بكنم نمي
  !)يا صفية بنت عبداملطلب، عمة رسول اهللا، ال أغين عنك من اهللا شيئاً(
عمه رسول خدا، در برابر خداوند هيچگونه اي صفيه بنت عبدالمطلب، «

  »!توانم بكنم حمايتي از شما نمي
ين فإنقذي نفسک من النار؛ أاهللا، سليين ماشئت من مايل؛  يا فاطمة بنت حممد رسول(

  !)غين عنک من اهللا شيئاًأضراً وال نفعاً، وال  لك ملکأال 
ن خدا، هر آنچه از دارايي شخصي م اي فاطمه دختر محمد رسول«

خواهي از من درخواست كن؛ اما، تو خود بايد خودت را از آتش  مي
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دوزخ رها سازي، زيرا كه من براي تو مالك هيچ سود و زياني نيستم و در 
  »!توانم بكنم برابر خداوند هيچگونه حمايتي از تو نمي

  ).غري أن لکم رمحاً سأبلها ببالهلا(
است؛ كه من نيز آن را تنها حقي كه شما بر من داريد، حق خويشاوندي «

  »!كنم كنم و حق صله رحم را ادا مي رعايت مي
وقتي اين مجلس انذار به پايان رسيد، مردم از هم پاشيدند و پراكنده شدند، و 

العملي از آنان در تاريخ ثبت نشده است؛ جز آنكه ابولهب روياروي  هيچ عكس
ضرت پرخاش كرد و قرار گرفت و به آن ح -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

تمام عمر و براي هميشه خشك و «الهذا جمعتنا؟ ! لك سائر اليوم تباً: گفت
  »!ها ما را در اينجا گردآوردي؟ ؛ به خاطر همين حرفيمصرف شو بي

  :خداوند نيز سورة مسد را نازل فرمود
﴿َتببٍ وا أَِبي َلهدي ت1﴾...تَب.  
  »!...مصرف باد نيز خشكيده و بي خشگيده باد دو دست ابولهب؛ خود او«

اين فرياد بلند، نهايت اقدام در راستاي تبليغ و دعوت اسالم بود كه طي آن، 
ترين كسانشان روشن گردانيدند كه   براي نزديك - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

يد اين رسالت، شرط برقرار ماندن روابط خويشاوندي و قومي با ايشان تصديق و تأي
زنجيرة اصل و نسب و نژاد كه فرهنگ قوم عرب بر محور آن بنيان گرفته است، و 

  .بود، در حرارت اين انذار الهي رسالت آسماني ذوب گرديده است

                                                           

، 8، ج 637، ص 6، ج 449، ص 5البـاري، ج   ؛ فتح4771، 3527-3525، 2753صحيح البخاري، ح  -1
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مولف، متون اين منابع را گردآوري، و در قالـب يـك رسـاله جداگانـه تـالي و       ؛3186-3184ح 

 .تدوين كرده است



  

  : انداز بود، كه آيه شريفه همچنان آواي اين دعوت در اطراف و اكناف مكه طنين
﴿نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عدصلى اهللا عليه - رسول خدا. ازل گرديدن. 1﴾فَاص
نيز از آن پس، در همة مجامع و محافل مشركان مكه نداي دعوت خويش را  - وسلم

گفتند كه   كردند، و به آنان همان سخني را مي بلند و بر آنان كتاب خدا را تالوت مي
  :هر يك از انبياء الهي به قوم و قبيله خود گفته بودند

  .2﴾ا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهيا قَومِ اعبدو﴿
  »!اي قوم من، خداي يكتا را بپرستيد؛ كه جز او براي شما خدايي نيست«

پرستان به عبادت  از سوي ديگر، از آن به بعد، در برابر ديدگان مشركان و بت
معظمه پرداختند؛ چنانكه در وسط روز، در مالعام، در حريم كعبة  خداوند متعال مي

  .ايستادند به صورت علني به نماز مي
نزد مكّيان مزيد قبول يافت،  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم به تدريج، دعوت رسول

و مردم مكه يكي پس از ديگري به دين خدا وارد شدند، و روابط خانوادگي و 
خويشاوندي ميان تازه مسلمانان و طوايف و قبايلشان دستخوش كدورت و تيرگي 

جت و كينه ودشمني ميان طرفين باال گرفت؛ و قريش از اين بابت گرديد، و لجا
ديدند، سخت برايشان ناخوشايند  هايي كه مي سخت رنجيده خاطر شدند، و صحنه

  .بود
  

  نخستين رايزني قريش براي مبارزه با آئين جديد
و هنوز از آغاز .در اين اثنا، مسئلة ديگري نيز قريش را تحت فشار قرار داد

اسالم روزها يا ماههايي چند نگاشته بود كه موسم حج فرا رسيد، و  دعوت علني
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جات عرب يكي پس از ديگري در سرزمين مكه بر  قريش نگران آن شدند كه دسته
شوند، ناگزير بايد در پي آن برآيند سخني آماده و ساخته و پرداخته  آنان وارد مي

تا دعوت اسالم در جان و  داشته باشند كه به حاجيان عرب درباره محمد بازگويند،
  .دل اعراب اثر نگذارد

. يكجا جمع شدند و به نزد وليدبن مغيره رفتند، و به رايزني با يكديگر پرداختند
در اين خصوص، همگي اجماع كنيد و يك سخن شويد، و هر : وليدبن مغيره گفت

آراء و  يك به راهي نرويد، تا درنتيجه ناخواسته يكديگر را تكذيب كنيد و در برابر
و ! تو خود بگوي كه چه بايد گفت و چه بايد كرد: گفتند! نظرات يكديگر بايستيد

بلكه بعكس؛ شما : گفت! نظر پديدآور كه همه همان را بگوييم براي ما يك نقطه
! گفت، نه به خدا؛ او كاهن نيست! كاهن است: گوييم مي: گفتند! بگوييد تا من بشنوم

! هاي كاهنان بسيار متفاوت است ؛ اين با وردها و سجعايم ما بسيار كاهنان را ديده
ما جنون را فراوان مشاهده ! او مجنون نيست: گفت! مجنون است: گوييم گفتند، مي

هيچيك از عالئم جنون از قبيل  .شناسيم كه جنون چيست ايم و نيك مي كرده
را هاي عاطفي و رواني، و حاالت وسواس و نابساماني  عوارض جسماني؛ درگيري

ما انواع ! او شاعر نيست: گفت! شاعر است: گوييم مي: گفتند! يابيم در وجود او نمي
شناسيم؛ اين  رجز و هزج و قريض و مقبوض و مبسوط را خوب مي: مختلف شعر

ما جادوگران و ! وي ساحر هم نيست: گفت! ساحر است: ميگوييم: گفتند! شعر نيست
: گفتند! زدني در كار او هست، و نه گرهني ايم؛ نه دميد جادوهايشان را فراوان ديده

سخنان وي شيرني خاصي دارد، و از آب و رنگي ! به خدا: پس چه بگوييم؟ گفت
هايي پربار؛ هر يك از اين  اي سترگ دارد، و شاخه ريشهنظير برخوردار است،  كم

شود كه باطل است؛ باز  سخنان را كه شما بخواهيد مطرح كنيد بر همگان معلوم مي
گفتاري آورده است كه سحر ! ساحر است: از همه بهتر همين است كه بگوييد هم



  

! زند است؛ ميانة شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش و با خاندانش برهم مي
  .1 قريشيان همين رأي و نظر را از او گرفتند و پراكنده شدند

شيان را رد اند كه وقتي وليد تمامي پيشنهادات قري برخي روايات حاكي از آن
: وليد گفت! حرف و سخن خودت را به ما ارائه كن آن رأي و نظر بي: كرد، گفتند

مدتي انديشيد و انديشيد، تا سرانجام ! باره بيانديشم مهلتي به من بدهيد تا در اين
  .همان رأي و نظري را كه اخيراً از او نقل كرديم، براي آنان ابراز كرد

را در ارتباط با  2 )26تا  11آيات (از سورة مدثّر خداوند متعال نيز شانزده آيه 
ماجراي رايزني قريش و اظهارنظر وليدبن مغيره نازل فرموده است كه ضمناً بيانگر 

  :چگونگي بررسي و برخورد و موضعگيري وليد است
﴿رقَدو فَكَّر هإِن * رقَد فلَ كَيفَقُت * رقَد فلَ كَيقُت ثُم * ثُم ظَرن * رسبو سبع ثُم 
* ركْبتاسو ربأَد ثُم * ثَرؤي رحذَا إِلَّا سرِ * فَقَالَ إِنْ هشلُ الْبذَا إِلَّا قَو٣﴾إِنْ ه.  
باز ! خدا بكشدش؛ چگونه برآورد كرد. او بررسي و مطالعه و برآورد كرد«

آنگاه، چهره . نگريست آنگاه باز! هم، خدا بكشدش، چگونه برآورد كرد
. آنگاه روي گردانيد و استكبار ورزيد. درهم كشيد و روي تُرش كرد

اين، هرچه ! نظير است اين يك سحر و جادوي ممتاز و بي: سرانجام گفت
  »!هست، گفتار بشر نيست

گيري انجاميد، و قريشيان در پي اجراي  به هر حال، شوراي قريش به اين تصميم
گذشت، او  م حج، سر راه مردم نشستند، و هركس كه بر آنان ميدر موس. آن برآمدند
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صلى - داشتند، و قضية دعوت حضرت محمد را از گرايش به آئين جديد برحذر مي
  .1 كردند را براي او مطرح مي -اهللا عليه وسلم

در مقام دعوت و تبليغ، هرجا  -صلى اهللا عليه وسلم-  از سوي ديگر، رسول خدا
جنّه و ذوالمجاز، مردم را انداختند، و نيز در عكاظ و م ان بار ميكه حاجيان و مسافر

: گفت آمد و مي كردند، و ابولهب از پشت سر آن حضرت مي به دين خدا دعوت مي
  2 !ساز است ته و دروغكه اين مرد از دين برگش

نتيجه اين شد كه آن سال، همة كساني كه از قبائل مختلف عرب به حج رفته 
از موسم  -صلى اهللا عليه وسلم- ع كافي از اخبار دعوت رسول خدابودند، با اطال

صلى اهللا عليه -  حج بازگشتند، وصيت شهرت و دعوت حضرت محمدبن عبداهللا
  .سراسر بالد عرب را درنَورديد - وسلم
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  فصل چهارم
  گيري مخالفان دعوت جبهه

  

  هاي گوناگون کارشکني شيوه
راغت حاصل كردند، عزم جزم كردند همينكه قريشيان از مراسم حج آن سال ف

و براي اين منظور اش سر به نيست سازند؛  كه اين دعوت جديد را در گهواره
  :ترين آنها عبارت بودند از هاي مختلفي انديشيدند كه از جمله مهم شيوه
خواستند  آنان مي :مسخره كردن، تحقير كردن، استهزا، تكذيب و نيشخند. 1

. عمومي خوار سازند، و نيروهاي معنوي آنان را خنثي كنند مسلمانان را درنظر افكار
هاي  زدند، دشنام - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم هاي ناروا و كودكانه به رسول تهمت

  :كردند صدا مي» مجنون«نابخردانه نثار آن حضرت كردند؛ گاه ايشان را 
﴿إِن الذِّكْر هلَيلَ عزي نا الَّذها أَيقَالُوا يونٌونجلَم 1﴾ك.  

  :زدند به آن حضرت تهمت جادوگري و دروغگويي مي
﴿كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رذنم ماَءهوا أَنْ ججِبع2﴾و.  

آن انگيز از روي خشم و انتقام بر  هاي هراس رفتند و نگاه همه جا دنبال ايشان مي
ن وسيله شدت ناراحتي و ناآرامي خودشان را در ارتباط افكندند و به اي حضرت مي

  :دادند نشان مي -صلى اهللا عليه وسلم- با عملكرد دعوت و تبليغ رسول خدا
﴿ هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرعما سلَم مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِنْ يو

  .3﴾لَمجنونٌ
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اي از  اند و عده نشسته - صلى اهللا عليه وسلم-  ديدند كه پيغمبر اكرم هرگاه مي
اند؛ از روي استهزا   مستضعفين، ياران و اصحابشان، گرداگرد ايشان حلقه زده

  :گفتند مي
وند از ميان اند كه خدا آيا هم اينان«. ﴾أَهؤالِء من اللَّه علَيهِم من بينِنا﴿

  »!بر آنان منت نهاده است؟ممتازشان گردانيده و 
  :كه خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود

﴿رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سآيا خدا چنانكه بايد و شايد بندگان « .1﴾أَلَي
  »!شناسد؟ شكرگزارش را نمي

ديدند، به  گويد كه هرجا افراد با ايمان را مي همچنين، خداوند براي ما باز مي
هاي معنادار  گذشتند، با چشمانشان اشاره ند؛ از كنارشان كه ميخنديد آنان مي

ناشايست  گشتند، شادمانه و سرخوش، اين كارهاي نزد رفقايشان كه برمي! كردند مي
افتاد،  كردند؛ وقتي نگاهشان به اهل ايمان مي خودشان را با آب وتاب توصيف مي

مگر ما : فرمايد سخشان ميكه خداوند متعال در پا! اين جماعت گمراهند: گفتند مي
چنانكه ! كنند؟ ايم كه در همه كار و بارشان فضولي مي بندگانمان را به اينان سپرده

  :خوانيم در اين آيات مي
وإِذَا  * وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ * إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آمنوا يضحكُونَ﴿

وما أُرسلُوا  * وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤالِء لَضالُّونَ * ا إِلَى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِنيانقَلَبو
نيظافح هِملَي٢﴾ع.  
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مشركان مكه در راستاي استهزا و نيشخند و سرزنش و مسخره كردن اهل ايمان 
صلى اهللا عليه -  پيامبر اكرم افزودند، تا آنكه روح و روان به طور روز افزون مي

  :فرمايد تأثير قرار داد؛ چنانكه خداوند متعال مي را تحت - وسلم
دانيم كه تو از بابت  ما نيك مي«. ﴾ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ﴿

  ».يشو هاي ايشان دلتنگ مي اين گفته
كند و دستورالعمل  را تقويت مي - سلمصلى اهللا عليه و- آنگاه روحيه پيامبر اكرم

  :فرمايد دودن دلتنگي بر آن حضرت ارائه ميزمؤثري را براي 
﴿يناجِدالس نم كُنو كبر دمبِح حبفَس  *نيقالْي كيأْتى يتح كبر دباع1.0﴾و  
 تسبيح و حمد خداي خويش را پيوسته به جاي آر، و همواره در زمرة«

سجودآورندگان باش؛ و تا جان در بدن داري خداي خويش را عبادت 
  ».كن

 -صلى اهللا عليه وسلم- پيش از اين آيات، خداوند متعال خطاب به رسول اكرم
  :فرمايد مي

﴿زِئنيهتسالْم اكنا كَفَيونَ * إِنلَمعي فوفَس رإِلَهاً آخ اللَّه علُونَ معجي ين٢﴾الَّذ.  
آن كسان كه همراه با خداي ! ايم  ما شرّ استهزا كنندگان را از تو دفع كرده«

  »!نيك خواهند دانستدهند؛  يكتا، خداي ديگري را قرار مي
  :فرمايد دهد و مي نيز خداوند سبحان پيامبر گرامي اسالم را مخاطب قرار مي

﴿بِالَّذ اقفَح كلقَب نلٍ مسبِر زِئهتاس لَقَدزِئُونَوهتسي وا بِها كَانم مهنوا مرخس ٣﴾ين.  
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اند و  گرفته پيش از تو نيز فرستادگان خدا مورد استهزاي مردانشان قرار مي«
  »!كنندگان فرود آمد د آن مسخرهواستهزاهاي آنان بر سر خ

در اين ارتباط، آنقدر گسترده و متنوع : هاي دروغين القاي شبهه و جوسازي. 2
ل كردند، كه فرصت و مجال تأمل و تفكر پيرامون دعوت پيامبر اسالم را از مردم عم

  :گفتند دربارة قرآن، گاه مي. سلب كردند
بيند و روزها  اي است كه وي شبها مي هاي آشفته خواب«. ﴾أَضغاثُ أَحالمٍ﴿

  »!كند بازگو مي
  :گفتند و گاه مي
﴿اهرلِ افْت1﴾ب  
  »!پردازد مي سازد و از جانب خودش مي«

  :گفتند گاه نيز مي
﴿رشب هلِّمعا يم2﴾إِن.   
  »!يك فرد بشر به اوتعليم دهد«

  :ديگر گاه گفتند
اين يك دروغ بزرگ و « .﴾إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ﴿
در ساختن و  اساس است كه خود ساخته و پرداخته و ديگر دستيارانش بي

  »!اند پرداختن آن به او كمك كرده
  :اي ديگر گفتند يا به گونه
  .3﴾وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيالً﴿
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برداري كرده و بامدادان و  هاي پيشينيان است كه نسخه اينها افسانه«
  »!كنند  ميشامگاهان آنها را بر او امال

با يك فرد جنّي يا يك شيطان ارتباط دارد و همانگونه كه : گفتند يك بار مي
شوند، فرد جنّي يا شيطان مخصوص به او نيز بر  جنّيان و شياطين بر كاهنان نازل مي

  :كه خداوند متعال در پاسخ اين سخنشان فرمود! شود او نازل مي
  .١﴾تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ*  الشياطني هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ﴿
به اينان بگو كه شياطين بر تبهكاران دروغ زن و آلوده به انواع گناهان «

آيند؛ شما هيچ سابقه سختي دروغ، يا سابقه فسق و فجوري از من  فرود مي
 د؛ آن وقت چگونه قرآن را دستاورد فرود آمدن شياطين بر من بهيندار

  »!د؟يآور حساب مي
وي به نوعي بيماري : گفتند -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم بار ديگر راجع به نبي

كند؛ آنگاه آن معاني ومفاهيم را  جنون مبتال است كه معاني و مفاهيمي را تخيل مي
ريزد؛ درست به همان  انگيز مي عبارات زيبا و دل در قالب كلمات و جمالت و

! كنند؛ بنابراين، وي نيز شاعر است و كالمش شعر مي اي كه شاعران عمل شيوه
  :خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود

وأَنهم يقُولُونَ ما ال *  أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ*  والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ﴿
  .2﴾يفْعلُونَ

هر زمان در اين وادي و آن وادي  اند؛ و شاعران، هوادارانشان كجروان«
  ».گويند كه عملي متناسب با آن ندارند اند؛ بسيار سخنان مي سرگردان
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اين سه ويژگي است كه شاعران دارند، و هيچيك از اينها در پيامبر اسالم 
اند و راهنماي ديگران، پارسا و  پيروان آن حضرت راه يافتگان. شود مشاهده نمي

ها و اقداماتشان شايان تحسين است، و در  خالق و كوششاند، و دين و ا شايسته
از . شود اي اثري از كجروي در وجود ايشان يافت نمي اي و در هيچ زمينه هيچ جنبه

مانند شاعران در هر وادي سرگردان  -صلى اهللا عليه وسلم- سوي ديگر، نبي اكرم
كند،  نيست؛ بلكه او بسوي خداي واحد و دين واحد و صراط واحد دعوت مي

نوقت، اين پيامبر الهي گويد؛ آ كند جز آنچه مي كند، و نمي گويد جز آنچه مي نمي
  !شاعران كجا و اين پيامبر الهي كجا؟! كجا و شاعران كجا؟

اي كه اين مخالفان برضد پيامبر  به همين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر شبهه
  .داد شافي و وافي مي هاي كافي و كردند، جواب و قرآن و اسالم القا مي

خداوند . زد عمدة شبهات مخالفين به سه محور توحيد و نبوت و معاد دور مي
متعال به تمامي شبهات آنان در ارتباط با توحيد پاسخ گفت، و عالوه بر آن، زياداتي 
را بر آن مباحث افزود، و قضية توحيد را از هر سوي روشن و واضح گردانيد، و 

خدايان قريش و ديگر اعراب را با عمق و وسعتي كه بيش از  ناتواني و درماندگي
آن ممكن نبود، تبيين فرمود؛ و چه بسا، همين پاسخگويي و جدال گسترده بود كه 

انگيخت، و آن پيامدهايي را پديدآورد  خشم و ناسازگاري آنان را بيش از پيش برمي
  .كه پديد آورد

دائر بر اين بود  - لى اهللا عليه وسلمص- شُبهات مخالفان پيرامون رسالت نبي اكرم
كه آنان با وجود اعتراف به راستگويي پيامبر و امانت و صالحيت و پرهيزكاري آن 
حضرت، معتقد بودند كه منصب نبوت و رسالت برتر و بزرگتر از آن است كه به 

تواند باشد، و  ينم) فريسته، فرستاده(يك فرد بشر عطا شود؛ بشر هيچگاه فرشته 
 وقتي كه رسول خدا. تواند بشر بوده باشد دة خدا نيز برحسب عقايد ايشان نميفرستا



  

دعوت خويش را علني كردند، و مردمان را به سوي دين و  -صلى اهللا عليه وسلم- 
  :ايمان فراخواندند، مخالفان دچار حيرت شدند و گفتند

  .١﴾في الْأَسواقِوقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي ﴿
خورد و در كوچه و بازار  اي است كه غذا مي اين چه پيامبر و فرستاده«

  »!زند؟ قدم مي
محمد بشر است و خداوند تاكنون براي هيچ يك از افراد بشر چيزي : گفتند مي

  :نازل نكرده است
  .﴾ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيٍء﴿
  :آنان فرمود و خداوند متعال در پاسخ 

  .٢﴾قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نوراً وهدى للناسِ﴿
آن كتابي را كه موسي آورد، و نور و هدايت براي همه مردمان بود، : بگو«

  »!چه كسي نازل كرده بود؟
بشر دانستند و اعتراف داشتند به اينكه موسي يك فرد  پرواضح است كه آنان مي

جملگي اقوام پيشين در برابر : همچنين، در ارتباط با پاسخ شبهة آنان فرمود. است
  :گفتند رسوالن خدا از راه ناسازگاري با آنان مي

  .3﴾إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿
  »!شما هم مانند ما افراد بشر هستيد«

  :دادند و پيامبران خدا به آنان پاسخ مي
  .4﴾ا بشر مثْلُكُم ولَكن اللَّه يمن علَى من يشاُء من عبادهإِنْ نحن إِلَّ﴿
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ما هم افراد بشر و همانند شماييم؛ اما خداوند بر هر يك از بندگانش كه «
  !گذارد بخواهد منّت مي

حاصل مطلب اينكه انبياء و رسل بايد از افراد بشر باشند؛ بشر بودن با  
  ».چ منافاتي نداردپيامبر بودن هي

از آنجا كه مخالفان پيامبر گرامي اسالم اعتراف داشتند به اينكه ابراهيم و 
اند،  هم فرستادگان خدا و هم از افراد بشر بوده -السالم معليه-  اسماعيل و موسي

اين بود كه . ديگر مجالي براي ايشان باقي نماند كه بر اين شبهه پافشاري كنند
دار شدن رسالت خويش كسي را جز اين يتيم مسكين  عهدهخداوند براي : گفتند

اين درست نبود كه خدا بزرگان و سران مكه و طائف را كنار بزند و اين ! نيافت؟
  :بينوا را فرستادة خويش قرار دهد

  .1﴾لَوال نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ﴿
مردان بزرگ يكي از اين دو شهر بزرگ فرود چرا اين قرآن بر يكي از «

  »!نيامده است؟
  :خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود

﴿كبر تمحونَ رقِْسمي م2﴾أَه.  
  »!اند؟ مگر اينان متصدي توزيع رحمت خداي تو«

داند كه  منظور اينكه وحي و رسالت رحمت خدا است، و خدا خود نيك مي
  :دهدويش را كجا قرار رسالت خ

﴿هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع 3﴾اللَّه.  
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فرستادگان پادشاهان دنيا با : از اينجا، به يك شبهه ديگر منتقل شدند؛ گفتند
روند و از ابهت و جالل و  موكب خاص و خَدم و حَشم اين طرف و آن طرف مي

ن فراهم است؛ جبروت برخوردارند، و همه انواع و اقسام برگ و ساز زندگي برايشا
ايد در كوچه و بازار به دنبال چرا ب اگر محمد مدعي است كه رسول خدا است،

  !اي نان برود؟ لقمه
أَو يلْقَى إِلَيه كَنز أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ منها  * لَوال أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ معه نذيراً﴿

  .١﴾إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجالً مسحوراًوقَالَ الظَّالمونَ 
چرا همراه او يك فرشته فرود نيامده است تا با او مشتركاً به انذار مردم «

بپردازد؟ يا آنكه گنجي پر زر و سيم از آسمان براي او افكنده نشده است؟ 
و باالخره  »!اي ندارد كه با آن روزگار بگذارند؟ يا دست كم باغ و باغچه

  »!ايد ايد پيرو مردي جادو شده گرديده شما آمده: ستمكاران گفتند اين
خدا است؛ يعني، وظيفه او  پاسخ اين شبهه را خداوند چنين داد كه محمد رسول

ابالغ رسالت الهي به هر صغير و كبير، و ناتوان و توانمند، و برتر و فروتر، و آزاده و 
و جالل و جبروت و خدم و حشم و  برده، به طور يكسان است؛ اگر بخواهد با ابهت

در ميان مردم  -همانند نمايندگان و فرستادگان پادشاهان -پاسداران و پيشقراوالن
توانند از  رسد و نمي مان او نميارفت و آمد كنند، دست مردم ناتوان و ضعيف به د

مردم هم عبارت از همين افرادي هستند كه معموالً به . مند بشوند وجود او بهره
اي  شود، و ديگر خاصيت و فايده آيند؛ و به اين ترتيب، نقض غرض مي ب نميحسا

  .براي رسالت باقي نخواهد ماند
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ها پس از مرگ، مخالفان  در ارتباط با معاد و حشر و نشر و رستاخيز انسان
بجز تعجب و استبعاد، و اگر و مگر، چيزي در  - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

  :توانستند بگويند ميفقط . چنته نداشتند
  .١﴾أَوآباؤنا الْأَولُونَ * قَالُوا أَإِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً أَإِنا لَمبعوثُونَ﴿
شود پس از آنكه ما مرديم و خاك شديم و استخوانهاي ما  مگر مي«

  »!پوسيد؛ از نو برانگيخته شويم؟ همچنين پدران و پيشينيان ما؟
  :نديا بگوي

﴿يدعب عجر كاين چنين بازگشتي خيلي بعيد است«. ﴾ذَل!«  
را يك فرد عجيب و غريب جلوه  -صلى اهللا عليه وسلم-  يا اينكه پيامبر اكرم

  :زند كند و حرفهاي عجيب و غريب مي دهند كه كارهاي عجيب و غريب مي
  :يا بگويند
أَفْترى  * مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي خلْقٍ جديد هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا﴿

  .٢﴾علَى اللَّه كَذباً أَم بِه جِنةٌ
گويد وقتي كه  خواهيد مردي را به شما نشان بدهيم كه به شما مي مي«

متالشي شديد و از هم پاشيديد، شما از نو با آفرينشي جديد باز خواهيد 
بندد؟ يا دچار جنون شده  يم اين مرد به خدا دروغ ميدان گفت؟ نمي

  »!است؟
  :گفت يا اينكه شاعرشان مي

 !حديثُ خُرافةٍ يا اُم عمروٍ  ؟اَموت ُثم بعثٌ ُثم حشرُ
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آيا مرگ است و پس از آن برانگيخته شدن و پس از آن حشر و نشر و «
  »!رستاخيز؟ اينها همه خرافات است، اي ام عمرو

اوند سبحان، از راه باز كردن چشم بصيرت آنان نسبت به آنچه در دنيا خد
گران اين جهان پيش از آنكه سزاي ستمگري مست: گذرد، به آنان پاسخ داد مي

ميرند، ستمديدگان نيز پيش از آنكه بتوانند حق خودشان را از  خويش را ببينند، مي
درستكار، بدون آنكه پاداش  ميرند؛ نيكوكاران خوش عمل و ستمگران بازستانند، مي

روند؛ و تبهكاران بدعمل و بدكردار،  احسان و راستي خويش را ببينند، از دنيا مي
روند؛ اگر حشر و نشر و  بدون آنكه از بابت عمل بدشان كيفر ببينند، از دنيا مي

رستاخيز و زندگي ابدي و پاداش و كيفر پس از مرگ در كار نباشد، ستمگر و 
و نيكوكار و بدكردار همانند خواهند بود، بلكه ستمگران و  ستمديده يكسان

تر و سعادتمندتر از ستمديدگان و نيكوكاران خواهند بود؛ و  تبهكاران خوشبخت
توان تصور كرد كه  نامعقول است، و هرگز نمي -حرف و سخن بي –چنين چيزي 

ند متعال خداو! كند؟گذاري  خداوند نظام خلقت خود را بر فسادي اين چنين پايه
  :فرمايد مي

﴿نيرِمجكَالْم نيملسلُ الْمعجونَ * أَفَنكُمحت فكَي ا لَكُم1﴾م.  
چه خبرتان ! شود كه ما مسلمان را با مجرمان يكسان قرار دهيم؟ مگر مي«

  »!نيد؟ك است؟ چگونه داوري مي
  :فرمايد و نيز مي
الصالحات كَالْمفِْسدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقني أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا ﴿

  .2﴾كَالْفُجارِ
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يا مگر ممكن است كه ما اهل ايمان و عمل صالح را همانند مفسدين «
  »!االرض قرار دهيم؟ يا پرهيزكاران را در رديف تبهكاران قرار دهيم؟ في
  :فرمايد و نيز مي
﴿ينالَّذ ِسبح أَم  اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأَنْ ن ئَاتيوا السحرتاج

  .1﴾سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ
برند، چنان  يا آن كساني كه همواره در انديشه كارهاي بد بسر مي«

ايمان و درست كردار قرار اند كه ما آنان را همانند انسانهاي با  پنداشته
دهيم؛ چنانكه زندگي و مرگشان مانند يكديگر باشد؟ بسيار بد داوري 

  »!كنند مي
در پاسخ استبعادهاي منكران زندگي دوباره و حيات ابدي انسان نيز، خداوند 

  :متعال فرمود
  .2﴾أَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماُء بناها﴿
  »!تري داريد يا آسمان؟ آيا شما آفرينش پيچيده«

  :و نيز فرمود
أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَنْ ﴿

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيح3﴾ي.  
خداوندي كه آسمانها و زمين را آفريده، اند كه  ايد و نسنجيده و آيا نديده«

و از آفريدن آنها خسته و مانده نگرديده، هم توانا است بر اينكه مردگان را 
  ».زنده گرداند؛ و البته چنين خواهد بود؛ زيرا كه او بر هر چيزي توانا است
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  :و نيز فرمود
  .1﴾ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَوال تذَكَّرونَ﴿
انديشيد و  شما كه از مردم نخستين به خوبي باخبريد، چرا نمي«

  »!يابيد؟ درنمي
خداوند در اين ارتباط يك اصل كلّي را كه عقالً و عرفاً معلوم و قطعي است 

تر از  مطرح فرموده است، دائر بر اينكه بازگردانيدن انسان به زندگي، براي خدا ساده
كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ ﴿: و نيز فرمود. 2﴾هونُ علَيهوهو أَ﴿: اصل آفرينش آنان است

هيدعو  !گردانيم همانگونه كه آفرينش نخستين را آغاز كرديم، آنرا دوباره بازمي« .٣﴾ن
  »!مگر ما از آفرينش نخستين خسته و مانده شديم؟« 4﴾أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ﴿: نيز فرمود

ب، خداوند سبحان در برابر هر يك از شبهاتي كه مخالفان دعوت به اين ترتي
فرمود كه هر انسان خردمند  هاي كافي و شافي ارائه مي كردند، جواب اسالم القا مي

هاي درون خويش بودند، و  گردانيد؛ اما، آنان اسير نابساماني و صاحبدلي را قانع مي
نظر خودشان را بر ديگر بندگان  جويي، رأي و خواستند از راه استكبار و برتري مي

  .ماندند خدا تحميل كنند؛ از اين رو، همواره در وادي حيرت سرگردان مي
هاي كهن براي رويارويي با  تحريم گوش فرادادن به قرآن، و ترويج افسانه - 3
اي كه  مشركان مكه عالوه بر القاي اين شبهات، عمالً نيز، با هر شيوه :قرآن
شدند از اينكه مردم به قرآن گوش فرا دهند، و دعوت اسالم به  يتوانستند، مانع م مي

ديدند پيامبر گرام اسالم در مقام دعوت فرد يا  هرگاه كه مي. گوش مردم برسد
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اند يا قرآن  ديدند كه ا يشان به نماز ايستاده افرادي به دين ا سالم هستند يا مي
دانيدند؛ سرو صدا و غوغا گر حضرت دور ميكنند، مردم را از اطراف آن  تالوت مي

كردند؛ چنانكه خداوند متعال  گيري مي خواندند؛ معركه آواز ميانداختند؛  راه مي
  :فرمايد مي

  .1﴾وقَالَ الَّذين كَفَروا ال تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ﴿
فرا ندهيد، و درحين تالوت  به اين قرآن گوش: گفتند كافر كيشان مكه مي«

  »!معنا راه بياندازيد، تا بتوانيد بر او غلبه كنيد قرآن سرو صداهاي بي
صلى اهللا عليه -  كفار مكه آنچنان پاي اين كار ايستاده بودند كه پيامبر اكرم

تا اواخر سال پنجم بعثت هرگز اين فرصت را نيافتند كه در مجالس و  - وسلم
بعدها نيز كه اين امكان بنحوي روي نمود، به اين . كنندمحافل آنان تالوت قرآن 
بطور ناگهاني، و بدون آنكه كفّار  -صلى اهللا عليه وسلم-  صورت بود كه پيامبر اكرم

  .كردند مي لخواهند تالوت قرآن را آغاز كنند، عم پي ببرند كه آن حضرت مي
ر آنجا هاي نامدار قريش، به حيره رفت، و د نضربن حارث، يكي از شيطان

هاي رستم و اسفنديار را فراگرفت، و  سرگذشت پادشاهان سرزمين ايران و افسانه
نشست و  اي از مردمان مي در ميان حلقه - صلى اهللا عليه وسلم- هرگاه كه پيامبر اكرم

آنگاه دربارة ! خوش گفتارتر از اويم - اي جماعت قريشيان - من به خدا: گفت مي
. گفت اي، رستم و اسفنديار، براي مردم سخن مي سانهپادشاهان ايران و قهرمانان اف

  2!چرا بايد محمد خوش گفتارتر از من باشد؟: گفت آنگاه خطاب به مردم مي
بنا به گزارش روايتي از ابن عباس، نضربن حارث كنيزك آوازخواني خريداري 

ن شنيد كسي به اسالم تمايل پيدا كرده است، وي را به آ كرده بود، و هرگاه كه مي
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خوراك و نوشيدني برايش فراهم كن و : گفت و به او ميسپرد،  كنيزك خويش مي
اين بسي بهتر از آن : گفت آنگاه خطاب به آن نو مسلمان مي! انآواز برايش بخو

اين آية شريفه دربارة نضر ! خواند چيزهايي است كه محمد تو را بسوي آنها فرا مي
  :زل شده استو عملكرد او در جهت رويارويي با قرآن نا

﴿بِيلِ اللَّهس نلَّ عضيل يثدالْح ورِي لَهتشي ناسِ مالن نم١﴾و.  
كنند تا  و از اين مردمان، بعضي هستند كه بازار ياوه سرايي را گرم مي«

  .2»بدينوسيله مردم را از راه خدا گمراه گردانند
وازات ظهور اسالم و علني مشركان مكّه به م :هاي گوناگون آزارها و شكنجه - 4

هايي را كه ياد كرديم، به تدريج  شدن دعوت آن در آغاز سال چهارم بعثت، شيوه
ها  ها و ماه هفته. را خاموش گردانندپيش گرفتند تا بلكه بتوانند چراغ دعوت اسالم 

كردند، و  هاي برخورد با مسلمانان اكتفا مي گذشت و كفار و مشركين به همان شيوه
هاي مقابله  پرداختند؛ اما، وقتي كه ديدند آن شيوه ه و تهديد نميو شكنج به آزار

توانند درجهت متوقف ساختن روند دعوت اسالم مؤثر باشند، با يكديگر  نمي
مشورت كردند، و مقرر داشتند كه مسلمانان را شكنجه كنند، و از دين جديد 

سلمانان قبيلة خويش را تحت اي تازه م از آن پس، هر رئيس قبيله. بيزارشان گردانند
داد و هركس كه بردگاني داشت، در صورت تمايل آنان به  آزار و شكنجه قرار مي

  .گذاشت اسالم و ايمان، آنان را تحت فشار مي
 -در چنين اوضاع و احوالي - طبيعي بود كه اراذل و اوباش و سياهي لشگرها نيز

جهت تمايالت و جلب رضايت به دنبال بزرگان و رؤساي خودشان راه بيفتند و در
هايي را به ويژه نسبت به ناتوان و  اين جماعت، آزارها و شكنجه. ايشان فعال باشند
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بر عليه مسلمانان اعمال كردند كه بدن انسان را به لرزه  -دست و پا افراد بي
آورد، و آنچنان از اين تازه مسلمانان انتقام گرفتند كه دلها با شنيدن گزارش  درمي
  !شوند از جاي كنده ميآنها 

شنيد كه مردي صاحب مقام و صاحب عنوان در ميان قبايل  ابوجهل، هرگاه مي
داد، و او  عرب به اسالم گرويده است، او را سخت مورد سرزنش و تحقير قرار مي

كرد كه خسارات مالي و اجتماعي براي او در پي خواهد داشت؛ و اگر  را تهديد مي
برد و او را آزار و  دست و پا بود، بر او حمله مي و بي آن مرد تازه مسلمان ضعيف

  .1 داد شكنجه مي
او پيچيد و برگ درخت خرما روي  عموي عثمان بن عّفان وي را در حصيري مي

  .2 داد ريخت و او را روي آتش دود مي مي
عمير وقتي كه فهميد پسرش اسالم آورده است، آب و غذا را بر  بن مادر مصعب
ترين و برخوردارترين  را از خانه بيرون كرد، در حالي كه وي از مرفهاو بست، و او 

هاي آن روزگار بود، و كار به جايي رسيد كه مصعب پوست بدنش از شدت  عرب
  .3 ورقه شده بود - خواهد پوست بياندازد همانند ماري كه مي -گرسنگي و تشنگي

رفت و ديگر  مي دادند تا از هوش صهيب بن سنان رومي را آنقدر شكنجه مي
  .4 گويد ه چه ميفهميد ك نمي

بست و  اميه طنابي به گردن او مي. بِالل، بردة زرخريد اُميه بن خلف جمحي بود
داد، تا او را در كوهستانهاي اطراف مكه به اين سوي و آن سوي  ها مي به دست بچه
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در كشانيدند كه طناب  ها آنقدر او را اين طرف و آن طرف مي بچه. بكشانند
اُميه بالل را با ! اَحد! اَحد: گفت و او همچنان ميرفت،  گوشتهاي گردن بالل فرو مي

افتاد، و او را وادار ميكرد كه  بست و با چوبدستي به جان او مي طنابهاي محكم مي
از همة اينها . داد مدتها زير آفتاب بنشيند؛ همچنين، او را پياپي گرسنگي مي

آورد و بر پشت،  گرم آفتاب نيمروز او را از خانه بيرون ميتر، به هنگام گرما  سخت
داد تخت سنگي بزرگ را روي سينه  خوابانيد، و دستور مي روي ريگزار داغ مكه مي
به خدا سوگند، در همين حال خواهي ماند تا وقتي : گفت او قرار دهند، و به او مي

الل در آن حال، همواره ب! كه بميري يا به محمد كافر شوي و الت و عزي را بپرستي
اگر كلمة ديگري را ياد داشتم كه شما را بيشتر : گفت و نيز مي! اَحد! اَحد: گفت مي

گذشت و او را  روزي، ابوبكر بر او مي! گفتم از اين بر سر خشم آورد، همان را مي
پنج اوقيه يا  7زير شكنجه يافت و بالل را در برابر يك غالم سياه ديگر، يا به بهاي 

  .1اوقيه نقره خريداري كرد و آزاد گردانيد
او خود و پدر و . مخزوم بود نيز بردة زر خريد بني - رضي اهللا عنه- ياسر عماربن

رأس آنان ابوجهل، به هنگام نيمروز كه  مشركان مكه، و در. مادرش اسالم آوردند
 گردانيد و روي آن گرديد، آنان را برهنه مي ريگزارهاي مكه سخت تفتيده مي

صلى -  اكرم نبي. داد خوابانيد و به اين ترتيب آنان را شكنجه مي سنگهاي آتشين مي
ديدند،  گذشتند و آنان را زير شكنجه مي هرگاه از كنار آنان مي -اهللا عليه وسلم

شكيبا باشيد اي خاندان ياسر، كه ميعاد  »صرباً آلَ ياسر، فإنَّ موعدکُم اجلنة«: فرمودند مي
ابوجهل سميه مادر عمار را با . ياسر زير شكنجه از دنيا رفت !شما بهشت است
وي نخستين زن شهيد در اسالم بود؛ . از پاي درآورد - از روبرو -ضربة شديد نيزه
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عمربن مخزوم، پيرزني  سميه بنت خياط، كنيز ابوخديجه بن مغيره بن عبداهللا بن
كردند؛ گاه  يعمار را، گاه با گرماي آفتاب شكنجه م. سالخورده و ناتوان

نهادند؛ و گاه سر او را آنقدر زير آب نگاه  اش مي آتشين بر روي سينههاي  سنگ تخته
داريم، تا به  ما دست از تو برنمي: گفتند رفت؛ و به او مي داشتند تا از هوش مي مي

از روي . نام بدهي يا دربارة الت و عزي به نيكي و ستايش سخن بگوييمحمد دش
الخره عمار خواستة آنان را انجام داد، و گريان و ناالن به اجبار و اكراه، با

شتافت، و خداوند اين آيه را دربارة  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عذرخواهي نزد نبي
  :وي نازل فرمود

﴿انميبِالْأ نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه ن١﴾إِلَّا م.  
البته از روي اكراه در كساني كه پس از ايمان آوردن به خدا كافر شوند، «

  .2»حالي كه دلهاي ايشان همچنان در پرتو ايمان آرام بوده باشد
عبدالدار، و خود از طايفة  از جمله بزرگان بني -كه نام وي اََفلَح بود -ابوفكيهه

وي را نيمروز، زير حرارت شديد آفتاب، در حاليكه زنجيري آهنين برپاي . ازد بود
آوردند، و روي  هايش را از تن وي درمي كشيدند، و جامه ياو بود، از خانه بيرون م

اش  كردند؛ آنگاه تخته سنگي روي گرده ريگزارهاي مكه بدنش را كباب مي
. رفت ماند تا از هوش مي آنقدر در اين حال مي. گذاشتند تا نتواند تكان بخورد مي

شه، در زمرة ها پيوسته ادامه داشت تا وقتي كه وي در هجرت دوم به حب اين شكنجه
يكبار، پاي او را با طناب بسته بودند، و او را كشان كشان بر . مهاجرن قرار گرفت
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روي ريگزارها افكنده بودند، و آنقدر گلوي او را فشار داده بودند كه گمان كردند 
گذشت؛ او را خريداري كرد و در  در آن حال، ابوبكر از آنجا مي. از دنيا رفته است
  .1 تراه خدا آزاد ساخ

اش آهنگري  خَباب بن اَرت بردة زرخريد اُم اَنمار بنت سباع خزاعي بود؛ حرفه
آهن گداخته را . داد بود؛ وقتي اسالم آورد، ارباب وي او را باآتش شكنجه مي

صلى اهللا عليه - گذاشت، تا به محمد آورد و بر گرده يا سر و صورت او مي مي
ديگر . افزود فقط بر اسالم و ايمان او ميها  كافر شود؛ اما، اين شكنجه - وسلم

پيچاندند؛ موهايش را  دادند؛ گردنش را مي مشركان مكه نيز او را شكنجه مي
افكندند، و با موهايش او را در آتش باال و  كشيدند، و در آتش مي گرفتند و مي مي

دة شد مگر بر اثر روغني كه از گر ، و سرانجام، آن آتش خاموش نميكردند پايين مي
  2 !آمد او برمي

زِنّيرَه يك كنيز رومي بود كه اسالم آورد و در راه خدا بسيار شكنجه گرديد، و 
الت و عزي تو را به : گفتند. چشمانش آنقدر آسيب ديد كه به كوري وي منجر شد

اند؛ اين باليي از جانب خدا  نه بخدا، الت و عزي هيچكاره: گفت! اين روز انداختند
بامداد فرداي آن روز وقتي از ! خود نيز بهبود خواهد بخشيداست، اگر بخواهد 

اين : خواب بيدار شد، خداوند چشمان او را به وي بازگردانيده بود؛ قريش گفتند
  3 !اي از جادوگري محمد است گوشه

دادند؛ به  مشركان مكه او را شكنجه مي. زهره نيز اسالم آورد اُم عبيس، كنيز بني
صلى -  اكرم ترين دشمنان نبي عبديغوث، كه از سرسخت خصوص اربابش اسودبن
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 -صلى اهللا عليه وسلم- و از جمله استهزاكنندگان دائمي پيغمبر اكرم -اهللا عليه وسلم
  .1 بود

آن زمان كه هنوز در  - اين زن را عمربن خطاب. كنيز عمربن مؤمل از بني عدي
رفت؛ آنگاه  تا از حال مي زد داد؛ آنقدر او را كتك مي شكنجه مي -زمرة مشركان بود

كنم، مگر به خاطر اينكه من از زدن تو  بخدا، رهايت نمي: گفت كرد و مي رهايش مي
  2!خداي تو هم با تو همين كار را خواهد كرد: گفت وي نيز مي! شوم خسته مي

از جمله ديگر كنيزان كه در راه خدا به خاطر اسالم آوردن، شكنجه شدند، نهديه 
  .3عبدالدار بودند كه هر دو از آن بنيبود، و دخترش، 

از جمله ديگر غالمان و بردگان كه در راه اسالم شكنجه شدند، عامربن فهيره 
فهميد چه  رفت و ديگر نمي دادند تا از هوش مي آنقدر او را شكنجه مي. بود
  .4گويد مي

ن كه خداوند از همگي زنا -همة اين غالمان و كنيزان را -رضي اهللا عنه- ابوبكر
پدرش ابوقحافه . خريداري كرد و در راه خدا آزاد گردانيد - و مردانشان خشنود باد

بينم كه بردگان ناتوان و ناكارآمد  مي: گفت كرد و مي در اين ارتباط او را سرزنش مي
خريدي و آزاد  كني، اگر مردان زرخريد كارآمد را اين چنين مي را آزاد مي

من به خاطر خدا : گفت ابوبكر مي! گذاشتند زنميدست تو را در اين كار باكردي،  مي
خداوند نيز در شأن ابوبكر آياتي از قرآن كريم را نازل فرمود ! كنم اين كارها را مي

  :خداوند متعال فرمود. و او را ستود و دشمنان وي را نكوهش كرد
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  .١﴾ذي يصلَى النار الْكُبرىالَّ * الْأَشقَى يصالها إِالَّ الَ * فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى﴿
  كه منظور، اميه بن خلف بود، و ديگر كساني كه هم شاكلة او بودند؛

 إِالَّ * وما لأَحد عنده من نِعمة تجزى * الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى * وسيجنبها الْأَتقَى﴿
  .٢﴾ابتغاَء وجه ربه الْأَعلَى
  .3بود -رضي اهللا عنه- كه منظور ابوبكر صديق

نوفل بن خويلد . خود نيز آزار و شكنجه ديد -رضي اهللا عنه- ابوبكر صديق
عدوي، او را با طلحه بن عبيداهللا دستگير كرد و با يك طناب هر دو را بست، تا 

حرف وي نگذارد نماز بخوانند و آن دو را از دينشان برگرداند؛ اما آن دو گوش به 
چيزي كه بسيار موجب شگفتي نوفل گرديد، آن بود كه ديد آن دو از بند . نكردند

به مالحظة همين داستان ابوبكر و طلحه ! خوانند اند و دارند با هم نماز مي رها شده
بن عبيداهللا  بنا به روايت ديگري، اين آزارها را عثمان. اند گفته» قرينين«بن عبيداهللا را 
  .4كرده است عبيداهللا مي برادر طلحه بن

كردند كه يكي از مردان و زنان اهل مكه  حاصل مطلب اينكه هرگاه خبر پيدا مي
البته، اين كار در ارتباط . گذاشتند اسالم آورده است، بناي آزار و شكنجة او را مي

با افراد ضعيف و دون پاية جامعه، به ويژه بردگان و كنيزان، ساده و آسان بود؛ آنان 
را نداشتند كه به خاطرشان به خشم بيايد يا از آنان حمايت كند؛ حتّي بزرگان كسي 

كردند كه  يازيدند، و اوباش را تشويق مي و سران مكه خود به شكنجه آنان دست مي
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زرگان اهل مكه كه به اسالم آنان را آزار بدهند؛ اما، در ارتباط با اشراف و ب
ن از عزّت و شوكت در ميان قوم خودشان گرويدند، بسيار دشوار بود؛ زيرا آنا مي

آمد كه بعضي از سران و اشراف و  برخوردار بودند، و كمتر موردي پيش مي
  .خويشاوندان خود آنان، با هزاران حزم و احتياط، به آنان تعرّضي بكنند



  

  فصل پنجم
  برخورد مشركان با رسول خدا

آن حضرت، كار و تعرض به  - صلى اهللا عليه وسلم-  برخورد با حضرت رسول
مردي با شهامت و با وقار بودند،  - صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت محمد. آساني نبود

نظير؛ هيبت و عظمت آن حضرت، آنچنان در دل دوست و  و داراي شخصيتي كم
دشمن جاي گرفته بود كه با شخصيتي مانند ايشان جز با احترام و تكريم روياروي 

كردند كه در  اوباش و بيخردان جرأت پيدا نميشدند، و جز برخي از اراذل و  نمي
عالوه بر اين، ايشان تحت . برابر آن حضرت به كارهاي زشت و ناپسند دست بزنند

حمايت ابوطالب بودند، و ابوطالب از معدود مردان بزرگ مكه بود، از نظر اصل و 
سيار نسب بزرگ بود، و در ميان مردم نيز به بزرگي شناخته شده بود، بنابراين، ب

دشوار بود كه كسي بتواند به حريم ابوطالب تعرض كند، و حرمت حمايت او را 
اين وضعيت، قريشيان را بسيار نگران كرده بود، و خواب و آرام را از آنان . بشكند

گرفته بود، و آنان را واداشته بود كه فكرشان را به كار بياندازند تا بتوانند به نحوي 
، و به گرفتاري و پيشامدي كه پيامد خوبي نداشته باشد از آن تنگنا بيرون بيايند

هايشان به آنجا رسيد كه شيوة مذاكره را  ها و مشورت باالخره، بررسي. دچار نگردند
برگزينند، و با رعايت همة جوانب خردورزي و قاطعيت، همراه با نوعي اعالم وجود 

وند، تا بلكه بتوانند قريش، ابوطالب، وارد گفتگو بشو تهديد ضمني، با شيخ كبير 
هاي آنان تن  را وادار كنند كه به خواسته -صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت محمد

  .دردهد
  هيأت اعزامي قريش نزد ابوطالب

به نمايندگي از ديگر  - اي از رجال و اشراف قريش عده: ابن اسحاق گويد
ايان ما را اي ابوطالب، پسر برادر شما خد: نزد ابوطالب آمدند و گفتند - قريشيان

آورد؛  كند؛ افكار ما را نابخردانه به حساب مي دهد؛ از دين ما عيبجويي مي  دشنام مي
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دست وي را از ما باز داريد، يا اينكه از ! خواند و پدران و نياكان ما راه گمراه مي
سر راه ما و او كنار برويد؛ شما هم خودتان مانند ما با او مخالف هستيد؛ ما 

ابوطالب به نرمي با آنان سخن گفت، و ! و را از سر شما كوتاه كنيمتوانيم شر ا مي
صلى اهللا عليه - سران قريش برگشتند؛ پيامبراكرم. هاي آنان داد پاسخ زيبايي به گفته

فرمود و همگان  نيز همچنان به كار خويش ادامه داد؛ دين خدا را ترويج مي - وسلم
ديدند كه آن حضرت سخت  يان وقتي مياما، قريش. 1خواند  را به سوي اسالم فرا مي

؛ نتوانستند زياد كنند اي فروگذار نمي اهللا لحظه اند، و از دعوت الي به كار خود مشغول
 - صلى اهللا عليه وسلم- هاي حضرت محمد همة فكر و ذكرشان فعاليت. تاب بياورند

تر و  سختانههاي سر و توطئه براي مقابله با ايشان بود، تا آنكه تصميم گرفتند با شيوه
  .تر از پيش، به نزد ابوطالب بروند خشن
  

  تهديد ابوطالب از سوي سران قريش
اي ابوطالب، شما در ميان ما : سران قريش، اين باز نزد ابوطالب آمدند و گفتند

از شما درخواست كرديم كه . اي داريد و بزرگ قبيلة ما هستيد شرف و منزلت ويژه
 - بخدا-ما. ما كوتاه كنيد، شما ترتيب اثر نداديددست برادرزادة خودتان را از سر

ديگر تاب شكيبايي در برابر اين وضعيت را نداريم، پدران و نياكان ما را دشنام 
اينك ! كنند مي كنند؛ خدايان مارا عيبجويي دهند؛ افكار ما را نابخردانه تلقي مي مي

ا همگي در برابر شما كنيد، يا آنكه م ديگر، شما خود دست او را از سر ما كوتاه مي
كن  خيزيم، تا يكي از دو طرف سر به نيست و ريشه و برادرزادة شما به نبرد برمي

  ؟!گردد

                                                           

 .265، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1



  

 خدا نزد رسول. اين وعد و وعيد و تهديد اشراف مكه بر ابوطالب بس گران آمد
فرستاد و ايشان را به خانة خويش فراخواند، و به ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- 

اند و با من چنين و چنان  برادر من، قوم و قبيله شما نزد من آمدهاي پسر : گفت
اند؛ رعايت حال من و خودتان را بكنيد، و مرا به وضعيتي كه تاب تحمل آن را  گفته

پنداشتند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم! نداشته باشم دچار نگردانيد
و در كار پشتيباني و عمويشان بناي سلب حمايت خويش را از ايشان دارد، 

  :مددرساني آن حضرت ناتوان شده است؛ گفتند
يا عم، واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترک هذا األمر ( 

  ).حىت يظهره اهللا أو أهلک فيه، ما تركت
عموجان، بخدا؛ اگر خورشيد را در دست راست من، و ماه را در دست «

اين دعوت الهي خويش را، پيش از آنكه خداوند  چپ من بگذارند، تا من
آن را پيروز گرداند، يامن خوددر اين راه از ميان بروم، رها سازم، من 

  »!مكش دست از اين كار نمي
چند . آنگاه اشك در چشمانشان جمع شد و گريستند و از جاي برخاستند كه بروند

سوي وي بازگشتند، وقتي به . قدمي كه دور شدند ابوطالب ايشان را صدا كرد
خواهي بگوي؛كه من به خاطر هيچكس و  برو، برادرزادة عزيزم، و هرچه مي: گفت

  :و اين ابيات را سرود 1 !دارم هيچ چيز دست از حمايت تو برنمي
ــم  ــك بجمعهـــ ـلوا اليـــ ــن يصــــ   واهللا لـــ
ــةٌ     ــك غضاضـ ـا عليـ ـامرك مــ ــدع بــ   فاصـ

  

ـا        حتـــي اوســـد فـــي التـــراب دفينــ
ــك عيو   ـذاك منـ ـر بــ ـرْ و قــ ـاوابشــ   2نــ

 

 

                                                           

 .166-165، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1
 .188، ص 2دالئل النبوة، بيهقي، ج  -2
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بخدا، هرگز اين جماعت در برابر شما دست به يكي نخواهند كرد، مگر «
زماني كه مرا در ميان گور به خاك سپرده باشند؛ برو در كار خويش 
بكوش؛ كه تو را هيچ باكي نيست؛ و مژده بده، و از اين بابت شادمان و 

  »!خشنود باش
  .نيز ادامه دارداشعار ابوطالب در اين مناسبت، تا چند بيت ديگر 

  
  مراجعة مجدد هيات اعزامي قريش به ابوطالب

سخت به كار  -صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي سران قريش ديدند كه حضرت محمد
اند، دريافتند كه ابوطالب راضي نشده است دست از حمايت ايشان  خويش مشغول

از آنان  بكشد، و عزم جزم كرده است كه با آنان دشمني آغاز كند، و صف خود را
اي : بن وليدبن مغيره را برداشتند و نزد ابوطالب بردند و به او گفتند عماره. جدا كند

ترين جوان قريش است؛ او را بگيريد و از  اباطالب، اين جوان رشيدترين و زيبا اندام
مند شويد، و او را به فرزندي بگيريد؛ از آن شما باشد؛ و در  خرد و مدد وي بهره

را كه با دين شما و دين پدران و نياكان شما مخالفت ادرزادة خودتان برابر، اين بر
آغاز كرده، و يكپارچگي قوم و قبيلة شما را از ميان برده، و عقايد و افكار آنان را 
سفيهانه و نابخردانه خوانده است، در اختيار ما بگذاريد، تا او را بكشيم؛ يك مرد در 

خواهيد  مي! كنيد خيلي بد با من معامله ميبخدا، : ابوطالب گفت! مقابل يك مرد
پسرتان را به من بدهيد تا به نيابت از شما او را بزرگ كنم، و در برابر، من پسرم را 

بخدا، هرگز چنين چيزي امكان نخواهد ! به شما بدهم تا او را به قتل برسانيد؟
بيلة و ق اي ابوطالب، بخدا، قوم: نوفل بن عبدمناف گفت مطعم بن عدي بن! داشت

اند و هرچه در توان داشتند، كوشيدند تا شما را از  شما با شما از در انصاف درآمده
بينم كه شما نسبت به آنان پذيرش نشان  داريد رها سازند؛ اما، نمي آنچه ناخوش مي



  

بلكه تو تصميم ! ايد بخدا، شما با من از در انصاف درنيامده: ابوطالب گفت! بدهيد
كني؛ اينك، بكن هر  منها بگذاري، و با اين جماعت بر عليه من قيااي كه مرا ت گرفته

  !آنچه خواهي
وقتي قريش در اين گفتگوها و مذاكرات شكست خوردند، و نتوانستند ابوطالب 

را از ادامة كارشان  - صلى اهللا عليه وسلم-  را راضي كنند كه حضرت محمد
بشود؛ تصميم گرفتند، به بازدارد، ومانع پيشرفت ايشان در دعوت بسوي دين خدا 

همان راهي بروند كه تاكنون كوشيده بودند از گام نهادن در آن راه بپرهيزند، و 
خويشتن را از پيمودن چنان راه پرخطر و پرفراز و نشيبي دور نگاهدارند؛ يعني راه 

صلى اهللا عليه - منحصر به فرد آزار رسانيدن و تعدي و تعرض كردن به رسول اكرم
  . - وسلم
  

  ذيت و آزار قريشا
سرانجام، قريشيان به كاري كه سخت از آن وحشت داشتند، و از آغاز ظهور 

براي كبر و نخوت ديرينة . دعوت پيامبر اسالم، از آن بيمناك بودند، دست زدند
دست آزار و اذيتشان . آمد بيش از آن به صبوري ادامه بدهند قريش، بسيار دشوار مي

گشودند؛ مسخره كردند؛ استهزا  -هللا عليه وسلمصلى ا-  را به سوي حضرت محمد
كردند؛ تحقير كردند؛ حقايق را تحريف كردند؛ افكار مردم را نسبت به آن حضرت 
. آشفته گردانيدند؛ واز هر شيوة ممكن براي اذيت و آزار آن حضرت استفاده كردند

. اشدطبيعي بود كه ابولهب پيشاپيش همه و در رأس همة اين آزار هندگان بوده ب
هاشم بود، و از چيزهايي كه ديگران وحشت داشتند وحشت  وي يكي از سران بني

دشمن سرسخت اسالم و مسلمين بود، و از همان روز اول موضع خصمانة . نداشت
زماني . اعالم كرده بود - صلى اهللا عليه وسلم-  خود را در برابر حضرت رسول اكرم
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به ذهنشان  - صلى اهللا عليه وسلم- رمكه هنوز ديگر سران قريش فكر آزار پيغمبراك
نرسيده بود، وي دست تعدي بر آن حضرت دراز كرده بود، چنانكه ديديم در 

  .هاشم چه كردو نيز ديديم كه در كنار كوه صفا چه كرد مجلس بني
ابولهب دو پسرش عتبه و عتيبه را پيش از بعثت به همسري دو تن از دختران 

كلثوم درآورده بود؛ پس از بعثت، به  رقيه و ام - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
ا طالق بدهند، و آن دو را تحت فشار گذاشت پسرانش دستور داد كه همسرانشان ر

  .1 تا هر دو همسرانشان را طالق دادند
از دنيا رفت،  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي عبداهللا پسر دوم حضرت رسول

د مشركان شتافت تا به آنان بشارت بدهد كه ابولهب بسيار شادمان گرديد و به نز
  2 !محمد اَبتَر شد

پيش از اين آورديم كه ابولهب در موسم حج و در بازارهاي عمومي پشت سر 
طارق بن عبداهللا محاربي . كرد افتاد، و ايشان را تكذيب مي آن حضرت به راه مي

رد، و با سنگ ك چنين روايت كرده است كه ابولهب به تكذيب و بدگويي اكتفا نمي
زد كه بر اثر آن هر دو قوزك پاي آن حضرت جراحت  به پاي آن حضرت مي

  .3 برداشته بود
اميه، خواهر ابوسفيان، نيز دست  بن جميل، اروي، دختر حرب همسر ابولهب، ام

خار و خاشاك . نداشت -صلى اهللا عليه وسلم- كمي در آزار و دشمني با پيامبراكرم
و بر در خانة آن  -صلى اهللا عليه وسلم- راه پيامبراكرم آورد، بر سر فراهم مي

                                                           

روايت ابن اسحاق حاكي از آن است كه سـران قـريش   . اين خبر را طبراني از قتاده روايت كرده است -1
 .652، ص 1ج  هشام، سيرةابن: نك. اند ار دخالت داشتهنيز در اين ك

 .595، ص 4به روايت از عطاء، تفسير ابن كثير، سوره كوثر، ج  -2
 .449، ص 12كنزالعمال، ج  -3



  

حجب و حيا بود، و زبان به انواع دشنام نسبت به آن  زني بي. ريخت حضرت مي
با . داشت گشود، و انواع تهمت و افترا و ناسزا را به آن حضرت روا مي حضرت مي
امان را بر  ي بيگردانيد، و جنگ ورتر مي هايش آتش فتنه را همواره شعله سخن چيني

همين مناسبت، قرآن كريم  افروخت؛ و به برمي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عليه نبي
  .1 ناميده است» حماله الحطب«او را 

ام جميل، زماني كه شنيد چه تعبيراتي دربارة او و همسرش در قرآن نازل شده 
الحرام كنار آن حضرت در مسجد. آمد - صلى اهللا عليه وسلم- است، نزد رسول خدا

ام جميل پاره . ابوبكر صديق نيز در كنار آن حضرت نشسته بود. كعبه نشسته بودند
وقتي نزد آن دو رسيد، خداوند چشمانش را نسبت . سنگي در دست خويش داشت

فقط ابوبكر را . كور گردانيد -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم به ديدار حضرت رسول
بخدا، اگر ! گويد ام كه مرا هجو مي ت؟ خبر يافتهاي ابابكر، رفيقت كجاس: گفت. ديد

گويي؟ بخدا،  چه مي! سنگ دهانش را خونين خواهم ساخت وي را بيابم، با اين پاره
  :آنگاه چنين سرود! ام من زني شاعره

  »و دينَه قَلَينا  واَمرَه أبينا  مذَمماً عصينا«
ا دينش سرسختانه و ب! فرمانش را نپذيرفتيم! مذمم را نافرماني كرديم«

  »!دشمني كرديم
! كنيد شما راديده باشد؟ ميخدا، فكر ن اي رسول: ابوبكر گفت. آنگاه بازگشت

مرا نديد، خداوند چشمان او را نسبت به  »ما رأتين؛ لقد أخذ اهللا ببصرها عين«فرمودند 
  2 !ديدار من كور گردانيد

                                                           

 .4سوره مسد، آيه  -1
را از روي   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - قريش حضرت محمد. 336-335، ص 1، ج هشام سيرةابن: نكـ -2

هايشـان را از آن حضـرت    ناميدند؛ و خداوند با اين ترتيب عمال دشـنام  مي» مذمم« كينه و عداوت،
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جميل  ه روايت وي، وقتي امبنا ب. ابوبكر بزار نيز اين داستان را روايت كرده است
نه به : ابوبكر گفت! ابابكر، رفيقت ما را هجو كرده است: نزد ابوبكر ايستاد، گفت

شود، و شعر از دهان وي  او هيچگاه زبانش به شعر باز نمي! صاحب اين ساختمان
  1 !كنند همه سخنان تو را تصديق مي: جميل گفت ام! آيد برنمي

رسانيد  مي -صلى اهللا عليه وسلم-  ا به پيامبراكرمابولهب در حالي اين آزارها ر
و همساية ايشان بود، و  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كه وي عموي حضرت رسول

-  خدا همچنين، ديگر همسايگان رسول. اش چسبيده به خانة آن حضرت بود خانه
در حالي كه آن حضرت در خانة خودشان بودند، ايشان را  -صلى اهللا عليه وسلم

  .رسانيدند ار ميآز
را در خانة خود  - صلى اهللا عليه وسلم- كساني كه پيامبراكرم: ابن اسحاق گويد

دادند عبارت بودند از ابولهب، حكم بن  آن حضرت مورد آزار و اذيت قرار مي
اينها . بن حمراء ثقفي، ابن االصداء هذلي معيط، عدي بن ابي العاص بن اميه، عقبه ابي

بودند، و هيچيك از آنان باالخره  - صلى اهللا عليه وسلم-  كرما همه همسايگان رسول
بعضي از اينان شكمبة . العاص، پدر مروان خليفة اموي ابي اسالم نياوردمگر حكم بن

افكندند؛ بعضي ديگر،  مي - صلى اهللا عليه وسلم-  گوسفند بر سر حضرت محمد
گوسفند در آن نهادند، شكمبة  هرگاه ظرف غذايي براي آن حضرت بر روي آتش مي

                                                                                                                                                    

، ص 7البـاري، ج   ؛ صحيح البخاري همراه با فـتح 11، ص 1التاريخ، بخاري، ج : نكـ. گردانيد دور مي
 .369، 340، 244، ص 2؛ مسند امام احمد، ج 162

، ح 498، ص 11ج (ابي شـبية در المصـنف    ، ابن)361، ص 2ج (حاكم نيشابوري نيز در المستدرك  -1
ص (ابونعيم اصفهاني در دالئل النبـوة  ) 2358، ح 246، ص 4ج (، ابويعلي در مسند خويش )1187

روايـت   -انـدكي اخـتالف در مـتن    حاتم و ديگران اين داسـتان را بـا   ، طبراني، ابن ابي)54، ح 71
 .اند كرده



  

سنگي را  كار به جايي رسيده بود كه آن حضرت به هنگام نماز تخته. افكندند مي
 پيامبراكرم. سنگ از آزار اينان در امان باشند رده بودند كه در پشت آن تختهفراهم ك

ريختند، آنها را بر سر  ها را بر سر ايشان مي هرگاه آن پليدي -صلى اهللا عليه وسلم- 
يا بني «: گفتند ايستادند و مي كردند و بر در خانة خود مي ميچوبدستي بلند 

آنگاه ! داري است؟ اي بني عبدمناف، اين چگونه همسايه» مناف، اي جوار هذا؟ عبد
  1 .افكندند آن را كنار كوچه مي

بخاري از . ابي معيط از اين هم بيشتر بر شقاوت و خيانت خويش افزود عقبه بن
صلى اهللا - نبي اكرم: روايت كرده است كه گفت - هللا عنهرضي ا-  مسعود عبداهللا بن

اي از يارانش  ابوجهل با عده. گزاردند اهللا الحرام نماز مي در كنار بيت -عليه وسلم
رود شكمبة شتري را كه بني  كداميك از شما مي: به يكديگر گفتند. نشسته بودند

ترين  ود، بگذارد؟ شقياند برداردو بيايد و بر گردة محمد به هنگام سج فالن كشته
منتظر . برخاست و رفت و آن شكمبة شتر را آورد -2عيط بودم بن ابي كه عقبه - آنان

شد، وقتي كه آن حضرت به سجده رفتند، آنرا روي گردة ايشان، ميان دو كتف 
. كردم؛ اما كاري از دستم ساخته نبود من آنجا بودم و مشاهده مي. ايشان، قرار داد

شروع كردند به : گويد عبداهللا بن مسعود مي! ا پشتيباني داشتماي كاش، نفوذي ي
خنديدند كه از فرط سرخوشي و شادماني روي يكديگر  خنديدن؛ آنقدر به شدت مي

همچنان به سجده بودند و  -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا. افتادند مي
ايشان داشتند، تا وقتي كه فاطمه آمد و آن شكمبه را از روي گردة  سربرنمي
  :آن حضرت سر از سجده برداشتندو سه مرتبه گفتند. برداشت

  )الّلهم عليك بقُريش(
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  »!خداوندا، كار قريش را بساز«
ابن . بسيار گران آمد - صلى اهللا عليه وسلم-  قريشيان را اين نفرين پيامبر اكرم

. شود آنان معتقد بودند كه دعا و نفرين در آن مكان مستجاب مي: مسعود گويد
  :نگاه، آن حضرت نام بردندآ

و عليك بعتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، والوليد بن ! الّلهم عليك بِاَبي جهل(
  )عتبة، و اُمية بن خَلف، و عقبة بن ابي معيط

سوگند به آن . هفتمين آنان را نيز نام بردند كه با يادمان نمانده است«
-  ي را كه رسول خداخدايي كه جان من در دست اوست؛ همة آن كسان

در آن روز نام بردند، سرنگون افتاده در چاه بدر  - صلى اهللا عليه وسلم
  1»!ديدم

ديد، به طعنه زدن  را مي - صلى اهللا عليه وسلم- اُميه بن خلف، هرگاه رسول خدا
كرد و اين آيات دربارة او نازل شده  و عيبجويي كردن نسبت به آن حضرت آغاز مي

  :فرمايد ل مياست كه خداوند متعا
﴿ةزلُم ةزمكُلِّ هلٌ لي2﴾و.  

دهد،  كسي را گويند كه ديگران را بطور علني دشنام مي» همزَه«: ابن هشام گويد
كسي را » لُمزه«زند؛  كند، و با اشارة چشم طعنه مي و چشمانش را كج و راست مي

                                                           

، 240، ح 37، ص 1، ج »اذا القي علـي المصـلي قـذر او جيفـة    «البخاري، كتاب الوضوء، باب  صحيح -1
؛ هفتمين اين جماعت عمارة بن الوليد بـوده اسـت؛ چنانكـه در    3960، 3854، 3185، 2934 ،520

 .تصريح شده است 520حديث 
 .به بعد 1سوره همزه، آيه  -2



  

طور غيرمستقيم آزار كند و آنان را ب گويند كه از ديگران بطور پنهاني عيبجويي مي
  .1دهد مي

يكبار . معيط دوست صميمي بودند برادر وي، اُبي بن خلف نيز با عقبه بن ابي
. نشست و به كالم ايشان گوش فرا داد - صلى اهللا عليه وسلم- عقبه نزد پيامبر اكرم

وقتي خبر به اُبي رسيد، زبان به سرزنش و نكوهش عقبه گشود، و از او خواست كه 
بيفكند؛ و او همين  - صلى اهللا عليه وسلم- آب دهان به چهرة رسول خدا بار ديگر

اي را در دستانش نرم كرد و در آن دميد و  ابي نيز خود استخوان پوسيده. كار را كرد
  .2بنشيند - صلى اهللا عليه وسلم-  آن را باد داد تا غبار آن بر چهرة رسول خدا

صلى - اكرم ه به حضرت رسولاخنس بن شريق ثقفي نيز از جمله كساني بود ك
فرمايد؛ آنجا  رسانيد؛ و قرآن با نه خصلت او را توصيف مي آزار مي - اهللا عليه وسلم

  :فرمايد داوند متعال ميكه خ
مناعٍ للْخيرِ  * همازٍ مشاٍء بِنميمٍ * همازٍ مشاٍء بِنميمٍ * وال تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ﴿

دتعيمٍ منِيمٍ * أَثز كذَل دعلٍّ بت٣﴾ع.  
چيني؛  و پيرو و همراه مشو با هر سوگند خورنده زبون؛ طعنه زننده سخن«

  »!اصل و َنسب مانع هر كار خير؛ تجاوزگر گناهكار؛ پرخاشگر بي
آمد و آيات قرآن را از  مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ابوجهل، گهگاه نزد رسول

رفت؛ نه ايماني، نه طاعتي، نه ادبي، نه خشيتي؛ از آن  آنگاه، مي. دشني آن حضرت مي
زد، و راه خدا را بر اين و  را زخم زبان مي - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا سوي، رسول

فروخت،  كرد و فخر مي كرد مباهات مي بست، آنگاه از بابت اين كارها كه مي آن مي
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. كرد وان افتخاراتي ياد كردني ياد ميشد، به عن و از اين كارهاي بدي كه مرتكب مي
  :اين آيات در قرآن كريم دربارة او نازل شده است

  .١﴾...فَال صدق وال صلَّى﴿
در حرم امن الهي به  -صلى اهللا عليه وسلم-  از نخستين روزي كه ديد پيامبراكرم

حضرت يكبار، در حالي كه آن . داشت نماز ايستاده است، ايشان را از نماز باز مي
در مقام ابراهيم مشغول نماز بودند، از كنار حضرت گذشت و خطاب به آن حضرت 

. ام؟ و ايشان را تهديد كرد اي محمد، مگر تو را از اين كار بازنداشته: گفت
با او با خشونت رفتار كردند و او را از سر راه  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول

كني؟ به تو بگويم،  ه جرأتي مرا تهديد مياي محمد، به چ: گفت. خويش كنار زدند
خداوند نيز اين آيات را  !بخدا من از همة اهل اين منطقه بيشتر يار و طرفدار دارم

  :نازل فرمود
  .2﴾كَلَّا لَا تطعه واسجد واقْترِب * سندع الزبانِيةَ﴿
ان را اينك برود و هوادارانش را فراخواند؛ ما نيز فرشتگان عذابم«

  3»!فراخواهيم خواند
گلوگاه ابوجهل را گرفتند، و او  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم به روايت ديگر، نبي

باش تا  ٤!﴾ثُم أَولَى لَك فَأَولَى*  أَولَى لَك فَأَولَى﴿: را سخت تكان دادند، و به او گفتند
  !باز هم، باش تا بنگري! باش تا بنگري! بنگري

                                                           

 .به بعد 31سوره قيامت، آيه  -1
 .19-18سوره علق، آيه  -2
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بخدا از تو و خداي تو هيچ ! كند اي محمد؟ مرا تهديد مي: دشمن خدا گفت
من عزتمندترين افرادي هستم كه ميان اين دو كوه در اين شهر ! كاري ساخته نيست

  1 !كنم زيست مي
آميز نيز، از آن حالت حماقت و شقاوت  ابوجهل پس از اين برخورد خشونت 

  .درنيامد
محمد در : ابوجهل گفت: گفتمسلم به روايت از ابوهريره آورده است كه * 

سوگند به الت : گفت! آري: گفتند! مالد؟ برابر ديدگان شما صورتش را به خاك مي
كند، گردن او را لگد خواهم كرد، و صورتش را  و عزي، اگر ببينم كه چنين مي

صلى اهللا عليه -  آنگاه بسوي رسول خدا! ماالمال خاك و خون خواهم گردانيد
ر حال نماز بودند؛ عزم جزم كرده بود كه گردن ايشان را آن حضرت د. رفت - وسلم

گردد، و  لگد كند، ناگهان همة حاضران ديدند كه ابوجهل عقب عقب باز مي
اي اباالحكم، چه به سرت : گفتند. دستانش را به نشانة امان خواستن بلند كرده است

بالهاي ميان من و او خندقي پر از آتش، اشباح ترسناك، و : گفت! آمده است؟
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم. فرشتگان، حائل شده بود

  .2)لَو دنا مني الحتطَفته املَالئکَةُ عضواً عضواً(
  »!اگر به من نزديك شده بود، فرشتگان او را تكه تكه كرده بودند«

***  
لى اهللا عليه ص-  اين بود نمودار كوتاهي از جور و جفا و ستمي كه رسول اكرم

و مسلمانان از دست مشركان طغيانگر كشيدند؛ يعني كساني كه معتقد بودند  - وسلم
  !اند و ساكنان حرم امن الهي اهل اهللا
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صلى اهللا عليه -  خدا  مقتضاي اين اوضاع و احوال بحراني آن بود كه رسول
تار آمده موضعي قاطع بگيرند، و مسلمانان را از بال و مصيبتي كه در آن گرف - وسلم

بودند رها سازند، و تا آنجا كه در توان داشته باشند، فشار سهمگين اذيت و آزار 
-  اكرم به اين منظور، حضرت رسول. قريشيان را نسبت به مسلمانان كاهش دهند

دو گام عظيم حكيمانه برداشتند كه در پيشرفت دعوت اسالم  -صلى اهللا عليه وسلم
آن دو تصميم مهم عبارت بودند . اساسي داشتو تحقق بخشيدن به اهداف آن نقش 

از اينكه اوالً، خانة ارقم بن ابي االرقم را مركز دعوت و پايگاه تربيت مسلمين 
  .گردانيدند؛ و ثانياً مسلمانان را دستور دادند كه به حبشه مهاجرت كنند

  
  خانة ارقم

و مجالس و  االرقم پايين كوه صفا واقع شده بود، و از ديدرس ابي خانة ارقم بن
اين خانه را درنظر  - صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبر اكرم. محافل طاغيان مكه دور بود

گرفتند تا مسلمانان را مخفيانه در آنجا نزد خود گردآورند، و در آنجا به تالوت 
آيات و تزكية مسلمانان و تعليم كتاب و حكمت بپردازند، و مسلمانان عبادات و 

در آنجا به جا بياورند، و در كمال امنيت و سالمت، تعاليم  اعمال مذهبي خودشان را
آورند  الهي و آسماني را دريافت كنند، و در اين خانه همة كساني كه اسالم مي

گر و انتقامجوي مكه از وجود چنين مكاني باخبر  داخل شوند، اما طاغيان سلطه
  .نشوند

 خدا بود كه اگر رسولاز جمله مسائلي كه هيچ شك و ترديدي در آن نبود، اين 
دادند، مشركان  بطور علني با مسلمانان جمعيتي را تشكيل مي - صلى اهللا عليه وسلم- 

شدند و  رحمي كه داشتند با آنان روياروي مي تمامي آن قساوت و بي مكه با
به كار تزكية نفوس مسلمانان و تعليم  - صلى اهللا عليه وسلم-  گذاشتند پيامبراكرم نمي



  

. شد ه آنان بپردازند، و چه بسا منجر به برخورد شديد طرفين ميكتاب و حكمت ب
اصحاب . حتي موردي اينچنين عمال اتفاق افتاد؛ چنانكه ابن اسحاق آورده است

هاي گوشه و كنار مكه مخفيانه نماز  در بعضي دره -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
ان ناسزا گفتند و با آنان درگير اي از كفار قريش آنان را ديدند؛ به آن گزاردند؛ عده مي

وقّاص مردي را ضربت زد و خون او جاري شد، و اين نخستين  سعدبن ابي. شدند
  .1 خوني بود كه در اسالم ريخته شد

شد، منجر به هالكت  معلوم است كه اگر اين برخوردها متعدد و طوالني مي
انه و سري عمل كردن، بنابراين، مخفي. گرديد مسلمانان و از ميان رفتن همة آنان مي

 - صلى اهللا عليه وسلم- از اين رو، عموم ياران پيامبراكرم. نمود بسيار حكيمانه مي 
صلى اهللا - اهللا كردند، اما شخص رسول اسالم و عبادات و اجتماعاتشان را مخفي مي 

در ميان انبوه مشركان آشكارا به دعوت اسالم و عبادت خدا مي  - عليه وسلم
توانست آن حضرت را از اين كار بازدارد؛ در عين حال،   يچ چيز نميپرداختند، و ه 

 به منظور رعايت حال يارانشان، و مصلحت مسلمين، مخفيانه نزد مسلمانان مي
  .آمدند 
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  فصل ششم
  هجرت به حبشه و پيامدهاي آن

  
  هجرت اول به حبشه

م بعثت مكه با مسلمانان، اواسط يا اواخر سال چهار نهاي مشركا آغاز دشمني
ها خفيف بود؛ اما روز به روز و ماه به ماه شدت بيشتري  ابتدا اين خصومت .بود

يافت؛ تا آنكه در اواسط سال پنجم سخت باال گرفت، و اقامت مسلمانان را در مكه 
اي بيانديشند تا از اين عذاب اليم  به اين فكر افتادند كه چاره. غيرممكن گردانيد

اوضاع و احوال بود كه آياتي از سورة زمر نازل شد و  در همين. نجات پيدا كنند
توانند راه هجرت را پيش گيرند، و با صراحت  اشاره به اين داشت كه مسلمانان مي

  :كرد كه زمين خدا تنگ نيست اعالم مي
ى الصابِرونَ أَجرهم للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ إِنما يوفَّ﴿

  .1﴾بِغيرِ حسابٍ
دانستند كه اَصحمة نجاشي پادشاه يمن   مي - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

دارند؛ اين بود كه   پادشاهي دادگر است، و در مملكت او به كسي ستم روا نمي
ها و  مسلمانان را دستور دادند به حبشه مهاجرت كنند، و دينشان را از آسيب فتنه

  .2دور سازند آزارهاي مشركين و كّفار
در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخستين گروه از صحابة پيامبر اسالم به حبشه 

رياست اين گروه . اين گروه متشكّل از دوازده مرد و چهار زن بود. مهاجرت كردند
 صلى اهللا- خدا بن عّفان برعهده داشت و همسر وي رقيه دختر گرامي رسول را عثمان
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دربارة آن دو  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نيز همراه او بود، و نبي - عليه وسلم
  :فرمودند

  .1)إما اول بيت هاجر يف سبيل اهللا بعد إبراهيم ولوط عليهماالسالم(
-  اي هستند كه پس از خانواده براهيم  اين زن و شوهر نخستين خانواده«

  ».اند در راه خدا مهاجرت كره - عليه السالم- و خانواده لوط -عليه السالم
كردند، مبادا قريشيان از رفتن  اين گروه از مسلمانان در تاريكي شب كوچ مي

ابتدا ناگزير آهنگ دريا كردند، و بندر ُشعيبه را مقصد خويش قرار . آنان باخبر شوند
. دست تقدير، دو كشتي بازرگاني عازم حبشه را پيش پاي آنان قرار داد. دادند

ن از خروج اين عده از مسلمانان آگاه شدند؛ اما وقتي كه درپي يافتن آنان قريشيا
برآمدند، و خود را به ساحل دريا رسانيدند، مسلمانان در نهايت امنيت سوار بر 

اين گروه از مهاجران مسلمانان در حبشه به . كشتي شده و از آنجا كوچ كرده بودند
  .2 ر گرفتندبهترين وجه مورد استقبال و پذيرايي قرا

  
  بازگشت مهاجران

به منطقة حرم عزيمت  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم در ماه رمضان همان سال، نبي
در آنجا عده زيادي از مردمان قريش، از جمله سران و بزرگان قريش گرد . فرمودند

پيامبر گرامي اسالم در جمع آنان به پاي ايستادند، و ناگهان تالوت . آمده بودند 
اين عده از كّفار، تا آن زمان كالم خدا را نشنيده بودند؛ . نجم را آغاز كردندسورة 

كردند،  زيرا، براساس همان قاعده و قانوني كه داشتند و به يكديگر سفارش مي
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بايست براي مقابله با آن  دادند، و مي بايست هيچگاه به آيات قرآن گوش فرا مي نمي
  :كردند سروصدا ايجاد مي

  .1﴾لَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَوقَالَ ا﴿
مقدمه تالوت اين سوره را بر آنان آغاز كردند، و كالم  وقتي آن حضرت بي

انگيزترين كالمي بود كه تا آن هنگام به  انگيز الهي در گوش آنان نشست، دل دل
ي حواس آنان را به خود جلب كرد، و قاعده و قانون خورد؛ تمام گوششان مي

هيچيك از آنان نبود كه با تمام وجود به . هميشگي خودشان را فراموش كردند
چيز به ذهنشان خطور  بجز اين هيچ. تالوت آيات سورة نجم گوش فرا ندهد

سورة نجم را تالوت كردند تا به  - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. كرد نمي
كند، رسيدند و  زهاي تكان دهنده و كوبندة پايان سوره كه دلها را از جاي ميفرا

  :خواندند
  .2﴾فَاسجدوا للَّه واعبدوا﴿
  »!حال كه چنين است، به درگاه خداوند سجده بياوريد و بندگي او كنيد«

پس از تالوت اين آيه و ابالغ اين  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم حضرت رسول
خود سجده كردند، و هيچيك از آن حاضران نيز نتوانست خود را نگاه دارد؛ فرمان، 

در حقيقت، هيبت و عظمت حقّ و حقيقت، تمامي . همه دسته جمعي سجده كردند
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آن لجاج و عناد را در اعماق جان آن مستكبران استهزاگر درهم كوبيده بود؛ و 
  .1 بودند اختيار در پيشگاه خداوند به سجده افتاده همگي آنان بي

جالل و . اينك، سررشتة كار از دست مشركان و كفار مكه خارج شده بود
جبروت كالم خدا مهار نفس آنان را به سوي ديگر كشيده بود، و عمالً همان كاري 
را كرده بودند كه نهايت كوشش خودشان را در جهت محو و نابودي آن به كار 

بر سر آنان فرود آمد، و آن عده  از هر طرف امواج سرزنش و نكوهش. گرفته بودند
. از مشركان كه در آن صحنه حاضر نبودند، آنان را به باد طعن و مالمت گرفتند

دروغ ببندند، و  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي نداشتند جز اينكه بر رسول چاره
برايشان افترا بزنند و چنين وانمود كنند كه آن حضرت آياتي را در ستايش اصنام 

ت تالوت كرده، و همان سرودي را كه آنان هميشه در مقام تجليل و تكريم جاهلي
كنند، بر زبان جاري فرموده و ضمن آيات سورة نجم  الت و عزّي و منات زمزمه مي

  :اند  چنين تالوت كرده
 وان شفاعتهن لترتجي تلك الغرانيق العلي

يدوار كننده اند؛ و شفاعت ايشان ام اينان پرندگان بلند پرواز آبي رنگ«
  »!است

اختيار  اي كه بي  اين دروغ بزرگ را ساختند، تا در پناه آن بتوانند از بابت سجده
و البته، چنين ! به همراه پيامبر اسالم از آنان سرزده است عذرخواهي كنند

اي چون قريش، كه با دروغ و نيرنگ انس و الفتي   العملي از قوم و قبيله عكس
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ابقة طوالني در كار دسيسه و افترا برخوردار بودند، شگفت ديرينه داشتند، و از س
  .نبود

اين خبر به مهاجران حبشه رسيد؛ ليكن به صورتي كه كامالً با رويدادهاي واقعي 
مهاجران ! اند ه به آنان خبر رسيد كه قريشيان همه اسالم آورد. آن تفاوت داشت

يكي دو منزل با مكّه فاصله . حبشه نيز، در ماه شوال همان سال به مكّه بازگشتند
ساير . آنان فوراً به حبشه بازگشتند   اي از عده. داشتند كه از واقعيت امر باخبر شدند

مهاجران نيز پنهاني به مكّه وارد شدند، يا در پناه يكي از رجال قريش به مكّه 
  .1 بازگشتند

ته و از آن پس، شدت آزار و شكنجة مشركان قريش نسبت به مهاجران بازگش
ديگر مسلمانان مكّه دو چندان گرديد، و طوايف مختلف قريش و ديگر طوايف 

به خصوص اينكه حسن استقبال و پذيرايي . عرب مسلمانان را تحت فشار گذاشتند
صلى -  نيكوي نجاشي از مهاجران، سخت بر قريشيان گران آمده بود، و رسول خدا

ديگر اصحابشان را به هجرت بسوي اي نديدند جز آنكه بار  چاره -اهللا عليه وسلم
  .حبشه وادار كنند

  
  هجرت دوم به حبشه

تر بود؛  بار ديگر، مسلمانان آمادة مهاجرت شدند، و اين بار دامنة هجرت وسيع
قريشيان بيدار كار بودند و . دشوارتر بود  اما، اين هجرت دوم از هجرت اول بسي

در عين . جرت صورت بگيردتصميم گرفته بودند كه به هيچ وجه نگذارند اين ه
هاي اين سفر را براي  حال، مسلمانان سرعت عملشان بيشتر بود؛ خداوند نيز دشواري
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آنان آسان ساخت، و پيش از آنكه قريشيان بتوانند بر آنان دست يابند، در پناه 
  .نجاشي پادشاه حبشه قرار گرفتند

. ا نوزده زن بوداين بار، شمار مهاجران مسلمانان هشتاد و سه مرد و هجده ي
شمار مردان با احتساب عمار ياسر است كه البته حضور وي در اين سفر مسلمانان 

  .1 به حبشه مورد ترديد است
  

  نيرنگ قريشيان به مهاجران
بر مشركان مكّه گران آمده بود كه مهاجران مسلمان براي جان و مال و دينشان 

آگاه را كه عبارت بودند از عمرو بن دو مرد هشيار و . مأمن مناسبي پيدا كرده باشند
برگزيدند، و هداياي  - و هنوز اسالم نياورده بودند -ربيعه عاص و عبداهللا بن ابي

. هاي دربار حبشه همراه آن دو گسيل داشتند گرانبهايي براي نجاشي و اسقف
ها رسانيدند، و داليل و  ربيعه آن هدايا را به اسقف عمروعاص و عبداهللا بن ابي

ني را كه براي اثبات ضرورت بازگردانيدن مهاجران مسلمان داشتند در اختيار براهي
آنان گذاشتند، و اسقفان با همديگر يك سخن شدند بر اينكه نجاشي را وادار كنند 

همينكه مقدمات كار فراهم شد، عمروعاص و عبداهللا . مهاجران مسلمان را بازگرداند
هداياي خود را تقديم كردند، و باب مذاكره را ربيعه نزد نجاشي بار يافتند، و  بن ابي

پادشاها، تني چند از بردگان نابخرد ما به كشور شما : با او گشودند، و به او گفتند
اند و به دين شما  اينان از دين قوم و قبيلة خودشان خارج شده. اند پناهنده شده
ند كه نه ما آن را ا اينان براي خودشان ديني من درآوردي ابداع كرده. اند داخل شده

هم اينك، اشراف قوم، پدران و عموها و خويشاوندان اين ! شناسيم و نه شما مي
اند تا ازشما درخواست كنيم كه اينان  مهاجران، ما را به نمايندگي نزد شما فرستاده
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دانند كه چگونه بايد از اين  را به نزد قوم و قبيلة ايشان بازگردانيد؛ آنان بهتر مي
دانند كه  ظبت كنند، و با گفتار و كردار اين جماعت آشناترند، و نيك ميجماعت موا

  !بايد با آنان چه بكنند
مهاجران را به ايشان واگذار، تا آنان . گويند اين دو تن راست مي: اُسقفان گفتند

  !را به نزد قوم و قبيله خودشان و سرزمين خودشان بازگردانند
قضيه تحقيق كند، و اطراف و جوانب كار را اما، نجاشي دريافت كه بايددر اين 

به دنبال مسلمانان مهاجر فرستاد و آنان . به دقت بسنجد، و سخنان طرفين را بشنود
آنان نيز حاضر شدند، و بنا را بر آن نهاده بودند كه جز سخن . را به دربار فراخواند

  !راست چيزي نگويند؛ هرچه بخواهد بشود
به شما به خاطر آن با قوم و قبيلة خودتان از درِ  اين دين جديد كه: نجاشي گفت

هاي  ايد چيست؟ و چرا شمابه دين من يا به دين يكي از اين ديگر ملت تفرقه درآمده
  ايد؟ شناخته شده در نيامده

پادشاها، ما قومي جاهليت : گفت - كه سخنگوي مسلمان بود -جعفربن ابيطالب
خورديم؛ و به انواع فحشا  مردار ميپرستيديم و گوشت  ها را مي مĤب بوديم؛ بت

آلوده بوديم، و به قطع رحم عادت داشتيم، پيمانهاي حمايت و پناهندگي را به 
اوضاع و احوال ما بدين . بلعيدند و نيرومندان ما ناتوان ما را مي: شكستيم راحتي مي

كه اي را از ميان ما بسوي ما مبعوث گردانيد  منوال بود، تا آنكه خداوند فرستاده
وي ما را . شناسيم اصل و َنسب و صدق و وفاداري و امانت و نجابت او را نيك مي

به سوي خدا فراخواند تا به توحيد و بندگي او درآييم، و هر آنچه را كه ما و پدران 
به ما . ايم، رها سازيم پرستيده و نياكان ما از قبيل سنگ و چوب و انواع بتان مي

م؛ امانتدار باشيم؛ صلة رِحم كنيم؛ حقّ همسايگي را دستور داد كه راستگو باشي
كنيم؛ از فحشا و دروغ و تهمت و نريزي  شكنيم؛ خوننها را  رعايت كنيم، حريم



  

ا را امر افترا، خوردن مال يتيم، و نسبت ناروا به زنان شوهردار دادن، نهي فرمود، و م
ويم؛ و ما را به نماز و فرمود كه خداي يكتا را بپرستيم، و شريكي براي او قائل نش

ما او . ..هاي اسالمي را برشمرد و عبادات و آيين.... زكات و روزه فرمان داده است، 
را تصديق كرديم، و به او ايمان آورديم، و او و دين خدا را كه براي ما آورده بود 

به عبادت خداي يكتا روي آورديم، و براي او شريكي قائل نشديم، و . پيروي كرديم
هاي خدا را براي خويشتن  لهاي خدا را بر خويشتن حرام گردانيديم، و حال محرا

قوم و قبيلة ما دست تجاوز به سوي ما دراز كردند، و ما را زير . حالل دانستيم
شكنجه قرار دادند، ودر صدد بر آمدند كه ما را از دينمان برگردانند و به پرستش 

ها را براي  بازدارند؛ تا دوباره پليدي بتان باز گردانند، و از پرستش خداي متعال
وقتي به ما جفا كردند، و بر ما ستم روا داشتند، و بر ما ! خودمان حالل گردانيم

سخت گرفتند، و مانع از انجام وظايف ديني ما شدند، به سوي سرزمين شما فراز 
و آمديم، و شما را بر ديگران ترجيح داديم، و به پناهندگي نزد شما راغب شديم، 

  !اميد بدان بستيم كه در قلمرو فرمانروايي شما مورد ستم قرار نگيريم، پادشاها
از آن مطالبي كه او از جانب خدا : نجاشي خطاب به جعفربن ابيطالب گفت
! براي من بخوان: نجاشي گفت. آري: آورده است چيزي نزد تو هست؟ جعفر گفت

بخدا، نجاشي آنقدر گريست كه . جعفر آياتي را از آغاز سورة مريم براي او خواند
اسقفان دربار نجاشي نيز وقتي آياتي را كه جعفر تالوت . هايش خيس شد ريش

. هايي كه در دست داشتند خيس شد كرد شنيدند، آنقدر گريستند كه مصحف مي
اين، با آنچه : ربيعه روي كرد و گفت آنگاه نجاشي به عمروعاص و عبداهللا بن ابي

به راه خويش بازگرديد كه بخدا اين ! نون نور آمده استآورده، از يك كا يعيس
  !دهم؛ هرگز جماعت را تحويل شما نمي
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به : ربيعه گفت ن ابيالعاص به عبداهللا ب عمروبن. آن دو از نزد نجاشي بيرون شدند
زراعتشان را از ريشه كشم كه  خدا، فردا صبح مطلبي را نزد نجاشي پيش مي

مكن؛ كه آنان خويشاوندان ما هستند، : ه به او گفتربيع عبداهللا بن ابي! بخشكاند
فردا . كرد اما، عمروعاص بر رأي خويش پافشاري مي! اند هرچند با ما مخالفت كرده

مريم سخنان  بن پادشاها، اينان درباره عيسي: صبح، عمروعاص به نجاشي گفت
ارة عيسي نجاشي نزد مسلمانان فرستاد، و از آنان پرسيد كه درب! دگوين هولناك مي

به وحشت افتادند، ولي بنا را بر آن گذاشتند كه جز راستي و . گويند مسيح چه مي
وقتي بر نجاشي وارد شدند و نجاشي ! خواهد بشود درستي پيش نگيرند؛ هرچه مي

گوييم كه  دربارة عيسي مسيح، ما همان را مي: سؤال خودرا مطرح كرد، جعفر گفت
اهللا است كه  و فرستادة خدا و روح خدا و كلمه او بندة خدا: پيامبر ما گفته است

  .خداوند آن روح خود را در وجود مريم عذراي بتول القا كرده است
به خدا عيسي بن : نجاشي پر گياهي خشكيده را از روي زمين برداشت وگفت

اسقفان دربار ! مريم ، با آنده تو گفتي به اندازة اين پر گياه نيز متفاوت نبوده است
  !نجاشي گفت هرچند شما فرياد برآوريد. فريادشان بلند شدنجاشي 

! برويد كه شما در مملكت من در امانيد: آنگاه، نجاشي خطاب به مسلمانان گفت
هركس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپردازد؛ هركس شما را دشنام بدهد بايد 

دوست ندارم  غرامت بپردازد؛ هركس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپردازد، هيچ
  .كه به من يك كوه طال بدهند و در برابر آن من يكي از شماها را آزار دهم

هداياي اين دو نفر را به آن دو برگردانيد، كه من نيازي : آنگاه به درباريان گفت
به خدا سوگند، خداوند هنگامي كه پادشاهي مرا به من بازگردانيد . به آن هدايا ندارم

من در برابر انجام كارهايي كه الزمة پادشاهي من است  از من رشوه نگرفت، تا



  

همچنين، خداوند در ارتباط با من از مردم پيروي نكرد، تا من در ! رشوه بگيرم
  !ارتباط با او از مردم پيروي كنم

َلمه كه اين داستان را روايت مي اموعاص و عبداهللا بن ابي عمر: كند، گويد س
ربار نجاشي بيرون شدند، و هداياي آن دو را به آنان ربيعه شرمگين و سرافكنده از د

بازگردانيدند، و ما در آنجا مانديم؛ اقامت خوشي داشتيم، و از ما به بهترين وجه 
  .1 شد پذيرايي مي

اند كه ديدار عمروعاص با نجاشي  اين بود روايت ابن اسحاق، ديگران آورده •
ن دو روايت به اين صورت ت؛ بعضي از محققان نيز بيبعد از جنگ بدر بوده اس

اند؛ اما سؤال و   اند كه ديدار وي را با نجاشي دو بار درنظر گرفته جمع كرده
اند، همان  هايي را كه فيمابين نجاشي و جعفربن ابيطالب در ديدار دوم آورده جواب

از سوي ديگر، . هايي است كه ابن اسحاق در اينجا آورده است سؤال و جواب
جوابها نشانگر آن است كه قاعدتاً بايد در نخستين مراجعه به فحواي اين سؤال و 

  .نجاشي صورت پذيرفته باشد
  

  سوء قصد به جان رسول خدا
مشركان مكّه، وقتي كه در اين نيرنگ و تزويرشان شكست خوردند، و نتوانستند 

ور گرديد، و از شدت خشم نزديك بود  مهاجران را بازگردانند، آتش خشمشان شعله
درنده خويي آنان بيش از پيش افزايش يافت، و عرصه را بر ديگر . شي شوندكه متال

مسلمانان كه در مكّه باقي مانده بودند، تنگ گرفتند، و دست تعرّض و تعدي به 
نيز دراز كردند، و رفتار و كردارهايي از  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا شخص رسول

صلى اهللا عليه - خدا جان رسولآنان مشاهده شد كه داللت بر سوء قصد آنان به 
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اي را كه  هاي فتنه اينك ديگر قريشيان در انديشة آن بودند كه ريشه. داشت - وسلم
  .به پندار آنان خواب و راحت را از اينان بازگرفته است، از جاي بركنند

در ارتباط با مسلمانان، شمار مسلماناني كه در شهر مكه باقي مانده بودند، بسيار 
از آن شمار اندك نيز، بعضي خود از اشراف و بزرگان مكه بودند، يا . اندك بود

بردند؛ با وجود اين، اسالمشان را  آنكه در پناه حمايت يكي از بزرگان مكه بسر مي
كردند، و از چشمان طاغيان مكه تا آنجا كه ممكن بود خودشان را دور  مخفي مي

بطور كامل از آزار و ستم و فشار  با اين همه پرهيز و احتياط، باز هم. گردانيدند مي
  .و تعدي مكيان در امان نبودند

در برابر چشمان آن طاغيان به نماز  -صلى اهللا عليه وسلم-  اما، رسول خدا
اهللا  كردند، و نهان و آشكار به دعوت الي ايستادند، و خدا را عبادت مي مي
توانستند  ان نميچيز مانع آن حضرت نبود، و مخالف پرداختند، و هيچكس و هيچ مي

آن حضرت را از ادامة كارشان بازدارند؛ زيرا، اين از جمله موارد تبليغ رسالت بود 
  :كه خداوند به آن حضرت تأكيد فرموده بود

﴿نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عد1﴾فَاص.  
  »!گير در انجام مأموريت ما سختكوش باش، و از مشركان كناره«
توانستند به آن حضرت تعرّض  كردند مي رو، مشركان مكّه، هرگاه اراده مياز اين 

هايشان وجود نداشت، جز  كنند، و برحسب ظاهر، مانعي براي رسيدن به خواسته
خود مردي صاحب حشمت و وقار  - صلى اهللا عليه وسلم- آنكه حضرت محمد

مشركان مكّه بودند؛ ابوطالب نيز از حرمت و منزلت وااليي برخوردار بود؛ و 
اقدامات ايذائي آنان پيامدهاي بدي برايشان به دنبال داشته باشد، و ترسيدند كه  مي
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به هر حال، هيچيك از اين . يام كنندهاشم بر عليه آنان ق گردد كه بني موجب مي
عوامل نتوانست آنچنان كه بايد و شايد در وجود آنان اثرگذار شود، و همينكه 

ين وثَنيت و پيشوايي ديني آنان در برابر دعوت اسالم رو احساس كردند كه كيان آي
  .انديشيدند  به انقراض نهاده است، ديگر به اين مسائل نمي

از جمله حوادثي كه در كتب حديث و سيره گزارش شده، و قرائن و شواهد 
صلى اهللا عليه -  اكرم اند كه در همين مرحله از زندگاني حضرت رسول گوياي آن

صلى - وي روزي نزد رسول خدا. لهب است ابي ده، ماجراي عتَيبه بنروي دا - وسلم
آنگاه  . 1 !من به نجم اذا هوي و به آنكه دنا فَتَدلي كافرم: آمد و گفت -اهللا عليه وسلم

و آب . آنگاه دست به اذيت و آزار آن حضرت گشود و پيراهن ايشان را پاره كرد
صلى -  اكرم نبي. ن حضرت نيفتاددهان به صورت ايشان افكند، كه البته بر صورت آ

  :او را نفرين كردند و گفتند -اهللا عليه وسلم
  ).اللهم سلط عليه کلباً من کالبِک(
  »!خداوندا، سگي از سگان خود را بر وي گمار«

به دنبال اين ماجرا . مستجاب گرديد -صلى اهللا عليه وسلم-  اين نفرين پيامبراكرم
وقتي به زرقاء شام رسيدند، شب . ه خارج شدعتيبه با چند تن از قريشيان از مك

اين شير درنده ! اي واي برادرم«: عتيبه گفت. داي به آنان حمله كر هنگام شير درنده
بخدا قصد دريدن و بلعيدن مرا دارد؛ همانگونه كه محمد به من نفرين كرده است؛ 

ر ميان همراهانش او را د! محمد از آنجا، از مكه، در اينجا، در شام، مرا كشت
شبانگاه آن شير . خويش گرفتند، و براي حفاظت از جان او در اطراف وي خوابيدند

  .2 درنده آمد و از يكايك آنان گذشت تا به عتَيبه رسيد، و مغز او را متالشي كرد
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معيط  از جمله ديگر حوادث اين دوران، ماجرايي است دائر بر اينكه عقبه بن ابي
ارك آن حضرت را زير فشار لگد خويش گرفت و ردن مبگ ،يكبار در حال سجده

  .1 آنقدر فشار داد كه نزديك بود دو چشم مبارك ايشان از حدقه درآيد
يكي از شواهدي كه داللت دارد بر اينكه سران سركش قريش قصد كشتن 

اسحاق از عبداهللا بن  اند، روايت ابن را داشته  -صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبراكرم
همگي در . در جمع آنان بودم: ، حاكي از اينكه وي گفته استعمروبن عاص است

آنان . برده شد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نام رسول. حجر اسماعيل گرد آمده بودند
دازه در برابر سابقه است؟ ما بيش از ان  صبر و شكيبايي ما در كار اين مرد بي: گفتند

صلى اهللا - بودند كه رسول خدا در اثناي اين گفتگو! ايم  وي صبوري نشان داده 
آمدند و ركن حامل حجراالسود را استالم كردند، و به . سررسيدند -عليه وسلم

من . آنان به طعنه و سرزنش آن حضرت زبان گشودند. طواف خودشان ادامه دادند
بار . مشاهده كردم - صلى اهللا عليه وسلم-  بازتاب گفتة آنان را در سيماي رسول خدا

ان زخم زبانشان را تكرار كردند، و من نيز بازتاب تعرّض آنان را در دوم نيز هم
 -  خدا رسول. بار سوم نيز، آن زخم زبان را تكرار كردند. سيماي آن حضرت ديدم

أتسمعون يا معشر قريش؛ أما والّذي نفسي بيده، (: ايستادند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم
د اي جماعت قريش؟ به شما بگويم كه سوگند به شنوي آيا مي. )لَقَد جِئتکم بِالذّبح

آن جماعت  .2مرگ را برايتان به ارمغان آورده ام خدايي كه جانم در دست اوست،

                                                           

 113مختصرالسيرة، ص  -1
2
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مؤمنان روا مي دارند را خواهنـد  مي كند كه روزي سزاي اين ستمها و آزارهايي كه در حق 
 -صلي اهللا عليه وسـلم -مترجم محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت ... ديد



  

به هر يك از آنان كه . را دريافتند -صلى اهللا عليه وسلم- منظور پيامبراكرم
نان آترين  اينك، سرسخت! نگريستي، گويي عقاب روي سرشان نشسته است مي

: گفت آن بود كه مشكل پيش آمده را به نحوي رفع و رجوع كند، و ميدرصدد 
  !بگذار اي ابوالقاسم؛ بخدا، تو جاهل مسلك نبودي

فرداي آن روز دوباره به همان ترتيب گردهم آمده بودند و دربارة آن حضرت 
آن جماعت . به طرف آنان آمد - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. كردند گفتگو مي

حتّي ديدم كه يكي از . سر آن حضرت ريختند و اطراف ايشان را گرفتند يكجا بر
آنان رداي آن حضرت را در دستانش جمع كرده و پيچانيده بود، و ابوبكر در كنار 

  :گفت كرد و مي ايشان ايستاده بود و گريه مي
﴿اللَّه يبقُولَ رالً أَن يجلُونَ رقْت1﴾أَت.  
گويد خداي من همان  كشيد فقط بجرم اينكه ميخواهيد اين مرد را ب مي«

  »!خداي يكتا است؟
اين : گويد پسر عمروعاص مي. آنگاه، دست از آن حضرت برداشتند و رفتند

بود كه من  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ترين برخورد قريشيان با رسول سرسختانه
  2ديدم؟
از پسر : گفتزبير چنين آمده است كه وي  در روايت بخاري از عروه بن* 

 - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم شديدترين برخورد مشركان با نبي: عمروعاص پرسيدم
در حجر  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نبي: وي گفت! كدام بود؟ براي من بازگوي

                                                                                                                                                    

من به آهنگ قرباني شدن بسوي شما ! اي جماعت قريش«: را بدينصورت ترجمه كرده اند كه
  .»!آمده ام
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معيط آمد و جامة آن حضرت را بر گلوي  ابي عقبه بن. اسماعيل به نماز ايستاده بودند
ابوبكر جلو آمد و دو . فشار داد تا آن حضرت را خفه كندايشان پيچانيد و سخت 

 - صلى اهللا عليه وسلم- زانوي عقبه را گرفت و او را كنار زد، و او را از پيامبراكرم
  1!.﴾؟أَتقْتلُونَ رجالً أَن يقُولَ ربي اللَّه﴿: دور گردانيد و گفت

رفيقت : آمد و گفت اسماء نيز چنين روايت كرده است كه صريخ نزد ابوبكر* 
. ابوبكر از نزد ما رفت در حاليكه چهار دسته موي پرپشت بر سر داشت! را درياب

؟ آن جماعت از ﴾أَتقْتلُونَ رجالً أَن يقُولَ ربي اللَّه﴿: گفت به سوي آنان رفت و مي
بكر وقتي ابو. غافل شدند و به ابوبكر روي آوردند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

زديم،  نزد ما بازگشت، دست به هر يك از آن دسته موهاي پرپشت وي كه مي
  2 !ماند موهاي وي در دست ما مي

  
  اسالم آوردن حمزه

در آن فضاي تيره و تار و در اثناي آن خفقان و تجاوز و دشمني فراگير، ناگهان 
ارقة اين ب. از افق آسمان برقي درخشيدن گرفت كه راه مسلمانان را روشن كرد

 - رضي اهللا عنه-  آفرين، اسالم آوردن حمزه بن عبدالمطلب روشنايي بخش و حيات
وي در اواخر سال ششم بعثت، و به گواهي شواهد و قرائن، در ماه ذي حجه . بود

  .اسالم آورد
انگيزة اسالم آوردن وي آن بود كه روزي در كنار كوه صفا ابوجهل گذارش به 

. آن حضرت را آزار و اذيت رسانيد. افتاد - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
ابوجهل با . گفتند ساكت بودند و سخني با او نمي - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
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. فرق آن حضرت را شكافت و خون فواره زد. سنگي بر سر آن حضرت زد پاره
آنگاه دست از آن حضرت برداشت و نزد قريشيان كه در كنار كعبه انجمن كرده 

يكي از كنيزان عبداهللا بن جدعان كه بر دامنة صفا . مد و در كنار آنان نشستبودندآ
گشت و تير و كمان حمايل  حمزه از شكار بازمي. منزل داشت، اين صحنه را ديد

حمزه به خشم . اي را كه ديده بود براي حمزه توصيف كرد آن كنيز صحنه. كرده بود
دوان دوان . ترين جوان قريش بود حمزه عزتمندترين و غيرتمندترين و حساس. آمد

خود را آماده كرده بود كه به محض . كرد در كنار هيچكس درنگ نمي. به راه افتاد
همينكه وارد مسجدالحرام شد، باالي سر ! برخورد با ابوجهل كار او را يكسره كند

ا دشنام پسر برادر مر!) اي مردك گوزو(يا مصفِّرَ استَه؟ : ابوجهل ايستاد و به او گفت
آنگاه با همان كمان كه حمايل داشت بر ! دهي در حالي كه من بر دين او هستم؟ مي

خويشاوندان  -مخزوم مرداني از بني. سر او زد و زخمي ناهنجار بر سر او پديد آورد
ابوجهل . برآشفتند -هاشم نيز كه خويشاوندان حمزه بودند بني. برآشفتند -ابوجهل

  1 !ام اي زشت ناسزا گفته من پسر برادرش را به گونه! يدپسر عماره را واگذار: گفت
در آغاز كار، از روي غيرت و  - رضي اهللا عنه- اسالم آوردن حضرت حمزه

آنگاه، خداوند دل ! اش را اهانت كنند حميت بود؛ بر او گران آمده بود كه برادرزاده
د، و مسلمانان با الوثقاي اسالم چنگ ز ةاو را به اسالم متمايل گردانيد، و به عرو

  .مسمان شدن وي عزّت و شوكتي دو چندان به دست آوردند
  

  مسلمان شدن عمربن خَطّاب
در همان اثناي هجوم ابرهاي تيره وتار جور و ستم بر آسمان مكه، برق ديگري 

تر و  نيز از افق تاريك و ترديد برانگيز اسالم سرزد كه از آن برق پيشين درخشنده
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وي در ماه . - رضي اهللا عنه- مسلمان شدن عمربن خطاب: نيكارسازتر بود؛ يع
 - -رضي اهللا عنه-  سه روز بعد از ايمان آوردن حمزه - ذيحجة سال ششم بعثت

به درگاه خداوند متعال نيايش برده  -صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبراكرم. 1مسلمان شد
يث را صحيح چنانكه ترمذي از ابن عمر آورده و حد: بودند كه وي اسالم بياورد

همچنين، طبراني از ابن مسعود و انس نقل كرده است كه پيامبرگرامي . دانسته است
  :اسالم به درگاه خداوند متعال عرضه داشتند

  .2)بعمر بن اخلطاب، أو بايب جهل بن هشام: اللهم أعز االسالم بأحب الرجلني إليك(
تر است  حبوبخداوندا، اسالم را با هر يك از اين دو نفر كه نزد تو م«

  .»عمربن خطاب يا ابوجهل بن هشام: ياري ده و عزت بخش
  .بوده است -رضي اهللا عنه- تر، عمربن خطاب كه عمالً معلوم شد آن فرد محبوب

با مروري بر مجموع آنچه در روايات اسالمي راجع به مسلمان شدن عمربن 
مر تدريجي رسد كه ورود و نفوذ اسالم در قلب ع خطاب آمده است، به نظر مي

اينك، پيش از آنكه خالصة آن روايات را بياوريم، نخست برآنيم كه به . بوده است
از نظر عواطف و احساسات  -رضي اهللا عنه- هاي حضرت عمر برخي ويژگي

  .اي داشته باشيم اشاره
به تُندخويي و سرسختي مشهور بود، و مسلمانان  -رضي اهللا عنه-  حضرت عمر

گويا، در وجود وي احساسات متناقضي . وناگون ديده بودنداز ناحية وي آزارهاي گ
از يك سوي، به آداب و رسومي كه پدران و نياكان وي بنيان نهاده . باهم درگير بود

گذاشت و نسبت به آنها تعصب داشت؛ از سوي ديگر، تحت تأثير  بودند احترام مي
شكيبايي آنان و  ناپذيري و شجاعت و صالبت مسلمانان قرار گرفته بود، و خستگي
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ها در راه عقيده و آئينشان براي وي سخت شايان تحسين  تحمل آزارها و شكنجه
نمود؛ در عين حال، به عنوان يك مرد عاقل و فرزانه، ذهن وي درگير با انواع  مي

خواند برتر  ها بود، دائر بر اينكه آيا واقعاً آنچه اسالم به سوي آن فرامي شك و شبهه
غير آن است؟ به همين جهت، همواره به محض آنكه به جوش و تر از  و پاكيزه

  .گشت اش افسرده مي هاي دروني آمد، يكباره همة شراره خروش مي
اگر بخواهيم  -رضي اهللا عنه- خالصة روايات دربارة مسلمان شدن حضرت عمر

چنين  -همة گزارشهاي رسيده را به يكديگر بپيونديم و حاصل مطلب را ارائه كنيم
ه وي شبي از شبها بنا را بر آن نهاد كه خارج از خانه شب را به صبح است ك
صلى اهللا عليه -  اكرم نبي. به حرم رفت، و پشت پردة كعبه جاي گرفت. بياورد
عمر به . به نماز ايستاده بودند، و در حال نماز سورة حاقّه را آغاز كردند - وسلم

. نسجام آيات قرآن قرار گرفتتأثير انتظام و ا تالوت قرآن گوش فرا داد، و تحت
اين مرد بخدا شاعر است، همانگونه كه قريش : با خودم گفتم: گويد خود او مي

  :درنگ آن حضرت چنين تالوت كردند بي: گويد! گويند مي
اين قرآن سخن « ﴾وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ����

م است؛ و هرگز سخن يك شاعر نيست؛ چه بسيار كم اي مكرّ دهفرستا
  »!آوريد ايمان مي

  :درنگ چنين تالوت فرمودند بي! كاهن: گفتم: گويد
  .﴾زِيلٌ من رب الْعالَمنيـتن * ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليالً ما تذَكَّرونَ

! يابيد يد و درميانديش اين، سخن كاهن نيز هرگز نيست، چه بسيار كم مي«
  »!اين سخنان فرو فرستاده خداي جهانيان است
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همچنان تالوت آيات را تا پايان سوره ادامه  - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
  .1 در قلب من جاي گرفت - به اين ترتيب -اسالم: گويد. دادند

شد؛ اما، پوستة  اين، هستة نخستين اسالم بود كه در زمين دل وي كاشته مي
ستُرگ تمايالت و گرايشهاي جاهليت، و تعصبات موروثي، و افتخار به آئين آباء و 
اجدادي عمدتاً بر حقيقت محض و خالصي كه در گوش دلش زمزمه داشت، چيره 

كوشيد، و احساس تعيين  اين بود كه وي با جديت تمام بر ضد اسالم مي. گرديد مي
ستة ضخيم پنهان شده بود، به اي را كه در ژرفاي وجود وي در پس آن پو كننده

  .داشت خرج برنمي
و از سر آن تندخويي  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا روزي، از فرط دشمني با رسول

و پرخاشجويي كه هميشه داشت، شمشير حمايل كرد و از خانه بيرون شد، و قصد 
از  بن عبداهللا نحام عدوي، يا مردي نعيم. آن داشت كه كار آنحضرت را يكسره كند

كجا با اين شتاب، : بني زهره، يامردي از بني مخزوم، سر راه را بر او گرفت و گفت
اگر محمد : آن مرد گفت! قصد دارم بروم و محمد را به قتل برسانم: گفت! اي عمر؟

عمر به ! زهره در امان بماني؟ هاشم و بني خواهي از جانب بني را بكشي، چگونه مي
اي  بر آن بودهاي و از دين و آئيني كه  شدهبه گمان من تو صابي : او گفت
انگيزي را براي تو  خواهي خبر شگفت اي عمر، آيا مي: آن مرد گفت ؟!اي برگشته

اند، و دين و آئيني را كه تو بر آن  خواهر و شوهر خواهرت صابي شده! بازگو كنم
وقتي به . اي برافروخته آهنگ خانة آنان كرد عمر با رخساره! اند اي رها كرده بوده
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اي كه سورة طاها بر آن  آنجا رسيد، خباب بن ارت نزد آنان بود، و از روي صحيفه
خباب معّلم قرآن آندو بود و هرازگاهي نزد . كرد نوشته شده بود بر آنان اقراء مي

همينكه خباب ورود عمر را به خانه احساس . داد آمد و قرآن يادشان مي آنان مي
فاطمه خواهر عمر نيز آن صحيفه را در جايي . ي پنهان كردا كرد، خود را در گوشه

شد، صداي  اما، عمر، وقتي كه داشت به خانة خواهرش نزديك مي. مخفي كرد
وقتي بر خواهر و شوهر . كرد شنيده بود قرائت قرآن خباب را كه بر آندو اقراء مي
ما شنيدم اين سرو صدايي كه از خانة ش: خواهرش وارد شد، خطاب به آندو گفت

نكند كه : گفت! چيزي نبود؛ گفتگويي عادي بود كه با هم داشتيم: گفتند! چه بود؟
اي كه ممكن  اي عمر، هيچ فكر كرده: شوهر خواهرش گفت! شما صابي شده باشيد؟

عمر بر او حمله برد و او را ! است حق با دين ديگري غير از دين و آئين تو باشد؟
. خواهرش آمد تا او را از شوهرش جدا كند. تزير ضربان مشت و لگد خويش گرف

عمر سيلي محكمي بر صورت خواهرش نواخت كه سر و روي او را ماالمال خون 
به روايت ابن اسحاق خواهرش را كتك زد و سر و صورت او را زخمي . گردانيد
اي عمر، حال كه حق با دين : گفت - كه سخت خشمگين شده بود - فاطمه. گردانيد

  !اهللا ن محمداً رسولأ شهدأاالاهللا، و  دين و آئين توست؛ اشهدان الاله ديگري غير از
عمر كه از تأثيرگذاري بر افكار و عقايد خواهر و شوهرخواهر خويش نااميد شده 

آلود خواهرش فرا روي او قرار گرفته بود، پشيمان و شرمسار  بود، و سر روي خون
! به من بدهيد و بر من اقراء كنيداي را كه نزدتان بود  اين نوشته: گرديد و گفت
جز پاكان كسي نبايد  1﴾يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ الَ﴿تو پليد هستي؛ و : خواهرش گفت

آنگاه صحيفة . عمر برخاست و غسل كرد! برخيز و غسل كن! قرآن را لمس كند
چه نامهاي پاك و : تو گف ﴾بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ﴿: سورة طاها را برگرفت و خواند
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إِننِي أَنا اللَّه لَا ﴿ :و خواند و خواند تا رسيد به اين آيه ﴾طه﴿: سپس خواند! اي پاكيزه
مرا ! چقدر اين كالم نيكو و گرامي است: گفت 1﴾إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي

  !نزد محمد ببريد
مژده : را شنيد، از نهانگاه خويش بيرون آمد و گفتوقتي خَباب اين سخن عمر 

 -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم كه من اميدوارم تو مصداق دعاي رسول! بده، اي عمر
اي كه پايين كوه صفا است،  در شب پنجشنبة گذشته باشي، آنگاه كه در خانه

أو بأيب جهل  اللهم أعز االسالم بعمر بن اخلطاب: آنحضرت به درگاه خداوند عرضه داشتند
  .بن هشام

رفت و رفت تا به . عمر شمشيرش را برداشت و حمايل كرد و به راه افتاد
عمر را . مردي به پاي خاست و از شكاف در نگريست. در را كوبيد. داراالرقم رسيد

. برد - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا خبر نزد رسول! ديد كه شمشير حمايل كرده است
: گفتند! چرا پريشان شديد؟: مزه خطاب به آنان گفتح. مسلمانان پريشان شدند

در را بروي او بگشاييد؛ اگر به قصد خير آمده باشد، ما نيز ! عمر باشد؟: گفت! عمر
كنيم؛ و اگر به قصد شرّ آمده باشد با همان شمشير خودش او  با او به خير مقابله مي

ن خانة ارقم حضور درو - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول! رسانيم را به قتل مي
صلى اهللا عليه -  پيامبراكرم. شد داشتند و آياتي از قرآن داشت بر آنحضرت وحي مي

يقة جامة . برخاستند و به نزد عمر آمدند و او را در اتاق ديگر مالقات كردند - وسلم
او را همراه با بند شمشيرش در دست گرفتند و با شدت هرچه تمامتر تكان دادند و 

  :گفتند
أنت منتهيا يا عمر؟ حتي ينزل اهللا بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن  أما(

  )اللهم أعز االسالم بعمر بن الخطاب! المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب
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خواهي از كارهايت دست برداري تا خداوند همان خواري و  نمي! عمر«
! ل گرداند؟عذاب الهي كه بر وليد بن مغيره نازل گرديد، بر تو نيز ناز

عمربن ) مسلمان شدن(خداوندا، با ! خداوندا، اين عمربن خطاب است
  »!خطاب اسالت را عزب بخش

ساكنان در . و اسالم آورد )اهللا االاهللا، و انك رسول اشهدان الاله(: درنگ گفت عمر بي
  .1داراالرقم آنچنان تكبيري گفتند كه حاضران در مسجدالحرام صدايشان را شنيدند

اسالم آوردن وي براي . در دليري و سرسختي كم نظير بود -ضي اهللا عنهر-  عمر
اند؛  مشركان احساس كردند كه بيكباره خوار و خفيف شده. مشركان يك فاجعه بود

  .به عكس، مسلمانان جامة عزّت و شرف و سرور بر تن آراستند
وقتي اسالم : ابن اسحاق به سند خودش از عمر روايت كرده است كه گفت* 

كردم كه از اهل مكه، چه كسي در دشمني با  آوردم، در خاطرات خود مرور مي
رفتم تا ! ابوجهل: گفتم: تر است؟ گويد سرسخت - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

: گويد! ؟ چه عجب؟!اهال و سهال: بيرون آمد و گفت. در خانة او را به صدا درآورم
خداي يكتا و به فرستادة او محمد ايمان ام تا به تو خبر بدهم كه من به  آمده: گفتم

ابوجهل در را به : گويد! ام  ام و هر آنچه را كه وي آورده است تصديق كرده آورده
  2 !اي ببرد  شوي خودت را و آن خبري را كه آورده مرده: روي من بست و گفت

چنان بود كه هرگاه : گويد - رضي اهللا عنه- ابن جوزي آورده است كه عمر* 
شدند و او را  آورد، مردان ديگر را با او درگير مي اهل مكه اسالم مي مردي از

بن  عاصي - ام رفتم نزد دائي - من نيز وقتي مسلمان شدم. زد زدند و او آنان را مي مي
همچنين، : گويد. هاشم و مسلمان شدنم را به او اعالم كردم؛ به درون خانه بازگشت
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رفتم و مسلمان شدنم را به او  - جهلشايد ابو - به سراغ مردي از بزرگان قريش
  1 !اعالم كردم؛ به درون خانه بازگشت

وقتي : اسحاق از نافع از ابن عمر نقل كرده است كه گفت به روايت ديگر، ابن* 
چه : عمر گفت. عمربن خطاب اسالم آورد قريش از مسلمان شدن او باخبر نشدند

تر و بهتر است؟  ث شايستهكسي از اهل مكه براي سخنگويي و نشر اخبار و احادي
من نيز همراه وي بودم و با چشم و . نزد او شتافت! جميل بن معمر جمحي: گفتند

نزد جميل رفت و به او . يافتم شنيدم درمي ديدم و مي گوش باز، به دقت، آنچه را مي
بخدا جميل حتي يك : بن عمر گويد عبداهللا! ام اي جميل، من اسالم آورده: گفت

و با صداي  و به مسجدالحرام رفت درنگ برخاست بي: پاسخ وي نگفت كلمه در
كه پشت سر او  -عمر! ، پسر خطاب صابي شده استاي قريشيان: بلند ندا در داد

ام  ام و به خداي يكتا ايمان آورده  من اسالم آورده! گويد دروغ مي: گفت -ايستاده بود
ريختند، و همچنان با آنان زد و  مردم بر سر او! ام  و فرستادة او را تصديق كرده

كردند، تا هنگامي كه خورشيد باالي سر  كرد و مردم با وي زد و خورد مي خورد مي
عمر كه از ادامة زد و خورد خسته شده بود روي زمين . آنان در وسط آسمان ايستاد

هركار : عمر بن خطاب به آنان گفت. مردم باالي سر او ايستاده بودند. نشست
خورم كه هرگاه عدة ما به سيصدتن برسد  من به خدا سوگند مي! يد بكنيددوست دار

رويم، يا  گذاريم و مي يا ما مكه را به شما وامي) با شما كار را يكسره خواهيم كرد(
  2 !رويد شما مكه را به ما واگذاريد و مي
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. پس از اين ماجرا، مشركان به خانه عمر حمله بردند و قصد كشتن او را داشتند
در آن اثنا كه عمر در خانة : بن عمر روايت كرده است كه گفت بخاري از عبداهللا

ترسيد، ابوعمرو عاص بن وائل سهمي، در  خود نشسته بود و بر جان خويش مي
حالي كه حلّة گرانبهايي بر شانه افكنده، و پيراهني با آستر حرير بر تن داشت، نزد 

سهم در دوران جاهليت هم پيمان ما  بني بن وائل از بني سهم بود، و عاص. عمر آمد
اند كه مرا به خاطر  قوم تو چنين پنداشته: گفت! چرا پريشاني؟: عاص گفت. بودند

و پيش از آن به او ! رسد دست كسي به تو نمي: گفت! مسلمان شدنم خواهند كشت
مردم را نگريست كه . بن وائل از خانة عمر بيرون شد عاص! تو در اماني: گفته بود

: قصد كجا را داريد؟ گفتند: به آنان گفت. اند مانند سيل به طرف خانه سرازير شده
مردم ! كسي حق ندارد متعرض او بشود: گفت! اين پسر خطاب صابي شده است

اي  گويا آن جماعت انبوه، پارچه: اسحاق و به روايت ابن. 1!درنگ متفرق شدند بي
  2 !ن كنار زده شدبود كه روي آن منطقه كشيده شده بود و ناگها

عباس روايت  اما راجع به مسلمانان، مجاهد از ابن. اين وضعيت مشركان بود
» فاروق«به خاطر چه چيز تو را : از عمربن خطاب پرسيدم: كرده است كه گفت

و داستان ... سه روز پيش از مسلمان شدن من حمزه اسالم آورده بود: ناميدند؟ گفت
وقتي كه اسالم آوردم، به : ازگفت و در پايان آن گفتاسالم آوردن خود را براي او ب

مگر نه اين است كه ما برحقّيم، چه بميريم : گفتم - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
  :فرمودند! و چه زنده بمانيم؟

  )بلي، والذي نفسي بيده، إنكم علي الحق إن متم وإن حييتم(
  »!شما بر حق هستيد، چه بميريد و چه زنده بمانيد«

                                                           

 .545، ص 1، ج »باب اسالم عمربن الخطاب«صحيح البخاري،  -1
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سوگند به آنكه شما را بحق مبعوث به ! پس چرا بايد مخفي باشيم؟: گفتم: ويدگ
  !آرايي و خروج خواهيم كرد رسالت خويش كرده است، ما صف

آنگاه، همراه آن حضرت دو صف آراستيم و روانه شديم؛ من در يكي از آن دو 
بود؛  صف جاي گرفتم، و حمزه در صف ديگر؛ گرد و غبار فراواني به هوا برخاسته

قريشيان نگاهي به من و نگاهي به حمزه . رفتيم و رفتيم تا به مسجد رسيديم
آن . افكندند؛ آنچنان دلتنگي به آنان دست داد كه تا آن زمان برايشان سابقه نداشت

  .1 ناميدند» فاروق«مرا  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا روز، رسول
م كنار كعبه نماز بگزاريم، تا ما قادر نبودي: گفت مي - رضي اهللا عنه-  ابن مسعود
  .2 الم آوردآنكه عمر اس

وقتي عمر : روايت شده است كه گفت - رضي اهللا عنه-  از صهيب بن سنان رومي
الحرام  اسالم آورد، اسالم ظهور كرد، و دعوت اسالم علني گرديد، و ما اطراف بيت

ما به خشونت حلقه زديم و نشستيم، و طواف خانة خدا كرديم، و از كساني كه با 
كردند داد خويش ستانديم، و به بخشي از آنچه بر سر ما آورده بودند پاسخ  رفتار مي

  3 !درخور داديم
از وقتي كه عمر اسالم آورد، : اند كه گفت نيز از عبداهللا بن مسعود روايت كرده

  4!س، ما همواره عزيز بوديماز آن پ
  

                                                           

 .7-6تاريخ عمر بن الخطاب، ابن جوزي، ص  -1
 .103مختصر سيرةالرسول، شيخ عبداهللا النجدي، ص  -2
 .13تاريخ عمربن الخطاب، ص  -3
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  خدا نمايندة قريش نزد رسول 
اين دو قهرمان بزرگ، حمزه بن عبدالمطلب و عمربن  پس از اسالم آوردن

ابرهاي تيره و تار از فضاي اسالم به كناري رفتند، و  - رضي اهللا عنه- الخطاب
و در . مشركان از آن سرمستي كه در شكنجه و آزار مسلمانان داشتند، به خود آمدند

ت تجديدنظر و پيروان آن حضر -صلى اهللا عليه وسلم- برخورد خويش با پيامبراكرم
هاي  هاي دادوستد و تقديم هداياي نفيس و فرستادن پيشكش  كردند، و به شيوه
تابد،  دانستند كه تمامي آنچه آفتاب بر آن مي ها نمي اين بيچاره. ارزنده روي آوردند

از اين رو، در اين ! ارزد اي نمي در برابر دين خدا دعوت بسوي خدا، به بال پشّه
  .يشان به سنگ آمد، و شكست خوردند، و به جايي نرسيدندراستا نيز، همه تيرها
يزيدبن زياد از محمدبن كعب قُرَظي براي من نقل كرد كه او : ابن اسحاق گويد

كه رئيس طايفة  - بن ربيعه اند كه روزي عتبه براي من چنين بازگو كرده: گفت
صلى اهللا -  خدا در انجمن قريشيان، در حاليكه رسول -ش و از سران قريش بوديخو

اي جماعت قريش، : در مسجدالحرام تنها نشسته بودند، ندا درداد - عليه وسلم
موافقيد كه من برخيزم و بسوي محمد بروم و با او گفتگو كنم، و مسائلي را با او در 
ميان بگذارم، شايد بعضي از آنها را بپذيرد، و هر يك از آن پيشنهادهاي ما را كه 

هيم، و او نيز دست از سر ما بردارد؟ اين قضيه زماني پذيرفت، براي او انجام بد
ديدند كه ياران  اسالم آورده بود، و مشركان مي -رضي اهللا عنه- روي داد كه حمزه

همگي . شوند به طور روزافزون بيشتر و بيشتر مي - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
عتبه آهنگ آن ! گو كنچرا، اي اباالوليد؛ برخيز و بسوي او برو و با او گفت: گفتند

اين برادرزاده من، : نزد ايشان رفت و در برابر ايشان نشست و گفت. حضرت كرد
دانيد، شما در خاندان قريش، از منزلت وااليي  همانطور كه خود شما مي

برخورداريد، و از نظر اصل و نسب مكانت بلندي داريد؛ اما، شما مسئلة عجيبي را 
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ايد، و افكار و عقايدشان را  فرقه افكندهجمع قريشيان تايد، و در ميان  مطرح كرده
ايد، و پدران و  ايد، و خدايان دين و آئينشان را ناسزا گفته سفيهانه قلمداد كرده

حال، به من گوش فرا دهيد، مسائلي را با شما ! ايد نياكان پيشين آنان را كافر دانسته
د؛ شايد بعضي از پيشنهادهاي ما در ميان بگذارم؛ شما در اين پشنهادها تأملّي بكني

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول: گويد. براي شما قابل قبول بوده باشد
  )قل يا اباالوليد، اسمع(
  »!شنوم بگو اي اباالوليد، مي«

ايد به دنبال  اي برادرزاده من، اگر شما با اين كاروباري كه پيشه كرده: عتبه گفت
دهيم و   هاي خودمان آنقدر به شما مي ما جملگي از داراييثروت و دارايي هستيد، 

افزاييم كه شما ثروتمندترين ما بشويد؛ اگر به دنبال كسب جاه و  بر ثروت شما مي
گردانيم، به  مقام و پايگاه اجتماعي هستيد، ما همگي شما را سيد و ساالر خويش مي

ندهيم؛ اگر جوياي كاري را جز به رأي و فرمان شما انجام  اي كه هيچ گونه
دهيم؛ اگر آنچه به سراغ شما  فرمانروايي هستيد، ما شما را پادشاه خودمان قرار مي

توانيد آنها را از خودتان دور كنيد،  اي است كه نمي آيد، از نوع خوابهاي آشفته مي
آوريم، و از دارايي خودمان هرقدر كه الزم باشد براي  براي شما بهترين طبيب را مي

شود كه  كنيم تا شما از اين بيماري بهبود يابيد؛ بسيار مي ما هزينه ميدرمان ش
ماند، تا وقتي كه مداوا  تأثير آن جنّي مزاحم مي شود، و تحت زده مي شخص جن

يا اينكه عبارات ديگري را خطاب به ايشان در اينجا ! شود، و از دست او رها گردد
  .گفت

كه تا  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا وقتي كه عتبه سخنانش پايان پذيرفت، رسول
  :آن هنگام به دقت گوش فرا داده بودند، گفتند

  )اقد فرغت يا ابا الوليد(



  

  »!آيا سخنانت پايان پذيرفت، اي اباالوليد«
  :آري فرمودند: گفت

  )فاسمع مّني(
  »!تو نيز گوش فراده تا من بگويم«

  !كنم چنين مي: گفت
  :فتندگ - صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبر اكرم

 *كتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لِّقَومٍ يعلَمونَ  *تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ  *حم ﴿
وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه  *بشرياً ونذيراً فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ 

لُونواما عنلْ إِنمفَاع ابجح نِكيبا ونِنين بمو قْرا وي آذَانِن١﴾ف.  
به تالوت آيات سورة فصلت ادامه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

عتبه در اثناي تالوت آن حضرت، . رسيدند 2دادند تا به موضع سجده در آن سوره
گاه  تهايش را پشت سر روي زمين گذاشته، تكيهكامالً گوش فرا داده بود، و دس

گوش  - صلى اهللا عليه وسلم- خويش قرار داده بود، و به قرآن خواندن پيامبراكرم
  :وقتي آن حضرت به آية سجده رسيدند، سجده كردند، آنگاه گفتند. داد فرا مي

  )قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت، فانت و ذاك(
ا كه شنيدي، تمام مطلب همين بود؛ خود اي اباالوليد، شنيدي آنچه ر«

  »!داني
كنيم كه  به خداوند سوگند ياد مي: با يكديگر گفتند. عتبه نزد يارانش بازگشت

وقتي ! سيماي ابوالوليد با آن سيمايي كه وي وقت رفتن داشت متفاوت شده است
ا خبر اين است كه من سخني ر: گفت! چه خبر؟ اباالوليد؟: نزد آنان نشست، گفتند

                                                           

 .5-1سوره فصلت، آيات  -1
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بخدا، نه شعر است و نه سحر و نه ! شنيدم كه تاكنون همانند آن را نشنيده بودم
اي جماعت قريش، با من همراه شويد و مزاحم اين مرد نشويد، و بگذاريد ! كهانت

زيرا به خدا سوگند، اين كالمي كه ! به كارش ادامه بدهد، و فقط از او كناره گيريد
سامان خواهد داد؛ اگر قوم عرب كار او را من از وي شنيدم، داستان بزرگي را 

ايد؛ و اگر وي بر  يكسره كردند، شما بدون آنكه درگير شويد، از شرّ او آسوده شده
قوم عرب پيروز گردد، پادشاهي او پادشاهي شماست و عزّت و شكوه او شكوه و 

 هيدتر خوا عزّت شما است؛ و شما در پرتو فرمانروايي او از همة مردم خوشبخت
اين رأي من بود : گفت! بخدا، جادويت كرده است با زبانش، اباالوليد: گفتند. ودب

  1 !خواهيد بكنيد درباره وي؛ خود دانيد؛ هر كاري كه مي
در روايات ديگر چنين آمده است كه عتبه همچنان گوش فرا داده و استماع 

  :سيدندبه اين آية شريفه ر - صلى اهللا عليه وسلم- خدا ميكرد، تا اينكه رسول
﴿﴾ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص كُمتوا فَقُلْ أَنذَرضر2فَإِنْ أَع.  
شما را هشدار : با اين همه، اگر نپذيرفتيد و اعراض كردند، تو نيز بگو«

  »!اي آسماني همانند صاعقه عاد و ثمود ميدهم نسبت به صاعقه
صلى اهللا عليه -  خدا دهان رسولو دستش را جلوي ! بس كن! بس كن: عتبه گفت

گذاشت، و ايشان را به حق خويشاوندي سوگند داد كه ديگر ادامه ندهند؛  - وسلم
آنگاه برخاست و نزد قريشيان ! زيرا ترسيده بود كه آن هشدار تحقق پيدا كند

  .3 بازگشت و گفت آنچه را كه گفت
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  گفتگوي سران قريش با رسول خدا

به عتبه، و آن  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبيگويا با آن نحوه پاسخگويي 
اي كه آنحضرت با پيشنهادات عتبه برخورد كردند، اميد قريشيان بكلي قطع  شيوه
پاسخ آن حضرت نه در جهت پذيرش آن پيشنهادها صراحت داشت و نه در . نشد

ايشان در پاسخ سخنان عتبه، فقط آياتي را از قرآن كريم تالوت . جهت رد آنها
موده بودند كه عتبه چيزي از محتواي آنها درنيافته بود، و دست از پا درازتر فر

سران قريش مسئله را در ميان خودشان به شور گذاشتند، و راجع به همة . بازگشت
اطراف و جوانب قضيه نيك انديشيدند، و انواع موضعگيريهاي ممكن را با دقّت و 

روزي، بعد از غروب آفتاب، پشت  آنگاه،. تأمل كافي بررسي كردند و سنجيدند
فرستادند، و  - صلى اهللا عليه وسلم- خانة كعبه گرد آمدند، و به دنبال پيغمبر اكرم

. آنحضرت نيز شتابان آمدند و اميد خير داشتند. ايشان را به جمع خويش فراخواندند
 وقتي نزد قريشيان نشستند، همان مطالبي را كه عتبه به آنحضرت داده بود، مجددا

كردند كه ايشان پيشنهادات مذكور را به خاطر آنكه عتبه  گويي فكر مي. تكرار كردند
اند؛ حال، اگر همه با هم يك سخن با  به تنهايي مطرح كرده است جدي نگرفته

صلى اهللا - اكرم رسولپذيرند، اما، حضرت  كنند و مي اعتماد مي ايشان مطرح كنند،
  :خطاب به آنان فرمود - عليه وسلم

موالکم وال الشرف فيکم، وال أيب ما تقولون؛ ما جئتکم مبا جئتکم به أطلب  ما( 
کون لکم أليکم رسوال، وأنزل علي کتابا، وأمرين ان إامللک عليکم؛ ولکن اهللا بعثين 

بشريا و نذيرا، فبلغتکم رساالت ريب ونصحت لکم؛ فان تقبلوا مين ما جئتکم به، فهو 
  .)حيکم اهللا بيين وبينکم حىتردوا علي، أصرب المراهللا ن تإحظکم يف الدنيا واآلخرة، و

آنچه را كه براي شما ! گوييد با من نيست هيچيك از چيزهايي كه مي«
ام تا اموال شما را از دستتان بازستانم، يا در ميان شما جاه  ام، نياورده آورده
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خداي ! و مقام وموقعيتي كسب كنم، يا پادشاه و فرمانرواي شما بشوم
مرا به عنوان رسول خود بسوي شما مبعوث گردانيده، و بر من كتابي  يكتا

. فرو فرستاده، و مرا فرمان داده است تا شما را بشارت و هشدار دهم
اينك، پيامهاي خداي خويش را به شما رسانيدم و با شما از در نصيحت و 

ر ام از من بپذيريد، د خيرخواهي درآمدم؛ اگر آنچه را كه براي شما آورده
دنيا و آخرت برخوردار خواهيد بود، و اگر از من نپذيريد، شكيبايي 

  »!ورزم تا فرمان خداوند در رسد، و خداوند ميان من و شما حكم كند مي
  .يا مطالب ديگري كه به آن جماعت گفتند

، از آن حضرت درخواست كردند كه از خداي خودش در يك مرحلة بعدي
ها ببرد، و سرزمين آنها را گسترده  ه دوردستبخواهد تا كوههاي اطراف مكه را ب

هاي آب پديد آورد، و  ها برشكافد و جوي سازد، و در شهر مكه و اطراف آن چشمه
را زنده گرداند؛ اگر قصي و ديگر  - بخصوص، قُصي بن كالب -مردگانشان

 صلى اهللا-  پيامبراكرم. نياكانشان او را تصديق كردند، آنان نيز به او ايمان بياورند
  .همان جواب مرحلة قبلي را به آنان دادند - عليه وسلم

از آن حضرت درخواست كردند كه از خداي خودش بخواهد تا  در مرحلة سوم،
اي را برانگيزاند و همراه وي بنزد آنان بفرستد تا پيامبري ايشان را تأييد كند،  فرشته

و براي ايشان باغها و  و مردم بتوانند از آن فرشته، راستگويي پيامبر را جويا شوند؛
صلى اهللا -  هاي ساخته شده از طال و نقره تدارك كند؛ حضرت رسول ها و كاخ گنج

  .باز هم همان جواب پيشين را به آنان دادند - عليه وسلم
از آن حضرت درخواست عذاب كردند؛ از ايشان خواستند كه  در مرحله چهارم،

پيغمبر . آسمان را بر سر آنان بكوبد ها و وعده و وعيدهايش قطعاتي از بنا به گفته
اين كار با  »ن شاء فعلإذلك إلي اهللا؛ «: فرمودند - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم



  

مگر خداي : آنان نيز در جواب آنحضرت گفتند! دهد خداست؛ اگر بخواهد انجام مي
كنيم؟  پرسيم و درخواست مي نشينيم، و از شما مي دانست كه ما با شما مي شما نمي

ا به شما تعليم بدهد كه چگونه به ما پاسخ بدهيد، و به شما بگويد تا براي ما باز ت
  !گوييد كه اگر ما نپذيريم با ما چه خواهد كرد؟

! با تو بگوييم: تر آنحضرت را تهديد كردند، و گفتند باالخره، با شدت هرچه تمام
اي ناديده  آوردهداريم و كارهايي را كه بر سر ما  بخدا، ما دست از سر تو برنمي

نخواهيم انگاشت، تا آنكه ما تو را از سرِ راه خودمان برداريم، يا تو ما را از سر راه 
  !خودت برداري

از نزد آنان برخاستند و نزد خانوادة خويش  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
بسيار اندوهگين و متأسف شده بودند از اينكه نتايج خيري كه بدان دل . بازگشتند

  .1سته بودند، از دست رفته بودب
  

  تصميم قطعي ابوجهل بر قتل پيامبر
همينكه پيامبر گرامي اسالم از نزد آنان برخاستند و رفتند، ابوجهل با يك دنيا كبر 

اي جماعت قريش، محمد نپذيرفت، و : و نخوت يارانش را مخاطب قرار داد و گفت
هش كند؛ و پدران و نياكان ما را همچنان بناي آن را دارد كه دين و آئين ما را نكو

دشنام دهد؛ و افكار و عقايد ما را سفيهانه و نابخردانه قلمداد كند؛ و به خدايان ما 
سنگي كه حتّي  بندم كه با تخته اينك، من با خداوند عهد و پيمان مي! ناسزا بگويد

همينكه جا كردن آن را نداشته باشم، در كمين او بنشينم، و  خودم تاب و توان جابه
آن وقت، ! فعتاً بر سر او بكوبمبه نماز ايستد و به سجده برود، آن تخته سنگ را د
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اگر خواستيد مرا تسليم خونخواهان وي كنيد، و اگر هم خواستيد از من حمايت و 
خواهند  بعد از آنكه من محمد را كشته باشم، بني عبدمناف هر كار كه مي. دفاع كنيد

چيز به هيچكس  بخدا، ما تو را در برابر هيچ: فتندسران قريش همگي گ!! بكنند
  !دهيم؛ برو و مقصودت را عملي كن تحويل نمي

فردا صبح، ابوجهل تخته سنگي را با همان اوصاف كه گفته بود آماده كرد، و در 
آنحضرت بامداد . كشيد نشست و انتظار مي -صلى اهللا عليه وسلم- كمين پيامبراكرم

ي ديگر آمدند، و به نماز ايستادند؛ قريشيان نيز در قالب آن روز نيز مانند روزها
هاي متعدد در گوشه و كنار نشسته بودند، و منتظر بودند ببينند  ها و جمعيت انجمن

سر به سجده نهادند،  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا همينكه رسول. كند ابوجهل چه مي
. زد آن حضرت آمدابوجهل آن تخته سنگ سهمگين را روي دستانش بلند كرد، ن

وقتي به نزديكي ايشان رسيد، عقب عقب بازگشت، در حالي كه رنگ از رخسارش 
سنگ خشك شده  زده بود، و هر دو دستش روي آن تخته پريده و سخت وحشت

سران . را از دستانش رها كردسنگ  بود؛ و به همين حال بود تا وقتي كه آن تخته
آهنگ وي كردم تا : گفت! ني، اباالحكم؟چرا پريشا: قريش نزد او آمدند و گفتند

همان كاري را كه ديشب گفته بودم بر سر او بياورم؛ وقتي به او كامالً نزديك شدم، 
يك اشتر نر ميان من و او حايل گرديد؛ بخدا، تا آن لحظه اشتري را با آن جمجمه و 

  !ا بخوردبسوي من حمله آورد تا مر! آن پيه و دنبه و آن دندانهاي نيش نديده بودم
: براي من توضيح دادند - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا: ابن اسحاق گويد

آمد، وي را  تر مي جبرئيل بود، اگر اندكي نزديك »ذلک جربيل، لودنا ألخذه«
  1!گرفت مي
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  نشيني مصالحه و عقب
صلى اهللا عليه -  زماني كه قريشيان در مذاكرات و گفتگوهايشان با پيامبراكرم

هاي تحريك و ترغيب و تهديد و ارعاب را به  ا وجود آنكه همة شيوهب -  - وسلم
رحمي و  با آنهمه خشونت و بي - يكسره شكست خوردند، و ابوجهل -كار گرفتند

كاري از پيش نبرد، اين تمايل در اذهان آنان  -درنده خويي كه از خود نشان داد
يشند تا در پرتو آن، از آن ي خردمندانه بياندحّل قوت گرفت كه اگر بتوانند، به راه

  .وضع نابسامان نجات پيدا كنند
در اين مرحله، مشركان قريش، ديگر جزم و قطع نداشتند بر اينكه پيامبر اسالم بر 

  :باطل است؛ بلكه همانطور كه خداوند متعال فرموده است
  ﴾وإِنهم لَفي شك منه مرِيب﴿
» بردند و ترديد فراوان بسر ميدر ارتباط با دعوت آن حضرت در شك«.  

- اين بار، بنا را بر آن گذاردند كه در امور مربوط به دين و آئين با پيامبراكرم
وارد معامله شوند، و ميانة قضيه را بگيرند، و خودشان بعضي  -صلى اهللا عليه وسلم

از معتقداتشان را رها كنند، و از آن حضرت نيز درخواست كنند كه برخي از 
اند، اگر  كردند، به اين ترتيب، حق را نيز دريافته فكر مي! تش را كنار بگذاردمعتقدا

  .حق بوده باشد - صلى اهللا عليه وسلم-  دعوت پيامبراكرم
صلى -  اكرم ابن اسحاق به سند خودش روايت كرده است كه حضرت رسول* 

و به هنگام طواف كعبه با اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزّي  - اهللا عليه وسلم
كه از اشراف قوم قبيله  -بن وائل سهمي وليدبن مغيره و اُميه بن خلف و عاص

پرستي  اي محمد، بيا، ما خدايي را كه تو مي: گفتند. برخورد كردند - خويش بودند
پرستيم بپرست؛ و به اين ترتيب، ما با تو در  بپرستيم، و تو نيز خداياني را كه ما مي

پرستي بهتر از آنست كه ما  ر آنكه تو مياين امر اشتراك خواهيم داشت؛ اگ
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رستيم بهتر از آن باشد كه پ ايم؛ و اگر آنچه ما مي بهره نمانده پرستيم، ما از آن بي مي
خداوند متعال در ارتباط با اين پيشنهاد ! اي بهره نمانده پرستي، تو از آن بي تو مي

  :قريش، اين آيات را نازل فرمود
﴿ا الْكَافها أَيونَ قُلْ يونَ* ردبعا تم دبلَا أَع * دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتو *  ابِدا علَا أَنو

مدتبا عم * دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتينِ﴾*  ود يلو كُميند ١لَكُم.  
پرستيد؛ شما نيز  پرستم آنچه را شما مي من نمي. هان اي كافران: بگو«

پرستم؛ دين شما از آن خودتان، و دين من  نخواهيد پرستيد آنچه را من مي
  2»!نيز از آن خودم

اگر تو : اند كه قريشيان گفتند عباس روايت كرده عبدبن حميد و ديگران از ابن
خداوند سورة ! ش خواهيم كردخدايان ما را نيايش كني، ما نيز خداي تو را پرست

  .3ل فرمودكافرون را در پاسخ آنان ناز
-  خدا قريشيان به رسول: اند كه گفت عباس نقل كرده ابن جرير و ديگران از ابن

پرستي؛ و يكسال، ما خداي  يكسال، تو خدايان ما را مي: گفتند - صلى اهللا عليه وسلم
  :خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود! پرستيم تو را مي

ي أَعونرأْمت اللَّه ريلُونَ﴾﴿قُلْ أَفَغاها الْجهأَي د٤ب.  
دهيد بپرستم؟ هان اي  آخر غير خداي يكتا را به من دستور مي: بگو«

  5»!نادانان؟
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آور را با اين جواب قاطع و يكسره  خداوند متعال اين گفتگوها و مذاكرات خنده
كننده براي هميشه خاتمه داد؛ اما كّفار قريش بطور كامل مأيوس و نااميد نشدند؛ 

نيز بعضي از  هايشان افزودند، مشروط به اينكه پيامبر اسالم نشيني ه بر ميزان عقببلك
  :گفتند. دستورات و تعليمات را كه آورده است تعديل كنند

  .ائْت بِقُرآن غَيرِ هـذَا أَو بدلْه﴾﴿
  »!قرآني ديگر غير از اين بياور، يا همين قرآن را تغيير بده«

هايي در قالب آيات قرآني  قريشيان، با فرو فرستادن پاسخخداوند اين راه را بر 
  :بست؛ چنانكه در پاسخ درخواست آنان فرمود

قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاء نفِْسي إِنْ أَتبِع إِالَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ ﴿
  .١عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ﴾

! من چنين حقّي را ندارم كه قرآن خدا را از جانب خود تغيير بدهم: بگو«
ترسم كه اگر  كنم؛ من مي شود تبعيت مي تنها آنچه را به من وحي مي

خداي خودم را نافرماني كنم به عذاب و شكنجه آن روز بزرگ گرفتار 
  »!آيم

ئله را همچنين در آيات ذيل، خداوند متعال اهميت و تعيين كنندگي اين مس
  :خاطر نشان فرمود

الً ﴿وإِن كَادواْ لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذاً الَّتخذُوك خلي
ضعف الْحياة إِذاً لَّأَذَقْناك  *ولَوالَ أَن ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَليالً * 

  .٢وضعف الْممات ثُم الَ تجِد لَك علَينا نصرياً﴾
اند كه تو را به نحوي از آنچه به تو وحي  اينك اينان درصدد برآمده«

تا مطالب و سخنان ديگري ايم منصرف گردانند و تو را وادار كنند  فرستاده
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ا دوست و رفيق خودشان را به دروغ بر ما ببندي، و در آن صورت، تو ر
و اگر تو را ثابت قدم نگردانيده بوديم، چه بسا تو هم در پي آن . بگيرند
در آن صورت، تو را . آمدي كه اندكي بسوي آنان تمايل پيدا بكني برمي

داشتيم، و آنگاه در برابر ما براي  ميانه مرگ و زندگي معذّب نگاه مي
  »!كردي خودت يار و ياوري پيدا نمي

  
  داني قريشيان و مراجعة آنان به يهوديانسرگر

ها و  نشيني مشركان مكّه، وقتي كه در اين گفتگوها و مذاكرات و عقب
ها، شكست خوردند، از هر طرف، راهها در برابر ديدگانشان تاريك  امتيازدادن

گرديد، سرگردان شدند كه چه بكنند؛ تا آنكه يكي از شيطانهاي قريش، نضربن 
ن به رهبري برخاست و به آنان از روي خيرخواهي و نصيحت حارث، درميان آنا

اي  ايد كه ديگر هيچ راه چاره اي گرفتار شده اي جماعت قريش، بخدا، به گونه: گفت
جواني بود از همه . زيست محمد در ميان شما مي! براي شما باقي نمانده است

هاي  سالي را روي شقيقهتر، راستگوتر، امانتدارتر؛ تا اينكه آثار ميان جوانان پسنديده
! ساحر است: و آورد براي شما آنچه را آورد؛ آنگاه، شما گفتيدوي مشاهده كرديد، 

ها و  ميدنايم و به د نه به خدا، او ساحر نيست؛ ما جادوگران بسيار ديده
نه به خدا، او كاهن هم نيست؛ ما ! كاهن است: گفتيد! هايشان آشنا هستيم زدن گره

: گفتيد! ايم هايشان را شنيده پردازي ها و سجع گويي ايم و ياوه ديدهكاهنان را بسيار 
 ايم و با هزَج ايم و شنيده نه به خدا، او شاعر نيست؛ ما شعر بسيار ديده! شاعر است

نه به خدا، او مجنون هم نيست؛ ما ! مجنون است: گفتيد! و رجز آن كامال آشناييم
هاي  ر جنون از قبيل تنگي نفس، وسوسهشناسيم؛ هيچيك از آثا جنون را خوب مي



  

اي جمعيت قريش، در كار خويش ! بينيم دروني، و افكار آشفته را در وجود او نمي
  !ايد نيك بنگريد؛ كه به خدا به مصيبتي سخت گرفتار شده

در برابر  -صلى اهللا عليه وسلم-  گويا، قريشيان وقتي كه ديدند حضرت محمد
انگيز آنان را رد  وار ايستادند، و همة پيشنهادهاي دلهايشان است همة آن مبارز طلبي

كردند، و تمامي مراحل رويارويي با صالبت و شجاعت تمام با آنان مواجه شدند؛ 
هاي نيكوي آن حضرت  گذشته از اين، در راستگويي و پاكدامني و ديگر خصلت

به حقيقت اذهان آنان قوت گرفت كه مبادا ايشان ترديد نداشتند، اين شبهه در  هيچ
تصميم گرفتند كه با يهوديان ارتباط برقرار ! باشند - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول

آنگاه، از آنجا كه نضربن حارث . اي قطعي برسند كنند، تا دربارة آن حضرت به نتيجه
پيشقدم شده و از در خيرخواهي با آنان سخن گفته بود، وي را با يك تن يا چندين 

نضربن حارث به اتفاق . نيدند كه به نزد يهوديان مدينه بروندتن ديگر مأمور گردا
اين سه سؤال را با او مطرح كنيد؛ : گفتند. همراه يا همراهانش نزد احبار يهود رفت

از او ) نخست(! مرسل است، و اگر پاسخ نداد، بايد به قتل برسد اگر پاسخ داد، نبي
ين بسيار زبانزد بوده اند، سؤال كنيد دربارة آن جواناني كه در روزگاران پيش

از او ) دوم. (داستانشان چگونه بوده است؟كه اين جوانان سرگذشتي شگفت داشته اند
سؤال كنيد دربارة مردي جهانگرد كه خاوران و باختران زمين را سراسر درنَورديد؛ 

  از او سؤال كنيد دربارة روح، كه روح چيست؟) سوم(داستان او چگونه بوده است؟ 
سخن آخر را براي يكسره : حارث، همينكه به مكه بازگشت اعالم كرد بن نضر

و آنچه را كه يهوديان گفته بودند براي ! ايم كردن كار شما با محمد با خود آورده
 - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم قريشيان آن سه سؤال را نزد رسول. ايشان باز گفت

آن سوره داستان آن  چند روز بعد، سورة كهف نازل شد، و در. مطرح كردند
جوانان، كه همان اصحاب كهف باشند، و داستان آن مرد جهانگرد كه همان 
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ذوالقرنين باشد، آمده بود؛ و پاسخ خداوند متعال به سؤال سوم آنان كه روح 
چيست؟ نيز در سورة اسراء نازل گرديد، و براي قريشيان كامالً روشن گرديد كه 

به حق رسول خدايند و در دعوت خويش  - صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت محمد
  .1 راستگويند؛ اما، ستمگران مانند هميشه راهي جز كفر و ناسپاسي پيش نگرفتند

***  
 خدا هاي مشركان مكه در برابر دعوت رسول گيري هايي چند از موضع اين بود، نمونه

كار گرفتند؛ از ها را با هم در كنار هم به  آنان تمامي اين شيوه.  - صلى اهللا عليه وسلم- 
برخورد به آن گونه برخورد ديگر، تغيير رفتار اين مرحله به ديگر، و از اين گونه 

از سختگيري به نرمش و مدارا؛ از . كردند پيوسته در كردارشان تجديدنظر ميدادند و  مي
آشفتند  مدارا و نرمش به سختگيري و خشونت؛ از ترغيب به تهديد به ترغيب؛ گاه برمي

گاهي خصمانه . گرفتند گراييدند و آرام مي كردند، و گاه به سستي مي ميو پرخاش 
گفتند؛ گاهي به شدت مبارزه  كردند و گاهي ديگر، دوستانه تملّق مي مجادله مي

دادند، و گاهي ديگر  كردند؛ گاهي وعد و وعيد مي نشيني مي كردند، گاهي ديگر عقب مي
رفتند؛ آرام و قرار نداشتند؛  اه عقب ميآمدند و گ بشارت و نويد؛ گويي، گاه جلو مي

ها،  ها و نيرنگ مقصد و مقصودشان از همة اين رنگ. بناي گريز و فرار نيز نداشتند
اما، . خواستند جبهة كفر را دوباره سامان بدهند آنان مي. اثر كردن دعوت اسالم بود بي

ها و  كشي نقشه ها و تكاپوها كه به خرج دادند، و همة آن انواع با همه اين كوشش
. ها كه يك به يك آزمودند؛ در برابر آنان راهي بجز شمشير باقي نماند انديشي  چاره

چيز را  بخشيد، و حاصلي جز درگيري و نبرد كه همه شمشير نيز كه تفرقه را شدت مي
  !توانست داشته باشد؛ سرگردان شدند كه چه بايد بكنند؟ كرد، نمي كن مي ريشه
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  ب و خاندان ويموضع گيري ابوطال
خواهند كه حضرت  ابوطالب، زماني كه مشاهده كرد سران قريش از وي مي

را تحويل آنان بدهد تا ايشان را بكشند؛ و در ديگر  - صلى اهللا عليه وسلم- محمد
رفتارها و كردارهاي قريشيان نيز با توجه به قرائن و شواهد متعدد، دريافت كه آنان 

را بكشند، و حرمت حمايت  - عليه وسلمصلى اهللا-  خواهند حضرت محمد مي
بن هشام و عمربن  معيط و ابوجهل بن ابي ابوطالب را بشكنند؛ و حركات امثال عقبه

خّطاب را زير نظر گرفت؛ فرزندان هاشم و فرزندان مطلب را فراخواند و آنان را 
 - وسلم صلى اهللا عليه-  گرد آورد، و آنان را به قيام براي حفاظت از پيامبر اكرم

از روي غيرت و حميت و به منظور  - مسلمان و كافر -همگي آنان. دعوت كرد
درفرهنگ قومي عرب، دعوت ابوطالب را اجابت كردند، » جوار«حفظ حرمت قانون 

در آن ميان، تنها ابولهب، برادر . پيمان شدند، و عهد بستند و در كنار كعبه با وي هم
  .1ديگر سران قريش پيوستابوطالب، از آنان كناره گرفت، و به 
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 فصل هفتم

  اجتماعي -تحريم اقتصادي 
  

  پيمان ستمگري و جفاکاري
هايشان  همه چاره. يافت سرگرداني و پريشاني مشركان مكه روزبروز افزايش مي

اند و  ديدند كه فرزندان هاشم با فرزندان مطلب هم پيمان شده مي. ناچار شده بود
اند، و بنا دارند كه از ايشان حمايت كنند؛  كرده عزم بر حفاظت از پيامبرخدا جزم

  !خواهد بكشد، بكشد كار به هر جايي كه مي
ب اجتماع كردند، و كنانه در وادي محص سرانجام، مشركان قريش در خيف بني

مطلب هم پيمان شدند، مبني بر اينكه با آنان وصلت نكنند؛  هاشم و بني بر عليه بني
هاي آنان وارد نشوند؛ و با  معاشرت نكنند؛ به خانهنند؛ دادوستد نكنند؛ همنشيني نك

را در اختيار آنان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنان سخن نگويند؛ تا زماني كه رسول
هاي  اي نوشتند و با عهد و پيمان نامه را در صحيفه اين پيمان. بگذارند تا بكشند

صلح و سازش را از هرگز درخواست «محكم آنرا تأييد كردند دائر بر اينكه 
كشتن  يهاشم نپذيرند، و نسبت به آنان هيچگونه مهرباني نكنند، تا محمد را برا بني

  .»ن كنندتسليم آنا
عامربن هاشم نوشت؛ نيز  گويند اين نامه را منصوربن عكرمه بن مي: ابن قيم گويد

عامربن گويند آنرا نضربن حارث نوشت؛ اما، درست آن است كه بغيض بن  مي
به او نفرين كردند، و دستش  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا م نوشت، و رسولهاش

  1 .ناكار شد

                                                           

، 4285، 4284، 3882، 1590، 1589، ح 529، ص 3البـاري، ج   ، همراه با فـتح  البخاري صحيح: نكـ -1
 .46، ص 2؛ زاد المعاد، ج 7479



  

مطلب نوشته  هاشم و بني اجتماعي بر عليه بني - نامة تحريم اقتصادي اين پيمان
به موجب اين عهدنامه، خاندان هاشم و . نامه را درون خانة كعبه آويختند پيمان. شد

طالب زنداني  داسازي شدند، و در شعب ابيخاندان مطلب از ديگر قريشيان ج
بنابر مشهور، اين واقعه در شب اول ماه محرم سال هفتم بعثت روي داده . شدند
  .اند جز اين نيز گفته. است
  

  طالب سه سال در شعب ابي
. خوار و بار و مواد غدايي به روي آنان بسته شد. حصر اقتصادي شدت يافت
مشركان مكه پيش از آنكه كاروانيان وارد شهرشوند، مواد غذايي و ديگر كاالها را 

محاصره شدگان تاب و توان از . كردند كردند و از آنان خريداري مي پيشدستي مي
كار به جايي . به خوردن برگ درختان و پوست حيوانات پناه بردند. دست دادند

رسيد كه از آن سوي شعب ابيطالب صداي زنان و كودكان كه از شدت گرسنگي 
تنها، گاهي به طور مخفيانه قوت و غذاي اندكي به . شد زدند، شنيده مي فرياد مي
توانستند  براي خريداري مايحتاج خودشان، بجر در ماههاي حرام نمي. رسيد آنان مي

شدند تا بيرون شهر بلكه  شد كه از مكه خارج مي گاه مي. از شعب خارج شوند
رسيدند و آنقدر بر بهاي  د؛ اما، مكّيان سر ميبتوانند از كاروانيان چيزي خريداري كنن

  !افزودند كه نتوانند از عهدة پرداخت قيمت آن برآيند كاالي موردنظر آنان مي
به  - رضي اهللا عنه-  اش خديجه بن حزام قدري گندم براي عمه هر از گاهي، حكيم

تا يكبار ابوجهل سر راه را بر او گرفت و با او درگير شد . برد داخل شعب مي
شدگان برسد، ابوالبختري سر رسيد و ميانجي  نگذارد كه آن مواد غذايي به محاصره

  .اش ببرد ها را به شعب ابيطالب نزد عمه شد، و به حكيم كمك كرد تا بتواند گندم



254 

 

وقتي كه مردم . ترسيد مي - صلى اهللا عليه وسلم-  ابوطالب بر جان رسول خدا
داد كه در  ب به آنحضرت دستور ميرفتند، ابوطال شب هنگام به رختخواب مي

رختخواب او بخوابند، تا هر كس قصد كشتن غافلگيرانة آن حضرت را داشته باشد، 
شد كه وقت خواب، به يكي از پسران يا  پس از مدتي، گاه مي. تيرش به سنگ بيايد

 - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا گفت كه در بستر رسول برادران يا عموزادگانش مي
در موسم حج، . آن حضرت در بستر يكي از آنان شب را به صبح برسانندبخوابد، و 

شدند و با مردم  و مسلمانان از شعب خارج مي - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
كردند، و پيش از اين آورديم كه  يكردند و آنان را به اسالم دعوت م گفتگو مي

  .داد ابولهب در اين ارتباط چه حركاتي از خود نشان مي
  

  نامه نقض پيمان
سال دهم بعثت،  1در ماه محرم. دو سال يا سه سال، به همين منوال گذشت

ماجرا از اين قرار بود كه در اصل، . نامه نقض شد، و محاصره برداشته شد پيمان
برخي از قريشيان از انعقاد اين عهدنامه خشنود بودند، اما، بعضي ديگر خوشايندشان 

اي ناخشنود بودند،  نامه ز قريشيان كه از انعقاد چنين پيمانبه تدريج، آن عده ا. نبود
  .كوشيدند تا آن را نقض كنند

بني عامربن بن عمرو، مردي از طايفة  فرد شاخصي كه به اين امر اقدام كرد، هشام
اين بار، به . برد هاشم قوت و غذا به شعب مي وي شبانه و مخفيانه براي بني. لُؤي بود

                                                           

ش ماه پـس از نقـض   دليل بر اينكه نقض عهدنامه در ماه محرم روي داده است، آنست كه ابوطالب ش -1
عهدنامه از دنيا رفت، و بنابر تحقيق، وفات ابوطالب در ماه رجب اتفاق افتاده است، كساني كه نيـز  

وفات ابوطالب هشت ماه و چند روز : گويند ند ابوطالب در ماه رمضان از دنيا رفته است، ميگوي مي
 .ز نقض عهدنامه روي داده استپس ا



  

به او . ومي رفت، كه مادر وي عاتكة بنت عبدالمطلب بودية مخزام نزد زهيربن ابي
هاي  پسندي كه تو غذاهاي متنوع بخوري، و نوشيدني مي! زهير: روي كرد و گفت

بار به سر برند كه  زادگانت در آن وضع فالكت ها و دايي گوناگون بنوشي، و دايي
با تو ! ندارد؟ يك دست كه صدا. من چه كنم! واي بر تو: گفت! داني؟ خود مي

صدا شود، براي نقض اين عهدنامه  بگويم كه به خدا اگر يك مرد ديگر نيز با من هم
آن مرد : زهير گفت! اي اينك آن مرد ديگر را يافته: هشام گفت! قيام خواهم كرد

  !يك مرد سوم را نيز برايمان پيدا كن: زهير گفت! من: كيست؟ گفت
مطلب با  يبنهاشم و  ويشاوندي وي را با بنيهشام نزد مطعم بن عدي رفت، و خ

او خاطرنشان ساخت، و او را به خاطر همراهي با قريش در چنين ظلم و ستم آشكار 
! من يك مرد تنها كه بيشتر نيستم! چه كنم! واي بر تو: مطعم گفت. سرزنش كرد

! من: آن مرد كيست؟ گفت: گفت! مرد دومي را نيز در كنار خويش داري: گفت
او كيست؟ : گفت! ام اين كار را كرده: گفت! يك مرد سومي برايمان پيدا كن :گفت
  !يك مرد چهارمي برايمان دست و پا كن: گفت! زهيربن ابي اميه: گفت

هشام رفت، و نظير آن سخناني را كه به مطعم  هشام اين بار به نزد ابوالبختري بن
هستند كه ما را در اين كسان ديگري هم : گفت. گفته بود، با وي در ميان گذاشت

زهيربن ابي اميه، : چه كسي؟ چه كساني؟ گفت: گفت. آري: امر ياري كنند؟ گفت
يك مرد پنجمي : دي، و من؛ ما سه نفر با تو همراه خواهيم بود؛ گفتبن ع مطعم

  !برايمان بياب
هشام به نزد زمعه بن اسودبن مطلب بن اَسد رفت، و با او گفتگو كرد، و حق 

در اين كار كه تو : زمعه گفت. مطلب را به ياد او آورد هاشم و بني بني خويشاوندي
آنگاه آن چهار ! آري: اند؟ گفت  خواني، كسان ديگري نيز همراه مرا بسوي آن فرامي

گرد آمدند، و  - در محلّ حجون. نام برد - كه خود يكي از آنان بود –نفر ياد شده را 
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هاشم  عهدنامة تحريم اقتصادي و اجتماعي بنيبا همديگر پيمان بستند كه براي نقض 
تر بودم؛ اكنون من نيز  من از همة شما پيش: زهير گفت. مطلب قيام كنند و بني

  !نخستين كسي خواهم بود كه در اين باره سخن بگويد
. بامداد فرداي آن روز، به سوي مراكز تجمع همه روزة خودشان به راه افتادند

هفت شرط دور خانة كعبه طواف . داشت، از راه رسيد اي بر دوش زهير، كه حلّه
گوناگون را هاي  اي اهل مكه، ما خوراكي: آنگاه، به مردم روي كرد و گفت. كرد

شوند، و  هاشم دارند هالك مي بخوريم و لباسهاي متنوع بپوشيم، در حالي كه بني
ن عهدنامة مبني نشينم تا اينكه اي بخدا، آرام نمي! كند؟ هيچكس با آنان دادوستد نمي

  !بر قطع رحم و ظلم و ستم پاره گردد
دروغ گفتي، بخدا، آن : ابوجهل كه در آن سوي مسجد حضور داشت، گفت

  !عهدنامه پاره نخواهد شد
ما آن زمان نيز كه نوشته شد، ! تر از اويي تو بخدا ذروغگوي: زمعه بن اسود گفت

  !از آن خشنود نبوديم
ما از آنچه در اين عهدنامه نوشته شده ! گويد زمعه راست مي: ابوالبختري گفت

  !است، ُخشنود نيستيم، و آن را قبول نداريم
شما دو تن راست گفتيد؛ و هركس غير از اين گفته باشد يا : مطعم بن عدي گفت
ما دسته جمعي از اين عهدنامه به درگاه خداوند اعالم ! بگويد دروغگوي است

  !جوييم زاري ميكنيم، و از محتواي آن بي برائت مي
  .هشام بن عمرو نيز نظير همين سخنان را گفت

گيري شده، و در جاي ديگري غير از  بر اين قضيه شبانه تصميم: ابوجهل گفت
  !اينجا به مشورت نهاده شده است



  

خداوند : آمده بود كه به آنان بگويد. ابوطالب نيز در آن سوي مسجد نشسته بود
است اي كه پيمان مذكور در آن نوشته شده  گرامي خود را از وضع صحيفه رسول

مطلع گردانيده، حاكي از آنكه خداوند موريانه را فرستاده است تا همة محتواي 
جفاكارانه و ستمكارانة آنان را كه پايمال كنندة روابط خويشاوندي بود بخورد، مگر 

ا آن حضرت نيز مطلب را ب. آنجايي كه نام خداوند عزّوجل در آن ذكر شده است
عموي خود بازگفته بودند، اينك ابوطالب بسوي قريشيان آمده بود تا براي آنان 

هاي وي دروغ  اش به او چنين و چنان گفته است؛ اگر گفته بازگويد كه برادرزاده
بوده باشد، ما او را به شما واگذار خواهيم كرد؛ و اگر راست گفته باشد، شما دست 

  !به انصاف سخن گفتي: قريشيان گفتند! برداريداز قطع رحم و ستم روا داشتن با ما 
پس از اينكه گفتگوي ايشان با ابوجهل پايان پذيرفت، مطعم آهنگ آن صحيفة 
مربوط به عهدنامه كرد؛ ديد كه تمامي آن را موريانه خورده است، بجز جملة 

  .آمده بود» اهللا«و هر جاي ديگر آن قرارداد كه نام » باسمك اللهم«
هاشم و  اجتماعي قريشيان برعليه بني - قرارداد تحريم اقتصادي به اين ترتيب،

با همراهانشان از شعب  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا مطلب نقض گرديد، رسول بني
مشركان نيز اينك معجزة بزرگي را در ارتباط با نبوت و . طالب بيرون آمدند ابي

وند دربارة اين قوم اما، همينطور كه خدا. رسالت آن حضرت مشاهده كرده بودند
  :فرموده است
﴿﴾رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آيورإِن ي١و  
 :گفتند كردند و مي كردند، اعتراض مي اي را مشاهده مي هرگاه معجزه«

  »!همان جادوي هميشگي است
1 اين معجزه را نيز ناديده گرفتند، و بر كفر پيشين خويش افزودند

.  

                                                           

 .2سوره قمر، آيه  -1
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  اجعة قريشيان به ابوطالبآخرين مر
طالب بيرون آمده بودند، و دوباره  از شعب ابي - صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبر اكرم

قريشيان نيز، هرچند به آن جفاكاري و . كارشان را مانند گذشته از سر گرفته بودند
گرانة خويش،  هاي سلطه قطع رحم پايان داده بودند، همچنان مانند پيش، با شيوه

از سوي ديگر، . انداختند دادند، و بر سر راه خدا سنگ مي ان را آزار ميمسلمان
كرد؛ اما، از آنجا كه سن وي از  اش حمايت مي ابوطالب نيز همچنان از برادرزاده

فرساي متوالي، سالها بود كه او  هشتاد سال گذشته بود، و دردها و پيشامدهاي طاقت
محاصرة شعب ابيطالب پشت وي را و افسرده ساخته بود؛ به خصوص، را ناتوان 

شكسته بود و مفاصل وي را از كارآيي انداخته بود؛ پس از خروج از شعب، چند 
. اش شدت يافت ماهي بيش نگذشت كه در بستر بيماري افتاد، و روز به روز بيماري

مشركان قريش بر خويشتن ترسيدند كه اگر پس از وفات ابوطالب بخواهند باليي بر 
اين بود كه يك بار ديگر ! اش بياورند، در ميان قوم عرب بدنام گردند ادهسر برادرز

به  -صلى اهللا عليه وسلم- در صدد برآمدند تا در حضور ابوطالب با حضرت محمد
گفتگو بنشينند، و امتيازاتي را بدهند كه پيش از آن حاضر به دادن آن امتيازات 

ايندگي نزد ابوطالب گسيل داشتند، و اين اند؛ و براي آخرين بار، هيأتي را به نم نبوده
  .آخرين مراجعة ايشان به ابوطالب بود

زماني كه ابوطالب بيمار شد، و سنگيني حال : اند ابن اسحاق و ديگران نوشته* 
آوازة ! اند  حمزه و عمر اسالم آورده: وي به گوش قريشيان رسيد، با يكديگر گفتند

بياييد نزد ! ف قريش ظنين افكن شده استمحمد و آئين جديد وي درميان همة طواي

                                                                                                                                                    

، ص 1ج » بـاب نـزول النبـي بمّكـة    «اجتماعي را از صحيح بخـاري،   -ت اين تحريم اقتصاديتفصيال -1
؛ سيره ابن هشـام،  46، ص 2؛ زاد المعاد، ج 548ص ، 1، ج »النبي باب تقاسم المشركين علي«؛ 216
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ابوطالب برويم، و از او بخواهيم كه بر پسر برادرش سخت بگيرد، و او را در اختيار 
بخدا، هيچ ايمني نداريم كه اين جماعت سررشتة همة كارها را از دست ! ما بگذارد

يرمرد ما خوف آن را داريم كه اين پ: به روايت ديگر، گفتند! ما بيرون نگردانند
بميرد، و مردم مسائل بعدي را با وفات وي مرتبط گردانند، و قوم عرب ما را 

او را به حال خود واگذاشتند؛ وقتي كه عمويش از دنيا : سرزنش كنند و بگويند
  !رفت، بر او دست انداختند

عتبه بن ربيعه؛ شيبه بن ربيعه؛ ابوجهل بن هشام؛ اميه بن خلف؛ : سران قريش
زد شدند، به ن بيست و پنج تن مي اي ديگر كه تقريباً ب؛ با عدهابوسفيان بن حر

دانيد كه در نزد ما چه  اي اباطالب، شما خود مي: ابوطالب رهسپار شدند، و گفتند
ايد، و از  بينيد دچار شده اينك شما به حال و وضعي كه مي. مقام و منزلتي داريد

دانيد كه ميان  شما نيك مي. تبابت وفات شما ترس تمامي وجود ما را فرا گرفته اس
وي را نزد خويش فراخوانيد، و از . گذرد ما و برادرزادة شما چه گذشته است و مي

او براي ما و از ما براي او التزام بگيريد، مبني بر اينكه وي كاري به كار ما نداشته 
، و ما او باشد، و ما نيز كاري به كار او نداشته باشيم؛ او ما را و آئين ما را واگذارد

  !را و آئين او را واگذاريم
آن حضرت نزد . فرستاد - صلى اهللا عليه وسلم-  محمد ابوطالب در پي حضرت

اي پسر برادر من، اينان اشراف و سران قوم و قبيلة : ابوطالب گفت. ابوطالب آمدند
رند؛ اند تا امتيازاتي به تو بدهند، و امتيازاتي از تو بگي تواند؛ در اينجا گردهم آمده

آنگاه سخنان سران قريش را براي ايشان بازگفت و پيشنهاد آنان را دائر بر عدم 
- خدا رسول. شتتعرّض هر يك از طرفين به طرف ديگر به آن حضرت عرضه دا

  :در پاسخ آنان گفتند - صلى اهللا عليه وسلم
  )؟عطيتکم کلمة تکلمتم ا، ملکتم، ا العرب، ودانت لکم ا العجمأيتم إن أرأ(
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اي را بدهم كه اگر آن كلمه  نظرتان در اين مورد چيست كه به شما كلمه«
را بگوييد، همه جهان عرب را زير فرمان بگيريد، و غيرعرب نيز همه به 

  »!فرمان شما درآيند؟
خواهم كه فقط يك  من از اينان مي: به روايت ديگر، خطاب به ابوطالب فرمودند

رب به فرمان ايشان گردن نهند، و غيرعرب نيز به كلمه را بر زبان آورند، تا قوم ع
اي عموي من، يعني از من «: و نيز به روايت ديگر، گفتند! آنان جزيه بپردازند

ابوطالب ! خواهند كه آنان را بسوي چيزي كه خيرشان در آن است دعوت نكنم؟ مي
 من ايشان را دعوت: خواني؟ آن حضرت گفتند گفت به چه چيزي آنان را فرا مي

يك كلمه را بر زبان آورند، تا همه اقوام عرب سر در خط كنم به اينكه تنها  مي
صلى اهللا -  خدا وقتي رسول. فرمانشان نهند، و بر همة اقوام عجم نيز فرمانروا شوند

اين سخن را گفتند، اشراف قريش برجاي خويش ميخكوب شدند و  - عليه وسلم
اي را كه تا اين اندازه  لمة واحدهسرگردان شدند و در نيافتند كه چگونه اين ك

آن كلمه كدام است؟ به جان پدرت : ابوجهل گفت! سودمند است، رد كنند؟
 پيغمبراكرم! سوگند، اين يك كلمه و ده برابر اين كلمه را به خاطر تو خواهيم گفت

  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- 
  .)اهللا، وختلعون ما تعبدون من دونه اال الاله: تقولون(
االاهللا، و همه بتان و معبودان ناروا را از مقام معبوديت خلع  الاله: گوييدب«

  ».كنيد
كه همة آن خدايان را  - اي محمد -خواهي تو مي: مشركان دست زدند و گفتند

آنگاه، به يكديگر ! اي كار عجيبي را آغاز كرده! تبديل به يك خداي يكتا كني؟
خواهيد، به شما نخواهد  يي را كه شما ميبه خدا، اين مرد هيچيك از چيزها: گفتند

راه خود را پيش گيريد، و بر همان دين پدرانتان ثابت قدم باشيد، تا خداوند . داد



  

آيات آغازين سورة صاد در ارتباط با . سپس پراكنده شدند! ميان شما و او حكم كند
  :همين افراد نازل شده است

كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم  * ين كَفَروا في عزة وشقَاقٍبلِ الَّذ * ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ
وعجِبوا أَن جاءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَا  *من قَرن فَنادوا ولَات حني مناصٍ 

 كَذَّاب راحس* ذَا لَشداً إِنَّ هاحةَ إِلَهاً وهلَ الْآلعأَج ابجٌء عي*  مهنلَأُ مالْم انطَلَقو
 ادرٌء ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن*  ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم

  .١﴾ٌإِنْ هذَا إِلَّا اختلَاق
اند كه در  اين كافران. به قرآن مشتمل بر هر دانش و آگاهي سوگند. صاد«

چه بسيار اقوامي را كه هالك . اند كام خودبيني و اختالف فرورفته
و به ! هايي نيست گردانيديم، و آنان فرياد برآوردند كه به هيچ روي راه

شگفت آمدند كه چرا يكي از ميان ايشان به انذار برخاسته است؛ و كافران 
را تبديل به آيا آنهمه خدايان ! اين شخص جادوگري دروغگوست: گفتند

ما هرگز چنين ! آور است يك خدا كرده است؟ اين چيزي سخت شگفت
ايم؛ اين نيست مگر يك بدعت  سخناني را ساليان سال است كه نشنيده

  2»!نوظهور
  

  )وفات ابوطالب(عام الحزن 
يافت، و طولي نكشيد كه وي از دنيا رفت،  بيماري ابوطالب همچنان شدت مي

سال دهم بعثت، شش ماه پس از بيرون آمدن از شعب  وفات ابوطالب در ماه رجب

                                                           

 .7-1سوره ص، آيه  -1
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 .؛ ابن جرير طبري نيز اين داستان را آورده است2583، ح 456، ص 4يعلي، ج 



262 

 

، سه روز پيش از اند كه وي در ماه رمضان همان سال بعضي نيز گفته 1 .روي داد
  .از دنيا رفته است -رضي اهللا عنه-  وفات خديجه

  
  وفات حضرت خديجه

 المؤمنين اُم -بنابر اختالف اقوال -حدود دو ماه، يا سه روز پس از وفات ابوطالب
وفات وي در ماه رمضان سال دهم . نيز از دنيا رفت -رضي اهللا عنه- خديجة كُبري

بعثت روي داد، و به هنگام مرگ، بنابر مشهورترين روايت، شصت و سه سال 
- به هنگام وفات همسرشان خديجه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم داشت، و رسول

  2 .پنجاه سال داشتند -رضي اهللا عنه
صلى اهللا -  هاي بزرگ بود كه خداوند بر پيامبراكرم جمله نعمتخديجة كبري از 

در كنار آن  - رضي اهللا عنه-  يك ربع قرن خديجه. ارزاني داشته بود -عليه وسلم
ترين شرايط،  به هنگام نگراني و پريشاني همدم ايشان بود؛ و در سخت. حضرت بود

و اداي رسالت به آن يار و ياور و همراه ايشان بود؛ و در راستاي گسترش دعوت 
هاي تلخ مبارزه و جهاد با ايشان نديم و دمساز  ، و در صحنهرسانيد حضرت مدد مي

. بود، و جان و مال خويش را در طبق اخالص پيش روي آن حضرت قرار داده بود
چنين  - رضي اهللا عنه- دربارة حضرت خديجه - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  :فرمايند مي

                                                           

 .111مختصر السيرة، ص  -1
در ماه رمضان سـال مـذكور    -رضي اهللا عنها–، بر وفات حضرت خديجه )7ص (ابن جوزي در تلقيح  -2

 .ه استتصريح كرد



  

شرکتين يف ماهلا حني أالناس؛ و صدقتين حني کذبين الناس، و  فر يبآمنت يب حني ک(
  ١)زقين اهللا ولدها وحرم ولد غريهاحرمين الناس، و ر

وي به من ايمان آورد، آن هنگام كه مردم به من كافر بودند؛ مرا تصديق «
كردند، مرا شريك دارايي خويش  كرد، آن هنگام كه مردم مرا تكذيب مي

ام كه مردم مرا محروم گردانيده بودند؛ و خداوند از وي گردانيد، آن هنگ
  ».به من فرزنداني روزي كرد؛ اما از همسران ديگرم به من فرزندي نداد

 اكرم جبرئيل بر نبي: در حديث صحيح از ابوهريره روايت شده است كه گفت* 
 اهللا، اين خديجه است كه دارد يا رسول: نازل شد و گفت - صلى اهللا عليه وسلم- 

نوشيدني : يا غذاست، يا - ظرفي در دست دارد كه در آن نان خورش است! آيد مي
همينكه به نزد تو رسيد، سالم خداي خديجه را به وي برسان و به او بشارت . است

اي از ني براي او ساخته است كه در آن خانه، اثري  بده كه در بهشت، خداوند خانه
  2 !از خستگي و ماندگي نباشد

  
  و اندوهتهاجم غم 

سيل غم و اندوه به قلب . اين دو حادثة دردناك، با فاصلة چند روز، اتفاق افتاد
از آن پس، پيوسته و پياپي . سرازير شد - صلى اهللا عليه وسلم- مبارك پيغمبر اكرم

پس از . ها از سوي قوم و قبيله آن حضرت به ايشان روي آورد رنجها و مصيبت
ي خويش افزودند، و آشكارا به شكنجه و آزار آن وفات ابوطالب، قريشيان بر گستاخ

باريد، تا آنكه  غم و اندوه از در و ديوار بر آن حضرت مي. حضرت پرداختند
باالخره از قريشيان قطع اميد كردند، و راهي طائف شدند، بدان اميد كه اهل طائف 
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مايت ه ايشان پناه بدهند و از ايشان حدعوت ايشان را اجابت كنند، يا دست كم ب
در آنجا نيز، كسي را . كنند، تا بتوانند در برابر قوم و قبيلة خودشان ايستادگي كنند

نيافتند كه ايشان را پناه بدهد، يا حمايت كند؛ حتّي آن حضرت را سخت آزار 
  .دادند، و بالها بر سر آن حضرت آوردند كه قريشيان چنان نكرده بودند

- و آزار اهل مكّه نسبت به پيامبراكرم به موازات افزايش سلطه و فشار و شكنجه
سختگيري آنان بر ياران آن حضرت نيز افزايش يافت، و كار  -صلى اهللا عليه وسلم

به جايي رسيد كه ابوبكر صديق، دوست صميمي و ديرينة آن حضرت، ناگزير به 
ابوبكر، سرانجام، تصميم خود را گرفت و به قصد هجرت به . هجرت از مكّه گرديد

الغماد رسيد؛ اما ابن الدّغُنّه به او امان داد، و او را  از مكّه بيرون شد، تا به برْكحبشه 
  1.در پناه خويش به مكه بازگردانيد

وقتي ابوطالب از اين جهان رخت بربست، قريشيان نسبت : ابن اسحاق گويد* 
ت آزارهايي را واداشتند كه در زمان حيا - صلى اهللا عليه وسلم- خدا به رسول

حتّي يكبار، مردي نابخرد . توانستند انديشة آن را در سر بپرورانند ابوطالب حتّي نمي
از سفيهان قريش سر راه را بر آن حضرت گرفت و مشتي خاك بر سر آن حضرت 

آولد  در همان حال كه سر مباركشان خاك -صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبراكرم. ريخت
آن حضرت از جاي برخاست و به سوي  يكي از دختران. بود، وارد خانه شدند

ايشان آمد، و به شستشوي موهاي سر آن حضرت پرداخت، در حالي كه 
  :گفتند گريست؛ اما، آن حضرت به او مي مي

  )ن اهللا مانع أباکفإال تبکي يا بنية، (
  »!دختركم، گريه مكن؛ خداوند پدرت را حمايت خواهد كرد«
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  :فرمودند و نيز، در همان اثنا مي
  ١)مات ابوطالب حىتنالت مين قريش شيئا أکرهه  ما(
قريش هرگز با من رفتاري نكردند كه مرا ناخوشايند باشد، تا زماني كه «

  »!ابوطالب از دنيا رفت
-  هاي پياپي كه در سال دهم بعثت بر پيامبر اكرم ها و اندوه به خاطر همين رنج

ناميدند، و با اين » الحزنعام «روي آور گرديد، اين سال را  -صلى اهللا عليه وسلم
  .نام و عنوان در سيرة نبوي و تاريخ آن روزگار شهرت يافت

  
  ازدواج با سوده

صلى اهللا عليه - در ماه شوال همين سال، يعني سال دهم بعثت، پيغمبراكرم
كه از مسلمانان ديرين بود، و در هجرت دوم به حبشه  -با سودة بنت زمعه - وسلم

شوهر پيشين سوده، سكران بن عمرو بود كه . زدواج كردندا - در شمار مهاجران بود
او نيز اسالم آورده بود، و همراه وي به حبشه هجرت كرد، و در سرزمين حبشه، يا 

صلى - خدا پس از گذشتن عده وفات، رسول. پس از مراجعت به مكّه، از دنيا رفت
. ش درآوردنداز وي خواستگاري كردند، و او را به همسري خوي -اهللا عليه وسلم

سوده نخستين زني بود كه پس از وفات خديجه به همسري آن حضرت درآمد، و 
  .2 بخشيد) ضي اهللا عنهار( اش، نوبت خود را به عايشه در سنوات اخيرِ همسري
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  عوامل شکيبايي و پايداري مسلمانان
وقتي انسان انديشمند در راستاي مطالعه و پيگيري روند سيرة نبوي به اينجا 

گزد؛ و خرد ورزان جهان از هر سوي، زبان به  رسد، انگشت حيرت به دهان مي مي
القصواي  گشايند؛ كه چه عوامل و موجباتي مسلمانان را به اين غايه پرسش مي

و اينكه مسلمانان چگونه در برابر اين آزارها و ! مقاومت و استقامت رسانيده است؟
شارهاي سهمگين تاب آوردند؟ كه هاي سنگين شكيبايي كردند، و زير اين ف شكنجه

خواهد از قفسة سينه  لرزد، و قلبمان مي شنويم، بدنمان مي امروزه وقتي خبر آن را مي
در پايان اين نظر به اين ذهنيت عمومي و پرسش همگاني، برآنيم كه ! خارج شود؟

  :اي ساده و گذرا داشته باشيم فصل به برخي از اين عوامل و موجبات، اشاره
عامل اصلي مقاومت و استقامت، اوالً و بالذّات، ايمان به خداي  :ن به خداايما) 1

ناپذير،  باور و ايمان قطعي و تزلزل. يكتا است، و شناخت آو، آنچنان كه بايد و شايد
گرداند، و اين چنين  وقتي كه در دل انسان جاي گيرد، دل را هم وزن كوهها مي

نساني كه چنين ايماني استوار، و چنين ا. خورد قلبي ديگر از جاي خود تكان نمي
هاي دنيا را، در كنار ايماني كه دارد،  ها و سختي يقيني قطعي دارد، همة دشواري

كني كه آمده است تا سدهاي برافراشته  يند كه بر روي سيل بنيانب اي مي علفهاي هرزه
ايمان، در  انسان با! اند هاي محكم را درهم خرد كند، فراز آمده و قلعهبشكند،  را

برابر شيريني و حالوت ايمان، و شادابي معرفت، و شادماني يقين، كه از آن 
دهد؛  ها اهميتي نمي ها و گرفتاري برخوردار است، به هيچيك از آن دشواري

  :همانگونه كه خداوند در قرآن كريم بيان فرموده است
  .١﴾ناس فَيمكُثُ في اَألرضِ﴿أَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع ال
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يرند كه بر پايداري گ از اين عامل اصلي، موجبات و عوامل ديگري نيز نشأت مي
  :افزايند؛ از جمله و شكيبايي اهل ايمان مي

كه رهبر بزرگ امت اسالم،  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي :انگيز رهبري دل) 2
، از چنان خوي خوش، و خلق نازنين، و بلكه رهبر بزرگ تمامي جهان بشريت بودند

اي برخوردار بودند كه همة  كمال نفساني، و خصوصيات واال، و سر و وضع آراسته
شدند، و همة جانها در آتش اشتياق قرباني شدن  ها بسوي آن حضرت جذب مي دل

از  -صلى اهللا عليه وسلم-  بهرة پيامبراكرم. سوختند در آستانة آن حضرت مي
گيرد، به  هاي معنوي و روحاني كه محبوب همگان قرار مي ني و زيباييكماالت انسا

از نظر متانت و شرافت و . اي بود كه به هيچ فرد ديگر بشر روزي نشده است اندازه
موقعيت اجتماعي و امتيازات و فضائل و مناقب برفراز باالترين قلّه جاي داشتند، و 

اي  ك ديگر، داراي مقام و درجهاز نظر عفت و امانت و صداقت، و هر ويژگي ني
بودند كه حتي دشمنان آن حضرت در آن شك و ترديدي نداشتند؛ ديگر چه رسد به 

دوست و دشمن در برابر آن حضرت، چنان بودند كه . و همراهان ايشاندوستان 
  .كردند گفتند، به درستي و راستي آن يقين پيدا مي هرگاه ايشان سخني مي

 _به خيال خودشان -يان يكجا گرد آمده بودند، و هر يكيك بار، سه تن از قريش
طولي نكشيد كه . دور از چشم آن دو تن ديگر، به استماع قرآن مشغول بودند

 -كه خود يكي از آن سه تن بود - يكي از آنان از ابوجهل. رازشان آشكار شد
 ما با بني! چه شنيدم؟: نظرت راجع به آنچه از محمد شنيدي چيست؟ گفت: پرسيد

آنان اطعام كردند، ما نيز اطعام . ايم هعبدمناف بر سر جاه و مقام همواره نزاع داشت
هاي اين و آن را بر عهده گرفتند، ما نيز بر عهده گرفتيم؛ بذل و  كرديم؛ آنان غرامت

خشش كرديم؛ همينكه دوشادوش يكديگر قرار بخشش كردند، ما نيز بذل و ب
بندي، به موازات يكديگر  ه در مسابقه و شرطگرفتيم، و همانند دو اسب شركت كنند
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اين ! رسد ما پيامبري داريم كه از آسمان به او وحي مي: به تاخت درآمديم؛ گفتند
توانيم به دست بياوريم؟ بخدا، هرگز به او ايمان  يك امتياز را ديگر چگونه مي

  1 !كنيم يم، و او را تصديق نميآور نمي
كنيم، فقط آنچه  ما شخص تو را تكذيب نمي اي محمد،: گفت ابوجهل همواره مي

اين آية  - به همين مناسبت - چنانكه خداوند! كنيم اي تكذيب مي را كه تو آورده
  :شريفه را نازل فرمود

﴿اللّه اتبِآي نيمالظَّال نلَكو كونكَذِّبالَ ي مهقُولُونَ فَإِني يالَّذ كنزحلَي هإِن لَمعن قَد 
  .٢يجحدونَ﴾

كنند، بلكه اين ستم پيشگان در برابر آيات  اينان شخص تو را تكذيب نمي«
  .3»ورزند الهي انكار و جحود مي

روزي، سه بار پياپي، كّفار مكّه آن حضرت را آزار دادند؛ در مرتبه سوم، آن 
  :حضرت خطاب به آنان گفتند

  ).يا معشر قريش، جئتکم بالذبح(
  .4»برايتان به ارمغان آورده امرا  گقريشيان، مراي «
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گوشزد مي كند كه روزي سزاي اين ستمها و آزارهايي كه در حق مؤمنان روا مـي دارنـد را   
صلي اهللا عليه -مترجم محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت ... خواهند ديد

من به آهنـگ قربـاني شـدن    ! قريش اي جماعت«: را بدينصورت ترجمه كرده اند كه -وسلم
  .»!بسوي شما آمده ام



  

اي در عمق جان آنان تأثير كرد كه حتي  اين سخن آن حضرت به اندازه
ترين دشمنان ايشان، با بهترين عبارات و تعبيراتي كه در توان داشتند، در  سرسخت

  .صدد دلجويي آن حضرت برآمدند
د، وايشان روزي كه به هنگام سجده، شكمبة شتر بر گُرده آن حضرت افكندن

نفرينشان كردند؛ خنده از لبان مشركان رخت بربست، و پريشاني و هراس سراسر 
  .وجودشان را فرا گرفت، و يقين كردند كه هالكتشان نزديك است

لهب را نفرين كردند، وي نيز يقين داشت كه هرچه زودتر اثر نفرين  عتبه بن ابي
: رنده را مشاهده كرد و گفتآن حضرت را خواهد ديد؛ تا آن هنگام كه آن شير د

  !بخدا، محمد در حالي كه خود در مكه است، مرا در اينجا كشت
صلى اهللا عليه -  پيغمبر اكرم. كرد بن َخَلف آن حضرت را تهديد به قتل مي اُبي
  :گفتند نيز به او مي - وسلم

  .)ن شاءاهللاإقتلک أنا أ(
  »!رسانم انشاءاهللا من تو را به قتل مي«

گ اُحد، آن حضرت با سرنيزه به گردن وي اشاره كردند؛ با آنكه وقتي كه در جن
او در مكه به من گفته است كه مرا : گفت يك خراش جزئي بيش نبود، اُبي مي

به خدا، اگر آب دهان نيز به من افكنده بود، همان مرا به كشتن ! خواهد كشت
  .تفصيل بيشتر اين داستان در جاي ديگر خواهد آمد  1 !داد مي

من : بن خلف گفت به اُميه - زماني كه هنوز مسلمانان در مكّه بودند - عدبن معاذس
فرمودند مسلمانان تو را خواهند  ام كه مي شنيده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از رسول

. دچار وحشتي شديد گرديد و با خود عهد كرد كه پاي از مكّه بيرون نگذارد! كشت
يمت به جنگ بدر وادار كرد، راهوارترين شتر زماني هم كه ابوجهل او را براي عز
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مكه را خريداري كرد تا بتواند بر فراز آن برآيد و از صحنة نبرد بگريزد؛ زيرا، 
ات  اي كه آن برادر يثربي اي ابا صفوان، مگر فراموش كرده: همسرش به او گفته بود

چند منزلي بيشتر نه به خدا، من قصد ندارم : اُميه نيز پاسخ داده بود! به تو چه گفت؟
  1 !تا همين نزديكي با اينان همراه باشم

اين چنين بود حال دشمنان آن حضرت؛ ياران و همنشينان آن حضرت كه ايشان 
صلى -  جانشان را داشت؛ رسول خدا برايشان حكم جان در تن و روح در كالبد بي

يش سرازير همچنانكه آب بنا به طبيعت خو. قلب و چشم آنان بودند -اهللا عليه وسلم
گردد، محبت قلبي و عشق راستين همگان نيز به سوي آن حضرت سرازير  مي
شود، مجذوب جمال آن  ربا جذب مي شد، و جان همگان همانند آهن كه به آهن مي

  :گرديد؛ چنانكه شاعر عرب سروده است حضرت مي
 »و مغناطيس افئدة الرجال فصورته هيولي كل جسم«

يوالي هر پيكري بود، و چونان مغناطيس چنان بود كه صورت وي ه«
  »!ربود هاي مردان را مي دل

بر اثر همين عشق و عالقة شديد و خاطرخواهي اصحاب و ياران آن حضرت 
بود كه هر يك از آنان حاضر بود كه گردنش خرد شود، اما به ناخن آن حضرت 

  !خراشي نخورد، و خس و خاشاكي به پاي آن حضرت نخلَد
كه، ابوبكر مورد حملة كّفار واقع گرديد، و او را سخت كتك روزي، در شهر م

بن ربيعه نزديك وي آمد و آنقدر با نعلين ميخدار خويش، بر اندام و سر و  عتبه. زدند
روي ابوبكر كوبيد، و بر شكم وي لگد نواخت، كه ديگر چشم و بيني ابوبكر ديده 

شك نداشتند كه . اش بردند نهبه خااي پيچيدند و  تَيم او را در پارچه بني. شد نمي
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: شامگاه آن روز همينكه به هوش آمد و خواست حرف بزند، گفت. ميرد مي
ها زدند و  در چه حال است؟ به او زخم زبان -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

: آنگاه از نزد او برخاستند و به مادرش، ام الخير، گفتند. بسيار او را سرزنش كردند
  !ه او چيزي بخوراني يا شربت آبي به وي بدهيترتيبي بده كه ب

 خدا از رسول: وقتي كه ابوبكر با مادرش تنها شد، دست به دامان او شد و گفت
بخدا، من از رفيق تو خبري : چه خبر داري؟ مادرش گفت - صلى اهللا عليه وسلم- 

نز اُم جميل دختر خطاب برو، و از او سئوال كن كه از : ابوبكر گفت! ندارم
جميل  چه خبر دارد؟ از خانه بيرون شد و نزد ام - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا لرسو
گيرد؟ گفت، من نه ابوبكر   عبداهللا خبر مي ابوبكر از تو راجع به محمدبن: گفت. رفت

اگر دوست داري با تو بيايم تا به نزد پسرت برويم؟ ! عبداهللا شناسم و نه محمدبن مي
الخير آمد، تا بر سر بالين ابوبكر رسيد كه خونين و  جميل همراه ام اُم! آري: گفت

: جميل به او نزديك شد و صدا به شيون برآورد و گفت اُم. مالين در بستر افتاده بود
اند همه فاسق و كافرند، و من   به خدا، مردماني كه اين بال را برسر تو آورده

  !اميدوارم كه خداوند انتقام تو را از آنان بگيرد
مادرت : چه خبر داري؟ گفت -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا از رسول: گفت ابوبكر

اند  سالم: گفت! باكي از او نداشته باش: گفت! شنود اينجا ايستاده و حرفهاي ما را مي
: ابوبكر گفت! ارقم در خانة ابن: جميل گفت اُم! كجا هستند؟: ابوبكر گفت! و برقرار

خوراكي و نوشيدني نخورم و ننوشم تا به نزد كنم كه هيچ در پيشگاه خداوند نذر مي
وآمدها كم شد و مردم  صبر كردند تا رفت! درآيم - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول

جميل تكيه داشت  آنگاه ابوبكر را در حالي كه بر مادرش و بر ام. آرام گرفتند
  .1 بردند - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا برداشتند و به نزد رسول
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ورزي ياران  هاي منحصر به فردي را از عشق ي نيز، سرگذشتدر فصول بعد
نثاري و فداكاري آنان  به آن حضرت، و جان -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

نسبت به ايشان در جاهاي مختلف اين كتاب خواهيم آورد؛ به خصوص، ماجراي 
  .جنگ اُحد، و سرگذشت خُبيب و امثال او

بر گرامي اسالم، مسئوليت سنگين و سهمگيني صحابة پيام :احساس مسئوليت) 3
كردند، و باور  را كه بر دوش بشريت نهاده شده است، به طور كامل احساس مي

گيري كنند يا از زير بار آن  توانند از اين مسئوليت كناره وجه نمي داشتند كه به هيچ
اين مسئوليت شانه خالي كنند؛ زيرا معتقد بودند كه پيامدهاي فرار از زير بار تحمل 

مندتر از آن شكنجه و فشاري است كه در راستاي تحمل اين  تر و زيان بسيار وخيم
و به  - بينند، و خساراتي كه بر اثر گريختن از اين مسئوليت، به آنان بار مسئوليت مي

هايي كه در جهت تحمل  روي خواهد آورد، به هيچ روي، با سختي -جهان بشريت
  .گيرند، قابل مقايسه نيستبار اين مسئوليت با آن در

-  اكرم ايمان به آخرت نيز، احساس مسئوليت ياران رسول :ايمان به آخرت) 4
آنان يقين قطعي داشتند به اينكه روزي در . كرد را تقويت مي -صلى اهللا عليه وسلم
العالمين خواهند ايستاد، و براي جزء و كلْ و كوچك و بزرگ  پيشگاه خداي رب

خواهند داد؛ آنگاه، يا به سوي نعمت جاويدان، يا به سوي  حساب پساعمالشان 
اين بود كه همواره شب و روز زندگاني خود را ! عذاب هميشگي در وسط دوزخ

و خوف و بيم از گذرانيدند؛ اميد و رجا به رحمت خدا،  ميان خوف و رجا مي
  :فرمايد عذاب الهي؛ چنانكه خداوند متعال مي

ونَ متؤي ينالَّذونَ﴾﴿واجِعر هِمبإِلَى ر مهجِلَةٌ أَنو مهقُلُوبوا و١ا آت.  
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دهند؛ اما، در عين   و كساني كه هرچه از آنان خواسته شده است انجام مي«
حال، دلهايشان ترسان و هراسان است از اينكه بايد به خداي خويش 

  »!بپيوندند
هايش در قياس با آخرت  خورداريها يا بر دانستند كه دنيا با همه شكنجه آنان مي

ها و  ها و تلخي ارزد؛ و اين شناخت نيرومند، سختي اي نمي به اندازة بال پشه
گردانيد؛ به طوري كه اصالً آنها  هاي دنيا را براي آنان آسان مي ها و گرفتاري دشواري

  .دادند داشتند، و اهميتي به آنها نمي را به خرج برنمي
اين تنگناهاي تاريك و هولناك، و در كشاكش اين  در اثناي :قرآن كريم) 5

ها و آيات قرآن نيز، با آن اسلوب منحصر به فرد و دلپذير،  هاي دردناك سوره بحران
شدند، و درجهت اثبات راستي و درستي اصول و مباني  يكي پس از ديگري نازل مي

هاي محكم  انپذيرد، داليل قوي و بره اسالم كه دعوت اسالم بر پاية آنها صورت مي
هاي بنيادين كه خداوند مقدر فرموده  كردند، و مسلمانان را به سوي انديشه اقامه مي

عدها بزرگترين و چشمگيرترين جامعة بشري را در جهان، يعني جامعة اسالمي بود ب
هاي  شدند؛ و احساسات و عواطف و انگيزه را، براساس آنها بسازند، رهنمون مي

سوي صبر و شكيبايي و حلم و حوصله و بردباري سوق دروني مسلمانان را به 
  :كردند ها بيان مي زدند و حكمت ها مي ؛ و در اين راستا، مثَلدادند مي

﴿أْسالْب مهتسكُم ملن قَباْ ملَوخ ينثَلُ الَّذكُم مأْتا يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح اء أَم
وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معه متى نصر اللّه أَال إِنَّ نصر اللّه والضراء 
﴾١قَرِيب.  

يا چنان پنداشتيد كه به بهشت درآييد؟ حال آنكه هنوز سرگذشت «
ايد براي شما روي نداده  يستهزهايي كه پيش از شما در اين جهان  امت
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هايشان به  ساخت كه دل ها و گرفتاريها آنچنان درگيرشان مي سختي !است
رسيد كه پيامبر و كساني كه همراه او  آمد و كار به جايي مي لرزه درمي
همگان بدانند كه ياري ! رسد؟ ياري خداوند كي مي: گفتند بودند، مي

  »!خداوند بسيار زود خواهد رسيد
ولَقَد فَتنا الَّذين من  * يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن *امل ﴿

﴾بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِمل١قَب.  
ايمان : اند كه همينكه بگويند آيا مردم چنين پنداشته. الف، الم، ميم«

همه افراد و ! و آنان را امتحان نكنند؟ آورديم، دست از آنان بدارند،
ايم؛ و البته خداوند آنان  اند امتحان كرده ي را كه پيش از اينان بودههاي امت

را كه راستگوي بوده باشند، باز خواهد شناخت، و آنان را نيز كه 
  »!دروغگوي بوده باشند باز خواهد شناخت
كافران و معاندان، پاسخهاي  هاي همچنين، آيات قرآني، در برابر ايرادها و شبهه

گاه، مخالفان . بستند كردند، و راه چاره را بر روي آنان مي شكن ارائه مي دندان
دعوت اسالم را از پيامدهاي هولناكي كه در صورت اصرار ورزيدن بر لجاجت و 

داشتند؛ و  ضاللت خويش دامنگير آنان خواهد گرديد، با روشني و وضوح برحذر مي
هاي الهي دربارة  اهللا و شواهد تاريخي دالّ بر اجراي سنّت ، به ايامدر اين ارتباط

كردند؛ و گاه از درِ مالطفت و  دوستان خدا و دشمنان خدا استدالل و استناد مي
هدايت هاي مختلف، به تفهيم و ارشاد و توجيه و  آمدند، و از راه نرمش درمي
  .اند، دست بردارند فرو افتاده پرداختند، تا از آن ضالل مبين كه در آن مخالفان مي

هايي را از  گردانيد، و صحنه قرآن كريم مسلمانان را به عاَلم ديگري منتقل مي
شكوه و جالل آفرينش و جمال ربوبيت و كمال الوهيت، و آثار رحمت و رأفت 
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داد، و آن چنان  خداوند، و مظاهر خشنودي و رضايت حق تعالي به آنان نشان مي
العبوري بر  گردانيد، كه هيچ گردنة صعب مشتاق آن عالم ديگر مي آنان را شيفته و
  .توانست پابرجاي بماند و سد راه آنان شود سر راه آنان نمي

هايي اين چنين گوش جان و دل مسلمانان را نوازش  در البالي اين آيات، خطاب
  :داد مي

﴿نجو انورِضو هنم ةمحم بِرهبر مهرشبي﴾يمقم يمعا نيهف ملَّه ١ات.  
دهد به رحمتي از جانب خود و نيز به  خداي ايشان بشارتشان مي«

هاي هميشگي  ن نعمتهايي كه در آنها برايشا خشنودي خويش، و باغستان
  ».است

شد كه تابلوهايي را از سرنوشت و فرجام  همچنين، آياتي از اين قبيل نازل مي
داد كه در پيشگاه خداوند مؤاخذه و محاكمه  و ستمگر نشان ميكافران طغيان پيشه 

  :شوند مي
  .٢يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سقَر﴾﴿
كشند؛ بچشيد مزه  هايشان به آتش مي آن روز كه اينان را بر روي صورت«

  »!آتش دوزخ را
ه، مسلمانان از همان آغاز كه در راه از همة اينها گذشت: هاي پيروزي مژده) 6

ها شدند، و حتي پيش از آن، به خوبي  اسالم دچار تنگناها و فشارها و سختي
ها و قتل و  دانستند كه وارد شدن به اسالم لزوماً به معناي گرفتار شدن به مصيبت مي

يان ها نبوده و نيست؛ بلكه دعوت اسالم، از نخستين روز، از م ها و ظلم و ستم غارت
بردن جاهليت و قلع و قمع اثار آن و ساقط كردن نظام غير انساني آن را هدف 
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دستاوردهاي دنيوي آن گسترش نفوذ دين الهي در سراسر گرفته است، و از جمله 
جهان، و در دست گرفتن سررشتة سياست و هدايت در عالم بشريت به منظور 

خداوند، و منتقل گردانيدن رهبري امت انساني و جامعة بشري در راستاي خشنودي 
همگان از نيايش و ستايش بتان و بندگان به پرستش و عبادت خداوند جهانيان، 

  .بيني شده است پيش
فرمود، و گاه در  ها را گاه با صراحت نازل مي ها و مژده قرآن كريم اين بشارت

گ فرسايي كه عرصه بر مسلمانان تن در آن روزگاران طاقت. قالب كنايه و اشارت
شده بود، و خفقان شديد آن چنان بر زندگاني اجتماعي آنان سايه افكنده بود كه 

شدند، و ماجراهاي پيامبران  ا بسازد؛ آيات قرآن كريم نازل مينزديك بود كار آنان ر
نشستند، كه چگونه به تكذيب آنان  پيشين را با اقوامشان به توضيح و تبيين مي

نحوة بيان اين آيات، چنان . آنان كفرپيشه كردندبرخاستند، و در برابر دعوت الهي 
بود كه اوضاع و احوال گذشتگان را بر اوضاع و احوال جاري مكّه و رويارويي 

كرد؛ آنگاه، به پيامدها و عواقبي كه آن  مسلمانان با كافران و مشركان تطبيق مي
مگران انجاميد، و عبارت از هالكت كافران و نابودي ست اوضاع و احوال بدان مي

اخت كه چگونه دمار از روزگار آنان برداشته شد، و بندگان شايستة پرد بود، مي
ها اشارات  اين داستان. ها شدند ها و فرمانروايايي مملكت خداوند وارث سرزمين

پيروزي مسلمانان در واضحي را در ارتباط با شكست نهائي اهل مكه درآينده، و 
  .پرتو پيروزي دعوت اسالم دربرداشتند

در گيرودار آن اوضاع و احوال، و در اثناي نزول آيات و سور قرآن كريم با 
شدند كه با صراحت كامل پيروزي  مضامين متناسب و متنوع، آياتي نيز نازل مي

  :دادند هاي مخالف، نويد مي مسلمانان را بر جبهه



  

﴿نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَدو * هونَإِنورنصالْم ملَه م  *  ما لَهنندإِنَّ جو
 أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ * وأَبصرهم فَسوف يبصرونَ * فَتولَّ عنهم حتى حنيٍ * الْغالبونَ

* نذَرِينالْم احباء صفَس هِمتاحلَ بِسز1﴾فَإِذَا ن.  
بندگان و فرستادگانمان صادر شده است؛ آنان قطعاً فرمان ما از ديرباز «

اينك، تا . پيروز خواهند گرديد؛ و لشكريان ما حتماً چيره خواهند شد
و چشمان را بينا گردان؛ هرچند كه خود بينا ! مدتي از اينان چشم بردار

آنگاه كه بر محيط ! كنند؟ زدگي مي آيا براي عذاب ما شتاب! خواهند شد
  »!!رود آيد، چه بد بامدادي خواهند داشت انذار شوندگانزندگاني آنان ف

﴿ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي2﴾س.  
شوند و پاي به فرار  كشد كه درهم شكسته مي اين جمع، طولي نمي«

  »!گذارند مي
  .٣﴾جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزاب﴿
  »!اي بيش نيستند ته خوردهجات شكس لشكرياني اندكند كه دسته«

  :اين آيه شريفه نازل شد. در ارتباط با مسلماناني كه به حبشه مهاجرت كردند
﴿ ةراآلخ رلَأَجةً ونسا حيني الدف مهئَنوبواْ لَنما ظُلم دعن بم ي اللّهواْ فراجه ينالَّذو

  .٤أَكْبر لَو كَانواْ يعلَمونَ﴾
آن كساني كه در راه خداوند مهاجرت كردند، پس از آنكه ستم بسيار «

ديده بودند، در همين دنيا، براي آنان جاي و مأواي نيكويي تدارك 
  »!فهميدند مي تر است؛ اي كاش كنيم، و البته پاداش آخرت بزرگ مي
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دربارة داستان يوسف از آن حضرت سؤال كردند؛ خداوند متعال نيز در خالل 
  :داستان فرمود اين

﴿نيلائلِّلس اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف ١﴾لَّقَد.  
هاي فراوان براي  در ماجراي يوسف و برادرانش آيات و حكمت«

  »!پرسشگران نهفته است
منظور اين بود كه اهل مكه، سؤال كنندگان راجع به ماجراي يوسف، همانگونه 

ش بر آب گرديد، و ناگزير در برابر حضرت هايشان نق كه برادران يوسف نقشه
از سر تسليم درآمدند، اهل مكه نيز چنين وضعيتي تلخ و  -عليه السالم-  يوسف

  !دشوار بر سر راهشان خواهند داشت
  :در ارتباط با اقوام گذشته و پيامبران پيشين الهي، چنين اشاره فرموده

جنـكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِم وقَالَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِم لَنخرِ﴿
نيمالظَّال كَنلهلَن مهبي  * رقَامم افخ نمل كذَل مهدعن بم ضاَألر ـكُمننكسلَنو

﴾يدعو افخ٢و.  
شما را از شهر و : برانشانو گفتند آنان كه كفر ورزيدند در برابر پيام«

خداي ! گرديد كنيم؛ يا اينكه به كيش و آئين ما بازمي ديارمان بيرون مي
ايشان نيز به آنان وحي فرستاد كه ما ستگران را به هالكت خواهيم رسانيد؛ 
و شما را پس از آنان در همين سرزمين اسكان خواهيم داد؛ اينها همه براي 

خوف و خشيت مرا داشته باشد و از  شود كه در دل آن كسي گفته مي
  »!وعيد و تهديد من ترسان بوده باشد
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كافران دوست داشتند . زماني كه آتش جنگ ميان ايران و روم شعله كشيده بود
مسلمانان دوست داشتند كه . كه ايرانيان پيروز گردند؛ زيرا كه ايرانيان مشرك بودند

رسول و وحي الهي و كتاب آسماني  روميان پيروز گردند؛ زيرا كه روميان به خدا و
از سوي ديگر، عمالً ايران بر روم پيروز شده و برندة . و سراي آخرت ايمان داشتند

خداوند، در آن ميان، نويد پيروزي روميان بر ايرانيان را در طول . جنگ شده بود
رد؛ اما به اين يك بشارت اكتفا نك. به مسلمانان داد) سال 9حداكثر (چند سال آينده 

بلكه يك بشارت صريح ديگر را نيز آورد كه حاكي از امداد غيبي الهي نسبت به 
  :اهل ايمان بود

بِنصرِ اللَّه ينصر  * في بِضعِ سنِني للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ﴿
  .١من يشاُء﴾

  ».شوند؛ با امداد پيروزگرانه الهي ان ميو آن روز، اهل ايمان شادم«
ها و  نيز، هرازگاه، نظير اين بشارت - صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا شخص رسول

در موسم حج، وقتي كه در ميان ازدحام مردمان در . دادند نويدها را به مسلمانان مي
شدند،  مي المجاز به منظور تبليغ اسالم حاضر بازار عّكاظ و بازار مجنه و بازار ذي

  :گفتند دادند؛ بلكه با كمال صراحت، خطاب به مردم مي تنها به بهشت نويد نمي
العرب، وتدين لکم ا العجم،  اهللا، تفلحوا ومتلکوا به اال  الناس، قولوا ال اله يهاأيا (

  .٢)فاذا متم کنتم ملوکاً يف اجلنة
همه اقوام عرب  االاهللا، تا رستگار شويد و بر بگوييد الاله! هان اي مردم«

و همه اقوام عجم سر در خط فرمان شما بنهند؛ . فرمانروايي پيدا كنيد
  ».زماني هم كه از دنيا رفتيد، پادشاهان بهشت برين خواهيد بود

                                                           

 .5-4سوره روم، ايات  -1
 .261، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -2
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ربيعه هنگامي  را به عتبه بن -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پيش از اين نيز، پاسخ نبي
، مالحظه آن حضرت بناي دادوستد داشت كه بر سر مال و منال و جاه و مقام دنيا با

كرديم، و ديديم كه عتبه از پاسخ آن حضرت چه برداشتي كرد، و چگونه آيندة 
  .بيني كرد درخشان دعوت پيامبرگرامي اسالم را از نحوة پاسخ ايشان پيش

به آخرين هيأت نمايندگي  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم پاسخ حضرت رسول
: آمده بودند نيز محتوايي نظير اين داشت؛ آنجا كه فرمودند قريشيان كه نزد ابوطالب

خواهم كه تنها يك كلمه بر زبان بياورند تا در پرتو آن همة قوم  من از اين قوم مي
  !عرب سر در خط فرمانشان نهند و فرمانرواي همة اقوام عجم گردند

ايشان برد يماني . رفتم - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نزد نبي: خَباب بن اَرت گويد
در آن ايام، ما از . خويش را زير سر نهاده بودند و در ساية كعبه آرميده بودند

كنيد و از خدا  دعا نمي: به ايشان گفتم. مديدي هاي سخت مي مشركان شكنجه
آن حضرت برخاستند و نشستند، در حالي كه چهرة ايشان برافروخته ! خواهيد؟ نمي

  :شده بود، و گفتند
ن من قبلکم ليمشط مبشاط احلديد ما دون عظامه من حلم و عصب؛ ما يصرفه لقد کا(

حضرموت، ما  إىليسري الراکب من صنعاء  حىتمر ألوليتمن اهللا هذا ا! ذلک عن دينه
  ).اهللا إال خياف

هاي آهنين گوشت و رگ و پي ايشان را از روي  پيشينيان شما را با شانه«
خداوند خود، اين ! گشتند دينشان برنمي تراشيدند اما از استخوانهايشان مي

امر را به تمام و كمال خواهد رسانيد، و به جايي خواهد رسيد كه انساني 
سوار بر مركب فاصله ميان صنعا تا حضرموت را طي كند، و در اثناي اين 

  »!چيز نترسد كس و هيچ راه طوالني و مخوف، بجز از خدا از هيچ



  

به روايت ديگر، آن حضرت  .1 !براي گوسفندانشو نيز از گرگ : افزايد راوي مي
زدگي  وليكن شما شتاب )!ولکنکم تستعجلون(: اند در پايان اين كالم مباركشان فرموده

  2 !كنيد مي
آشكار و فاش و ها، پنهان و مخفيانه و سري نيز نبوده است،  ها و بشارت اين مژده

اند؛  اند و در جريان آنها بوده  دهشني پرده بوده است؛ كافران نيز اين بشارتها را مي بي
اند حتي كار به جايي رسيده بود كه  شده همانطور كه مسلمانان از آنها خبردار مي

را  -صلى اهللا عليه وسلم-  لب و رفقايش، هرگاه ياران پيامبراكرماسودبن مّط
پرداختند و يا يكديگر  ديدند، با اشارات گوشة چشم به تمسخر و استهزا مي مي
اند، از راه  پادشاهان جهان كه وارثان خسروان ايران و قيصران روم :ندگفت مي

  .3زدند كشيدند و دست مي آنگاه سوت مي!! رسيدند
اي درخشان و  هاي كارساز، در ارتباط با آينده ها و مژده در پرتو اين بشارت

باشكوه در همين زندگاني دنيا، و در كنار آن، اميدواري راستين و عميق نسبت به 
پايان خوش زندگي در اين جهان و رسيدن به فوز ابدي و كاميابي و كامراني در 

ديدند و  براستي و به روشني مي - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم بهشت؛ صحابه رسول
و آزارها كه از هر سوي به آنان هجوم ها  شكنجه يافتند كه آن فشارها و درمي

گرفت؛  ن را از هر طرف دربرميآورند، و آن مصائب و مصاعبي كه زندگي آنا مي
گردد؛  اره و پراكنده ميپ لكّة ابري تابستانه بيش نيست كه پس از دقايقي چند، پاره

  »!سحابة صيف عن قليل تقّشع«: المثل عربي آمده است چنانكه در ضرب

                                                           

 .543، ص 1ج   صحيح البخاري، -1
 .510، 1همان، ج  -2
 .512-511، ص 1سيرة الحلبية، ج ال -3
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پيوسته روح و روان  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم عالوه بر اين، حضرت رسول
كردند، و جان اهل ايمان را با تعليم  در نفيس ايمان تغذيه ميياران خويش را با نوا

فرمودند، و با دقت و عمق هرچه تمامتر به تربيت آنان  حكمت و قرآن تزكيه مي
جانهاي ايشان را، منزل به منزل، در راستاي اعتالل روح، و پاكي قلب، . پرداختند مي

قاومت در برابر شهوات، و و خوشخويي، و آزادگي، و رهايي از سيطرة ماديات، و م
بردند؛ و آتش درون سينة آنان را همواره  پيوستگي به خداي زمين و آسمان، پيش مي

ها به روشنايي منتقل  داشتند؛ و به اين ترتيب، آنان را از تاريكي ور نگاه مي شعله
ان شكيبايي بر آزار و شكنجة مشركاداشتند تا در بر ساختند؛ و آنان را وامي مي

، و به زيبايي از خطا و اشتباه آنان درگذرند، و هواهاي نفساني خويش را بورزند
تر، و از شهوات  اين بودكه ياران آن حضرت، همواره در دين راسخ. مقهور گردانند

تر، و  تر، و در هواي بهشت مشتاق دورتر، و درجهت كسب خشنودي خداوند فعال
تر، و در سلوك نفساني  هتر، و در امر دين فقي در تحصيل علم و دانش حريص

تر، و  تر و غالب هاي دروني خويش چيره تر، و بر عواطف و انگيزه تر و وارسته عارف
تر، و به شكيبايي و آرامش و وقار مقيدتر  بر احساسات و هيجانات خويش مسلط

  .گرديدند مي



  

  فصل هشتم
  گسترش دعوت اسالم در بيرون مكّه

  
  ر طائفد -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اکرم

 619مطابق با اواخر ماه يا اوائل ژوئن سال (در ماه شوال سال دهم بعثت 
فاصلة شهر . به طائف عزيمت كردند -صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبراكرم) ميالدي

آن حضرت اين مسافت طوالني را، رفت و . ميل است 60طائف از شهر مكّه حدود 
بردة آزاد شدة ايشان زيدبن حارثه  در اين سفر،. برگشت، با پاي پياده طي كردند

گذشتند، آنان را  اي كه مي در تمامي مسير، در ميان راه، بر هر قبيله. همراه ايشان بود
كردند؛ اما، حتّي يكي از آن قبائل نيز دعوت آن حضرت را  به اسالم دعوت مي

  .جابت نكردا
: بودند، رفتندوقتي به شهر طائف رسيدند، نزد سه برادر كه همگي از سران ثقيف 

با آنان نشستند و آنان را . عبدياليل؛ مسعود؛ و حبيب، پسران عمروبن عمير ثقفي
اگر خدا : يكي از آنان گفت. بسوي خدا دعوت كردند، و به ياري اسالم فراخواندند
خدا كسي را : ديگري گفت! تو را فرستاده باشد، پردة خانة كعبه را پاره كرده است

اگر . گويم بخدا، من هرگز با تو سخن نمي: سومي گفت! رد؟غير از تو پيدا نك
فرستادة خدا باشي، شأن تو اجلّ از آن است كه من بخواهم با تو هم سخن بشوم؛ و 

- رسول خدا! اگر دروغ بر خدا بسته باشي، سزاوار نيست كه با تو سخن بگويم
  :نداز نزد آنان برخاستند، و خطاب به آنان گفت - صلى اهللا عليه وسلم

  )إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني(
حال كه چنين با من رفتار كرديد، دست كم اين راز را فيمابين من و «

  »!خودتان نگاه داريد
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ده روز در ميان اهل طائف به سر  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم حضرت رسول
ا آنان هيچيك از اشراف طائف را فروگذار نكردند؛ نزد يكايك آنان رفتند و ب. بردند

و اراذل و اوباش را ! از سرزمين ما خارج شو: همه يك سخن گفتند. صحبت كردند
وقتي كه خواستند از طائف . بر عليه ايشان برانگيختند، و به آزار ايشان واداشتند

خارج شوند، اراذل و اوباش طائف آن حضرت را تعقيب كردند، و پيوسته ايشان را 
زدند، تا آنكه انبوهي از مردم طائف در  رياد ميدادند و بر سر ايشان ف دشنام مي

اطراف آن حضرت گردآمدند، و در دو سوي ايشان صف كشيدند، و پياپي بسوي 
  آنقدر بر مچ. دادند افكندند، و با سخنان ابلهانه ايشان را آزار مي ايشان سنگ مي

زيدبن . پاهاي آن حضرت سنگ زدند كه نعلين آن حضرت ماالمال خون گرديد
ارثه خويشتن را سپر بالي آن حضرت كرده بود، و ضربات سنگها را به جان ح

اراذل و اوباش بر سر آن . خريد، تا آنكه چند جاي سر او شكاف برداشت مي
كردند تا آن دو را به باغي  زدند و تعقيب مي حضرت ريختند و همچنان ايشان را مي

. با طائف فاصله داشت رسانيدندكه از آنِ عتبه و شيبه پسران ربيعه بود، و سه ميل 
. همينكه به آن باغ درآمدند، تعقيب كنندگان از آن دو دست برداشتند و بازگشتند

به سوي درخت انگوري در كنار باغ آمدند و زير  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
وقتي آرام نشستند و قدري آسوده شدند، آن . ساية آن نشستند و به ديوار تكيه دادند

ي مشهور را خواندند كه نشانگر تهاجم غم و اندوه بر قلب مبارك آن حضرت، دعا
و بيانگر شدت تأثّر و تأسف و افسردگي آن حضرت است، از آن بابت كه حتي يك 

  :تن به ايشان ايمان نياورده بود
. رحم الرامحنيأشکو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، يا أليک إاللهم (
عدو ملکته  إىلم أبعيد يتجهمين؟  إىلمن تکلين؟  إىل. نت ريبأضعفني، ونت رب املستأ

اعوذ بنور ! وسع يلأبايل، ولکن عافيتک هي أن مل يکن بک علي غضب فال إأمري؟ 



  

زل يب ـشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، من أن ينأوجهک الذي 
  .)بک الإ حول وال قوة ترضى، وال حىت لعتىبو حيل علي سخطک، لک اأغضبک، 

برم از كم شدن تاب و توانم؛ و بسته شدن راه  خداوندا، به تو شكايت مي«
ام در نزد مردمان؛ اي مهربانترين  چاره در برابرم؛ و خفّت و خواري

سپاري؟ به  تو خداي مستضعفاني، و تو خداي مني؛ مرا به كه مي. مهربانان
دشمني كه زمام كار را در دست او اي كه با من پرخاش كند؟ يا به  بيگانه

اي؟ اگر بر من خشم نگرفته باشي، باكي ندارم، اما، آسايش و  قرار داده
برم به نور  پناه مي! اتر و سازگارتر استآرامشي كه تو بدهي براي من گوار

بندد؛ و همه كار  جمال تو كه هر تاريكي و ظلمتي از برابر آن رخت برمي
يا م تو بر من فرود آيد، شكند؛ از اينكه خ دنيا و آخرت را اصالح مي

هرچه خواهي مرا عتاب كن تا . ناخشنودي تو شامل حال من گردد
هيچكس را جز تو توان و نيرويي نيست ! سرانجام از من خشنود گردي

  »!مگر از جانب تو
را بدين  - صلى اهللا عليه وسلم-  فرزندان ربيعه، وقتي وضع و حال پيامبراكرم

حس خويشاوندي آنان تحريك شد، و غالم نصراني خويش را، بنام منوال ديدند، 
! قدري از اين انگورها بچين، و براي اين مرد ببر: عداس، فراخواندند، به او گفتند

وقتي ظرف انگور را پش روي آن حضرت نهاد، آن حضرت دستشان را به سوي 
  .تناول كردندبنام خدا؛ و سپس » اهللا بسم«: ظرف انگور دراز كردند و گفتند

 رسول خدا! گويند اين سخن را هيچيك از اهالي اين سرزمين نمي: عداس گفت
از كدام سرزميني تو؟ دين و آئين تو چيست؟ : به او گفتند - صلى اهللا عليه وسلم- 

از شهر آن مرد صالح، يونس بن متّي؟ : فرمودند. من نصراني هستم، اهل نينوا: گفت
صلى اهللا عليه - خدا شناسي؟ رسول ي را از كجا ميتو يونس بن مّت: عداس گفت
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عداس خود را بر ! او برادر من است؛ او پيامبر بود، من نيز پيامبرم: فرمودند - وسلم
افكند و شروع به  -صلى اهللا عليه وسلم- سر و روي و دستها و پاهاي پيامبراكرم

  .بوسيدن كرد
! كه اين مرد از دستتان گرفتغالمتان را هم : فرزندان ربيعه به يكديگر گفتند

اي : گفت! واي برتو؛ اين چه كاري بود كه كردي؟: وقتي عداس آمد، به او گفتند
براي من مطلبي را ! سرور من، در سراسر روي زمين هيچ چيز بهتر از اين مرد نيست

 مبادا اين! واي بر تو، عداس: آن دو به او گفتند! داند مگر پيامبر بازگفت كه آنرا نمي
  1 !!دين تو بهتر از دين اوست! مرد تو را از دين و آئينت برگرداند

پس از آنكه از باغ فرزندان ربيعه بيرون  - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا
شكسته، راه مكه را پيش گرفتند، وقتي به قَرن  آمدند، افسرده و اندوهگين و دل

فرشتة كوهها نيز همراه . ادالمنازل رسيدند، خداوند جبرئيل را به سوي ايشان فرست
دانند دو  جبرئيل بود؛ آمده بود تا از آن حضرت كسب تكليف كند تا اگر صالح مي

  !كوه بلند دو سوي مكه را بر سر اهل مكه فرود آورد
بن زبير چنين روايت كرده  بخاري تفصيل اين داستان رابه سند خودش از عروه* 

ديث كرده باز گفت كه روزي به براي او ح -رضي اهللا عنها- است كه عايشه 
آيا بر شما روزي دشوارتر از روز جنگ : گفت - صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبراكرم

دشوارترين آزاري  !ها ديدم، بماند از قوم قبيله تو چه: اُحد گذشته است؟ فرمودند
آئين و دعوت خود را با ابن عبدياليل بن عبدكُالل . كه از آنان ديدم، روز عقبه بود

دار به راه  غمگين و غصه. طرح كردم؛ مراد مرا حاصل نكرد و دعوت مرا نپذيرفتم
نيك ! سرم را بلند كردم؛ ديدم كه قطعة ابري بر سرم سايه افكنده است. افتادم

خداوند : گويد دهد و مي نگريستم، ديدم جبرئيل از ميان آن قطعه ابر مرا ندا مي
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د، شنيد، و پاسخ آنان را دريافت، و اينك سخنان قوم و قبيلة تو را كه به تو گفتن
خواهي به  فرشتة كوهها را نزد تو فرستاده است تا هر دستوري كه راجع به آنان مي

اي محمد، : آنگاه فرشتة كوهها مرا ندا داد و بر من سالم كرد؛ سپس گفت! او بدهي
ان اگر خواهي تا دو كوه بلند دو سوي مكه بر سرش! چنين است، هرچه تو خواهي

منظور وي، كوه ابوقبيس در يك سوي، و كوه ُقعيقعان در سوي ديگر ! فرود آورم
من كه اميدوارم خداوند عزّوجل : فرمودند - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نبي. مكّه بود

از نسل اينان افرادي را بيرون آورد كه خداي عزّوجل را به تنهايي بپرستند، و براي 
  1 !او هيچ شريكي قائل نشوند

ارائه فرمودند، شخصيت  -صلى اهللا عليه وسلم- از اين جوابي كه پيامبراكرم
شود كه ژرفاي ُخلق عظيم حضرت  شود، و معلوم مي ممتاز آن حضرت نمايان مي

  .قابل دستيابي نيست - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم رسول
ت؛ به خود آمدند، و قلب مباركشان آرام گرف - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
ديدند كه خداوند از فراز هفت آسمان اين امداد غيبي را براي ايشان  زيرا مي

از آنجا، بار ديگر راه مكه را پيش گرفتند تا به وادي نخله رسيدند، و . فرستاده است
السيل : در وادي نخله دو آبادي قابل اقامت وجود دارد. چند روز در آنجا ماندند

اند؛ در هيج منبعي نيافتم كه محل اقامت  اد و پرمحصولالكبير و الزّيمه كه هر دو آب
  .آن حضرت را در وادي نخله به دقت تعيين كرده باشند
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در اثناي اقامت آن حضرت در وادي نخله، خداوند گروهي از جنيان را نزد 
كه وصف اين داستان در دو موضع از قرآن آمده است؛ يكجا در  1ايشان فرستاد 

  :ر در سورة جنّسوره احقاف و جاي ديگ
وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما ﴿

رِيننذهِم مما إِلَى قَولَّوو يى  * قُضوسم دعن باباً أُنزِلَ متا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي
يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه  *مصدقاً لِّما بين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ 
  .٢وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ﴾

شتم تا قرآن را استماع و آنگاه كه گروهي از جنيان را نزد تو گسيل دا«
ساكت : همينكه در محضر قرآن حاضر شدند، با يكديگر گفتند. كنند

و همينكه تالوت آيات قرآن پايان پذيرفت، جهت انذار به سوي ! باشيد
ايم كه  اي قوم ما، اخيراً ما خبر از كتابي شنيده: گفتند. قومشان بازگشتند

پيشين است؛ به حق  پس از موسي نازل شده و تصديق كننده كتابهاي
. اي قوم ما، پيك خداي را اجابت كنيد. كند و به صراط مستقيم هدايت مي

تا بخشي از گناهانتان را براي شما بيامرزد، و شما را . به او ايمان بياوريد
  »!از عذاب اليم در پناه خويش قرار دهد

يهدي إِلَى  *قَالُوا إِنا سمعنا قُرآناً عجباً قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَ﴿
  .٣﴾...الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحداً

اند،   به من وحي رسيده است كه گروهي از جنيان استماع كرده: بگو«
ه به سوي رشد هدايت ما قرآني شگفت را شنيديم؛ ك: اند وآنگاه گفته
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ما نيز به آن ايمان آورديم، و با خداي خودمان احدي را شريك  .كند مي
  ». ...گردانيم نمي

از سياق اين آيات، و همچنين از مضامين رواياتي كه در شرح و تفسير اين 
آن هنگام كه  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم آيد كه نبي رويداد رسيده است، برمي

اند؛  اند، از اين جريان مطلع نبوده ع كردهاند و قرآن را استما جنّيان حضور پيدا كرده
اند، نيز،  و وقتي كه خداوند آن حضرت را از اين واقعه مطلع گردانيده، با خبر شده

براي نخستين بار  -صلى اهللا عليه وسلم- اين حضور جنيان در محضر پيامبراكرم
ن حضرت آيد كه از آن پس بارها به نزد آ از مضامين روايات چنين برمي. بوده است

  .اند براي استماع قرآن آمده
هاي غيب مكنون  حّقاً، اين رويداد، امداد غيبي ديگري بود كه خداوند از گنجينه

خويش، به واسطة لشكريان خود كه جز خود او هيچكس را از آن خبري نيست، 
وانگهي، آياتي كه در ارتباط با اين رويداد نازل گرديد، . براي آن حضرت رسانيد

-  اكرم هاي متعدد دائر بر پيروزي و موفقيت دعوت نبي بشارتها و مژده مشتمل بر
بود، و اشاراتي را در بر داشت به اين مطلب كه هيچ نيرويي  - صلى اهللا عليه وسلم

  :تواند مانع پيروزي و موفقيت دعوت پيامبر اسالم گردد از نيروهاي آفرينش نمي
﴿سفَلَي اللَّه ياعد جِبن لَّا يمي  وف كلَئاء أُويأَول ونِهن دم لَه سلَيضِ وي الْأَرجِزٍ فعبِم

  .١﴾ضلَالٍ مبِنيٍ
و هرآنكس كه پيك خدا را اجابت نكند، در اين جهان منشأ هيچ دخل و «

تصرفي نيست، و در برابر خداوند او را ياروياوري نيست؛ آنان در 
  »!يي وصف ناشدني گرفتارند گمراهي

  .١نا ظَننا أَن لَّن نعجِز اللَّه في الْأَرضِ ولَن نعجِزه هرباً﴾﴿وأَ
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توانيم در كار خدا  و ما به يقين دريافتيم كه هرگز در اين جهان نمي«
توانيم با گريختن خود را از دست وي خالص  دخالتي بكنيم، و نيز نمي

  »!سازيم
و ا، آن ابرهاي دلسردي و اندوه ن بشارتهدر پرتو اين امداد غيبي، و در پرتو اي

نوميدي كه از اوان بيرون آمدن از طائف و طرد شدن و اخراج شدن از آن شهر، 
آن . فضاي قلب آن حضرت را پر كرده بودند، به كناري رفتند و پراكنده شدند

حضرت تصميم گرفتند كه به مكه بازگردند، و همان شيوة نخستين خويش را در 
اسالم و ابالغ رسالت خداوندي، با شور و نشاطي مجدد و با جديت  راستاي دعوت

  .سابقه، از سر بگيرند و شوقي بي
خواهي بر آنان وارد  چگونه مي: اينجا بود كه زيدين حارثه به آن حضرت گفت

اي زيد، خداوند : گفتند! اند؟ ه در حالي كه تو را اخراج كرد -يعني بر قريش -شوي
هاي خالص نيز قرار داده  نگري راههاي رهايي وشيوه تو مي براي اين وضعيتي كه

  !خداوند پيروز گردانندة دين خود، و چيره گردانندة پيامبر خويش است. است
مسير خويش را ادامه دادند تا به نزديكي مكّه  - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا

وي اَخنَس بن در كنار غار حراء درنگ كردند و مردي از خزاعه را به س. رسيدند
من هم پيمان : اَخَنس گفت. شَريق فرستادند تا بيايد و به آن حضرت امان بدهد

آن حضرت نزد سهيل بن عمرو ! تواند به كسي امان بدهد هستم، و هم پيمان نمي
آنحضرت نزد ! كعب را امان بدهند تواند بني عامر نمي بني: سهيل گفت. فرستادند

آنگاه اسلحه برگرفت و فرزندان و ! به چشم: عم گفتمطعم بن عدي فرستادند، مط
سالح برگيريد، و در چهارگوشة خانة : اش را فراخواند و به آنان گفت مردان قبيله

صلى اهللا - خدا آنگاه به نزد رسول! ام كعبه كمين بگيريد؛ كه من محمد را امان داده
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وارد شهر  -وسلمصلى اهللا عليه - خدا رسول! فرستاد كه داخل شويد -عليه وسلم
. رفتند تا به مسجدالحرام رسيدند. مكه شدند؛ زيدبن حارثه نيز همراه ايشان بود

اي جماعت قريش، من محمد را : مطعم بن عدي بر پشت مركب ايستاد و ندا در داد
صلى اهللا عليه - رسول خدا! ام؛ هيچيك از شما نبايد معترّض او گردد امان داده

آن را استالم كردند؛ خانة كعبه را طواف . ود رفتندنزديك ركن حجراالس - وسلم
در راه بازگشت به منزل، . كردند؛ دو ركعت نماز گزاردند، و به خانة خود بازگشتند

كردند، تا به خانة  معطم بن عدي به اتفاق پسرش با اسلحه با آن حضرت مراقبت مي
  .خويش درآمدند

! اي؟ شده) مسلمان(اي يا پيرو  دادهتو امان : ابوجهل از مطعم سؤال كرد: اند  گفته
  !دهيم اي امان مي ما نيز كسي را كه تو امان داده: ابوجهل گفت! ام نه، امان داده: گفت

اين رفتار مطعم را هيچگاه از ياد نبردند؛  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اكرم
  :چنانكه در ارتباط با اسيران جنگ بدر فرمودند

  .)مث کلمين يف هؤالء النتين لترکتهم له لو کان املطعم بن عدي حياً(
اگر مطعم بن عدي زنده بود و درباره اين جسدهاي بدبو با من سخن «

  »!گذاشتم گفت آنها را به او وامي مي
  

  عرضة اسالم بر قبائل و افراد
) ميالدي 619اواخر ژوئن يا اوائل جوالي سال (در ماه ذيقعدة سال دهم بعثت 

به مكه بازگشتند تا عرضه كردن اسالم را بر  -يه وسلمصلى اهللا عل- رسول خدا
چون موسم حج نزديك شده بود، مردم پياده و سواره، از . قبائل و افراد از سرگيرند

برداري از آثار و بركات حج و  سوي هر كوه و دره، براي اداي فريضة حج، و بهره
صلى - خدا رسول. آمدند ياد كرد نام خدا در روزهاي مشخص موسم حج به مكه مي
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اين فرصت را مغتنم دانستند؛ قبيله به قبيله به سراغ آنان آمدند، و  -اهللا عليه وسلم
اسالم را بر آنان عرضه كردند، و آنان را همانگونه كه از سال چهارم بعثت آغاز 

با اين تفاوت كه از امسال سال دهم شروع . كرده بودند، به اسالم دعوت كردند
خواهند كه آن حضرت را ياري دهند و پشتيباني كنند و حمايت كنند كردند از آنان ب

اند، ادا كنند و پيام خداوند يكتا را به  تا رسالت الهي را كه به خاطر آن مبعوث شده
  .همگان برسانند

  
  قبائلي که اسالم بر آنها عرضه شد

صلى اهللا -  خدا اند كه رسول اند و گفته هايي كه براي ما نام برده قبيله: زهري گويد
اند، و خودشان را به   اند و آنها را به اسالم دعوت كرده نزد آنها رفته - عليه وسلم

عامربن صعصعه، محارب بن خَصفه؛ فزاره؛  بني: اند، عبارتند از آنها معرفي كرده
بن كعب؛ عذره؛ و  البّطاء؛ كنده؛ حارث نصر؛ بني غسان؛ مرّه؛ حنيفه؛ سليم؛ عبس؛ بني

  1 .ها دعوت آن حضرت را اجابت نكردند كه هيچيك از اين قبيله حضارمه
اين قبائلي كه زهري نام برده است، همه در يك سال يا در يك موسم حج، 
اسالم بر آنها عرضه نشده است؛ بلكه اين روند از سال چهارم بعثت آغاز شده و تا 

ن سال مشخص و آخرين موسم قبل از هجرت ادامه داشته، و نام بردن و تعيين كرد
توان  ها ميسر نيست؛ تنها اين را مي معيني براي عرضة اسالم به هر يك از اين قبيله

  .گفت كه اين امر، ظاهراً در سال دهم بعثت روي داده است
-  هايي كه در برابر دعوت پيامبر اكرم كيفيت عرضة اسالم بر اين قبائل و پاسخ

  :اسحاق با تلخيص چنين است نا به روايت ابناند، ب  ابراز داشته - صلى اهللا عليه وسلم
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هاي اين  به سراغ يكي از تيره - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم: بني كلب) 1
عبداهللا رفتند، و آنان را به سوي خدا دعوت كردند، و خودشان را  خاندان، به نام بني

يا بين «: دبه آنان معرفي كردند، و حتي در مقام تشويق و ترغيب، به ايشان گفتن
خداوند نام نيكويي را بر پدر » عبداهللا«اي فرزندان  »بيکمأحسن اسم أن اهللا قد إعبداهللا، 

 - صلى اهللا عليه وسلم- اما آنان نپذيرفتند و به پيشنهاد پيغمبر اكرم! شما نهاده است
  .توجهي نكردند

ا به سوي خدا در بارانداز كاروانشان به ديدار آنان رفتند، و آنان ر: بني حنيفه) 2
دعوت كردند، و خودشان را به آنان معرفي كردند؛ هيچيك از افراد و قبائل تا آن 

  !حد به زشتي به آن حضرت پاسخ نداده بود
آنان را به سوي خدا دعوت كردند، و خودشان را به : بني عامربن صعصعه) 3

گر اين به خدا ا: گفت) مردي از آن قبيله(بن فراس  آنان معرفي كردند؛ بيحره
آنگاه ! جوانمرد را از قريشيان بازگيرم، به واسطة او همة قوم عرب را خواهم بلعيد

كني كه اگر ما بر اين آئين تو با تو بيعت كنيم، آنگاه خداوند تو را بر  فكر مي: گفت
  :مخالفانت پيروز گرداند، زمامداري پس از تو از آن ما خواهد بود؟ فرمودند

  .)حيث يشاءاهللا، يضعه  إىلمر ألا(
  »!دهد اين كار به دست خداست، هرجا كه بخواهد آن را قرار مي«

هايمان را بخاطر تو آماج شمشيرهاي قوم عرب گردانيم؛  شاهرگ: آن مرد گفت
ما را به ! آنگاه، وقتي كه خدا تو را پيروز گردانيد، زمامداري از آن ديگران باشد؟

  .آن حضرت را نپذيرفتندو به اين ترتيب، دعوت ! آئين تو نيازي نيست
عامر از موسم حج بازگشتند، با يكي از پيران بزرگ قبيله كه به  وقتي كه بني

: قضيه را مطرح كردند و به او گفتند. خاطر كهنسالي به موسم حج نرفته بود
ما را . كرد پيامبر است عبدالمطلب نزد ما آمد كه ادعا مي جوانمردي از قريش از بني
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ينكه از او حمايت كنيم، و همراه او قيام كنيم، و او را به سرزمين كرد به ا دعوت مي
عامر،  اي بني: آن پير كهنسال دو دست خويش بر سر نهاده و گفت! خودمان ببريم

سوگند به آنكه جانم در دست !! مرغ از قفس پريد! مگر ديگر قابل جبران است؟
! است؛ اين حق است اوست، تاكنون هيچ يك از اوالد اسماعيل چنين سخن نگفته

  1شماها عقلتان كجا رفته بود؟
  

  مسلمانان غيراهل مکّه
هاي  و هيأتها  همانگونه كه اسالم را بر قبيله - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

كردند، و از  كردند، بر افراد و اشخاص نيز عرضه مي نمايندگي قبائل عرضه مي
ي دريافت كردند، و اندكي پس از ا هاي شايسته برخي از اين افراد و اشخاص پاسخ

، چند تن از اين افراد كه اهل مكّه نبودند، به آن حضرت موسم حج سال دهم بعثت
  :از جملهايمان آوردند، 

خردمند از ساكنان يثرب بود، كه به خاطر متانت  وي شاعري :سويدبن صامت) 1
. ناميدند مي »كامل«اش، قوم و قبيلة وي او را  و شرافت و اصل و نسب و شاعري

او را  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم حضرت رسول. براي حج يا عمره به مكه آمده بود
شايد آنچه در اختيار شماست، همانند آن چيزي باشد : گفت. به اسالم دعوت كردند

چه چيز در : گفتند - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا! كه در اختيار من است؟
. برايشان عرضه كرد! بر من عرضه كن: گفتند! مانحكمت لق: اختيار توست؟ گفت

  :به او گفتند -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
 ىنزله اهللا تعاىل علي؛ هو هدأفضل من هذا؛ قرآن أإن هذا لکالم حسن، والذي معي (

  ).ونور
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اين سخن نيكويي است؛ اما آنچه در اختيار من است برتر و بهتر از اين «
داوند متعال بر من نازل كرده است؛ هدايت است است؛ قرآني است كه خ

  »!و نور
قرآن را براي او تالوت كردند،  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم آنگاه حضرت رسول

! اين، سخن نيكويي است: و او را به اسالم دعوت كردند، او نيز اسالم آورد و گفت
و خزرج پيش وقتي به مدينه رسيد، طولي نكشيد كه در يك درگيري فيمابين اوس 

اند كه وي در اوائل سال  بيشتر روايات حاكي از آن .1از جنگ ِبعاث به قتل رسيد
  .يازدهم بعثت اسالم آورده است

وي نوجواني از ساكنان يثرب بود كه همراه جماعتي از طايفة  :اياس بن معاذ) 2
اوس به مكه آمده بود اين گروه آمده بودند تا با قريش بر عليه طايفة خزرج 

ورود آنان به مكه اندكي پيش از جنگ ِبعاث، اوائل سال يازدهم . پيمان شوند هم
ور  بعثت بود، كه آتش دشمني در شهر يثرب ميان دو طايفة اوس و خزرج شعله

صلى - وقتي رسول اكرم. ان جنگي اوس كمتر از خزرج بودشده بود، و شمار مرد
اند، نزد آنان آمدند و با آنان  آمدهخبر يافتند كه اين گروه به مكه  - اهللا عليه وسلم

  :نشستند و به آنان گفتند
  )هل لکم يف خري مما جئتم له؟(
ايد به شما پيشنهاد  آيا مايليد بهتر از آن چيزي را كه به خاطر آن آمده«

  »كنم؟
  :گفتند - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم آن چيست؟ حضرت رسول: گفتند

نزل أبه شيئا، و اهللا وال يشرکوا ن يعبدواأ إىلدعوهم أ؛ العباد إىلاهللا؛ بعثين  أنا رسول(
  )علي الکتاب
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من فرستاده خدا هستم؛ خداوند مرا به سوي بندگانش فرستاده است «
تاآنان را دعوت كنم به اينكه خداوند را پرستش كنند و براي او هيچ 

  »!همتايي قائل نشوند؛ و بر من كتاب نازل فرموده است
اياس . ه آنان معرفي كردند، و قرآن برايشان تالوت كردندآنگاه، اسالم را ب

! ايد اي قوم من، اين بخدا بهتر از آن چيزي است كه به خاطر آن آمده: معاذ گفت بن
ابوالحيسر انس بن رافع، يكي از مردان حاضر در آن جماعت، مشتي خاك از زمين 

ما براي كار ! اردست از سرمان برد :مكه برگرفت و به صورت اياس پاشيد و گفت
از نزد آنان  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا اياس سكوت كرد، و رسول! ايم  ديگري آمده

برخاستند و رفتند؛ و آن جماعت نيز بدون آنكه موفق شوند پيماني با قريشيان 
  .ببندند، به مدينه بازگشتند

نگام به ه. پس از بازگشت آن گروه به يثرب، طولي نكشيد كه اياس از دنيا رفت
گفت، به همين دليل،  اهللا مي اكبر، الحمدهللا و سبحان اهللا، اهللا اله اال مرگ، اياس پيوسته ال

  .1مورخان ترديدي ندارند در اينكه وي مسلمان از دنيا رفته است
شايد وقتي كه خبر مبعوث شدن . وي نيز از ساكنان يثرب بود :ابوذر غفاري) 3
بن معاذ به يثرب  طريق سويدبن صامت و اياساز  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نبي

  .رسيد، به گوش ابوذر نيز رسيده باشد، و به همين ترتيب، اسالم آورده باشد
غفار  من مردي از بني: بخاري از ابن عباس روايت كرده است كه ابوذر گفت* 
كند كه پيامبر  به ما خبر رسيد كه مردي در مكّه خروج كرده است و ادعا مي. بودم

به سراغ اين مرد برو و با او سخن بگو، و خبرش را براي من : به برادرم گفتم. تاس
: به او گفتم. آنگاه بازگشت. برادرم به مكه رفت و با آن حضرت مالقات كرد! بياور

به او ! كرد كرد و از شرّ نهي مي مردي را ديدم كه به خير امر مي: چه خبر؟ گفت
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يك هميان و يك چوبدستي برداشتم و ! اورديخبر شافي و كافي براي من ني: گفتم
شناختم، اما خوش نداشتم كه دربارة او از كسي سؤال  او را نمي. راهي مكّه شدم

نوشيدم و روزگار به  و از آب زمزم مي. در مسجدالحرام اُطراق كرده بودم! كنم
گويا اين مرد : روزي علي از كنار من گذشت و گفت. گذرانيدم همين منوال مي

همراه او رفتم؛ نه او از من ! برويم به منزل: گفت. آري: گفتم: ب است؟ گويدغري
فردا صبح، به . گفتم كردم و با او سخني مي كرد و نه من از او سؤالي مي سؤالي مي

. اما، هيچكس خبري از او به من نداد. مسجدالحرام رفتم تا دربارة او سؤال كنم
اش  آيا اين مرد هنوز نتوانسته است خانه :بار ديگر علي بر من گذشت و گفت: گويد

: گفت: گويد! حال كه چنين است، همراه من بيا: گفت! نه: گفتم: گويد! را پيدا كند؟
اگر راز : به او گفتم: اي؟ گويد كارت چيست؟ و براي چه منظوري به اين شهر آمده

ما خبر رسيده به : به او گفتم: گويد! چنين كنم: گفت! كني، با تو بگويم مرا فاش نمي
من برادرم ! كند پيامبر خداست است، در اينجا مردي خروج كرده است كه ادعا مي

را فرستادم؛ با او سخن گفت و بازگشت اما خبر او براي من شافي و كافي نبود؛ 
  !خواستم خودم او را مالقات كنم

م به من دار! اي با تو بگويم كه به رشدو هدايت دست يافته: علي به ابوذر گفت
در طول راه، اگر كسي را ببينم كه از او . روم هرجا كه من رفتم تو هم بيا نزد او مي

روم، چنانكه گويي دارم نعلين خودم را  بر تو خوفناك گردم به كنار ديوار مي
به راه خود ادامه داد و رفت، و من نيز با او ! و تو به راه خودت برو! كنم درست مي

وارد شد و من نيز همراه او بر  -صلى اهللا عليه وسلم- رفتم؛ تا بر پيغمبراكرم
اسالم را بر من عرضه : به ايشان گفتم. وارد شدم - صلى اهللا عليه وسلم-  پيغمبراكرم

  :آنگاه به من گفتند. درنگ اسالم آوردم من نيز بي. عرضه كردند! كنيد
  ).ذا بلغک ظهورنا فاقبلفإبلدک؛  إىليا اباذر، اکتم هذااألمر؛ وارجع (
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اي اباذر، اين مسئله را پوشيده نگاه دار، و به شهر خويش بازگرد، هرگاه «
  »!خبر ظهور ما به تو رسيد، به سوي ما بيا

سوگند به آنكه تو را به حق مبعوث گردانيده است، من اين مسئله را در : گفتم
به مسجدالحرام رفتم؛ قريشيان آنجا ! ميان انبوه جماعت ايشان فرياد خواهم زد

اي جماعت قريش، من شهادت ميدهم كه خدايي جز خداي : اضر بودند؛ گفتمح
برخيزيد و بر : گفتند! دهم كه محمد بنده و رسول اوست  يكتا نيست، و گواهي مي

عباس ! همگي از جاي برخاستند، و مرا آنقدر زدند كه بميرم! سر اين صابي بريزيد
واي : گاه به آنان روي كرد و گفتبه داد من رسيد و خود را روي پيكر من افكند، آن

همة تجارت و رفت و آمدتان با ! خواهيد بكشيد؟  غفار را مي بر شما؛ مردي از بني
بامداد روز ديگر، بازگشتم و . قريشيان دست از سر من برداشتند! غفار است بني

برخيزيد و بر سر اين : گفتند. همان سخناني را كه ديروز گفته بودم بار ديگر گفتم
و همان باليي را كه ديروز بر سرم آورده بودند، بار ديگر تكرار ! بي بريزيدصا

باز هم عباس به داد من رسيد، و خود را روي پيكر من افكند، و همان سخن . كردند
  1 .روز پيشين خود را تكرا ركرد

وي مردي شريف، و شاعري خردمند، و رئيس قبيلة : طفيل بن عمرو دوسي) 4
در . اند ة او در بعضي از نواحي يمن حكومت يا شبه حكومتي داشتهقبيل. دوس بود

اهل مكه بيرون شهر، پيش از آنكه وي در شهر . سال يازدهم بعثت وارد مكه شد
درآيد، به پيشباز او آمدند و با سالم و تحيت و تقدير و تكريم بسيار از او استقبال 

اين مردي كه در ميان . اي آمدهاي طفيل، تو به سرزمين ما : كردند، و به او گفتند
ماست كار را بر ما دشوار ساخته، و جماعت ما را متفرق گردانيده، و شيرازة امور ما 
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كند؛  سخنانش مانند جادوست؛ افراد را از پدرانشان جدا مي! را از هم گسيخته است
يم ما نگران آن! كند افراد را از برادرانشان جدا ميكند؛ شوهر را از همسرش جدا مي
با او سخني مگوي ! كه آنچه بر سر ما آمده است، بر سر تو و قوم و قبيله تو نيز بيايد

  !و از او نيز چيزي گوش مكن
به خدا آنقدر با من صحبت كردند، تا من تصميم گرفتم كه چيزي از : طفيل گويد

خواستم به مسجدالحرام بروم  حتي وقتي مي! او گوش نكنم، و با او سخني نگويم
اي از سخنان او در گوش من  يم را با پنبه پر كردم، از خوف آنكه مبادا كلمهگوشها

ديدم كه وي در كنار كعبه به نماز ايستاده . به مسجدالحرام رفتم: گويد! كشيده شود
خدا چنين خواسته بود كه ناگزير بخشي از سخنان وي را . نزديك او ايستادم. است

بخدا، ! اي مادر مرده: با خود گفتم. شنيدم كالم نيكويي بود كه.به گوش من برساند
چرا بايد من ! ماند من مردي خردمند و شاعرم، زيبا و زشت از نگاه من پوشيده نمي

پذيرم؛ و اگر  اگر نيكو و زيبا بود، مي! از شنيدن سخنان اين مرد خودداري كنم؟
او را دنبال . اش بازگشت درنگ كردم تا او به خانه! كنم زشت و ناهنجار بود، رها مي

اش درآمد، من نيز بر او وارد شدم، و داستان ورودم را به مكه  وقتي به خانه. كردم
وشهايم را باپنبه گبراي او بازگفتم، كه چگونه مردم مرا از او ترسانيده بودند، و 

آئين خويش را بر : با او گفتم. آكنده بودم، و باالخره بخشي از كالم وي را شنيدم
به خدا، تاآن . الم را بر من عرضه كرد، و قرآن برايم تالوت كرداس! من عرضه كن

. شناختم تر از آن نمي وقت سخني نيكوتر و زيباتر از آن نشنيده بودم، و آئيني معتدل
من : اسالم آوردم و به حقانيت آن حضرت و آئين او شهادت دادم، وبه ايشان گفتم

گردم، و آنان را به اسالم  زد آنان بازميام مقام و منزلتي دارم؛ ن در ميان قوم و قبيله
اي را از طريق من به قوم و قبيلة من  كنم؛ از خداوند بخواهيد كه معجزه دعوت مي

  .آن حضرت نيز دعا كردند. بنماياند
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اش  اي كه خدا از طريق وي نماياند، آن بود كه وقتي به قوم و قبيله معجزه
خداوندا، در : گفت! د همانند چراغاش قرار دا نزديك شد، خداوند نوري در چهره

اش  آن نور به تازيانه !ماه گرفتگي است: ترسم بگويند مي! ام جاي ديگر غير از چهره
وي پدرش و همسرش را به اسالم دعوت كرد؛ آن دو نيز اسالم آوردند؛ . منتقل شد

 با وجود اين، وي دست از دعوت و. اش به سادگي اسالم نياوردند اما قوم و قبيله
به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از قوم و  1تبليغ برنداشت تا آنكه پس از جنگ خندق

قبيلة خويش مهاجرت كرد، و در راه اسالم بسيار كوشيد و جهاد كرد، و سرانجام 
  .2 در جنگ يمامه به شهادت رسيد

وي مردي از طايفة ازدشنوءه از مردم يمن بود، و كارش آن بود  :ضماد اَزدي) 5
: گويند وارد مكه شد، و از اوباش مكه شنيد كه مي. كرد زدگي را درمان مي ه جن ك

شد كه من نزد اين مرد بروم؛ شايد   كاش مي: وي گفت! زده شده است  محمد جن
: به ديدار آن حضرت رفت و گفت! كه خداوند شفاي او را به دست من قرار دهد

  !كه تو را هم درمان كنم؟ مايلي! كنم زدگي را درمان مي  اي محمد، من جن
  :در پاسخ اين پيشنهاد وي فرمودند - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

هللا، حنمده ونستعينه، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له،  ن احلمدإ(
  ).ما بعدأ. ن حممداً عبده ورسولهأ شهدأاهللا وحده ال شريک له؛ و الإ  لهإن ال أ وأشهد

- خدا  رسول! اين سخنانت را يك بار ديگر براي من تكرار كن: تضماد گف
من سخنان : وي گفت. سه بار كلمات مذكور را تكراركردند - صلى اهللا عليه وسلم

ام؛ اما، هرگز سخناني از قبيل   ام؛ سخنان جادوگران را نيز شنيده كاهنان را شنيده 
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دستت را بياور تا ! اند  ريا رسيدهاين كلمات تو به اعماق د: ام  اين سخنان تو نشنيده
  .1 آن حضرت با وي بيعت كردند! با تو بر اسالم بيعت كنم

  
  شش مرد يثربي پاک سيرت

دعوت اسالم به بذرهاي ) ميالدي 620جوالي (در موسم حج سال يازدهم بعثت 
قبايلى دست يافت كه خيلي زود به درختان سربركشيده تبديل شدند، و مسلمانان 

هاي گستردة آن درختان از آسيب انواع ظلم و ستم آسودند، و توانستند  زير سايه
  .گيري حوادث و وقايع و مسير تاريخ را تغيير دهند  جهت

  در برابر كارشكني - صلى اهللا عليه وسلم- از جمله رفتارهاي حكيمانة پيامبراكرم
لف مي ه، آن بود كه در تاريكي شب به سراغ قبائل مختهاي اهل مك  ها و تكذيب

  .رفتند، تا مشركان مكه مانع كار آن حضرت نشوند 
به اتفاق ابوبكر و  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم  ها، رسول  در يكي از اين شب

باره  رفتند و در ثعلبهعلي از خانه بيرون شدند، و به منطقة مسكوني ذُهل و شيبان 
ذهل سؤال  مردي از بنيدر اين نشست، فيمابين ابوبكر و . اسالم با آنان سخن گفتند

ها را دادند،   ترين پاسخ شيبان اميدوار كننده  هاي جالبي مطرح گرديد؛ بين  و جواب
  .2 اما عمالً از پذيرفتن اسالم خودداري كردند

بر عقبة مني گذر كردند؛ صداي چند تن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا  آنگاه رسول
هنگ آنان كردند، و رفتند تا به آنان آ: گفتند  را شنيدند كه با يكديگر سخن مي

  :آنان شش تن از جوانان مدينه، همه از طايفة خزرج، و عبارت بودند از. رسيدند
  ؛)از بني نجار(اسعدبن زراره  )1
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 ؛)از بني نجار(عوف بن حارث بن رفاعه بن عفراء )2

 )از بني زريق(بن مالك بن عجالن  فعرا )3

 ؛)مهاز بني سل(قُطبه بن عامربن حديده  )4

 ؛)از بني حرام بن كعب(عقبه بن عامربن نابي  )5

  ).از بني عبيدبن غَنم(جابربن عبداهللا بن رئاب  )6
شنيدند كه هرگاه   پيمانان خود بسيار مي  از سعادت اهل يثرب آن بود كه از هم

پيامبري از پيامبران كه در زمان ما مبعوث : داد، ميگفتند  شان نزاعي رخ مي بين
خواهد كرد، و ما پيرو او خواهيم شد، و در ركاب او شما را خواهد شد، خروج 

  1 !همانند عاد و ارم از دم شمشير خواهيم گذرانيد
من «: به نزد آنان رسيدند، به آنان گفتند -صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي رسول خدا

من موايل «: گفتند! اي از مردم خزرج  عده: شما چه كساني هستيد؟ گفتند »اَنتم؟
صلى اهللا عليه -  اكرم  حضرت رسول. آري: گفتند! از هم پيمانان يهود؟ »هود؟الي

در كنار آن ! چرا: گفتند! نشينيد تا من با شما سخن بگويم؟  قدري نمي: گفتند - وسلم
حقيقت و دعوت اسالم را براي  - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. حضرت نشستند

خداوند عزوجل دعوت كردند، و برايشان  آنان تشريح فرمودند، و آنان را به سوي
دانيد؟  اي برادران، مي: آن شش تن به يكديگر نگريستند و گفتند. قرآن تالوت كردند

! كردند به خدا اين همان پيامبري است كه يهوديان به واسطة او شما را تهديد مي
و  در اجابت دعوت وي شتاب كنيد،! مبادا آنان بر شما در اين امر سبقت بگيرند

  !اسالم بياوريد
جنگ خانمانسوز داخلي كه . اين جوانان از خردمندان و انديشمندان يثرب بودند

كشيد، ايشان را به ستوه آورده  اش باال مي تازه پايان پذيرفته بود و همچنان شعله
                                                           

 .541-429، ص 1ج هشام، ؛ سيرةابن50، ص 2زاد المعاد، ج  -1



  

موجبات  - صلى اهللا عليه وسلم-  اينان اميد بستند به اينكه دعوت پيامبراكرم. بود
ما قوم و قبيلة خود را بدورد : گفتند. را از جنگ فراهم گرداند دست كشيدن طرفين

در حاليكه دشمني و بدخواهي در ميان ايشان بيداد  -!اي چه قوم و قبيله - ايم  گفته
بر آنان . اميد است كه خداوند به واسطة شما آنان را با يكديگر متحد گرداند! كند مي

وت خواهيم كرد؛ اگر خداوند آنان را در وارد خواهيم شد، و آنان را به آئين شما دع
پرتو شما به يكديگر بپيوندد؛ از آن پس عزت هيچ مردي در ميان قوم و قبيلة ما 

  !فراتر از عزّت شما نباشد
بازگشتند، پايگاه رسالت اسالم ) يثرب(وقتي اين شش مرد جوان يثربي به مدينه 

هاي انصار نماند، مگر  از خانه اي كه هيچيك را به آن شهر منتقل گردانيدند؛ به گونه
  .برقرار بود - صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنكه در آن وصف و ياد رسول

  
  ازدواج رسول خدا با عايشه

صلى اهللا عليه -  اكرم در ماه شوال همين سال، سال يازدهم بعثت، حضرت رسول
آن  وي در. را به همسري خويش درآوردند -عنهارضي اهللا -  عايشة صديقه - وسلم

اوان، دختري شش ساله بود، و آن حضرت در ماه شوال سال نخست هجرت، كه 
  .1 وي نُه ساله شده بود، با او زفاف كردند
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  فصل نهم
  اسراء و معراج

اين مرحله از دعوت اسالم را  - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در همين اثنا كه نبي
وفقيت و محكوميت، به هر گذاشتند، و آئين اسالم در نَوسان ميان م پشت سر مي

هاي دور دست چشمك زدن  كرد، و ستارگان اميد از افق حال، راه خودش را باز مي
  .گرفته بود؛ اسراء و معراج نيز صورت پذيرفت

اختالف اساسي در مسئلة اسراء و معراج بر سر تعيين زمان وقوع آن است كه 
  :قول است 6مشتمل بر 

صلى اهللا - مان سالي كه خداوند پيامبراكرمآن است كه اسراء در ه قول اول* 
را به كرامت نبوت تكريم فرمود، اتفاق افتاده است؛ طبري اين قول را  - عليه وسلم

  .اختيار كرده است
آن است كه پنج سال بعد از بعثت روي داده است؛ اين قول را نَووي  قول دوم* 

  .اند و قرطبي ترجيح داده
  .بعثت اتفاق افتاده است 10رجب سال  27آن است كه در شب  قول سوم* 
آن است كه شانزده ماه پيش از هجرت، يعني در ماه رمضان سال  قول چهارم* 

  .بعثت، روي داده است 12
آن است كه يك سال و دو ماه پيش از هجرت، يعني در ماه محرم  قول پنجم* 
  .بعثت، اتفاق افتاده است 13سال 

االول سال  از هجرت، يعني در ماه ربيع آن است كه يك سال پيش قول ششم* 
  .بعثت، به وقوع پيوسته است 13

در ماه رمضان  -عنهارضي اهللا -  سه قول اول مردودند، به اين دليل كه خديجه
سال دهم بعثت از دنيا رفته، و وفات وي پيش او واجب شدن نمازهاي پنجگانه 



  

نجگانه در شب اسراء بوده بوده، و اختالفي نيست در اينكه تشريع وجوب نمازهاي پ
  .است

اند كه هيچ مستندي براي ترجيح  اي آمده سه قول اخير، در منابع مربوطه به گونه
يكي از اين اقوال وجود ندارد؛ جز اينكه سياق سورة اسراء بر آن داللت دارد كه 

  .اسراء بسيار ديرتر صورت پذيرفته است
يالً ماحصل اند؛ كه ذ ارش كردهبزرگان محدثين به تفصيل، ماجراي اسراء را گز

  :هاي ايشان با رعايت ايجاز و اختصار خواهد آمد گزارش
بنابر  -را با همين پيكر خاكي -صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا: ابن قيم گويد

 المقدس شبانه سير دادند، سوار بر براق، و جبرئيل از مسجدالحرام به بيت –صحيح 
در آنجا از براق پياده شدند، و پيشنماز . رت بودنيز همراه آن حض -عليه السالم- 

  .جماعت انبيا شدند، و براق را به حلقة در مسجداالقصي بستند
المقدس به آسمان دنيا باال بردند؛ جبرئيل  آنگاه، در همان شب، ايشان را از بيت

در آنجا . براي ايشان اجازة ورود گرفت، و درِ آسمان اول به روي ايشان گشوده شد
آدم جواب سالم آن حضرت را داد و به . م ابوالبشر را ديدند و بر او سالم كردندآد

ايشان خوشامد گفت، و به پيامبري ايشان اقرار كرد، و ارواح سعدا را در سمت 
  .راست خود، و ارواح اشقيا را در سمت چپ خود، به آن حضرت نشان داد

در . شان اجازة ورود گرفته شدآنگاه، ايشان را به آسمان دوم باال بردند؛ براي اي
يحيي و . بن مريم را ديدند و با آن دو مالقات كردند بن زكرّيا و عيسي آنجا يحيي

عيسي پاسخ سالم را دادند و به ايشان خوشامد گفتند، و به پيامبري آن حضرت 
  .اقرار كردند
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بر  آنگاه، ايشان را به آسمان سوم باال بردند، در آنجا حضرت يوسف را ديدند و
وي نيز پاسخ سالم آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و . او سالم كردند

  .به پيامبري آن حضرت اقرار كرد
در آنجا ادريس را ديدند و بر او . آنگاه، ايشان را به آسمان چهارم باال بردند

وي نيز پاسخ سالم آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و به . سالم كردند
  .بري آن حضرت اقرار كردپيام

بن عمران را ديدند و بر   در آنجا هارون. آنگاه ايشان را به آسمان پنجم باال بردند
وي نيز جواب سالم آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت و . او سالم كردند

  .به پيامبري ايشان اقرار كرد
بن عمران را مالقات   در آنجا موسي. آنگاه، ايشان را به آسمان ششم باال بردند

وي نيز پاسخ اسالم آن حضرت را داد و به ايشان . كردند و بر او سالم كردند
  .خوشامد گفت و به پيامبري آن حضرت اقرار كرد
: چرا گريستي؟ گفت: به او گفتند. وقتي از آسمان ششم گذشتند، موسي گريست

ت، از امت او گريستم به خاطر آنكه پسر نوجواني كه پس از من مبعوث شده اس
  !شوند  شمار بيشتري نسبت به امت من وارد بهشت مي
را  -عليه السالم-  در آنجا ابراهيم. آنگاه، ايشان را به آسمان هفتم باال بردند

وي نيز جواب سالم آن حضرت را داد و به . مالقات كردند و بر او سالم كردند
  .ايشان خوشامد گفت و به پيامبري ايشان اقرار كرد

 هاي آن همانند خوشه  ديدند كه ميوه. اه ايشان را به سدره المنتهي بركشيدندآنگ
هايي   هاي خرماي هجر است، و برگهاي آن همانند گوشهاي فيل؛ آنگاه پروانه 

طاليي آن را فراگرفتند؛ و نور و رنگهاي گوناگون در آن مشاهده شد، و حالت آن 
وند قادر نيست كه آن را از فرط زيبايي تغيير كرد؛ چنانكه هيچيك از آفريدگان خدا



  

المعمور برافراشته شد، و چنان شد كه هر   آنگاه براي آن حضرت بيت. وصف كند
آنگاه، آن . گشتند شدند كه ديگر بار باز نمي  روز هفتاد هزار فرشته وارد آن مي

هاي مرواريد را مشاهده كردند، و  در آنجا رشته . حضرت را به بهشت برين بردند
ديدند كه خاك بهشت مشك است؛ و آن حضرت را باال بردند تا به جايگاهي 

  .شد ها بر الواح شنيده مي رسيدند كه صداي حركت قلم
آنقدر به خدا نزديك . آنگاه، آن حضرت را به نزد جبار جلّ جالله باال بردند

اوند شدند كه فاصلة آن حضرت به اندازة دو كمان بود يا كمتر؛ و در آن حالت، خد
روز   اش وحي كرد، و پنجاه نماز در شبانه هر آنچه را كه خواست وحي كند به بنده

بازگشتند و در راه بازگشت به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول. بر او واجب كرد
به : خداي تو به چه چيز تو را امر فرمود؟ گفتند: به ايشان گفت. موسي برخوردند

نزد خداي خودت بازگرد و از او براي . ب آن را ندارندامت تو تا: گفت! پنجاه نماز
خواهند با  آن حضرت روي به جبرئيل كردند؛ چنانكه گويي مي! امتت تخفيف بگير

جبرئيل ! خواهي جبرئيل اشارتي كرد به اين معنا كه آري، اگر مي. او مشورت كنند
متن روايت بخاري  اين. آن حضرت را باال برد تا به نزد جبار تبارك و تعالي رسانيد

سپس . در بعضي طُرُق روايت اوست؛ و خداوند جبار، ده نماز را به او تخفيف داد
نزد : گفت. فرود آورده شدند تا بار ديگر به موسي برخوردند، و به او بازگفتند

 -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم! خداي خودت بازگرد و باز هم از او تخفيف بگير
و خداوند عزوجل در رفت وآمد بودند، تا نمازهاي يوميه را به  همچنان ميان موسي

اما . موسي به ايشان دستور داد كه بازگردند وتخفيف بگيرند. پنج نماز كاهش دادند
! من از خداي خودم شرم كردم؛ من خشنودم و تسليم اوامر او هستم: ايشان گفتند
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ردي و براي بندگان من فريضة مرا اجرا ك: وقتي دور شدند، منادي ندا در داد
  .1تخفيف گرفتي

ابن قيم، پس از آن، اختالفي را كه در باب ديدار آن حضرت با خداوند تبارك و 
. تعالي وجود دارد يادآور شده، و در اين ارتباط، سخن ابن تيميه را آورده است

حاصل اين مبحث آن است كه ديدار با چشم سر به هيچ وجه به ثبوت نرسيده 
اند؛ دو روايت نيز  مطلبي است كه هيچيك از صحابه قائل به آن نشده است، و اين

كه از ابن عباس رسيده است كه يكي داللت بر مطلق رؤيت دارد و ديگري داللت 
  .بر رؤيت با چشمدل، و با هم منافاتي ندارند

ثُم ﴿ :اما اينكه خداوند متعال در سورة نجم فرموده است: افزايد  قيم، سپس مي ابن
لَّىددا فَتة اسراء مطرح است آنكه در  2﴾نغير از آن نزديك شدني است كه در قص

سورة نجم آمده است، عبارتست از نزديك شدن جبرئيل و چرخش و گردش 
اند، و سياق آيات سورة نجم نيز بر آن   مسعود گفته جبرئيل، چنانكه عايشه و ابن

سراء صريح در آن است كه دنُو و تَدلّي داللت دارد؛ اما دنُو و تَدلّي در حديث ا
خداوند تبارك و تعالي است، و در سورة نجم اصالً به آن پرداخته نشده است، بلكه 

  :در آنجا چنين آمده است كه
  .3﴾عند سدرة الْمنتهى * ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى﴿

وي را با صورت  -صلى اهللا عليه وسلم- واين جبرئيل است كه حضرت محمد
  .1يكبار در زمين و يكبار در سدره المنتهي؛ واهللا اعلم: اش دوبار ديدند  اصلي
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در برخي روايات آمده است كه در شب معراج نيز بار ديگر سينة آن حضرت را 
  .اند  شكافته

  :اند  و در اثناي اين سفر آسماني، آن حضرت مشاهدات فراواني داشته 
اند، و   ت پيشنهاد شده، و ايشان شير را انتخاب كردهشير و شراب به آن حضر* 

اين ! فطرت را برگزيدي: يا! به فطرت راه يافتي: به آن حضرت گفته شده است كه
  !رفتند  را بدان كه اگر شراب را برگرفته بودي امت تو به بيراهه مي

اي مجاور ريشة سدره   آن حضرت چهار جويبار را ديدند كه از چشمه* 
دو جويبار آشكار و دو جويبار پنهان؛ آن دو جويبار آشكار، : اند ه جاري شد المنتهي

عنصر اصلي آن دو؛ و آن دو جويبار پنهان، دو جويبار در بهشت . نيل و فرات بودند
شايد مشاهدة نيل و فرات اشاره به پاي گرفتن اسالم در اين دو منطقه بود؛ . بودند

  .واهللا اعلم
خندد، و بر چهرة او اثري از شادي  ديدند، كه هيچ نميمالك، خازن جهنم، را  *

  .نيست؛ همچنين بهشت و دوزخ را مشاهده كردندو شادماني 
به ستم خورندگان اموال يتيمان را مشاهده كردند كه لب و دهان آنان همانند  *

هاي سنگ است در دهانشان  هاي آتش را كه همانند قطعه دهان اشتران است و پاره
  .شود  د و از مقعدشان خارج مياندازن  مي
رباخواران را مشاهده كردند كه شكمهاي بزرگي دارند، آن چنان كه به خاطر  *

توانند از جايشان حركت كنند، و فرعونيان به هنگام   هايشان نمي  بزرگي شكم
  .كنند  گذرند و آنان را لگد مي  عرضه بر آتش از كنار آنان مي
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اند، و   كه در برابرشان گوشت فربه و پاكيزه نهادهزناكاران را مشاهده كردند * 
خورند،   رمق و متعفّن را مي  رمق و متعفّن؛ و آنان گوشت بي  در كنار آن گوشت بي

  .گذارند  و گوشت فربه و پاكيزه را وامي
 ها نيستند، مي  هايشان را به مرداني كه واقعاً پدر آن بچه  زناني را كه بچه *

  .اند  هايشان آويزان كرده  د كه آنان را به سينهبندد، مشاهده كردن 
در طول ماه، به هنگام رفت و برگشت، كارواني از مكّيان مشاهده كردند، و به  *

آنان كمك كردند تا اشتري را كه گم كرده بودند پيدا كنند؛ و در حالي كه آنان 
ا به خواب بودند، از ظرف سرپوشيدة آنان آب نوشيدند و همچنان ظرف خالي ر

 اي براي درستي ادعاي ايشان در بامداد ليله  صورت پوشيده وانهادند، واين، نشانه
  .1 االسراء گرديد 

به ميان قوم و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بامداد روز بعد، رسول: ابن قيم گويد
قبيلة خويش آمدند و براي آنان بازگفتند كه خداوند عزّوجل آيات كُبراي خود را 

تكذيب و آزار و شكنجة آنان نسبت به آن حضرت افزوده . نشان داده است به ايشان
. المقدس را براي ايشان وصف كنند از آن حضرت درخواست كردند كه بيت. شد

المقدس را در برابر ديدگان آن حضرت آشكار گردانيد، و ايشان  خداوند بيت
 گفتند و آنان نمي بازمي كردند و براي مردم مشاهده ميمستقيماً زوايا و جوانب آن را 

راجع به آن كارواني كه در بين راه . هاي ايشان را رد كنند  توانستند هيچيك از گفته 
به هنگام رفت و برگشت مشاهده كرده بودند، نيز با آنان سخن گفتند، و به آنان 

رسد، و نيز به آنان بازگفتند كه اشتري  بازگفتند كه چه وقت آن كاروان به مكّه مي 
كاروان در حركت است چه رنگ است؛ و همانگونه روي داد كه آن ه پيشاپيش ك
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اما، اين آيات و معجزات جز بر گريزپايي آنان نيافزود، و جز . حضرت گفته بودند
  .1 العمل ديگري نشان ندادند ناسپاسي و كفرورزي عكس

ا همين بوده است كه وي اين رويداد ر» صديق«وجه تسمية ابوبكر به : گويند
  .2 تصديق كرد، در حاليكه همه مردم آن را تكذيب كردند

موجزترين و گوياترين تعبيري كه در قرآن كريم براي بيان علت و جهت اين 
  :سفر شبانه آمده، اين سخن خداوند متعال است كه فرمود

  .3لنرِيه من آياتنا﴾﴿
  »!تا برخي از آيات خود را به او نشان بدهيم«

  ت ديرينة خداوند در ارتباط با پيامبران پيشين است؛ چنانكه مياين همان سّن
  :فرمايد

﴿نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ واَألرو اتاومالس لَكُوتم يماهررِي إِبن ككَذَل4﴾و.  
تا اينكه ... دهيم ملكوت آسمانها و زمين را  و اين چنين به ابراهيم نشان مي«

  ».دگان باشدوي از يقين دارن
  :فرمايدمي  - عليه السالم-  همچنين، خطاب به موسي 

  »!تا اينكه آيات كبراي خودمان را به تو نشان دهيم« لنرِيك من آياتنا الْكُبرى﴾﴿    
مقصود از اين ارائة آيات را در  -عليه السالم-  در ارتباط با حضرت ابراهيم

هاي  به عبارت ديگر، وقتي دانسته . بيان فرموده است ﴾وليكُونَ من الْموقنِني﴿ عبارت
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رسند؛   اليقين مي ، به مقام عينگردد پيامبران با مشاهدة عيني آيات الهي مستند مي
آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان . چنانكه حد و اندازه آن بيان كردني نيست

بران در راه خدا اين چنين است كه پيام! است؛ و شنيدن كي بود مانند ديدن؟
كنند كه ديگران تاب تحمل آن را ندارند؛ و تمامي نيروها و   چيزهايي را تحمل مي

ها و آزارهاي   گردد، و محنت اي مي  پشه لتوانمندهاي دنيوي در نظر آنان به مثابة با
  .دهند اين جهاني را به هيچ روي اهميت نمي

آسماني نهفته است،  - زميني هايي كه در آن سوي اين سفر شبانة  رازها و حكمت
در . جاي بحث و گفتگو دربارة آنها كتابهاي مربوط به فلسفه و اسرار شريعت است

تري نيز از سرچشمة اين سفر پربركت  عين حال، حقايق و مفاهيم آشكارتر و ساده 
فواره مي  - صلى اهللا عليه وسلم- جوشد، و برفراز بوستان و گلستان سيرة نبوي  مي

رسد جا داشته باشد كه برخي از آنها   افزايد، كه به نظر مي ر طراوت آن ميزند و ب 
  :را با رعايت ايجاز در اينجا درج كنيم

كنند كه خداوند داستان اسراء  عزيزان اهل قرآن در سورة اسراء مشاهده مي
را تنها در يك آيه ياد كرده است، آنگاه به  - صلى اهللا عليه وسلم-  حضرت محمد

شده است هايي قوم يهود پرداخته، و آنگاه يادآور   ها و رسوايي  كاريگزارش تبه
  :كه

﴿﴾مأَقْو يي هلَّتي لدآنَ يِهـذَا الْقُر1 إِنَّ ه.  
  ترين است رهنمون مي اين قرآن همواره همگان را به هر آنچه درست«

  ».گردد
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ان اين آيات خواند، چنان پندارد كه مي  چه بسا وقتي انسان اين آيات را مي
خداوند متعال با اين سبك بيان خواسته . ارتباطي وجود ندارد؛ اما هرگز چنين نيست

المقدس به وقوع پيوسته است تا  است اشاره فرمايد به اينكه اسراء در محل بيت
اي باشد از آنكه قوم يهود خيلي زود از اريكة رهبري جامعة انساني به زير  نشانه

اند كه براي باقي ماندن بر  ان جرائمي سهمگين را مرتكب شدهخواهند آمد؛ زيرا، آن
اريكة رهبري بشريت مجالي باقي نگذاشته است، و خداوند اين منصب را عمالً به 

منتقل خواهد گردانيد، و هر دو مركز دعوت  - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
رسيده است كه اينك زمان آن فرا . ابراهيمي را به آن حضرت اختصاص خواهد داد

رهبري روحاني و معنوي از امتي به امت ديگر انتقال پيدا كند؛ از امتي كه تاريخ 
خويش را با نيرنگ و خيانت و تبهكاري و ستم آكنده است، به امتي كه سرشار از 

همچنان از وحي قرآن برخوردار  ها و خيرات و بركات است، و پيامبر آن امت نيكي
  !ي للَّتي هي أَقْوم﴾﴿يِهداست؛ قرآني كه 

صلى اهللا عليه -  خدا شود، در حال كه رسول اما، چگونه اين رهبري منتقل مي
اين سؤال، ! رانده شده و آواره در فراز و نشيب كوههاي مكّه در تكاپوست؟ - وسلم

گيرد، و آن اينكه دوران نخستين اين دعوت  خود پرده از روي حقيقت ديگري برمي
است كه پايان پذيرد و سرانجام گيرد، و از اين پس، دوران ديگري اسالمي نزديك 

به همين جهت . آغاز خواهد گرديد كه از هرجهت با دوران نخستين متفاوت است
پرده و تهديدهاي  بينيم كه برخي آيات در سورة اسراء مشتمل بر هشدارهاي بي مي

  :شديد نسبت به مشركان است
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﴿لها أَن نندإِذَا أَرا واهنرملُ فَدا الْقَوهلَيع قا فَحيهقُواْ فا فَفَسيهفرتا منرةً أَميقَر ك
وكَم أَهلَكْنا من الْقُرون من بعد نوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنوبِ عباده خبِرياً  *تدمرياً 
  .1﴾بصرياً

شهري را به هالكت برسانيم و اثري از آري، هرگاه اراده كنيم كه اهالي «
داريم تا در آن  زدگان آن شهر را وامي آثار آن شهر برجاي نگذاريم، رفاه

بندوباري بپردازند؛ آنگاه سخن ما درباره آنها تحقق  شهر به تبهكاري و بي
چه بسا امتها و ملتها كه ! يابد؛ آنگاه آن شهر را از بيخ و بن زيروزبر كنيم

ايم؛ و خداي تو براي رسيدگي به  ح به هالكت رسانيدهپس از قوم نو
  »!گناهان بندگانش با آن آگاهي و بينشي كه دارد، بسنده است

هاي  كنيم كه آيين از سوي ديگر، در كنار اين آيات، آيات ديگري را مشاهده مي
هاي بنيادين سازندگي  ها و شيوه تمدن و اصول و مباني زندگاني اجتماعي و روش

دهند؛ چنانكه گويي مسلمانان به سرزميني وارد  اسالمي را به مسلمانان ياد ميجامعة 
اند، كه در آنجا بر همة امور خويش از هرجهت مسلط  اند، و در آن مأوا گرفته شده
اند كه آسياي جامعة نوپايشان بر محور  اند، و به انسجام و وحدتي دست يافته شده

صلى - اكرم ي است به اين مطلب كه رسولاين خود اشارت! آيد آن به گردش درمي
كند  پايد كه به ملجأ و مأمني اطمينان بخش دست پيدا مي ديري نمي -اهللا عليه وسلم

ار بخشد، و آنجا را مركزي براي نشر و ها را استقر كه در آنجا كارهايش و فعاليت
 اين يكي از آن اسرار نهان است. گسترش دعوت خويش در سراسر جهان قرار دهد

كه در اين سفر مبارك نهفته است و از آنجا كه به زمينة بحث ما مرتبط است، بهتر 
  .آن ديديم كه بيان شود
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با توجه به همين حكمت و امثال آن، معتقديم كه رويداد اسراء اندكي پيش از 
  .بيعت عقبة اُولي يا در فاصلة دو پيمان عقَبه صورت پذيرفته است؛ واهللا اعلم



316 

 

  فصل دهم
  هاي پيش از هجرت تبيع

  
  بيعت عقَبة اُولي

پيش از اين آورديم كه شش تن از اهل يثرب در موسم حج سال يازدهم بعثت 
قول دادند كه رسالت ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم-  اسالم آوردند، و به رسول خدا

  .را در ميان قوم و قبيلة خويش تبليغ كنند
 621جوالي (سال دوازدهم بعثت  به دنبال آن، در موسم حج سال بعد، يعني

پنج تن از اين يازده تن، همان . دوازده تن از يثربيان نزد آن حضرت آمدند) ميالدي
ديدار كرده  - صلى اهللا عليه وسلم- جواناني بودند كه سال گذشته با پيامبراكرم

هفت . بودند؛ و ششمين نفر كه اين بار حضور نداشت، جابربن عبداهللا بن رئاب بود
  :ديگر عبارت بودند ازتن 

  نجار، از طايفة خزرج؛ معاذبن حارث بن عفراء، از بني )1
 ذكوان بن عبدالقيس، از بني زريق، از طايفة خزرج؛ )2

 عباده بن صامت، از بني غَْنم، از طايفة خزرج؛ )3

 يزيدبن ثعلبه، از هم پيمانان بني غَنم، از طايفة خزرج؛ )4

 از طايفة خزرج؛عباس بن عباده بن نًضله، از بني سالم،  )5

 ابوالهيثم بن تَيهان، از بني عبداالشهل، از طايفة اوس؛ )6

  .1 عويم بن ساعده، از بني عمرو بن عوف، از طايفة اوس )7
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 - صلى اهللا عليه وسلم-  اين جماعت در محلّ عقبه واقع در مني با رسول خدا
با زنان كه مالقات كردند، و با ايشان بر مبناي بيعت زنان، يعني مطابق دستور بيعت 

  .پس از صلح حديبه صادر شده بود، بيعت كردند
صلى اهللا عليه -  داخ بخاري از عباده بن صامت روايت كرده است كه رسول* 
كس را با  چيز و هيچ بياييد با من بيعت كنيد، مبني بر اينكه هيچ: فرمودند - وسلم

ان را نُكشيد، و در خداوند شريك نگردانيد، و دزدي نكنيد، و زنا نكنيد، و فرزندانت
ارتباط با فرزندان خودتان و ديگران افترا و بهتان نزنيد، و در امور متعارف از من 

هريك از شما كه به اين عهد وفا كند، پاداشش با خداست، و هر . سرپيچي نكنيد
يك از شما كه يكي از اين موارد را نقض كند، و عقوبت خويش را در همين دنيا 

ة گناه و خطاي اوست، و هركس كه موردي از اين معاهده را نقض ببيند، همان كّفار
كند و خداوند بر وي بپوشاند؛ كارش با خداست؛ اگر خواهد، او را كيفر كند؛ و اگر 

آنگاه، بر مبناي همين موارد مذكور با : عباده بن صامت گويد! خواهد، از او درگذرد
  .1 بيعت كرديم: آن حضرت بيعت كردم؛ و در نسخه ديگر

  
  سفير اسالم در مدينه

صلى اهللا - پس از آنكه بيعت انجام پذيرفت، و موسم حج طي شد؛ پيامبراكرم
نخستين سفير خويش را همراه اين بيعت كنندگان به يثرب فرستادند، تا  - عليه وسلم

در آنجا احكام و تعاليم اسالم را به مسلمانان ياد بدهد، و آنان را در دين خدا فقيه 
اند، به نشر دعوت  و در ميان مردماني كه همچنان به شرك پايدار ماندهگرداند؛ 
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براي اين سفارت، پيامبر گرامي اسالم، جوانمردي از جوانان اسالم، . اسالم بپردازد
  .را درنظر گرفتند -رضي اهللا عنه- از سابقين اولين، مصعب بن عمير عبدري

  
  موفّقّيت چشمگير

دبن زراره وارد شد، و هر دو به كمك يكديگر با مصعب بن عمير به خانة اسع
جديت و شور و نشاط به نشر و ترويج اسالم در ميان اهل يثرب پرداختند، و 

شهرت » مقري«مصعب از آنجا كه عمدة كارش اقراء و تعليم قرآن بود با عنوان 
  .يافت

هايي كه در باب موفقيت مصعب در كار دعوت و  ترين داستان يكي از جالب
اند، بدين شرح است كه روزي اسعدبن زراره به اتفاق وي  ليغ اسالم روايت كردهتب

به يكي . از خانه بيرون شد و به قصد ديدار با بني عبداالشهل و بني َظفَر به راه افتاد
ناميدند،  مي» بِئرمرَق«هاي متعلق به بني ظفر درآمدند، و كنار چاهي كه آنرا  از باغ

تا آن زمان . دان مسلمان نيز در كنار آن دو گرد آمدندو گروهي از مر. نشستند
سعدبن معاذ و اُسيدبن حضير كه از سران قوم در ميان بني عبداالشهل بودند، هنوز 

اند، سعد  اي از تازه مسلمانان گردهم آمده وقتي شنيدند كه اينان با عده. مشرك بودند
جنبة ما را به نابخردي تا افراد كم اند  به سراغ اين دو نفر برو كه آمده: بن اُسيد گفت

و سفاهت بكشانند؛ و با آن دو درگير شو، و آنان را بازدار از اينكه به محيط 
زيرا، اسعدبن زراره پسرخالة من است، و اگر اين مسئله ! زندگاني ما پاي بگذارند

  !دادم نبود من خود اين كار را به جاي تو انجام مي
نزد آن دو رفت، وقتي اَسعد چشمش به او افتاد، به اش را برگرفت و  اُسيد نيزه
اين مرد، بزرگ قوم و قبيلة خويش است كه نزد تو آمده است؛ او را : مصعب گفت

اُسيد ! گويم اگر بنشيند با او سخن مي: مصعب گفت. صادقانه به دين خدا دعوت كن



  

راي چه به ب: نزديك آمد و باالي سر آن دو ايستاد و ناسزاگويي آغاز كرد و گفت
خواهيد افراد كم جنبة ما را به نابخردي و  مي! ايد؟ خانه و كاشانه ما پاي نهاده

مصعب به او ! اگر جان خودتان را الزم داريد، از ما كنار گيريد! سفاهت بكشانيد؟
آنگاه، اگر مطلبي را پسنديدي، ! نشيني و گوش فرادهي؟ باالخره مي: گفت

د، از پذيرش آنچه خوشايندت نيست خودداري پذيري؛ و اگر ناخوشايندت بو مي
مصعب . اش را بر زمين كوبيد و نشست آنگاه نيزه! اين انصاف است: گفت! كني مي

به خدا، : راجع به اسالم با او سخن گفت، و قرآن براي او تالوت كرد، اُسيد گفت
ه پيش از آنكه سخن بگويد نيز، اسالم را در سيماي او با آن نورانيت و صفايي ك

خواهيد وارد اين  وقتي مي! چه نيكو و چه زيبا است: آنگاه گفت! داشت بازشناختيم
  كنيد؟ دين بشويد چه كار مي

گرداني، انگاه شهادتين  ات را پاكيزه مي كني، و جامه غسل مي: به او گفتند
اش را  اُسيد برخاست و غسل كرد و جامه! گزاري گويي، آنگاه دو ركعت نماز مي مي

مردي همراه : آنگاه گفت. دانيد و شهادتين گفت و دو ركعت نماز گزاردپاكيزه گر
من است كه اگر از شما دو تن پيروي كند، احدي از قوم وي از راه او باز نخواهند 

اش  آنگاه نيزه. وي سعدبن معاذ است. كنم من هم اكنون اورا به شما معرفي مي. ماند
اش در انجمن  جماعتي از قوم و قبيلهرا برگرفت و يكراست به نزد سعد رفت كه با 

كنم، اُسيد با سيمايي به نزد  به خدا سوگند ياد مي: سعد گفت. خويش نشسته بودند
  !شما آمده است كه با سيماي وي به هنگام رفتن بسيار متفاوت است

با آن دو مرد : چه كردي؟ گفت: همينكه اُسيد نزد انجمن رسيد، سعد به او گفت
آن دو را نهي كردم و بازداشتم از ! اشكالي در آن دو نديدم سخن گفتم؛ به خدا

اما، از طرف ! آنچه تو دوست داري انجام خواهيم داد: آنچه قرار بود بازدارم؛ گفتند
اند تا او را بكشند؛ به  حارثه آهنگ اسعدبن زراره كرده اند كه بني ديگر، با من بازگفته
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، به اين منظور كه حريم حرمت تو را اند وي پسرخالة توست اين خاطر كه فهميده
سعد با شنيدن اين سخن خشم گرفت و نيزة خويش را برگرفت، و آهنگ آن ! بشكند

اند، دريافت كه اُسيد خواسته  وقتي ديد كه اَسعد و مصعب آرام نشسته. دو تن كرد
باالي سر آن دو ايستاد و ناسزاگويي . است سخنان آن دو را به گوش وي برساند

به خدا، اي اباامامه، اگر پيوند خويشاوندي : آنگاه به اسعدبن زراره گفت. ز كردآغا
در خانة و كاشانه ما دست ! توانستي اين بال را بر سر من بياوري من و تو نبود، نمي

  !زني كه ما خوش نداريم؟ به كارهايي مي
از  به خدا، مردي: اسعد بن زراره هنگام ورود سعدبن معاذ به مصعب گفته بود

اگر . اش نيز به دنبال او هستند بزرگان و شيوخ به نزد تو آمده است كه قوم و قبيله
مصعب ! وي از تو پيروي بكند، احدي از مردان قوم و قبيلة وي برجاي نخواهد ماند

نشيني و گوش فرادهي؟ اگر مطلبي را پسنديدي  حال، مي: به سعدبن معاذ گفت
ما به رعايت ناخشنودي تو، از تو كناري پذيري، و اگر ناخوشايندت بود،  مي

اش را بر زمين كوبيد و  آنگاه نيزه! به انصاف سخن گفتني: گفت! خواهيم گرفت
به : سعد گفت. مصعب اسالم را بر وي عرضه كرد، و براي او قرآن خواند. نشست

خدا پيش از آنكه مصعب سخن بگويد، اسالم را در سيماي وي، با آن صفا و 
خواهيد اسالم بياوريد چه  وقتي مي: آنگاه گفت! دارد، باز شناخته بوديمنورانيتي كه 

گرداني؛ آنگاه بر زبان  ات را پاكيزه مي كني، و جامه غسل مي: كنيد؟ گفتند كار مي
  .او نيز چنين كرد! گزاري دو ركعت نماز ميسپس  كني، و جاري مي

وقتي . خويش بازگشتاش را برگرفت، و به سوي جمع افراد خانوادة  آنگاه، نيزه
خوريم  به خدا سوگند مي: آيد، گفتند خويشاوندان سعد او را از دور ديدند كه مي

  !سعد هنگام رفتن داشت بسيار فرق دارد كهاي كه اين چهره با آن چهره



  

مرا در ميان ! عبداالشهل اي بني: وقتي به آنان رسيد، باالي سرشان ايستاد و گفت
سرور مايي، و از همة ما خردمندتر، و نسبت به همة ما : ندگفت! ايد؟ خود چگونه يافته

اگر چنين است، سخن گفتن من با مردان شما : گفت! امانتدارتر و باوفاتر هستي
وزنان شما بر من حرام است، تا زماني كه همگي شما به خدا و رسول خدا ايمان 

قبيلة سعدبن معاذ  پيش از آنكه روز به شب گرايد، همة مردان و زنان قوم و! بياوريد
اسالم آورده بودند، بجز يك نفر، به نام اٌصيرِم، كه اسالم آوردنش تا جنگ اُحد به 

درنگ به نبرد با كفار و  وي نيز در روز جنگ اُحد اسالم آورد، و بي. تاخير افتاد
مشركين پرداخت و به درجة شهادت نائل شد، در حالي كه هنوز يك سجده هم به 

  :فرمودند - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم نبي. رده بوددرگاه خدا نب
)مکثرياًع لَ قليالً و اُجٍر(.  
  »!عمل اندك با خود برد، اما پاداش بسيار گرفت«

مصعب در خانة اسعدبن زراره اقامت داشت و مردم را به سوي اسالم دعوت 
ان و زنان كرد؛ تا جايي كه در هر يك از اماكني كه انصار ساكن بودند، مرد مي

در ميان آنان . و وائلزيد و خطمه  اميه بن هاي بني مسلمان وجود داشتند، مگر خاندان
بن اَسلَت، كه مردم از او حرف شنوي داشتند، و او آنان را از  شاعري بود بنام قيس

روي آوردن به اسالم بازداشته بود، تا آنكه سال جنگ خندق، سال پنجم بعثت، فرا 
  .رسيد

ه موسم حج سال بعد فرا برسد، يعني سال سيزدهم بعثت، مصعب بن پيش از آنك
صلى اهللا -  خدا هاي پيروزي و موفقيت را به رسول عمير به مكه بازگشت تا مژده

هاي خيري را كه در آن  برساند، و خبر اسالم آوردن قبائل يثرب و زمينه - عليه وسلم
  .1د، براي آن حضرت بازگويدها و قدرت و مكنتي كه دارن قبائل هست، و توانمندي
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  بيعت عقبة ثانيه

هفتاد و چند تن از ) ميالدي 622ژوئن (در موسم حج سال سيزدهم بعثت 
مسلمانان اهل يثرب همراه با ديگر حاجيان قوم و قبيله خويش كه مشرك بودند، 

اين گروه مسلمانان در بين راه و نيز زماني كه . براي اداي مناسك حج به مكه آمدند
 - صلى اهللا عليه وسلم- تا كي رسول خدا: گفتند نوز در يثرب بودند، با يكديگر ميه

  !را واگذاريم كه در كوههاي مكّه نگران و ترسان باال و پايين بروند؟
صلى اهللا -  وقتي به مكه وارد شدند، چند ديدار پنهاني ميان آنان و پيامبراكرم

فين با يكديگر قرار گذاشتند در روز دست داد، و به آنجا انجاميد كه طر -عليه وسلم
مياني ايام تشريق در شعب عقَبه در نزديكي جمرة اُولي در مني گردهم آيند، و اين 

  .گردهمايي بطور كامالً سرّي در تاريكي شب صورت بگيرد
حال به سخن يكي از رهبران انصار گوش فرا دهيم تا اين گردهمايي تاريخي را 

در نبرد اسالم با وثنيت به كلّي تغيير داد، براي ما  كه مسير گردش روزگار را
  :گويد مي - رضي اهللا عنه- بن مالك انصاري كعب! توصيف كند

قرار گذاشتيم كه در ميانة  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا عازم حج شديم، با رسول
وقتي از برگزاري حج فراغت يافتيم، و شب . ايام تشريق در محل عقبه ديدار كنيم

بن  فرا رسيد، ابوجابر، عبداهللا بن عمرو -صلى اهللا عليه وسلم-  د ما با رسول خداميعا
وي را با خود برديم، و كار . حرام با ما بود كه يكي از بزرگان و اشراف قوم ما بود

با . داشتيم و بار خودمان را از ديگر همراهانمان كه از مشركان بودند مخفي نگاه مي
اي اباجابر، تو يكي از بزرگان ما و يكي از اشراف : يموي سخن گفتيم و به او گفت

اي و خوف  قوم و قبيله ما هستي؛ ما نگران وضعيتي هستيم كه تو در آن گرفتار آمده
آنگاه، وي را به اسالم دعوت كرديم، و ! آن داريم كه فردا هيزم آتش دوزخ بشوي



  

. به قرار مالقات داريمدر عق - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا به او بازگفتيم كه با رسول
وي اسالم آورد، و در پيمان عقبه با ما حضور به هم رسانيد، و يكي از : گويد

  .نمايندگان ما در آن پيمان بود
آن شب، در كنار ديگر همسفرانمان در بارانداز خويش خوابيديم؛ : كعب گويد

 وقتي كه پاسي از شب گذشت از محل اُطراق كاروانمان به سوي محلي كه با
قرار مالقات داشتيم رهسپار شديم، مانند مرغان  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

كرديم؛ تا همگي در  رفتيم، و خودمان را پنهان مي خانگي، پاورچين پاورچين راه مي
دو تن از . در آن هنگام، ما هفتادوسه مرد بوديم. محلّ عقبه در شعب گردهم آمديم

يب زنان ما نيز، امه بنت كعب، از بني مازن بنعماره، ُنس ار؛ و اممنيع، اسماء بنت  نج
  .سَلمه عمرو از بني

بوديم  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا در شعب عقَبه گردهم آمديم و در انتظار رسول
عموي ايشان عباس بن عبدالمطلب نيز همراه ايشان بود وي آن . تا وقتي كه آمدند

اما، مايل بود كه از كار و بار پسر برادرش زمان هنوز بر آيين قوم خويش بود، 
  1 .باخبر باشد و از او حمايت كند، و او نخستين كسي بود كه سخن گفت

  
  آغاز گفتگو و مذاکره

وقتي كه مجلس آراسته شد، مذاكرات و گفتگوهاي الزم براي انعقاد يك پيمان 
فت، نخستين كسي كه سررشتة سخن را به دست گر. رزمي آغاز گرديد - ديني

وي لب به . بود -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا بن عبدالمطلب، عموي رسول عباس
پيماني  سخن گشود تا براي يثربيان اهميت و عظمت مسئوليتي را كه در نتيجة اين هم
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وي . بر دوش آنان قرار خواهد گرفت با صراحت هرچه تمامتر براي آنان تشريح كند
  :گفت

ر را اعم از خزرجيان و اوسيان، همه را قوم عرب، انصا! (اي جماعت خزرج
ما . دانيد كه محمد در ميان ما چه مقام و منزلتي دارد نيك مي). ناميدند مي» خزرج«

تاكنون در برابر كساني كه هم رأي ما هستند در ميان قوم و قبيلة خودمان از او 
از  شحمايت كرده ايم ، و او هم اينك در شهر خودش در ميان قوم و قبيلة خود

عزّت و حمايت برخوردار است؛ در عين حال، اصرار دارد كه به سوي شما بگرود، 
ايد، وفا داريد،  بينيد نسبت به آنچه او را بدان دعوت كرده اگر مي. و به شما بپيوندد

كنيد، اين شما و آن مسئوليتي كه بر عهدة  و در برابر مخالفان از او حمايت مي
خواهيد پس از آنكه به سوي شما عزيمت  بينيد كه مي مياما اگر ! ايد خويش گرفته

كرد او را تسليم كنيد و تنها بگذاريد، از همين حاال او را رها كنيد؛ زيرا، وي در 
حال حاضر در ميان قوم و قبيلة خود و در شهر خودش از عزت و حمايت 

  !برخوردار است
صلى اهللا عليه - ل خدااي رسو. شنيديم آنچه را كه گفتي: به او گفتيم: كعب گفت

شما سخن بگوييد، و براي خود و خدايتان هر قول و قرار و پيماني كه  - وسلم
  1 !خواهيد از ما بگيريد مي

اين جواب، نشانگر عزم قطعي و شجاعت و ايمان و اخالص آنان در مقام قبول 
ه صلى اهللا علي- خدا پس از آن، رسول. اين مسئوليت بزرگ و پيامدهاي مهم آن بود

  .خطابة خود را ايراد فرمودند، و بيعت صورت پذيرفت - وسلم
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  مواد پيمان نامه
. نامة عقبة ثانيه را به تفصيل آورده است امام احمد به روايت از جابر، مواد پيمان

بر چه چيز با شما بيعت  - صلى اهللا عليه وسلم-  اي رسول خدا: گفتيم: جابر گويد
  كنيم؟

  :فرمودند
ة يف النشاط والکسل؛ وعلى النفقة يف العسر واليسر؛ وعلى االمر السمع والطاع على(

ن تقوموا هللا، ال تأخذکم يف اهللا لومة الئم؛ وعلى أباملعروف والنهي عن املنکر؛ وعلى 
نفسکم وأزواجکم وأبناءکم؛ أليکم، و متنعوين مما متنعون منه إذا قدمت إن تنصروين أ

  .١ )ولکم اجلنة
ردن به هنگام شادماني و افسردگي؛ و هزينه بر گوش كردن و فرمان ب«

از منكر؛ و بر  كردن به هنگام تنگدستي و فراخي؛ و امر به معرف و نهي
اينكه به خاطر خدا قيام كنيد و سرزنش سرزنشگران به هيچ روي شما را 

تأثير قرار ندهد؛ و آنگاه كه به نزد شما آمدم مرا ياري كنيد؛ و همانند  تحت
و پاداش شما بهشت فرزندانتان از من حمايت كنيد؛ خود و همسران و 

  .2 »باشد
اسحاق آن را آورده است، تنها همين بند اخير آمده  در روايت كعب، كه ابن

سخن  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا آنگاه رسول: بنا به اين روايت، كعب گويد. است
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ابـن اسـحاق نيـز نظيـر ايـن      . اند آورده و حاكم نيشابوري و ابن حبان آن را حديث صحيح دانسته 9
و اينكـه بـر سـر    :... روايت را از عباده بن صامت آورده است كـه در آن ايـن بنـد را افـزوده دارد    

: ؛ نـك »اال ننازع هذا االمر اهله«ن را به اهلش واگذاريم و آ: زمامداري در اسالم به نزاع برنخيزيم
 .545، ص 1هشام، ج  سيرةابن
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به اسالم آوردن گفتند، و قرآن تالوت كردند، و ما را به سوي خدا دعوت كردند، و 
  ). ن متنعوين مما متنعون منه نساءکم وأبناءکمأ علىبايعکم أ(: آنگاه فرمودند. تشويق كردند

آري؛ سوگند به آنكه : بن معرور دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت براء
شما را به حق به پيامبري مبعوث كرده است، ما همانند جان و ناموس خودمان از تو 

خدا، با ما بيعت كن؛ كه ما فرزندان  اقبت خواهيم كرد؛ حال، اي رسولمواظبت و مر
جنگ و مردان رزم و نبرديم، و اين خصلت را نسل اندر نسل از پدران و نياكانمان 

  !ايم به ارث برده
كرد،  صحبت مي - صلى اهللا عليه وسلم- در حاليكه براء با رسول خدا: گويد

، ميان ما و رجال  -صلى اهللا عليه وسلم-  داخ اي رسول: ابوالهيثم بن تيهان گفت
هاي مودت و حمايتي برقرار است كه ما آنها را قطع خواهيم  يثرب يعني يهود رشته

خواهيد همينكه ما اين كار را كرديم، و آنگاه خدا شما را  آن وقت، شما مي. كرد
-  خدا ولرس: گويد! پيروزي بخشيد، به نزد قوم خويش بازگرديد و ما را واگذاريد؟

  :تبسمي كردند و گفتند - صلى اهللا عليه وسلم
  ).سامل من ساملتمأحارب من حاربتم، وأأنا منکم وأنتم مين؛ ! الدم الدم؛ واهلدم اهلدم(
هرگز، ما با شما هم خون و هم سرنوشت هستيم؛ من از شمايم و شما از «

يد، از جنگم؛ و با هر كه مسالمت كن منيد؛ با هركه از در جنگ درآييد، مي
  1 »!درِ مسالمت درخواهم آمد

  
  تأکيد بر اهميت بيعت

وقتي مذاكرات پايان پذيرفت، و شروط بيعت به قدر كفايت به بحث و گفتگو 
گذاشته شد، و همه يك سخن شدند بر اين كه دست اندركار بستن پيمان شوند، دو 
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هم بعثت تن از مسلمانان پيشتاز يثرب كه در موسم حج سالهاي يازدهم و دوازد
اسالم آورده بودند، يكي پس از ديگري به پاي خاستند، و اهميت مسئوليت انعقاد 
آن پيمان را براي همراهانشان هرچه بيشتر مورد تأكيد قرار دادند، تا با آگاهي كامل 

نامه به بيعت با آن حضرت دست بزنند، و ميزان آمادگي  و اطالع كافي از مواد پيمان
اكاري بازشناسند، و از ايستادگي و استقامت آنان اطمينان آن جماعت را براي فد

  .حاصل كنند
وقتي همگي براي بيعت آماده شدند، عباس بن عباده بن نضله : ابن اسحاق گويد

شما : گفت! آري: گفتند! كنيد؟ دانيد كه بر چه چيز با اين مرد بيعت مي مي: گفت
اگر فكر ! سياه و همه مردمان بجنگيد كنيد بر سر اينكه با سرخ و داريد با او بيعت مي

كنيد، همينكه آسيبي به اموال شما برسد و جان بزرگان و اشراف شما درخطر  مي
البته اگر چنين كنيد، به ! افتد، او را تسليم خواهيد كرد؛ از همين حاال چنان كنيد

و كنيد كه نسبت به آنچه به ا خدا، خواري دنيا و آخرت خواهد بود؛ و اگر فكر مي
مانيد، حتي اگر اموالتان غارت  ايد وفادار مي دهايد و او را بدان فرا خوان قول داده

شود و اشراف و بزرگان قومتان جانشان را از دست بدهند، بيعت كنيد، كه البته اين 
  .به خدا خير دنيا و آخرت است

سد، و مانيم، هرچند كه به اموالمان آسيب بر ما بر سر پيمانمان وفادار مي: گفتند
خدا، به چه چيز  آن وقت در برابر آنان، اي رسول! اشراف و بزرگانمان به قتل برسند

  !بهشت »اجلَنه«: خواهيم رسيد، اگر بر اين پيمان وفادار مانديم؟ فرمودند
آن حضرت دستشان را گشودند، و آن جماعت با ! دستتان را بگشاييد: گفتند

  .1 ايشان بيعت كردند
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. آنگاه برخاستيم تا با آن حضرت بيعت كنيم: ين آمده استدر روايت جابر چن
اسعدبن زراره كه از همه ما هفتادنفر كم سن و سالتر بود دست ايشان را گرفت و 

و ايم  ما اين همه مسافت طوالني را طي نكرده! شتاب نكيند، اي اهل يثرب: گفت
ايم وي   دانسته ايم، مگر به حساب آنكه مي شكم اشترانمان را بر زمين نكوبيده

خدا است، و امروز بردن آن حضرت به يثرب، براي ما و شما به معناي جدايي  رسول
گزيدن از تمامي قوم عرب است و كشته شدن بهترين مردان شما، و اينكه شمشيرها 

حاال، اگر بر اين مسائل شكيبا هستيد، دست رسول ! از هر سوي شما را فراگيرند
را براي بيعت در دست بگيريد؛ اما، اگر از بابت خودتان  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا

اكنون او را واگذاريد و برويد؛ كه در اين صورت نزد  حرف و هراسي داريد، هم
  1 !خداوند عذرتان معذورتر است

  
  چگونگي بيعت

نامه، و به دنبال تاكيدات و تقريرات دوباره و  پس از تعيين وتعبيت مواد پيمان
جابر به . آغاز شد) دست دادن(گذشت، انعقاد بيعت با مصافحه چندباره چنانكه 

به ! اي اسعد، دست از سرمان بردار: گفتند: دنبال گزارش سخن اسعدبن زراره گويد
  2 !خدا، ما اين بيعت را فرو نخواهيم گذاشت، و هرگز نيز آن را نقض نخواهيم كرد

جوانمردان يثرب را وقتي سخن به اينجا رسيد، اسعد ميزان آمادگي جوانان و 
وي همان دعوتگر . براي فداكاري در اين راه دريافت، و از آنان اطمينان حاصل كرد

بزرگ بود كه با مصعب بن عمير همراهي و همكاري داشت، و اينك نيز، نخستين 
اسحاق  ابن. كرد بيعت مي - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم كسي بود كه با حضرت رسول
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مدعي هستند كه ابوامامه اسعدبن زراره نخستين كسي بود كه نجار  بني: افزايد مي
از آن پس، بيعت   1 .قرار داد -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا دستانش را در دستان رسول

مردان يك به يك از جاي برخاستيم و به طرف : جابر گويد. عمومي آغاز گرديد
ك ما بيعت گرفتند، رفتيم، و آن حضرت از يكاي - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول

  2 .و به ما قول بهشت را دادند
اما، بيعت آن دو زني كه به هنگام انعقاد اين پيمان حضور داشتند، شفاهي بود؛ 

  3 .هيچگاه با يك زن اجنبي دست ندادند -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
  

  دوازده نماينده
-  خدا گرديد، رسول پس از آنكه بيعت انجام گرفت و پيمان عقَبة ثانيه منعقد

كنندگان خواستند كه دوازده تن را به عنوان  از جماعت بيعت - صلى اهللا عليه وسلم
نماينده و سخنگوي خود و قوم و قبيله خودشان برگزيند و معرفي كنند، تا از جانب 

آن حضرت خطاب به آن . نامه را بر عهده بگيرند آنان مسئوليت اجراي مواد پيمان
  !)قومهم مبا فيهم علىيل منکم اثين عشر نقيبا ليکونوا إخرجوا أ( :جماعت فرمودند

نفر از اوس؛ كه  3نفر ار خزرج، و  9: نفر صورت پذيرفت 12فوراً، انتخاب آن 
  نامهايشان ذيال خواهد آمد
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 .نسبت به ديگران اسعدبن زراره بوده است؛ واهللا اعلم
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  سعدبن ربيع بن عمرو؛ ) 2اسعدبن زراره بن عدس؛ ) 1 :نمايندگان خزرج* 
براء بن معرور بن ) 5رافع بن مالك بن عجالن؛ ) 4عبداهللا بن رواحه بن ثعلبه؛ ) 3

سعدبن عباده ) 8عباده بن صامت بن قيس؛ ) 7عبداهللا بن عمروبن حرام؛ ) 6صخر؛ 
  .منذربن عمروبن خُنَيس) 9بن دليم؛

) 3سعدبن خَيَثمه بن حارث؛ ) 2اُسيدبن حضَيربن سماك؛ ) 1 :نمايندگان اوس* 
  .1 رِفاعه بن عبدالمنذربن زبير

 - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم تي كار انتخاب اين نمايندگان پايان پذيرفت، نبيوق
خطاب به .نامه، پيمان ديگري بستند با آنان به عنوان پيشوايان و مسئوالن اجراي پيمان

  :آنان فرمودند
 علىبن مرمي، وأنا کفيل  لعيسىقومکم مبا فيهم کفالء، ککفالة احلواريني  علىنتم أ(

  ).قومي
از جانب قوم و قبيله خودتان در ارتباط با همه مسائل آنان كفيل و شما «

بن مريم شدند؛ و من از  ضامن هستيد؛ چنانكه حواريون كفيل بن عيسي
  »!شوم جانب قوم خودم يعني مسلمانان كفيل و ضامن مي

  2!آري: گفتند
  

  افشاي پيمان عقبه
 خدا بود، و هم پيمانان رسولدر همان اثنا كه كار انعقاد پيمان عقبه پايان پذيرفته 

در حال بازگشت بودند، يكي از شياطين مكّه از امضاي اين  -صلى اهللا عليه وسلم- 
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چون اين اطالع درست در آخرين لحظه به وي رسيده بود، . نامه مطلع گرديد پيمان
و براي او امكان نداشت كه اين خبر را پنهاني به سران قريش برساند، تا آن جماعت 

شعب عقَبه غافلگير كنند؛ بر زمين بلندي فراز آمد، و با صداي بسيار بلند و را در 
خواهيد كار مذمم و از دين  مي! ها اي آرميدگان در خانه: اي فرياد زد سابقه بي

اينان براي جنگيدن با شما با يكديگر پيمان ! برگشتگان همراه او را يكسره كنيد؟
  :فرمودند -يه وسلمصلى اهللا عل- خدا رسول! اند بسته

  .)اما واهللا يا عدو اهللا؛ ألتفَرغَن لک! هذا أزب العقبة(
به خدا، اي دشمن خدا، كارت را ! اين شيطان عقبه است؛ با تو بگويم«

  »!يكسره خواهم كرد
  .1آنگاه آن جماعت را امر فرمودند كه به بار اندازهاشان بازگردند

  
  آمادگي انصار براي حمله به قريش

صداي آن شيطان را  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا پيمانان يثربي رسول قتي همو
سوگند به آنكه شما را به حق مبعوث : شنيدند، عباس بن عباده بن نضله گفت

گردانيده است، اگر بخواهيد، فردا در سرزمين مني با اين شمشيرهايمان بر قريشيان 
  :فرمودند - ه وسلمصلى اهللا علي-  پيامبر اكرم! حمله خواهيم برد

  .٢)رجالکم إىلمل نؤمر بذلک؛ ولکن ارجعوا (
  »!ايم، به بار اندازهايتان بازگرديد به اين كار مأمور نشده«

  .بازگشتند و بقية شب را تا بامداد خوابيدند
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  اعتراض قريش به انصار
وقتي اين خبر به گوش قريشيان رسيد، غوغايي به پا شد، و نگراني و پريشاني 

دانستند كه چنين پيمان و بيعتي چه پيامدهاي  گيرشان گرديد؛ زيرا، خوب ميگريبان
شومي براي آنان خواهد داشت، و تا چه اندازه جان و مال آنان را تهديد خواهد 

گزاران  بامدادان، جمع كثيري از سران مكّه و بزرگان قريش به آهنگ ديدار حج. كرد
نامه به گوش يثربيان  ا بر اين پيمانيثرب حركت كردند تا اعتراض شديد خودشان ر

ايد تا اين  به ما خبر رسيده است كه شما آمده! اي جماعت خزرج: گفتند. برسانند
به خدا ! پيمان بشويد و با ما بجنگيد رفيق ما را از ميان ما بيرون ببريد، و با او هم

به اندازة اي از عرب  ور شدن آتش جنگ ميان ما و هيچ طايفه و قبيله براي ما شعله
  1 !كننده نيست باال گرفتن آتش جنگ ميان ما و شما، ناخوشايند و ناراحت

دانستند، و اين پيمان در شرايط  از آنجا كه مشركان خزرج از اين بيعت هيچ نمي
كامالً سرّي و پنهاني در دل تاريكي شب منعقد شده بود، مشركان خزرج برآشفتند و 

ين چيزي نبوده است، و ما از چنين چيزي به خدا سوگند خوردند كه اصالً چن
وي نيز بارها و بارها تأكيد كرد بر : نزد عبداهللا بن اُبي بن سلْول رفتند! خبريم بي

قوم و قبيلة من هيچگاه بر ! چنين چيزي نبوده است! اينكه اين خبر نادرست است
اد قبيلة من حتّي اگر من در يثرب بودم، افر! زنند عليه من دست به چنين اقدامي نمي

  !زدند بدون مشورت با من دست به چنين كاري نمي
مسلمانان خزرج به يكديگر نگريستند، و به سكوت پناه آوردند، و هيچيك از 

سران قريش نير طبعاً تأكيدات . آنان در نفي و اثبات اين مطلب سخني نگفت
  .مشركان خزرج را باور كردند، و دست خالي بازگشتند
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  گانتعقيب بيعت کنند
سران مكّه بازگشتند، در حالي كه تقريباً يقين داشتند به اينكه خبر بيعت عقَبه 

با وجود اين، همچنان پيگير بررسي خبر و كسب اطالع و تأمل . دروغ بوده است
دربارة آن بودند، تا سرانجام برايشان يقين حاصل شد كه خبر درست بوده است، و 

اما، ديگر كار از كار گذشته بود، و حاجيان . بيعت عقبه عمالً صورت پذيرفته است
سواركاران مكه شتابان به تعقيب يثربيان تاختند، اما . هايشان شده بودند راهي زادگاه

كاري از پيش نبردند، تنها به سعدبن عباده و منذربن عمرو برخوردند و آن دو را 
پاي او نيز نرسيدند؛ اما، منذر آنان را درمانده كرد و به گَرد . تحت تعقيب قرار دادند

دستان او را به گردنش آويختند و به باربند شترش . سعد را توانستند دستگير كنند
كشيدند تا به  كشانيدند، و موهاي سرش را مي زدند و مي بستند، و پيوسته او را مي

مطعم بن عدي و حارث بن حرب بن اميه سر رسيدند و او را . مكّه واردش كردند
مشركان رهايي دادند؛ زيرا سعد هميشه سالمت رفت و آمد كاروانهاي آن از چنگ 

اند، با  انصار وقتي فهميدند كه سعد را جا گذاشته. كرد دو را در مدينه تضمين مي
جوي او شوند؛ كه  يكديگر مشورت كردند كه اگر مصلحت باشد بازگردند و پي

  .1د شدندمدينه وارناگهان سعدبن عباده به آنان رسيد و همگي با هم به 
اين . اين بيعت عقبه دوم بود كه با عنوان بيعت عقَبة كُبري شهرت يافته است

پيمان در فضايي آكنده از محبت و مودت و همبستگي منعقد گرديد، و با همياري 
مسلمانان از هر سوي و اعتماد و دالوري و شجاعت مسلمانان در اين راه حكايت 

ل يثرب، نسبت به برادر كم توان خود كه در مكّه تحت فرد مسلماني از اه. داشت
اند،  ورزد، و در برابر ستمگراني كه بر او ستم كرده ستم قرار گرفته است، محبت مي
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آميز نسبت به برادري كه او  گيرد، و در اعماق قلب وي احساسات محبت خشم مي
  .وشدج شود و مي را نديده است اما به خاطر خدا دوستش دارد، تحريك مي

اين احساسات و عواطف، بر اثر يك انگيزة گذرا پديد نيامده بود، تا با گذشت 
منشأ اين عواطف واحساسات، ايمان به خدا و رسول او . زمان بگذرد و برگزار شود

ها در  وزد، شگفتي و به كتاب آسماني او بوده است؛ ايماني كه وقتي نسيم آن مي
ايمان بود كه مسلمانان توانستند كارهايي را از با همين . آورد عقيده و عمل پديد مي

خود به يادگار، و بر صفحات تاريخ ثبت كنند، و آثاري از خويشتن برجاي گذارند 
هاي پس از آنان، و  كه نظير و همانند آنها، نه در زمانهاي پيش از آنان و نه در دوران

  .نه در آينده، نيامد



  

  فصل يازدهم
  مقدمات هجرت

  

  تازمهاجران پيش
پس از آنكه بيعت عقبة دوم صورت گرفت، و اسالم اين توفيق را يافت كه در 
مركز آن صحراي سوزان آكنده از كفر و ضاللت و جهالت، براي خود وطني 

ترين امتيازي بود كه اسالم از آغاز دعوتش بدان دست  تأسيس كند، و اين بزرگ
رمودند كه مسلمانان به تدريج اجازه ف -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا يافته بود؛ رسول

  .به اين وطن جديد هجرت كنند
هجرت، نه تنها به معناي از دست دادن تمامي امكانات اجتماعي، فدا كردن 

داشت  دارايي، و جان خود برداشتن و رفتن، بود بلكه شخص مهاجر بايد توجه مي
و معلوم  واهد شد؛ اموالش را غارت خواهند كرد،به اينكه خونش را هدر اعالم خ

دانست  و نيز بايد مي! نيست كه در آغاز راه سر به نيست خواهند كرد يا در پايان راه
ها و  ها و سرگرداني سپرَد، كه پريشاني اي كامالً مبهم راه مي كه بسوي آينده

  !هاي مربوط به آن برآورد كردني نيست نگراني
كردند،  ي آهنگ هجرت ميدانستند، پياپ مسلمانان، با اينكه همة اين مسائل را مي

شدند؛ زيرا به شدت در اين ارتباط احساس  و مشركان مانع خروج آنان از مكّه مي
  .آوريم ها را مي هايي از اين هجرت ذيالً نمونه. كردند خطر مي

وي يكسال پيش از بيعت عقبة كبري  .يكي از نخستين مهاجران، ابوسلمه بود. 1
وقتي كه تصميم . و پسرش بناي مهاجرت نهاد اسحاق با همسرش بنا به روايت ابن

در مورد جان خودت ما : بر خروج از مكه گرفت خويشاوندان همسرش به او گفتند
حريف تو نشديم كه آن را برايت حفظ كنيم؛ اما راجع به اين زن كه خويشاوند ما 

ها و آوارة   ؟ چرا بايد بگذاريم او را سرگردان بيابانكني است چه فكري مي
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خاندان ابوسلمه نيز، به دفاع . همسرش را از او بازگرفتند! هاي دور گرداني؟ زمينسر
: گرديد، برآشفتند و گفتند از پسرش كه مردي از خاندانشان محسوب مي

پسرمان را نيز با او  -حاال كه شما همسر فرزند ما از او جدا ساختيد - گذاريم نمي
ند و باالخره دست وي را از دست بر سرِ بردن پسربچه كشمكش بسيار كرد! ببريد

به اين ترتيب، ابوسَلمه يكّه و تنها راهي . آنان خالص كردند، و او را با خود بردند
  .مدينه شد

پس از رفتن شوهرش و گم شدن فرزندش، هر روز  -عنهارضي اهللا -  سلمه ام
گريست، و بر اين منوال، يكسال  گذاشت و تا شام مي صبح سر به صحراي مكه مي

خواهيد بگذاريد  نمي: يكي از خويشاوندانش به حال او رقّت كرد و گفت. گذرانيد
اگر : به او گفتند! ايد ميان او و شوهر و فرزندش جدايي افكنده! اين زن بيچاره برود؟

سلمه پسرش را نيز از سرپرستانش بازگرفت و  ام! خواهي به همسرت ملحق شو مي
بارت بود از طي مسافتي در حدود پانصد سفري كه ع. آهنگ سفر به مدينه كرد

هاي خوفناك و هالكت  كيلومتر، از البالي كوههاي سر به فلك كشيده، و دره) 500(
. رفت و رفت تا به تنعيم رسيد. بار، در حالي كه احدي از خاليق با او همراه نبود

طلحه او را ديد، و چون از وصف حال وي مطلع  بن ابي بن طلحه در آنجا عثمان
وقتي چشمش به آبادي قباء . گرديد، او را همراهي كرد تا به مدينه واردش گردانيد

و بازگشت و ! شوهرت در اين آبادي است؛ به اميد خدا بر او وارد شو: افتاد، گفت
  .1 راهي مكّه شد

مهاجرت  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا پس از رسول صهيب بن سنان رومي. 2
تو در زي درويشي : ينه كرد، كّفار قريش به او گفتندوقتي آهنگ هجرت به مد. كرد

بينوا نزد ما آمدي، و در كنار ما دارايي تو بسيار گرديد، و به جاهايي رسيدي كه 
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بروي، و هم اموالت را ببري؟  خواهي هم جانت را خالص كني و رسيدي؛ حال، مي
را به شما  اگر اموالم: صهيب در پاسخ آنان گفت! به خدا چنين چيزي شدني نيست
من همة اموال و : گفت! آري: گفتند! گذاريد بروم؟ واگذارم، نظرتان چيست؟ آيا مي

 - صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين خبر به رسول! ام را به شما واگذار كردم دارايي
صهيب سود ! صهيب سود سرشاري برد »!ربح صهيب! ربح صهيب«: فرمودند! رسيد

  1 !!سرشاري برد
در محلي به  بن وائل ربيعه، و هشام بن عاص و عياش بن ابي عمربن خّطاب. 3

نام تناضُب، باال دست سرِف با هم قرار گذاشتند، كه صبح هنگام آنجا گردهم آيند، 
عمر و عياش با يكديگر ديدار كردند، اما، هشام را . ه مدينه مهاجرت كنندو با هم ب

  .نگذاشتند نزد آن دو بيايد
ينه وارد شدند و در قباء منزل كردند، ابوجهل و وقتي عمر و عياش به مد

اين سه تن از يك مادر بودند، و مادرشان اسماء . برادرش حارث نزد عياش آمدند
مادرت نذر كرده است كه شانه به سر نزند، : آن دو به عياش گفتند. بنت مخَرِّبه بود

. ال مادرش رقت كردعياش به ح! و در تابش آفتاب به زير سايه نرود، تا تو را ببيند
اي عياش، به خدا اين جماعت تنها هدفشان اين است كه تو را از دينت : عمر گفت

به خدا، هرگاه شپش مادرت را آزار دهد، سرش را ! بازدارند؛ از آنان برحذر باش
عياش ! شانه خواهد كرد؛ و هرگاه آفتاب مكه او را آزار دهد، زير سايه خواهد رفت

عمر به او . آن دو نفر بازگردد تا سوگند مادرش را راست گردانداصرار ورزيد كه با 
خواهي اين كار را بكني دست كم اين ناقة مرا بگير؛ ناقة نجيب و  حال كه مي: گفت

احساس خطر اش بچسب؛ و هرگاه از سوي اين جماعت  به گُرده.راهواري است
  !كردي، به كمك آن خودت را از مهلكه نجات بده
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: در بين راه، ابوجهل به او گفت. ر شد و همراه آن دو به راه افتادبر آن ناقه سوا
اي پسر مادر من، به خدا اين شتر من از راه مانده است؛ مرا رديف خودت بر اين 

آنگاه شترش را خوابانيد، آن دو نيز شترانشان را ! چرا: گفت! كني؟ ات سوار نمي ناقه
همينكه پاهايشان به . قة وي سوار شودجا شود و بر نا خوابانيدند، تا ابوجهل جابه

آنگاه، به . زمين رسيد، بر او حمله بردند، و او را دربند كردند و بر پشت ناقه بستند
اين چنين ! اي اهل مكه: هنگام روز او را دست و پا بسته وارد مكه كردند، و گفتند

  .1 ن رفتار كرديمهمچنانكه ما با اين مرد ابلهما! با مردان ابله و نابخردتان عمل كنيد
شدند مسلمانان  العمل مشركان، وقتي كه با خبر مي اين بود سه نمونه از عكس
ها، مردم فوج  رحمي ها و بي اما، به رغم اين خشونت. قصد هجرت به مدينه را دارند

اي كه دو ماه و چند روز پس از بيعت  فوج، پياپي به مدينه سرازير شدند؛ به گونه
صلى - شخص رسول خدا! لمانان تنها سه تن در مكه مانده بودندعقبة كبري، از مس

صلى اهللا عليه - و ابوبكر و علي، كه آن دو نيز به دستور پيامبراكرم - اهللا عليه وسلم
 پيغمبراكرم. چندتن ديگر نيز در بند مشركان مكه بودند. در مكه مانده بودند - وسلم

                                                           

مهـاجرت    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - هشام و عياش در بند كفار مكه ماندند، تا وقتي كه رسول خـدا  -1
ام را بـه نـزد مـن    كيست كه برود و عياش و هش» من لي بعياش و هشام؟«: روزي، گفتند. فرمودند

! آورم ، من آن دو را به نزد شما مي-صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي رسول: بياورد؟ وليدبن وليد گفت
او را تعقيب كرد تا محـل  . برد يافت زني را كه براي آن دو غذا مي. آنگاه وليد پنهاني وارد مكه شد

. دون سـقف زنـداني كـرده بودنـد    هشام و عياش را در يك چارديواري ب. اقامت آن دو را پيدا كرد
شب هنگام از ديوار باال رفت، و بند از دست و پايشان برداشت و آن دو را بر پشـت شـتر خـويش    

ورود عمر بـه  ] به روايتي. [476-474، ص 1ج   هشام، سيرةابن: سوار كرد و راهي مدينه شد؛ نك
 .558، ص 1ج صحيح البخاري، : نك: مدينه به اتفاق بيست تن از صحابه بوده است



  

كرده بودند و منتظر فرمان خداوند  هم ساز و برگ سفر آماده - صلى اهللا عليه وسلم- 
  1 .ابوبكر نيز ساز و برگ سفر مهيا كرده بود. براي خروج از مكه بودند

صلى اهللا عليه - خدا رسول: بخاري از عايشه روايت كرده است كه گفت *
  :به مسلمانان گفتند - وسلم

  )اني اُريت دار هجرتکُم، ذات خنلِ بني البتني(
و ميان اند؛ درختان خرما فراوان دارد،  من نشان داده هجرتگاه شما را به«

  »!دو كوه داراي سنگهاي سياه قرار گرفته است
كرد، به سوي مدينه  از اين رو، هر يك از مسلمانان كه آهنگ مهاجرت مي

تمامي مسلماناني كه به سرزمين حبشه مهاجرت كرده بودند نيز . شد رهسپار مي
صلى اهللا -  خدا رسول. بوبكر نيز آمادة سفر به مدينه بودا. بازگشتند و به مدينه رفتند

  :به او فرمودند - عليه وسلم
  ).رسلک، فإين أرجو أن يؤذن يل على(
  2 »!كه من نيز اميدوارم به من اذن داده شود منتظر باش؛«

! آيا واقعاً چنين انتظار داريد؛ پدرم فداي شما باد؟: ابوبكر در پاسخ ايشان گفت
صلى اهللا عليه - خدا اما، ابوبكر شكيبايي ورزيد تا همسفر رسول! ريآ: فرمودند

كه خوراك [گرديد، و مدت چهار ماه دو شتر راهوار را با برگ سمر  - وسلم

                                                           

 .52، ص 2زاد المعاد، ج  -1
2
از ابـو   - صلى اهللا عليه وسـلم - پيامبر اكرم طوريكه سياق قبلى و بعدى اين جمله نشان ميدهد كه  

متـرجم محتـرم   ... كه هجرت نكند و منتظر ايشان باشد مي خواهد - رضي اهللا عنه- بكر صديق 
را بدينصـورت   -عليـه وسـلم   صـلي اهللا -گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضـرت  

  .»!راه خويش در پيش گير؛ كه من نيز اميدوارم به من اذن داده شود «: ترجمه كرده اند كه
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صلى اهللا عليه -  داد و در انتظار تصميم پيامبراكرم علوفه مي] مرغوبي براي شتر بود
  .1 برد بر مهاجرت بسر مي - وسلم
  

  در پارلمان قريش
يكي پس  -صلى اهللا عليه وسلم- مشركان مكه، زماني كه ديدند ياران رسول خدا

از ديگري، گروه گروه بار سفر بستند، و از مكه خارج شدند، و با زنان و فرزندان و 
مال و منالشان به اوس و خزرج پيوستند، سخت اندوهگين و افسرده و پريشان 

افسوس دچار اندوه و حسرت و اي، همگي آنان را  سابقه شدند، و به طرز بي
گردانيد؛ و يك خطر واقعي و جدي و بزرگ را در برابر خودشان مجسم يافتند كه 

  .كرد موقعيت اقتصادي مكه، و كيان و ثَنيت آنان را به شدت تهديد مي
تا  -صلى اهللا عليه وسلم-  دانستند كه شخصيت حضرت محمد قريشيان نيك مي

اذبة معنوي برخوردار است، و آن حضرت تا چه حد در چه اندازه از قوت تأثير و ج
راستاي رهبري و ارشاد توانمندند، و ياران ايشان تا چه ميزان صاحب اراده و اهل 

همچنين، از قدرت و مكنت اوس . اند استقامت و آمادة فداكاري در راه اهداف ايشان
ه شيفتة صلح و دانستند كه عقالي اين دو طايف و خزرج با خبر بودند، و خوب مي

هايند؛ به  ها و دشمني سازش و آسايش و آرامش و آمادة كنار گذاشتن كينه
  .اند هاي سال چشيده خصوص، بعد از آنكه تلخي و مرارت جنگهاي خانگي را سال

 - عالوه بر اين، به موقعيت استراتژيكي مدينه كه بر سر شاهراه بازرگاني يمن
اهل مكّه ساالنه به . ته است، توجه داشتندشام، متصل به ساحل بحراحمر قرار گرف

هاي  كردند؛ گذشته از فعاليت ميزان ربع ميليون دينار طال در سرزمين شام تجارت مي
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بازرگاني اهل طائف و مناطق ديگر؛ و معلوم است كه برقراري اين روابط تجاري 
  .منوط و مشروط به استقرار امنيت و آرامش در آن راه مهم بازرگاني بود

توان دريافت كه تمركز يافتن دعوت اسالم در يثرب و  ا اين ترتيب، ميب
توانسته است براي قريشيان خطرناك  رويارويي اهل يثرب با مكّيان تا چه اندازه مي

  .بوده باشد
مشركان مكّه، جدي بودن خطري را كه از هر جهت كيان اقتصادي و اجتماعي 

كوشيدند تا  از اين رو، مي. كرده بودندكرد، به شدت احساس   ايشان را تهديد مي
مؤثّرترين شيوه را براي دفع اين خطر بزرگ كه تنها منشأ آن پرچمدار دعوت اسالم 

  .بودند، شناسايي كنند و پيش گيرند - صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد
 622سپتامبر  12ماه صفر سال چهاردهم بعثت، مطابق با  26روز پنجشنبه 

قريباً دو ماه و نيم پس از بيعت عقَبة كُبري، پارلمان مكّه موسوم به ، يعني ت1ميالدي
سازترين جلسة خود را در نخستين ساعات  و سرنوشتترين  حساس» دارالندوه«

و همگي نمايندگان قبائل قريش در اين جلسه حضور به هم .تشكيل داد 2روز
بتوانند هرچه سريعتر اي را بررسي كنند كه  رسانيدند، تا طرح قاطع و تعيين كننده

هاي تابش انوار  ربياورد، و براي هميشه روزنهپرچمدار دعوت اسالم را از پاي د
در اين جلسة هاي برجسته شركت كننده  چهره! مبارك آن حضرت را مسدود گرداند

                                                           

اين تاريخ دقيق را با استفاده از تحقيقات علمي عالمه محمد سـليمان منصـورپوري در كتـاب رحمـة      -1
 .ايم به دست آورده) 471، ص 2ج : ، 102، 97، 95، ص 1ج (المين للع

دليل بر تشكيل اين جلسه در نخستين ساعات روز روايت ابن اسحاق است حـاكي از اينكـه جبرئيـل     -2
هاي اين جلسه دارالندوة با خبر ساخت و به ايشان اذن  را از توطئه  -صلى اهللا عليه وسلم- كرما نبي

صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  گر، روايت بخاري از عايشه، مبني بـر اينكـه نبـي   ي ديهجرت داد؛ و از سو
قـد  «: يعني گرماگرم آفتاب نيمروز به سراغ ابوبكر آمدند و به او گفتند» نحرالظهيرة«در   -وسلم

 .چنانكه خواهد آمد! به من اجازه خروج از مكه داده شد »ذن يل يف اخلروجأ
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حساس و تاريخي كه از نمايندگان طوايف قريش تشكيل گرديده بود، عبارت بودند 
  :از

  از طايفة بني مخزوم؛ ابوجهل بن هشام )1
جبيربن مطعم؛ ُطعيمه بن عدي؛ حارث بن عامر، از طايفة بني نَوفَل  )4و 3و  2

  بن عبدمناف؛
عبد  شيبه و عتبه پسران ربيعه؛ و ابوسفيان بن حرب، از طايفة بني )7و  6و  5

  شمس بن عبد مناف؛
  نضربن حارث، از طايفة بني عبدالدار؛ )8
لبختَري بن هشام؛ زمعه بن اَسود؛ و حكيم بن حزام، از طايفة ابوا )11و  10و  9
  اسد بن عبدالعزّي؛ بني

  نُبيه و منبه، پسران حجاج، از طايفة بني سهم؛ )13و  12
  .اُميه بن خلف، از طايفة بن جمع )14
  

  رأي ظالمانة دارالندوه به قتل پيامبر
ه دارالندوه آمدند، ابليس در زماني كه نمايندگان طوايف قريش طبق قرار قبلي ب

زي پيرمردي با وقار كه عباي ضخيمي بر دوش داشت، سر راه را بر آنان گرفت و 
پيرمردي از اهل نجد، با : گفت! آقا چه كسي هستند؟: گفتند. بر درِ دارالندوه ايستاد

آييد؛ آمده است تا سخنان شما را  خبر شده كه شما براي چه كاري گردهم مي
: گفتند! فايده نباشد ه بسا رأي و نظر و خيرخواهي او نيز براي شما بيبشنود، و چ

  .ابليس نيز همراه آنان داخل شد! چنين باشد؛ داخل شو
ها آغاز گرديد، و  حل وقتي كه جلسه رسميت پيدا كرد، ارائة پيشنهادات و راه

او را  از ميان خودمان: ابواالسود گفت. گفتگوي اعضاي جلسه بسيار به طول انجاميد



  

كنيم، و كاري نخواهيم داشت  كنيم و از سرزمين خودمان وي را تبعيد مي اخراج مي
ايم و  آيد؛ ما كار خودمان را درست كرده رود، و چه بر سرش مي ه كجا ميكه ب

  !اّتحاد و الفت پيشين ما برقرار شده است
! نه به خدا، اين رأي براي شما كارساز نخواهد بود: آن پيرمرد نجدي گفت

ايد كه چه بيان زيبا و نيكويي دارد و از چه نطق شيوايي برخوردار است، و  نديده
به خدا، اگر ! كند؟ خواند، چگونه دلهاي مردان را از جاي مي آورد و مي با آنچه مي

اي از قبائل عرب وارد شود، و  چنين كنيد، ايمن نخواهيد بود از اينكه وي بر قبيله
را بر عليه شما راه بياندازد، و به اتفاق آنان بر سرزمين  آنان پيرو او شوند، و آنان

دربارة او طرح ديگري جز اين ! شما بتازد، آنگاه هرچه خواهد با شما بكند
  .بيانديشيد

اش كنيد و در به روي او  وي را ُغل و زنجير كنيد و زنداني: ابوالبختري گفت
ديگري كه پيش از وي  ببنديد؛ آنگاه انتظار بكشيد تا وي به سرنوشت شاعران

اند، امثال زهير و نابغه و ديگر شعراي پيشين كه مرگ به سراغ همة آنها آمده  بوده
  .است، دچار گردد

به خدا، ! نه بخدا، اين رأي براي شما كارساز نخواهد بود: آن پيرمرد نجدي گفت
ي كه درگوييد، خبر زنداني شدن او از آن سوي  اگر او را زنداني كنيد، چنانكه مي

پايد كه بر سر شما  رسد، و ديري نمي ايد به يارانش مي شما بر روي او بسته
خيزند تا  سازند، آنگاه با شما به نبرد برمي ريزند، و او را از دست شما خالص مي مي

  .خورد؛ فكر ديگري بكنيد اين رأي به درد شما نمي! باالخره بر شما چيره شوند
پيشنهاد را رد كرد، پيشنهاد تبهكارانه و  پس از آنكه پارلمان قريش اين دو

ظالمانة ديگري تقديم پارلمان شد كه همة اعضاء به اتفاق آراء آن را تصويب 
: ابوجهل گفت. بن هشام بود ارائه كنندة اين طرح، تبهكار بزرگ مكّه ابوجهل. كردند
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! ه باشدكنم تاكنون به ذهن شما رسيد به خدا، من دربارة او رأيي دارم كه گمان نمي
اي مرد جوان  رأي من اينست كه از هر طايفه: آن چيست؟ گفت! اي اباالحكم: گفتند

و چابكي را كه شريف و با اصل و نسب باشد برگيريم، آنگاه به هر يك از اين 
مردان جوان يك شمشير برّان بدهيم؛ آنگاه همه با هم به سوي او بروند و همزمان 

د، و او را با همان يك ضربه به قتل برسانند، و ما از شمشيرها را بر پيكر او فرود آرن
اگر چنين كنند، خون وي در ميان همة طوايف قريش توزيع ! شرّ او آسوده شويم

عبد مناف هرگز نخواهد توانست با تمامي طوائف قوم و قبيلة  شود، و بني مي
او را دهند؛ ما نيز دية قتل  خودشان بجنگند؛ درنتيجه به گرفتن ديه رضايت مي

  !پردازيم مي
اين است آن . حرف آخر همين است كه اين مرد گفت: آن پيرمرد نجدي گفت

پارلمان مكه اين پيشنهاد ظالمانه را به  1 !رأيي كه رأي ديگري جز آن كارساز نيست
هايشان  آراء تصويب كرد، و نمايندگان طوايف مختلف قريش به خانه اتفاق

ه زودتر اين قرار صادره از دارالندوه را به و تصميم داشتند كه هرچبازگشتند، 
  .مرحلة اجرا دربياورند
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  فصل دوازدهم
  هجرت پيامبر

  
  تدبير خداوند سبحان

گيري راجع به  جلسة ويژه و حساس دارالندوة قريش كه در ارتباط با تصميم
تشكيل شد، طبيعي بود كه به  -صلى اهللا عليه وسلم- رخورد با پيامبراكرمبنحوة 
رّي باشد، و در ظاهر هيچگونه حركتي متفاوت با تحركات روزمرّه و معمول كلّي س

هميشگي صورت نگيرد، تا كسي نتواند احساس توطئه و خطر كند، يا به ذهن كسي 
. اين مكر قريش بود. برسد كه پيچيدگي خاصي پيش آمده و داللت بر شري دارد

اي مكر و نيرنگ خويش قرار اما، از آنجا كه خداوند سبحانه و تعالي را هدف اجر
وجه قريشيان نتوانند به آن پي ببرند، دستشان را رو  داده بودند، از راهي كه به هيچ

  !كرد
فرود  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم وحي الهي را بر نبي -عليه السالم-  جبرئيل

آورد، و آن حضرت را از توطئة قريش با خبر ساخت، و به ايشان باز گفت كه 
ه ايشان اذن خروج از مكه را داده، و زمان هجرت را نيز براي آن حضرت خداوند ب

مشخص گردانيده، و طرح پاتك زدن به قريش را نيز براي آن حضرت تبيين فرموده 
  1 !خوابيدي نخواب امشب بر بستري كه هر شب در آن مي: و گفته است

مي كه مردم در در گرماگرم آفتاب نيمروز، هنگا - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
رفتند تا با او ترتيب  - رضي اهللا عنه-  كنند، به سراغ ابوبكر هايشان استراحت مي خانه

در آن اثنا كه ما در خانة ابوبكر به : گويد -رضي اهللا عنها- عايشه . هجرت را بدهد
-  رسول خدا: هنگام گرماي شديد ظهر نشسته بوديم، كسي آمد و به ابوبكر گفت
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در وقت و ساعتي كه معموالً به سراغ ! اند نقاب بر چهره آمده - لمصلى اهللا عليه وس
به خدا در اين وقت و ! پدر و مادرم به فداي ايشان باد: ابوبكر گفت! آمدند ما نمي

: گويد - رضي اهللا عنها-عايشه ! مري بسيار مهماند مگر براي ا ساعت ايشان نيامده
ابوبكر به ايشان اذن . ان فرمودندآمدند و استيذ - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

اطرافيانت را بيرون  »خرج من عندکأ«: آنگاه به ابوبكر گفتند. داخل شدند. دخول داد
! خدا اينان خانوادة خود شما هستند، پدرم فداي شما باد اي رسول: ابوبكر گفت! كن

اده شده گويي، به من اذن خروج د حال كه چنين مي »ذن يل يف اخلروجأفاني «: گفتند
صلى -  همسفري، پدرم فداي شما باد، رسول خدا؟ رسول خدا: ابوبكر گفت! است

  1!آري: فرمودند -اهللا عليه وسلم
آنگاه با وي طرح هجرت را هماهنگ كردند و به منزل خودشان بازگشتند، و 

در طول روز، مانند هميشه كارهاي روزانة خود را پي . منتظر شدند تا شب فرا رسيد
تا كسي پي نبرد به اينكه ايشان دارند براي هجرت يا هر مسئلة خاص گرفتند، 

  .شوند، تا خودشان را از اجراي تصميم قريش دور سازند ديگري آماده مي
  

  محاصرة خانة پيامبر
تبهكاران بزرگ قريش نيز تمامي ساعات باقي مانده از روز را به طور سرّي 

كه صبح آن روز مورد اي بودند  هسرگرم آماده شدن براي اجراي نقشة طراحي شد
و براي اين منظور يازده تن از سران و بزرگان تصويب پارلمان مكّه قرار گرفته بود، 
حَكم بن ابي العاص؛ ) 2ابوجهل بن هشام؛ ) 1 :قريش انتخاب شده بودند، عبارت از

) 7 زمعه بن اسود؛) 6اميه بن َخَلف؛ ) 5نضربن حارث؛ ) 4عقبه بن ابي معيط؛ ) 3
                                                           

، 2264، 2263، 2138، 476ح : ، نيـز 553، ص 1، ج »باب هجرة النبي و اصحابه«صحيح البخاري،  -1
2297 ،3905 ،4093 ،5807 ،6079. 



  

منبه بن ) 11نُبيه بن حجاج؛ ) 10اُبي بن َخَلف؛ ) 9ابولهب؛ ) 8طعيمه بن عدي؛ 
  .1 حجاج

چنان بود كه اوائل شب پس از نماز  -صلى اهللا عليه وسلم- عادت رسول خدا
رفتند و در آنجا نماز شب  خوابيدند، و پس از نيمه شب به مسجدالحرام مي عشا مي

  .را فرمودند كه در بستر ايشان بخوابد - ي اهللا عنهرض-  آن شب، علي. خواندند مي
هايشان به  همينكه پاسي از شب گذشت، و همه جا آرام گرفت، و مردم در خانه

- خواب رفتند، آن يازده نفري كه نامشان برده شد، پنهاني بسوي خانة پيامبراكرم
ن حضرت به گمان ايشا. آمدند، و بر در خانه كمين نشستند -صلى اهللا عليه وسلم

در خانه خوابيده بودند، و هنگامي كه از خواب  - صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم رسول
برخيزند و بخواهند از خانه خارج شوند، بر سر ايشان خواهند ريخت و نقشة 

  .خودشان را اجرا خواهند كرد
برگزيدگان قريش يقين و اطمينان كامل داشتند كه توطئة پست و زبونانة ايشان 

يز خواهد بود، تا جايي كه ابوجهل، سرمست و مغرور، خطاب به يارانش آم موفقيت
محمد ادعا : گفت كه خانه را محاصره كرده بودند، از روي مسخره و استهزا مي

كند كه اگر شما تابع دين و آئين او بشويد پادشاه عرب و عجم خواهيد شد؛  مي
شما باغهايي همانند  وانگهي پس از آنكه مرديد، برانگيخته خواهيد شد، و براي

باغهاي اردن قرار خواهد داد؛ اما اگر چنين نكرديد، سرهاي شما را از تن جدا 
خواهد كرد، وانگهي پس از آنكه مرديد، برانگيخته خواهيد شد، و براي شما آتشي 

  2 !در آن خواهند سوزانيدفراهم خواهند كرد و شما را 

                                                           

 .52، ص 2زاد المعاد، ج  -1
 .483-482، ص 1ج  هشام، سيرةابن -2
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صلى اهللا -  گام خروج پيامبراكرمقرار اجراي توطئه قريش، پس از نيمه شب، هن
آنان بيدار نشسته بودند و رسيدن ساعت صفر را انتظار . از خانه بود -عليه وسلم

اما خدا بر كار خويش چيره است، زمام امور آسمان و زمين در دست . كشيدند مي
تواند   دهد، ولي هيپكس نمي همگان را پناه ميكند؛  اوست؛ هر كار كه بخواهد مي

 اكرم خداوند همان كاري را كرد كه بعدها براي رسول! بر عليه او پناه دهدكسي را 
  :بازگفت -صلى اهللا عليه وسلم- 

﴿ اللّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيواْ لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو
رِيناكالْم ريخ اللّه١﴾ و.  

كردند كه تو را دربند و  آن هنگام كه كّفار مكه براي تو با هم توطئه مي و«
زنداني كنند، يا به قتل برسانند، يا از مكه اخراج كنند، آنان توطئه مكارانه 

كرد، و خداوند بهترين مكر كنندگان  كردند؛ خدا نيز با آنان مكر مي مي
  »!است

  
  عزيمت پيامبر اکرم

ي و بيداري و هشياري كه در كارشان داشتند در مقام قريشيان، با آن همه آگاه
 - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول خدا. اجراي نقشة شومشان شكست فاحشي خوردند

از خانه خارج شدند؛ حلقه محاصره آنان را شكستند، و مشتي سنگريزه برداشتند، و 
كرده  خداوند ديدگان آنان را نسبت به آن حضرت كور. بر سر و روي آنان پاشيدند

ديدند و ايشان اين آية شريفه  را نمي -صلى اهللا عليه وسلم- بود، و آنان پيغمبراكرم
  :كردند را تالوت مي

  .1وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ﴾﴿

                                                           

 .30سوره انفال، آيه  -1



  

ت سر ايشان سدي را، و و قرار داديم روبروي ايشان سدي را، و پش«
  .»!بينند اي بر سر و روي ايشان افكنديم؛ از اين رو آنان نمي پرده

از آنجا . بر سر يكايك ايشان خاك ريختند، و راهي خانه ابوبكر شدند 
نيز، از در اضطراري پشت خانه ابوبكر شبانه خارج شدند، و رفتند تا به 

  .2غار ثور بر سر راه مكه به يمن رسيدند
اندكي قبل از فرا . صره كنندگان همچنان منتظر رسيدن ساعت صفر بودندمحا

مردي را كه پيش از . رسيدن ساعت موردنظر، باخت و شكست خودشان را دريافتند
: منتظر چه هستيد؟ گفتند: گفت. آن با آنان نبود، ديدند كه بر درِ خانه ايستاده است

ز كنار شما گذشت، و بر سر و به خدا وي ا! باختيد و زيان كرديد: گفت! محمد
به خدا او را : گفتند! رويتان خاك و سنگريزه پاشيد، و به دنبال كار خودش رفت

ها را از سر و رويشان  ها و سنگريزه از جاي خود برخاستند و خاك! نديديم
  .تكانيدند مي

به خدا، : گفتند. در عين حال، از سوراخ در خانه سرك كشيدند و علي را ديدند
برد مخصوص او هم روي پيكر و سر و صورت ! محمد است كه خوابيده استاين 

علي از بستر آن حضرت . از آنجا تكان نخوردند تا صبح شد! او كشيده شده است
را از او  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا سراغ رسول! كار از كار گذشته بود. برخاست

  !اطالعي از ايشان ندارم: گفت. گرفتند
  

                                                                                                                                                    

 .9سوره ياسين، آيه  -1
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  در غار ثور
خانة خود را در مكّه در شب بيست و هفتم  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا سولر

ترك  - 1ميالدي 622سپتامبر  13يا  12مطابق با  -ماه صفر سال چهاردهم بعثت
كه بيش از هركس ديگر امين  -رضي اهللا عنه- كردند، و به خانة رفيقشان ابوبكر

خانة وي را نيز از در . ، رفتندحضرت و محرم راز ايشان در امور مالي و غيره بود آن
  .پشت خانه ترك كردند، و شتابان پيش از طلوع فجر از مكه خارج شدند

تر  دانستند كه قريشيان با جديت هرچه تمام مي - صلى اهللا عليه وسلم-  پيامبراكرم
به همين جهت، راه اصلي مدينه را كه به سمت شمال . در پي ايشان خواهند آمد

رسيد، وانهادند، و راهي را كه درست نقطة  به نظر هر كسي مي بود، و در وهلة اول
اين . رفت مقابل آن در سمت جنوب مكه بود در پيش گرفتند، كه به سوي يمن مي

راه را تا حدود پنج ميل طي كردند تا به كوهي معروف به كوه ثور رسيدند كه كوه 
د؛ چنانكه پاهاي و سنگالخ بوالعبور  بلندي بود، و راه ناهمواري داشت و صعب

اند كه ايشان  بعضي نيز گفته. را مجروح ساخت - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول
رفتند، تا رد پاي خودشان را گم كنند، و  در اين مسير بر روي كنارة پاهايشان راه مي

به هر حال، در باالي كوه، ابوبكر ايشان را بر . درنتيجه پاهاي ايشان زخمي شد

                                                           

، اين ماه صفر، اگر بنا را بر اين بگذاريم كه سال از ماه محرم شروع شده 95، ص 1رحمةللعالمين، ج  -1
شود؛ اما اگـر شـمارش سـنوات را از آن مـاهي كـه خداونـد        باشد، جزء سال چهاردهم محسوب مي

را به كرامت نبوت تكريم فرمود آغاز كنيم، اين ماه صفر قطعـاً    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
گيرنـد و گـاه آن مبنـاي     نويسان گاه اين مبنا را مـي  غالب سيره. شود جزء سال سيزدهم محسوب مي

 افتنـد و دچـار سـردرگمي    يب حوادث و وقايع بـه اشـتباه مـي   گيرند، و در نتيجه در ترت ديگر را مي
 .از اين رو، ما بنا را همه جا بر اين نهاديم كه آغاز سالها را ماه محرم بگيريم. شوند مي



  

چسبانيد، تا به غاري در قلّة  ، و پيوسته ايشان را به خود ميدوش خود حمل كرد
  .1شهرت يافته است» غار ثور«كوه رسيدند كه درتاريخ به 

  
  دو يار غار

شويد تا من پيش از  به خدا شما داخل نمي: وقتي به غار رسيدند، ابوبكر گفت
داخل . اشما داخل شوم، و اگر خطري در غار پيش آيد به من اصابت كند نه به شم

در كنار غار سوراخي را مشاهده كرد؛ پيراهن . غار شد، و غار را رفت و روب كرد
دو پاي خويش را . دو سوراخ ديگر باقي ماند. خود را دريد و آن سوراخ را پر كرد

! داخل شويد: گفت -صلى اهللا عليه وسلم- در آنها قرار داد؛ آنگاه به رسول خدا
داخل شدند و سرشان را در آغوش ابوبكر نهادند  - مصلى اهللا عليه وسل-  خدا رسول

اما وي از جاي خود . پاي ابوبكر را جانوري از داخل آن سوراخ گزيد. و خوابيدند
اشكهاي وي بر . بيدار شوند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حركت نكرد، مبادا رسول

چه  »مالك يا ابابكر؟«: گفتند. چكيد -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا صورت رسول
صلى - خدا رسول! اند، پدرم به فداي شما باد مرا گزيده: خبرت است، ابابكر؟ گفت

  .2 آب دهان زدند و از آسيب آن جانور رهايي يافت -اهللا عليه وسلم
 .3 سه شب در آن غار مخفي شدند؛ شب جمعه و شب شنبه و شب يكشنبه

وي جواني با : ايشه گويدع. برد عبداهللا پسر ابوبكر نيز با آنان درون غار به سر مي

                                                           

 .167مختصرالسيرة، ص  -1
در ذيـل ايـن روايـات آمـده     . نقل كرده است -رضي اهللا عنه–اين داستان را رزين از عمربن خطاب  -2

: و موجب مـرگ او گرديـد؛ نـك   است كه در آخر عمر اثر زهر اين جانور به اندام ابوبكر بازگشت 
 .556، ص 2، ج »بكر باب مناقب ابي«مشكاة المصابيح، 

 .336، ص 7فتح الباري، ج : نك -3
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خزيد و به هنگام صبح  معرفت وخوش برخورد بود؛ از نزد آنان سحرگاه به بيرون مي
شد؛ چنانكه گويي شب را در مكه به  در مكه از خواب بيدار مي همراه ديگر قريشيان

كرد به  هاي قريش پيدا مي ها و نيرنگ صبح رسانيده است، و هر خبر و اثري از نقشه
 خدا گرفت، براي رسول و شب هنگام وقتي تاريكي همه جا را فرا ميپرد، س ذهن مي

 -بردة آزاد شده ابوبكر -عامربن فُهيره. آورد و ابوبكر خبر مي - صلى اهللا عليه وسلم- 
چرانيد، و چون ساعتي از وقت  نيز گلة گوسفندي را كه داشت در اطراف غار مي

از شير آن گوسفندان كه در . برد مي ، آن گوسفندان را به طرف غارگذشت  عشاء مي
كردند؛ تا وقتي  نوشيدند و شب را به آرامش سپري مي واقع از آن خودشان بودند مي

وي اين كار را در . زد شد و عامربن فهيره گوسفندانش را صدا مي كه سحرگاه مي
بكر راهي مكه  ابي بن وقتي كه سحرگاهان عبداهللا .1 اين سه شب مرتباً انجام داد

چرانيد تا كسي  انش را به دنبال عامر روي رد پاهاي او ميشد، عامر نيز گوسفند مي
  .2 متوجه رد پاي وي نشود

از سوي ديگر، قريشيان، وقتي بامداد فرداي آن شب از اجراي توطئه يقين پيدا 
اند، به يكباره ديوانه  از مكه بيرون رفته -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا كردند كه رسول

نخستين كاري كه در اين ارتباط انجام دادند آن بود كه علي را كتك زدند و  .شدند
او را بسوي كعبه كشانيدند، و ساعتي بازداشت كردند، شايد از طريق وي خبري از 

  .3 آن دو نفر پيدا كنند
. الباب كردند بسوي خانة ابوبكر رفتند و دق. اي نرسيدند از طريق علي به نتيجه

دانم به  نمي: پدرت كجاست؟ گفت: به او گفتند. ر در را باز كردبك اسماء بنت ابي
                                                           

 .554، 553، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
 .486، ص 1ج  هشام، سيرةابن -2
 .374، ص 2تاريخ الطبري، ج  -3



  

ابوجهل كه مرد بدخوي و پليدي بود دست بلند كرد و آن چنان ! خدا پدرم كجاست
  .1 به صورت اسماء سيلي زد كه گوشواره از گوش وي افتاد

العاده فوري تصويب كردند كه تمامي  رؤساي طوايف قريش در يك جلسة فوق
همة راههاي اطراف مكه را . ن را براي دستگيري آن دو مرد به كار گيرندوسائل ممك

به شدت تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند، و جايزة سنگيني به ميزان يكصد ناقه در 
ازاي تحويل هر يك از آن دو نفر به قبيله قريش زنده يا مرده قرار دادند؛ آورنده هر 

  .2 كه خواهد باشد
ردان پياده و رد پا شناسان بطور جدي در پي يافتن آن دو نفر سواركاران و بيابانگ

هاي اطراف مكه  ها و بلندي ها و پستي از هر سوي به راه افتادند، و در كوهها و دره
كنندگان تا در  اي عايدشان نشد، حتي تعقيب به جستجو پرداختند، ولي هيچ نتيجه

  !غار نيز رفتند؛ اما خدا كاردان كار خويش است
. من با پيامبر در غار بودم: كند كه گفت مي خاري از اَنَس از ابوبكر روايت ب* 

اي پيامبرخدا، : گفتم. سرم را بلند كردم؛ پاهاي آنان را كنار در غار مشاهده كردم
  : فرمودند! بيند اگر يكي از اينان چشمش را به اين سوي و آن سوي بيندازد، ما را مي

  ) ثالثهما؟اهللا ،بابکر باثننيأما ظنک يا (
  3»!گمان تو راجع به دو تن كه سومي آن دو خداوند باشد، چيست؟«

                                                           

 .487، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
 .554، ص 1صحيح البخاري، ج : نكـ -2
كـه مـتن آن چنـين     4، ص 1، ج احمـد  مسنداالمام: ؛ قريب به مضمون آن558؛ 516، ص 1همان، ج  -3

بـه ايشـان    -ما در غار بوديم: يا -در غار بودند  -صلى اهللا عليه وسلم- در آن اثنا كه پيامبر: است
ابكر، ماظنك بـاثنين  يا اب: فرمودند! بيند اگر يكي از اينان به پاهاي خودش نگاه كند ما را مي: گفتم

ابوبكر از ترس جان خويش به وحشت نيفتاده بود؛ تنهـا علـت اضـطراب و وحشـت او     ! اهللا ثالثهما؟
را ) ردپاشناسـان (ي از اينكه ابوبكر وقتـي قيافـه شناسـان    اند حاك همان چيزي است كه روايت كرده
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. اي بود كه خداوند به واسطة آن پيامبرش را گرامي داشت اين معجزه
كنندگان، درست زماني كه چند گام بيشتر با اين دو يار غار فاصله داشتند،  تعقيب

  .بازگشتند
  

  در راه مدينه
هاي كاوش  اي تعقيب و جستجو فروكش كرد، و گروهه سه روز بعد، ديگر شعله

رحمي آن دو را  قريشيان كه با همه خباثت و بي. و رديابي كارشان را متوقف كردند
با  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رام گرفته بودند؛ و رسولآتعقيب كرده بودند، اينك 

  .همسفرشان آمادة عزيمت به مدينه شدند
شناس ماهري بود،  وي راه. يقط ليثي را اجير كرده بودندپيش از آن، عبداهللا بن اُر

و با اينكه بر دين و آيين كّفار قريش بود، او را امين خود قرار داده بودند و 
، و قرار گذاشته بودند كه پس از سه شب هايشان را به او سپرده بودند ناقه

ال يكم ول ساال شب دوشنبه آغاز ماه ربيع. هايشان را به غار ثور بياورد مركب
. ميالدي، عبداهللا بن اُريقط آن دو مركب را برايشان آورد 622سپتامبر  16هجرت 

صلى اهللا عليه -  اكرم ابوبكر به هنگام مشورت و هماهنگي در خانة خودش به نبي
خدا، يكي از اين دو مركب مرا  پدرم به قربانتان، اي رسول: گفته بود - وسلم

. از ديگري بود به آن حضرت پيشكش كرده بود و آن يكي را كه بهتر! برگيريد

                                                                                                                                                    

اگـر مـن كشـته    : فـت شدت گرفت و گ  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ديد، غم و اندوهش براي رسول
ـ  شوم من يك مرد بيشتر نيستم؛ اما اگر تو كشته شوي يك امـت كشـته شـده    اينجـا بـود كـه    ! دان

ـ  !ال تحـزن ان اهللا معنـا  : فرمودند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول مختصـر سيرةالرسـول، ص   : نكـ
168. 



  

به شرط آنكه بهايش را از » بالثمن«: گفته بودند - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
  !من بگيري

انبان غذايشان را آورد؛ اما فراموش كرده  - عنهارضي اهللا -  اسماء دختر ابوبكر
ان را به پشت شتر وقتي آمادة سفر شدند، خواست انب. بود براي آن بندي درست كند

كمربندش را باز كرد و آن را به دو نيم كرد؛ با . ببندد، مشاهده كرد كه بند ندارد
يكي انبان غذا را بست و ديگر را به كمرش بست؛ از اين رو، وي را اَسماء ذات 

  .1 النَّطاقين ناميدند
. عازم سفر شدند - رضي اهللا عنه- با ابوبكر - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول

راهدارشان، عبداهللا بن اُريقط، آنان را به . عامربن فُهيره نيز همراه آن دو به راه افتاد
وقتي از غار بيرون آمدند، نخست مدتي در جهت . سمت سواحل بحراحمر هدايتكرد

جنوب به سمت يمن پيش رفت، آنگاه آهنگ غرب كرد و به سمت سواحل بحر 
وي به سمت . مردم با آن آشنايي نداشتندي رسيد كه ا احمر پيش رفت، تا به جاده

اي روانه شد كه به  شمال روي آورد و در نزديكي ساحل درياي احمر به جاده
  .رفتند ندرت كساني از آن راه به سمت مدينه مي

در اين جادة  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا ابن اسحاق مواضعي را كه رسول
راهدار آن دو را ابتدا به سمت پايين : دگوي. اند، نام برده است نامأنوس از آن گذشته

تر از عسفان،  اي پايين مكه راهنمايي كرد، سپس آن دو را به ساحل برد، تا به جاده
آنگاه آن دو را از سمت پايين اَمج برد؛ سپس آن دو را از آنجا گذرانيد . برخوردند

را به خَرّار برد،  از آنجا آن دو. تا پس از گذشتن او قُديد جاده اصلي را قطع كردند
المره، و از آنجابه لقف برد؛ سپس به سوي بيابان لقف رفتند، و از  و از آنجا به ثنيه

آنگاه صحراي مجاح را زير پاي . آنجا پيچيدند و به طرف بيابان مجاح رفتند
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الغضوين به راهشان ادامه دادند، و به  گذاردند، و از آنجا به طرف سرازيري ذي
ازآنجا به جداجد، و سپس به اجرد، و از آنجا به سمت  .ر رسيدندَكْش وادي ذي

از آنجا به عبابيد رفتند، و از فاجه گذشتند . سلم از راه بيابان تعهِن روي آوردند ذي
 هالعائر، از سمت راست ركوبه ب پس از آن از تنيه. و به صحراي عرج فرود آمدند

آمدند، و از آنجا بسوي قُباء رهسپار سفر خويش ادامه دادند تا به وادي رِئم فرود 
  .1 شدند

  :اينك برخي از وقايعي كه در اثناي راه روي داد
آن شب : روايت كرده است كه گفت - رضي اهللا عنه-  بخاري از ابوبكر صديق. 1

فرداي آن شب نيز به مسير خودمان ادامه داديم، تا وقت ظهر . را تا صبح سير كرديم
به تخته سنگ بسيار بلندي . كرد وت شد؛ هيچكس تردد نميفرا رسيد و جاده كالً خل

. رسيديم كه روي زمين سايه افكنده بود و حرارت آفتاب به آن قسمت نرسيده بود
صلى اهللا عليه -  اكرم من با دستهاي خود جايي را براي نبي. آنجا اُطراق كرديم

مت كه آماده كرده قطعه پوستي نيز روي آن قس. آماده كردم تا آنجا بخوابند - وسلم
! دهم خدا، بخوابيد؛ من در كنار شما نگهباني مي رسول: بودم پهن كردم و گفتم

ناگهان ديدم چوپاني با گوسفندانش با . برخاستم و در آن اطراف به مراقبت پرداختم
اي : گفتم. آيد همان منظوري كه ما از آمدن كناره آن صخره داشتيم بسوي صخره مي

: گفتم  .2 براي مردي از اهل مدينه يا مكّه: كني؟ گفت شباني ميپسر، براي چه كسي 
! آري: شود آنها را دوشيد؟ گفت مي: گفتم. آري: گوسفندانت شير هم دارند؟ گفت

پستانش را از خاك و موي و آلودگي پاك : به او گفتم. آنگاه گوسفندي را برگرفت
شته بودم كه آن من با خود ظرفي بردا. مقداري شير در يك ظرف دوشيد! كن
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كردند، و وضو  نوشيدند، سر و رويشان را خنك مي حضرت از آن آب مي
نخواستم ايشان را بيدار . برگشتم -صلى اهللا عليه وسلم-  نزد پيامبراكرم. ساختند مي
قدري آب روي آن شير ريختم تا قسمت پايين آن . صبر كردم تا بيدار شدند. كنم

روي آن شير ريختم تا قسمت پايين آن سرد آب خدا،  اي رسول: گفتم. سرد شود
: آنگاه گفتند. آنقدر نوشيدند تا دل من راضي شد! خدا، بنوشيد اي رسول: گفتم. شد

  .1 آنگاه حركت كرديم! چرا: گفتم! آيا وقت كوچيدن نشده است؟ )مل يأن للرحيل؟أ(
 صلى اهللا-  چنان بود كه پشت سر پيامبراكرم - رضي اهللا عنه- عادت ابوبكر. 2

وي پيرمردي سرشناس بود، و هركس به ابوبكر . شد بر مركب سوار مي -عليه وسلم
و بر مركب سوار است كيست؟ ابوبكر اين مردي كه جلوي ت: گفت خورد، مي برمي

كرد كه منظورش  سؤال كننده گمان مي! اين مرد راه را به من نشان ميدهد: گفت مي
  2 !بوبكر راه خير و هدايت اين بودراهنماي بيابان است؛ در صورتي كه منظور ا

هاي  خيمه. در روز دوم يا سوم، به دو خيمه از آن ام معبدخزاعيه رسيدند .3
ام كيلومتري مكه واقع شده بود 130شََلّل از ناحيه قَديد، در معبد در مكاني به نام م .
ران آب و نشست و به مساف ها مي كنار آن خيمه. و پرتوان بود همعبد زني برازند ام

به خدا : از او پرسيدند كه چيزي براي خوردن يا نوشيدن دارد؟ گفت. داد غذا مي
بزها و گوسفندها همه تشنه و : داشتيم اگر چيزي نزد ما بود از شما دريغ نمي

  .آن سال خشكسالي بود! اند گرسنه
: گفتند. گوسفندي را كنار عمود خيمه ديدند - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

نتوانسته طاقتي  از بي: اي ام معبد، اين گوسفند چيست؟ گفت »اهذه الشاة يا اُم معبد؟م«
: گفت! آيا شير دارد؟ )هل ا من لنب؟(: گفتند! است همراه گوسفندان به چرا برود
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به من ) حلبھا؟أن أأتأذنين لي (: گفتند! تر از آن است كه شير داشته باشد ناتوان
آري، پدر و مادرم به فدايتان، اگر شيري در : گفت! بدوشم؟دهي كه آن را  اجازه مي

پستانهاي آن گوسفند  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول! هايش يافتيد بدوشيد پستان
شير از . را بادستان خويش لمس كردند، و نام خدا را بر زبان آوردند و دعا كردند

معبد در آن  كه ام آن حضرت ظرفي را. پستانهاي آن گوسفند به شدت فواره زد
آنقدر شير در آن ظرف دوشيدند كه روي آن ظرف . داد برگرفتند كاروانها را آب مي

. آنقدر نوشيد تا سيراب شد. آن زن را شير نوشانيدند. را كف شير فرا گرفت
خود ايشان نيز نوشيدند و دوباره . اصحاب آن حضرت نيز نوشيدند تا سيراب شدند

  .آن ظرف پر از شير را نزد او نهادند و رفتند .دوشيدند؛ تا ظرف پر شد
وي چند بز خشكيده را به چرا برده بود . طولي نكشيد شوهرش ابومعبد بازگشت

اين : وقتي شيرها را ديد، به شگفت آمد، گفت. كه از الغري در حال مردن بودند
 !اي هم كه در خانه نداريم شير از كجاست؟ گوسفند كه شير نداشت؛ اُشتر ماده

نه بخدا، ولي مردي مبارك بر ما گذشت، ماجراي وي چنين و چنان بود، و : گفت
كنم همان مرد  من به خدا فكر مي: ابومعبد گفت! حال و وضع او چنين و چنان

معبد، براي من او را توصيف   اي ام! تجوي اويندقريشي است كه قريشيان در جس
آن چنان به نيكي و دقت معبد اوصاف زيباي آن حضرت را براي وي  ام! كن

توصيف كرد، كه شنونده گويي در برابر آن حضرت ايستاده است و ايشان را 
. بيند؛ چنانكه در اواخر كتاب، در باب شمايل اوصاف آن حضرت خواهيم آورد مي

اش چنين و چنان  به خدا اين همان مرد قريشي است كه درباره :ابومعبد گفت
همسفر او بشوم؛ و هرگاه راهي به سوي اين مسئله  من قصدداشتم همراه و. اند گفته

  !پيدا كنم همين كار را خواهم كرد



  

آن روز، اهل مكه صداي هاتفي را شنيدند كه با صداي بلند اشعار ذيل را 
  :ديدند شنيدند، ولي او را نمي خواند؛ مردم صداي او را مي مي
  العرش خري جزائه اهللا رب ىجز

  همها نزال بالرب وارحتال ب
  فيا لقصي ما زوي اهللا عنکم
  ليهن بين کعب مکان فتائهم

  ختکم عن شاا وإنائهاأسلوا 
 

  رفيقني حلّا خيمتي ام معبد
  رفيق حممد أمسىوأفلح من 

  به من فعال ال حياذي وسؤدد
  ومقعدها للمؤمنني مبرصد

  ن تسألوا الشاة تشهدإفانکمو 
 

خير، دو همسفري را كه خداوند صاحب عرش جزاي خير دهد، بهترين جزاي «
معبد شدند؛  وارد خيمه ام  

آن دو به نيكي بر او وارد شدند، و به نيكي از آنجا كوچ كردند، و چه رستگار 
  است آن كس كه رفيق و همسفر محمد گردد؛

ها و  نظير و سروري خداوند هيچ يكي از كردارهاي بي! شگفتا از فرزندان قصي
  !ه استها را از شما دريغ نداشت برتري

كعب را، كه دخترشان مكان و مأوايي براي افراد با ايمان فراهم  گوارا باد بني
  !آورده است

از خواهرتان درباره گوسفند او و ظرف او بپرسيد؛ البته اگر از خود گوسفند نيز 
  »!بپرسيد، گواهي خواهد داد

ام سوي به كد - صلى اهللا عليه وسلم-  دانستيم كه رسول خدا ما نمي: اسماء گويد
اند، تا وقتي كه مردي از جنيان از سمت پايين مكه وارد شهر شد و اين ابيات  رفته

شنيدند، اما  مردم همراه او به حركت درآمده بودند، و صدايش را مي. خواند را مي
هاي  وقتي اين سروده: گويد. ديدند؛ تا از سمت باالي مكه خارج شد خود او را نمي
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به كدام سوي  - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا ه رسولهميدم كآن مرد جنّي را شنيدم، ف
  .1 اند، و مقصدشان مدينه است روي آورده

در ميان مرداني : سراقه گويد. در ميان راه سراقه بن مالك آن دو را دنبال كرد. 4
مردي از آنان . مدلج نشسته بودم و با يكديگر گفتگو داشتيم از خويشاوندانم بني

اي سراقه، من چند لحظه : ي سر ما كه نشسته بوديم، ايستاد و گفتپيش آمد و باال
كنم كه آنان محمد و  هايي را ديدم؛ گمان مي پيش از اين كنار ساحل شبح

: به او گفتماند؛ اما  من فهميدم كه هم آنان بوده: سراقه گويد! همراهانش بودند
ي كه ما هم با چشمانمان ا تو فالن كس و فالن كس را ديده! اند  هيچوقت آنان نبوده

ساعتي در آن انجمن نشستم؛ آنگاه ! گذرند آن دو را ديديم كه به آن سوي مي
برخاستم، وبه اندرون وارد شدم و به كنيزم گفتم كه اسب مرا مهيا كند، و آن را 

ام  نيزه. ام را برداشتم، و از پشت خانه خارج شدم نيزه. پشت تپه منتظر من نگاه دارد
رفتم تا به اسبم . بسوي زمين گرفته بودم و لبة آن را در دست داشتم را واژگون

اسبم مرا بر . بر آن سوار شدم و سخت تاختم، تا به نزديكي آنان رسيدم. رسيدم
برخاستم و دست به تيردان خويش بردم و . زمين زد، و از روي اسب به زير افتادم

آنان زياني برسانم يا نه؟ جواب به : مشغول شدم كه) استقسام به اَزالم(به تيركشي 
از دستور اَزالم سرپيچي كردم و بر اسبم سوار شدم و بار ديگر خود . خوشايندم نبود

 - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا اي كه قرائت رسول را به نزديكي آنان رسانيدم، به گونه
 گردانيدند، اما سرشان را برنمي - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! شنيدم را مي

ناگهان دو دست اسب من در زمين فرو رفت، و . گردانيد ابوبكر بسيار روي برمي
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از جاي . اي بر او زدم تازيانه. اسب به زانو درآمد، و من از روي اسب به زير افتادم
وقتي راست ايستاد ديدم . توانست دستانش را از زمين بيرون بكشد برخاست اما نمي

بار . رود زمين غباري همانند دود بر آسمان ميكه از جاي فرو رفتن دستان وي در 
آنان را ندا دادم . باز هم همان جواب ناخوشايند پيشين درآمد. ديگر تيركشي كردم

به  -به دلم افتاد. بر اسبم سوار شدم و رفتم تا به آنان رسيدم. ايستادند! كه درامانيد
به آنان درمانده  خاطر آن وضعيتي كه براي من پيش آمده بود و آنگونه از رسيدن

؟ به ايشان !فراگير خواهد گرديد - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا كه آئين رسول - بودم
و براي آنان بازگفتم كه ! اند قوم و قبيلة شما براي يافتن شما جايزه قرار داده: گفتم

آن دو، . مردم دربارة ايشان چه مقاصدي دارند، و آب و غذا به ايشان تعارف كردم
صلى اهللا - خدا زاري رسانيدند و نه از من درخواستي كردند؛ فقط رسولنه به من آ
من از ايشان ! اين راز را براي ما پوشيده بدار )اَخف عنا(: به من گفتند - عليه وسلم

به عامربن فُهيره دستور دادند روي . درخواست كردم كه خط اماني براي من بنويسند
 - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا آنگاه رسول .اي از چرم براي من خطّ امان نوشت قطعه

  .1 به راهشان ادامه دادند
ما به سفر خويش ادامه ميداديم و : در روايتي ديگر از ابوبكر آمده است كه گفت

هيچيك از آن تعقيب كنندگان به ما دست پيدا . قريشيان نيز در جستجوي ما بودند
ش سوار بود، و به ما نزديك نكردند بجز سراقه بن مالك بن جعشُم كه بر اسب خوي
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ال حتزن (: فرمودند! خدا اند كه به ما رسيدند؛ اي رسول كنندگان اين تعقيب: گفتم. شد
  ١ )ان اهللا معنا

اند؛  سراقه بازگشت و ديد كه همچنان جستجوگران در تكاپوي پيدا كردن آنان
من ! فتممن از سرتاسر اين منطقه براي شما خبر گر: اين سوي و آن سوي فرياد زد

به اين ترتيب، سراقه در آغاز روز بر عليه آن دو در ! كار را براي شما آسان كردم
  2 !تكاپو بود، و در پايان روز نگهبان آن دو شده بود

را  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم در اثناي راه، بريده بن حصيب اَسَلمي نبي .5
اسالم آورد و آن هشتاد خانوار وي . هشتاد خانوار با او همراه بودند. مالقات كرد

نماز عشا را با آنان خواندند و  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول. نيز اسالم آوردند
اش باقي  برَيد همچنان در سرزمين اجدادي. آنان پشت سر ايشان به نماز ايستادند

  .ماند تا آنكه پس از جنگ اُحد بر آن حضرت وارد شد
 - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم: اند كه گفت ت كردهاز عبداهللا بن بريده رواي

بريده به . زدند گرفتند، ولي هيچگاه فال بد نمي بسياري چيزها را به فال نيك مي
صلى - خدا سهم، به راه افتاد و به مالقات رسول اتفاق هفتاد سوار از خاندانش، بني

-  پيغمبر اكرم! اَسَلم: ؟ گفتاي از كدام قبيله: به او فرمودند. رفت - اهللا عليه وسلم
از : آنگاه فرمودند! به سالمت رستيم» سلمنا«: به ابوبكر گفتند -صلى اهللا عليه وسلم
برنده ! (تيرت فراز آمد) خرج سهمك: (فرمودند! از بني سهم: كدام طايفه؟ گفت

  3!)شدي

                                                           

 .516، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
 .53، ص 2زاد المعاد، ج  -2
 .209، ص 1اُسدالغابة، ج  -3



  

 واقع در - در قحداوات، بين جحفه و هرشي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول .6
گُردة آن . ديدار كردند -ابوتميم اوس بن حجر: يا -با ابواوس تميم بن حجر - عرج

. طي كرده بودند تمامي راه را دو نفري با يك شتر. حضرت اندكي دردناك شده بود
اوس ايشان را بر يكي از اشتران نر خويش سوار كرد و يكي از غالمانش را به نام 

شناسي آنان  هاي امن و خلوتي كه مي از راه :مسعود به همراه آن دو فرستاد و گفت
آنگاه . وي تمامي راه را با آنان بود تا وارد مدينه شدند. را ببر و از آن دو جدا مشو

مسعود را نزد مواليش فرستادند و به او گفتند كه  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
بنهد، ) يدالفرسق(از جانب ايشان به مواليش دستور دهد كه برگردن اسبهايش داغ 

كه عبارت از دو حلقه است كه ميان آن دو حلقه يك خط، تا اين عالمت اسبان او 
 - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا زماني كه مشركان در روز احد به جنگ رسول. باشد

آمدند، اوس غالمش مسعودبن هنيده را از عرج تا مدينه با پاي پياده به نزد رسول 
اين مطلب . فرستاد تا آن خبر را به آن حضرت برساند - صلى اهللا عليه وسلم- خدا

صلى اهللا -  خدا اوس پس از ورود رسول. را ابن ماكوال به نقل از طبري آورده است
  .1 به مدينه اسالم آورده بود، و در عرج سكونت داشت - عليه وسلم

زبير را مالقات  -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا در بين راه، در بطن رئم، رسول. 7
- اكرم زبير رسول. گشت كردند كه با گروهي از مسلمانان از سفر تجارتي شام بازمي

  .2 هاي سفيد پوشانيد و ابوبكر را جامه - صلى اهللا عليه وسلم
  

                                                           

 .491، ص 1هشام، ج  ؛ سيرة ابن173، ص 1همان، ج  -1
 .554، ص 1ج  :اين مطلب را بخاري از عروة بن زبير روايت كرده است -2
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  ورود به قُباء
مطابق با  - سال يكم هجرت -االول سال چهاردهم بعثت روز دوشنبه هشتم ربيع

  .1 در قُباء فرود آمدند -عليه وسلم صلى اهللا- خدا رسول -ميالدي 622سپتامبر  23
-  اكرم مسلمانان در مدينه شنيده بودند كه حضرت رسول: عروه بن زبير گفت

آمدند و در  هر روز بامدادان به حره مي. اند از مكه خارج شده -صلى اهللا عليه وسلم
بردند تا حرارت آفتاب نيمروز آنان را وادار به  انتظار قدوم آن حضرت به سر مي

وقتي به . روزي، طبق معمول پس از انتظار طوالني بازگشتند. كرد ازگشت ميب
براي كاري كه داشت بر بام يكي از  هايشان رسيدند، مردي از يهوديان مدينه، خانه
هاي سفيد  رسول خدا و همراهان آن حضرت را با جامه. هايشان فراز آمد قلعه

. شدند گردانيد، و گاه پديدار مي گاه درخشش سراب آنان را ناپديد مي. مشاهده كرد
اين ! اي جماعت عرب: اختيار با صداي هرچه بلندتر فرياد زد آن مرد يهودي بي

مسلمانان همگي سالح ! كشيديد است آن بخت و اقبالي كه انتظارش را مي
را  -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم و برفراز بلندي حرّه حضرت رسول 2برگرفتند،

  .مالقات كردند
سرو صدا و تكبير از محل سكونت بني عمرو بن عوف شنيده : يم گويدابن ق

تكبير  -صلى اهللا عليه وسلم- مسلمانان از شادماني به خاطر ورود پيامبر. شد مي

                                                           

پنجـاه و سـه     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ؛ در اين روز، حضرت رسول102، ص 1رحمةللعالمين، ج  -1
سال تمام داشتند، نه كمتر و نه زيادتر؛ از بعثت ايشان سيزده سال تمام گذشته بود، البته بنـابر قـول   

انـد؛ امـا،    يل مبعوث به رسالت شدهالف از عام 41االول سال  هم ماه ربيعگويند ايشان ن كساني كه مي
الفيل بـه كرامـت نبـوت نائـل      از عام 41ان در ماه رمضان سال گويند ايش بنا بر قول كساني كه مي

 .روز از بعثت ايشان گذشته بود 22روز يا  18اند، و در اين روز دوازده سال و پنج ماه و  شده
 .555، ص 1صحيح البخاري، ج  -2



  

به استقبال ايشان آمدند و با تحيت . شتافتند گفتند، و براي ديدار آن حضرت مي مي
-  پيغمبر اكرم. حضرت را گرفتندآنگاه گرداگرد آن . نبوت برايشان درود فرستادند

از آرامش فراوان برخوردار بودند، و وحي الهي داشت بر  - صلى اهللا عليه وسلم
  :شد ايشان نازل مي

﴿ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِنيمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لَاهوم وه ١﴾فَإِنَّ اللَّه.  
جبرئيل و مسلمانان شايسته، و فرشتگان نيز  كه خداوند يار و ياور است و«

  2 »!عالوه بر آن، پشتيبان اويند
 - صلى اهللا عليه وسلم- خدا اهل مدينه به استقبال رسول: بن زبير گويد عروه

آن حضرت جمعيت را به سمت راست متمايل گردانيدند تا در محلة . رفتند
روز دوشنبه در ماه . آمدندعمروبن عوف در ميان جماعت استقبال كنندگان فرود  يبن

- كرد، و رسول خدا ابوبكر ايستاده بود و با مردم سالم وعليك مي. االول بود ربيع
دسته  ساكت و آرام نشسته بودند از اين رو، انصار كه دسته - صلى اهللا عليه وسلم

را نديده بودند، نزد ابوبكر  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا آمدند و تا آن روز رسول مي
صلى اهللا عليه -  خدا گفتند؛ تا آنكه آفتاب بر رسول آمدند و او را تحيت مي مي

تابيد و ابوبكر پيش آمد تا با عبايش مانع آزار رسانيدن آفتاب آن حضرت  - وسلم
  .3 را شناختند - صلى اهللا عليه وسلم- خدا شود؛ و در آن ساعت، همگان رسول

نظير بود  روزي بي. شده بودندتمامي مردم مدينه براي استقبال آن حضرت بسيج 
ر تاريخ مدينه همانند نداشت و تا آن روز مدينه چنين روزي را به خود نديده كه د

                                                           

 4سوره تحريم، آيه  -1
 .54، ص 2ج  زاد المعاد، -2
 .555، ص 1صحيح البخاري، ج  -3



366 

 

العين ديدند كه گفته  يهوديان نيز راستي و درستي بشارت حبقوق نَبي را به رأي. بود
  .1»خداوند از تَيمان آمد، و قُدوس از كوههاي فاران«: بود

 -در محل قُباء در خانة كلثوم بن هدم - ى اهللا عليه وسلمصل-  اكرم حضرت رسول
  .تر است و به روايتي بر سعدبن خَيثَمه وارد شدند؛ كه روايت اولي درست

- خدا سه روز در مكه ماند تا از جانب رسول -رضي اهللا عنه-  بن ابيطالب علي
نش هاي مردم را كه نزد آن حضرت بود به صاحبا سپرده -صلى اهللا عليه وسلم

بازگرداند؛ آنگاه با پاي پياده مهاجرت كرد تا در محل قُباء به آن حضرت و ابوبكر 
  .2 ملحق گرديد، و بر كلثوم بن هدم وارد شد

شنبه، چهارشنبه  دوشنبه، سه: پيامبر گرامي اسالم، چهار روز در قُباء اقامت كردند
، و آن نخستين مسجدي مسجد قباء را بنا كردند و در آن نماز گزاردند .3 و پنجشنبه

. براساس تقوا ساخته شد - صلى اهللا عليه وسلم- خدا بود كه پس از بعثت رسول
وقتي روز پنجم رسيد، روز جمعه، به فرمان خداوند سوار بر مركب شدند، و ابوبكر 

فرستادند، آنان نيز  -هايشان دائي -النجار پشت سر ايشان سوار شد، و به دنبال بني

                                                           

 .3:3صحيفه حبقوق نبي،  -1
 .54، ص 2؛ زاد المعاد، ج 493، ص 1ج  هشام، سيرةابن -2
؛ در صـحيح بخـاري آمـده اسـت كـه آن      494، ص 1ج  هشـام،  سـيرةابن : اسحاق است اين روايت ابن -3

؛ يا 555، ص 1ج : ؛ يا چند شب بيش از ده شب61، ص 1ج : شب اقامت كردند 24حضرت در قباء 
در عين حال، ابن قيم خـود تصـريح   . ؛ روايت اخير را ابن قيم برگزيده است560، ص 1ج : شب 14

بـه قبـاء روز دوشـنبه، و خـروج آن       -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا كرده است بر اينكه ورود رسول
؛ در حاليكه روشـن اسـت فاصـله    55-54ص  ،2زادالمعاد، ج : حضرت از قباء روز جمعه بوده است

ميان دوشنبه و جمعه اگر در دو هفته منظور بـوده باشـند بـدون احتسـاب روز ورود و روز خـروج      
 .روز نخواهد بود 12روز نيست، و با احتساب آن دو روز نيز بيش از  10بيش از 



  

ردند و آمدند، و در حاليكه آنان اطراف آن حضرت را گرفته شمشيرها حمايل ك
سالم  وقت نماز جمعه به محل سكونت بني. 1 بودند، به سوي مدينه رهسپار شدند

اكنون در آن وادي هست با مسلمانان  در موضع مسجدي كه هم. عوف رسيدند بن
  .2نماز جماعت خواندند، و شمار نمازگزاران يكصد تن بود

  
  ينهورود به مد

پس از برگزاري نماز جمعه به راه افتادند، و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
) شهر پيامبر(» الرسول مدينه«از آن روز، شهر يثرب را . رفتند تا به مدينه وارد شدند

شود آن روز، روزي تاريخي و بزرگ و  گفته مي» مدينه«ناميدند كه به اختصار 
هاي مدينه را به لرزه  ها و كوچه ردم مدينه خانهصداي حمد و تسبيح م. درخشان بود

درآورده بود، و دختران انصار، در نهايت شادي و شادماني اين ابيات را 
  :خواندند مي

ــا   طلــــــع البــــــدر علينــــ
ــا  ــكر علينـــ ــب الشـــ   وجـــ
ــا   ــوث فينـــ ــا المبعـــ   ايهـــ

  

  مــــــن ثنيــــــات الــــــوداع 
ــا هللا داع ــا دعــــــــ   مــــــــ
ــاع  ــاالمر المطـــ ــت بـــ   جئـــ

 
بر ما ) ثنيات الوداع(ي بدرقه مسافران ها ماه شب چهارده از فراز تپه«

اي از بندگان به  تابيدن گرفت؛ شكر خدا بر ما واجب گرديد، مادام كه بنده

                                                           

 .560، 555، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
 .55، ص 2المعاد، ج  زاد؛ 494، ص 1هشام، ج  سيرةابن -2
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اي؛ فرمان  درگاه خداوند نيايش كند؛ اي آنكه در ميان ما مبعوث گرديده
  1 »!تورا همواره فرمانبرداريم

آرزو داشتند كه هاي كالن نداشتند، اما يكايك آنان  انصار، هرچند كه ثروت
صلى اهللا -  برايشان وارد شوند؛ چنانكه پيغمبراكرم - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

شتر آن حضرت را  مگذشتند، زما از درِ خانة هر يك از انصار كه مي -عليه وسلم
! از آن شما استبفرماييد، عده و عده و اسلحه و حمايت ما : گفتند گرفتند و مي مي

از سر  )خلوا سبيلها فاا مأمورة: (فرمودند مي -صلى اهللا عليه وسلم-  و پيامبراكرم
رفت تا به موضع  شتر آن حضرت همچنان مي! راهش كنار برويد كه مأمور است

صلى اهللا عليه - پيغمبر اكرم. كنوني مسجدالنبي رسيد، و آنجا بر زمين خوابيد
يش رفت، اما دوباره روي از فراز شتر به زير نيامدند؛ برخاست و اندكي پ - وسلم

صلى - پيامبراكرم. برگردانيد و بازگشت و در همان موضع نخستين بر زمين خوابيد
هاي  دائي -النجار اين مكان در محلة بني. از فراز شتر به زير آمدند -اهللا عليه وسلم

توفيق و هماهنگي از جانب خدا بود؛ زيرا، اين يك  واقع بود، و - آن حضرت
هايشان  داشتند كه بر دائي دوست مي -صلى اهللا عليه وسلم-  كرما حضرت رسول

                                                           

  -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم ابن قيم ترجيح داده است كه اين ابيات به هنگام بازگشت حضرت رسول -1
اند اين ابيات به هنگام ورود آن حضـرت بـه    از غزوه تبوك سروده شده باشد، و كساني را كه گفته

انيده است، اما، وي براي اين ادعـا  ت، به اشتباه و توهم منسوب گردنده شده اسا مدينه سروده و خو
از سـوي ديگـر، عالمـه منصـورپوري از     . و داوري خويش دليل كافي و شافي ارائـه نكـرده اسـت   

اسرائيل استنباط كرده است كه انشاد اين اشـعار   اشارات و تصريحات موجود در صحائف انبياي بني
كـه ايـن اسـتنباط از قـوت فـراوان       الم به مدينه انجام گرفته است،به هنگام ورود پيامبرگرامي اس

برخوردار است؛ البته اين نيز بعيد نيست كه اين ابيات در هـر دو موقعيـت سـروده و خوانـده شـده      
 .باشد



  

مردم از اين سوي و آن . وارد شوند، و به اين وسيله از آنان تكريم به عمل آورند
كردند كه  را دعوت مي -صلى اهللا عليه وسلم-  اكرم آمدند و حضرت رسول سوي مي

با ر و بنة آن حضرت را  ابوايوب انصاري پيشدستي كرد و. به منزل آنان وارد شوند
) مع رحله املرُء(: نيز فرمودند - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. به خانة خودش برد

اسعدبن زراره نيز زمام شتر آن حضرت را ! اش باشد شخص بايد همراه بار و بنه
  .1 نزد او ماند -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا گرفت و مركب رسول

 - صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر خدا: خاري آمده استدر روايت انس بنا به نقل ب
  :فرمودند

  )هلنا اقرب؟أأي بيوت (
  »هاي اطرافيانمان نزديك است؟ كداميك از خانه«

! و اين درِ آن است! اين خانة من است! خدا من، اي رسول: ابو ايوب گفت
  :فرمودند

  .٢)فانطلق فهيئ لنا مقيال(
  »!تراحتي فراهم كناگر چنين است، برو براي ما محل اس«

  !برخيزيد، به اميد خدا برويم: گفت
، سوده، و دو دختر  - صلى اهللا عليه وسلم- چند روز بعد، همسر رسول خدا

. ايمن به آن حضرت ملحق شدند بن زيد، و اُم كلثوم، و اُسامه ايشان، فاطمه و ام
آورده بود كه عايشه نيز  بكر نيز خانوادة ابوبكر را به مدينه بن ابي همراه آنان، عبداهللا
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زينب نزد ابوالعاص باقي ماند و شوهرش نگذاشت كه وي از مكه . در ميان آنان بود
  .1 خارج شود، تا آنكه پس از جنگ بدر مهاجرت كرد

وارد مدينه شديم، و مدينه و باخيزترين مناطق زمين خدا بود؛ : عايشه گويد
  !ودهاي آن آب لجن سرازير ب چنانكه در سراسر زمين

وارد مدينه شدند، ابوبكر و بالل  -صلى اهللا عليه وسلم-  وقتي رسول خدا: گويد
بِالل، تو ! پدرجان، چطوري؟: من بر آن دو واردشدم و گفتم. هر دو بيمار شدند

  !چطوري؟
  :كرد كرد اين شعر را زمزمه مي ابوبكر وقتي تب مي

 من شراک نعله ىندأواملوت    کل امرئ مصبح يف أهله

اش به او صبح بخير  انساني به هنگام بامداد و در ميان خانواده هر«
  »!تر است گويند، در حاليكه مرگ از بند نعلين وي به او نزديك مي

  :گفت داشت و مي شد، دارويش را برمي بالل، هرگاه تبش قطع مي
  بينت لليةأال ليت شعري هل أ

  ردن يوما مياه جمنةأوهل 
 

  بواد و حويل اذخر و جليل 
  هل يبدون يل شامة و طفيل و
 

شود يك شب ديگر را در وادي مكه  دانستم كه مي هان، اي كاش مي«
هاي گياهان خوشبوي اذخرو جليل اطرافم را  بگذرانم در حاليكه بوته

  گرفته باشند؟
هاي آب مجنه بروم؟ و آيا بار ديگر  شود كه بر سر بركه و آيا روزي مي

  »!شوند؟ رابر ديدگانم نمودار ميدر ب -كوههاي مكه -طفيلشامة و 
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رفتم و آنچه را كه ديده و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نزد رسول: عايشه گويد
  :فرمودند. شنيده بودم به آن حضرت باز گفتم

رضنا أخرجونا من أاللهم العن شبية بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، کما (
  ).الوباء إىل أرض

خلف را لعنت كن كه  بن ه، و اميهبن ربيع هو عتب هبيعبن ر هخداوندا، شيب«
ما را از سرزمين خودمان آواره كردند و به اين سرزمين وباخيز دچار 

  »!گردانيدند
  :به درگاه الهي چنين نيايش كردند - صلى اهللا عليه وسلم-  خدا آنگاه رسول

عها و مدها، شد، وصححها، و بارک يف صاأو ألينا املدينة کحبنا مکة إاللهم حبب (
  .١)وانقل محاها فاجعلها باجلحفة

خداوندا، مدينه را به اندازه مكه، و حتي بيشتر براي ما محبوب گردان، و «
اش بركت ده، و وباي مدينه  دورش گردان، و به وزن و پيمانهها  از بيماري

   »!را به جحفه منتقل فرما
ديدند كه آن حضرت در خواب . خداوند دعاي آن حضرت را مستجاب كرد

 - جحفه - پوست با موهاي پريشان از مدينه بيرون شد و رفت تا به مهيعه زني سياه
رسيد؛ و اين، اشارتي به انتقال يافتن وباي مدينه به جحفه بود، و با اين ترتيب، 

  .مهاجرين از رنج بدي آب و هواي مدينه آسوده شدند
***  

  
 - صلى اهللا عليه وسلم- اكرم تا اينجا، گزارش بخشي از زندگينامة حضرت رسول

پس از مبعوث شدن آن حضرت به رسالت يعني دوران اقامت آن حضرت در مكه 
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از اينجا به بعد، با رعايت ايجاز، به گزارش بخش ديگر زندگينامة . به پايان رسيد
يعني دوران اقامت آن حضرت در مدينه خواهيم  - صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .توفيقپرداخت؛ وباهللا ال



  

  بخش سوم
  -صلى اهللا عليه وسلم-مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم

  
  تمهيد

  مراحل دعوت و جهاد در عهد مدني
دوران اقامت پيامبر اكرم در مدينة منوره و مراحل دعـوت و جهـاد آن حضـرت را    

  :توان به سه مرحله تقسيم كرد مي
در ايـن   .اسالمي و تثبيت دعوت اسالمي استمرحلة بنيانگذاري جامعة  مرحلة اول،

ها برخاست، و از خارج، دشمنان حمله كردند، تا  ها و فتنه مرحله، در داخل، آشوب
اين مرحله به دنبال . كن سازند مسلمانان را قلع و قمع كنند، و دعوت اسالم را ريشه

ه در ذيقعـدة  هاي پياپي، و تسلط مسلمانان بر اوضاع، با قرارداد صلح حديبي پيروزي
  .يابد سال ششم هجرت پايان مي

مرحلة صلح با دشمن بزرگ، و فراغت براي دعوت فرمانروايان جهـان  ، مرحلة دوم
اين مرحله با فتح مكّه مكرمه در ماه . ها چيني و پايان بخشيدن به توطئه بسوي اسالم،

  .يابد رمضان سال ششم هجرت پايان مي
اعزامي، و داخل شدن مردمان فوج فـوج در  هاي  مرحلة پذيرش هيأت مرحلة سوم،

االول سال يازدهم هجرت امتداد  خدا در ماه ربيع اين مرحله تا زمان رسول. دين خدا
  .يابد مي

  محل سكونت قبايل يثرب در زمان هجرت: 1نقشة شماره 
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  فصل اول
  بنيانگذاري جامعة اسالمي

  

  ساکنان مدينه و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت
هاي مشركان نبود؛ عالوه بـر   ناي هجرت، تنها رهايي يافتن و آسوده شدن از فتنهمع

اين، هجرت به معناي تعاون و همياري براي برپايي يك جامعة نوين در يـك شـهر   
به همين جهت، براي هر فرد مسلماني كه توان هجـرت داشـت،   . امن وامان نيز بود

جديد سـهيم شـود، و درحـد     فرض گرديد كه مهاجرت كند، و در سازندگي ميهن
  .توان و امكان درجهت حفاظت از آن و باال بردن مقام و موقعيت آن بكوشد

پيشـوا و رهبـر و راهنمـاي مـردم در      -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا شك، رسول بي
سازندگي اين جامعة نوپاي اسالم بودند، و زمام همة امور، بدون چـون و چـرا، در   

  .دست آنحضرت بود
در مدينه به آنـان رويـاروي    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اقوامي كه رسول مردمان و

شدند، سه دسته بودند كه اوضاع و احوال هر دسته از آنان نسبت بـه آن دو دسـتة   
در ارتباط با هر يك از اين سـه دسـته از    نيزآنحضرت . ديگر تفاوت آشكار داشت

كالتي كه بـا دو دسـتة ديگـر    مردم مدينه مسائل متعددي داشتند كه با مسائل و مش
  :اين سه دسته عبارت بودند از. داشتند، كامالً متفاوت بود

مشركان مدينه كه هنوز ايمان نياورده بودند؛  )2ياران وفادار و گرامي آنحضرت؛  )1
  .يهود )3
در ارتباط بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- مسائلي كه پيامبراكرم :حضرت صحابيان آن. 1

عبارت از اين بود كه شرايط و اوضاع در مدينه كامالً با اوضـاع و   يارانشان داشتند
درمكـه، هرچنـد مسـلمانان بـا     . شرايطي كه مسلمانان در مكه داشتند، متفاوت بود



  

يكديگر وحدت كلمه داشتند و براي رسيدن به يك هدف واحـد تشـريك مسـاعي    
زيسـتند،   ذليل ميهاي مختلف، مقهور و مطرود و خوار و  كردند؛ در ميان خاندان مي

ا در دست نداشـتند، و همـه كـاره،    و زمام امور هيچيك از امور زندگي خودشان ر
توانستند يـك جامعـة    بنابراين، مسلمانان هرگز نمي. دشمنان دين و آئين آنان بودند

نيـاز   هايي كه هيچ جامعة انساني در جهـان از آن بـي   ها و مايه اسالمي نوين، با پايه
هـاي مّكـي قـرآن     بينيم كه سوره از اين رو، مي. ن تأسيس كنندنيست، براي خودشا

تواند عمـل   كريم به توضيح مباني اسالمي، و تعليمات ديني كه هر فرد به تنهايي مي
كند، و نيز تشويق به نيكوكاري و مكارم اخالق و برحذر داشتن از رذائل و مساوي 

  .كنند اخالق بسنده مي
مـام امـور مسـلمانان در دسـت خودشـان بـود، و       اما، در مدينه، از روز نخست، ز

اين بـه معنـاي آن بـود كـه     . اي، بر آنان سلطه نداشت هيچكس، از هيچ قوم و قبيله
وقت آن رسيده است كه مسلمانان با مسائل مربوط به تمدن و عمـران، و كسـب و   
كار و اقتصاد، و سياست و حكومت، و صلح و جنگ، بطور جدي روبرو شـوند؛ و  

حالل و حرام و جزئيات و عبادات و اخالق اسالمي، وديگر شـئون زنـدگي   مسائل 
  .برايشان به تفصيل بيان شود

اينك وقت آن رسيده بود كه مسلمانان يك جامعة اسـالمي تشـكيل بدهنـد كـه در     
تمامي مراحل زندگي با جامعة جاهلي متفاوت باشد، و از هـر جامعـة موجـود در    

باشد، و بتواند نمودار و نماينـده و الگـويي بـراي    جهان بشري، در آن زمان متمايز 
كه مسلمان بخاطر آن انواع و اقسام شكنجه و عذاب را در طول ده  -دعوت اسالمي

  .بوده باشد -سال متمادي تحمل كرده بودند
يـك  اي امكان ندارد كه  پوشيده نيست كه سازندگي و بنيانگذاري يك چنين جامعه

باست زمـاني طـوالني    ، تماميت پذيرد، و ناگزير ميروزه، يا يك ماهه، يا يك ساله
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گذشت تا تشريع و قانونگذاري و كار فرهنگي و آمـوزش و پـرورش و اجـراي     مي
خداوند كفيـل و سرپرسـت اصـلي ايـن     . موازين اسالمي اندك اندك شكل بگيرد

تأسيس و تشريع بود، و پيامبر گرامي اسالم نيز مجري اوامـر الهـي و مرشـد تـازه     
مانان و ديگر ياران ديرين خويش در راستاي تربيت ديني و انساني مسـلمانان و  مسل

  :تزكية آنان، طبق موازين شريعت اسالم بودند
تالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي مهنوالً مسر نييي الْأُمثَ فعي بالَّذ وةَ﴾﴿هكْمالْحو ١اب.  

خداي قُدوس هموست كه در ميان اُميان رسولي را از آنان مبعوث گردانيد تا آيات «
وي را براي آنان تالوت كند، و آنان را تزكيه كنـد، و بـه آنـان كتـاب و حكمـت      

  ».بياموزد
صـلى اهللا عليـه   - صحابة آنحضرت نيز، از جان و دل نسبت بـه تعـاليم پيـامبراكرم   

آراسـتند؛ و از   خودشان را به زيور احكام اسالمي مـي اقبال داشتند؛ زندگي  -وسلم
  :شدند اين جهت شادمان مي

  .٢ ﴾...﴿وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناً
  .»...و هرگاه آيات الهي بر آنان تالوت شود بر ايمان ايشان بيافزايد... «

ت؛ بنابراين، به انـدازة نيـاز   تفصيل همة اين مطالب، در عهدة موضوع تحقيق ما نيس
  .كنيم بسنده مي

در  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  اي بود كه حضرت رسـول  اين بزرگترين مسئله
رويارويي با مسلمانان داشتند، و اين خود، هدف اعال و مقصود اصلي و مراد خدا و 
رسول از دعوت اسالمي و رسالت محمدي بود، و معلـوم اسـت كـه يـك مسـئلة      

در خورِ شتابزدگي نبود، بلكه يك قضية اصيل بود و نياز به زمـان بـراي    عارضي و

                                                           

 .2سوره جمعه، آيه  -1
 .2سوره انفال، آيه  -2



  

آري، بعضي مسائل مـوردي و عارضـي   . توفيق يافتن در آن محسوس و معقول بود
نبودند كه بايست با سرعت هرچه تمامتر و در عين حال حكيمانه و خردمندانه حـلّ  

: ن در مدينه دو دسته بودندمهمترين مسئله از اين دست آن بود كه مسلمانا.شدند مي
يك دسته از آنان در شهر و ديار و در كنار اموال و خدم و حشم خودشـان بودنـد؛   
تنها نگراني آنان در حد نگراني انساني بود كـه در كمـال امـن و امـان در خانـه و      

بودند، كه از ديرباز درميان ايشان دشـمني  » انصار«اينان . برد كاشانة خويش بسر مي
دستة ديگر از مسلمانان، همـة چيزهـاي از ايـن    . ار و نفرت ديرينه برقرار بودد ريشه

. قبيل را از دست داده بودند، و جانشان را برداشته بودند و به مدينه گريختـه بودنـد  
ملجأ و مأوايي نداشتند كه به آن پناه ببرند؛ شـغلي نداشـتند   . بودند» مهاجرين«اينان 

اندازي نداشتند كه به نوعي  نياز كنند؛ ذخيره و پس كه از راه آن تأمين معاش و رفع
شمار آن پناهندگان به مدينه نيز كم نبود، و هر روز بر شمارشان افزوده . گذران كنند

اذن هجرت براي هر انسان مؤمن به خدا و رسول صادر شده بود؛ و معلـوم  . شد مي
بوه پناهندگان موازنة است كه مدينه نيز آنچنان ثروت فراواني نداشت كه با حضور ان

در همين موقعيت دشوار، نيروهاي دشـمن نيـز در برابـر    . اش برهم نخورد اقتصادي
اسالم و مسلمين دست به دست يكديگر داده بودند، و به نوعي مسلمانان مدينـه را  
تحريم اقتصادي كرده بودند؛ چنانكه ورود قوت و غـذا بـه مدينـه رو بـه كـاهش      

  .گرديد تر و دشوارتر مي حوال روز به روز سختگذاشته بود، و اوضاع و ا
اي  زيستند؛ هيچ سيطره و سلطه اينان در ميان قبائل ساكن مدينه مي :مشركان مدينه. 2

توانسـتند   بر مسلمانان نداشتند؛ بعضي از آنان دچار شـك و ترديـد بودنـد، و نمـي    
ي و نيرنگي نيز يكسره دين آباء و اجدادشان را ترك گويند؛ اما، در عين حال، دشمن

بر عليه اسالم و مسلمين نداشتند؛ ديري هم نپاييد كه همة آنان مسلمان شدند، و در 
  .مقام تدين به دين خدا به اخالص تمام زيستند
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تـوزي   معدودي از مشركان قبائل ساكن مدينه نيز بودند كه دشمنان سرسخت و كينه
آمدند؛ اما، تـوان   حساب ميو مسلمانان به  -صلى اهللا عليه وسلم- براي رسول خدا

نداشتند كه در برابر مسلمانان اظهار خصومت كنند و نـاگزير بودنـد كـه در    آن را 
در . اظهار مودت وصميميت كننـد  -با توجه به اوضاع و احوال -ارتباط با مسلمانان

مردي كه دو طايفة اوس و خزرج، . رأس اين عدة معدود، عبداهللا بن اُبي قرار داشت
نبود بعاث، براي نخستين بار همگي حاضر شدند به سروري و رياست يـك  پس از 

مردم مدينه براي او طوقهاي رنگين . تن گردن نهند، و آن يك تن عبداهللا بن اُبي بود
هاي رنگارنگ فراهم كرده بودند، تا او را فرمانرواي خويش گردانند و تـاج   از مهره

- خـدا  ردم مدينه بشود؛ اما، ناگهان رسولبر سر او نهند، و نزديك بود كه پادشاه م
وارد مدينه شـدند، و مـردم از او گسسـتند و بـه آنحضـرت       -صلى اهللا عليه وسلم

  .پيوستند
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  عبداهللا بن اُبي چنين برداشت كرده بود كه حضـرت رسـول  

ت بـه  اند، و به همين جهت، نسبت به آنحضـر  پادشاهي او را از او بازگرفته -وسلم
با وجود اين، وقتي كه دريافـت، مشـرك   . كرد ت ميشدت احساس دشمني و عداو

ماندن او اوضاع و احوال را براي وي نامسـاعدتر خواهـد گردانيـد، و بـه تـدريج      
اش را در جامعة اسالمي مدينـه از   واپسين آثار برجاي مانده از عزت و شرف ديرينه

افع دنيوي خويش نيز محـروم خواهـد   دست خواهد داد، و بر اثر آن، از بسياري من
گرديد؛ پس از جنگ بدر به ظاهر اسالم آورد، ليكن در باطن همچنان كـافر بـود، و   

و  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - يافت، از نيرنگ زدن به رسول خدا هرگاه كه فرصتي مي
كه قرار بود در پرتو پادشاهي وي  -ياران وفادار وي نيز. كرد مسلمانان فروگذار نمي

كردند، و  با او تشريك مساعي مي -مدينه به رياست و مكنت و جاه و مقام برسند در
شد  رساندند؛ و چه بسيار مي كردند و مدد مي هايش او را حمايت مي در اجراي نقشه



  

هايشان  لوح را نيز، ناآگاهانه، براي اجراي نقشه از جوانان و مسلمانان ساده كه برخي
  .كردند اجير مي

يهوديان ساكن مدينه، در واقع، مهاجراني بودند كه بر اثر فشار  :ر مدينهيهوديان د. 3
بسوي حجاز روي آورده بودند، و  -چنانكه پيش از اين آورديم -آشوريان و روميان

در حقيقت عبراني بودند، اما، پس از راه يافتن به حجاز، به رنگ زي و زبان و تمدن 
هاي عربـي   اي افرادو قبائلشان را نيز از نامه قوم عرب درآمده بودند، تا آنجا كه نام

و خويشاوند شـده  كرده بودند  نژاد حجاز وصلت كردند، و با مردم عرب انتخاب مي
با وجود اين، همچنان تعصب نژادي خود را محفوظ نگاه داشته، و بـه طـور   . بودند

دي خودشان يهو -از اين رو، به نژاد اسرائيلي. نژادان درنياميخته بودند كامل با عرب
كردند، و اموال قوم عرب را براي  نژادان را بسيار تحقير مي كردند، و عرب افتخار مي

دانستند و معتقد بودند كه حق دارند هرگونه كه بخواهنـد امـوال    خودشان مباح مي
  : فرمايد آنان را چپاول كنند؛ چنانكه خداوند متعال مي

﴿أْمإِن ت نابِ متلِ الْكأَه نمو﴾كإِلَي هدؤارٍ الَّ يينبِد هنأْمإِن ت نم مهنمو كإِلَي هدؤنطَارٍ يبِق ه١ن.  
بـه تـو   اند كه اگر قنطاري را به دسـت آنـان بسـپاري     و برخي از اهل كتاب جنين«

اند كه اگر ديناري را به دست آنان بسپاري، به تـو   بازگردانند؛ اما، بعضي ديگر چنان
اند به اينكـه مـا را بـه اميـان      زنگردانند؛ اين بدان جهت است كه ايشان قائل بودهبا

  »!كاري نيست
يهوديان شور و نشاطي در جهت نشر و ترويج دين و آئينشـان نداشـتند؛ دسـتماية    
ديني ايشان نيز چيزي فراتر از فالگيري و جادوگري و دميدن و طلسم كردن و امثال 

ن را دانشمند و اهل فضل و سـزاوار رهبـري روحـاني    الوصف، خودشا آن نبود؛ مع
  .دانستند مي
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بازرگاني غالت . يهوديان در فنون كسب و كار و معيشت و اقتصاد بسيار ماهر بودند
پوشاك و خشكبار . و حبوبات و خرما و شراب و پوشاك دربست در دست آنان بود

ساز ديگري  هاي پول لشغ. كردند كردند، و خرما صادر مي و شراب به مدينه وارد مي
نژادان مدينه، دو  از تودة عرب. ها بودند اندر كار آن زمينه هم داشتند كه سخت دست

بـه ايـن نيـز اكتفـا     گرفتند؛  چندان و صد چندان در خريد و فروش كاالها سود مي
وامهـاي سـنگين بـه شـيوخ و     . داشت كردند، و رباخواري در ميان آنان رواج نمي

فايده بذل و بخشش كنند، و  ها را بيهود و بي ادند، تا آن پولد رؤساي قبائل عرب مي
هاي شاعران و ذكر خير مردمان را براي خودشان خريداري كنند، و در  سرايي مديحه

گرفتند، و  هاي آنان را از ايشان گروگان مي ها و زراعت ها و باغ ها، زمين برابر آن وام
  .شدند ميكشيد كه مالك آن اموال  چند سالي طول نمي

در ميـان  . يهوديان، خبرگان نيرنگ و توطئه و ظلم و جور و فسـاد اجتمـاعي بودنـد   
توزي را  هاي عرب كه در مجاورت يكديگر سكونت داشتند، آتش دشمني و كينه قبيله
هاي پنهاني، آنـان را بـر عليـه يكـديگر تحريـك       كشي ساختند، و با نقشه ور مي شعله

. آوردنـد  ك از آن قبائل از منشأ اين امـور سـر درنمـي   اي كه هيچي كردند، به گونه مي
اي آتـش   درنتيجه، با يكديگر به نبردهاي فرسايشي ميپرداختند، و همين كه تـا انـدازه  

 آمد كرد، بار ديگر سرانگشت يهوديان به حركت درمي جنگ در ميان آنان فروكش مي
هايشان، چنانكه بايـد   هوقتي نقش. ور سازد تا مجدداً آتش جنگ را در ميان ايشان شعله

كردنـد، و دسـتاوردهاي تحريـك و فريـب      طرفي اختيار مي شد، بي و شايد عملي مي
خانماني مردم عرب بيچـاره و بينـوا    نشستند، و از بدبختي و بي خويش را به تماشا مي

كردند؛ مبادا، به خـاطر   دار آنان را پشتيباني مي بردند، و با وامهاي سنگين بهره لذت مي
يهوديان با اين تدبير، بر دو فايـدة بـزرگ   ! پولي دست از جنگ بكشند ستي و بيتنگد

يافتند؛ يكي، حراست و حفاظت از كيان يهوديتشان و ديگـري، رونـق دادن    دست مي



  

هاي دو چندان و صـد چنـدان، بـه     بهرهخوردن آن  به بازار رباخواري خودشان، تا با
  .كران دست يابند ثروتهاي بي

پيمانان خزرج  كه هم بني قينقاع،) 1 :بيلة يهودي مشهور ساكن بودنددر يثرب، سه ق
پيمانان خزرج بودند،  كه هم نًضير، بني) 2هايشان در داخل مدينه بود؛  بودند، و خانه

پيمانـان اوس بودنـد، و    كـه هـم   بني قُريظـه ) 3هايشان در حومة مدينه بود؛  و خانه
ئل يهودي بودند كه از ديرباز آتش جنـگ  همين قبا. هايشان در حومة مدينه بود خانه

ور نگاه داشته بودند، و در نبرد بعاث، هر سـه   را ميان دو طايفة اوس و خزرج شعله
  .قبيله در كنار هم پيمانانشان شركت داشتند

طبيعي بود كه يهوديان با ديدگان بغض و عداوت به اسالم بنگرند، و از آنان جز اين 
از نژاد آنان نبودند، تا تعصب  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول. رفت نيز انتظار نمي

نژادي آنان را كه بر روح و روان و عقل و خرد آنان چيره گرديده بود، كاهش دهد؛ 
گردانيـد، و   دعوت اسالم نيز بسوي آئيني بود كه دلهاي پراكنده را به هم نزديك مي

امور مردم را به امانتداري فرا نشانيد، و در همة  توزي و دشمني را فرو مي آتش كينه
كرد كه به حالل خـواري و پـاكيزه نگـاه داشـتن      خواند، و به همگان توصيه مي مي

معناي اينها همه آن بود كه قبائل عرب ديـري نخواهـد   . اموال خودشان مقيد باشند
پاييد كه با هم اُنس و اُلفت پيدا خواهند كرد، و در آنصورت، از چنگال يهود به در 

ند آمد، و رونق بازرگاني يهود فـروكش خواهـد كـرد، و از ربـاخواري كـه      خواه
حتي احتمـال  . كرد، محروم خواهند شد گردونة ثروت ايشان بر محور آن گردش مي

دارد كه قبايل عرب بيدار شوند، و به حساب اموالي كه يهوديان از طريق ربا از آنان 
و باغهاي خودشان كه يهوديـان بـه   ها  اند برسند، و درصدد بازگردانيدن زمين گرفته

  .اند، برآيند حساب سود پولشان از آن ستانده
يهوديان، از همان آغاز كه دريافتند دعوت اسالم در انديشة استقرار يافتن در يثـرب  
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ترين دشمني را با اسالم و  از اين رو، سخت. ها پرداختند است، به تمامي اين محاسبه
اي كه آنحضرت به يثرب وارد شـدند،   ، از لحظه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .داشتند؛ هرچند كه گستاخي اظهار دشمني را تا چندي بعد نداشتند
از روايت ذيل كـه ابـن    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ميزان عداوت يهود را با رسول

توان دريافت آورده است، مي -عنهارضي اهللا - المؤمنين صفيه اسحاق به نقل از ام.  
انـد كـه    به نقل از صفية بنت حيي بن اَخطَب براي من بازگفته: گويد بن اسحاق ميا* 

تر بودم؛ همچنين نـزد عمـويم    من از همة فرزندان پدرم نزد وي محبوب: گفت وي مي
كردم، مگر آنكـه او   ار يكي از فرزندانشان مالقات نميابوياسر؛ هيچگاه آندو را در كن

صـلى اهللا  -  خـدا  وقتي رسول: صفيه گويد. گرفتند يرا رها ميكردند و مرا در آغوش م
بـار   - عـوف  عمـرو بـن   در محلـة بنـي   - به مدينه وارد شدند، و در قُباء - عليه وسلم

پـيش  اخطب و عمويم ابوياسر صبح خيلي زود،  م حيي بندرانداختند، فرداي آنروز پ
! آفتـاب اندو بازنگشـتند تـا غـروب    : گويد. از طلوع آفتاب به سراغ آنحضرت رفتند

. قرار، افتـان و خيـزان، از راه رسـيدند    حال و بي باالخره، خسته و درمانده، بي: گويد
بخـدا،  . زباني بـه سـراغ ايشـان رفـتم     من مانند هميشه با لبخند و شيرين: صفيه گويد

از عمويم ابوياسر : گويد. هيچيك از آندو به من توجهي نكردند؛ سخت غمگين بودند
! آري، بخـدا : و پدرم گفـت ! خودش است؟: ي بن اَخطَب گفتشنيدم كه به پدرم حي

چـه  : گفـت ! آري: پدرم گفت! داني؟ شناسي و به قطع و يقين مي او را مي: آنگاه گفت
  1 !دشمني با او، مادام كه زنده باشم: احساسي نسبت به او داري؟ گفت

گواه ديگر بر شدت عداوت يهـود، روايـت بخـاري در ارتبـاط بـا اسـالم آوردن       
  .است -رضي اهللا عنه- بن سالم عبداهللا

صـلى  - وقتي از ورود رسول خدا. وي يكي از دانمشندان بزرگ و نامدار يهود بود
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به مدينه در محلة بني نجار خبر يافت، شتابان نزد آنحضرت آمد، و  -اهللا عليه وسلم
. دانسـت  سؤاالتي را نزد ايشان مطرح كرد كه پاسخ آنها را جز پيامبران كسـي نمـي  

را يكي پس از ديگري شـنيد،   -صلى اهللا عليه وسلم- هاي پيامبراكرم همين كه پاسخ
اند؛ اگر  زن يهوديان مردماني بهتان: فورا همانجا ايمان آورد؛ آنگاه به آنحضرت گفت

پيش از آنكه دربارة من از آنان سؤال كني، خبر مسلمان شدن مرا بشنوند، مـرا نـزد   
بـه دنبـال يهوديـان     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا رسول! شما متهم خواهند ساخت

صـلى  - خدا رسول. يهوديان آمدند، و عبداهللا بن سالم به درون اتاق رفت. فرستادند
عبداهللا بن سالم در ميان شـما  ) ي رجل فيکم عبداهللا بن سالم؟أ(: گفتند -اهللا عليه وسلم

تـرين مـا و پسـر     آگـاه داناترين ما و پسر داناترين ما؛ و : چگونه آدمي است؟ گفتند
بهترين : و به عبارت ديگري! و به عبارت ديگر سرور ما و پسرِ سرور ما! ترين ما آگاه

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! ما و پسرِ بهترين ما، و برترين ما و پسرِ برترين ما
دو ! (خداوند او را از چنين شرّي پنـاه دهـاد  : گفتند) سلم عبداهللاأن إيتم أفرأ( :فرمودند

لـه  إال  نأأشهد : آنگاه، عبداهللا بن سالم از اتاق بيرون آمد و گفت). مرتبه يا سه مرتبه
و او را بـه بـاد   ! بدترين ما و پسر بدترين ما: گفتند! اهللا ن محمدا رسولأ شهدأو! ال اهللاإ

سـوگند بـه   ! از خدا بترسيد! اي جماعت يهود: به روايت ديگر، گفت. ناسزا گرفتند
دانيد كه او رسول خـدا اسـت، و    كه جز او خدايي نيست؛ شما خود مي خداي يكتا

  1!گويي دروغ مي: گفتند! بحق آمده است
از رفتار يهوديـان، همـان روز    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين نخستين تجربة رسول

نخست ورود به مدينه بود، و اين چنين بود اوضاع داخلي مدينه كه رسول خدا بـه  
  .مدينه با آن روياروي شدند هنگام ورود به

تـرين   قريش سرسـخت . اما از خارج، مدينه را هواداران دين قريش دربرگرفته بودند
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طي ده سال تمام كه مسلمانان زير دست آنان بودند . دشمنان اسالم و مسلمين بودند
انواع و اقسام تهديد و ارعاب و شكنجه و عذاب و تحريم اجتماعي و اقتصـادي را  

ها را به آنان چشانيدند،  ها و ناراحتي تجربه كردند، و انواع و اقسام سختي روي آنان
فرسا را با تبليغاتي گسترده و سازمان يافته بر عليه آنان براه  و يك جنگ رواني طاقت

زماني هم كه مسلمانان به مدينه مهاجرت كردند، زمين و خانه و كاشانه و . انداختند
آنـان را از همسـران و فرزندانشـان دور گردانيدنـد؛      دارايي آنان را مصاده كردند؛

به ايـن نيـز اكتفـا    . هرچند تن از آنان را كه توانستند زنداني كردند و شكنجه دادند
نكردند، بلكه توطئه كردند تا خون صاحب دعوت را بريزند، و او را همراه با آئـين  

ـ     ي فروگـذار  وي سر به نيست كنند؛ و در مقام اجراي ايـن توطئـه از هـيچ كوشش
انـد و بـه    اينك، بسيار طبيعي بود كه وقتي مسلمانان از مكّه رهـايي يافتـه  . نكردند

اند، قريشـيان نيـز نقـش     سرزمين ديگري در فاصلة پانصد كيلومتري نقل مكان كرده
كنند و با استفاده از صدارت و زعامت دنيوي و دينـي  سياسي و نظامي خود را ايفا 

داران  عرب به عنـوان سـاكنان حـرم و مجـاوران و پـرده     كه داشتند و در ميان قوم 
الحرام شناخته شده بودند، ديگر مشركان عربسـتان را بـر عليـه اهـل مدينـه       اهللا بيت

عمالً، قريش چنين كردند، و مدينه را انـواع خطـرات محاصـره كـرد، و     . برانگيزند
اردات مدينـه  نوعي تحريم اقتصادي در مورد مدينه به اجرا درآمد كه بـر اثـر آن و  

يافـت؛ و   كاهش يافت، در حاليكه شمار پناهندگان به مدينه روز به روز افزايش مي
با اين ترتيب، وضعيت جنگي ميان طاغيان مّكـه و هـم دينـان ايشـان از يكسـو، و      

  .مسلمانان در ميهن جديدشان از سوي ديگر، برقرار گرديد
اموال اين طاغيان را مصـادره   اين حقّ مسلمانان بود كه به سزاي مصادرة اموالشان،

ها كه از آنان ديده بودند، آنان را عذاب و  ها و ناراحتي كنند، و به سزاي آن شكنجه
اندازي كنند، همانگونه كه پـيش از آن،   شكنجه دهند، و بر سر راه زندگي آنان سنگ



  

هند، كردند، و از همان دستي كه داده بودند به آنان پس بد آنان با مسلمانان چنين مي
تا راه براي ايشان بسته شود، و نتوانند مسلمانان را نابود كننـد و آنـان را از ريشـه    

  .درآورند
پس از ورود بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- اينها مسائل و مشكالتي بود كه رسول خدا

بايست با حكمت بالغة خويش  مدينه از ناحية بيرون مدينه با آنها مواجه بودند، و مي
  .رد كنند، تا از البالي آنها موّفق و سرافراز بيرون آيندبا آنها برخو
، در پرتو توفيق و تأييد الهي، به بهترين وجهي به -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

حلّ و فصل اين مسائل و مشكالت پرداختند، و با هر دسته از مردمـان در داخـل و   
و مهرباني يا سـختگيري و   اي كه سزاوارشان بود، اعم از رأفت خارج مدينه با شيوه

نها همه فرع بر تزكية مردم و تعليم كتـاب و حكمـت   ناسازگاري، رفتار كردند، و اي
شك، جنبة تزكيه و تعلـيم را   به آنان، به عنوان اصل برنامة كار آنحضرت بود؛ و بي

رأفت و رحمت بر جنبة شدت و خشونت غالب بود؛ تا آنكه سـرانجام، طـي چنـد    
به دست اسالم و مسلمين افتاد، چنانكه خوانندة گرامي در صفحات سال، زمام امور 

  .آينده به روشني مطالعه خواهد كرد
  

  بناي مسجدالنبي
بـه مدينـه در محّلـة     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پيش از اين گفتيم كه ورود رسول

 622سپتامبر سال  27االول سال يكم هجرت، مطابق با  ربيع 12ار، روز جمعه نج بني
: ميالدي بود، و ايشان در قطعه زميني روبروي خانة ابوايوب بار انداختنـد، و گفتنـد  

آنگـاه بـه   ! اگر خدا بخواهد اينجا محل فرود آمدن ما اسـت  )شاءاهللا نإزلُ ـهاهنا املن(
  .خانة ابوايوب نقل مكان فرمودند

بـراي  . بودنخستين گامي كه پيامبر اكرم اسالم پس از آن برداشتند، بناي مسجدالنبي 
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ساختن اين مسجد همان قطعه زميني را كه ناقة ايشان در آن بر زمين نشسـته بـود،   
درنظر گرفتند، و آن قطعه زمين را از مالكانش كه دو پسربچه يتيم بودند، خريداري 

آوردنـد و   كردند، و در كار ساختن مسجد شخصاً سهيم شدند، و خشت و سنگ مي
  :فتندگ كردند و مي با خود زمزمه مي

ــيش   ــهم ال ع ــرة إالل ــيش اآلخ   ال ع
 

ــاجرة    ــار واملهـ ــاغفر لألنصـ   فـ
 

خداوندا، زندگي جز زندگي آخرت نيسـت؛ پـس آمـرزش خـود را بـر انصـار و       «
  .»مهاجرين ارزاني فرما

  :خواندند و نيز مي
  هـــذا احلمـــال ال محـــال خيـــرب

 

ــر    ــا وأطهـ ــر ربنـ ــذا أبـ   هـ
 

  »!تر و پاكيزه -اي خداي ما -استاين ارزشمندتر ! اين بارها، نه بارهاي خيبر«
در ساختن مسـجد،   -صلى اهللا عليه وسلم- اين تشريك مساعي شخص رسول خدا
گردانيد؛ تا آنجا كـه يكـي از آنـان چنـين      نشاط صحابه را براي كار دو چندان مي

  :گفت مي
  لـــــئن قعـــــدنا و النبـــــي يعمـــــل

 

ــلل    ــل المضــ ــا العمــ ــذاك منــ   لــ
 

  »!د، چنين كاري از ناحيه ما، كاري نابهنجار استاگر ما بنشينيم و پيامبر كار كن«
هايي چند، شماري درختان خرما، و يك  در آن قطعه زمين، گورهاي مشركان، ويرانه

دستور دادند گورهاي مشركان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. رخت غَرقَد بودد
طع كردند، و ها را تخريب كردند؛ درختان خرما و آن درخت را ق را شكافتند؛ ويرانه

چوب آنها را در سمت قبلة مسجد روي هم چيدند، و ديوارهايش را با خشت و گل 
هـاي   هـايش را بـا تنـه    باال بردند، و سقف آن را با الياف خرما پوشانيدند، و سـتون 



  

درختان خُرما ساختند؛ كف مسجد را با شن و سنگريزه فرش كردند، و براي آن سه 
مسجد از سمت قبله تا انتهاي آن يكصـد ذراع بـود؛    درازاي زمين. درب قرار دادند

  .دو طرف ديگر زمين نيز همين مقدار يا كمتر، و پي ساختمان مسجد سه ذراع بود
ها  در كنار مسجد چند اتاق با سنگ و خشت درست كردند، و سقف آنها را با شاخه

 راكرمهاي محل سكونت همسران پيغمب اينها حجره. و الياف درخت خرما پوشانيدند
وقتي كه حجـرات آمـاده شـدند، آنحضـرت از خانـة      . بود -صلى اهللا عليه وسلم-

  1 .هاي مجاور مسجد نقل مكان كردند ابوايوب به آن حجره
مسجد در آن زمان تنها مكاني براي نمازگزاران نبود؛ دانشگاهي بود كه مسـلمانان در آن  

بود كه قبايل و طوايف مختلـف   گرفتند؛ باشگاهي تعاليم و رهنمودهاي اسالم را فرا مي
هاي جاهلي با يكديگر در ستيز و نبرد بودند، در آنجا فـراهم   كه از ديرباز بر اثر گرايش

هـا از آنجـا    شد، و همـة فعاليـت   آمدند؛ پايگاهي بود كه همة امور از آنجا اداره مي مي
ائـي  راج هـاي  شد؛ و پارلماني بود كه در آن جلسات مشورتي و كميتـه  سازمان داده مي

  .شد تشكيل مي
اي بود كه در آن شمار بسياري از بينوايان مهـاجرين و   از همة اينها گذشته، مساجد خانه

  .كردند پناهندگان كه در مدينه خانه و ثروت و خانواده و فرزنداني نداشتند، سكونت مي
پيچيـد، و   آن نغمـة آسـماني كـه در آفـاق مـي     . در اوائل هجرت، اذان تشريع شد

كـرد   آورد، در هر شبانه روز پنج مرتبه اعالم مي هاي هستي را به حركت درمي كرانه
خدا است؛  رسول -صلى اهللا عليه وسلم- كه جز خداي يكتا خدايي نيست؛ و محمد

سروري را در جهان آفرينش و هر ديـن و آئينـي را در بيكـران    و هرگونه بزرگي و 
صـلى  - اهللا بندة او محمدرسـول كرد مگر كبرياي الهي و دين خدا كه  هستي نفي مي
يكي از نيكان اصحاب آنحضـرت، عبـداهللا بـن زيـدبن     . آورده بود -اهللا عليه وسلم
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صـلى اهللا عليـه   - ، اذان را در خواب ديده بود و پيامبراكرم-رضي اهللا عنه- عبدربه
نيز مشاهده  -رضي اهللا عنه- همان رؤيا را عمربن خطاب. او را تأييد كردند -وسلم
ود، و آنحضرت او را نيز تأييد كردند؛ چنانكه داستان آن در كتابهاي حـديث  كرده ب

  .1 و سيره آمده است
  

  پيمان برادري ميان مسلمانان
در كنار تأسـيس   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم همزمان با اقدام به ساختن مسجد، نبي

ـ  آن مركز همايش و اُنـس و اُلفـت، اقـدام ديگـري فرمودنـد كـه از دل       رين انگيزت
هاي تاريخ بشري است، و آن عبـارت بـود از بسـتن پيمـان بـرادري ميـان        گزارش

  .مهاجرين و انصار
در خانة اَنس بـن مالـك    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول: ابن قيم گويد* 

تن از مهـاجرين، و   45مرد مسلمان،  90اي از مهاجرين و انصار كه جمعاً  ميان عده
ند، عقد اخوت بستند، مبني بر اينكه در همة امـور بـا يكـديگر    تن از انصار بود 45

مواسات كنند، و به جاي خويشاوندانشان، از يكديگر ارث ببرنـد؛ تـا زمـان وقـوع     
  :جنگ بدر، كه با نزول اين آيه از سوي خداوند عزّوجل

ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُواْ اَألرأُو2﴾﴿و.  
  .»خويشاوندان نسبت به يكديگر اولي هستندو «

. ارث بردن مسلمانان از يكديگر از عقد اخوت به خويشاوندي نسبي موكول گرديـد 
ميـان مهـاجرين نيـز     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اند عالوه بر آن، رسول بعضي گفته
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همان  مهاجرين با. عقد اخوت بستند، اما آنچه به ثبوت رسيده، همان قول اول است
نياز از عقد اخـوت بودنـد،    برادري اسالمي و پيوند ميهني و خويشاوندي نسبي، بي

  1 .برخالف مهاجرين و انصار كه با يكديگر پيش از آن نسبتي نداشتند
معنا و مفهوم اين برادري آن بود كه تعصبات جاهليت رنگ ببازد، و امتيازات اصـل  

اي بـراي پيوسـتن و    يچ پايـه و مايـه  و نسب و رنگ و نژاد و وطن ملغي گردد و ه
  .گسستن بجز اسالم باقي نماند

اين پيمان برادري، با عواطف ايثار و مواسات و اُنس و اُلفت و خيرخـواهي درهـم   
ها و نمودارهـاي بـرادري و    آميخت، و جامعة نوپاي مدينه را از چشمگيرترين نمونه

  .آكنده ساخت برابري
- خـدا  قتي مسلمانان وارد مدينه شدند، رسولو: بخاري چنين روايت كرده است* 

سـعد بـه   . ميان عبدالرحمان با سعدبن ربيع عقد اخوت بستند -صلى اهللا عليه وسلم
دو  .ام را با تو نصف ميكنم من از همة انصار ثروتمندترم؛ دارايي: عبدالرحمان گفت

و را طالق دهم پسندي، نام ببر تا ا همسر نيز دارم؛ بنگر كداميك از آنان را بيشتر مي
: عبـدالرحمان گفـت  ! اش بسر آمد او را به همسـري خـويش درآور   و همينكه عده

بازارتان از كدام سوي اسـت؟ او  ! خداوند به تو و خانواده و دارايي تو بركت دهاد
وقتي برگشت مقداري روغن و كشك كاسبي كرده . قينقاع راه نمودند را به بازار بني

دامه داد؛ تا آنكه روزي با سر و وضع مرتـب و عطـرزده   بود؛ بعد، به كسب و كار ا
كـم  «: فرمودنـد ! ازدواج كـردم : گفـت ! چه خبر؟» مهيم؟«: خدا فرمودند رسول. آمد

  2 !طال» نُواه«يك : چقدر پيشكش او كردي؟ گفت» سقت اليها؟
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درختـان خرمـا را   : اكرم گفتند انصار به نبي: اند كه گفت از ابوهريره روايت كرده* 
شـما بـا كـار كـردن     : انصـار گفتنـد  ! نَه: فرمودند! ن ما و برادرانمان نصف كنيدميا

هاي نخلستان را از دوش ما برداريد؛ ما نيـز شـما را در محصـول     خودتان بار هزينه
  1 !سمعنا و اََطعنا: مهاجرين گفتند! گردانيم خرما شريك مي

محبـت  ادران مهاجرشـان  دهد كه انصار تا چه اندازه نسبت به بر اين موارد نشان مي
اند؛  اند، و باآنان در مقام فداكاري و ايثار و مودت و صفا و صميميت بوده ورزيده مي

انـد؛ بـه    بـازي انصـار بـوده    و مهاجران نيز تا چه اندازه قدرشناس اين دست و دل
اي كه امورشان بگذرد، به  اند، و جز به اندازه كرده اي كه اصال سوء استفاده نمي گونه

  .اند كرده اندازي نمي ارايي برادران مهاجرشان دستد
حلّي خردمندانه براي  نظير و سياستي حكيمانه، و راه براستي، اين عقد اُخوت حكمتي بي

  .بسياري از مشكالتي بود كه مسلمانان با آن روبرو بودند، و پيش از اين اشاره كرديم
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  1پيمان نامة همبستگي اسالمي

ميان مسلمانان عقـد اُخـوت بسـتند،     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همانطور كه رسول
ـ    اي را هم پيشنهاد فرمودند تا درگيري نامه پيمان ت، و هاي مربـوط بـه دوران جاهلي

نامه، آنحضرت  اي ستم مدارانه از ميان برود؛ و در پرتو اين پيمان قبيلههاي  كشمكش
 نامة پيشنهادي پيغمبراكـرم  متن پيمان. توانستند يك وحدت اسالم فراگير پديد آورند

  :چنين بود -صلى اهللا عليه وسلم-
اي است از محمد نبي، ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش و يثـرب، و   نامه اين پيمان«

  :كساني كه تابع آنان شده و به آنان پيوسته، و همراه آنان جهاد كرده و مي كنند
                                                           

گيـري و سـازندگي جامعـه،     ها در آستانه شكل ها، يك مرحله انتقالي است كه ملت نامه اينگونه پيمان -1
شود كه بـه تـدريج    گذرند و به خاطر آن تعبيه مي آن مي پيش از آنكه قرار و استقرار پيدا كنند، از

بـه   -كه بيشتر اوقات با يكديگر در ستيز و نبرد نيـز هسـتند   -اي جدا از يكديگر بيلهاز واحدهاي ق
اما، زماني كه اين سازندگي و تأسيس انجام شـد و  . جم و استوار منتقل شونديك وحدت ملي منس

هاي برادري ديني در ميان افراد امت استوار  كل گرفت، و پايهبه كمال رسيد، و امت ساخته شد و ش
كنـد كـه پـس از     كند و حقوقي را ايجاب مي يان آنان وحدتي برقرار ميگرديد؛ اخوت اسالمي در م

پيمـاني ميـان مسـلمانان پـيش      ماند، تا نياز به هم ندگي باقي نميآن ديگر جايي براي هيچگونه پراك
ال حلف في االسالم، و ايما حلف : (فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم– خدا به همين جهت به رسول. آيد

در اسالم هيچ پيماني نيست، و هر پيماني در جاهليت بـوده   )كان في الجاهلية لم يزده االسالم االشدة
صـحيح مسـلم، فضـائل    . (باشد اسالم تغييري در آن نداده جز آنكـه آنـرا محكمتـر گردانيـده اسـت     

اما، پيش از تكوين امت اسالمي و در مرحله انتقال، پيمان امري مطلـوب  ) »المؤاخاة باب«الصحابة، 
فرمـوده   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  به تو رسيده است كه نبي«: به انس بن مالك گفتند. است
ميان قريش و انصـار در خانـه    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي: ؟ گفت)ال حلف في االسالم: (باشند
، 4صـحيح مسـلم، ج   : ؛ نيز نك7340، 6083، 2294صحيح البخاري، الكفالة، ح (مان بستند امن پي

، ص 4؛ مسـند ابـي يعلـي، ج    561؛ االدب المفرد، ح 2926؛ سنن ابي داود، ح 2529، ح 1960ص 
366.( 
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  .اند اين مجموعه يك امت واحده جدا از ديگر مردمان .1
اي خودشـان را دارنـد،    مهاجرين قريش به همان شيوه پيشين تضـامن قبيلـه   .2

به معروف و قسط در ميان مؤمنان؛ و هر قبيلـه از  كنند،  مي اسيرانشان را با فديه آزاد
انصار نيز به همان شيوه پيشين تضامن فيمابين خودشان را دارنـد، و هـر طائفـه از    

 .به معروف و قسط ميان مؤمنانكند، ايشان اسيرانش را با فديه آزاد مي

كننـد، و بـه    مؤمنان فردي را كه تحت فشار بدهي و عيالواري باشد رها نمي .3
 .كنند معروف در هر مورد از جمله پرداخت فديه و اداي ديه او را ياري مي

مؤمنان متقي عليه كساني هستند كه از ميان آنان بخواهنـد سـتم كننـد يـا از      .4
 .ه گناه يا عدوان يا فسادي در ميان مؤمنان دست بزنندستمگري پاداش بگيرند، يا ب

پيشـه و   مؤمنان همه دستهايشان در دست يكديگر است بر عليه آن فـرد سـتم   .5
 .ار، هرچند وي پسر يكي از خود آنان باشدخطاك

 .رساند هيچ فرد مؤمني مؤمن ديگر را به قصاص كافري به قتل نمي .6

 .كند نميو نيز هيج كافري را بر عليه مؤمني ياري  .7

جانـب همـه   مسلمانان از  ترين فرد ذمه و امان خدا يكي بيش نيست، و پايين .8
 .تواند به هر كس كه بخواهد امان دهد آنان مي

از يهويان هر كه تابع ما شود از ياري و مواسات ما برخوردار خواهد شـد، و   .9
 .نبايد به آنان ستم شود يا كساني عليه آنان همدست بشوند

ي بيش نيست؛ هيج فرد مـؤمني بـدون موافقـت فـرد مـؤمن      صلح مؤمنان يك .10
تواند در صحنة نبرد در راه خدا صلح و سازش كند، مگر به تسـاوي و   ديگري نمي

 .عدالت ميان مسلمانان

مؤمنان وابسته به يكديگر و مـدافع و حـامي يكديگرنـد، بـه موجـب آنكـه        .11
 .ريزند خونشان را در راه خدا مي



  

مال يا جان قريشـيان را امـان دهـد، يـا مـانع از      تواند  هيچ فرد مشركي نمي .12
 .دسترسي فرد مؤمني به آن بشود

گناه بكشد و ثابـت گـردد، در برابـر خـون او قصـاص       هركس مؤمني را بي .13
 .خواهد شد، مگر آنكه ولي مقتول رضايت بدهد

 .مؤمنان همه عليه او هستند، و براي آنان روا نيست جز آنكه عليه او قيام كنند .14

فرد مؤمني روا نيست كه خطاكاري را ياري كند يـا مـأوا دهـد، و     براي هيچ .15
هركه گناهكاري را ياري كند يا مأوا دهد، لعنت و خشم خدا بر او خواهـد بـود در   

 .اي دريافت نخواهد شد روز قيامت، و از او عوض و فديه

شما هرگاه درباره چيزي اختالف نظر پيدا كرديد، مرجـع حـل آن اخـتالف     .16
  .1»جل و محمد استخداوند عزو

  
  اثرگذاري معنويت در جامعه

هاي يك جامعة نوبنياد اسالمي  با اين حكمت، و با اين تدبير، پيامبرگرامي اسالم پايه
را استوار گردانيدند كه نمـاي ظـاهري و بيرونـي آن بيـانگر و نشـانگر معـارف و       

صـلى اهللا  - اكـرم  مفاهيمي بود كه آن فرهيختگان و فرزانگان در پرتو مصاحبت نبي
پيوسته  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم از آنها برخوردار شده بودند، و نبي -عليه وسلم

پرداختند،  به تعليم و تربيت و تزكية نفوس ايشان، و تشويق آنان به مكارم اخالق مي
و آنان را با آداب مودت و بـرادري و عـزْت و شـرف، و نيـز عبـادات و طاعـات       

  .آراستند مي
ترين و بهترين دستورات اسـالم كـدام اسـت؟     گزيده: آنحضرت پرسيدمردي از * 

  :فرمودند

                                                           

 .503-502، ص 1ج  هشام، ابن سيرة -1
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  .1)من عرفت ومن مل تعرف علىتطعم الطعام، تقرئ السالم (
  »!شناسي بلند سالم كني شناسي و نمي اينكه اطعام طعام كني، و بر كساني را كه مي«

مـدم؛ همينكـه سـيماي    اكرم وارد مدينه شدند، آ وقتي نبي: عبداهللا بن سالم گويد* 
زن و  آنحضرت را ورانداز كردم، يافتم كه سيماي ايشـان سـيماي يـك فـرد دروغ    

  :نخستين مطلبي كه آنحضرت گفتند، اين بود. كذّاب نيست
طعمو الطعام، وصلواالرحام، وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا أفشوا السالم، وأيها الناس، أيا (

  .٢)اجلنة بسالم
ن، بلند سالم كنيد، و ديگران را اطعام كنيد، و صله رحم كنيد، و شب هان اي مردما«

   »!اند نماز بگزاريد؛ به سالمت وارد بهشت خواهيد شد هنگام كه مردم در خواب
  : فرمودند نيز مي* 

  .٣)ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقَه(
  »!داش از دستش در امان نيست، وارد بهشت نخواهد ش كسي كه همسايه«

  :فرمودند نيز مي* 
  .٤)املسلم من سلم املسلمون من لسانه و يده(
  ».مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان او و دست او در امان باشند«

  :فرمودند نيز مي* 
  .٥ )خيه ما حيب لنفسهألحيب  حىتحدکم أال يؤمن (
بـراي   يكايك شما اهل ايمان نيستيد مگر آنكه هرچه را براي خود دوسـت داريـد  «

                                                           

 .9، 6، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
 .168، ص 1ج اند؛ مشكاة المصابيح،  ماجه و دارمي روايت كردهاين حديث را ترمذي و ابن  -2
 .422، ص 2اين حديث را مسلم روايت كرده است؛ مشكاة المصابيح، ج  -3
 .6، ص 1صحيح البخاري، ج  -4
 .همان -5



  

  »!برادرتان نيز دوست بداريد
  : فرمودند نيز مي* 

  .١ )ن اشتكى رأسه اشتكى کلهإن اشتكى عينه اشتكى کله، و إاملؤمنون کرجل واحد، (
هاي او به درد  اند؛ اگر چشم او به درد آيد، تمامي اندام مسلمانان همچون يك واحد«

  »!ه درد آيندهاي او ب آيند، و اگر سر او به درد آيد، تمامي اندام
  :نيز فرمودند* 

  .٢ )املؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا(
اند، كـه يكـديگر را اسـتوار نگـاه      مسلمان با مسلمان همچون اجزاء يك ساختمان«

  »!دارند مي
  : فرمودند نيز مي* 

خـاه  أر ن يهجأخوانا، وال حيل ملسلم إال تباغضوا، وال حتاسدوا، و ال تدابروا، و کونوا عباداهللا (
  .٣)يامأفوق ثالثة 

اي بنـدگان   -كينه توزي نكنيد، حسادت نورزيد، قطع رابطه نكنيد؛ و بـا يكـديگر  «
برادر باشيد؛ و براي هيچ فرد مسـلمان روا نيسـت كـه بـيش از سـه روز از       -خدا

  »!برادرش دوري گزيند
  :فرمودند نيز مي* 

اجة أخيه کان اهللا يف حاجته؛ ومن فرج خ املسلم؛ ال يظلمه وال يسلمه؛ ومن کان يف حأاملسلم (
بات يوم القيامة؛ و من ستر مسـلما سـتره اهللا يـوم    راهللا عنه کربة من کُ عن مسلم کُربة فرج

  .٤)القيامة

                                                           

 .422، ص 2اين حديث را مسلم روايت كرده است؛ مشكاة المصابيح، ج  -1
 .422، ص 2لمصابيح، ج صحيح البخاري، صحيح مسلم، مشكاة ا -2
 .896، ص 2صحيح البخاري، ج  -3
 .422، ص 2صحيح البخاري،  صحيح مسلم؛ مشكاة المصابيح، ج  -4
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كند؛ و هـركس   كند، و او را تسليم نمي مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمي«
ن حاجت او خواهد بـود؛ و  در پي انجام كار برادرش برود، خداوند در پي روا كرد

هـاي او را در   هر كس پريشاني مسلماني را از ميان ببرد، خداوند بخشي از پريشاني
روز قيامت از ميان خواهد برد؛ وهر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند در روز 

  »!قيامت عيب او را خواهد پوشانيد
  : فرمودند نيز مي •
  .١ )سماءارمحوا من يف االرض يرمحکم من يف ال(
  »!اند مهرباني كنيد، تا آنكه در آسمان است با شما مهرباني كند به آنان كه در زمين«

  :فرمودند نيز مي* 
  .٢ )جانبه إىلليس املؤمن بالذي يشبع وجاره جائع (
  »!اش در مجاورت او گرسنه باشد مسلمان نيست كسي كه خود سير باشد و همسايه«

  :فرمودند نيز مي* 
  .٣ )فسوق، و قتاله کفر سباب املؤمن(
  »!دشنام دادن به مسلمان فسق است، و نبرد با او كفر«

دانستند و ايـن عمـل را    كنار زدن خس و خاشاك را از سر راه مردمان صدقه مي* 
  .4 آورند هاي ايمان به حساب مي اي از شعبه شعبه

نچنـان  هـاي صـدقه و انفـاق را آ    كردند، و فضيلت مسلمانان را به انفاق تشويق مي

                                                           

 .14، ص 2؛ جامع الترمذي، ج 335، ص 2سنن ابي داود، ج  -1
 .424، ص 2اين حديث را بيهقي در شعب االيمان روايت كرده است؛ مشكاة المصابيح، ج  -2
 .1983، ح 311، ص 4، ج 52؛ ترمذي، كتاب البرّ و الصلة، باب 893، ص 2، ج صحيح البخاري -3
ـ    -4 ، 12، ص 1مشـكاة المصـابيح، ج   : حديث مربوط به اين مطلب در صحيحين روايت شـده اسـت؛ نكـ

167 



  

  :فرمودند گذاشت؛ چنانكه مي شمردند كه در دلها اثر مي برمي
  .١)الصدقة تطفئ اخلطايا، کما يطفئ املاء النار(
  »!گرداند سازد، همانگونه كه آب آتش را خاموش مي اثر مي ها را بي صدقه لغزش«

  :فرمودند نيز مي* 
 علـى  طعم مسلماًأنة؛ وأميا مسلم عري کساه اهللا من خضر اجل على ثوباً ميا مسلم کسا مسلماًأ(

  .٢)ظمأ سقاه اهللا من الرحيق املختوم على طعمه اهللا من مثار اجلنة؛ وأميا مسلم سقي مسلماًأجوع 
اي بپوشاند، خداوند از  هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه برهنه است جامه«

مسلمان ديگـري   هاي سيز بهشتي بر او خواهد پوشانيد، و هر فرد مسلماني كه جامه
هاي بهشتي به او خواهـد خورانيـد، و    را كه گرسنه است غذا بدهد، خداوند از ميوه

هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه تشنه است آب بنوشاند، خداوند او را از 
  »رحيق مختوم خواهد نوشانيد؛

  :فرمودند نيز مي* 
  .٣ )اتقوا النار ولو بشق مترة، فان مل جتد فبکلمة طيبة(
خداي را در نظر داشته باشيد، هرچند با صدقه دادن نصف خرما باشد؛ و اگر آن را «

  »!نيز نيافتيد، يك سخن خوش
عّفـت  كردنـد بـه اينكـه     ها، به شدت مسلمانان را تشويق مي در كنار اين توصيه* 

ورزند، و دست از سؤال و درخواست بدارند؛ و همواره فضيلت و صبر و قناعت را 
فرمودند، و دست سـؤال نـزد ديگـران دراز كـردن را تيرگـي و       ن گوشزد ميبه آنا

؛ آري، 4فرمودنـد  آبرو شدن چهرة درخواست كننده عنـوان مـي   دار شدن و بي خدشه
                                                           

 .14، ص 1مشكاة المصابيح، ج اند،  اين حديث را احمد و ترمذي و ابن ماجه روايت كرده-1
 .2449، ص 546، ص 4ج  الترمذي ؛ جامع169، ص 1كاة المصابيح، ج سنن ابي داود، مش -2
 .890، ص 2، ج 190، ص 1صحيح البخاري، ج  -3
مشـكاة المصـابيح، ج   اند؛  اين حديث را ابوداود  و ترمذي و نَسائي و ابن ماجه و دارمي روايت كرده -4
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  .مگر آنكه شخص ناگزير و ناچار باشد
براي مسلمانان فضيلت و اجـر و ثـواب    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

فرمودند، و پيوند آنان را با وحي فرو فرستاده شده از  بيان مي عبادات را نزد خداوند
كردند و آنان نيـز   وحي را براي آنان قرائت مي. گردانيدند آسمان محكم و استوار مي

كردند، تا اين آموزش پيوسته دائما حقوق و تكـاليف دعـوت و    وحي را قرائت مي
نظر از اينكـه فهـم و تـدبر را     پيامدها و لوازم رسالت را به آنان يادآور شود، صرف

  .آورد براي آنان به ارمغان مي
اين چنين، پيامبر گرامي اسالم، انديشة آنان را تهذيب فرمود، و سطح معنويت آنـان  
را باال برد، و استعدادهاي نهفتة آنان را شكوفا گردانيد، و آنان را با برترين ارزشها و 

ة كمال كه پس از مقـام و رتبـة   برترين ُقّلها مجهز گردانيد، تا آنجا كه به  ارجمندي
  .پيامبران در تاريخ بشر شناخته شده است، دست يافتند

خواهد به كساني اقتدا كند  هر كه مي: گفت مي -رضي اهللا عنه- عبداهللا بن مسعود* 
توان از انواع فتنه در  اند اقتدا كند، كه در ارتباط با زندگان نمي به آنانكه از دنيا رفته

بودنـد؛ برتـرين ايـن امـت؛      -صلى اهللا عليه وسـلم - آنان اصحاب محمد. بود امان
تـر؛ خداونـد    تكلف مندترين آنان؛ از همه بي ترين مسلمانان، داناترين و بينش رحم دل

آنان را براي مصاحبت پيامبرش برگزيده بود، و برپا داشتن دين خود را بـه ايشـان   
روي كنيد؛ و به هـر   ز آنان پيروي و دنبالهسپرده بود؛ فضيلت ايشان را بشناسيد، و ا

توانيد تمسك كنيد؛ كه ايشان بر هدايت بودند، و  آنچه از اخالق و سيرة آنان كه مي
  .1 بر صراط مستقيم
هاي معنوي و ظاهري، و كماالت و  اكرم، قائد اعظم، از چنان ويژگي حضرت رسول
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و محاسن اعمال برخوردار ها، و مكارم اخالق  ها و فضيلت امتيازات، و شكوهمندي
آمد، و همه جان خودشان را فداي  بودند كه همة دلها به هواي ايشان به پرواز درمي

آمـد؛ صـحابة گرامـي     كردند؛ همينكه سخن از دهان مبارك آنحضرت درمـي  او مي
اي از ناحيـة آنحضـرت    كردند؛ و همينكه راهنمـايي و توصـيه   ايشان فورا امتثال مي

  .گرفتند اجراي آن از يكديگر سبقت ميشد، براي  صادر مي
توانستند در مدينـه جامعـة نـويني را     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم با اين ترتيب، نبي

اي اسـت كـه در تـاريخ بشـر      تشكيل دهند كه چشمگيرترين و ارجمندترين جامعه
هايي پيشنهاد فرمودند كه بـر   حل شناخته شده است، و براي مشكالت اين جامعه راه

هاي زندان زمان  آنها انسانيت نفس راحتي كشيد، بعد از آنكه ساليان سال در چاه اثر
  .هاي ظلمات بيكران به سر برده بود و ديجور

با اين معنويات برازنده و ارزنده، اركان جامعة نوين شـكل گرفـت، و ايـن جامعـة     
ا را تغييـر  نوين در برابر تمامي امواج كوبندة زمانه ايستادگي كرد و توانست سير آنه

  .دهد، و مسير روزگار و تاريخ را عوض كند
  

  پيمان با يهود
هاي جامعة نوين را استوار فرمودند، و وحدت  پيامبر گرامي اسالم، پس از آنكه پايه

عقيدتي و سياسي و نظامي را ميان مسلمانان برقرار كردند، به برقراري روابط با غير 
رقراري اين روابط، تأمين سالمت و امنيت مقصود آنحضرت از ب. مسلمانان پرداختند

و سعادت و خير براي تمامي بشريت، و سازماندهي تمامي منطقه در يك نظام واحد 
قوانين و مقرراتي را مبنـي بـر    -صلى اهللا عليه وسلم- در اين راستا، پيامبراكرم. بود

ـ  ب و گذشت و نوع دوستي پيشنهاد فرمودند كه در آن دوران و زمان آكنده از تعص
  .غرضهاي فردي و گرايشهاي نژادي سابقه نداشت
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يهوديـان   -چنانكه پـيش از ايـن گفتـيم    -ترين همسايگان غيرمسلمان مدينه نزديك
يهوديان، با وجود آنكه در باطن دشمن مسلمانان بودند، اما هنـوز هيچگونـه   . بودند

ـ - خدا رسول. مقاومت يا خصومتي از خود نشان نداده بودند  -ه وسـلم صلى اهللا علي
اي امضا كردند، و طي آن نهايت خيرخـواهي و همراهـي را بـا     مهنا نيز با آنان پيمان

آنان مقرر داشتند، و كمال آزادي آنان را در امور ديني و امور مالي تأييد كردنـد، و  
  .به هيچ وجه با آنان سياست تبعيد و مصادره و خصومت را پيش نگرفتند

  :بارت بود ازنامه ع مهمترين مواد اين پيمان
اند؛ يهوديان به دين خودشان، و مسلمانان به ديـن   يهود بني عوف امتي از مؤمنان. 1

  .عوف خودشان، اعم از خودشان و بردگانشان؛ همچنين يهوديان ديگر جز بني
هاي مربـوط   هاي مربوط به خودشان را عهده دارند، و مسلمانان هزينه يهود هزينه. 2

  .ندبه خودشان را عهده دار
نامه بجنگنـد، بـه يـاري     پيمانان در برابر كساني كه با امضاكنندگان اين پيمان هم. 3

  .شتابند يكديگر مي
نامـه را تشـكيل    خيرخواهي و همراهي، روابط فيمابين امضاكنندگان ايـن پيمـان  . 4

  .دهد، و نيز نيكوكاري، نه خطاكاري مي
  .پيمان كسي بر عهدة او نيست گناه هم. 5
  .ا بايد ياري كنندمظلوم ر. 6
  .در زمان جنگ، يهوديان نيز مانند مؤمنان بايد هزينه كنند. 7
  .نامه بايد رعايت كنند حرمت محدودة يثرب را همگي امضاكنندگان اين پيمان. 8
نامه مشاجره و اختالف و نزاعي روي دهد  هرگاه در ميان امضاكنندگان اين پيمان. 9

ـ  اهللا  تالف، خداونـد عزوجـل و محمـد رسـول    كه نگران كننده باشد، مرجع حل اخ
  .خواهد بود



  

  .كنندگان قريش امان بدهد هيچكس نبايد به قريش و ياري. 10
... كننـد  پيمانان يكديگر را در برابر هر كس كه به يثرب حمله كند ياري مـي  هم. 11

دار  انـد عهـده   هر گروهي سهم خودشان را از سويي كه مـورد حملـه قـرار گرفتـه    
  .شوند مي
نامه هيچگاه مانع مجازات و مؤاخذه فرد ستمگر و خطاكـار نخواهـد    اين پيمان. 12
  .1بود

ال نامه، مدينه و اطراف آن به صـورت يـك دولـت فـدر     با قطعيت يافتن اين پيمان
شخص  -اگر اين تعبير صحيح باشد -درآمد كه پايتخت آن مدينه و رئيس آن دولت

و نفوذ و سلطه در چارچوب آن دولت  و قدرت -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  .از آن مسلمين بود

اكرم با قبايل ديگـر نيـز بـه     بعدها، به منظور وسعت بخشيدن منطقة اَمن و امان، نبي
اقتضاي اوضاع و احوال، پيمانهايي نظير اين پيمان بستند، كه گزارش برخي از آنهـا  

  .خواهد آمد
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  فصل دوم
  نبردهاي خونين

  
  شهاي قري کارشکني

هايي را براي مسـلمانان در   ها و ناراحتي پيش از آن آورديم كه كّفار مكّه چه سختي
هايي را مرتكب شدند كه آنان را  مكّه پيش آوردند؛ آنگاه، در آستانة هجرت چه جرم

از آن . گردانيد سزاوارمصادرة اموالشان از سوي مسلمانان و نبرد مسلمانان با آنان مي
يراهـه روي نكشـيدند، و از دشـمني و تجـاوز نسـبت بـه       پس نيز، دست از ايـن ب 

مسلمانان خودداري نكردند؛ به عكس وقتي مسلمانان از چنگ آنان درآمدند، و براي 
خودشان در مدينه جايگاه و پايگاهي امن و امان پديد آوردند، خشـم قريشـيان بـر    

كـه در آن   -از اين رو، خطاب به عبداهللا بن اُبي بن سـلّول . مسلمانان شدت گرفت
. اي نوشـتند  نامـه  -پيش از هجـرت  -به عنوان رئيس انصار -زمان هنوز مشرك بود

پيش از اين ديديم كه انصار بر قبول رياست و سروري وي يك سخن شده بودند، و 
صـلى  - خدا نزديك بود كه او را پادشاه و فرمانرواي خودشان گردانند، و اگر رسول

ت نفرموده بودند، و انصار بـه آنحضـرت ايمـان    بسوي آنان مهاجر -اهللا عليه وسلم
بن اُبي و يـاران مشـرك وي    قريشيان به عبداهللا. نياورده بودند، چنان نيز كرده بودند

  .اي نوشتند و طي آن نامه سرسختانه اين چنين به آنان هشدار دادند نامه
به نبرد ا او كنيم كه ب ايد؛ ما به خدا سوگند ياد مي شما حريف ما را جا و مكان داده«

تـازيم، و   كنيد، يا اينكه ما يكپارچه بسوي شـما مـي   خيزيد، يا او را اخراج مي برمي
  1 »!بريم رسانيم و زنانتان را به اسارت مي جنگجويانتان را به قتل مي

به محض آنكه اين نامه به دست عبداهللا بن اُبي رسيد، وي به پا خاست تا دستورات 
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كـرد رسـول    وي از آنجا كه تصور مـي . را اجرا كند برادران مكّي و مشرك خويش
اند، كينة آنحضرت را به دل  پادشاهي را از او بازستانده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا

وقتي اين نامه به عبـداهللا بـن اُبـي و ديگـر     : عبدالرحمان بن كعب گويد. گرفته بود
يك  -اهللا عليه وسلمصلى - خدا پرستان و هواداران وي رسيد، براي نبرد با رسول بت

رسـيد، بـه ديـدار آنـان      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي خبر به نبي. سخن شدند
  :شتافتند و خطاب به آنان گفتند

! نفسـکم أما کانت تکيدکم بأکثر ما تريدون إن تکيدوا به ! لقد بلغ وعيد قريش منکم املبالغ(
  !)خوانکمإبناءکم وأن تقابلوا أتريدون 

توانند كار دست شـما   آنان آنقدر نمي! ريشيان با شما چه كرده استوعد و وعيد ق«
خواهيـد بـا    شـما مـي  ! اهيد كار دست خودتان بدهيدخو بدهند كه شما خودتان مي

  »؟!فرزندان و برادران خودتان كارزار كنيد
  .1شنيدند پراكنده شدند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي اين سخنان را از نبي

بن سلّول، از نبرد با مسلمانان چشم پوشـيد؛ شـايد بـه     بن اُبي عبداهللا در اين مرحله،
انـد   تر از آن خاطر آنكه يارانش را سست ديد، يا به خاطر آنكه دريافت يارانش آگاه

آيـد كـه    اما، از رفتار و كردار وي چنين به نظر مـي . كه همراه وي به نبرد برخيزند
يافت، از شرّ بـه پـا    ، و هرگاه فرصتي ميپيوسته با قريش همرازي و دمسازي داشت
وي يهوديان را نيز بـا خـود همـراه    . آمد كردن ميان مسلمانان و مشركان كوتاه نمي

صـلى  - اكـرم  كرده بود تا در اين ارتباط او را ياري كنند؛ با وجود اين، حكمت نبي
  .2 گردانيد هر بار آتش فتنه و شرّ آنان را خاموش مي -اهللا عليه وسلم
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  تن راه مسجدالحرامبس
چندي بعد، سعدبن معاذ به قصد اداي عمره به مكّه رفت، و در مكّه بر اُميه بن خلف 

بنگر ساعت خلوتي را درنظر بگيري تا من خانـة خـدا را   : وارد شد، و به اميه گفت
ابوجهـل آنـدو را ديـد و    . نزديك ظهر او را براي طواف خانة خدا برد! طواف كنم

ابوجهـل  ! اين سعد است: گفت! اين كيست كه همراه تو است؟! اي اباصفوان: گفت
كنـي، در   بينم؟ تو داري در مكّه به امن و امان طواف مـي  چه مي: خطاب به او گفت

؟ و شما بنا داريد كه !ايد حالي كه شما از دين برگشتگان صابيان را جا و مكان داده
اگـر نبـود اينكـه تـو همـراه       هان بخـدا، ! آنان را ياري كنيد و به آنان مدد برسانيد

سـعد در حـالي كـه    ! گشـتي  ات باز نمي خانواده اي، به سالمت نزد ابوصفوان آمده
هان، بخدا، اگر بخواهي اين راه را بر : به او گفت -صدايش را براي او بلند كرده بود

راهت را بسـوي  ! من ببندي، من راهي را بر تو خواهم بست كه به تو دشوارتر بيايد
  1 !نه خواهم بستاهل مدي

  
  تهديد مهاجران

گويا، قريشيان عزمي فراتر از اين براي شرّ به پا كردن داشتند، و در انديشة آن بودند 
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كه خودشان رأساً بر عليه مسلمانان، به ويژه بر عليه نبي

  .قيام كنند
تا آنجا نسبت بـه   -وسلمصلى اهللا عليه - خدا رسول. اين تنها يك وهم و خيال نبود

عزم قريشيان بر شرارت و نيرنگ زدن به مسلمانان، اطمينان حاصل كرده بودند، كـه  
كردنـد تـا    آمد، يا آنكه ياران آنحضرت پاسداري مي شبها خواب به چشمانشان نمي

  .ايشان قدري بخوابند
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: گفتاند كه   روايت كرده -رضي اهللا عنه- بخاري و مسلم در صحيحين از عايشه* 
خـواب شـده    بـي  -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا در آغاز ورود به مدينه، شبي رسول

  :بودند، گفتند
  .)صحايب حيرسين الليلةأصاحلاً من  ليت رجالً(
  »!كرد اي كاش مردي شايسته از ياران من امشب مرا حراست مي«

: ديم؛ آنحضـرت گفتنـد  يدر همان اثنا، صداي حركت و جابجايي اسلحه شـن : گويد
 !)ما جـاء بـک؟  (: خدا فرمودند رسول! وّقاص سعدبن ابي: كيستي؟ گفت» من هذا؟«

صلى اهللا عليه - خدا در دل خوف و هراسي نسبت به رسول: اي؟ گفت براي چه آمده
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! ام از او حراست كنم احساس كردم؛ آمده -وسلم

  .1 او را دعا كردند، آنگاه خوابيدند
اسداري و حراست از آنحضرت به برخي از شـبها اختصـاص نداشـت، بلكـه     اين پ
  .اي هميشگي بود مسئله

را شـبها   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول: گفت اند كه مي از عايشه روايت كرده* 
آنحضرت سرشان . نازل شد 2﴿واللّه يعصمك من الناسِ﴾كردند، تا آنكه آية  حراست مي

  :رون كردند و گفتندرا از خيمه بي
  .)يا أيها الناس، انصرفوا عين فقد عصمين اهللا عزوجل(
هان اي مردمان، از اطراف من پراكنده شويد، كه خداونـد عزوجـل حفاظـت مـرا     «

  3 »!تضمين كرده است
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نيز منحصر نبـود؛ خطـري بـود كـه      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اين خطر به رسول
: كعب روايت كرده و گفته است بود؛ چنانكه اُبي بنتمامي مسلمانان را احاطه كرده 

و يارانشـان بـه مدينـه وارد شـدند، و      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زماني كه رسول
انصار آنان را جا و مكان دادند، قوم عرب يكپارچه بر عليه آنان متحد شدند؛ چنانكه 

  .خاستند ميخوابيدند، و با اسلحه از خواب بر مسلمانان شب بدون اسلحه نمي
  

  رويداد کارزار
در اين اوضاع و شرايط هولناك، كه در مدينه كيان مسلمين مورد تهديد قرار گرفته 
بود، و شواهد و قراين حاكي از آن بود كـه قريشـيان از ايـن بيراهـه روي دسـت      
نخواهند كشيد، و از اين سركشي به هيچ روي خودداري نخواهنـد كـرد، خداونـد    

براي مسلمانان نازل فرمود؛ البته در اين مرحله، نبرد و كـارزار را  متعال اذن قتال را 
  :خداوند متعال فرمود. براي آنان واجب نگردانيد

﴿﴾يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ ل١أُذ.  
زار داده شد، به موجب آنكـه  گيرند، رواديد كار به كساني كه طرف كارزار قرار مي«

  »!بر آنان ستم رفته است؛ و خداوند بر پشتيباني آنان بس توانمند است
در كنار اين رواديد نبرد، آيات ديگري نيز نازل شد حاكي از اين كه رواديد جنـگ  
و نبرد و كارزار، به منظور مبارزه با باطل، و برپا داشتن شعائر الهي اسـت؛ چنانكـه   

  :فرمودخداوند متعال 
الْمنكَـرِ   ﴿الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ

  .٢وللَّه عاقبةُ الْأُمور﴾

                                                           

 .39سوره حج، آيه  -1
  .41سوره حج، آيه  -2



  

 آن كسان اگر در زمين استقرارشان دهيم، نماز را به پا دارند و زكات را بپردازند، و«
  ».امر به معروف و نهي از منكر كنند

آنگاه، بعدها با دگرگـون  . همچنين، اذن قتال، ابتدا به نبرد با قريش اختصاص داشت
شدن اوضاع و احوال، به مرحلة وجوب انجاميـد، و از قـريش نيـز فراتـر رفـت و      

، پيش از آنكه به گزارش وقـايع و حـوادث   بد نيست، در اينجا. ديگران را فراگرفت
  :ازيم، مراحل اين امر را به اختصار از نظر بگذرانيمبپرد

بشناسند؛ زيرا، بناي دشـمني را نهادنـد، و   » محارب«تمامي قريشيان را  :مرحلة اول
حق دارند با آنان نبرد كنند و اموال آنان را براي خـود مصـادره    -لزوما -مسلمانان

  .داشته باشندكنند؛ اما به غير قريش يعني ديگر مشركان قوم عرب كاري ن
كارزار را با همة كساني كه از مشركان عرب با قريش همدست و متحد  :مرحلة دوم

شوند؛ و نيز همة كساني كه از غير قريش منفرداً به مسـلمانان تعـدي و تجـاوز روا    
  .دارند

نبرد با همگي يهودياني كه خيانت كننـد يـا بـه مشـركان بپيونـدد؛ در       :مرحلة سوم
عهـد و پيمـان دارنـد، و پيمانشـان را      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حاليكه با رسول

  .بشكنند
كارزار با اهل كتاب، مانند نصارا در صورتيكه به دشمني با مسلمانان  :مرحلة چهارم

برخيزند؛ تا آنگاه كه به دست خويش جزيه دهند، و بـر حقـارت خـويش اعتـراف     
  .كنند

م بياورد؛ مشرك باشد، يا يهـودي يـا   دست بازداشتن از هر آنكه اسال :مرحلة پنجم
نصراني به غير آن؛ در آن صورت، به جان و مال او هيچ تعرّضي نخواهد شد مگر به 

  .موجب قانون اسالم، و حساب او با خدا است
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  همينكه اذن قتال از جانب خداوند متعال صادر شد، رسـول 
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شـيان را از مّكـه بـه شـام در اختيـار      بر آن شدند جادة اصلي بازرگاني قري -وسلم
  :بگيرند، و براي اين منظور دو راهكار اساسي را پيش گرفتند

نخست، با قبايلي كه در حاشية اين جاده، يا بر سر راه اين جاده در فاصـلة مّكـه و   
پيمان شدند، يا با آنان پيمان عدم تعرّض بستند، همچنـين،   مدينه سكونت داشتند هم

  .هايشان پيمانهاي ديگر بستند، كه گزارش آنها خواهد آمد كشيدر اثناي لشكر
هاي اعزامي خودشان را به مناطق مختلف اين جـاده   دوم، يكي پس از ديگري هيأت

  .گسيل داشتند
  

  1نخستين سرايا و غَزوات

صـلى اهللا  - در اجراي اين دو طرح سازنده، به دنبال نازل شدن اذن قتال، پيامبراكرم
هـاي   مالً تحركات رزمي را آغاز كردند كه بيشتر شبيه به اعزام گـروه ع -عليه وسلم

  :اكتشافي بود، و چنانكه اشاره كرديم، اهداف ذيل از آنها مدنظر بود
هايي كـه   عمليات اكتشافي، و كسب اطالع دربارة راههاي منتهي به مدينه، و جاده -

  .رفت از مدينه به مكه مي
  .راستاي اين جاده سكونت داشتندپيمان بستن با قبايلي كه در  -
نشين اطـراف مدينـه    خاطر نشان كردن به مشركان و يهوديان مدينه و اعراب باديه -

  .اند رهايي يافته اند، و از آن ناتواني پيشين كه مسلمانان نيرومند شده
هايشان، تا از ايـن   رحمي ها و بي هشدار دادن به قريشيان از بابت فرجام تندخويي -

انـد و بـه سـوي پرتگاههـاي آن در      روي كه در سراشـيبي آن قـرار گرفتـه    بيراهه
                                                           

انـد، چـه    در آنهـا حضـور داشـته    -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم هايي را كه شخص نبي مورخان جنگ -1
هايي را كه آنحضرت يكـي از   ؛ و جنگ)غزوات: جمع(» غزوه«اشند، جنگيده باشند و چه نجنگيده ب

 .اند ناميده) سرايا: عجم(» سرية«ند، ا فرماندهان سپاهشان را اعزام كرده



  

اند بازگردند، و شايد سنگيني خطري را كه اقتصاد و معيشت آنان را تهديـد   حركت
كند، دريابند، و به صلح و سازش تن دردهند، و از تصميم نبرد با مسـلمانان در   مي

راه خدا كردن دست بكشـند، و   اندرون خانه و كاشانة آنان دست بردارند، و از سد
از شكنجه دادن مسلمانان مستضعف در مكّه خودداري كنند؛ و درنتيجـه مسـلمانان   

  .بتوانند در سراسر عربستان در نهايت آزادي و آسودگي رسالت الهي را تبليغ كنند
  :آوريم از اينجا به بعد، گزارش اين نخستين سرايا را با رعايت ايجاز، مي

  
  البحر سرية سيف. ۱

صـلى  - ميالدي، رسول خـدا  623در ماه رمضان سال يكم هجرت، مطابق با مارس 
بن عبدالمطلب را به فرماندهي اين سريه گماشتند، و او را بـا   حمزه -اهللا عليه وسلم

سي تن از مهاجرين اعزام كردند تا سر راه را بر يك كاروان تجارتي قـريش كـه از   
به اتفاق سيصد مرد جنگي همـراه آن كـاروان    هشام گشت، و ابوجهل بن شام بازمي

روياروي شدند و صف . رسيدند 1البحر از ناحية عيص رفتند، تا به سيف. بود، بگيرند
 -پيمان هر دو طـرف بـود   كه هم -مجدي بن عمرو جهني. آراستند تا با هم بجنگند

  .ميانجيگري كرد، و مانع جنگيدن آنان شد، و درنتيجه كارزاري صورت نگرفت
رنگ آن . بستند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا لواي حمزه، نخستين لوايي بود كه رسول

  .سفيد بود، و علمدار وي ابومرثَد كَّناز بن حصين غَنَوي بود
  
  سرية رابِغ. ۲

صـلى اهللا  - خدا ميالدي، رسول 623در ماه شوال سال يكم هجرت، مطابق با آوريل 
مطلب را به اتفاق شصت تن از مهاجرين به اين بن عبدال بن حارث عبيده -عليه وسلم

                                                           

 .مكاني در فاصله ينبع و مروة، در ساحل بحر احمر: عيص -1
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در بطـن   -كه دويست مرد جنگي بهمراه داشـت  -با ابوسفيان. فرمودندسريه اعزام 
طرفين به يكـديگر تيرانـدازي كردنـد؛ امـا، عمـالً كـارزاري       . رابغ روياروي شدند

  .درنگرفت
اين دو تن مقداد . در اثناي اين سريه دو تن از جنگجويان مكه به مسلمانان پيوستند

بن غزوان مازني بودند كه مسلمان بودند، وبا كّفار عزيمـت   بن عمرو بهراني، و عتبه
لواي عبيده نيز سـفيد رنـگ بـود، و    . كرده بودند تا از اين طريق به مسلمانان برسند

  .بن عبدمناف بود بن مطلّب بن اثاثه علمدار وي مسطح
  
  سرية خَرار . ۳

صلى اهللا - خدا ميالدي، رسول 623كم هجرت، مطابق با ماه مه در ماه ذيقعدة سال ي
وّقاص را به فرماندهي بيست تن از مسلمانان بر ايـن سـريه    سعدبن ابي -عليه وسلم

گماشتند تا سر راه را بر يكي از كاروانهاي قريش بگيرند، و به او فرمان دادند كه از 
شـدند، و   ت كردند؛ روزها پنهان مـي اين گروه پياده عزيم. فراتر نروند 1محلّ خَرّار

خَرّار رسيدند، و ديدند كه كاروان كردند؛ بامداد روز پنجم به محلّ  شبها حركت مي
  .ديروز از آنجا گذشته است

  .سفيد رنگ، و علمدار وي مقدادبن عمرو بود -رضي اهللا عنه- لواي سعد
  
  ) ودان: يا(غزوة اَبواء . ۴

صـلى  - خـدا  ميالدي، رسول 623ق با اوگوست در ماه صفر سال دوم هجرت، مطاب
شخصاً به اتفاق هفتاد تن كه همه از مهاجرين بودند، به قصـد ايـن    -اهللا عليه وسلم

                                                           

 .موضعي در نزديكي ححفة: خَرّار -1



  

رسيدند،  1غزوه براي بستن راه يكي از كاروانهاي قريش عزيمت فرمودند، تا به ودان
ـ   . و آثار توطئه و نيرنگي مشاهده نكردند زوه، آنحضرت پيش از عزيمت بـه ايـن غ

  .را در مدينه جانشين خود قرار دادند -رضي اهللا عنه- سعدبن عباده
پيماني بـا عمـروبن مخشـي     -صلى اهللا عليه وسلم- در اثناي اين غزوه، پيامبراكرم

  :بستند كه متن آن چنين است -ضمره در زمان خويش بود كه رئيس بني -َضمري
ضـمره،   بـراي بنـي   -يه وسلمصلى اهللا عل- خدا اي است از محمد رسول اين نوشته«

مبني بر اينكه ايشان مال و جانشان در امان است، و بر عليه هر كس كه قصد ستيز با 
ايشان را داشته باشد ياري خواهند شد، مگر آنكه با دين خدا از سر جنگ درآيند، تا 

اي آب داشته باشد كـه بتوانـد جامـة پشـميني را مرطـوب       زماني كه دريا به اندازه
  .2»و پيامبر نيز هرگاه آنان را براي پشتيباني فراخواند، اجابت خواهند كرد! گرداند

شخصاً به قصد نبرد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي است كه رسول اين نخستين غزوه
لواي ايشان نيز سـفيد  . عزيمت كردند، و مدت غيبت ايشان از مدينه پانزده شب بود

  .بود بن عبدالمطلب رنگ، و علمدارشان حمزه
  
  غزوة بواط .۵

صلى - خدا ميالدي، رسول 623االول سال دوم هجرت، مطابق با سپتامبر  در ماه ربيع
به اتفاق دويست تن از يارانشان عزيمت كردند تا سر راه را بر يكي  -اهللا عليه وسلم

بن خلف جمحي به اتفاق يكصد مرد جنگي از قريش و  هاي قريش كه اُميه از كاروان
رفتند تا به بواط از ناحية رضوي . ر و پانصد شتر همراه آن كاروان بود، بگيرنديكهزا

                                                           

ابـواء نيـز   . ميـل اسـت   29موضعي فيمابين مكه و مدينه كه فاصله آن با رابغ به سمت مدينه، : ودان -1
 .موضعي در نزديكي ودان است

 .؛ نيز، شرح آن از زرقاني75، ص 1ج المواهب اللدينة، : نكـ -2
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  .رسيدند، و عمال درگير نشدند
سعد بن معاذ را در مدينه جانشـين   -صلى اهللا عليه وسلم- در اين غزوه، پيغمبراكرم

رضي - وّقاص لواي ايشان سفيدرنگ، وعملدارشان سعدبن ابي. خود گردانيده بودند
  .بود -نهاهللا ع

  
  غزوة سفَوان . ۶

فهري ميالدي، كُرزبن جابر  623االول سال دوم هجرت، مطابق با سپتامبر  در ماه ربيع
با ساز و برگ سبك و گروه اندكي از مشركان چراگاههاي مدينه را غارت كردند، و 

بـه اتفـاق    -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. بعضي از چارپايان را به غارت بردند
د تن از يارانشان به قصد تعقيب و متواري كردن آنان عزيمـت كردنـد، تـا بـه     هفتا

واديي به نام سفَوان از ناحية بدر رسيدند؛ اما دستشان به كُرز و افـرادش نرسـيد، و   
  .نامند مي» غزوة بدر اولي«اين غزوه را . بدون آنكه كارزاري روي دهد بازگشتند

در اين غزوه زيدبن حارثه را در مدينـه   -لمصلى اهللا عليه وس- اكرم حضرت رسول
  .بن ابيطالب بود لواي ايشان سفيد، و علمدار ايشان علي. جانشين خود قرار دادند

  
  العشَيره  غزوة ذي. ۷

 623اآلخرة سال دوم هجرت، مطابق با نوامبر و دسـامبر   االولي و جمادي در جمادي
و به قـولي،   -فاق يكصد و پنجاه تنبه ات -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ميالدي، رسول

در ايـن غـزوه آنحضـرت    . از مهاجرين به اين غزوه عزيمـت كردنـد   -دويست تن
سي شتر داشتند كه به نوبت بر آنها سوار . هيچكس را وادار به همراهي خود نكردند

هاي قريش بود كه به سـمت   هدف از اين غزوه تعرّض به يكي از كاروان. شدند مي
خبر رسيده بود كه از مكّه بيرون آمده و اموالي از آنِ قريشيان در آن رفت و  شام مي



  

رسيدند، ديدند كه كاروان چند روز پيش از  1العشيره وقتي پيغمبر اكرم به ذي. است
اين همان كارواني بود كه بهنگام مراجعت آن از شام، . آن از دستشان بدر رفته است

عـرض بـه آن از مدينـه خـارج شـدند، و      براي ت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ل رسو
  .موجب آن گرديد كه غزوة بدر كُبري به وقوع بپيوندد

االولـي، و   اسحاق گفته، عزيمت آن حضرت در اواخـر مـاه جمـادي    بنابر آنچه ابن
اآلخر بوده است؛ و چه بسـا همـين مسـئله باعـث      بازگشتشان در اوائل ماه جمادي

  .قيق اين غزوه بوده باشدنويسان در تعيين تاريخ د اختالف سيره
پيمانشان از  با بني مدلج و هم -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در اثناي اين غزوه، رسول

  .بني ضمره پيمان عدم تعرض بستند
در مدينه ابوسـلمه بـن عبداالسـد     -صلى اهللا عليه وسلم- در اين غزوه، پيامبر اكرم

يدرنگ، و علمدارشـان  لـواي آنحضـرت سـف   . مخزومي را جانشين خود گردانيدنـد 
  .بود -رضي اهللا عنه- بن عبدالمطلب حمزه

  
  سرية نَخله . ۸

صـلى اهللا  - خدا ميالدي، رسول 624در ماه رجب سال دوم هجرت، مطابق با ژانوية 
عبداهللا بن جحش اسدي را به اتفاق دوازده تن از مهاجرين به اين سريه  -عليه وسلم

  .شدند به نوبت بر يك شتر سوار مي اعزام فرمودند، كه هر دو تن از آنان
براي او فرماني نوشتند، و به او دستور دادند كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

عبـداهللا بـه راه   . در آن ننگرند تا دو روز از مدينه دور شوند؛ آنگاه در آن نظر كنـد 
  :در آن نامه نوشته شده بود. افتاد، و پس از دو روز راه آن را خواند

زل خنلة بني مکة والطائف؛ فترصد ا عري قريش، و تعلم ـنظرت يف کتايب هذا فامض حىت تن اذا(
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  ).خبارهمألنا من 
آنگاه كه در اين نامه من نگريستي، همچنان پيش برو تا بـه نخلـه فيمـابين مكـه و     «

طائف برسي؛ در آنجا منتظر شو تا كاروان قـريش از راه برسـد، و دربـاره آنـان و     
  »!براي ما كسب خبر كنكاروانشان 

چيز را براي همراهانش گفت، و عنوان كرد كه اصراري  و همه! سمعاً و طاعتاً: گفت
بر همراه بردن آنان ندارد، هر كه دوستدار شهادت است، از جاي برخيزد؛ و هر كـه  

همـه از جـاي   ! خيـزم  اما، من خود از جاي برمي! از مرگ خوشايند نيست، بازگردد
بـن غـزوان    وّقاص و عتبـه  م شدند، جز آنكه در بين راه، سعدبن ابيبرخاستند و عاز

شدند گم كردند، و براي پيدا كردن آن از سريه عقب  شتري را كه به نوبت سوار مي
  .ماندند
كارواني متعلق به قـريش از  . بن جحش به راه خود ادامه داد تا به نخله رسيد عبداهللا

الهاي تجارتي با خود داشت، و عمروبن گذشت كه مويز و چرم و ديگر كا آنجا مي
بني مغيره با  بن مغيره، و حكم بن كيسان مولي حضرمي و عثمان و نَوفل پسران عبداهللا

ما در آخرين روز از : مسلمانان با يكديگر مشورت كردند و گفتند. آن كاروان بودند
ماه حرام را  ماه رجب هستيم كه ماه حرام است؛ اگر با اينان به نبرد پردازيم، حرمت

باالخره، يـك  . ايم؛ و اگر امشب دست از آنان بداريم، وارد حرَم خواهند شد شكسته
يكي از مسلمانان عمروبن حضـرمي  . سخن شدند بر اينكه با كاروانيان برخورد كنند

كاروان را . را با تير زد و ُكشت؛ عثمان و حكم را نيز اسير كردند؛ اما، نَوفل گريخت
ر به سمت مدينه حركت دادند، و ُخمس آن را جدا كردند؛ ايـن اولـين   با آن دو اسي

شد، و اولين كشته در راه جهـاد اسـالمي بـود، و     ُخمسي بود كه از غنيمت جدا مي
  .آندو نخستين اسيران اسالم بودند

  : از كار آنان ابراز ناخشنودي فرمودند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول



  

  ).ال يف الشهر احلراممرتکم بقتأما (
  »!من شما را به كارزار در ماه حرام دستور نداده بودم«

  .و آنحضرت به آن كاروان و كاالهاي تجارتي و آن دو اسير دست نزدند
اين رويداد، فرصت خوبي را به دست مشركان داد تا بتوانند مسلمانان را متهم كنند 

پا شد؛ تا آنكه  باره قيل و قال فراوان به و در اين! اند به اينكه حرام خدا را حالل كرده
هـاي   ها خاتمه داد، و عنوان كرد كه جنايـت  سرايي وحي الهي نازل شد و به آن ياوه

  :اند تر از گناهي است كه مسلمانان مرتكب شده تر و سهمگين مشركان بزرگ
﴿يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي  جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللّهن سع دصو كَبِري

  .١﴾الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ
كـارزار در  : بگو !پرسند، كه كارزار در آن چگونه است؟ از تو درباره ماه حرام مي«

است بزرگ و بستن راه خدا است و محـروم گردانيـدن مردمـان از     ماه حرام گناهي
ورود به مسجدالحرام و كفر ورزيدن به خدا است؛ اما، اخراج اهل حرم از حرم امن 

تـر از كشـتن    انگيـزي بـس سـهمگين    الهي نزد خدا گناهي بس بزرگتر است؛ و فتنه
  »!است

كه مشـركان بـه راه    اين وحي صريح الهي خاطر نشان ساخته است كه اين غوغايي
اند تا رفتار و كردار رزمندگان مسلمان را زير سؤال ببرند، هيچ پايه و بنيادي  انداخته

فشـار و  ندارد؛ زيرا، حرمت تمامي مقدسات در اثناي محاربة مشركان بـا اسـالم و   
مگر مسلمانان ساكن بَلـد  ! اي كه بر مسلمانان روا داشتند، شكسته شده است شكنجه

! دند، كه مشركان به مصادرة اموال آنان و كشتن پيامبرشـان دسـت زدنـد؟   حرام نبو
حال، چه چيز موجب شده است كه ناگهان قداست پيشين به اين مقدسات بازگردد؟ 
و بار ديگر هتك حرمت آنان ننگ و عار شده است؟ بنابراين، تبليغاتي كه مشـركان  
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  !و گستاخي استشرمي  اند، تبليغاتي مبتني بر وقاحت و بي دامن زده
آن دو اسـير را آزاد فرمودنـد، و    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  بعد از آن رسول

  .1 خونبهاي مقتول را به وارثانش پرداختند
***  

هاي پيش از غزوه بدر؛ در هيچيك از آنها به هيچ روي قتـل   ها و غزوه اين بود سريه
كان به فرمانـدهي  ش و غارتي كه مشررتي صورت نگرفت، مگر پس از آن يوراو غ

اند،  بنابراين، در اين ارتباط نيز مشركان آغازگر بوده. كرزبن جابر فهري ترتيب دادند
  !گذشته از آن كارهاي كارستان كه پيش از آن كرده بودند

بن جحش روي داد، مشـركان را جـداً خـوف     به دنبال ماجرايي كه در سرية عبداهللا
ديدگانشان مجسـم گرديـد، و هـر آنچـه      وهراس فراگرفت، و خطر حقيقي در برابر

ترسيدند، بر سرشان آمد، و دريافتند كه مدينه كامال بيـدار و سـخت    مدتي از آن مي
و تمامي حركات و سكنات بازرگاني آنان را تحت مراقبـت دارد، و  . در كمين است

مسلمانان تاب و توان آن را دارند كه تا مسافت تقريبي سيصد ميل يورش برنـد، و  
ه كننـد، و بـه   رن آنان را بكشند و به اسارت بگيرند، و اموال ايشـان را مصـاد  مردا

مشركان ديگر دريافته بودند كـه تجارتشـان بـا شـام     . سالمت، با غنيمت بازگردند
پيوسته در خطر است؛ اما، به جاي آنكه به خود آيند و از بيراهه بازگردنـد، و راه و  

ضمره رفتار كردنـد، بـر    جهينه و بني روش مصالحه و مسالمت پيش گيرند؛ چنانچه
خشم و كينة خويش افزودنـد، و سـران و بزرگانشـان تصـميم گرفتنـد وعيـدها و       
تهديدهاي پيشين خودشان را به مرحلة اجرا درآورنـد، و مسـلمانان را در انـدرون    
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خانه و كاشانة ايشان سر به نيست كنند، و با همين خواب و خيال بود كه به جنـگ  
  .دندبدر روي آور

از سوي ديگر، خداوند بر مسلمانان كارزار با مشركان واجب گردانيد، و بـه دنبـال   
بن جحش روي داد، در ماه شعبان سال دوم هجرت، اين  ماجرايي كه در سرية عبداهللا

  :آيات بينات را در ارتباط با وجوب جهاد بر عليه مشركان نازل فرمود
﴿الَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتو يندتعالْم بحالَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعالَ تو كُملُونقَاتي ثُ  *ينيح ملُوهاقْتو

مسـجِد  ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ والَ تقَاتلُوهم عنـد الْ 
ى يتامِ حرالْح رِيناء الْكَافزج ككَذَل ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِن قَات يهف لُوكُمقَات*    اْ فَـإِنَّ اللّـهوهانت فَإِن

يمحر لَـى    * غَفُورانَ إِالَّ عوـدواْ فَالَ عهانت فَإِن لّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى الَ تتح ملُوهقَاتو
  .١المني﴾الظَّ
و نبرد كنيد در راه خدا با كساني كه با شما سر جنگ دارند، و تجاوز نكنيـد، كـه   «

و آنان را در هر جايي كه يافتيدشان بكشيد، و . خداوند تجاوزگران را دوست ندارد
تر از كشتن  ختانگيزي س از جايي كه شما را اخراج كردند اخراجشان كنيد، كه فتنه

كنار مسجدالحرام كارزار نكنيد، تا زماني كـه در آنجـا بـا شـما      و با آنان در! است
كارزار كنند؛ و همينكه با شما به نبرد آغاز كردند، شما نيز آنان را قتل عـام كنيـد؛   

و ! آنگاه، اگر دست برداشتند، خداوند غفور و رحيم است. چنين است سزاي كافران
ي برجـاي نمانـد و ديـن از آنِ خـدا     انگيز با آنان كارزار كنيد تا ديگر اثري از فتنه

  ».گردد؛ آنگاه، اگر دست برداشتند، تجاوز نبايد كرد مگر در برابر تجاوز ستمگران
پس از آن، ديري نپاييد كه خداوند متعال آياتي از نوع ديگر بر آنان نازل فرمـود، و  

را بـه  طي آن آيات، راه و روش نبرد و كارزار را به مسلمانان تعليم فرمود، و آنـان  
  :جنگ با دشمنان تشويق كرد، و برخي از احكام جنگ و جهاد را برايشان بيان كرد
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﴿اً بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتاء فَإِذا لَقدا فإِمو دع
زأَو برالْح عضى تتح  ينالَّـذضٍ وعكُم بِبضعب لُوبن لِّيلَكو مهنم رصلَانت اُء اللَّهشي لَوو كا ذَلهار

 مالَهملَّ أَعضفَلَن ي بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت*  مالَهب حلصيو يهِمدهيس*  ما لَهفَهرةَ عنالْج ملُهخديو *
  .١يها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم﴾يا أَ

پس آنگاه كه با كفرپيشگان روبرو گرديد، به زدن گردنهايشان بپردازند؛ تا آنگاه كه «
كامال آنان را از پاي درآوريد، بندها را محكم كنيد؛ و سپس، منت بگذاريد يا فديـه  

خواسـت   نگ بار و بنه بر زمين بيافكند؛ اين چنين، و اگر خداونـد مـي  بگيريد؛ تا ج
گردانيد، اما براي آنكه شما را بـه واسـطه يكـديگر     شما را يكسره بر آنان پيروز مي

بيازمايد، و آن كساني كه در راه خدا كشته شـدند، هرگـز خداونـد كارهايشـان را     
و كـار و بارشـان را درسـت    آنان را هدايت خواهـد كـرد    .بيهوده نخواهد گردانيد

خواهد كرد و آنان را به آن بهشتي كه برايشـان تعريـف كـرده بـود وارد خواهـد      
هان، اي ايمان آوردگان، اگر خداوند را ياري كنيد، او نيز شما را يـاري و  . گردانيد

  ».هايتان را ثابت نگاه خواهد داشت پشتيباني خواهد كرد، و قدم
قتي فرمان جهاد به گوششان رسيد، دلهايشان به لـرزه  آنگاه، خداوند كساني را كه و

  :هايشان حبس گرديد، سرزنش و نكوهش فرمود افتادو نفس در سينه
﴿كونَ إِلَينظُري ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ تأَيالُ رتا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورس فَإِذَا أُنزِلَت  ظَـرن 

ع يشغالْم﴾توالْم نم ه٢لَي.  
آيـد،   شود و در آن سخن از كارزار به ميان مي اي محكم نازل مي آنگاه وقتي سوره«

نگرند، آنچنان كه فردي غش كرده و  بيني كه به تو مي اند، مي كساني را كه بيمار دل
  »!نگرد مشرف به موت مي
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اي آن، دقيقـا همـان   واجب گردانيدن كارزار و تشويق بر آن، و توصيه به آمادگي بر
اگـر يـك فرمانـده جنگـي اطـراف و      . كرد چيزي بود كه اوضاع و احوال اقتضا مي

تحت فرماندهي خويش را فرمان ميـداد كـه بـراي    سنجيد، لشكر  جوانب كار را مي
. آمدي خود را آماده كنند؛ ديگر چه رسد به خداي دانـاي متعـال   برابري با هر پيش
مـاجراي  . رد خونين ميان حق و باطل درگيـر شـود  كرد كه يك نب شرايط ايجاب مي

بن جحش ضربة هولناكي بر غيرت و حميت مشركين فرود آورده بـود؛   سرية عبداهللا
دل آنان را به درد آورده بود، و كاري كرده بود كه همانند ماهي در مـاهي تابـه از   

  !اين رو به آن رو بيفتند
لت بر آن دارد كه نبرد خونين نزديك آيات در بردارندة فرمان كارزار، فحوايشان دال

بنگريد كه چگونه خداوند به مسلمانان . است، و فتح و پيروزي نهائي از آن مسلمين
و ! دهد كه مشركان را از آنجايي كه آنان را اخراج كردنـد، اخـراج كننـد    فرمان مي

دهد كـه بـا    چگونه احكام شرعي مربوط به لشكر فاتح و غالب را به آنان تعليم مي
و آنقدر خون بريزند تا پاي دشمن در گل آغشته به خون فرو رود، ! اسيران چه كنند

اينها همه اشاراتي دائر بر غلبـه و پيـروزي   ! اش را بر زمين بگذارد و جنگ بار و بنه
نهائي مسلمانان بود؛ اما، در عين حال، مسـئله پنهـان نگاهداشـته شـده بـود، و بـا       

ر آنچه در طبق اخالص دارد در راه خدا نثـار  شد، تا هر كس ه صراحت مطرح نمي
  .كند و حماسه بيافريند

بود  -ميالدي 624در ماه شعبان سال دوم هجرت، مطابق با فورية  -طي همين روزها
المقدس به مسجدالحرام تغيير كنـد،   كه خداوند متعال امر فرمود به اينكه قبله از بيت
انگيـزي در   منافقي كه به منظور فتنهو بازتاب آن اين بود كه يهوديان سست عهد و 

صفوف مسلمين داخل شده بودند، از ميان مسلمانان بدر آمدند، و به حـال و وضـع   
پيشين خود بازگشتند، و به اين ترتيب، صفوف مسلمين از بسياري عناصر نيرنگباز و 
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  .خيانت پيشه پاكيزه گرديد
ران جديـدي داشـت كـه آن    اي لطيف نيز به آغـاز دو  شايد، مسئلة تغيير قبله اشاره

دوران به پايان نخواهد رسيد مگر پس از آنكه مسـلمانان ايـن قبلـه را بـه تصـرف      
آيا اين شگفت نيست كه قبلة مردماني در دست دشمنانشان . خويش درآورده باشند

اند، بايـد كـه    باشد؟ حال، اگر عمالً قبلة اين قوم در دست ايشان است، اگر به حقّ
  !دشمن خارج گردانند؟ روزي آن را از دست

با اين فرمانها و با اين اشارات، شور و نشـاط مسـلمانان دو چنـدان گرديـد، و بـر      
اهللا افزوده شد، و از هر جهت آماده شدند تا با  اشتياق ايشان نسبت به جهاد في سبيل

  اهللا روياروي شوند ساز در جهت اعالء كلمه دشمن در يك صحنة نبرد سرنوشت



  

  فصل سوم
  درجنگ ب

  

  غزوة بدر کُبري
وجـه تسـمية ايـن    [. ساز در تاريخ اسالم اسـت  جنگ بدر، نخستين جنگ سرنوشت

االول  در مـاه ربيـع   -در ناحية بدر -جنگ به غزوة بدر كُبري آنست كه غزوة سفَوان
در تـاريخ سـرايا و غـزوات،     -چنانكه پيش از اين گزارش شـد  -سال دوم هجرت

  ].است ناميده شده» غزوة بدر اُولي«
  

  انگيزة جنگ
در فصل پيشين، در گزارش غزوة عشيره، آورديم كه كارواني از آن قريشيان، زماني 

قـرار   -صلى اهللا عليه وسـلم - رفت، مورد تعقيب پيغمبر اكرم كه از مكه به شام مي
وقتي بازگشت . گرفت، اما به موقع گريخت و دست آن حضرت به آن كاروان نرسيد

طلحه بـن عبيـداهللا و    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ك شد، رسولكاروان به مكه نزدي
آندو . سعيدبن زيد را به سمت شمال فرستادند تا دربارة آن كاروان كسب خبر كنند

اش از برابر  به حوراء رسيدند و در آنجا درنگ كردند تا ابوسفيان با كاروان تجارتي
- ه ديده بودند به رسول خـدا آندو شتابان به مدينه آمدند و آنچه را ك. آنان گذشت

  .بازگفتند -صلى اهللا عليه وسلم
اين كاروان ثروت قابل توجهي را از آن سران و بزرگان مكه با خود داشت؛ يكهزار 
شتر با بارهاي سنگين از كاالهاي تجارتي كه ارزش آنها كمتر از پنجاه هـزار دينـار   

  .طال نبود؛ نگهبانان كاروان نيز چهل تن بيش نبودند
ين يك فرصت طاليي براي مسلمانان بود كه بتوانند يك ضربة اقتصادي كمرشـكن  ا

. ندهاي آنان را به درد آور به اهل مكه بزنند، و براي هميشه، طي قرون و اعصار، دل
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در ميـان مسـلمانان چنـين اعـالم      -صلى اهللا عليـه وسـلم  - از اين رو، رسول خدا
  :فرمودند

  .)هم؛ فَاخرجوا الَيها لعلَّ اهللا ينفلکُموهاهذه عري قُريش، فيها اَموالَ(
بياييد به سـوي آن عزيمـت   . اين كاروان قريش است كه اموال قريش در آن است«

  »!كنيد؛ اميد است كه خداوند آن را پيشكش شما فرمايد
زيـرا،  . هيچكس وادار به عزيمت نشد؛ كار به تمايل مطلق افراد واگذار شـده بـود  

به هنگام اين پيشـنهاد، بـه هـيچ روي،     -لى اهللا عليه وسلمص- اكرم حضرت رسول
با لشكر مكّيان با آن وضـعيت و تجهيـزات در    -به جاي كاروان -انتظار نداشتند كه

به همين جهت، بسياري از صحابه در مدينه برجاي ماندند، . ناحية بدر برخورد كنند
بسـوي كـاروان    -لمصلى اهللا عليه وس- پنداشتند كه عزيمت رسول خدا و چنين مي

ابوسفيان، از آن حدودي كه در سرايا و غزوات پيشين معهودشان بود، فراتر نخواهد 
رفت؛ و نيز به همين دليل، بر جاي ماندن هيچيك از مسلمانان وعزيمت نكردن آنان 

  .به جبهة جنگ مورد سرزنش يا مؤاخذه قرار نگرفت
  

  سامان و سازمان لشکر اسالم
 314سيصد و سيزده تن، يا . آمادة عزيمت شدند -عليه وسلمصلى اهللا - رسول خدا

 83كردند؛ هشتاد و دو تن، يـا   تن از مسلمانان آنحضرت را همراهي مي 317تن، يا 
تن از مهاجرين، و شصت و يك تـن از اوس و يكصـد و هفتـاد تـن از      86تن، يا 
ن كه بايد و شايد و مسلمانان آنچنا -صلى اهللا عليه وسلم- اين بار پيامبراكرم. خزرج

آمادگي رويارويي با دشمن را نداشتند، و چندان اين حمله را بـه خـرج برنداشـته    
عوام  يادو اسب با خود داشتند؛ يك اسب از آن زيدبن 1بودند، چنانكه تنها يك اسب
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هفتاد شتر نيز با خود داشتند كه هـر  . بود، و اسب ديگر از آن مقداد بن اَسود كندي
 شدند، شتر سواري حضرت رسول اكـرم  ه نوبت بر يك شتر سوار ميدو يا سه نفر ب

  .و علي و مرثد بن ابي مرثد غنوي نيز يكي بود -صلى اهللا عليه وسلم-
ام مكتـوم را   به هنگـام عزيمـت از مدينـه، ابـن     -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

. ماعت نماز بگزاردجانشين خود قرار دادند و نيز او را تعيين كردند كه با مردم به ج
وقتي به روحاء رسيدند، ابولبابه بن عبدالمنذر را بازگردانيدند و او را والـي مدينـه   

  .قرار دادند
لواي فرماندهي محلّ لشكر را براي مصعب بن عمير قُرشي عبدري بستند، و اين لواء 

  .سفيد رنگ بود
  :لشكر را به دو گردان تقسيم كردند

پرچم آن را به دست علي بن ابيطالب دادند، و ايـن گـردان    كهگُردان مهاجرين، . 1
  .نام داشت» عقاب«
كه پرچم آن را به دست سعدبن معاذ دادنـد؛ ايـن هـر دو پـرچم      گُردان انصار،. 2

  .سياهرنگ بودند
 -فرماندهي ميمنه را به زبير بن عوام، و فرماندهي ميسـره را بـه مقـداد بـن عمـرو     

بر اسب  -صلى اهللا عليه وسلم- ن از همراهان پيامبراكرمچنانكه گفتيم، تنها اين دو ت
بـن   لشكر را نيـز بـه قـيس   ) ميانة(واگذار فرمودند، و فرماندهي ساقه  -سوار بودند

 وا، شخصـاً صعصعه واگذار كردند، و فرماندهي كلّ لشكر را به عنوان فرماندة كلّ ُق
  .بر عهده گرفتند
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  حرکت لشکر اسالم به سوي بدر
با اين لشكر نه چنـدان آمـاده از حـدود مدينـه      -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

گذشتند، و جادة اصلي مدينه به مكه را پيش گرفتند، تا به موضع بئر روحاء رسيدند 
وقتي از آنجا به راه افتادنـد، راه مكـه را در سـمت چـپ     . و در آنجا اطراق كردند

ـ  . كننـد » بـدر «ا از آنجـا آهنـگ   واگذاشتند، و به سمت راست، بسوي نازيه رفتند ت
را  -بين نازيه و تنگة صفراء -قسمتي از نازيه را طي كردند؛ پس از آن وادي رحقان

. قطع كردند و بر تنگه فراز آمدند و از آنجا پايين آمدند تا به وادي صفراء رسـيدند 
الزغبـاء   در آن وضع توقف كردند، و از آنجا بسبس بن عمرو جهني و عدي بن ابـي 

  .ني را بسوي بدر فرستادند تا دربارة آن كاروان كسب خبر كنندجه
  

  جارچي خطر در مکّه
نهايت دقـت و مراقبـت را    -كه مسئول كاروان بود -اما در مورد كاروان، ابوسفيان

دانست كه راه  گذاشت؛ زيرا، نيك مي داشت، و به هيچ روي احتياط را از دست نمي
طـولي  . كـرد  و منطقه را هشيارانه دنبـال مـي  اخبار جاده  .مكه آكنده از خطر است

نكشيد كه خبرچينان وي به او خبر رسانيدند كه محمد يارانش را كـوچ داده اسـت   
درنگ ضمضم بن عمرو غفاري را اجير كـرد تـا بـه     ابوسفيان بي! تا بر كاروان بتازد

 و آن را ازمكه برود، و بر سر قيشيان فريـاد بزنـد كـه بسـوي كاروانشـان بتازنـد،       
. ضمضم شتابان به سوي مكه حركت كـرد . دسترس محمد و همراهانش دور سازند

همينكه به وادي مكه پاي نهاد، بر پشت شترش ايستاد، و در حاليكه بيني شـترش را  
شكافته و جهاز شتر را واژگون كرده، و پيراهن خود را چاك داده بود، فرياد برآورد 

محمـد  ! اموالتان در كاروان ابوسفيان 1 !اللطيمه! اللطيمه! اي جماعت قريش: و گفت
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!... الغـوث ! بينم ديگر دستتان به آن برد نمي! اند به اتفاق يارانش متعرض كاروان شده
  !...الغوث

  
  آماده شدن اهل مکه براي جنگ
اند كه اين كاروان  محمد و يارانش گمان كرده: مردم شتابان از جاي جستند، و گفتند

! بخدا، خواهند فهميد كه غير از آن است! هرگز! مي است؟حضر نيز مانندكاروان ابي
اي ديگر، افرادي را به جاي خودشان آماده كردند، و  اي عازم نبرد شدند، و عده عده

از اشراف مكه جز ابولهب كسي بـر  . جمعي آمادة عزيمت به ميدان نبرد شدند دسته
قبايـل  . دش اعزام كـرد او نيز مردي را كه از او طلبكار بود به جاي خو. جاي نماند

ها و طوايف قريش همه بسيج شـدند، و جـز    تيره. عرب را با خودشان همراه كردند
  .عدي هيچكس در اين بسيج عمومي شركت نكرد عدي همه عازم شدند؛ از بني بني
  

  سامان لشکر مکه
در آغاز حركت، شمار جنگجويان اين لشكر يكهزار و سيصد تن بود؛ يكصد اسـب  

اشتران راهوار فراوان كه شمارشان مشخص نبود، همراه . زره داشتند تازي و ششصد
فرمانده كل لشكر ابوجهل بن هشام بود، مسئول پشتيباني و تداركات لشكر . آنان بود

  .كشتند نه تن از اشراف قريش بودند كه يك روز نه شتر و روز ديگر ده شتر مي
  

  مسئلة قبايل بني بکر
شدند، قريشيان سابقة دشمني و نبرد خودشان را بـا   همينكه اين لشكر آمادة حركت

بكر از پشت سـر بـه    بكر به ياد آوردند، و به هراس افتادند كه مبادا بني طوايف بني
نزديك بود كه اين پندار آنـان را  ! آنان ضربت بزنند و در ميان دو آتش قرار بگيرند

رئيس قبيلة  -شم مدلجياز كارزار بازدارد، كه ابليس با چهرة سراقه بن مالك بن جع
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گذارم كه  من پشتيبان شما هستم و نمي: بر آنان ظاهر شد و به آنان گفت -بني كنانه
  !كنانه از پشت سر براي شما دردسر درست كنند بني
  

  حرکت لشكر مکه
  :مكيان خانه و كاشانة خود را ترك كردند و عازم نبرد شدند؛ چنانكه خداوند فرمود

﴿رِئَاء النطَراً وب﴾بِيلِ اللّهن سونَ عدصياز روي سركشي و خودنمايي و به منظور « .١اسِ و
  »!بستن راه خدا

با تمامي » ِبحدهم و حديدهم«: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- و چنانكه رسول خدا
 .٢﴾وغَدوا علَى حرد قَـادرِين ﴿ براي خصومت با خدا و رسول خدا؛! توان و امكانشان

آكنده از حميت و خشم و كينه نسبت به رسول . سرمست و توانمند عازم نبرد شدند
و اصحاب آنحضرت بودند، كه چگونـه اينـان جـرأت     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  !اند به كاروانهايشان حمله كنند؟ كرده

از وادي عسـفان  . با سرعتي زائدالوصف به سمت شـمال بـه سـوي بـدر شـتافتند     
در آنجا نامة جديدي از سـوي  . جا به قديد، و سپس به جحفه رسيدنداز آن. گذشتند

ايد تا كاروانتـان و   شما عازم نبرد شده: گفت ابوسفيان دريافت كردند كه به آنان مي
اموالتان و افراد قوم و قبيلة خودتان را حفاظت و حمايت كنيد؛ و خـدا كـاروان را   

  !نجات داد؛ حال بازگرديد
  

  تي قريشرهايي کاروان تجار
ابوسفيان در جادة اصلي بسـوي مكـه در حركـت بـود؛ امـا، پيوسـته هشـيارانه و        
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هاي اكتشافي و خبرگيري دو چندان؛ همينكه به نزديكي بدر  كارانه با فعاليت محافظه
رسيد، از كاروان جلو افتاد، و رفت تا مجدي بن عمرو راديد و از او دربارة لشـكر  

ام، جز اين كه  د ناشناسي را در اين حوالي نديدهمن فر: گفت. مدينه كسب خبر كرد
رفـت و  . ودنـد دو تن شترسوار را ديدم كه پشت آن تپه شترانشـان را خوابانيـده ب  

اين : پشگل شترانشان را برگرفت و خُرد كرد؛ در آنها هسته خرما مشاهده كرد؛ گفت
، و از شتابان به سوي كاروان خود بازگشت، و تغييـر جهـت داد  ! علوفة يثرب است

سوي غرب آهنگ ساحل بحـر احمـر كـرد، و جـادة اصـلي مكـه را كـه از بـدر         
، و گذشت، در سمت چپ واگذاشت؛ و به اين ترتيب، كاروان قريش را رهانيـد  مي

نگذاشت به چنگ لشكر مدينه بيفتد؛ و آن نامه را نوشت كه لشـكر مكـه در محـلّ    
  .جحفه دريافت كردند

  
  دو دستگي در لشکر مکه

، با دريافت نامة ابوسفيان، عـازم بازگشـت شـدند؛ امـا، طاغيـة قـريش،       لشكر مكه
گرديم  به خدا، بازنمي. ابوجهل، با دنيايي از غرور و تكبر برپاي خواست و ندا درداد

روز بمانيم؛ شترها بكشيم؛ مـردم را اطعـام كنـيم؛     تا وارد بدر شويم؛ آنجا سه شبانه
قـوم عـرب آوازة حركـت و     مي؛ و تمـا شراب بنوشيم؛ نوازندگان برايمان بنوازنـد 

  !شوكت ما را بشنوند؛ آنگاه براي هميشه هيبت ما را درنظر داشته باشند
به رغم اين فراخوان ابوجهل، اخَنس بن شَريق لشكريان را به بازگشـت فراخوانـد؛   

پيمان آنـان   زهره كه هم اخنس به اتفاق بني. اما، از پذيرفتن رأي او خودداري كردند
، بازگشـت، و در جنـگ   ر اين حركت رزمي رياست آنان را برعهده داشتبود، و د

بعـد  . اين گروه در حدود سيصد نفر بودند. زهره حضور پيدا نكرد بدر احدي از بني
نهادند، و مراتب فرمانبرداري  زهره همواره رأي اخنس بن شريق را ارج مي از آن بني
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  .داشتند و بزرگداشت خود را نسبت به او ابراز مي
ايـن  : بني هاشم نيز خواستند بازگردند؛ اما ابوجهل بر آنان سـخت گرفـت و گفـت   

  !گروه از ما جدا نخواهند شد تا بازگرديم
زهـره   شمار جنگجويان اين لشكر اينـك كـه بنـي   . لشكر مكه به راه خود ادامه داد
كي آهنگ بدر كردند و پيوسته راه سپردند تا به نزدي. بازگشته بودند، يكهزار تن بود

اي واقع در عدوه القُصوي در مجاورت وادي بـدر اطـراق    بدر رسيدند، و پشت تپه
  .كردند

  
  تنگناي سياسي نظامي لشکر اسالم

كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اطالعاتي لشكر مدينه براي رسول -عوامل اكتشافي
يي همچنان عازم وادي بدر بودند، و اينك به وادي ذفران رسيده بودند، اخبـار رهـا  

 -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا. كاروان و عزيمت لشكر مكيان را يكجا آوردند
پس از تأمل در چند و چون آن اخبار، به قطع و يقين دريافتند كه راهي براي پرهيز 
از يك نبرد خونين باقي نمانده است، و ناگزير بايد اقـدامي مبنـي بـر شـجاعت و     

ترديد، اگر لشـكر مكـه بـه     بي! ت بگيردشهامت و گستاخي و جسارت فراوان صور
حال خود وانهاده شوند، و آنان در منطقه جوالن بدهنـد، موقعيـت نظـامي قـريش     
تقويت خواهد شد، و با اين ترتيب، سلطة سياسي قريش تثبيت خواهد گرديـد؛ امـا   
. موقعيت مسلمانان به عكس تضعيف خواهد شد، و مورد اهانت قرار خواهد گرفت

آيد، و هر جان در از آن پس نهضت اسالمي به صورت كالبدي بي حتي ممكن است
كه در آن منطقه كينه و خشمي نسبت به اسالم داشته باشـد، بـر شـرارت خـويش     

  !گستاخ خواهد گرديد
وانگهي، چه تضميني وجود دارد كه لشكر مكه از ادامة مسير بسوي مدينه خودداري 



  

ون دژها و باروهاي مدينه منتقل نكنند، و كنند، و ميدان كارزار را از وادي بدر به در
هيچ تضميني ! با مسلمانان در اندرون خانه و كاشانة ايشان به جنگ و ستيز نپردازند؟

بنابراين، اگر لشكر مدينه كوچكترين كوتاهي را از خود نشـان بدهـد،   ! وجود ندارد
  !آثار زيانباري بر هيبت و آبروي مسلمانان برجاي خواهد نهاد

  
  الي فرماندهيشوراي ع

نخسـتين   -صلى اهللا عليه وسلم- باتوجه به تحوالت مهم وناگهاني اخير، رسول خدا
وضعيت موجـود را  . جلسة شوراي عالي فرماندهي را در تاريخ اسالم تشكيل دادند

براي ياران و همراهانشان توضيح دادند، و با فرماندهان و ديگـر رزمنـدگان لشـكر    
ي از آنان، دلهايشان به لرزه درآمد، و ترس و هـراس  گروه. ندنظر كرد خويش تبادل

اينان همان كساني بودند . از بابت امكان كارزاري خونين بر وجود آنان مستولي شد
  :كه خداوند دربارة آنان فرمود

جادلُونك في الْحق بعد ي *كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقاً من الْمؤمنِني لَكَارِهونَ ﴿
  .1﴾ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموت وهم ينظُرونَ

ات، به راستي و درستي، بيرون آورده و عـازم نبـرد    چنانكه تو را خداي تو از خانه«
حق  با تو درباره. گردانيده بود، اما گروهي از مسلمانان عزيمت تو را خوش نداشتند

پردازند؛ گويي دارند آنان را  و حقيقتي كه از هر نظر آشكار است به چون و چرا مي
  »!نگرند برند؛ اين چنين مي به كشتارگاه مي

اما فرماندهان لشكر؛ ابوبكر صديق از جاي برخاست و سخناني زيبنده گفت؛ آنگاه، 
عمـرو از  عمربن خطاب از جاي برخاست و سخناني زيبنده گفت؛ آنگاه مقداد بـن  

اي رسول خدا، به همان سوي كه خداونـد بـه شـما نشـان     : جاي برخاست و گفت
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اسرائيل  بخدا، ما به شما نخواهيم گفت، چنانكه بني! دهد پيش برويد؛ ما با شماييم مي
  :به موسي گفتند

  .١فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ﴾﴿
  »ايم برويد و بجنگيد؛ ما همين جا نشستهتو خود با خداي خودت «

شما خود با خداي خودتان ! فَاذْهب أنت وربك فقاتال انَّا معكُما مقاتلون: گوييم بلكه مي
سوگند به آنكه شما را بحـق مبعـوث   ! جنگيم برويد و بجنگيد؛ ما نيز همراه شما مي

] ي بسيار دوردست در يمـن موضع[الغماد  گردانيده است، اگر ما را بخواهيد به برك
  !نيز ببريد، همراه شما شمشير خواهيم زد تا به آنجا برسيد

نيز پاسخي نيكـو بـه او دادنـد و بـراي او دعـا       -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  .كردند

نـد؛  داد اين فرماندهان هر سه از مهاجرين بودند كه اقليتي را در لشكر تشـكيل مـي  
داشتند كه نظر فرماندهان انصار را نيز  دوست مي -لمصلى اهللا عليه وس- رسول خدا

دادند، و سنگيني بار جنگ نيز بيشتر بر  بدانند؛ زيرا، آنان اكثريت لشكر را تشكيل مي
هاي عقبـه بـراي انصـار نسـبت بـه       افتاد؛ به خصوص كه متن پيمان دوش آنان مي

بـود كـه پـس از    ايـن  . آورد جنگيدن بيرون از شهر و ديارشان الزامي به وجود نمي
هـان اي   )الناس أشريوا علي أيها(: شنيدن سخنان آن سه تن رهبران مهاجرين، فرمودند

فرمانـده انصـار و حامـل    . منظورشان انصار بود! مردمان، به من نظر مشورتي بدهيد
بخـدا،  : لواي رزمندگان مدينه، سعدبن معاذ اين نكته را به فراست دريافت و گفـت 

  !آري: فرمودند! ؟ا منظورتان ماييم، اي رسول خدادانم كه گوي حتم مي
ايـم، و    ايم، و شـما را تصـديق كـرده    ما نيز به شما ايمان آورده: سعدبن معاذ گفت

ق است، و عهد و پيمانمان را بـر اسـاس آن   ايد ح ايم كه هر آنچه آورده گواهي داده
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به سـوي هـر آنچـه    . ايم با شما مبني بر گوش به فرماني و فرمانبرداري استوار كرده
خواهيد پيش برويد، كه سوگند به آنكه شما را به حق مبعوث گردانيده است، اگر ما 
را به كنار اين دريا ببريد، و به امواج دريا بزنيد، ما نيز همراه شما به دريـا خـواهيم   

داريـم كـه    ما هيچ ناخوشـايند نمـي  ! زد، و حتي يك تن از ما برجاي نخواهد ماند
ما جنگ آزموده هستيم، و آمـادة  . ا را با دشمنانمان روياروي گردانيدفرداي امروز م

و اميدواريم كه خداوند چشمان شمارا با كوششهاي ما روشني بخشـد؛ مـا را   ! نبرد
  !علي بركة اهللاحركت دهيد، 

: گفـت  -صلى اهللا عليه وسـلم - به روايت ديگر، سعدبن معاذ خطاب به رسول اكرم
يد كه انصار اين حق را براي خودشان قائل باشند كه جز شايد شما واهمة آن را دار

گويم و از  در سرزمين خودشان شما را پشتيباني نكنند؛ من از جانب انصار سخن مي
خواهيد باراندازيد؛ با هر كه خواهيد بپيونديـد؛  گويم؛ هرجا كه  جانب آنان پاسخ مي

ريد، و به ما هرچه خواهيد ما هرچه خواهيد بگي  از دارايي! و از هر كه خواهيد ببريد
تر از آن چيزهـايي اسـت كـه     ايد نزد ما مجبوب  بدهيد؛ آنچه را كه شما از ما گرفته

! هر امري كه در هر زمينه به ما بفرماييد، امر ما تابع امر شماسـت ! ايد براي ما وانهاده
. آمـد  بخدا، اگر به مسير خود ادامه دهيد تا به برك غمدان برسيد، ما با شما خواهيم

نيز، بخدا، اگر به اتفاق ما به اين دريا بزنيد و در آن درآييد، ما نيز با شما بـه دريـا   
  !خواهيم زد
  :از سخنان سعد بسيار شادمان شدند؛ آنگاه گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

مصـارع   إىلاآلن أنظُـر   الطائفتني، واِهللا لَکأني ىنّ اهللا تعاىل قَد وعدين إحدفإسريوا واَبشروا، (
  ).القَوم

» يكي از دو گروه«پيش برويد و مژده بدهيد، كه خداوند متعال نويد دست يافتن به «
هاي بر زمين افتاده اين قـوم را   را داده است؛ به خدا، به يقين، گويي هم اينك كشته
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  »!نگرم مي
  

  ادامة مسير لشکر اسالم
هـايي را كـه    از ذَفران بار بستند و بلنـدي  -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا

اَصافر نام داشتند، پشت سر گذاشتند، و از آنجا به شهري به نام دبه رسيدند، و تپـة  
سمت راستشـان وانهادنـد، و رفتنـد تـا بـه       -كه به بزرگي مانند كوه بود -حّنان را

  .نزديكي بدر رسيدند
  

  عمليات اکتشافي شخص پيامبر
شخصاً بـه اتفـاق يـار غارشـان      -صلى اهللا عليه وسلم- سول خدادر اين مرحله، ر

در اثناي آنكـه در  . ، دست به عمليات اكتشافي زدند-رضي اهللا عنه- ابوبكر صديق
حضـرت  . زدند، با پيرمـرد عربـي برخـورد كردنـد     حوالي اردوگاه مكيان گشت مي

دربـارة محمـد و   از او هم دربارة قريشيان، و هم  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
منظور آنحضرت از اين نوع سؤال كردن كه راجع به هـر  . يارانش كسب خبر كردند

به شـما  : اما، آن پيرمرد گفت. دو لشكر مكه و مدينه پرسش كردند، استتار بيشتر بود
 رسول خدا! ايد؟ شما از كجا آمده: هيچ چيز نخواهم گفت تا وقتي كه به من بگوييد

وقتي جواب مـا را دادي،  ) اذا اَخربتنا اَخربناک(: به او فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم-
  !آري: يعني اين در برابر آن؟ فرمودند: گفت! دهيم ما هم جواب تو را مي

اند؛  اند كه محمد و يارانش فالن و فالن روز به راه افتاده به من گفته: آن پيرمرد گفت
در فالن و فالن  -ه باشد، آنان امروزاگر آنكه اين خبر را به من داده است راست گفت

اند  ؛ و نيز به من گفته-درست همان مكاني كه لشكر مدينه بار انداخته بود -!اند مكان
ند؛ اگر آنكه اين خبر را بـه مـن داده اسـت    ا قريشيان فالن و فالن روز به راه افتاده



  

ه لشـكر مكـه   همان جايي ك! ندا راست گفته باشد، آنان امروز در فالن و فالن مكان
  .اُطراق كرده بود

شـما از  : وقتي از بازگو كردن خبرهايي كـه داشـت فراغـت حاصـل كـرد، گفـت      
مـا از   »حنن من ماء«: به او پاسخ دادنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! كجاييد؟

: گفـت  پيرمرد همچنان برجاي مانده بود و زير لب مي. و از نزد او رفتند! آب هستيم
  !آب؟ آيا از آب عراق؟يعني چه از 

  
  اطالعات مهم دربارة لشکر مکه

بار ديگر نيروهـاي خودشـان را    -صلى اهللا عليه وسلم- شامگاه آن روز، رسول خدا
اين عمليـات را سـه تـن از فرمانـدهان     . فرستادند تا دربارة دشمن كسب خبر كند

وّقاص با چند  بن ابيطالب و زبيربن عوام و سعدبن ابي علي. مهاجرين بر عهده گرفتند
. هاي بدر رفتنـد  به سراغ چاه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ل تن ديگر از اصحاب رسو

آندو را دستگير كردند و به نـزد  . بردند دو غالم را ديدند كه براي لشكر مكه آب مي
مـردم از  . آنحضرت مشغول نماز بودند. آوردند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اكرم

انـد كـه    مـا را فرسـتاده  . بريم ما براي قريشيان آب مي: گفتند. آندو بازجويي كردند
مردمان را خوش نيامد؛ اميدوار بودند كه آندو غالمان ابوسـفيان  ! برايشان آب ببريم

هنوز در درونشان اميد اندكي باقي مانده بود كه بر كاوران ابوسـفيان دسـت   . باشند
مـا غالمـان   : مجبور شـدند بگوينـد  آندو غالم را به سختي زدند تا آندو . پيدا بكنند

  .آنگاه رهايشان كردند! ابوسفيان هستيم
از نمـاز فراغـت يافتنـد، بـا حـالتي شـبيه        -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول

  :سرزنش خطاب به آنان گفتند
  ).ما لقريشإاذا صدقاکم ضربتموها، وإذا کذباکم ترکتموها؟ صدقا واهللا؛ (
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گوينـد   زنيدشان، امـا، وقتـي بـه شـما دروغ مـي      گويند مي وقتي به شما راست مي«
  »!اند گويند، اين دو تن از غالمان قريش بخدا، راست مي! كنيد؟ رهايشان مي

به من بگوييد كه قريشيان كجـا  : آنگاه شخصاً با آن دو غالم صحبت كردند و گفتند
چنـد  : و فرمودندبه آند! القُصوي بيني در عدوه اي كه مي پشت اين تپه: هستند؟ گفتند
: فرمودند! دانيم نمي: شمار آنان چند نفر است؟ گفتند: فرمودند! زيادند: نفرند؟ گفتند

صلى - خدا رسول! يك روز نه تا و يك روز ده تا: كشند؟ گفتند روزانه چند شتر مي
آنگاه بـه آنـدو   ! شمار اينان حدود نهصد تا هزار تن است: فرمودند -اهللا عليه وسلم

عتبـه و شـيبه پسـران    : اند؟ گفتند ز اشراف قريش چه كساني با آنان آمدها: فرمودند
زام؛ نَوَفل بن خُويلد حارث بن عامر؛ طعيمه بن ح ربيعه؛ ابوالبختري بن هشام؛ حكيم

اي  بن عدي؛ نصربن حارث؛ زمعه بن اسود؛ ابوجهل بن هشام؛ اميه بن خلف؛ و عده
  .ديگر كه نام بردند

  :روي به اصحابشان كردند و گفتند - عليه وسلمصلى اهللا- حضرت رسول اكرم
  .)هذه مکَّة،قد اَلقَت اليکُم اَفالذَکبدها(
  »!هايش را به نزد شما افكنده است اين مكه است كه جگر گوشه«
  

  آسا باران معجز
آن شب، خداوند عزّوجل باراني از آسمان نازل فرمود كه در عين اينكه يك بـاران  

فرود آمد، براي مشركان سيل راه انـداخت و مـانع پـيش روي     بود و در يك منطقه
آنان شد؛ و براي مسلمانان باران ماليمي بود كه خداونـد بـه واسـطة آن ايشـان را     
پاكيزه ساخت و آلودگي شيطان را از ايشان زدود، و زمين زيرپاهايشان را هموار، و 

ـ   شنزار اردوگاهشان را استوار، و قدم ل باراندازشـان را بـه   هايشان را ثابـت، و مح
  .هايشان را پرتوان گردانيد سامان، و دل



  

  
  استقرار لشکر اسالم

لشكرشان را حركت دادند تا بيش از مشركان به  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
هنگـام  . آبهاي بدر برسند، و نگذارند كه آنان به مخازن آب وادي بدر دست بيازنـد 

ترين چاه آب در وادي بدر رسـيدند و منـزل    عشاء پاسي از شب گذشته، به نزديك
صـلى  - خـدا  اي رسول: حباب بن منذر به عنوان يك كارشناس نظامي گفت. كردند

ايد، آيا منزلي است كه خداوند براي شما تعيين  اينجا كه منزل كرده -اهللا عليه وسلم
ويم؟ يا تر از آن بازپس ر كرده است كه ما حق نداريم پيشتر از آن برويم يا به عقب

نه،  )ةالرأي واحلرب وامليکد بلْ هو(: اينكه انديشه است و جنگ است و نيرنگ؟ فرمودند
اي رسول خدا، اينجا جاي منزل كـردن  : گفت! انديشه است و جنگ است و نيرنگ

 -قـريش  -ترين چاه بـه طـرف مقابـل    لشكريان را حركت دهيد تا به نزديك! نيست
تر را كور كنيم و بر آنها حوضي بسازيم و  ي آنطرفها آنجا منزل كنيم، و چاه. برسيم

آن حوض را از آب پر كنيم؛ آنگاه با حريفان بجنگيم، ما آب داشته باشـيم و آنـان   
 )لقد اَشرت بِـالرأي (: فرمودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! آب نداشته باشند

  !اي انديشة درست را تو ارائه كرده
ترين  لشكر را حركت دادند؟، تا به نزديك - عليه وسلمصلى اهللا- آنگاه، رسول خدا

هـاي   در آنجا در دل شب منزل كردند، و شبانه حـوض . چاه آب به دشمن رسيدند
ها  تر همه را كور كردند و آبشان را در آن حوض هاي آن طرف آب را ساختند و چاه

  .انداختند
  

  ستاد فرماندهي
يافتند، سـعدبن معـاذ پيشـنهاد كـرد كـه      از كار استقرار بر سر چاه بدر كه فراغت 

بيني يك شكست موقـت   گيري از حوادث غيرمترقبه و پيش مسلمانان به منظور پيش
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وي . احتمالي پيش از پيروز نهائي، براي آنحضرت يك مقر فرماندهي ترتيب بدهنـد 
اي پيامبرخدا، براي شما يك سايبان درسـت نكنـيم كـه شـما در آن مسـتقر      : گفت

اي را در اطراف آن پيوسته نگـاه داريـم؟ مـا بـا دشـمن       هاي آماده شويد؟ و مركب
شويم؛ اگر خداوند ما را فاتح گردانيد و بر دشمن غلبه داد، اين همـان   روياروي مي

هاي آماده سـوار   است كه دوست داريم؛ اما اگر طور ديگري شد، شما بر آن مركب
اي پيامبر  -زيرا كه گروه كثيرياند بپيونديد؛  شويد و به ديگر افراد ما كه پشت جبهه

اند كه محبت و ارادت مـا بـه شـما بـيش از محبـت و        با شما به جبهه نيامده -خدا
رويـد، برجـاي    دانستند كه شما بـه جنـگ مـي    ارادت آنان به شما نيست و اگر مي

كند، و آنـان از   خداوند بواسطة آنان شما را حفظ مي. آمدند ماندند و با شما مي نمي
  !پردازند كنند و همراه شما به جهاد مي يت ميشما حما

او را به نيكي سـتودند و بـراي او دعـاي خيـر      -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
كردند، و مسلمانان بر روي يك تلّ بلند در شمال شرقي ميدان جنگ سايباني بـراي  

  .آنحضرت تعبيه كردند كه بر عرصة كارزار اشراف كامل داشت
جوانان انصار را برگزيدند كه به فرمانـدهي سـعدبن معـاذ در     همچنين، گروهي از

  .آوردند اطراف مقرّ فرماندهي آنحضرت از ايشان حفاظت و حراست به عمل مي
  

  آماده باش لشکر
لشكر خويش را آمـاده   -صلى اهللا عليه وسلم- شب، رسول خدا آنگاه، در همان دل

  :كردند ان اشاره ميستشزدند، و با د ؛ و در وسط ميدان قدم مي1ساختند
  .2 )شاءاهللا  نإن شاءاهللا، و هذا مصرع فالن غداً إهذا مصرع فُالن غداً (

                                                           

 .201، ص 1، ج »باب ما جاء في الصف والتعبئة«، ابواب الجهاد، الترمذي جامع :نكـ -1
 .543، ص 2مشكاة المصابيح، ج : اين مطلب را مسلم از انس روايت كرده است؛ نكـ -2



  

فالن كس فردا اينجا به روي زمين خواهد افتاد، انشاءاهللا؛ و فالن كس فردا اينجا به «
  »!روي زمين خواهد افتاد، انشاءاهللا

ر تنـة درختـي در آن   كنـا  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم مابقي شب را حضرت رسول
هايشـان   دل. گزاردند، و مسلمانان با خيال راحت و دلخوش خوابيدند منطقه نماز مي

كردنـد كـه صـبح     آرزو مي. سرشار از اطمينان شده بود، و حسابي استراحت كردند
  :هاي خداي خودشان را با چشمان خويش ببينند شود و بشارت

﴿ةً منأَم اسعالن يكُمشغإِذْ ي   ـزرِج ـنكُمع بذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممن السكُم ملَيلُ عزنيو هن
﴾اماَألقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَاني١الش.  

آنگاه كه خداوند خوابي كوتاه و لذتبخش را براي آرامش شما بر شما درافكنـد، و  «
فرسـتاد تـا بواسـطه آن شـما را پـاكيزه       ي شما از آسمان آب باران ميهمزمان برا

هايتـان را   هايتان را پرتوان، و قـدم  گرداند، و آلودگي شيطان را از شما بزدايد، و دل
  ».ثابت گرداند

اين شب تاريخي، شب جمعه هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت بود؛ چنانكـه در  
از مدينه بيـرون   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا روز هشتم يا دوازدهم همين ماه، رسول

  .شده بودند
  

  دودستگي و انشعاب در لشکر مکه
بامـدادان  . القُصوي به سـر بردنـد   قريشيان نيز، آن شب را در اردوگاه خود در عدوه

گردانهاي رزمي خويش را حركت دادند و از باالي تپه به سمت وادي بدر سـرازير  
. رفتنـد  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا حوض رسولاي از آنان به طرف  عده. شدند

بگذاريد بـه حـال خودشـان     »دعوهم« :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

                                                           

 .11سوره انفال، آيه  -1
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هر يك از آنان كه از آب حوض آشاميد، در آن روز ُكشته شد؛ مگـر حكـيم   ! باشند
كه بن حزام كه به قتل نرسيد، و بعدها اسالم آورد و مسلماني نيك گرديد، و هرگاه 

نه به آنكه مـرا از جنـگ   : گفت خواست سوگندي سخت بر زبان جاري كند، مي مي
  !بدر به سالمت رهانيد

  نقشة جنگ بدر: 2نقشة شمارة 
وقتي قريشيان در وادي بدر استقرار يافتند، عميربن وهب جمحـي را فرسـتادند تـا    

ن اردوگـاه  عمير سوار بر اسـب پيرامـو  . ميزان توانمندي لشكر مدينه را برآورد كند
سيصدتن، اندكي بـيش يـا   : لشكر مدينه دوري زد و به سوي آنان بازگشت و گفت

اما، به من فرصتي بدهيد تا بنگرم نيروهاي احتياطي و امدادي نيز دارنـد  ! اندكي كم
يا نه؟ آنگاه در سرتاسر وادي بدر اسب تاخـت و هـيچ چيـز نيافـت و نـزد آنـان       

كارزاري مرگبـار   -اي جماعت قريش -دم كهچيزي نيافتم؛ اما دي: بازگشت و گفت
اينـان مردمـي   ! انـد  آگين بار زده شترهاي آبكش يثرب مرگ زهر! در انتظار شماست

بينم كه هر يك  بخدا، نمي. هستند كه هيچ دفاع و پشتيباني بجز شمشيرهايشان ندارند
و ! از مردان رزمندة اين جماعت كشته شود مگر آنكه يكتن از شما را كشـته باشـد  

اگر به اين تعداد، از مردان شما بكشند ديگر زندگي پس از آنان چه فايـده خواهـد   
  !!خود ببينيد چه بايد كرد! داشت؟

قيام  -كه مصمم بر كارزار بود -همزمان، بار ديگر، گروهي از مكيان بر عليه ابوجهل
بن حكيم . خواندند كردند و لشكريان را به بازگشت بسوي مكه بدون كارزار فرا مي

اي : نزد عتبه بـن ربيعـه آمـد وگفـت    . حزام در ميان لشكريان شروع به فعاليت كرد
برنـد؛   اباوليد، شما بزرگ قريش و سيد و ساالر قريش هستيد؛ همه از شما فرمان مي

آن : گفـت ! خواهيد اقدام نيكي بكنيد كه تا پايان روزگار به نام شما بازگو شود؟ مي
پيمانـان خودتـان عمـروبن     ازگردانيد، و دية هممردم را ب: چيست، اي حكيم؟ گفت



  

: عتبـه گفـت  ! به گردن بگيريـد؟  -كه در سرية نخله به قتل رسيده بود -حضرمي را
پيمان مـن بـوده اسـت، و مـن      او هم! تو نيز وكيل من در اين امر هستي! چنين كنم

م آنگاه عتبه به حكـيم بـن حـزا   ! هاي مالي او هستم دار خونبهاي او و خسارت عهده
بـرو؛ از   -يعني ابوجهل، حنظليـه نـام مـادر او بـود     -اينك، نزد ابن حنظليه: گفت

  !هيچكس واهمه ندارم كه ميان لشكر دودستگي بيافكند، مگر او
اي جماعت قريش، شـما بخـدا از   : اي ايراد كرد و گفت آنگاه عتبه بن ربيعه خطابه

اگر با او از در جنگ بخدا، . با محمد و يارانش طرفي نخواهيد بستروياروي شدن 
درآييد، براي هميشه بايد چشمتان در چشمان كساني بيفتد كه پسرعمو يا پسـردايي  

بازگرديد، و كار محمد را به ديگـر طوايـف و   ! اند يا مردي از خاندان شما را كشته
خواهيد؛ و اگر  قبايل عرب واگذاريد؛ اگر با او درافتادند، اين همان است كه شما مي

  !ايد خواهد ديد كه شما قصد تعرض به او نداشته جز اين شد،
به او . كرد اش را روبراه مي ابوجهل داشت زره. حكيم بن حزام به نزد ابوجهل رفت

ابوجهـل  ! اي اباالحكم، عتبه مرا فرستاده است كه چنين و چنان به تو بگـويم : گفت
بخدا، بـاز  ! هرگز! بخدا، وقتي محمد و يارانش را ديده زهره تَرَك شده است: گفت
بينـد   عتبه هم تقصيري ندارد؛ مـي ! گرديم تا خداوند ميان ماو محمد داوري كند نمي

پسر او هم در اختيـار آنـان اسـت     !كه محمد و يارانش مردمي گوشت شتر خورند
؛ بر جـان وي از  )ابوحذيفه پسر عتبه مدتي پيش اسالم آورده و مهاجرت كرده بود(

  !شما ترسيده است
تـرك شـده    خودش بخدا زهره: عتبه گفت. ا به گوش عتبه رسانيدندسخن ابوجهل ر

به اين مردك گوزو نشان خواهم داد كه چه كسي زهره ترك شده است، مـن   !است
  !يا او؟

درنـگ پـس از ايـن     ابوجهل، از بيم آنكه مبادا اين جناح مخالف قوت بگيـرد، بـي  



440 

 

ية عبـداهللا بـن   برادر عمرو بن حضـرمي كـه در سـر    -گفتگو، نزد عامربن حضرمي
خواهد اين  مي -عتبه -پيمان شما اين هم: فرستاد و گفت -جحش به قتل رسيده بود

بپـاخيز و عهـد و   . انـد  اينك قاتالن برادرت برابر چشمان تو! جماعت را بازگرداند
عامر از جاي خـود برخاسـت و   ! پيمانت را درياب، و انتقام كشتن برادرت را بگير

قريشـيان بـه جـوش و    ! و اعمراه! واعمراه: و فرياد زد نشيمن خود را برهنه ساخت
خروش آمدند، و به هم پيوستند، و با يكديگر براي شرارتي كه از پيش بر آن بودند، 
تجديد عهد كردند، و پيشنهاد و فراخوان عتبه درنظر ايشان نادرست جلـوه كـرد، و   

هايي كه پيش  لفتبه اين ترتيب، پرخاشجويي بر خردورزي چيره گرديد، و اين مخا
  .اثر ماند آمده بود بي

  
  رويارويي دو لشکر

زماني كـه مشـركان از راه رسـيدند، و طـرفين رودرروي يكـديگر قـرار گرفتنـد،        
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

قبلت خبيالئها وفخرها تحادک وتکذِّب رسولک؛ اللهم فنصرک الـذي  أاللهم هذه قريش، قد (
  .)لهم اَحنهم الغداةوعدتين؛ ال

اند تا بـا تـو    اند كه با دنيايي از غرور و كبر و ناز آمده خداوندا، اين طوايف قريش«
بستيزند و فرستاده تو را تكذيب كنند؛ خداوندا، ديگر آن پيروزي را كه نويـدش را  

  »!خداوندا، همين امروز صبح كارشان را يكسره فرما! اي برسان به من داده
عتبه بن ربيعـه را ديدنـد كـه در     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول همچنين، وقتي

  :مويي سوار است؛ فرمودند ميان قريشيان بر شتر سرخ
  )ن يطيعوه يرشدواأحد من القوم خري فعند صاحب اجلمل االمحر، أن يکن يف إ(
اگر در ميان اين قوم، تنها نزد يك تن از آنان خيري باشد، آن خير نزد صـاحب آن  «



  

  »!موي است؛ اگر همه از او فرمان برند، به راه رشد و صالح خواهند رفت ر سرخشت
در آن اثنـا كـه   . صفوف مسلمانان را سان ديدند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

چوبـة تيـري در   . مشغول سان ديدن سپاهان اسالم بودند رويدادي شگفت روي داد
سوادبن غزيه قدري . كردند ميدست آنحضرت بود كه با اشارة آن صفوف را مرتب 

با آن چوبـة   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول. از صف جلوتر ايستاده بود
: سواد گفـت ! اي سواد، درست بايست» استَو يا سواد«: تير به شكم او زدند و گفتند

شكم مرا به درد آورديد؛ به من قصاص پـس   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي رسول
 )استقد(: شكمشان را برهنه كردند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! بدهيد

. سواد آنحضرت را در آغوش گرفت و بـر شـكم ايشـان بوسـه زد    » !قصاص كن«
اي رسول : گفت» !چرا چنين كردي، اي سواد؟« )هذه يا سواد؟ علىما محلَک (: فرمودند

ام از شما ايـن بـوده    خاطرهبينيد؛ خواستم آخرين  خدا چنين پيش آمده است كه مي
  ! پوست بدن شما تماس پيدا كند باشد كه پوست بدن من با

  .براي او دعاي خير كردند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
وقتي از آراستن صفوف لشكر اسالم پرداختند، فرماني خطاب به لشكر صادر كردند 

ه لشـكريان را در امـر   آنگـا ! كه به نبرد آغاز نكنند تا فرمان بعدي آنحضرت برسـد 
  :اي فرمودند مبني بر اينكه جنگ راهنمايي ويژه

  .٢ )، وال تِسلُّوا السيوف حىت يغشوکم١اذا اَکثَبوکُم فَارموهم و استبقوا نبلَکم(
جـويي   وقتي به شما نزديك شدند، به آنان تيراندازي كنيـد، و تيرهايتـان را صـرفه   «

  »!ا شما گالويز شوندكنيد؛ شمشير نيز نكشيد تا وقتي كه ب
به مقر خود بازگشتند، و سـعدبن معـاذ بـا فـوج      -دو به دو -آنگاه به اتفاق ابوبكر
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  .زني و نگهباني مشغول شدند پاسداران مخصوص بر در ستاد فرماندهي به گشت
از آن سوي ديگر، در اردوگاه مشركان، ابوجهـل نيـز بامـداد همـان روز در مقـام      

خداوندا، او با ما قطع رحم كرد، و چيزهايي : شت و گفتاستفتاح، دست به دعا بردا
! براي ما آورد كه برايمان ناشناس بود؛ همين امروز صـبح كـار او را يكسـره كـن    

تريم امـروز پيـروز    تر و پسنديده خداوندا، هر يك از ما دو نفر را كه نزد تو محبوب
  :باره اين آيه را نازل فرمود و خداوند در اين! گردان

﴿إِن تنكُمع نِيغلَن تو دعواْ نودعإِن تو لَّكُم ريخ وواْ فَههنتإِن تو حالْفَت اءكُمج واْ فَقَدحفْتتس  كُمئَتف
﴾نِنيمؤالْم عم أَنَّ اللّهو تكَثُر لَوئاً ويش.  

ت بازپس بكشـيد  اگر استفتاح كنيد، اينك فتح در چند قدمي شما است؛ و اگر دس«
براي شما بهتر است؛ و اگر بازگرديد، بازگرديم، و دار و دسته شما نيز هرچند بسيار 

  »!باشند، براي شما كارساز نخواهند گرديد؛ و سرانجام، خداي با خداباوران است
  

  ساعت صفر
وي مردي تندخوي . نخستين آتش بيار معركة جنگ، اسودبن عبداالسد مخزومي بود

ام كه از آب  با خدا عهد بسته: از اردوگاه قريشيان بيرون زد و گفت. ودو بداخالق ب
همينكـه سررسـيد،   ! حوض اينان بياشامم يا آن را ويران سازم، يا در اين راه بميـرم 

وقتـي بـا يكـديگر برخـورد     . بسوي او رفت -رضي اهللا عنه- حمزه بن عبدالمطلب
كنار حوض بود، پـاي او را تـا   كردند، حمزه ضربتي بر او زد، و در حاليكه وي در 

اسود به پشت بر زمين افتاد و پايش را به سـمت يـارانش   . نيمي از ساق وي پراكند
گاه خودش را به حوض رسانيد و خود را پاشيد؛ آن گرفت در حاليكه خون از آن مي

خواست سوگندش را ادا كرده باشد؛ اما، حمزه ضـربة ديگـري در    در آن افكند؛ مي
  .و كارش را ساختبر او زد،  همان داخل حوض



  

  
  جنگ تن به تن

پـس از آن، سـه تـن از    . ور گردانيـد  اين نخستين قتلي بود كه آتش جنگ را شعله
عتبه و بـرادرش شـيبه   : ترين سواركاران قريش كه هر سه از يك خانواده بودند زبده

صـله  وقتي بـا اردوگاهشـان فا  . پسران ربيعه و وليدبن عتبه، از اردوگاه خارج شدند
كـه   -عوف و معوذ پسران حـارث : سه تن از جوانان انصار. گرفتند، مبارز طلبيدند

شـما  : پرسـيدند . و عبداهللا بن رواحه، به جنـگ آنـان شـتافتند    -مادرشان عفراء بود
هماورداني ارجمنديد؛ امـا، مـا را بـا شـما     : گفتند! گروهي از انصار: كيانيد؟ گفتند
آنگـاه يكـي از آنـان نـدا درداد، اي     ! خواهيم مي ما عموزادگانمان را! كاري نيست

صلى اهللا عليـه  - رسول خدا! هماوردان ما ار از قوم و قبيلة خودمان بفرست! محمد
  :فرمودند -وسلم

  .)قم يا عبيدة بن احلارث؛ و قُم يا محزةُ، و قُم يا علي(
  »!برخيز، عبيدة بن حارث؛ برخيز، حمزه؛ برخيز، علي«

. شما كيانيد؟ به آنان بازگفتنـد : گفتند. به سراغ آن سه تن رفتنداز جاي برخاستند و 
پيش رفت و بـا   -كه از همه بزرگتر بود -عبيده! شما هماوردان ارجمند ماييد: گفتند

حمـزه و   .1 عتبه بن ربيعه درگير شد؛ حمزه نيز با شيبه، و علي با وليد، درگير شدند
د؛ اما، عبيده با هماوردش دو ضـربه  علي همرزمانشان را مهلت ندادند و درجا كشتن

علي و حمزه نيز بر سـر  . آلود گردانيدند داد و ستد كردند، و هر دو يكديگر را خون
عتبه تاختند و او را از پاي درآوردند، و عبيده را كه پايش قطع شده بود، با خود به 

پـنج روز  عبيده از آن پس همچنان بيمار بود تا در صفراء، چهار يـا  . اردوگاه بردند
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علي سوگند . پس از جنگ بدر، زماني كه مسلمانان در راه مدينه بودند، از دنيا رفت
  :كرد كه اين آيه دربارة او و حمزه و عبيده نازل شده است ياد مي

﴿﴾هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَان١ه.  
  »!كردند اين دو گروه متخاصم، بر سر خدايشان با يكديگر كشمكش مي«
  

  يورش همگاني
سرنوشت اين جنگ تن به تن براي مشركان آغاز نافرجامي بود؛ زيـرا، سـه تـن از    

يكپارچه خشم و نفـرت شـدند، و   . ترين سواركارانشان را يكجا از دست دادند زبده
  .جمعي بر سر مسلمانان ريختند همزمان دسته

كردنـد، و  مسلمانان نيز، از خداي خويش ياري طلبيدنـد و بـه درگـاه او اسـتغاثه     
هـاي مشـركان را    خودشان را به او سپردند، و به راز و نياز با او پرداختند، و يورش

يكي پس از ديگري دريافت كردند، و همچنان استوار و پايدار در مواضع خودشـان  
كردند، و پياپي خسـارات سـنگين بـر     پابرجاي مانده بودند، و از خودشان دفاع مي

  !اَحد! اَحد: گفتند اختند و ميس مشركان وارد مي
  

  -صلى اهللا عليه وسلم-  راز ونياز رسول خدا
اي كه صـفوف رزمنـدگان را آراسـتند و سـپاهيان      پيامبر گرامي اسالم، از آن لحظه

خويش را سان ديدند، به راز و نياز با خداي خويش مشـغول شـدند، و پيوسـته آن    
  :گفتند طلبيدند و مي ميت كرده بودند، پشتيباني و پيروزي را كه نويدش را درياف

  )كووعد كنشدک عهدأين إاللهم اجنزيل ما وعدتين، اللهم (
خداوندا، آن نويدي را كه به من داده بودي به انجام برسان؛ خداوندا من وفاي بـه  «
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  »!طلبم عهد و تحقق وعده تو را از تو مي
ار وقتي تنور جنگ داغ شد، و گردونة جنگ بشدت به گردش افتاد، و كشت و كشت

  :باال گرفت، و جنگ مقلوبه شد؛ دست به دعا برداشتند و گفتند
  .)بداًأاليوم  ن شئت مل تعبد من بعدإتعبد؛ اللهم  اللهم إن لک هذه العصابة اليوم ال(
خداوندا، اگر اين جماعت امروز از دست بروند، ديگر كسي تو را نخواهد پرستيد؛ «

  »!هرگز پرستيده نشويخداوندا، اگر خواهي، از پس امروز، ديگر 
. و آنقدر تضرّع و زاري كردند و التماس، كه ردايشان از شـانة ايشـان پـايين افتـاد    

بس است اي رسول خدا، : صديق، رداي آنحضرت را بر جاي خود انداخت، و گفت
  !چنانكه بايد و شايد به درگاه خدا اصرار و التماس كرديد

  
  فرود آمدن فرشتگان
  :يش وحي رسانيدخداوند به فرشتگان خو

﴿   كَفَـر يني قُلُـوبِ الَّـذي فأُلْقواْ سنآم ينواْ الَّذتفَثَب كُمعي مأَن كَةآلئإِلَى الْم كبي روحواْ إِذْ ي
بع١﴾الر.  

من با شمايم، ايمان آوردگان را ثابت قدم بداريد؛ در دلهاي كفر پيشـگان تـرس و   «
  »!وحشت خواهم افكند

  :رستادة خويش نيز وحي فرمودبه ف
﴿﴾نيفدرم كَةآلئالْم نم كُم بِأَلْفدمي م٢أَن.  
من به واسطه يك هزار تن از فرشتگان كه پياپي فرود آيد شـما را امـداد خـواهم    «

  »!كرد
خود شدند؛ آنگاه سـر بلنـد    اي از خود بي لحظه -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
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  : كردند و گفتند
  ).ثناياه النقع علىبشر يا ابابکر؛ هذا جربيل أ(
  »!اين جبرئيل است كه بر دندانهايش گرد و غبار نشسته است! مژده بده اي ابابكر«

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- به روايت ابن اسحاق، رسول خدا
  ).ه النقعاهللا؛ هذا جربيل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثنايا تاک نصرأأبشر يا أبابکر؛ (
اين جبرئيل است كه زمام اسبش را ! پيروز خدا برايت سر رسيد! مژده بده اي ابابكر«

  »!برد، و بر دندانهايش گرد و غبار نشسته است در دست گرفته و مي
در حاليكه زره خـويش را بـر اندامشـان     -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا

ايـن آيـة شـريفه را    [گفتنـد   زير آمدند و ميآراستند از سايبان مقر فرماندهي به  مي
  ]:خواندند بازمي

﴾ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي١﴿س.  
  »!اين جماعت شكست خواهند خورد و از ميدان جنگ خواهند گريخت«

شـاهت  «: آنگاه مشتي سنگريزه برداشتند و روياروي قريشيان قرار گرفتند، و گفتنـد 
ها با آنكه يك  آن سنگريزه. و به صورت آنان پاشيدند !ياه بادها س اين چهره» الوجوه

مشت سنگريزه بيشتر نبود، به هر دو چشم و بيني و دهان يكايك مشـركان اصـابت   
  :در ارتباط با همين رويداد، خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود كه. كرد

  .٢وما رميت إِذْ رميت ولَـكن اللّه رمى﴾﴿
  ».و تو نشانه نرفتي آنگاه كه رفتي، وليكن خداوند نشانه رفت«
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  فرمان پاتک
 هايشان را خطاب به لشـكريان خـويش مبنـي بـر     پيامبر گرامي اسالم، آخرين فرمان

و در مقـام تشـويق   ! حملـه كنيـد  » ُشـدوا «: حملة متقابل صادر فرمودنـد و گفتنـد  
  :رزمندگان به كارزار با مشركان، فرمودند

دخله اهللا أال إفس حممد بيده، ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر، والذي ن(
  ).اجلنة

سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست؛ امروز هر مسلماني كه با اينان كـارزار  «
كند و صابرانه و مخلصانه، و روي به جبهه نه پشت به جبهه، كشته شود، خداوند او 

  »!خواهد آوردرابه بهشت در
  :فرمودند همچنين، در مقام تشويق مسلمانان به نبرد با دشمنان دين و آئينشان، مي

  ).جنة عرضها السماوات واالرض إىلقوموا (
  »!به پاي خيزيد و بسوي بهشتي كه پهناي آن آسمانها و زمين است راه بسپريد«

 - عليـه وسـلم  صـلى اهللا - رسول خـدا ! به به: عمير بن حمام كه چنين شنيد، گفت
  :فرمودند

  )قولک بخ بخ؟ علىحيملک  ما(
  »به به؟: براي چه گفتي«

  ؟!خدا، مگر آرزوي اينكه از اهل اين بهشت باشم نه بخدا، اي رسول: گفت
  :فرمودند

  .)هلهاأنک من فإ(
  »!هم اينك تو از اهل اين بهشت هستي«

اما . به خوردن آنها كرداش بيرون آورد و شروع  پشتي آنگاه عمير مشتي خرما از كوله
! اگر زنده بمانم تا اين خرماهايم را بخورم، اين عمري بس دراز است: با خود گفت
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  .1 بقية خرماها را به سويي افكند و به كارزار روي آورد و جنگيد تا كشته شد
اش  اي رسول خدا، چه چيز خدا را از بنده: نيز گفت -پسر عفراء -عوف بن حارث

  :؟ فرمودند)دارد به خنده وامي(گرداند  سخت شادمان مي
  .)غَمسه يده في العدو حاسراً(
  »!اينكه بنده دستش را برهنه در كام دشمن داخل گرداند«

اي را كه بر تن داشت، از تن بدر آور و به سـويي پرتـاب كـرد؛ آنگـاه،      عوف زره
  .شمشيرش را برگرفت و كارزار كرد تا كشته شد

ة متقابل، زماني از سوي پيامبر گرامي اسالم صـادر شـد كـه از    فرمان پاتك و حمل
شدت حمالت دشمن كاسته شده بود، و دشمن شور و شوق نخستين را براي مبارزه 

اين نقشة حكيمانه و خردمندانه در تثبيت موقعيت لشـكر اسـالم   . از دست داده بود
هنـوز  . يافت كردنـد مسلمانان فرمان حمله و هجوم به دشمن را در. بسيار مؤثر افتاد

. تازه نفس بودند، و به همين جهت، يورشي سخت پرتوان و تلخ بـر دشـمن بردنـد   
به ويژه وقتـي كـه   . زدند ها را مي گسستند، و گردن صفوف دشمن را از يكديگر مي

انـد، و پيشـاپيش آنـان     زره پوشـيده  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - ديدند رسول خدا مي
و باصـراحت و   2از ايشـان بـه مشـركان نيسـت     تر اند، و هيچكس نزديك درحركت

  .افزود بر شدت و حدت تهاجمشان مي !ع ويولون الدبرسيهزم اجلم: گويند قاطعيت مي
مسلمانان، سخت كارزار كردند و فرشتگان نيز آنـان را يـاري كردنـد؛ چنانكـه در     

آن روز، سر شخص از روي تنش : گفت روايت ابن سعد از عكرمه آمده است كه مي
فهميدند چه كسي سر او را از تن جدا كرد؛ دست شـخص از تـنش    پريد و نمي مي

                                                           

 .331، ص 2؛ مشكاة المصابيح، ج 139، ص 2صحيح مسلم، ج  -1
؛ مسـند االمـام   4875، ح »سيهزم الجمع و يولون الـدبر «: باب قوله«: صحيح البخاري، كتاب التفسير -2

 .329، ص 1احمد، ج 



  

  !فهميدند چه كسي به او ضربت زده است شد و نمي جدا مي
جنگجويـان  اي از مسـلمانان يكـي از    در اثناي آنكه رزمنـده «: نيز، ابن عباس گويد

خته شد، اي را شنيد كه نوا كرد، از باالي سرش صداي تازيانه مشركين را تعقيب مي
حيزوم نا ! [حيزوم، جلو برو! اُقدم حيزوم: گفت سواري را شنيد كه مي و صداي اسب

رفـت،   آن رزمندة مسلمان به فرد مشركي كه پيشـاپيش او مـي  ]. اسب جبرئيل است
ـ . نگريست؛ ديد كه بر پشت روي زمين افتاد اش شـكافته و   يباز، نگريست، ديد بين

ه گويي تازيانه بر آن اصابت كرده اسـت؛  ت مجروح شده است چنانكشدصورتش ب
صـلى  - مرد انصاري نزد رسول خدا. اش متالشي گرديد بيني آنگاه سر و صورت و

صـلى  - حضرت رسول اكـرم . آمد و آنچه را كه ديده بود باز گفت -اهللا عليه وسلم
  :فرمودند -اهللا عليه وسلم

  .١)السماء الثالثة من مدد لكصدقت؛ ذ(
  »!ن بر اثر امداد آسمان سوم بوده استگويي، اي راست مي«

كردم تا گـردنش   من داشتم مردي از مشركان را تعقيب مي: نيز، ابوداود مازني گويد
سر آن مرد پيش از آنكه شمشير من به وي اصابت كند از تنش جدا شـد و  . را بزنم

  !دريافتم كه ديگري جز من او را كشته است. به كناري افتاد
: ، عباس بن عبدالمطلب را به اسارت گرفت و آورد، عباس گفتنيز، مردي از انصار

اين مرد بخدا مرا اسير نكرد؛ مرا مردي طاس كه از زيباترين مردم بـود و بـر اسـب    
مـرد  ! بيـنم  ابلق سوار بود، اسير كرد، و من اينك او را در ميان ايـن جماعـت نمـي   

صـلى اهللا عليـه   - رسـول خـدا  ! من او را اسير كردم اي رسول خدا: انصاري گفت
  :فرمود -وسلم

  .)يدک اهللا مبلَک کرميأاُسکُت، فقد (

                                                           

  .ده اند، ديگران نيز روايت كر93،ص2ج :كرده استقريب به اين مضمون را مسلم روايت  -1
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  »!اي گرامي تأييد فرمود است خاموش باش، كه خداوند تو را با فرشته«
  :روز بدر به من و ابوبكر گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا: علي گويد

) ر ميکائيل؛ و اسرافيل ملککُما جربيل، و مع االخأحد يکـون يف  : عظيم، يشهد القتال أومع
  .١)»القتال

با يكي از شما دو تن جبرئيل همراه است، و بـا ديگـري ميكائيـل؛ اسـرافيل نيـز      «
  »!-در نبرد شركت دارد: يا -اي بزرگ است كه شاهد صحنة نبرد است فرشته

  
  نشيني ابليس عقب
جعشـم   كه چنانكه پيش از اين آورديم، به صورت سـراقه بـن مالـك بـن     -ابليس

مدلجي ظاهر شده بود و از آغاز تا اين وقت، از آنان جدا نشده بود؛ وقتـي كـارزار   
كه فكـر   -حارث بن هشام. نشيني كرد فرشتگان را با مشركان ديد؛ گريخت و عقب

ابليس مشتي بر سينة حـارث زد و  . به دامن جامة او چسبيد -كرد او سراقه است مي
كجـا  : مشركان به او گفتند. يزان از اردوگاه بيرون شداو را بر زمين افكند، آنگاه گر

مگر نگفته بودي كه همراه و پشتيبان مايي، و هرگز از ما جـدا نخـواهي   ! اي سراقه؟
  :ابليس گفت! شد؟

  .٢إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ما الَ ترونَ إِني أَخاف اللّه واللّه شديد الْعقَابِ﴾﴿
ترسم، كه خـداي شـديد    من از خداوند مي !بينيد بينم كه شما نمي يزي را ميمن چ«

  »!العقاب است

                                                           

و حـاكم نيشـابوري در   ) 1467ح (و بـزار  ) 147، ص 1ج (اين روايت را امام احمد در مسـند خـود    -1
اند و حاكم آن را صحيح دانسته، و ذهبـي نظـر او را تأييـد كـرده      آورده) 134، ص 3ج (مستدرك 

 .اين روايت را نقل كرده است) 340، ح 284، ص 1ج (ابويعلي نيز در مسند خود . است
 .48سوره انفال، آيه  -2



  

  .آنگاه گريخت و رفت و رفت تا خود را به دريا انداخت
  

  شکست قطعي لشكر مکه
در برابـر حمـالت   . هاي شكست و پريشاني در صفوف مشركان پديدار گرديد نشانه

. شـد  و كارزار به پايانش نزديـك مـي  شكست،  شديد مسلمانان صفوفشان درهم مي
گريختنـد، و مسـلمانان آنـان را تعقيـب      مشركان دسته دسته به صورت پراكنده مي

رسانيدند، تا آنكه شكست مشـركان قطعـي    كردند و به قتل مي كردند و اسير مي مي
  .گرديد

  
  پايداري ابوجهل

ـ   با همة اينها، طاغية اكبر ابوجهل، وقتي نخستين نشانه اني را در صـفوف  هـاي پريش
سپاه خويش مشاهده كرد، درصدد پايداري و ايستادگي در برابـر سـيل بنيـان كـن     

: گفـت  كرد، و با كبر و غرور و تندخويي به آنان مي لشكريانش را تشويق مي. برآمد
او با محمد قرار ! اينكه سراقه شما را تنها گذاشت و رفت، باعث شكست شما نشود

يبه و وليد نيز شما را به هراس نيافكند؛ آنان شـتابزدگي  كشته شدن عتبه و ش! داشت
! يسـمان ببنـديم  گرديم تا اين جماعت را به ر سوگند به الت و عزّي، بازنمي. كردند

سعي كنيد زنده دستگيرشان كنيد، تـا  ! نبينم كه مردي از شما مردي از آنان را بكشد
  ؟!آنان را به سزاي كارهايشان برسانيم

طولي نكشيد كـه  . كه حقيقت اين كبر و غرور برايش آشكار گرديد اما، ديري نپاييد
آري، در كنـار وي  . صفوف مشركان در برابر امواج حملة مسلمانان درهم شكسـت 

جماعتي از مشركان برجاي مانده بودند كـه در اطـراف وي چتـري از شمشـير ،و     
ـ   اي از نيزه بيشه وم مسـلمانان آن  ها پيرامون او فراهم آورده بودند؛ ليكن تنـدباد هج

غية بزرگ قريش در ميان چتر حفاظتي و آن تأمينات رزمي را نيز متالشي كرد، و طا



452 

 

عرصة نبرد ظاهر گرديد، و مسلمانان او را ديدند كه بر اسبش سوار است، و هيوالي 
  !در انتظار او بود تا خون او را بياشامد -به دست دو غالم انصاري -مرگ

  
  کشته شدن ابوجهل

. من روز بدر در صف رزمندگان بودم: گويد -رضي اهللا عنه- ان بن عوفعبدالرحم
سرم را برگردانيدم، ديدم طرف راست و طرف چپ من دو جوان كم سـن و سـال   

يكي از آندو دور از چشم . اند كه باورم نميشد آندو را در جبهة جنگ بنگرم ايستاده
پسر برادرم، بـا او  : گفتم !عموجان، ابوجهل را به من نشان بده: ديگري، به من گفت
را دشـنام   -صلى اهللا عليه وسـلم - باخبر شدم كه رسول خدا: چه كار داري؟ گفت

سوگند به آنكه جانم در دست اوست؛ اگر او را ببيـنم، سـايه بـه    : و افزود! دهد مي
تر باشـد، بـه دسـت آن ديگـري      اش خواهم رفت، تا هر يك از ما كه شتابزده سايه

آن ديگري نيز با چشم به من اشاره : گويد. او در شگفت ماندماز سخن ! كشته شود
طولي نكشيد كه ديدم ابوجهل در ميان جمعيت . كرد و همان سخن را با من بازگفت

؟ !گرفتيد بينيد؟ اين رفيقتان است كه از من سراغش را مي نمي: گفتم. دهد   جوالن مي
آنگاه بسوي . گرفتند و كشتند فوراً به سوي او رفتند و او را زير ضربات خود: گويد

كداميك از شما او ) اَيکُما قَتلَه(: بازگشتند، فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبراكرم! من او را كشتم: هر يك از آندو گفتند! را كشت؟

عليـه   صـلى اهللا - رسـول خـدا  . نـه : ايد؟ گفتند شمشيرهايتان را پاك كرده: فرمودند
هـر دوي شـما او را    »کالکُما قَتلَه«: به آن دو شمشير نگريستند؛ آنگاه، گفتند -وسلم
وسائل شخصي ابوجهل را به  -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم! ايد كشته

آن دو رزمنـده كـه ابوجهـل را كشـتند، معـاذبن      . معاذ بن عمرو بن جموح دادنـد 



  

  .1 بودندعمروبن جموح، و معوذ پسر عفراء 
ابوجهل را هـوادارانش چنـان بـا    : معاذ بن عمروبن جموح گفت: ابن اسحاق گويد

ها و شمشيرهايشان براي حفظ جان وي در ميان گرفته بودند كه گويي در ميـان   نيزه
قابـل  ابـوالحَكم  : گفتنـد  يك درخت پرشاخ و برگ قرار گرفته بود، و اطرافيانش مي

خن را شنيدم، او را زير نظر گـرفتم و قصـد او   وقتي اين س: گويد!! دسترسي نيست
نخست، ضربتي بر او وارد كردم كـه  . همينكه فرصت يافتم به او حمله كردم. كردم

بخدا، وقتي پايش قطع شد و پرتاب شد، درنظـر  . پاي او را با نصف ساق وي پراند
! كوبنـد، در بـرود   اي از زير سنگ وقتي بر آن مـي  من درست شبيه آن بود كه هسته

دسـتم بـا   . پسر ابوجهل، عكرمه ضربتي بر شانة من زد كه دستم را جدا كرد: گويد
. پوستي به پهلويم آويخته بود و كارزار مانع آن بود كه به وضع آن رسـيدگي كـنم  

. جنگيـدم  كشيدم و مي سرم مي ام را پشت تمام روز را به همان حال دست جدا شده
ا بر آن نهادم و آنقدر كشـيدم تـا جـدا    وقتي ديدم كه موجب آزار من است، پايم ر

آنگاه، در حاليكه ابوجهل بسيار خسته بـود، معـوذ پسـر     2 !شدو آن را پرتاب كردم
عفراء سر رسيدو او را ضربتي زد و از پاي درآورد، و در حاليكه هنوز رمقي به تـن  

  .داشت رهايش كرد، و معوذ جنگيد و جنگيد تا كشته شد
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- ول خدادر پايان معركة نبرد، رس

  )من ينظُر ما صنع أبوجهل؟(
  »!كند كه ابوجهل چه كرد؟ چه كسي پيگيري مي«

                                                           

؛ علت آنكـه لـوازم   352، ص 2؛ مشكاة المصابيح، ج 568، ص 2، ج 444، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
شخصي ابوجهل را به يكي از آندو دادند، اين بود كه آن ديگري در همان جنگ بدر كشته شد و به 

 .شهادت رسيد
 .زنده ماند - عنهرضي اهللا–معاذ با همين وضعيت تا زمان عثمان بن عّفان  -2
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او را يافـت؛   -رضي اهللا عنـه - عبداهللا بن مسعود. افراد در جستجوي او روان شدند
پايش را بر گردن ابوجهل گذاشت و ريش او را گرفت تـا  . هنوز رمقي به تن داشت

! خدا خوب خوار و خفيفت كرد اي دشمن خدا؟: رش را از تن جدا كند، و گفتس
مگـر بـيش از ايـن اسـت كـه مـردي را شـما        ! چگونه خوار و خفيفم كرد؟: گفت
اي كاش ديگري غيـر از  : بعد گفت! مگر چيز ديگري هم در كار هست؟! ؟ايد كشته

كسـي تمـام شـد؟    امروز جنگ به نفع چه : آنگاه گفت! كشت يك زراعتكار مرا مي
آنگاه ابوجهل خطاب به ابن مسعود كه هنوز پايش ! به نفع خدا و رسول خدا: گفت

! گوسـفندان  نـك اي، اي چوپا پاي بر جايگاه بلندي نهاده: روي گردن وي بود، گفت
  .آخر، ابن مسعود از گوسفند چرانان مكه بود

 خدا و به نزد رسول به دنبال اين گفتگوها، ابن مسعود سر ابوجهل را از تن جدا كرد
اي رسول خدا، اين سر دشمن خـدا ابوجهـل   : آورد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم-

  :آنحضرت گفتند! است
  )اَُهللا الّذي ال اله اال هو(
  »!خداي يكتا است كه هيچ خدايي نيست جز او«

  :آنگاه گفتند. اين عبارت را سه بار تكرار كردند
  .)رنيهأده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده؛ انطلق هللا الذي صدق وع اهللا اکرب، احلمد(
اش را  اش را صـادق گردانيـد و بنـده    خدا بزرگ است؛ سپاس خدايي را كه وعده«

  ».پيروز ساخت، و همه گروهها را خود به تنهايي درهم شكست
. رقتيم و جنازه ابوجهل را به آنحضرت نشان داديم! راه بيفت، او را به من نشان بده

  :فرمودند
  ) هذا فرعونَ هذه االُمة(
  »!اين، فرعون اين امت است«



  

  
  هاي خداباوري حماسه

 -بن حارث آفريني عمير بن حمام و عوف پيش از اين، دو نمونه چشمگير از حماسه
هاي چشـمگيري بـروز و    در اين نبرد سرنوشت ساز، صحنه. را آورديم -پسر عفراء

در اين كارزار، پـدران بـا   . نمندي ايمان بودظهور كرد كه نشانگر ثبات عقيده و توا
پسران، برادران با برادران روبرو شدند كه مباني عقيدتي و ديني آنان با هم متفـاوت  

چه بسا سـتمديدگان  . بود و همين امر باعث گرديد كه ميان آنان شمشير داوري كند
از آنـان  كه در اين جنگ با حريفان ستمگرشان برخورد كردند وانتقام خودشـان را  

  .گرفتند
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم ابن اسحاق از ابن عباس روايت كرده است كه نبي* 

ـ   از بنيام كه مرداني  من دريافته«: به اصحابشان فرمودند  ههاشم و طوايف ديگـر را ب
اينـك، هـر   . اند اند، و آنان سروكاري با جنگيدن با ما نداشته واداشتهزور به عزيمت 
و هركس با ابوالبختري بـن  ! هاشم برخورد كند او را نكشد افراد بنيكس به يكي از 

و هركس با عباس بن عبدالمطلب برخورد كنـد، او  ! هشام برخورد كند او را نكشد
بـا  : ابوحذيفه بن عتبه گفت» !اند رانكشد، زيرا كه او را به زور به ميدان جنگ آورده

بخدا، اگر با ! م و عباس را رها كنيم؟پدران و فرزندان و برادران و خاندانمان بجنگي
با شمشير بـه صـورتش خـواهم    : يا! او برخورد كنم، با شمشير او را خواهم كشت

آن حضرت بـه  . رسيد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين سخن به گوش رسول! كوفت
اي اباحفص، آيا با شمشير بـه صـورت عمـوي رسـول خـدا      : خطاب گفتند عمربن

اي رسول خدا، مرا واگذاريد تا گردنش را با شمشير بزنم، كه  :عمر گفت! كوبند؟ مي
  !بخدا نفاق ورزيده است
من از بابت آن سخني كه آنروز گفتم بر خـود ايمـن   : گفت از آن پس، ابوحذيفه مي
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و در جنـگ  ! ارة گناه مـن شـود  نيستم، و پيوسته از آن ترسانم، جز آنكه شهادت كّف
  .يمامه كشته شد و به شهادت رسيد

از كشتن ابوالبختري به آن خاطر بود كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- نهي رسول خدا *
حمايـت   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  وي در مكه از همه كس بيشتر، از رسول

آزرد، و از او گزارشي كه آنحضرت را ناراحت  كرد، و خود او آنحضرت را نمي مي
نامـة تحـريم    راي نقض پيمانكه برسيد، و او از جمله كساني بود  كند به ايشان نمي

  .مطلب قيام كرد هاشم و بين اجتماعي بني -اقتصادي
داستان از اين قرار بود كـه مجـذربن   . البته، به رغم همة اينها ابوالبختري بقتل رسيد
رفيق او نيز همراه وي بـود و در كنـار   . زياد بلوي با وي در ميدان جنگ روبرو شد

مـا   -صلى اهللا عليه وسلم- ي اباالبختري، رسول خداا: مجذّر گفت. جنگيدند هم مي
نه بخدا، : كنيد؟ مجذّر گفت رفيقم را چه مي: گفت! را از كشتن تو نهي فرموده است

بخدا اگر چنـين اسـت مـن و او بـا هـم      : گفت! فيقت را هرگز رها نخواهيم كردر
  .آنگاه درگير شدند، و مجذّر ناچار شد او را بكشد! خواهيم مرد

لرحمان بن عوف و اميه بن خلف در جاهليت در شـهر مكـه بـاهم دوسـت     عبدا* 
اميه  بن وي با پسرش علي. در صحنة جنگ بدر، عبدالرحمان با او برخورد كرد. بودند

عبدالرحمان چند زره با خود داشـت  . ايستاده بود و دست او را در دست گرفته بود
تي اُميه بـن خلـف او را ديـد،    وق. برد كه از كشتگان غنيمت گرفته بود و با خود مي

بـه  ! بهتـرم هايي كه با خود داري  تواني به من لطفي بكني؟ من از اين زره مي: گفت
منظورش اين بود كه  -شما نيازي به شير نداريد؟! عمرم روزي مانند اين نديده بودم

 -!هركس مـرا اسـير كنـد، شـتران پرشـير بـراي آزادي خـودم فديـه خـواهم داد         
هايي را كه با خود داشت كناري افكند، و آندو را با خود برداشـت   عبدالرحمان زره

اُميه بن خلف در حاليكه من ميـان او و پسـرش قـرار    : عبدالرحمان گويد. برد و مي



  

اش نشانه نهـاده اسـت،    آن مردي كه پر شتر مرغ را بر سينه: گفته بودم، با من گفت
همين شخص است كه  :گفت! آن شخص، حمزه بن عبدالمطلب است: كيست؟ گفتم

  !اين بالها را بر سر ما آورده است
بردم كه بالل اميه را  كشانيدم و مي بخدا، داشتم آندو رابا خود مي: عبدالرحمان گويد

: بـالل گفـت  . داد اميه همان كسي بود كه در مكه بالل را شكنجه مي! همراه من ديد
اي بـالل، اسـير مـن    : فتمگ! نجات نيابم اگر نجات يابد! سركردة كفر، اميه بن خلف

! چهـره؟  شنوي اي پسـر زن سـياه   مي: گفتم! نجات نيابم اگر نجات يابد: گفت! است
! اي ياران خدا: آنگاه، با صداي بلند فرياد برآورد! نجات نيابم اگر نجات يابد: گفت

ما را در ميان گرفتند، : گويد! نجات نيابم اگر نجات يابد! سركردة كفر، اميه بن خلف
: گويـد ! كـردم  من همچنان از اميه دفاع مـي . نند دستبند تحت فشارمان گذاشتندو ما

مردي نيز پسـرش را  . مردي با شمشير بر او ضربتي زد، اما، شمشيرش به خطا رفت
اميه فريادي زد كه تا آن روز مانند آن را نشـنيده  . ضربت زد، و آن ضربه كاري شد

بخدا، كاري از من ! ه رهايي براي تو نيستكه البت! جانت را بردار و برو: گفتم! بودم
جماعت آندو را زير ضربات شمشيرهايشان گرفتند، تـا  : گويد! برايت ساخته نيست

اي بـالل را بيـامرزاد،   خـد : گفت بعدها، عبدالرحمان مي. كارشان را يكسره ساختند
  !!هايم از دست رفت؛ داغ اسيرم را هم او بر دلم گذاشت زره

مـن بـا اميـه بـن     : لرحمان بن عوف روايت كرده است كه گفتنيز، بخاري از عبدا
خلف قراردادي نوشته بودم دائر بر اينكه او از ابـوابجمعي و دارايـي مـن در مكـه     

وقتـي روز  ... حفاظت كند، و من از ابوابجمعي و دارايي وي در مدينه حفاظت كنم
بـالل او  . ت كنمبدر فرا رسيد، به كوهي رفتم تا بهنگام خفتن جماعت از اميه حفاظ

نجات نيابم اگـر اميـه   ! اميه بن خلف: رفت تا به انجمن انصار رسيد و گفت. را ديد
وقتي واهمه كردم كه مبادا بـه  . گروهي از انصار در پي ما به راه افتادند! نجات يابد
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او را كشتند، و با اصـرار  . ما برسند، پسر اميه را بر جاي نهادم تا آنان را سرگرم كند
وقتي به مـا رسـيدند بـه او    . اميه مردسنگين وزني بود. به تعقيب ما پرداختند فراوان
خودم را روي او انـداختم تـا   . خودش را روي زمين افكند! روي زمين بيفت: گفتم

آنقدر از البالي دست و پاي من بـر او شمشـير زدنـد، تـا او را     . سپر بالي او شوم
عبـدالرحمان اثـر   . مجـروح گردانيـد  يكي از آنان پاي مرا نيز با شمشـيرش  . كشتند

  .1 داد ضربت آن شمشير را روي پايش به ما نشان مي
اش عاص بن هشام بن مغيره را  در آن واقعه دايي  -رضي اهللا عنه- عمربن خطاب* 

اما، زماني كه به مدينه بازگشت، . به قتل رسانيد، و خويشاوندي او را درنظر نگرفت
اي : كه در قيد اسارت بود، گفت - عليه وسلمصلى اهللا- خدا به عباس عموي رسول

تر است از آنكه خطاب  بخدا، تو اسالم بياوري، نزد من محبوب! عباس، اسالم بياور
صلى - ام تا چه اندازه رسول خدا اسالم بياورد؛ و اين نيست مگر به خاطر آنكه ديده

  2 !اسالم آوردن تو برايشان جالب است -اهللا عليه وسلم
كه آن روز با مشـركان   -فرزندش عبدالرحمان را -رضي اهللا عنه- ديقابوبكر ص* 
  :عبدالرحمان گفت! اموال من كجاست؟ اي پليد؟: ندا در داد و گفت -بود

  َلم يبقَ غيرُ شَكَّةٍ ويعبوب   وصارِمٍ يقُتلُ ُضاللَ الشّيب
چيزي از آن اموال بر جاي نمانده است، بجز يك نيزه و يك اسب تيزتـك و يـك   «

  »!رساند شمشير كه پيرمدان گمراه را به قتل مي
صلى - زمانيكه لشكريان اسالم اسير گرفتن مشركان را آغاز كردند، و رسول خدا* 

در مقر خويش بودند، و سعدبن معـاذ بـر در سـتاد فرمانـدهي آن      -اهللا عليه وسلم
صـلى اهللا عليـه   - كرد، رسـول خـدا   حضرت با شمشير آخته از ايشان پاسداري مي

                                                           

 .308،ص 1كتاب الوكالة، ج  البخاري، صحيح -1
 .327، ص 2، شوكاني، ج القدير فتح: اين روايت را حاكم نيشابوري در مستدرك آورده است؛ نكـ -2



  

معاذ  كردند، در چهرة سعدبن آثار ناخشنودي را از كارهايي كه مسلمانان مي -وسلم
را كـه  كه اين كارهـايي   -اي سعد -بخدا، حتم دارم: مشاهده فرمودند؛ به او گفتند

! آري، اي رسول خدا، چنين است: گفت! داري؟ كنند ناخوشايند مي اين جماعت مي
امـان   كر اهل شرك فرود آورد؛ كشتار بـي اين نخستين ضربتي بود كه خداوند بر پي

  !تر از آن بود كه مردانشان را زنده نگاهداريم اهل شرك نزد من محبوب
 نزد رسول خـدا . در ماجراي جنگ بدر شمشير عكاشه بن محصن اسدي شكست* 
اي از چـوب بـه دسـت او دادنـد و      آنحضـرت قطعـه  . آمد -صلى اهللا عليه وسلم-

  :فرمودند
  .)اشةقاتل ذا يا عک(
  »!با اين جنگ كن اي عكاشه«

گرفـت، آن را   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همينكه آن قطعة چوب را از دست رسول
تكاني داد، در دست وي تبديل به شمشيري با تيغة بلند گرديد، بسيار محكـم و بـا   

عكاشه با آن شمشير كارزار كرد تـا خداونـد متعـال فـتح و     ! اي سفيد درخشنده لبه
شد، و پـس از آن   ناميده مي» عون«اين شمشير . ا نصيب مسلمانان گردانيدپيروزي ر

هـاي   جست، تا در جنـگ  هاي نبرد با آن شركت مي همچنان نزد او بود، و در صحنه
  .رِده در حالي كه همين شمشير را با خود داشت به قتل رسيد

عمير را كه پس از پايان گرفتن نبرد، مصعب بن عمير عبدري برادرش ابوعزيز بن * 
يكي از انصـار دسـت او را در دسـت    . بر عليه مسلمانان وارد جنگ شده بود، ديد

مـادرش ثروتمنـد   ! دو دستي او را بچسب: مصعب به آن مرد انصاري گفت. داشت
ابوعزيز به برادرش مصعب ! بدهداي قابل توجه  است، شايد در برابر وي به تو هديه

بـرادر   -يعني آن مرد انصاري -او: مصعب گفت! كني؟ اينطور سفارش مرا مي: گفت
  !من است، نه تو
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كان را در هـاي مشـر   فرمان دادند تا الشه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول* 
چاه بدر بيافكنند، و جنازة عتبه بن ربيعه را برداشتند و بسوي چاه كشانيدند، رسـول  

زده  ريستند، ديدنـد، مـاتم  در چهرة پسرش ابوحذيفه نگ -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  :گفتند. اش تغيير كرد شد و چهره

  ).ء، لعلک قد دخلک من شأن أبيک شييفةبا حذأيا (
  »؟!اي اباحذيفه، شايد در ارتباط با پدرت چيزي به دلت راه يافت«

نه بخدا، اي رسول خدا، در كار پدرم و كشته شدنش هـيچ شـك بـه دل راه    : گفت
رد و بردباري و دانشي سراغ داشتم؛ از ايـن رو، اميـد   ندادم؛ اما، در وجود پدرم خ

وقتي سرنوشت او را ديدم، و به . داشتم كه امتيازاتش وي را به اسالم رهنمون گردد
يادم افتاد كه با حالت كفر از دنيا رفت، با آن اميدي كه من به او بسـته بـودم، مـرا    

ي خيـر كردنـد، و   براي او دعـا  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! غمگين ساخت
  .پاسخي نيكو به او دادند

  
  هاي دو طرف کشته

جنگ بدر، با شكست قطعي براي مشـركان، و فـتح مبـين بـراي مسـلمانان پايـان       
در آن عرصة كارزار، چهارده تن از مسلمانان، شـش تـن از مهـاجرين، و    . پذيرفت

ديدند؛ هاي كمرشكن  اما، مشركان، خسارت. هشت تن از انصار، به شهادت رسيدند
هفتاد تن از آنان كشته شدند؛ و هفتاد تن اسير شدند؛ كه تمامي آنان رهبران و سران 

  .و بزرگان قريش بودند
پيش آمدند تا بر  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كار جنگ از كار گذشت، رسول خدا

  :سر بالين كشتگان رسيدند، و گفتند
اس، وخذلتموين ونصرين الناس، وأخرجتموين بئس العشرية کنتم لنبيکم؛ کذبتموين وصدقين الن(



  

  .)وآواين الناس
بد خانداني بوديد شما براي پيامبرتان؛ تكذيبم كرديد، در حاليكـه مـردم تصـديقم    «

ام سـاختيد، در   ام كردنـد؛ و آواره  كردند؛ تنهايم گذاشتيد، در حاليكـه مـردم يـاري   
  »!حاليكه مردم به من جا و مكان دادند

  .هاي بدر بكشند هاي آنان را بسوي يكي از چاه د، جنازهآنگاه، دستور دادن
روز بـدر   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبرخدا: از ابوطلحه روايت شده است كه گفت

هاي بدر كـه   دستور دادند پيكر بيست و چهار تن از سران قريش را در يكي از چاه
ـ  .سخت آلوده و آكنده از پليدي بود بيافكنند ر گروهـي پيـروز   پيش از آن، هرگاه ب

در ماجراي بدر، روز . كردند شبانه روز اقامت مي شدند، در همان عرصة نبرد سه مي
شترشان را بـار زدنـد، آنگـاه پيـاده بـراه      . سوم دستور فرمودند مركبشان را بياورند

. اصحاب آنحضرت نيز به دنبال ايشان راه افتادند، تا بر لبة آن چاه رسـيدند . افتادند
اي فالن كس پسر : دادند آن كشتگان را با نام و نام پدرشان ندا ميآنحضرت يكايك 

دلتان مي خواهد كه اطاعت خدا و رسـول  ! اي فالن كس پسر فالن كس! فالن كس
درسـت يـافتيم؛ شـما نيـز      هاي خدايمان را راسـت و  خدا را كرده بوديد؟ ما وعده

خدا، با پيكرهاي  لاي رسو: عمر گفت! هاي خدايتان را درست و راست يافتيد؟ وعده
سـوگند بـه   : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي !گوييد؟ جان چه سخن مي بي

گـويم از اينـان شـنواتر     آنكه جان محمد در دست او است؛ شما نسبت به آنچه مي
  !دهند شما شنواتر از اينان نيستيد؛ ليكن اينان پاسخ نمي: و به روايت ديگر! نيستيد

  
  قريش در مکه بازتاب خبر شکست

هـا و   مشركان از ميدان جنگ بدر به صورتي سـازمان نايافتـه گريختنـد؛ در دشـت    
كنار و دل كوهها پراكنده شدند، و با بيم و هراس راه مكـه را پـيش گرفتنـد،     گوشه
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  !دانستند از شدت شرمساري چگونه وارد مكه شوند نمي
را بـه مكـه بـرد،    نخستين كسي كه خبر ايـن مصـيبت قريشـيان    : ابن اسحاق گويد

بن ربيعه  ربيعه و شيبه عتبه بن: گفت! چه خبر؟: گفتند. حيسمان بن عبداهللا خزاعي بود
اي ديگر از سران قـريش كـه نـام بـرد،      بن خلف، و عده هشام و اُميه و ابوالحكم بن

صـفوان  . وقتي اشراف قريش را يكي پس از ديگري نام بـردن گرفـت  ! كشته شدند
بخدا، اين مرد عقل پابجايي نـدارد؛  : اسماعيل نشسته بود، گفتاميه كه در حجر  بن

هـان، اينـك   : صفوان بن اميه چـه كـرد؟ گفـت   : گفتند! از او دربارة من سؤال كنيد
بخدا، پدرش و بـرادرش را ديـدم كـه    ! هموست كه در حجر اسماعيل نشسته است

  ! كشته شدند
من غالم عبـاس  : گويد - -مصلى اهللا عليه وسل- خدا بردة آزاد شدة رسول -ابورافع

الفضل، اسالم آورد؛ من نيز  عباس اسالم آورد؛ ام. اسالم داخل خانوادة ما شد. بودم
ابولهب به جنـگ  . داشت عباس در آن ايام اسالم آوردنش را پنهان مي. اسالم آوردم

وقتـي خبـر بـه او رسـيد، خداونـد او را      . نيامده بود و در مكه برجاي مانـده بـود  
مـن مـردي   . و خوار گردانيد، و ما در اندرون خود قوت و عزتي يـافتيم سرافكنده 

هاي تيـر را   در حجرة زمزم چوبه. كردم هاي تير درست مي چوبه. دست و پا بودم بي
تراشـيدم و   هاي تيرم را مـي  بخدا، من در آن حجره نشسته بودم و چوبه. تراشيدم مي
ما را بسيار شادمان گردانيـده  م يودالفضل نزد من نشسته بود، و خبري كه شنيده ب ام

كشيد، از راه رسـيد   ابولهب، در حاليكه دو پايش را به قصد شرارت با خود مي. بود
در آن اثنا كه وي نشسته بود، . پشت او به من بود. و در كنار طنابهاي حجره نشست

پـيش مـن   : ابولهب گفت! ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب وارد شد: مردم گفتند
ابوسـفيان در كنـار وي   : گويـد ! بايد نزد تـو باشـد   -به جان خودم -؛ كه خبرهابيا

اي برادرزاده؛ براي من بازگوي كه : گفت. نشست و مردم باالي سر او ايستاده بودند



  

جز اين نبود كه ما با اين جماعت روبـرو شـديم، و   : وضع مردم چگونه بود؟ گفت
ا هرگونه كه خواهند مـا را بُكشـند، و   هايمان را زير دست و پايشان افكنديم ت شانه

هرگونه كه خواهند ما را اسير كنند؛ و سوگند به خدا كه با اينهمه مردم را سـرزنش  
كنم، مرداني سفيدچهره به جنگ ما آمدند، سوار بر اسبان ابلق، ميـان آسـمان و    نمي

ومـت  گذاشتند، و هيچ چيز در برابرشان تـاب مقا  زمين؛ بخدا، هيچ چيز را باقي نمي
  !نداشت

 -بخـدا  -آنـان : هاي حجره را با دستم بلند كـردم و گفـتم   من طناب: ابورافع گويد
ابولهب دستش را بلند كرد و سيلي محكمي بر صورت مـن  : گويد! اند فرشتگان بوده

آنگاه بـر  . آنگاه مرا از جايم برگفت و بر زمين كوبيد. نواخت، كه صورتم ورم كرد
الفضـل يكـي از    ام. مـن مـردي نـاتوان بـودم    . زد سر من نشست و پيوسته مرا مـي 

عمودهاي حجره را گرفت و بركشيد، و با آن ضربتي بر ابولهب وارد كرد كه سرش 
اي كه مـوالي وي اينجـا نيسـت، و     او را ناتوان يافته: را به شدت شكست، و گفت

 بخدا، ابولهب از آن پس هفت شـبانه روز بيشـتر دوام  ! كس و كار است؟ اي بي برده
كه زخمي بدشگون نـزد مردمـان عـرب     -نياورد، و خداوند او را به بيماري عدسه

. پسرانش او را ترك گفتنـد . مبتال ساخت و همان بيماري او را از پاي درآورد -بود
شـد، و   اش نزديـك نمـي   اش در كناري افتاده بود و كسي به جنـازه  سه روز جنازه

باالخره از ترس طعن و لعن مـردم از   تا اينكه. آمد درصدد به خاك سپردنش برنمي
بابت رها كردن وي، گودالي برايش حفر كردند، و به واسطة تكة چوبي جنـازة وي  

گ بر گور او فرو ريختند تا با زمين سن را در آن گودال افكندند، و از دور آنقدر پاره
  .هموار شد

. ت كردنـد مردم مكه اين چنين اخبار شكست قطعي قريشيان را در جنگ بدر درياف
سـرايي بـراي    اين اخبار در آنان آثار بدي از خود برجاي گذاشت، تا آنجا كه نوحه
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شدگان را ممنوع گردانيدند، مبادا كه دشمن شاد بشـوند و مسـلمانان آنـان را     كشته
  !شماتت كنند

طُرفه حكايت اينكه اسود بن مطلب در جنگ بدر سه تـن از پسـرانش را از دسـت    
شب هنگـام،  . چشمانش نيز كور بود. داشت كه بر آنان بگريد داده بود و دوست مي

پرس و جـوي كـن،   : غالم خودش را فرستاد و گفت. سرا را شنيد صداي زني نوحه
سرايي برداشـته شـده اسـت؟ آيـا از ايـن پـس قريشـيان بـر          ببين ممنوعيت نوحه

را پسـرش   -سرايي خواهند كرد؟ شايد من هم بتوانم بر ابوحكيمه كشتگانشان نوحه
ايـن، زنـي   : غالم بازگشت و گفـت ! بگريم؛ كه اندرونم آتش گرفته است -گفت مي

اسـود ديگـر نتوانسـت خـودش را     ! گريـد  است كه بر شتري كه گم كرده است مي
  :نگاهدارد و بالبداهه اين ابيات را سرود

ــهود    ــوم الشــ ــن النــ ــا مــ   ويمنعهــ
ــدود   ــرت الجــ ــدر تقاصــ ــي بــ   علــ
ــد  ــي الوليــ ــط ابــ ــزوم ورهــ   ومحــ

ــاً  ــي حارثــــ ــود وبكــــ   اسداالســــ
  ومـــا البـــي حكيمـــة مـــن نديـــد    
  ولـــوال يـــوم بـــدر لـــم يســـودوا    

 

ــر   ــا بعيـــ ــل لهـــ ــي اَن يضـــ   اَتَبكـــ
  فــــال تبكــــي علــــي بكــــر ولكــــن
ــيص    ــي هصـ ــراة بنـ ــدر سـ ــي بـ   علـ
ــل   ــي عقيــ ــت علــ ــي ان بكيــ   وبكــ
ــاً ــيهم وال تســــــمي جميعــــ   وبكّــــ
ــال  ــدهم رجـــ ــاء بعـــ ــد ســـ   اال قـــ

 
تابي و ناآرامي او  يگريد، و ب آيا اين زن به خاطر آنكه شترش را گم كرده است مي«

  !دارد؟ را از خواب بازمي
هـا آنجـا همـه بـد      ديگر بر شتر گريه مكن، بلكه بر بدر گريه كن كه بخت و اقبال«

  !آوردند
  !بر بدر كه در آن بزرگان بني هصيص و مخزوم و طايفه ابوالوليد بودند«



  

  !رانخواهي بگريي، بر عقيل گريه كن، و بر حارث گريه كن؛ شير شي و اگر مي«
  !و بر آنان همگي گريه كن و نام مبر؛ هرچند كه ابوحكيمه نظير و مانند ندارد«
هان، كه پس از اين بزرگان، مرداني به سروري و مهتري رسيدند، كه اگر جنگ بدر «

  »!رسيدند آمد، هرگز به سروري و مهتري نمي در كار نمي
  

  بازتاب خبر پيروزي در مدينه
دو  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - رسول خدا: مسلم گرديد وقتي پيروزي براي مسلمانان

بشير به مدينه فرستادند تا پيشاپيش ورود فاتحان، مژدة پيروزي لشكر مدينـه را بـه   
عبداهللا بن رواحه را به عنوان بشير براي قسمت بـاالي مدينـه، و   . اهل مدينه برسانند

  .دندزيدبن حارثه را به عنوان بشير براي قسمت پايين مدينه فرستا
يهوديان و منافقان مدينه را با شايعات و تبليغات دروغين به هم ريخته بودند؛ حتـي  

وقتـي  . را نيز منتشر كرده بودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- خبر كشته شدن پيامبر اكرم
صـلى اهللا عليـه   - ناقة رسول خدا -يكي از منافقان زيدبن حارثه را سوار بر قصواء

شناسـيم؛   شته شده است، و اين ناقة اوست كه ما مـي محمد ك: ديد، گفت - -وسلم
گريخته و بـه   داند چه بگويد، و اين نيز زيد است كه از شدت ترس و وحشت نمي

  !سوي ما آمده است
وارد مدينه شدند، مسـلمانان   -صلى اهللا عليه وسلم- همينكه دو فرستادة رسول خدا

و شـدند، تـا آنكـه سـرانجام     اطراف آندو را گرفتند، و آمادة شنيدن اخبـار از آن د 
جـا را فـرا    شادي و شادماني همـه . اند برايشان مسلم گرديد كه مسلمانان پيروز شده

گرفت، و شهر مدينه را صداي تهليل و تكبير به لرزه درآورد، و سران مسلمانان كـه  
را  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  در مدينه بودند، راه بدر را پيش گرفتند تا رسول

  .ن فتح بزرگ تهنيت گويندبخاطر اي
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خبر پيروزي مسلمين در جنگ بدر، زمـاني بـه مـا رسـيد كـه      : اُسامه بن زيد گويد
همسـر   -را كـه  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - داشتيم خاك گور رقيه دختر رسول خدا

عثمان بن عفان بود، و رسول خدا مرا در كنار عثمان براي رسيدگي بـه كارهـاي او   
  .كرديم هموار مي -گماشته بودند

  
  ورود لشکر پيامبر به مدينه

روز در محـل بـدر اقامـت     پيامبر گرامي اسالم، پس از پايان پذيرفتن نبرد، سه شبانه
پيش از آنكه از عرصة نبرد كوچ كنند، ميان لشكريان بر سر غنـائم اخـتالف   . كردند

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - وقتي اختالف رزمندگان باال گرفت، رسول خدا. روي داد
امر فرمودند كه هرچه در دست هركه هست بازگرداند؛ چنين كردنـد؛ آنگـاه وحـي    

  .نازل شد و اين مشكل را حل كرد
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  بـا نبـي  : از عباده بن صامت روايت شده است كه ميگفت*

طـرفين بـا يكـديگر    . با ايشان در جنگ بدر شركت كـردم . عزيمت كرديم -وسلم
گروهي فراريان دشـمن را دنبـال   . دشمن را شكست داد روياروي شدند، و خداوند

كردند؛ گروهي نيز بر روي غنائم افتـاده بودنـد و    كشتند و تعقيب مي كردندو مي مي
صـلى اهللا  - كردند؛ گروه سوم، چشم از رسول خدا جستند و گردآوري مي آنها را مي
وقتي شب ! تازدداشتند كه مبادا دشمن غافلگيرانه بر آن حضرت ب برنمي -عليه وسلم

فرا رسيد، و جماعت كنار هم گرد آمدند، آن افرادي كه غنائم را گـردآوري كـرده   
! ايم، و هيچكس سهمي در اينها نـدارد  ما اين غنائم را به دست آورده: بودند، گفتند

شما سزاوارتر از ما نسـبت بـه ايـن    : آنان كه به تعقيب دشمن پرداخته بودند، گفتند
سـت  ها دور گردانيديم و دشمن را بـه شك  شمن را از اين غنيمتما د! غنائم نيستيد

داشتند،  برنمي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گروه سوم نيز كه چشم از رسول! واداشتيم



  

گفتند، ما ترسيديم كه دشمن غافلگيرانه بر آنحضرت بتـازد، و بـه ايشـان مشـغول     
  :خداوند اين آيه را نازل فرمود! شديم

﴿ع كأَلُونسي  واْ اللّـهيعأَطو نِكُمبِي واْ ذَاتحلأَصو قُواْ اللّهولِ فَاتسالرو لّهنِ اَألنفَالِ قُلِ اَألنفَالُ ل
﴾نِنيمؤم مإِن كُنت ولَهسر١و.  

از آن خدا و ) غنائم جنگي(انفال : پرسند؛ بگو مي) غنائم جنگي(از تو درباره انفال «
نين است، خداي را درنظر داشته باشيد و با يكديگر صلح و رسول است؛ حال كه چ

  »!صفا برقرار كنيد، و خدا و رسولش را فرمان بريد؛ اگر اهل ايمانيد
غنائم جنگـي را ميـان مسـلمانان تقسـيم      -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا

  .2 فرمودند
خـويش را بـه   پس از آنكه در وادي بدر سه روز اقامت كردند، رسول خدا لشـكر  

غنائم جنگي نيـز  . اسيران مشركان نيز همراه لشكر بودند. سمت مدينه حركت دادند
شد، و مسـئول   كه در ميدان جنگ از مشركان گرفته شده بود، همراه لشكر حمل مي

اي ميانـة تنگـه و    وقتي از تنگة صفراء درآمدند، بر روي تپه. آن عبداهللا بن كعب بود
نجا غنائم را پس از آنكه خمس آنهـا را جـدا كردنـد، بـه     نازيه فرود آمدند و در آ

  .تساوي ميان مسلمانان تقسيم كردند
كـه علمـدار    -وقتي به صفراء رسيدند، دستور دادند تا مسلمانان نضربن حـارث را 

هـا را   تـرين نيرنـگ   مشركان در جنگ بدر، و از اكابر مجرمين قريش بود، و سـخت 
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - ارها را به پيامبر اكرمنسبت به اسالم زده، و شديدترين آز

  .بن ابيطالب گردن وي را زد علي. به قتل برسانند -رسانيده بود
وي همان . معيط را صادر كردند بن ابي وقتي به عرق الظبيه رسيدند، دستور قتل عقبه

                                                           

 .1سوره انفال، آيه  -1
 .اند آورده) 326، ص 2ج (و حاكم نيشابوري ) 324-323، ص 5ج (اين روايت را امام احمد  -2
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پيش  -صلى اهللا عليه وسلم- كسي بود كه برخي آزارهاي او را نسبت به رسول خدا
ين گزارش كرديم؛ و همان كسي بود كه شكمبة شتر را بهنگام نمـاز بـر گـردة    از ا

افكند؛ و همان كسي بود كه رداي آنحضـرت را   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
 -رضي اهللا عنـه - دور گردنشان پيجانيد و قصد داشت ايشان را بكشد؛ و اگر ابوبكر

  .متعرض او نشده بود، ايشان را كشته بود
دسـتور قتـل وي را صـادر فرمودنـد،      -صلى اهللا عليه وسلم- ه پيامبر اكرمزماني ك

  1 !آتـش » النـار «: ؟ فرمودنـد !هايم را چه كسي سرپرستي كند، اي محمـد  بچه: گفت
  .او را به قتل رسانيد -بن ابيطالب علي: و به قولي -عاصم بن ثابت انصاري

وابقشـان، تنهـا اسـير جنگـي     اين دو طاغيه، واجب القتل بودند؛ زيرا، با توجه به س
       .شدند شناخته مي» جنايتكار جنگي«نبودند، بلكه به اصطالح امروزي 

  
  مراسم استقبال از پيامبر

وقتي رسول خدا به روحاء رسيدند، سران مسلمانان كه پس از شنيدن خبر پيـروزي  
دنـد  از دو فرستادة آن حضرت براي تهنيت گويي و پيشباز از مدينه عزيمت كرده بو

تهنيـت گوينـد، بـا آن     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - تا آن فتح بزرگ را به پيغمبر اكرم
! گوييـد؟  به تهنيت و شادباشي به ما مي: سلمه بن سالمه گفت. حضرت ديدار كردند

زده بودنـد برخـورد    بخدا، جز اين نبود كه ما با اشتراني گَر كه همچون اشتران عقال
تبسـم فرمودنـد،    -صلى اهللا عليه وسـلم - سول خدار ؟!كرديم و آنها را نحر كرديم

  :آنگاه گفتند
  .)يا ابن اَخي، أولئک املَال(

                                                           

، ص 3همراه باحاشيه آن عون المعبود، ج  داود سسن ابي: اند؛ نكـ اين روايت را صاحبان صحاح آورده -1
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  »!اي پسر برادر من، آنان بزرگان و اشراف بودند؟«
اي رسول خدا، سپاس خداي را كه شما را پيروز گردانيـد، و  : اُسيدبن حضير گفت

اندن مـن از جنـگ   بخدا، اي رسول خدا، بر جاي م! چشمان شما را روشن ساخت
بدر چنان نبود كه گمان داشته باشم شما بسوي دشمن خواهيد تاخت، بلكه پنداشتم 

داشتم كه دشمن در كـار باشـد، برجـاي     كاروان در كار است؛ اگر گمان آن را مي
  !گويي راست مي» صدقَت«: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! ماندم نمي

مظفر و منصور وارد مدينه شـدند؛ خـوف    -عليه وسلم صلى اهللا- آنگاه، رسول خدا
. آنحضرت در دل تمامي دشمنان ايشان در مدينه و اطراف مدينه جـاي گرفتـه بـود   

عده زيادي از اهل مدينه مسلمان شدند؛ از جمله عبداهللا بن ابـي و هـوادارانش بـه    
  .ظاهر اسالم آوردند

  اسيران جنگي
به مدينـه، اسـيران جنگـي     - عليه وسلمصلى اهللا- خدا يك روز پس از ورود رسول

آنحضرت اسيران را ميان اصحابشان توزيع كردند، و سفارش كردند كه . وارد شدند
خوردند، اما، از اسيرانشـان   صحابه نيز خودشان خرما مي. رفتاري شود با آنان خوش

عمـل   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - كردند، تا به سفارش رسول خدا با نان پذيرايي مي
  .ه باشندكرد

به مدينه رسيدند، دربارة اسيران جنگي بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي رسول خدا
اي رسـول خـدا، اينـان عموزادگـان و     : ابـوبكر گفـت  . اصحابشان مشورت كردند

هايي  خويشاوندان و برادران مايند؛ من رأيم اينست كه از ايشان فديه بگيريد، تا فديه
راي ما در قبال كفار باشد، و چه بسا خداوند آنـان  اي ب گيريم پشتوانه كه از اينان مي

  !را هدايت كند، و بازواني براي ما گردند
  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
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  )يا ابن اخلطاب؟ ىما تر(
  »اي ابن خطاب، تو چه نظري داري؟«

ن بخدا، من با ابوبكر هم عقيده نيستم؛ بلكه رأي من اين است كـه فـال  : گفتم: گويد
بـن   به من واگذاريد تـا گـردنش را بـزنم؛ عقيـل     -كه خويشاوند عمر بود -كس را

ابيطالب را نيز در اختيار علي بگذاريد تا گردنش را بزند؛ به حمزه نيز فـالن كـس،   
عاطفـه  هاي ما هيچ  برادرش، را واگذاريد تا گردنش را بزند؛ تا خدا بداند كه در دل

به ويژه اينكه اين جماعت پيشوايان و سران ! دو رحمي نسبت به مشركان وجود ندار
  !اند و اشراف مشركان مكه

به پيشنهاد ابوبكر تمايل دادند، و به سـخن مـن    -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
فـرداي آن روز،  . تمايلي نشان ندادند، و از اسيران فديه گرفتند، و آزادشـان كردنـد  

رفتم؛ ابوبكر نيز نزد ايشـان   -اهللا عليه وسلمصلى - اكرم بامدادان نزد نبي: عمر گويد
من بازگوييد چرا شما و رفيقتـان  ل خدا، به اي رسو: گفتم. گريستند بود و هر دو مي

ام نيايد به خاطر گريستن شـما   ام بيايد گريه كنم، و اگر گريه كنيد؟ اگر گريه گريه مي
گريم  مي«: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! خود را به حال گريه درآورم

به خاطر پيامري كه به يارانت عارض شده است از بابت فديه گرفتنشـان؛ عـذاب و   
و به درختي در  »!تر از اين درخت بر من عرضه شده است پيامد كردار ايشان نزديك
  .1 آن نزديكي اشاره كردند

  :خداوند متعال نيز اين آيه رانازل فرمود
ونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في اَألرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللّه يرِيد اآلخـرةَ  ما كَانَ لنبِي أَن يكُ﴿

 يمكح زِيزع اللّهو *﴾ يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللّه نم ابتالَ ك2لَّو.  
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و بـراي آزادي آنـان فديـه    (اشته باشـد  براي هيچ پيامبري روا نيست كه اسيراني د«
طلبيـد، در   متاع ناپايدار دنيـا را مـي  ! تا رماني كه كامالً بر دشمن چيره گردد) بگيرد

خواهـد؛ و خداونـد عزيـز و     حاليكه خداوند براي شما پاداش پايدار آخرت را مي
اگر نبود كه پيش از اين فرماني از سـوي خداونـد صـادر شـده بـود،      . حكيم است

  »!گرفت هايي كه بازستانديد عذابي عظيم شما را فرا مي ر فديهبخاط
فَإِما مناً بعد ﴿: اند اين سخن خداوند متعال بود آن فرماني كه قبالً صادر شده بود، گفته

كه مفهوم آن روا بودن فديـه گـرفتن در برابـر     1﴾ وإِما فداء حتى تضع الْحرب أَوزارها
ران بود؛ و به همين جهت رزمندگان بدر عـذاب نشـدند، و فقـط مـورد     آزادي اسي

سرزنش و عتاب قرار گرفتند، به خاطر آنكه پيش از تثبيـت كامـل سـلطة اسـالم و     
آيـة  : انـد  بعضي هـم گفتـه  . مسلمين، كافران را بجاي آنكه بكشند به اسارت گرفتند

داوند صادر شده بود شد، و آن فرماني كه پيش از آن از سوي خمذكور بعدها نازل 
عبارت از آن چيزي بود كه در علم خداوند گذشته بود، دائـر بـر حـالل گردانيـدن     

  .غنائم براي اين امت يا اختصاص دادن مغفرت و رحمت الهي به اهل بدر
به هر حال، از آنجا كه بنابر عمل به رأي صديق گذاشته شده بـود ، از آنـان فديـه    

ان چهار هزار درهم، سه هزار درهم، و يكهزار درهم فدية هر يك از اسير. گرفته شد
دانستند، هر يك از  دانستند و اهل مدينه نوشتن نمي بود، و چون اهل مكه نوشتن مي

اسيران كه اموال براي تأمين مبلغ فدية خود نداشت، ده تن از پسران نوجوان مدينـه  
كه در نوشـتن مهـارت    دادند تا به آنان نوشتن بياموزد، و زماني را به او تحويل مي

  .كردند، آن اسير آزاد بود پيدا مي
بر آنـان منـت نهـاد و     -صلى اهللا عليه وسلم- شماري از اسيران را نيز، رسول خدا

رفاعه،  مّطلب بن حنطَب؛ صيفي بن ابي: بدون فديه گرفتن آزادشان ساخت؛ از جمله
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صلى اهللا عليه - داو ابوعزّة جمحي كه وي در جنگ احد دوباره اسير شدو رسول خ
  .او را به قتل رسانيدند؛ چنانكه خواهد آمد -وسلم

داماد خودشان ابوالعاص را نيز بـه شـرط آنكـه     -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
زينـب  . دست از سر زينب بردارد، با منت نهادن بر او بدون فديه گرفتن آزاد كردند

كه از آن خديجه بود، و خديجه براي تأمين مبلغ فدية آزادي شوهرش گردنبندي را 
صلى اهللا عليه - بهنگام زفاف زينب با ابوالعاص به دخترش داده بود، نزد رسول خدا

تأثير قرار گرفتنـد، و   آنحضرت وقتي گردنبند را ديدند، سخت تحت. فرستاد -وسلم
اصحاب نيز چنان . از اصحابشان اجازه گرفتند كه ابوالعاص را بدون فديه آزاد كنند

با ابوالعاص شرط كردند كه زينب را آزاد  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. ندكرد
- حضـرت رسـول  . ابوالعاص نيز زينب را آزاد گذاشت و او مهاجرت كرد. بگذارد

در : زيدبن حارثه را با مرد ديگري از انصار فرستادند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم
آنـدو رفتنـد و بـا    ! او را همراهي كنيـد  بطن يأجج بمانيد تا زينب بر شما بگذرد و

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - داستان هجرت زينب دختر پيغمبراكـرم . زينب بازگشتند
  .طوالني و بسيار دردناك است

اي : عمـر گفـت  . در ميان اسيران، سهيل بن عمرو نيز بـود كـه خطيبـي بليـغ بـود     
از الي دنـدانهايش   بن عمرو را بكنيد تـا زبـانش   خدا، داندانهاي پيشين سهيل رسول

صلى - خدا اما، رسول! بيرون بيايد، و ديگر هرگز نتواند بر عليه شما خطابه ايراد كند
خواسـتند مثلـه كـرده     اين درخواست عمر را رد كردند؛ زيرا، نمـي  -اهللا عليه وسلم

  .ترسيدند باشند، و از خشم خداوند در روز قيامت مي
يان او را زنداني كرد؛ پسر ابوسفيان، عمرو سعدبن نعمان نيز براي عمره رفت؛ ابوسف

  .در ميان اسيران بود؛ وي را نزد ابوسفيان فرستادند، و ابوسفيان نيز سعد را آزاد كرد
  



  

  جنگ بدر به روايت قرآن
 -اين سوره يك تفسير الهـي اسـت  . پيرامون مسائل جنگ بدر، سورة انفال نازل شد

هـايي كـه    پردازي با تفسيرها و حاشيهاز اين جنگ، كه  -اگر اين تعبير صحيح باشد
آيد، بسيار  هاي پادشاهان و فرماندهان نظامي، پس از پيروزي مي در سخنراني معموالً

  .متفاوت است
هـاي   خداوند متعال توجه و نظر مسلمانان را جلب كرد، اوالً بهاينكه برخي نارسايي

هنجـار از بعضـي از   اخالقي همچنان در وجود آنان برجاي مانـده، و رفتارهـايي نا  
پيراسـته  ها  ايشان صادر گرديده است، تا كوشش كنند و خويشتن را از اين نارسايي

  .سازند، و با برترين مراتب و درجات كمال آراسته شوند
، توجهشان را به اين مطلب جلب كرد كه اين فتح و پيروزي بر اثر تأييد  آنگاه، ثانياً

اين نكته را براي . براي مسلمانان به دست آمد و پشتيباني الهي و رسيدن امداد غيبي
ايشان يادآور گرديد تا مبادا به شجاعت و شهامت خودشان فريفته شوند، و غرور و 
كبر و منيت درونشان را آكنده سازد؛ بلكه همواره بر خدا توكل كنند، و او و رسول 

  .را اطاعت كنند -الصاله والسالم عليه -او
از  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم مقاصد ارزشمندي را كه رسول اهداف و] ثالثاً[آنگاه 

عزيمت به اين نبرد خونين و هولناك داشتند، براي مسلمانان بيان و تبيين فرمـود، و  
  .گردد، رهنمون گرديد آنان را به ويژگيها و خلقياتي كه در نبردها موجب پيروزي مي

يران جنگي را مخاطـب قـرار داد، و   مشركان و منافقان و يهوديان و اس] رابعاً[آنگاه 
پندي جانانه به آنان داد، بلكه به تسليم در برابـر حـق و حقيقـت، و التـزام بـه آن      

  .هدايت شوند
مسلمانان را پيرامون مسئلة غنائم جنگـي مـورد خطـاب قـرار داد، و     ] خامساً[آنگاه 

  .اصول و مباني اين مسئله را برايشان تبيين و تقنين فرمود
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قوانين جنگ و صلح را كه با ورود دعوت اسالمي بـه ايـن مرحلـه،    ] دساًسا[آنگاه 
مسلمانان به آن نيازمند بودند، تبيـين و تشـريع فرمـود، تـا جنگهـاي مسـلمانان از       
جنگهاي مردم جاهليـت متمـايز گـردد، و مسـلمانان از نظـر اخـالق و ارزشـها و        

ا بفهماند كه اسالم صرفاً يك هاي عالي اخالقي بر ديگران برتري يابند؛ و به دني نمونه
نيست، بلكه ديني است كـه پيـروانش را   » ديدگاه«در زمينة اخالق و يك » نظر نقطه«

  .دهد مبني بر اصول و مباني دعوت خود آموزش عملي مي
موادي از قوانين مربوط به دولت اسالمي را مبني بر تفـاوت ميـان   ] سابعاً[و باالخره 

اند، و مسـلماناني كـه خـارج از     لت اسالمي ساكنمسلماناني كه داخل مرزهاي دو
  .برند، مقرر فرمود مرزهاي دولت اسالمي به سر مي

***  
داري ماه رمضان واجب گرديد؛ زكات فطره نيز واجب  در سال دوم از هجرت، روزه

وجوب زكات فطر و بيان تفصيل . هاي ديگر نيز بيان شد هاي زكات گرديد؛ و نصاب
ه منظور كاستن از بارهاي بسيار سـنگيني بـود كـه شـمار     هاي ديگر ب نصاب زكات

توانستند  زيادي از مهاجرن پناهنده به مدينه بر دوش داشتند، و مستمند بودند، و نمي
  .تكاپويي در جهت كسب معاش داشته باشند

ها آن بود كه نخسـتين عيـدي كـه     ها و چشمگيرترين تناسب يكي از زيباترين تقارن
ود داشتند همان عيد فطري بود كه در آغاز ماه شوال سال دوم مسلمانان در تاريخ خ

هجرت مسلمانان به دنبال فتح مبين كه در جنگ بدر برايشان حاصل شده بود، عيـد  
انگيز بود اين عيد سعيد كه خداوند به آنان ارزاني داشت، بعـد از   چقدر دل. گرفتند

ياد ماندني بود منظرة آن چقدر چشمگير و به ! آنكه تاج فتح و عزت بر سرشان نهاد
هايشـان بيـرون    نماز عيدي كه مسلمانان برگزار كردند، پس از آنكه همگي از خانـه 

هايشان سرشـار از   دل. آمدند و صداهايشان را به تكبير و تهليل و تحميد برافراشتند



  

شوق و گرايش به خداوند، و شيفتگي نسبت به رحمت و رضوان الهي بود، چنانكه 
ها را به آنان عطا فرموده، و با پيـروزي و پشـتيباني خـويش     ه نعمتخداوند آن هم

  :تأييدشان فرموده بود، و در اين آية شريفه به آنان خاطر نشان ساخته بود
  ـدأَيو اكُمفَـآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَن يخضِ تي اَألرفُونَ فعضتسيلٌ مقَل مواْ إِذْ أَنتاذْكُرم كُ﴿و

  .1بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ﴾
و به ياد داشته باشيد آنگاه را كه اندك بوديد و در آن سرزمين ضعيف به حسـاب  «

بايند؛ اما، خداوند شما را جـا و  ترسيديد كه مردم شما را برُ آمديد، و همواره مي مي
هـاي   ري خويش تأييدتان فرمود، و از انواع نعمـت مكان داد، و با پشتيباني و مددكا

  .»، به اميد آنكه سپاسگزاري كنيدپاكيزه برخوردارتان گردانيد
  فصل چهارم
  از بدر تا اُحد

  بازتاب جنگ بدر
بود كه ساز  جنگ بدر نخستين نبرد مسلحانة مسلمانان با مشركان، و نبردي سرنوشت

اي كـه قـوم عـرب     ن آورد، به گونـه براي مسلمانان يك پيروزي چشمگير به ارمغا
ترين موج ناخوشايندي  سخت. يكپارچه به اين پيروزي و تفوق قطعي اعتراف كردند

هاي كوبنـده و   را دستاوردهاي اين جنگ در ميان كساني به وجود آورد كه خسارت
كمرشكن ديده بودند، يعني مشركان همچنين، كساني كه فتح و فيروزي مسلمانان را 

از . ديدنـد، يعنـي يهوديـان    رساز بر كيان ديني و اقتصادي خودشان مـي اي كا ضربه
همان آغاز كه مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند، اين دو گـروه از خشـم و كينـه    

  :فرمايد نسبت به مسلمانان آتش گرفتند؛ چنانكه خداوند سبحان مي
  .2﴾يهود والَّذين أَشركُواْ﴿لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْ
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 .82سوره مائده، آيه  -2
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ترين دشمني را با خداباوران مسلمان، يهوديان دارند و  و درخواهيد يافت كه سخت«
  »!مشركان

آوردن راهـي بـه    اين دو گروه، در مدينه هوادارني داشتند كه وقتي ديدند جز اسالم
بـارت بودنـد از   سربلندي و نفوذ اجتماعي ندارند، اسالم آوردند، و اين هواداران ع

اي كمتـر از آن دو گـروه    عبداهللا بن اُبي و يارانش؛ كه اين گروه سوم خشم و كينـه 
  .ديگر نسبت به مسلمانان نداشتند

نشين اطراف مدينه  نشينان كوچ يك گروه چهارم نيز وجود داشتند كه عبارت از باديه
اينان اهـل چپـاول و   براي اين گروه، مسئلة كفر و ايمان اهميتي نداشت؛ اما، . بودند

بر اثر اين پيروزي بزرگ به هراس افتادند و پريشان شدند و ترسـيدند  . غارت بودند
كه مبادا در مدينه يك دولت نيرومند تشكيل گردد، و نگذارد كه اينان از راه چپاول 

تـوزي   و غارت، كسب قدرت و ثروت كنند؛ اين بود كه نسبت به مسـلمانان كينـه  
  .شده بودند ن دشمنكردند، و با آنا مي

با اين ترتيب، پيروزي در جنگ بدر، به موازات آنكـه موجـب عـزت و كرامـت و     
آور گردانيد؛  ها را به سوي ايشان روي توزي شوكت مسلمانان گرديد؛ از اطراف، كينه

پنداشـتند   ها راهبردهايي را دنبال كنند كـه مـي   و طبيعي بود كه هر يك از اين گروه
  .رساند ن ميآنان را به اهدافشا

پـردازي   كردند، و درصدد توطئه در حاليكه مدينه و اطراف مدينه تظاهر به اسالم مي
اي از يهود، آشكارا به مسلمانان اظهار دشمني  هاي پنهاني بودند؛ فرقه سازي و دسيسه

مكه نيز مدينه را بـه ضـربات   . كردند كينة خودشان را ابراز ميكردند، و خشم و  مي
كرد و آشكارا بناي خونخواهي و انتقام داشت، و علناً، در مقـام   يكمرشكن تهديد م

  :گفت كرد و مي بسيج عمومي بود، و با زبان حال خود به مسلمانان اخطار مي
ــوادب  ــده للنــ ــتماعي بعــ ــولُ اســ ــوم      يطــ ــن يــ ــد مــ ــلأوالبــ   ر محجــ



  

  
ناگزير، بايد روزي روشن وتابناك فرا رسد كه پس از آن گوش فـرا دادن مـن بـه    «

  »!سرايان به درازا انجامد اي نوحهنو
و عمالً، سرانجام، مكه، جنگي كوبنده را رهبري كرد، و تا پشت باروهاي مدينه پيش 

  .آمد، و بازتابي ناخوشايند بر حيثيت و آبروي مسلمانان داشت
مسلمانان، در راستاي مقابله با اين خطرات سهمگين نقش مهمي را ايفا كردند، كـه  

مشهود بود، و نشانگر آن بود كه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي در آن نبوغ رهبري
تا چه اندازه آنحضرت نسبت به اين خطرات هشيار بودند، و براي غلبه بر آنها چـه  

اي از آن را  اي داشتند، كه در صفحات بعدي تصوير كوچك شـده  هاي زيبنده برنامه
  .نشان خواهيم داد

  غزوة بني سلَيم
- ه پس از جنگ بدر توسط نيروهاي اطالعاتي بـه پيـامبر اكـرم   نخستين گزارشي ك

غطفان توان رزمي خويش را  سليم و بني رسيد، اين بود كه بني -صلى اهللا عليه وسلم
با دويست سوار  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. اند براي تاختن به مدينه بسيج كرده

به  1»كُدر«نة ايشان در محلي به نام غافلگيرانه بر آنان تاختند، و در متن خانه و كاشا
بني سليم گريختند، و در آن وادي پانصد شتر برجاي نهادند كه به . آنان حمله كردند

دست لشكر مدينه افتاد، و پيامبر گرامي اسـالم پـس از جـدا كـردن خمـس از آن      
غنيمت، آن شتران را ميان جنگجويان تقسيم كردند، و به هـر تـن از آنـان دو شـتر     

صلى اهللا - از آنان برجاي مانده بود كه رسول خدا -»يسار«به نام  -غالمي نيز. يدرس
  .وي را آزاد كردند -عليه وسلم

                                                           

سليم است  هاي بني اي از چشمه تقريباً خاكستري است، و در اينجا نام چشمه اي به رنگ كُدر نام پرنده -1
 .ه در مكاني مرتفع بر سر شاهراه حياتي ميان مكه و شام واقع شده استك



478 

 

سه شبانه روز در آن سـرزمين ماندنـد    -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
  .وسپس به مدينه بازگشتند

يا در نيمة ماه اين غزوه در ماه شوال سال دوم هجرت، هفت روز پس از جنگ بدر، 
در اثناي اين غـزوه، سـباع بـن     -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم. محرم روي داد

  .1 را در مدينه جانشين خود گردانيدند -و به قولي ابن ام مكتوم -عرفَطه
  

  توطئة قتل پيامبر
مشركان مكه بر اثر شكست در جنگ بدر، آتش خشمشان شـعله كشـيد؛ و پـس از    

جوشيد؛ تا  ر مكّه همچون ديگ بخار بر عليه پيامبر گرامي اسالم ميماجراي بدر، شه
جايي كه ده تن از قهرمانان مكه دست به توطئه زدنـد تـا ريشـة ايـن پريشـاني و      

طع كنند، و سرچشمة اين خواري و زاري را بخشكانند، و آن عبـارت  نابساماني را ق
  ! بود از پيامبر

جمحي با صفوان بن اُميه در محـل حجـر   اندكي پس از جنگ بدر، عمير بن وهب 
عمير يكي از شياطين قريش بود كه در دوران اقامت پيـامبر  . اسماعيل نشسته بودند

در مدينه آنحضرت و اصـحاب ايشـان را بسـيار آزار     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
يادي از چاه بدر و كشتگان جنگ بدر و . پسرش در جنگ بدر اسير شده بود. داد مي

  !اي ندارد بخدا، پس از آنان ديگر زندگي فايده: صفوان گفت. ب ديگر كردمصائ
بدهكار نبودم، يا راهـي بـراي    -بخدا -هان، اگر! گويي بخدا، راست مي: عمير گفت

ام پـس   ام براي درماندگي و بيچارگي خانواده ام داشتم، و اگر نگراني پرداخت بدهي
اي هـم از   زيرا بهانه! كشتم تم و او را ميتاخ از مرگم نبود، به تاخت بر سر محمد مي
  !آنان دارم؛ پسرم در دستشان اسير است
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اداي دين تو بر گردن مـن، مـن   : درنگ و از خدا خواسته، به عمير گفت صفوان، بي
العمر بـا آنـان    مادام. ات هم با خانوادة من زندگي كنند دهم، خانواده ات را مي بدهي

  ! وان داشته باشم دربارة آنان كوتاهي نخواهم كردمواسات خواهم كرد، و هرچه در ت
  !باشد: گفت! بنابراين، بين خودم و خودت بماند: عمير گفت

درنگ  آنگاه عمير، سفارش داد شمشيرش را تيز كردند و به زهر آغشته كردند، و بي
خوابانيد،  هنگامي كه داشت مركبش را بر در مسجد مي. راه مدينه را در پيش گرفت

اي از مسلمانان بر در مسـجد   عمر در همان لحظات با عده. خطاب او را ديدعمربن 
هاي الهي به مسلمين در جنـگ بـدر بـا يكـديگر      گردآمده بودند و راجع به كرامت

عمير است؛ و جـز بـراي شـرارت     -بخدا -اين سگ: عمر گفت. كردند صحبت مي
اي پيامبر : وارد شد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم- فوراً، بر پيامبر اكرم! نيامده است

 »فأدخله علَي«: فرمودنـد ! خدا، هم اينك دشمن خدا عمير با شمشير آخته آمده است
  !درنگ او را نزد من بياور بي

عمر به سراغ عمير آمد و حمايل شمشير عمير را چسبيد، و به چنـد تـن از انصـار    
ايشـان بنشـينيد، و از   وارد شويد و نزد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بر رسول: گفت

شـود از شـر وي ايمـن     بابت اين پليد مراقب و مواظب آنحضرت باشيد؛ كـه نمـي  
- خـدا  وقتي رسول. برد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه عمير را نزد رسول! گرديد

او را ديدند، كه عمر حمايل شمشير وي را به گردن او فشرده  -صلى اهللا عليه وسلم
  :كشد، فرمودند و مي

  .)اَرسله يا عمر؛ اُدنُ يا عمري(
  »!جلو بيا، عمير! رهايش كن، عمر«

  !صبح شما به خير! اَنعموا صباحاً: تر رفت و گفت نزديك
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم
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  ).قَد اکرمنا اهللا بتحية خري من حتيتک يا عمري؛ بالسالم، حتية أهل اجلنة(
از درود تو كرامت فرموده است، عمير؛ سالم، درود اهل خداوند ما را درودي بهتر «

  »!بهشت
! اي، عميـر؟  براي چـه آمـده  ) ماجاَء بک يا عمري؟(: آنگاه پيامبر گرامي اسالم فرمودند

ام راجع به اسيري كه نزد شما دارم صحبت كنم؛ احساني در مورد وي بر  آمده: گفت
  !يدما روا دار

  :فرمودند
  )عنقُک؟ فَما بالُ السيف يف(
  »!كند؟ اگر چنين است، اين شمشير بر گردن تو چه مي«

  !مگر به كارمان آمدند؟! مرده شوي اين شمشيرها را ببرد: گفت
  :فرمودند

  )اُصدقين؛ ما الّذي جِئت له؟(
  )اي چيست؟ به من راست بگوي؛ آن كاري كه به خاطرش آمده«

  ! جز براي آنچه گفتم نيامدم: گفت
و و صفوان بن اميه در محل حجر اسماعيل نشسته بوديـد؛ كشـتگان   بلكه ت: فرمودند

ام نبـود،   اگر بدهي: قريشيان افكنده شده در چاه بدر رابه ياد آورديد؛ آنگاه تو گفت
صـفوان نيـز بـدهي تـو و     ! كشتم شدم و محمد را مي ام نبودند، راهي مي و خانواده

ه مرا بكشي؛ امـا، خداونـد در   ات را بر عهده گرفت در برابر اينك سرپرستي خانواده
  !ميان تو و قصدي كه داري حائل خواهد گرديد

شما راجع بـه آنچـه از اخبـار     -خدا اي رسول -ما !نک رسولُ اهللاأشهد أ: عمير گفت
پنداشـتيم؛   كرديم، و نزول وحي را به شـما دروغ مـي   آوريد تكذيب مي آسماني مي

دانم كه  نشده است؛ بخدا، نيك مي ين مطلب جز در ميان من و صفوان مطرحليكن ا



  

گـزارم   اينك خداي را سپاس مي! نرسانيده استجز خداوند كسي اين خبر را به تو 
آنگاه، شـهادتين بـر زبـان    ! كه مرا به اسالم رهنمون گرديد، و راهي اين راه گردانيد

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. جاري كرد
  .)سريهأقرؤه القرآن، وأطلقوا له أخاکُم يف دينه، و أفَقهوا (
تعليمان ديني الرم را به اين برادرتان بدهيد، و به او قرآن بياموزيد، و اسيرش را نيز «

  »!برايش آزاد سازيد
اي  مژده بدهيد كه همين چند روزه واقعـه : گفت از سوي ديگر، صفوان به مكيان مي

و پيوسته از كاروانيان ! اختروي خواهد داد كه ماجراي بدر را فراموشتان خواهد س
گرفت، تا اينكه سواري از راه رسيد و خبر اسالم آوردن عمير را به  سراغ عمير را مي

صفوان سوگند ياد كرد كه ديگر با عمير سخن نگويد، و هرگز به وي سودي . او داد
  !نرساند

وت عمير به مكه بازگشت و در آنجا اقامت گزيد، و مردم مكه را به سوي اسالم دع
  .1 كرد، و عدة زيادي به دست او مسلمان شدند مي
  

  غزوة بني قَينُقاع
با يهوديـان   -صلى اهللا عليه وسلم- اي را كه رسول خدا نامه پيش از اين، مواد پيمان

كوشيدند تا مضـمون   اسالم از هر جهت مي ميپيامبر گرا. امضا كرده بودند، آورديم
انان كوچكترين حركتي كه حرفي از حـروف  نامه اجرا شود، و عمالً مسلم اين پيمان

اما، يهوديـان  . نامه را نقض كند، از خود نشان ندادند از كلمات آن پيماناي  يا كلمه
كه تاريخي آكنده از خيانت و نيرنگ و عهدشـكني دارنـد، ديـري نپاييـد كـه بـه       

ه و نارو زدن و تحريـك و پريشـان   هاي ديرينة خويش بازگشتند، و راه توطئ طبيعت
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اي از ايـن   اينـك نمونـه  . ردانيدن و برهم زدن صفوف مسلمانان را در پيش گرفتندگ
  :كارهايشان

قـيس كـه پيرمـردي كهنسـال،      شاس بن: ابن اسحاق گويد :اي از نيرنگ يهود نمونه
توز نسبت به مسلمانان، سخت در مقـام حسـدورزي بـا     مجسمه كفر، به شدت كينه

از اوس و  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - ول اكـرم اي از ياران رس ر عدهمسلمانان بود، ب
از اُنـس و  . كردند، گذشـت  خزرج كه گرد هم آمده بودند و با يكديگر صحبت مي

الفت و همايش و سازش كه فيمابين اوسيان و خزرجيان در پرتـو اسـالم مشـاهده    
كرد، به دنبال آن دشمني و عداوتي كه در جاهليت داشتند، سخت به خشـم آمـد و   

يله جمعشان در اين سرزمين جمع شده است؛ نه بخدا، اگر جمـع اينـان   ق بني: گفت
جواني از يهوديان را كه همراه ! جمع بشود، ما ديگر در مدينه جايي نخواهيم داشت

به سراغ اين اوسيان و خزرجيان بـرو، و نـزد آنـان    : وي بود، واداشت و به او گفت
ح كن، و برخي از اشـعاري  هاي پيش از آن را مطر بنشين، و جنگ بعاث و درگيري

او نيـز چنـين   ! اند، برايشان تكرار كـن  را كه طرفين در ارتباط با آن ماجراها سروده
آن جماعت به سخن گفتن دربارة آن مسائل پرداختند، و تفـاخر و كشـمكش   . كرد

پيش گرفتند، و كار به جايي رسيد كه دو تن از طايفه بر فـراز آمدنـد و رودر روي   
: يكي از آندو خطاب به آن ديگـري گفـت  . گفتند و رجز خواندندبا يكديگر سخن 

منظـورش ايـن بـود كـه     ! اگر مايل باشيد هم اينك كار را از سر خـواهيم گرفـت  
هـر دو گـروه   ! خواهيم انداخت هاي داخلي دوران جاهليت را بار ديگر به راه جنگ

ـ   -قرارمـان ظـاهره  ! چنين خواهيم كرد: به خشم آمدند، و گفتند رّه، كرانـة  يعنـي ح
همگي به سوي قرارگاه رفتند، و كـم  ! اسلحه برگيريد! اسلحه برگيريد! باشد -مدينه

  .مانده بود كه جنگ درگيرد
اي از مهـاجرين   آنحضرت بـا عـده  . رسيد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خبر به رسول



  

  :اصحاب كه نزدشان بودند، به سراغ آنان آمدند و گفتند
سـالم  لإلن هـداکم اهللا  أظهرکم؟ بعد أاجلاهلية وأنا بني  ىبدعوأ! ، اهللايا معشر املسلمني، اهللا(

  ).لَّف بني قلوبکمأاجلاهلية، واستنقذکم به من الکفر، و مرأوأکرمکم به، و قطع به عنکم 
فراخوان جاهليت؟ در حالي كـه مـن در   ! خداي را! اي جماعت مسلمانا، خداي را«

ند به اسالم رهنمون گرديده و به آن كرامت ميان شمايم، و پس از آنكه شما را خداو
هاي جاهليت را در ميان شما قطع كرده، و به واسطه  فرموده، و در پرتو اسالم ريشه

هاي شما را با يكديگر انس و الفـت داده   اسالم شما را از كفر رهايي بخشيده، و دل
  »؟!است؟

و اشكشان پاشيد، آن جماعت دريافتند كه القاي شيطان و نيرنگ دشمن بوده است، 
صلى - خدا آنگاه، همراه رسول. و مردان اوس و خزرج يكديگر را در آغوش گرفتند

در مقام سعي و طاعت نسبت به آنحضـرت بازگشـتند؛ و خداونـد     -اهللا عليه وسلم
  .آتش نيرنگ دشمن خدا، شاس بن قيس را خاموش گردانيد

هاي يهود، در ميان مسلمانان، و  انگيزي اي بود از كارها و تحريكات و فتنه اين نمونه
هـاي گونـاگون    هاي آنان در راه دعوت اسالم، كـه در ايـن راسـتا نقشـه     كارشكني

پراكندند؛ پيش از ظهر  اساس مي كردند؛ شايعات بي كشيدند، تبليغات دروغين مي مي
كردند، تا تخم شك و ترديـد را در دل   آوردند، و بعدازظهر اظهار كفر مي ايمان مي

ا آنان دادوستد مالي داشت در ست ايمان بكارند؛ هر يك از مسلمانان را كه بافراد س
دادند؛ اگر به آنان بـدهكار بـود، صـبح و شـب از او      تنگناي تأمين معيشت قرار مي

خوردنـد، و از   كردند؛ و اگر از آنان طلبكار بود، اموال او را به نـاروا مـي   مطالبه مي
ما آن زماني به تو وام دار بوديم كه تو بر : گفتند يرفتند، و م اداي دين به او طفره مي

ما را بـا تـو    -اي و صابي شده -اي دين پدرانت بودي؛ اما، اينك كه از دين برگشته
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  1 !كاري نيست
  

  پيمان شکني بين قَينُقاع
يهوديان پيش از نگ بدر نيز اين رفتار و كردارها را داشتند، و به رغم پيماني كه بـا  

كردنـد؛ امـا،    ها را مـي  بسته بودند، اين كارشكني -اهللا عليه وسلمصلى - خدا رسول
و يارانشان در برابر اين رفتار و كردار يهوديـان   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

شكيبايي ورزيدند؛ زيرا، از يك سوي به ارشاد و هدايتشان اميد بسـته بودنـد، و از   
امـا، وقتـي ديدنـد،    . حاكم گرددخواستند امنيت و سالمت بر منطقه  سوي ديگر، مي

اي را در جنگ بدر نصيب مسلمانان گردانيد، و  خداوند آنچنان فتح و پيروزي جانانه
هاي مردمان دور و نزديـك افكنـد، ديـگ     عزت و شوكت و هيبت مسلمانان در دل

خشم و نفرتشان به جوش آمد و شرارت و عداوتشان را برمال ساختند، و علنـاً بـه   
  .سلمانان پرداختندآزار و اذيت م

بن اشـرف بـود؛ و از سـه     خيزتر، كعب توزتر و شرارت در ميان يهوديان،از همه كينه
قينقاع از دو طايفة ديگر بيشتر شرارت  طايفة يهودي كه در منطقه حضور داشتند، بني

اي به نام خودشان سكونت داشتند، و غالبـاً   اينان در داخل مدينه در محله. كردند مي
هايي  نگر و سازندة ظروف بزرگ و كوچك بودند، و به خاطر همين حرفهزرگر و آه

شـمار  . كه آشنا بودند، يكايك آنان مقادير زيادي اسلحه و ابزارهاي جنگي داشـتند 
. ترين يهوديان مدينه بودند جنگجويان ايشان هفتصد تن بود، و همگي آنان از شجاع

- عهد و پيمانشان را با رسول خدا اين طايفه بني قينقاع نخستين يهودياني بودند كه
  .نقض كردند -صلى اهللا عليه وسلم
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زماني كه خداوند مسلمانان را در جنگ بدر پيروز گردانيد، بر سركشي آنان افـزود،  
پيوسته در ميان مسـلمانان دودسـتگي   . هاي آنان باال گرفت و تحريكات و كارشكني

آمـد   ر مسلماني كه به بازارشان ميكردند؛ و با ه كردند؛ آنان را مسخره مي ايجاد مي
  .آمدند، تا آنجا كه زنان مسلمان را مورد تعرض قرار دادند در آزار و اذيت درمي

هايشان باال گرفت، و دايـرة ظلـم و ستمشـان گسـترش يافـت،       وقتي كه كارشكني
آنان را گرد آوردند، و پند و انـدرز دادنـد و بـه     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

دايت فراخواندنــد، و پيامــدهاي دشــمني و ســتمگري و برخــواهي را رشــد و هــ
  .گوشزدشان كردند؛ اما، آنان بر شرارت و سركشي خويش افزودند

زمـاني كـه رسـول    : اند كه وي گفت ابوداود و ديگران از ابن عباس روايت كرده* 
و  آن زهر چشم را در جنگ بدر به قريشيان نشان دادند، -صلى اهللا عليه وسلم- خدا

  :به مدينه وارد شدند، يهوديان را در بازار بني قينقاع گرد هم آوردند و گفتند
  ).صاب قريشاًأن يصيبکم مثل ما أيا معشر يهود، أسلموا قبل (
اي جماعت يهود، اسالم بياوريد، پيش از آنكه بر سر شما بيايد همانند آنچه بر سر قريش «

  »!آمد
اي؟ اينـان   اي از قريشيان را كشته ي كه عدهاي محمد، خويشتن را فريب نده: گفتند

آوردند؛ اگر روزگاري  هوش و حواس بودند كه سر از كار جنگ درنمي مردماني بي
! اي برد كني، درخواهي يافت كه ما مرد جنگيم، و تاكنون همانند مـا رانديـده  با ما ن

  :آنگاه، خداوند متعال اين آيه رانازل فرمود
قَْد َك6اَن لَُك6ْم آي6َةٌ ف6ِي  *َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَھنََّم َوبِْئَس اْلِمَھاُد  قُل لِّلَِّذيَن َكفَُرواْ ﴿

ْثل66َْيِھْم َرْأَي اْلَع66ْيِن َوّهللاُ   فِئَت6َْيِن اْلتَقَت66َا فِئ66َةٌ تُقَات66ُِل ف66ِي َس66بِيِل ّهللاِ َوأُْخ66َرى َك66افَِرةٌ ي66ََرْونَُھم مِّ
ُْولِي اKَْبَصاريَُؤيُِّد بِنَْصِرِه َمن يََشا َّK ً١﴾ُء إِنَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرة.  
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شكست خواهيد خورد، و بسوي جهنم گسيل داده خواهيد شد، : بگو به كفرپيشگان«
اي گويا و رسا بود در آن دو گروهي كه  براي شما نشانه! كه چه بد آرامگاهي است

و گروهـي ديگـر   كردنـد،    در راه خـدا پيكـار مـي   با يكديگر روبرو شدند؛ گروهي 
ديدند؛  كفرپيشه بودند، و گروه حريف را با دو چشم سر دو برابر جمعيت خويش مي

كند هر كه را خواهد؛ در اين ماجرا عبرتي است  و خداوند با ياري خويش تأييد مي
  1 »!براي كساني كه ديدگانشان را بگشايند

، پيامبر گرامـي اسـالم   قينقاع، اعالن جنگ آشكار بود؛ اما معنا و مفهوم آن پاسخ بني
خشم خود را فرو بردند، و مسلمانان شكيبايي ورزيدند، و بنا را بـر آن نهادنـد كـه    

  .منتظر بمانند و ببينند از دامان گردش ايام چه نوزادي سر برخواهد زد
يهوديان بني قينقاع بر گستاخي خويش افزودند، و طولي نكشيد كه مدينه را به هـم  

پريشاني به بار آوردند، و با دستهاي خودشان گور خودشـان   ريختند و نابساماني و
  .هاي زندگي را فراروي خويش بستند را كندند، و راه

نژاد اجناسي را فراهم آورده  ابن هشام از ابوعون روايت كرده است كه زني عرب* 
اطراف او را . قينقاع آنها را فروخت، و در كنار دكة زرگري نشست در بازار بي. بود
آن مـرد زرگـر دو   . تند و از او خواستند كه صورتش را نمايان كند؛ حاضر نشدگرف

همينكه از . اي كه او متوجه نشد، به پشتش گره زد لبة جامة وي را گرفت، و به گونه
. جاي برخاست، عورتش نمايان شد و همة آن مردان كه دوروبرش بودند، خنديدند

جست و بر سر آن مرد زرگر فرود آمد مردي از مسلمانان از جاي بر. آن زن جيغ زد
يهوديان نيز بر سر آن مسلمان ريختند و او . آن مرد زرگر يهودي بود. و او را كشت

اطرافيان آن مرد مسـلمان از ديگـر مسـلمانان بـر عليـه يهوديـان يـاري        . را كشتند
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  .1 قينقاع شرّ در گرفت خواستند، و فيمابين مسلمانان و بني
  

  ارگيمحاصره و تسليم و آو
شـكيبايي را روا   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا وقتي كار به اينجا رسيد، ديگر رسول

ابولبابه بن عبدالمنذر را در مدينه جانشين خـويش قـرار دادنـد، و لـواي     . ندانستند
مسلمانان را به دست حمزه بن عبدالمطلب دادنـد، و لشـكريان خـدا را بـه سـوي      

. هايشان بسـت نشسـتند   ي چنين ديدند، در قلعهيهوديان وقت. قينقاع حركت دادند بني
آغـاز  . نيز آنان را به شدت در محاصـره گرفتنـد   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

محاصره روز شنبه نيمة ماه شوال سال دوم هجرت بود، و اين محاصـره بـه مـدت    
خداونـد تـرس و وحشـت را در    . پانزده شبانه روز تا آغاز ماه ذيقعده ادامه يافـت 

هاي آنان افكند؛ همچنانكه هرگاه خدا بخواهد قـومي را خـوار سـازد و دچـار      دل
. افكند آورد و در دلهاي آنان مي شكست گرداند ترس و وحشت را بر آنان فرود مي

تن دردادند، و جان و مال و نـاموس و   -صلى اهللا عليه وسلم- به فرمان رسول خدا
نحضرت نيز دستور دادند آنان را در بند آ. فرزندانشان را در اختيار آنحضرت نهادند

  .كردند
عبداهللا بن ابي بن سلول نقش منافقانة خود را بر عهده گرفت، و بـا اصـرار هرچـه    

درخواست كرد تا حكم عفـو عمـومي    -صلى اهللا عليه وسلم- تمامتر از رسول خدا
چـون بنـي قينقـاع    (اي محمد، دربـارة مـوالي مـا    : وي گفت. آنان را صادر فرمايد

بـه   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - رسول خدا! احسان فرماييد) پيمانان خزرج بودند هم
- رسول خـدا . درخواست وي ترتيب اثر ندادند؛ اما، وي درخواستش را تكرار كرد

دسـتش را در گريبـان زره آنحضـرت    . نيز به او اعتنا نكردند -صلى اهللا عليه وسلم
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و ! رهـايم كـن   »رسـلين أ«: مودندفر -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. داخل كرد
. هاي خشم بر چهرة نوراني آن حضرت مشاهده شـد  آنچنان به خشم آمدند كه سايه

اما، منـافق دسـت از اصـرار    ! واي بر تو؛ رهايم كن »وحيک؛ اَرسلين«: آنگاه فرمودند
كنم تا در ارتباط بـا مـوالي مـن احسـان روا      نه بخدا، رهايتان نمي: نكشيد و گفت

چهارصد تن بدون زره، سيصد تن زره پوشيده، كه همواره مـدافعان مـن در   ! داريد
من  ؟!خواهيد يكروزه همه را درو كنيد اند؛ شما مي برابر اين دشمن و آن دشمن بوده

 !!كنم بيني مي ايي را پيشه بخدا آدمي هستم كه مصيبت

تظاهر وي به  با اين مرد منافق كه يك ماه بيشتر از -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
قينقاع را به عبداهللا بن اُبـي   اسالم نگذشته بود، بهترين رفتار را كردند، و يهوديان بني

آنان نيز . ، و در شهر پيامبر نمانندبخشيدند، اما، فرمان دادند كه از مدينه خارج شوند
بسور اَذرعات شام كوچ كردند، در آنجا نيز ديري نپاييد كه بيشترشـان بـه هالكـت    

  .يدندرس
اموال آنان را مصادره فرمودند، و از آن اموال سه  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

متصـدي  . كمان و دو زره و سه شمشير و سه نيزه همراه با يك پنجم غنائم برگرفتند
  .1 جمع غنائم در اين غزوه محمد بن مسلمه بود

  
  غزوة سويق

يه و يهوديان و منافقـان، ابوسـفيان   هاي صفوان بن ام ها و كارشكني همزمان با توطئه
سرگرم نقشه كشيدن بود تا كاري بسازد كم هزينه و با خسارت احتمالي اندك، امـا  
با اثري آشكار، كه شتابان صورت پذيرد، و در پرتو آن، حيثيـت و مكانـت قـوم و    

ها و نيروهايي را كه قريش همچنان دارند،  قبيلة خويش را حفاظت كند، و توانمندي
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ابوسفيان نذر كرده بود كه آب شستشو از جنابت بر سر خويش نريـزد  ! ان سازدنماي
اين بود كه با دويست سوار به راه افتـاد تـا سـوگندش را ادا    ! تا با محمد نبرد كند

ابوسفيان و همراهانش رفتند تا به سرچشمة يك سلسله قنوات بر باالي كـوهي  . كند
كمتـر يـا    -)ميـل  12(اين مكان يك بريد  .در آنجا فرود آمدند. به نام ثيب رسيدند

وي جرأت نكرد كه علناً بر مدينه هجوم ببرد؛ بنابرآن . با مدينه فاصله داشت -بيشتر
شب هنگـام خـود را   . نهاد كه عملياتي را شبيه به عمليات دزدان دريايي دنبال كند

و خواست ابتدا، به سراغ حيي بن اخطب رفت، و از ا. پنهاني به حومة مدينه رسانيد
بـن   ابوسفيان از آنجا به سراغ سـالم . كه در به روي او بگشايد؛ وي ابا كرد و ترسيد

از او اذن دخـول  . دار آنـان نيـز بـود    نضير رفت كه خزانـه  مشكم، بزرگ طايفة بني
خواست، به او اجازة ورود داد و از او پذيرايي كـرد، و بـه او شـراب نوشـانيد، و     

ابوسفيان در دل شب نزد . دينه را در اختيار او گذاشتتمامي اخبار مربوط به اهل م
اي را در مدينـه بـه نـام     اي از آنان را فرسـتاد تـا ناحيـه    يارانش بازگشت، و دسته

غارت كردند؛ نخلستانها را كف بر كردند و سوزانيدند؛ مردي از انصار را » عرَيض«
درجـا كشـتند؛ و    پيمانـانش مشـغول زراعـت بـود، يافتنـد، و      نيز كه با يكي از هم

  .بازگشتند؛ و باز پس به مكه گريختند
شتابان ابوسفيان و . رسيد -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم خبر اين قتل و غارت به رسول

اما، آنان با سرعتي زايدالوصف پاي به فـرار گذاشـتند، و   . يارانش را تعقيب كردند
رفتنـد تـا بـه ناحيـة      -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. توانستند به موقع بگريزند

مسلمانان قوت و غذايي را كه كفار از آذوقة . در رسيدند، و سپس بازگشتندالُك قرقره
» غزوة سـويق «خود بر جاي نهاده بودند، بسوي مدينه حمل كردند، و اين حمله را 

اين غزوه در ذيحجة سال دوم هجرت، دو ماه بعد از جنـگ بـدر، روي   . نام نهادند
در اين غزوه، ابولبابه بن عبدالمنـذر را در   -صلى اهللا عليه وسلم- كرمداد، و پيامبر ا
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  .1 مدينه جانشين خود ساختند
  

  اَمر غزوة ذي
پـيش   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ترين يورش نظامي بود كه رسول اين غزوه بزرگ

  .از جنگ اُحد رهبري كردند، و در ماه محرم سال سوم هجرت روي داد
صلى اهللا عليه - آن بود كه عوامل اطالعاتي مدينه براي رسول اكرم انگيزة اين غزوه،

انـد و   ثعلبـه و محـارب گـرد آمـده     خبر آوردند كه جماعت انبوهي از بني -وسلم
پيـامبر گرامـي اسـالم مسـلمانان را بسـيج      . مدينه را غارت كنندخواهند اطراف  مي

نـه عزيمـت فرمودنـد، و    كردند، و با چهارصد و پنجاه رزمندة سوار و پياده از مدي
  .بن عفان را در مدينه جانشين خويش قرار دادند عثمان

. ثعلبه اسـت  گفت نام او جبار، و از بني در اثناي راه، مردي را دستگير كردند كه مي
صـلى اهللا عليـه   - رسول خـدا . آوردند -صلى اهللا عليه وسلم- او را نزد رسول خدا

نيز اسالم آورد و آنحضرت او را بـه بـالل   او را به اسالم دعوت كردند؛ او  -وسلم
  .سپردند، و راهنمايي لشكر اسالم را بسوي سرزمين دشمن بر عهده گرفت

نيروهاي دشمن، همينكه خبر فرا رسـيدن لشـكر مدينـه را شـنيدند، در كوهسـتان      
با لشكريان خـود بـه مكـان تجمـع      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. پراكنده شدند

تمـامي مـاه   . گردهم آمده بودنـد » ذي امر«بر سر گودال آبي بنام  دشمن رسيدند كه
در آن مكـان   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  صفر يا نزديك به تمامي آن را رسول

ماندند، تا اعراب منطقه توانمندي مسلمانان را دريابنـد، و بـيم و هـراس بـر آنـان      
  .2 مستولي گردد؛ آنگاه به مدينه بازگشتند

                                                           

 .45-44، ص 2، ج هشام سيرة ابن: ؛ نيز91-90، ص 2زادالمعاد، ج  -1
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  رفقتل کعب بن اش

توزتر بود، و بيش از  كعب بن اشرف، از همة يهوديان نسبت به اسالم و مسلمين كينه
تـر، آشـكارا    آزرد، و از همه سرسخت را مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همه، رسول

  .داد را درمي -صلى اهللا عليه وسلم- نداي جنگ با پيغمبر اكرم
ثروتمندي رفاه زده بود، . ي نضير بودنَبهان، و مادرش از بن وي از قبيلة طييء، از بني

كه در ميان قوم عرب به زيبايي مشهور، و شاعري از شاعران بنام عـرب محسـوب   
  .نضير واقع شده بود بود، و قلعة وي در جنوب شرقي مدينه پشت محلة بني

زماني كه نخستين خبر مربوط به پيروزي مسلمانان و كشته شدن سران قريش به وي 
بخدا، اگـر  ! اند و پادشاهان زمان اين حق است؟ اينان اشراف عرب آيا: رسيد، گفت

  !محمد اين جماعت را از پاي درآورده باشد، زيرزمين بهتر از روي آن است
وقتي كه اخبار رسيده نزد او قطعيت يافت، دشمن خدا به پاي خاست، و بـه هجـو   

سـتود،   ن را ميو مسلمانان پرداخت، و دشمنانشا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
بـه ايـن انـدازه نيـز رضـايت نـداد، و       . كرد و آنان را بر عليه مسلمانان تحريك مي

سرانجام سواره بسوي قريشيان رفت، و بر مطلب بن ابي وداعة سهمي وارد شـد، و  
به سرودن اشعاري مبني بر سوگواري براي كشتگان مشركان كه در چاه بدر ريختـه  

دروني قريشيان را برآشوبد، و آتش عداوت آنان را بر  هاي شدند، آغاز كرد، تا كينه
ور سـازد، و آنـان را بـه جنـگ بـا آن       شـعله  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عليه نبي

در آن اثنا كه وي در مكه بود، ابوسفيان و ديگـر مشـركان از او   . حضرت فراخواند
و كـداميك از   تر است يا دين محمد و يارانش؟ آيا دين ما نزد تو مجبوب: پرسيدند

                                                                                                                                                    

غزوه يادآور شده است؛ اما صـحيح  را از سوي دعثور يا غورث محاربي، ضمن حوادث اين  -وسلم
 .593،ص 2صحيح البخاري، ج : آنست كه در غير اين غزوه بوده است؛ نكـ
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در ايـن  ! تريد و برتريد؟ شما راه يافته: ترند؟ كعب بن اشرف گفت دو گروه راه يافته
  :ارتباط خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود

﴿ لَّـذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتو تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالْك نيباً مصواْ نأُوت ينإِلَى الَّذ رت واْ  أَلَمكَفَـر ين
  .1﴾هؤالء أَهدى من الَّذين آمنواْ سبِيالً

اند، به جبت و  اي از كتاب آنان را داده آيا مشاهده نكردي كردار كساني را كه بهره«
گويند كه اينان از خدا بـاوران ايمـان    آورند، و كفر پيشگان را مي طاغوت ايمان مي

  »!ترند يافته آورده راه
احوال به مدينه بازگشت و اين بار در اشعارش غزلخواني بنـام زنـان   كعب با همين 

  .داد هايش مسلمانان را بسيار آزار مي صحابه را آغاز كرد، و با زبان درازي
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كار به اينجا رسيد، رسول خدا

  .)اهللا ورسوله ىآذ فإنهمن لکعب بن االشرف؟ (
كه كار كعب بن اشرف را يكسره كنـد؟ او ديگـر آزار و    چه كسي داوطلب است«

  »؟!اذيت رسانيدن به خدا و رسولش را به نهايت رسانيده است
اي از صحابه را  بن اشرف، دسته براي كشتن كعب -صلى اهللا عليه وسلم- پبامبر اكرم

بـن   محمدبن مسلمه، عبادبن بشر، ابونائله سـلكان : مأمور كردند كه عبارت بودند از
. بـن جبـر   بن اوس و ابوعبس حارث -بن اشرف بود كه برادر رضاعي كعب -المهس

  .فرماندي اين دسته را محمدبن مسلمه برعهده داشت
صـلى اهللا عليـه   - آيد كه وقتـي رسـول خـدا    از روايات در اين ارتباط، چنين برمي

مدبن مسلمه از جـاي  مح ؟!من لکعب بنِ اشرف؟ فانه آذي اهللا و رسولَه: فرمودند -وسلم
! آري: فرمودنـد ! دوست داريد او را بكشيد؟! من، اي رسول خدا: برخاست و گفت

  !بگو: ؟ فرمودند!حال كه چنين است، به من اجازت دهيد چيزي بگويم: گفت
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ايـن مـرد از مـا مطالبـة صـدقه      : محمدبن مسلمه نزد كعب بن اشرف رفت و گفت
شما نيـز بخـدا او راخسـته و    : كعب گفت !فشار گذاشته است كند، و ما را تحت مي

  !درمانده خواهيد ساخت
خـواهيم او را   ايم؛ در حال حاضـر نمـي   ما ديگر پيرو او شده: محمدبن مسلمه گفت

 60[=خواهيم يك وسـق   اينك از تو مي! كشد؟ واگذاريم تا ببينيم كارش به كجا مي
ابـن  ! ه من بدهيـد گروگان ب! باشد: كعب گفت! يا دو وسق گندم قرض بدهي] صاع

! زنانتان را گروگان نـزد مـن بگذاريـد   : خواهي؟ گفت گروگان چه مي: مسلمه گفت
چگونه زنانمان را نزد تو گروگان بگذاريم در حاليكه تو زيباترين مرد عـرب  : گفت

چگونه پسـرانمان را  : گفت! پس پسرانتان را گروگان نزد من بگذاريد: هستي؟ گفت
در برابر يك وسـق يـا دو   : ا مردم به آنان دشنام دهند كهنزد تو گروگان بگذاريم؟ ت
  ! سپاريم ما اسلحه نزدت به گروگان مي ؟!اند وسق گندم به گروگان رفته

با اين ترتيب، محمدبن مسلمه با كعب بن اشرف قرار گذاشـت كـه بـه ديـدار وي     
  .برود

نزد كعب رفت، و . ابونائله نيز كاري شبيه آنچه محمدبن مسلمه كرده بود، انجام داد
اي ! راستي: ساعتي ار اين سوي و آن سوي با او به شعرخواني پرداخت؛ آنگاه گفت

كعب ! ام؛ محرمان نزد خودمان بماند؟ اشرف؟ من براي عرض حاجتي نزد تو آمده ابن
  !باشد: گفت

قوم عرب همه با مـا  ! آمدن اين مرد براي ما باليي آسماني بوده است: ابونائله گفت
ها رابه روي ما  همة راه! اند آرايي كرده اند؛ همه يكپارچه در برابر ما صف هدشمن شد

مان در عذاب اسـت؛   اند؛ جان همگي هايمان در مخاطره قرار گرفته اند؛ خانواده بسته
و ! ايـم  هايمان در مضيقه قـرار گرفتـه   ايم كه خودمان و خانواده به وضعي دچار شده

. داشـته بـود، پـيش رفـت     سلمه قبالً يي كه با ابنگفتگوي فيمابين آندو مانند گفتگو
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و مـن  ! انـد  فكـر مـن   من ياراني نيز دارم كه هـم : هايش گفت ابونائله ضمن صحبت
خواهم آنان را نزد تو بياورم، تا تو با آنان بيعت كني، و در اين شرايط فعلي بـه   مي

  !آنان احسان كني؟
منظور خودشان نائل آمدند؛ زيـرا،   ابن مسلمه و ابونائله با اين گفتگوها به مقصود و

بن اشرف با اين مذاكراتي كه به عمل آمده بود، از بابت اسلحه به  اكنون ديگر كعب
  !شد همراه داشتن آنان دچار شك و ترديد نمي

اين  -االول سال سوم هجرت شب چهاردهم ماه ربيع -سرانجام، در يك شب مهتابي
آمدنـد، و    گـردهم  -صلى اهللا عليه وسلم- رمدسته از مسلمانان رزمنده نزد پيامبر اك

ايشان را تا بقيع غَرقَد مشايعت فرمودنـد؛ آنگـاه    -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  :آنان را اعزام كردند و گفتند

  ).عنهمأاللهم ! اسم اهللا علىانطلقوا (
  »!خداوندا، ياريشان كن! به نام خدا به راه بيفتيد«

د و پيوسته بـه نمـاز و مناجـات بـا خـداي خـويش       و سپس به خانة خود بازگشتن
  .پرداختند

ابونائلـه او را صـدا   . آن دستة رزمندگان مسلمان نيز به قلعة كعب بن اشرف رفتنـد 
همسرش كـه تـازه او را بـه    . از جاي برخاست تا از قلعه به نزد آنان فرودآيد. كرد

روي؟ من صدايي  ياين وقت شب كجا از خانه بيرون م: خانه آورده بود، به او گفت
  !چكد شنوم كه گويي از آن خون مي را مي

مـرد  ! ام ابونائلـه  اين برادرم محمدبن مسلمه است، و آن برادر رضـاعي : كعب گفت
آنگـاه درحاليكـه موهـاي    ! كنـد  كريم را اگر به سر نيزه هم مهمان كنند، اجابت مي

شد، نـزد آنـان    سرش را عطر زده بود و بوي عطر از موهايش به اطراف پراكنده مي
  .آمد



  

وقتي كه كعب نزد ما آمد، مـن موهـايش را   : ابونائله پيش از آن به يارانش گفته بود
ام،  گيرم كه ببويم؛ همينكه مشاهده كرديد من سر او را كـامالً در دسـتانم گرفتـه    مي

  !فوراً بر سر او بريزيد و او را زير ضربات شمشير بگيريد
اي : عتي با آنان صحبت كرد؛ آنگاه ابونائله گفـت وقتي كعب نزد آنان فرود آمد، سا

اشرف، مايلي با هم به شعب عجوز برويم و باقيماندة اين شـب قشـنگمان را بـا     ابن
به راه افتادنـد و بـا هـم قـدم     ! هر طور كه ميل شما باشد: گفت! گفتگو بگذرانيم؟

تشمام نكرده تا امشب عطري به اين خوشبويي اس: در بين راه، ابونائله گفت. زدند مي
آخـر،  : كعب در برابر اين سخن ابونائله بادي بـه غبعـب انـداخت و گفـت    !! بودم

دهي سرت را ببـويم؟    اجازه مي: ابونائله گفت!! اند ترين زنان عرب نزد من عطرآگين
ابونائله دستانش را دراز كرد و سر كعب را دربر گرفت و بوييـد و بـه   ! باشد: گفت

  .يارانش نيز داد تا ببويند
دوبـاره  ! باشـد : يكبار ديگر؟ كعب گفـت : آنگاه، قدري ديگر قدم زدند؛ آنگاه گفت

  .مطمئن شد! همان كار را كرد، تا كامال
! باشـد : باز هم يكبار ديگر؟ كعب گفـت : آنگاه، قدري ديگر قدم زدند؛ آنگاه گفت

ابونائله دستانش را گشود و سر كعب را در برگرفت، و همينكه خـاطر جمـع شـد،    
شمشيرها يكي پس از ديگري بر پيكر او فرود آمدند، اما ! بزنيد دشمن خدا را :گفت

آنگـاه  . محمدبن مسلمه چاقويي برگرفت و به زير شكم او زد. كاري از پيش نبردند
با او درپيچيد، تا چاقو را دقيقاً در عانة او فرو كرد، و دشمن خدا كشته شـد و بـر   

كه سراسر آن منطقه را به وحشت انداخت، و كعب فريادي بلند سر داد . زمين افتاد
  .اي نماند مگر آنكه بر سر آن آتش روشن گرديد قلعه

بن اوس با لبة شمشير يكي از يارانش مجروح شده  حارث. دستة رزمندگان بازگشتند
العـرَيض رسـيدند، ديدنـد     وقتي رزمندگان به حـره . بود و دچار خونريزي شده بود
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او . درنگ كردند تا سياهي به سياهي آنان آمد و رسيد حارث با آنان نيست، ساعتي
- رسول خدا. تكبير سر دادند. را با خود برداشتند، و آمدند تا به بقيع غرقد رسيدند

كه صداي تكبيرشان را شنيدند، دريافتند كه كعب كشته شـده   -صلى اهللا عليه وسلم
صـلى اهللا  - اكرم سولوقتي رزمندگان به نزد حضرت ر. است؛ ايشان نيز تكبير گفتند

  :رسيدند، آنحضرت فرمودند -عليه وسلم
  !)اَفلَحت الوجوه(
  »!ها شادمان و پرطروات باشند همواره اين چهره«

و همزمان سـر آن  ! و چهرة شما اي رسول خدا! اهللا و وجهك يا رسول: همگي گفتند
 -مصـلى اهللا عليـه وسـل   - رسول خدا. طاغية را پيش روي آنحضرت پرتاب كردند

سپاس و ثناي خداوند را به خاطر قتل كعب بر زبان جاري كردند، و آب دهـان بـر   
  .1 و ديگر هرگز آن جراحت آزارش نداد. فوراً بهبود يافت. جراحت حارث ماليدند

وقتي يهوديان خبر يافتند كه طاغية بزرگ ايشان كعب بن اشرف كشته شده اسـت،  
- ن خزيد، و دريافتندكه رسول خـدا توزشا هاي سرسخت و كينه بيم و هراس در دل

هرگز، زماني كه بنگرد خيرخـواهي و مسـالمت مفيـد واقـع      -صلى اهللا عليه وسلم
خواهد با امنيت منطقـه بـازي كننـد و     و با كساني روياروي است كه مي گردد، نمي

پريشاني و نگراني فراهم آورند، و براي پيمانها حرمتي قائل نشوند، از توسل به زور، 
در برابـر قتـل   العملـي   گونه عكـس  اين بود كه هيچ! يچ روي دريغ نخواهد كردبه ه

به عكس، سعي كردند آرامش را برقرار كنند، و بـيش  . طاغية بزرگشان نشان ندادند
كردند، و اظهار تسليم و كـوچكي   هايشان تظاهر مي از پيش به وفاي به عهد و پيمان

                                                           

، 425، 341، ص 1ج (و صحيح بخـاري   57-51، ص 2ج (تفصيالت اين ماجرا را از سيره ابن هشام  -1
ج (و زاد المعاد ) 43-42، ص 2ج (د و سنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبو) 577، ص 2ج 
 .ايم آورده) 91، ص 2



  

شان خزيدند تا براي مدتي در آنجاهـا  هاي زهرآگين به سوراخهاي آري، افعي. كردند
  .پنهان شوند

تمـامي توجـه و اهتمـام     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا به اين ترتيب، مدتي رسول
خودشان را مصروف رويارويي با آن خطرات احتمالي كه مدينه را از بيرون تهديـد  

ز سازي آنها كرده بودند، و مسـلمانان انـدك انـدك بـار بسـياري ا      كرد و خنثي مي
هاي داخلي را كه همـواره پريشـان آنهـا بودنـد، بـر زمـين نهادنـد، و از         گرفتاري
سـاخت،   رسيد و نگرانشان مـي  هايي كه هرازگاهي بوي آن به مشامشان مي گرفتاري

  .آسوده شدند
  

  غزوة بحران
زني رزمي بود كه سيصد رزمنده در آن شـركت   اين غزوه در واقع يك مانور گشت

بـر عهـده    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم آن را شخص رسولداشتند، و فرماندهي 
معـدني در   -اي به نام بحران االخر سال سوم هجرت در منطقه گرفتند، و در ماه ربيع

االخـر و   ماه ربيع -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم. روي داد -حجاز در ناحية فرع
مدينـه بازگشـتند، و   االولي را در آنجا اقامت كردند و سـپس بـه    سپس ماه جمادي

  .1جنگ و نبردي پيش نيامد
  

                                                           

؛ مورخان انگيزه اين غـزوه را بـه اخـتالف    91، ص 2؛ زاد المعاد، ج 51-50، ص 2، ج هشام سيرةابن -1
بـراي ايشـان خبـر     -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - منابع اطالعاتي رسول اكرم: اند بعضي گفته. اند نوشته

نيروهاي زيادي براي تاختن به مدينه و اطراف آن هستند؛ بعضـي   سيجسليم سرگرم ب آوردند كه بني
بـه قصـد حملـه بـه قريشـيان از مدينـه عزيمـت         -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم: اند ديگر گفته

اين قول دوم را ابن هشام آورده و ابن قيم نيز همين قول را اختيار كرده و حتي قـول اول را  . كردند
 .اصالً نياورده است
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  سرية زيد بن حارثه
اين سريه آخرين و پيروزمندترين مانور رزمي بود كه مسلمانان پيش از جنگ احـد  

  . االخرة سال سوم هجرت روي داد ترتيب دادند، و در ماه جمادي
ني دسـت  تفصيل مطالب اينكه پس از جنگ بدر، قريشيان همواره با نگراني و پريشا

فصل تابستان رسيد و موسم سفر تجارتي تابستاني قريش بـه شـام   . به گريبان بودند
  .نزديك شد، و بر پريشاني و نگراني آنان افزود

در اين سال، براي كاروانساالري قافلة تجارتي قريش صفوان بـن اميـه را انتخـاب    
بازرگاني مـا   محمد و يارانش: صفوان بن اميه خطاب به قريشيان گفت. كرده بودند

اي از ساحل دور  با ياران وي چه كنيم كه لحظهدانيم  واقعاً نمي. اند را متوقف ساخته
! انـد  نشينان نيز سازش كرده، و همگي آنان بـا او همـراه شـده    با ساحل! شوند؟ نمي
اگـر هـم در ايـن شـهر و ديـار خودمـان بمـانيم،        ! دانيم از چه راهي بـرويم؟  نمي

. اي برايمـان بـاقي نخواهـد مانـد     هيم خورد، و ديگر سـرمايه هايمان را خوا سرمايه
زندگاني ما در مكه وابسته به تجارتمان با شام در تابستان، و با حبشـه در زمسـتان   

  !است
اسودبن عبدالمطلب بن صفوان . گفتگو دربارة اين مسئله بسيار شد و به درازا كشيد

بگير، كه راهي بسيار طوالني از ساحل راهت را جدا كن، و راه عراق را پيش : گفت
كند، و با فاصلة بسيار  آب و علف و پهناور را بسوي شام قطع مي است و بياباني بي

قريشـيان ايـن جـاده را هـيچ     ! گـذرد  زيادي با مدينه از سـمت شـرق مدينـه مـي    
از  -آسود بن عبدالمطلب به صفوان پيشنهاد كرد كه فرات بن حيان را. شناختند نمي

به عنوان راهنما با خود ببرد تا دليل راه وي در اين سفر تجـارتي   -ئلبني بكر بن وا
  .باشد

اميه، از جادة جديد، راهي شـام شـد؛ از    كاروان قريش، به كاروانساالري صفوان بن



  

. طرف، خبر به راه افتادن كاروان و خط سير جديدش، مثل برق، به مدينـه رسـيد  آن 
در يـك بـزم    - كـه مسـلمان شـده بـود     - مانداستان از اين قرار بود كه سليط بن نُع

كـه هنـوز اسـالم     - مسعود اشجعيبن  با نعيم - البته پيش از تحريم شراب - ميگساري
وقتي كلة نعيم حسابي داغ شد، زبان باز كرد و به تفصـيل،  . هم پياله بود - نياورده بود

ـ -  سليط نيز شتابان نزد پيامبر اكـرم . قضية كاروان و خط سير آن را بازگفت لى اهللا ص
  .رفت و داستان را براي ايشان حكايت كرد - عليه وسلم
اي از رزمنـدگان مسـلمان را كـه     فـوراً، دسـته   -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا

. شمارشان يكصد سوار بود به فرماندهي زيدبن حارثة كلبي آمادة كارزار گردانيدند
غفلت كاروانيان به قافلـه   زيد شتابان به راه افتاد و غافلگيرانه در هنگام سرگرمي و

بـه نـام    -كاروان تجارتي قريش بر سر بركة آبي در سرزمين نجد. ور گرديدند حمله
زيدبن حارثه تمامي آن كاروان را مصادره كرد، و صـفوان و  . فرود آمده بود -قَرْده

  .نيافتند -بدون هيچ مقاومتي -اي جز فرار ديگر نگهبانان قافله چاره
به قولي دو . را به اسارت گرفتند -فرات بن حيان -كاروان قريشمسلمانان راهنماي 

غنيمت فراواني به چنگ مسلمانان افتاد، شـامل  . نفر ديگر نيز همراه وي اسير كردند
آالت كه آن كاروان با خود داشـت، و بهـاي آن را يكصـد هـزار      انواع ظروف نقره

نائم را پس از كنار گذاشتن اين غ -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. اند برآورد كرده
فرات بن حيان نيز به دست آنحضرت اسـالم  . ُخمس آن به افراد سريه تقسيم كردند

  .1 آورد
بار و مصيبتي جانگداز بود كه به دنبال شكست جنـگ بـدر،    اي نكبت اين نيز فاجعه

 قبيلـة . دامنگير قريشيان گرديد، و بر نگراني و اندوه و پريشاني قريش باز هم افـزود 
يش پيش روي نداشـت؛ يـا بايـد هيمنـه و سـلطه و      آور قريش دو راه ب بزرگ و نام
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گذاشت و بـا مسـلمانان از در مسـالمت و صـلح و      كبرياي خويش را زير پاي مي
ديد تا شـكوه و عظمـت    آمد، يا اينكه بايد جنگي فراگير را تدارك مي سازش درمي

بايسـت   رزمـي مسـلمانان را مـي    ديرينة قريشيان را به ايشان بازگرداند، و نيروهاي
اي پيـدا   وجه بر هيچ چيز سيطره و سـلطه  آورد كه ديگر به هيچ آنچنان از پاي درمي

  !نكنند
مكه راه دوم را اختيار كرد، و بر خونخواهي از دست رفتگـان قـريش پافشـاري و    
اصرار كرد، و بنا را بر آن نهاد كه براي نبردي جانانه بـا مسـلمانان آمـاده شـود، و     

  .بامسلمانان در دل سرزمينشان بجنگد
اي پرتـوان   مؤثّر و انگيزه سازي با اين ترتيب، اين سريه و حوادث پيش از آن، زمينه

  .براي جنگ اُحد بود



  

  فصل پنجم
  جنگ اُحد

  

  جويي آماده باش قريش براي انتقام
مكه، بر اثر شكست خانمان برانداز جنگ بدر، و كشته شـدن سـران و اشـراف در    

حـس  . سـوخت  ودار آن كارزار، در آتش خشم و كينه نسبت به مسـلمانان مـي  گير
! خواهي، خون قريشيان و مكيان را به جـوش آورده بـود   جويي و غيرت خون انتقام

سرايي و گريستن بر كشتگان بدر را ممنوع گردانيـده بودنـد، و    حتي، قريشيان نوحه
سازي اسيران جلوگيري بـه عمـل   زدگي در آزاد تا از شتاب داشتند اين و آن را وامي

آورند، به اين منظور كه مسلمانان به ميزان مصيبت زدگي و شدت غم و غصه آنـان  
  .پي نبرند

به دنبال جنگ بدر، دودمان بزرگ قريش همه با هم يك سخن شده بودند كه جنگي 
 تمام عيار را بر عليه مسلمانان به راه اندازند، تا مگر شعلة خشمشان فروكش كند، و

حرارت عطش آنان كاهش يابد؛ و سرانجام، عمالً براي ورود به چنين ميدان جنگـي  
  .ساز آماده شدند سرنوشت

ربيعه نسبت  عكرمه پسر ابوجهل، صفوان بن اميه، ابوسفيان بن حرب و عبداهللا بن ابي
به ديگر زمامداران و سران قريش، شور و حرارت بيشتري براي آغاز ايـن جنـگ از   

  .خواندند در اين راستا بيش از همه رجز ميدادند، و  خود نشان مي
نخستين كاري كه قريشيان در اين راستا انجام دادند، اين بود كه كاروان رهايي يافتة 
ابوسفيان را كه موجب برپايي جنگ بدر گرديد، در اختيار گرفتند، و به تاجراني كه 

د بر شـما سـتم كـرد و    اي جماعت قريش، محم: اموالشان با آن كاروان بود، گفتند
نخبگان شما را از دم تيغ گذرانيد؛ شما با اين اموال ما را ياري دهيد تا با او بجنگيم؛ 

يكهزار باز شتر كاالي . همه پذيرفتند! و تقاص خون عزيزانمان را از او بازپس گيريم
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در . همه را فروختند؛ مبلغي بالغ بـر يكهـزار دينـار تـدارك گرديـد     . بازرگاني بود
  :نازل فرمود باره است كه خداوند متعال اين آية شريفه را نهمي

﴿هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُوننفيفَس بِيلِ اللّهن سواْ عدصيل مالَهوقُونَ أَمنفواْ يكَفَر ينإِنَّ الَّذ   ةً ثُـمرسح
رشحي منهواْ إِلَى جكَفَر ينالَّذونَ ولَبغ1ونَ﴾ي.  

كنند تا راه خدا را بر بندگانش ببندند؛ اينـان   اين كفر پيشگان اموالشان را انفاق مي«
كنند، و آنگاه جز حسرت برايشان بازدهي نخواهـد داشـت، و    اموالشان را انفاق مي

  »!آنگاه مغلوب و مقهور خواهند گرديد
نـد، تـا از   آنگاه، باب گردآوري كمكهاي داوطلبانـه و صـدقات را مفتـوح گردانيد   

كنانه و اهل تهامه، هر كس كه مايل است در نبرد با مسـلمانان سـهيم    احابيش و بني
هاي مختلف تشويق و تبليغ را نيز به كار  ها و شيوه گردد، راه براي او باز باشد و راه

كه درجنگ بدر اسـير شـده بـود، و     -حتي، صفوان بن اميه ابوعزّة شاعر را. گرفتند
بر او منت نهاده بودنـد و بـدون فديـه او را آزاد     - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول

تحريك كـرد   -كرده بودند، و از او پيمان گرفته بودند كه بر ضد ايشان اقدامي نكند
تا به تشويق قبايل عرب بر ضد مسلمانان بپردازد، و به او وعده داد كه اگـر از ايـن   

دنيا برود، دختـرانش را سرپرسـتي   نيازش گرداند؛ و اگر از  جنگ زنده باز گردد، بي
هـاي   ابوعزّه نيز به تشويق و تحريك قبايل پرداخت، و با اشعار خـويش كينـه  . كند

 -دروني آنان را بيرون ريخت و شدت بخشيد و همچنين، شاعر ديگـري را بـه نـام   
  .گماردندبه همين مأموريت  -عبدمناف جمحي  مسافع بن

ويق دست خالي بازگشت، و نه تنهـا بـه مـراد    ابوسفيان نيز، پس از آنكه از غزوة س
هاي غذايي و تداركاتي خود را در اين غـزوه   خويش نرسيد، مقدار زيادي از ذخيره

  .كرد از دست داد، بيش از همه عليه مسلمانان فعاليت مي
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عـالوه  : يا! به هر حال، اگر اين تعبير درست باشد، گل بود و به سبزه نيز آراسته شد
در همين سرية زيـدبن حارثـه، قـريش آنچنـان خسـارت      ! پيدا كردبر تري، نم هم 

كمرشكني ديدند كه ستون فقرات اقتصادشان را خرد كرد، و آنچنان غم و انـدوهي  
اش معلوم نبود؛ و به اين ترتيب، شتاب قريش  را دامنگيرشان ساخت كه حد و اندازه

كننده بامسلمانان  در جهت آمادگي هرچه بيشتر براي درگير شدن در يك نبرد تعيين
  .دو چندان گرديد

  
  سازماندهي لشکر قريش

. همزمان با سالگرد جنگ بدر، لشكر مكّه عده و عدة خويش را تـدارك ديـده بـود   
 پيمانانشان و احابيش ساكن آن سامان گرد جمعاً، سه هزار مرد جنگي از قريش و هم

ز همراه ببرند تـا مـردان   فرماندهان قريش چنان مصلحت ديدند كه زنان را ني. آمدند
بهتر و بيشتر جانفشاني كنند، و بخاطر حفظ حرمت حريم و ناموسشان پاي از ميدان 

  .شمار اين زنان پانزده تن بود. جنگ نكشند
بـود   1شمار اشتران در لشكر قريش سه هزار رأس بود، و شمار اسبان دويست رأس

از لـوازم  . شـدند  ا سوار نميبردند و بر آنه كه در طول راه آنها را بصورت يدك مي
ايمني در ميدان جنگ، هقتصد زره داشتند؛ و فرماندهي كل لشكر بـا ابوسـفيان بـن    

  .حرب بود
فرمانده سواره نظام خالد بن وليد بود كه در اين فرماندهي معاونـت وي را عكرمـه   

  .لواي جنگ به دست بني عبدالدار بود. جهل برعهده داشت بن ابي
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  خبر يافتن پيامبر حرکت لشکر مکّه و
هـاي   خونخـواهي . لشكر مّكه با اين عده و عدة كامل بسوي مدينه رهسـپار گرديـد  

هاي نفرت را در دلهـاي آنـان دامـن     ديرينه و خشم و كينة دروني جنگجويان شعله
عبـاس بـن   . داد كـه بـزودي درخواهـد گرفـت     زد، و از كارزار تلخي خبر مي مي

همينكـه  . هاي نظامي آنان را زيرنظـر داشـت   گيعبدالمطلب تحركات قريش و آماد
اي شتابزده به پيامبر گرامي اسـالم نوشـت، و تمـامي     لشكر حركت كرد، عباس نامه

فرستادة عباس نيز شتابان . اطالعات مربوط به لشكر مكه را به آنحضرت گزارش داد
ـ   - روز تاخت تا نامه را هرچه زودتر به پيـامبر اكـرم   شبانه  -لمصـلى اهللا عليـه وس

در  -كه بالغ بر پانصـد كيلـومتر اسـت    -اي كه مسافت ميان مكه را برساند؛ به گونه
  .داد مدت سه روز طي كرد، و نامه را در مسجد قُبا به دست آنحضرت

خواند؛ آنحضـرت او   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ياُبي بن كعب اين نامه را براي نب
ند، و به سرعت به مدينه بازگشتند، و با را سفارش كردند كه نامه را محرمانه تلقّي ك
  .فرماندهان مهاجر و انصار به رايزني پرداختند

  
  آماده باش دائمي مدينه
باش عمومي بود، و مردان حتي در حال نماز اسـلحه را   مدينه پيوسته به حالت آماده

  .گردانيدند، و براي مقابله با هر نوع پيشامدي مهيا بودند از خودشان دور نمي
سعدبن معاذ، اُسـيد بـن حضـير و سـعدبن عبـاده، بـه       : اي از انصار، از جمله هدست

پرداختند، و همواره بـر در خانـة    مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پاسداري از رسول
هـاي   هـاي مدينـه و نقـب    بـر دروازه . كردنـد  آنحضرت، اسلحه به دست بيتوته مي

ايي به حراست مشغول بودنـد؛ از  ه شد، دسته زيرزميني كه به داخل مدينه منتهي مي
  .بيم آنكه مبادا غافلگير بشوند



  

اطالعـاتي مشـغول بودنـد، و در     -هاي گشتي متعددي نيز به عمليات اكتشافي دسته
هايي كه احتماالً امكان داشت مورد استفادة مشـركان بـراي شـبيخون     ها و بيراهه راه

اطـراف آن قـرار گيـرد،     زدن به مسلمانان و دست زدن به قتل و غارت در مدينه و
  .دادند جوالن مي

  
  لشکر مکه پشت باروي مدينه

وقتي . داد لشكر مكه مسير خودش را در شاهراه غربي اصلي به طور معمول ادامه مي
پيشـنهاد كـرد كـه قبـر مـادر       -همسر ابوسـفيان  -به ابواء رسيدند، هند دختر عتبه

فرماندهان لشكر اين درخواسـت  را بشكافند، اما،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
هند را رد كردند، و به همة لشكريان از بابت پيامدهاي دردنـاك اينگونـه حركـات    

  .هشدار دادند
از آنجا به بعد، همچنان لشكر مكه مسير خودش را ادامه داد تا بـه نزديكـي مدينـه    

وادي عقيق را طي كرد و از آنجا به سمت راست گردش كرد و در نزديكـي  . رسيد
بـار   -زار در كنـار وادي قنـاه   اي شـوره  منطقـه  -در مكاني به نام عينين -وه احدك

لشكر مكه . گرفت انداخت كه عمالً در سمت شمال مدينه در كنار كوه احد قرار مي
  .در اين مكان در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم هجرت اردو زد

  
  تشکيل شوراي عالي دفاع در مدينه

عاتي مدينه لحظه به لحظه اخبار مربوط به لشكر مكه را بـه  اطال -نيروهاي اكتشافي
رسانيدند، تا آنكه اين خبر اخير، حاكي از اردو زدن  پيامبر گرامي اسالم در مدينه مي

 -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا. لشكر مكه در كنار كوه احد به آنحضرت رسيد
دادنـد، و بـه منظـور    نظامي در سطح عالي تشكيل  -درنگ، يك انجمن مشورتي بي

دست يافتن به يك تصميم و موضعگيري صحيح با اعضـاي آن شـوراي عـالي بـه     
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پيامبر . رؤيايي كه مشاهده كرده بودند، با خبر ساختندرايزني پرداختند، و آنان را از 
  :اكرم فرمودند

لت يدي يف دخأ؛ ورأيت أين يذبح؛ ورأيت يف ذباب سيفي ثلماً رأيت بقراً: رأيت واهللا خرياً إين(
  ).درع حصينة

كننـد؛ و بـر لبـه     در خواب ديدم كه گاوي را ذبـح مـي  : باري، خواب خوبي ديدم«
اي  شمشيرم سوراخي مشاهده كردم؛ و نيز، در عالم خواب ديدم كه دستم را در زره

  »!ستَبر و محكم داخل كردم
تعبيـر  آنحضرت، قرباني شدن گاو را به شماري از يارانشان كه كشته خواهند شـد،  

كردند؛ و سوراخ لبة شمشيرشان را چنين تعبير كردند كه مـردي از خانـدان ايشـان    
  .كشته خواهد شد؛ و زره را به مدينه تعبير كردند

آنگاه، نظر خودشان را براي صحابه مطرح كردند، مبني بـر اينكـه از مدينـه خـارج     
ندنـد، بـا   نشوند و در آن متحصن شوند؛ اگر مشركان همچنـان در اردوگاهشـان ما  

اي از اقامتشان نخواهند برد؛ و اگـر   بدترين وضعيت اقامت خواهند كرد، و هيچ بهره
هاي مدينه، و زنان مسـلمان از بـاالي    به مدينه درآمدند، مردان مسلمان بر سر كوچه

عبـداهللا بـن ابـي بـن     . بود ها با انان درگير خواهند شد؛ و اين تنها برنامة درست بام
كه به عنوان يكي از سران خـزرج در آن شـوراي عـالي     -فقانسركردة منا -سلّول

البتـه، ظـاهراً؛ موافقـت او بـا رأي     . شركت كرده بود، با نظر آنحضرت موافق بـود 
نظر نظامي رأي درسـتي   ن نبود كه از نقطهآبه خاطر  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

ر بـا مكيـان طفـره    االمكـان از كـارزا   خواست خود و هوادارانش حتي بود؛ بلكه مي
خداي نيز چنين خواست كه عبـداهللا  ! اي كه هيچكس باخبر نشود ه گونهبروند، اما، ب

در برابر مسلمانان رسوا شـوند، و از پـس    -براي نخستين بار -بن ابي و هوادارانش
اي كـه كفـر و نفـاق آنـان را پوشـانيده اسـت بيـرون آينـد، و مسـلمانان در           پرده



  

هـا و   شان اين مارهاي سمي و خطرناك را كه زيـر جامـه  ترين موقعيت خود بحراني
  .خزيدند، بازشناسند هايشان مي درون آستين

جماعتي از افاضل صحابه كه بعضي از آنان عمالً از عزيمت به جنگ بـدر محـروم   
رزمندگان مسـلمان   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم شده بودند، چنين نظر دادند كه نبي

نند، و بـر ايـن پيشـنهاد اصـرار ورزيدنـد، تـا آنجـا كـه         را به بيرون شهر اعزام ك
خدا، ما آرزوي چنين روزي را داشتيم، و براي رسيدن  اي رسول: سخنگويشان گفت

به آن دست دعايمان به درگاه خدا بلند بود؛ اينك خدا اين تمنـاي مـا را بـراي مـا     
؛ بسـوي  برآورده كرده، و مسافت ما تا ميدان جنگ را نيـز كوتـاه گردانيـده اسـت    

  ؟!ايم نان ترسيدهآدشمنانمان حركت كنيد؛ نبينند كه ما از 
صلى - پيشاپيش اين دلير مردان رجزخوان، حمزه بن عبدالمطلب، عموي رسول خدا

خطـاب بـه   . بود كه بهترين وجهي در جنگ بدر حماسه آفريده بود -اهللا عليه وسلم
ل فرموده است؛ لب به غذا سوگند به آنكه بر تو كتاب ناز: پيامبر گرامي اسالم گفت

  1!نخواهم زد، تا آنكه با اين شمشير خودم بيرون مدينه با آنان كارزار كنم
به منظور مراعات رأي ونظر ايـن دليـر    -صلى اهللا عليه وسلم- سرانجام، رسول خدا

آفرينان دلباخته، از رأي خودشان انصراف حاصل كردنـد،   مردان پاكباخته، و حماسه
ذكور بر تصميم به خروج از مدينه و برخورد با دشـمن در ميـدان   و نتيجة شوراي م

  .پهناور جنگ قرار گرفت
  

  سازماندهي لشکر اسالم
پيامبر گرامي اسالم ظهر روز جمعه نماز را با مردم به جماعت خواندنـد، و آنـان را   
موعظه كردند، و به جديت و كوشش سفارش فرمودند، و براي آنـان بازگفتنـد كـه    
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ازاي صبر و شكيبايي، از آن ايشان است؛ و سفارش كردند كه در برابـر  پيروزي در 
آنگـاه  . مردم با شنيدن نويدهاي آن حضرت بسيار شادمان شدند. دشمن آماده باشند

همة اهل مدينه گرد آمده بودند، اهل بـاالي منـاطق   . نماز عصر را با مردم خواندند
صلى اهللا عليه - آنگاه رسول خدا. مدينه نيز در اين نماز جماعت شركت كرده بودند

دو يار وفادار ايشان ابـوبكر و عمـر آنحضـرت را همراهـي     . به خانه رفتند -وسلم
هاي ايشان  نهادند، و جامه -صلى اهللا عليه وسلم- عمامه بر سر پيامبر اكرم. كردند مي

آنحضرت كـامالً مسـلح شـدند، و دو زره روي هـم     . را بر اندام مباركشان آراستند
  .دند، و شمشير حمايل كردند، و آنگاه بسوي مردم آمدندپوشي

. به خارج از شهر بودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- مردم در انتظار عزيمت رسول خدا
صـلى اهللا عليـه   - رسول خـدا : بن معاذ و اُسيدبن حضير خطاب به مردم گفتند سعد

دست آنحضـرت   سررشتة كار را به! را با اكراه بر خروج از مدينه واداشتيد -وسلم
صلى اهللا - وقتي كه پيامبر اكرم. مردم همگي از كردة خويش پشيمان شدند! بسپاريد

خـدا، مـا حـق     اي رسول: از خانه بيرون آمدند، خطاب به ايشان گفتند -عليه وسلم
! اينك هرچه خواهيد عمل بفرماييدنداشتيم و روا نبود كه با نظر شما مخالفت كنيم؛ 

صـلى اهللا عليـه   - رسـول خـدا  ! نه بمانيد، همين كار را بكنيدخواهيد در مدي اگر مي
  :فرمودند -وسلم

  .)حيکم اهللا بينه وبني عدوه حىتن يضعها، أذا لبس المته إما ينبغي لنيب (
براي يك پيامبر سزاوار نيست، گاهي كه زره پوشد و اسلحه برگيرد، سـالح را بـر   «

  1 »!ن او داوري كندزمين نهد، تا آنكه خداوند ميان او و ميان دشم
  :پيامبر گرامي اسالم لشكر خود را به سه گردان تقسيم كردند

                                                           

اند؛ بخـاري   و نسائي و حاكم نيشابوري و ابن اسحاق آورده) 351، ص 3ج (اين روايت را امام احمد  -1
 .آورده است 28االعتصام در توضيح عنوان باب نيز در كتاب 



  

  كه لوايش را به دست مصعب بن عمير عبدري دادند؛ گُردان مهاجرين؛) 1
  كه لوايش را به دست اُسيد بن خُضير دادند؛ گُردان اوسِ انصار؛) 2
  ذر دادند؛كه لوايش را به دست حباب بن من گردان خزرج انصار؛) 3

از يكهزار تن مرد رزمي تشكيل شده بود كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم لشكر نبي
. 1تنها يكصد تن از آنان زره داشتند، و حتي يـك تـن سـواره در ميـان آنـان نبـود      

كساني كه  مكتوم را در مدينه به عنوان امام جماعت بر جاي نهادند تا با آنحضرت ام
لشـكر بـه سـمت    . نماز بخواند؛ و كوس رحيل را نواختنـد اند  به جبهة جنگ نيامده

زره  -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم شمال مدينه حركت كرد، و دو سعد پيشاپيش نبي
  .دويدند پوشيده مي

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - الوداع گذشت، رسول خدا هنگامي كه لشكر اسالم از ثنيه
از حـال و  . مشاهده كردنـد  فوجي مجهز و نيكو مسلح شده را جدا از سياهي لشكر

پيمانـان   اينـان از يهوديـان اطـراف مدينـه، هـم     : وضع آنان سؤال فرمودند، گفتنـد 
هـل  «: پرسـيدند ! و مايلند كه در كارزار بر ضد مشـركان سـهيم گردنـد    2اند خزرج

مـدد   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - پيغمبر اكرم! نه: اند؟ گفتند آيا اسالم آورده» اَسَلموا؟
  .كفر را براي مبارزه با اهل شرك نپذيرفتند جستن از اهل

                                                           

اين اشتباهي : ابن حجر گويد. اند پنجاه سوار داشته: گفته است) 92، ص 2ج (ابن قيم در كتاب الهدي  -1
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  سان ديدن لشکر

رسيدند، لشـكر خـويش را   » شيخان«پيامبر گرامي اسالم، وقتي كه به موضعي به نام 
آمدند،  از ميان افراد لشكر نوجواناني را كه به نظرشان كم سن و سال مي. سان ديدند

ـ   و آنان را براي جنگ توانمند نمي : گ بازگردانيدنـد؛ از جملـه  ديدند؛ از جبهـة جن
مربن خطاب؛ اُسامه بن زيد؛ اُسيدبن ظُهير؛ زيدبن ثابت؛ زيـدبن ارقـم؛   عبداهللا پسرع

عرابه بن اوس؛ عمرو بن حزم؛ ابوسعيد خدري؛ زيدبن حارثة انصـاري؛ و سـعدبن   
انـد؛ امـا، حـديث وي در     در ميان اين نوجوانان براء بن عازب را نيز نام بـرده . حبه

  .بخاري داللت بر آن دارد كه وي در جنگ احد حضور داشته استصحيح 
رافع بن خَديج و سمره بن جنـدب   -صلى اهللا عليه وسلم- درعين حال، پيامبر اكرم

را با وجود كمي سن و سالشان اجازة شركت در جنگ دادند؛ زيرا، رافع بن خديج 
به او اجازة جنگ  -لمصلى اهللا عليه وس- در تيراندازي مهارت داشت، و پيامبر اكرم

خبـر بـه   ! زنـم  من از رافع نيرومندترم؛ من او را بر زمين مـي : سمره نيز گفت. دادند
رسيد؛ امر فرمودند آندو با يكديگر كشتي بگيرند؛  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .و سمره رافع را بر زمين زد؛ و آنحضرت سمره را نيز اجازة كارزار فرمودند
  

  اثناي راه بيتوته در
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  حضرت رسول. در همين موضع شيخان، روز به پايان رسيد

نماز مغرب را خواندند، و نماز عشا را نيز در پـي آن خواندنـد، و همانجـا     -وسلم
آنحضرت پنجاه تن از مردان جنگي سپاه را براي پاسداري و حفاظـت  . بيتوته كردند

فرماندة اين پاسداران محمـدبن  . لشكر گشت بزنند از اردوگاه برگزيدند كه پيرامون
پاسـداري و  . مسلمة انصاري، قهرمان سرية اعزامي براي قتل كعب بن اشـرف بـود  



  

را در طول آن شب ذكـوان بـن    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حفاظت از شخص نبي
  .قيس بر عهده گرفت عبد

  سرپيچي عبداهللا بن اُبي و هوادارانش
در همـان   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - ع فجر، حضرت رسول اكرماندكي پيش از طلو

رسيدند، » شوط«سياهي شب بار سفر بستند و به راه افتادند؛ وقتي به موضعي به نام 
ديدنـد، و   دشمن را مـي . اين موضع بسيار نزديك به دشمن بود. نماز صبح گزاردند

اُبي منافق بناي سرپيچي در اين مكان، عبداهللا بن . ديدند دشمن نيز لشكر اسالم را مي
گذاشت، و با حدود يك سوم جمعيت سپاه، سيصد تـن از رزمنـدگان، بازگشـت و    

كرد بـه اينكـه    و تظاهر مي! دانيم؛ چرا بايد خودمان رابه كشتن بدهيم؟ نمي: گفت مي
به رأي و نظـر وي   -صلى اهللا عليه وسلم- بازگشتش به خاطر آنست كه رسول خدا

  !اند و از رأي ديگران اطاعت كردهاند  ترتيب اثر نداده
البته، ترديدي نبود در اينكه علت اين انشعاب و مخالف خواني، آن چيزي كـه ايـن   

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - منافق اظهار مي كرد نبود، به حساب اينكه رسول اكـرم 
اگر علت بازگشت وي ايـن بـود، از همـان آغـاز     . اند پيشنهاد رأي وي را رد كرده

معنـا   تا اين موضع بـي  -صلى اهللا عليه وسلم- همراه لشكر پيامبر اكرم حركت او به
هدف اصلي عبداهللا بن اُبي از اين سرپيچي، آنهم در اين شرايط حسـاس، ايـن   . بود

بود كه در لشكر مسلمانان، در برابر ديدگان و كنار گوش دشمنانشان، شورش و بلوا 
شانه  -صلى اهللا عليه وسلم- سول خدابه پا كند، تا شايد عموم لشكريان از فرمان ر

از آن سـوي ديگـر،   ! خالي كنند، و بنياد معنويات لشكريان آنحضرت درهم بريـزد 
تر گردد، و بـه   دشمن بر مسلمانان دلير گردد، و با ديدن اين منظره تصميم وي جدي

و يـاران مخلـص    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم اين ترتيب، هرچه زودتر كار نبي
را يكسره كند، و فضاي مدينه و حجاز براي بازگشـت رياسـت بـه ايـن     آنحضرت 
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  ؟!منافق و هوادارانش آماده شود
سركردة منافقان بعيد هم نبود كه بعضي از منويات خـود را جامـة عمـل بپوشـاند؛     

سـلمه از خـزرج، بنـا را بـر      حارثه از اوس و بني چنانكه دو طايفه از لشكريان، بني
د؛ اما، خداوند كار آنان را برعهده گرفت، و پـس از آنكـه   تابي گذاشتن سستي و كج

اندكي پريشان شدند و درهم ريختند، و خواستند بازگردند و از شـركت در جنـگ   
  .نظر كنند، سرانجام ثابت قدم ماندند صرف

  :فرمايد خداوند متعال مي
  .١وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ﴾﴿إِذْ همت طَّآئفَتان منكُم أَن تفْشالَ واللّه وليهما 

اما خداوند موالي تابي نهادند؛  آنگاه كه دو طايفه از ميان شما بنا را بر سستي و كج«
  »!آنان است، و بر خداوند بايد كه توكل كنند خداباوران

در درصدد برآمد كه به اين منافقـان   -پدر جابربن عبداهللا انصاري -عبداهللا بن حرام
اين بود كـه  . ارتباط با وظيفة خطيري كه در چنين شرايط حساس دارند تذكر بدهد

كرد، و درجهت تشويق و ترغيـب   آنان را تعقيب كرد، و پيوسته آنان را سرزنش مي
! بياييد در راه خدا كارزار يا دفاع كنيد: گفت ورزيد، و مي آنان به بازگشت اصرار مي

دانستيم كه شما كارتان با دشمن بـه جنـگ خواهـد     مياگر : دادند  آنان نيز پاسخ مي
عبداهللا بن حرام، سرانجام پاي از تعقيب و ترغيب آنان كشيد  ؟!گشتيم كشيد، بازنمي

! خدا دورتان گرداناد، دشـمنان خـدا  : گفت و بازگشت، درحاليكه خطاب به آنان مي
  !نياز خواهد ساخت خداوند پيامبرش را از شما بي

  :فرمايد قان است كه خداوند متعال ميدربارة همين مناف
﴿عن واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللّهي سلُواْ فاْ قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُواْ ون ينالَّذ لَمعلْيو اكُمنعباالً الَّتتق لَم

لُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُـوبِهِم واللّـه أَعلَـم بِمـا     هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم لِإلميان يقُو
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  .١﴾يكْتمونَ
: و تا خداوند بازشناسد كساني را كه راه نفاق پيش گرفتند، و چون به آنـان گفتنـد  «

اگـر  : گفتنـد ! از خودتان دفـاع كنيـد   -دست كم -بياييد در راه خدا كارزار كنيد يا
اينـان در آن اوان، بـه كفـر    ! آمديم كشد، همراه شما مي جنگ ميدانستيم كار به  مي

گفتند كه در دلشان نبود؛ خداونـد   تر بودند تا به ايمان؛ با دهانشان چيزها مي نزديك
  »!كنند داناست به آنچه كتمان مي

  
  رويارويي لشکر اسالم با دشمن

يان، پيامبر پس از ماجراي انشعاب و بازگشت و سرپيچي عدة قابل توجهي از لشكر
 -كه عبارت از هفتصد تن رزمنده بودند -بقية لشكر را -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

اردوگاههاي مشركان فيمابين رسول . حركت دادند تا خود را به جبهة جنگ برسانند
و كوه احد فاصـله انداختـه بـود، و مشـركان امـاكن       -صلى اهللا عليه وسلم- خدا

صلى - رسول خدا. وشش لشكر خود قرار داده بودندمتعددي را در آن اطراف زير پ
  :فرمودند -اهللا عليه وسلم

  .)بنا عليهم القوم من کتب من طريق ال مير علىمن رجل خيرج بنا (
اي به دشمن برساند كه  كجاست آن مردي كه بتواند ما را از يك راه نزديك به گونه«

  »؟!بين راه از اردوگاههاي دشمن ما را نگذراند
آنگاه راه كوتاهي را پيش گرفـت كـه از حـرة    ! من، اي رسول خدا: ثمه گفتابوخَي

گذشت، و اردوگاه لشـكر مشـركان را در    هاي كشاورزي آنان مي حارثه و زمين بني
  .سمت چپ برجاي گذاشت

گذشـتند، عبورشـان بـر در بـاغي      در اثناي راه، كه لشكر اسالم از مسير مذكور مي
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همينكه احساس كـرد لشـكر   . افتاد -نافق و نابينا بودكه م -متعلق به مربع بين قيظي
هاي مسـلمانان   گذرد، از جاي برخاست و پيوسته خاك به صورت اسالم از آنجا مي

دارم كه به باغ مـن پـاي    اگر تو رسول خدا باشي، من روا نمي: فتگ پاشيد و مي مي
صـلى  - جماعت مسلمين خواستند او را به قتل برسانند؛ حضرت رسول اكـرم ! نهي

  :فرمودند -اهللا عليه وسلم
  ).البصر أعمىالقلب  أعمى عمىال تقتلوه، فهذا اال(
  »؟!نُكشيدش؛ اين شخص كور هم كوردل است و هم از دو چشم نابيناست«

به مسيرشان ادامه دادند تا به شعب مجاور كـوه   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
شكريان اسـالم روي بـه مدينـه اردو    احد در كنارة بيابان احد رسيدند، و در آنجا ل

طوري ترتيب دادند كه پشت لشكر بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- زدند، و پيغمبر اكرم
دامنه كوه احد باشد، و با اين ترتيب، لشكر دشمن درحد فاصل ميـان مسـلمانان و   

  .مدينه واقع گرديد
  

  نقشة دفاع
. وف سپاه خويش را آراستندپيامبر گرامي اسالم به لشكرشان آماده باش دادند، و صف

از ميان لشكريان، يك دسته از تيراندازان ماهر را كه عبارت از پنجـاه تـن رزمنـدة    
مسلمان بودند، برگزيدند، و فرماندهي آنان را به عبداهللا بن جبير بن نعمان انصـاري  

يي كه در كرانة شمالي وادي  واسي بدري دادند، و به آنان دستور دادند كه بر بلندي
در جنـوب شـرقي    -شـهرت يافـت  » جبل الرّماه«و بعدها به  -نات واقع شده بودق

اين مكان يكصد و پنجاه متر با قرارگاه لشكر اسالم . اردوگاه مسلمانان متمركز شوند
  .فاصله داشت

در فرمايشاتشان خطاب بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- هدف از اين كار را، رسول خدا



  

ي بيان فرمودند؛ چنانكه به فرماندة اين دسـتة تيرانـداز   اين تيراندازان با توضيح كاف
  :سفارش كردند

و علينا فاثبت مکانک؛ النـؤتني مـن   أن کانت لنا إ! انضح اخليلَ عنا بالنبل، اليأتونا من خلفنا(
  .١)قبلک

اگر جنگ به سود ما به زيـان  ! سواركاران دشمن را با تيراندازي از ما دور نگاه دار«
  »؟!ت بمان؛ مبادا از ناحيه تو مورد حمله دشمن واقع شويمما بود، سر جاي

  :به تيراندازان نيز سفارش كردند
  .٢)غنمنا فال تشرکونا ن رأيتمونا قدإن رأيتمونا نقتل فال تنصرونا؛ وفإامحوا ظهورنا؛ (
گذرانند، به  اگر ديديد كه ما را دارند از دم تيغ مي. ما را از پشت سر حمايت كنيد«

كنيم، باز هم بـا مـا همـراه     ياييد، و اگر ديديد كه داريم غنائم را جمع ميياري ما ن
  »!نشويد

  :در روايت بخاري آمده است كه آنحضرت خطاب به اين تيراندازان فرمودند
يتمونا هزمنا القـوم  أليکم؛ وإن رإرسل أيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا مکانکم هذا حىت أن رإ(

  .٣)ليکمإرسل أووطأناهم فال تربحوا حىت 
ربايند، از سر جايتان تكان نخوريد، تا مـن در پـي    را مي ما ها اگر ديديد كه عقاب«

ايـم و درهـم    اگر هم ديديـد كـه مـا ايـن جماعـت را شكسـت داده      ! شما بفرستم
  »!ايم، باز هم از سر جايتان تكان نخوريد تا من در پي شما بفرستم كوبيده

صـلى  - وشداد، رسول خدا با اين اوامر نظامي غالظبا گماردن اين دستة تيرانداز، و 
تنها شكافي را كه مكان داشت سـواركاران لشـكر مشـركان از آن     -اهللا عليه وسلم
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سوي به صفوف مسلمانان بخزند، و به حركات نظـامي دور زدن و مـارپيچ دسـت    
  .بزنند، بستند

د؛ بر ميسـرة لشـكر،   اما در مورد بقية لشكر؛ منذر بن عمرو را بر ميمنة لشكر گماردن
. زبيربن عوام را گماردند و مقرر فرمودنـد كـه مقـدادبن اسـود دسـتيار وي باشـد      

مأموريت ايستادگي در برابر سواركاران خالـدبن وليـد را بـه زبيـر سـپردند؛ و در      
آور و جنـگ   پيشاپيش صفوف لشكر، گروهي ممتاز از دالوران مسلمان و مردان نـام 

  .آمدند، قرار دادند از آنان يك دشت مرد به حساب ميرا كه هر مرد جنگي آزموده 
صـلى اهللا  - اكرم اي بود كه نبوغ فرماندهي نظامي رسول نقشة بسيار دقيق و حكيمانه

براي هيچ فرماندهي، هرچند كه در كفايت و لياقـت  . در آن مشهود بود -عليه وسلم
. تر از اين طراحي كند تر و حكيمانه اي دقيق برجسته بوده باشد، امكان ندارد كه نقشه

پيامبر گرامي اسالم، با آنكه چندي پس از استقرار دشمن به ميدان نبـرد آمدنـد، در   
بهترين جاي ميدان استقرار يافتند؛ از ناحية پشـت و از سـمت راسـت، ارتفاعـات     
كوهستان را پناهگاه خويش قرار دادند، و ايمني ناحيـة ديگـري از پشـت اردوگـاه     

با بستن تنها  -به هنگام مقلوبه شدن جنگ -گاه راوچپ ارد لشكر و همچنين سمت
شكافي كه در كرانة اردوگاه لشكر اسالم بود، تأمين كردند؛ و براي اردوگـاه لشـكر   
خويش موضع مرتفعي را انتخاب كردند كه بتوانند به آن تكيه كنند، و هنگـامي كـه   

ببرند، و درنتيجه در چنگ مسلمانان احياناً دچار شكست شوند، نخواهند به فرار پناه 
كنندگان گرفتار شوند و اسير شوند؛ و در صورتيكه دشمن بخواهد  دشمنان و تعقيب

اردوگاه لشكر ايشان را اشغال كند و سررشتة كـار را از دسـت مسـلمانان خـارج     
از سـوي ديگـر،   . هاي كمرشـكن بـر دشـمنان وارد كننـد     گرداند، از باال، خسارت
ده بودند كه موضعي فُرودين را بپذيرند كه بسـيار برايشـان   دشمنانشان را ناگزير كر

منـد   دشوار بود در چنان موضعي از دستاوردهاي پيروزي اگر پيـروز بشـوند، بهـره   



  

گردند، و اگر پيروزي با مسلمانان بود، برايشان دشوار بود كه از چنگ مسلمانان كه 
قيصة لشكر را از جهت همچنين، ن. ، خودشان را نجات بدهندكنند آنان را تعقيب مي

كم بودن عده، با برگزيدن نخبگان ممتاز از ميان ياران دالور و مبارز خويش، جبران 
  .فرموده بودند

به اين ترتيب، سازماندهي لشكر پيامبر، بامداد روز شنبه هفتم ماه شوال سـال سـوم   
  .هجرت پايان پذيرفت

  
  قهرمان پروري پيامبر

مسلمانمان را از اينكه پـيش از صـدور    -وسلم صلى اهللا عليه- حضرت رسول اكرم
جنگ را آغاز كنند، نهي فرمودند،  -صلى اهللا عليه وسلم- فرمان از سوي پيامبراكرم

و دو زره بر روي هم بر تن پوشيدند، و يارانشان را به نبرد با دشمن تشويق كردند، 
نـد، و بـه   و آنان را به شكيبايي فراوان و سرسختي در برابر دشـمنان سـفارش كرد  

از . آفريني و قهرماني را در وجود يارانشـان دميدنـد   هاي مختلف، روح حماسه شيوه
اي را از غالف بيرون كشيدند و در ميان اصحابشـان نـدا    جمله اين كه شمشير برنده

كيست كه اين شمشير را از من بگيرد و حّقـش   »من يأخذ هذا السيف حبقّه؟«: دردادند
صلى - خدا قدم شدند تا آن شمشير را از دست مبارك رسولمرداني پيش! را ادا كند؟

علي بن ابيطالب، زبير بن عوام، و عمربن خطاب، و باالخره، : بگيرند -اهللا عليه وسلم
اي : ابودجانه سماك بن خرشه به آهنگ گرفتن شمشير از جـاي برخاسـت و گفـت   

  :رسول خدا، حق اين شمشير چيست؟ فرمودند
  ).ينحين حىتدو ن تضرب به وجوه العأ(
  »!اينكه با آن بر صورت دشمنان بكوبي تا خم گردد«

آنحضرت نيز شمشير را به دسـت  ! كنم من حق اين شمشير را ادا مي: ابودجانه گفت
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  .او دادند
و . رفـت  ابودجانه مردي دلير بود كه در هنگام جنگ بسيار با كبر و غـرور راه مـي  

يافتند كه وي  بست، همگان درمي سر مي دستار قرمز رنگي داشت كه هرگاه آن را بر
وقتي آن شمشير را به دست گرفت، آن دستار را ! آنقدر كارزار خواهد كرد تا بميرد

  .زد نيز بر سر بست، و در فاصلة ميان صفوف طرفين با كبر و ناز قدم مي
  :كرد، فرمودند در آن اثنا كه وي چنين مي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  ).ال يف مثل هذا املوطنإة يبغضها اهللا ا ملشيإ(
  »!اين راه رفتني است كه خداوند از آن نفرت دارد، مگر در چنين موقعيتي«
  

  سازماندي لشکر مکه
ي كل قـوا   فرمانده. هاي نظامي، لشكر خود را آماده ساختند مشركان نيز، مطابق آيين

گزين گرديـد؛ بـر   را به ابوسفيان صخربن حرب داده بودند كه در قلب لشـكر جـاي  
گماردند؛ بـر   -كه آن زمان هنوز در زمرة مشركان بود -ميمنة لشكر، خالدبن وليد را
جهل را گماردند؛ و فرماندهي پياده نظـام را بـر عهـدة     ميسرة لشكر، عكرمه بن ابي

  . ربيعه سپردند ابي صفوان بن اميه نهادند؛ فرماندهي تيراندازان را نيز به عبداهللا بن
اين منصب آباء و اجـدادي  . عبدالدار بود جنگ، علمدار لشكر مفرزه از بنياما لواي 

آنان بود از آن زماني كه فرزندان عبـدمناف مناصـب مـوروثي خودشـان را قُصـي      
چنانكه در اوائل كتـاب توضـيح داده    -كالب را در ميان خود تقسيم كرده بودند بن
لدار ستيز كند، و همگان عبدا  و هيچكس حق نداشت بر سر اين منصب با بني -شد

و اين، . بايد به اين آداب و رسومي كه نسل اندر نسل به ارث برده بودند مقيد باشند
فرمانده كل قوا، ابوسفيان، مصـيبت قـريش را در جنـگ بـدر بـه هنگـام اسـارت        
علمدارشان نضربن حارث به يادشان آورد، و براي آنكه خشم آنـان را برانگيـزد و   



  

عبدالـدار، شـما در جنـگ بـدر      اي بني: را تحريك كند، گفتحميت و غيرت آنان 
هايي كه ديديد به ما رسيد؛ همواره چنـين   دار علمداري ما بوديد و آن مصيبت عهده

خورد؛ و اگر علمدار بر زمين بيفتـد،   است كه لشكر از ناحية علمدارش شكست مي
ه هنگام جنگ حال، خود دانيد، يا لواي قريش را ب. ديگر لشكر شكست خورده است

بطور جدي بر عهده بگيريد، يا اينكه دست ما را باز بگذاريد و بگذاريد ما از عهـدة  
  ؟!آن برآييم و شما را از بابت علمداري آسوده سازيم

بني عبدالدار از اين سـخن ابوسـفيان سـخت بـه خشـم      . ابوسفيان به مرادش رسيد
ما لواي خودمـان  : ه او گفتندآمدند، و بر او پرخاش كردند و او را تهديد كردند و ب

؟ فردا، وقتي كه با دشمن روبرو شديم خواهي ديد كه چـه  دهيم را به تو تحويل مي
واقعاً هم، به هنگام مقلوبه شدن جنگ، تا آخر كـار ثابـت ماندنـد، و    ! خواهيم كرد

  !كن شدند آنقدر جنگيدند تا بكلي ريشه
  

  مانورهاي سياسي قريش
قريشيان بسيار كوشيدند تا درميان صـفوف مسـلمانان    اندكي پيش از آغاز درگيري،

پراكندگي و كشمكش ايجاد كنند؛ ابوسفيان پيكي نزد انصار فرستاد و به آنـان پيـام   
پسرعموي ما را در اختيار ما بگذاريد، تا ما دست از شما بداريم؛ ما سرِ جنـگ  : داد

در برابـرش اسـتوار    ها در برابر ايماني كـه كوههـا   ؟ اما، اين كوشش!با شما نداريم
انصار پاسخي كوبنده به او دادند، و چيزهـايي بـه   ! توانست بكند؟ مانند، چه مي نمي

  !آمد گوش او رسانيدند كه او را خوش نمي
قريشيان بار ديگـر درصـدد   . طرفين به يكديگر نزديك شدند. ساعت صفر فرا رسيد

اي را بـه نـام    ت پيشهمزدور خيان. آن برآمدند تا همان غرض پيشين را عملي سازند
گفتنـد؛   مـي » راهب«نام وي در اصل، عبد عمروبن صيفي بود؛ او را  -ابوعامر فاسق
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كه در عهد جاهليت بزرگ  -او را فاسق ناميدند -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبر اكرم
ابوعامر، هنگامي كه اسالم ظهـور كـرد، سـخت    . طايفة اوس بود، نزد انصار فرستاد

اظهـار دشـمني    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شد، و علناً با رسول دار افسرده و غصه
اينكه وي از مدينه يك تنه بيرون شده، و بسوي قريش رفته بود، و آنـان را  . كرد مي

تحريـك، و بـر كـارزار بـا آنحضـرت       -صلى اهللا عليه وسـلم - بر عليه پيامبر اكرم
اش او را ببينند، از  قوم و قبيلهداد كه اگر افراد  كرد، و به آنان وعده مي تشويقشان مي

  !او فرمان خواهند برد، و به او خواهند پيوست
بنابراين، نخستين كسي كه از لشكر مكه براي رويارويي با مسلمانان از ميان صفوف 
آمادة لشكر بيرون آمد، ابوعامر بود وي به اتفاق گروهي از احبابش و بردگـان اهـل   

و قبيلة خويش را ندا كرد، و خـود را بـه آنـان     مكه به وسط ميدان پاي نهاد و قوم
خداوند چشمانت را : گفتند! اي جماعت اوس، من ابوعامر هستم: شناسانيد، و گفت

قوم و قبيلة مـن دور از چشـم مـن شـرّي     : ابوعامر گفت! روشن نگرداند، اي فاسق
اش جنگيـد، و   ؟ پس از آغاز جنگ نيز سخت با افـراد قبيلـه  !دامنگيرشان شده است

  .كرد آنان را سنگباران مي
انگيـزي درميـان    با اين ترتيب، قريش در اين كوشش بار دوم نيز در جهـت تفرقـه  

اين كردار قريشيان نمايانگر آن است كه تا چه انـدازه  . يمان ناكام ماندصفوف اهل ا
اي كه داشتند، سيطره پيـدا   خوف و هيبت مسلمانان بر وجود آنان، با آن عده و عده

  .كرده بود
  

  کوشش هاي زنان قريش
فرمانـده  . كردنـد  زنان قريش نيز، به نوبة خود در صحنة كارزار تشريك مساعي مي

گشتند، و  در ميان صفوف لشكر مي. بود -همسر ابوسفيان -دستة زنان هند بنت عتبه



  

بـرد بـا   كردنـد و در ن  زدند، و مردان را براي پيكار و كـارزار تحريـك مـي    دف مي
هاي دروني مردان جنگـي قـريش را    گردانيدند، و كينه ا جزم ميمسلمانان عزمشان ر

. انگيختنـد  آوران قريش را برمـي  شورانيدند، و احساسات و عواطف جنگي رزم برمي
  :گفتند كردند و مي گاه، به حافظان لواي قريش خطاب مي

  !ويهاً بني عبدالدار !ويهاً حماة االَدبار !!ضرباً بُِكلّ بتّار
ــد  ــربت بزنيـ ــا  ضـ بـ
  !!شمشيرهاي شرربار

هان اي پشـتيبان لشـكر در   
  !كارزار

  !هان اي بند عبدالدار«

  
كردنـد و ايـن اشـعار را     گاه نيز، قوم و قبيلة خويش را بـه جنگيـدن تشـويق مـي    

  :خواندند مي
  و نَفــــــــــرِش النّمــــــــــارِق  
ـــــــقْ فــــــــراق غيــــــــرِ وامـ  

 

ــانق  ــوا نُعــــــــ   ان تُقبِلــــــــ
ــارِق  ــدبِروا نُفـــــــ   اَو تُـــــــ

 
هـاي   نبرد كنيد، ما نيز شما را در آغوش خواهيم كشيد، و تشكاگر روي به صحنه «

  !نرم و برازنده زير پايتان خواهيم گسترد
اما، اگر پشت به ميدان جنگ كنيد، ما نيز از شما جدايي اختيار خواهيم كرد؛ آنچنان 

  »!ايم كه گويي هيچگاه شما را دوست نداشته
  

  نخستين شرارة نبرد
ر شدند، تا با يكديگر گالويز شوند، و مرحلة نبرد تن بـه  ت طرفين به يكديگر نزديك

نخستين كسي كه از سوي لشكر مكه آتـش جنـگ را روشـن كـرد،     . تن فرا رسيد
بود كه طلحة عبدري، يكي از دالورترين سواركاران قريش  بن ابي علمدار آنان طلحه

يك اشتر نر از وي سوار بر . ناميدند مي) قوچ جنگي(» كَبش الكتيبه«مسلمانان او را 
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صلى اهللا عليـه  - اكرم ابتدا، سپاهيان نبي. ميان صفوف لشكر بيرون آمد و مبارز طلبيد
كردنـد؛ امـا،    نظير وي از رويارويي با او خـودداري مـي   بخاطر شجاعت كم -وسلم

مانند شير ژيان خود را بر سر او . اندكي بعد، زبير بسوي او رفت، و او را مهلت نداد
آنگاه او را محكم بر زمين كوبيـد، و از  . وي بر شترش سوار گرديدافكند، و رديف 

  .روي شتر بر زمين افكند، و با شمشير سر از بدنش جدا كرد
انگيـز را مشـاهده    اين درگيري چشمگير و دل -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي نبي

و در حـق   آنحضرت زبير را ستودند،. مسلمانان نيز تكبير گفتند. كردند، تكبير گفتند
هر پيامبري را حوارياني است و از جمله  »ن لکل نيب حوارياً، وحواري زبريإ«: او گفتند

  !حواريان من زبير است
  

  از پاي درآمدن علمداران
ور گرديد، و طرفين در اين گوشه و آن گوشة ميدان كارزار به جان  آتش جنگ شعله

. ان تمركــز يافــتســنگيني درگيــري در اطــراف لــواي مشــرك. يكــديگر افتادنــد
طلحه، يك به يك سمت  شان، طلحه بن ابي عبدالدار، پس از كشته شدن فرمانده بني

طلحه لـواي   پس از او برادرش ابوشيبه عثمان بن ابي. شدند دار مي علمداري را عهده
  :خواند قريش را به دست گرفت و براي مبارزه پيش آمد، و چنين رجز مي

   ـــعدةُ او تنــــد الصـ قّااَنــــن ُتخضَــــب  
 

ــواء حقّــــا     ــي اَهــــلِ اللّــ   انَّ علــ
 
ها غرقه خون گردند يا اينكـه درهـم    علمداران را اين حق برگردن است كه سرنيزه«

  »؟!شكسته شوند
حمزه بن عبدالمطلب بر اوحمله برد، و آنچنان ضربتي بر شانة او وارد سـاخت كـه   

اف او را شكافت دستش را از كتف جدا كرد، و شمشير را چنان پايين كشيد كه تا ن



  

  .هايش را نمايان ساخت و شش
سعدبن ابي وّقاص تيري به سوي . پس از وي، ابوسعيد بن طلحه پرچم را برافراشت

او افكند كه به حنجرة او اصابت كرد، و زبانش را بيرون افكنـد، و در لحظـه جـان    
يطالب بـه  بن اب وسط ميدان آمد و مبارز طلبيد؛ علي ابوسعد به: اند بعضي گفته . سپرد

  .؛ دو ضربت دادوستد كردند؛ و علي او را ضربتي زد و به قتل رسيداستقبال او رفت
آنگاه، مسافع بن طلحه بن ابي طلحه لواي قريش را برافراشت؛ عاصم بن ثابت بـن  

پس از وي، بـرادرش كـالب بـن    . االفلح تيري به سوي او افكند و او را كشت ابي
؛ زبير بن عوام بر او حمله برد و با او پيكار كرد تا طلحه عملدار گرديد طلحه بن ابي

طلحه لواي قريش را  سپس، برادر آندو جالس بن طلحه بن ابي. او را به قتل رسانيد
به دست گرفت؛ طلحه بن عبيداهللا با سرنيزه ضربتي بر او زد كه كارش را ساخت و 

فلح تيري بـه او زد، و  اال عاصم بن ثابت بن ابي: اند بعضي نيز گفته. جانش را گرفت
  .كار او را يكسره كرد

اينان شش تن از جنگجويان قريش از يك خاندان و دودمان بودند؛ خاندان ابوطلحه 
عبداهللا بن عثمان بن عبدالدار؛ همگي در پاي لواي مشـركان قـريش جانشـان را از    

ـ    آنگاه، مرد جنگاور ديگري از بني. دست دادند رحبيل عبدالدار به نام ارطـاه بـن ُش
قاتـل وي  : بعضي نيز گوينـد . بن ابيطالب او را به قتل رسانيد علمدار گرديد؛ و علي

آنگاه، لواي قريش را شُريح بن قارظ به دسـت گرفـت، و   . بن عبدالمطلب بود حمزه
ُقزمان مرد منافقي بود كه از روي حميت جـاهلي در پيكـار بـا    . ُقزمان او را كشت

سـپس،  . گيزة وي در كارزار، اسالم و مسلماني نبـود كرد، و ان مسلمانان همراهي مي
. ابوزيد و عمرو بن مناف عبدري حامل لواي قريش گرديد؛ وي را نيز قزمان كشـت 

آنگاه، يكي از پسران شُرحبيل بن هاشم عبدري علمدار گرديد، و بـاز هـم توسـط    
  .قزمان به قتل رسيد
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يكي پس  -كه همه علمدار بودند -عبدالدار به اين ترتيب، جمعاً ده تن از مردان بني 
. احدي از آنان برجاي نمانـد كن شدند، و  عبدالدار ريشه از ديگري كشته شدند، بني

نوبت به يك غالم حبشي كه داشـتند، بـه نـام صـؤاب، رسـيد و لـواي قـريش را        
برافراشت، و جنگاوري و استواري و لياقتي از خود نشان داد كه بر همة علمـداران  

آنقـدر جنگيـد تـا دو    . ش از وي كه به قتل رسيده بودند، تفوق و برتري داشـت پي
با سينه و گردنش روي پاية لواي قريش افتاده بود تا نگذارد كه . دستش قطع گرديد

و منظـورش   اَللّهم هل اَعـزرت؟ : گفـت  فرو افتد؛ تا باالخره كشته شد، در حاليكه مي
  !دا، آيا عذرم به درگاه تو پذيرفته شد؟خداون: بود؛ يعني» هل اَعذَرت؟«

پس از كشته شدن اين غالم سياه، صؤاب، لواي قريش بر زمين افتاد، و هـيچ كـس   
  .ديگر نبود كه آنرا برگيرد؛ و همچنان بز زمين افتاده ماند

  
  هاي کارزار پيکار در ديگر صحنه

بـود، در جـاي   هاي جنگ پيرامون علمداران قريش  در آن اثنا كه مركز ثقل درگيري
روح ايمـان بـر   . جريـان داشـت  كشتاري تلـخ   ديگر عرصة نبرد نيز كشت و جاي

الي صفوف مشـركان بـه راه    همانند سيل خروشان البه. صفوف مسلمانان حاكم بود
شكسـتند، و پيوسـته    افتاده بودند و سدها را در برابرشان يكي پس از ديگـري مـي  

اين، شعار رزمندگان مسلمان در سراسر جنـگ  ! بميران! بميران» اَمت؛ اَمت: گفتند مي
  .احد بود

ناپـذيري در جنـگ، در حاليكـه     رنگ، به نشانة خسـتگي  ابودجانه با آن دستار سرخ
را در دست داشت، و تصميم گرفته بـود   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شمشير رسول

قلـب   سخت مشغول پيكار شد، تا به. كه حق شمشير آنحضرت را ادا كند، جلو آمد
رسانيد، و هر يك از  يافت، به قتل مي هر فردي از مشركان را كه مي. سپاه دشمن زد



  

  .پاشيد گرفت، از هم مي صفوف سپاه مشركان كه در برابر او قرار مي
درخواست كردم  -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه كه از رسول خدا: زبير بن عوام گويد

ندادند، و آنـرا بـه دسـت ابودجانـه      كه شمشيرشان را به دست من بدهند، و به من
صلى اهللا عليه - من پسر صفيه عمة رسول خدا: دادند، به دلم خورد، و با خودم گفتم

هستم؛ از قريش نيز هستم، از جاي نيز برخاسـتم، و پـس از ابودجانـه مـن      -وسلم
شمشير را درخواست كردم؛ اما، آنحضرت شمشيرشان را به او دادند و مرا وانهادند؛ 

دستار سرخ رنگـي كـه   . او را دنبال كردم! كند؟ دا، نظاره خواهم كرد كه چه ميبخ
ابودجانه دستار مـرگ  : انصار گفتند. بارش بيرون كشيد و بر سر بست داشت از كوله
  :خواند آنگاه آهنگ ميدان كرد و چنين رجز مي! را بيرون كشيد

ـــفح لَــــدي الّنخيــــل    وَنحــــنُ بالسـ  
ــــيف اهللاِ والرّ  ســـــولاَضـــــرِب ِبسـ  

 

ــي    ــدني خَليلــ ـ ــذي عاهـ ــا الّــ   اَنَــ
ــول  ــدهرَ فــــي الكَيــ   اَال اَقــــوم الــ

 
ام، آنگاه كه با يكـديگر در دامنـة كـوه و در كنـار      من آنم كه با رفيقم پيمان بسته«

  نخلستان ايستاده بوديم؛
من آنـم كـه بـا شمشـير خـدا و      ! كه تا پايان روزگار، هرگز در سياهي لشكر نمانم

   »!زنم رسول، شمشير مي
در ميان مشـركان،  . كشت خورد، او را مي ابودجانه به هر يك از افراددشمن كه برمي

تاخـت   ديد جراحت برداشته است، بر سر او مي مردي بود كه هر مسلماني را كه مي
اين مرد با ابودجانـه رويـاروي شـدند و هـر لحظـه بـه       . آورد و او را از پاي درمي

دو ضربت بـا  . خواستم كه آندو را به هم برسانداز خدا . شدند تر مي يكديگر نزديك
يكديگر دادوستد كردند؛ ضربت نخستين را آن مرد مشرك بر ابودجانه وارد كرد، اما 
. وي با سپرش ضربة شمشير او را گرفت، و شمشير وي را سپر ابودجانه گاز گرفت
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  .1 آنگاه ابودجانه بر او ضربت وارد كرد، و او را به قتل رسانيد
انه صفوف مشركان را يك به يك از هم دريد و پيش رفـت، تـا بـه فرمانـده     ابودج

. دانست با چه كسي برخورد كرده اسـت  البته ابودجانه نمي. دستة زنان قريش رسيد
آدمي را ديدم كه با شدت هرچـه تمـامتر، جنگجويـان را بـه     : ابودجانه بعدها گفت

مشير را باالي سـرش بلنـد   وقتي ش. آهنگ او كردم. كند پيكار تحريك و تشويق مي
صلى اهللا - ديدم يك زن است؛ نخواستم كرامت شمشير رسول خدا. كردم شيون كرد

آن زن هند بنت عتبـه  ! دار كنم را بر ضربت زدن بر فرق يك زن خدشه -عليه وسلم
  .بود

من ديدم كه ابودجانه شمشيرش را بلند كرد تا بر فرق هند بنت : زبير بن عوام گويد
  2 !اهللاُ و رسولَه اَعَلم: گفتم! آورد؛ اما شمشيرش را به سوي ديگر برد عتبه فرود

. بر قلب لشكر مشركين زد. جنگيد حمزه بن عبدالمطلب همانند شيران خشمگين مي
قهرمانان لشكر مكه همانند ايـن سـوي و   . نظير بود باكي او در حمله به دشمن بي بي

! رفتنـد  ي تند، از سر راه او كنـار مـي  هاي خشك در برابر بادها آنسوي پريدن برگ
افزون بر مشاركتي كه در جهت از پاي درآوردن علمداران مشركان بصورت فعـال  

سرانجام، در حاليكه همچنـان  . داشت، بر سر ديگر قهرمانانشان نيز كارها آورده بود
اي كـه قهرمانـان    جنگيد، از پاي درافتاد؛ اما، نـه بـه آنگونـه    پيشاپيش رزمندگان مي

افتند؛ بلكه به آن وضـعيتي كـه مـردان     رودرروي مبارزان در ميدان جنگ از پاي مي
  !شوند بزرگ در تاريكي شب ناجوانمردانه ترور مي
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  شهادت شير خدا حمزه بن عبدالمطلب
. من غالم جبيـر بـن مطعـم بـودم    : قاتل حمزه، وحشي بن حرب، خود چنين گويد

وقتي قريشيان راهي احـد  . ه بودعموي وي طعيمه بن عدي در جنگ بدر كشته شد
تو اگر حمزه عموي محمد را به قصاص عموي من بكشي، : شدند، جبير به من گفت

من مردي حبشـي بـودم و   . همراه ديگر جنگجويان به راه افتادم: ؟ گويد!آزاد هستي
. كـرد  روي من خطـا مـي   كمتر نشانهداشتم؛  پراني را همچون مردان حبشه به ياد نيزه

نگريستم و او  رگرفت، من نيز به ميانة ميدان آمدم و پيوسته به حمزه ميوقتي جنگ د
اي او را در ميان جمعيت ديدم كه هماننـد اشـتر نـر اَورق     لحظه. كردم  را مرقبت مي

كـس   چيـز و هـيچ   درد، و هـيچ  صفوف جنگ آوران را از هم مي) خاكستري رنگ(
پشـت  . شده بودم كه قصد او كـنم بخدا، آماده . ياراي مقاومت در برابر او را ندارد

در همان . تر گردد كردم تا او به من نزديك سنگها خودم را پنهان مي ها و تخته درخت
وقتـي حمـزه او را ديـد، بـه او     . اثنا، پيش از من سباع بن عبدالعزّي آهنگ او كرد

اش ختنـه كـردن    مـادر وي حرفـه  ! (جلوتر بيا، اي پسر آن زن مقّطعه البظور: گفت
   !حمزه آنچنان ضربتي بر او زد كه گويي سرش را پراند: گويد). ختران عرب بودد

ام را دور سرم چرخانيدم، تا وقتي كـه نيـك از آن اطمينـان حاصـل      من نيزه: گويد
نيزه به تهيگاه وي اصـابت كـرد، و از ميـان دو    . كردم، به سوي حمزه پرتاب كردم

ند و با من درگير شود، اما نتوانست خواست خودش را به من برسا. پايش بيرون آمد
آنگاه بـه  . ام را برگرفتم من او را به همان حال وانهادم تا مرد؛ آنگاه جلو رفتم و نيزه

فقط حمـزه را  ! من با كس ديگري كاري نداشتم. اردوگاه بازگشتم و در آنجا نشستم
  1 !كشته بودم تا آزاد شوم؛ و همينكه وارد مكه شدم، آزاد شدم

                                                           

، اين وحشي پس از جنگ طائف اسـالم آورد، و بـا همـان    البخاري ؛ نيز صيح72-69، ص 2همان، ج  -1
 .جنگ يرموك نيز بر عليه روميان شركت جست اش مسيلمه كذّاب را نيز كشت، و در نيزه
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  رزمي مسلمانانبرتري 

ناپذيري بـراي   بن عبدالمطلب خسارت جبران حمزه» اسداهللا واسدرسوله«كشته شدن 
با وجود اين، همچنان برتري رزمي مسلمانان در ميـدان جنـگ اُحـد    . مسلمانان بود

در . محفوظ بود، و رزمندگان مسلمان كامالً نبض ميدان جنگ را در دسـت داشـتند  
بن ابيطالب، زبيربن عوام، مصعب بن عميـر،   ب، علياين جنگ، ابوبكر، عمربن خطا

طلحه بن عبيداهللا، عبداهللا بن جحش، سعدبن معاذ، سعدبن عباده، سعدبن ربيع، اََنس 
اي بـراي   بن نضر، و امثال ايشان، آنچنان با مشركان كارزار كردند كـه عـزم و اراده  

  !آنان باقي نگذاشتند، و بند از بند آنان جدا كردند
  
  ز آغوش همسر به زير بال شمشيرهاا

وي حنظلـه پسـر   . بـود » غسيل المالئكه«نظير جنگ احد حنظلة  يكي از قهرمانان بي
نام نهاده بودند، و انـدكي  » فاسق«ابوعامر، و ابوعامر همان مرد راهبي بود كه او را 

وقتي سر و صداي جنگ . حنظله تازه عروسي كرده بود. پيش از اين از او ياد كرديم
درنگ، خـود را از آغـوش وي    بي. را شنيد، همسر جوانش را در آغوش كشيده بود

وقتي در ميدان جنگ با لشـكر  . بيرون كشانيد، و شتابان به ميدان جنگ عزيمت كرد
مشركان روياروي گرديد، صفوف آنان را يكايك دريد، و خود را به فرمانده لشـكر  

بـود كـه كـار وي را بسـازد؛ امـا      مانده  مكه ابوسفيان صخربن حرب رسانيد، و كم
در همان اثنا كه بر سر ابوسفيان فرود آمـده و  . خداوند شهادت را نصيب او گردانيد

بر سينة او نشسته، و او را كامالً در اختيار گرفته بود، شداد بـن اسـود او را ديـد و    
  .ضربتي بر او فرود آورد و او را به قتل رسانيد

  



  

  زارسهم دستة تيراندازان در کار
گمارده بودند، يد و بيضايي » جبل الرماه«دستة تيراندازان، كه رسول خدا آنان را بر 

. از خود نشان دادند، و توانستند ورق جنـگ را بـه سـود لشـكر اسـالم برگرداننـد      
سواركاران لشكر مكه به فرماندهي خالد بن وليد و دستياري ابوعامر فاسق، سه بـار  

اسالم را مورد تعرض خويش قرار دهند، و راهي  ور شدند تا جناح چپ لشكر حمله
به پشت لشكر مسلمانان پيدا كنند، و از اين طريق، شـورش و بلـوايي در صـفوف    

اما اين تيراندازان، هـر  . مسلمين پديد آورند، و شكستي كوبنده بر آنان تحميل كنند
  .1كام ماندبار با تيرهاي كارسازشان آنان را به رگبار بستند و هر سه حملة آنان نا

  
  شکست مشرکان

ور بود، و لشكر كوچك  گرديد، و آتش جنگ پيوسته شعله گردونة جنگ همچنان مي
قهرمانان مشركين، اندك اندك عزم و ارادة . اسالم كامالً بر عرصة كارزار مسلط بود

خويش را براي ادامة جنگ از دست دادند؛ صفوف لشكر مكه يك به يك، از راست 
هزار  گسستند؛ گويي، سه هزار تن از مشركان با سي از هم مي و چپ و پيش و پس،

و مسـلمانان  ! رزمندة مسلمان روبرو شده بودند، نه چند صد مـرد جنگنـدة معـدود   
  .دادند ترين تابلوها را از شجاعت و يقين خويش ارائه مي برترين و برازنده

راه بـر حملـة    قريشيان، پس از آنكه تمامي تاب و توان و امكانشان را براي بسـتن 
مسلمانان به كار گرفتند، و كاري از پيش نبردند؛ احساس درماندگي و بيچارگي بـه  
آنان دست داد، و همت خويش را از دست دادند؛ تا آنجا كه پـس از كشـته شـدن    
صؤاب، احدي از قريشيان جرأت نكرد كه خود را به لواي بر زمـين افتـادة قـريش    

لشكر مكه پاي بـه فـرار   . وند نبرد همچنان پيش برودبرساند، و آن را برافرازد، تا ر
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گذاشت، و فرار را بر قرار ترجيح داد، و قريشيان آنهمه نويـدهايي را كـه از بابـت    
خونخواهي و انتقام گرفتن و يكسره كردن كـار مسـلمانان و بازگردانيـدن عـزت و     

  .شكوه و مجد و عظمت ديرينة قريش، به خود داده بودند، از ياد بردند
آنگاه خداوند فتح و نصرت را از جانب خويش بـه مسـلمانان   : ابن اسحاق گويد* 

مسلمانان سپاهيان جنگجوي مكه را از . ارزاني داشت، و به عهد خود با آنان وفا كرد
ترديد  دم تيغ گذرانيدند، و صحنة اردوگاه را از آنان پيراستند، و شكست مشركان بي

  .گرديد
بخـدا، مـن آنجـا    : گفـت  روايت كرده است كه او مـي  عبداهللا بن زبير از پدرش* 

ديـدم؛ هنـد و    ده بودم و پاهاي برهنة زنان قريش و زيورآالت پاهايشان را مـي ايستا
حرف و نقـل،   تند، و بيگريخ ها را باال زده بودند و مي همراهانش، زنان قريش، جامه

  .1 ...دستگير شدنشان حتمي بود
وقتي بر آنان : ت صحيح بخاري چنين آمده استدر حديث براء بن عازب به رواي* 

هـاي   حمله برديم، پاي به فرار گذاشتند، تا آنجا كه مشاهده كردم زنان راهي دامنـه 
هايشـان   اي كه خلخال اند به گونه هاي پايشان را برهنه كرده اند، و ساق كوه احد شده

آوري غنـائم   مـع مسلمانان نيز تيغ در ميان مشركان نهادنـد، و بـه ج  ! 2شود ديده مي
  .پرداختند

  
  آميز تيراندازان اشتباه فاجعه

اي بـر   در همان لحظاتي كه لشكر كم عده و عدة اسالم، بار ديگر به پيروزي كوبنده
وجه، دست كمي از پيروزي به دسـت آمـده در    اهل مكه دست يافته بود كه به هيچ
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الرمـاه اشـتباه    جنگ بدر نداشـت، از ناحيـة اكثريـت تيرانـدازان مسـتقر در جبـل      
ه كامالً ورق جنگ را برگردانيد، و اوضاع را يكسره دگرگـون  آميزي سر زد ك فاجعه

هاي كمرشكني بـراي سـپاه مسـلمين گرديـد، و حتـي       ساخت، و منجر به خسارت
بيانجامد؛ و آثار ناخوشايندي بـر   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نزديك بود به قتل نبي

فاتحانة ايشان كه در جنگ بدر، از آن برخـوردار شـده   سابقة پيروزي و نام و ننگ 
  .بودند، برجاي نهاد

بـه ايـن    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي را كه رسول پيش از اين، متن اوامر قاطعانه
تيراندازان صادر كردند، اشاره كرديم؛ مبني بر اينكه در هر حال در مواضع خـويش  

شكست؛ اما، به رغم اين اوامـر مؤّكـد    پابرجاي بمانند؛ چه پيروزي پيش آيد، و چه
، وقتيكـه ايـن تيرانـدازان ديدنـد مسـلمانان بـه       -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

هاي دنيادوستي در اندرونشان قوت گرفت، و بـا   اند، انگيزه گردآوري غنائم پرداخته
  !تيد؟اند؛ ديگر منتظر چه هس يارانتان پيروز شده! الغنيمه! الغنيمه: يكديگر گفتند

فرمانده دستة تيراندازان، عبداهللا بن جبير، اوامر پيامبر گرامي اسالم را بـه يـاد آنـان    
صـلى اهللا عليـه   - ايد كه رسول خـدا  مگر فراموش كرده: گفت آورد و به آنان مي مي

به شما چه گفتند؟ ولي، اكثريت قريب به اتفاق تيراندازان بـه ايـن تـذكران     -وسلم
افكنيم، و بر  بخدا، ما نيز خودمان را در ميان اين جمعيت مي: وقعي ننهادند، و گفتند

سـرانجام، چهـل تـن يـا بيشـتر، از ايـن        .1 !يابيم سهم خودمان از غنيمت دست مي
الرماه رها كردند، و به انبوه لشكريان اسالم كه  تيراندازان مواضع خودشان را در جبل

ب، پشت صفوف سپاهيان اسالم با اين ترتي. سرگرم گردآوري غنيمت بودند، پيوستند
خالي شد؛ تنها ابن جبير به اتفاق نه تن يا كمتر، از يارانش برجاي ماندند، و مواضع 

 لخودشان را حفظ كردند، و عزم بر آن جزم كردند كه همانجا بمانند، تا اذن رسـو 
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  !به آنان برسد، يا جان از كف بدهند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  

  بن وليد حملة گازانبري خالد
خالدبن وليد اين فرصت طاليي را غنيمت شمرد؛ به سرعت برق و باد، خـود را بـه   

بزند، الرماه رسانيد، تا از پشت آن مواضع، واپسين صفوف سپاه مسلمين را دور  جبل
بجز چند تن  -درنگ بر سر عبداهللا بن جبير و ياران معدودش فرود آمد و آنان را بي

از دم تيغ گذرانيد، و از پشت سر بر صـفوف   -پيوستند كه به جمع سپاهيان مسلمان
سواركاران تحت فرماندهي خالدبن وليد فريادي بلند سـر  . ور گرديد مسلمين حمله

دادند؛ مشركان كه در حال فرار بودند، دريافتند كـه تحـولي تـازه رخ داده اسـت؛     
نـت علقمـة   يكي از زنان قريش، عمرة ب. ور شدند بازگشتند و بسوي مسلمانان حمله

مشـركان پيرامـون لـواي از نـو     . حارثيه، لواي بر زمين افتادة مشركان را برافراشت
برافراشتة خويش گرد آمدند، و بار ديگر آن را چسبيدند، و يكديگر را ندا در دادند، 
و در برابر مسلمانان دست به دست همديگر دادند، و آمادة نبرد شدند، و از پـيش و  

در ميان گرفتند، و حلقة محاصره بر مسلمانان تنگ گرديـد و   پس، سپاهيان اسالم را
  .زير منگنه قرار گرفتند

  
  موضعگيري قهرمانانة پيامبر

در آن هنگام، در ميان دستة كوچكي متشـكل از   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
و پيكار پيروزمندانة مسـلمانان و   2پشت سر صفوف سپاهيان اسالم 1نه تن از صحابه
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 .با هفت تن از انصار و دو تن از قريش تنها ماندند
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ناگهان غـافلگير شـدند و مشـاهده كردنـد كـه      . مشركان را زير نظر داشتندتعقيب 
پيـامبر بـزرگ   . رزمندگان مسلمان در محاصرة سواركاران خالدبن وليد قرار گرفتند

يك راه، آن بود كه شتابان، خودشـان  . اسالم، اينك بر سر دو راهي واقع شده بودند
رسانند، و لشكر محاصره شدة خود را و نه تن ياران نزديكشان را به پناهگاهي اَمن ب

به دست سرنوشت و قضا و قدر بسپارند؛ و راه ديگر اين بود كه جان خـود را بـه   
خطر بياندازند، و يارانشان را بسوي خود فرا خوانند تا آنان به گرد آنحضرت فراهم 
آيند، و با آنان يك جبهة نيرومند تشكيل دهند، و به واسطة آن راه لشكر خـويش را  

  .از ميان حلقة محاصرة دشمن بسوي ارتفاعات احد باز كنند
بسـيار   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - نظير رسول خدا در اينجا، نبوغ رزمي و دالوري بي

آنحضرت شخصاً صدايشان را بلند كردند و بر سـر يارانشـان فريـاد    . مشهود است
دانستند پيش از آنكـه   يبا آنكه م! پيش من آييد، اي بندگان خدا» الي عباداهللا«: زدند

بـا وجـود   ! صدا به رزمندگان مسلمان برسد، مشركان صداي ايشان را خواهند شنيد
اين، آشكارا جان خود را به خطر انداختند و در آن شرايط حساس مسلمانان را فـرا  

عمالً نيز چنـين شـد؛ پـيش از آنكـه مسـلمانان بـه سـوي        . خواندند و ندا دردادند
 .كان از موقعيت ايشان باخبر شدند و بر سر آنحضرت تاختندآنحضرت بشتابند، مشر

  
  پراکندگي در صفوف مسلمين

اي از آنـان عقـل از    سپاهيان اسالم، وقتي در حلقة محاصرة دشمن قرار گرفتند؛ عده
انديشيدند؛ اين بود كه پاي بـه فـرار    سرشان پريد، و تنها به حفظ جان خودشان مي

اي كه هيچ خبر نداشتند پشت سرشان  گفتند، به گونه گذاشتند، و ميدان نبرد را ترك
از اين عده، بعضي خود را به مدينه رسـانيده و بـه مدينـه وارد    . افتد چه اتفاقي مي
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  .شدند؛ بعضي ديگر از آنان به ارتفاعات كوهستان پناه بردند
دو لشكر درهم شدند، و ديگر . اي ديگر، بازگشتند و با سپاه مشركان درآميختند عده

اي كـه برخـي از مسـلمانان يكـديگر را كشـتند؛       از يكديگر متمايز نبودند؛ به گونه
در روز جنگ احـد، مشـركان   : گفت كند كه مي چنانكه بخاري از عايشه روايت مي

يعنـي، از  ! اي بندگان خدا، پشت سـرتان : شكستي فاحش خوردند؛ ابليس فرياد زد
د بازگشتند، و به صفوف پشـت  صفوفي كه جلوتر بودن! پشت سرتان درامان مباشيد

اي : گفت. حذيفه با دو چشم خودش ديدكه پدرش يمان است. سرشان حمله كردند
بخـدا، از او دسـت   : گويـد ! بندگان خدا، اين پدر من است؛ ايـن پـدر مـن اسـت    

عـروه  ! خـدا از سـر تقصـيرتان بگـذرد    : حذيفه نيز گفت. برنداشتند تا او را كشتند
  .1نيز همواره مردي نيك بود تا وقتي كه به خدا پيوستبخدا، از آن پس : گويد مي

اين عدة اخير، در ميان صفوفشان پراكندگي شديدي حكمفرما گرديد، و كارشان بـه  
دانسـتند بـه كـدام     بيشترشان حيران و سرگردان شده بودند؛ نمي. هرج و مرج كشيد

: گفت ه ميسوي روي آورند؛ و در همين حال و احوال، صداي فريادي را شنيدند ك
روحية رزمي و معنويـت  . آخرين بقاياي هوش نيز از سرشان پريد! محمد كشته شد

ايماني در وجود بسياري از ايشان از ميان رفت يا تا حدودي رنگ باخت؛ برخي از 
ايشان، دست از نبرد كشيدند، و ذليالنه و ملتمسانه اسلحه بر زمـين نهادنـد؛ برخـي    

باط برقرار كردن با عبداهللا بن اُبي، سـركردة منافقـان،   ديگر از ايشان، در انديشة ارت
اََنس بن نضر بر اين عده گـذر كـرد؛   . نامه بگيرد افتادند، تا برايشان از ابوسفيان امان
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و بـا ايـن ترتيـب ارجمنـدي او نـزد حضـرت       ! خونبهاي پدرم را به مستمندان مسلمين صـدفه دادم 
 .افزايش يافت -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول



  

كشـته شـدن   : گفتنـد ! منتظـر چـه هسـتيد؟   : گفت. همه اسلحه بر زمين نهاده بودند
خواهيـد   د از او را مـي آنوقت، زندگي بع: گفت!  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

 -صلى اهللا عليه وسلم- برخيزيد تا شما نيز به همان ترتيبي كه رسول خدا! چه كنيد؟
خداوندا، من به درگاه تـو  : آنگاه گفت! كشته شده است، و در همان راه كشته شويد

جـويم از كـردار    جويم از كردار اينان، يعني مسلمانان؛ و از تو بيزاري مي اعتذار مي
كجـا اي  : آنگاه جلوتر رفت، و سعدبن معاذ او را ديـد؛ گفـت  ! يعني مشركان اينان،

من بوي بهشت را از كرانـة اُحـد   ! واي از بوي بهشت، اي سعد: اََنس گفت! اباعمر؟
پيكر . آنگاه به سوي سپاهيان دشمن رفت و با آنان پيكار كرد تا كشته شد! شنوم مي

او را از انگشتانش  -پس از پايان جنگ -وي نيز شناخته نشد، تا زماني كه خواهرش
وي هشتاد و چند زخم برداشته بود كه بعضـي از سـرنيزه، و بعضـي از    . بازشناخت

  .1شمشير، و بعضي از تير بود
اي جماعت انصار، اگـر  : ثابت بن دحداح قوم و خويشان خود را ندا درداد و گفت

ين و آئينتان كارزار براي حفظ د! اليموت است محمد كشته شده است، خداوند حي
چند تن از انصـار بـه او   ! رساند كند و به پيروزي مي كنيد؛ خداوند شما را ياري مي

پيوستند؛ او نيز به اتفاق آن عده از رزمندگان، بر گردان سواره نظام خالد حمله برد، 
ه و آنقدر به پيكار ادامه داد تا آنكه خالد وي را نيز از پاي درآورد، و همراهانش را ب

  .2 قتل رسانيد
زد، گـذر   مردي از مهاجرين بر مردي از انصار كه در خون خويش دست و پـا مـي  

اي فالن كس، آيا فهميدي كه محمد كشته شد؟ آن مـرد انصـاري   : به او گفت. كرد
اگر محمد كشته شده باشد، رسالت خودش را تبليغ كرده و رفته است؛ شـما  : گفت
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  1 !رزار حمايت كنيدنيز از حريم دينتان با پيكار و كا
ها، لشـكر مسـلمانان بـار     ها و توجيه ها، و تشويق باكي ها و بي در پرتو اين قهرماني

وحية رزمي و معنويت ايماني خويش را بازيافتند، و هوش و خردشان به سر ديگر ر
بازآمد؛ از فكر تسليم شدن يا ارتباط برقـرار كـردن بـا عبـداهللا بـن اُبـي منصـرف        

ها را از زمين برداشتند، و صفوف برجاي مانـدة مشـركان را آمـاج     هگرديدند؛ اسلح
- حملة خويش قرار دادند، و در پي آن بودند كه راهي به مقر فرماندهي رسول خدا

ضمناً، به آنان خبر رسيد كه خبر كشته شدن پيغمبر . پيدا كنند -صلى اهللا عليه وسلم
و اين نويـد و بشـارت   ! است يك دروغ ساختگي بوده -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

بر نيرو و توان آنان صد چندان افزود، درنتيجه، پـس از آنكـه كـارزاري سـخت را     
پشت سر گذاشتند، و با رشادت بسيار با دشمنان درآويختند، موفـق شـدند كـه از    

  .آيند حلقة محاصره رها شوند، و در موضع قابل اطميناني گردهم
 -صلى اهللا عليه وسـلم - گروه، جز رسول خدااين . يك گروه سوم نيز وجود داشت

اين بود كه اين گروه در همـان  . انديشيدند كس حتي خودشان نمي چيز و هيچ به هيچ
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا آغاز تنگ شدن حلقة محاصره خود را به جوار رسول

 بن پيشاپيش اين گروه از رزمندگان، ابوبكر صديق، عمربن خطاب، و علي. رسانيدند
جنگيدنـد؛ و   ابيطالب، و ديگران بودند، كه از آغاز جنگ در خـط مقـدم نبـرد مـي    

را در خطر ديدند، در خط  -صلى اهللا عليه وسلم- همينكه شخص شريف پيامبراكرم
  .قرار گرفتند -صلى اهللا عليه وسلم- داخ مقدم دفاع از رسول

  
  اوج گيرودار جنگ پيرامون پيامبر

اي مختلف مسلمانان با پيامدهاي محاصـرة دشـمن، و   ه همزمان با درگير شدن گروه
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صـلى اهللا عليـه   - خدا خرد شدنشان در ميان دو سنگ آسياي دشمن، پيرامون رسول
م پيش از اين گفتيم كه در آن هنگام، وقتي كه .نيز جنگي جانانه درگرفته بود -وسلم

ـ       ن از مشركان حلقة محاصره را تنگ كردند، در كنـار پيـامبر بـزرگ اسـالم، نـه ت
هلُموا الـي؛  : وقتي آنحضرت مسلمانان را ندا دردادند. رزمندگان مسلمان بيش نبودند

مشركان صداي آنحضرت را شنيدند، و ايشان را شناختند؛ و بازگشتند،  !اهللا اَنَا رسـولُ 
ور شدند، و با تمامي توان رزمي خويش به سوي ايشان آمدند؛  و به آنحضرت حمله
ميان مشركان با اين دستة نـه  . ز لشكريان مسلمان خبردار گرددپيش از آنكه احدي ا
بار درگرفت كه طي  نبردي خشونت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نفره از صحابة رسول

نظيري از عشق و فداكاري و شجاعت و شـهامت را بـه    آن مسلمانان نمودارهاي كم
  .ثبت رسانيدند

 -صلى اهللا عليه وسـلم - ول خدامسلم از انس بن مالك روايت كرده است كه رس* 
وقتي دشـمن بـر   . در جنگ احد، با هفت تن از انصار و دو تن از قريش تنها ماندند

  :ور گرديد، فرمودند ايشان حمله
  .)و هو رفيقي يف اجلنة: اجلنة؟ يا ولَه من يردهم عنا(
و رفيـق  ... يا! دد؟كيست كه اين دشمنان را از ما دور گرداند، و بهشت از آن او گر«

  »!من در بهشت باشد؟
پـس از او نيـز، مـردان ديگـر     . مردي از انصار جلو آمد و كارزار كرد تا كشته شد

آنگـاه،  . انصار يكي پس از ديگري پيش آمدند تا تمامي آن هفت نفر كشـته شـدند  
  :به آن دو يار قريش خويش گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  1 »!همرزمان ما با ما به انصاف رفتار نكردند« )حابناما اَنصفَنا اَص(
آخرين نفر از آن هفت تن رزمندگان انصار، عماره بن يزيـدبن سـكَن بـود؛ آنقـدر     
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  .1 كارزار كرد، تا از شدت جراحت از پيكار بازماند و بر زمين افتاد
  

  دشوارترين لحظات زندگي پيامبر
با آن دو تن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا لپس از آنكه ابن سكن از پاي درافتاد، رسو

در صحيحين از ابوعثمان روايت شده است . قريشي كه نزد ايشان بودند، تنها ماندند
صـلى اهللا  - در برخي روزهاي كارزار چنان پيش آمد كه نـزد پيـامبراكرم  : كه گفت

عيت، ، و اين موق2كسي نبود) بن ابي وّقاص(بن عبيداهللا و سعد جز طلحه -عليه وسلم
. دشوارترين لحظات در زندگي آنحضرت و فرصـتي طاليـي بـراي مشـركان بـود     

مشركان نيز درجهت غنيمت شمردن اين فرصت هيچ كوتاه نيامدنـد؛ حمالتشـان را   
متمركز ساختند، و بر يكسره كردن كار آنحضرت  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بر نبي

وي آنحضرت پرتاب كرد كه به پهلوي سنگي به س وقاص پاره بن ابي عتبه. اميد بستند
دندان پيشين پايين سمت راست آنحضرت شكست و لـب  . آن حضرت اصابت كرد

عبداهللا بن شهاب زهري بر آنحضرت حمله برد و پيشاني . مباركايشان نيز شكافته شد
سواركاري عنادپيشه بنام عبداهللا بن َقمئه پيش آمـد و بـا   . آنحضرت نيز شكافته شد

شانة ايشان ضربتي سخت فرود آورد كه بر اثر آن يك ماه بيمـار بودنـد؛   شمشير بر 
آنگاه، ضربت سـخت ديگـري ماننـد اولـي بـر      . اما، نتوانست از هر دو زره بگذرد

هـاي كـاله خـود ايشـان در      صورت آنحضرت زد كه بر اثر آن دو حلقـه از حلقـه  
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! كه من ابـن قمئـه هسـتم    بگير،! خُذها و اََنا ابنُ َقمئَه: صورتشان فرو رفت، و گفت
در حاليكـه خـون از صـورت خـويش پـاك       -صلى اهللا عليـه وسـلم  - رسول خدا

  1 !خدا ذليلت كند» اَقماك اهللا«: كردند، گفتند مي
در صحيحن آمده است كه دندان پيشين آنحضـرت شكسـت، و سـر آنحضـرت     * 

هللا صلى ا- اكرم حضرت رسول. شكافت، و خون از سر و صورت ايشان سرازير شد
  :گفتند زدند و مي خونها را كنار مي -عليه وسلم

  .)اهللا؟ إىل، وهو يدعوهم عيتهبارکيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وکسروا (
چگونه ممكن است روي رستگاري ببينند مردماني كه صورت پيامبرشان را مجروح «

خـدا   اند، در حـالي كـه او ايشـان را بسـوي     اند، و دندان پيشين او را شكافته كرده
  »؟!خواند فرامي

  :خداوند عزوجل در اين ارتباط اين آيه را نازل فرمود
  .٢لَيس لَك من اَألمرِ شيٌء أَو يتوب علَيهِم أَو يعذَّبهم فَإِنهم ظَالمونَ﴾﴿
گـذرد،   يا اين است كه خدا از اينان درمي! كار اين مردمان هيچ به تو واگذار نيست«

  3 »!فرمايد؛ كه اينان ستمكارانند است كه خدا اينان را عذاب مييا آن 
  :به روايت طبراني، پيامبر بزرگ اسالم در آن روز گفتند* 

                                                           

از ابـن عائـذ روايـت شـده اسـت كـه ابـن قمئـه نـزد          . داوند نيز دعاي رسول خدا را اجابت فرمودخ -1
در ميـان  . اش بازگشت؛ آنگاه بسوي گوسفندانش رفت، و آنها را بر سـر قلـه كـوهي يافـت     خانواده

ور شد و آنچنان شاخي به او زد كـه او را از فـراز    گوسفندان قرار گرفت؛ ناگهان قوچي بر او حمله
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  ).قوم دموا وجه رسوله علىاشتد غضب اهللا (
آلـود   خداوند سخت خشم خواهد گرفت بر مردماني كه صورت پيامبرشان را خون«

  »!گردانيدند
  :د، و سپس گفتندآنگاه لحظاتي درنگ كردن

  .١ )م ال يعلمونفإاللهم اغفر لقومي (
  »!اند خداندا، اين مردمان قوم مرا بيامرز كه اينان نادان«

  :و در صحيح مسلم چنين آمده است كه آنحضرت گفتند
  .٢ )رب اغفرلقومي فام ال يعلمون(

  :و در كتاب الشفا نوشتة قاضي عياض آمده است كه ايشان گفتند
  .٣ )د قومي فام ال يعلموناللهم اه(
  »!اند خداوندا، اين مردمان قوم مرا هدايت فرما كه اينان نادان«

را  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - شك و ترديد، مشركان يكسره كردن كار رسول خدا بي
هدف گرفته بودند؛ اما، آن دو مرد قريشي، سعد بن ابي وقاص و طلحه بن عبيـداهللا،  

نظيـر جنگيدنـد، و    شان دادند، و با شهامت و دالوري بـي نظير از خود ن شجاعتي بي
راه را براي توفيق يافتن مشـركان و رسـيدن    -با آنكه دو نفر بيشتر نبودند -باالخره

اين دو قهرمـان بـزرگ از مـاهرترين تيرانـدازان     . آنان به هدف مورد نظرشان بستند
، تـا دسـتة مهـاجم    عرب بودند؛ دست به دست يكديگر دادند و به نبرد ادامه دادند

  .دور گردانيدند -صلى اهللا عليه وسلم- مشركين را از رسول خدا
تيـردان خـويش را    -صلى اهللا عليه وسـلم - وقاص، رسول خدا در مورد سعدبن ابي
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  :تكاني دادند، و به دست او دادند، و گفتند
  .١)ارمِ، فَداک اَيب و اُمي(
  »!تيراندازي كن، پدرم و مادرم فداي تو باد«

صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  براي داللت بر ميزان كفايت و لياقت وي همين بس كه نبي
  .2 اند پدر و مادرشان هر دو را جز براي سعد نام نبرده -وسلم

در مورد طلحه بن عبيداهللا، َنسائي به روايت از جابر داستان گرد آمـدن مشـركان در   
اي از انصـار پيرامـون    عده را در حاليكه -صلى اهللا عليه وسلم- اطراف رسول خدا

  :ايشان بودند چنين آورده است
رسول . را در ميان گرفتند -صلى اهللا عليه وسلم- مشركان، رسول خدا: جابر گويد* 

چـه كسـي بـا ايـن جماعـت      » من للقـوم؟ «: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
ر، و كشـته  آنگاه، جابر پيش آمدن يكايك انصا! من: طلحه گفت! شود؟ روياروي مي

شدن ايشان را يكي پس از ديگري، همانگونه كـه مـا بـه روايـت مسـلم آورديـم،       
. وقتي كه انصار تا آخرين نفر به قتل رسيدند، طلحه جلو آمـد . حكايت كرده است

آنگاه طلحه برابر يازده مرد جنگي، جنگيد تا به دستش ضربتي فرود آمد : جابر گويد
  .و انگشتانش را قطع كرد

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم! بُخشكي شانس! حس: طلحه گفت
  .٣ )والناس ينظرون ئكةلو قُلت بسم اهللا لرفعتک املال(
   »!برند فرشتگان تو را در برابر ديدگان مردمان به آسمان مي» بسم اهللا«گفتي  اگر مي«

  .آنگاه خداوند شر مشركان را دفع كرد: گويد
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يل روايت كرده است كه طلحه در جنگ احد سي و نه يـا  حاكم نيشابوري در االكل
  1 .سي و پنج زخم برداشت، و دو انگشت سبابه و مياني دست راستش فلج گرديد

من دسـت فلـج شـدة    : بخاري از قيس بن ابي حازم روايت كرده است كه گفت* 
طلحه را ديدم؛ وي با دست خويش ضربات شمشير را در جنـگ احـد از حضـرت    

  .2 دفع كرده بود -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
در آن  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اند كه نبي اكرم ترمذي و ابن ماجه روايت كرده* 

  :روز دربارة طلحه فرمودند
  .٣ )طلحة بن عبيداهللا إىل وجه االرض فلينظر علىن ينظر إىل شهيد ميشي أمن أحب (
رود؛ طلحة بن عبيداهللا  اه ميهر كس دوست دارد شهيدي را بنگرد كه روي زمين ر«

  »!را بنگرد
ابوبكر هرگاه به يـاد روز  : ابو داود طيالسي از عايشه روايت كرده است كه گفت* 

  4 !هاي آن روز همه از آن طلحه بود پيروزي: افتاد، ميگفت احد مي
  :، همچنين، دربارة او چنين سروده بود -رضي اهللا عنه- ابوبكر صديق

 ــانُ و ب ــك الجِنـ ــا  لَـ ــا العينـ ــت المهـ   وئـ
 

ـت        بـجبيــداهللا قَــد ويــا طلحــة بــن ع  
 

اي طلحة بن عبيداهللا، بهشت بر تو واجب گرديد، و در آغـوش حـورالعين بهشـت    «
  5»!جاي گرفتي
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به هر حال، در آن شرايط حساس، و در آن لحظات دشوار، خداوند امداد غيبي خود 
ل فرمـود؛ چنانكـه در   نـاز  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  را براي حضرت رسول

صـلى اهللا  - در روز احد رسول خـدا : صحيحين از سعد روايت شده است كه گفت
هاي سفيد بر تـن   كنند، و جامه را ديدم كه دو مرد جنگي از او دفاع مي -عليه وسلم

اند؛ نه پيش از آن روز آندو مرد را ديده بودم، و نه  دارند، و سخت به پيكار مشغول
به روايت ديگر، منظور وي اين بود كه آن دو مرد . آندو را ديدم از پس آنروز، ديگر

  .1 جنگي يكي جبرئيل بود و ديگري ميكائيل
  جمع شدن صحابه پيرامون پيامبر

تمامي اين ماجراها با سرعتي هولناك در لحظات گذرا اتفاق افتـاد؛ وگرنـه، نيكـان    
در خط مقدم سپاه اسالم  كه به هنگام كارزار -برگزيده از صحابة پيامبر بزرگ اسالم

به مجرد آنكه تغيير وضعيت را مشاهده كردند، يا صداي آنحضرت را  -جنگيدند مي
صلى اهللا عليـه  - اكرم شنيدند، فوراً بسوي ايشان شتافتند، تا آسيبي به حضرت رسول

در عين حال، مـوقعي سـر رسـيدند كـه     ! نرسد كه تاب آن را نداشته باشند -وسلم
را برداشته بود، و شش تن از زرمنـدگان انصـار كشـته شـده      ها آنحضرت آن زخم

بودند، و هفتمين آنان از شدت جراحات از پيكار درمانـده بـود، و سـعد و طلحـه     
همينكــه از راه رســيدند، بــا پيكرهــا و . ســخت مشــغول دفــاع و كــارزار بودنــد

چنان ديواري كشيدند، و آن -صلى اهللا عليه وسلم- هايشان گرداگرد رسول خدا سالح
. كه بايد و شايد ضربات دشمن را بازداشتند، و تهاجمات دشـمن را پاسـخ دادنـد   

نخستين كسي كه نزد آنحضرت بازگشت، ثاني ايشان در غار، ابوبكر صديق بود كه 
 -صلى اهللا عليه وسلم- در آن روز جنگ احد، همة لشكريان از پيامبر اكرم: گفت مي
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 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  كه نزد نبيمن نخستين كسي بودم . به دور افتادند
جنگـد و از آنحضـرت    از دور ديدم كه مردي رزمنده در حضور ايشان مي. بازگشتم
طلحه باش؛ پدرم و مادرم ! طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدايت باد: گفتم. كند دفاع مي

ردي تر دارم كه م دوست: با آن همه موقعيت كه از دستم رفته بود، گفتم! [فدايت باد
ابوعبيده . ديري نپاييد كه ابوعبيده بن جرّاح به من رسيد 1 ]؟!از قوم و قبيلة من باشد

 -صلى اهللا عليه وسلم- شتابان بسوي نبي اكرم. تاخت تا به من رسيد مانند پرنده مي
صلى اهللا عليه - اكرم نبي. ؛ ديديم طلحه در برابر آنحضرت بر زمين افتاده استرفتيم
  :فرمودند -وسلم

  .)دونکم اَخاکُم فقد اَوجب(
  »!رود برادرتان را دريابيد كه دارد از دست مي«

ضربتي سخت وارد شده بود  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم به صورت حضرت رسول
من رفتم تا آن . هاي كاله خود ايشان در صورتشان فرو رفته بود كه دو حلقه از حلقه

تو را به خـدا  : ن بكشم؛ ابوعبيده گفتكاله خود را از صورت ايشان بيروهاي  حلقه
با دهـانش آن  : گويد ؟!دهم اي ابوبكر كه بگذاري كه من اين كار را بكنم سوگند مي

صـلى اهللا عليـه   - داد كه مبـادا رسـول خـدا    ها را گرفت و آرام آرام تكان مي حلقه
ي افتاده سرانجام يكي از آنها را درآورد؛ اما دندان پيشين و. آزار بيشتر ببينند -وسلم

تـو را بـه   : باز هم ابوعبيده گفت. آنگاه رفتم تا دومي را دربياورم: ابوبكر گويد! بود
ابوعبيـده حلقـة   : گويد ؟!دهم كه بگذاري من اين كار را انجام بدهم خدا سوگند مي

دومي را نيز با دهانش گرفت و آرام آرام تكان داد تا درآمد؛ ولي دندان پيشين ديگر 
دونكـم اخـاكم   : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا. ودوي نيز افتاده ب

وي ده و چند ضربت خورده . هر دو جلو رفتيم تا او را مداوا كنيم: گويد! فقد اوجب
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در گودالي در آن حـوالي او را بـر   : در كتاب تهذيب تاريخ دمشق آمده است .1 بود
از نيـزه و تيـر و    -كم و بيش -زمين افتاده يافتيم و ديديم كه شصت و چند ضربت

  .2شمشير خورده است، و ديديم كه انگشت وي قطع شده است؛ از او مراقبت كرديم
گروهـي از   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم در اثناي اين لحظات دشوار، پيرمون نبي

ابودجانه، مصعب بن عميـر، علـي بـن    : قهرمانان مسلمان گرد آمده بودند؛ از جمله
 بن حنيف، مالك بن سنان پدر ابوسعيد خُدري، اُم عماره ُنسيبه بنت، سهل 3ابيطالب

  .كعب مازنيه، قتاده بن نعمان، عمربن خطاب، حاطب بن ابي بلتعه و ابوطلحه
  

  حفاظت اعجازآميز پيامبر
يافت،  حمالت آنان شدت مي شد، و طبعاً لحظه به لحظه بر شمار مشركان افزوده مي

 -صلى اهللا عليه وسلم- افزود؛ تا آنكه رسول خدا مسلمين ميو بر فشار ايشان نيز بر 
هايي كه ابوعامر فاسق تعبيه كرده بود، درافتادند، و زانويشان ورم  در يكي از گودال

علي دست ايشان را گرفت، و طلحه بن عبيداهللا آنحضرت را در آغوش گرفت، . كرد
  !تا ايشان سرپا ايستادند
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بخدا، رسول : دم، آنحضرت را در ميانشان نيافتم؛ گفتمپراكنده شدند، كشتگان را وارسي كر -وسلم
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! شم گرفته، و پيامبرش را از ميان ما بـرده اسـت  كنم كه خداوند نيز بخاطر كردار ما بر ما خ فكر مي
غـالف شمشـيرم را   ! ن نخواهد بود مگر آنكه پيكار كنم تا كشته شوماينك، هيچ خبري در وجود م

صـلى اهللا عليـه   - در برابر من راه باز كردند؛ رسول خـدا . شكستم، و يكسره بر صفوف دشمن تاختم
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در جنگ احـد شـاهد   : گفت از مهاجرين شنيدم كه مياز مردي : نافع بن جبير گويد
صـلى اهللا عليـه   - بارند، و رسول خدا نگريستم، ديدم كه تيرها از هر سوي مي. بودم

من آن روز، ! گذرند اند، و همة آن تيرها از كنار ايشان مي در آن ميان ايستاده -وسلم
زنـده  ! ن بدهيـد محمد را به مـن نشـا  : گفت عبداهللا بن شهاب زهري را ديدم كه مي

در كنـار او   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - در حاليكه رسول خدا! نمانم اگر زنده بماند
صـفوان در ايـن   . آنگاه از ايشان گذشت. بودند، و هيچكس در كنار آنحضرت نبود

خورم كـه او   به خدا سوگند مي! بخدا، او را نديدم: ارتباط او را سرزنش كرد؛ گفت
ما چهار تن شديم و با يكديگر پيمان بستيم و عهد كرديم  !كنند را از ما محافظت مي

  1 !كه او را بكشيم؛ دستمان به هيچ جايي نرسيد
  

  نظير هاي بي قهرماني
هاي چشـمگير، از خـود    نظير، و فداكاري هاي بي در جنگ احد، مسلمانان، قهرماني

  .نشان دادند كه تاريخ همانند آن را ثبت نكرده است
گردانـد، و   حايل مي -صلى اهللا عليه وسلم- برابر رسول خدا ابوطلحه خودش را در

در جنگ : اََنس گويد. ساخت تا تيرهاي دشمنان را از آنحضرت بازدارد سينه سپر مي
گريختند؛ ابوطلحـه پـيش    -صلى اهللا عليه وسلم- احد مردمان همه از نزد پيامبراكرم

ي تيرانداز بـود كـه   وي مرد. كرد روي ايشان با سپر خوش آنحضرت را حفاظت مي
اي  هرگاه رزمنده. كشيد، و در آن روز دو يا سه كمان را شكست كمان را سخت مي

  :فرمودند گذشت، مي اي پر از تير بر آنحضرت مي با جعبه
  »!اين تيرها را براي ابوطلحه آماده كن« )اُنثُرها اليب طلحه(

نگريسـتند؛ و   مـي بـه آن جماعـت    -صلى اهللا عليـه وسـلم  - گاه پيامبر اكرم: گويد
                                                           

  .97، ص 2زادالمعاد، ج  -1



  

م فدايتان باد؛ سر نكشيد، تيري از كمان اين جماعت پدرم و مادر: گفت ابوطلحه مي
  1 !شاهرگ من نگهبان شاهرگ شماست! خورد آيد و به شما مي درمي

صـلى اهللا عليـه   - ابوطلحـه بـا پيـامبراكرم   : گفت اند كه مي نيز از انس روايت كرده
كرد؛ چنانكه هرگاه تيري  ه نيكو تيراندازي ميابوطلح. جنگيدند با يك سپر مي -وسلم

كشـيدند تـا نشـانة وي را     سـرك مـي   -صلى اهللا عليه وسلم- افكند، پيامبر اكرم مي
  2!ببينند

ابودجانه در برابر آنحضرت ايستاده بود، و گردة خـويش را سـپر بـالي آنحضـرت     
  !خورد نمي باريدند، و او اصالً تكان گردانيده بود؛ تيرها از هر سوي بر او مي

صـلى اهللا  - كه دندان مبارك پيامبراكرم -حاطب بن ابي بلتعه، عتبه بن ابي وقاص را
دنبال كرد، و با شمشير ضـربتي بـر او وارد كـرد كـه      -را شكسته بود -عليه وسلم

سـعدبن ابـي   . آنگاه اسب و شمشـير وي را برگرفـت  . سرش از روي پيكرش پريد
اين برادرش را به قتل برساند؛ امـا بـر او    ورزيد كه خودش وقاص بسيار اصرار مي

  .دست نيافت، و حاطب بر او دست يافت
با پيامبر گرامي اسـالم پيمـان مـرگ    . سهل بن حنيف يكي از تيراندازان قهرمان بود

صـلى اهللا عليـه   - اي در حمايت از رسـول خـدا   بست، و نقش بسيار فعال و عمده
  .در برابر مشركان داشت -وسلم

از قتاده بن . كردند نيز خود شخصاً تيراندازي مي -لى اهللا عليه وسلمص- رسول خدا
آنقدر با كمان خـود   -صلى اهللا عليه وسلم- نعمان روايت شده است كه رسول خدا

قتاده بن نعمان، آن كمـان  . تيراندازي كرده بودند كه دو سر كمانشان خرد شده بود
احد چشم قتاده از حدقـه بيـرون    در روز. فرسوده را برگرفت، و همواره نزد او بود
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با دست مباركشان  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. اش افتاد پريد و بر روي گونه
تـر از آن چشـم ديگـر وي     چشم وي را به جاي خود بازگردانيدند؛ و بهتر و تيزبين

  .گرديد
عبدالرحمان بن عوف در جنگ احد كارزار كرد تا آنكه دهانش مورد اصابت قـرار  

بعضـي  . ت، و دندانهايش در دهانش ريخت؛ و بيست جراحت يا بيشتر برداشتگرف
  .از اين جراحتها مربوط به پايش بود كه بر اثر آنها پايش لنگ شد

صلى اهللا عليه - خون زخم صورت پيامبراكرم -پدر ابوسعيد خُدري -مالك بن سنان
» مجه«: ودندمكيد؛ آنحضرت فرم -را به منظور پاكسازي زخم صورت ايشان -وسلم

و بـا همـان   ! ريـزم  بخدا، اين خونها را از دهانم بيرون نمي: گفت! خونها را ُتف كن
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، پيامبر اكرم. حال به صحنة نبرد بازگشت

  ).هذا إىلهل اجلنة فلينظر أرجل من  إىلن ينظر أراد أمن (
  »!را بنگرد، اين مرد را بنگرد خواهد كه مردي از اهل بهشت هر كس مي«

  .او نيز رفت و كشته شد و به شهادت رسيد
در ميان مردان رزمندة مسلمان بـر ابـن قمئـه    . ام عماره نيز پيكار چشمگيري داشت

وي نيز با . ابن قمئه ضربتي بر شانة او زد كه جراحتي عميق بر جاي نهاد. حمله برد
كرد؛ اما، ابن قمئه دو زره بر روي هـم   شمشير خود چندين ضربت بر ابن قمئه وارد

ام عماره، همچنان به پيكار ادامـه داد تـا دوازده   . پوشيده بود، و جان سالم بدر برد
  .زخم كاري برداشت

حمـالت ابـن َقمئـه و    . بـرد  مصعب بن عمير نيز چون شير ژيان بر كفار حمله مـي 
بـر دسـت راسـتش    . دگفت؛ لواي جنگ نيز بر دوش وي بو همراهانش را پاسخ مي

ضربتي زدند و آن را قطع كردند؛ لواي جنگ را به دست چپ داد، و آنقدر در برابر 
آنگاه بـا سـينه و گـردنش لـواي     . كفار ايستادگي كرد تا دست چپ او نيز قطع شد



  

قاتل وي در نهايت ابن قمئه بود؛ و چون . جنگ را چسبيد، تا سرانجام به قتل رسيد
بسيار شباهت داشت، ابن قمئه گمـان   -اهللا عليه وسلم صلى- مصعب به رسول خدا

محمـد  : كرد آنحضرت را كشته است، و بسوي مشركين بازگشت و فريـاد سـرداد  
  1 !كشته شد

  
  شايعة قتل پيامبر

- اكرم هنوز از اين فرياد سردادن ابن قمئه دقايقي چند نگذشته بود كه خبر قتل نبي
ايـن شـايعه   . مسـلمانان شـايع گرديـد    در ميـان مشـركان و   -صلى اهللا عليه وسلم

- خـدا  بسياري از صـحابة رسـول  . ترين شرايط را در جنگ احد پيش آورد حساس
كه نزد ايشان نبودند، و در حلقة محاصرة دشمن قرار گرفتند،  -صلى اهللا عليه وسلم

روحية خودشان را از دست دادند، و عزمشان براي ادامة جنگ سست گرديـد، و در  
البته، . شان پريشاني و هرج و مرج و درهم ريختگي فراوان پديد آوردميان صفوف اي

اين شايعه تا حدودي از شدت حمالت مشركان نيز كاست؛ چنان پنداشتند كـه بـه   
اند؛ و بسياري از آنـان سـرگرم مثلـه كـردن كشـتگان       باالترين آرزوهايشان رسيده

  .مسلمانان شدند
  

  حضور مجدد پيامبر در عرصة فرماندهي
لواي مسلمين را بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- ي مصعب به قتل رسيد، رسول خداوقت

ديگر صحابياني كه در . وي نيز كارزاري كارساز كرد. دست علي بن ابيطالب دادند
نظيري از خويش نشان دادنـد؛ همزمـان،    هاي بي اطراف آنحضرت بودند نيز قهرماني

  .جنگيدند كردند، و هم مي هم دفاع مي
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پيامبر بزرگ اسالم، توانستند راهي باز كنند، و خودشان را به لشكرشان كه  سرانجام،
همينكه به نزديكي افراد لشكر اسالم رسيدند، كعب . برسانند نددر حلقة محاصره بود

بـا  . بن مالك ايشان را شناخت، و او نخستين كسي بود كـه آنحضـرت را شـناخت   
  !اند اهللا دهيد؛ اين شخص رسول اي جماعت مسلمانان، مژده: صداي بلند فرياد زد

به او اشارت فرمودند كـه سـاكت شـود؛     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت نبي
اما، اين صدا به گوش ! خواستند مشركان از جا و مكان ايشان با خبر شوند چون نمي

مسلمانان رسيد، و مسلمانان از اطراف به سوي ايشان دويدند، تا آنكه سـي تـن از   
  .رت پيرامون ايشان گرد آمدندياران آنحض

حركـت   -صلى اهللا عليه وسلم- پس از اين تجمع مجدد سپاهيان اسالم، رسول خدا
منظم بسوي شكاف كوه را آغاز كردند، و براي اين منظور، از ميان صفوف مشركان 

گذشتند؛ مشركان نيز بر شدت حمله و هجومشان افزودند؛ و بـا كوشـش    مهاجم مي
واستند نگذارند اين حركت صورت بگيرد؛ اما، در برابر شجاعت خ تر مي هرچه تمام

  .و شهامت شيران اسالم كاري از پيش نبردند
صـلى اهللا  - خدا عثمان بن عبداهللا مغيره، يكي از سواركاران مشركين، به سوي رسول

صـلى اهللا  - رسول خدا! زنده نمانم اگر زنده بماني: حمله برد وي گفت -عليه وسلم
از جاي برخاستند تا با او رويارو شوند؛ اما اسب وي پايش در گودالي  -عليه وسلم

حارث بن صمه نيز رسيد و با او گالويز گرديد، و ضربتي بر پـايش زد، و  . گير كرد
 او را بر جايش نشانيد؛ آنگاه، بر او حمله برد و اسلحة او را گرفت، و به رسول خدا

  .پيوست -صلى اهللا عليه وسلم-
جابر، سوار كار ديگري از سواره نظام لشكر مكه، بر حـارث بـن صـمه     عبداهللا بن

حمله برد، و با شمشير بر شـانة وي چنـان ضـربتي زد كـه او را سـخت مجـروح       
صاحب همان دستار  -ابودجانه نيز. گردانيد، و مسلمانان او را به درگاه حمل كردند



  

ضربتي بر وي زد كـه   بر عبداهللا بن جابر حمله آورد، و با شمشير چنان -رنگ سرخ
  .سرش را از پيكر جدا كرد و به سويي پراند

گرديد، و ايـن   هاي كوتاه عارض مي در اثناي اين كارزار سخت، مسلمانان راخواب
ابوطلحه . آرامشي از جانب خداوند براي آنان بود؛ چنانكه قرآن از آن حكايت دارد

ابهـاي كوتـاه مـرا فـرا     من از جمله كساني بودم كه در ماجراي احـد آن خو : گويد
افتـاد   گرفتم؛ مي افتاد و برمي گرفت، و چنان بود كه شمشيرم بارها از دستم افتاد، مي

  1 !گرفتم و برمي
در پرتو اين فرماندهي حكيمانه و اين شجاعت قهرمانانه، اين گـردان تـازه تشـكيل    

، و شده از سپاه اسالم، بطور منظم، راه خود رابه سوي شكاف كوه در پيش گرفـت 
براي بقية سپاهيان نيز راهي گشود كه بتوانند خود را به اين جاي امـن در دل كـوه   

به تدريج، سپاهيان اسالم دسته دسته به آنحضرت ملحق شـدند، و بـا ايـن    . برسانند
صـلى اهللا  - اكـرم  ترتيب، نبوغ نظامي خالد در برابر نبوغ فرماندهي حضرت رسـول 

  .شكست خورد -عليه وسلم
  

  ن خلف به دست پيامبرقتل اُبي ب
: گفـت  در دره احد استقرار يافتند، اُبي بن خلف در حاليكـه مـي  : ابن اسحاق گويد

. خود را باالي سـر آنحضـرت رسـانيد   ! كجاست محمد؟ زنده نمانم اگر زنده بماند
اي رسول خدا، يك نفر از ما بـر او حملـه بـرد؟    : رزمندگان، همه يك سخن گفتند

وقتـي بـه   ! او را واگذاريـد ) دعـوه : (فرمودنـد  -ه وسـلم صلى اهللا علي- رسول خدا
) زوبـين (نيـزة كوچـك    -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا آنحضرت نزديك شد، رسول

حارث بن صمه را از اوگرفتند، و آنچنان از جاي برجستند كه همة اصـحاب ماننـد   
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آنگاه  .رود، به اطراف پراكنده شدند موهاي شتر كه به هنگام برجستن وي بر هوا مي
با او روبرو شدند و ترقُوة وي را از شكافي ميان نيم تنة زره و كاله خـود مشـاهده   

بـر اثـر   . كردند، و زوبين حارث را كه در دست داشتند، بسوي آن نقطه نشانه رفتند
وقتي نزد قريش بازگشت، گردنش فقط يك . آن ضربت چند بار از اسبش فرو غلطيد

  .م وي نيز بند آمده بودخون زخ. خراش كوچك برداشته بود
  

  نقشة جنگ احد: 3نقشة شماره 
  

بخـدا،  : گفتنـد ! بخـدا محمـد مـرا كشـت    : ابي بن خلف خطاب به قريشيان گفـت 
مـدتي پـيش در   : گفت! بخدا، تو هيچ مشكلي نداري! اي هات را از دست داد روحيه

نـده  بخدا، اگر آب دهان هم به مـن افك ! 1مكه به من گفته بود كه مرا خواهد كشت
- سرانجام نيز بر اثر همان ضربت رسـول خـدا  ! كشت بود، همان آب دهان مرا مي

، دشمن خدا در محل سرِف، زمـاني كـه قريشـيان بـه مكـه       -صلى اهللا عليه وسلم
  .گشتند، مرد بازمي

در روايت ابواالسود از عروه، همچنين در روايت سعيد بن مسيب از پـدرش آمـده   
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  از آن ضربتي كه از دست رسولاست كه اُبي بن خلف پس 

سوگند به آنكه جـانم  : گفت زد و مي دريافت كرده بود، مانند گاونر بانگ مي -وسلم
المجـاز وارد آمـده بـود،     در دست اوست؛ اگر اين زخم من بر تمامي مردمـان ذي 
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  1 !مردند همگي مي
  
  لحه دستيار پيامبرط

رفتنـد،   از ارتفاعات احـد بـاال مـي    -هللا عليه وسلمصلى ا- خدا در آن اثنا كه رسول
صخرة بزرگي بر سر راه آنحضرت قرار گرفت، برجستند تا برفراز آن صخره برآيند؛ 
نتوانستند؛ زيرا، از مدتي پيش فربه شده بودند، و دو زره بر روي هم پوشيده بودند؛ 

حضرت نشست، و طلحه بن عبيداهللا زير پاي آن . جراحت شديدي نيز برداشته بودند
بلند كرد و باال برد تا هم سطح آن صخره قـرار داد، و  هايش  آنحضرت را روي شانه

طلحه بهشـت را بـر   : يعني» اَوجب طلحه«: ايشان پاي بر آن صخره نهادند، و گفتند
  2 !خودش واجب كرد

  
  آخرين حملة مشرکين

يش در درة احـد  در مقرّ فرماندهي خو -صلى اهللا عليه وسلم- زماني كه رسول خدا
هاي خود را براي غلبـه يـافتن بـر مسـلمانان      استقرار يافتند، مشركان آخرين تهاجم

  .سامان دادند
در آن درة  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - در آن اثنا كه رسول خدا: ابن اسحاق گويد* 

اي از قريشيان برفراز كوه باال آمدند و بر باالي سر  كوه احد استقرار يافته بودند، عده
فرماندهي اين دسته را ابوسفيان و خالـدبن وليـد بـر عهـده     . مسلمانان ظاهر شدند
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  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. داشتند
  ).ن يعلوناأنه ال ينبغي هلم إ اللهم(
  »!خداوندا، اصالً سزاوار اينان نيست كه بر سر ما فراز آيند«

جنگيدند تا آنان را از فراز كوه  عمر بن خطاب به اتفاق گروهي از مهاجرين با آنان
  .1به پايين راندند

صـلى اهللا  - رسول خدا. در مغازي اُموي آمده است كه مشركان از كوه باال رفتند* 
! منظورشان اين بود كـه اينـان را بـازگردان   » !اَجنبهم«: به سعد فرمودند -عليه وسلم

سـه   -صلى اهللا عليه وسلم- ماكر چگونه من به تنهايي اينان را بازگردانم؟ نبي: گفت
سعد از تيردان خود تيري بركشيد و يكـي از  . بار فرمايش خودشان را تكرار كردند

رفتم وآن تير را برگرفتم و مرد ديگري را : گويد! مردان آن جماعت را به قتل رسانيد
بازهم، آن تير را برگرفتم و سـومي را  . از آن جماعت با آن زدم؛ او نيز به قتل رسيد

آن جماعت وقتي موقعيت را چنان ديدنـد، از همـان   . ا آن زدم؛ او نيز به قتل رسيدب
آن را در تيـردان  ! اين تير مباركي است: گفتم. راهي كه فراز آمده بودند پايين رفتند

اين چوبة تير تا زماني كه سعد از دنيا رفـت، همـراه او بـود؛ پـس از     . خودم نهادم
  .2 دوفات وي نيز نزد فرزندان او بو

  
  مثله کردن شهيدان

مشـركان  . بود -صلى اهللا عليه وسلم- اين آخرين حملة مشركين بر ضد پيامبر اكرم
هيچ اطالعـي   -صلى اهللا عليه وسلم- مكه، از آنجا كه پيرامون سرنوشت پيامبر اكرم

اين بود كه بـه  . اند نداشتند؛ حتي تقريباً يقين كرده بودند كه آنحضرت به قتل رسيده
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ه خود بازگشتند، و تدارك ساز و برگ سفر براي بازگشـت بـه مكـه را آغـاز     پايگا
بعضي از آنان، از جمله زنانشان، سرگرم مثله كـردن و از ريخـت و قـواره    . كردند

هـا و آالت تناسـلي را قطـع     گوشها و بينـي . انداختن پيكرهاي شهداي اسالم شدند
هند بنت عتبه جگر حمزه . ريدندد كردند، و شكمهاي اجساد بر زمين افتاده را مي مي

را از شكم او بيرون كشيد و جويد؛ اما، وقتي نتوانست فـرو بـرد، از دهـان بيـرون     
  .1 ردها براي خود زيور و پايبند و خلخال درست ك افكند، و با آن گوشها و بيني

  
  آمادگي رزمي مسلمانان تا پايان کار

توجه روي داد كه نشانگر ميـزان  در اين ساعات پاياني جنگ احد، دو رويداد قابل 
آمادگي قهرمانان مسلمان براي پيكار و كارزار تا پايان كار، و ميزان جانفشاني آنـان  

  .در راه خدا است
من از جمله كساني بودم كه از اردوگاه مسلمانان : كعب بن مالك گويد :رويداد اول

كنند، از جاي  ا مثله ميوقتي كه ديدم مشركان، ُكشتگان مسلمانان ر. بيرون رفته بودم
جستم و از آنجا دور شدم، ناگاه مردي از مشركان را ديدم كه تا دندان مسلح اسـت  

مانند گرگ كه بر گوسفندان حملـه  : گويد گذرد، و مي و از ميان كشتگان مسلمان مي
 مردي از سپاه اسالم نيز بر سر راه او ايستاده بـود، و زره ! اند برَد بر اينان حمله برده

آنگاه، بـر آن  . پيش رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم. بر تن و اسلحه در دست داشت
شدم تا وضعيت مسلمان و كافر را با يكديگر به چشم خودم ورانداز كنم و بـرآورد  

ديدم كه وضع ظاهر و امكانات رزمي آن كافر بسيار بهتر و بيشتر از آن مسلمان . كنم
دم تا با هم رويـاروي شـدند، آن مـرد مسـلمان     كر همچنان آندو را نظاره مي. است

هاي وي اصابت كرد و او را به دو  آنچنان ضربتي بر آن مرد كافر زد كه به باالي ران
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چطور بـود، كعـب؟   : آنگاه آن مرد مسلمان نقاب از چهره برگرفت و گفت. نيم كرد
  1 !من ابودجانه هستم

زنان و مسلمان نيز به ميدان جنـگ  پس از پايان يافتن نبرد، چند تن از  :رويداد دوم
هايشـان را   عايشه دختر ابوبكر و اُم سلَيم را ديدم كه جامـه : انس گويد. پاي نهادند

هـاي آب را   و مشك -ديدم اي كه زيورآالت پاهايشان را مي به گونه -باال زده بودند
كردنـد؛ آنگـاه،    كشـيدند، و در دهـان مجروحـان جنـگ خـالي مـي       بر دوش مـي 

آمدنـد و در دهـان    كردنـد، و بـار ديگـر مـي     ها را پر مـي  شتند و آن مشكگ بازمي
اُم سليط، از زنان انصـار، در روز  : عمر نيز گويـد  2 .كردند هاي جنگ خالي مي زخمي

  .3 كرد هاي آب را براي ما پر مي جنگ اُحد مشك
ديـد كـه    هاي سـپاه اسـالم را   وقتي فراري. ايمن نيز در زمره اين زنان بوده است اُم

پاشيد و به برخـي از آنـان    هايشان خاك مي خواهند وارد مدينه شوند، بر صورت مي
آنگاه، شتابان خود را به ! ات را بده اين دوك نخريسي را بگير و آن اسلحه: گفت مي

حبان بن عرَقه تيـري بـه   . ميدان جنگ رسانيد، و به آب دادن مجروحان مشغول شد
! دشمن خدا قاه قاه خنـده سـرداد  . تاد واندامش برهنه شدسوي او افكند، بر زمين اف

تيري را كه پيكـان بـر   . گران آمد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين وضعيت بر رسول
سعد آن تير بـدون  ! تيراندازي كن )ارمِ بِه(: سر نداشت، به دست سعد دادند و گفتند

ن بر پشت بر زمين افتـاد و  حبا. تير بر شاهرگ حبان فرود آمد. پيكان را پرتاب كرد
نيـز آنچنـان خنديدنـد كـه      -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا رسول. اندامش برهنه شد

  :آنگاه فرمودند. دندانهاي آسيايشان نمودار شد
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  ).َها سعد؛ اَجاب اهللا دعوته استقادل(
  »!ايمن را گرفت؛ خدا دعايش را مستجاب كند سعد انتقام ام«
  

  پيامبر در شعب اُحد
در جايگاه خودشان در شعب احد قـرار   -صلى اهللا عليه وسلم- همينكه رسول خدا

اي  كه به قـولي صـخره   -بن ابيطالب از آن مكان دور شد، و از مهراس گرفتند، علي
اي اسـت در ارتفاعـات    شده؛ يا نـام چشـمه   گود بوده است كه در آن آب جمع مي

آورد تـا   -صلى اهللا عليه وسلم- سپر خود را پر از آب كرد و نزد رسول خدا -احد
بويي از آن آب به مشام ايشان رسيد كه مانع آشـاميدن آن  . ايشان از آن آب بنوشند

آن آب خونهاي صورتشان را شستند، و مابقي آن را بر سرشان ريختند و  شد، اما، با
  :گفتند

  ).من دمي وجه نبيه علىاشتد غضب اهللا (
انـد، بسـيار شـديد     آلود كـرده  برش را خونخشم خداوند بر كساني كه صورت پيام

  1 !است
را  -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا دانم چه كسي زخم رسول بخدا، من مي: سهل گويد

 ؟!ريخت، و چگونه زخـم آنحضـرت مـداوا گرديـد     شست، و چه كسي آب مي مي
بـن ابيطالـب بـا سـپر آب      داد؛ علـي  فاطمه دخترشان زخم ايشـان را شستشـو مـي   

كند، قطعه حصيري برداشت  فاطمه ديد كه آب، خون را زيادتر مي وقتي. ريخت مي
  .2 و سوزانيد و بر زخم صورت آنحضرت نهاد؛ خون بند آمد

از آن آب  -صلى اهللا عليه وسلم- محمدبن مسلمه آب سرد گوارايي آورد؛ نبي اكرم
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نماز ظهـر را آنحضـرت بـر اثـر جراحـت       .1 نوشيدند، و براي او دعاي خير كردند
  .2 ه خواندند؛ مسلمانان نيز پشت سر آنحضرت نشسته نماز گزاردندنشست

  
  شماتت ابوسفيان

زماني كه مشركان مكه كامالً آمادة بازگشت از احد شده بودند، ابوسفيان بـر فـراز   
. آيا محمد در ميان شما است؟ هيچ كس به او پاسخي نداد: كوه باال آمد و ندا درداد

آيـا  : گفت. يان شما است؟ هيچ كس پاسخي به او ندادُقحافه در م آيا ابن ابي: گفت
صلى - پيامبر اكرم. عمر بن خطاب در ميان شما است؟ هيچ كس به او پاسخي نداد

كـس   سراغ هيچ. صحابة خود را از پاسخ دادن به او بازداشته بودند -اهللا عليه وسلم
انستند كه قـوام  د  دانست و هم ديگر قريشيان مي ديگر را هم نگرفت؛ زيرا، هم او مي

اين سه نفر را خاطر جمع شما از شرشان : ابوسفيان گفت. اسالم به اين سه نفر است
اي دشمن خدا، اين سـه  : عمر نتوانست خودش را نگهدارد؛ گفت!! ايد خالص شده

آمـده اسـت    اند، و خداوند آنچه تو را خوش نمـي  نفر را كه ياد كردي هر سه زنده
اند؛ اين كـار را   كشتگان شما را مثله كرده: سفيان گفتابو! محفوظ نگاه داشته است

  !ام؛ ناراحت هم نيستم كه چنين كاري صورت گرفته است من دستور نداده
  !هبل، تو برتري! اُعلُ هبل: آنگاه ابوسفيان گفت

چـه بگـوييم؟   : جوابش را نميدهيد؟ گفتنـد : گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم
  »!تر است خداوند برتر و با عظمت« )اَهللا أعلى وأجل(: بگوييد: فرمودند

  !ما عزي داريم و شما عزي نداريد !لَنا العزّي وال عزَي لكم: سپس گفت
چـه بگـوييم؟   : دهيد؟ گفتند جوابش را نمي: گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم
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، و شـما مـواليي   خداوند موالي ما است«) لکم ىلاهللا موالنا، وال مو( :بگوييد: فرمودند
  »!نداريد

امروز به جاي روز بدر، جنـگ آمـد و نيامـد    ! آفرين، احسنت: آنگاه ابوسفيان گفت
  !دارد

اند، و كشتگان شما  كشتگان ما در بهشت! اصال برابر نيست: عمر در پاسخ وي گفت
  !در آتش دوزخ

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - رسـول خـدا  ! نزد من بيا، اي عمر: آنگاه ابوسفيان گفت
  :فرمودند

  )ائته فانظُر ماشأنه(
 »!نزد او برو ببين چه كار دارد؟«

! ايـم؟  دهم، آيا محمد را كشته تو را به خدا سوگند مي: ابوسفيان گفت. نزد وي رفت
تو نزد من از ابـن  : گفت! شنود او اينك سخن تو را دارد مي! خداوندا؛ نه: عمر گفت

  1!قمئه راستگوتر و درستكارتري
  

  بعدي در بدر قرار جنگ
گشـتند،   ابوسفيان در حاليكه به اتفاق همراهانش بسوي مكه بازمي: ابن اسحاق گويد

صـلى اهللا عليـه   - رسول خدا! شما در وادي بدر، سال آينده يقرار ما برا: ندا درداد
  2 !باشد؛ اين قرار ما با تو باشد: بگو: به مردي از يارانشان فرمودند -وسلم
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  ضعيت مشرکانخبرگيري پيامبر از و
بـن ابيطالـب را فرسـتادند و     علـي  -صلى اهللا عليه وسلم- در آن هنگام، رسول خدا

كننـد، و چـه قصـدي     سياهي به سياهي اين جماعت برو، و بنگر كه چه مـي : گفتند
شود كه قصد مكه  كشند، و بر اشتران سوارند، معلوم مي اگر اسبان را يدك مي! دارند

شود كه قصـد   كشند، معلوم مي ند، و اشتران را يدك ميدارند؛ و اگر بر اسبان سوار
سوگند به آنكه جانم در دست اوست؛ اگر قصد مدينه كنند من نيز بـر  . مدينه دارند

سـياهي بـه   : علـي گويـد  ! دهم سرشان در مدينه فرود خواهم آمد، و حقشان را مي
و بر اشـتران  كنند، اسبان را يدك كشيدند،  سياهي آنان حركت كردم، تا ببينم چه مي
  .1 سوار شدند، و به سوي مكه روانه شدند

  
  رسيدگي به شُهدا و مجروحين

پس از بازگشت قريشيان، مسلمانان فراغت يافتند تا به وضع شـهيدان و مجروحـان   
مرا  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا: زيدبن ثابت گويد. جنگ احد رسيدگي كنند

  :به من فرمودند. خبر بگيرم در روز احد فرستادند تا از سعدبن ربيع
  )کيف تجدک؟: اهللا يته فأقرئه مين السالم وقل له يقول لک رسولأإن ر(
در : گويـد  رسول خدا به تو مـي : اگر او را ديدي سالم مرا به او برسان و به او بگو«

  »چه حالي؟
گشت زدن ميان كشته شدگان را آغاز كردم؛ وقتي به او رسيدم، هنوز رمقي بـه تـن   

اي سـعد،  : گفـتم . ت؛ هفتاد ضربت خورده بود، از شمشـير و از نيـزه و از تيـر   داش
براي من بازگو : گويند رسانند و مي به تو سالم مي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
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  كه در چه حالي؟
! شـنوم  اي رسول خدا، بوي بهشت را مـي : به ايشان بگو! سالم بر رسول خدا: گفت

دسـت   -صلى اهللا عليه وسلم- اگر بر رسول خدا: نيز بگو به قوم و قبيلة من، انصار،
يابند و در ميان شما يك چشم مانده باشد كه پلك بزند، در پيشـگاه خـدا عـذري    

  .1 و همان لحظه جان داد! نخواهيد داشت
سابقا . اندكي رمق به تن داشت. در ميان مجروحان، اُصيرم، عمرو بن ثابت را يافتند

اين اُصيرم براي چه آمـده  : گفتند. پذيرفت مي كردند و او نمياسالم را بر او عرضه 
آنگـاه، از خـودش سـؤال    ! پذيرفت آخرين بار كه او را ديديم اسالم را نمي! است؟
ات؟ يا به خاطر تمايل به اسالم؟  اي؟ براي پشتيباني قوم و قبيله براي چه آمده: كردند
- به رسول خدا. حظه از دنيا رفتو در همان ل! البته به خاطر تمايل به اسالم: گفت

  :گزارش دادند؛ فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم
  )هو من أهل اجلنة(
  »!او از اهل بهشت است«

  2 !در حاليكه هرگز يك ركعت نماز هم به درگاه خدا نگزارده بود: ابوهريره گويد
تنه هفت يا  نيز در ميان مجروحين، ُقزمان را يافتند، كه قهرمانانه جنگيده بود، و يك

هشت نفر از جنگجويان سپاه مشركين را به قتل رسانيده بود، او را در حالي يافتنـد  
او را به دار بني ظفر بردنـد، و مسـلمانان   . كه از شدت جراحت از پاي درافتاده بود

بخدا، اگر جنگيدم، فقط براي دفاع از حريم : گفت. گويي نزد وي آمدند براي تهنيت
! جنگيدم ام جنگيدم، و اگر جز براي اين بود هرگز نمي و قبيله شرافت و كرامت قوم

تاب گرديد، ضربتي زيـر گلـوي خـودش زد و     و هنگامي كه از شدت جراحت بي
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هرگـاه نـزد ايشـان از ُقزمـان      -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. خودش را ُكشت
  :گفتند آمد مي سخن به ميان مي

  )انه من اَهل النار(
  1 »!آتش دوزخ استاو از اهل «

آري، چنين است شرنوشت كساني كه در راه ميهن، يا در هـر راهـي جـز اعـتالي     
- اهللا كارزار كنند؛ هرچند كه زير لواي اسالم، بلكه حتي در لشكر رسول خـدا  كلمه

  !و در زمرة اصحاب آنحضرت بجنگند -صلى اهللا عليه وسلم
وي خطاب . ودثعلبه ب ديان بنيشدگان مردي از يهو برعكس اين مورد، در ميان كشته

دانيد كـه يـاري كـردن     اي جماعت يهود، بخدا شما مي: اش گفته بود به قوم و قبيله
اميـدوارم هرگـز شـنبة    : گفت! امروز روز شنبه است: گفتند! محمد وظيفة شما است

اگر مـن  : شمشير و وسائلش را برداشت و به راه افتاد و گفت! ديگري نداشته باشيد
! خواهـد در آن تصـرف كنـد    اموالم از آن محمد است؛ هرگونه كه مـي  كشته شوم،

 -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا. آنگاه رهسپار احد گرديد و جنگيد تا كشته شد
  :فرمودند

  )مخرييق خري يهود(
  .2»!مخيريق نيكمردي يهودي بود«
  

  گردآوري وخاکسپاري شهيدان
ر سر جنازة شهيدان حضور پيدا كردند و شخصاً ب -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  :فرمودند
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) ا شهيده؛ اللون إنه ما من جريح جيرح يف اهللا إهؤالء؛  علىاَنرحال واهللا يبعثه يوم القيامه يدمي ج
  .)لون الدم، والريح ريح املسک

هر مجروحي كه در راه خدا جراحت بردارد، جـز ايـن   ! من بر اين شهيدان گواهم«
انگيزد كه از جراحتش خون  خداوند روز قيامت او را در حالي برمي نخواهد بود كه

  1»!زند؛ رنگ آن رنگ خون است، و بوي آن بوي مشك بيرون مي
صلى - بعضي از صحابه، مقتولين خودشان را به مدينه انتقال داده بودند؛ رسول خدا

بـر زمـين   دستور فرمودند كه آنـان را بازگرداننـد، و همانجـا كـه      -اهللا عليه وسلم
به خاك سپرده شوند، و شهيدان را غسل ندهند، و در همان وضـعيتي كـه   اند  افتاده

االت و چـرم و غيـره از    هـاي خودشـان، پـس از جـدا كـردن آهـن       هستند باجامه
گذاردند، و گـاه   گاه دو يا سه شهيد را در يك قبر مي. اجسادشان، به خاك بسپارند

در چنـين   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم .دادند دو مرد را در يك جامه قرار مي
  :فرمودند مواردي مي

  )خذاً للقرآن؟أکثر أيهم أ(
  »اند؟ كداميك از اينان بيشتر قرآن فرا گرفته«

شنيدند، آن يك را كه بيشتر قرآن فرا گرفته  و هنگامي كه پاسخ ايشان يارانشان را مي
  :فرمودند داشتند، و مي بود، در خاكسپاري مقدم مي

) ا شهيدالقيا علىاَن مةهؤالء يوم(.  
  2 »!من در روز قيامت بر اين جماعت گواهم«

عبداهللا بن عمرو بن حرام و عمروبن جموح را در يك قبر به خـاك سـپردند، زيـرا    
  .3 ميان آندو محبت و صميميت بسيار بود
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، آن را سرانجام پس از جستجوي بسيار. يافتند جنازة حنظله را گم كرده بودند و نمي
صـلى اهللا  - رسـول خـدا  ! چكيد؟ اي باالتر از زمين يافتند كه از آن آب مي در ناحيه

! دهند؟ براي اصحابشان توضيح دادند كه فرشتگان دارند او را ُغسل مي -عليه وسلم
  :آنگاه فرمودند

  )؟سلُوا اَهلَه ما شأنه(
  »!اش بپرسيد كه وضعيتش چه بوده است از خانواده«

به همين جهت حنظله را . پرسيدند؛ وضعيت وي را برايشان توضيح داداز همسرش 
  .1 ناميدند» غسيلُ المالئكه«

 -مشاهده كردنـد كـه بـر سـر حمـزه      -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا
عمـه ايشـان   . اند، بشدت اندوهگين شدند چه آورده -شان عمويشان و برادر رضاعي

برادرش حمزه را بنگرد؛ رسول خدا به پسـرش  خواست جنازة  صفيه سر رسيد و مي
را از اين كار بازدارد، تا نبينـد كـه چـه بـر سـر بـرادرش       زبير امر فرمودند كه او 

اينها همـه در راه  ! اند ام كه برادرم را مثله كرده چرا؟ من با خبر شده: گفت! اند آورده
ورزم، و نـزد   انشـاءاهللا شـكيبايي مـي   ! چقدر از اين موارد راضي هستيم! خدا است

بـر او  . صفيه بر سر جنازة حمزه آمد، و آن را نگريسـت ! خداوند مأجور خواهم بود
گفت، و براي او استغفار ) اّنا اهللا و انا اليه راجعون(نماز گزارد و براي او دعا كرد و 

امر فرمودند كه وي را با عبـداهللا بـن    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول. كرد
  .اش در يك قبر به خاك سپردند اش و برادر رضاعي رزادهجحش، خواه

بـه   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا هيچگاه نديده بوديم كه رسول: ابن مسعود گويد
. گريسـتند  شدت آن روز گريه كنند؛ آنچنان كه آن روز بر حمزه بن عبدالمطلب مـي 

دند، و بسـيار  جنازة وي را در سمت قبله نهادند؛ آنگاه، بـر بـالين جنـازة او ايسـتا    
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  .1 گريستند، تا آنجا كه از شدت گريستن، صداي شيون آنحضرت بلند شد
انگيز بود، و جگر تماشـاكنندگان را پـاره پـاره     هاي شهيدان بسيار رقت منظرة جنازه

بـراي حمـزه كفنـي يافـت نشـد، مگـر يـك گلـيم راه راه         : خَباب گويـد . كرد مي
آمـد؛ وقتـي روي    ز پاهايش كوتاه مـي چهارگوش، كه وقتي بر سر او مي كشيدند، ا

باالخره، آن را بر سر وي كشيدند، و روي . ماند كشيدند، سرش بيرون مي پاهايش مي
  .2 ريختند) گياه خوشبوي(پاهايش اذخَر 

مصعب بن عمير كشته شد، و او از من بهتر بود؛ وي را : عبدالرحمان بن عوف گويد
شد؛ و  پوشانيدند، پاهايش نمايان مي آن مي در گليمي كفن كردند كه اگر سرش را با

همين مضمون را از خباب نيـز    .3 شد پوشانيدند، سرش نمايان مي اگر پاهايش را مي
به مـا   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در روايت وي آمده است كه نبي. اند روايت كرده

  :فرمودند
  ).رجليه االذخر علىا رأسه، واجعلوا  غَطوا(
  4 »!ليم سرش را بپوشانيد، و روي پاهايش اذخَر بريزيدبا اين گ«
  

  دعا وثناي پيامبر
 در روز احد، وقتي كه مشركان بازگشتند، رسول خدا: امام احمد روايت كرده است

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم-
  ).ربي عزوجل علىاُثين  حىتاستووا (

                                                           

 .255مختصر سيرةالرسول، شيخ عبداهللا نجدي، ص : اين روايت را ابن شاذان آورده است، نكـ -1
 .140، ص 1مشكاة المصابيح، ج : اين روايت را امام احمد آورده است؛ نكـ -2
 .4045، 1275، 1274؛ ح 169-168، ص 3فتح الباري، ج همراه با شرح آن  خاري،صحيح الب -3
، 1276، ح 170، ص 3؛ چاپ هند؛ متن همراه با فتح الباري، ج 584، 579، ص 2صحيح البخاري، ج  -4

3897 ،3913 ،3914 ،4047 ،4082 ،6432 ،6448. 
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  »!صف ببنديد، تا به ثناي خدايم عزوجل بپردازم«
  : آنحضرت دست به دعا برداشتند و گفتند. ي پشت سر ايشان صف بستندهمگ

   .اللهم لک احلمد کله(
ضللت، وال مضل ملن هديت، وال أاللهم ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت، وال هادي ملن 

  .عطيت، وال مقرب ملا باعدت، وال مبعد ملا قربتأمعطي ملا منعت، وال مانع ملا 
  .ينا من برکاتک ورمحتک و فضلک ورزقکاللهم ابسط عل

  .لک النعيم املقيم، الذي ال حيول وال يزولأسأين إاللهم 
  .من يوم اخلوفأللک العون يوم العيلة، واأسأين إاللهم 
  .عطتينا وشر ما منعتناأين عائذ بک من شر ما إاللهم 

والعصـيان، واجعلنـا مـن     ميان وزينه يف قلوبنا، وکره إلينا الکفر والفسوقإلاللهم حبب إلينا ا
  .الراشدين

  .اللهم توفنا مسلمني، واحينا مسلمني، وأحلقنا بالصاحلني، غري خزايا وال مفتونني
اللهم قاتل الکفرة، الذين يکذبون رسلک، و يصدون عن سبيلک، واجعل علـيهم رجـزک و   

  .عذابک
  اللهم قاتل الکفرة، الذين أوتوا الکتاب، 

  .١)اله احلق
  .ها تو را است حمد و سپاس خداوندا، همه«

خداوندا، آنچه را تو بگشايي، كس نتواند ببندد؛ و آنچه را تو ببنـدي، كـس نتوانـد    
بگشايد، آنكه را تو گمراه كني، كس نتواند هدايت كند؛ و آنكه را تـو راه بنمـايي،   

آنچه را تو بازداري، كس نتواند كه عطا كند؛ و آنچه . كس نتواند به گمراهي بكشاند
تو عطا كني، كس نتواند كه بازدارد، هر آنچه را كه تـو دور گردانـي، هـيچكس     را

  .نتواند نزديك گرداند؛ و هر آنچه را تو نزديك گرداني، هيچكس نتواند دور گرداند
                                                           

 624، ص 3احمـد در مسـند خـود، ج     ، و امـام 699اين دعا را بخـاري در كتـاب االدب المفـرد، ح     -1
 .دان آورده



  

خداونـدا،  . ات را شامل حال ما گـردان  خداوندا، بركات و رحمت و فضل و روزي
  .تغيير و زوال نداشته باشدكنم نعمتي ابدي را كه  من از تو درخواست مي

كنم كه روز گرفتاري، مرا معونت دهي، و روز بيم  خداوندا، من از تو درخواست مي
  .هراس، امنيت بخشيو 

اي، و از شر آنچه از مـا   برم از شر آنچه به ما عطا فرموده خداوندا، من به تو پناه مي
  .اي بازداشته

ن را در دلهاي ما بيـاراي، و كفـر و   خداوندا، ايمان را براي ما محسوب گردان، و آ
  .فسق و عصيان را براي ما ناخوشايند گردان، و ما را از رشد يافتگان قرار ده

خداوندا، ما را مسلمان بميران، و مسلمان زنده بـدار؛ و مـا را بـه صـالحان ملحـق      
  .گردان، نه خوار و ذليل شويم، نه شيفته و مغرور

كنند، و راه تو  ني كه فرستادگانت را تكذيب ميخداوندا، اي كشنده كافران، آن كسا
  .بندند؛ كيفر و عذاب خود را براي آنان قرار ده را بر بندگانت مي

  . اند خداوندا، اي كشنده كافران، آن كساني كه از كتاب برخوردار شده
  ».اي معبود حق

  
  در راه بازگشت به مدينه

شهيدان و دعا و ثنـا و راز   از خاك سپاري -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي رسول خدا
و نياز در پيشگاه خداوند منان فراغت يافتند، از بيابان احد بار بستند و آهنگ مدينـه  

نظيري از عشق و فـداكاري از سـوي    هاي كم در راه بازگشت به مدينه نمونه. كردند
هـاي مـردان    آفرينـي  زنان صادق و با ايمان مشاهده شد كه دست كمي از حماسـه 

  .ر اثناي كارزار نداشتباايمان د
خبر مرگ برادرش عبـداهللا  . در اثناي راه، حمنه بن جحش آنحضرت را مالقات كرد
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گفت، و براي او طلـب مغفـرت   » انا هللا و انا اليه راجعون«بن جحش را به او دادند؛ 
اش حمزه بن عبدالمطلب را به او دادند؛ باز هم استرجاع  يآنگاه خبر مرگ داي. كرد

سپس خبر مرگ همسرش مصعب بن عمير را بـه  . او طلب مغفرت كرد كرد، و براي
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- او دادند، شيون و غوغا راه انداخت؛ رسول خدا

  .)ن زوج املرأة منها مبکانإ(
  1 »!شوهر زن براي او جايگاه بخصوصي دارد«

دينـار   از بنـي  در اثنـاي راه، بـر زنـي    -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
وقتـي  . گذشتند كه شوهر و برادر و پدرش هر سه در جنگ احد كشته شده بودنـد 

ايشان را به من نشان دهيد تا ايشـان را نظـاره   : خبر مرگ آنان را به او دادند، گفت
هر مصيبتي گذشته از شما كوچك : اشاره كردند؛ وقتي آنحضرت را ديد، گفت! كنم

  2 !است
سعد لگام اسب آنحضـرت را  . ن دوان به سوي آنحضرت آمدمادر سعدبن معاذ دوا

و بـه  ! خوش آمـد » مرحبا بها«: گفتند! خدا، مادرم است اي رسول: گفت. گرفته بود
وقتي به ايشان نزديك شد، كشته شدن پسرش عمرو بن معاذ . احترام آن زن ايستادند
برايم  مصيبتاين  اما، حاال كه من شما را ديدم، تحمل: گفت. را به او تسليت گفتند

هاي كساني كـه   براي خانواده -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا! آسان است
  :در احد كشته شده بودند دعا كردند و گفتند

  ).هلهم مجيعاأن قتالهم ترافقوا يف اجلنة مجيعا، وقد شفعوا يف إبشري وبشري أهلهم أيا أم سعد، (
»شدگانشـان   شدگان را بشارت ده كه كشته ين كشتهسعد، مژده بده، و خانواده ا اي ام

انـد، و خداونـد شـفاعت همگـي آنـان را دربـاره        با هم دربهشت همگـي همـراه  

                                                           

 .98، ص 2سيرة ابن هشام،  ج  -1
 .99، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2



  

  »!هاي ايشان پذيرفته است خانواده
راضي شديم، اي رسول خدا، با اين ترتيب، ديگر چه كسي براي آنان : سعد گفت ام

اي بازماندگان شهداي احـد دعـا   خدا، بر اي رسول: آنگاه، گفت! گريه خواهد كرد؟
  :دست به دعا برداشتند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبر اكرم! بفرماييد

  .)من خلفوا علىحسن اخللف أاللهم اذهب حزن قلوم، واجرب مصيبتهم، و(
خداوندا، اندوه دل آنان را بزداي، و مصيبتشان را برايشان جبران كن، و سرپرستاني «

  1»!اند مقرر فرماي اني كه اينان از خود برجاي نهادهنيكو براي كس
  

  ورود پيامبر به مدينه
روز شنبه هفـتم مـاه شـوال     -شامگاه همان روز -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

وقتي نزد خانوادة خود بازگشتند، شمشيرشـان  . به مدينه رسيدند -سال سوم هجرت
  :را به فاطمه دخترشان دادند و گفتند

  )ن هذا دمه يا بنية، فواهللا لقد صدقين اليوماغسلي ع(
  »!هايش را بشوي، كه بخدا امروز براي من شمشير خوبي بود اين را خون«

هـايش را   ايـن را هـم، خـون   : علي بن ابيطالب نيز شمشيرش را به وي داد و گفت
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  رسـول ! بشوي، كه بخدا امروز براي من شمشير خوبي بـود 

اگر امروز تو نيك كارزار كردي، سهل بن حنيف و ابودجانـه نيـز   : ندفرمود -وسلم
  2 !همراه تو نيك كارزار كردند

  
  شدگان طرفين شمار کشته

شدگان سپاه اسالم در جنـگ احـد هفتـاد     اند بر اينكه كشته بيشتر روايات يك سخن
                                                           

  .47، ص 2السيرة الحلبية، ج  -1
 .100، ص 2ج  هشام، سيرةابن -2
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نج نفـر  اند؛ زيرا، از انصار، در اين جنگ شصت و پ تن، و بيشتر آنان از انصار، بوده
كشته شدند، چهل و يك تن از خزرج، و بيست و چهار تن از اوس؛ يك نفر نيز از 

  .يهوديان كشته شد؛ و شهداي مهاجرين فقط چهار تن بودند
اما، درمورد كشته شدگان سپاه مشركين، ابن اسحاق آورده است كه بيست و دو تن 

يل جنگ احد كه اهـل  ولي، شمارش دقيق، با تأمل و دقت در تمامي تفاص. اند بوده
شدگاني كه از مشركان در مراحل مختلف  اند، و باتوجه به كشته مغازي و سير نوشته
اند، نـه   وهفت تن بوده دهد كه كشتگان مشركين سي  اند، نشان مي جنگ نام برده شده

  1 !بيست و دو تن؛ واهللا اعلم
  

  حالت آماده باش در مدينه
را پس  -هشتم ماه شوال سال سوم هجرت شب يكشنبه -مسلمانان رزمنده، آن شب

در تمامي طول شـب، بـا   . باش گذرانيدند از بازگشت از جنگ احد، به حالت آماده
وجود آنكه خستگي آنان را از پاي درآورده بود، و بسيار آنان را درهم فشرده بـود،  

و  هاي مدينه را كـامالً زيرنظـر داشـتند    رزميني منتهي به مدينه و دروازههاي زي نقب
صـلى اهللا عليـه   - خدا كردند، و به ويژه، از جان فرمانده بزرگشان رسول حراست مي

آمـدهاي   آوردند؛ زيرا، از هر سوي شبهه و احتمال پيش حفاظت به عمل مي -وسلم
  .يافت ناخواسته به اذهانشان راه مي

  
  غزوة حمراء االَسد
ت موجـود  دربـارة آن وضـعي   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  تمام شب را رسـول 

                                                           

؛ غزوة احـد، محمـد احمـد باشـميل، ص     351، ص 7؛ فتح الباري، ج 129-122، ص 2همان، ج : نكـ -1
278-280. 



  

آنحضرت خوف آن را كه مبادا مشركان چنين بيانديشند كـه از ايـن   . انديشيدند مي
اند بهرة قابل تـوجهي   اند، نتوانسته فتح و پيروزي كه در ميدان جنگ به دست آورده

ببرند، و دچار پشيماني بشوند، و از نيمة راه بازگردند تا دو مرتبه بر مدينـه يـورش   
م گرفتند عمليات تعقيب لشكر مكه را فوراً به مرحلة اجـرا  اين بود كه تصمي! برند؟

  .درآورند
  :حاصل مطلب صاحبان مغازي چنين است

در ميان مردم ندا دردادند، و آنان را براي عزيمـت   -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم
اين فراخوان، بامداد روز بعـد از جنـگ   . بسوي برخورد مجدد بادشمن فراخواندند

پيـامبر بـزرگ اسـالم    . يكشنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجرت بود احد يعني روز
  :فرمودند

  ).ال من شهد القتالإال خيرج معنا (
  »!اند، كسي نبايد همراه ما بيايد بجز كساني كه در عرصه نبرد حاضر بوده«

مسـلمانان  ! نـه : من همراه شما سوار شـوم و بيـايم؟ فرمودنـد   : عبداهللا بي ابي گفت
هاي شديد كه برداشته بودند، و آن بيم و هـراس فـراوان كـه     جراحترزمنده با آن 

سمعاً و : را اجابت كردند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- داشتند، دعوت پيامبر اكرم
صـلى اهللا  - اي رسـول خـدا  : جابربن عبداهللا از ايشان اجازه خواست و گفت! طاعتاً

اي حاضر نشويد مگر آنكه  داشتم كه شما در هيچ عرصه من دوست مي -عليه وسلم
؛ اينـك بـه مـن    من همراه شما باشم؛ اما پدرم مرا سرپرست دخترانش قرار داده بود

بـه او اجـازه    -صلى اهللا عليـه وسـلم  - پيامبر اكرم! اجازه دهيد كه همراه شما بيايم
  .دادند

و مسلمانان رزمندة همراه ايشان، شتابان حركـت   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ند و طي مسافت كردند تا به حمراءاالسد، واقع در هشت ميلي مدينه رسيدند، و كرد
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  .در آنجا اردو زدند
آمـد و   -صلى اهللا عليه وسلم- معبد خزاعي به نزد رسول خدا در آنجا، معبد بن ابي

اند كه همچنان بر شرك خويش باقي بود، اما خيرخـواه   بعضي نيز گفته.. اسالم آورد
به هر . هاشم بودند پيمانان بني بود، زيرا خزاعه هم -اهللا عليه وسلم صلى- خدا رسول

هايي كه به ياران شما رسيد بر ما سـخت   اي محمد، هان بخدا، مصيبت: حال، گفت
رسـول  ! و بسيار خرسند شديم كه خداوند شما را به سالمت نگاه داشت! گران آمد

د را به ابوسفيان برساند، و او به او دستور دادند كه خو -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  .اي كه در سر پرورانده است بازدارد را از اجراي نقشه

از اينكه مشركان به فكر بازگشت به  -صلى اهللا عليه وسلم- بيم و هراس رسول خدا
واقع در سي و شش ميلـي   -قريشيان، وقتي كه به روحاء. مدينه بيفتند كامالً بجا بود

هـيچ كـاري   : به يكـديگر گفتنـد  . المت يكديگر گشودندرسيدند، زبان به م -مدينه
قدرت و شوكت ايشان را درهم شكستيد، و رهايشان گرديد؛ سران ايشـان  ! نكرديد

! آرايي خواهند كرد اند، و بار ديگر در برابر شما صف همچنان زنده و پابرجاي مانده
  !كن سازيم؟ بازگرديد تا آنان را ريشه

ت سطحي، از جانب كسـاني مطـرح شـد كـه بـرآورد      ظاهراً، اين پيشنهاد به صور
بـه همـين   . صحيحي از قدرت رزمي و روحيه و تاب و توان معنوي طرفين نداشتند

: جهت، يكي از سران و پيشوايانشان، صفوان بن اميه، با آنان مخالفت كـرد و گفـت  
عرصـة  ترسم آن كساني كه از عزيمت بـه   من مي! اي خويشاوندان من، چنين نكنيد

خودداري كردند، با آنان بـر عليـه    -همراه سپاهيان مسلمانان در جنگ احد -جنگ
من هـيچ  . حال كه دولت فتح نصيب شما شده است، بازگرديد! شما همدست شوند

ايمن نيستم از اينكه اگر شما به مدينه بازگرديد دولت فـتح نصـيب دشـمنان شـما     
ردود گرديد، و لشـكر مكـه   اين رأي، در برابر رأي اكثريت قريب به اتفاق م! نگردد



  

اما، پيش از آنكه ابوسفيان بـا  . يك سخن شدند بر اينكه بسوي مدينه رهسپار گردند
كـه ابوسـفيان    -معبد خزاعي لشكريانش از جايگاه خويش حركت كنند، معبدبن ابي

چـه خبـر؟   : ابوسفيان گفت. به نزد ابوسفيان آمد -خبر از اسالم آوردن وي نداشت
تبليغـاتي شـديد را بـر ابوسـفيان و      -نا داشت يك جنـگ روانـي  معبد كه ب! معبد؟

انـد و در تعقيـب شـما     محمد با يارانش به راه افتاده: گفت -همراهانش تحميل كند
توزي نسبت به شما  از كينه! ام هستند؛ با سپاهي كه تاكنون همانند آن را هرگز نديده

ا شما حاضر نشده بودند، به همة آن كساني نيز كه در صحنة نبرد ب. اند يكپارچه آتش
آنچنان . اند اند سخت پشيمان شده اند، و از بابت موقعيت كه از دست داده او پيوسته

  !ام  اي نسبت به شما دارند كه هرگز تاكنون همانند آن را نديده خشم و كينه
  !گويي؟ واي بر تو؛ چه مي: ابوسفيان گفت

بـه سـوي مدينـه حركـت كنـي،       بيـنم كـه همينكـه    بخدا، جز اين نمي: معبد گفت
  !آيند پيشقراوالن لشكر وي را خواهي ديد كه از پشت اين تپه به سوي شما مي

ايم كه بار ديگر بر آنان حمله بريم، و آنـان   بخدا، ما يك سخن شده: ابوسفيان گفت
  ؟!كن سازيم را ريشه

  !من خيرخواهم! چنين مكن: معبد گفت
بر بازگشت به مدينه سست گرديد، و تـرس و   با اين ترتيب عزم و ارادة لشكر مكه

ابوسفيان طريق عافيت را همانا در پيگيري . وحشت لشكريان ابوسفيان را دربرگرفت
 -البته، ابوسفيان نيز دست بـه يـك جنـگ روانـي    . انصراف از بازگشت به مكه ديد

از پيگيري  تبليغاتي بر عليه سپاه اسالم زد؛ شايد بتواند آن سپاه از نو سازمان يافته را
تعقيب لشكر مكه بازدارد، تا درنتيجه، بطور طبيعي، در جهت پرهيز از برخورد با آن 

ابوسـفيان  . كارواني از عبدالقيس عازم مدينـه بـود  . سپاه موفقيتي كسب كرده باشد
رسانيد؟ تا در عوض، من هم هرگاه به مكـه   شما يك پيام از من به محمد مي: گفت
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بـه  : گفـت ! باشـد : گفتنـد ! ن شتران شما را مويز بار كنم؟آمديد، در بازار عكاظ اي
محمد اين پيام را از من برسانيد كه ما قصد حملة مجدد به آنان را داريـم، تـا او و   

  !كن كنيم يارانش را ريشه
و يارانشان رسيدند،  -صلى اهللا عليه وسلم- كاروانيان در حمراءاالسد به رسول خدا

! ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم: بازگفتند، گفتند و سخن ابوسفيان را براي ايشان
! حسبنا اهللا و نعم الوكيـل : اما، اين سخنان بر ايمان مسلمانان رزمنده افزود، و گفتند

  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي
﴿مهادفَز مهوشفَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ  منِعو ا اللّهنبسقَالُواْ حاناً وإِمي

فَانقَلَبواْ بِنِعمة من اللّه وفَضلٍ لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ رِضوانَ اللّه واللّه ذُو فَضـلٍ   *الْوكيلُ 
  .١عظيمٍ﴾

انـد؛ از آنـان    اينك مردمان برعليه شما همدسـت شـده  : آناكه مردم به ايشان گفتند«
خداوند ما را بس اسـت، و او  : اما اين سخنان بر ايمان آنان افزود و گفتند! بهراسيد

از ايـن رو، در پرتـو نعمـت الهـي و فضـل خداونـد       ! كارگزار بسيار خوبي است
بازگشتند، و هيچ بدي به آنان نرسيد، و همه جا در پي رسيدن بـه خشـنودي خـدا    

  »!است بودند، و خداوند صاحب فضل عظيم
روزهاي دوشـنبه و  . پيامبر گرامي اسالم، روز يكشنبه بود كه به حمراءاالسد رسيدند

را نيـز در   -نهم و دهم و يازدهم ماه شوال سال سوم هجـرت  -چهارشنبهشنبه و  سه
پيش از بازگشت به مدينه، حضرت  .آنجا اقامت فرمودند، و سپس به مدينه بازگشتند

وي همان كسي . ابوعزّة جمحي را دستگير كردند -لمصلى اهللا عليه وس- اكرم رسول
بخـاطر   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - بود كه در جنگ بدر اسير شده بود و رسول خدا

مستمندي و تعدد دخترانش، او را بدون فديـه آزاد كـرده بودنـد، و در برابـر، وي     
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او  متعهد شده بود كه هيچكس را بر عليه آنحضرت حمايت و پشـتيباني نكنـد، امـا   
و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نقض عهد كرد و مردم را توسط اشعارش بر ضد نبي

در جنگ احد نيـز  . كرد؛ چنانكه پيش از اين گذشت مسلمانان تحريك و تشويق مي
دستور بازداشت او را صـادر   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي رسول. شركت كرد

نت بگذار، و مرا براي دختـرانم زنـده   اي محمد، مراببخش، و بر من م: كردند، گفت
رسـول  ! كنم كه اين كردار خود را هرگز تكـرار نكـنم   واگذار؛ من نيز با تو عهد مي

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  !)ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني! خدعت حممداً مرتني؟: ال متسح عارضيک مبکة بعدها و تقول(
خواهي كشيد در مكه و نخـواهي گفـت كـه مـن     هايت ن از اين پس دست به گونه«

  »!!شود انسان با ايمان از يك سوراخ دوبار گزيده نمي! محمد را دوبار فريب دادم؟
  .را امر فرمودند تا گردن وي را بزند -يا عاصم بن ثابت -آنگاه زبير

حكم اعدام يكي از جاسوسان مكـه را   -صلى اهللا عليه وسلم- همچنين، رسول خدا
مـروان   العاص، جد مادري عبدالملك بن وي معاويه بن مغيره بن ابي. دندصادر فرمو

داستان وي از اين قرار بود كه پس از بازگشت مشركان از ميدان جنـگ احـد،   . بود
صلى اهللا عليه - خدا عثمان از رسول. آمد بن عفان اين معاويه نزد پسر عمويش عثمان

بـه او   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - راكرمپيامب. نامه كرد براي او درخواست امان -وسلم
نامه دادند، مشروط بر اينكه اگر بيش از سه روز در آن حوالي يا در مدينه بماند،  امان

وقتي مدينه براي بار دوم از لشكر اسالم خالي شد، بيش از آن . او را خواهند كشت
سـي  سه روز كه به او مهلت داده شده بود در مدينه مانـد و بـراي قريشـيان جاسو   

عازم بازگشت به مدينه شد،  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي لشكر رسول خدا. كرد مي
زيدبن حارثـه و عمـار    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول . معاويه از مدينه گريخت

بن ياسر را به تعقيب او فرستادند؛ آندو نيـز او را تعقيـب كردنـد، و همينكـه او را     
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  .1 گرفتند، درجا كشتند
اين غـزوه، در واقـع،   . د، غزوة حمراءاالسد يك غزوة مستقل نبوده استبدون تردي

هـاي آن بـه حسـاب     اي از صـحنه  بخشي از جنگ احد است، و تتمة آن، و صـحنه 
  .آيد مي

محققان از ديرباز . غزوة احد را با تمام مراحل و طول و تفصيل آن از نظر گذرانيديم
باالخره به شكست مسلمانان منتهي اند كه  پيرامون سرنوشت اين جنگ گفتگو داشته

شك، در مرحلة دوم جنـگ احـد، برتـري نظـامي و رزمـي از آن       بي گرديد يا نه؟
مشركان بود، و ساعتي مشركان به طور كامل صحنة جنگ را در اختيار گرفته بودند، 

هـاي جـاني و روانـي در جبهـة لشـكر اسـالم بيشـتر و         و در اين مرحله، خسارت
نين، به طور قطع، گروهي از مسلمانان از ميدان جنگ گريختنـد،  همچ. كارسازتر بود

و به طور موقت گردونة جنگ به نفع لشكر مكه گردش كرد؛ اما، با اين همه، مسائل 
شود كه مـا از ايـن سـلطة موقـت      ديگري نيز در كار بوده است كه مانع از اين مي

  .نظامي با عنوان فتح و پيروزي تعبير كنيم
نيست كه لشكر مكه هرگز نتوانست اردوگاه مسلمانان را در عرصـة  ترديدي در اين 

از سـوي ديگـر، بـا وجـود آنكـه      . كارزار احد حتي براي چند دقيقه اشـغال كنـد  
كرد، عـدة   نابساماني و درهم ريختگي و آشفتگي به شدت لشكر مدينه را تهديد مي

تن دربدهنـد، و   قابل توجهي از سپاهيان اسالم حاضر نشدند به فرار از ميدان جنگ
تر مقاومت كردند تا پس از ساعتي پيرامـون مقـرّ فرمانـدهي     رچه تمامبا شجاعت ه

                                                           

؛ زادالمعـاد  )129-60، ص 2ج ( هشـام  تفصيالت جنگ احد و غزوه حمراءاالسد را عمدتاً از سـيرةابن  -1
؛ و مختصـر  )377-345، ص 7ج (؛ فتح الباري همراه با مـتن صـحيح بخـاري    )108-91، ص 2ج (

ر ايـن فصـل را در جاهـاي    ايم؛ مĤخـذ ديگـ   گرفته) 257-242ص (سيرةالرسول، شيخ عبداهللا نجدي 
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سپاهيان اسالم در هيچيك از . به يكديگر پيوستند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
مراحل اين جنگ در وضعيتي گرفتار نيامدند كه لشكر مكـه آنـان را تعقيـب كنـد؛     

كمـا  ! ندگان لشكر مدينه به اسارت كفار مكه درنيامـد همچنين، حتي يك تن از رزم
اين نيز نكتـة مهمـي   . اينكه لشكريان مكه به هيچ غنيمتي از سپاه اسالم دست نيافتند

است كه كفار مكه همينكه در مرحله دوم به نحوي احساس پيروزي و تسلط كردند، 
مدينـه همچنـان   تا مرحلة سوم جنگ به كارزار خويش ادامه دادند، در حاليكه سپاه 

چنانكـه معمـول فاتحـان آن     -در اردوگاه خودش مستقر بود؛ همچنين، سـپاه مكـه  
يك يا دو يا سه روز پس از پايان جنگ در صحنة نبرد نماندند، بلكـه   -روزگار بود

شتابان بازگشتند، و عرصة كارزار را رها كردند و رفتند، پـيش از آنكـه مسـلمانان    
جرأت نكردند پاي به مدينه بگذارند و به غارت و  حتي،. صحنه راترك كرده باشند

چپاول اموال و زنان و كودكان مدينه دست بزنند؛ با آنكه چند قدم بيشتر بـا مدينـه   
هاي مدينه به رويشان گشاده بود، و از لشـكر و نيروهـاي    فاصله نداشتند، و دروازه

  !رزمي نيز مدينه بكلي خالي شده بود
اكي از آنند كه شـتاب و دسـتپاچگي ابوسـفيان بـراي     تمامي اين قرائن و شواهد ح

ترسيد كه  بازگشت و خروج از معركة جنگ، به خاطر آن بوده است كه ابوسفيان مي
اگر لشكريانش به مرحلة سوم جنگ پاي گذارند، شكسـت و ننـگ و عـار بـه بـار      

ءاالسـد  اآورند؛ به خصوص، وقتي موضـعگيري ابوسـفيان را در برابـر غـزوة حمر    
گيـري افـزوده    مي كنيم، بر يقين و باورمان نسبت به اين برداشـت و نتيجـه  بررسي 

  .گردد مي
هـر  . توان گفت جنگ احد عبارت از يك جنگ پايان نايافته است با اين ترتيب، مي

يك از طرفين، بهرة خودش را از موفقيت در ميدان جنگ برده، و خسارت خـودش  
ن به طور كامـل از عرصـة كـارزار    را هم ديده است، و بدون آنكه هيچيك از طرفي
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بگريزد، و اردوگاه خويش را در اختيار اشغال نظامي دشمن قرار دهد، هر دو طرف 
  .است» جنگ پايان نايافته«اند؛ و اين، معناي يك  دست از نبرد كشيده

  :فرمايد سخن خداوند متعال به همين نكتة مهم اشاره دارد، آنجا كه مي
تي ابواْ فهِنالَ تـا الَ   وم اللّـه نونَ مجرتأْلَمونَ وا تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِنأْلَمواْ تكُونمِ إِن تاء الْقَوغ

  .١يرجونَ وكَانَ اللّه عليماً حكيماً﴾
ايد، اينـان   هايي ديده در ارتباط بااين جماعت دچار سستي نشويد؛ اگر شما ناراحتي«

بينيد؛ اما، شـما از   بينند همانگونه كه شما ناراحتي مي اند و مي يدههايي د نيز ناراحتي
  »!خداوند اميدها داريد كه اينان ندارند

در اين آية شريفه، خداوند هر يك از اين دو سپاه را به آن سپاه ديگر از جهت آزار 
از ايـن بيـان اسـتفاده    . كنـد  كند و همانند اعالم مي رسانيدن و آزار ديدن تشبيه مي

در حالي كه عمـالً  شود كه موقعيت هر دو سپاه يكسان بوده است، وهر دو سپاه  مي
  .اند اند بازگشته پيروز و غالب نبوده

  
  گزارش تحليلي قرآن کريم از جنگ احد

پس از جنگ احد، آيات قرآني پياپي نازل شدند و بر تمامي مراحل مهم اين جنگ، 
كامل، موجبات و عواملي را كه منجـر   مرحله به مرحله، پرتو افكندند، و با صراحت

به آن خسارات كمرشكن براي مسلمانان گرديد، برشمردند؛ و نقاط ضـعفي را كـه   
شناسـي در ايـن    همچنان در ميان گروهها و صفوف اهل ايمان در ارتباط با وظيفـه 

داشت برمال ساختند؛ نقاط ضعفي را كـه   هاي حساس و تعيين كننده وجود موقعيت
ز در ارتباط با اهداف ارزشمند و متعـالي تأسـيس و تكـوين جامعـة     مسلمانان هنو

ها براي امتي كه از ديگر امتها ممتاز،  پذيري ها و آسيب اسالمي داشتند، و اين كاستي
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  .و بهترين امت برگزيده از ميان ديگر امتها است، زيبنده نيست
، و دشـمني  همچنين، قرآن وضعيت منافقان را گزارش كرد، و آنان را رسوا ساخت

هـا و   باطني و دروني آنان را با خدا و رسولش آشكار گردانيدند، و همزمان، شـبهه 
كرد، از ميان برد  هاي مسلمانان ضعيف االعتقاد خَلجان مي هايي را كه در دل وسوسه

هـا و شـبهات همـين منافقـان و بـرادران و       وسوسهو پاسخگويي كرد؛ و منشأ اين 
قـرآن كـريم   . بودنـد  -انـد  انان ديرينة دسيسه و توطئـه كه قهرم -يارانشان، يهوديان
ها و نتايج و دستاوردهايي را نيز كه اين جنگ بر آنها مشتمل بوده  اهداف و حكمت

  .است، مورد اشاره قرار داد
پيرامون موضوع جنگ احد، شصت آيه از سورة آل عمران را خداوند متعـال نـازل   

موعه نخستين مرحله از مراحل متعـدد و  فرموده است، كه در نخستين آيه از اين مج
  :سازد مهم اين جنگ را خاطر نشان مي

﴿﴾يملع يعمس اللّهالِ وتلْقل دقَاعم نِنيمؤالْم ئوبت كلأَه نم توإِذْ غَد١و.  
ات بيرون شدي، تا پايگاههـاي مسـلمانان را    و هنگامي كه بامدادان از نزد خانواده«

  .»جنگ آماده سازيبراي 
هـا و   در پايان اين مجموعه نيز خداوند متعال يك تفسير و تحليل جامع از حكمـت 

  :دستاوردهاي اين جنگ ارائه فرموده است
ليطْلعكُم  للّهما كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ وما كَانَ ا﴿

تتواْ ونمؤإِن تو هلسرو واْ بِاللّهناُء فَآمشن يم هلسن ربِي متجي اللّه نلَكبِ ويلَى الْغع رأَج قُواْ فَلَكُم
﴾يمظ٢ع.  

داشته است كه شما را در آن وضعيتي كه بوديد  هرگز خداوند بر آن نبوده و روا نمي«
تا آنكه ناپاك را از پـاك جـدا سـازد؛ و نيـز خداونـد بـر آن نبـوده و روا        ارد، واگذ
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داشته است كه شما را از غيب با خبر گرداند؛ بلكه خداوند از فرستادگانش هر آن  نمي
گزيند؛ شما نيـز بـه خداونـد و فرسـتادگان خداونـد ايمـان        كس را كه بخواهد برمي

شـما خواهـد    پيشه كنيد، پاداشـي بـزرگ از آنِ  بياوريد، كه اگر ايمان بياوريد و تقوا 
  ».بود

  دستاوردهاي واالي جنگ احد
: ابـن حجـر نيـز گفتـه اسـت      .1 ابن قيم پيرامون اين موضوع داد سخن داده اسـت 

در داستان احد و مصيبتهايي كه مسلمانان در اثنـاي ايـن جنـگ    : دانشمندان گويند
  :ظيم نهفته بودها و فوايد و نتايج الهي و رباني ع ديدند، نكته

يكي از اين دستاوردها آن بود كه به مسلمانان فرجام بد نافرماني خدا شناسانيد، و آنـان  
را از بدشگوني و بدفالي دست زدن به موارد نهي شده با خبر گردانيد؛ چنانكه اين مسئله 

كـه از سـوي    - اي كه تيراندازان موضع مأموريـت خودشـان را   به طور عيني در مرحله
تعيين شده و تأكيـد شـده بـود كـه از آنجـا تكـان        - صلى اهللا عليه وسلم-  داخ رسول

  .ترك كردند، مشهود گرديد - نخورند
هاي مهم در اين جنگ آن بود كه قاعدتاً فرستادگان خداوند بايـد   يكي ديگر از نكته

حكمت اين سنت الهي آن اسـت  . گاه به بالها گرفتار آيند و سپس به عافيت برسند
شـوند و   اره پيروز باشند، در ميان پيروان مؤمن ايشان كساني داخل مـي كه اگر همو

از پيروان فاقد صداقت بازشـناخته  كنند كه از آنان نيستند، و مؤمنان راستين  نفوذ مي
. گـردد  شوند؛ و اگر همواره شكست بخورند، مقصود از بعثت انبيا حاصل نمـي  نمي

ن ارتباط جمع بين االمرين بشـود،  بنابراين، مقتضاي حكمت الهي آن است كه در اي
تر، نفـاق منافقـان از    به عبارت روشن. تا راستگويان از دروغگويان بازشناخته شوند

ديد مسلمانان پنهان بود؛ وقتي اين داسـتان روي داد، و اهـل نفـاق آن كردارهـا و     
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كه  ها به صراحت انجاميد، و مسلمانان دريافتند گفتارها را از خود بروز دادند؛ اشاره
اند، و براي رويارويي با آنان آمـاده شـدند، و در    با يك عده دشمنان خانگي مواجه

  .برابر آنان سنگر گرفتند
نكتة مهم ديگر آن بود كه به تأخير افتادن پيروزي در بعضي مواقع، نفـس سـركش   

وقتـي  دارد؛ چنانكـه   سازد، و انسان را از شاخ و شانه كشيدن بازمي انسان را رام مي
نان راستين به آن باليا در جنگ احد گرفتار آمدنـد، صـبر و شـكيبايي پيشـه     مسلما

  .تابي كردند كردند، و منافقان اظهار عجز و بي
هايي  مسئلة ديگر و حكمت ديگر آن بود كه خداوند براي بندگان با ايمان خود منزلگاه

 در دارالكرامت خويش تعبيه كرده و تدارك ديده است كـه كوششـهاي معمـولي آن   
ات بليـت  بندگان در حد دستيابي به آن پايگاههاي بلند نيست؛ خداوند عوامل و موجب

  .آورد تا آن بندگان بتوانند به آن مدارج عالي دست يابند و محنت را فراهم مي
همچنين، اين نكتة مهم در كار بود كه شهادت يكي از باالترين مقامات و درجـات  

مسلمانان را به سوي اين مقـام واال و ايـن    اولياي خدا است؛ خداوند به اين وسيله
  .مرتبت عالي سوق داد

كنـد كـه    هاي الهي آن است كه وقتي خداوند متعـال اراده مـي   نيز يكي از حكمت
آورد، تا به خـاطر   دشمنان خويش را هالك گرداند، عوامل و موجباتي را فراهم مي

كيفر موردنظر بشـوند؛  كفر و بغي و طغيان و آزار و شكنجة اولياي الهي مستحق آن 
درنتيجه، خداوند در پرتو بليات و مصائب جنـگ احـد، خـداباوران مسـلمان را از     

  .1هاي گناه پيراست، و كفر پيشگان را محو و نابود گردانيد پيرايه
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  فصل ششم
  از اُحد تا احزاب

  بازتاب جنگ احد
جنـگ بـدر    انگيز احد، شوكت و هيبت و موقعيتي را كه مسـلمانان در  ماجراي غم

از عظمت و مهابـت مسـلمين در   . تاثير قرار داد بدست آورده بودند، به شدت تحت
ديدگان مردم كاست، و ترس و وحشتي كه از رزمندگان مسلمان در دلهاي كفـار و  

هاي داخلي و خـارجي جامعـة نوپـاي     مشركان افتاده بود، رنگ باخت؛ و گرفتاري
از هر سـوي مدينـه را در برگرفـت، و    خطرات گوناگون . خداباوران افزايش يافت

نشينان نقاب از چهرة دشمني ديرينه برگرفتند، و هر يك از  يهوديان و منافقان و باديه
اندازنـد؛ و   ها به نحوي درصدد برآمدند تا برخانه و كاشانة مسلمانان دست اين گروه

م را از كه كار مسلمانان را يكسره كنند، و درخت جوان اسالحتي طمع در آن بستند 
  .ريشه درآورند

اسد خودشان را براي غارت و  هنوز دو ماه از جنگ احد نگذشته بود، كه طايفة بني
پس از آن طوايف عًضل و قاره در ماه صفر سال چهـارم  . چپاول مدينه آماده كردند

صـلى اهللا  - اي زدند كه به قتل ده تن از صـحابة پيـامبراكرم   هجرت دست به توطئه
در همان ماه، عامربن طفيل عامري بعضي از طوايف را تحريك . جاميدان -عليه وسلم

. اند كرد، و آنان هفتاد تن از صحابه را كشتند، كه اين واقعه را واقعة بئر معونه ناميده
نضير نيز آشكارا نسبت به مسلمانان اظهار دشمني مي كردند،  در طول اين مدت بني

اي خطرناك با هدف بـه قتـل    جرت به توطئهاالول سال چهارم ه تا آنكه در ماه ربيع
بني غطفان نيز گسـتاخ شـدند، و در مـاه    . رسانيدن پيامبر گرامي اسالم دست زدند

  .ينه برآمدنداالولي سال چهارم هجرت درصدد حمله به مد جمادي
با اين ترتيب، قدرت و شوكت مسلمانان كه در ماجراي جنگ احد از دسـت رفتـه   

ن را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده بود؛ اما، اين بود، تا مدت مديدي ايشا



  

گيري امواج خروشـان   بود كه جهت -صلى اهللا عليه وسلم- حكمت حضرت محمد
عظمت از دست رفتة مسلمانان را به آنان بازگردانيـد، و   بال را تغيير داد، و هيبت و

ـ . خداباوران بار ديگر برتري و تفوق خودشان را به دسـت آوردنـد   تين اقـدام  نخس
در ايـن ارتبـاط تعقيـب     -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  حكيمانة حضرت رسول

جنگجويان احد تا وضع حمراءاالسد بود، كه تا حدودي نام و ننگ از دسـت شـدة   
رزمندگان مسلمانان را بازپس آورد، و به اندازه قابل توجهي موقعيت رزمي مسلمين 

مانورهايي را ترتيب دادند كه نه تنها شوكت  آنگاه،. را در منطقه بار ديگر تثبيت كرد
و هيبت مسلمانان را به ايشان بازگردانيد، بلكه بر آن نيز افزود؛ چنانكه در صفحات 

  .آتي، بخشي از اين ماجراها گزارش خواهد شد
  

  سرية ابو سلَمه
نخستين گروهي كه بر ضد مسلمانان، در پي آن پريشاني و نابساماني كـه در جنـگ   

نيروهاي اطالعاتي مدينه . اسد بن ُخزيمه بودند داد، قيام كردند، طايفة بني  احد روي
خبر آوردند كه طلحه و سلمه پسران خويلد  -صلى اهللا عليه وسلم- براي پيامبر اكرم

اسد بن خزيمه را به جنـگ بـر    به اتفاق افراد قبيلة خود، و ديگر فرمانبردارانشان بني
  .خوانند فرا مي خدا عليه رسول
اي را متشـكل از يكصـدوپنجاه تـن از     سـريه  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - رسول خدا

فرماندهي اين سـريه  . رزمندگان مهاجرين و انصار به منظور سركوبي آنان فرستادند
ابوسلمه غافلگيرانـه بـر   . اي بستند را بر عهدة ابوسلمه نهادند، و براي او  لواي ويژه

يارشان تاخت، و پيش از آنكه بتوانند دست به خزيمه در متن دار و د اسد بن سر بني
غارت بزنند، صفوف آنان را درهم شكست، و مسـلمانان بـر اشـتران و گوسـفندان     
فراواني دست يافتند و با خود بردند و بدون آنكه كارزاري روي دهد، به سالمت و 
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  .با غنيمت، بر مدينه بازگشتند
ابوسـلمه بـه هنگـام    . م هجرت بودتاريخ اعزام اين سريه آغاز ماه محرم سال چهار

مراجعت به مدينه زخمي كه در جنگ احد برداشته بود، سرباز كـرد، و بـر اثـر آن    
  .1 طولي نكشيد كه از دنيا رفت

  
  2سرية عبداهللا بن اُنَيس

نيروهاي اطالعاتي خبر آوردند  -در سال چهارم هجرت -روز پنجم همين ماه محرم
دذلي عده و عبينـد  اي را براي جنگ با مسلمانان تـدارك مـي   هكه خالدبن سفيان ه .

نيز عبداهللا بن انيس را به سوي وي اعزام فرمودند تا  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
  .كار وي را يكسره كند

عبداهللا بن اُنيس به مدت هجده شب دور از مدينه بر سر برد؛ آنگاه روز شنبه، هفـت  
خالد را كشته بود و سرش را با خود . نه وارد شدروز مانده به پايان ماه محرم به مدي

آن حضـرت يـك   . آن را در برابر پيامبر گرامي اسـالم بـر زمـين نهـاد    . آورده بود
  :چوبدستي به او عنايت فرمودند، و گفتند

  .)هذه آية بيين و بينک يوم القيامة(
  »!اي باشد ميان من و تو در روز قيامت اين نشانه«

 بن اُنيس وصيت كرد كه آن چوبدستي را همراه او در كفـن  به هنگام وفات، عبداهللا
  .3 وي بگذارند
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  1سرية رجيع

گروهي از مردمان عضل و قاره  -يعني سال چهارم هجرت -در ماه صفر همان سال
وارد شدند، و گفتند كه اسالم در ميـان آنـان    -صلى اهللا عليه وسلم- بر رسول خدا

ند كه افرادي را از مسلمانان همـراه ايشـان   نفوذ پيدا كرده است، و درخواست كرد
به روايـت ابـن اسـحاق    . بفرستند تا به آنان قرآن ياد بدهد، و تعاليم دين را بياموزد

. شش تن از مسلمانان را همراه ايشان فرسـتادند  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
را بـه روايـت    بنا به روايت بخاري اين عده ده تن بودند و مرثد بن ابي مرثد غنوي

 -يا عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن خطاب را به روايت بخاري -ابن اسحاق
  .به فرماندهي آن عده گماردند؛ و اين عده همراه آنان به راه افتادند

 -كه چشمة آبي از آنِ هذيل در ناحية حجاز، ميان رابغ و جده بـود  -وقتي به رجيع
م بنولحيـان را بـر عليـه مسـلمانان همراهشـان بـه       اي از هذيل به نا رسيدند، طايفه

آنان نيز، با حدود يكصد تيرانداز از پس آنان آمدند و سـايه بـه   . فريادرسي طلبيدند
در اين موقع، هيـأت اعزامـي   . ساية آنان مسيرشان را طي كردند، تا به آنان رسيدند

اصـرة خـويش   مسلمانان بر باالي بلندي جاي گرفته بودند، و دشمن آنان را بـه مح 
بنديم كه اگر بـه نـزد مـا     با شما عهد و پيمان مي: محاصره كنندگان گفتند. درآورد

عاصم از پايين آمدن خودداري كـرد، و بـه   ! پايين بياييد، هيچيك از شما را نكشيم
خبيـب و  . هفت تن از آنان را با تير از پاي درآوردنـد . اتفاق يارانش با آنان جنگيد

نـان عهـدو پيمـان    آبار ديگر با . مسلمان ديگر برجاي ماندندزيدبن دثنه و يك مرد 
آن سه تن نيز به سوي آنان پايين آمدند؛ اما دشمنان به آنان نيرنگ زدند، و با . بستند

و از ! اين آغاز نيرنگ است: آن مرد سوم گفت. هايشان آنان را دربند كردند زه كمان
ود كشانيدند و با او گالويز شدند تا او را به دنبال خ. همراهي با آنان خودداري كرد
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. به هر ترتيب او را به همراهي با خود وادارند؛ حاضر نشد، و او را به قتل رسانيدند
خبيب و زيد بعضي . اما، خبيب و زيد را با خود بردند، و در مكه آن دو را فروختند

  .از سران و بزرگان قبيلة ايشان را در جنگ بدر كشته بودند
آنگاه، بر كشتن او يك سخن شدند، و او را از . ي در نزد آنان زنداني بودخُبيب، مدت

همينكه تصميم گرفتنـد او  . منطقه حرم بيرون بردند تا در محل تنعيم به دار بياويزند
او را وانهادنـد؛ دو  ! مرا واگذاريد تا دو ركعت نماز بگزارم: را به دار بياويزند، گفت

به خـدا، اگـر نبـود اينكـه     : ش را سالم داد، گفتركعت نماز گزارد؛ وقتي كه نماز
آنگـاه  ! گزاردم كنم، بيش از دو ركعت نماز مي اين كار را از ترس مرگ مي: بگوييد

  :گفت
  ).حداًأاللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، وال تبق منهم (
خداوندا هيچيك از اينان را از قلم ميانداز، و يكايك ايشان را از صـفحه روزگـار   «

  »!داز، و احدي از آنان را ماندگار مسازبران
  :سپس اين ابيات را سرود

  قبــــائلهم واســــتجمعوا كــــل مجمــــع   
  وقربــــت مــــن جــــذع طويــــل ممنــــع 
ــجعي     ــد مض ــي عن ــزاب ل ــع االح ــا جم   وم
  فقـــد ذرفـــت عينـــاي مـــن غيـــر مـــدمع 
ــي     ــؤس مطمع ــد ب ــي وق ــعوا لحم ــد بض   فق
ــجعي  ــي اهللا مضـ ــان فـ ــق كـ ــي اي شـ   علـ
  يبـــارك علـــي اوصـــال شـــلو ممـــزع    

 

ــد اج  ــوا لقـ ــولي والبـ ــزاب حـ ــع االحـ   مـ
ـاءهم    ـاءهم ونســـ   وقــــد قربــــوا ابنـــ
ــي  ــد كربتـ ــي بعـ ــكو غربتـ ــي اهللا اشـ   الـ
  وقـــد خيرونـــي الكفـــر والمـــوت دونـــه
  فـــذالعرش صـــبرني علـــي مـــا يرادبـــي
ـلما    ــل مســ ـين اقتـ ـالي حــ ــت ابــ   ولسـ
  وذلــــك فــــي ذات االلــــه و ان يشــــأ

 
اند   ك كردهاند، و قوم و قبيله خويش را تحري همه دستجات گرداگرد من فراهم آمده«



  

  اند؛ و همه را در اينجا به سوي من كشانيده
اند؛ و مرا به يك شاخه بلند دست  فرزندان و زنان خويش را نيز به نزديك من آورده

  !اند نايافتني از درخت خرما نزديك گردانيده
كسي خويش، و از اندوهگيني خـويش نيـز، و ايـن     برم از بي به خداوند شكايت مي

  !اند ه در كنار بستر مرگشان گرد آمدهدستجات فراوان ك
د؛ و هم اينك چشـمان مـن بـدون    نا هم اينان، مرا در ميان كفر و مرگ مخير ساخته

  !اند آنكه اشكي بپاشند از هم پاشيده
خواهند با من بكنند، شكيبا گردان؛ كه  حال، اي صاحب عرش، مرا در برابر آنچه مي

  !يد من از زندگي بريده استاند، و ام هاي تن مرا تكه تكه كرده گوشت
شوم، كه بر روي كدام پهلوي  اما، من هيچ باك ندارم، هنگامي كه مسلمان كشته مي

  !خويش در راه خدا بر بستر مرگ بيفتم
اينها همه به خاطر خدا است؛ و اگر بخواهد اين اعضاي از هم گسـيخته و مفاصـل   

  »!متالشي شده را بركت خواهد داد
گرداند كه محمد نزد ما باشـد و مـا    آيا تو را شادمان مي: و گفتآنگاه ابوسفيان به ا

نه به خدا؛ مرا شادمان : گفت ؟!ات باشي گردن او را بزنيم؛ و تو نيز در ميان خانواده
هست باشد، ام باشم و محمد در همان مكاني كه  گرداند كه من در ميان خانواده نمي

  !و خاري باعث آزار پاي مباركش گردد
ا سرانجام به دار آويختند، و افرادي را گماشتند تا از جسـد وي محافظـت   خُبيب ر

عمروبن امية ضمري سررسيد، و شبانه با نيرنگي كه به كـار آن نابكـاران زد،   . كنند
آن كسي كه بـه قتـل   . پيكر او را از دار به زير آورد و با خود برد و آن را دفن كرد

خبيب پدرش حارث را در جنگ بـدر   خُبيب مباشرت كرد، عقبقه بن حارث بود كه
  .كشته بود
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در صحيح بخاري آمده است كه خبيب نخستين كسـي بـود كـه دو ركعـت نمـاز      
در آن اوان كه وي اسير بود، به . گذاردن پيش از به شهادت رسيدن را سنت گردانيد

مكه هيچ خورد، در حاليكه در سراسر  دست وي خوشة انگوري ديدند كه از آن مي
  .جود نداشتاي و ميوه

اميه خريداري كرد و به قصـاص خـون پـدرش او را     زيدبن دثنه را نيز، صفوان بن
  .كشت

اي  اي را به سراغ پيكر عاصم فرستادند تا بخشي از پيكر او را كه نشانه قريشيان عده
داشته باشد، براي آنان بياورند؛ زيرا، عاصم بزرگـي از بزرگـاني ايشـان را در    از او 

اما، خداوند زنبوران را فرستاد تا همانند چتري بر جسد عاصم . ودجنگ بدر كشته ب
درنتيجـه، آن  . سايه افكنند و نگذارند دست فرستادگان قـريش بـه پيكـر او برسـد    

عاصم باخداوند عهد بسته بود كه دست مشركي به . فرستادگان دست خالي برگشتند
د؛ عمر كـه داسـتان   پيكر او نخورد، و دست او نيز با دست مشركي تماس پيدا نكن

خداوند بندة با ايمانش را پـس از مـرگ نيـز    : گفت عاصم را براي وي بازگفتند مي
  .1 كند اش نگاهداري مي همانند زمان زندگاني

  
  سرية بِئر معونه

انگيز ديگري نيز  انگيز رجيع روي داد، ماجراي غم در همين ماه صفر كه ماجراي غم
ايـن فاجعـة جانگـداز را    . آن، به وقوع پيوست با شدت بيشتر و هولناكي افزون بر

  :نام نهادند كه خالصة اهم وقايع آن به اين شرح است  واقعة بئر معونه
 -لقب داده بودند) ها بازيگر با نيزه(» مالعب االسنّه«كه او را  -ابوبراء عامربن مالك

                                                           

-568، ص 2؛ صـحيح البخـاري، ج   109، ص 2؛ زادالمعـاد، ج  179-169، ص 2سيرة ابن هشام، ج  -1
569 ،585. 



  

به اسالم آن حضرت وي را . آمد -صلى اهللا عليه وسلم- در مدينه به نزد رسول خدا
اي : آنگـاه گفـت  . نه اسالم آورد و نه اظهار بيزاري از اسالم كـرد . دعوت فرمودند

فرستادي تا آنان را به دين تـو   رسول خدا، اي كاش يارانت را به سوي اهل نجد مي
پيامبر  ؟!فراخوانند؛ من اميدواري بسيار دارم كه آنان دعوت ياران تو را اجابت كنند

  :فرمودند -وسلمصلى اهللا عليه - اكرم
  ).هل جندأخاف عليهم أإين (
  »!ترسم من از اهل نجد بر سر يارانم مي«

 -صلى اهللا عليه وسـلم - حضرت رسول اكرم! دهم من آنان را امان مي: ابوبراء گفت
چهل تن از مسلمانان را به روايت ابن اسحاق، و به روايت صحيح بخاري كه همين 

مسلمانان را همراه او به سوي نجد فرستادند و روايت نيز صحيح است، هفتاد تن از 
شيفته و (» نق ليموتعالم«ساعده بود، و او را  منذربن عمرو را كه يكي از مردان بني

اين گـروه، از نيكـان   . لقب داده بودند، به فرماندهي آنان گماشتند) چسم براه مرگ
ا بـه هيـزم كنـي    مسلمانان و نخبگان و سروران آنان و از معلمان قرآن بودند؛ روزه

فروختند و با بهاي آن بـراي اصـحاب صـفّه     هايشان را مي شدند، و هيزم مشغول مي
رفتند . پرداختند ها به درس قرآن و نمازگزاردن مي كردند، و شب قوت و غذا تهيه مي

. رسـيدند  -عامر و حرّة بني سليم قطعه زميني ميان محل سكونت بني -تا به بئرمعونه
 خدا اي از رسول دند، آنگاه، حرام بن ملحان برادر اُم سليم را با نامهدر آنجا فرود آم

وي نامـه را  . به سوي دشمن خدا عامربن طفيـل فرسـتادند   -صلى اهللا عليه وسلم-
. نگشود و نخواند، و مردي رادستور داد تا با زوبين از پشت سر به وي ضربت بزنـد 

فُـزت و  ! اهللا اكبـر (: خون را ديد، گفت وقتي كه زوبين را در پيكر او فرو برد و حرام
   !)رب الكَعبة

 خـدا  عامر را براي كارزار با ديگر فرستادگان رسول درنگ بني دشمن خدا، آنگاه، بي
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آنان به خاطر اماني كـه ابـوبراء داده بـود، بـه او     . فراخواند -صلى اهللا عليه وسلم-
عصـيه و  . دن با آنـان فراخوانـد  وي نيز، بني سليم را براي جنگي. پاسخ مثبت ندادند

- خـدا  رِعل و ذَكَوان نداي وي را اجابت كردند و همراه وي آمدند و ياران رسـول 
آنان نيز، به كارزار پرداختنـد، تـا همگـي    . را محاصره كردند -صلى اهللا عليه وسلم

كشته شدند، بجز كعب بن زيدبن نجار، كه وي را با بدن مجروح در ميان كشـتگان  
  .و زنده ماند، تا در جنگ خندق شركت كرد و كشته شد يافتند،

عمروبن اُمية ضمري و منذربن عقبه بن عامر، بـا گروهـي از مسـلمانان در صـحرا     
زدند كه ديدند پرندگان بر باالي آن موضعي كـه كشـتار روي داده بـود،     گشت مي

. شـدند  منذر فرود آمد و با مشركان كارزار كرد تا خود و يارانش كشته. چرخند مي
عمروبن اميه ضمري را به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت كه وي از مضـر اسـت،   
  .عامر موهاي پيشاني وي را بريد، و او را بابت نذري كه مادرش كرده بود، آزاد كرد

بازگشت و اخبار آن  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عمروبن اُمية َضمري به سوي پيامبر
مردان مسلمان براي آن  ينشته شدن هفتاد تن از بهترمصيبت كمرشكن را مبني بر ك

اين مصيبت بزرگ يادآور مصائب جنگ احد بود؛ با اين تفـاوت  . حضرت باز گفت
كه آنان در معركة نبرد و در ميدان كشته شده بودند، اما اينان قرباني يك نيرنگ پليد 

  . شده بودند
ه واقع در صدر وادي قنـات، زيـر   در راه مدينه، عمروبن اميه به موضعي به نام قَرقَر

. كالب نير در كنار او اُطـراق كردنـد   دو تن از مردان بني. ساية درختي بار انداخت
كرد كـه بـه ايـن ترتيـب      وقتي به خواب رفتند، عمرو آن دو را سر بريد، و فكر مي

اي از  ته است؛ اما، بعداً دريافت كـه آن دو امـان نامـه   انتقام خون همراهانش را گرف
وقتي بـه مدينـه   . دانسته است اند، و او نمي داشته -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ولرس

آن . بازگفت كـه چـه كـرده اسـت     -صلى اهللا عليه وسلم- وارد شد، به رسول خدا



  

  :حضرت فرمودند
  .)لقد قتلت قتيلني ألدينهما(
  »!اي كه من بايد خونبهاي آن دو را بپردازم تو دو تن را كشته«

بـه گـردآوري خونبهـاي آن دو مـرد كالبـي از       -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
سـاز غـزوة    و همـين مسـئله زمينـه    1پيمانان يهودي ايشان پرداختند؛ مسلمانان و هم

  .چنانكه خواهد آمدنضير گرديد؛  بني
بار، و نيز به خاطر حادثة  به خاطر اين رويداد تأسف -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

، و 2ع كه در مدت چند روز پياپي رخ داده بود، بسيار ناراحت شـدند جانگداز رجي
تا آنجا كه اقوام و طوايفي را كه  3اندوه و نگراني بر وجود مبارك ايشان غلبه يافت؛

  .به ايشان نيرنگ زده بودند و اصحاب ايشان را كشته بودند، نفرين كردند
سي  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي: در صحيح بخاري آمده است كه اََنس گفت* 

كردنـد، و در نمـاز صـبح     يروز بامدادان، قاتالن اصحابشان را در بئرمعونه نفرين م
صل و ذَكَوان و َلحيان و ععفرمودند كردند، و مي يه را نفرين مير:  

  .)عصية عصت اهللا ورسوله(
  »!طايفه عصيه معصيت خدا و رسول را كردند«

صلى اهللا عليه - ط، عباراتي از قرآن كريم را بر پيامبراكرمخداوند متعال، در اين ارتبا
: عـدها منسـوخ شـد   خوانديم، و ب نازل گردانيد كه ما آن را فرا گرفتيم و مي -وسلم

                                                           

، 2؛ صـحيح البخـاري، ج   110-109، ص 2؛ زاد المعاد، ج 188-183، ص 2سيرة ابن هشام، ج : نكـ -1
 .586، 584ص 

- اكرم ابن سعد آورده است كه خبر اصحاب رجيع و خبر اصحاب بئرمعونه هر دو در يك شب به نبي -2
 .53، ص 2ج : رسيد -صلى اهللا عليه وسلم

آن انـدازه كـه بـراي     -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا نديدم رسول: ابن سعد از انس روايت كرده است -3
 ).54، ص 2طبقات، ج ! (اصحاب احد اندوهگين شده باشنداصحاب بئرمعونه اندوهگين شدند، براي 
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از جانب ما به قوم و قبيلة ما بگوييـد  ) بلّغوا عنّا قَومنا انا لقينا فرضي عنا و رضينا عنـه (
خدا از ما راضي شده و ما نيز از او راضي كه ما با خداي خودمان مالقات كرديم، و 

  .1 آن قنوت را ترك كردند -صلى اهللا عليه وسلم- پس از آن، رسول خدا! ايم شده
  

  غزوة بني نضير
پيش از اين آورديم كه يهوديان در آتش عداوت و دشـمني بـا اسـالم و مسـلمين     

آشكارا . يرنگ بودندتند؛ اما اهل پيكار و كارزار نبودند؛ بلكه اهل توطئه و نسوخ مي
 زهـاي گونـاگون سـا    داشتند، و حيله كردند و عداوت خود را ابراز مي توزي مي كينه
. تا به نحوي به مسلمانان آزار برسانند، اما دست به كشت و كشتار نزننـد كردند  مي

بخصوص كه عهد و پيمانهاي متعدد فيمابين يهوديان و مسلمانان بسته شده بـود، و  
و درهم . بني قينقاع و قتل كعب ابن اشرف بر خويشتن ترسيده بودندبعد از ماجراي 

بـا وجـود ايـن، پـس از     . خرد شده بودند، و به آرامش و سكوت پناه برده بودنـد 
تر شدند، و دشمني و نيرنگ خويش را آشكار كردند، و  ماجراي جنگ احد، گستاخ

به نفـع آنـان، بـر ضـد      پنهاني با منافقان و مشركان اهل مكه رابطه برقرار كردند، و
  .2 مسلمانان وارد عمل شدند

پيامبر بزرگ اسالم، شكيبايي ورزيدند؛ گستاخي و جسارت يهوديان نيز پـس از دو  
ماجراي رجيع و بئرمعونه افزايش يافت، و كارشان به جايي رسيد كه براي سـر بـه   

  .دست به توطئه زدند -صلى اهللا عليه وسلم- نيست كردن پيامبراكرم
ن از اين قرار بود كه آن حضرت به اتفاق چندتن از يارانشان به سوي يهوديان داستا
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عزيمت فرمودند، و با آنان صحبت كردند كه به موجب مواد معاهدة فيمـابين بـراي   
پرداخت خونبهاي آن دو مرد كالبي كه عمروبن امية ضمري به قتل رسانيده بود، بـا  

اينجا بنشينيد تا كار شـما را راه  ! اباالقاسمچنين كنيم اي : گفتند. ايشان همياري كنند
هـاي آنـان    كنار ديوار يكـي از خانـه   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا!! بياندازيم
، و منتظر بودند كه يهوديان به قولشان عمل كنند؛ ابوبكر و عمـر و علـي و   نشستند

  .گروهي ديگر از صحابه نيز در كنار آن حضرت بودند
شيطان نيز آن پندارهاي شيطاني جبّلـي ايشـان را   . خلوت كردنديهوديان با يكديگر 

برايشان آرايش داد، و دست به دست هم دادند تا پيامبر گرامـي اسـالم را بـه قتـل     
كداميك از شما حاضر است اين سنگ آسيا را بر روي دست گيرد، : گفتند. برسانند

  !او را متالشي سازد؟و از بام خانه باال رود، و آن را بر سر وي بيافكند، و سر 
بخدا ! نكنيد: سالم بن مشكم گفت! من: اشقي االشقياي آنان، عمروبن حجاش گفت

از اين قصد شما آگاهش خواهند ساخت، و اين نقض عهد و پيماني است كه ميـان  
  .اما، آنان بر اجراي نقشة خويش عزم جزم كرده بودند! ما و او بسته شده است

نازل شد و  -صلى اهللا عليه وسلم- المين بر رسول خداالع جبرئيل امين از سوي رب
ايشان را از قصد يهوديان آگاه گردانيد؛ آن حضرت شتابان از جاي برخاستند و بـه  

چنـان از  : وقتي اصحاب آن حضرت به ايشان پيوسـتند، گفتنـد  . مدينه روي آوردند
ـ - پيامبر اكـرم ! جاي برخاستند و به راه افتاديد كه ما متوجه نشديم لى اهللا عليـه  ص

  .ماجراي سوءقصد يهوديان را براي ايشان باز گفتند -وسلم
نضـير   درنگ محمدبن مسلمه را به سوي بنـي   بي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

ز مدينه خارج شويد، و از اين پس ديگر نبايد احدي ا: اعزام كردند تا به آنان بگويد
دهم؛ پـس از ايـن    ده روز مهلت مي به شما! از شما با من در اين شهر سكونت كند

اي جز خـروج از   يهوديان نيز، چاره! زنم مدت هركه جاي مانده باشد گردنش را مي
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امـا،  . مدينه نيافتند، و چند روزي به آماده شدن براي كوچيـدن از مدينـه پرداختنـد   
و سركردة منافقان عبداهللا بن ابي نزد آنان فرستاد كه برجاي بمانيد و سرسختي كنيد، 

از خانه و كاشانه خويش بيرون نشويد؛ من دو هزار جنگجو تحت فرمان دارم كه با 
! هايتان تحصن خواهند كرد، و با نثار جانشان از شما دفاع خواهند كرد شما در قلعه

اگـر   1»لَئن اُخرِجُتم لنخرجن معكم و النطيع فيكم احدا ابداً و ان قوتلتم لننصـرنكم «
نيز همراه شما خارج خواهيم شد، و از احدي در ارتباط با شما را اخراج كردند، ما 

بني ! شما فرمان نخواهيم برد؛ و اگر با شما كارزار كردند، شما را ياري خواهيم كرد
  !پيمانان شما از غطفان از شما پشتيباني خواهند كرد؟ قريظه نيز به همراهي هم

بر اين قـرار گرفـت كـه بـا     يهوديان بار ديگر اعتماد به نفس پيدا كردند، و رأيشان 
از در مخالفت درآيند، و رئيس يهوديان حيي بـن   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

صلى اهللا عليـه  - اخطب به اين سخنان سركردة منافقان دل بست، و براي رسول خدا
يم؛ تـو نيـز هرچـه    شـو  ما از سرزمين خودمان خارج نمـي : پيام فرستاد كه -وسلم

  !خواهي كن
د، مسلمانان در موقعيتي سخت دشوار قرار گرفتند؛ زيرا، درگيري با همة اين تردي بي

. دشمنان در چنين برهة پرمخاطرة تاريخ مسلمين، بدور از پيامدهاي ناخوشايند نبود
ديدنـد، و قتـل عـام     مسلمانان درنده خويي اعراب را در برابر خودشان به چشم مي

كردند؛ از آن سـوي، يهوديـان    مشاهده ميهاي اعزامي خودشان را  هيأتآميز  فاجعه
نضير آنچنان توانمند بودند كه احتمال تسليم شدن آنـان را بسـيار بعيـد جلـوه      بني
شـمار نشـان    هاي بـي  ها و گرفتاري داد، و فرض كارزار با آنان را توأم با مشقت مي
ـ  . داد مي ر در عين حال، شر ايط و اوضاع پس از ماجراي بئرمعونه و پـيش از آن، ب

                                                           

 .سوره حشر 11مضمون آيه  -1



  

هاي يهوديان و اعراب مبني بر تـرور و نيرنـگ    حساسيت مسلمانان نسبت به جنايت
كرد، افـزون شـده بـود، و سـخت بـر       كه افراد و گروههاي مسلمانان را قرباني مي

مرتكبين آن جنايات خشم گرفته بودند، و به همين جهت، و به دنبال توطئة يهوديان 
  !نضير كارزار كنند؛ هر چه باداباد با بنيبراي ترور شخص پيامبر، تصميم گرفتند كه 

رسيد، تكبيـر   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي پيام پاسخ حيي بن اَخطَب به رسول
گفتند؛ اصحاب ايشان نيز تكبير گفتند؛ آنگاه، براي درگير شدن با آن جماعـت قيـام   

هوديـان  كتوم را در مدينه كارگزار خويش گردانيدنـد، و آهنـگ ي  م كردند، و ابن ام
همينكـه بـه نزديكـي    . بن ابيطالب بود علمدار آن حضرت در اين غزوه علي. كردند

  .نضير رسيدند، آنان را در محاصرة خود درآوردند محل سكونت بني
هايشان به تيراندازي و  هايشان پناه بردند، و از فراز بام قلعه نضير به قلعه يهوديان بني

اغستانهايشان نيز در اين ارتباط به آنـان كمـك   ها و ب نخلستان. پراني پرداختند سنگ
دستور فرمودنـد كـه آن نخلسـتانها و     -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم. كردند مي

  :گويد باره حسان مي در اين. باغستانها را از دم كف بركنند و بسوزانند
ــَتطير  ــالبويرة مســـ ــقٌ بِـــ   حريـــ

 

ــي لـــؤي      ــراة بنـ ــي سـ ــانَ علـ   وهـ
 

نضـير   هاي بني لؤي بن غالب آسان آمد كه آتشي فراگير بر نخلستان و بر اشراف بني«
  »!زنند) بويرَه(

  :در همين ارتباط، خداوند متعال اين آية شريفه را نازل فرمود
﴾اللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترت أَو ةن لِّينم متا قَطَع1﴿م.  

اش ايستاده واگذارند، همه به اذن  كه قطع كنيد يا بر ريشههر آن درخت خرمايي را «
  »خداوند است
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پيمانان غطفـاني   گيري كردند؛ عبداهللا اُبي و هم قريظه از آنان كناره از سوي ديگر، بني
ردند، و درجهت پشتيباني از آنان هيچ قدمي برنداشتند نضير نيز به آنان خيانت ك نيب

شرّي را از ايشان بگردانند؛ از اين رو، خداوند سبحانه  تا خيري به ايشان برسانند، يا
  :المثل قرار داد و فرمود و تعالي داستان اينان را ضرب

  .١كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيٌء منك﴾﴿
من از : مينكه كافر شد، گفته! كافر شو: همانند شيطان آن هنگام كه به انسان گفت«

  »!تو بيزارم
پـانزده  : انـد  روز، بعضي هم گفتـه  محاصره چندان به طول نيانجاميد؛ تنها شش شبانه

خودشان را باختند، و براي . خداوند در دلهاي آنان ترس و وحشت افكند. روز شبانه
مـين  آماده شـدند و اسـلحه بـر ز    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تسليم در برابر رسول
ما از مدينه خـارج  : پيام فرستادند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نهادند، و براي رسول

پذيرفتند، مشـروط بـر اينكـه خـود و      -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم! شويم مي
فرزندانشان همگي از مدينه خارج شوند، و به آنان اجازه دادند كه بـه انـدازة بـار    

  .خواهند با خود ببرند اي كه مي هر كاال و اثاثيهاشترانشان به استثناي اسلحه 
با دسـت خودشـان بـه ويـران كـردن      . يهوديان نيز شروط آن حضرت را پذيرفتند

حتـي  . هايشان را بار شتر كنند و ببرند هايشان پرداختند تا بتوانند درها و پنجره خانه
زنان و . بردند هايشان را با خود هاي خانه بعضي از آنان تيركها و الوار پوشش سقف

اكثريـت  . كودكانشان را هم بر شتران سوار كردند، و با ششصد شتر بـه راه افتادنـد  
الحقيـق   بزرگانشان نيز همچون حيي بن اخطب و سالم بن ابي. يهوديان كوچ كردند

تنها . بعضي ديگر از آنان نيز به سوي شام رهسپار شدند. به قلعة خيبر پناهنده شدند
عمـرو، و ابوسـعدبن وهـب اسـالم آوردنـد؛       نضير، يامين بن بنيدو تن از يهوديان 
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  .نيز اموال آن دو را مصون و محفوظ اعالم كردند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
نضـير را از آنـان بـاز گرفتنـد، و بـر       اسلحة بني -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

ه زره و پنجاه كاله خـود، و  اراضي و اموال و امكاناتشان تسلط يافتند، و جمعاً پنجا
  .شمشير غنيمت گرفتندسيصد و چهل 
صلى اهللا - خدا جات رسول نضير و اراضي و امكاناتشان همه از خالصه اين اموال بني

گرديد، و آن حضرت اختيار تام در جهت تصرف در آنهـا   محسوب مي -عليه وسلم
بـود، و  » فَيء«، اينها آن حضرت ُخمس اين اموال را خارج نكردند؛ زيرا. را داشتند

خداوند به آن حضرت بخشيده بود، و مسلمانان براي به دسـت آوردن آنهـا اسـبي    
نيز اين امـوال   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم. نتاخته بودند و ركاب نزده بودند

بـن   تقسيم كردند، تنها استثنائاً به ابودجانـه و سـهل  » مهاجرن اولين«را به ويژه ميان 
صـلى  - اكرم حضرت رسول. ز انصار، به خاطر فقر آنان سهمي عطا فرمودندحنيف ا

داشتند، و  از اين اموال، مخارج ساالنة اهل و عيال خودشان را برمي -اهللا عليه وسلم
افزار براي آمـادگي رزمـي در راه خـدا     مابقي را براي تهيه و تدارك اسلحه و جنگ

  .دادند اختصاص مي
ميالدي  625االول سال چهارم هجرت مطابق با اوگوست  يعنضير در ماه رب غزوة بني
از ايـن  . خداوند تمامي سورة حشر را در ارتباط با اين غزوه نازل فرمـود . روي داد

هـاي منافقـان؛ و    سوره چگونگي آواره ساختن يهوديان؛ رسوا شدن افكار و انديشه
نيدن مـزارع و  و جواز بريـدن درختـان و سـوزا   . ام ويژة فَيء؛ توضيح داده شداحك

شـد،  هاي جنگي بيان  باغستانها و ديگر امكانات در زمين دشمن به موجب مصلحت
همچنـين،  . االرض نخواهنـد بـود   و تأكيد شد بر اينكه اين امور از مقولة فساد فـي 

خداوند دراين سوره مسلمانان را به التزام تقوا و آمـادگي بـراي آخـرت سـفارش     
ايش خويش و بيان اسماء و صفات خود بـه پايـان   فرمود، و سوره را سرانجام با ست
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  1 !نضير] بني[سورة : بگوييد: گفت عباس دربارة سوره حشر مي از اين رو، ابن. برد
نويسان از اين غزوه؛ اما، ابوداود و  اين بود خالصة روايت ابن اسحاق و عموم سيره

. اند يادآور شده سبب ديگري را براي اين غزوهعبدالرزاق و بعضي ديگر از محدثان 
شما اهـل  : پس از ماجراي جنگ بدر، كّفار قريش به يهوديان نوشتند: گويند آنان مي

كنيد يا اينكه ما چنين  شما با اين رفيق ما كارزار مي! ستيدبرج و بارو و دژ و قلعه ه
و چنان خواهيم كرد، و هيچ چيز مانع دسترسي ما به خلخال پـاي زنانتـان نخواهـد    

- نضير در نيرنگ زدن به رسول خـدا  امة قريشيان به يهوديان رسيد، بنيوقتي ن! بود
صلى اهللا عليه - خدا و مسلمين يك سخن شدند، و براي رسول -صلى اهللا عليه وسلم

به اتفاق سي تن از يارانتان به سوي ما بياييد؛ ما نيز بـا سـي   : پيام فرستاندند -وسلم
ايـن دانشـمندان   . مكان با هم مالقات كنـيم آييم، تا در فالن  تن از دانشمندانمان مي

ميان ما و شما حَكم باشند؛ سخنان شما را بشنوند؛ اگر تصديقتان كردند و بـه شـما   
به اتفاق سي  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي! آوريم ايمان آوردند، همة ما ايمان مي

شان آمدند تا به تن از اصحابشان به راه افتادند؛ سي تن از حبار يهود نيز به سوي اي
توانيـد بـه او دسترسـي     چگونه مي: يهوديان با يكديگر گفتند. مكان مرتفعي رسيدند

اند  پيدا كنيد در حالي كه سي مرد از ياران وي با او هستند كه تمامي آنان عاشق آن
چگونه : فرستادند كه -صلى اهللا عليه وسلم- نزد پيامبراكرم! كه پيشمرگ او بشوند؟

شما بـا سـه تـن از    ! ن يكديگر را بفهميم در حالي كه شصت نفريم؟توانيم سخ مي
يارانتان بياييد، سه تن از علماي ما نيز به نزد شما بيايند، و سخنان شما را بشـنوند؛  
اگر به شما ايمان آوردند، همگي ما ايمان خواهيم آورد و شما را تصـديق خـواهيم   

يهوديـان  . تن از يارانشان عازم شدندبا سه  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم! كرد
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. نيز با خود خنجر برداشته بودند، و قصد آن داشتند كه خون آن حضرت را بريزنـد 
نضير براي طايفة برادرش كه مردي مسلمان از انصار بـود پيـام    زني خيرخواه از بني

 صـلى اهللا - خـدا  نضير مبني بر نيرنگ زدن به رسول فرستاد و او را از سوء قصد بني
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم برادرش شتابان به نزد رسول. باخبر ساخت -عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه   - هنوز پيـامبراكرم . آمد، و محرمانه ماجرا را به آن حضرت خبر داد
 خدا فرداي آن روز، رسول. به نزد يهوديان نرسيده بودند؛ از همانجا بازگشتند -وسلم

انهاي رزمي آماده بر سر آنـان تاختنـد و آنـان را بـه     با گرد -صلى اهللا عليه وسلم-
  :محاصرة خويش درآوردند، و خطاب به آنان گفتند

  ).ال بعهد تعاهدوين عليهإإنکم ال تأمنون عندي (
  »!دانم، مگر آنكه عهد و پيمان جديدي با من ببنديد من ديگر شما را امين نمي«

 -صلى اهللا عليه وسـلم - ل خدارسو. يهوديان از بستن پيمان جديد خودداري كردند
آنگـاه، بامـداد فـردا بـا     . سرتاسر آن روز را به اتفاق مسلمانان با آنان پيكار كردند

. نضير را رها كردنـد  قريظه تاختند، و بني رزمندگان سواره و پيادة خويش بر سر بني
قريظه را نيز به بستن پيمان فراخواندنـد؛ آنـان بـا آن حضـرت عهـد بسـتند، و        بني
از نزد آنان بازگشتند و با همان رزمندگان كه بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ولرس

نضير تاختند، و به پيكار با آنان پرداختند تا تسليم شـدند و   همراه داشتند بر سر بني
حاضر شدند كه جالي وطن كنند، مشروط بر اينكه به اندازة بار اشتران خويش بـه  

نضـير آمـاده    بنـي . خواهند با خـود ببرنـد   اي كه مي استثناي اسلحه هر كاال و اثاثيه
. هايشان را بر شتران بار زدند ها و تير و تخته كوچيدن شدند، و كاالها و درهاي خانه

توانسـتند تيـر و    سـاختند، و هرچـه مـي    هايشان را با دست خودشان ويران مي خانه
كوچيدن مـردم   اين جالي وطن يهوديان آغاز. كردند هايش را با خود حمل مي تخته
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  .1 به سوي شام بود
  

  غزوة نَجد
نضير مسلمانان به دست آوردند، بدون آنكه دست به  با اين پيروزي كه در غزوة بني

سلطة آنان بر مدينه مستحكم گرديـد، و منافقـان از   اي بدهند،  كارزار بزنند يا كشته
توانسـتند   -مصلى اهللا عليه وسل- خدا آشكار كردن مكايدشان كوتاه آمدند، و رسول

نشين بپردازند كه پس از جنـگ   فراغتي به دست آورند و به قلع و قمع اعراب باديه
هاي اعزامي مبلغان اسالم ريختـه   رسانيدند، و بر سر هيأت احد مسلمانان را آزار مي

بودند و ناسپاسانه و ناجوانمردانه آن مردان با فضيلت را كشته بودند، و گستاخي را 
  .بودند كه قصد حمله به مدينه را داشتند به آنجا رسانيده

دست به تأديـب ايـن نيرنگبـازان     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اما، پيش از آنكه نبي
بزنند، نيروهاي اطالعاتي مدينه به آن حضرت خبر دادند كه گروههـايي از اعـراب   

دينـه  ثعلبه، طوايف غطفان، براي يورش بـردن بـه م   محارب و بني نشين، از بني باديه
شتابان عازم حمله و نبرد شدند، و به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. اند آماده شده

صحراهاي نجد رفتند، و بذر ترس و وحشـت را از نيروهـاي رزمنـدة مسـلمين در     
امثال و هاي آن بيابانگردان سنگدل كاشتند، تا بار ديگر به آن رفتارهاي زشتي كه  دل

  .ده بودند دست نيازنداقران آنان با مسلمانان كر
به اين ترتيب، اعرابي كه درصدد يورش بردن و چپاول و غارت بودند؛ همينكـه از  

هـاي   حضور رزمندگان مسلمان در منطقه با خبر شدند، سخت ترسيدند، و بـه قلـه  
ها پناه بردند؛ و مسلمانان توانستند آن طوايف غارتگر را برمانند، و تمام وجـود   كوه

                                                           

؛ سنن ابي داود، كتـاب الخـراج والفـيء واالمـارة،     9733، ح 360-358، ص 5مصّنف عبدالرزاق، ج  -1
 .154، ص 2، ج »باب في خبرالنضير«



  

و وحشت آكنده سازند، آنگاه، در نهايت امـن و امـان بـه مدينـه      ايشان را از ترس
  .بازگشتند

انـد   نويسندگان كتب مغازي و سير، در اين ارتباط، غزوة مشخصي را گزارش كـرده 
االول سال چهارم هجـرت بـه وقـوع     الثاني يا جمادي در منطقة نجد در ماه ربيعكه 

از يك طرف، وقـوع چنـين   . اند اميدهالرّقاع ن پيوسته است، و اين غزوه را غزوة ذات
اي است كـه اوضـاع و شـرايط مدينـه      غزوه يا غزواتي در اين برهه از زمان، مسئله

كامالً مقتضي آن بوده است؛ زيرا، موسم غزوة بدر ثـاني كـه ابوسـفيان بـه هنگـام      
ش را كشيده بود، نزديك شده بود، و خالي كردن مدينه بازگشت از اُحد خطّ و نشان

مندگان، و اعراب ساكن بيابانهاي اطراف مدينه را بر همـان حـال سركشـي و    از رز
گري وانهادن، و براي چنان نبرد هولناكي عزيمت كـردن، قطعـاً بـا مصـلحت      ياغي

به چنان جنگ بزرگ و هاي سياسي سازگار نبود، و ناگزير بايد پيش از اقدام  انديشي
شدند، و قـدرت   د، سركوب ميرفت در وادي بدر روي ده وحشتناكي كه انتظار مي

  .شد و شوكتشان درهم شكسته مي
صـلى  - اكرم اي كه به فرماندهي رسول اما، از طرف ديگر، اين مسئله كه چنين غزوه

االولي سـال چهـارم هجـرت صـورت      االخر يا جمادي در ماه ربيع -اهللا عليه وسلم
الرّقاع  ر غزوة ذاتالرّقاع باشد، درست نيست؛ زيرا، د پذيرفته است، همان غزوة ذات

انـد، و اسـالم آوردن    حضور داشـته  -عنهمارضي اهللا - ابوهريره و ابوموسي اشعري
ابوهريره چند روز پيش از غزوه خيبر بوده، و ابوموسي اشعري نيز در جنگ خيبر به 

شـرفياب شـده اسـت؛ بنـابراين، غـزوة       -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا محضر رسول
اين غـزوه ديرتـر از   بر روي داده، و دليل اين مطلب كه الرّقاع پس از جنگ خي ذات

سال چهارم هجرت روي داده است، آنست كه پيامبر بزرگ اسالم در اين غزوه نماز 
اند، و آغاز تشريع نماز خوف در غزوة عسفان بوده، و اختالفي در اين  خوف خوانده



602 

 

ر اواخـر سـال   نيست كه غزوة عسفان پس از خندق روي داده، و غزوة خندق نيز د
  .پنجم به وقوع پيوسته است

  
  غزوة بدر ثاني

وقتي مسلمانان شوكت و سطوت اعراب بياباني را درهم شكستند، و شرّ آنـان را از  
. سر خودشان كم كردند، دست به كار آمادگي براي مالقات دشـمن بـزرگ شـدند   

د، و سالگرد جنگ اُحد نزديك بود، و موعد مالقـات بـا قريشـيان فـرا رسـيده بـو      
بايست، طبـق قـرار، عـازم     و اصحابشان مي -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت محمد

اش روبرو شوند، و بار ديگر آسياي جنگ  وادي بدر شوند تا با ابوسفيان و قوم قبيله
تر، و براي بقـا در   را به گردش درآورند، تا كار براي يكي از دو طرف، كه راه يافته

  .ار گيردتر باشد، قر صحنة زندگي شايسته
صلى - خدا رسول -ميالدي 626هجرت ژانوية  -بنابراين، در ماه شعبان سال چهارم

با يكهزار و پانصد رزمندة مسلمان عزيمت فرمودند تا بر سـر قـرار    -اهللا عليه وسلم
بن ابيطالب بود، و  ده اسب در اختيار داشتند، و حامل لواي اسالم علي. حاضر شوند

ينـه جانشـين خـود    رواحـه را در مد  عبـداهللا بـن   -وسلم صلى اهللا عليه- خدا رسول
 گردانيدند و رفتند تا به وادي بدر رسيدند، و در انتظـار مشـركان در آنجـا اقامـت    

  .كردند
ابوسفيان نيز، به اتفاق دو هزار تن از مشركان مكه در حـالي كـه پنجـاه اسـب در     

به مرّالظهـران، يـك   اختيار داشتند، از مكه خارج شد، و در مسير بدر پيش رفت تا 
  .فرود آمد -بركة آبي در آن ناحيه -منزلي مكه، رسيد و در وادي مجنّه

ابوسفيان، در همان اوان كه از مكه بيرون آمد، خسته و درمانده بـود، و بـه عاقبـت    
ترس سراسر وجودش را فرا گرفتـه بـود، و هيبـت    . انديشيد كارزار با مسلمانان مي



  

وقتي در مرّالظهران بار انـداخت،  . مستولي گرديده بود مسلمانان بر تمامي مشاعرش
به همراهانش . انديشي مشغول شد عزمش به سستي گراييد، و براي بازگشت به چاره

اي جماعت قريش، براي جنگاوري شما سالي مناسب است كه سال فراوانـي  : گفت
ـ     چراگاه. باشد ا امسـال  هاي شما پر از علف باشد و شير بسـيار بتوانيـد بنوشـيد؛ ام

  !گردم، شما نيز بازگرديد خشكسالي است؛ من كه باز مي
ظاهراً، بيم و هراس بر مشاعر لشكريان ابوسفيان نيز مستولي شده بود؛ زيرا، همگـي  
بازگشتند و هيچگونه مخالفتي با اين رأي و پيشنهاد ابوسفيان ابـراز نداشـتند، و بـه    

ر در روياروي شدن با مسـلمانان  هيچ روي اصرار و ابرامي در جهت ادامه دادن مسي
  .از خود نشان ندادند

مسلمانان، مدت هشت روز در وادي بدر اقامت كردنـد، و در انتظـار سـر رسـيدن     
كاالهاي تجارتي را كه همراه داشتند با سود يك درهـم بـه دو   . دشمن به سر بردند

را در فروختند، و به مدينه بازگشتند، و سررشـتة غـافلگيري   ] دويست درصد[درهم 
صحنة رزم و كارزار به دست گرفتند، و هيبت ايشـان در جـان و روح دشمنانشـان    

  .جاي گرفت، و كامالً بر اوضاع مسلط گرديدند
  .1 اند نيز نيامده» بدرالصغري«و » بدراآلخرة«، »بدرالموعد«اين غزوه را، 

  
  غزوة دومه الجندل

شـتند، در حـالي كـه سراسـر     از وادي بدر بازگ -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
منطقه را صلح و صفا و امنيت فراگرفته بود، و دولـت ايشـان پابرجـا و مسـتحكم     

اينـك، آن حضـرت تمـامي توجـه خودشـان را مصـروف دورتـرين        . گرديده بود

                                                           

، ص 2؛ زادالمعـاد، ج  210-209، ص 2ج  هشام، يرةابنس: براي تفصيل مطلب راجع به اين غزوه، نكـ -1
112. 
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نشين گردانيده بودند، تا سيطره مسلمانان بر اوضاع و احوال قطعـي   هاي عرب كرانه
  .طلب اعتراف كنندشود، و دوست و دشمن به اين م

آنگاه به . پيامبرگرامي اسالم پس از غزوة بدر صغري در مدينه شش ماه درنگ كردند
 -اي در نزديكي شام ناحيه -الجندل ايشان خبر رسيد كه طوايف ساكن پيرامون دومه

كننـد، و   گذرند، غارت مي هايي را كه از آن مسير مي اند و كاروان به راهزني پرداخته
- رسول خـدا . اند و قصد دارند به مدينه حمله كنند ي را تدارك ديدهجمعيت انبوه

جانشين خود سـاختند، و  عرفُطة انصاري را در مدينه  سباع بن -صلى اهللا عليه وسلم
االول سـال   با يك هزار تن از رزمندگان مسلمان، پنج شب مانده به پايان مـاه ربيـع  

دليـل  » مذكور«عذره را به نام  از بنيپنجم هجرت، عازم نبرد با آنان شدند، و مردي 
  .راه گرفتند و با خود بردند

كـه  كردند، تـا در حـالي     دادند، و روزها استتار مي شبها به حركت خويش ادامه مي
وقتـي بـه   . دشمن در اوج غرور خويش است بر سر او بتازند و او را غافلگير كنند

هـا و گوسـفندان آنـان     بر دام. نزديكي مكان آنان رسيدند، حوالي غروب آفتاب بود
  .همه گريختنديورش بردند و هرچه توانستند گرفتند و بردند، و ياغيان 

الجندل، از هر سوي متواري شدند، وقتي مسلمانان به مكان آنان رسيدند،  اهالي دومه
چندين روز در آن مكان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. احدي از آنان را نيافتند

ـ    هاي متعدد اعزام كردند، و دسته سريه اقامت كردند؛ ن هاي مختلف لشـكر را بـه اي
سوي و آن سوي مأموريت دادند؛ اما، به هيچ روي، اثري از آثار آنان نبود، آنگاه به 

در اثناي اين غزوه؛ طايفة عيينه بن حصن پيمـان صـلح و سـازش    . مدينه بازگشتند
  .بستند

هـاي دورانديشـانه و    واسـطة ايـن نقشـه    در پرتو اين اقدامات سريع و قاطع، و به
حكيمانه و خردمندانه، پيامبر بزرگ اسالم توانستند امنيت مسلمين را تأمين كننـد، و  



  

صلح و مسالمت را در سرتاسر منطقه حكمرفرما گرداننـد، و بـر اوضـاع و احـوال     
 ها مسلط گردند، و مسير گردش كارها را به سود مسلمانان تغيير دهند، و از دشواري

آمد، و از  هاي داخلي و خارجي كه از هرسو به سراغ مسلمانان مدينه مي و گرفتاري
منافقان زبـان در كـام كشـيدند، و    . هر طرف آنان را در محاصره گرفته بود، بكاهند

جالي وطن يكي از طوايف يهود انجام پـذيرفت، و آن طايفـة ديگـر    . تسليم شدند
كـرد، و   حقّ جوار و همسايگي تظـاهر مـي  برجاي ماند كه فعالً به وفاداري و حفظ 

بيابان نشينان و اعراب منطقه . داد هاي فيمابين نشان مي خود را پايبند به عهد و پيمان
نيز بر سر جاي خود نشستند، و قريشيان از حمله كـردن بـه مسـلمانان خـودداري     

بـه  كردند، و مسلمانان فرصت جالبي براي نشر اسالم و تبليغ پيام خـداي جهانيـان   
  .دست آوردند
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  فصل هفتم
  )خندق(جنگ احزاب

  
  از سرگيري تحريکات يهود

هـايي كـه    ها و لشكركشي صلح و صفا و امنيت به منطقه بازگشت، و به دنبال جنگ
امـا  . مدت يكسال تمام به طول انجاميده بـود، شـبه جزيـرة عربسـتان آرام گرفـت     

هـا و   گـري  به كيفر حيلـه يهوديان كه در اين مدت انواع خواري و خفّت و ذلّت را 
هايشان، كشيده بودنـد، از بيراهـه روي    كشي ها و نقشه هايشان و توطئه چيني خيانت

هـاي پيـاپي كـه در نتيجـة      بازنيامدند، و تن به تسليم و اطاعت ندادند و از مصيبت
پس از آنكه يهوديان . هايشان ديده بودند، عبرت نگرفتند ها و پشت هم اندازي نيرنگ

شدند و به قلعة خيبر پناهنده شدند، چشم خوابانيـده بودنـد تـا ببيننـد در     نفي بلد 
وقتي كه . آيد پرستان چه برسر مسلمين مي راستاي گيرودارهاي ميان مسلمانان و بت

گردش ايام را به سود مسلمانان ديدند، و گردش روزگار به گسترش نفوذ و افزايش 
چنان آتش گرفتند كه آن سرش ناپيدا سلطه و قدرت مسلمانان انجاميد، يهوديان آن 

  .بود
يهوديان از نو برعليه مسلمانان دست به توطئه زدند، و تدارك عده و عـده را آغـاز   
كردند؛ تا اين بار، چنان ضربتي بر پيكر مسلمانان فرود آورند كه مرگ حتمي اسالم 

آن جان بگيرنـد،  و مسلمين را به دنبال داشته باشد، و مسلمانان ديگر نتوانند پس از 
اما، از آنجا كه در وجود خويش جرأت و جسارت الزم را بـراي نبـرد مسـتقيم بـا     

 .اي هولناك كشيدند يافتند، براي رسيدن به منظور و مقصودشان نقشه مسلمانان نمي

  
  



  

  
  نقشة محل سكونت طوايف و قبايل عرب در عصر پيامبر: 4نقشه شماره 

  
، و وارد نضير به سوي قريشيان رهسپار شـدند  نيبيست تن از سران يهود و بزرگان ب

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  مكه شدند، و به تحريك و تشويق آنان بر جنگيدن با رسول
و وعد و وعيد دادن به آنان در اين ارتباط آغاز كردند، و به قريشـيان قـول    -وسلم

ديدند چنـين   يقريشيان نيز، كه م. دادند كه آنان را ياري كنند، و پشتيبان آنان باشند
اساس پيشين آنان را در خـطّ   كند، و ادعاي بي كاري رسوايي اخيرشان را جبران مي

تواند به نحوي عملي سـازد،   نگ اُحد ميو نشان كشيدن براي كارزار در سالگرد ج
  .پيشنهادات يهوديان را دربست پذيرا شدند

ند، و همان پيشـنهادهايي  هيأت اعزامي يهود، از نزد قريشيان به نزد قبيلة غََطفان رفت
بـه  . ايشـان نيـز پذيرفتنـد   . را كه به سران قريش داده بودند، به آنان نيز ارائه كردند

اين سوي بـه آن  افروز يهودي در ميان قبايل عرب از  همين ترتيب، اين هيأت جنگ
به ايـن  . سوي رفتند، و بسياري از طوايف و قبايل عرب دعوت آنان را لبيك گفتند

جات مختلفي را كه  استمداران و رهبران يهود موفق شدند احزاب و دستهترتيب، سي
  .همه كفر پيشه بودند بر عليه پيامبر اسالم و مسلمانان برانگيزند

به دنبال اين تحريكات سـازمان يافتـة يهـود، از سـمت چـپ، قـريش و كنانـه و        
در . راه افتادنـد از اهل تهامه به رهبري ابوسفيان با چهارهزار نفـر بـه    پيمانانشان هم

از سمت مشرق طوايف مختلف قبيلة . محل مرّالظّهران، بني سلَيم نيز به آنان پيوستند
بني َفزاره به فرماندهي عيينه بن حصن؛ بني مرّه بـه فرمانـدهي حـارث بـن     : غََطفان

اسد و ديگر طوايف  بني. عوف؛ بني اشجع به فرماندهي مسعر بن رحيله به راه افتادند
اين احزاب متعدد، كه هـر يـك از يـك    . نيز از هر سوي رهسپار مدينه شدند عرب
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سوي راهي شده بودند، همه با هم قرار گذاشـته بودنـد كـه در اطـراف مدينـه بـه       
  .يكديگر بپيوندند

مدينه شمار، بالغ بر ده هزار مرد جنگي گرداگرد  چند روزي نگذشت كه لشكري بي
اين لشكر بر تمامي ساكنان مدينه، اعم از مردان فراهم آمد كه شايد آمار جنگجويان 

  .كرد و زنان و كودكان و جوانان و پيران، زيادتي مي
اگر اين احزاب متشـكل و سـازمان يافتـه و ايـن لشـكريان كـارآزموده و آراسـته        

توانستند خود را به طور ناگهاني به پشت باروهاي مدينه برسانند، آن چنان خطـر   مي
كـن   كرد كه قابل قياس نبود؛ و چه بسا، به ريشه ان را تهديد ميبزرگي كيان مسلمان

اما، رهبري مدينه رهبري بيدار . انجاميد شدن اسالم و سر به نيست شدن مسلمين مي
و آگاهي بود كه پيوسته نبض منطقه را در دست داشت، و اوضـاع و احـوال را بـه    

محـض آغـاز نخسـتين    كرد؛ چنانكه بـه   سنجيد و سير حوادث را دنبال مي دقت مي
جات از مواضع خودشان، نيروهاي اطالعاتي  هاي اين دسته ها و حركت وجوش جنب

  .مدينه رهبري را از حملة نزديك اين لشكريان بيكران آگاه ساختند
عالي مشورتي تشـكيل   درنگ يك شوراي نيز بي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

ور كـار آن قـرار دادنـد، و پـس از     ز كيـان مدينـه را دسـت   دادند، و موضوع دفاع ا
گفتگوهايي كه فيمابين رهبران و اعضاي آن شورا به عمل آمد، همگي بر اين اتفـاق  

را بـه   -رضـي اهللا عنـه  - نظر پيدا كردند كه رأي صحابي ارجمند، سـلمان فارسـي  
  .مرحلة اجرا درآوردند

ن قـرار  اي رسول خدا، ما در سرزمين فارس، هرگاه در محاصرة دشم: سلمان گفت
اي حكيمانه بود كـه عـرب    اين نقشه! كندند گرفتيم، در اطراف شهرمان خندق مي مي

  .نژادان پيش از آن با آن آشنا نبودند 
هر . بدون فوت وقت به اجراي اين نقشه پرداختند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول



  

مسلمانان با  .ده تن از مردان مسلمان را گماشتند تا چهل ذراع از خندق را حفر كنند
نيز  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. جديت و نشاط به كندن خندق مشغول شدند

  .فرمودند ضمن تشويق آنان در كندن خندق با ايشان تشريك مساعي مي
مـا  : گفـت  در صحيح بخاري به روايت از سهل بن سعد چنين آمده است كه مـي *

كندند، و ما خاك  آنان مي. بوديمدر خندق  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همراه رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم- ، و حضرت رسول اكرمكرديم جا مي آن را بر روي شانه جابه
  :فرمودند در مقام دعا و نيايش مي

  .)ال عيش اآلخرة؛ فاغفر للمهاجرين واالنصارإاللهم ال عيش (
ست، تو خداوندا جز زندگي آخرت، زندگي ديگري در كار نيست؛ حال كه چنين ا«

  .1»خود مهاجران و انصار را مشمول غفران و آمرزش خويش قرار ده
بامـداد روزي از روزهـاي حفـر خنـدق،     : گفـت  اند كه مـي  از اََنس روايت كرده* 

به محل خندق آمدند، ديدند مهـاجر و انصـار در    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
ي را در اختيار نداشـتند كـه   اند؛ زيرا، آنان بردگان آن صبح سرد مشغول كندن خندق

وقتي آن حضرت خستگي و گرسنگي . سهم واگذار شده به آنان را برايشان حفر كند
  :مهاجر و انصار را مشاهده فرمودند، گفتند

  فـــــاغفر لالنصـــــار والمهـــــاجرة  
  

  ان العــــيش عــــيش اآلخــــرة 2اللهــــم 
  

  :مهاجر و انصار نيز در پاسخ آنحضرت گفتند
ــ  ـ داعلــــي الجهــــاد مــــا بقينــــا اَبـ  

 

  نحـــــن الـــــذين بـــــايعوا محمـــــدا 
  

ايم، تا آن زمان كه زنده باشيم،  ما آن كساني هستيم كه با محمد بر جهاد بيعت كرده«
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  1»!تا ابد
 خـدا  ديدم كه رسول: گفت نيز، در صحيح بخاري آمده است كه براءبن عازب مي* 
جـا كـرده بودنـد كـه ديگـر       آنقدر خـاك خنـدق را جابـه    -صلى اهللا عليه وسلم-
در . توانستيم پوست شكم ايشان را ببينيم، با وجود آنكه شكم ايشان پرموي بود مين

هـا، رجـز    جـا كـردن خـاك    رواحه، ضـمن جابـه   آن هنگام، شنيدم كه با اشعار ابن
  :گويند خوانند و مي مي

ــلينا ــدقنا وال صــــــــ   وال تصــــــــ
  وثبـــــــت االقـــــــدام ان القينـــــــا
  و ان ارادو فتنـــــــــــه ابينـــــــــــا

  

ــم  ــد    2الهـ ــا اهتـ ــت مـ ــوال انـ   ينالـ
ــا  ــكينة علينـــــ ــانزلن ســـــ   فـــــ
ــا   ــوا علينــــ ــي رغبــــ   ان االولــــ

  

رسـيدند، صدايشـان را بلنـد     آن حضرت وقتي به مصراع آخر اين اشعار مي: گويد
  :بيت آخر، در روايت ديگر به اين صورت آمده است. كردند مي

  3و ان ارادوا فتنــــــــــة ابينــــــــــا
  

  ان االولــــي قــــد بغــــوا علينــــا    
  

داديـم، و نـه نمـاز     يـافتيم، و نـه صـدقه مـي     خداوندا، اگر تو نبودي ما راه نمـي «
  !گزارديم مي

! تو نيز بر ما آرامشي نازل فرما، و اگر با دشمن روبرو شديم ما را ثابت قدم گـردان 
؛ امـا اگـر   )انـد  بر ما جفا روا داشته(اند  اين جماعت همه را بر عليه ما تحريك كرده

  »!قصد فريفتن ما را داشته باشند، ابا خواهيم كرد
كردند، در حالي كـه از شـدت    لمانان با چنين شور و نشاط زايدالوصفي كار ميمس
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  .پاشيد گرسنگي جگرشان از هم مي
آوردند، و با روغنـي كـه از بـس     براي اهل خندق يك مشت جو مي: اََنس گويد* 

آوردنـد، و   اش تغيير يافته بود، آن مقدار اندك جو را عمل مي مانده بود رنگ و مزه
آن جماعت نيز همه گرسنه بودنـد؛ وگرنـه ايـن    . نهادند جماعت مي در دسترس آن

  .1 سوزانيد، و بوي ناخوشايندي داشت خوراك گلويشان را مي
رفتيم تـا از گرسـنگي بـه     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نزد رسول: ابوطلحه گويد* 

ز ما ما پيراهنمان را باال زديم تا آن حضرت بنگرند كه هر يك ا. ايشان شكايت كنيم
ايم؛ آنحضرت پيراهنشان را باال زدند و ديـدم دو تختـه    تخته سنگي را بر شكم بسته

  2 !اند سنگ بر شكمشان بسته
، در -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا به مناسبت همين گرسنگي تاريخي اصحاب رسول

  .اثناي حفر خندق معجزاتي از آن حضرت آشكار گرديد
. اند سخت گرسنه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم جابربن عبداهللا مشاهده كرد كه نبي* 

. همسرش نيز يك ساع جو كه داشت آسـيا كـرد  . گوسفندي را كه داشت ذبح كرد
محرمانه درخواست كرد كه با چند تن از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه از رسول

ـ   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. اصحابشان به مهماني بيايند ل به اتفاق همگـي اه
آن يكهزار تن همگي از آن غـذا  . خندق كه يكهزار تن بودند به مهماني جابر رفتند

شـد، و   خوردند و سير شدند، و همچنان قطعات گوشت بود كه الي نان گذاشته مي
  3 !شد خميرها بود كه نان مي

اش بخورند و  بشير مشتي خرما به خندق آورده بود تا پدر و دايي خواهر نعمان بن* 
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كـه   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - از برابر رسـول خـدا  . ند روزي تغذيه كننداز آن چ
اي پهـن كردنـد، و    گذشت، آن حضرت خرماها را از او گرفتند، و روي پارچـه  مي

خوردند، بر مقدارش افـزوده   هرچه از آن خرما مي. همگي اهل خندق را فراخواندند
ند، و همچنان از اطراف شد، تا آنكه همگي اهل خندق از آن خرما خوردند و رفت مي

  1!ريخت اي كه پهن كرده بودند خرما مي آن پارچه
ما در روز : از اين دو معجزه بزرگتر، بخاري از جابر نقل كرده است كه وي گفت* 

اصحاب به نزد . به صخرة سنگي سخت برخورد كرديم. خندق مشغول حفاري بوديم
ك صخرة سنگي بسـيار سـخت   ي: آمدند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول

االن «) اَنَـا نـازِل  (: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم! مانع كار ما شده است
آنگاه تبر را به دست گرفتند، و بر آن صخره آن چنان ضربتي وارد » !آيم پايين من مي

  2!شد كردند كه آن صخره به يك تپه ماسه تبديل شد كه خود به خود سرازير مي
در روز حفر خندق در قسـمتي از خنـدق بـه صـخره سـنگي عظـيم       : براء گويد* 

صلى اهللا عليـه  - شكايت به نزد رسول خدا. برخورد كرديم كه تبر بر آن كارگر نبود
و يك ضربت بر ! اهللا بسم: ايشان آمدند و تبر به دست گرفتند، و گفتند. برديم -وسلم

  :آن زدند و گفتند
  ).نظر قصورها احلمر الساعةألواهللا إين ! الشام عطيت مفاتيحأ! اهللا اکرب(
هاي  به خدا، من دارم كاخ! كليدهاي شام را به من عطا كردند! خدا بزرگ است! اهللا اكبر«

  »!بينم قرمز رنگ آن را همين االن مي
  :آنگاه، ضربت دوم را زدند و قطعة ديگري از آن صخره را جدا كردند و گفتند

  ).واهللا إين ألبصر قصر املدائن األبيض اآلن !أعطيت فارس! اهللا اکرب(
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به خدا، مـن همـين اآلن   ! فارس را نيز به من عطا كردند! خدا بزرگ است! اهللا اكبر«
  »!بينم دارم كاخ سفيد مدائن را مي

  :آنگاه گفتند
  )واهللا إين ألبصر أبواب الصنعاء من مکاين؟! أعطيت مفاتيح اليمن! اهللا اکرب(
به خدا از همين جـا  ! كليدهاي يمن را به من عطا كردند! رگ استخدا بز! اهللا اكبر«

  1 »!بينم هاي صنعا را مي  ام، دروازه كه ايستاده
نقل كـرده   -رضي اهللا عنه- ابن اسحاق قريب به همين مضمون را از سلمان فاري* 

  .2 است
ـ   ها و نخلستان هاي سنگي و كوه مدينه را از هر سوي، تپه ر از ها دربرگرفته بـود، مگ

دانستند كـه حملـة ايـن لشـكر      مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم سمت شمال؛ و نبي
از . پذير نيسـت  حد و حصر و يورش بردن آن به مدينه جز از سمت شمال امكان بي

  .اين رو، خندق را در همين سمت مدينه حفر كرده بودند
ري مشغول بودند، تمام طول روز را به حفا. مسلمانان به كار حفر خندق ادامه دادند

گشـتند، تـا آنكـه خنـدق مطـابق نقشـة        هايشان بازمي و شب هنگام به نزد خانواده
پرسـتان بـه ديوارهـاي     موردنظر به طور كامل حفاري شد، و هنوز لشكر بيكران بت

  .3 مدينه نزديك نشده بودند
اقع در در محلّ رومه و لشكر قريش با جمعيتي بالغ بر چهار هزار نفر از راه رسيد، و

طوايف غطفـان  . شد بارانداخت ميان جرف و زغابه كه آبهاي سيل در آنجا جمع مي

                                                           

؛ متني كه نقل كرديم از نسائي نيسـت؛  303، ص 4؛ مسند االمام احمد، ج 56، ص 2سنن النَّسائي، ج  -1
 ...از مردي از صحابه روايت شده است كه: در سنن وي چنين آمده است

 .219، ص 2هشام، ج  سيرة ابن -2
 .331-330، ص 3سيره ابن هشام، ج  -3
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و همراهانشان از اهل نجد نيز با جمعيتي بالغ بر شش هزار نفر رسيدند، و در محـل  
  .ذنب نقمي در كنار احد اطراق كردند

﴿ندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحنمؤأَى الْما رلَمإِلَّا و مهادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّه
  .1إِمياناً وتسليماً﴾

اين همان اسـت  : خداباوران، وقتي كه فرا رسيدن احزاب را مشاهده كردند، گفتند«
خـدا چـه    خدا بـه مـا نويـد آن را داده بودنـد، و خـدا و رسـول       كه خدا و رسول

  ».بر ايمان و تسليم ايشان نيافزود و جز! راستگويند
تأثير مشاهده  هايشان به لرزه درآمد و تحت برعكس، منافقان و افراد سست ايمان دل

  .آن لشكر انبوه قرار گرفتند
  .2﴿وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً﴾

خـدا   خدا و رسـول : گفتند و آن هنگام كه منافقان و كساني كه بيمار دل بودند، مي«
  »!اند؟ هيچگاه جز از راه فريب به ما وعده و وعيد نداده

نيز با سه هزار تن از رزمندگان مسلمان در برابـر   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ادند، و كنار آن كوه پنـاه  لشكريان دشمن اردو زدند، و پشت لشكر را به كوه سلع د

 گرفتند، و خندق در ميان لشكر اسالم و لشكر كفار قرار گرفت، و شـعار مسـلمانان  
  !بود، يعني حا، ميم؛ پيروز نخواهند شد» حم، الينصرون«

ام مكتوم را جانشـين   در اين غزوه، ابن -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
  .ها جاي دهند و كودكان را در قلعه خود ساختند، و فرمان دادند تا زنان

مشركان، همينكه اراده كردند تا به مسلمانان يورش برند، و بـه مدينـه وارد شـوند،    
نـاگزير دسـت بـه محاصـرة     . خندقي بزرگ را ميان خودشان و مدينه حائل يافتنـد 
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مسلمانان زدند، در حاليكه به هنگام خروج از اماكنشان براي چنين موقعيتي تهيـه و  
اند اين نقشه عبارت از يك حيلة جنگي بـود   رك نديده بودند؛ زيرا، چنانكه گفتهتدا

نـژادان بـا آن آشـنا نبودنـد، و اصـالً چنـين چيـزي را در محاسـبات و          كه عـرب 
  .برآوردهايشان نگنجانيده بودند

جسـتجوي يـك نقطـة     زدنـد و در  مشركان عرب خشمگنانه پيرامون خندق دور مي
مسلمانان نيز . آن نقطه راه ورودي براي خود به مدينه باز كنند پذير بودند تا از آسيب

گذاشتند كـه آنـان بـه     باريدند و نمي هاي اكتشافي دشمن تير مي پيوسته بر سر دسته
خندق نزديك شوند، ديگر چه رسد به اينكه بخواهند از آن بگذرند، يا قسمتي از آن 

  .به سوي مدينه بسازند اي براي عبور از خندق را با خاك پر كنند، و جاده
برخي از سواركاران قريش چندان خوشايندشان نبود كه پيرامون خندق، بيهـوده، در  
انتظار نتايج محاصره بايستند و وقت بگذرانند؛ و چنين چيزي با ويژگيهـاي نـژادي   

اين بود كه جمـاعتي از آنـان، از جملـه عمـروبن عبـدود؛      . آنان سازگاري نداشت
تـري از   تر آمدند و جاي تنـگ  ضرار بن خطاب و ديگران پيشابي جهل؛  عكرمه بن

خندق را نشان كردند، و از آنجا داخل شدند، و اسبانشـان را بـه آن سـوي خنـدق     
جوالن دادند و در محل سبخه در فاصله خندق و كوه سلع در برابر لشكر مسلمانان 

ن جلـو آمدنـد و آن   ابيطالب نيز با چند تن از رزمندگان مسـلما  بن علي. قرار گرفتند
عمروبن عبدود مبارز . شكافي را كه اسبانشان را از آن عبور داده بودند بر آنان بستند

همينكه با او روياروي شد، بـا  . بن ابيطالب نيز داوطلب نبرد با او گرديد علي. طلبيد
او سخني گفت كه به غيرتش برخورد؛ زيرا، وي از دالوران و قهرمانان بنـام عـرب   

د را از اسب به زيرافكند و اسبش را پي كردو ضربتي بر صورت علي وارد خو. بود
علي نيز جلوتر آمد و به رزم تن به تن و زورآزمايي با يكديگر پرداختند، تـا  . آورد

ديگر همراهان عمروبن عبـدود نيـز   . او را به قتل رسانيد -رضي اهللا عنه- آنكه علي
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آنان به قدري ترسيده بودنـد  . ريختندمتواري شدند، و به سوي خندق بازگشتند و گ
  .اش را بر جاي نهاده بود كه عكرمه در حال دور شدن از عمروبن عبدود نيزه

مشركان در بعضي از روزهاي محاصره بسيار كوشيدند تا به خندق وارد شوند و از 
ه اي از آن تعبيه كنند تا بتوانند لشكريان را از آن جاد اي در نقطه آن بگذرند، يا جاده

به سمت مدينه گسيل دارند؛ اما، مسلمانان مقابله و دفاعي ماهرانـه و شـكوهمند از   
خود نشان دادند، و آنان را به رگبار تيرهاي خودشان بستند، و با آنان پيكار سـختي  

  .كردند، تا مشركان در اين تكاپو شكست خوردند
 خـدا  ميه از رسولبه خاطر اشتغال به اين دفاع سخت و جانانه، برخي از نمازهاي يو

  .و مسلمانان قضا شد -صلى اهللا عليه وسلم-
عمـربن خطـاب در يكـي از    : در صحيحين از جابر روايت شده است كه گفـت * 

داد؛  روزهاي جنگ خندق از راه رسيد، و در حالي كه به كفـار قـريش دشـنام مـي    
پيامبر  !كند ام و خورشيد دارد غروب مي خدا، من هنوز نماز نخوانده اي رسول: گفت
همـراه آن  ! ام من هم به خدا نمـاز نخوانـده  : نيز گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

حضرت به محل بطحان رفتيم، و ايشان در آنجا وضوي نماز گرفتند؛ مـا نيـز بـراي    
نمـاز عصـر را    -صلى اهللا عليه وسلم- نماز وضو ساختيم، و هنگامي كه پيامبراكرم

  .1 سپس، نماز مغرب را نيز به جاي آوردند. بود خواندند، آفتاب غروب كرده مي
به خاطر از دست رفتن ايـن نمازشـان    -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم

  .بسيار ناراحت شدند، تا آنجا كه مشركان را نفرين كردند
نقل شده است كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در صحيح بخاري از علي از نبي* 

هاي ايشان و گورهاي ايشان را بر سر آنان آكنده  خداوند خانه: در روز خندق گفتند
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بازداشـتند تـا   ) نماز عصـر (از آتش گرداند، همچنانكه ما را از گزاردن نماز وسطي 
  1 !خورشيد غروب كرد

  
  )خندق(نقشة جنگ احزاب :  5نقشة شمارة 

  
ـ  *  ر و در مسند احمد و شافعي آمده است كه مشركان باعث شدند تا نمازهـاي ظه

، همـه قضـا شـد، و آن     -صلى اهللا عليه وسلم- عصر و مغرب و عشاي رسول خدا
  .حضرت هر چهار نماز را يكجا گزاردند

شيوة جمع بين اين روايات آن است كه بگوييم جنگ خندق چند : نَووي گفته است
روز به طول انجاميد؛ بنابراين، مضمون يـك روايـت در يـك روز، و مضـمون آن     

  .2 ر روز ديگر اتفاق افتاده استروايت ديگر د
توان دريافت كه تكاپوي مشركان براي يافتن راه عبور و كوشـش پيكـر    از اينجا مي

مسلمانان براي جلوگيري از عبور آنان، روزها ادامه يافته است؛ اما بـه علـت آنكـه    
خندق فيمابين دو لشكر فاصله انداخته بود، كـارزاري مسـتقيم يـا جنگـي خـونين      

مشركان و مسلمانان روي نداد، و به تيراندازي و گيرودارهـاي تـن بـه تـن     فيمابين 
  .بسنده گرديد

ها و پيكارهاي موردي نيز، چند تن انگشت شمار  البته، در كشاكش همين تيراندازي
شش تن از مسلمانان، و ده تن از مشركان، كه از ميان اين : از دو لشكر كشته شدند

  .آنان با شمشير به قتل رسيده بودچند تن نيز، تنها يك دو تن از 
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خـورد؛ مـردي از قبيلـه     تيرسعدبن معاذ  1ها، رگ اَكحلِ درگير و دار اين تيراندازي
: عرقه؛ سعد دست به دعا برداشـت و گفـت   قريش به او تير زده بود، به نام حبان بن

آن  تر از آن نيست كه با داني كه نزد من هيچ نبرد و جهادي محبوب خداوندا، تو مي
خداوندا، من ! كسان كه رسول تو را تكذيب كردند واز وطنش آواره ساختند بجنگم

اي؛ حال اگر همچنان جنگ  كردم كه جنگ ميان ما و قريشيان را پايان داده گمان مي
دار تا در راه تو با آنان جهاد  و نبرد ما با قريشيان برقرار است، مرا در برابر آنان نگاه

اي، اين زخم مرا بتركان و مرگ مرا به  را با قريشيان پايان داده كنم؛ اما اگر جنگ ما
و مرا مميران تا چشمانم بـه  : و در پايان دعايش افزود  2 !واسطة همين زخم قرار ده

  3 !قريظه نيز روشن گردد شكست و تسليم بني
 ها در صحنه نبرد روياروي بودند، مارهاي در همان اثنا كه مسلمانان با اين گرفتاري

خزيدند، و قصد آن داشتند كـه   هايش مي النه سمي خطرناك دسيسه و توطئه نيز در
اخطب به  بن نضير، حيي بزرگ تبهكاران بني. زهر خود را به پيكر مسلمين وارد سازند

وي سـرور و  . اسد قُرظي رفت قريظه شتافت و به سراغ كعب بن منطقة سكونت بني
 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا ان آنان با رسولقريظه و نمايندة عهد و پيم پيشواي بني

بود، و با آن حضرت پيمان بسته بود كه هرگاه جنگي بـراي ايشـان روي دهـد، از    
بن اخطـب بـر در خانـة كعـب رفـت و       حيي. ايشان پشتيباني كند؛ چنانكه گذشت

حيـي پيوسـته اصـرار    . اش را بر روي وي بسـت  الباب كرد؛ اما، كعب در خانه دقّ
: حيي گفت. اش را به روي وي گشود ا او صحبت كرد، تا باالخره در خانهورزيد و ب
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! ام براي تو عزت جاويدان را همراه بـا يـك دريـاي بيكـران آورده     -اي كعب -من
ام و در ذَنَب َنقمـي در   قريشيان همگي را با فرماندهان و سروران ايشان همراه آورده

اند كه تا ريشة محمد و  هد و پيمان بستهام؛ و اينها همه با من ع كنار احمد جاي داده
  !اطرافيانش را از جاي برنكنند، از اين منطقه بيرون نروند

بـاران   به خدا، تو ذلت هميشة روزگار را همراه با ابري بي: كعب در پاسخ وي گفت
ابري كه فقط رعد و بـرق دارد، و  ! اي؟ كه آبش از دست رفته است، براي من آورده

مرا به وضـع و حـال خـودم    ! واي بر حال تو، اي حيي! ه ببارد؟آبي در آن نيست ك
  !كه من از محمد جز صدق و وفا چيز ديگري سراغ ندارم! واگذار

خواهد رام گرداند، آنقـدر بـر او    اخطب، چنانكه گويي اُشتري چموش را مي بن حيي
بندم كه  ميمن با تو عهد و پيمان : پيچيد تا كعب به او اين امتياز را داد و به او گفت

هرگاه قريشيان و طوايف غطفان بازگشتند و نتوانستند به محمد آسيبي برسانند، مـن  
آيد بر سر من نيز  ات همراه خواهم گرديد، تا هر آنچه بر سر تو مي نيز با تو در قلعه

و با اين ترتيب، كعب بن اسد پيمانش را شكست، و خود را از قيد و بند عهد ! بيايد
مسلمانان بسته بود بيرون آورد، و با مشركان در جنگ بـا مسـلمانان    و پيماني كه با

  .1 همداستان گرديد
  .قريظه وارد عمليات جنگي شدند در مقام عمل نيز، يهوديان بني

. ثابت بود صفيه دختر عبدالمطلب در حصن فارع، دژ حسان بن: ابن اسحاق گويد* 
مـردي از  : صـفيه گويـد  . دنـد در آن قلعه زنان و كودكان تحت سرپرستي حسان بو

قريظه  در آن اوان، بني. يهوديان بر ما گذشت، و به گشت زدن پيرامون قلعه پرداخت
صـلى اهللا  - خـدا  ديگر وارد جنگ شده بودند، و عهد و پيمان خودشان را با رسـول 

. شكسته بودند، و ميان ما و آنـان كسـي نبـود كـه از مـا دفـاع كنـد        -عليه وسلم
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و مسلمانان نيز سخت با دشمن درگيـر بودنـد، و    - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول
توانستند دست از دشمن بدارند و به حمايت از ما  آمد، نمي اگر كسي به سراغ ما مي

كنـي، پيرامـون    اي حسان، اين مرد يهودي، چنانكه مشاهده مي: گفتم: گويد. بشتابند
پذير  كه وي اين وضعيت آسيبزند، و من به خدا ايمن نيستم از اين قلعة ما گشت مي

نيـز بـا    -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا ما را به يهوديان پشت سر ما خبر ندهد؛ رسول
توانند به داد ما برسند؛ بر سر او فرود آي  اند و نمي اصحابشان درگير جنگ با دشمن

دانـي كـه از مـن چنـين كـاري       به خدا، تو مي: حسان گفت! و او را به قتل برسان
كمربند خود را محكم كردم و عمـودي آهنـين بـه دسـت     : صفيه گويد! يد؟آ برنمي

گرفتم، و از قلعه فرود آمدم و آهنگ آن مرد يهودي كردم، و با آن عمود بر فرق وي 
اي حسان، از قلعه فرود : آنگاه به قلعه بازگشتم و گفتم. زدم و او را به قتل رسانيدم

رد بـودن وي مـانع آن گرديـد كـه مـن      آي و جامه و اسلحه و لوازمش را برگير؛ م
مـرا نيـز بـه وسـايل و لـوازم و      : حسان گفـت ! وسايل و لوازمش را از او بازگيرم

  1 !اش نيازي نيست اسلحه
در راسـتاي مصـونيت و    -صلى اهللا عليه وسـلم - اين كار ارزشمند عمة رسول خدا

نانكه گويي محفوظ ماندن زنان و كودكان مسلمانان تأثيري شگرف برجاي نهاد؛ آنچ
اند،  ها تحت حمايت رزمندگان لشكر اسالم يهوديان گمان كردند كه اين دژها و قلعه

اين بود كـه بـار ديگـر    . در حاليكه به طور كامل خالي از مردان و رزمندگان بودند
جرأت تكرار چنين عملي را پيدا نكردند، و براي آنكه يك دليـل عملـي درجهـت    

پرست داشته باشند، از لحاظ تداركات و پشتيباني  پيوستن به صفوف جنگجويان بت
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هـاي   رسـاني  كمك رسانيدن به آنان را آغاز كردند؛ چنانكه مسلمانان از همين كمك
  .آنان به مشركان بيست شتر را مصادره كردند

دسـت بـه تحقيقـات    . و مسلمانان رسيد -صلى اهللا عليه وسلم- خبر به رسول اكرم
آن چنان كه بايد  ه براي آن حضرت مكشوف گردد، وقريظ محلي زدند تا موضع بني 

- اكـرم   براي اين منظور، نبـي . و شايد از نظر نظامي و رزمي با آنان روياروي شوند
رواحـه، و   سعدين، سعدبن معاذ و سعدبن عباده، و عبداهللا بـن  -صلى اهللا عليه وسلم

برويد، ببينيـد، آيـا   : خوات بن جبير را مأمور تحقيقات گردانيدند و به آنان فرمودند
اخباري كه دربارة اين جماعت به ما رسيده است حقيقت دارد يا نه؟ اگـر حقيقـت   
داشت، به نحوي رمزي كه من دريابم، مطلب را به من برسانيد، و با اشـاعة مطلـب   
بازوان مردم را سست نكنيد؛ اما اگر همچنان نسبت به ما وفادار بودنـد، آشـكارا در   

  !يدميان مردم اعالم كن
قريظه نزديك شدند، دريافتنـد كـه آنـان در     مأموران تحقيق، همينكه به يهوديان بني
قريظه آشكارا نسبت بـه آنـان ابـراز دشـمني      بدترين وضعيت قرار دارند؛ زيرا، بني

- كردند، و دهان به دشنام دادن و ناسزا گفتن به ايشان گشودند، و به رسـول خـدا  
رسول خدا ديگر كيست؟ هيچ عهـد و  : ، و گفتنداهانت كردند -صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا - وقتي بر رسول خدا. از نزد آنان بازگشتند! پيماني ميان ما و محمد نيست
عَضـل و  : وارد شدند، به صورت رمزي خطاب به آن حضـرت گفتنـد   -عليه وسلم

، با اينان همانند دو طايفة عضل و قاره كه به اصحاب رجيع نيرنگ زدند: يعني! قاره
  !اند ما بر سر حيله و نيرنگ

به رغم كوششي كه سعدين و همراهانشان درجهت مخفي نگاهداشـتن حقيقـت بـه    
خرج دادند، لشـكريان اسـالم بـه فراسـت، حقيقـت امـر را دريافتنـد، و خطـري         

  .آفرين را در برابر خويش مجسم ديدند وحشت
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قريظـه   اه مسلمانان و بنيميان سپ. مسلمانان در موقعيتي بس دشوار قرار گرفته بودند
قريظه بـه مسـلمين از    چيز و هيچكس حائل نبود كه بتواند مانع ضربت زدن بني هيچ

حد و حصر پيوسته در تكاپو بود  روي مسلمانان نيز لشكري بي روبه. پشت سر باشد
از آن طرف، كودكان و زنانشان در . اي از حال او غافل شوند توانستند لحظه كه نمي

ين نيرنگبازان يهودي سكونت داشتند، و هـيچ رادع و مـانع و حـامي و    نزديكي هم
به يك سخن، وضعيت مسلمانان چنان بود كه خداونـد  . نگهبان و سرپرستي نداشتند

  :فرمايد متعال مي
حناجِر وتظُنـونَ  ِ﴿ذْ جاؤوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْ

  .1هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزاالً شديداً﴾* بِاللَّه الظُّنونا 
و آن هنگام كه چشمها از حدقه درآمده، و دلها از سينه بيرون پريده بود، و دربـاره  «

ران سخت گرفتـار  در آنجا و در آن اوان، خداباو! كرديد خداوند چه گمانها كه نمي
  »!لرزيدند آمده بودند، و به سختي به خود مي

محمد : گفتند هاي نفاق نيز بار ديگر از زبان برخي منافقان سر برزده بود، و مي طاليه
هاي خسروان ايران و قيصران روم را خـواهم بلعيـد؛    به ما وعده داده بود كه گنجينه

نيست كه براي قضـاي حاجـت    در حاليكه امروز هيچيك از ما برجان خويش ايمن
هاي ما  خانه و خانواده: گفتند ؟ بعضي ديگر با صداي بلند در ميان لشكريان مي!برود

اند؛ به ما اجازه دهيد از ميان صفوف لشكريان خارج شويم  پناه مانده پذير و بي آسيب
؟ حتي كار بـه جـايي رسـيد كـه     !هايمان كه بيرون مدينه است بازگرديم و به خانه

دربارة اين گروه از مسـلمانان و  . سلمه بناي نااستواري و ناسازگاري را گذاشتند بني
  :آن گروه از منافقان است كه خداوند متعال اين آيات را نازل فرموده است

وإِذْ قَالَـت   *راً وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُـرو ﴿
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 إِنَّ بيوتنا عـورةٌ  طَّائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ
  .1وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ إِلَّا فراراً﴾

خدا  خدا و رسول: گفتند كساني كه بيمار دل بودند مي و آن هنگام كه منافقان و آن«
اي اهـل  : اي از آنـان گفتنـد   و آن هنگام كه طائفـه ! اند جز فريب به ما نويدي نداده

و گروهي از آنان از پيامبر اجازه بازگشت ! درنگ بازگرديد بي! ايد؟ چه نشسته! يثرب
در حالي ! اند پناه هاي ما بي دهپذير و خانوا هاي ما آسيب خانه: گفتند خواستند و مي مي

  »!خواهند از صحنه كارزار بگريزند كه هرگز چنين نيست؛ اينان فقط مي
قريظه بـه   وفايي بني ؛ همينكه خبر نيرنگ و بي -صلى اهللا عليه وسلم- اما رسول خدا

ايشان رسيد، جامه بر سر كشيدند و كناري دراز كشـيدند و مـدتي نسـبتاً طـوالني     
اي كه مردم نيز سخت سر به گريبان شدند؛ آنگاه برخاستند و  ه گونهدرنگ كردند؛ ب

  :گفتند مژده دادند و مي
  .)بشروا يامعشر املسلمني بفتح اهللا ونصرهأ! کربأاهللا (
مژده دهيد اي جماعت مسـلمانان بـه خـاطر پيـروزي و يـاري      ! خدا بزرگ است«

  »!خداوند
براي رويارويي بـا شـرايط موجـود    ريزي و توجيه افراد لشكر اسالم را  سپس برنامه

صـلى اهللا  - خدا به عنوان جزئي از اين نقشه جنگي، از آن پس رسول. آغاز فرمودند
پاسداراني را مرتباً به مدينه اعزام مي كردند تا از شبيخون زدن دشـمن   -عليه وسلم

بايسـت اقـدام قـاطعي     به اماكن سكونت زنان و كودكان جلوگيري كنند؛ امـا مـي  
به منظـور  ! رفت كه بر اثر آن صفوف متشكل احزاب از هم پاشيده شودصورت ميگ

اراده فرمودنـد بـا    -صلى اهللا عليه وسـلم - تحُقق بخشيدن به اين هدف، پيامبراكرم
بن عوف دو رئيس قبيلة غطفان در ازاي يك سوم محصول  عيينه بن حصن و حارث
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يان يكسره شوند و بتواننـد  ميوة خرماي مدينه صلح كنند، تا مسلمانان در برابر قريش
شكستي اساسي و زودرس را بر آنان تحميل كنند؛ به خصـوص كـه بارهـا ميـزان     

  .توانمندي و جنگاوري قريشيان را آزموده بودند
در  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - رسول خدا. رايزني و گفتگو بر سر اين مسئله آغاز شد

اي : آن دو گفتند. رت كردندمشو) سعدبن معاذ و سعدبن عباده(اين مورد با سعدين 
اما، اگر ! رسول خدا، اگر خداوند شما را به اين كار امر فرموده است، سمعاً و طاعتاً

! خواهيد انجام بدهيد، ما نيازي به چنين كاري نداريم شما اين كار را به خاطر ما مي
ا پرستيدن وحدت كلمه داشتيم، و ب ما با اين جماعت در شرك ورزيدن به خدا و بت

ديدند كه از محصول ميوه و خرماي مدينه بخورند،  اين حال، اينان به خواب هم نمي
مگر به صورت پذيرايي از مهمان يا از طريق خريداري؛ اكنون كه خداوند ما را بـه  
دين حق مشرف گردانيده و ما را به اسالم رهنمون گرديده، و با وجود شـما مـا را   

بخدا، ما بـه  ! را دو دستي تقديم اينان كنيم؟ عزت و كرامت بخشيده است، اموالمان
نيـز رأي و   -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا! اينان هيچ نخواهيم داد مگر شمشير

  :نظر آن دو را تصويب و تأييد فرمودند و گفتند
  .)صنعه لکم ملا رأيت العرب قد رمتکم عن قوسٍ واحدةأإمنا هو شيٌء (
خاطر شما انجام بدهم؛ زيرا كه ديدم قوم عرب  خواستم به اين كاري بود كه من مي«

  »!اند اند و دست به دست يكديگر داده همه در برابر شما با يكديگر همدست شده
ها او را سزاست، از جانب  از آن سوي ديگر، خداوند عزوجل كه همة حمد و سپاس

خود كاري ساخت كارستان؛ كه بر اثر آن پشت دشمن را شكست، و صفوف دشمن 
هاي  از جمله اين سبب و سازي. ز هم پاشيد، و لبة تيز حربة آنان را كُند گردانيدرا ا

رضـي  - عامر اشجعي كردگار آن بود كه مردي از غطفان كه او را نعيم بن مسعودبن
اي رسـول  : آمد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم- ناميدند، نزد رسول خدا مي -اهللا عنه



  

قبيلة من از اسالم آوردن من آگاهي ندارند؛ هـر  ام؛ اما قوم و  خدا، من مسلمان شده
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! امري داريد به من بفرماييد

  .)نت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فان احلرب خدعةأإمنا (
تو يك مرد تنهايي، هرچه در توان داري به سود ما عزم دشمن را سست گردان؛ كه «

  »!استجنگ سراسر نيرنگ 
قريظه رسانيد كه با آنان درعهد جاهليت معاملـه و   درنگ خود را به نزد بني نعيم بي

و  شما از ميـزان محبـت مـن بـه شـما     : معاشرت داشت و بر آنان وارد شد و گفت
حـال كـه   : گفـت ! گـويي  راست مي: گفتند! صميميت من نسبت به خودتان باخبريد

، قريش همانند شما نيستند، منطقه منطقة چنين است، با شما بگويم كه در اين كارزار
توانيد از  برند و نمي شما است، اموال و فرزندان و زنان شما در اين منطقه به سر مي

انـد تـا بـا     اينجا به جاي ديگري برويد و نقل مكان كنيد؛ اما، قريش و غطفان، آمده
در حاليكـه  ايـد،   محمد و اصحابش بجنگند، و شما از آنان پشتيباني و حمايت كرده

منطقة سكونتشان و اموال و زنانشان در جايي ديگر است؛ اگـر فرصـتي بـه دسـت     
كنند؛ و اگر دستشان به جـايي نرسـيد، بـه     بياورند، از فرصت حداكثر استفاده را مي

گذارند، و محمد ار شـما   گردند، و شما را با محمد تنها مي سرزمين خودشان بازمي
همـراه آنـان نجنگيـد تـا     : گفت! بايد كرد، اي نعيم؟پس چه : گفتند! گيرد انتقام مي

: گفتنـد ! وقتيكه شماري از مردان خويش را به عنـوان گروگـان بـه شـما بسـپارند     
  !پيشنهادي بسيار نيكو دادي؟

درنگ و بدون فوت وقت، خود را به نزد قريش رسانيد و بـه آنـان    نعيم، از آنجا بي
ه نسبت به شما مودت و محبت دارم، و دانيد كه من تا چه انداز  شما خوب مي: گفت

شكني كـه بـه خـاطر     يهوديان از آن پيمان: گفت! آري: گفتند! خيرخواه شما هستم؟
اند، و با او باب مراوده را بـاز   اند پشيمان شده شما با محمد و يارانش معمول داشته
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و به آنان  اند كه مرداني را از شما به رسم گروگان بگيرند اند و به او وعده داده كرده
. پيمـان شـوند   بسپارند، و به دنبال اين خوش خدمتي دوباره با او برعليه شـما هـم  

از ! بنابراين، اگر به نزد شما فرستادند و گروگان طلبيدنـد، در اختيارشـان نگذاريـد   
  .آنجا نيز شتابان به نزد طوايف غطفان رفت و سخناني از آن دست تحويل آنان داد

قريظه پيـام   ل سال پنجم هجرت قريشيان به نزد يهوديان بنياي در ماه شوا شب شنبه
ما در اينجا در اين سرزمين ديگر تاب و تـوان اقامـت نـداريم؛ همـة     : فرستادند كه

بياييد با هم دست به يكي كنيم و كار را بـا  ! شوند اسبان و شتران ما دارند هالك مي
امـروز روز  : فرسـتادند كـه  يهوديان در پاسخ پيام ايشان پيام ! محمد يكسره سازيم؟

شنبه است، و شما نيك ميدانيد كه پيشينيان ما از بابت اقدام در روز شـنبه بـه چـه    
عالوه بر اين، ما همراه شما نخـواهيم جنگيـد، مگـر آنكـه     ! اند؟ مصائبي دچار آمده

وقتي فرستادگان قريشيان با ! شماري از مردانتان را به رسم گروگان به نزد ما بفرستيد
بـه  : پاسخ و پيام از سوي يهوديان بازگشتند، قريشيان و طوايف غطفـان گفتنـد  اين 

بالفاصله براي يهوديان پيام فرستادند كه به خدا ! خدا نعيم شما را خوب شناخته بود
درنگ با ما همراه شويد تا  ما احدي را به رسم گروگان نزد شما نخواهيم فرستاد؛ بي

به خدا، نعيم شما را خوب شناخته : ظه نيز گفتندقري بني! كار محمد را يكسره سازيم
طرفين دست از ياري و پشتيباني يكديگر كشيدند، و جدايي و دو دسـتگي بـر   ! بود

  .صفوف فشرده و متشكل آنان سايه افكند، و عزم و ارادة آنان را سست گردانيد
للهـم  ا(: متعال، اين بـود  دعاي مسلمانان در گيرودار جنگ احزاب به درگاه خداوند

دفاع ما را از شرّ دشمن  پذير و بي خداوندا، نقاط آسيب ) استرعوراتنا، و آمن روعاتنـا 
! هـاي مـا بـازدار    هـا را از دل  هـا و پريشـاني   مستور و محفوظ بدار، و اين نگرانـي 

جات كفار و مشـركان را   نيز در همان اوان، دسته -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
  :نفرين كردند و گفتند



  

  .١)اللهم اهزمهم وزلزهلم! للهم منزل الکتاب، سريع احلساب، اهزم االحزابا(
خداوندا، اي فرو فرستنده كتاب، و اي سريع الحساب، شكستي فراگير نازل كن بر «

  »!خداوندا، اينان را درهم شكن، و بنيان ايشان را از پاي بست بلرزان؟! اين احزاب
اي كـه در صـفوف    به دنبال تفرقه. نيدخداوند دعاي رسول خويش و مسلمانان را ش

وفايي در ميانشان حكمفرما گرديد، خداوند لشكريان  مشركان خزيد، و جدايي و بي
هايشان را از جـاي بركنـد، و    وزش شديد باد، خيمه. باد را نيز بر سر ايشان فرستاد

هايشـان را از زمـين    هاي خيمـه  هرجا ديگي بارگذاشته بودند، وارونه كرد، و طناب
لشـكرياني از فرشـتگان نيـز فـرو     . درآورد، و آرامش و آسايش را از انان برگرفت

  .هايشان ترس و وحشت بياندازند فرستاد تا آنان را متزلزل گردانند، و در دل
يمـان را   در آن شب سـرد سـخت، حذَيفـه بـن     -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

ررسيد، آنان را بر همين حـال  حذَيفه وقتي س. فرستادند تا از دشمن كسب خبر كند
 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا به سوي رسول. شوند ديد، كه دارند آمادة كوچيدن مي

اينـك، خداونـد   . بازگشت و كوچيدن آن جماعت را به آن حضرت گـزارش كـرد  
دشمنان رسول خويش را دفع كرده بود، و خشمگين و اندوهگين بازگردانيده بـود،  

يچ چيز نرسيده بود، و حّتـي خداونـد آن حضـرت را از    در حالي كه دستشان به ه
بابت كارزار با آنان نيز كفايت فرموده بـود، و نويـدهاي خـود را راسـت آورده، و     
لشكريان خويش را عزت داده، و بندة خود را پيروز گردانيده، و خود به تنهايي همه 

بـه مدينـه    -سـلم صلى اهللا عليه و- بنابراين، رسول خدا. احزاب را در نورديده بود
  .بازگشتند

مشركان . تر، در ماه شوال سال پنجم هجرت روي داد جنگ خندق، بنابر قول صحيح
، مدت يك ماه يـا انـدكي كمتـر، مسـلمانان را در محاصـرة      در گيرودار اين جنگ
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توان دريافـت كـه آغـاز     از جمع ميان اطالعات موجود در منابع مي. خويش داشتند
سـعد،   بنا به نوشـتة ابـن  . پايان آن در ماه ذيقعده بوده است محاصره در ماه شوال و

از خنـدق، روز چهارشـنبه هفـت روز     -صلى اهللا عليه وسلم- بازگشت رسول خدا
  .باقي مانده به پايان ذيقعده روي داده است

. يك جنگ خسارت بار نبود؛ بلكه يـك جنـگ روانـي بـود    ) خندق(جنگ احزاب 
سـازترين نبردهـا    رفت؛ اما، يكي از سرنوشتكشتار سختي در اين جنگ صورت نگ

در تاريخ اسالم بود كه به شكست و خواري و رسوايي مشـركان انجاميـد، و ايـن    
كـن كـردن    تثبيت كرد كه هيچ نيرويي از نيروهاي قوم عـرب تـوان ريشـه   نتيجه را 

نيروي محدودي را كه در مدينه در حال رشد و نشو و نما است، ندارد؛ زيـرا، قـوم   
رگز توانمندي بيش از اين را نداشت كه جمعيتي آن چنان انبوه كه در جنگ عرب ه

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - به همين جهت، رسول خدا! داحزاب فراهم آورد، گردآور
  :هنگامي كه خداوند جنگ احزاب را به خير گذرانيد، فرمودند

  .١ )ليهمإاآلن نغزوهم وال يغزونا؛ حنن نسري (
ايند، ما به سوي آنـان   رويم، و آنان ديگر به جنگ ما نمي مي اينك ما به جنگ آنان«

  »!رهسپار خواهيم شد
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  فصل هشتم
  پس از جنگ خندق

  

  غزوة بني قريظه
وقت ظهر، . به مدينه بازگشتند -صلى اهللا عليه وسلم- در همان روزي كه رسول خدا

ـ  جبرئيل نزد آن حضرت آمد، در حالي كه ايشان در خانه ام كردنـد،   يسَلمه غسل م
اند؛  ايد؟ فرشتگان هنوز اسلحه از دست فرو ننهاده مگر اسلحه بر زمين گذاشته: گفت

با اطرافيانتـان قيـام كنيـد و بـر     ! گردم و من هم اينك از تعقيب اين جماعت بازمي
هايشان را بر سرشـان   كنم، و قلعه قريظه بتازيد، من نيز پيشاپيش شما حركت مي بني
جبرئيـل بـه اتفـاق مـوكبي از     ! افكنم ايشان ترس و وحشت ميه لرزانم، و در دل مي

امر فرمودند جارچي در  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا فرشتگان حركت كرده، و رسول
  :ميان مردم جار بزند

  .)يصلني العصر إال ببين قريظة من کان سامعاً مطيعاً فال(
در ديـار  هر كس كه در مقام سمع و طاعت اسـت، نمـاز عصـر را نگـزارد مگـر      «

  »!قريظه بني
ود گردانيدند، و رايـت جنـگ را بـه    مكتوم را در مدينه جانشين خ آنحضرت ابن ام

علـي  . قريظـه فرسـتادند   بن ابيطالب دادند، و او را پيشاپيش به سوي بني دست علي
هاي ايشان رسيد، و سـخنان زشـتي از آنـان     حركت كرد و رفت تا به نزديكي قلعه

  .شنيد -اهللا عليه وسلمصلى - خدا دربارة رسول
نيز به اتفاق گروهي از مهـاجر و انصـار    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

. رسـيدند » بئـر اّنـا  «قريظه به نام  هاي بني رفتند تا بر سر چاهي از چاه. به راه افتادند
مسلمانان نيز امر آن حضرت را امتثال كردند، و فورا از جاي برجستند، و به سـوي  

: در بين راه، وقت نماز عصر رسيد، بعضي از آنـان گفتنـد  . ريظه حركت كردندق بني
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قريظـه   خوانيم تـا بـه ديـار بنـي     اند، نماز عصر را نمي همانطور كه به ما امر فرموده
حتي بعضي از رزمندگان مسلمان نماز عصر آن روز را پـس از نمـاز عشـا    . برسيم

اند؛ منظـور آن حضـرت    را نخواستهاز ما چنين چيزي : بعضي ديگر گفتند. گزاردند
پيغمبر . و بنابراين، نماز را در بين راه گزاردند! سرعت بخشيدن به حركت بوده است

  .نيز هيچيك از اين دو گروه را محكوم نفرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
قريظه رهسپار گرديدند، تا بـه   به اين ترتيب، لشكريان اسالم، فوج فوج به سوي بين

جمعاً سه هزار نفر بودنـد، و سـي اسـب    . پيوستند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
قريظه فرود آمدنـد، و آنـان را بـه محاصـرة خـويش       هاي بني در كنار قلعه. داشتند

  .درآوردند
بـن   قريظه، كعـب  هاي محاصره برايشان تنگ گرديد، رئيس طايفة بني وقتي كه حلقه

يكي اينكه مسلمان شوند و : سه راه مخير گردانيداسد يهوديان را در انتخاب يكي از 
به پيروي از محمد به دين او درآيند، و خون و مال و فرزندان و زنانشـان در امـان   

به خدا، براي شما به روشني معلوم شده است كه او : بماند؛ چنانكه به آنان گفته بود
كتـاب آسـماني    نبي مرسل است، و او همان پيامبري است كه نام و نشان وي را در

ديگر اينكه به دست خودشان فرزندان و زنان خودشان را بكشـند،  ! يابيد خودتان مي
و با شمشيرهاي آخته آهنگ پيامبر كنند، و با او كار را يكسره كنند؛ تـا بـر او ظفـر    

صـلى اهللا عليـه   - سوم اينكه بر رسول خدا! يابند، يا آنكه تا آخرين نفر كشته شوند
ورش برند، و در روز شنبه به نبرد با آنان بپردازند، زيـرا آنـان   و اصحابش ي -وسلم

يهوديـان  ! زنند اند كه يهوديان در روزهاي شنبه دست به حمله و كارزار نمي مطمئن
آن هنگام، سرور آنان كعب بن اسد بـا  . از پذيرش هر سه پيشنهاد وي امتناع كردند

آن زمان كه مادرش او را  هيچيك از مردان شما از: گرفتگي و خشم گفت حالت دل
زاييده است، حتي يك شب را با حزم و احتياط و خردمنـدي بـه صـبح نرسـانيده     



  

  !است؟
قريظه باقي نماند، جـز اينكـه بـه فرمـان      پس از رد اين سه پيشنهاد، راهي براي بني

اما پـيش از آن  . و داوري آن حضرت تن دردهند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
پيمانشان تمـاس برقـرار كننـد، بلكـه بتواننـد       بعضي از مسلمانان هم خواستند با مي

 ؟!بفهمند كه در صورت گردن نهادن به فرمان پيامبر اسالم چه بر سرشان خواهد آمد
فرستادند كه ابولبابه را به سوي ما بفرستيد تا  -صلى اهللا عليه وسلم- نزد رسول خدا

قريظه بود، و امـوال و فرزنـدان وي در    يابولبابه هم پيمان بن. ما با او مشورت كنيم
يهوديان همينكه ابولبابه را ديدند، مردانشـان دسـت بـه دامـان وي     . منطقة آنان بود

شدند، و زنـان و كودكانشـان از جـاي جسـتند و رويـاروي او بـه گريـه و زاري        
 كني اگر مـا بـه   فكر مي! ابولبابه: گفتند. ابولبابه دلش به حال آنان سوخت. پرداختند

. و با دست خود بـه گولـويش اشـاره كـرد    ! آري: گفت ؟...حكم محمد گردن نهيم
آنگاه فوراً دريافت كه به خـدا و  ! منظورش اين بود كه همة شما را سر خواهد بريد

رسول خدا خيانت كرده است، از همان راهي كه آمده بود، برگشت، ولـي بـه نـزد    
ـ . بازنگشت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول جد پيـامبر در مدينـه رفـت، و    به مس

صلى - خودش را به ستون مسجد بست، و سوگند ياد كرد كه كسي جز رسول خدا
با دستان مباركشان بند او را نگشـايد و تـا ابـد پـاي بـه سـرزمين        -اهللا عليه وسلم

وقتي ماجرا او به اطالع آن حضرت رسيد، مدتي بود كه انتظارش را ! قريظه ننهد بني
  :ودندكشيدند، فرم مي

يتـوب اهللا   حـىت طلقه من مکانه أنا بالذي أذ قد فعل، فما إجاءين الستغفرت له، أما  نه لوإأما (
  ).عليه

كردم؛ اما اينك كه چنين كرده  اگر نزد من آمده بود، براي او طلب مغفرت مي! هان«
است من هرگز او را از جا و مكان و بند و زندانش رهايي نخواهم داد تـا خداونـد   
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  »!او را بپذيردتوبه 
به هر حال، به رغم اشاراتي كه ابولبابه كرده بود، بني قريظه تصميم گرفتند كه خود 

البتـه، يهوديـان در   . قرار دهند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا را در اختيار حكم رسول
توانشان بود كه يك محاصرة طوالني را تحمل كنند؛ زيرا مواد غـذائي و چشـمه و   

شتند، و دژهاي آنان بسـيار اسـتوار بـود؛ و از آن سـوي ديگـر،      چاه آب فراوان دا
بردند،  مسلمان با سرمايي سخت دست به گريبان بودند، و از گرسنگي شديد رنج مي

خستگي نيز به سختي بر آنان عارض گرديده بود، به عـالوه  . و جملگي برهنه بودند
. ي به سر برده بودنـد آنكه پيش از آغاز نبرد احزاب تاكنون پيوسته در عمليات جنگ

خداوند نيز ترس و . يك جنگ رواني بود را قريظه بني ،باوجود اين، جنگ مسلمانان
ايـن  . وحشت در دلهاي آنان افكنده بود، و روحية خودشان را از دست داده بودنـد 

ابيطالـب و   نب پريشاني و نابساماني رواني، هنگامي به اوج شدت خود رسيد كه علي
به خدا، از همان جامي ! اي لشكريان ايمان: رفتند، و علي فرياد زدزبيربن عوام جلو 

  ؟!كه حمزه نوشيد خواهم نوشيد، يا آنكه قلعة اينان را فتح خواهم كرد
صـلى اهللا عليـه   - خدا قريظه كه چنين ديدند، پيشدستي كردند و به فرمان رسول بني

ـ  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. تن دردادند -وسلم ود تـا مردانشـان را   امر فرم
دربند كردند، و تحت سرپرستي محمدبن مسلمة انصـاري دستانشـان را بـه زنجيـر     

طايفـة اوس از  . اي جاي دادنـد  بستند، و زنان و كودكان را دور از مردان در گوشه
اي رسـول خـدا، بـا    : گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- جاي برخاستند و به رسول خدا

. پيمانان بـرادران خزرجـي مـا بودنـد     خود دانيد؛ آنان هم قيُنفاع چنان كرديد كه بني
  !حال، اينان هم پيمانان مايند، با آنان به احسان رفتار كنيد

  :فرمود
  ).ن حيکم فيهم رجل منکمأأال ترضون (



  

  »!اگر يك مرد از ميان شما درباره آنان حكم كند خشنود خواهيد شد؟«
  :فرمودند! البتّه: گفتند

  ).معاذسعد بن  إىلفذاک (
  »!اين كار را به سعدبن معاذ واگذار كردم«

  !از اين انتخاب خشنوديم: گفتند
وي در مدينه بـود و بـه خـاطر    . پيامبر گرامي اسالم به دنبال سعدبن معاذ فرستادند

جراحتي كه بر رگ اكحل وي در جنگ احزاب وارد آمده بـود، راهـي ايـن غـزوه     
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - نزد پيامبر اكرم او را بر االغي سوار كردند، و. نشده بود

اي سعد، دربـارة  : گفتند اوسيان اطراف االغ او را گرفته بودند، و پيوسته مي. آوردند
صـلى اهللا عليـه   - رسـول خـدا  ! دربارة آنان احسان كـن ! پيمانانت زيبا عمل كن هم

بـود و  سعد ساكت ! تو را حَكم قرار داده است كه به آنان احسان روا داري -وسلم
اينـك وقـت آن رسـيده    : وقتي جمعيت آنان انبوه گرديد، گفت. هيچ پاسخي نميداد

وقتـي  ! اي از حق بازندارد است كه سعد را در راه خدا سرزنش هيچ سرزنش كننده
كه اين سخن را از سعد شنيدند، بعضي از آنان به مدينـه بازگشـتند و خبـر مـرگ     

  !ندقريظه را به اهل مدينه داد جمعي بني دسته
صـلى اهللا عليـه   - پيـامبر اكـرم  . رسـيد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نزد نبي سعد به

  :به صحابه فرمودند -وسلم
   .)سيدکم إىلقوموا (
  »!برخيزيد و به پيشباز سرورتان برويد«

اي سعد، اين جماعت گردن به حكم و داوري تو : وقتي كه او را وارد كردند، گفتند
: كه من صادر كنم دربارة آنان اجرا خواهد شـد؟ گفتنـد   هر حكمي: گفت! اند نهاده

همچنين دربارة آن كسي : گفت! آري: همچنين، دربارة مسلمانان؟ گفتند: آري، گفت
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بـا   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا كه اينجا است؟ و روي برگردانيد و به سوي رسول
ي حّتي درباره مـن  آر« )نعم، و علي: (تجليل و تكريم اشاره كرد؛ آن حضرت فرمودند

قريظه كشـته   كنم كه مردان بني حال كه چنين است، من حكم مي: گفت » !درباره من
  !شوند؛ كودكانشان و زنانشان اسير شوند؛ و اموالشان ميان مسلمانان تقسيم شود

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  .)لقد حکمت فيهم حبکم اهللا من فوق سبع مساوات(
ان حكمي را كه خداوند از باالي هفت آسمان فرموده بـود، دربـاره اينـان    عيناً هم«

  »!صادر كردي؟
قريظـه، عـالوه بـر آن نيرنـگ      داوري سعد در نهايت عدل و انصاف بود؛ زيرا، بني

رتكب شدند، يكهزار و پانصد شمشير و دو هزار نيـزه، و سيصـد زره و   زشتي كه م
م مسـلمانان فـراهم آورده بودنـد؛ و    پانصد سپر فلزي و چرمي به منظـور قتـل عـا   

  .هاي آنان بر اين اسلحه و لوازم جنگي دست يافتند مسلمانان پس از فتح قلعه
نجار زنداني  الحارث، زني از بني قريظه در خانة بنت به فرمان پيامبر بزرگ اسالم، بني

ـ   شدند، و براي آنان گودال ان را هايي در بازار مدينه حفر كردند، و دستور دادنـد آن
هـا   بردند، و در كنار آن گودال ها مي فوج، آنان را به سوي آن گودال بياورند، و فوج

اي از آنان كه هنوز  عده. افكندند ها مي زدند، و به درون آن گودال هايشان را مي گردن
كني كه با ما چه  فكر مي: بن سعد گفتند بردند، به رئيسشان كعب در زندان به سر مي

بينيد كه  مگر نمي! خواهيد عقلتان را به كار بياندازيد؟ چگاه شما نميهي: بكند؟ گفت
به ! گردد؟ رود، بازنمي گردد، و هركه از ميان شما مي مرد جنگ از حرف خود برنمي

شمار آنان ششصد تن تا هفتصد تن بود، ! خدا، سرنوشت همه شما كشته شدن است
  .كه همة آنان را گردن زدند

سمي مجسمة نيرنگ و خيانت، كه عهد و پيمان مؤكّد خويش  به اين ترتيب، مارهاي



  

ترين شرايطي كه مسلمانان در تاريخ خـويش تجربـه    را شكسته بودند، و در بحراني
كن كردن مسلمانان دست به يكي كـرده بودنـد،    كردند، با احزاب درجهت ريشه مي

ن جنايتكـاران  آنان با اين كردارشان در رديف بزرگتري. كن شدند براي هميشه ريشه
  .جنگي قرار گرفته بودند كه مستحق محاكمه و اعدام بودند

نضير، يكي از بزرگترين جنايتكاران جنگي در  بني  در ميان اين جمعيت انبوه، شيطان
نيز بـه قتـل    -عنهارضي اهللا - المؤمنين جنگ احزاب، حيي بن اخطب، پدر صفيه ام

ن از عرصة نبرد پاي كشيدند، در قلعة وي هنگامي كه قريشيان و مردمان غطفا. رسيد
آمـده  بن اسد، آن زمان كه  قريظه با آنان همراه شده بود، تا به عهدي كه با كعب بني

بود تا كعب را در اثناي غزوة احزاب بر نيرنگ و خيانت تحريك كند، بسته بود، وفا 
از هر طـرف   اي گرانبها بر دوش افكنده بود كه وقتي او را آوردند، حلّه. كرده باشد

تا مبادا آن را غارت كنند، و دستانش بـا  . به اندازة يك انگشت آن را پاره كرده بود
به ! هان: گفت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به رسول. ريسماني به گردنش آويخته بود

شـود   ام؛ اما، چه مي خدا من هيچگاه خودم را به خاطر دشمني با شما مالمت نكرده
  !كرد؟

گريـزي از فرمـان خـدا    ! هـان اي مردمـان  : آنگاه گفت! درافتد ورافتدهركه با خدا 
آنگاه ! اسرائيل نوشته است سرنوشت و قضا و قدري است كه خداوند بر بني! نيست

  .نشست، و گردن او را زدند
وي سنگ آسيا را بر سر خَالّدبن سـويد  . قريظه تنها يك زن به قتل رسيد از زنان بني

  .به قتل رسانيده بود، كه به خاطر آن جنايت كشته شدغلتانده بود و او را 
فرموده بودند، پسران بـالغ را بكشـند، و پسـران     -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

از جمله پسران نابالغي كه به اين ترتيب زنده ماند، عطية قُرَظي . غيربالغ را واگذارند
صلى اهللا عليه - ة پيامبراكرمبود كه او را زنده گذاشتند، و او اسالم آورد و از صحاب
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  .گرديد -وسلم
. قيس درخواست كرد كه زبيربن باطا و خانواده و اموال وي را به او ببخشند ثابت بن

آن افـراد و   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. زبير زماني به ثابت احسان كرده بود
لى اهللا عليـه  ص- رسول خدا: ثابت بن قيس به زبير گفت. اموال را به ثابت بخشيدند

اند؛ همـه از   اند؛ اموال و خانوادة تو را نيز به من بخشيده تو را به من بخشيده -وسلم
از : اند، گفت اش كشته شده زبير، وقتي كه فهميد همگي افراد قبيله! آن خودت باشد

كنم كه مرا بـه دوسـتان و    ام درخواست مي تو به حساب آن احساني كه به تو كرده
ثابت نيز گردن او را زد، و او را بـه عزيـزانش از يهوديـان    ! ردانيعزيزانم ملحق گ

زبيـر را   از فرزندان زبيربن باطا، ثابت فقط عبدالرحمان بـن . قريظه ملحق گردانيد بني
  .گرديد -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم زنده گذاشت كه اسالم آورد، و از صحابة پيامبر

اي از آنـان   هايشان فرود آورند، عـده  لعهقريظه را از ق در آن شب، پيش از آنكه بني
  .اسالم آوردند، و جان و مال و فرزندانشان را مصونيت بخشيدند

- مردي كه در راستاي نيرنگ زدن به رسـول خـدا  (در همان شب، عمروبن سعدي 
را محمدبن مسـلمه فرمانـده   ) قريظه همراهي نكرده بود با بني -صلى اهللا عليه وسلم

ديد، و چون او را شناخت، رهايش  -صلى اهللا عليه وسلم- براكرمپيامپاسداران ويژة 
  .كرد و معلوم نشد كه به كجا رفت

قريظه را پس از آنكه ُخمـس آن امـوال    اموال بني -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
: براي هر سواركار سه سهم قرار دادند. راخارج كردند، ميان مسلمانان تقسيم كردند

و يك سهم براي شخص سواركار؛ براي هر رزمندة پيـاده يـك   دو سهم براي اسب، 
سهم؛ و برخي از اسيران را تحت سرپرستي سعدبن زيد انصاري به نجد فرستادند و 

  .با بهاي آنها اسب و اسلحه خريداري كردند
عمروبن خُناقه را به عنوان خالصه  قريظه ريحانة بنت پيامبر گرامي اسالم، از زنان بني



  

وي در خانة آن حضرت بود تا ايشان از دنيا رفتند و تـا آن  . برگرفتندبراي خودشان 
كلبـي گفتـه    .1 اسحاق اسـت  اين گفتة ابن. زمان هنوز در ملك آن حضرت باقي بود

است كه آن حضرت وي را آزاد كردند و در سال ششم هجرت او را بـه همسـري   
از  -وسـلم  صـلى اهللا عليـه  - خـدا  خويش درآوردند، و به هنگام بازگشـت رسـول  

  .2 الوداع از دنيا رفت، و آن حضرت وي را در بقيع دفن كردند حجه
رضـي  - معـاذ  قريظه يكسره شد، ديگر دعاي بندة شايسته خدا، سعدبن وقتي كار بني

مستجاب شده بود؛ دعايي كه در گزارش ماجراهاي جنگ احزاب آورديم؛  -اهللا عنه
اي سرپا كرده بودند كـه   راي او خيمهدر مسجد ب -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم و نبي

قريظه يكسـره شـد جراحـت     همينكه كار بني. بتوانند زود به زود از او عيادت كنند
. خون از زخم دست سـعد فـواره زد  : عايشه گويد. دست او نيز تركيد و سرباز كرد

آنان متوجه قضـيه نشـدند، تـا    . غفار سرپا بود در مسجد خيمة ديگري نيز از آن بني
ايـن  ! اين خيمگيان: به يكديگر گفتند. تي كه خون به سوي خيمة آنان جاري شدوق

ناگاه دريافتند كه آن خونهـا از زخـم   ! آيد؟ چيست كه از سوي شما به طرف ما مي
  .3 زند، و بر اثر همين خونريزي از دنيا رفت سعد فواره مي

 -يـه وسـلم  صلى اهللا عل- در صحيحين از جابر روايت شده است كه رسول خدا* 
عرش رحمان بـراي مـرگ سـعدبن معـاذ      )اهتز عرش الرمحن ملوت سعدبن معاذ(: گفتند
  4 !لرزيد

وقتـي كـه جنـازة    : ترمذي نيز به سند صحيح از انس نقل كرده است كـه گفـت  * 
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- خـدا  ؟ رسـول !اش سبك بود چقدر جنازه: سعدبن معاذ را برداشتند، منافقان گفتند
فرشـتگان آن را حمـل    )ن املالئکـه کانـت حتملـه   إ( :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم

  1 !كردند مي
سويد  قريظه تنها يك مرد از مسلمانان كشته شد، و او خالّد بن در اثناي محاصرة بني

همچنـين در اثنـاي   . قريظه سنگ آسيا را بر سر او غلتانيـده بـود   بود كه زني از بني
  .رفت محاصره ابوسنان بن محصن برادر عّكاشه از دنيا

همسـرش بـه   . اما ابولُبابه؛ شش شبانه روز همچنان به ستون مسجد پيامبر بسته بـود 
كرد تا نمـاز   آمد و او را از بند آزاد مي هنگام فرا رسيدن وقت هر نماز به نزد او مي

سرانجام، قبـولي  . بست مي گشت و دوباره او را به ستون مسجد بگزارد؛ سپس بازمي
ايشـان در  . به هنگام سحر نـازل شـد   -لى اهللا عليه وسلمص- خدا توبة وي بر رسول

بودندسلمه  خانة ام .اي ابالبابه، مژده بـده كـه   : اش آمد و گفت سلمه بر در حجره ام
مردم هجوم آوردند كه او را از بند آزاد كنند؛ ابولبابه از ! ات را پذيرفت خداوند توبه

او را آزاد  -ى اهللا عليـه وسـلم  صـل - آزاد شدن امتناع ورزيد، مگر آنكه رسول خدا
خواستند بـراي نمـاز صـبح     مي -صلى اهللا عليه وسلم- هنگامي كه پيامبراكرم. كنند

  .بروند، او را آزاد كردند
اين غزوه در ذيقعدة سال پنجم هجرت به وقوع پيوست، و محاصره بيسـت و پـنج   

  .2 شب به طول انجاميد
قريظه آياتي از سورة احزاب  اجراي بنيخداوند متعال در ارتباط با غزوة احزاب و م

در اين آيات، مهمترين جزئيات ماجرا گزارش شده، و اوضاع . را نازل فرموده است
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و احوال مؤمنان و منافقان تبيين گرديده و خفـت و خـواري احـزاب و نافرجـامي     
  .حركتشان، و نيز پيامدهاي نيرنگبازي اهل كتاب توضيح داده شده است

  
  م بن ابي الحقيقکشته شدن سالّ

اش ابورافع بود يكي از بزرگترين جنايتكاران يهود بـود   هسالم بن ابي الحقيق كه كني
كه احزاب را بر ضد مسلمانان به راه انداخته بود، و اموال و اسباب و وسايل فراوان 

. را بسيار آزرده بود -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ، و سابقاً رسول1به آنان رسانيده بود
صـلى اهللا  - خـدا  قريظه پرداختند، خزرجيان از رسـول  تي كه مسلمانان از كار بينوق

اجازه خواستند كه عازم قتل وي شوند، پـيش از آن، قتـل كعـب بـن      -عليه وسلم
اشرف به دست مرداني از طايفة اوس صورت پذيرفته بود، و اينـك مـردان طايفـة    

آورند؛ اين بود كه در اين خواستند فضيلتي همسان فضيلت آنان به دست  حزرج مي
  .اجازه خواستن پيشدستي كردند

اجازه دادند كه بروند او را بكشند، ولي از كشتن  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
اي از رزمندگان مسلمان خزرج متشـّكل از پـنج    دسته. زنان و كودكان نهي فرمودند

 بن عتيك به ايـن منظـور   لمه بودند، به فرماندهي عبداهللاس مرد كه هر پنج تن از بني
  .اعزام شدند

اين گروه پنج نفري از مدينه خارج شدند و آهنگ خيبر كردند؛ زيرا قلعة ابورافع در 
زماني كه به نزديكي قلعة او رسيدند آفتاب غـروب كـرده بـود و    . آنجا قرار داشت

جاي سر: عبداهللا بن عتيك به يارانش گفت. گشتند مردم به خانه و كاشانة خود بازمي
شوم؛ شايد بتـوانم   بان قلعه وارد صحبت مي روم و با دروازه خودتان بنشينيد، من مي

آنگاه جامه بـر سـر كشـيد،    . جلو رفت تا به نزديكي دروازة قلعه رسيد! داخل شوم
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بـان   دروازه. مردم همه داخل قلعه شدند. چنانكه گويي مشغول قضاي حاجت است
خواهم  خواهي وارد شوي وارد شو، كه من مي اي بندة خدا، اگر مي: او را صدا كرد
  !دروازه را ببندم

وقتـي همـه داخـل    . داخل قلعه شدم و درجايي كمين كردم: عبداهللا بن عتيك گويد
مـن  : گويد. بان دروازه با را بست و كليدها را بر روي ميخي آويخت شدند، دروازه

نمايي  ابورافع روي طاق. مبرخاستم و كليدها را برگرفتم، و دروازه را دوباره باز كرد
وقتي نـديمانش رفتنـد،   . اي از اطرافيانش گفت و شنود داشتند در باالي قلعه با عده

آن را بـر روي  كردم، از داخـل،   هر دري را كه باز مي. باال رفتم تا به سراغ او بروم
اين جماعت به فرض آنكه نسـبت بـه مـن مشـكوك     : با خود گفتم. بستم خودم مي

وي . خـودم را بـه او رسـانيدم   ! ن به من نخواهد رسيد تا او را بكشمشوند، دستشا
اش جاي گرفته بود و من نميدانستم كجـاي   درون يك اتاق تاريك در ميان خانواده

كيست؟ خـود را بـه سـمت صـدا افكنـدم، و      : گفت! ابارافع: گفتم. داتاق قرار دار
اي نگرفتم، و او  يدم، نتيجهد ضربتي با شمشير بر او فرود آوردم، اما من جايي را نمي

خارج شدم، و اندكي درنگ كردم و دوباره نزد او بـه درون اتـاق    قاز اتا: فرياد زد
مردي درون اتـاق  ! واي بر مادرت: اين صدا چيست اي ابارافع؟ گفت: آمدم و گفتم

ضربت ديگري بر او زدم كه او را از پاي : گويد! بود و اندكي پيش مرا با شمشير زد
آنگاه نوك شمشير را در شكمش فرو بردم و فشـار دادم  . م، اما او كشته نشددرآورد

درهـا را يكـي پـس از    ! ام دريافتم كه ديگـر او را كشـته  . اش بيرون آمد تا از گرده
ام،  پايم را به حساب اينكه به زمـين رسـيده  . اي برخوردم ديگري باز كردم، تا به پله

ام  بـا عمامـه  . ن افتادم و ساق پايم شكستپايين گذاشتم؛ در آن شب مهتابي بر زمي
امشب از اينجـا  : آنگاه با خود گفتم. آنرا بستم و به راه افتادم و بر سر دروازه نشستم

ام يا نه؟ هنگام خروسخوان، خبـر مـرگ او را بـر     روم تا دريابم كه او را كشته نمي



  

مرگ ابورافـع  خبر : اعالم كنندة خبر مرگ وي گفت. باروي قلعه اعالم كردند باالي
خدا ابورافـع  ! بگريزيم: نزد يارانم رفتم و گفتم! كنم بازرگان اهل حجاز را اعالم مي

رسانيدم و ماجرا را بـراي   -صلى اهللا عليه وسلم- خودم را به پيغمبر اكرم! را كشت
پـايم را دراز كـردم؛ آن   » !پايت را دراز كن«) اُبسط رجلَک(: فرمودند: ايشان بازگفتم
  .1 بر پايم كشيدند، چنان كه گويي هيچگاه درد نداشته است حضرت دستي

به گفتة ابن اسحاق همگي آنان بر ابورافع وارد شدند، و در . اين بود روايت بخاري
قتل او شركت جستند، و آن كسي كه با شمشير با او درگير شـد تـا او را بـه قتـل     

وقتي شب هنگام او را : استو در ذيل اين روايت آمده . بن اُنيس بود رسانيد، عبداهللا
كشتند، و ساق پاي عبداهللا بن عتيك شكست؛ او را بر دوش گرفتند و از طريـق راه  

يهوديان آتـش  . شد، از قلعه بيرون آمدند هايشان منتهي مي آبي كه به يكي از چشمه
وقتي كه نااميد شدند به نـزد جنـازة   . روشن كردند و به اين سوي و آنسوي شتافتند

همچنـين در ايـن روايـت آمـده اسـت كـه خزرجيـان وقتـي         . ازگشتندرفيقشان ب
صـلى  - خدا عتيك را بر دوش خود حمل كردند تا بر رسول  گشتند، عبداهللا بن بازمي

  .2 وارد شدند -اهللا عليه وسلم
  .3 اعزام اين سريه در ذيقعده يا ذيحجة سال پنجم هجرت صورت پذيرفته است

  
  سرية محمد بن مسلمه

همينكه از جنگ احزاب و يكسره كردن كار بنـي   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
نشينان دست زدند كـه   قريظه پرداختند، به حمالتي تأديبي بر بعضي از قبايل و باديه
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. جز تحت فشار قوة قاهره حاضر نبودند به امنيت و صلح و سـازش تـن دربدهنـد   
صـلى اهللا عليـه   - خدا سرية محمدبن مسلمه، نخستين سرية اعزامي از سوي رسول

شـمار  . قريظـه اسـت   پس از فراغت يافتن از جنگ احزاب و محاصرة بنـي  -وسلم
  .سوار بوده است نيروهاي اين سريه سي

قرطاء در ناحيه ضـريه در منطقـة بَكـرات از    . اين سريه به سوي قرطاء حركت كرد
ايـن  . است روز راه سرزمين نجد واقع شده و فاصلة ميان ضريه و مدينه هفت شبانه

بكـر بـن    سريه ده شب گذشته از آغاز محرم سال ششم هجرت به سوي تيـرة بنـي  
همينكه افراد اين سريه بر سر آنان تاختند، گريختند، و مسلمانان . كالب اعزام گرديد

چارپايان و گوسفندان فراواني را به غنيمت گرفتند، و يك شب مانده به پايـان مـاه   
حنيفه به طور ناشناس خـود   ه بن اَثال حنفي بزرگ بنيثمام. محرم وارد مدينه شدند

را در ميان جمع اعضاي اين سريه گذاشته بود، و ناشناس بيرون آمـده بـود تـا بـه     
مسـلمانان   .1را به قتل برساند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم لمة كذاب، نبييدستور مس

. سـتند ي مسـجد ب هـا  وقتيكه او را آوردند، به يكـي از سـتون  . او را دستگير كردند
  :اكرم به سراغ او آمدند و گفتند نبي

  »!چه خبر، اي ثمامه؟« )ماذا عندک يا ثُمامة؟(
اي كه خـوني   اگر به قتل برساني كسي را به قتل رسانيده! خبر خير، اي محمد: گفت

اسـت؛ و  اي كه سپاسگزار  و اگر كرامت كني بر كسي كرامت كردهبه گردن اوست؛ 
آن حضـرت  ! خواهي درخواست كن؛ هرچه خواهي به تو بدهند اگر مال و منال مي

بار ديگر از كنار او گذشتند و نظير همان سخنان را با وي . وي را واگذاردند و رفتند
بار سوم نيز از كنار او گذشتند، و همان . او نيز نظير همان جواب قبلي را داد. گفتند
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  :آنگاه فرمودند. گفتگوي پيشين ميان آن دو تكرار شد
  »!ثمامة را رها سازيد«) اطلقوا ثُمامة(

سپس . در نزديكي مسجد به زير درخت خرمايي رفت و غسل كرد. او را رها كردند
به خدا هيچ چيـز  : آمد و اسالم آورد، و گفت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نزد رسول

ترين  بر روي زمين براي من منفورتر از چهرة شما نبود؛ اما اينك چهرة شما محبوب
به خدا هيچ دين و آيين بر روي زمين بـراي مـن منفـورتر از    ! ها نزد من است چهره

سواركاران شما ! ها نزد من است ترين دين دين شما نبود، اما، اينك دين شما محبوب
 ؟ رسول خـدا !در حالي مرا دستگير كردند كه من قصد انجام مناسك عمره را داشتم

هاي روشن مژده دادند، و به او دسـتور دادنـد    آيندهاو را به  -صلى اهللا عليه وسلم-
اي و از دين  صابي شده: وقتي بر قريشيان وارد شد، گفتند. كه عمره را به جاي آورد

ام و با محمـد همـراه    نه به خدا، بلكه من مسلمان شده: گفت ؟!اي، اي ثمامه برگشته
ـ    و به خدا، از يمامه دانه! ام شده د آمـد، مگـر آنكـه    اي گندم به سـوي شـما نخواه

. يمامه روستايي در حومة مكه بـود ! اجازه بدهند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
َثمامه به ديار خويش بازگشت، و حمل گندم را به سوي مكـه متوقـف گردانيـد، و    

كتبـاً   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا براي رسول. قريشيان سخت در تنگنا قرار گرفتند
پرتو خويشاوندي از آن حضرت درخواست كردند كه به ُثمامه اي نوشتند، و در  نامه

نيـز   -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا. بنويسند حمل گندم به مكه را برقرار سازد
  .1 چنان كردند
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  لَحيان غزوة بني
صـلى اهللا  - خـدا  اي از اعراب بودند كه به ده تن از اصحاب رسـول  لحيان طايفه بني

امـا،  . يرنگ زده بودند و موجب اعدام آنان شده بودنـد در محل رجيع ن -عليه وسلم
هاي مكه  چون منطقة محل سكونت آنان در وسط سرزمين حجاز و نزديك به دروازه

نشين درگيريهاي شـديد برقـرار    بود، و در ميان مسلمانان و قريشيان و اعراب بيابان
و بـر دل  بود، نظر آن حضرت مساعد نبود بر اينكه به دشمن خيلي نزديـك شـوند   

اندازي كنند؛ وقتي احزاب شكست خوردند و از هم پاشيدند و  سرزمين حجاز دست
بر نبرد به سستي گراييد، و تا حدودي در برابر شرايط جاري تسليم  انعزم و ارادة آن

به نظرشان رسيد كه وقت انتقام گرفتن از  -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبر اكرمشدند، 
ترين هنگام براي گرفتن انتقام خون اصحاب رجيـع   مناسبلحيان رسيده است، و  بني

  .است كه در آنجا به شهادت رسيده بودند
االولـي سـال ششـم     االول يا جمادي در ماه ربيع -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

مكتوم را  ابن ام. لحيان شدند هجرت به اتفاق دويست تن از اصحابشان عازم ديار بني
خواهنـد بـه سـمت     گردانيدند، و چنان وانمود كردند كه مي در مدينه جانشين خود

 -بياباني ميـان اَمـج و عسـفان    -آنگاه شتابان سير كردند تا به بطن غُران. شام بروند
براي آنان طلب رحمت و دعـاي  . رسيدند كه يارانشان در آنجا به قتل رسيده بودند

ها گرديدند و درنتيجه دست  هاي كوه لحيان با خبر شدند و راهي قله بني. خير كردند
  .لحيان نرسيد و يارانشان به احدي از بني -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
لحيان به سر بردند، و  مدت دو روز در اراضي بني -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

بـه  . لحيان نرسيد چند سريه به اين سوي و آن سوي اعزام كردند، اما دستشان به بني
الغميم اعزام فرمودند تا بـه گـوش قريشـيان     رفتند، و ده سواركار را به كُراععسفان 

مدت غيبت آن حضرت در مدينه در ارتباط با ايـن  . آنگاه به مدينه بازگشتند. .برسد



  

  .روز بود غزوه چهارده شبانه
  

  هاي ديگر سريه
و هـاي رزمـي عمليـاتي     پياپي هيأت -صلى اهللا عليه وسلم- از آن پس، رسول خدا

هاي مختلف را به اين سوي و آن سوي اعزام فرمودند، كه فهرست مختصـري   سريه
  :از آنها چنين است

اآلخر سال ششم  االول يا ربيع سرية عّكاشه بن محصن به مقصد َغمر، در ماه ربيع. 1
آن . كـرد  -اسـد  بركة آبي متعلق بـه بنـي   -هجرت، عّكاشه با چهل مرد آهنگ َغمر

و رزمندگان مسلمان دويست شتر غنيمت گرفتند و با خود به  جماعت همه گريختند
  .مدينه بردند

 االخـر سـال   االول يا ربيـع  در ماه ربيعالقصه،  سرية محمدبن مسلمه به مقصد ذي. 2
. القصه در ديار بني ثعلبه گرديـد  ابن مسلمه با ده مرد جنگي عازم ذي. ششم هجرت

كردند، و هنگامي كه به خواب رفتند آن جماعت كه يكصد تن بودند برايشان كمين 
  .همه را سر بريدند، بجز ابن مسلمه كه مجروح شد و از دست آنان گريخت

. اآلخر سال ششم هجرت در ماه ربيع القصه، سرية ابوعبيده بن جراح به مقصد ذي. 3
در پي كشته شدن اصحاب محمدبن مسـلمه بـه    -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

رزمندگان اسالم به سوي قتلگاه آنـان   زقصه، وي را با چهل تن اال دست اعراب ذي
ثعلبه رسيدند و بر  اين عده شب را پياده راه سپردند، و هنگام صبح به بني. فرستادند

آنان يورش بردند، و در كوهستان آنان را متواري ساختند، و تنها به يك مرد از آنان 
  .ن و گوسفندان متعددي غنيمت گرفتنددست يافتند كه او نيز مسلمان شد، و چارپايا

جموم، . اآلخر سال ششم هجرت سرية زيدين حارثه به مقصد جموم، در ماه ربيع. 4
وقتي به ديار . سليم كرد سليم در مرّالظهران؛ زيد آهنگ بني چشمة آبي بود از آن بني
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اهانش را بـه  آنان رسيد، زني از مزَينه را به نام حليمه دستگير كرد، و او زيد و همر
سليم داللت كرد، و توانستند چارپايان و گوسفندان و اسـيران   هاي بني يكي از محله

صـلى اهللا  - وقتي زيد بازگشت و غنائم و اسيران را به رسول خـدا . متعددي بگيرند
تحويل داد، آن حضرت جان آن زن مزينيه را به خودش بخشيدند و بـا   -عليه وسلم

  .او ازدواج كردند
االولي سال ششم هجـرت، مشـتمل بـر     ية زيد به مقصد عيص در ماه جماديسر. 5

در اثناي عمليات اين سريه، اموال كارواني متعلق به قريش كه . يكصد و هفتاد سوار
. بود، مصادره شد -صلى اهللا عليه وسلم- كاروانساالر آن ابوالعاص داماد رسول خدا

و پناهنده شد، و از او درخواسـت  سپس به نزد زينب آمد و به ا. ابوالعاص گريخت
. بخواهد اموال كاروان را بازپس دهنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كرد كه از رسول

بدون آنكه اصحابشان را وادار  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا او نيز چنين كرد، و رسول
و مسلمانان نيز بيش و كم و بـزرگ  . به اين مطلب كردنداي  به اين كار كنند، اشاره

هـاي مـردم را بـه     ابوالعاص به مكه بازگشت و سپرده. كوچك همه را بازگردانيدند
صلى اهللا عليه - خدا رسول. آنگاه مسلمان شد و مهاجرت كرد. صاحبانش بازگردانيد

نيز زينب را پس از گذشتن سه سال و اندي با همان عقد نكاح نخستين بـه   -وسلم
صحيح، اين مطلب بـه ثبـوت رسـيده     همسري وي بازگردانيدند؛ چنانكه در حديث

امـا  . ؛ زيرا، آية تحريم زنان مسلمان بر كفار در آن زمان هنوز نازل نشده بـود 1است
زينب را بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- اينكه در حديث وارد شده است كه پيامبر اكرم

عقد ازدواج جديدي به ابوالعاص بازگردانيدند؛ يا اينكه بعد از شش سال زينـب را  
تواند صحيح باشد؛ همچنانكه از نظـر سـند نيـز     ه او بازگردانيدند؛ از نظر متن نميب

                                                           

 .»باب الي متي ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها«رح آن عون المعبود، سنن ابي داود، همراه با ش: نكـ -1



  

چسـبند و   شگفت از كساني است كه به ايـن حـديث ضـعيف مـي     1 .صحيح نيست
ابوالعاص در اواخر سال هشتم اندكي پيش از فـتح مكـه مسـلمان شـده     : گويند مي

گويند زينـب در   ه ميكنند ك است، آنگاه سخن خودشان را به اين صورت نقض مي
اين بحث را تا حدودي در حاشية بلـوغ المـرام   . اوائل سال هشتم از دنيا رفته است

  .2 ايم باز كرده
بن عقبه به اين نظر گراييده است كه اين حادثـه در سـال هفـتم هجـرت بـا       موسي

مباشرت ابوبصير و همراهانش صورت پذيرفته است؛ اما اين نظر نه بـا آن حـديث   
  .آيد، و نه با اين حديث ضعيف ست ميصحيح را

االخـري سـال ششـم     سرية ديگر زيد به مقصد طَرْف يا َطـرِق، در مـاه جمـادي   . 6
آن جماعت اعراب گريختنـد  . ثعلبه كرد زيد با پانزده مرد رزمنده آهنگ بني. هجرت

شخصـاً   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا و ترس آنان را برداشت كه مبادا اين بار رسول
مسلمانان در اين سريه بيست شتر غنيمت گرفتند، . حمله بر آنان را كرده باشدآهنگ 

  .و اين عمليات جمعاً چهار شبانه روز به طول انجاميد
در ماه رجب سال ششم هجـرت، زيـد بـا     .القُري سرية ديگر زيد به مقصد وادي. 7

اگـر  شدند براي خبرگيري از تحركـات دشـمن،    همراهانش كه جمعا دوازده نفر مي
القُري بـر آنـان هجـوم     ساكنان وادي. القري شدند ر كار باشد، عازم واديتحركي د

بردند و نُه تن را كشتند، و سه تن ديگر كه زيدبن حارثه يكي از آن سـه تـن بـود    
  3 .گريختند

                                                           

 .196-195، ص 2تحفة االحوذي، ج : براي گفتگو پيرامون اين دو حديث، نكـ -1
اند، ابن حجر عسقالني اسـت؛   از جمله كساني كه اين سريه را ضمن حوادث سال ششم هجرت آورده -2

 .498، ص 7فتح الباري، ج : ـنك
-120، ص 2زاد المعـاد، ج  : همان؛ نيـز : هاي اخير، نكـ ؛ براي اين سريه226، ص 2مةللعالمين، ج رح -3
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كننـد، امـا،    اين سريه را در ماه رجب سال هشتم هجرت گزارش مي. سرّية خَبط. 8
  .بر اينكه اين سريه پيش از حديبيه اتفاق افتاده است مضمون گزارش داللت دارد

ما را كه سيصـد سـوار بـوديم بـه      -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم: جابر گويد* 
امير ما ابوعبيده بن جرّاح بود و مأموريت ما آن بود كه در كمين . مأموريت فرستادند

نگي شـديد شـديم و   در اثناي عمليات، دچار گرس. يكي از كاروانهاي قريش باشيم
. ناميدنـد » جـيش الَخـبط  «خورديم، و به همين دليل ما را ) علف بيابان(ناچار خبط 

مردي سه شتر براي تدارك غذايمان كشت؛ سپس سه شتر ديگـر كشـت، و سـپس    
از آن به بعد، ديگر ابوعبيده او را از كشتن شـتران نهـي   . بازهم سه شتر ديگر كشت

. گفتند مي» عنبر«زرگ را براي ما بيرون افكند كه به آن آن وقت، دريا جانوري ب. كرد
دو هفته از گوشت آن خورديم و بدنهايمان را با آن چرب كرديم، و بـه واسـطة آن   

ابوعبيده يك شقّه آن را گرفت و بلنـد قـدترين مـرد    . بدنهايمان فربه و سالم گرديد
حمل كـرد و از زيـر    ترين شتر را انتخاب كرد و آن شقه را روي آن لشكر و كشيده

همچنين از گوشت آن جانور قطعاتي را خشك كرديم و به عنوان آذوقه . آن گذشت
رقتـيم و   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - وقتي به مدينه رسيديم، نزد رسول خدا. برداشتيم

ماجرا را براي آن حضرت بازگفتيم، فرمودند اين روزي شما بوده است كه خداونـد  
آورده است؛ حاال، نزد شما از گوشت آن جـانور مقـداري    براي شما از دريا بيرون

- خـدا  هست كه به ما بدهيد بخوريم؟ ما نيز، مقداري از آن گوشت را براي رسـول 
  .1 فرستاديم -صلى اهللا عليه وسلم

اينكه گفتيم، مضمون گزارش وقايع اين سريه بر آن داللت دارد كه پـيش از صـلح   
ست كه مسلمانان پس از صلح حديبيه ديگـر  حديبيه روي داده است، از آن جهت ا

                                                                                                                                                    

 .29-28؛ حواشي تلقيح فهوم اهل االثر، ص 122
 .146-145، ص 2؛ صحيح مسلم ج 626-625، ص 2لبخاري، ج صحيح ا -1
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  فصل نهم
  غزوه بني المصطلق

  
  زمينه و انگيزة وقوع جنگ

دار نبـود؛ امـا، از ايـن جهـت      اين جنگ، هرچند از جهت نظامي گسـترده و دامنـه  
ساز بود كه در اثناي آن وقـايعي روي داد كـه از يـك سـوي موجبـات       سرنوشت

ريشاني و نابساماني را در جامعة اسالمي فراهم آورد، و از سوي ديگر به رسـوايي  پ
همچنين، به مناسبت رويدادهاي ايـن غـزوه يـك سلسـله قـوانين      . منافقان انجاميد

تعزيري تشريع گرديد كه براي جامعة اسالمي از نظر فضيلت و كرامـت و طهـارت   
نخسـت، غـزوه را گـزارش    . ورداي خاص را به ارمغان آ اخالقي و اجتماعي چهره

  .پردازيم كنيم، و سپس به شرح آن وقايع مي مي
نيز ناميده شده است، بنا به گفتة عموم اصـحاب  » غزوة مرَيسيع«اين غزوه كه به نام 

مغازي در سال پنجم هجرت، و بنا به گفتة ابن اسحاق در سال ششم هجـرت روي  
  .1 داده است

                                                           

قضـيه مـذكور پـس از    دليل بر صحت قول ابن اسحاق اينست كه بنا به روايت صحيح داستان افـك،   -1
نزول آيه حجاب روي داده، و آيه حجاب در ارتباط با زينب نازل شده، و زينب در آن زمان همسر 

: گفـت : بوده است؛ زيرا، آن حضرت از او درباره عايشه پرسيدند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
 اكـرم  ميان همسران نبياو تنها كسي بود كه در : و عايشه گفت! دارم يمن گوش و چشمم را نگاه م

و عقد ازدواج آن حضرت با وي در اواخر سال پـنجم  ! با من رقابت داشت - -صلى اهللا عليه وسلم-
اند كه سعدبن معـاذ و   اما، اينكه در داستان افك آورده. قريظه صورت گرفته است پس از غزوه بني

ه سعدبن معـاذ بـه دنبـال    اينكسعدبن عبادة درباره افك با يكديگر كشمكش پيدا كردند، باتوجه به 
سحاق داستان افك را قريظه وفات يافته است، ظاهراً، بايد توهم راويان باشد؛ چنانكه ابن ا غزوه بني

از زهري از عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه از عايشه روايت كرده، و ضـمن آن نـامي از سـعدبن معـاذ     



  

خبـر دادنـد    -صلى اهللا عليه وسلم- به رسول خدا انگيزة وقوع اين غزوه آن بود كه
ضرار با قـوم و قبيلـه خـودش بـه همـراه       ابي نالمصطلق، حارث ب رئيس قبيله بني

جمعيتي كه توانست از اعراب با خود همراه گرداند، قصد كارزار با آن حضـرت را  
نـزد   وي بـه . حصيب اسلمي را براي خبرگيري از وضعيت فرستادند برَيده بن. دارند

ضرار مالقات كرد و با او سخن گفت، و نـزد   المصطلق رفت و با حارث بن ابي بني
بازگشت و شرح ماوقع را به آن حضرت گزارش  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .داد
مسلم گرديد كه خبر صحت  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي براي حضرت رسول اكرم

ن حضرت به ميدان اين نبـرد، دو روز  عزيمت آ. درنگ آهنگ جنگ كردند دارد، بي
جماعتي از منافقان كه در جنگهاي پيشين بـا آن حضـرت   . گذشته از ماه شعبان بود

آن حضرت زيدبن حارث را در مدينـه  . همراهي نكرده بودند، با ايشان همراه شدند
بعضي جانشين آن حضرت را در اين غزوه ابوذر، و بعضي . جانشين خود گردانيدند

  .اند عبداهللا ليثي نام برده له بنديگر، غي
ضرار يك نفر جاسوي را اعزام كرده بود كه براي او اخبار مربـوط بـه    بن ابي حارث

وقتي . مسلمانان او را دستگير كردند و به قتل رسانيدند. لشكر اسالم را گزارش كند
و به قتل رسيدن جاسوس حارث بن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خبر عزيمت رسول

                                                                                                                                                    

اين درسـت اسـت، و هـيچ    : حمدبن حزم گويدابوم. نبرده است، بلكه از اسيدبن خضير ياد كرده است
زادالمعـاد،  : شكي در اين نيست، و ياد كردن سعدبن معاذ در اين داستان توهمي بيش نيست؛ نيز نك

 نويسان نيز كه وقوع اين غـزوه را در سـال پـنجم هجـرت گـزارش      آن عده از سيره. 115، ص 2ج 
با زينب را به سال چهارم يـا اوائـل سـال     -مصلى اهللا عليه وسل- اند، عقد ازدواج پيامبر اكرم كرده

قطعـي اسـت،    اند كه آوردن نام سعدبن معاذ توهم نيست، بلكـه كـامالً   گفته اند، و پنجم هجرت برده
 .واهللا اعلم
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او و همراهانش رسيد، سخت دچـار بـيم و هـراس شـدند، و اعـراب      ضرار به  ابي
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  رسـول . نشين كه با او همراه شده بودند، پراكنده شدند باديه
  .رسيدند و طرفين آمادة نبرد شدند 1به موضع مرَيسيع -وسلم

مهـاجرين   رايت. صفوف سپاهيانشان را آراستند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ساعتي به . را به دست ابوبكر صديق، و رايت انصار را به دست سعدبن عباده دادند

فرمـان حملـه    -صلى اهللا عليه وسلم- تيراندازي متقابل پرداختند؛ آنگاه، رسول خدا
زنـان و   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - پيـامبراكرم . اي از آنان كشته شـدند  عده. دادند

از لشـكر  . چارپايان و گوسفندان را به غنيمت گرفتنـد  كودكانشان را اسير كردند، و
اسالم، تنها يك تن به قتل رسيد، كه او را نيز مردي انصاري به گمان آنكـه دشـمن   

  .است به قتل رسانيد
ايـن  : اند؛ اما، ابن قيم گفتـه اسـت   اين مطلبي است كه صاحبان مغازي و سير آورده

- خـدا  ت نگرفته است، بلكه رسـول ي بيش نيست؛ زيرا، اصالً كارزاري صورتوهم
به اتفاق رزمندگان اسالم پيرامون آن چشـمه را مـورد حملـه     -صلى اهللا عليه وسلم

قرار دادند، و زنان و كودكان ايشان را به اسارت گرفتند و اموال ايشان را مصـادره  
 -صلى اهللا عليه وسـلم - كردند؛ چنانكه در حديث صحيح آمده است كه رسول خدا

مـتن حـديث را نيـز    . خبر بودند، برايشان يورش بردنـد  المصطلق بي ه بنيدر حاليك
  .2 آورده است

قيس قرار  يكي از اسيران، جويريه دختر حارث، رئيس قبيله بود كه در سهم ثابت بن
مبلـغ   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وي با او قرارداد مكاتبه تنظيم كرد، رسول. گرفت

                                                           

 .المصطلق در ناحيه قُديد به سمت ساحل دريا بوده است هاي بني نام يكي از چشمه» مرَيسيع« -1
، ص 7، ج 202، ص 5فـتح البـاري، ج   : ؛ نيـز نكــ  345، ص 1لعتـق، ج  صحيح البخاري، كتاب ا: نكـ -2

431. 



  

مسلمانان نيـز بـه   . او را به همسري خويش درآوردند مكاتبة او را پرداخت كردند و
المصطلق را كه اسـالم آورده بودنـد آزاد    موجب اين ازدواج، يكصد خانوار از بني

  1 !هستند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اينان خويشاوندان همسر رسول: كردند و گفتند
آن رويـدادها   راجع به وقايع و حوادث اثناي اين غزوه، از آنجا كه باعـث و بـاني  

اند، بهتر است ابتدا به بررسي بخشـي   سركردة منافقان، عبداهللا بن ابي و يارانش بوده
  .از عملكردهاي منافقان در جامعه اسالمي بپردازيم

  
  عملکردهاي منافقان پيش از اين غزوه

  ايم كه عبداهللا بن اُبي نسبت به اسالم و مسلمين كينة ديرينه داشت، و به بارها آورده
كـرد؛ زيـرا،    توزي مـي  به شدت كينه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خصوص با رسول

اوس و خزرج در ارتباط با رياست و پادشاهي وي يك سخن شده بودند، و براي او 
تاجي درست كرده بودند؛ همزمان اسالم در مدينه ظهور كرد و آنان را از ابـن اُبـي   

صـلى اهللا عليـه   - شيد كه رسـول خـدا  اندي منصرف گردانيد، و او همواره چنين مي
  .فرمانروايي و پادشاهي را از او باز گرفته است -وسلم
ابي و آتش گرفتن او از ظهور اسالم، از آغاز هجـرت، پـيش از    توزي عبداهللا بن كينه

  .تظاهر او به اسالم و پس از تظاهر او به اسالم، همواره آشكار بود
بر االغي سوار بودنـد و بـراي عيـادت     -مصلى اهللا عليه وسل- خدا روزي رسول* 

بـن   وقتي از كنار عبداهللا بن اُبي و همراهانش گذشتند، عبداهللا. رفتند سعدبن عباده مي
بـر سـر مـا گـرد و      »!التُغَبروا علينا«: دست گرفت و گفت اش را محكم در ابي بين

  :گفتو هنگامي كه آن حضرت براي آن جماعت قرآن تالوت كردند، ! خاك نكنيد

                                                           

 .295-294، 290، 289، ص 2ج  هشام، سيرةابن: ؛ نيز113، 112، ص 2زادالمعاد، ج  -1
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  .١ )اجلس يف بيتک، وال تؤذنا يف جملسنا(
  »!ات بنشين، و در مجالس ما آزارمان مده در خانه«

هنگامي نيز كـه پـس از جنـگ بـدر     . اينها مربوط به پيش از تظاهر او به اسالم بود
 تظاهر به اسالم كرد، همچنان دشمن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود، و تمامي هم

كني در جامعة اسالمي و تضعيف كيان اسـالم بـود، و بـا دشـمنان     اف و غم او تفرقه
. قيُنفـاع دخالـت داشـت    چنانكه آورديـم، در مـاجراي بنـي   . كرد اسالم همراهي مي

ها زد، و به انحاء مختلـف بـه    همچنين، در جنگ احد دردسرها فراهم كرد و نيرنگ
ان اسـالم  سازي و ايجـاد هـرج و مـرج در صـفوف سـپاهي      انگيزي و پريشان تفرقه

  .پرداخت مي
تـوان   شدت مكر اين منافق و نيرنگبازي او را در ارتباط با مسـلمانان از اينجـا مـي   

صـلى اهللا  - فهميد كه پس از تظاهر به اسالم، هر روز جمعه، هنگامي كه رسول خدا
خاسـت و   بر منبر مي نشستند تا برخيزند و خطبه بخوانند، از جاي برمي -عليه وسلم

اهللا بين اظهـركم؛ اكـرمكم اهللا و اعـزكم بـه؛ فانصـروه و عـزروه، و        رسولهذا (: گفت مي
اين رسول خدا است كه در ميان شما اسـت؛ خداونـد در پرتـو     !)اسمعواله و اطيعوا

شما نيـز او را يـاري كنيـد و از او    . وجود او شما را كرامت و عزت بخشيده است
نشسـت، و   آنگـاه مـي  ! باشـيد  پشتيباني كنيد، و در برابر او در مقام سمع و طاعـت 

  .خواندند خاستند و خطبه مي برمي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
شرمي اين منافق آنكه در نخستين جمعه پس از جنگ اُحد با آن همـه   اي از بي نمونه

دردسر آفريني و با آن نيرنگهاي زشتي كه به مسلمانان زده بود از جاي برخاست تا 
مسلمانان اطراف جامـة او را گرفتنـد و   . گفت بگويد يشه ميهمان سخنان را كه هم

تو شايسـتگي ايـن سـخنان را    ! بنشين، اي دشمن خدا: گفتند كشيدند، و به او مي مي
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او نيز پاي روي گـردن مـردم نهـاد و از ميـان     ! اي؟ نداري، با آن كارهايي كه كرده
ام  ي بد و بيراه گفتهبه خدا، انگار كه گوي: گفت جمعيت نمازگزاران خارج شد، و مي

مردي از انصار بر در مسـجد او را   ؟!ام تا او را تقويت و تأييد كنم كه برپاي خاسته
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - واي بر تو؛ بازگرد تا رسول خدا: به او گفت. مالقات كرد

خواهم برايم طلب مغفـرت   به خدا نمي: گفت! براي تو از خداوند طلب مغفرت كند
  1 !كند
ابي ارتباط داشت و با آنان برعليه مسلمانان توطئـه   نضير نيز عبداهللا بن وديان بنيبا يه
اگر شما را اخراج كردند، ما هـم بـا شـما از    : كرد؛ تا آنجا كه به ايشان قول داد مي

  2 ؟!كنيم شويم؛ و اگر با شما كارزار كردند، ما شما را ياري مي مدينه خارج مي
اي براي ايجاد پريشاني و نگرانـي و   زاب، از هر بهانههمچنين، در گيرو دار جنگ اح

كردند؛ چنانكه خداوند  ء استفاده ميافكندن ترس و وحشت در دلهاي مسلمانان سو
  :متعال در سورة احزاب داستانشان را گزارش فرموده است

  .3 للَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً﴾وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا ا﴿
خـدا و رسـول   : گفتنـد  و آن هنگام كه منافقان و آن كساني كه بيمار دل بودند، مي«

  »؟!اند خدا جز فريب به ما وعد و وعيد نداده
  :فرمايد تا آنجا كه مي

و أَنهم بادونَ في الْأَعرابِ يسأَلُونَ عن يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِن يأْت الْأَحزاب يودوا لَ﴿
  .4أَنبائكُم ولَو كَانوا فيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَليالً﴾

                                                           

 .105، ص 2ج  هشام، سيرةابن -1
 .، سوره حشر11مون آيه مض -2
 .12سوره احزاب، آيه  -3
 .20سوره احزاب، آيه  -4



656 

 

و اگر احزاب بيايند، اينان دوست دارنـد كـه    ؟!اند پندارند كه احزاب هنوز نرفته مي«
ز اخبارتـان جويـا شـوند؛    نشين باشند و ا توانستند در ميان اعراب باديه اي كاش مي

 ماندنـد، جـز انـدكي در كـارزار شـركت      هرچند كه اگر در ميـان شـما نيـز مـي    
  »؟!ستندج نمي

از سوي ديگر، دشمنان اسالم، يهوديـان، منافقـان، و مشـركان، همگـي بـه خـوبي       
دانستند كه عامل پيروزي اسالم برتري مادي و كثرت اسـلحه و عـده و عـده و     مي

اي  برازندهت؛ بلكه فضائل انساني و ارزشهاي اخالقي و الگوهاي ارتش و لشكر نيس
روكار دارند، از آن همة كساني كه به نحوي با اين دين س است كه جامعة اسالمي و

- خـدا  دانستند كه منبع اين همه برازندگي شخص رسول برخوردارند، و نيز نيك مي
اخالقي و انسـاني در حـد   هستند كه مَثل اعالي همة فضائل  -صلى اهللا عليه وسلم

هاي پياپي در طول پـنج سـال،    اعجاز هستند همچنين به دنبال گردش گردونة جنگ
ايبندان و هوادارانش از طريق به كار دريافته بودند كه يكسره كردن كار اين دين و پ

گرفتن اسلحه ممكن نيست؛ بنابراين، تصميم گرفتند كه يك جنگ تبليغاتي وسيع را 
و فضيلت و آداب و رسوم اجتماعي رهبري كنند، و شخصيت رسول  از ستاد اخالق

را نخستين هدف اين تبليغات دروغين و گمراه كننـده   -صلى اهللا عليه وسلم- اعظم 
قرار دهند؛ و طبعاً، از آنجا كه منافقان همواره در ميان صفوف مسلمين نقش سـتون  

توانسـتند بـا    هـر زمـان مـي    كردند، و ساكن مدينه نيز بودند، و در پنجم را ايفا مي
تـأثير قـرار دهنـد،     مسلمانان در ارتباط باشند، و افكار و احساسات آنـان را تحـت  

  .ابي، بر عهده گرفتند مأموريت اين تبليغات را منافقان، و در رأس همة آنان ابن
 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا اين نقشة منافقان انگاه آشكارا بازشناخته شد كه رسول

ن حارثه وي را طالق داد، ازدواج بالمؤمنين زينب بنت جحش، پس از آنكه زيد با اُم
دار در ميان قوم عرب اين بود كه فرزند خوانده  از جمله آداب و رسوم ريشه. كردند



  

دانستند، و معتقد بودند كه همسـر فرزنـد خوانـده بـراي      را همانند فرزند صلبي مي
. رخواندگي گرفته است، حرام خواهد بـود هميشه براي مردي كه آن فرزند را به پس

با زينب ازدواج كردند، منافقان دو روزنـة   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي كه نبي
مناسب بنا به پندار خودشان براي ايجاد جو نامناسب بر ضـد پيغمبـر اسـالم پيـدا     

يش يكي اينكه زينب بنت جحش همسر پنجم ايشان بود، و قرآن ازدواج با ب: كردند
توانست اين ازدواج بـراي آن   از چهار زن را مجاز ندانسته بود؛ بنابراين، چگونه مي

پسرخوانده ايشان  -دوم اينكه زينب همسر فرزند ايشان! حضرت درست بوده باشد؟
به موجـب آداب و   -بود؛ بنابراين، ازدواج با همسر پسرخوانده بزرگترين گناه كبيره

اين بود كـه در ايـن زمينـه تبليغـات منفـي       .گرديد محسوب مي -رسوم قوم عرب
. ها در اين باره ساختند و پرداختند داستانها و افسانهاي را به راه انداختند، و  گسترده

محمد به طور ناگهاني چشمانش به زينب افتاده و تحت تأثير زيبايي او قـرار  : گفتند
و زيـد نيـز از ايـن    گرفته، و به عشق او گرفتار آمده، و به او دل بسته است؛ پسـر ا 

اين تبليغات . مطلب باخبر شده، و راه رسيدن به زينب را براي او هموار كرده است
ساختگي را آن چنان انتشار دادندكه حتي در زمان ما آثار اين تبليغات در كتابهـاي  

  .تفسير و حديث برجاي مانده است
ر بود، تنها نازل اين تبليغات سوء، در صفوف عوام و ضعفاي مسلمين بسيار اثر گذا

هـا و   هاي پديـد آمـده در دل   توانست اين بيماري شدن آيات بينات قرآن بود كه مي
از جمله شواهد انتشار وسيع اين تبليغات، آنست كه خداوند . ها را بهبود بخشد سينه

  :سورة احزاب را با اين سخن خويش آغاز فرموده است
﴿و قِ اللَّهات بِيا النها أَييماًيكيماً حلكَانَ ع إِنَّ اللَّه نيقافنالْمو رِينعِ الْكَافط١﴾لَا ت.  
هان اي پيامبر، تقواي الهي پيشه كن و مطابق ميل كافران و منافقان كار مكـن؛ كـه   «
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  ».خداوند عليم و حكيم است
اي از عملكردهاي منافقـان پـيش از    اينها اشاراتي گذرا، و تصويرهاي كوچك شده

المصطلق است، و پيامبر بزرگ اسالم، تمـامي ايـن آزارهـا را بـا صـبر و       بنيغزوة 
هـاي   عموم مسلمين نيز از دردسرآفريني. كردند شكيبايي و نرمش و مدارا تحمل مي

منافقان همواره برحذر بودند، و صبورانه رفتارهـاي ناخوشـايند آنـان را در خـورد     
پياپي، ديگر منافقـان را بـه خـوبي شـناخته     هاي  كردند؛ زيرا، بر اثر آن رسوايي مي

  :فرمايد بودند؛ چنانكه خداوند متعال مي
  .١﴾أَوالَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم الَ يتوبونَ والَ هم يذَّكَّرونَ﴿
شوند، اما نـه توبـه    بار آزمون ميبينند كه اينان در هر سال يك بار يا دو  و آيا نمي«

  »!آيند؟ كنند و نه اينان به خود مي مي
  

  عملکردهاي منافقان در غزوة بني المصطلق
  شعار دادن منافقان بر عليه پيامبر. 1

المصطلق در  ، پس از فراغت يافتن از جنگ با بني-صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
همراه عمربن خطـاب،  . آمدند به آنجا ميمريسيع اقامت داشتند، و مردمان از اطراف 
بر سـر آب، خـدمتكار عمـربن    . ناميدند خدمتكاري بود كه او را جهجاه غفاري مي

آن مـرد  . خطاب با سنان بن وبرجهني درگير شد و با يكديگر به زدوخورد پرداختند
! اي جماعـت مهـاجرين  : جهجاه نيز فريـاد زد ! اي جماعت انصار: جهنمي فرياد زد

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- سول خدار
  ).ظهرکم؟ دعوها فاا منتنةأاجلاهلية وأنا بني  ىأبدعو(
واگذاريـد ايـن   ! در ميان شما هسـتم؟ دهيد در حاليكه من هنوز  شعار جاهليت مي«
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  »!آور است رفتارها را كه بسيار چندش
اش در  از مردان قوم و قبيلهاي  عده. سلّول رسيد اُبي بن خبر اين گيرودار به عبداهللا بن

اي كم سن و سـال بـود در ميـان آن     اطراف او بودند و زيدبن ارقم نيز كه پسربچه
اينان در شهر و ! واقعاً چنين كردند؟: عبداهللا بن اُبي خشمناك شد و گفت. مع بودج

ن به خدا مَثل ما و اينـا ! فروشند ديار خودمان با ما سر ستيز دارند و به ما بزرگي مي
سگت را فربه ساز تا  !سمن كلبك يأكُلْك: اند المثل قديمي است كه گفته همان ضرب

  !خودت را بخورد
  !)اما واهللا؛ لئن رجعنا الي المدينة ليخر جن األعز منها األذل(
هان به خدا، همينكه به مدينه بازگرديم، اشراف مدينه اوباش را از آن بيرون خواهند «

  »؟!راند
اين كاري است كه خودتان بر سـر خودتـان   : ه اطرافيانش كرد و گفتآنگاه روي ب

هان بـه  ! اينان را وارد سرزمينتان كرديد، و اموالتان را با اينان تقسيم كرديد! آورديد
خدا، اگر امساك كرده بوديد و دست مساعدت به آنان نداده بوديد، به شهر و ديـار  

  ؟!رفتند ديگري مي
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  عموي وي نيز رسـول . مويش بردزيد بن ارقم خبر به نزد ع

دستور بده : عمر گفت. را در حاليكه عمر نزد آن حضرت بود با خبر ساخت -وسلم
ذا حتدث الناس أن حممـدا  إفکيف يا عمر : (آن حضرت فرمودند! عبادبن بشر او را بكشد

مـردم بگوينـد    آن وقت چگونه خواهدشد وقتي« )ال، ولکن اذن بالرحيل! يقتل أصحابه؟
پـيش از آن   »!كنـيم  اما، جار بزن كـه كـوچ مـي   ! نه! كشد؟ كه محمد يارانش را مي

در چنين وقت و ساعتي از جـايي كـوچ    -صلى اهللا عليه وسلم- هيچگاه پيامبراكرم
اسيدبن حضير با آن حضرت مالقات كرد و به ايشان . همه كوچ كردند. نكرده بودند

! چنين وقت و ساعت نامتناسبي بار سفر بستيد؟ تحيت گفت و جويا شد كه شما در
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اي كـه   مگر نشـنيده « )أو ما بلغک ما قال صاحبکم؟(: آن حضرت خطاب به او فرمودند
خدا، كـه اگـر بخواهيـد او را     آن شماييد اي رسول: گفت »!رفيقتان چه گفته است؟

خدا، با  لاي رسو: آنگاه گفت! شماييد يزبخدا، ذليل اوست و عز. بيرون خواهيد راند
به خدا، شما را خدا براي ما رسانيد، در حالي كـه قـوم و قبيلـة وي    . او مدارا كنيد

او هنوز هم فكر ! براي او تاج تدارك ديده بودند و كم مانده بود كه تاجگذاري كند
  ؟!ايد كند كه شما پادشاهي را از او بازگرفته مي

شام و آن شب را تا به صـبح، و   آن روز را تا به -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
ساعات آغازين روز بعد را به راه ادامه دادند تا وقتي كه حـرارت آفتـاب مـردم را    

آنوقت با همراهانشان بارانداختند، و مردم همينكه دست و پايشان به زمين . آزار داد
اين كار را بـه خـاطر آن    -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. رسيد به خواب رفتند

  .ند كه مردم از گفتگو دربارة آنچه گذشته بود، منصرف گردندكرد
- خـدا  ابن اُبي از سوي ديگر با خبر شد كه زيدبن ارقم ماجرا را به گـوش رسـول  

ارقـم   به خدا سوگند ياد كرد كه آنچه را زيدبن. رسانيده است -صلى اهللا عليه وسلم
اي از انصار كه  عده. است مدهگفته است، وي نگفته و هرگز از زبان و دهان او برنيا

خدا، شايد اين  اي رسول: بودند، گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در اطراف رسول
پسربچه سخن او را درست نفهميده و عين عبارت اين مرد را به ذهن نسپرده باشـد؛  

چنـان انـدوهي بـر مـن      :زيد گويـد ! گويد بنا را بر اين بگذاريد كه وي راست مي
در خانه نشسـتم، تـا   ! كه تا آن زمان همانند آن را تجربه نكرده بودممستولي گرديد 

  :خداوند اين آيات را نازل فرمود
  .﴾﴿إِذَا جاءك الْمنافقُونَ 

  .»آنگاه كه منافقان به نزد تو بيايند«
  :فرمايد تا آنجا كه مي



  

  .﴾ه حتى ينفَضوا﴿ هم الَّذين يقُولُونَ لَا تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّ
به اطرافيان رسول خدا مساعدت مالي نكنيـد تـا پراكنـده    : گويند هم اينانند كه مي«

  »!شوند
  :فرمايد تا آنجا كه مي

  .1لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ﴾...﴿
  »!عزيزان مدينه ذليالن را از آن بيرون خواهند راند«

دنبال من فرستادند اين آيات را براي من خواندند  -لمصلى اهللا عليه وس- خدا رسول
  : و فرمودند

  2 »!خداوند گفته تو را تصديق فرمود«. )إن اهللا قَد صدقک(
از پـدرش  . اي بود و از نيكان صحابه بود اُبي، مرد شايسته پسر اين منافق، عبداهللا بن

وقتي . بيرون كشيدبيزاري جست و بر دروازة مدينه ايستاد و شمشيرش را از غالف 
خدا به تو  كني تا آنكه رسول به خدا، از اينجا گذر نمي: اُبي سر رسيد، به او گفت ابن

صـلى اهللا  - وقتي پيامبر اكرم! زيرا كه عزيز اوست و ذليل توئي؟! اجازة ورود بدهد
به دروازة مدينه رسيدند، به او اجازة ورود دادند، و عبداهللا دست از سر  -عليه وسلم

خدا، اگر خواسـتيد او   اي رسول: ابي گفته بود پيش از آن نيز عبداهللا بن.. برداشت او
  3 !آورم ن بدهيد؛ من به خدا سرش را براي شما ميرا بكشيد، فرمان قتلش را به م

  
  داستان افك. 2
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رضي - خالصة داستان اينكه عايشه. قضية افك نيز در خالل همين غزوه اتفاق افتاد
چنانكه رفتار معمول آن حضرت  -اي كه به نام او آمده بود حكم قرعهرا به  -اهللا عنه

در راه بازگشـت از  . در اين غزوه همراه خودشان بـرده بودنـد   -با همسرانشان بود
عايشـه بـراي قضـاي    . المصطلق، در يكي از منازل بين راه بار انداختند جنگ با بني

ه از آن خواهرش بود و از گلوبندي را ك. حاجت از ميان جمعيت كاروان بيرون شد
جايي كه آن گلوبنـد را گـم    بازگشت تا در همان. وي به عاريت گرفته بود، گم كرد

در اين اثنا افرادي كه هودج عايشه را بر .كرده بود، بدون فوت وقت آن را پيدا كند
در آن است، هـودج را بلنـد   نهادند، سر رسيدند، و به گمان اينكه وي  روي شتر مي

از سبك بودن هودج هم تعجي نكردند؛ زيرا، وي كـم  . ر شتر سوار كردندكردند و ب
سن و سال بود و آن چنان گوشتي كه وزن او را سنگين كند بر اندام او ظاهر نشـده  

همچنين، وقتي چند نفر براي برداشتن و سوار كردن يك هودج كمك كنند، از . بود
بسا اگر يـك يـا دو نفـر     آيند؛ چه سبك بودن هودج روي دستانشان به شگفت نمي

  .ماند هودج وي را بلند كرده بودند، تغيير اوضاع و احوال بر آنان پوشيده نمي
گلوبند را پيدا كـرده بـود؛ امـا آنجـا پرنـده      . عايشه به محل بارانداز كاروان رسيد

پايـد   در همان محل بارانداز بر زمين نشست، و فكر كرد كه ديـري نمـي  ! زد پرنمي
اما، خدا بر كار خويش . آيند شوند و به جستجويش مي ه غيبت او ميكاروانيان متوج

خواهـد تـدبير    چيره است؛ همة امور را از باالي عرش خـويش آن چنـان كـه مـي    
خوابيد و از خواب بيدار نشد، مگر وقتي . خواب بر چشمان وي غلبه كرد .فرمايد مي

صـلى  - خدا همسر رسول! جعوناّنااهللا و اّنااليه را: گويد بن معّطل مي كه شنيد صفوان
  !؟ -اهللا عليه وسلم

وقتي عايشه . صفوان در واپسين جاهاي لشكر بارانداخته بود؛ زيرا وي پرخواب بود
انـاهللا گفـت و   . ديـد  را ديد، شناخت؛ زيرا كه پيش از نزول حكم حجاب، او را مي



  

يك كلمـه   عايشه را نزديك شتر برد و او را سوار كرد، و حتي. اَشترش را خوابانيد
صفوان زمام ناقه . با او سخن نگفت، و عايشه جز همان اناهللا از او هيچ سخني نشيند

كشيد، تا او را به لشـكريان   را بر دوش گرفت و او را سوار بر شتر به دنبال خود مي
لشـكر اسـالم در شـدت گرمـاي وقـت      . رسانيد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .چاشت بار انداخته بودند
ي مردم اين صحنه را ديدند، هركس بنا بـه شخصـيت خـودش، هرآنچـه اليـق      وقت

 .اُبي، راه نفسـي پيـدا كـرد    آن مرد پليد، دشمن خدا، ابن. خودش بود بر زبان آورد
مـاجراي  . ور بود كاسته شد اندكي از حرارت نفاق و حسادت كه در اندرونش شعله

، و همه جا شايع كـرد، و تـا   افك را سامان داد، و به شاخ و برگ دادن آن پرداخت
آنجا كه توانست بر سر آن بگو مگو بـه راه انـداخت، و طـول و تفصـيل بـراي آن      

خدمتي هرچـه توانسـتند    يارانش نيز براي خود شيريني و خوش. ساخت و پرداخت
  .كردند

امـا  . وقتي رزمندگان اسالم به مدينه وارد شدند، اصـحاب افـك داد سـخن دادنـد    
چون گفتند،  سكوت كرده بودند و هيچ سخني نمي - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول

مشاهده كردند كه نزول وحي به تأخير افتاده و فترت وحي به طـول انجاميـده، بـا    
بـه   -رضي اهللا عنـه - علي. اصحابشان در ارتباط با جدايي از عايشه مشورت كردند

يگري بـه جـاي او   كنايه نه با صراحت پيشنهاد كرد كه از او جدا شوند، و همسر د
اُسامه و بعضي ديگر از صحابه پيشنهاد كردند كه از او جدا نشـوند، و  . اختيار كنند

پيامبر بزرگ اسالم بـر فـراز منبـر ايسـتادند و بـه      . به سخنان دشمنان توجهي نكنند
اسيدبن حضير، رئيس طايفة اوس داوطلب شد كه . سرزنش عبداهللا بن اُبي پرداختند

را حميـت   -اُبـي  طايفة ابـن  -سعدبن عباده رئيس طايفة اوس. اندوي را به قتل برس
، و ميان آن دو سخناني رد و بدل شد كه دو طايفه در برابر يكـديگر  اي گرفت قبيله
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آنان را امر فرمودند كه كوتاه بياينـد، و   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. برآشفتند
  .خود نيز ساكت شدند

دانسـت؛   چيز نمـي  ماه بيمار بود، و از داستان افك هيچدر آن اثنا، عايشه مدت يك 
آن لطف و محبتي را كه پـيش   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ديد كه رسول هرچند، مي

همينكه بهبود . دارند داشتند، اين بار ابراز نمي شد به او ابراز مي از آن هرگاه بيمار مي
سَطح شبانه از خانه بيرون شدند تا  يافت، با اُمقدري قدم بزنندم .مسطح پـايش در   اُم

وقتي چنين شـد، فرزنـدش را   . اي كه داشت گير كرد و زمين خورد سرانداز پشمينه
مسـطح   كنـد؛ اُم  عايشه به او اعتراض كرد كه چرا پسرش را نفـرين مـي  . نفرين كرد

صـلى اهللا عليـه   - خدا عايشه به خانه برگشت و از رسول. ماجرا را براي او بازگفت
. اجازه خواست  به نزد پدر و مادرش رفت و از حال و قضـيه بـاخبر شـد    -وسلم

دو شب و يك روز تمام گريست و خـواب بـه انـدازة سـورمه     . گريستن آغاز كرد
كشيدن نيز پلك چشمانش را ننواخت، و حتي يـك لحظـه اشـك چشـمانش بـاز      

  .شكافد امان دارد جگرش را برمي نايستاد، تا آنكه پنداشت گرية بي
آمدنـد،   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  اين اوضاع و احوال بـود كـه رسـول   در 

با من اما بعد؛ اي عايشه، دربارة تو : الورود شهادتين بر زبان راندند، و فرمودند ولدي
گناهي تو را آشـكار خواهـد    گناه باشي خداوند بي اگر تو بي. اند چنين و چنان گفته

خداوند طلب مغفرت كن، و به درگـاه او  اي، از  ساخت؛ و اگر گناهي مرتكب شده
توبه كن؛ كه بنده هرگاه به گناه اعتراف كند و به درگاه خداوند توبه كند، خداونـد  

اشك چشمانش باز ايستاد و به هر يك از پدر و مـادرش كـه   ! پذيرد اش را مي توبه
يـد  را بدهند، ندانستند چه با -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اشاره كرد كه پاسخ رسول

ايد،  دانم كه شما اين داستان را شنيده به خدا، من نيك مي: عايشه خود گفت. بگويند
حال، اگـر مـن بـه    . ايد و در اعماق جانتان نفوذ كرده است، و شما آن را باور كرده



  

گنـاهم شـما حـرف مـرا بـاور       داند كه من بي كه خدا هم مي -شما بگويم بيگناهم
يداند من از آن بدورم اعتراف كنم، حتماً شما باور نميكنيد؛ و اگر به چيزي كه خدا م

يـابم كـه پـدر     بخدا، من براي خودم و براي شما الگويي بهتر از اين نمـي ! كنيد مي
  :يوسف گفت

  .١﴾فَصبر جميلٌ واللّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ﴿
در ارتباط با آنچه  تواند به زيبايي شكيبايي خواهم كرد، و تنها خداوند است كه مي«

  »!گوييد مرا كمك كند شما باز مي
صـلى اهللا  - خدا رسول. همان ساعت وحي نازل شد. آنگاه به كناري رفت و خوابيد

اي كه بـر زبـان    نخستين كلمه. خنديدند به خود آمدند در حالي كه مي -عليه وسلم
  !اي عايشه، همان خداوند تو را تبرئه فرمود: آوردند اين بود

اي از  عايشه براي آنكه نشـانه ! برخيز و به نزد شوهرت برو: عايشه به وي گفتمادر 
صلى اهللا عليـه  - خدا اكدامني او باشد،  و نيز به خاطر اطميناني كه به محبت رسولپ

روم، و جز خداونـد سـپاس    خيزم و نزد او نمي به خدا برنمي: داشت، گفت -وسلم
  !گويم هيچكس را نمي

با قضية افك نازل شد، آيات يازدهم تا بيستم سورة نور بود كه آياتي كه در ارتباط 
  :گردد با اين سخن خداوند متعال آغاز مي

﴿﴾نكُمةٌ مبصع وا بِالْإِفْكاؤج ينآنان كه اين داستان افك را ساختند و پرداختند، « .إِنَّ الَّذ
  »!و گروهي سازمان يافته در ميان شمايند

اثاثه، حسان بن ثابت، و حمنة بنت جحش را هـر يـك    ح بناز اصحاب افك، مسَط
بـا آنكـه    -هشتاد تازيانه زدند، اما، اين حد شرعي را بر آن مرد پليد، عبداهللا بن ابي

يعني عمـدة  (والَّذي تولَّى كبره منهم﴾ ﴿سركردة اصحاب افك بود و به قول قرآن بود 
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ي نكردند؛ شايد به ايـن دليـل كـه اجـراي     جار -)و بال افك از آن او بود زراين و
اُبـي   كاهد، در حالي كه خداوند به عبـداهللا بـن   شرعي از عذاب تبهكاران ميحدود 

وعدة عذاب عظيم در آخرت داده بود؛ و شايد، به دليل همان مصلحتي كـه رسـول   
  1 !نظر كرده بودند به خاطر آن از قتل وي صرف -صلى اهللا عليه وسلم- خدا

تيب، پس از يك ماه تمام، ابرهاي تيرة شك و ترديد و نگراني و پريشـاني  به اين تر
از جو اجتماعي مدينه كنار رفت، و سركرده منافقان پس از آن ديگر نتوانست سرش 

  .را بلند كند
اي بـه   ابي دسته گلي تـازه  از آن به بعد، ديگر هرگاه عبداهللا بن: ابن اسحاق گويد* 

كردنـد و از او بـاز خواسـت     خودشان او را سرزنش مي اش آب ميداد، قوم و قبيله
صـلى اهللا عليـه   - خدا آن هنگام، رسول. دادند كردند و او را تحت فشار قرار مي مي

  :به عمر فرمودند -وسلم
قتله ألرعدت له آنف؛ لو أمرا اليوم بقتلـه  أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل أيا عمر؟  ىکيف تر(

  .٢ )لقتلته
چيست، اي عمر؟ هان به خدا، اگر آن روز كه به من گفتي او را بكشم حاال نظرت «

هـا را   غريدند، كه اگـر امـروز همـان    هاي پربادي رعدآسا مي ياو را كشته بودم، بين
  »!فرمان دهم كه او را بكشند، او را خواهند كشت

  .تر بود به خدا نيك دانستم كه فرمان رسول خدا از فرمان من پربركت: عمر گفت
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  هاي پس از غزوة مريسيع ريهس
ه الجندل، در ماه شـعبان  كلب، دوم سريه عبدالرحمان بن عوف به مقصد ديار بني. 1

  .سال ششم هجرت
او را روبروي خود نشانيدند و با دست خودشـان   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

دند، و عمامه بر سر او پيچيدند، و او را به نيك رفتاري تمام در جنگ سفارش فرمو
اگر سر به فرمان تو نهادند، دختر پادشاهشـان را بـه همسـري خـودت     : به او گفتند

عوف، مدت سه روز در ديار آنان اقامت كرد و آنـان را بـه    عبدالرحمان بن! دربياور
عـوف بـا ُتماضـر بنـت      همگي اسالم آوردند، و عبدالرحمان بن. اسالم دعوت كرد

كلـب   پدر تماضر رئيس و پادشاه بنـي . واج كردازد -كه مادر ابوسلمه باشد -اًصبغ
  .بود

در ماه شـعبان سـال    سعد بن بكر، فدك، ابيطالب به مقصد ديار بني سرية علي بن. 2
خبر  -صلى اهللا عليه وسلم- ششم هجرت، داستان از اين قرار بود كه به رسول خدا

ا دويسـت  آن حضرت علي را ب. دادند جماعتي قصد مددرساني به يهوديان را دارند
كـرد، و   هـا را سـير مـي    علي با همراهانش شب. مرد جنگي به سراغ آنان فرستادند

او اقرار كرد كه وي را به . جاسوسي از آنان را دستگير كرد. كرد روزها را كمين مي
ياري يهوديان در برابـر خرمـاي   مادگي آنان را براي آاند تا مراتب  خيبر اعزام كرده

سـعد را بـه    همچنين آن فرد جاسـوس، مكـان تجمـع بنـي     .خيبر به آنان اعالم كند
علي بـر آنـان شـبيخون زد، و پانصـد شـتر و دو هـزار       . رزمندگان اسالم نشان داد

سعد همه گريختنـد و از آن منطقـه بـراي هميشـه      گوسفند به غنيمت گرفت، و بني
  .سعد، وبربن عليم بود رئيس بني. كوچيدند

به مقصد وادي القـري، در مـاه رمضـان     -حارثه زيدبن: يا -سرية ابوبكر صديق. 3
صـلى اهللا عليـه   - اكرم اي از طايفة بني فزاره قصد ترور نبي تيره. سال ششم هجرت
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ابـوبكر صـديق را اعـزام     -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا رسول. را داشتند -وسلم
م، من همراه او بودم؛ وقتـي نمـاز صـبح را گـزاردي    : سَلمه بن اَكوع گويد. فرمودند

بر سر بركـة آب آنـان   . فرمان حمله داد؛ ما نيز حمله برديم و بر آنان شبيخون زديم
گروهي از آنان را ديـدم  . رفتيم، و ابوبكر هركه را از آنان دريافت از دم تيغ گذرانيد

ترسيدم كه پـيش از مـن خودشـان را بـه     . كه زنان و كودكان بسياري با آنان بودند
ود را به آنان رسانيدم و تيري افكندم كه ميان آنان و قلة شتابان خ. كوهستان برسانند

در ميـان آنـان   . وقتي فرود آمدن آن تير را مشاهده كردند، ايسـتادند . كوه فرود آمد
رفَه نام داشت و پوستين كهنه زني بود كه امدختـرش نيـز كـه    . اي بر دوش داشت ق

. با خود به نـزد ابـوبكر بـردم   آنان را . يكي از زيباترين زنان عرب بود همراه او بود
هاي او نزدم،  اما، من دست به جامه. قرفه را به من به عنوان جايزه داد ابوبكر دختر ام

قرفـه را از ابـوبكر خواسـته     از پيش دختر ام -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زيرا رسول
آن حضرت وي را به مكـه فرسـتادند، و در عـوض او شـماري از اسـيران      . بودند

اي بـود   قرفه همان شـيطانه  ام .1 را كه در مكه دربند كفار بودند، آزاد كردند مسلمان
سـوار را از خانـدان    را داشت، و سي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كه قصد ترور نبي

خويش براي اين منظور آماده كرده بود؛ و سرانجام به كيفر خود رسيد و تمـامي آن  
  .سي تن نيز به قتل رسيدند

  .رزبن جابر فهري به مقصد عرنيين، در ماه شوال سال ششم هجرتسرية ُك. 4
داستان از اين قرار بود كه گروهي از عكل و عرَينـه اظهـار مسـلماني كردنـد و در     

صلى اهللا عليـه  - خدا رسول. آب و هواي مدينه به آنان نساخت. مدينه اقامت كردند
 و به آنان دستور دادند از شير و ها فرستادند آنان را با چندين شتر به چراگاه -وسلم

                                                           

 .اين سريه در سال هفتم روي داده است: گويند عضي مي؛ ب89، ص 2صحيح مسلم، ج : نكـ -1



  

- خـدا  وقتي كه سالمتي خود را باز يافتند، چوپان رسـول . شاش آن شتران بنوشند
را كشتند، و شتران را با خود بردند، و از مسـلماني بـه كفـر     -صلى اهللا عليه وسلم

را بـا بيسـت تـن از     1ُكـرز فهـري   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. روي آوردند
  :در پي آنان فرستادند، و عرَينيان را چنين نفرين كردند صحابه

  ).ضيق من مسکأعم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أاللهم (
خداوند چشمانشان را نسبت به جاده كور گردان، و راه و جـاده را بـراي آنـان از    «

  »!تر گردان دستبند تنگ
دسـت و  . تگير شـدند خداوند چشمانشان را نسبت به جاده كور گردانيد، و همه دس

پاهايشان را قطع كردند، و در چشمانشان آهن گداخته فـرو كردنـد، تـا بـه كيفـر      
هاي كنـار مدينـه رهـا كردنـد تـا       اند برسند؛ آنگاه آنان را در تپه كارهايي كه كرده
داستان اين جماعت در صحيح بخاري به روايت از اََنس آمـده   .2همانجا جان دادند

  3 .است
***  
  ان بعد از اين سرايا، گزارش سـريه عمـروبن اُميـة َضـمري و سـَلمه بـن      نويس سيره
آورند؛ به اين شرح كه وي بـه مكـه    سلمه را در ماه شوال سال ششم هجرت مي ابي

رفت تا ابوسفيان را ترور كند؛ زيرا، ابوسفيان مردي اعرابي را فرستاده بود كه پيامبر 
هيچيـك از دو مـأمور موفـق بـه تـرور      . را ترور كند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

شوند كه عمرو در بين راه سه تن را  ذيالً يادآور مي. موردنظر نشدند، نه اين و نه آن

                                                           

اين مرد همان كسي است كه به چراگاههاي مدينه حملـه بـرده بـود، غـزوه سـَفوان در ارتبـاط بـا او         -1
 .صورت پذيرفت، بعدها اسالم آورد، و در روز فتح مكه به شهادت رسيد

 .122، ص 2زادالمعاد، ج  -2
 .602، ص 2صحيح البخاري، ج  -3
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در اين سفر پيكر شهيد خُبيب را از دست  شوند كه عمرو همچنين، يادآور مي. كشت
از  كفار بازگرفت، در حالي كه بنابر مشهور، شهادت خُبيب چند روز يا چند ماه پس

. حادثة رجيع روي داده، و حادثة رجيع در ماه صفر سال چهارم هجرت بوده اسـت 
نويسان به هم آميخته، يا ايـن دو موضـوع    دانم كه آيا اين دو سفر در نظر سيره نمي

به هر حال، عالمه منصور پوري . مربوط به يك سفر واحد در سال چهارم بوده است
  .اين سريه منكر شده است وجود جنگ يا درگيري را در دستور كار

***  
قريظـه   همه اينها، سرايا و غزواتي بودند كه پس از جنگ احزاب و قتـل عـام بنـي   

ها كشتار سختي در ميان طرفين  ها يا غزوه در هيچيك از اين سريه. صورت پذيرفتند
هـا طبيعـت عمليـات     غالب اين مأموريـت . روي نداد؛ و تنها يك برخورد ساده بود

شمن يا تحريكات تأديبي براي دشمن را داشتند، و هدف از اجـراي  كسب خبر از د
  آنها 



  

  فصل دهم
  صلح حديبيه

  
  عمرة حديبيه و انگيزة آن

العرب تا حدود زيادي به سـود مسـلمين دگرگـون     وقتي اوضاع و شرايط در جزيره
هاي پيروزي بزرگ و موفقيت قطعي دعوت اسـالم انـدك انـدك بـه      گرديد، طليعه

پيوست، و مقدمات الزم براي تثبيت حـق مسـلمانان در ارتبـاط بـا اداي      ميظهور 
مناسك و عبادت خداوند در مسجدالحرام كه از شش سال پيش مشـركان راه آن را  

  .آمد به روي مسلمانان بسته بودند، فراهم مي
در مدينه، در عالم خـواب ديدنـد كـه خـود و      -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

انـد، و   اند، و ايشان كليد كعبه را به دست گرفتـه  د مسجدالحرام شدهاصحابشان وار
همگي طواف كردند و عمره به جاي آوردند، و بعضي سرها را تراشيدند و بعضي به 

آن حضرت اين رؤياي صادقه را بـراي اصحابشـان   . جاي سرتراشيدن تقصير كردند
سال وارد مكه خواهنـد   بازگفتند؛ همه شادمان شدند، و چنان پنداشتند كه در همان

نيز به اصحاب فرمودنـد كـه قصـد عمـره      -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبر اكرم. شد
  .دارند، و اصحاب نيز آماده سفر شدند

نشينان همگي را فراخواندنـد تـا بـا     همچنين، پيامبر بزرگ اسالم، قوم عرب و باديه
پيغمبـر  . سفر دردادنـد  بسياري از اعراب تن به اين. ندايشان براي عمره عزيمت كن

هايشان را شستند، و ناقة قَصواء را سـوار   شخصاً جامه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
مكتوم يا ُنميلة ليثي را در مدينـه جانشـين خـود سـاختند، و در روز      ام شدند، و ابن

سـلمه همسـر آن    ام. دوشنبه يكم ذيقعهدة سال ششم هجرت از مدينه خارج شـدند 
يكهـزار و  : و بـه قـولي   -يكهزار و چهارصد تن ديگر از مسـلمانان  حضرت نيز با

در اين سفر هيچكس مسـلح نبـود، مگـر بـه      .همراه آن حضرت بودند -پانصد تن
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  .اي كه در آن زمان براي مسافر معمول بود، يعني يك شمشير و آنهم در غالف اندازه
  

  حرکت مسلمانان به سوي مکّه
الحليفـه رسـيدند، حيوانـات     كردند، وقتي به ذي پيامبر اسالم به سوي مكه عزيمت

گذاري كردند، و احرام عمره بستند؛ تا مردمان همگـي   قرباني را قالده زدند و نشانه
پيشـاپيش؛ جاسوسـي از خزاعـه را    . ايمن شوند از اينكه ايشان قصد جنگ ندارنـد 

كي عسـفان  وقتي به نزدي. مأمور كردند كه اخبار مربوط به قريش را به ايشان برساند
را بر عليـه   1لؤي احابيش رسيدند، آن جاسوس برايشان خبر آورد كه طايفة كعب بن

انـد و   اند، و جمعيتي انبوه را براي رويارويي با شـما تـدارك ديـده    شما بسيج كرده
- پيـامبر اكـرم  . خواهند باشما كارزار كنند، و مانع رفتن شما به خانة خدا شوند مي

موافقيد كـه بـر سـر    : اصحابشان مشورت كردند و فرمودند با -صلى اهللا عليه وسلم
اند بريزيم و آنـان را بـه اسـارت     زنان و كودكان اين جماعت كه به ياري آنان رفته

خود درآوريم؛ تا اگر بر سر جاي خودشان نشستند، شكسـت خـورده و انـدوهگين    
؟ يـا  !اسـت آن را قطع كـرده  باشند؛ و اگر فرار كردند، گردني خواهند بود كه خدا 

                                                           

كنانه و ديگر طوايـف، و چنانكـه از لفـظ احـابيش      هاي بني اند از تيره نژاد بوده قومي عرب» احابيش« -1
اند به حبشي، كوهي در پـايين مكـه    اند، بلكه منسوب بوده  گردد، اهل حبشه نبوده به ذهن مي متبادر

 تحارث بن عبد منـا  در دامنه اين كوه بني. ع نعمان اراك، كه با مكه شش ميل فاصله دارددر موض
هـون بـن هزيمـه گـردهم آمدنـد و بـا قـريش         المصطلق، و حيابن سعدبن عمر، و بني بني كنانه، و بن
ما بر عليه اغيار، يد واحده خواهيم بـود، تـا   : گي به خداوند سوگند خوردند كهپيمان شدند، و هم هم

! ي خـود اسـتوار اسـت   و تا زماني كه كـوه حبشـي در جـا   گردد،  ليل ونهاري تاريك و روشن مي
معجـم البلـدان،   (منسوب بودن آنان به كوه حبشي بوده است » احابيش قريش«بنابراين، وجه تسميه 

 ).275؛ المنمق، ص 214، ص 2ج 



  

خواهيد آهنگ اين خانة خدا كنيم، و هركس سر راه را بر مـا گرفـت بـا او     آنكه مي
ايم، و  خدا و رسول او دانايند؛ اما، ما به قصد عمره آمده: ابوبكر گفت! كارزار كنيم؟

ايم؛ در عين حال، هر كس ميان ما و خانة خـدا حائـل    دهبراي جنگ با هيچكس نيام
پس راه : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي ؟!اهيم كردگردد، با او كارزار خو

  .همه به راه افتادند! بيفتيد
  

  ممانعت قريش از رفتن مسلمانان به زيارت خانة خدا
اند،  از مدينه خارج شده -صلى اهللا عليه وسلم- قريشيان، وقتي شنيدند كه پيامبراكرم

صويب كردند كه با هر ترتيـب  يك انجمن مشورتي تشكيل دادند، و در آن انجمن ت
چنانكه پس از اعراض ! داشته شوندممكن مسلمانان از رفتن به زيارت خانة خدا باز 

كعـب بـراي    از حمله به احابيش، مـردي از بنـي   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
انـد، و دويسـت سـوار بـه      ايشان خبر آورد كه قريشيان در ذي طُوي فـرود آمـده  

شـود،   ليد در كُراع الغميم بر سر راه اصلي كه به مكه منتهي ميفرماندهي خالدبن و
عمالً نيز، خالد درصدد بازداشتن مسـلمانان از ادامـة مسـير    . اند باش به حالت آماده

برآمد و با سواركارانش در برابر مسلمانان در جايي كه طرفين همـديگر را بنگرنـد،   
كننـد،   ارند و ركوع و سـجود مـي  گز خالد وقتي ديد مسلمانان نماز ظهر مي. ايستاد
بـرديم كارشـان را يكسـره     خبرند؛ اي كاش بر آنان حمله مي اينان غافل و بي: گفت

آنگاه تصميم گرفت كه به هنگام نماز عصر ناگهان بر مسلمين حمله برَد؛ ! مكردي مي
  .اما خداوند حكم نماز خوف را نازل فرمود، و اين فرصت از دست خالد گرفته شد

  
  پيامبر از نبرد خونين پرهيز
هـا در   راهي پرپيچ و خم را در ميان كوهها و دره -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

پيش گرفتند، و همراهانشان را به سمت راسـت از ميـان وادي حمـض در مسـيري     
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رسانيد، و  المرار در نزديكي حديبيه در سمت پايين مكه مي بردند كه ايشان را به ثنيه
شـد،   گذشت و مستقيماً به حرم امن الهي منتهي مي ه را كه از تنعيم ميراه اصلي مك

وقتي خالد مشاهده كرد كه گرد و غبار لشكر اسالم . در سمت چپ خويش وانهادند
آمد منحرف گرديد، شتابان به سوي قريش تاخت تا بـه   از مسيري كه به طرف او مي

  .آنان هشدار دهد
وقتـي بـه   . به مسير خود ادامه دادند -يه وسلمصلى اهللا عل- از آن سوي، رسول خدا

اما ! حلْ حلْ: مردم گفتند. المرار رسيدند، شتر آن حضرت خود را بر زمين افكند ثنيه
! قصواء از پـاي درآمـد  ! خألت القصواء: گفتند. اشتر آن حضرت از جاي برنخاست

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
  )ما ذاک هلا خبلق؛ ولکن حبسها حابس الفيلما خألت القصواء؛ و (
و چنين عادتي هم ندارد؛ بلكه همانكس كـه فيـل ابرهـه را از    ! قصواء از راه نماند«

  »!رفتن بازداشت، اين شتر را نيز بازداشته است
  :آنگاه فرمودند

  ).ياهاإعطيتهم أال إوالذي نفسي بيده، ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا (
اي را كه به من پيشنهاد كننـد و در   به آنكه جانم در دست اوست؛ هر شيوه سوگند«

  »!ان خواهم پذيرفتحريم الهي را رعايت كرده باشند، از آن آن حرمت
آنگاه شتر خويش را از جاي حركت دادند و راه خود را تغيير دادند و رفتند تـا بـه   

ند كه مردم بـه زحمـت از   آبي فرود آمد انتهاي حديبيه رسيدند و در كنار چشمة كم
- خدا از تشنگي به رسول. داشتند، و ديري نپاييد كه آن هم خشك شد برمي آن آب

شكايت بردند؛ آن حضرت تيري از تيردان خويش درآوردند و  -صلى اهللا عليه وسلم
به آنان دستور فرمودند كه آن تير را در چشمه قرار دهند؛ بـه خـدا، پيوسـته از آن    

  .نياز گرديدند د تا همه سيراب شدند و از آب بيجوشي چشمه آب مي



  

  
  ميانجيگري بديل ميان پيامبر و قريش

استقرار يافتند، بديل بن ورقاء خزاعـي بـا    -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي رسول خدا
مردمان خزاعه همواره محـرم اسـرار   . چند تن از مردان خزاعه نزد آن حضرت آمد

من از نـزد  : بديل گفت. در ميان اهل تهامه بودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
اند و حتـي اشـتران    در نزديكي آبهاي حديبيه فرود آمده. آيم لؤي مي طايفة كعب بن

اند، و قصد دارند با شما كارزار كنند،  تازه به دنيا آمدة خودشان را نيز با خود آورده
  :فرمودند -ه وسلمصلى اهللا علي- رسول خدا. و نگذارند كه به خانه خدا برويد

حد، ولکنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد کتهم احلرب وأضرت م؛ فان شاؤا أإنا مل جني لقتال (
ال فقد مجوا؛ إن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وأن شاؤا إالناس، و ماددم و خيلوا بيين وبني

و لينفذن أتنفرد سالفيت،  حىتري هذا مأ علىقاتلنهم ألال القتال، فوالذي نفسي بيده إبوا أن هم إو
  .)مرهأاهللا 

قريش نيـز از  . ايم تا عمره بجا بياوريم ايم؛ بلكه آمده ما براي نبرد با هيچكس نيامده«
اند؛ اگر بخواهند، مـن بـا آنـان     اند و از كارزار به ستوه آمده جنگ زيان بسيار ديده

اگر نيز بخواهند به راهـي كـه   سازش خواهم كرد؛ آنان نيز مرا با مردم واگذارند؛ و 
شود كه تجديـد قـوا    ؛ اگر نه اين و نه آن، معلوم مياند بروند، چنين كنند مردم رفته

اند، و اگر حتماً اصرار به جنگ دارند، سوگند به آنكه جانم در دست اوسـت،   كرده
در راه اين دعوت خويش، آن چنان با ايشان كارزار خواهم كرد كه جان از تنم بـه  

  »!د؛ يا خداوند كار خويش را پيش ببرددرآي
به راه افتاد و رفت تا به نزد . من سخن شما را براي آنان بازخواهم گفت: بديل گفت

آيم؛ شـنيدم كـه او سـخناني     من از نزد اين مرد به نزد شما مي: گفت. قريش رسيد
  ؟!خواهيد سخنانش را براي شما بگويم گويد؛ اگر مي مي

امـا خردمندانشـان   ! يازي نداريم كه تو چيزي براي مـا بگـويي  ن: نابخردانشان گفتند
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شـنيدم كـه وي چنـين و چنـان     : بديل گفت! اي بازگو كن آنچه را كه شنيده: گفتند
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  وقتي رسول. قريشيان مكرَز بن حفص را فرستادند. گويد مي

تي نزد آنحضرت آمـد  اما وق! اين مردي نيرنگباز است: او را ديدند، فرمودند -وسلم
و با ايشان سخن گفت، آن حضرت همان سخناني را كه بـديل و همراهـانش گفتـه    

  .او هم نزد قريش بازگشت، و براي آنان بازگفت. بودند، با وي نيز گفتند
  

  فرستادگان قريش نزد پيامبر
ـ : ؟ گفتند!بگذاريد من نزد او بروم: مردي از كنانه، به نام حلَيس بن علقمه، گفت زد ن

و اصـحاب آن   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم وقتي به جايي رسيد كه پيامبر! او برو
فرمودند؛ اين فالن كس است،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ديد، رسول حضرت را مي

دارند؛ حيوانات قرباني را به سوي  و او از آن جماعتي است كه قرباني را گرامي مي
قرباني را پيشاپيش وي گسيل داشتند، و خود نيز مسلمانان حيوانات ! او گسيل داريد

سزاوار نيست كه ! اهللا سبحان: وقتي چنين ديد، گفت. گويان از او استقبال كردند لبيك
: ؟ نزد يارانش بازگشـت و گفـت  !اين جماعت از رفتن به خانة خدا بازداشته شوند

د؛ من موافق نيسـتم  ان گذاري كرده اند و نشانه حيوانات قرباني را ديدم كه قالده بسته
و ميان او با قريشـيان سـخناني رد و بـدل شـد كـه راوي      ! كه اينان بازداشته شوند

  !گويد آن سخنان را از بردارم مي
اي را پيشنهاد كرده  اين مرد به شما راه و روش عاقالنه: عروه بن مسعود ثقفي گفت

صـلى اهللا  - خدا سولعروه نيز نزد ر! است؛ از او بپذيريد و بگذاريد من نزد او بروم
نظيـر   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. آمد و با آن حضرت گفتگو كرد -عليه وسلم

: در آن وقت، عـروه گفـت  . همان سخناني را كه با بديل گفته بودند، با او نيز گفتند
اي كه  كن ساختي؛ آيا تاكنون شنيده ات را ريشه اي محمد، فرض كن كه قوم و قبيله



  

و اگـر  ! عرب پيش از تو با خويشاوندانش چنين جفا روا داشته باشد؟احدي از قوم 
بينم؛ مـن   هايي مصمم در اطراف تو نمي تو صورت ديگر داشته باشد، من چهره كار
آيد كه بگريزند و  اند، و از آنان برمي  بينم كه اطراف تو را گرفته اي اوباش را مي عده

: گفت! گريزيم؟ ما از كنار او مي! بظر الالتاُمصص : ابوبكر به او گفت! تو را وانهند
هان، سوگند به آنكه جانم در دست اوسـت؛ اگـر   : گفت! ابوبكر: اين كيست؟ گفتند

اي و مـن هنـوز از عهـدة مقابلـه آن      نبود احساني كه پيش از اين بر من روا داشـته 
اهللا عليه  صلى- اكرم و همچنان گفتگويش را با نبي ؟!دادم ام، پاسخ تو را مي برنيامده

 خدا داد، و هرازگاهي در ميان گفتگويش دست به سوي ريش رسول ادامه مي -وسلم
صلى اهللا عليـه  - اكرم مغيره بن شعبه باالي سر پيامبر. ردب مي -صلى اهللا عليه وسلم-

ايستاده بود و شمشير در دست و كاله خود بر سر داشت، و هربار كه عروه  -وسلم
شد، با ته غالف شمشـير روي   نزديك مي -اهللا عليه وسلم صلى- اكرم به ريش پيامبر

دور  -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا دستت را از ريش رسول: گفت زد و مي ستش ميد
اي : گفـت ! مغيره بن شـعبه : اين كيست؟ گفتند: عروه سربلند كرد و گفت! نگاهدار

كوشـش   ؟ مگر من نبودم كه براي رفع و رجوع آن نيرنگبـازي تـو آن همـه   !وفا بي
مغيره در عهد جاهليت با جماعتي همراه شده بود، و سپس تمـامي آنـان را   ! كردم؟

صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  نبي. كشته و اموالشان را ربوده بود، آنگاه آمده واسالم آورد
مغيـره  (! پذيرم، اما آن اموال به مـن ربطـي نـدارد    اسالم تو را مي: فرمودند -وسلم

  ).برادرزادة عروه بود
را زير نظـر گرفـت، و    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گاه عروه مدتي اصحاب رسولآن

آنگـاه، بـه نـزد    . مراتب تعظيم و تكريم مسلمانان را از آن حضـرت مشـاهده كـرد   
ام، بر قيصر  اي قوم من، بخدا، من بر پادشاهان وارد شده: اصحابش بازگشت و گفت

م كه اطرافيانش آن چنان كه اصحاب ا و خسرو و نجاشي؛ به خدا، پادشاهي را نديده
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به خـدا، اگـر آب   ! كنند، بزرگ و گرامي بدارند محمد، محمد را تعظيم و تكريم مي
آورند تا نصيب يكي از آن دستها بشـود و آن   دهان بياندازد، همه دستها را پيش مي

درنـگ فرمـانش را    و هرگاه به آنان فرماني بدهد، بي! اندامش بمالد را به صورت و
و هرگاه وضو بسازد، براي گـرفتن قطـرات آب وضـوي او سـر و     ! كنند اعت مياط

و هرگاه سـخن بگويـد، همگـي صداهايشـان را نـزد وي پـايين       ! شكنند دست مي
هـم اينـك، وي راه و    ؟!نگرنـد  آورند، و از فرط بزرگداشت وي به او خيره نمي مي

  !اي به شما پيشنهاد كرده است؛ از او بپذيريد روش عاقالنه
  

  ناکامي جنگ افروزان
زومند جنگ بودند، وقتي تمايل پيشوايانشان را بـه  رجوانان ماجراجوي قريش، كه آ

؟ بنـا  !نگذارند روند صلح پيش برود اي كشيدند كه عمالً صلح مشاهده كردند، نقشه
را بر آن نهادند كه شبانه بيرون شوند، و به اردوگاه مسـلمانان بخزنـد، و كارهـايي    

. عمالً نيز، در پي اجراي ايـن تصـميم برآمدنـد   . ور گردد جنگ شعلهبكنند تا آتش 
هفتاد يا هشتاد تن از آنان شبانه بيرون شـدند و از كـوه تنعـيم بـه زيـر آمدنـد، و       
كوشيدند تا به نحوي به اردوگاه مسلمانان بخزند؛ امـا، محمـدبن مسـلمه فرمانـده     

  .پاسداران همگي آنان را دستگير كرد
جويي همگي آنان را آزاد كردند و  از روي صلح -اهللا عليه وسلم صلى- پيامبر اكرم

  :آنان را عفو فرمودند؛ و در اين ارتباط خداوند اين آيه را نازل فرمود
و هِملَيع كُمأَنْ أَظْفَر دعن بكَّةَ مطْنِ مم بِبهنع كُميدأَيو نكُمع مهيدأَي ي كَفالَّذ وهكَانَ﴿و   اللَّـه

  .١بِما تعملُونَ بصرياً﴾
و اوست آنكه در اندرون مكه دستان آنـان را از شـما و دسـتان شـما را از آنـان      «
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  »!بازداشت، پس از آنكه شما را بر آنان چيره گردانيد
  عثمان بن عفّان سفير پيامبر

سفيري  اراده فرمودند كه -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه به اينجا رسيد، رسول خدا
نزد قريشيان بفرستند تا موضع آن حضرت و هدف ايشان را از اين سفر بـراي آنـان   

پـوزش  . عمربن خطاب را فراخواندند تا وي را نـزد آنـان بفرسـتند   . روشن گرداند
كعب در مكه  عدي بن اي رسول خدا، اگر مرا آزار دهند، من از بني: خواست و گفت

عثمان بن عفان را بفرستيد؛ كه تيره و طايفـة  كسي را ندارم كه از من حمايت كند؛ 
او را فـرا خواندنـد، و نـزد    ! گرداند راحاصل مي او در مكه هستند، و او منظور شما

ايـم   ايم؛ ما آمده به آنان بازگوي كه ما براي پيكار نيامده: قريشيان فرستادند، و گفتند
امر فرمودنـد كـه نـزد     همچنين، او را! و آنان را به اسالم دعوت كن! عمره بگزاريم

بعضي مردان و زنان مسلمان در مكه برود، و به آنان مژدة فتح و پيروزي بدهد، و به 
آنان بازگويد كه خداوند عزوجل دين خود را در مكه غلبه خواهد بخشيد، تا ديگـر  

  !كسي به خاطر ايمان و اسالم نخواهد متواري باشد
خـواهي   كجـا مـي  : گفتنـد . برخورد كـرد  عثمان به راه افتاد، و در بلدح با قريشيان

اند تا چنين و چنان بـه   مرا فرستاده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول: گفت! بروي؟
بن  ابان! سخنانت را شنيديم؛ حال، به دنبال كارهاي ديگرت برو: گفتند. شما بازگويم

ـ  عاص پيشباز او آمد و به او خوش سعيدبن ان آمد گفت و اسبش را زين كرد، و عثم
. را بر اسب سوار كرد، و او را امان داد و پشت سر خود سوار كرد تا به مكه رسـيد 

را به زعماي قريش رسانيد، و چـون از   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در مكه پيام نبي
كارهايش فراغت يافت به او پيشنهاد كردند كه طواف خانة خدا كند؛ اين پيشنهاد را 

طواف كننـد،   -صلى اهللا عليه وسلم- نكه رسول خدارد كرد و حاضر نشد پيش از آ
  .طواف كند
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  بيعت رضوان و انگيزة آن

خواستند وضع موجود را ميان  شايد مي. قريشيان عثمان را نزد خودشان نگاه داشتند
خودشان به مشورت بگذارند، و تصميمشان را قطعي كنند، آنگاه عثمان را با جواب 

به هر حال، درنگ عثمان نزد آنان به طول انجاميد، و . پيامي كه آورده بود بازگردانند
وقتي اين شايعه به گوش . در ميان مسلمانان شايع گرديد كه عثمان كشته شده است

كنـيم تـا    از اينجـا حركـت نمـي   : رسيد، گفتنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
. ت فراخواندندآنگاه اصحابشان را براي بيع! ه كنيمتكليفمان را با اين حماعت يكسر

كردند مبني بر اينكـه فـرار    آمدند و با ايشان بيعت مي فوج فوج نزد آن حضرت مي
نخستين كسي كـه ايـن   . جماعتي از آنان با آن حضرت بر مرگ بيعت كردند. نكنند

اكوع سـه بـار بـا آن     چنين با آن حضرت بيعت كرد، ابوسفيان اسدي بود، سلمه بن
تين كسان، و با اواسـط بيعـت كننـدگان، و بـا     حضرت بر مرگ بيعت كرد؛ با نخس

دست خود را بـه دسـت    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آخرين بيعت كنندگان، رسول
همينكه بيعـت  ! اين هم بيعت از جانب عثمان» هذه عن عثمان«: ديگر دادند و گفتند

از ايـن بيعـت   . تماميت پذيرفت، عثمان نيز سررسيد و بـاآن حضـرت بيعـت كـرد    
  .گفتند تخلف نورزيد، به جز مردي از منافقان كه او را جدبن قيس ميهيچكس 

. اين بيعت را زير يك درخت از مسلمانان گرفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
عمر دست آن حضرت را گرفته بود، و معقل بن يسار شاخة درخت را گرفته بود و 

اين همان بيعت . ساخت دور ميآن را  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از باالي سر رسول
  :رضوان است كه خداوند دربارة آن اين آيه را نازل فرموده است

﴿ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضر 1﴾لَقَد.  
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خداوند از مسلمانان بسيار خشنود گرديد آنگاه كه با تـو زيـر آن درخـت بيعـت     «
  ».كردند مي
  

  صلحنامه مواد
درنـگ   قريشيان تنگنايي را كه در آن قرار گرفته بودند به خوبي درك كردند، و بـي 

بن عمرو را براي عقد قرارداد صلح روانه كردند، و تأكيد كردند بـر اينكـه در    سهيل
صلحنامه چيزي جز اين قيد نشود كه وي امسال از برابر ما بازگردد، و قـوم عـرب   

سـهيل  . ل به زور توانسته است به مكه وارد شودبا توسهرگز نتواند بگويند كه وي 
وقتـي آن حضـرت وي را   . آمـد  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - عمرو نزد رسول اكرم بن

  : ديدند، گفتند
  ).راد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجلأمرکم؛ أقد سهل لکم (
  »!اند كارتان آسان شد؛ اين جماعت قصد صلح دارند كه اين مرد را روانه كرده«

نظـر   سهيل آمد و بسيار با آن حضرت سخن گفت، و باالخره بر مواد صلحنامه اتفاق
  :مفاد مواد صلحنامه از اين قرار بود. اصل كردندح
امسـال را بازگردنـد، و وارد مكـه     -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم حضرت رسول. 1

در مكه اقامت  نشوند؛ سال آينده كه فرا رسيد، مسلمانان وارد مكه شوند و سه روز
كنند؛ حق داشته باشند اسلحة معمولي سواركار، يعني شمشير غالف كرده، با خـود  

  .داشته باشند؛ و هيچكس به هيچ عنوان تعرضي به آنان نكند
به مدت ده سال، جنگ ميان طرفين درگير نشود؛ و مردم در امان باشند، و دسـت  . 2

  .از آزار يكديگر بدارند
 اكرم اشد كه در اين قرارداد صلح به طرف حضرت رسولهركس دوست داشته ب. 3
ملحق شود، الحاق او به رسميت شناخته شود؛ و هركس نيز  -صلى اهللا عليه وسلم-
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دوست داشته باشد كه در اين قرارداد به طرف قريش ملحـق شـود، الحـاق او بـه     
زئي اي كه به هر يك از دو طرف ضميمه گرديد، ج رسميت شناخته شود؛ و هر قبيله

از آن طرف قرارداد لحاظ شود؛ و هر تعدي و تجاوزي كه به آن قبيله بشود، تعـدي  
  .و تجاوز به آن طرف قرارداد محسوب گردد

 اكرم اگر افرادي از قبيلة قريش بدون اذن اوليائشان بگريزند و نزد حضرت رسول. 4
؛ اما، اگر كسي بروند، ايشان آنان را به نزد قريش بازگردانند -صلى اهللا عليه وسلم-

بگريزد و بـه نـزد قريشـيان     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم از اطرافيان حضرت رسول
  .برود، او را باز نگردانند

علي را فراخواندند تا نامة صلح را  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم آنگاه حضرت رسول
ن را كـه مـا   رحما: سهيل گفت ).بسم اهللا الرحمن الـرحيم : (بر او امال فرمودند. بنويسد

نيـز امـر    -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم نبي! باسمك اللهم: نميدانيم كيست؟ بنويس
هـذا مـا صـالح عليـه محمـد      (: آنگاه امال فرمودنـد . فرمودند همين عبارت نوشته شود

  ....)اهللا رسول
خدايي، از رفتن بـه خانـة خـدا تـو را      دانستيم كه تو رسول اگر ما مي: سهيل گفت

آنحضـرت  ! محمـدبن عبـداهللا  : نـه؛ بنـويس  ! كـرديم  م و با تو جنگ نميداشتي مينباز
  :فرمودند

  .)ن کذبتموينإاهللا و إين رسول(
  »!من رسول خدا هستم هرچند شما مرا تكذيب كنيد«

را » اهللا رسـول «و كلمـة   محمد بن عبـداهللا، : در عين حال، علي را امر فرمودند بنويسد
خـودداري كـرد؛ آن حضـرت بـا دسـت       كلمـه  علي از محو كردن اين. محو كند

وقتي اين صلح . باالخره، نوشتن صلحنامه به انجام رسيد. خودشان آن را محو كردند
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  ميان طرفين برقرار شد، قبيلة خزاعه به طرف حضرت رسول



  

هاشم بود؛ به شرحي  پيمان بني ملحق شد؛ چنانكه از عهد عبدالمطلب نيز هم -وسلم
ائل كتاب گزارش آن را آورديم، و اين الحاق فعلـي نيـز تأكيـدي بـر آن     كه در او

  .بكر نيز به طرف قريش ملحق شدند قبيله بني. پيماني قديم بود هم
  

  بازگردانيدن ابوجندل
كشان خودش را  شد، ابوجندل پسر سهيل كشان در همان اثنا كه صلحنامه نوشته مي

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - غمبـر اكـرم  با ُغل و زنجيري كه بر پاهايش داشت به پي
وي با همين وضع از پايين مكه راه سپرده بود تا خودش را به ميان جمعيت . رسانيد

خواهم او  اين نخستين فردي است كه قانوناً از تو مي: سهيل گفت. مسلمانان بيافكند
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي! را بازگرداني

  .)عدنا مل نقض الکتاب بإ(
  »؟!ايم ما هنوز صلحنامه را ننوشته«

  »؟!پس اگر چنين است تا ابد با تو هيچ عهد و پيماني نخواهم داشت: گفت
بيـا و او را بـه شـخص مـن     «) فَاَجِزه يل(: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

  :گفت  »!ببخش
هرگـز  : گفـت » ؟!ن كـن چرا؛ چني« )بلي فَافعلْ(: فرمودند !بخشم من او را به شما نمي

همزمان يك سيلي بر صورت پسرش ابوجندل نواخت و زنجيرهاي او را ! چنين نكنم
ابوجنـدل نيـز بـا    . به دست گرفت و او را كشانيد تا او را به نزد مشركان بازگرداند

گردانند تـا   اي جماعت مسلمانان، مرا به نزد مشركان بازمي: زد صداي بلند فرياد مي
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! ازستانند؟دين مرا از من ب

ن اهللا جاعلٌ لک وملن معک من املستضعفني فرجا وخمرجا؛ إنا فإيا أبا جندل، اصرب و احتسب؛ (
  .)م اهللا، فال نغدر ذلک وأعطونا عهد على، وأعطيناهم قد عقدنا بيننا وبني القوم صلحاً

دا بگذار؛ خداوند براي تو و اطرافيان تـو  شكيبايي كن و به حساب خ! اي ابا جندل«
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! اند گشايش و آسايش قرار خواهد داد كه در ميان مشركان به استضعاف كشيده شده
بـا مـا در   ايم و ما با آنان و آنان  اي تنظيم و امضاءكرده فعال، ما با اين قوم صلحنامه

  »؟!زنيم ايم؛ به آنان نيرنگ نمي پيشگاه خداوند عهد بسته
نيز از جاي برجست و خـود را بـه كنـار ابوجنـدل      -رضي اهللا عنه- ابعمربن خط

اينـان  ! شـكيبايي كـن اي اباجنـدل   : گفـت  رفت و به او مـي  رسانيد و همپاي او مي
ه ريخته شود مانند آن است كه خون سگي ريختـه  اند، و خون يكي از آنان ك مشرك

عمـر  . كـرد  يـك مـي  و همزمان با اين گفتگو قبضة شمشير را به ابوجندل نزد! شود
امـا  ! اميدوار بودم كه ابوجندل شمشير را بگيرد و با آن گردن پدرش را بزنـد : گويد

  .آن مرد نخواست خون پدرش را بريزد، و حكم اجرا شد
  

  گشودن احرام عمره
: از نوشتن صلحنامه فراغت يافتنـد، گفتنـد   -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبر اكرم

به خدا هيچيـك  :] راوي گويد[ »!هايتان را ذبح كنيد يزيد و قربانيبرخ« )قوموا فَاحنروا(
وقتـي  . آن حضرت سه بـار فرمانشـان را تكـرار كردنـد    . از آنان از جاي برنخاست

 سـلمه وارد شـدند، و رفتـاري را كـه آن      هيچيك از آنان از جاي برنخاست، بـر اُم
خدا، دوسـت   رسول اي: گفت. جماعت با آن حضرت كرده بودند، براي او بازگفتند

داريد كه چنان كنند؟ بيرون شويد، آنگاه با هيچكس حتي يك كلمه حرف نزنيـد، و  
! شتر خودتان را قرباني كنيد، و سلماني خودتان را صدا بزنيد تا سـرتان را بتراشـد  

برخاستند و بيرون شدند، و بـا احـدي صـحبت     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
شترشان را نحر كردند، و سلماني خودشان را صدا . كردند نكردند، و همان كارها را
مردم كه چنين ديدند، همگي برخاستند و قرباني كردند و . زدند و سرشان را تراشيد



  

! نزديك بود همديگر را بكشند 1تراشيدند، حتي از شدت اندوه سرهاي يكديگر را مي
شـتر را از جانـب   وضع قرباني كردن مسلمانان نيز در اين سفر چنين بود كـه يـك   

صـلى اهللا  - خـدا  رسول. كردند هفت نفر و يك گاو را از جانب هفت نفر قرباني مي
ـ  -عليه وسلم اش يـك حلقـة نقـره     ينيز شتر نري را كه از آن ابوجهل بود و در بين

آن حضـرت بـراي   . داشت نحر كردند تا با اين كار مشركين را بر سر غـيظ آورنـد  
بار، و براي مسلماناني كه بـه جـاي سـر تراشـيدن      مسلماناني كه سر تراشيدند، سه

در همين سفر خداوند كفارة كسي را به . تقصير كردند، يك بار طلب مغفرت كردند
خاطر بيماري پيش از قرباني سرش را بتراشد، كه عبارت است از روزه يا صدقه يـا  

  .عجره نازل فرمود قرباني اضافي، در شأن كعب بن
  

  گردانيدن زنان مهاجرخودداري پيامبر از باز
صلى اهللا - خدا اي از زنان اهل مكه مسلمان شدند و نزد رسول مدتي گذشت، و عده

سرپرسـتان آن زنـان درخواسـت كردنـد كـه آنـان را مطـابق        . آمدند -عليه وسلم
آن حضرت درخواست آنان را . اي كه در حديبيه امضا شده بود بازگردانند صلحنامه

  :تن صلحنامه در ارتباط با اين ماده چنين بودرد كردند، به دليل آنكه م
  .٢ )ال رددته عليناإدينک  علىن کان إنه ال يأتيک منا رجل وأ علىو(

خداوند نيز در اين ارتباط ايـن آيـه   . اند بنابراين، اصال زنان در عهدنامه مطرح نبوده
 :شريفه را نازل فرمود

ولَـا تمِسـكُوا بِعصـمِ    ... َّ لْمؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهنيا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءكُم ا﴿
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  .1الْكَوافرِ﴾
و ... ، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد شما بيايند، آنان را بيازماييـد مؤمنانهان اي «

  »!شما نيز همسران كافر را نگاه داريد
  :به فرمودة خداوند متعالنيز آن زنان را  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .٢يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّه شيئاً﴾﴿
هان اي پيامبر، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد تو بيايند و بخواهند با تـو بيعـت   «

تو نيز با ... ا خداي يكتا شريك نگردانندكس را ب كنند مبني بر اينكه هيچ چيز و هيچ
  »!آنان بيعت كن

كردند، به آن زني كه  آزمودند، و اگر به آن شروط اقرار مي با طرح شروط بيعت، مي
و پس از آن، آنان » !با تو بيعت كردم«) قد بايعتک(: گفتند آن شروط را پذيرفته بود مي

  .گردانيدند را بازنمي
. ن همسران كافرشان را به موجب همين حكم طالق دادنداز آن سوي ديگر، مسلمانا

از جمله، عمر همزمان دو همسر مشرك را كه از پيش داشت طالق داد؛ يكي از آن 
  .دو را معاويه به همسري اختيار كرد، و با آن ديگري صفوان بن اميه ازدواج كرد

  
  دستاوردهاي مفاد صلح حديبيه

شك  ي مواد اين قرارداد صلح تأمل كند، بياين بود صلح حديبيه؛ و هركس در ژرفا
پـيش از  . يابد كه اين صلح و سازش در واقع فتح عظيمي براي مسلمانان بـود  درمي

كن كردن آنان  آن، قريشيان براي مسلمانان هيچگونه رسميتي قائل نبودند، بلكه ريشه
را  كشـيدند كـه پايـان كـار مسـلمانان      را هدف گرفته بودند، و انتظار روزي را مي
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كوشيدند تا ميان مردم و دعـوت اسـالم    مشاهده كنند، و با نهايت تاب وتوانشان مي
حائل گردند، همچنان خودشان زعامت امور ديني و صدارت امور دنيوي مردم را در 

همين كه قريشيان حاضر شدند بـا مسـلمانان   . العرب در انحصار داشته باشند جزيره
ود كه به نيرومندي مسلمانان اذعـان و اعتـراف   صلحنامه تنظيم كنند، به معناي آن ب

وانگهـي، بنـد سـوم    . اند، و قريش ديگر قادر نيست در برابر آنان مقاومت كند كرده
داللت فحوايي و محتوايي داشت بر اينكه قريش ديگر صـدارت خـود را در امـور    
 دنيوي و زعامت و پيشوايي خود را در امور ديني مردم فراموش كرده است، و اينك

العرب، اگر  انديشد، ديگر مردم، و بقية مردم جزيره جز كيان خودش به هيچ چيز نمي
تماماً اسالم بياورند براي قريش اهميتي ندارد، و به هيچ روي هيچگونه دخـالتي در  

و آيا اين يك ! آيا اين يك شكست فاحش براي قريش نبود؟. اين مسئله نخواهد كرد
جنگهاي خونيني كه تاكنون ميان مسلمانان و ! بود؟فتح مبين براي اسالم و مسلمين ن

هدف از آنها، از ديدگاه مسـلمانان، مصـادرة امـوال و    . دشمنانشان اتفاق افتاده بود
هـا اجبـار    گرفتن جانها، و تباه كردن نسل و دودمان نبود، حتي هـدف از آن جنـگ  

ـ كردن دشمن نيز بر اينكه اس لمانان از ايـن  الم را گردن نهد، نبود؛ تنها هدفي كه مس
  :ها داشتند، آزادي همه جانبة مردم در عقيده و دين بود جنگ

﴿كْفُراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْين ش1﴾فَم.  
  »!خواهد كفر پيشه كند خواهد ايمان بياورد و هركه مي هركه مي«

اينـك، ايـن   . خواهند، نباشد اي مانع رسيدن مردم به آنچه كه مي و هيچ نيرو و سلطه
اي حاصل شده است كه حتي چه بسـا در   هدف با تمام جزئيات و لوازم آن به گونه

مسـلمانان در  . شد هاي متعدد به فرض پيروزي همه جانبة مسلمين حاصل نمي جنگ
پرتو اين آزادي كه به موجب مفاد صلح حديبيه براي مردم فراهم گرديـد، موفقيـت   
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در شرايطي كه شمار مسـلمانان  بزرگي در راستاي دعوت اسالم كسب كردند؛ زيرا 
پيش از اين صلح و سازش بيش از سه هزار نبود، شمار لشكريان اسالم پـس از دو  

  .سال به هنگام فتح مكه به ده هزار بالغ گرديد
مسـلمانان آغـازگر   . دومين ماده صلحنامه نيز بخش ديگري از اين فـتح مبـين بـود   

از كردند؛ چنانكه خداونـد متعـال   ها را قريشيان آغ ها نبودند؛ تمامي آن جنگ جنگ
  :فرمايد مي
﴿ةرلَ مأَو وكُمؤدم به١﴾و.  
  ».و نخستين بار، آنان بودند كه جنگ را آغاز كردند«

كردند، تنها مقصودشان اين  هايي كه روياروي قريشيان تدارك مي مسلمانان از جنگ
ند، و سر راه خدا مانع به بود كه قريش به خود بيايند، و از اين غرور خودبيني بازآي

گان هر يـك  وجود نياورند، و بامردم به مساوات رفتار كنند، تا خداباوران و كفرپيش
قرارداد آتش بس ده ساله اين يّكـه  . كند، عمل كند اش اقتضا مي همانگونه كه شاكله

هايشان در راسـتاي دعـوت اسـالم     كرد، و از كارشكني تازي قريشيان را محدود مي
و خود دليلي بود بر شكست خوردن آغازگران جنگ و سستي و از هـم   كاست، مي

  .پاشيدگي آنان
كـرد كـه نتواننـد مـانع ورود      ماده اول صلحنامه هم تنها قريشيان را محـدود مـي   

مسلمانان به مسجدالحرام بشوند، و اين، شكسـت ديگـري بـراي قريشـيان بـود؛ و      
براي قريشيان وجود نداشت مگـر  باالخره، در اين قرارداد صلح هيچ ماية دلخوشي 

  .آنكه توفيق يافته بودند فقط اين يك سال را مانع ورود مسلمين بشوند
در واقع، سه ماده نخستين، سه امتياز اساسي بـود كـه قريشـيان بـه مسـلمانان داده      
بودند، و در عوض آن فقط مفاد ماده چهارم را به دست آورده بودنـد كـه آن هـم    
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زيـرا،  . الي بود، و چيزي نبود كه به مسلمانان زيـاني برسـاند  محتوا و توخ بسيار بي
خـدا   از خـدا و رسـول   -تـا وقتـي كـه مسـلمان اسـت      -پرواضح بود كه مسلمان

شـود كـه    تنها وقتي گريزپاي مينهد، و  گريزد، و از مدينة اسالم پاي بيرون نمي نمي
ن صـورت نيـز   مرتد شده باشد و از اسالم ظاهري يا واقعي برگشـته باشـد، و در آ  

هند داشت، و جداسازي وي از جامعه مسلمانان نيازي به نگهداري چنين فردي نخوا
اسالمي به مراتب بهتر از باقي ماندن او در ميان مسلمانان خواهد بود؛ و اين همـان  

  :به آن اشاره كرده و فرموده بودند -صلى اهللا عليه وسلم- اي بود كه رسول خدا نكته
١ )يهم فابعده اهللالإنه من ذهب منا إ(

.  
رود، خداوند او را دور گردانيـده و   در واقع، آن كسي كه از ميان ما به نزد آنان مي«

  »!محروم ساخته است
شدند، اگر راهي براي پناهندگي بـه   از آن طرف، افرادي كه از اهل مكه مسلمان مي

مگـر آن  . ستزمين خدا گسترده ا: توانستند به جاهاي ديگر بروند بود، مي مدينه نمي
دانسـتند، دروازة حبشـه بـه روي     زمان كه هنوز اهل مدينه چيـزي از اسـالم نمـي   

نيـز بـه همـين نكتـه اشـاره       -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مسلمانان باز نبود؟ رسول
  :گويند فرمايند و مي مي

  .٢ )ومن جاءنا منهم سيجعل اهللا فرجاً و خمرجاً(
آيد، خداوند براي او گشايش و آسايشـي   ا ميآن كس نيز كه از ميان آنان به نزد م«

  ».مقرر خواهد نمود
پيش گرفتن چنين احتياطي در صلحنامه، هرچند كه در ظاهر ماية سربلندي قريش به 

آمد؛ اما، در حقيقت، بازگو گنندة شدت ترس و وحشت و دسـتپاچگي و   حساب مي
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پرستي خودشان را  بت داد كه تا چه انداره كيان انحطاط قدرت آنان بود، و نشان مي
پرستي ديگـر   اند كه موجوديت آيين بت بينند؛ چنانكه گويي احساس كرده متزلزل مي

ها را در ارتبـاط بـا آيينشـان رعايـت      بر لبة پرتگاه قرار دارد، و بايد اينگونه احتياط
اجازه دادند كه هركس از مسلمانان  -صلى اهللا عليه وسلم- اما اينكه پيامبراكرم. كنند

سوي قريشيان گريخت برگردانيده نشود، اين خود دليل بر آن بود كه بـه تثبيـت    به
كيان دين و آيين خودشان از هرجهت اعتماد دارند، و از بابت اين گونه شروط بـر  

  .ترسند سر دين و آيينشان نمي
  

  ترديد مسلمانان در موفقيت صلح حديبيه
اما دو پديده نيز در كار بود . آنچه توضيح داديم حقيقت مواد اين قرارداد صلح بود

- يكي اينكه پيامبر اكـرم : كه مسلمانان از بابت آنها سخت اندوهگين و دلگير شدند
به مسلمانان وعده داده بودند كه به خانة خدا خواهيم رفت و  -صلى اهللا عليه وسلم

گردند و براي طواف خانة  پس، چرا بازمي. طواف خانة خدا را برجاي خواهيم آورد
اند، و خداونـد   بر حق -صلى اهللا عليه وسلم- دوم اينكه رسول خدا! روند؟ ا نميخد

وعده داده است دين خودش را بر همگان سيطره بخشد؛ پس چرا فشارهاي قـريش  
  !را پذيرا شدند و با چنين صلحي سازش كارانه به خواري تن دردادند؟

ي بسـيار گرديـد، و   هـا  وجود اين دو پديده منشأ شك و ترديدها و گمان و وسوسه
تـأثير انـدوه و    دار شد، و تحـت  احساسات مسلمانان به خاطر اين دو مسئله جريحه

. پريشاني، نتوانستند دربارة پيامدها و دستاوردهاي مثبت مفاد صلح حديبيه بيانديشند
صـلى اهللا  - خـدا  تر، عمربن خطاب بود كه نزد رسول شايد از همة صحابه اندوهگين

خدا، مگر ما برحق نيستيم و مگر اينان بر باطـل   اي رسول: گفت آمد و -عليه وسلم
مگر كشتگان ما در بهشت نيستند و مگر كشتگان اينان : گفت! چرا: فرمودند! نيستند؟



  

پس چرا بايد در كار دينمان به خواري : گفت! چرا: فرمودند! در آتش دوزخ نيستند؟
ميان ما و اينـان حكـم نكـرده    تن در دهيم، و بازگرديم، در حالي كه هنوز خداوند 

  :فرمودند! است؟
  ).بداًأعصيه، وهو ناصري ولن يضيعين أين رسول اهللا ولست إيا ابن اخلطاب، (
اي پسر خطاب، من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرماني او را بكنم، او نيز ياور «

  »!من است و هرگز مرا ترك نخواهد گفت
ه خانة خدا خواهيم رفت و گـرد كعبـه طـواف    مگر با ما نگفته بوديد كه ما ب: گفت

  :فرمودند! خواهيم كرد؟
  )نا نأتيه العام؟إفاخربتک ! بلي(
  »!رويم؟ اما با تو باز گفتم كه امسال به آنجا مي! چرا«

  :فرمودند. نه: گفت
  ).نک آتيه و مطوف بِهفإ(
  »!حاال هم تو به مكه خواهي رفت و طواف خانة خدا خواهي كرد«

صلى - خدا خشمگينانه به نزد ابوبكر رفت، و همان سخنان را كه با رسولآنگاه عمر 
ها را عيناً بـه او داد،   ابوبكر نيز همان جواب. گفته بود، با او بازگفت -اهللا عليه وسلم

  ؟!به دامان وي چنگ بزن تا بميري، كه به خدا او بر حقّ است: و افزود
  :آنگاه، آيات نخستين سورة فتح نازل گرديد

  .نا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴾﴿إِ
  »؟!ايم ايم و فتح مبين را به تو ارزاني داشته را پيروز گردانيده ما هم اينك تو«

نيز به دنبال عمر فرستادند و اين آيـات را بـراي    -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
عمـر نيـز   ! آري: فرمودنـد ! خدا، آيا همين فتح است؟ اي رسول: وي خواندند؛ گفت

  . خشنود شد و بازگشت
از آن پس، عمر به خاطر اين كوتاهي كه از او سرزده بود، به شدت دچـار نـدامت   
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دادم و  به خاطر اين كوتاهي، كارها انجام دادم پيوسـته صـدقه مـي   : عمر گويد. شد
كـردم تـا كفـاره و جبرانگـر ايـن       گزاردم و برده آزاد مي تم و نماز ميگرف روزه مي

از بس به خاطر اين سخناني كه گفته بودم ترسيده بودم؛ تا . ه بودم باشدكاريكه كرد
  1 !اينكه سرانجام اميد بستم به اينكه خير بوده باشد

  
  حل مشکل مستضعفان

به مدينـه بازگشـتند و آرامـش خـويش را      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول
وي . ان بـود، گريخـت  بازيافتند، مردي از مسلمانان كه در مكه زير شـكنجة مشـرك  

دو تن را در طلب او فرسـتادند  . پيمان قريش بود ابوبصير، مردي از طايفة ثقيف، هم
- اكـرم  اي؟ نبـي  عهدي كه با ما بسته: گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم و به پيامبر

الحليفـه   او را بردند تا به ذي. او را به آن دو مرد تحويل دادند -صلى اهللا عليه وسلم
ابوبصير به يكـي از آن  . پياده شدند تا از خرمايي كه همراه داشتند بخورند. دندرسي

به خدا، اي فالنكس، اين شمشير تـو را خيلـي چشـمان مـن گرفتـه      : دو مرد گفت
بارها و ! آري، بخدا؛ شمشير خوبي است: ؟ آن مرد شمشيرش را كشيد و گفت!است

؟ شمشـير را بـه دسـت    !آن را ببينم بگذار: ابوبصير گفت! ام بارها آن را تجربه كرده
ابوبصير نيز او را با شمشير خودش زد و كشت، و او با پيكري سرد بر . ابوبصير داد

  .روي زمين افتاد
دويـد، وارد مسـجد    در حالي كه مـي . مرد دومي فرار كرد و رفت تا به مدينه رسيد
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وقتـي بـه   ! تاين مرد وحشتزده اس: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. شد
رفيقم را كشتند؛ مرا نيز خواهند : رسيد، گفت -صلى اهللا عليه وسلم- نزد پيامبراكرم

اي پيامبرخدا، حاال ديگر به خدا، ذمة شما را : آنگاه ابوبصير سررسيد و گفت! كشت
خداوند بري كرده است؛ شما مرا به آنان بازگردانيديد؛ بعد، خداونـد مـرا از آنـان    

  !رهايي بخشيد
 .)کان لـه أحـد   لو ،مسعر حرب! ويل أمه(: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سولر

  .1 ياران بدست آورد دنيا را به آتش مى كشدگر بنشيند، امادرش به داغش 
را شـنيد، فهميـد، كـه آن     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي ابوبصير اين سخن نبي

مدينه بيـرون شـد و خـود را بـه      از. حضرت وي را به مشركان بازخواهند گردانيد
گريخـت و بـه    ابوجندل پسر سهيل نيز از دسـت مشـركان مـي   . ساحل دريا رسانيد
اندك اندك مرداني كه از قريش مسلمان شده بودنـد، همـه بـه    . ابوبصير ملحق شد

سر راه بر كاروانهاي قريش . ابوبصير پيوستند، و جمعيتي قابل توجه را تشكيل دادند
كشـتند و اموالشـان را بـاز     گرفتنـد و آنـان را مـي    رفتنـد، مـي   ميكه به سوي شام 

پيام فرستادندو ايشان را  -صلى اهللا عليه وسلم- قريشيان براي پيامبراكرم. ستاندند مي
به خداوند و حق خويشاوندي سوگند دادند كه به دنبال ايـن جماعـت بفرسـتند، و    

 -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم نبي! هركس از آنان نزد آن حضرت بيايد در امان باشد
صـلى اهللا عليـه   - نيز به دنبال آنان فرستادند، و آنان همگي در مدينه بر پيـامبراكرم 

  .2 وارد شدند -وسلم
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  اسالم آوردن چند تن از قهرمانان قريش
بن  در سال هفتم هجرت، به دنبال صلح حديبيه، عمروعاص و خالدبن وليد و عثمان

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  كه آنان در محضر نبـي  وقتي. طلحه اسالم آوردند
مكه « .)فالذ کبدهاألينا إانَّ مکة قد ألقت (: حضور به هم رسانيدند، آن حضرت فرمودند

  1».؟!هاي جگرش را به سوي ما افكنده است پاره

                                                           

عموم كتب رجال تصريح بر آن دارنـد  . در مورد تاريخ اسالم آوردن اين صحابه اختالف فراوان است -1
كه سال هفتم هجرت بوده است؛ اما داستان مسلمان شدن عمـرو عـاص در دربـار نجاشـي مشـهور      

شت اسالم آوردنـد؛ چنانكـه وقتـي    گ است؛ خالد و طلحه نيز، زماني كه عمروعاص از حبشه بازمي
ه بازگشت آهنگ مدينه كـردو آن دو وي را در مدينـه ديدنـد، و هـر سـه نـزد       عمروعاص از حبش

 .آمدند و اسالم آوردند، يعني در سال هفتم هجرت؛ واهللا اعلم -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم



  

  فصل يازدهم

  مرحلة نوين دعوت و جهاد
  

  تمهيد
 -صلى اهللا عليه وسلم- امبر اكرمصلح حديبيه سرآغاز مرحلة دوم جهاد و دعوت پي

قريشيان، توانمنـدترين و  . و نيز سرآغاز مرحلة نويني در تاريخ اسالم و مسلمين بود
ترين و نيرومندترين دشمن اسالم بودند، و با انتقال قريشيان  توزترين و سرسخت كينه

ح از ميدان جنگ و كارزار به دامان صلح و امنيت، نيرومندترين جنـاح از سـه جنـا   
تشكيل دهندة احزاب، قريش و غََطفان و يهود، درهم شكست، و از آنجا كه قريشيان 
نماينده و شاخص و سخنگوي آيين وثَنيت، و پيشوا و پرچمـدار مكتـب و فلسـفة    

پرستان نسبت به اسـالم و مسـلمين تـا     پرستي در عربستان بودند، حساسيت بت بت
آنان روي بـه سسـتي نهـاد، و بـه     هاي دشمني  حدود زيادي كاهش يافت، و انگيزه

كنـيم كـه    همين جهت است كه پس از انعقاد اين قرارداد صلح، ديگر مشاهده نمـي 
د، و اگـر گهگـاه از سـوي آنـان     اعراب غطفان كارشكني قابل توجهي داشته باشـن 

  .شود، از ناحية تحريك يهود است تظاهراتي مشاهده مي
هـاي   ها و دسيسـه  خيبر را آشيانة توطئهاما، يهوديان، پس از آوارگي از يثرب، قلعة 

كردنـد و جوجـه    گـذاري مـي   خود قرار داده بودند، و شياطين يهود در خيبر تخـم 
مدينه را نشين اطراف  ساختند، و اعراب باديه ور مي هها را شعل آوردند، و آتش فتنه مي

ـ   تحريك مي م، كردند، و براي يكسره كردن كار پيامبر اسالم و مسلمانان يا دسـت ك
بنـابراين،   .كشـيدند  وارد آوردن خسارتهاي كمرشكن بر كيان مسـلمين نقشـه مـي   

گرامي اسالم، برپـا كـردن جنگـي     نخستين اقدام قاطع پس از اين صلح، براي پيامبر
  .امان بر عليه اين آشيانة خيانت بود بي

از سوي ديگر، اين مرحلة نوين كه پس از برقراري صلح پيش آمد، براي مسـلمانان  
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جا  اي پديد آورد تا دعوت اسالم را منتشر گردانند و پيام آن را به همه صت جانانهفر
اي يافـت، و حتـي ايـن     فعاليت مسلمانان در اين ميدان نيز ابعـاد گسـترده  . انندبرس

هاي نظامي و رزمي آنان برتري  بر فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي مسلمانان  فعاليت
يد اين مرحله را به دو قسمت تقسيم كنـيم و سـپس   بااز اين رو، معتقديم كه . يافت

  :مورد بررسي قرار دهيم
  :نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان نامه :فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ) الف
  ....الغابه، فتح خيبر، و غزوه :و رزميهاي نظامي  فعاليت) ب

ر اين مرحلة نـوين  هاي نظامي و رزمي مسلمانان را د بهتر است پيش از آنكه فعاليت
نگاري بـراي پادشـاهان و فرمانروايـان بپـردازيم؛ زيـرا،       دنبال كنيم، به موضوع نامه

دعوت اسالم طبعاً مقدم است، و باالتر از اين، هدف اصلي مسلمانان كـه همـة آن   
ها را به خـاطر آن   ها و نابساماني ها و پريشاني ها و فتنه ها و جنگ مصائب و ناراحتي

  .ودند، همين دعوت و تبليغ اسالم بوده استتحمل كرده ب
  

نگاري براي پادشاهان و  فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ؛ نامه -الف
  فرمانروايان

از  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  در اواخر سال ششم هجرت، هنگامي كه رسـول 
پـس  نگاري براي پادشاهان را باز كردند، و آنان را يكي  حديبيه بازگشتند، باب نامه

زماني كه آنحضرت اراده فرمودنـد كـه بـراي    . به اسالم دعوت فرمودنداز ديگري 
نداشته باشد، كه مهر  اي را اين جماعت، نامه: پادشاهان نامه بنويسند، به ايشان گفتند

نيز يك انگشتري نقره براي خودشـان   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي ؟!خوانند نمي
در » محمد«بود، با اين ترتيب كه » هللا محمد رسول«درست كردند كه نقش نگين آن 

در سطر سوم بـاالي دو سـطر   » اهللا«در يك سطر باالي آن، و » رسول«يك سطر، و 



  

   1 :نگاشته شده بود، به اين صورت
  اهللا

  رسول
  محمد

پيامبر بزرگ اسالم از ميان يارانشان افراد كارشناس و بـا بصـيرتي را برگزيدنـد، و    
عالمه منصورپوري به قطع اظهار داشته است . دشاهان گسيل داشتندآنان را بسوي پا

كه اين فرستادگان روز نخست محرم سال هفتم هجرت، چند روز پيش از عزيمـت  
هـا، و   متون اين نامه. اند به سوي خيبر، اعزام شده -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

  .2 مشوي يادآور مي برخي دستاوردهاي اين مكاتبات را ذيالً

  
  نامه به نجاشي پادشاه حبشه. ۱
صـلى  - پيامبر اكرم. اسم وي اصحمه بن ابجر بود. لقب پادشاه حبشه بود» نجاشي«

در آخرين روز سال ششم يا در يكـي از  اي براي او نگاشتند، و  نامه -اهللا عليه وسلم
روزهاي محرم سال هفتم هجرت، آن را به همـراه عمـروبن اميـة ضـمري ارسـال      

رساند  طبري متن اين نامه را آورده است؛ اما، نگرش دقيق در اين متن، مي. فرمودند
پـس از صـلح حديبيـه     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا اي كه رسول كه متن آن نامه

اي باشد كـه آنحضـرت در دوران اقامـت     اند نيست؛ بلكه شايد متن آن نامه نگاشته
مسـلمانان بـه حبشـه مهـاجرت     اي از  درمكه همراه جعفر هنگامي كه به اتفاق عده

  :اند؛ زيرا، در آخر نامه به صراحت از آن مهاجرين ياد شده است فرستاده -كرد مي
  ).قرهم ودع التجربفأوقد بعثت إليکم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من املسلمني؛ فإذا جاءک (
ام؛ وقتـي   به سوي شما پسرعمويم جعفر را به اتفاق گروهي از مسـلمانان فرسـتاده  «

                                                           

 .873-872، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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  »!جعفر به نزد تو رسيد، از آنان پذيرايي كن و سوداي جباريت از سر فرو بنه
بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- اي را كه پيامبر اكرم اسحاق، متن نامه بيهقي به نقل از ابن

  :اند، چنين آورده است نجاشي نوشته
. عظيم احلبشة -صحمألا– النجاشي إىلهذا کتاب من حممد رسول اهللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم(

ال اهللا وحده، ال شريک لـه، مل  إله إن ال أوآمن باهللا ورسوله، وأشهد  ىمن اتبع اهلد علىسالم 
نـا رسـوله،   أين فإعبده و رسوله، وأدعوک بدعاية االسالم؛  ن حممداًأيتخذ صاحبة وال ولداً، و

سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اللّه والَ نشرِك قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة ﴿ .سلم تسلمفأ
ن فإ .١﴾مسلمونَبِه شيئاً والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا 

  .٢)مكمن قو ىمث النصارإبيت فعليک أ
  
خـدا بـه سـوي     اي اسـت از محمـد رسـول    اين نامه. نام خداوند بخشنده مهربانب«

سالم بر آنكس كه از هدايت پيروي كند، و به خدا و . بزرگ حبشه -اصحم -نجاشي
همتـا   رسول خدا ايمان بياورد، و شهادت بدهد كه خدايي بجز خـداي يكتـاي بـي   

كرده، و نه كسي را بـه   نه همسر اختيارنيست و هيچ شريكي براي او وجود ندارد؛ 
تـو را  . فرزندي برگرفته است؛ و نيز شهادت بدهد كه محمد بنده و رسول او اسـت 

كنم؛ كه من رسول اين آيين هستم؛ بيا و اسـالم بيـاور تـا     به آيين اسالم دعوت مي
اي اهل كتاب، بياييد با ما بر سر يك كلمه يا سخن شويد و آن اينكه ما ! سالم برهي

چيـز را شـريك نگـردانيم، و     كـس و هـيچ   ا را نپرستيم، و با او هيچو شما بجز خد
يكديگر را در كنار خداوند يكتا ارباب خويش برنگيـريم؛ آنوقـت اگـر بپذيرفتنـد،     

و اگر خودداري كنـي از اسـالم آوردن،   ! گواهي دهيد بر اينكه ما مسلمانيم: بگوييد

                                                           

 ).64عمران، آيه  سوره آل(» ...ُقل يا اهل الكتاب« -1
 .623، 2حاكم نيشابوري، ص  -؛ مستدرك308، ص 2دالئل النبوة، ج  -2



  

  »!ات به گردن توست گناه تمامي نصاراي قوم و قبيله
اي را منتشـر كـرده    دكتر حميداهللا متن نامه) مقيم پاريس(قق بزرگ جهان اسالم مح

اي كـه ابـن قـيم     بر آن دست يافته، و دقيقاً مطابق است با متن نامـه  است كه اخيراً
دكتر حميداهللا در راستاي تحقيق اين . آورده، و تنها در يك كلمه با آن اختالف دارد

ن جهت، از كشفيات عصر جديـد بسـيار مـدد    متن كوششي درخور داشته، و در اي
  :جسته، و تصوير آن را در كتاب خود آورده، كه عبارت است از

مـن اتبـع    علىسالم . النجاشي عظيم احلبشة إىلاهللا  من حممد رسول. .اهللا الرمحن الرحيم بسم(
ـ  هو الإله إ ليک اهللا الذي الإمحد أفإين : ما بعدأاهلدي؛  ؤمن املهـيمن؛  امللک القدوس السالم امل

مرمي البتول الطيبة احلصـينة، فحملـت    إىللقاها أاهللا و کلمته،  شهد أن عيسى ابن مرمي روحأو
له، واملـواالة   اهللا وحده ال شريک إىلدعو أ إينمن روحه و نفخه، کما خلق آدم بيده، و بعيسى

اهللا  إىلنـودک  دعـوک وج أ إيناهللا، و ين رسولفإن تتبعين وتؤمن بالذي جاءين؛ إطاعته، و على
  .١)من اتبع اهلدي علىعزوجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحيت؛ والسالم 

سالم بـر  . خدا به نجاشي بزرگ حبشه از محمد رسول. بنام خداوند بخشنده مهربان«
ام به تو، خداونـدي را سـپاس    آنكس كه از هدايت تبعيت كند؛ اما بعد، در اين نامه

؛ خداوند ملـك قـدوس سـالم مـؤمن مهـيمن، و      گزارم كه خدايي جز او نيست مي
بن مريم روح خداو كلمه خداست، كه خداونـد آن را بـه    دهم كه عيسي گواهي مي
پاك پاكدامن القا فرمود و مريم عيسي را بر اثر روح خدا و دميدن خـدا  مريم بتول 

من بسوي خداوند يكتـاي  . باردار گرديد؛ چنانكه خدا آدم را با دستان خويش آفريد
كنم كه هيچ شـريك نـدارد، و نيـز بـه فرمـانبري پيوسـته از او        همتا دعوت مي يب

براي مـن رسـيده اسـت ايمـان     به آنچه  خوانم، و اينكه از من تبعيت كني، و فرامي

                                                           

زادالمعـاد،  : ؛ نيز نك125-122، 109-108، ص )به زبان اردو( سياسي زندگي رسول اكرم كي: نكـ -1
 »من اتبع اهلدي علىوالسالم «به جاي !) تو اسالم بياور( »نتأسلم أ«كه در آن، عبارت  60، ص 3ج 

 .60، ص 3زادالمعاد، ج : آمده است؛ نكـ
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بياوري؛ كه من رسول خدا هستم، و من تو را و لشكريان تو را بـه سـوي خداونـد    
ا انجام دادم؛ تو نيـز نصـيحت   خوانم، و كار تبليغ و نصيحت خودم ر عزوجل فرامي

  ».مرا بپذير، و سالم بر آنكس كه از هدايت پيروي كند
اي اسـت كـه    مرحوم دكتر حميداهللا تأكيد كرده است بر اينكه اين متن، همان نامـه 

به نظر ما، . اند پس از صلح حديبيه به نجاشي نوشته -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
ده است، در صحت اين مـتن هـيچ شـك و ترديـدي     با توجه به دالئلي كه ارائه ش

اي باشد كه پس از صلح حديبيه نوشته شده است، دليلي  نيست؛ اما اينكه همان نامه
براي اثبات آن نداريم، و متني كه بيهقي بـه نقـل از ابـن اسـحاق آورده اسـت بـه       

و  پس از صلح حديبيـه بـه پادشـاهان    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم هايي كه نبي نامه
يا أَهلَ الْكتـابِ  ﴿تر است؛ زيرا، در آن، آية كريمة  اند، شبيه فرمانروايان نصاري نوشته

 -ده اسـت هـا بـو   چنانكه شيوة آنحضرت در استناد به اين آيـه در آن نامـه  . ﴾تعالَواْ
افزون بر اين، در آن متن بيهقي اسم اًصـحمه بـا صـراحت آمـده     . شود مشاهده مي

ر متن مورد تأكيد دكتر حميداهللا اين اسم ذكر نشـده، و بـه نظـر    است؛ در حاليكه د
 اكـرم  من، ظاهراً ترك تصريح به نام اصحمه بخاطر آن بوده است كه اين نامه را نبي

  .اند  پس از وفات نجاشي به جانشين وي نوشته -صلى اهللا عليه وسلم-
ي وجود نـدارد، و  در عين حال، اين ترتيبي كه اشاره شد، براي اثبات آن داليل قطع

شگفت از اين است . ها داللت بر آن دارند تنها برخي شواهد موجود در متن اين نامه
عباس نقل كرده  دهد كه آن متن بيهقي كه از ابن كه دكتر حميداهللا با قاطعيت نظر مي

پـس از وفـات    -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم اي است كه نبي است، متن همان نامه
اند، در حاليكه نام اصحمه در آن متن با صراحت آمده  ن وي نوشتهاصحمه به جانشي



  

  .1 است؛ والعلم عنداهللا
را بـه نجاشـي    -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم وقتي كه عمرو بن امية ضمري نامة نبي

رسانيد، نجاشي آن نامه را گرفت و بر ديدگانش نهاد، و از تخت خويش به زير آمد، 
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - سلمان شد، و به پيامبر اكرمو به دست جعفربن ابيطالب م

  :مضموني حاكي از اسالم آوردن خويش نوشت، كه متن آن چنين است
سالم بر شما . خدا از نجاشي، اصحمه بنام خداوند بخشندة مهربان، به محمد رسول«

. اي پيامبر خدا از خدا، و رحمت و بركات خدا؛ خداوندي كه خدايي جز او نيست
به من رسيد، كه طي آن دربارة عيسي مطالبي را  -اي رسول خدا -نامة شما. عداما ب

يادآور شده بوديد؛ سوگند به خداي آسمان و زمين، عيسـي از آنچـه شـما يـادآور     
ايـد، و   او همانگونه بوده است كه شما گفته. ايد سر سوزني متفاوت نبوده است شده

و ) و بـه آن اعتـراف كـرديم   (ناختيم ايد ش ما رسالتي را كه شما به آن مبعوث شده
دهم كه شما رسـول خـدا    و گواهي مي. پسرعمو و اصحاب شما را پذيرايي كرديم

من با شما و با پسـرعموي  . رد تصديق از جانب خدا هستيدوهستيد؛ راستگوييد و م
  .2»العالمين شما بيعت كردم و به دست وي مسلمان شدم؛ والحمدهللا رب

از نجاشي درخواسـت كـرده بودنـد كـه      -اهللا عليه وسلم صلى- اكرم همچنين، نبي
جعفر و همراهانش، مهاجران حبشه را بازپس فرستد؛ وي نيز آنان را با دو كشتي به 

صـلى اهللا  - همراه عمروبن اميه َضمري بازپس فرستاد، و آنان در حاليكه پيـامبراكرم 
  .3در قلعة خيبر بودند، بر آنحضرت وارد شدند -عليه وسلم

                                                           

رسول اكرم كي سياسـي زنـدگي، ص   : كتاب دكتر حميداهللا تحت عنوان: براي تفصيل اين مباحث، نكـ -1
108-114 ،121-131. 
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در ماه رجب سال نهم هجرت پـس از غـزوة تبـوك از دنيـا     ) اَصحمه(نجاشي اين 
در روز وفات وي خبـر مـرگ او را بـه     -صلى اهللا عليه وسلم- رفت، و پيامبراكرم

گزاردند؛ و پـس از آنكـه    )صالة الغائب(اصحابشان دادند، و بر او غايبانه نماز ميت 
صـلى  - ي تصرّف كرد، پيامبراكرموي از دنيا رفت و تاج و تخت او را پادشاه ديگر

نامة ديگري براي او نوشتند، و معلوم نيست كه وي اسالم آورد يـا   -اهللا عليه وسلم
  1نه؟
  
  نامه به مقوقس پادشاه مصر. ۲

پادشاه مصر و اسـكندريه   -ملقب به مقَوقس -2پيامبر بزرگ اسالم، به جرَيح بن متي
  :اي به اين شرح نوشتند نامه

من اتبع  علىسالم . املقوقس عظيم القبط إىلمن حممد عبداهللا ورسوله . رمحن الرحيماهللا ال بسم(
ن فـإ مرتني؛  كجرأسلم يؤتک اهللا أسلم تسلم؛ وأ. سالمإلدعوک بدعاية اأين فإ: ما بعدأاهلدي؛ 

يننا وبينكُم أَالَّ نعبد قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء ب﴿. هل القبطأمث إتوليت فإن عليك 
قُولُواْ اشهدواْ بِأَنا إِالَّ اللّه والَ نشرِك بِه شيئاً والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَ

  .٣مسلمونَ﴾
ستاده او، بـه مقـوقس بـزرگ    از محمد بنده خدا و فر. بنام خداوند بخشنده مهربان«

                                                           

 .قابل برداشت است) 99، ص 2ج (ز روايت انس در صحيح مسلم به نحوي اين مطلب ا -1
اسـت؛ دكتـر حميـداهللا    ) 178، ص 1ج ( اين مطابق نظر عالمه منصور پوري در كتاب رحمة للعـالمين  -2

 .141رسول اكرم كي سياسي زندگي، ص : ت كه نام وي بنيامين بوده است؛ نكـگفته اس
آورده است، و متنـي كـه دكتـر حميـداهللا از تصـوير      ) 61، ص 3ج (اين متن را ابن قيم در زادالمعاد،  -3

در . ه اخيراً بر آن دست يافته نقل كرده است، بعضي از عبارات آن با اين متن متفاوت استاي ك نامه
» اثم اهل القـبط «همچنين، در آن متن به جاي  ؛»...فَاَسلم تسلم يؤتک اهللا«: آن متن چنين آمده است

 .137-136رسول اكرم كي سياسي زندگي، ص : نكـ ؛»قبطاثم ال«: آمده است



  

سالم بر آنكس كه از هدايت تبعيت كند؛ اما بعد، من تو را به آيـين اسـالم   . قبطيان
بياور تا سالمت بماني؛ و اسالم بياور تا خداوند پاداش تو را دو اسالم . خوانم فرامي

اي اهـل  . آنوقت، اگر نپذيري، گناه همه قبطيان بر گردن تو خواهد بود. چندان بدهد
  »...كتاب

براي بردن اين نامه به مصر، حاطب بن ابي بلتعه  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
پيش از تو مردي : وقتي حاطب بر مقوقس وارد شد، خطاب به او گفت. را برگزيدند

پنداشته است وي رب اعالست، و خداوند بـه او شـكنجة دنيـا و     بوده است كه مي
اي انتقام گرفت، و سـپس از خـود او    واسطة او از عدهشانيد، و ابتدا به چآخرت را 

  !انتقام گرفت؛ از ديگران عبرت بگير، و عبرت ديگران مشو
ما دين و آئيني براي خودمان داريم، و تـا ديـن و آيينـي بهتـر از آن     : مقوقس گفت

  !نهيم نيابيم آن را از دست نمي
اوند جاي خالي هر ديـن  كنيم كه خد ما تو را به دين اسالم دعوت مي: حاطب گفت

. ايـن پيـامبر مـردم را دعـوت كـرد     ! و آيين ديگري را به واسطة آن پر كرده است
ترين رفتار را با او  تر از همه قريشيان با او برخورد كردند، و يهود خصمانه سرسخت

به جان خويشم سوگند است كه . ترين مردمان به وي نصاري بودند داشتند، و نزديك
عيسي عيناً مانند بشارت عيسي به محمد بوده است؛ دعوت ما نيـز  بشارت موسي به 

هر . يلجكنيم، عيناً همانند دعوت اهل تورات است به ان كه تو را به قرآن دعوت مي
گردد، آن مردمان قوم او هستند، و حق آنسـت كـه    پيامبري كه با مردماني مواجه مي

ين پيامبر با او مواجه گرديده وي را اطاعت كنند؛ تو نيز از جمله كساني هستي كه ا
كنيم، بلكه تو را به اين آيـين امـر    در عين حال، تو را از آيين مسيح نهي نمي. است

  !كنيم مي
ام كه بـه هـيچ چيـز     ام، و دريافته من در كار اين پيامبر نيك نگريسته: مقوقس گفت
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د؛ و هرگـز او  كن چيز تمايل پيدا كردني نهي نمي كند، و از هيچ پرهيز كردني امر نمي
هـاي پيـامبري وي    ام؛ از آيات و نشانه را جادوگر و گمراه يا كاهن و دروغگو نيافته

ام، و  كه گزارش كرده است، دريافتهنيز موارد پنهاني را كه خبر داده و نجواهايي را 
  .بيش از اين نيز خواهم نگريست

از جنس عـاج قـرار    اي نامة پيامبر گرامي اسالم را دريافت كرد، و آن را در محفظه
آنگاه، يكي از منشـيان مخصـوص خـود را كـه     . داد، و به يكي از كنيزكانش سپرد

صلى اهللا عليـه  - خدا نوشت فراخواند و او را گفت كه به رسول هاي عربي را مي نامه
  :چنين بنويسد -وسلم

به سوي محمد بن عبداهللا از مقـوقس بـزرگ قبطيـان،    . بنام خداوند بخشندة مهربان«
الم بر شما، اما بعد؛ من نامة شما را خواندم و مطالبي را كـه در آن آورده بوديـد   س

دانستم كه يك پيامبر ديگـر بـاقي    يدريافتم، و دعوت شما را نيك بازشناختم، من م
من فرستادة شما . كند كردم كه در شام خروج مي مانده است و بايد بيايد؛ اما فكر مي

ام كه نزد قبطيان مـوقعيتي   دو كنيزك براي شما فرستاده ام، و را موردتكريم قرار داده
استري نيز به شما . ام بس واال دارند؛ همچنين، مقداري جامه و لباس برايتان فرستاده

  .»و سالم بر شما. ام كه بر آن سوار شويد هديه كرده
آن دو كنيـز،  . اسـالم نيـز نيـاورد   . مقوقس افزون بر اين چيزي نگفت و كاري نكرد

  .1 يه و سيرين بودند؛ آن استر نيز دلدل بود كه تا زمان معاويه باقي بودمار
  
  نامه به خسرو پادشاه ايران. ۳
 ىمن اتبع اهلد علىسالم . عظيم فارس ىکسر إىلاهللا  من حممد رسول. بسم اهللا الرمحن الرحيم(

عبـده ورسـوله؛    ال اهللا وحده ال شريک له، وأن حممـداً إله إن الأوأشهد  ،وآمن باهللا ورسوله

                                                           

 .61، ص 3زاد المعاد، ج  -1



  

لينذر من كَانَ حياً ويحق الْقَولُ علَـى  ﴿ ،الناس کافة إىلاهللا  نا رسولأوأدعوک بدعاية اهللا؛ فإين 
  ).عليكمث اوس إن فإبيت أن فإسلم تسلم؛ فأ. الْكَافرِين﴾

 سالم بر. از محمد رسول خدا به خسرو بزرگ پارسيان. بنام خداوند بخشنده مهربان«
آن كس كه پيگير و پيرو هدايت باشد، و به خدا و رسـول خـدا ايمـان بيـاورد،  و     

متا خدايي نيست؛ خداوندي كـه هـيچ   ه گواهي دهد بر اينكه جز خداوند يكتاي بي
چيز و هيچكس شريك او نيست، و اينكه محمد بنده خدا و رسول اوست؛ و من تو 

دا بسوي تمامي مردم هستم؛ تـا  خ كنم، كه من خود رسول را به آيين الهي دعوت مي
. انذار گردد هر آنكس كه زنده باشد، و سخن خداوند درباره كفرپيشگان تحقق يابد

اسالم بياور تا سالم بماني، و اگر خودداري كردي، گناه تمامي مجوسيان بـر گـردن   
  »!تو خواهد بود

سهمي . برگزيدندبراي بردن اين نامه، پيامبر بزرگ اسالم، عبداهللا بن حذافة سهمي را 
دانيم كه آيا آن بزرگ بحرين يكـي از   آن نامه را به بزرگ بحرين تسليم كرد، و نمي

مردان دربار خودش را به نزد خسرو ايران فرستاد و يا همچنـان عبـداهللا سـهمي را    
به هر حال، وقتي كه آن نامه را براي خسرو خواندند، آن را . حامل آن نامه قرار داد

بردة ناچيزي از افراد رعيت من نام : غرور و نخوتي زايدالوصف گفت پاره كرد، و با
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  ماجرا را براي رسـول  ؟!نويسد خودش را پيش از نام من مي

خداونـد   )مزق اهللا ملکَه(: فرمـود  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بازگفتند؛ رسول -وسلم
  .كه فرموده بودند، شدو همانگونه ! اش را پاره پاره كناد پادشاهي

خسرو به باذان كارگزار خودش در يمن نوشت؛ دو مرد دالور از مردانـي كـه نـزد    
بـاذان  ! تواند به سوي اين مرد كه در حجاز است بفرست، تا او را به نزد من بياورند

يكي از آندو، قهرمانه بانويـه بـود كـه حسـابدار و     . دو مرد از اطرافيانش را برگزيد
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؛ و آندو را 1؛ و ديگري خَرَّه خسرو از پارسياننوشت به زبان فارسي ميمنشي بود و 
فرستاد حاكي از اينكـه ايشـان    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي به رسول همراه با نامه

وقتـي آنـدو مـرد بـه مدينـه      . بايد به همراه آن دو مرد بسوي خسرو رهسپار گردند
: مواجه شدند، يكي از آنـدو گفـت   -لمصلى اهللا عليه وس- رسيدند، و با پيامبر اكرم

شاه شاهان خسرو به باذان پادشاه يمن نامه نوشته و او را امر كـرده اسـت كـه وي    
مرا نيز او نزد شما فرستاده است تا با من . كساني را بفرستد تا شما را به نزد او ببرند

صـلى اهللا  - كرما نبي. آميز نيز بر زبان جاري كرد و با سخناني تهديد! راه بيفتد برويم
 .به آندو امر فرمودند كه فردا ايشان را مالقات كنند -عليه وسلم

در همان اوان، به دنبال شكست ناهنجاري كه سپاه ايران در برابر سپاه قيصر روم بـه  
آن دچار گرديد، انقالب بزرگي نيز در اندرون خانة خسرو بر عليه وي برپا گرديـد،  

ه قتل پدر بست و او را از پاي درآورد، و پادشاهي و شيرويه پسر خسرو ايران كمر ب
شــنبه ده روز گذشــته از  ايــن حادثــه در شــب ســه. ايــران را بــه دســت گرفــت

صـلى اهللا عليـه   - رسـول خـدا   .2 االولي، سال هفتم هجرت روي داده است جمادي
از اين ماجرا از طريق وحي باخبر شدند، و چون صبح فـردا فرارسـيد و آن    -وسلم

فهمـي چـه    مـي : آندو گفتند. ده سر رسيدند، آن خبر را براي آنان بازگفتنددو فرستا
خواهي اين  مبادا مي! گويي؟ ما كمترين مجازات را براي تو درنظر خواهيم گرفت مي

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبر اكرم! قضيه را براي پادشاه گزارش كنيم؟
ين سيبلغ ما بلغ کسرى، وينتهي إىل منتـهي اخلـف   ن ديين وسلطاإأخرباه ذلک عين، وقوال له (

  .)واحلافر
دين من و سلطه : آري، اين مطلب را درباره من به او گزارش كنيد، و به او بگوييد«

                                                           

 .37، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج  -1
 .37، ص 2؛ تاريخ ابن خلدون، ج 127، ص 8فتح الباري، ج  -2



  

آيين من تا آنجا كه قلمرو خسرو پيش رفته است، پيش خواهد رفت؛ و قلمرو ديـن  
  .»ش خواهد يافتو آيين من تا آنجا كه پاي اشتران و سم اسبان برسد، گستر

  :نيز به او بگوييد
  ).بناءألقومک من ا علىعطيتک ما حتت يدک، و ملّکتک أسلمت أإن (
اگر اسالم آوردي، تمامي آنچه را كه در قلمرو پادشاهي توست به تو خـواهم داد،  «

  »!و تو را بر ابناء احرار، مردمان خودت، پادشاه خواهم گردانيد
بيرون شدند و رفتند تا بـر بـاذان    -ى اهللا عليه وسلمصل- اكرم آن دو مرد از نزد نبي

شنيده بودند بـراي   -صلى اهللا عليه وسلم- وارد شدند، و خبري را كه از رسول خدا
اي به دست باذان رسيد كه حاكي از قتل خسرو ايران به  اندكي بعد، نامه. او بازگفتند

در : ش كـرده بـود  شيرويه در نامة خودش به باذان سفار. دست پسرش شيرويه بود
مورد آن مردي كه پدرم به تو دستور داده بود، هيچ اقدامي مكن تا فرمان من به تـو  

  !برسد
همين مسئله انگيزة اسالم آوردن باذان و همراهان وي از پارسيان كه در يمن بودند، 

  .1گرديد
  
  نامه به قيصر روم. ۴

بـه   -لى اهللا عليه وسلمص- اكرم اي را كه نبي متن نامه -طي حديثي طوالني -بخاري
  :و آن چنين است. اند، آورده است پادشاه روم هرُقل نوشته

مـن اتبـع    علىسالم . هرقل عظيم الروم إىلمن حممد عبداهللا ورسوله . اهللا الرمحن الرحيم بسم(
قُلْ يا ﴿. مث االريسينيإن عليک فإن توليت فإ. جرک مرتنيأسلم يؤتک اهللا أ. سلم تسلمأ. ىاهلد
أَهيش بِه رِكشالَ نو إِالَّ اللّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياء بوس ةاْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تتا لَ الْكنضعذَ بختالَ يئاً و

                                                           

 .128-127، ص 8، ج الباري فتح: ؛ نيز147، ص 1خضري، ج  محاضرات تاريخ االمم االسالمية، -1
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  .١ ﴾بعضاً أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ
. از محمد بنده خدا و فرستاده او به هرقل بـزرگ روم . بنام خداوند بخشنده مهربان«

اسالم بياور تـا  . اسالم بياور تا سالم بماني. سالم بر آنكس كه از هدايت تبعيت كند
بـر گـردن تـو     2اما اگر نپذيري، گناه اريسـيان . خداوند پاداش تو را مضاعف بدهد

  .»...اي اهل كتاب! خواهد بود
راي بردن اين نامه، پيامبر بزرگ اسالم دحيه بن خليفة كلبي را برگزيدنـد، و بـه او   ب

  .دستور دادند كه اين نامه را به فرمانرواي بصري بدهد، تا او آن را به قيصر برساند
بخاري از ابن عباس روايت كرده است كه ابوسفيان بن حرب بـراي او بازگفـت   * 

ني از قريش براي تجارت به شام رفته بود، همزمان كه هرقل، زماني كه وي با كاروا
با قريشيان پيمان صلح بسته بودند،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا با سالهايي كه رسول
كـه در ايليـاء اقامـت     -ابوسفيان و همراهانش به نـزد هرقـل  . به دنبال وي فرستاد

رد وي فـراهم  بزرگان روم گ. هرقل آنان را به مجلس خود فراخواند. رفتند -3داشت
: هرقل روي به آنان كرد و مترجم خـويش را نيـز صـدا كـرد و گفـت     . آمده بودند

                                                           

 .5-4، ص 1خاري، ج صحيح الب -1
 .يعني كشاورزان؛ منظور عموم افراد ملت روم است» اريسيان« -2
وي از حمص بـه آنجـا آمـده بـود تـا شـكرانه       . بود -المقدس بيت -قيصر روم در آن هنگام در ايلياء -3

ـ      : خداوند منان را بخاطر شكست كمرشكني كه دچار پارسيان گردانيـده اسـت، بـه جـاي آورد؛ نكـ
پارسيان خسرو پرويز را كشته بودند، و با روميان صـلح كـرده بودنـد،    . 99، ص 2، ج صحيح مسلم

. ويـل دهنـد  انـد بـه او تح   مبني بر اينكه همه سرزمينهايي را كه از قلمرو قيصـر روم اشـغال كـرده   
بر آن بر دار آويختـه شـده    -عليه السالم- پنداشتند عيسي مسيح همچنين، صليبي را كه نصاري مي

 -بـه ايليـاء  ) يعنـي سـال هفـتم هجـرت    (مـيالدي  629قيصـر در سـال   . ي بازگردانيدنـد است، به و
صب كند، و شكرانه خداونـد را بـراي ايـن    آمده بود تا آن صليب را در جاي خودش ن -المقدس بيت

 .فتح مبين به جاي آورد



  

پنـدارد پيـامبر اسـت،     كداميك از شما از نظر خويشاوندي به اين مـردي كـه مـي   
مـن از همـه از جهـت خويشـاوندي بـه او      : گفتم: تر است؟ ابوسفيان گويد نزديك
و يارانش را نيز به من نزديك گردانيد، و  او را به نزد من بياوريد،: گفت! ترم نزديك

من از اين مرد راجـع بـه   : آنگاه به مترجمش گفت! آنان را پشت سر وي جاي دهيد
كنم؛ اگر به من پاسخ دروغ داد،  آن مردي كه ادعاي پيامبري كرده است سؤاالتي مي

غ گفـتن  نبود شرم از اينكه مرا بـه درو  به خدا سوگند، اگر! دروغ او را برمال سازيد
بـه آنـان دروغ    -صلى اهللا عليـه وسـلم  - دانيدند، دربارة حضرت محمدگر متهم مي

  !گفتم مي
صـلى اهللا  - نخستين پرسشي كه هرقل دربارة حضرت محمـد : سپس ابوسفيان گويد

اصل و نسب وي در ميان شما چگونـه  : از من پرسيد، اين بود كه گفت -عليه وسلم
آيا پـيش از  : گفت! اصل و نسب وااليي است است؟ گفتم كه وي در ميان ما داراي

آيا از پـدرانش  : گفت! نه: وي كسي از ميان شما چنين سخناني را گفته است؟ گفتم
اند يا ضعفاي  اشراف قوم از او تبعيت كرده: گفت! نه: كسي پادشاه بوده است؟ گفتم

سـت  شمار ايمان آورندگان به وي روي به افزايش ا: گفت! ضعفاي قوم: قوم؟ گفتم
تاكنون شده است كه يكي از : گفت! روي به افزايش است: يا روي به كاهش؟ گفتم

ايمان آورندگان به وي پس از وارد شدن به دين و آيين وي از دين او نفرت گيرد و 
آيا پيش از اينكه اين سخنان را بگويد، شـما او را  : گفت! نه: از او دور بشود؟ گفتم

البتـه  ! نه: زند؟ گفتم آيا او نيرنگ مي: گفت! نه: تمكرديد؟ گف متهم به دروغگويي مي
دانيم در اين ارتبـاط بـا مـا چـه      ايم و نمي در حال حاضر ما با او پيمان صلح بسته

  ! خواهد كرد؟
بجز اين اشاره كه كردم حتي يك كلمه نتوانسته راجع به وي زير و : ابوسفيان گويد

  !باال گويم
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كارزارتان با او چگونه : گفت! آري: ايد؟ گفتم هآيا تاكنون با وي جنگيد: هرقل گفت
جنگ ما با او حالت دلوِ چاه را داشته است؛ گاه باال و گاه پايين، : بوده است؟ گفتم

: گفت! شويم شود، و گاه ما بر او پيروز مي گاه او بر ما پيروز مي! گاه خالي و گاه پر
يكتا را پرسـتش كنيـد، و    خداي: گويد مي: دهد؟ گفتم شما را به چه چيز دستور مي

گوينـد تـرك    انتان ميدركس را شريك او نگردانيد، و آنچه را كه پ هيچ چيز و هيچ
وي ما را به نماز و راستگويي و راسـتي و پاكـدامني و صـلة رحـم دسـتور      ! كنيد
  !دهد مي

به اين مرد بگو، من از تو راجع به اصـل و  : هرقل روي به مترجم خود كرد و گفت
كردم؛ يادآور شدي كه در ميان شما اصل و َنسب وااليي دارد؟ همة  نسب وي سؤال

اي دارنـد؛ از   نسب شناخته شـده  اند، در ميان قوم خودشان اصل و پيامبران نيز چنين
آيا پيش از وي كسي در ميان شما چنين سخناني را گفته است؟ يـادآور  : تو پرسيدم

ي چنين سـخناني گفتـه بـود،    من با خود گفتم كه اگر كسي پيش از و! شدي كه نه
خواهد سخنان پيشينيانش را تكرار كند و به آنان  مردي است كه مي گفتيم كه وي مي

تأسي كند، از تو پرسيدم كه آيا از پدران وي كسي پادشاه بوده است؟ يادآور شدي 
مردي است كه : گفتيم بود، مي با خود گفتم كه اگر يكي از پدرانش پادشاه مي! كه نه
آيا پـيش از آنكـه ايـن سـخنان را     : جويد؛ از تو پرسيدم هي پدرش را باز ميپادشا

من دريافتم كه ! كرديد؟ يادآور شدي كه نه بگويد، شما او را متهم به دروغگويي مي
از ! آيد دروغ بستن بر مردمان را وانهد، و بر خدا دروغ بنـدد  چنين كسي هرگز نمي

شـدي كـه    اند يا ضعفاي قوم؟ يادآور مي اشراف مردم از او پيروي كرده: تو پرسيدم
اند، از تو پرسيدم كه بر شمار  همواره پيروان پيامبران ضعفاي قوم بوده! ضعفاي قوم

! شـود  شود؟ يادآور شدي كه افزوده مي گردد يا از آن كاسته مي پيروانش افزوده مي
يا كسـي  سامان اديان همه همين است تا كارشان به نهايت برسد؛ از تو پرسيدم كه آ



  

! گيرد و مرتد گردد؟ يادآور شدي كه نه از دين او پس از آنكه به آن درآيد نفرت مي
آيـا او  : از تو پرسـيدم ! ايمان اين چنين است؛ وقتي كه روشنايي آن با دلها درآميزد

زننـد؛   اند؛ هيچگاه نيرنگ نمي پيامبران همه چنين! شدي كه نهزند؟ يادآور  نيرنگ مي
دهد كه  دهد؟ يادآور شدي كه شما را دستور مي چه چيز دستور مي به: از تو پرسيدم

كس را شريك او نگردانيد، و شـما را از   چيز و هيچ خداوند را پرستش كنيد، و هيچ
دارد، و شما را به نماز و راستي و راستگويي و پاكدامني دستور  پرستش بتان باز مي

ي قلمرو خود را تـا اينجـا كـه    گويي درست بوده باشد، و اگر آنچه تو مي. دهد مي
دانسـتم كـه وي ظهـور     من مي. پاهاي من روي زمين قرار دارد گسترش خواهد داد

دانستم كه به او  اگر مي. كردم كه از ميان شما ظهور كند خواهد كرد؛ اما، گمان نمي
و اگـر روزي بتـوانم بـه    ! ورزيدم كه تا او را ديدار كـنم  توانم برسم، اصرار مي مي

  !و بروم، دو پايش را شستشو خواهم دادنزديك ا
را بياورند، و آن را  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، هرقل فرمان داد تا نامة رسول

وقتي از خواندن نامه فراغت يافت، سر و صـداي اطرافيـانش بلنـد شـد، و     . خواند
  .ما را امر كرد كه بيرون شويم. ها باال گرفت اعتراض

كار پسـر ابوكَبشـه   : هرقل ما را بيرون كرد، به همراهانم گفتموقتي : ابوسفيان گويد
از آن پس يقـين داشـتم بـه    ! برند هم از او حساب مي 1ديگر نژاد زرد! 1گرفته است

                                                           

 عليـه  صـلى اهللا - كُنيه معناداري است كه قريشيان پس از بعثت بـه حضـرت محمـد   » ابن ابي كَبشه« -1
ابوكبشه در اصل كنيه وجز بن غالب خزاعي جد مادري وهب بن عبدمناف بـوده  . داده بودند -وسلم

ابوكبشه مشـرك بـود، و بـه    . بوده است -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم است؛ وهب نيز جد مادري نبي
از در  بـا ديـن قـريش    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  وقتي نبي. شام رفته بود و نصراني شده بود

مخالفت درآمدند و آيين حنيف را آوردند، قريشيان ايشان را به ابوكبشه تشبيه كردند، و اين كنيـه  
؛ السيرة النبوية، ابوحـاتم،  83-82، ص 1دالئل النّبوة، بيهقي، ج ( .آميز را به آنحضرت دادند سرزنش

 ).44ص 
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پيش خواهد رفت؛ تا وقتي كه خداوند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اينكه كار رسول
  2 !اسالم را بر من وارد ساخت

. ر بزرگ اسالم بر قيصر روم كه ابوسـفيان شـاهد آن بـود   اين بود بازتاب نامة پيامب
همچنين، بازتاب ديگر اين نامه آن بود كه قيصر روم به دحيه بن خليفة كلبي، حامل 

هـايي را جـايزه    زر و سيم و جواهر و جامه -صلى اهللا عليه وسلم- نامة پيامبر اكرم
اي از طايفة جذام سـر   اما، وقتي دحيه در ميان راه به موضع حسمي رسيد، عده. داد

چيز نزد  راه را بر او گرفتند، و همة آنچه را كه همراه داشت از او بازستاندند، و هيچ
رفت و پـيش از   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وي نيز به نزد رسول. او باقي نگذاشتند

صلى اهللا عليه - خدا رسول. اش برود، گزارش ماجرا را به آنحضرت داد آنكه به خانه
بـا پانصـد    -كه آنسوي وادي القُري بود -زيدبن حارثه را به مقصد حسمي -موسل

زيد نيز بر طايفة جذام حمله برد و كشتاري عظـيم در ميـان آنـان    . مرد اعزام كردند
. كرد، و چارپايان و زنان آنان را به تصرف خويش درآورد و راهي مدينـه گردانيـد  

غنيمت گرفت، و يكصد تن از زنـان و   وي جمعاً هزار شتر، و پنج هزار گوسفند به
  .كودكان آنان را به اسارت برد

. با قبيلة جذام پيمان صلحي بسته بودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پيش از آن نبي
زيدبن رفاعة جذامي، يكي از پيشوايان آن قبيله شتابان نزد آنحضرت آمد و داليلـي  

اي از قوم  و يادآور شد كه وي همراه با عدهمبني بر بيگناهي طايفة جذام ارائه كرد، 
پيـامبر   ؟!اند اند و به هنگام راهزني از دحيه به ياري او شتافته اش اسالم آورده و قبيله

ها و  نيز داليل او را پذيرفتند، و دستور دادند كه غنيمت -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
  .اسيران را به او بازگردانند

                                                                                                                                                    

 .اند ، نژاد زرد، منظور روميان»بنواالصفر« -1
 .99-97، ص 2؛ صحيح مسلم، ج4، ص 1ي، ج صحيح البخار -2



  

كننـد؛   بان مغازي، اين سريه را پيش از حديبيه گزارش مينويسان و صاح عموم سيره
ا، اين خطايي آشكار است؛ زيرا، ارسال نامه به قيصر روم پـس از صـلح حديبيـه    ام

شك پس از حديبيـه   اين سريه بي: بوده است، و به همين جهت، ابن قيم گفته است
  .1 روي داده است

  
  نامه به منذر بن ساوي. ۵

اي  براي منذربن ساوي حـاكم بحـرين نيـز نامـه     -هللا عليه وسلمصلى ا- پيامبراكرم
اين نامه را عالءبن حضـرمي از سـوي   ! نوشتند و او را به دين اسالم دعوت كردند

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  منذر در پاسخ به رسول. پيامبر گرامي اسالم به نزد منذر برد
  :چنين نوشت -وسلم

بعضـي از  . ا را براي اهل بحرين قرائت كـردم من نامة شم! اما بعد، اي رسول خدا«
آهل بحرين اسالم را دوست داشتند و بسيار پسنديدند و به آيـين اسـالم درآمدنـد؛    

فرمان . در سرزمين من مجوس و يهود نيز هستند. بعضي نيز اسالم را خوش نداشتند
  »!خودتان را در اين ارتباط به من ابالغ فرماييد

  :نيز در جواب او نوشتند -وسلمصلى اهللا عليه - رسول خدا
ليک اهللا إمحد أفإين . سالم عليک. املُنذر بن ساوي إىلاهللا  من حممد رسول. اهللا الرمحن الرحيم بسم(

ذکرک اهللا عزوجل؛ فإنه مـن  أين فإ: مابعدأ. عبده ورسوله اًن حممدأ، وأشهد إله إال هوالذي ال 
ومن نصح هلم فقد نصح . طاعينأبع أمرهم فقد ويت سليينصح فإمنا ينصح لنفسه، وإنه من يطيع ر

سـلموا  أ، وإين قد شفعتک يف قومک، فاترک للمسلمني ما ثنوا عليک خرياًأيل، وإن رسلي قد 
هل الذنوب، فاقبل منهم؛ وإنک مهما تصلح فلم نعزلک عن عملک؛ و من أعليه، وعفوت عن 

  .2 )و جموسية فعليه اجلزيةأيهودية،  علىقام أ
                                                           

 .29؛ تلقيح فهوم اهل االثر، پاورقي، ص 122، ص 2زاد المعاد، ج : نكـ -1
اي كه با تازگي بر آن دست يافتـه   متني كه دكتر حميداهللا از تصوير نامه. 62-61، ص 3زاد المعاد، ج -2



714 

 

خدا به منذربن ساوي، سالم بر تو؛ هر  از محمد رسول. د بخشنده مهربانبنام خداون«
كس خيرخواه باشد، در واقع،خير خودش را خواسته است؛ و هركس فرستادگان مرا 

اسـت، و هـركس    فرمانبردار گردد و از فرمانشان تبعيت كند، مرا فرمانبرداري كرده
انـد، و   ذكر خير تو را داشـته  فرستادگان من. خيرخواه آنان باشد، خيرخواه من است

آورندگانشـان   ام؛ تو نيز براي اسـالم  ات شفيع قرار داده من تو را در ميان قوم و قبيله
انـد، واگـذار؛ و مـن گناهنكـاران آنـان را       هر آنچه به هنگام اسـالم آوردن داشـته  

 ام؛ تو نيز عذر آنان را بپذير؛ و تو مادام كه شايستگي خويش را حفظ كنـي،  بخشيده
ما تو را از حكومت كنار نخواهيم گذاشت، و هر آنكس كه بر يهوديت يا مجوسيت 

  ».باقي بماند، بايد جزيه بدهد
  
  نامه به هوذَه بن علي فرمانرواي يمامه. ۶

اي نيز به هوذه بـن علـي، فرمـانرواي يمامـه،      نامه -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم
  :نوشتند، به اين شرح

، واعلم ىمن اتبع اهلد علىسالم . هوذة بن علي إىلاهللا  من حممد رسول. لرحيمبسم اهللا الرمحن ا(
  .)منتهي اخلف و احلافر؛ فاسلم تسلم، واجعل لک ما حتت يديک إىلن ديين سيظهر أ
خدا به هوذه بن علي، سالم بر آنكـس   از محمد رسول. بنام خداوند بخشنده مهربان«

كه دين من تا آنجا كه پاي اسـبان و اشـتران   اين نيز بدان . كه از هدايت تبعيت كند
تو نيز اسالم بياور تا سالمت بماني، و من هر آنچه در . برسد، گسترش خواهد يافت

  »!اختيار تو است براي تو قرار دهم
به سـليط بـن عمـرو عـامري      -صلى اهللا عليه وسلم- بردن اين نامه را، پيامبر اكرم

                                                                                                                                                    

ال «، »االهـو  اله ال«آن متن، به جاي  تشر كرده است، با متن اين نامه در يك مورد متفاوتاست؛ درمن
 .آمده است» االاهللا اله



  

ة سر به مهر بر هوذه وارد شـد، از او پـذيرايي   وقتي سليط با اين نام. واگذار كردند
سليط نامه را براي او خواند؛ او نيز پاسخي مسـاعد داد و  . كرد و او را تحيت گفت

صـلى اهللا عليـه   - مضمون نامة آنحضرت را رد نكرد، و در پاسخ نامة پيـامبر اكـرم  
ب قوم عرب همه از من حسـا ! دعوت شما چقدر نيكو و زيبا است«: نوشت -وسلم

به سليط نيـز  » اي از كار را به من واگذاريد تا من نيز پيرو شما گردم برند، گوشه مي
  .هايي از بافت هجر پيشكش كرد اي گرانبها داد، و به او جامه جايزه

آورد و  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - سليط همة آن جوايز و هدايا را به نزد پيامبر اكرم
نامـة وي را خواندنـد و    -لى اهللا عليـه وسـلم  ص- پيامبراكرم. ماجرا را گزارش كرد

  :گفتند
  .)رض ما فعلت؛ باد وباد ما يف يديهأللو سألين قطعة من ا(
خودش از ميان ! دادم اي زمين از من درخواست كرده بود، به او نمي حتي اگر قطعه«

  »!برود، و همه آنچه در اختيار دارد نيز از ميان برود
عليه - گشتند، جبرئيل از فتح مكه بازمي - عليه وسلمصلى اهللا- زماني كه پيامبراكرم

صـلى اهللا عليـه   - پيامبر اكـرم . به آنحضرت خبر دادم كه هوذه از دنيا رفت -السالم
  :فرمودند -وسلم

  .)، يقتل بعدييتنىبن اليمامة سيخرج ا کذاب إما أ(
و پـس   هان در اين يمامه كذّابي خروج خواهد كرد كه ادعاي پيامبري خواهد كرد«

  .»از وفات من به قتل خواهد رسيد
انـت و  : (اي رسول خدا، چه كسـي او را خواهـد ُكشـت؟ فرمودنـد    : مردي گفت

  .1 و همانطور هم شد» !تو و يارانت«) اصحابك
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  نامه به حارث بن ابي شَمر غَساني فرمانرواي دمشق. ۷
  :خطاب به وي چنين نگاشتند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

، ىمن اتبع اهلـد  علىسالم . مشر أيباحلارث بن  إىلاهللا  من حممد رسول. سم اهللا الرمحن الرحيمب(
  .)ن تؤمن باهللا وحده ال شريک له، يبقي لک ملککأ إىلدعوک أوآمن باهللا وصدق؛ وإين 

سالم بـر  . خدا، به حارث بن ابي شمر از محمد رسول. بنام خداوند بخشنده مهربان«
تبعيت كند، و به خداي يكتا ايمان آورد، و باور دارد؛ و من تو  آنكس كه از هدايت

همتـا ايمـان بيـاوري؛ تـا      شريك و بـي  خوانم به اينكه به خداي يكتاي بي را فرامي
  ».ات برايت بماند فرمانروايي

براي بردن اين نامه شجاع بن وهب، يكي از مـردان   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
وقتي نامه را به دست وي رسـانيد، آن را بـه   . مه را برگزيدنداسد بن خزي طايفة بني

مـن هـم   ! خواهد فرمانروايي مرا از من بازستاند؟ چه كسي مي :سويي افكند و گفت
آنگاه، از قيصر اجازه خواست  .1و اسالم نياورد! اينك بسوي او عزيمت خواهم كرد

را از ايـن تصـميم   قيصـر وي  . بـرود  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تا به جنگ رسول
بخشيد و خرج سفر داد، و به بن وهب را خلعت  حارث نيز شجاع. منصرف گردانيد

  .نيكويي او را بازگردانيد
  
  نامه به فرمانرواي عمان. ۸

 -اي نيز به فرمانرواي عمان، جيفَر، و بـرادرش  نامه -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم
  :ين بودتند كه متن آن چننگاش -دو فرزند جلَندي

من اتبـع   علىسالم . جيفر وعبد، ابين اجللندي إىلاهللا  من حممد رسول. اهللا الرمحن الرحيم بسم(
نذر ألالناس کافة،  إىلاهللا  ين رسولفإسلما تسلما؛ أ. دعوکما بدعاية االسالمأين فإاما بعد؛ . ىاهلد

بيتمـا فـان   أوليتکما، وإن سالم اإلقررمتا بأن إفإنکما . الکافرين علىق القول حيمن کان حياً و
                                                           

 .146، ص 1همان؛ محاضرات تاريخ االمم االسالمية، ج  -1



  

  ).ملکَکما زائل، و خيلي حتل بساحتکما، و تظهر نبويت عى ملککما
. خدا به جيفَر و عبد، فرزندان جلنـدي  از محمد رسول. بنام خداوند بخشنده مهربان«

اما بعد؛ من شما دو تـن را بـا دعـوت    . سالم بر آنكس كه پيرو طريق هدايت باشد
خـدا بـه    زيرا كه من رسـول . م بياوريد تا به سالمت بمانيداسال. خوانم اسالم فرامي

سوي همگي مردم جهان هستم، تا هر آنكس را كه زنده باشد هشدار دهم، و فرمـان  
شما دو تن، اگر به اسالم اقرار كنيد، شـما را  . خداوند درباره كافران به اجرا دربيايد

من ندهيد، فرمانروايي شما  كارگزاران خويش خواهم گردانيد؛ و اگر تن به فراخوان
از دستتان خواهد رفت، و لشكريان من به قلمرو شما سرازير خواهند شد، و پيامبري 

  »!من بر فرمانروايي شما چيره خواهد گرديد
رضـي  - براي بردن اين نامه عمروعاص -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

  .را مأمور فرمودند -اهللا عنه
وقتـي بـر آنـدو وارد    . شدم و رفتم تا به شهر عمان رسيدمراهي : عمروعاص گويد

: شتافتم و بـه او گفـتم   -تر بود كه از آن ديگري بردبارتر و نرمخوي -شدم، نزد عبد
برادر مـن بـه   : گفت! من فرستادة فرستادة خدا به سوي تو و به سوي برادرت هستم

ـ    و را بـه نـزد او   سن و سال از من بيش است، و در فرمانروايي از من پـيش؛ مـن ت
دعوت تو چيست؟ و به سـوي  : آنگاه گفت. اي بخواند اي را كه آورده برم تا نامه مي

كـنم، و تـو را    شريك و همتـا دعـوت مـي    به سوي خداي يكتاي بي: كيست؟ گفتم
خوانم به اينكه معبودان ديگر را بجز خداي يكتا كنار بزني، و گواهي دهي كه  فرامي

ات  اي عمرو، تو پسرِ سرور قـوم و قبيلـه  : وي گفت! ستمحمد بنده و فرستادة خدا
او پيش از آنكه به : گفتم! كنيم پدرت چگونه رفتار كرد؟ ما نيز به او اقتدا مي. هستي
ايمان بياورد از دنيا رفت؛ اما، من بسيار آرزومنـد آن   -صلى اهللا عليه وسلم- محمد

مـن  . كرد رت تصديق ميآورد و به پيامبري آن حض بودم كه اي كاش وي اسالم مي
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از چـه  : گفـت . نيز با او همفكر بودم، تا وقتي كه خداوند مرا به اسالم هدايت كرد
كجـا اسـالم   : از مـن پرسـيد  ! به تـازگي : اي؟ گفتم زماني پيروي او را اختيار كرده

: گفـت . و براي او باز گفـتم كـه نجاشـي اسـالم آورد    ! نزد نجاشي: آوردي؟ گفتم
فرمـانروايي وي را  : اش بـا فرمـانروايي او چـه كردنـد؟ گفـتم      آنوقت، قوم و قبيله

اُسُقفان و راهبان نيز از او تبعيـت  : گفت! پابرجاي نگاه داشتند و از او پيروي كردند
خصـلتي رسـواتر و    ؟!گـويي  بنگر اي عمرو كه چه مـي : گفت! آري: كردند؟ گفتم

ام؛ وانگهـي، در   نگفتـه دروغ : گفتم! تر از دروغگويي براي يك مرد نيست كننده بدنام
كنم هراكليتوس از اسالم آوردن  فكر نمي: آنگاه گفت! داريم دين ما دروغ را روا نمي

نجاشي : اي؟ گفتم از كجا اين را دانسته: گفت! چرا: نجاشي با خبر شده باشد؟ گفتم
- و هنگامي كه اسالم آورد و محمد .داد ود كه به قيصر روم خراج ميساليان سال ب

نه بخدا؛ اگر يك درهم نيز از من خراج : را تصديق كرد، گفت - عليه وسلمصلى اهللا
اين سخن نجاشـي بـه گـوش هراكليتـوس رسـيد،      ! بطلبد، ديگر به او نخواهم داد

گذاري تا به تو خراج  بندة گوش به فرمان خودت را وامي: برادرش يناق به او گفت
مـردي  : وندد؟ هراكليتـوس گفـت  ندهد، و به دين ديگران درآيد، و به آيين نوين بپي

، و آن دين و آيين را براي خويش برگزيده دين و آييني تمايل پيدا كرده است كه به
ام را  خواهم فرمانروايي بخدا، اگر نبود اينكه نمي! توانم بكنم؟ است؛ من با او چه مي

بنگر تا چـه  : گفت! كردم از دست بدهم، من نيز همان كاري را كه او كرده است مي
  !ام بخدا، به تو راست گفته: گفتم! گويي، اي عمرو؟ مي

كند و از چه چيز نهـي   اينك براي من بازگوي كه وي به چه چيز امر مي: عبد گفت
كنـد و از نافرمـاني او نهـي     به فرمانبرداري خداوند عزّوجل امر مـي : كند؟ گفتم مي
تجـاوز بـه حقـوق     كند، و از ستمگري و به نيكوكاري و صلة ارحام امر مي. كند مي

همچنين، از زناكاري، از شرابخواري، از پرستيدن سنگ و بت و . كند ديگران نهي مي



  

اگـر بـرادرم بـا مـن همـراه و       ؟!كنـد  به چيزهاي نيكويي دعوت مي: گفت! صليب
صـلى اهللا  - رفتيم تا به محمـد  نهاديم، و مي شد، فوراً پاي در ركاب مي سخن مي هم

ـ  م و او را تصديق كنيم؛ اما، برادرم بيش از اين خاطرايمان بياوري -عليه وسلم واه خ
: گفتم! فرمانروايي خويش است كه دست از آن بدارد، و دست نشاندة ديگران گردد

او را در فرمانروايي خودش  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وي اگر اسالم بياورد، رسول
بگيـرد و بـه مسـتمندان     پابرجاي خواهند فرمود تا از توانگران قلمرو خويش صدقه

اما، صـدقه چيسـت؟   ! اين رفتار و كردار نيكويي است: گفت! قلمرو خويش برساند
در امـوال تـوانگران بـه چـه      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا براي او بازگفتم كه رسول
اي عمـرو،  : گفـت . زكات اُشتران رسيدماند، تا به نصاب  ميزان صدقه تعيين فرموده

هـاي   چرند و از بركـه  يان، كه علف صحرا و گياه بيابان را مياين صدقات از چارپا
بينم كه قوم و قبيلة  بخدا، نمي: گفت. آري: شود؟ گفتم نوشند گرفته مي بيابان آب مي

  !هايشان و اين كثرت تعدادشان از اين دستور اطاعت بكنند من با آن دوري سرزمين
رفت  سته نزد برادرش ميوي پيو. چند روزي نزد وي درنگ كردم: عمروعاص گويد

بـرادرش جيَفـر مـرا    تـا اينكـه روزي    داد؛ و همة اخبار مربوط به من را بـه او مـي  
رهايم ! رهايش كنيد: گفت. دستيارانش بازوان مرا گرفتند. بر او وارد شدم. فراخواند

حاجت : گفت. به او نگريستم. دستياران وي نگذاشتند بنشينم. رفتم تا بنشينم. كردند
مهر نامه را برگشود و . نامه را سر به مهر او تقديم كردم! خويش را بازگوي و مطلب

برادرش نيـز  . آنگاه، نامه را به دست برادرش داد. آن را خواند تا به پايان نامه رسيد
تـأثير   آن را همانند او قرائت كرد؛ جز اينكه مشاهده كردم عبد بيش از جيفـر تحـت  

گويي كه قريشيان با وي چگونـه   براي من باز نمي :جيفر گفت. نامه قرار گرفته است
از او پيروي كردند؛ بعضي از روي تمايل به ديـن و آيـين وي؛   : رفتار كردند؟ گفتم

مردم بـه  : اند؟ گفتم چه كساني با او همراه شده: گفت. برخي نيز تحت فشار شمشير
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اند، و در پرتـو   زيدهها آن را برگ ها و آيين اند، و بر ديگر دين اسالم تمايل پيدا كرده
اند كـه   اند و با هدايت خداوندي نسبت به ايشان بازيافته عقل و خرد خويش دريافته
كنم جز شما كسي در اين تنگنا باقي  اينك فكر نمي. اند پيش از آن در گمراهي بوده

شما نيز، اگر امروز اسالم نياوريد، و از او تبعيت نكنيد، لشكريان ايشان . مانده باشد
ات را ويرانـه خواهنـد    را زير پاي خويش خواهند گرفت، و آبـادي زنـدگاني   شما

بنابراين، اسالم بياوريد تا به سـالمت برهيـد، و ايشـان شـما را كـارگزار      . گردانيد
دگان ايشـان  تان خواهند گردانيد، و لشكريان و نماين خويش و فرمانرواي قوم و قبيله

  !ا واگذار، و فردا بسوي من بازگرديك امروز مر: گفت! بسوي شما نخواهند آمد
اي عمرو، من سخت اميـدوارم كـه وي   : گفت. از آنجا به نزد برادرش عبد بازگشتم

. فرداي آن روز فرا رسيد! اش بگذارد اسالم بياورد؛ البته اگر خاطرخواهي فرمانروايي
بـه   .نزد برادرش بازگشتم. از دادن اجازة ورود به من خودداري كرد. به نزد او رفتم

مـن  : گفـت . وي مرا بـه نـزد او بـرد   . جيفر مالقات كنم ام با او بازگفتم كه نتوانسته
اگـر آنچـه را كـه در    . ام  دربارة آن چيزي كه مرا به سوي آن فراخواندي انديشـيده 

ترين مـرد عـرب    اختيار دارم به كسي ديگر واگذاريم و به اختيار او درآورم، ناتوان
اگر پاي لشكريان وي بـه  . پايشان به اينجا نخواهد رسيدلشكريان او نيز . خواهم بود

اينجا برسد، با صحنة كارزاري مواجه خواهند گرديد كه با كارزار ديگران كه با آنان 
  ؟!روياروي شده است فرق خواهد داشت

وقتي يقين پيدا كـرد كـه عـازم رفـتن هسـتم،      . من فردا عزيمت خواهم كرد: گفتم
بـه  . ما در وضعيتي نيستيم كه بر او چيره گـرديم : فتبرادرش با او خلوت كرد و گ

. سوي هر كس كه وي تاكنون نامه نگاشته است، دعوت وي را اجابت كرده اسـت 
فردا صبح، به دنبال من فرستاد، و خود و برادرش، هر دو دعوت اسـالم را اجابـت   

، و را تصـديق كردنـد   -صلى اهللا عليه وسلم- كردند، و راستي و درستي پيامبراكرم



  

آوري زكات آزاد گذاشتند، و داوري و فرمان مرا در بـاب مردمشـان    مرا براي جمع
آمدنـد، بـا مـن     نافذ گردانيدند، و در برابر كساني كه با من از در مخالفـت درمـي  

  .1 همياري كردند
نگاري بسوي اين دو بـرادر،   روند گزارش اين سرگذشت، داللت بر آن دارد كه نامه

يگر پادشاهان و فرمانروايان بسي فاصله داشته است، و ظاهراً ايـن  نگاري به د با نامه
  .رويداد پس از فتح مكه روي داده است

***  
دعـوت خودشـان را بـه بيشـتر      -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  ها، نبي با اين نامه

بعضي از آنان به ايشان ايمان آوردند، و بعضي . فرمانروايان جهان آن روز رسانيدند
تـأثير انديشـة آن حضـرت     آنان نيز كه كفر ورزيدند، افكارشان تحت. ندكفر ورزيد

  .و دينشان نزد آنان شناخته شدندقرار گرفت، و آنحضرت با نام و نشان و آيين 
  

  هاي نظامي و رزمي مسلمانان فعاليت. ب 
  :يقردغزوه الغابه يا غزوة ذ

َفـزاره كـه بـه     طايفة بني اي از جويانه بود، در برابر تيره اين غزوه يك حركت انتقام
. دست يازيده بودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا غارت اشتران باردار و شيرده رسول

اي بود كه آنحضرت پس از صلح حديبيه، پيش از فتح خيبر به آن  اين نخستين غزوه
بخاري در عنوان اين باب ذكر كرده است كه اين غزوه سه سـال  . عزيمت فرمودند

اين مطلب را مسلم به سند متصل از سلمه . ر به وقوع پيوسته استپيش از جنگ خيب
اند كه اين جنگ پـيش   جمهور اهل مغازي، يادآور شده. بن اَكوع روايت كرده است

ا، گزارش صـحيح بخـاري و صـحيح مسـلم از     از صلح حديبيه روي داده است؛ ام

                                                           

 .63-62، ص 3زاد المعاد، ج  -1
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  .1 تر است نويسان درست گزارش تاريخ
مه بن اَكوع، قهرمان اين غـزوه، چنـين اسـت كـه وي     خالصة داستان به روايت سل

رسول خدا اُشتران شيرده خود را براي چرا فرستادند، و غالم خودشان رِبـاح  : گويد
. من نيز سوار بر اسـب ابوطلحـه همـراه او بـودم    . را همراه آن اشتران راهي كردند

خـود بـرد، و   صبحگاهان عبدالرحمان فزاري اشتران را غارت كرد و همة آنها را با 
اي رِباح، اين اسب را برگير و به ابوطلحه برسان، و : گفتم. ساربان را به قتل رسانيد

آنگاه برفراز تلّي برآمـدم،  ! بازگوي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ماجرا را براي رسول
سپس بـه تعقيـب   ! يا صباحاه! يا صباحاه! يا صباحاه: و روي به مدينه كردم، و گفتم

خوانـدم و   رداختم و با تيروكمان آنان را بـه رگبـار بسـتم و رجـز مـي     غارتگران پ
  :گفتم مي

ــع   ــوم الرضـــ ــوم يـــ   واليـــ
 

ــوع   ــن االكــ ــا ابــ ــذها انــ   خــ
 

بگير كه من پسر اكوع هستم؛ و امروز روز مرداني اسـت كـه شـير زنـان دالور را     «
  »!اند نوشيده

ز رفتـار  گردانيـدم و آنـان را ا   بخدا، همچنـان آنـان را آمـاج تيرهـاي خـودم مـي      
گشت، پشت تنـة درختـي    داشتم؛ و هرگاه يكي از سوارانشان بسوي من بازمي بازمي

رفتنـد و  . غلطانيـدم  افكندم و او را روي خاك مـي  نشستم و تيري به سوي او مي مي

                                                           

» هقَرَد و غير باب غزوه ذي«؛ صحيح مسلم، 603، ص 2ج » باب غزوه ذات قَرَد«، البخاري صحيح: نكـ -1
؛ حديث ديگـري  120، ص 2؛ زاد المعاد، ج 463-460، ص 7؛ فتح الباري، ج 115-113، ص 2 ج

نيز كه به روايت مسلم از ابوسعيد خُدري رسيده است داليت دارد بر اينكه اين غزوه پـس از صـلح   
، 2ج» باب الترغيب في سكني المدينه و الصـبر علـي ألوائهـا   «كتاب الحج، . حديبيه روي داده است
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برفراز آن تنگه برآمدم و بـا پرتـاب سـنگ آنـان را     . اي رفتند رفتند تا به درون تنگه
در تعقيبشان بودم تا آنكه هيچيك از اشـتران شـيرده    همچنان. مورد حمله قرار دادم

باقي نماند مگر آنكه همة آنها را پشت سر خويش  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
باز هم تعقيبشان كـردم و  . قرار داده بودم، و غارتگران آنها را به من واگذاشته بودند

يماني و سـي نيـزه را بـه     افكندم، تا آنكه بيش از سي برد پيوسته بسوي آنان تير مي
افكندنـد، مـن روي آنهـا     هر آنچـه آنـان مـي   . منظور سبكبار شدن افكندند و رفتند

و يارانشان كه از راه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا انداختم تا رسول هايي مي سنگ پاره
اي  اي برفـراز تپـه   غارتگران رفتند تا به تنگـه . رسند آنها را بازشناسند و بردارند مي
چهار تن از آنان برفراز كوه . اي نشستم بر سر قله. دند و نشستند كه غذا بخورندرسي

بن اَكوع هستم؛ امكان ندارد كه من  شناسيد؟ من سَلمه مرا مي: گفتم. به نزد من آمدند
يكي از مردان شما را تعقيب كنم و بر او دست نيابم، و امكان نـدارد كـه يكـي از    

  .همگي بازگشتند! يابدبر من دست مردان شما مرا تعقيب كند و 
سر  -صلى اهللا عليه وسلم- هنوز از جاي خود برنخاسته بودم كه سواران رسول خدا

پيشاپيش آنان اَخرَم بود، و به دنبالش . شدند  رسيدند، و از البالي درختان نزديك مي
. ير شدندعبدالرحمان و اخرم با يكديگر درگ. ابوقَتاده، و به دنبال وي مقدادبن اَسود

اي بر اخرم فـرود آورد و او   عبدالرحمان نيز نيزه. اخرم اسب عبدالرحمان را پي كرد
ابوقتاده سر رسـيد و عبـدالرحمان را بـا    . را به قتل رسانيد و بر اسب وي سوار شد

من با پاي پياده . جماعت غارتگران روي به فرار نهادند. ضرب سرنيزه به قتل رسانيد
اي كه در آن چشـمة   تم، تا آنكه پيش از غروب خورشيد به درهبه تعقيب آنان پرداخ

من نگذاشتم . خيلي تشنه بودند. خواستند آب بنوشند. قَرَد، رسيدند آبي بود، بنام ذي
صلى - خدا شب هنگام رسول. آن چشمه نچشيدند باي از آ حتي قطره. آب بنوشند

اي رسـول خـدا،   : گفتم. ندبا سواراني كه همراه داشتند به من رسيد -اهللا عليه وسلم
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كصد مرد بسوي آنان بفرستيد، تمامي اسبابشـان را  اند؛ اگر مرا با ي اين جماعت تشنه
يـا ابـن   (: فرمودنـد  ؟!گيرم آورم، و همگي آنان را به اسارت مي از چنگ آنان درمي

اي پسر اَكوع، هرگاه چيره گشتي، گذشت و مهربـاني پيشـه    )االکوع، ملکت فاسجح
  !اند اينان اكنون در سرزمين بني غطفان )إم ليقرون اآلن يف غطفان(: فرمودندآنگاه ! كن

خري فرساننا اليوم أبو قتادة، : (در آن هنگام فرمودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
امروز، بهترين سواركاران ما ابوقتاده، و بهترين رزمندة پيـادة مـا     )و خري جالتنا سلمة

تقسيم غنايم نيز به من دو سهم دادند؛ سهم پياده نظام و سـهم  به هنگام ! سلمه است
سواره نظام، و مرا پشت سر خودشان بر ناقـة عصـباء سـوار كردنـد و بـه مدينـه       

  .بازگشتيم
مكتوم را در مدينـه كـارگزار    در اين غزوه ابن اُم -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  .ن عمرو بستندخويش گردانيدند، و لواي جنگ را به نام مقداد ب
  

  فتح خيبر
خيبر شهري بـزرگ،  . القُري در محرم سال هفتم هجرت روي داد غزوة خيبر و وادي

ها و كشتزارهاي فراوان، بود كه در فاصلة هشتاد ميل در سـمت شـمال    داراي قلعه
اي است كه آب و هواي آن چندان مطلوب  اكنون نيز دهكده مدينه واقع شده بود؛ هم

  .نيست
  

  جنگيزة انگ
از جانب نيرومندترين جناح از سه گروه  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا

آسوده شدند، و از جانب آنان كـامالً امنيـت    -كه عبارت بود از قريش -دشمنانشان
خاطر پيدا كردند، اراده فرمودند به حساب دو جناح ديگر نيز برسند كه يكـي از آن  



  

يگر قبايل َنجد؛ تا امنيت و صلح و صفا اسـتقرار  دو جناح يهوديان بودند و جناح د
تمام پيدا كند، و آرامـش و آسـايش بـر منطقـه حكمفرمـا گـردد، و مسـلمانان از        

هاي خونين پياپي فراغت يابند و بتوانند به تبليغ رسالت الهي و دعوت مردم  درگيري
  .جهان بسوي اسالم بپردازند

هـاي جنگـي، و    ت، و مركز كارشـكني از آنجا كه شهرك خيبر آشيانة توطئه و خيان
افزارها بود، در خورِ آن بود كه پـيش از هـر جـاي ديگـر      پايگاه تحريكات و جنگ

  .توجه مسلمانان را به خود جلب كند
هاي خيبر را بار ديگر مورد توجه قرار دهيم، بايد از ياد نبريم كـه   براي اينكه ويژگي

مسـلمانان متشـكل گردانيدنـد، و     اهل خيبر هم آنان بودند كه احزاب را بـر عليـه  
آنگـاه، ارتبـاط   . قريظه را تحريك كردند و به نيرنـگ و خيانـت وادار سـاختند    بني

و همچنين با قبيلة غَطفـان و   -ستون پنجم در جامعة اسالمي -خودشان را با منافقان
. دادنـد گسـترده گردانيدنـد    نشين كه جناح سوم احزاب را تشكيل مـي  اعراب باديه

بـا ايـن   . اندركار آماده شدن بـراي كـارزار بودنـد    خيبر خودشان نيز دستيهوديان 
حّتـي بـراي   . هاي پيوسته و پيگير كردنـد  ها و محنت ترتيب، مسلمانان را دچار رنج

در برابر ايـن  . نيز نقشه كشيدند -صلى اهللا عليه وسلم- سربه نيست كردن پيامبراكرم
هاي نظامي و رزمي را به  مأموريت ها، مسلمانان مجبور شدند تحريكات و كارشكني

بـن   گران، امثـال سـالم   اين سوي و آن سوي تدارك كنند، و سركردگان اين توطئه
اما، وظيفة ديني و تبليغي مسـلمانان در  . الحقَيق و اَسيربن زارِم را از ميان بردارند ابي

يفـه كمتـر   برابر اين يهوديان بيش از اين بود، و علت اينكه تاكنون به انجام اين وظ
 -تـوزتر  تر و كينه انديشيده بودند، آن بود كه نيرويي بزرگتر و توانمندتر و سرسخت

. همينكه اين رويارويي پايان پـذيرفت . روياروي مسلمانان قرار داشت -يعني قريش
اوضاع و شرايط براي حسابرسي اين تبهكاران مساعد گرديد و روز حساب اينان نيز 
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  .فرا رسيد
  

  بسوي خيبرامبر عزيمت پي
بهنگام بازگشت از حديبيه مـاه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول: ابن اسحاق گويد

ذيحجه و چند روزي از ماه محرم را در مدينه اقامت كردند، و در همان مـاه محـرّم   
  .بسوي خيبر عزيمت فرمودند

و بـه  اي بود كه خداوند متعال به پيـامبر اسـالم    خيبر همان و عده: اند مفسرين گفته
  :مسلمانان داده بود و فرموده بود

﴿﴾هذه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخةً تريكَث انِمغم اللَّه كُمدع1و.  
هاي فراواني را در جنگ خيبر به شما وعده داده  يعني خداوند دست يافتن به غنيمت

رسـانيده   است، و هم اينك صلح حديبيه و آثار و بركات آن را براي شـما زودتـر  
  .است

  
  آمار لشکريان اسالم

صـلى اهللا عليـه   - زماني كه منافقان و مسلمانان سست ايمان از همراهي رسول خدا
سر باز زدند، و در غزوة حديبيه بر جاي خويش ماندند و به جنـگ نرفتنـد،    -وسلم

اش چنين دسـتور   خداوند متعال دربارة ايشان فرماني صادر فرمود و به پيامبر گرامي
  :ادد
كَلَام اللَّه قُل  سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ أَن يبدلُوا﴿

  .2ا يفْقَهونَ إِلَّا قَليالً﴾لَّن تتبِعونا كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لَ

                                                           

 .20سوره فتح، آيه  -1
 .15سوره فتح، آيه  -2



  

هاي جنگي رفتيـد تـا آنهـا را     هرگاه بسوي غنيمت: بر جاي ماندگان خواهند گفت«
خواهند سخن خـدا را تغييـر    آنان مي! بگيريد، ما را واگذاريد تا به دنبال شما بياييم

ده هرگز شما به دنبال ما نخواهيد آمد؛ خداوند از پيش اين چنين فرمـو : بگو! بدهند
امـا، آنـان بجـز    ! ورزيدنـد  آنان نيز پاسخ خواهند داد كه شما با حسادت مي! است

  .»اندكي از ايشان، فهم و شعور ندارند
اراده فرمودند كه بسوي شـهرك خيبـر    -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا

عزيمت فرمايند اعالم كردند كه جز شيفتگان جهاد در راه خـدا، همـراه ايشـان بـه     
بنابراين، تنها اصحاب بيعت َشجره كه عبـارت از يـك هـزار و    . نخواهند آمد جنگ

عـازم   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا چهارصد رزمندة مسلمان بودند، در معيت رسول
  .شدند

سباع بن عرفَطة غفاري را كارگزار خويش در مدينه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
ميلَه بن عبداهللا لَيثي را نام برده است، اما همان قول اسحاق بجاي وي ُن ابن. گردانيدند

  .1 ر استت اول نزد محققان درست
از مدينة طيبه، ابوهريره وارد مدينه  -صلى اهللا عليه وسلم- پس از خروج پيامبر اكرم

به هنگام نماز صبح بر سباع بن عرفطه وارد شـد، ابـوهريره نـزد    . شد و اسالم آورد
صـلى اهللا  - خـدا  ابوهريره نزد رسول. به وي تجهيزات جنگي داداو نيز . سباع رفت
صـلى اهللا عليـه   - شتافت، و با مسلمانان مذاكره كـرد، و پيـامبر اكـرم    -عليه وسلم

و مسلمانان ابوهريره و همراهانش را در موجـودي تيـر و كمـان خودشـان      -وسلم
  .شريك ساختند
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  جاسوسي منافقان براي يهوديان
سركردة منافقان عبداهللا بن اُبي . ر جاسوسي به نفع يهوديان شدندمنافقان دست به كا

محمد آهنگ نبرد با شما كرده، و راهي ديار : براي يهوديان خيبر پيام فرستاد و گفت
عـده و عـدة   . شما شده است؛ ساز و برگ خويش مهيا سازيد، و از او هيچ نهراسيد

نيستند، اين گروه اندك نيز فاقـد  و افراد محمد گروهي اندك بيش . شما بسيار است
خيبريان، چـون  ! اند، و جز تعدادي اندك، اسلحة چندان به همراه ندارند ساز و برگ

قـيس را بسـوي قبيلـة     اين پيام را دريافت كردند، كنانه بن ابي الحقَيق و هوذَه بـن 
خيبـر و  پيمانـان يهوديـان    غََطفان فرستادند و از آنان استمداد كردند؛ زيرا، آنان هم

و نيمي از محصول خيبر را نيز در صـورتيكه  . پشتيبانان آنان بر عليه مسلمانان بودند
  .بر مسلمانان پيروز گردند، به آنان وعده دادند

  
  در راه خيبر

بقـولي  : يـا (در عزيمت بسوي خيبر از كـوه عصـر    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
بياباني به نام رجيع، كـه در آنجـا يـك    و سپس از كوه صهباء گذشتند، و در ) عصر
اعـراب غََطفـان   . روز با محل سكونت قبيلة غطفان فاصله داشتند، منزل كردند شبانه

در بين راه، . آمادة جنگ شدند و بسوي خيبر روي آوردند تا به يهوديان مدد برسانند
از پشت سرشان صداي همهمه و اسلحه به گـوش ايشـان رسـيد و گمـان كردنـد      

از ميانـة راه بازگشـتند، و   . اند هاي ايشان حمله برده ها و دارايي نان بر خانوادهمسلما
  .را بسوي خيبر بازگذاشتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا راه رسول

دو تن از راهنمايـان لشـكر را كـه لشـكر      -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه رسول خدا
ل بود، فراخواندند، تا بهترين راه بردند، و نام يكي از آندو حسي اسالم را به پيش مي

يشان نشان بدهند، تا بتوانند از سمت شمال، يعني از سوي شـام،  را بسوي خيبر به ا



  

وارد خيبر شوند، و راه فرار يهوديان را به شام ببندند، و در عين حـال، بـر سـر راه    
ـ   اي رسـول : يكي از آندو گفت. ايشان بسوي قبيلة غطفان نيز قرار بگيرند ن خـدا، م

. لشكر را به پيش برد تا بر سر يـك چنـد راهـي رسـيدند    . كنم شما را راهنمايي مي
ـ       خدا، اين چند راه كه مي اي رسول: گفت واهيم بينيـد، از هـر يـك از آنهـا كـه بخ

ها را براي  آنحضرت دستور دادند تا آن راه. توانيم به مقصد مورد نظر شما برسيم مي
- پيامبر اكـرم ! است» حزَن«ها  يكي از اين راه نام: گفت. ايشان يك به يك نام ببرد

» شـاش «نـام آن راه ديگـر   : گفـت . نخواستند از آن راه بروند -صلى اهللا عليه وسلم
» حاطـب «نـام ايـن راه ديگـر    : گفت. از رفتن به آن راه نيز خودداري كردند! است
بـيش بـاقي    يك راه ديگر: حسيل گفت. از رفتن به اين راه نيز امتناع فرمودند! است

صلى اهللا عليـه  - پيامبر اكرم! مرحب: نام آن چيست؟ گفت: عمر گفت! نمانده است
  .همين راه را پيش گرفتند -وسلم

  رويدادهاي بين راه
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  همـراه نبـي  : اند كه گفت از سَلمه بن اَكوع روايت كرده. 1

مردي از ميان لشكريان به . مپيمودي شبانه راه مي. بسوي خيبر عزيمت كرديم -وسلم
از . عامر مردي شاعري بـود ! سرايي؟ برخي از رجزهايت را براي ما نمي: عامر گفت

  :برگرفت و چنين سرود» جدي«مركب خويش فرود آمد و آهنگ آواز 
ــلينا  ــدقنا وال صـــــــ   وال تصـــــــ
ــا  ــدام ان القينــــ ــت االقــــ   وثبــــ
  انـــــا اذا صـــــيح بنـــــا ابينـــــا   

  

ــم  ــدينا  1الهــ ــا اهتــ ــت مــ ــوال انــ   لــ
ــا ــا فــ ــا اقتفينــ ــك مــ ــداء لــ   غفر فــ

ــا  ــكينة علينــــــ ــين ســــــ   والقــــــ
  

 و با لصياح عولوا علينا

داديـم و نمـاز    شـديم، و زكـات نمـي    خداوندا، اگر تو نبودي، مـا هـدايت نمـي   «
                                                           

1- م؛ در متن به همين صورت اخير آمده است كه با وزن شعر راست نمي= الهمم-آيد اَلله. 
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گزارديم؛ اينك، فدايت شويم؛ گناهان گذشته ما را ببخشاي، و هرگاه با دشـمن   نمي
  برخورد كنيم، ما را ثابت قدم گردان؛

ش و آسايشي از جانب خود بيافكن، ما، هرگاه بر سرمان فرياد بكشـند،  و بر ما آرام
  با غرور و مناعت برخورد خواهيم كرد؛

  »!ورزند و به هنگام فريادرسي، مردمان همه بر ما اعتماد مي
اين سـاربان كـه آواز    )من هذا السائق؟(: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

خـداي  ) اهللا يرحمـه : (فرمودنـد ! عامربن اَكـوع : تندحدي سر داده است، كيست؟ گف
! دعاي شما مستجاب باد، اي پيامبر خدا: مردي از ميان جماعت گفت! رحمتش كناد
دانستند كه رسول  آنان مي 1 ؟!مند بشويم گذاشتيد بيشتر از وجود او بهره اي كاش مي

ـ       -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رت براي هـيچكس بـه طـور اختصاصـي طلـب مغف
، و اين قضـيه در جنـگ خيبـر اتفـاق     2كنند، مگر آنكه به شهادت خواهد رسيد نمي
  .افتاد

نماز عصـر را   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در وادي صهباء، در نزديكي خيبر، نبي. 2
دسـتور  . تنها آرد نرم موجود بود. آنگاه گفتند توشة سفر را حاضر كنند. اقامه كردند

مـردم نيـز   . تهيه كردند، خود آنحضرت از آن ثريـد خوردنـد  دادند از آن آرد ثَريد 
آنگاه، براي نماز مغرب برخاستند، و آب در دهان گردانيدند؛ مردم نيز آب . خوردند

؛ آنگاه نمـاز  3آنگاه به نماز ايستادند، و براي نماز وضو نساختند. در دهان گردانيدند
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  .1 عشا را خواندند
: رك خيبر در ديدرس آنحضرت واقع شد، گفتندوقتي به خيبر نزديك شدند و شه. 3
  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. لشكريان باز ايستادند! باز ايستيد) قفوا(
اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب االرضني السبع وما أقللن، ورب الشياطني ومـا  (

فيها، ونعوذ بک  وخري أهلها وخري مانا نسألک خري هذه القرية فإأضللن، ورب الرياح وما ذرين؛ 
  .٢)اهللا من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها؛ اقدموا باسم

خداوندا، اي خداي آسمانهاي هفتگانه و هر آنجه زير سـايه آنهـا قـرار گرفتـه، و     «
هـا و هـر    خداي زمينهاي هفتگانه و هر آنچه بر گرده آنها بار شده، و خداي شيطان

 اند، و خداي بادها و هر آنچه به اين سوي و آن سوي راه گردانيدهآنكس كه آنان گم
كنيم خير اين شهر و خير اهل آن و خير هر آنچه  اند؛ ما از تو درخواست مي پراكنده

و شرّ هر آنچه بريم از شرّ اين شهر و شرّ اهل آن  را كه در آن است، و به تو پناه مي
  »!كه در آن است؛ بنام خدا پاي پيش نهيد

  
  لشکريان اسالم پشت باروهاي خيبر

مسلمانان، شب واپسين را كه صبح فرداي آن كارزار شروع شد، در نزديكـي خيبـر   
صلى اهللا عليـه  - اكرم نبي. به سر بردند، و يهوديان از حضور مسلمانان هيچ درنيافتند

شدند تا صـبح   تاختند، به آنان نزديك نمي هرگاه شب هنگام بر سر قومي مي -وسلم
به هنگام صبح، نماز بامدادان را تاريك و روشن خواندند، و مسلمانان پاي در . دشو

هـاي زراعتـي    هايشان را برداشتند و بـه زمـين   اهل خيبر بيل و كلنگ. ركاب كردند
. انـد  خودشان رفتند، و هيچ درنيافته بودند كه مسلمانان در سرزمين آنان حاضر شده

آنگاه، گريزان بـه شـهر   ! لشكر! بخدا، محمد! محمد: وقتي لشكريان را ديدند، گفتند
                                                           

 .112، ص »غزوه خيبر«المغازي، واقدي،  -1
 .؛ ديگر مĤخذ329، ص 2ج  هشام، سيرةابن -2



732 

 

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم. خودشان بازگشتند
  .١ )فساء صباح املنذرين قومذا نزلنا بساحة إإنا ! اهللا اکرب؛ خربت خيرب! اهللا اکرب، خربت خيرب(
سرزمين قومي وارد  ما هرگاه به! اهللا اكبر؛ ويران شد خيبر! اهللا اكبر؛ ويران شد خيبر«

  »!شويم، بامداد آن انذار شوندگان بد بامدادي خواهد بود
  

  قلعه هاي خيبر
  :در يك ناحية آن پنج قلعه داشت. شد شهرك خيبر به دو ناحيه تقسيم مي

سـه  . قلعة نزار) 5قلعة اُبي؛ ) 4قلعة زبير؛ ) 3قلعة صعب بن معاذ؛ ) 2قلعة ناعم؛ ) 1
اي به نام َشقّ واقـع   و دو قلعة ديگر در منطقه» نَطاه«اي به نام  هقلعة نخستين در منطق

قلعة ) 1: تنها سه قلعه داشت» كتيبه«ناحية ديگر شهرك خيبر معروف به . شده بودند
در . قلعة ساللم) 3قلعة وطيح؛ ) 2ًقموص، كه قلعة بني ابي الحقيق از بني نضير بود؛ 

اند، مگر اينكه آنهـا    ز بجز اين هشت قلعه بودههاي ديگر ني شهرك خيبر دژها و قلعه
  .ناپذيري و توانمندي مانند اين هشت قلعه نبودند كوچك بودند، و در آسيب

هـاي   ناحية ديگر بـا قلعـه  . كارزار و كشتار سخت در ناحية نخستين خيبر درگرفت
  .جو در آنها، بدون جنگ تسليم شدنداش، با وجود فراواني مردان جنگ انهگ سه
  
  ردوگاه لشکريان اسالما

همچنان پيش رفتند تا براي اردوگاه لشكريانشان  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
خدا، به  اي رسول: حباب بن منذر نزد آنحضرت آمد و گفت. مكاني را درنظر گرفتند

من بازگوييد كه اين مكان را خداوند براي اردو زدن شما تعيين فرمـوده اسـت، يـا    
البته،  )بل هو الرأي(: كارشناسي در جنگ را بايد درنظر گرفت؟ فرمودند رأي و نظر و
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اي رسول خدا، ايـن مكـان بسـيار    : وي گفت! رأي ونظر و كارشناسي در كار است
. انـد  نزديك به قلعة نطاه است كه همگي رزمندگان و جنگجويان خيبر در اين قلعـه 

ا از اوضاع و احـوال آنـان خبـري    آنان همة اوضاع و شرايط ما را زيرنظر دارند، م
نداريم؛ تيرهاي آنان به سوي ما روان اسـت، امـا تيرهـاي مـا بـه سـوي آنـان راه        

ها  گيرد؛ از شبيخون زدن آنان نيز در امان نيستيم؛ عالوه بر اين، در ميان نخلستان نمي
اي كـاش  . قرار گرفته، و مكان گود و پستي است؛ آب و هواي خـوبي هـم نـدارد   

هـا را نداشـته    ها و كاسـتي  زديم كه اين بدي فرموديد در مكاني اردو مي دستور مي
نظر صـائب همـان    )الرأي ما اَشرت(: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي!! باشد

  .آنگاه به جاي ديگري نقل مكان كردند! است كه تو مشورت دادي
  

  آماده باش رزمي و مژدة پيروزي
و به قولي، پس از چند فقره حملـه و   -ك خيبر وارد شدنددر همان شبي كه به شهر

  :پيامبر گرامي اسالم فرمودند -ضد حمله و درگيري با يهوديان
  ]).يفتح اهللا على يديه[حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله  رجالً ألعطني الراية غداً(
ـ  « ت و فردا رايت جنگ را به دست مردي خواهم داد كه دوستدار خدا و رسـول اس

تا خداوند بـه دسـت او پيـروزي را نصـيب مـا      [خدا و رسول او را دوست دارند، 
  »!]بگرداند

گرد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بامداد فرداي آن شب، رزمندگان همه اطراف رسول
. يكايك آنان اميدوار بودند كـه رايـت جنـگ بـه دسـت ايشـان داده شـود       . آمدند

علي بن ابيطالـب   )يب طالب؟أاَين علي بن (: رمودندف -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
هـم   )فَاَرسلوا الَيه: (فرمودنـد ! كند خدا، چشمانش درد مي اي رسول: كجاست؟ گفتند

آب  -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا. وي را آوردند! اينك به دنبال وي بفرستيد
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بهبود يافت؛ چنانكه . ددهان مباركشان را به چشمان وي ماليدند، و براي او دعا كردن
اي : گفت. آنگاه رايت جنگ را به دست او دادند. گويي هيچگاه دردمند نبوده است

  :فرمودند! كنم تا همانند ما بشوند خدا، با آنان كارزار مي رسول
زل بساحتهم، مث ادعهم إىل االسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم مـن  ـرسلک، حىت تن علىنفذ أ(

  .١) الن يهدي اهللا بک رجال واحداً خري لک من أن يکون لک محر النعمحق اهللا فيه؛ فواهللا
آنگاه آنـان را بـه   . راهت را پيش بگير و پيش برو، تا به خانه و كاشانة آنان درآيي«

اسالم دعوت كن، و حقوق خداوند را در اسالم كه برگردن آنان است گوشزدشـان  
ت تو هدايت كند براي تو بهتر از آن كن؛ كه بخدا، تنها يك نفر را كه خداوند به دس
  »!است كه اشتران سرخ موي فراوان داشته باشي

  
  آغاز جنگ و فتح قلعة ناعم

هاي خويش  يهوديان، همينكه لشكريان را مشاهده كردند و به شهر گريختند در قلعه
هـاي هشـتگانة يهـود در     اي كه از قلعـه  نخستين قلعه .سنگر گرفتند و بست نشستند

ايـن قلعـه   . بر مورد هجوم و حملة مسلمانان واقع گرديد، قلعة ناعم بـود شهرك خي
همچنـين، ايـن قلعـه    . خطّ مقدم جبهة دفاع يهود، و از اماكن استراتژيك ايشان بود

  .دانستند قلعة مرحب آن قهرمان يهودي بود كه او را برابر با يك هزار مرد جنگي مي
زمندگان مسلمان بسوي اين قلعـه روانـه   به اتفاق ر -رضي اهللا عنه- بن ابيطالب علي

يهوديـان دعـوت وي را نپذيرفتنـد، و بـا     . شد، يهوديان را به اسالم دعـوت كـرد  
وقتـي بـه   . پادشاهشان مرحب خيبري نيز همراه آنان بـود . مسلمانان روياروي شدند

وقتي كه مـا بـه قلعـة خيبـر     : سلمه بن اكوع گويد. ميدان كارزار آمد، مبارز طلبيد
، پادشاه يهوديان، مرحب خيبري فراز آمـد، و شمشـيرش را در هـوا تكـان     رسيديم
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  :گفت داد و مي مي
  شــــاكي الســــالح بطــــل مجــــرب

 

ــب     ــي مرحـ ــر انـ ــت خيبـ ــد علمـ   قـ
 

  اذ الحروب اقبلت تلهب
 ام، و قهرمـاني جنـگ   دانند كه من مرحب هستم؛ سر اندر پا اسلحه خيبريان همه مي

  آزموده هستم؛
  »!جنگ شعله كشيدن آغاز كنندهاي  آن هنگام كه صحنه

  :عموي من عامر براي نبرد با او پاي پيش نهاد و گفت
ــامر  ــل مغــ ــالح بطــ ــاكي الســ   شــ

 

  قــــد علمــــت خيبــــر انــــي عــــامر 
 
ام، و قهرماني جسـور و   دانند كه من عامر هستم؛ سر اندر پا اسلحه خيبريان همه مي«

  »!باك هستم بي
ابتـدا شمشـير مرحـب در    . نـد مرحب و عامر با يكديگر دو ضـربت دادوسـتد كرد  

عامر خواست خود را پايين كشـد تـا از ضـربت    . خود عموي من عامر نشست كاله
آهنگ ساق پـاي آن يهـودي را   . شمشيرش كوتاه بود. شمشير مرحب در امان باشد

نوك شمشيرش برگشت و به زانوي خودش اصابت كرد، . كرد تا بر وي ضربت بزند
و دو ) ن لـه ألجـرين  إ(: اسالم دربـارةوي فرمودنـد   پيامبر گرامي. و در دم جان داد

ا  مشىإنه جلاهد جماهد، قل عريب ( -:انگشت خودشان را كنار هم قرار دادند و افزودند
كمتر مرد عربـي پيـدا   . او مردي كوشا و جهادگر بود!... وي را دو پاداش است )مثله
  1 !ها همانند او باشد شود كه در اين ميدان مي

از اين درگيري با عـامر، مرحـب خيبـري بـار ديگـر مبـارز طلبيـده و        ظاهراً، پس 
                                                           

؛ 115، ص 2، ج »بـاب غـزوة ذي قـرد و غيرهـا    «؛ 122، ص 2ج » باب غـزوه خيبـر  «صحيح مسلم،  -1
 .603، ص 2ج » باب غزوة خيبر«صحيح ا لبخاري، 
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بن  و اين بار، علي...! قد علمت خيبر اني مرحب: رجزخواني آغاز كرده و گفته است
  :علي نيز گفت: سلمه بن اكوع گويد. ابيطالب براي مبارزه با او پاي پيش نهاده است

ــره  ــه المنظــ ــاب كريــ ــث غابــ   كليــ
 

ــي ح    ــمتني امـ ــذي سـ ــا الـ ــدرهانـ   يـ
 

 اوفيهم بالصاع كيل السندره

هاي  ناميده است؛ همچون شيران نر با قيافه) شير ژيان(» حيدر«من آنم كه مادرم مرا «
يـنم تـا بـا كيفـري بـزرگ      پرهيبت و ترسناك؛ و كافيست اندك تجاوزي از آنان بب

  »!سزايشان را بدهم
او را بـه قتـل    اين رجز را خواند، و ضربتي كارساز بر سر مرحـب فـرود آورد، و  

  .1 رسانيد، و طولي نكشيد كه فتح خيبر به دست او انجام پذيرفت
هاي خيبر نزديك شد، مردي يهودي از فراز قلعه  به قلعه -رضي اهللا عنه- وقتي علي

مـرد يهـودي   ! من علي بن ابيطالـب هسـتم  : گفت! تو كيستي؟: سرك كشيد و گفت
شما قطعاً بر مـا علـو و برتـري     به آنچه بر موسي نازل شده است سوگند كه: گفت
  !ايد  يافته

آيد؟ زبير با او  چه كسي به جنگ من مي: آنگاه ياسر برادر مرحب بيرون آمد و گفت
رسـول   ؟!كشد خدا، او پسرم را مي اي رسول: صفيه مادر زبير گفت. روياروي گرديد

ين شد، زبير او را و چن! كشد برعكس، پسرت او را مي) بل ابنک يقتلُه(: خدا فرمودند
  .به قتل رسانيد

                                                           

ه اسـت؛  شود بر سر اينكه چه كسي قاتـل مرحـب خيبـري بـود     در منابع، اختالف فراواني مشاهده مي -1
اي كه وي در آن سكونت داشته فتح شـده   قتل رسيده و قلعه همچنين، بر سر اينكه چه روزي وي به

رونـد گـزارش   . حتي در مضامين روايات صحيحين نيز برخي از اين اختالفات موجـود اسـت   است،
 .ايم كه در نظر ما رجحان داشته ا ست متن كتاب را ما از روايت صحيح بخاري گرفته



  

در اين كارزار، چند تن از اشراف و . كارزاري سخت در پيرامون قلعة ناعم درگرفت
بزرگان يهود كشته شدند، و بر اثر آن، مقاومت يهوديان درهم شكست، و از اقدام به 

رزار آيد كه اين كا از منابع چنين برمي. ضدحمله در برابر يورش مسلمانان درماندند
. انـد  چندين روز ادامه يافته، و مسلمانان با مقاومت سرسختانة يهوديان مواجه شـده 

آخراالمر نيز يهوديان از اينكه بتوانند در برابر مسلمانان مقاومت كنند، نااميد شـدند،  
به قلعة صعب نقل مكان كردند، و مسلمانان به قلعة  -بي سروصدا  –و از اين قلعه 

  .ناعم پاي نهادند
  

  فتح قلعة صعب بن معاذ
. گرفـت  ناپذيري پس از قلعة ناعم قرار مـي  قلعة صعب، از جهت توانمندي و آسيب

مسلمانان به رهبري حباب بن منذر انصاري بر اين قلعه هجوم بردند، و مـدت سـه   
صـلى اهللا عليـه   - روز آن را در محاصرة خويش گرفتند، و روز سوم، رسـول خـدا  

  .فتح اين قلعه را از خداوند سبحان درخواست كردندبا دعايي مخصوص،  -وسلم
- خـدا  ابن اسحاق روايت كرده است كه طايفة بني سهم از قبيلة اَسَلم نزد رسول* 

  :آمدند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم
؛ فـافتح  همياإعطيهم أنک قد عرفت حاهلم، وإن ليست م قوةٌ، وإن ليس بيدي شيء إاللهم (

  .)عنهم غناء، و اکثرها طعاما و ودکاعظم حصوا أعليهم 
داني كه تاب و تواني ندارنـد،   خداوندا؛ تو از اوضاع و احوال اينان با خبري، و مي«

داني كه من چيزي ندارم كه به اينان بدهم؛ حال كه چنين است، بزرگترين و پر  و مي
برايشـان  دارتـرين قلعـه آنـان را     تـرين و روغـن   ترين قلعه آنان، و پر آذوقـه  سكنه

  »!بازگشاي؟
بامداد روز بعد، خداوند عزوجل قلعة صعب بن معاذ را به روي مسلمانان گشود، و 

دارتـر از   تر و نان و روغن اي پرآذوقه هاي خيبر، هيچ قلعه چنان بود كه در ميان قلعه
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   .1آن نبود
لعـه  زماني كه پيامبر گرامي پس از دعا و نيايش مسلمانان را به هجوم بردن بر اين ق

ميدان مبارزه و كارزار . ترين پيشتازان اين يورش بودند اسلم فعال تشويق كردند، بني
سرانجام، در آن روز اين قلعه پيش از غـروب خورشـيد   . نيز روبروي اين قلعه بود

  .هاي متعددي كشف كردند ها و ارابه فتح شد، و مسلمانان در اين قلعه منجنيق
روايت ابن اسحاق از آن ياد شده است، بعضـي   به خاطر اين گرسنگي شديد كه در

وقتي . ها را بر سر آتش نهادند ها را سر بريدند، و ديگ از رزمندگان سپاه اسالم االغ
از ايـن مـاجرا خبـردار شـدند، مسـلمانان را از       -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .نهي فرمودند يهاي اهل خوردن گوشت االغ
  

  فتح قلعة زبير
هاي ناحية نَطاه بـه قلعـه    ح قلعة ناعم و قلعة صعب، يهوديان از همة قلعهبه دنبال فت

اي بلند برفراز قلّة كوه بود كه به خاطر دشواري  قلعة زبير قلعه. زبير نقل مكان كردند
. توانست بـه آنجـا برسـد    نايافتني بودن آن، پاي اسبان و رزمندگان نمي راه و دست

قة محاصره را بر اين قلعه تنگ كردند، و مدت حل -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
مردي از يهوديان نـزد آنحضـرت آمـد و    . سه روز محاصرة اين قلعه را ادامه دادند

. اي اباالقاسم، حتي اگر يك ماه محاصره را ادامه بدهيد، اينان هيچ باك ندارند: گفت
آبشـخورها و  شـوند و از آن   ها دارند؛ شبانه بيرون مـي  زيرِزمين آبشخورها و چشمه

گردنـد و در برابـر    دارند، و باز به قلعة خويش بازمي نوشند و آب برمي ها مي چشمه
اما، اگر آب را بر روي آنان ببنديد، ناگزير در برابر شما ظاهر . كنند شما مقاومت مي

يهوديان از . ، آب را بر روي آنان بستند-صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم! شوند مي
                                                           

 .؛ با تلخيص332، ص 2ج  هشام، سيرةابن -1



  

آمدند و به كارزاري سخت پرداختند، كه طي آن گروهـي از مسـلمانان    قلعه بيرون
صـلى اهللا  - خدا تن از يهوديان نيز مجروح شدند، و رسول 10كشته شدند، و حدود 

  .اين قلعه را نيز فتح كردند -عليه وسلم
  

  فتح قلعة اُبي
آن بسـت  پس از گشوده شدن قلعة زبير، يهوديان به قلعة اُبي نقل مكان كردند و در 

دو مـرد پهلـوان از قـوم    . نشستند، و مسلمانان حلقة محاصره را بر آنان تنگ كردند
يهود، يكي پس از ديگـري مبـارز طلبيدنـد، و دالوران مسـلمان آنـدو را بـه قتـل        

آن كسي كه دومين جنگجوي يهودي را به قتل رسانيد، قهرمـان مشـهور   . رسانيدند
ابودجانه پس . بند قرمز بود ري صاحب پيشانياسالم ابودجانه سماك بن خَرَشة انصا

از كشتن وي شتابان بسوي قلعه تاخت، و به قلعه وارد شد، و لشكريان اسالم همراه 
او وارد قلعه شدند، و ساعتي درون قلعه كارزاري سـخت روي داد، و يهوديـان از   

تين شهرك اين قلعه نيز به بيرون خزيدند، و به قلعة نزار كه واپسين قلعة ناحية نخس
  .خيبر بود نقل مكان كردند

  
  فتح قلعة نَزار

ترين قلعة يهوديان در اين ناحيه بـود، و يهـود تقريبـا يقـين      اين قلعه دست نايافتني
داشتند كه مسلمانان نخواهند توانست به اين قلعه وارد شـوند؛ حتـي اگـر آخـرين     

، عـالوه بـر   به همين جهت در ايـن قلعـه  ! جديت و كوشش خود را به كار بگيرند
مردان رزمنده كودكان و زنان را نيز سكنا داده بودند، در صورتيكه چهار قلعة پيشين 

  .را بكلّي از زنان و كودكان تخليه كرده بودند
مسلمانان اين قلعه را به شدت در محاصرة خويش گرفتند، و با خشونت و سرسختي 

ة َنزار برفراز كـوهي مرتفـع و   يهوديان را تحت فشار قرار دادند، اما، از آنجا كه قلع
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يافتنـد، يهوديـان    نايافتني واقع شده بود، مسلمانان راهي براي ورود به آن نمي دست
نيز جرأت آن را نداشتند كه از قلعه بيرون آيند، و بـا نيروهـاي رزمنـدة مسـلمانان     

كردنـد، و بـه    در عين حال، سرسختانه، در برابر مسلمانان مقاومت مي. درگير شوند
  .زدند راندازي و سنگ غلطانيدن بر سر مسلمانان دست ميتي

زماني كه قلعة َنزار در برابر نيروهاي رزمندة مسلمانان سرسختي نشـان داد و حلقـة   
دسـتور دادنـد    -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم نبي. محاصره پس از مدتي شكسته شد

هـا بـر عليـه     جنيـق هاي منجنيق را سرپا كنند، و ظاهراً مسـلمانان از ايـن من   دستگاه
اند و وارد  اند، و سرانجام در ديوارهاي قلعه شكاف ايجاد كرده  يهوديان استفاده كرده

درون قلعه كارزار سختي درگرفت، و يهوديان با شكستي مفتضحانه از برابر . اند شده
علت اين شكسـت آن بـود كـه يهوديـان آنچنـان كـه از       . سپاهيان اسالم گريختند

خزيدنـد، از ايـن قلعـه     بـدون درگيـري بيـرون مـي    سروصـدا   هاي ديگر بـي  قلعه
سرانجام، از قلعه گريختنـد، و زنـان و فرزندانشـان را از    . توانستند بيرون بروند نمي

  .چنگ مسلمانان وانهادند
با فتح اين دژ برافراشته، فتح ناحية نخستين شهرك خيبر تماميت يافت كـه عبـارت   

هاي كوچـك ديگـر نيـز وجـود داشـت؛ امـا        قلعهبود از نطاه و َشقّ؛ در اين ناحيه 
هـاي   يهوديان به محض آنكه مسلمين اين قلعة دوردست را فـتح كردنـد، آن قلعـه   

  .كوچك را تخليه كردند، و به ناحية دوم شهرك خيبر گريختند
  

  فتح ناحية دوم شهرک خيبر
كردنـد،  پيامبر بزرگ اسالم، همينكه از فتح كامل ناحية نطاه و شقّ اطمينان حاصـل  

نضـير،   الحقيـق از بنـي   ابـي  بسوي ناحية ديگر خيبر رفتند كه قلعة َقموص، قلعة بني
از سوي ديگـر، همـة   . حصن وطيح و ساللم در آن ناحيه قرار داشت، روي آوردند



  

فرارياني كه از نطاه و شق بيرون گريخته بودند به سـاكنان ايـن ناحيـه پيوسـتند، و     
  .فزودنديهوديان بر شدت مقاومت خود ا

صاحبان مغازي پيرامون اينكه آيا در اين سه قلعه كارزاري ميان مسلمانان و يهوديان 
آيـد كـه    از گزارش ابن اسحاق چنين برمي. نظر دارند روي داده است يا نه، اختالف

حتي، از نحـوة گـزارش   . اند مسلمانان براي فتح قلعة قموص ناگزير از كارزار شده
ه اين قلعه سرانجام تنها با جنگ فتح شده است، بـدون  توان برداشت كرد ك وي مي

اما، واقدي با صراحت تمام تأكيد  .1 آنكه گفتگويي بر سر تسليم و مانند آن پيش آيد
گانة اين ناحيه به دنبال گفتگوي يهوديان بـا سـپاه اسـالم     هاي سه دارد بر اينكه قلعه

و براي تسليم قلعة قمـوص بـه   تواند بوده باشد كه گفتگ چنين نيز مي. اند تسليم شده
دنبال درگيري و كارزار صورت پذيرفته باشد، و دو قلعة ديگر بدون جنگ و كارزار 

  .تاده باشندبه دست مسلمانان اف
به اين ناحيه روي آوردند، حلقة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به هر حال، وقتي رسول

. رده روز ادامه پيدا كردمحاصره را بر ساكنان آن تنگ كردند، و محاصره مدت چها
صـلى اهللا عليـه   - خدا آمدند، تا آنكه رسول هايشان بيرون نمي يهوديان از درون قلعه

ها را به كار اندازند و تير و سنگ بر سر آنـان   بنا را بر آن نهادند كه منجنيق -وسلم
- خـدا  از اين رو، به قطع دريافتند كه هالكتشان حتمي است، و از رسـول . ببارانند

  .تقاضاي صلح كردند -لى اهللا عليه وسلمص
  

  مذاکرات صلح
فرستاد و پيغام داد كـه فـرود    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا الحقَيق نزد رسول ابن ابي

و فرود ! َنعم: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم! آييد تا با شما سخن بگويم

                                                           

 .337-336، 331، ص 2ج  هشام، ابن سيرة -1
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جنگجويـان متحصـن شـده در    آمدند، و با او مصالحه كردند، مبني بر اينكه خـون  
ها مصون و محفوظ باشد، و مسلمانان زنان و كودكـان يهوديـان را در اختيـار     قلعه

ايشان بگذارند، و يهوديان به اتفاق زنان و فرزندانشان از خيبر بيرون بروند، و همـة  
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا هاي زراعتي خود را در اختيار رسول ها و زمين دارايي
و اسبان و اسلحه هرچه دارنـد بگذارنـد و    -طال و نقره -هند، و زرد و سفيدقرار د

صـلى اهللا  - آنگاه رسول خـدا  .1 بروند، به استثناي لباسهايي كه بر تن پوشيده باشند
  :فرمودند -عليه وسلم

  ).ن کتمتوين شيئاًإوبرئت منکم ذمة اهللا وذمة رسوله (
و رسول در برابـر شـما هـيچ تعهـدي      اگر چيزي را از من پنهان كرده باشيد، خدا«

  »!نخواهند داشت
به دنبال اين قرارداد صلح،  .2 يهوديان نيز اين مطلب را ضمن معاهدة صلح پذيرفتند

هاي خيبر به پايان رسيد، و به اين ترتيب، فـتح خيبـر بطـور كامـل      كار تسليم قلعه
  .توسط مسلمانان انجام پذيرفت

  
  شکني پيمانقتل پسران ابوالحقَيق به خاطر 

به رغم اين معاهده و قرارداد فيمابين، پسـران ابوالحقَيـق امـوال فراوانـي را پنهـان      
دو پسر ابوالحقيق يك پوست گاو را كه پر از طـال و نقـره و زيـورآالت و    . كردند

                                                           

بـا يهوديـان صـلح     -صلى اهللا عليه وسلم- در گزارش ابوداود تصريح شده است بر اينكه پيامبر اكرم -1
كردند مبني بر اينكه مسلمانان به يهوديان اجازه بدهند به هنگام جـالي وطـن و خـروج از شـهرك     

باب «سنن ابي داود، : نكـ. خواهند ببرند والشان ميخيبر به اندازه بار اشترانشان هرچه از دارايي و ام
 .76، ص 2، ج »ماجاء في حكم ارض خيبر

 .136، ص 2زاد المعاد، ج  -2



  

حيي بن اخطب اين اموال را زماني كـه  . متعلق به حيي بن اخطب بود، پنهان كردند
ز اماكن خودشان آواره گردانيده بودند، با خود حمـل كـرده   نضير را ا مسلمانان بني

  .بود و به خيبر آورده بود
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  كنانه بن ربيع را نزد رسول: اسحاق گويد ابن ابي* 

صـلى اهللا عليـه   - پيامبراكرم. نضير در اختيار او بود هاي بني گنجينة اندوخته. آوردند
انكار كرد و باز نمود كـه از مكـان   . ا از او سؤال كردنده دربارة آن اندوخته -وسلم

 خدا آنگاه، مردي از يهود نزد رسول. نضير اطالعي ندارد هاي يهوديان بني آن اندوخته
 ام كه كنانه هر روز صبح زود در من مكرّر ديده: آمد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم-

اَراَيت ان (: به كنانه گفتند -سلمصلى اهللا عليه و- رسول خدا! زند پرسه مياين ويرانه 
قبول داري كه اگر آن گنجينه را نزد تو يافتيم تـو را بكشـيم؟     )وجدناه عندک اَقتلْک

هـاي   قسـمتي از اندوختـه  . دستور فرمودند تا ويرانـه را حفـاري كننـد   ! آري: گفت
د كـه  از او خواستن -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. نضير در آنجا كشف شد بني

آنحضرت وي . از تحويل آنها خودداري كرد. ها را نشان بدهد جاي بقية آن اندوخته
او را شكنجه كن تا هـر    )عذّبِه حىت نستأصل ما عنده(: را به زبير تحويل دادند و گفتند
كرد تا وقتي كه  زبير با شعلة شمع سينة او را داغ مي! آنچه نزد اوست از او بازستانيم

وي را بـه محمـدبن مسـلمه     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه رسول .جان شد نيمه
محمودبن مسلمه را زير . سپردند تا او را به جرم قتل محمودبن مسلمه به قتل برساند

ديوار قلعة ناعم سنگ آسيا بر سر او غلطانيده بودند و در حاليكه وي به زيـر سـاية   
  .ديوار پناه آورده بود، از دنيا رفت

فرمان  -صلى اهللا عليه وسلم- يادآور شده است كه در همين اثنا رسول خداابن قيم 
قتل دو پسر ابوالحقيق را نيز صادر كردند، و آن كسي كه خبر رسانيد آنان اموالي را 

  .رعموي كنانه بوداند، پس پنهان كرده
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اخطـب را بـه    در اين غزوه صفيه دختر حيي بـن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
اش  الحقيق بود، و به تازگي زندگي زناشويي وي همسر كنانه بن ابي. گرفتند اسارت

  .را با كنانه آغاز كرده بود
  

  تقسيم غنايم
مقرر فرمودند كه يهوديان همه از خيبـر   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

از  اي محمد، بگذاريد ما در اين سرزمين بمانيم، و: خيبريان گفتند. جالي وطن كنند
آن نگاهداري كنيم، و به كار زراعت در آن بپردازيم؛ هرچه باشد ما به ايـن كارهـا   

و يارانشان نيز، نه خود فراغت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! آشناتر از شماييم
هـا   داشتند كه به كار زراعت در خيبر بپردازند، و نه پسراني داشتند كه در آن زمـين 

بر را مجدداً به آنان مرحمت فرمودند، مشروط بر اينكه نيمي از اين رو، خي. كار كنند
اي از خيبر از آنِ مسلمانان باشد، تا هـر   از محصول كشاورزي، و هر ميوه و فرآورده

هاي زراعتي  بخواهند آنان را بر سر زمين -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زمان كه رسول
زنـي محصـوالت خيبـر     آورد و گمانعبداهللا بن رواحه نيز براي بر.. خيبر نگاه دارند

  .تعيين گرديد
بـر   -بنوبـة خـود   -اراضي خيبر را به سي و شش سهم تقسيم كردند، كه هر سـهم 

بنـابراين، نيمـي از آن   . يكصد سهم مشتمل بود، يعني جمعاً سه هزاروششصد سهم
. و مسلمانان گرديد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا يعني هزاروهشتصد سهم از آنِ رسول

نيز با سهم هر يك از آحاد مسلمانان مساوي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا م رسولسه
نيم ديگر را نيز كه هزاروهشتصد سهم بود براي روزهاي مبادا و پيشامدهايي كه . بود

علـت  . بيني نشده براي مسلمانان روي نمايد، كنار گذاشتند ممكن است به طور پيش
ايـن بـود كـه خيبـر پاداشـي بـود بـراي         آنكه به هزار و هشتصد سهم تقسيم شد،



  

رزمندگان حاضر در حديبيه، اعم از آنان كه در خيبر حضور داشتند يـا نداشـتند، و   
: اين بود كه به هزاروهشتصد سهم تقسـيم شـد  . گرفت به هر اسب دو سهم تعلق مي

  .1هر اسب سوار سه سهم، و هر پياده يك سهم
ي كه بخاري از ابـن عمـر آورده اسـت،    هاي جنگ خيبر را از روايت فراواني غنيمت

تا زماني كه خيبر را فتح كرديم، غذاي سير نخورده : ابن عمر گويد. توان دريافت مي
اينك از : وقتي خيبر فتح شد، گفتيم: از عايشه نيز روايت شده است كه گفت! بوديم

  2 !خرما سير خواهيم شد
هـاي   تند، مهاجران پيشـكش به مدينه بازگش -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول

هاي خويش به آنان بخشيده بودند، بـه آنـان بازگردانيدنـد؛     انصار را كه از نخلستان
  .3 دشان ثروتمند و صاحب نخلستان از خيبر بازگشته بودندزيرا، ديگر خو

  
  ورود جعفربن ابيطالب و اشعريان

ـ  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در اثناي اين غزوه، پسرعموي رسول ربن ابيطالـب  جعف
به اتفاق يارانش بر آنحضرت وارد شدند، و ابوموسي اشعري و همراهـانش نيـز بـا    

  .آنان بودند
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ما در يمن بوديم كه خبر عزيمت رسول: ابوموسي گويد

من و چند تن از يارانم همراه با پنجاه و چند تن از افراد . به خيبر را دريافت كرديم
كشتي مـا  . بر كشتي سوار شديم. ام عازم هجرت بسوي آنحضرت شديم يلهقوم و قب

جعفـر  . در آنجا به جعفـر و همراهـانش برخـورديم   . را به نزد نجاشي در حبشه برد

                                                           

 .138-137، 2زاد المعاد، ج  -1
 .609، ص 2صحيح البخاري، ج  -2
 .96، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 148، ص 2زاد المعاد، ج  -3
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اند، و به اقامـت در   ما را به اينجا فرستاده -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا: گفت
نزد جعفر اقامـت  . ر اينجا اقامت كنيدشما نيز در كنار ما د. اند اينجا مأمور گردانيده

كرديم، تا وقتي كه به نزد آنحضرت وارد شديم، و به هنگام فتح خيبر به آنحضـرت  
هايي از غنيمت درنظر گرفتند، با آنكـه بـراي    آنحضرت نيز براي ما سهم. برخورديم

هيچيك از مسلمانان كه در گيرودار جنگ خيبر حضور نداشتند، جز براي كساني كه 
حديبيه همراه آنحضرت بودند، سهمي قرار ندادند؛ اما، براي سرنشينان كشتي مـا   در

  .1 و جعفر و همراهانش سهم در نظر گرفتند
وارد شد، از او استقبال كردنـد و   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي كه جعفر بر نبي

  :ميان دو چشمانش را بوسه زدند، و فرمودند
  .٢ )م بقدوم جعفرأ؛ بفتح خيرب، فرحأيهما بأدري أواهللا ما (
تر و خشنودتر باشم؛ از فـتح   دانم از كداميك از اين دو رويداد خوشحال بخدا، نمي«

  »!خيبر، يا از آمدن جعفر؟
صلى اهللا عليه - اكرم آمدن جعفر و همراهانش پس از آن روي داد كه حضرت رسول

او درخواست كردنـد   عمرو بن اميه ضمري را به نزد نجاشي فرستادند و از -وسلم
نجاشي نيز آنان را با دو كشتي كوچك . كه مهاجران را بسوي آن حضرت اعزام كند

اي از زنـان و   اين عده شانزده مرد بودنـد كـه عـده   . بسوي آنحضرت گسيل داشت
  3 .فرزندانشان نيز با ايشان بودند؛ بقيه پيش از آن به مدينه آمده بودند

  

                                                           

 .487-484، ص 7فتح ا لباري، ج : ؛ نيز نكـ443، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
 .19، ص 1؛ المعجم الصغير، طبراني، ج 139، ص 2زاد المعاد، ج  -2
 .128، ص 1محاضرات تاريخ االمم االسالمية، خضري، ج  -3



  

  ازدواج پيامبر با صفيه
الحقيق بخاطر نيرنگي كه  اين گفتيم، صفيه هنگامي كه همسرش كنانه بن ابي پيش از

وقتي اسيران را گرد آوردند، دحيـه  . زده بود كشته شد، در زمرة اسيران قرار گرفت
! اي پيامبرخدا از اين اسيران كنيزكي بـه مـن ببخشـيد   : بن خليفة كلبي آمد و گفت

مـردي  . بن اخطب را برگرفت يه دختر حييوي صف! برو و كنيزكي را برگير: فرمودند
اي پيامبر خدا، صفيه دختر حيـي  : آمد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم- نزد پيامبراكرم

! اين زن جز شما درخورِ هيچكس نيست! نضير را به دحيه داديد؟ بانوي قريظه و بني
ه آنحضـرت بـه   وقتي نگـا . دحيه او را آورد! بگوييد او را بياور )بِها اُدعوه(: فرمودند

! از ميان اسيران كنيزكي جز ايـن برگيـر  ) الِسيب غريها منخذ جاريه (: صفيه افتاد، گفتند
آنحضرت وي را آزاد كردند و بـا او  . اسالم آورد. اسالم را بر صفيه عرضه فرمودند

در راه مدينه، به سد صهباء كـه  . ازدواج كردند، و آزادي وي را مهرية او قرار دادند
ا براي زفاف آماده ساخت، و همان رسليم صفيه  د در آنجا درنگ كردند، و اُمرسيدن

فرسـتاد و آنحضـرت بـا وي     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شب وي را به نزد رسول
زفاف كردند، و با شوربايي فراهم آمده از خرما و روغن و آرد وليمـه دادنـد، و در   

  .1كردند گي ميبين راه سه روز اقامت كردند و با او همخواب
اي : گفـت ! اين چيست؟: اكرم در چهرة صفيه آثار كبودي مشاهده كردند، گفتند نبي

خدا، پيش از آنكه شما بر ما وارد شويد، در خواب ديدم كه گويا ماه از جاي  رسول
خودش كنده شد و در آغوش من افتاد، در حاليكه بخـدا دربـارة شـما هـيچ چيـز      

: ام نواخت و گفـت  سيلي بر چهره. وهرم تعريف كردمخوابم را براي ش. دانستم نمي
  2!در تمناي وصال پادشاه مدينه هستي؟

                                                           

 .137، ص 2؛ زاد المعاد، ج 606-604، ص 2، ج 54، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
 .336 ، ص2ج هشام،  ؛ سيرةابن137،ص 2زاد المعاد، ج  -2
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  ماجراي گوسفند بريان زهرآلود

از فتح خيبر آسوده شـدند، و در آنجـا    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زماني كه رسول
را الحارث، همسر سالم بن مشَكم يهودي، گوسفند برياني  اقامت فرمودند، زينب بنت

پيش از آن پرسيده بود كدام عضو از گوسفند . براي آنحضرت به رسم تعارف آورد
بـازوي  : به او گفته بودنـد . بيشتر دوست دارند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا را رسول

وي اين قسمت از گوسفند را با زهـر بسـيار آلـوده سـاخت، و ديگـر      . گوسفند را
صـلى  - اكرم دانيد، و سپس آنرا نزد نبيقسمتهاي آن گوسفند بريان را نيز مسموم گر

نهـاد،   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي آن را در برابر رسول. آورد -اهللا عليه وسلم
از آن را برداشـتند و در   اي آنحضرت بازوي گوسفند را برداشتند كه بخورند، لقمـه 

هـذا العظـم    انَّ(: دهان نهادند و جويدند، اما فرو نبردند و بيرون افكندند، و گفتنـد 
آنگـاه، بـه    ؟!گويد كه زهرآلـود اسـت   ياين استخوان به من بازم  )ليخربِين إنه مسموم

بـه او   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم نبي. آمد و اعتراف كرد. دنبال آن زن فرستاند
بـا خـود   : چه چيز تو را به اين كار واداشت؟ گفـت   )محلَک على ذلک؟ ما(: فرمودند

دشاه باشد، از دست او راحت خواهيم شد، و اگر پيامبر باشد، او را بـا  اگر پا: گفتم
  .نيز از او درگذشتند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم! خبر خواهند ساخت

گوشت گوسـفند  اي از آن  در آن اثنا، ِبشر بن براء بن معرور نزد آنحضرت بود؛ لقمه
  .از دنيا رفتبرداشت و خورد، و همينكه آن لقمه را فرو برد، 

از آن زن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  روايات در باب اينكـه حضـرت رسـول   
بعضي هر دو دسته روايت را بـه  . درگذشتند يا او را به قتل رسانيدند، مختلف است

اند كه ابتدا آنحضرت از او درگذشتند، اما وقتي كه ِبشر از دنيـا   اين نحو جمع كرده



  

  .1 به قتل رسانيدندرفت، آن زن را به قصاص بشر 
  

  آمار کُشتگان دو طرف در جنگ خيبر
: مجموع رزمندگان مسلمان كه در جنگ خيبر به شهادت رسيدند، شانزده تن بودنـد 

چهارتن از قريش؛ يك تن از اشجع؛ يك تن از اسلم؛ يك تن از اهل خيبر، و مابقي 
  .اند د هجده تن بودهاند كه مجموع شهيدان اسالم در اين نبر بعضي نيز گفته. از انصار

: عالمه منصورپوري، آمار شهداي جنگ خيبر را نوزده تن ذكر كرده و گفتـه اسـت  
ام؛ يك نام فقـط در تـاريخ طبـري آمـده      نام را يافته 23من با تفحص بسيار، نهايتاً 

است؛ يك نام نيز فقط در مغازي واقدي آمده است؛ يك تـن نيـز بخـاطر خـوردن     
ن داده است، دربارة يك تن ديگر نيز، اختالف است كه گوشت گوسفند زهرآلود جا

گ بدر به قتل رسيده است يا در جنگ خيبر، و درست آن است كـه وي  وي در جن
  .2 در جنگ بدر به شهادت رسيده است

  .تن بود 93آمار كشتگان يهود در اين نبرد، 
  

  فتح فَدک
نهادند، محيصه بـن   به شهرك خيبر پاي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زماني كه رسول

آنان از ايـن  . مسعود را به نزد يهوديان فدك فرستادند، تا آنان را به اسالم فراخواند
اما، وقتي كه خداوند فتح خيبـر را بـراي آنحضـرت ميسـر     . دعوت استقبال نكردند
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صلى اهللا - فرمود، ترس و وحشت در دلِ آنان افتاد، و نمايندگاني را نزد رسول خدا
فرستادند تا با آنحضرت بر همان مبناي مصالحه بـا خيبريـان قـرارداد     -عليه وسلم

نيز پيشنهاد ايشان را پذيرفتند، و  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. صلح امضا كنند
گرديـد؛ زيـرا    -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا به اين ترتيب، فدك ملك خالص رسول

  .1 دندمسلمانان اسب و اشتري در آن سرزمين نتاخته بو
  

  نبرد وادي القُري
از كار فتح خيبر فراغـت يافتنـد، بسـوي     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همينكه رسول

القري عزيمت فرمودند كه در آنجا جماعتي از يهـود تمركـز يافتـه بودنـد، و      وادي
  .پيوسته بودند آنان جماعتي از اعراب نيز به

حيه كه از پيش آماده بودند، با تير و لقُري فرود آمدند، يهوديان آن ناا وقتي در وادي
صلى اهللا - خدا هاي فراوان به استقبالشان آمدند، و مدعم، يكي از غالمان رسول كمان

- اكـرم  نبـي ! بهشت گوارايش باد! هنيئاً له الجنَّه: مردم گفتند. كشته شد -عليه وسلم
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم

م خيرب من املغامن، مل يصبها املقاسم، لتشـعل  يوخذها أة اليت والذي نفسي بيده، إن الشمل! کال(
  .)عليه ناراً

ها  اي كه روز خيبر از غنيمت سوگند به آنكه جانم در دست اوست، آن جامه! هرگز«
  »!ور خواهد شد برداشت و در تقسيم نيامد، بر تنش آتش خواهد گرفت و شعله

بند  -يا دو -د ايشان آمد و يكرا شنيدند، مردي نز وقتي مردم اين سخن آنحضرت
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. كفش آورد
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  .١ )شراکان من نار: يا –شراک من نار (
  »!دو بند كفش از جنس آتش: يا! بند كفشي از جنش آتش«

يارانشان را براي كـارزار آمـاده كردنـد، و     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه رسول
رايتي بـراي حبـاب   . لواي خويش را به سعدبن عباده دادند. آراستندصفوف آنان را 
همچنين، رايتي بـراي عبـادبن   . رايتي نيز براي سهل بن حنيف بستند. بن منذر بستند

آنـان  . سپس يهوديان و اعـراب محـارب را بـه اسـالم دعـوت كردنـد      . ِبشر بستند
زبير بن عوام به سراغ او . رز طلبيدنپذيرفتند، و مردي از ميان آنان به ميدان آمد و مبا

سـومين  . مرد ديگري به ميدان آمد؛ زبير او را نيز ُكشت. رفت و او را به قتل رسانيد
بـا او   -رضي اهللا عنه- بن ابيطالب مرد جنگجو از جبهة مخالف به ميدان آمد و علي

ربار كه به اين ترتيب، رويارويي طرفين ادامه يافت، و ه. روياروي شد و او را ُكشت
افراد باقي مانده را  -صلى اهللا عليه وسلم- رسيد، پيامبراكرم مردي از آنان به قتل مي

  .كردند به اسالم دعوت مي
با  -صلى اهللا عليه وسلم- شد، پيامبراكرم در طول روز هر بار كه وقت نماز داخل مي

الم و بسـوي  گشتند، و بار ديگر آنان را بسوي اس گزاردند و بازمي يارانشان نماز مي
فرداي آن روز . آن روز را تا به شام با آنان جنگيدند. دندكر خدا و رسول دعوت مي

نيز از بامداد كارزار با آنان را شروع كردند، و هنوز آفتاب به اندازة يك سرنيزه بلند 
» فـتح عنـوه  «نشده بود كه هر آنچه در اختيار داشتند تحويل دادند، و بـه صـورت   

آن ناحيه را فـتح كردنـد، و امـوال يهوديـان آن سـامان را      ) رزاربدون جنگ و كا(
خداوند به آنحضرت غنيمت داد، و سپاه اسالم ساز و برگ و كاالي بسيار به دست 

  .آوردند
القُري به سر بردنـد، و   مدت چهار روز در وادي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
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يارانشـان تقسـيم كردنـد، و     آنچه را كه در آن جنگ به دست آورده بودنـد، ميـان  
را در دستان همان يهوديان وانهادند، و آنان را كارگزار خويش  ها اراضي و نخلستان

  .1 در آن منطقه گردانيدند، و همچنانكه با ساكنان خيبر رفتار كرده بودند
  

  فتح تَيماء
 القُري به يهوديان تيمـاء رسـيد،   وقتي خبر تسليم شدن ساكنان خيبر و فدك و وادي

آنان ديگر هيچ مقاومتي در برابر مسلمانان از خـود نشـان ندادنـد، و از سـرِ خـود      
صـلى اهللا عليـه   - رسول خدا. پيشاپيش نمايندگاني فرستادند و تقاضاي صلح كردند

نيز درخواست آنان را پذيرفتند، و يهوديان تيماء در مسـاكن خـويش بـاقي     -وسلم
  .2 ماند ماندند و اموال ايشان در دست خودشان باقي

با يهوديان تيماء قراردادي نوشـتند كـه مـتن آن     -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  :چنين است

ن هلم الذمة، وعليهم اجلزية، والعداء وال جالء؛ الليـل  إاهللا لبين عاديا،  هذا کتاب حممد رسول(
  .٣ )مد، والنهار شد، وکتب خالد بن سعيد

ني عاديا، مبنـي بـر اينكـه آنـان در پنـاه      باهللا است براي  اين دستخط محمد رسول«
اند، و جزيه بر گردن آنان است؛ نه تعقيبي در كار است و نـه رانـده شـدني؛     اسالم

  .»گردد؛ خالدبن سعيد نوشت هرچه شبها و روزها بگذرد، اين پيمان استوارتر مي
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  بازگشت به مدينه
در بين . ه را گذاشتندبناي بازگشت به مدين -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول

: اي رسيدند، و صداهايشان را به تكبير بلنـد كردنـد   راه، ياران آنحضرت بر سرِ دره
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! اهللا اال اكبر؛ الاله اهللاكبر؛  اهللا

  .١)نکم تدعون مسيعاً قريباًإ؛ صم وال غائباًأنکم ال تدعون إنفسکم؛ أ علىاربعوا (
خوانيـد؛   شما فردي ناشنوا يا فردي غايب را فرانمـي ! دتان را جمع و جور كنيدخو«

  2 »!زنيد شما فردي شنوا و نزديك را صدا مي
شبي را به سـفر ادامـه دادنـد، آنگـاه      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در اثناي راه، نبي

 )لَنـا الليـل  اکأل (: ساعات آخر شب را در جايي ميان راه خوابيدند، و به بالل گفتند
اش داشت و مراقب اوضاع بود كـه   بِالل تكيه بر ناقه! هواي امشب ما را داشته باش

خواب بر ديدگانش غلبه كرد، و درنتيجه، هيچكس بيدار نشد تا وقتـي كـه آفتـاب    
صـلى اهللا عليـه   - آنگاه، نخستين كسي كه بيدار شـد رسـول خـدا   . روي آنان افتاد

ج شدند، و مكاني را برگزيدند و جلو ايستادند، و با از آن منطقه خار. بودند -وسلم
اند كه اين رويداد در  بعضي نيز گفته. مسلمانان همراه خويش نماز صبح را گزاردند

  .3 ديگري روي داده است سفر
- رسد كه بازگشت پيامبراكرم تر از تفاصيل نبردهاي خيبر، به نظر مي با بررسي دقيق

االول سـال   زوه در اواخر ماه صفر يا اوائل مـاه ربيـع  از اين غ -صلى اهللا عليه وسلم
  .هفتم هجرت بوده است
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  سرية ابان بن سعد

بهتر از هر فرمانده نظامي ديگـري ميدانسـتند كـه     -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
مدينه و اطراف مدينه را پس از پايان پذيرفتن ماههاي حرام بطور كامل از نيروهـاي  

نشـين در   مسْلماً شرط احتياط نخواهد بود؛ زيرا، اعـراب باديـه  رزمي خالي گذاردن 
اطراف مدينه حضور دارند، و در كمين غفلت و سرگرمي مسلمانان به امور ديگرنـد  

هـاي   اين بود كه در همان اثنـاي درگيـري  . و غارت و چپاول بزنندتا دست به قتل 
نشـينان   تادند تا باديهاي را تحت فرماندهي ابان بن سعيد بسوي نجد فرس ر، سريهخيب

بن سعيد نيز پس از انجام وظايف محوله بازگشـت، و زمـاني    ابان. را هشداري باشد
وارد شـد، آن حضـرت    -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم كه در خيبر بر حضرت رسول

  .خيبر را بطور كامل فتح كرده بودند
در صحيح . ته باشدقاعدتاً، اين سريه بايد در ماه صفر سال هفتم هجرت انجام پذيرف

وضـع ايـن   : گويد ؛ اما، ابن حجر عسقالني مي1بخاري گزارش اين سريه آمده است
  .2سريه براي من نامعلوم است

  
  غزوة ذات الرقاع

زماني كه . اينك جا دارد به گزارش ديگر سرايا و غزوات سال هفتم هجرت بپردازيم
افروز  رومند از سه جناح آتشاز جانب دو جناح ني -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

افروزان  جنگ احزاب فراغت يافتند، سعي و اهتمام خويش را بر سومين جناح جنگ
نشينان سنگدلي كه پيوسـته در صـحراهاي نجـد آمـد و شـد داشـتند و        يعني باديه

                                                           

 .609-608، ص 2، ج »باب غزوة خيبر«صحيح البخاري، : نكـ -1
 .491، ص 7فتح الباري، ج  -2



  

  .زدند، متمركز ساختند هرازگاهي به قتل و غارت و چپاول دست مي
گرفتند، و در بـرج و   يك شهر و آبادي جاي نمي از آنجا كه اين بدويان در محدودة

هاي تسلط يـافتن بـر آنـان، و خـاموش      ها سكونت نداشتند، دشواري باروها و قلعه
كردن آتش فتنه و فساد ايشان، از هر جهت، به مراتـب بيشـتر از مشـركان مكـه و     

هـاي تـأديبي و حمـالت     از ايـن رو، هـيچ چيـز بجـز يـورش     . يهوديان خيبر بود
اين بود كه مسـلمانان اينگونـه   . ارة آنان كارساز باشدتوانست درب نده نميهشدارده

  .دادند حمالت را يكي پس از ديگري بر عليه آنان سامان مي
هـاي قـدرت و    به منظور تثبيـت و تحكـيم پايـه    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

كـه ايـن    نشـيناني  سلطة خويش در منطقه، يا به منظور گردهم آوردن باديهبرقراري 
سوي و آن سوي در اطراف مدينه سرگرم غارت و چپاول بودند، دست به يك حملة 

  .ذات الرقاع مشهود شده استتأديبي زدند كه به غزوة 
اند،  نويسندگان كتب مغازي، همگي اين غزوه را در سال چهارم هجرت يادآور شده

غزوه بر آن داللت  در اين -اهللا عنهما رضي -اما حضور ابوموسي اشعري و ابوهريره
االول  دارد كه اين غزوه بعد از فتح خيبر روي داده، و به احتمال قوي در مـاه ربيـع  

  .سال هفتم هجرت به وقوع پيوسته است
صـلى  - اند، اينست كه پيامبراكرم نويسان پيرامون اين غزوه آورده خالصة آنچه سيره

بني محارب از قبيلة غطفان فراهم و  ثعلبه بني انمار يا شنيدند كه بني -اهللا عليه وسلم
شتابان به اتفاق چهارصد تن يا هفتصدتن از يارانشان به سوي مناطق محل . اند آمده

 -نشينان عزيمت فرمودند، و در مدينه ابوذر يـا عثمـان بـن عّفـان     سكونت آن باديه
نـة  به راه خود ادامه دادند تـا در ميا . را كارگزار خويش گردانيدند -اهللا عنهما رضي

مناطق آنان قرار گرفتند و به موضعي در فاصلة دو روز راه تا مدينه رسيدند كـه آن  
بـه  . در آنجا با جماعتي از بني غطفـان رويـاروي شـدند   . ناميدند را وادي َنخل مي
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در . يكديگر نزديك شدند، و همديگر را هراسان ساختند، اما به كـارزار نپرداختنـد  
در آن اثنا بـا مسـلمانان نمـاز خـوف      -عليه وسلم صلى اهللا- عين حال، پيامبراكرم

  .گزاردند
نماز برپا شد، و آنحضـرت بـا يـك گـروه از     : در روايت صحيح بخاري آمده است

رزمندگان دو ركعت از نماز را گزاردند، و سپس آن گروه كنار رفتند، و گروه ديگر 
صـلى  - كرمدو ركعت بعدي نماز را پشت سر آنحضرت گزاردند؛ يعني نماز پيامبرا

  .1 چهار ركعت، و نماز مسلمانان دو ركعت بود -اهللا عليه وسلم
روايت شـده اسـت كـه     -رضي اهللا عنه- نيز در صحيح بخاري از ابوموسي اشعري

شش نفر بـوديم و  . به راه افتاديم -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در معيت رسول: گفت
. اي همگي مـا مجـروح شـد   پاه. شديم يك شتر داشتيم كه به نوبت بر آن سوار مي

هـاي پارچـه    ا بـر پاهايمـان تكـه   هايم افتاد، و م پاهاي من نيز مجروح شد، و ناخن
نام گرفت؛ زيرا ما پاهايمان را با » ذات الرقاع«بستيم، و به همين جهت، آن غزوه  مي

  .2 بستيم ها مي»رقعه«
الرقـاع همـراه    ذاتدر غـزوة  : اند كه گفت  در ارتباط با اين غزوه، از جابر نقل كرده

رسيديم، آن  داري مي هرگاه به درخت سايه. بوديم -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
آمدند،  فرود مي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. گذاشتيم را براي آنحضرت وامي

صلى اهللا - خدا رسول. آرميدند زارها پراكنده شدند، و زير درختان مي و مردم در بيشه
زير يكي از اين درختان آرميده بودند و شمشيرشـان رابـه آن درخـت     -عليه وسلم

مـردي از مشـركان   . خواب كوتاهي بر ما عارض گرديـد : جابر گويد. آويخته بودند
                                                           

 .593، ص 2، ج 408-407، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
ج » باب غـزوة ذات الرقـاع  «؛ صحيح مسلم، 592، ص 2ج » باب غزوة ذات الرقاع«صحيح البخاري،  -2

 .118، ص 2



  

صلى اهللا - ترسي؟ رسول خدا از من مي: آمد و شمشير آنحضرت را بركشيد و گفت
سـت مـن خـالص    توانـد تـو را از د   چه كسي مي: گفت! ال: فرمودند -عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  ناگهان ديديم كـه رسـول  : جابر گويد! اهللا: گرداند؟ فرمودند
نشين نزد آنحضرت نشسـته   ديديم كه مردي باديه. آمديم. خوانند ما را فرامي -وسلم

  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا است، رسول
: قلت! من مينعک مين؟: ؛ فقال يلإن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو يف يده صلتا(

  .)فها هو ذا جالس! اهللا
  .پس از آن ديگر آنحضرت هيچگونه سرزنشي نسبت به او روا نداشتند

صـلى اهللا  - خـدا  رسول. شمشير از دست وي افتاد: در روايت ابوعوانه آمده است* 
تو را از تواند  چه كسي مي )من مينعک مين؟(: شمشير را برگرفتند و گفتند -عليه وسلم

پيـامبر  ! شما بهترين انسان شمشير به دست باشـيد : گفت! دست من خالص گرداند؟
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

  )اهللا؟ تشهد أن ال اله اال اهللا وأين رسول(
  »!دهي كه معبودي بجز خداي يكتا نيست و من رسول خدا هستم؟ شهادت مي«

دم كه با شما نجنگم، و باكساني كه بـر عليـه   بن با شما عهد مي: آن مرد اعرابي گفت
او را رهـا   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - پيـامبراكرم : گويد! شما بجنگند همراهي نكنم

هم اينك من از نزد بهترين مردم به نزد : اش بازگشت، و گفت نزد قوم و قبيله. كردند
  1 !ام شما آمده

شر نقـل كـرده اسـت كـه     مسدد از ابوعوانه از ابوب:در صحيح بخاري آمده است* 
واقـدي پيرامـون   : ابن حجر گويد  .2 نام آن مرد اعرابي غَورث بن حارث بود: گفت

                                                           

 .416، ص 7فتح الباري، ج : ؛ نيز نكـ264شيخ عبداهللا نجدي، ص مختصر سيرة الرسول،  -1
 .593، ص 2صحيح البخاري، ج  -2
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بيان علت اين ماجرا گفته است كه نام اين اعرابي دعثور بـوده و او مسـلمان شـده    
آيد كه دو ماجرا بوده است كه در دو غزوه روي  اما، از سخن وي چنين برمي. است

  .1  اَعلمداده است؛ واهللا
. به هنگام بازگشت از اين غزوه، مسلمانان زني از مشـركان را بـه اسـارت گرفتنـد    

صـلى  - شوهر آن زن نذر كرد كه از آن مكان بازنگردد تا خون يكي از ياران محمد
دو تـن را   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا رسول. شبانه آمد. را بريزد -اهللا عليه وسلم

يكـي عبـادبن   : تن تحركات دشمن تعيين فرموده بودنـد براي ديدباني و زيرنظر گرف
وي ايستاده بود . آن مرد تيري بسوي عباد پرتاب كرد. ِبشر، و ديگري عمار بن ياسر

. وي تير را از بدن خويش بيرون كشيد، اما نمازش را باطل نكـرد . گزارد و نماز مي
تا سـالم نمـاز را    دو تير ديگر نيز بسوي او پرتاب كرد، اما وي از نماز خارج نشد

مـن بـه   :گفـت ! چرا مرا بيدار نساختي؟! اهللا سبحان: رفيق وي بيدار شد و گفت. داد
  2 !اي از قرآن مشغول بودم، و خوش نداشتم آن را قطع كنم تالوت سوره

نشينان سـنگدل بسـيار مـؤثّر     هاي آن باديه اين غزوه در جهت هراس افكندن در دل
بينـيم كـه    از اين غزوه را مورد بررسي قرار دهيم، مياگر تفاصيل سراياي بعد . افتاد

اين طوايف و قبايل غطفان پس از اين غزوه ديگر جرأت نكردند كه سربلند كنند، و 
بينيم كـه چنـد    حتي مي. تر گرديد، تا آنكه تسليم شدند اندك اندك، مواضعشان نرم

، و در غزوة حَنـين  جنگند طايفه از اين اعراب نيز در فتح مكه در كنار مسلمانان مي
برند، و پس از بازگشت از غزوة فـتح مكـه    ميكنند، و از غنائم آن سهم  شركت مي

دهند؛ و بـه   شوند، و آنان زكات مي آوري كنندگان زكات بسوي آنان اعزام مي جمع
                                                           

 .428، ص 7فتح الباري، ج  -1
، 2ج  هشـام،  سـيرة ابـن  : نيز براي تفاصيل مطالب مربوط به اين غزوه، نكـ. 112، ص 2ج   زاد المعاد؛ -2

 .428-417، ص 7، ج ؛ فتح الباري112-110، ص 2؛ زادالمعاد، ج 209-203ص 



  

افروز كه در جنگ احزاب متشكل شده بودند، درهم  اين ترتيب، هر سه جناح جنگ
قه را امنيت و صلح فرا گرفت، و مسـلمانان پـس از آن   طشكسته شدند، و سراسر من

اي  اي از جانب طايفه يا قبيلـه  توانستند به سادگي هر اختالل و اشكالي كه در گوشه
سازي بـراي فـتح    همچنين، به دنبال اين غزوه، زمينه. پيش بيايد، رفع و رجوع كنند

داخلي به نفع اسالم و شهرها و ممالك ديگر نيز آغاز شد؛ زيرا، اكنون ديگر اوضاع 
  .مسلمين كامالً دگرگون گرديده بود

تا ماه شـوال سـال    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پس از بازگشت از اين غزوه، رسول
هفتم هجرت در مدينه اقامت كردند، و در طول اين مدت اقامـت، چنـد سـريه بـه     

  :استاطراف اعزام فرمودند كه برخي تفاصيل مربوط به آنها از اين قرار 
در ماه صفر يا مـاه  : سرية غالب بن عبداهللا لَيثي بسوي بني الملوح در ناحية قُديد. 1

بني ملوح، همراهان بشر بن سويد را كشـته بودنـد، و   . االول سال هفتم هجرت ربيع
اي را  شبانه بر آنان شبيخون زدند؛ عده. اين سريه براي خونخواهي وي اعزام گرديد

سپاه عظيمي از دشمنان رزمندگان مسـلمان  . ايانشان را با خود بردندكشتند، و چارپ
وقتي به نزديكي مسلمانان رسيدند، بارش باران آغاز شد، و سـيل  . را تعقيب كردند

عظيمي فيمابين مشركان و مسلمانان حائل گرديد، و مسلمانان توفيق يافتند كـه بـه   
  .سالمت بازگردند 

الثانيـة سـال هفـتم هجـرت روي داد، و      ه جمـادي اين سريه در ما: سرية حسمي. 2
  .نگاري به پادشاهان و فرمانروايان شرح داده شد چگونگي آن در اثناي گزارش نامه

در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سي : سرية عمربن خّطاب به ناحية تُربه. 3
و اسـتتار  شـدند   كردنـد و روزهـا پنهـان مـي     شبانه سير مي. تن از رزمندگان اسالم

وقتي عمر به منـاطق  . خبر حركت آنان به هوازن رسيد و همگي گريختند. كردند مي
  .محل سكونت آنان رسيد، احدي را در آن مناطق نيافت، و به سوي مدينه بازگشت
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در مـاه شـعبان سـال    : سرية بشيربن سعد انصاري بسوي بني مرّه در ناحية فَدك. 4
بشير بسوي آنان عزيمت كرد و . زمندگان مسلمانهفتم هجرت، به اتفاق سي تن از ر

كنندگان وي را  بهنگام بازگشت، شبانه تعقيب. گوسفندان و دامهاي بسيار با خود برد
او و همراهانش، دشمن را به رگبار تير بستند، تا وقتي كه تيرهاي بشـير و  . دريافتند

جروج شده بـود،  وي را كه م. يارانش تمام شد، و همگي آنان بجز بشير كشته شدند
به قرية فدك بردند، و نزد چند تن از يهوديان اقامت كرد تا زخمهايش بهبود يافـت  

  .و به مدينه بازگشت
عـوال و   در ماه رمضان سال هفتم هجرت بسوي بنـي : سرية غالب بن عبداهللا ليثي. 5

ينـه، بـه   اي از جه بني عبد بن ثعلبه در ناحية ميَفعه، و به قولي بسوي حرَقات طايفـه 
يكجا بر سر آنان ريختند، و هر كـه از  . اتفاق يكصد و سي تن از رزمندگان مسلمان

آنان پيش آمد از دم تيغ گذرانيدند، و گاوان و شتران و گوسفندان فراوان بـا خـود   
اهللا  اال الـه  در همين سريه بود كه اُسامه بن زيد نَهيك بن مرداس را با آنكـه ال . بردند

بازگشتند و بر  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا قتي به نزد رسولرسانيد و گفته بود به قتل
آنحضرت وارد شدند، و اُسامه ماجرا را براي ايشان بازگفت، فرياد تكبير بر سـر او  

االاهللا گفته بود، او را به قتل  با آنكه الاله) االاهللا؟ اقتلته بعد ما قال الاله: (زدند و گفتند
؟ نبي !وي اين كلمة طيبه را براي حفظ جانش بر زبان آورد: اُسامه گفت! رسانيدي؟

 )َفهال شَققت صدرة فتعلم اصادق هوا ام كـاذب؟ (: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
ويد يـا دروغ  گ ش را نشكافتي تا دريابي كه او راست ميا اگر چنين است، چرا سينه

  !ويد؟گ مي
اه شوال سال هفتم هجرت، به اتفاق سي در م: سرية عبداهللا بن رواحه بسوي خيبر. 6

بن رازم اعراب غطفان  -يا بشير -ماجراي اين سريه چنان بود كه اسير. تن سواركار
رزمندگان مسلمان او را به . آورد تا براي كارزار با مسلمانان آماده شوند را فراهم مي



  

 ه رسول خداهمراه سي تن از يارانش راهي مدينه كردند، و او را اميدوار ساختند ك
وقتي به وادي قرقرة نيار رسيدند، . وي را والي خيبر گردانند -صلى اهللا عليه وسلم-

و تمامي سي تن ياران ) بشير: يا(بين طرفين بدگماني پديد آمد، و منجر به قتل اَسير 
واقدي اين سريه را در ماه شوال سال ششم هجرت، چند مـاه پـيش از   . وي گرديد

  .استفتح خيبر، ثبت كرده 
در ماه شوال سال هفتم هجرت، : 1سرية بشير بن سعد انصاري بسوي يمن و جبار. 7

به اتفاق سيصد تن از رزمندگان اسالم، به منظور رويارويي با جماعت انبـوهي كـه   
كردند، و روزها در  شبانه سير مي. براي غارت كردن حومة مدينه گردهم آمده بودند

ن خبر عزيمت سپاه اسالم را شنيدند، گريختند، وقتي دشمنا. نشستند كمين دشمن مي
و بشير دامها و چارپايان بسيار به غنيمت گرفت، و دو تن از آنان را اسـير كـرد، و   

  .آورد، و آندو اسالم آوردند -صلى اهللا عليه وسلم- آندو را به مدينه نزد رسول خدا
يه را در سـال هفـتم   ابن قيم اين سـر : 2سرية ابو حدرد اَسَلمي بسوي ناحية غابه. 8

خالصة ماجرا از اين قرار بوده اسـت  . القضاء ثبت كرده است ةهجرت پيش از عمر
كه مردمي از طايفة بني جَشم بن معاويه به اتفاق جماعت انبوهي بسوي ناحية غابـه  
. راهي شد، و در نظر داشت كه طايفة قيس را بر كارزار با مسلمانان تحريـك كنـد  

ابوحدرد را با دو تن ديگر فرستادند تا از او حال  -عليه وسلم صلى اهللا- خدا رسول
بهنگـام غـروب    -صلى اهللا عليه وسلم- داخ فرستادگان رسول. و خبري كسب كنند

                                                           

 .اي از اراضي محل سكونت بني غطفان، يا طوايف فزارة و عذرة بوده است ، ناحيه»جبار« -1
وي نام ابوحدرد را بصـورت  . 630-629، ص 2؛ سيرة ابن هشام، ج 150-149، ص 2زاد المعاد، ج  -2

ـ   . ابن ابي حدرد آورده است ، ص 2للعالمين، ج رحمـةا : براي تفصيل مطلب پيرامون ايـن سـرايا، نكـ
؛ 31؛ تلقيح فهوم اهل االثر، همراه بـا حواشـي آن، ص   150-148، ص 2؛ زاد المعاد، ج 229-231

 .324-322مختصر سيرة الرسول، ص 
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اي كمـين كـرد، و دو رفيـق     ابوحدود در گوشه. آفتاب، به نزد آن جماعت رسيدند
ازگردد تا وقتي ديگرش نيز در جاي ديگري كمين كردند، و نگذاشتند چوپان آنان ب

رئيس آن قبيلـه بـه تنهـايي    . كه پاسي از شب گذشت، و همه جا تيره و تار گرديد
وقتي خواست از نزديكي ابوحدرد بگذرد، وي تيري بسوي مغز او نشانه . بيرون آمد

ابو حدرد سر از تن وي . رئيس قبيله از پار درافتاد و هيچ صدايي از او برنيامد. رفت
يده را در كنار اردوگاه خويش نصب كرد، و فرياد تكبيـر سـر   جدا كرد و آن سر بر

دو رفيق وي نيز فرياد تكبير سر دادند، و به تعقيب دشمن پرداختند آن جماعت . داد
نيز، جز آنكه پاي به فرار بگذارند، كاري نتوانستند بكنند، و ايـن سـه تـن رزمنـدة     

  .ا خود بردندمسلمان اشتران و گوسفندان فراوان به غنيمت گرفتند و ب
  

  عمره القضاء
اند كه وقتي هـالل   اخبار و روايات در حد تواتر حاكي از آن: حاكم نيشابوري گويد

اصحابشان را امر فرمودند كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- ذيقعده رؤيت شد، پيامبراكرم
براي به جاي آوردن قضاي عمرة پيشين خود آماده شوند، و هيچيك از مسـلماناني  

همگي عازم شدند، بجز كسـاني  . زوة حديبيه شركت داشتند، بر جاي نمانندكه در غ
گروهي از ديگر مسـلمانان نيـز عـازم اداي    . كه پيش از آن به شهادت رسيده بودند

  .1 عمره شدند، و عدة آنان بجز زنان و كودكان بالغ بر دو هزار گرديد
اين سفر، عويف بن به هنگام عزيمت به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اضبط ديلي يا ابورهم غفاري را جانشين خويش در مدينه گردانيدند، و شصت شـتر  
بن جندب اسَلمي سپردند، و  براي قرباني به راه انداختند و نگهداري آنها را به ناجيه

 الحليفه احرام عمره بستند، و تلبيه گفتند، و مسلمانان همراه ايشان تلبيه گفتنـد؛ و  ذي
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با آمادگي كامل از جهت حمل اسلحه و همراه داشتن جنگجويان و رزمندگان عازم 
وقتي به ناحية . اين سفر شدند؛ زيرا، خوف آن داشتند كه قريشيان نيرنگي ساز كنند

يأجح رسيدند، تمامي اسباب و وسائل و اسلحة خويش را از قبيل شمشير و سـپر و  
لي انصاري را با دويست رزمنـدة مسـلمان بـر    تير و نيزه فرو نهادند، و اوس بن خَو

آنها گماردند، و با اسلحة راكب يعني تنها يك شمشير در غالف براي هر فـرد، بـه   
  .1 مكة مكرّمه وارد شدند

به هنگام ورود به مكه بر ناقـة قَصـواء خـويش     -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
آنحضرت را گرفته بودنـد  سوار شدند، و مسلمانان شمشيرها حمايل كرده و اطراف 

  .گفتند و تلبيه مي
مشركان مكه برفراز كوه ُقعيقعان، كوهي كه در شمال كعبة مكرمه قرار گرفتـه بـود،   

پيش از آن با يكديگر گفته بودند كـه وي در  . برآمدند تا مسلمانان را زيرنظر بگيرند
! دانيـده اسـت  رمق گر شود كه وباي يثرب آنان را سست و بي حالي بر شما وارد مي

به اصحاب خود امر فرمودند كه سه شوط نخسـتين   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
طواف كعبه را به صورت هروله بدوند، و فقـط فاصـلة ميـان دو ركـن را آرام راه     

هاي طـواف را بـه صـورت     علت اينكه آنحضرت امر نفرمودند تمامي شوط. بروند
اصحابشان بود، و علـت آنكـه امـر فرمودنـد      ارفاق و مدارا نسبت بههروله بدوند، 

بدانگونه طواف كنند، اين بود كـه مشـركان نيرومنـدي و توانمنـدي آنحضـرت و      
» اضـطباع «؛ همچنانكه امر فرمودند، مسلمانان به هنگـام طـواف   2مسلمانان را ببينند

هـاي   هاي راستشان را برهنه سازند، و دو سرِ جامة احرام را بر شانه كنند، يعني شانه
اي كـه ايشـان را بـه     از گردنـه  -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا رسول. چپشان بيافكنند
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مشـركان صـف كشـيده    . گذرانيد، وارد مكه شـدند  رسانيد و از آنجا مي جحون مي
پيامبر بزرگ اسالم، از موقـع احـرام، پيوسـته لبيـك     . نگريستند بودند و ايشان را مي

خويش حجراالسود را اسـتالم كردنـد؛ آنگـاه    گفتند تا وقتي كه با عصاي  لبيك مي
بن رواحه پيشـاپيش   طواف كردند، و مسلمانان نيز طواف كردند، در حاليكه عبداهللا

  :خواند شمشير حمايل كرده بود و چنين رجز مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
  خلــــوا فكــــل الخيــــر فــــي ســــبيله
ــوله   ــي رسـ ــي علـ ــحف تتلـ ــي صـ   فـ
  انــــي رأيــــت الحــــق فــــي قبولــــه

ــه   ا ــي تنزيلــ ــربكم علــ ــوم نضــ   ليــ
ــه   ــن خليلــ ــل عــ ــذهل الخليــ   1و يــ

 

ــبيله    ــن سـ ــار عـ ــي الكفـ ــوا بنـ   خلـ
ــه   ــي تنزيلـ ــرّحمن فـ ــزل الـ ــد انـ   قـ
  يــــا رب انــــي مــــؤمن بقيلــــه   
  بـــان خيـــر القتـــل فـــي ســــبيله    
ــه   ــن مقيلـ ــام عـ ــل الهـ ــربا يزيـ   ضـ

  

كنار برويـد كـه هـر خيـر و خـوبي در راه      . اي كافرزادگان، از سر راه كنار برويد
هايي كه بر رسول  رحمان پيام خود را در تنزيل خويش، در صحيفهاوست؛ خداوند 

  شود فرو فرستاده است؛ او تالوت مي
ام؛ و  اي خداي من، من به گفتار وي ايمان دارم، و من حق را در پذيرفتن او دريافته

آوريـم   ها در راه اوست، و ما امروز بر شما ضربت فرود مي اينكه بهترين كشته شدن
  يل او؛بر مبناي تنز

ها را از جايگاهشان بركنند، و دوست را از حال دوسـت   آنچنان ضربتي كه جمجمه
  !خبر سازند بي

- خـدا  اي پسر رواحه، در محضر رسـول : اند كه عمر گفت به روايت از اََنس آورده
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صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  نبـي ! گـويي؟  و در حرم خدا شعر مي -صلى اهللا عليه وسلم
  :به او گفتند -وسلم

  .١ )ل عنه يا عمر؛ فلهوا أسرع فيهم من نضح النبلخ(
او را به حال خود واگذار، اي عمر، كه اشعار ابن رواحه در برابر اينان از رگبار تير «

  »!كارسازتر و مؤثرتر است
و مسلمانان سه شوط نخسـتين طـواف را هرولـه     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

اند كه شـما گمـان    اينان: نه را ديدد، گفتندوقتي مشركان آن صح. كنان انجام دادند
رمقشان گردانيده است؛ اينان از چنين و چنان هـم   كرديد وباي يثرب سست و بي مي

  2 ؟!ترند چاالك
از طواف كعبة معّظمه فراغـت يافتنـد، بـه     -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبر اكرم

مروه بپرداختند، اشـتران  سعي ميان صفا و مروه پرداختند، و همينكه از سعي صفا و 
هـذا  (اينجاه قربانگـاه اسـت،   : قرباني را در كنار تپة مروه بازداشته بودند، فرمودند

آنگـاه، شـتر   ! و تمامي كوي و برزن مكه قربانگاه اسـت  )املنحر، وکل فجاج مکة منحر
. خود را در كنار تپة مروه قربـاني كردنـد، و همانجـا سـر مباركشـان را تراشـيدند      

سپس گروهي از رزمندگان را بسوي يأجج فرستادند تا در . نيز چنان كردند مسلمانان
كنار اسلحه و مهمات و وسايل جنگي اقامت كنند، و آن رزمندگان ديگـر بياينـد و   

  .مناسكشان را ادا كنند، و چنين شد
بامـداد روز  . كردند سه روز كامل در مكه اقامت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

از ميان ما بيرون شو كـه  : به رفيقت بگو: كان به نزد علي آمدند و گفتندچهارم، مشر
نيز از مكه بيرون شدند، و در  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ؟ نبي!مهلتت سرآمده است
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  .ناحية سرِف اُطراق كردند و در آنجا اقامت فرمودند
دختر حمزه عازم خروج از مكه شدند،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زماني كه رسول

علي آن دختر خردسال را در آغوش ! عموجان! عموجان: گفت همراه آنان شد و مي
. گرفت، و علي و جعفر و زيد بر سر نگهـداري آن دختـر بـه كشـمكش پرداختنـد     

به نفع جعفر حكم كردند؛ زيرا خالة آن دختر همسر  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
  .جعفر بود

ميمونه دختر حارث عامري را  -صلى اهللا عليه وسلم- براكرمدر اثناي اين عمره، پيام
آنحضرت پيش از ورود به مكه جعفـربن ابيطالـب را   . به همسري خويش درآوردند

وي نيز كار خود را به عباس كه شوهر خـواهر  . پيشاپيش نزد ميمونه فرستاده بودند
صـلى اهللا  - كرما عباس ميمونه را به عقد ازدواج حضرت رسول. او بود، واگذار كرد

درآورد، و هنگامي كه ايشان خواستند از مكه خارج شوند، ابورافـع را   -عليه وسلم
برجاي نهادند تا ميمونه را به همراه بياورد و در بين راه به ايشان ملحـق گردانـد، و   

  .1 در ناحية سرِف با او زفاف كردند
ـ  ناميدند، يا بخاطر آنكه» القضاء عمره«اين سفر عمره را  ا قضاي عمرة حديبيه بود، ي

اي كه درحديبيه روي داد، انجـام   يعني مصالحه» مقاضات«به حساب آنكه بر مبناي 
؛ چنانكه در مجموع اين عمره بـه  2اند محققان اين وجه دوم را ترجيح داده. پذيرفت

  3 .عمرةالًقضاء، عمرة القضية، عمرةالقصاص، عمرةالصلح: چهار نام ناميده شده است
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  چهار سرية ديگر
پس از بازگشت از اين سفر عمره نيز چند سـريه   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  :اعزام فرمودند كه به ترتيب ذيل است
. در ذيحجة سال هفتم هجرت، به اتفاق پنجاه رزمنـدة مسـلمان   :سرية ابوالعوجاء. 1

د كـه آنـان را بـه    سليم فرستادن وي را بسوي بني -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
و با او سخت درگيـر  ! ما را نيازي به اين دعوت تو نيست: گفتند. اسالم دعوت كند

كارزار شدند، و در آن كارزار ابوالعوجاء مجروح گرديد، و دو تـن از دشـمنان بـه    
  .اسارت مسلمانان درآمدند

كشـته   بسوي محلي كه ياران بشيربن سعد در ناحية فَدك: سرية غالب بن عبداهللا. 2
وي به اتفاق دويست تـن از رزمنـدگان   . شده بودند؛ در ماه صفر سال هشتم هجرت

اعزام شده اشتران فراواني به غنيمت گرفتند، و عدة زيـادي از دشـمنان را بـه قتـل     
  .رسانيدند

بني قضاعه جماعتي انبـوه  . االول سال هشتم هجرت در ماه ربيع سرية ذات اَطَلح؛. 3
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. تا بر مسلمين شبيخون بزنندرا تدارك ديده بودند 

كعب بن عمير انصاري را به اتفاق پـانزده تـن از مسـلمانان رزمنـده بسـوي آنـان       
با دشمن روياروي شدند، و آنان را به اسالم دعـوت كردنـد؛ امـا، آنـان     . فرستادند

ا تمامي آنـان بـه شـهادت    دعوت اسالم را نپذيرفتند، و آنان را به رگبار تير بستند ت
رسيدند، بجز يك تن از آن گروه كه به شدت مجروح شده بود و از ميان كشـتگان  

  .1 بيرون كشيده شد
بني هـوازن  . االول سال هشتم هجرت بسوي هوازِن، در ماه ربيع سرية ذات عرق؛. 4

نيـز   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا رسول. پياپي دشمنان اسالم را مدد رسانيده بودند
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. ُشجاع بن وهب اَسدي را به اتفاق پانزده تن مرد رزمنده بسوي آنان اعزام فرمودنـد 
  .1 اُشتران فراواني را از دشمن به غنيمت گرفتند، و دچار دردسري نشدند

  
  جنگ موته

ترين مبارزة جدي بـود كـه مسـلمانان در     اين جنگ، بزرگترين نبرد خونين، و عظيم
درگيـر آن شـدند، و آن مقدمـه و     -ى اهللا عليـه وسـلم  صل- خدا زمان حيات رسول

ايـن نبـرد در مـاه    . نشـين  درآمدي بود براي فتوحات بعدي در بـالد مسـيحي   پيش
روي  -ميالدي 669مطابق با اوگوست يا سپتامبر  -االولي سال هشتم هجرت جمادي

  .داد
المقـدس دو   اي بود در پايين دست بلقاء شام، كه فاصلة آن تـا بيـت   دهكده» مؤتَه«

  .منزل راه بود
  

  انگيزة نبرد
حارث بن عميـر اَزدي   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا انگيزة اين نبرد آن بود كه رسول

اي از جانب خويش بسوي فرمانرواي بصري فرستادند؛ شُرحبيل بن عمـرو   را با نامه
و او را سـر راه را بـر او گرفـت،     -ء بودكه از جانب قيصر روم والي بلقا -غساني

  .و او نيز گردن حارث بن عمير را زد. دست بسته تحويل قيصر روم داد
در آن روزگار، كشتن سفيران و فرستادگان يكي از ناهنجارترين جنايات بـه شـمار   

صلى اهللا عليه - رسول خدا. آمد آمد، و برابر يا فراتر از اعالن جنگ به حساب مي مي
سيد، برايشان بسيار گران آمد، و لشـكري را  ها به ايشان ر وقتي اين گزارش -وسلم
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ايـن بزرگتـرين    .1 كه بالغ بر سه هزار رزمندة مسلمان بود بسوي آنان اعزام فرمودند
  .سپاه اسالم بود كه پيش از آن به چنين انبوهي، مگر در جنگ احزاب، سابقه نداشت

  
  اميران سپاه اسالم

دبن حارثه را به عنـوان فرمانـده   بر اين سريه، زي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  :تعيين كردند، و در عين حال فرمودند

  .٢ )إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبداهللا بن رواحة(
اگر زيد به قتل رسيد، جعفر امير سپاه باشد، و اگر جعفر به قتل رسيد، عبـداهللا بـن   «

  »!رواحه امير سپاه گردد
لواي سفيدرنگ بستند و آن را به دسـت   آنحضرت براي اين سه فرمانده نظامي يك

بـن عميـر    زيدبن حارثه دادند، و به آنان سفارش فرمودند كه به محل قتـل حـارث  
آنجا را بسوي اسالم دعوت كنند؛ اگر پذيرفتنـد، پذيرفتنـد؛ و اگـر    بروند، و اهالي 

آنـان   نپذيرفتند، بر عليه آنان از خداوند مددجويند و با آنان كارزار كنند؛ و نيـز بـه  
  :فرمودند

وال امرأة، وال  ال تغدروا، وال تغلوا، وال تقتلوا وليداً! اهللا، من کفر باهللا اغزوا باسم اهللا، يف سبيل(
  .٣)بناء وال شجرة، وال دموا ، وال منعزال بصومعة، وال تقطعوا خنالًفانياً کبرياً

نيرنگ نزنيد؛ غـارت   !اند بجنگيد  بنام خدا در راه خدا با كسان كه كافر به خدا شده«
يـران  گ نكنيد؛ نوزادان و زنان را نكشيد؛ متعرض پيران سالخورده نشويد؛ بـه گوشـه  

هـا نشـويد؛ و    هـا و باغسـتان   صومعه نشين كاري نداشته باشيد؛ و متعرض نخلستان
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  »!ها را تخريب نكنيد ساختمان
  

  وداع پيامبر با سپاهيان اسالم
مدينه شدند، مردم همـه گـرد آمدنـد، و بـا      وقتي كه سپاهيان اسالم عازم خروج از

وداع كردنـد و بـه آنـان درود و     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا فرماندهان سپاه رسول
 -عبـداهللا بـن رواحـه    -بدرود گفتند، و در آن حال و احوال، يكي از اميـران سـپاه  

هان، بخدا، من نه بـه دنيـا   : مردم گفتند؛ علّت گريستن شما چيست؟ گفت. گريست
اي از  آيه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اما، شنيدم رسول! ام ام و نه به شما وابسته يفتهفر

  :خواندند كه در آن از آتش دوزخ چنين ياد شده بود كتاب خدا مي
  .١وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً﴾﴿
اين قضيه در نزد خـداي تـو حتمـي و    و هيچيك از شما نيست كه وراد آن نشود؛ «

  »!قطعي شده است
! دانم چگونه خواهم توانست پس از ورود به آتش دوزخ از آن خـارج گـردم؟   نمي

خداوند با شما باشد؛ به سالمت برويد؛ خداوند از شما دفاع كند، و : مسلمانان گفتند
  !شما را پيروز و غنيمت گرفته به نزد ما بازگرداند

  :ه گفتعبداهللا بن رواح
ــدا  ــذف الزبــ ــرغ تقــ ــربة ذات فــ   و ضــ
  بحربـــــة تنفـــــذ االحشـــــاء والكبـــــدا
ــدا  ــد رشـ ــاز وقـ ــن غـ ــد اهللا مـ ــا ارشـ   يـ

  

ــي  ــرة  أ لكننــ ــرحمن مغفــ ــأل الــ   ســ
ــزة   ــرّان مجهــ ــدي حــ ــة بيــ   او طعنــ

ــي ــروا  حتـ ــال اذا مـ ــي يقـ ــدثي علـ   جـ
  

كنم، و طالب ضربتي عميق از شمشـير   اما من، از خداوند رحمان طلب مغفرت مي«
  و مغز استخوانهايم را متالشي كند؛ هستم كه مغز سرم
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اي كـه دل و روده   يا زخمي از سرنيزه به دست سرنيزه افكني ماهر و كارآمد، با نيزه
  و جگرم را بيرون بريزد؛

كـه  ! اي اي يافتـه  خدايا، چه رزمنـده : تا آن زمان كه بر آرامگاه من بگذرند، بگويند
  »!واقعاً راه يافته است

 خـدا  درقة فرماندهان سپاه اسالم از مدينه بيرون شدند، رسولآنگاه، مسلمانان براي ب
) تپة خـداحافظي (نيز آنان را بدرقه فرمودند تا به ثنيةالوداع  -صلى اهللا عليه وسلم-

  .1 رسيدند، و در آنجا درنگ كردند، و با سپاهيان خويش وداع كردند
  

  حرکت سپاه اسالم
تند تا به معان در سرزمين شام، همساية سپاه اسالم به سمت شمال به راه افتادند و رف

در آنجا نيروهاي اطالعاتي به فرماندهان سـپاه خبـر   . شمالي اراضي حجاز، رسيدند
رسانيدند كه هراكليتوس در مĤب در سرزمين بلقاء با سپاهي متشكل از يكصـدهزار  
جنگجويان رومي فرود آمده و يكصد هزار تن از طوايف َلخم و جـذام و بلَقـين و   

  .اند بهراء و بلي به آنان پيوسته
  

  تشکيل شوراي مشورتي
حد و حصر را كه  مسلمانان هرگز در محاسبات خويش، برخورد با چنين لشكري بي
آيـا  . ده بودنـد وردر اين سرزمين دوردست ناگهان در برابر آن قرار گرفته بودند، نيا

بر چنين لشكري بزرگ  تواند سپاه كوچكي كه بيش از سه هزار تن رزمنده ندارد، مي
كران همانند درياي خروشان كه دويست هزار رزمنده بـا خـود دارد، يـورش     و بي
مسلمانان سرگردان شدند، و در معـان دو شـب را بـه انديشـه در ايـن امـر       ! ببرد؟
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به : آنگاه گفتند. نظر پرداختند گذرانيدند، و در اين زمينه به بحث و مشورت و تبادل
نويسيم و آمار دشمن را به اطـالع ايشـان    نامه مي - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول

كنند، يا فرمان خويش را به مـا ابـالغ    يا براي ما نيروي كمكي اعزام مي. رسانيم مي
  .فرمايند، و ما نيز اجرا خواهيم كرد مي

عبداهللا بن رواحه با اين نظر مخالفت كرد، و سپاهيان را به كـارزار تشـويق كـرد و    
قوم من، بخدا، اين چيزي كه اينك خوش نداريد، همان است كه در طلب اي : گفت

ما در برابر سپاه دشمن با تكيه بر عده و عده و كثرت ! شهادت: ايد آن عزيمت كرده
گاه ما همين دين اسالم است كه خداونـد مـا را بـه     جنگيم؛ تنها تكيه رزمندگان نمي

ما احدي الحسـنَيين را در پـيش   . ه بيفتيمبياييد به را. واسطة آن كرامت فرموده است
نظر پيدا كردنـد و بـر اجـراي     و باالخره، همگي اتفاق! يا پيروزي يا شهادت: داريم

  .پيشنهاد عبداهللا بن رواحه عزم جزم كردند
  

  پيشروي سپاه اسالم بسوي دشمن
سپاهيان اسالم، پس از آنكه دو شب را در معان به بررسي كارها و سنجش اوضـاع  

رانيده بودند، بسوي سرزمين دشمن پيش رفتند تا با لشكريان هراكليتوس در يكي گذ
آنگـاه، دشـمن   . ، روياروي شـدند گفتند مي» مشارِف«هاي بلقاء كه آن را  از دهكده

تر شد، و مسلمانان در مؤتَه موضع گرفتند، و در آنجـا اردو زدنـد، و بـراي     نزديك
ة عذري را بر ميمنة سـپاه، و عبـاده بـن مالـك     كارزار آماده شدند، و قُطبه بن قتاد
  .انصاري را بر ميسرة سپاه گماردند

  
  آغاز نبرد و جايگزيني فرماندهان

سـه هـزار   . طرفين در موته با يكديگر روياروي شدند، و كارزاري سخت درگرفت



  

رزمندة مسلمان در معرض حمالت شديد دويست هزار جنگجوي رومي قرار گرفته 
ـ . بودند گفت بـود كـه دنيـاي آن روز بـا نابـاوري و سرگشـتگي بـه آن        نبردي ش

  !هاي بسيار رخ نمايد نگريست؛ اما، آنگاه كه باد ايمان به وزش درآيد، شگفتي مي
رايـت را بـه دسـت گرفـت، و بـا شـجاعتي        1»اهللا حـب رسـول  «زيد بـن حارثـه   

داشـت،  نظير كه جز در ميان قهرمانان مسلمان هماننـد ن  ناپذير، و شهامتي بي وصف
هاي فراوان كـه از سـوي    نبرد را آغاز كرد، و آنقدر جنگيد و جنگيد تا در ميان نيزه

  .هوش بر زمين افتاد ور گرديد و بي باريد، غوطه دشمن بر سر او مي
نظير  درنگ، رايت جنگ را جعفربن ابيطالب به دست گرفت، و او نيز كارزاري بي بي

خود را از اسب ابلـق  . را از پاي درانداخت اورا آغاز كرد، تا آنكه سنگيني كارزار 
آنگاه به جنگيدن ادامه داد تا دست راست . خويش بر زمين افكند و اسب را پي كرد

جنگيد تا دست چپ  رايت جنگ را به دست چپ سپرد، و همچنان مي. وي قطع شد
رايت جنـگ را بـا دو كتـف خـويش گرفـت، و همچنـان آن را       . وي نيز قطع شد

يك جنگجوي رومي بر او ضربتي با : گويند. داشت تا به قتل رسيد اه ميبرافراشته نگ
شمشير وارد كرده و پيكر او را به دو نيم كرده است، و خداوند در برابر دو بال پيكر 
او كه از دست داد، دو بال در بهشت به او پاداش داد، تا با آن دو بال به هر جا كـه  

جعفـر  «ناميده شـد، و همچنـين   » عفر طيارج«خواهد پرواز كند؛ و بهمين جهت،  مي
  .لقب گرفت» ذوالجناحين

كند كه ابن عمر براي او چنين بازگفت كـه در آن روز،   بخاري از نافع روايت مي* 
وي بر بالين جنازة جعفر ساعتي درنگ كرده است و پنجاه زخم نيـزه و شمشـير را   

  2 !تها بر گردة او نبوده اس برشمرده است كه هيچيك از آن زخم
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بـراي  . در آن جنگ من همراه سـپاه اسـالم بـودم   : به روايت ديگر، ابن عمر گفت*
يافتن جعفربن ابيطالب به جستجو پرداختيم؛ وي را در ميان كشـتگان يـافتيم، و در   

عمري به روايـت از   1 .پيكر وي نَود و چند زخم شمشير و جاي نيزه مشاهده كرديم
هـا در   مشاهده كرديم و دريافتيم كه همة آن زخـم : نافع، اين عبارت زا افزودهاست

  2 !قسمت جلو پيكر اوست
وقتي جعفر به دنبال اين كارزار قهرمانانه و دليرانه به قتـل رسـيد، رايـت جنـگ را     
عبداهللا بن رواحه برافراشت، و به خطْ مقدم رفت، و همچنان بر اسب خويش سـوار  

درنگ كرد؛ آنگاه چرخـي زد و   با خويشتن به حديث نفس پرداخت، و اندكي. بود
  :گفت

  كارهـــــــة أو لتطـــــــاو عنـــــــه  
ــالي اراك تكــــــرهين الجنــــــه   مــــ

 

ــه   ــس لتنزلنـــ ــا نفـــ ــمت يـــ   اقســـ
  نــــةان اجلــــب النــــاس وشــــدو الر

 
شوي؛ چه با اكراه، و چه از روي  ام اي نفس، تو وارد اين ميدان مي سوگند ياد كرده«

  ميل و رغبت؛
نگ ساز كنند؛ چـه شـده اسـت كـه     هرچند كه مردم هياهو به راه اندازند و ساز ج

  »!بينم بهشت را خوش نداري؟ مي
با : هايش تكة گوشتي برايش آورد و گفت يكي از عموزاده. آنگاه از اسب فرود آمد

اين قطعة گوشت استخوانت را محكم گردان، كـه در ايـن روزهـا مصـائب بسـيار      
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ن زد؛ آنگاه آن عبداهللا آن قطعة گوشت را از دست وي گرفت و گازي به آ ؟!اي ديده
  .را بسويي افكند و شمشير برگرفت، و به خطّ مقدم رفت، و كارزار كرد تا كشته شد

  
  رايت جنگ در دست يکي از شمشيرهاي خدا

در آن هنگام، مردي از بني عجالن، به نام ثابت بن اقرم، پـاي پـيش نهـاد و رايـت     
ميان خـود توافـق   اي جماعت مسلمانان، بر سر مردي از : جنگ را برگرفت و گفت

وقتـي  . مردم بر خالد بن وليد توافق كـردن ! من چنين نكنم: ؟ گفت!تو: گفتند! كنيد
چنانكه بخاري بـه روايـت از   . رايت جنگ را به دست گرفت، كارزاري سخت كرد

در جنگ موته، نه شمشير در دست مـن از كـار   : خالدبن وليد آورده است كه گفت
به روايت ديگر، وي  .1 ي در دست من باقي نماندافتاد، و جز يك شمشير يماني چيز

در جنگ موته، نه شمشير در دستان من خرد شدند، و تنها يك شمشير يماني : گفت
  2 !را كه داشتم در دست من صبوري كرد و باقي ماند

از طريق وحي باخبر شـدند و   -صلى اهللا عليه وسلم-خدا  در روز نبرد موته، رسول
  :ان جنگ به مردم برسد، گفتندپيش از آنكه اخبار ميد

  .)صيبفأخذ ابن رواحة أصيب؛ مث فأخذ جعفر أصيب؛ مث فأخذ الراية زيد أ(
رايت جنگ را زيد برگرفت و مجروح شد؛ آنگاه جعفر برگرفـت و مجـروح شـد؛    «

  »!آنگاه ابن رواحه برگرفت و مجروح شد
  :وقتي سخنشان به اينجا رسيد، اشك از چشمانشان پاشيد و افزودند

  .)اهللا عليهم فتح حىتخذ الراية سيف من سيوف اهللا، أ حىت(
تا آنكه رايت جنگ را يكي از شمشيرهاي خداوند برگرفت و كـارزار درگرفـت و   «
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  1 »!خداوند فتح و پيروزي را نصيب سپاه اسالم گردانيد
  

  پايان نبرد
بعيـد   اندازه، و آن همه دالوري و قهرماني سرسختانه، بسـيار  با آن همه شجاعت بي

نمود كه اين سپاه كوچك بتواند در برابر امواج خروشان آن درياي اسـلحه و آن   مي
اما، درست در همين موقع، خالـد  . ردان جنگ آزمودة سپاه روم مقاومت كندانبوه م

بن وليد مهارت و نبوغ خويش را در جهت رهايي بخشيدن مسـلمانان از آن ورطـة   
  .شان دادهولناكي كه در آن درافتاده بودند، ن

از بررسي . اند روايات، در اينكه سرانجام كار اين نبرد به كجا انجاميد بسيار مختلف
آيد كه خالدبن وليد در نخسـتين روز جنـگ موفـق شـد      تمام روايات، چنين برمي

تمامي روز را در برابر سپاه روميان مقاومت كند؛ اما، دريافته بود كه بشدت نيازمند 
ه ترس و هراس در دلهاي روميـان بيافكنـد، و درنتيجـه    به يك حيلة جنگي است ك

ـ  دد تعقيـب آنـان   بتواند مسلمانان را از آن صحنه مرگبار بيرون ببرد، و روميان درص
پراكنده شوند، و روميان درصدد دانست كه اگر مسلمانان  برنيايند؛ زيرا، وي نيك مي

  !اهد بودتعقيب آنان برآيند، رها شدن از چنگال ايشان بسيار دشوار خو
بامداد روز بعد، اوضاع لشكر را به كلي تغيير داد، و از نـو بـه سـازماندهي لشـكر     

جاي طليعة لشكر را با سياهي لشكر عوض كرد؛ ميمنه را ميسره گردانيد و : پرداخت
هـا را ناآشـنا    وقتي دشمنان سپاه اسالم را ديدند، آن چهـره . ميسره را ميمنه گردانيد
سـخت بـه وحشـت    ! برايشان نيروي كمكي رسيده است: فتنديافتند، و با يكديگر گ

خالد نيز، پس از آنكه دو لشكر با يكديگر روياروي شدند، و ساعتي با هـم  . افتادند
درگير شدند، در عين اينكه سازمان لشكر را دست ناخورده نگاه داشته بـود، انـدك   
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كردنـد؛ زيـرا،    مـي روميان نيز آنان را تعقيب ن. كشيد اندك مسلمانان را به عقب مي
خواهند به يك حيلة  زنند، و مي كردند كه مسلمانان دارند به آنان نيرنگ مي گمان مي

  .جنگي دست بزنند تا آنان را به ميانة صحرا بكشانند
به اين ترتيب، دشمن به سرزمين خويش بازگشت، و به فكر اجراي عمليات تعقيـب  

از صحنة نبرد كنار روند، و سرانجام نيفتاد، و مسلمانان موفق شدند با سالمت كامل 
  .1 به مدينه بازگردند

  
  کشتگان طرفين

در اين جنگ، از سپاه اسالم دوازده تن كشته شدند، اما از سپاه روميان معلوم نيست 
چند تن كشته شده است؛ جز آنكه تفاصيل اين نبرد بر فراواني آمار كشـتگان سـپاه   

  .روم داللت دارد
  

  بازتاب نبرد موته
اين نبرد، هرچند مسلمانان نتوانستند به خونخواهي از شاميان و روميان كه همـة  در 

ها را بخاطر آن چشيده بودند، دست يابند؛ امـا، در جهـت تثبيـت اعتبـار      اين تلخي
ايـن اقـدام جسـورانة    . رزمي و شهرت و آوازة دالوري مسلمانان بسيار مؤثر افتـاد 

روميـان آن روزگـار   . سرگردان ساخت مسلمانان اعراب سراسر منطقه را هراسان و
ترين قدرت نظامي در روي زمـين بودنـد، و اعـراب چنـان      نترين و سهمگي بزرگ

پنداشتند كه معناي درگير شدن با سپاه روم جان باختن و با پاي خويش به گـور   مي
خويش رفتن است؛ اين بود كه رويارويي آن لشكر كوچك، سه هزار رزمنده، با آن 
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حصر و گران، دويسـت هـزار جنگجـو، آنگـاه بازگشـتن از چنـين        حد و لشكر بي
كارزاري بدون آنكه خسارتي قابل ذكر ديده باشند؛ همة اينها از عجايـب روزگـار   
بود، و تأكيد و تأييدي بود بر اينكه مسلمانان از نوعي ديگرند، و با جنگجوياني كـه  

و آنان از جانـب خداونـد    شناسند و با آنان آشنايند، تفاوت بسيار دارند، اعراب مي
به همـين جهـت   ! خدا است مؤيد و منصورند؛ و آن مرد هم روزگارشان قطعا رسول

تاختند،  توزي كه همواره بر سر مسلمانان مي بينيم قبايل سرسخت و كينه است كه مي
سليم، اشجع، غطفان،  آفريني مسلمانان به اسالم روي آوردند، و بني بر اثر اين حماسه

  .ردندو ديگران اسالم آو هفزار ذبيان، و
از سوي ديگر، اين نبرد نخستين برخورد خونين ميان مسـلمانان و روميـان بـود، و    

اي براي فتوحات بعدي مسلمانان در سرزمين روم، و تصرّف اراضـي   مقدمه و زمينه
  .دوردست توسط رزمندگان مسلمان گرديد

  
  سرية ذات السالسل

كه در تجربة تلخ موتـه از موضـع قبايـل عـرب      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
ساكن مناطق اطراف شام، مبني بر همدستي با روميان بر عليه مسلمانان، باخبر شدند، 
احساس نياز كردند نسبت به اينكه تدبيري حكيمانه بيانديشـند تـا ميـان شـاميان و     

اميان با مسلمانان اي پديد بياورند تا زمينة ائتالف ش روميان جدايي بيافكنند، و انگيزه
  .انبوه بر عليه مسلمين متشكل نگردند فراهم گردد، و بار ديگر چنين لشكرياني

پيامبر بزرگ اسالم، براي اجراي اين نقشه،عمروعاص را درنظر گرفتند؛ زيـرا، مـادر   
آنحضرت وي را پس از پايان پذيرفتن جنـگ موتـه   . پدر وي زني از طايفة بلي بود

سال هشتم هجرت بسوي اعراب شام فرستادند تا اُنس و اُلفت االولي  در ماه جمادي
نيروهـاي اطالعـاتي خبـر    : اند  آنان را نسبت به مسلمانان جلب كند بعضي هم گفته



  

خواهند بـه حومـة مدينـه     اند و مي رسانيده بودند كه جماعتي از قضاعه فراهم آمده
اين . ه را اعزام فرمودندنيز اين سري -صلى اهللا عليه وسلم- نزديك شوند؛ پيامبراكرم

  .هم ممكن است كه هردو انگيزه با هم در كار بوده باشند
براي عمروعاص يك لواي سفيد بسـتند، و يـك    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

لواي سياه نيز همراه او كردند، و او را با سپاهي بالغ بر سيصد تن از اشراف مهـاجر  
د، اعزام فرمودند، و به او دستور دادنـد كـه   و انصار، كه سي اسب در اختيار داشتن

گيرنـد،   هنگام عزيمت به شام، از طوايف بلي و عذره بلقين كه بر سر راه او قرار مي
وقتـي بـه نزديكـي    . نشسـت  كرد، و روزها كمين مـي  وي شبانه سير مي. مدد جويد

رافـع   وي نيز،. اند اردوگاه دشمن رسيد، به او خبر دادند كه لشكريان دشمن فراوان
فرسـتاد، و از آنحضـرت    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بن مكيث جهني را نزد رسول
ابوعبيده بن جراح  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. نيروي كمكي درخواست كرد

را با دويست تن از رزمنـدگان مسـلمان بسـوي او فرسـتادند، و بـراي وي لـواي       
ا، از جملـه ابـوبكر و عمـر، همـراه او     اي بستند، و سران مهاجر و انصار ر جداگانه

فرستادند، و او را سفارش كردند كه به عمروعاص بپيوندد، و با هم كار كنند، و بـا  
وقتي نيروهاي ابوعبيده به عمروعاص پيوست، ابوعبيده . نكنندا يكديگر اختالف پيد

تو به عنوان : خواست به امامت جماعت پيشاپيش لشكريان بايستد؛ عمروعاص گفت
ابوعبيـده نيـز از او اطاعـت    ! اي، و امير لشكر منم يروي كمكي براي سپاه من آمدهن

  .نماز لشكريان اسالم بود كرد، و همچنان عمروعاص پيش
عمروعاص به راه خويش ادامه داد تا به سرزمين قضاعه پاي نهـاد، و آن منـاطق را   

، با جماعتي از درنورديد تا به واپسين اراضي آنان رسيد، و در آن اراضي دوردست
مسلمانان بر آنان حمله ور شـدند، و آنـان همگـي بـه درون     . اعراب روياروي شد

عمروعاص، عوف بن مالك اشجعي را بـا  . هايشان گريختند و پراكنده شدند سرزمين
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فرستاد، و آنحضـرت   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامي از جانب خود به نزد رسول خدا
  .الم واخبار مربوط به نبردشان باخبر گردانيدرا از مراجعت و سالمت سپاه اس

القُري كـه ده روز راه بـا    سرزميني است پشت وادي» ذات سالسل«يا » ذات سالسل«
اي در  ابن اسحاق يادآور شده است كه مسـلمانان بـر سـر چشـمه    . مدينه فاصله دارد

 »ذات السالسل«ر ناميدند؛ اين غزوه ني مي» سلسل«سرزمين جذام فرود آمدند كه آن را 
  .1 نام گرفت

  
  سرية ابوقَتاده

انگيزة اين سريه آن بود كه بني . اين سريه در ماه شعبان سال هشتم هجرت اعزام شد
 محارب در نجد، فراهم آمده بودند غطفان در ناحيه حضره، اراضي محل سكونت بني

 -وسـلم  صـلى اهللا عليـه  - رسول خـدا . شدند جنگيدن با مسلمانان آماده ميو براي 
اي از  عـده . ابوقتاده را به اتفاق پانزده تن از رزمندگان اسالم به سوي آنان فرستادند

آنان را به قتل رسانيد، و اسيران و غنايم بسيار گرفت، در حـالي كـه غيبـت وي از    
  .2مدينه بيش از پانزده شب به طول نيانجاميد

  فصل دوازدهم

  فتح مكّه
  

  اهميت اين غزوه
تح مكه فتح اعظم مسلمين بود كه خداوند به واسطة آن دين خود و ف: ابن قيم گويد

 خود و لشكر خود و حزب خود را كه حامل امانت او بودند، عزت و شوكت  رسول
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و شهر خود و خانة خود را كه آن را مشعل هدايت براي جهانيان قرار داده بخشيد، 
عظمت بـود كـه اهـل     بود، از چنگ كافران و مشركان بدر آورد، اين فتح چندان با

هـاي اعـزاز و اكـرام آن را بـر      آسمان براي آن فرياد شادباش سـردادند، و خيمـه  
فوج بـه ديـن    هاي برج جوزاء زدند، و در پرتو اين فتح و پيروزي مردمان فوج شانه

خدا درآمدند، و بر اثر تابش نور ايـن فـتح بـزرگ، سراسـر روي زمـين غـرق در       
  .1 گرديد يروشنايي و شادمان

  
  انگيزة اين غزوه

در فصل مربوط به قرارداد صلح حديبيه كه يكي از بندهاي آن صلحنامه ناظر به اين 
مسئله بود كه هركس دوست داشته باشد هم عهد و هم پيمان محمد گردد، هماننـد  
وي در قرارداد صلح حديبيه داخل خواهد گرديد، و هر كس نيز دوست داشته باشد 

گردد، همانند آنان در آن قرارداد صـلح داخـل خواهـد     هم عهد و هم پيمان قريش
اي كه به يكي از دو طرف قرارداد ملحق گردد، جزئي از آن طرف به  شد، و هر قبيله

هـاي پيوسـته بـه     حساب خواهد آمد، و هرگونه تعدي و تجاوز نسبت به آن قبيلـه 
  .بودقرارداد، به مثابة تعدي و تجاوز نسبت به خود آن طرف قرارداد خواهد 

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  برحسب همين بند از صلحنامه، قبيلة ُخزاعه هم عهد رسـول 
و بر اثر پيوستن اين دو قبيلـه بـه    بكر هم عهد قريش گرديدند، شدند، و بني -وسلم

پيش . طرفين قرارداد صلح حديبيه، هر دو قبيله از ناحية يكديگر آسوده خاطر شدند
اهليت دشمني داشتند و روابطشان دچار نابسـاماني  از آن، اين دو قبيله در دوران ج

وقتي اسالم آمد، و اين قرارداد صلح منعقـد گرديـد، و ايـن دو قبيلـه از     . شده بود
بكر اين فرصـت را غنيمـت شـمردند، و در پـي آن      جانب يكديگر ايمن شدند، بني
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جمـاعتي   لَوَفل بن معاوية ديلي با. هاي قديم قيام كنند برآمدند كه براي خونخواهي
بكر در ماه شعبان سال هشتم هجرت عازم نبرد شـدند، و شـبانه بـر خزاعـه      از بني

. منزل كرده بودند» وتير«اي بنام  قبيلة خزاعه در كنار چشمه. غافلگيرانه يورش بردند
اي از مردان آنان را كشـتند، و بـا يكـديگر درگيـر شـدند، و كـارزار        بكر عده بني

اي از مـردان قـريش بـا     بكر اسـلحه رسـانيدند، و عـده    قريش نيز به بني. درگرفت
بكر جنگيدند، تا وقتيكه مردم خزاعه به  سوءاستفاده از تاريكي شب به حمايت از بني

مـا داخـل   : بكر به نوفل گفتند وقتي به آنجا رفتند، بني. حرم امن الهي پناهنده شدند
نَوَفل سخن بزرگي ! دارخدايت را پاس ! خدايت را پاس دار! ايم حرَم امن الهي شده
بـه خوانخـواهي   ! بكر امروز ديگر خدايي در كار نيست؛ اي بني: بر زبان آورد؛ گفت

به جان خويشم سـوگند اسـت كـه شـما در منطقـة حـرَم دزدي       ! خويش بپردازيد
خواهيد خـودداري   كنيد؛ آنوقت به احترام حرم از خونخواهي عزيزان خويش مي مي

  !كنيد؟
خزاعه وقتي وارد مكه شدند، به خانة بديل بن ورقاء خزاعي، و  از سوي ديگر، مردم

  .گفتند، پناه بردند نيز به خانة يكي از موالي خويش كه او را رافع مي
صلى اهللا عليـه  - اكرم عمروبن سالم خزاعي شتابان به راه افتاد، و بر حضرت رسول

ر مسجد در ميان آنحضرت د. در مدينه وارد شد و در برابر آنحضرت ايستاد -وسلم
  :عمرو گفت. جماعت انبوه مردم نشسته بودند

  وحلفنـــــا حلـــــف ابيـــــه االتلـــــدا 
ــدا  ــزع يــ ــم ننــ ــلمنا ولــ ــة اســ   تمــ
ــددا  ــأتوا مــــ ــاداهللا يــــ   وادع عبــــ
ــعدا   ــمو صـ ــدر يسـ ــل البـ ــيض مثـ   ابـ
ــدا  ــري مزبـ ــالبحر يجـ ــق كـ ــي فيلـ   فـ

ــ    ا رب انـــــي ناشـــــد محمـــــدايـــ
  قــــد كنــــتم ولــــدا و كنــــا والــــدا

  نصـــرا ابـــدا  –هـــداك اهللا-فانصـــر
  اهللا قـــــد تجـــــردا فـــــيهم رســـــول

ــدا    ـ ــه تَربـ ــفاً وجهــ ــيم خســ   ان ســ



  

ــدا  ــك المؤكــــ ــوا ميثاقَــــ   ونقضــــ
  وزعمــــوا ان لســــت ادعــــوا احــــدا
  هــــم بيتونــــا فــــي الــــوتير هجــــدا

  

ــدا   ــوك الموعـــ ــاً اخلفـــ   ان قريشـــ
ــدا     ــداء رصـ ــي كـ ــي فـ ــوا لـ   وجعلـ
ــددا  ــل عـــــ ــم اذل و اقـــــ   وهـــــ

  

 وقتلونا ركعاً و سجدا

؛ 1يمان ما و پيمان پدران پيشن او راشوم، و پ اي خداي من، من محمد را يادآور مي«
؛ با وجود اين، اسالم آورديـم و دسـت از يـاري شـما     2شما فرزند بوديد و ما پدر

  نكشيديم؛
مـا را نصـرتي قـاطع دهيـد، و بنـدگان خـدا را        -خداوند هادي شما باشد -اينك

  فراخوانيد تا به مدد ما بيايند؛
ـ   ت، و او هماننـد مـاه شـب    در ميان آنان رسول خدا هست كه حاضر به جنـگ اس

  كند؛ هاي كمال صعود مي چهاردهم نوراني است و به قله
اش دگرگـون   اگر كوچكترين احساس اهانت و تجاوزي به او دست بدهـد، چهـره  

  كند؛  شود، و با لشكري چون درياي مواج و خروشان حركت مي مي
  قريشيان با شما ُخلف وعده كردند، و پيمان مؤكّد شما را شكستند؛

اند كـه مـن هـيچكس را فـرا      اند، و پنداشته براي من در ناحيه كداء كمين نشسته و
  !نخواهم خواند

رسـند، در   اينان، با آنكه نه در شرافت قبيلگي و نه در عده و عده به پـاي مـا نمـي   
  ناحيه وتير شبانه بر ما شبيخون زدند؛

                                                           

هاشـم   به پيماني اشاره دارد كه از زمان عبـدالمطلب ميـان خزاعـه و بنـي    » و حلفنا حلف ابيه االتلدا« -1
 .برقرار بوده است

اشاره است به اينكه مادر عبد مناف حبي همسر قصـي از قبيلـه خزاعـه    » ت ولدا و كنا والداقد كمن« -2
 .بوده است
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  1»!و ما را در حال ركوع و سجود از دم تيغ گذرانيدند
نصـرت الهـي   )  نصرت يا عمروبن سالم(: فرمودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- داخ رسول

آنگاه، قطعة ابري بر روي آسمان ظـاهر شـد؛   ! شامل حال تو شد اي عمرو بن سالم
  )ان هذه السحابة لتستهل بنصر بين کعـب (: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

  !به همراه آورده استكعب را  اين قطعة ابر مژدة نصرت بني
آنگاه بديل بن ورقاء خزاعي به اتفاق جماعتي از مردم خزاعه عزيمت كردند، و بـر  

در مدينه وارد شدند، و براي آنحضرت بازگفتنـد   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
اند، و   بكر بر عليه آنان از قريش مدد گرفته اند، و بني اي از آنان به قتل رسيده كه عده
  .به مكه بازگشتندسپس 

  
  مالقات ابوسفيان باپيامبر

پيمانان ايشان كردند، نيرنگ محض، و نقض صريح  شك، كاري كه قريشيان و هم بي
به همين جهت، خيلي زود . پيمان صلح حديبيه بود، و به هيچ روي، قابل توجيه نبود

ان دچار اند، و از بابت پيامدهاي هولناك نيرنگش قريش احساس كردند كه نيرنگ زده
و مقـرّر كردنـد كـه    و يك شوراي مشورتي ترتيـب دادنـد،    خوف و هراس شدند،

ابوسفيان پيشواي قريش را به نمايندگي از سوي طوايف قريش بفرستند تـا قـرارداد   
پيشاپيش بـراي اصحابشـان    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. صلح را تجديد كند

رنگشان چـه خواهنـد كـرد؛ و فرمـوده     بازگفته بودند كه قريشيان براي كارسازي ني
  :بودند

  .)يب سفيان قد جاءکم ليشد العقد ويزيد يف املدةبأنکم كأ(
ابوسفيان آمده است تا قرارداد صلح را استوار سـازد و بـر مـدت    بينم كه  گويا مي«

                                                           

 !رسانند در حاليكه ما مسلمانيم ما را به قتل مي: منظورش اين بود كه» و قتلونا ركعا و سجدا« -1



  

  »؟!قرارداد بيافزايد
ـ  ا بـا  ابوسفيان، همانگونه كه قريشيان مقرر داشته بودند، بسوي مدينه حركت كرد ت

در . مالقات كند و قرارداد صلح را تجديـد كنـد   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
از : گشت؛ گفـت  ميان راه، بديل بن ورقاء را در ناحية عسفان ديد كه از مدينه بازمي

 -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم حدس زده بود كه وي نزد نبي! آيي اي بديل؟ كجا مي
كرانة دريا و ميانة اين دشت سري به مردمان خزاعـه  در اين : بديل گفت. بوده است

؟ وقتي كه !نه: گفت! اي؟ خواهي بگويي كه نزد محمد نرفته مي: ؟ ابوسفيان گفت!زدم
اگر به مدينه رفته باشد، اشتري : بديل بسوي مكه به راه افتاد، ابوسفيان با خود گفت

؟ !مدينه را بلعيده اسـت اي خرماي ه كه وي بر آن سوار بوده حتماً بهنگام چرا هسته
و پشكل شتر او را برگرفت و خرد ت اش را خوابانيده بود رف به جايي كه بديل ناقه

خـورم كـه    به خداوند سوگند مـي : كرد، و در آن هستة خرما مشاهده كرد؛ و گفت
  ؟!به نزد محمد رفته بوده استبديل 

 قتـي رفـت تـا روي    و. حبيبـه وارد شـد   ابوسفيان وارد مدينه شد، و بر دختـرش ام
ابوسفيان . بنشيند، دخترش آنرا جمع كرد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زيرانداز رسول

دريغ كردي كه من بر روي اين زيرانداز بنشينم؟ يا ايـن زيرانـداز   ! دخترجان: گفت
 خدا تنها بخاطر اينكه اين زيرانداز از آن رسول: گفت! تر از من بود؟ براي تو باارزش

: ابوسـفيان گفـت  ! است و تو مردي مشرك و نجس هسـتي  -ليه وسلمصلى اهللا ع-
  ؟!بخدا، پس از دور شدنت از من، تو را شرّي دامنگير شده است

رفت و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، از خانة دخترش بيرون شد و به نزد رسول
هـيچ پاسـخي بـه او     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - پيامبراكرم. با آنحضرت سخن گفت

صـلى  - خدا سپس به سراغ ابوبكر رفت و با او صحبت كرد تا وي با رسول. دادندن
پس از وي، به سـراغ عمـربن   ! من چنين نكنم: گفت. سخني بگويد -اهللا عليه وسلم
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- خـدا  من شفاعت شما را نزد رسـول : خطاب رفت و با او سخن گفت، عمر گفت
مشـتي از مورچگـان در    ؟ بخدا، اگر هيچ كس را بجـز !بكنم -صلى اهللا عليه وسلم

از آنجا بيرون شدو بر ! پرداختم اختيار نداشتم، با همان مورچگان به جهاد با شما مي
اي نيز ميان دست  فاطمه و حسن نزد وي بودند، و پسربچه. بن ابيطالب وارد شد علي

اي علي، تو از همة اين مردم با من خويشاوندتري؛ مـن  : گفت. خزيد و بال آنان مي
شفاعت  ؟!ام دست خالي بازگردم ام، هرگز مباد همانگونه كه آمده تي آمدهبراي حاج

صلى اهللا عليـه  - رسول خدا! واي بر تو اي اباسفيان: علي گفت! مرا نزد محمد بكن
بـاره بـا ايشـان سـخني      وقتي بر كاري عزم جزم كنند، ما نمي توانيم در آن -وسلم

كه به اين پسرت بگويي كه مردم را امكان دارد : روي به فاطمه كرد و گفت! بگوييم
بخدا، اين پسر : فاطمه گفت ؟!نژادان تا پايان روزگار گردد امان بدهد، و سرور عرب

من به سني نرسيده است كه بتواند كسي را امان بدهد؛ وانگهي هـيچكس بـر عليـه    
  !كسي را امان نخواهد داد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

تابي و پريشاني و نااميدي  درنهايت بي. وسفيان تيره و تار شددنيا در برابر ديدگان اب
ام كه كار بر مـن دشـوار     من در وضعي قرار گرفته! يا اباالحسن: و درماندگي گفت

كنم چيـزي يـا    بخدا، فكر نمي: علي گفت! شده است؛ نسبت به من خيرخواهي كن
؛ برخيز و در ميـان مـردم   كنانه هستي اما، تو سرور بنيكسي بتواند به داد تو برسد؛ 

: گفـت ! برو و از آنان بخواه كه تو را پناه بدهند؛ آنگاه به سرزمين خـويش بـازگرد  
نـه بخـدا، گمـان    : گفـت ! كني كه اين كار گره از كار من بگشـايد؟  آنوقت فكر مي

ابوسفيان به مسجد رفت و در ميان ! رسد كنم، اما بجز اين نيز راهي به نظرم نمي نمي
آنگـاه بـر اشـترش    ! ام ايهاالناس، من به شما مردم پناهنده شده: د و گفتمردم ايستا

  .سوار شد و رفت
نزد محمد رفـتم و بـا او   : گفت! چه خبر؟: وقتي ابوسفيان بر قريش وارد شد، گفتند



  

ُقحافه رفـتم؛ از او هـم    نز ابن ابي! سخن گفتم؛ اما، بخدا او هيچ پاسخي به من نداد
پـس از  ! بن خطاب رفتم؛ او را نزديكترين دشمن يافتمسپس نزد عمر. خيري نديدم

ترين اشخاص يافتم؛ او به من يك نظر مشـورتي داد و   وي، نزد علي رفتم، او را نرم
كند  دانم انجام دادن آن كار گرهي از كارم باز مي مل كردم؛ اما، نميمن به نظر او ع

كه نزد مردم بـروم و   به من گفت: به تو گفت كه چه كار كني؟ گفت: گفتند! يا نه؟
آنوقت آيا محمـد آن پناهنـدگي را   : گفتند! به آنان پناهنده شوم؛ من نيز چنين كردم

! واي بر تو، آن مرد فقط تو را دست انداخته بوده است؟: گفتند! نه: تأييد كرد؟ گفت
  ؟!نه بخدا، راه چارة ديگري جز اين نيافتم: ابوسفيان گفت

  
  تار اطالعاتآماده باش رزمي همراه با است

سه روز پيش  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آيد كه رسول از گزارش طبراني چنين برمي
شكني قريش به ايشان برسد، به عايشه دستور دادند تا جهاز سـفر   از آنكه خبر پيمان

ابوبكر بر عايشه وارد . مر باخبر نشودارا براي ايشان مهيا گرداند، و هيچكس از اين 
نيسـت؛ رسـول خـدا    ) روميان(االصفر  اآلن وقت جنگيدن با بني بخدا،: شد و گفت

بامـداد  ! بخدا، من از هيچ چيز خبر ندارم: گفت! اند؟ ارادة عزيمت به كجا را فرموده
روز سوم عمرو بن سالم خزاعي به اتفاق چهل سوار به مدينـه آمـد و آن رجـز را    

پس از . قريش باخبر شدند شكني و مردم از پيمان» ...يا رب اني ناشد محمدا«: خواند
. عمرو، بديل آمد؛ آنگاه ابوسفيان آمد، و مردم از صحت خبر يقين حاصـل كردنـد  

نيز مسلمانان را امر فرمودند كه جهاز سـفر مهيـا    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
  :كنند، و به آنان اعالم كردند كه رهسپار مكّه خواهند شد، و گفتند

  ).نبغتها يف بالدها حىتبار عن قريش خألاللهم خذ العيون وا(
بار خدايا، خبرچينـان و اخبـار و اطالعـات را از قـريش بـازدار، تـا ناگهـان در        «
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  »؟!سرزمينشان غافلگيرشان سازيم
همچنين، از باب مزيد اطمينان، درجهت مخفي ساختن عزيمت بـه مكـه و رد گـم    

را متشكل از هشـتاد   اي سريه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كردن براي دشمن، رسول
فيمـابين ذي خشـب و    -نفر رزمنده به فرماندهي ابوقتاده بن ربعي بسوي بطن اًضم

در فاصلة سه بريد تا مدينه، در آغاز ماه رمضان سـال هشـتم هجـرت،     -المرؤه ذي
اعزام فرمودند، تا مردم گمان كنند كه آنحضرت عازم آن ناحيه هستند، و خبرهـا از  

اي كـه   اين سرية طبق نقشـه . ن آن سريه به گوش همگان برسدحركت و چند و چو
براي مأموريت آن مقرر داشته بودنـد، بـه مسـير     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

وقتي به آنجايي كه مأمور شده بود رسيد، رزمندگان خبر يافتنـد كـه   . خود ادامه داد
؛ راه خود را بسوي اند بسوي مكه عزيمت فرموده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .1 انيدند و رفتند تا به ايشان پيوستندآن حضرت گرد
 خـدا  اي به قريش نوشت تا طي آن نامه خبر حركت رسول حاطب ابن ابي بلَتعه نامه

نامه را به زني داد، و براي . را بسوي آنان به گوششان برساند -صلى اهللا عليه وسلم-
آن زن نيز نامه را . ن نامه را به قريش برسانداي تعيين كرد، تا آ وي دستمزد و جايزه

                                                           

ـ . اين سريه در بين راه با عامربن اضبط برخورد كرد -1 ا تحيـت اسـالم درود   عامر به رزمندگان اسالم ب
اما، محلم بن جثامة بخاطر كدورتي كه از پيش ميان آندو بود، وي را كشـت و زاد و راحلـه   : گفت

 ﴾﴿والَ تقُولُواْ لمن أَلْقَى إِلَيكُم السالَم لَسـت مؤمنـاً  : وي را برگرفت؛ خداوند اين آيه را نازل فرمود
براي وي طلب مغفرت كنند؛ وقتي در محضـر   - عليه وسلمصلى اهللا- خدا محلم را آوردند تا رسول

بار خـدايا، محلـم را   » اللهم ال تغفر لمحلم«: آنحضرت ايستاد، دست به دعا برداشتند و سه بار گفتند
ابـن اسـحاق   . كردنـد  آنگاه برخاستند، در حاليكه با لبه جامه خويش اشگهايشان را پاك مـي ! نيامرز
براي وي طلب  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم آنند كه بعدها حضرت رسولقوم و قبيله محلم بر: گويد

 .628-626، ص 2ج  هشام، ؛ سيرةابن150، ص 2زاد المعاد، ج : نكـ. اند مغفرت كرده



  

صلى اهللا - از آسمان به پيامبراكرم. پنهان كرد، و به راه افتاداش  البالي گيسوان بافته
آنحضرت علي و مقداد و . خبر رسيد كه حاطب چنين كاري كرده است -عليه وسلم

  :زبير بن عوام و ابومرثد غَنَوي را فرستادند، و گفتند
  ).قريش إىلن ا ظعينة معها کتاب فإتأتوا روضة خاخ،  حىتوا انطلق(
برويد تا به روضه خاخ برسيد، در آنجا زني را در زي سفر خواهيد يافت كه حامل «

  »!اي به سوي قريش است نامه
تاختند، تا به آن مكان رسيدند، و آن زن  آن سه تن به راه افتادند، و شتابان اسب مي

اي  نامـه : اي بـه همـراه داري؟ گفـت    نامه: و گفتند. او مدارا كردند ابتدا با. را يافتند
بـه خداونـد   : علي گفـت . توشة سفرش را كاويدند؛ چيزي نيافتند! همراه من نيست

انـد، و نـه مـا     دروغ گفته -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خورم كه نه رسول سوگند مي
 ؟!تو را برهنه خـواهيم سـاخت   دهي، يا اينكه بخدا،نامه را تحويل مي! ايم  دروغ گفته

تنهـايش  ! تنهـايم بگـذار  : آن زن وقتي جديت و اصرار علي را مشاهده كرد، گفـت 
اش را گشود و نامه را از ميان آنها درآورد و به آنان تحويـل   گذاشت، گيسوان بافته

آوردند؛ ديدند كه در آن نامه آمده  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نامه را نزد رسول. داد
و طـي آن قـريش را از عزيمـت    » ...من حاطبِ بن ابي بلَتعـه الـي قـريش   «: است

  .باخبر گردانيده است -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
: به او گفتنـد . به دنبال حاطب فرستادند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

شـتاب  اي رسول خدا، دربارة من : گفت! اين چيست، اي حاطب؟) ما هذا يا حاطب؟(
ام و نه دين و آيـين   روا مداريد؛ بخدا، من به خدا و رسول ايمان دارم؛ نه مرتد شده

ام، در عين حال، در ميان آنان خويشاونداني كه مرا حمايت كننـد   خود را تغيير داده
شما همه خويشاونداني دارند كه از آنـان حمايـت   ندارم؛ در حالي كه اين اطرافيان 

آنجا كه من خويشاوندي را ندارم، دستي باآنان داده باشم كه ؟ من خواستم، از !كنند
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  .به واسطة آن بستگان مرا در مكه مورد حمايت قرار دهند
وي به خـدا و  ! اي رسول خدا، اجازه بفرماييد گردنش را بزنم: عمربن خطاب گفت

  :گفت -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! رسول خيانت كرده و نفاق ورزيده است
اعملوا ما شئتم، : هل بدر فقالأ علىشهد بدرا؛ و ما يدريک يا عمر؟ لعل اهللا قد اطلع  نه قدإ(

  .١ )فقد غفرت لکم
داني اي عمر؟ شايد خداوند به اهل  وي در جنگ بدر شركت داشته است؛ و چه مي«

هرچـه خواهيـد بكنيـد كـه مـن شـما را       : بدر اظهار لطفي كرده باشد و گفته باشد
  »!ام آمرزيده
  »!خدا و رسول دانايند: ز چشمان عمر پاشيد و گفتاشك ا

ها را بست، و هيچ خبـري   به اين ترتيب، خداوند جاسوسان را دستگير كرد و چشم
خبار آماده باش رزمي مسلمانان و عزيمت آنان براي جنـگ و نبـرد بـه گـوش     ااز 

  .قريش نرسيد
  

  حرکت سپاه اسالم بسوي مکه
صـلى  - تم هجرت گذشته بود كه رسول خـدا ده روز از ماه مبارك رمضان سال هش

مدينه را به سوي مكه ترك كردند، در حاليكه ده هزار تن از يـاران   -اهللا عليه وسلم
  .آنحضرت همراه ايشان بودند، و ابورهم غفاري را در مدينه جانشين خود گردانيدند

، رسيدند، به به جحفه، يا اندكي فراتر از آن -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبراكرم
عباس بن عبدالمطلب برخورد كردند كه بـا اهـل و عيـال خـويش اسـالم آورده و      

همچنين، وقتي آنحضرت به اَبواء رسـيدند، پسرعمويشـان   . مهاجرت آغاز كرده بود
ابوسفيان بن حارث و پسر عمة خود عبداهللا بن اميه را ديدنـد، و از آن دو، بخـاطر   
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. ش از آن از آندو ديده بودند، اعراض كردنـد آزارهاي سخت و هجوهاي تلخ كه پي
چنين نباشد كه پسـرعمو و پسـرعمة شـما در ارتبـاط     : اُم سَلمه به آنحضرت گفت

رو  از سمت روبـه : علي به ابوسفيان بن حارث گفت! ترين مردم گردند باشما بدبخت
ران برو، به ايشان همان سخني را كـه بـراد   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به نزد رسول

  :يوسف به يوسف گفتند، بگوي
نيئاطا لَخإِن كُنا ونلَيع اللّه كآثَر لَقَد اللّه1﴾﴿قَالُواْ ت.  

شـك در اشـتباه    به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما ترجيح نهاده است، و مـا بـي  «
  »؟!ايم  بوده

كسي نيكو حاضر نخواهند شد كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در آن صورت، رسول
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  رسـول . ابوسفيان نيز چنين كـرد ! تر از آنحضرت باشد سخن
  :هم در جواب او فرمودند -وسلم

﴿نيماحالر محأَر وهو لَكُم اللّه رفغي موالْي كُملَيع يبثْر٢﴾قَالَ الَ ت.  
ـ .. .« آمـرزد و او   ما را مـي امروز بر شما هيچ سرزنش و نكوهشي نست؛ خداوند ش

  »!مهربانترين مهربانان است
  :ابوسفيان نيز در پاسخ آنحضرت ابياتي را انشاء كرد كه از آنجمله است

ــد   ــل محمـ ــالت خيـ ــل الـ ــب خيـ   لتغلـ
ــدي  ــدي فاهتـ ــين اهـ ــي حـ ــذا اوانـ   فهـ
ــرد   ــل مطـ ــه كـ ــن طردتـ ــي اهللا مـ   علـ

 

ــة    ــل رايـ ــين احمـ ــي حـ ــرك انـ   لعمـ
  لكالمــــدلج الحيــــران اظلــــم ليلــــه

ــر  ــاد غيـ ــداني هـ ــي  هـ ــي ودلنـ   نفسـ
 
كشيدم تا سـپاه الت بـر    به جان تو سوگند، من آن هنگام كه رايتي را بر دوش مي«

                                                           

 .91سوره يوسف، آيه  -1
 .92سوره يوسف، آيه  -2
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  سپاه محمد پيروز گردند؛
بدرستي، حال آن مسافري را داشتم كه دچار تاريكي شـب شـده اسـت و راه را از    

شناسند؛ اما اينك وقت آن است كه مرا هدايت كنند، و من نيـز هـدايت    چاه بازنمي
اي بجز نفس خودم هدايت كرد، و همان كسي مرا داللت بـه   مرا هدايت كننده شوم؛

  »؟!راه خداوند كرد كه من او را از هر دري رانده بودم
انـت طردتنـي   (: دستي بر سينة وي زدند و گفتنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  1»!تو مرا از هر دري راندي؟«) كل مطرد؟

  
  انسپاه اسالم در مرالظَّهر

به سير خود ادامـه دادنـد، و همچنـان     -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
دار بودند؛ تا وقتي كه به كُديد، چشمة آبي ميـان   دار بودند؛ مسلمانان نيز روزه روزه

در آنجـا روزة خـود را گشـودند؛ مسـلمانان نيـز همـراه       . عسفان و قُديد، رسيدند
 -مسير خويش ادامه دادند تا در ناحية مرّالظهـران آنگاه به   .2 آنحضرت افطار كردند

                                                           

ايــن ابوســفيان، از آن پــس . 28، ص 5؛ دالئــل النبــوة، بيهقــي، ج 42-41، ص 4ج  هشــام، ســيرةابن -1
گويند، از وقتي كه اسالم آورد، از روي شـرم و حيـا سـر خـود را بـه       مسلماني نيك گرديد، و مي

نيـز او را   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  رسول. بلند نكرد -صلى اهللا عليه وسلم- سوي رسول خدا
أرجو ان يکونَ خلفا مـن  «: گفتنـد  ن وي گواهي داده بودند، و ميداشتند، و بر بهشتي بود دوست مي

بـر مـن   : وقتي كه بـه حالـت احتضـار افتـاد، گفـت     ! اميدوارم كه جايگزيني براي حمزه باشد »محزة
زاد (! ام هاي به خطا بـر زبـان نرانـد    ام حتي كلمه نگرييد؛ زيرا كه بخدا از آن هنگام كه اسالم آورده

 ).163-162، ص 2المعاد؛ ج 
؛ و هيثمـي در مجمـع   266، ص 1ج : اين حديث را امام احمد در مسند خـويش روايـت كـرده اسـت     -2

رجال سند اين حديث همه رجال صحيح بخاري هستند، مگر ابن : گفته است) 167، ص 6ج (الزوائد 
 .40، ص 4ج  هشام، سيرة ابن: اسحاق كه وي نيز بر سماع خويش تصريح كرده است؛ نيز نكـ



  

مسلمانان  نيز ده هزار آتـش روشـن   . به لشكريانشان دستور دادند آتش روشن كنند
در آن شب رياست پاسداران سپاه را بر  -صلى اهللا عليه وسلم- كردند، و پيامبراكرم
  .قرار دادند -رضي اهللا عنه- عهدة عمربن خطاب

  
  يامبرابوسفيان در محضر پ

عباس، پس از آنكه مسلمانان در ناحية مرّالظهران منـزل كردنـد، اسـتر سـفيدرنگ     
را سوار شد و به جستجو پرداخت، به اميد آنكـه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 شكني يا بيابانگردي را بيابد كه به قريش خبر برساند، تا پيش از آنكه پيامبراكرم هيزم

- خـدا  رد مكه شوند، آنان از مكه خارج شوند و از رسولوا -صلى اهللا عليه وسلم-
از سوي ديگر، خداوند اخبار مربوط به حركت و . امان بطلبند -صلى اهللا عليه وسلم
و سپاه اسالم را از قريشيان مكتوم داشته  -صلى اهللا عليه وسلم- عزيمت پيامبر اكرم

سفيان پيوسـته سراسـيمه از   بردند، و ابو بود، و آنان هراسان و چشم انتظار به سر مي
در آن اثنا نيز، ابوسفيان و حكيم بن حزام . آمد تا از اخبار مطلع گردد مكه بيرون مي

  .و بديل بن ورقاء از مكّه بيرون شده بودند، و در جستجوي اخبار بودند
اين سوي و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بخدا، من سوار بر استر رسول: عباس گويد
رفتم كه صداي صحبت ابوسفيان را بـا بـديل بـن ورقـاء شـنيدم كـه        آن سوي مي

آتش و اين چنين لشكري نديده امشب اين همه  تا به: گشتند، و ابوسفيان گفت بازمي
خدا قبيلة خزاعه هستند؛ كـه سـخت بـر جنـگ     اينان ب: گفت بديل مي: ؟ گويد!بودم

اند كه اين آتشها و اين  ر از آنُخزاعه كمتر و كهت: و ابوسفيان گفت! ندا  تحريك شده
  !لشكريان را داشته باشند

: ؟ صداي مرا شناخت و گفـت !ابا حنظله: گفتم. صدايش را بازشناختم: عباس گويد
ايـن  : گفـت ! چه كار داري، پدر و مادرم بـه فـدايت؟  : گفت! نعم: اَباالفضل؟ گفتم
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ـ      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول ما عزيمـت  هستند كـه بـا مسـلمانان بسـوي ش
پدر و مـادرم بـه فـدايت،    : گفت! بخدا، فردا واي بحال قريش خواهد بود. اند  كرده

بر پشـت  ! زند بخدا، اگر بر تو دست يابد گردنت را مي: گفتم! انديشي؟ يچاره چه م
ببرم و براي تو  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين استر سوار شو، تا تو را به نزد رسول

  .پشت سر من سوار شد و آن دو تن همراهانش بازگشتند! از ايشان امان بطلبم
: گفتنـد  گذشتم، مـي  از كنار آتش هر يك از مسلمانان مي. وي را با خود بردم: گويد

ديدند كـه مـن    را مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا و هنگامي كه استر رسول! كيستي؟
سـوار بـر اسـتر     -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا عموي رسول: گفتند بر آن سوارم، مي

او به سـوي  ! كيستي؟: گفت: تا آنكه از كنار آتش عمربن خطاب گذشتيم! آنحضرت
! دشـمن خـدا  ! ابوسـفيان : وقتي ابوسفيان را بر پشت مركب من ديد، گفت. من آمد

سپاس و ستايش خداوندي راكه تو را بدون آنكه عهد و پيمـاني در كـار باشـد در    
. شد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زم محضر رسولسپس شتابان عا! اختيار ما قرار داد

من استر را تاختم و سبقت گرفتم؛ آنگاه خويشتن را از استر بـه زيـر افكنـدم و بـر     
اي : عمـر نيـز داخـل شـد و گفـت     . وارد شـدم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
: تمگف: خدا، اين ابوسفيان است؛ به من اجازه بدهيد تا گردن او را بزنم؟ گويد رسول

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه نزديك رسول! ام اي رسول خدا، من به او پناه داده
بخـدا، امشـب   : نشستم و سر مبارك آنحضرت را در ميان دو دست گرفتم و گفـتم 

و هنگامي كه عمر دربارة وي بيش از ! هيچكس جز من با وي هم سخن نخواهد شد
كعب بـود   عدي بن خدا، اگر مردي از بنيب! آرام باش، عمر: حد پافشاري كرد، گفتم

بخـدا كـه اسـالم آوردن تـو بـراي مـن       ! آرام باش، عباس: گفت! گفتي چنين نمي
آورد؛ و هيچ دليلي نداشت بجر  تر از اسالم آوردن خّطاب بود، اگر اسالم مي محبوب

بـيش از   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا آنكه من دريافتم كه اسالم آوردن تو را رسول



  

  ؟!داشت سالم آوردن خّطاب دوست ميا
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  ).صبحت فأتين بهأذا فإاذهب به يا عباس رحلک، (
  !و همينكه بامداد فرا رسيد، او را به نزد من بياور -اي عباس -او را نزد خودت ببر«

ـ  .بردم -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بامدادان او را به نزد رسول ي وي را ديدنـد،  وقت
  :گفتند

  !)االاهللا؟ ن الالهأن تعلم أمل يأن لک أ! باسفيانأوحيک يا (
هنوز وقت آن نرسيده است كه دريـابي كـه خـدايي جـز     ! واي بر تو اي اباسفيان«

  »!خداي يكتا نيست؟
قدر بردبار و كريم و خويشاوند و دوسـت   پدر و مادرم به فداي شما باد، چه: گفت

بود تاكنون گرِهـي از   ونم كه اگر غير از خداي يكتا خدايي جز اك گمان مي! هستيد
  ؟!كار من گشوده بود

  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  !)اهللا؟ ين رسولأن تعلم أمل يأن لک أ! باسفيانأوحيک يا (
هنوز وقت آن نرسيده است كه دريابي كه من رسول خـدا  ! واي بر تو اي اباسفيان«

  »!هستم؟
پدر و مادرم به فداي شما باد، چه قدر بردبار و كريم و خويشـاوند دوسـت   : گفت

عبـاس  ! در اين مورد كه گفتيد، هنوز هم در اندرون من چيزهـايي باقيسـت  ! هستيد
واي بر تو، مسلمان شو، و شهادت بده كه جز خداي يكتا خـدايي نيسـت، و   : گفت

وسفيان نيز اسـالم آورد، و  اب ؟!خدا است، پيش از آنكه گردنت رابزنند محمد رسول
  .شهادتين بر زبان جاري كرد

خدا، ابوسفيان مردي است كه دوست دارد به چيزي فخـر و   اي رسول: عباس گفت
  :گفتند! مباهات كند؛ براي او امتيازي قائل شويد
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يب سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل املسجد احلرام أمن دخل دار . نعم(
  .)منفهو آ

هركس به خانه ابوسفيان وارد شود، در امان است؛ و هر كس كه در بر روي . باشد«
  »!خويش ببندد، در امان است؛ و هر كس به مسجدالحرام وارد شود، در امان است

  
  عزيمت سپاه اسالم به سوي مکه
شنبه هفدهم ماه رمضان سال هشـتم هجـرت،    بامداد همان روز، يعني بامداد روز سه

مرُّالظَّهران را به سوي مّكـه تـرك كردنـد، و بـه      -صلى اهللا عليه وسلم- داخ سولر
اي در آن ناحيه در دامنة كوه نگـاه دارد تـا    عباس دستور دادند ابوسفيان را در تنگه

قبايل، يكـي  . عباس نيز چنان كرد. لشكريان خدا از برابرش بگذرند، و آنان را ببيند
هرگاه . گذشتند ودشان از برابر ابوسفيان ميهاي مخصوص خ پس از ديگري با رايت

! اند؟ اينان كيان: گفت گذشت، ابوسفيان به عباس مي يكي از آن قبايل از برابر وي مي
قبيلة ديگري از ! من با سليم چه كرده بودم؟: گفت ابوسفيان مي! سلَيم -مثالً: گفت مي

: گفـت  ؟ عبـاس مـي  انـد  اي عباس، اينان ديگر چه كسان: گفت گذشت، مي برابر مي
تـا همـة قبايـل آمدنـد و     ! من با مزينه چه كـرده بـودم؟  : گفت ابوسفيان مي! مزينَه

پرسيد،  گذشت، نام آن را از عباس مي اي كه بر او مي بدون استثنا، هر قبيله ..گذشتند
تـا نوبـت بـه    ! فالن چه كرده بودم؟ من با بني: گفت داد، مي و چون عباس پاسخ مي

رسيد كه با لواي خضراء خويش به اتفاق مهـاجر   -اهللا عليه وسلم صلى- خدا رسول
: گفـت ! و انصار از برابر او بگذرند، در حاليكه سراپا غرق در آهن و اسلحه بودنـد 

خدا هستند بـه   اين رسول: عباس پاسخ داد! اي عباس، اينان چه كسانند؟! اهللا سبحان
ب و طاقت رويارويي بـا اينـان   هيچكس را تا: ابوسفيان گفت! اتفاق مهاجر و انصار

ات خيلـي   بخدا، اي اباالفضل، فرمانروايي و پادشاهي بـرادرزاده : آنگاه گفت! نيست



  

! يـا اباسـفيان، ايـن پيـامبري اسـت     : عباس گفـت ! باشكوه و باعظمت شده است؟
  !پس در اينصورت پيامبري هم خوب است: ابوسفيان گفت

: از برابر ابوسفيان گذشت، به او گفت وقتي. رايت انصار در دست سعدبن عباده بود
امـروز  ! شـود  هـا شكسـته مـي    امروز همه حرمت! امروز روز كارزار و كشتار است
برابـر   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  وقتي رسول! خداوند قريش را خوار گردانيد

و ما (: فرمودنـد  خدا، نشنيديد كه سعد چه گفت؟ اي رسول: ابوسفيان رسيدند، گفت
عثمان و عبدالرحمان بـن  ! چنين و چنان گفت: ابوسفيان گفت! ر چه گفت؟مگ )قالَ؟

تـوزي   خدا، ايمن از آن نيستيم كه سـعد قـريش را بـه كينـه     اي رسول: عوف گفتند
  ؟!واندارد

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  ).بل اليوم يوم تعظم فيه الکعبة؟ اليوم يوم أعزاهللا فيه قريشاً(
امـروز روزي  ! وز روزي است كه در آن كعبه را بزرگ خواهند داشتبرعكس؛ امر«

  »!است كه خداوند در آن قريش را عزيز گردانيده است
آنگاه نزد سعد فرستادند و لواء انصار را از او بازستاندند و به پسرش قـيس دادنـد؛   

لـواء   بنا به قولي نيـز، . منظورشان آن بود كه لواء انصار از خانوادة سعد بيرون نرود
  .انصار را از آن پس به دست زبير دادند

  
  حملة ناگهاني سپاه اسالم به قريش

از برابر ابوسفيان گذشتند و رفتند، عباس به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول
ابوسفيان شتابان تاخت تـا بـه مكـه    ! هرچه زودتر بسوي قوم خود بشتاب: او گفت

اي جماعت قريش، اينك اين محمد است كه با : وارد شد، و با صداي بلند فرياد زد
اينك هركس به خانـة ابوسـفيان وارد   ! ناپذير بسوي شما آمده است لشكري مقاومت
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همسرش هند بنت عتبه از جاي برخاست و موهاي سبيل وي را ! شود در امان است
واقعاً چـه  ! بياييد بكشيد اين مشك روغن چربوي پاكوتاه را: گرفت و كشيد و گفت

  ؟!ركرده و رئيس قبيلة زشت و وحشتناكيس
او بـا  ! اين زن شـما را بـه خودتـان مغـرور نگردانـد     ! واي بر شما: ابوسفيان گفت

اينـك  ! لشكرياني به سوي شما آمده است كه شما تابي رويارويي با آن را نداريـد؟ 
خدا تو را بكشد؟ خانة تو چـه  : گفتند! هركس به خانة ابوسفيان درآيد درامان است

اش را بـر روي خـويش    و هركس كه درِ خانه: گفت! تواند از ما دوا كند؟ دي ميدر
؟ !و هر آنكس كه به مسـجدالحرام وارد شـود در امـان اسـت     ؟!ببندد در امان است

 مهاي خودشان و بـه مسـجدالحرا   مردم فوراً از اطراف وي پراكنده شدند تا به خانه
ايـن جماعـت را   : فراهم ساختند و گفتند اي از اراذل و اوباش را نيز عده. پناه ببرند
اندازيم؛ اگر امتيازي نصيب قريش شد كه ما با آنان هسـتيم؛ و اگـر كشـته     جلو مي

سبك مغزان قريش و ابلهانشان در اطـراف   ؟!شدند هرچه از ما بخواهند خواهيم داد
ـ    جهل و صفوان بن ابي عكرمه ا بن اُميه و سهيل بن عمرو در خَندمه گرد آمدنـد تـا ب

بكر، به نام حماس بن قيس، در ميان آنـان بـود كـه     مردي از بني. مسلمانان بجنگند
اين : همسرش به او گفت. اش پرداخته بود پيش از اين رويداد به آماده كردن اسلحه

زن ! براي محمد و يـارانش : گفت ؟!سازي بينم براي چه آماده مي اي را كه مي اسلحه
آن مـرد  ! توانـد مقاومـت بكنـد    رانش هيچ چيز نميبخدا، در برابر محمد و يا: گفت
  :؟ آنگاه گفت!بخدا، اميدوارم كه بعضي از آنان را به خدمت براي تو بگيرم: گفت

  هـــــذا ســـــالح كامـــــل و الـــــه
 

ــه    ــالي علمــ ــوم خمــ ــوا اليــ   ان يقبلــ
 

و ذو غرارين سريع السله  
اين يك اسـلحه  ؛ )و هيچ باكي نيز(اي ندارم  اگر امروز روي آوردند، من هيچ بهانه«



  

اي باال بلند، و يك شمشير دو دم كـه بـه سـرعت از نيـام      كامل است، همراه با نيزه
  »!شود بيرون كشيده مي

  .اين مرد يكي از آن اعرابي بود كه در خندمه گرد آمده بودند
  

  سپاه اسالم در ذي طُوي
. سيدندطُوي ر پيش رفتند تا به ذي -صلى اهللا عليه وسلم- از سوي ديگر، رسول خدا

هنگام طي مسير، از روي تواضع به درگاه خدا، به خاطر اكرام خداوند به ايشـان از  
اي كه موهاي محاسن ايشان جهاز  بابت اين فتح، سرشان را به زير افكندند، به گونه

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - طوي، پيـامبراكرم  در ناحية ذي. كرد اشترشان را لمس مي
لدبن وليد فرماندهي جناح راست را بر عهده داشت كه خا. سپاهشان را تقسيم كردند

. گرفـت  سليم و غفار و مزينه و جهينه و چندين قبيلة ديگر از قبايل عرب را دربرمي
به او دستور فرمودند از پايين شهر مكـه   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

  :وارد شود، و به او گفتند
  ).الصفا علىتوافوين  حىتهم حصداً حد من قريش فاحصدوأن عرض لکم إ(
اگر افرادي از قريش بر سر راه شما قرار گرفتند، آنان را از دم درو كنيد، تـا پـاي   «

  »!كوه صفا به من برسيد
صـلى اهللا  - اكـرم  رايت رسول. زبير بن عوام فرماندهي جناح چپ را برعهده داشت

به او دستور دادنـد   -يه وسلمصلى اهللا عل- پيامبراكرم. نيز همراه او بود -عليه وسلم
از باالي شهر مكه، از كداء، وارد شود، و رايت خويش را برفراز تپة حجون بر زمين 

  .بكوبد، و از آنجا به جايي نرود تا آنحضرت به او و همراهانش برسند
آنحضرت به او دسـتور دادنـد   . اسلحه بود ابوعبيده نيز فرمانده رزمندگان پياده و بي

 خدا كه را پيش بگيرد و از آنجا به مكه سرازير شود تا به محضر رسولميانة وادي م
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  .برسد -صلى اهللا عليه وسلم-
  

  ورود سپاه اسالم به مکه
خالد . هر قسمت از سپاه اسالم از همان راهي كه مأمور شده بودند عازم مكه شدند
ـ   از . تندو همراهانش با هر يك از مشركان كه برخورد كردند او را از سـر راه برداش

همراهان خالد نيز، كُرز بن جابر فهري و خُنيس بن خالدبن ربيعه كه از لشـكر دور  
مانده بودند، و راه ديگري بجز راه عزيمت خالدبن وليد را پيش گرفته بودند، هر دو 

آن سبك مغزان و ابلهان قريش را نيز، خالدبن وليد بـا آنـان برخـورد    . كشته شدند
اري مختصر با آنان داشت، و از مشركان دوازده نفـر كشـته   كرد، و در خَندمه كارز

حماس بن قيس نيـز  . مشركان فراهم آمده در خَندمه سركوب شدند و گريختند. شد
اش بازگشت و  كرد، گريخت و به خانه كه براي كارزار با مسلمانان اسلحه فراهم مي

  !درِ خانه را بر روي من ببند: به همسرش گفت
  :در پاسخ همسرش گفت! هايت كجا رفت؟ ن حرف و سخنپس آ: همسرش گفت

ــه   ــر عكرمــ ــفوان و فــ ــر صــ   اذفــ
  يقطعــــن كــــل ســــاعد و جمجمــــه
ــه   ــا و همهمــ ــت خلفنــ ــم نهيــ   لهــ

 

ــه     ــوم الخندمـ ــهدت يـ ــو شـ ــك لـ   انـ
ــلمه  ــيوف المســـ ــتقبلتنا بالســـ   و اســـ
  ضــــرباً فــــال يســــمع اال غمغمــــه   

 
 لم تنطفي في اللوم ادني كلمه

ديده بودي، آنگاه كه صفوان گريخت، و عكرمـه  تو، اگر واقعه خندمه را از نزديك «
  فرار كرد؛

هاي ما  ها و جمجمه و مسلمانان با شمشيرهايشان به پيشباز ما آمدند، و دست و پاي
  گذرانيدند؛ را از دم تيغهايشان مي



  

آنچنان زد و خوردي در گرفته بود كه جز صداي قهرمانان و غُرّش شـيران رزمنـده   
  رسيد؛  هاي دالوران چيزي به گوش نمي ، و صداي نفسشد كه از پشت سر شنيده مي

  »؟!آوردي حتي يك كلمه در باب سرزنش و نكوهش بر زبان نمي
رفت، تا آنكه پـاي كـوه    خالدبن وليد وارد مكه شد، و از اين سوي به آن سوي مي

  .رسيد -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم صفا به حضرت رسول
را بر فراز  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا يت رسولزبير بن عوام نيز به پيش رفت تا را

اي  بر زمين كوبيد، و در آنجا براي آنحضرت قبـه  -در محل مسجد فتح -تپة حجون
  .به نزد او آمدند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ا رسولسرپا كرد، و همانجا ماند ت

  
  پيامبر به مسجدالحرام ورود

مهـاجر  . ستند و وارد مسجدالحرام شدندبه پا خا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
بسـوي  . و انصار پيشاپيش و پشـت سـر و اطـراف آنحضـرت در حركـت بودنـد      

بـا  . آنگاه خانة خـدا را طـواف كردنـد   . حجراالسود رفتند و آن را استالم فرمودند
كـه   -ن شده در پيرامون خانـة خـدا  يگزيهاي جا كماني كه در دست داشتند، به بت

  :گفتند زدند و مي مي -ندسيصد و شصت بت بود
  .1﴾﴿جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاً

 »!حق آمد و باطل رخت بربست و رفت، كه باطل همواره از ميان رفتني است«

﴿﴾يدعا يملُ واطالْب ئدبا يمو قاء الْح2ج.  
 »!ه انجاميحق آمده است، و باطل نه آغازي دارد، ن«

  .افتادند ها يكي پس از ديگري به روي درمي بت

                                                           

 .81سوره اسراء، آيه  -1
 .49سوره سبأ، آيه  -2
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به هنگام فتح مكّه سوار بر ناقة خـويش   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
اين بود كه فقط به طـواف اكتفـا   . طواف كردند، و به هنگام طواف محرِم نيز نبودند

طلحه را فراخواندند، و كردند، و چون از طواف خانة كعبه فراغت يافتند، عثمان بن 
آنگاه دستور دادند درِ خانة كعبه را بگشايند؛ آنحضـرت  . كليد كعبه را از او گرفتند
از جمله در انـدرون كعبـه تصـوير     هايي مشاهده كردند؛ در داخل خانة خدا شمايل

را مشاهده كردند كه در حال استقسام بـا اَزالم   -السالم عليهما- اسماعيل ابراهيم و
  :فرمودند. بودند

  .)قاتلهم اهللا؛ واهللا ما استقسما ا قط(
  »!اند بخدا، هرگز ابراهيم و اسماعيل استقسام با اَزالم نكرده! خدا بكشدشان«

همچنين، در داخل كعبه كبوتري را ديدند كه با چوب عيـدان سـاخته شـده بـود؛     
 تصويرهاي داخل كعبـه را نيـز دسـتور   . آنحضرت با دست خودشان آن را شكستند

  .دادند محو كنند
  

  نمازگزاردن پيامبر در خانة کعبه و ايراد خطابه در برابر قريش
. اُسامه و بالل نيز نزد آنحضـرت بودنـد  . آنگاه درِ خانة كعبه را بر روي خود بستند

روي به سوي ديواري كه روبروي در خانه كعبه بود كردند و در فاصلة سه ذراع تا 
كه از شش ركن كعبـه، دو ركـن در سـمت راسـت      اي آن ديوار ايستادند، به گونه

ايشان، يك ركن در سمت چپ ايشان، و سه ركن پشت سر ايشان قـرار گرفـت، و   
اكبـر و   آنگاه، درون كعبه قدري قدم زدند، و در نقاط مختلـف آن اهللا . گزاردندنماز
قريشيان در مسجدالحرام تجمع كـرده و صـف در صـف ايسـتاده     . االاهللا گفتند الاله

صـلى  - اكـرم  حضرت رسول! كنند؟ دند و منتظر بودند كه ببينند آنحضرت چه ميبو
و خطـاب بـه    دو طرف چارچوب در خانة كعبه را با دست گرفتند -اهللا عليه وسلم



  

  :قريشيان كه زير آستانة در كعبه جاي داشتند، چنين فرمودند
 ةال کل مأثرأ. حزاب وحدهصدق وعده، ونصر عبده، وهزم اال. االاهللا، وحده ال شريک له ال اله(
وقتل اخلطأ شبه العمـد   الأال سدانة البيت، وسقاية احلاج، إو دم فهو حتت قدمي هاتني، أو مال أ

  ).والدهاأربعون منها يف بطوا أمن االبل،  ئةما: ففيه الدية مغلظة
بـه  . بجز خداي يكتا خدايي نيست، خداونـدي كـه او را همتـا و شـريك نيسـت     «

او . اش را نصرت داد؛ و همه دستجات دشمن را شكست داد كرد؛ بندهاش وفا  وعده
هان، هرگونه امتياز قبيلگي يا طلب مال يا خونخواهي زيـر ايـن دو   . يكتا و تنهاست

بـا   -هان، قتل غير عمد! و سقايت حاجيانالحرام  اهللا پاي من است، بجز سدانت بيت
يكصـد شـتر كـه    : ضاعف استهمانند قتل عمد است، و ديه آن م -تازيانه و عصا

  »!چهل تاي آنها بچه شتر در شكم داشته باشند
الناس من آدم، وآدم من . ذهب عنکم خنوة اجلاهلية وتعظمها باالباءأن اهللا قد إيا معشر قريش، (

  .)تراب
اي جماعت قريشيان، خداوند نخوت جاهليت و تفاخر و مفـاخرت، بـه پـدران و    «

  »!اند، و آدم هم از خاك مردم همه از آدم. تنياكان را از شما دور ساخته اس
  :آنگاه، اين آيه را تالوت فرمودند

﴿فُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسا النها أَيي اللَّه ندع كُمم
يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت بِري1﴾خ.  

ها و  ايم و شما را به تيره هان اي مردم، ما شما همه را از دو انسان نر و ماده آفريده«
ايم؛ تـا بتوانيـد يكـديگر را شناسـايي كنيـد؛       هاي گوناگون منسوب گردانيده طايفه
ترين شما نزد خداوند پارساترين شما است؛ خداوند به همـه چيـز دانـا و از     گرامي

  »!ستهمه حال باخبر ا
  :پس از آن، فرمودند
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  !)ين فاعل بکم؟أيا معشر قريش، ما ترون (
  »!كنيد من با شما چه رفتاري بكنم؟ فكر مي«

صـلى اهللا  - برادر كريم ما و برادرزادة كريم ما هستيد؟ پيامبراكرم! رفتار نيك: گفتند
  :نيز فرمودند -عليه وسلم

  ١ !)کم اليومال تثريب علي: خوتهإلقول لکم کما قال يوسف أين فإ(
هـيچ دردسـر و   : گويم كه يوسف بـه بـرادرانش گفـت    من هم به شما همان را مي«

  »!نگراني امروز براي شما نخواهد بود
  )اذهبوا فانتم الطلقاء(
  »!برويد كه شما هم آزاديد«
  

  بازگردانيدن کليد خانة کعبه به کليددار سابق آن
علـي در حاليكـه   . لحرام نشستنددر مسجدا -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول

بود، نزد ايشان به پاخاست و  -صلى اهللا عليه وسلم- كليد كعبه در دست پيامبراكرم
دار و سدانت كعبه را با سقايت حاجيان براي مـا درنظـر    خدا، پرده اي رسول: گفت

به روايت ديگر، كسي كه اين درخواست را از ! خداوند بر شما درود فرستد. بگيريد
اين عثمان بنُ (: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. ت كرد، عباس بودآنحضر
عثمان بن طلحه كجاست؟ وي را نزد آنحضرت فراخواندند، آنحضرت بـه   ) طَلحـة؟ 

اليوم يوم بـر  (! بفرما، اين كليد تو، اي عثمـان؟ !)  هاک مفتاحک يا عثمان(: او فرمودند
؟ بنا به روايت ابن سـعد در طبقـات آمـده    !است امروز روز نيكي و وفاداري) ووفاء

وقتي كه كليد كعبـه را بـه او    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم است كه حضرت رسول
  :بازگردانيدند، به او گفتند
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ن اهللا استأمنکم على بيته، فکلوا مما إيا عثمان، . ال ظاملإزعها منکم ـخذوها خالدة تالدة، ال ين(
  ).باملعروفليکم من هذا البيت إيصل 

بجز ستمگران هيچكس اين سمت كليدداري را ! آن را برگير براي هميشه و جاودانه«
اي عثمان، خداوند شما را بر خانة خـويش امـين قـرار داده    . كند از شما سلب نمي

رسد، در حـد متعـارف    است؛ شما نيز هر آنچه در پرتو حرمت اين خانه به شما مي
  »!استفاده كنيد؟

  
  ي بِالل بر بام کعبهاَذان گوي

دستور دادند بالل باال برود و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. وقت نماز فرا رسيد
ابوسفيان بن حرب و عّتاب بن اُسيد و حارث بـن هشـام در   : برفراز كعبه اذان گويد

خدا در حق پدرم اُسيد كرامت كرد كه زنـده  : عّتاب گفت. جوار كعبه نشسته بودند
هـان  : حارث گفـت ! اي اين اذان را بشنود، و از شنيدن آن به خشم آيدنماند تا صد

هان : ابوسفيان گفت! كردم؟ دانستم كه وي بر حق است از او پيروي مي بخدا، اگر مي
هـا بـراي او خبـر     گويم؛ اگر چيزي بگويم همـين سـنگريزه   بخدا، من هيچ چيز نمي

قد علمت (: نان فراز آمدند و گفتندبر سر آ -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم! برند مي
و همة آن سخنانشـان  ! از همة آن سخناني كه با يكديگر گفتيد باخبر شدم )الّذي قلتم

  .را برايشان بازگفتند
بخدا، احدي نـزد  ! خدا هستيد دهيم كه شما رسول شهادت مي: حارث و عّتاب گفتند

  !رسانيده باشد؟ ما نبود كه بگوييم از اين گفتگوي ما باخبر شده و به شما
  

  نماز فتح يا نماز شکر
به خانة ام هاني دختر ابوطالـب   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در روز فتح مكه، رسول

. وقت چاشت و نزديك ظهر بـود . رفتند، و هشت ركعت نماز در خانة وي گزاردند
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م ا. اند؛ اما اين نماز فـتح بـود   بعضي پنداشتند كه آنحضرت نمازظهر به جاي آورده
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. اش را امان داد هاني دو تن از خويشاوندان سببي

اي  به كساني كه تو اي اُم هـاني امـان داده   )م هاينأقد أجرنا من أجرت يا (: نيز فرمودند
اُم هـاني  . برادرش علي بن ابيطالب قصد داست آندو را به قتل برساند ؟!امان داديم

 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رت رسولروي آندو بست، و از حض اش را به در خانه
  .دربارة آندو كسب تكليف كرد، و آنحضرت چنان فرمودند

  
  حکمِ اعدام جنايت پيشگان

تن از سران مكه را كـه   9خون  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در روز فتح مكه، رسول
هدر اعالم كردند، و دستور  آمدند، از بزرگترين تبهكاران و جنايتكاران به حساب مي

دادند آنان را بكشند، حتي اگر كنار پردة خانة كعبه دسـتگير شـوند، و آن نـه تـن     
عبدالعزّي بن خََطل؛ عبداهللا بن سـعدبن اَبـي سـرح؛ عكرَمـه بـن      : عبارت بودند از

بن صـبابه؛ هبـار بـن اَسـود؛ دو كنيـزك       بن ُنفَيل بن وهب؛ مقيس جهل؛ حارث ابي
 -صلى اهللا عليه وسلم- خََطل كه اشعار حاكي از هجو پيامبراكرم ازخوان از آنِ ابنآو

خواندنـد، و سـاره كنيـزك آزاد شـدة متعلـق بـه يكـي از فرزنـدان          را به آواز مي
  .بن ابي بلَتعه نزد او پيدا شده بود عبدالمطلب، همان زني كه نامة حاطب
برد، و شـفاعت او را   -ى اهللا عليه وسلمصل- ابن ابي سرح را، عثمان نزد پيامبراكرم

نيز خون وي را محترم اعالم كردنـد و اسـالم    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. كرد
وي را پذيرفتند؛ البته پس از انكه مدتي درنگ كردند، به اميد آنكه يكي از صـحابة  

مهاجرت  ابن ابي سرح پيش از آن اسالم آورده بود و. آنحضرت او را به قتل برساند
  .نيز كرده بود، اما بعدها مرتد شده بود و به مكه بازگشته بود

صلى اهللا عليه - همسرش براي او از پيغمبراكرم. جهل، به يمن گريخت عكرمه بن ابي



  

همسرش . نيز او را امان دادند -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبراكرم. امان طلبيد -وسلم
  .به مدينه بازگشت و مسلماني نيك گرديدعكرَمه با همسرش . به دنبال او رفت

صـلى اهللا  - شخصي به نزد پيغمبر اكـرم . هاي كعبه درآويخته بود ابن خََطل، به پرده
 -صلى اهللا عليه وسـلم - پيغمبراكرم. آمد و اين خبر را به آنحضرت داد -عليه وسلم

  .آن شخص نيز بازگشت و او را كشت! او را بكش) اُقُتلْه: (گفتند
مقيس پـيش از آن اسـالم آورده   . ن صبابه را، ُنميله بن عبداهللا به قتل رسانيدمقيس ب

بود، آنگاه بر مردي از انصار حمله برده و او را كشته بود؛ سپس مرتد شده بود و به 
  .مشركان پيوسته بود

را آزار  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حارث، همان كسي بود كه در مكه بسيار رسول
  .د، و علي او را كشتدا و شكنجه مي

- خدا هباربن اَسود، همان كسي بود كه بهنگام مهاجرت، متعرض زينب دختر رسول
سـنگي غلطانيـده بـود، و     شده، و او را به عمد بر روي تختـه  -صلى اهللا عليه وسلم

هبار در روز فتح مكـه گريخـت؛ بعـدها اسـالم آورد، و     . ط شده بودقجنين وي س
  .مسلماني نيك گرديد

ز آن دو كنيزك آوازخوان، يكي به قتل رسيد، و بـراي ديگـري امـان طلبيدنـد، و     ا
  .همچنين، براي ساره امان طلبيدند و او نيز اسالم آورد. اسالم آورد

بن طالطل خزاعي را در دريف  بنا به گزارش ابن حجر عسقالني، ابومعشر نام حارث
را هدر اعالم كـرده بودنـد،    خون آنان -صلى اهللا عليه وسلم- كساني كه پيامبراكرم

حاكم نيشابوري نيز، كعب بن زهير را . ياد كرده است كه علي وي را به قتل رسانيد
در زمرة كساني كه خونشان هدر اعالم شده بود، ياد كرده است كه داستانش مشهور 

صـلى اهللا عليـه   - خدا اي در مدح رسول است، و بعدها آمد و اسالم آورد و قصيده
بـن حـرب، و هنـد بنـت عتبـه همسـر        همچنين، ابن اسحاق وحشي. دسرو -وسلم
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ابوسفيان را كه اسالم آورد، و اَرنَب كنيز آزاد شدة ابن خََطل و ام سعد را كه هر دو 
و شـش زن   كشته شدند، نام برده است، با اين ترتيب، تعداد اين افراد بر هشت مرد

ـ  . گردد بالغ مي ب و اُم سـعد همـان دو كنيـزك    در عين حال، احتمال دارد كـه اَرَن
تر ياد شدند، و نامشان به اختالف ثبت شده باشد، يـا   آوازخوان بوده باشند كه پيش

  .1 خلط نام و كُنيه و لقب پيش آمده باشد
  

  مسلمان شدن صَفوان بن اُميه و فَضاله بن عمير
، از آنجـا  صفوان بن اميه از جمله كساني كه خونشان هدر اعالم شده بود، نبود؛ اما

. كه يكي از بزرگان و سران و رهبران قريش بود، بر جان خويش ترسيد و گريخـت 
. بـراي او امـان طلبيـد    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا عمير بن وهب جمحي از رسول

اي را كه بهنگام ورود به  به او امان دادند، و عمامه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ل رسو
خواست از جده  عمير، زماني كه صفوان مي. حمت كردندمكه بر سر داشتند به او مر

صلى اهللا - خدا به رسول. به يمن به سفر دريايي برود، به او رسيد و او را بازگردانيد
دو ماه به من مهلت بدهيد تـا راه خـودم را    !اجعلين بِاخليار شهرين: گفت -عليه وسلم

تو را  )نت باخليار أربعة أشهرأ(: دندفرمو -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم! انتخاب كنم
پس از آن، صـفوان اسـالم    ؟!دهم كه راه خودت را انتخاب كني چهار ماه مهلت مي

صلى اهللا عليه - آورد؛ همسري نيز داشت كه پيش از او اسالم آورده بود؛ پيامبراكرم
  .نيز همان ازدواج پيشين آندو را تأييد فرمودند -وسلم

صـلى اهللا عليـه   - خدا به هنگام طواف كعبه به سراغ رسول .فضاله مردي جسور بود
آنحضرت بـه وي اعـالم كردنـد كـه از     . آمد تا آنحضرت را به قتل برساند -وسلم

  .قصدي كه دارد باخبرند، و او اسالم آورد
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  خطابة پيامبر در روز دوم فتح مکّه

ـ  خطابـه  خدا در ميان مـردم  فرداي روز فتح مكه، بار ديگر رسول . راد فرمودنـد اي اي
نخست حمد و ثناي خداوند به جاي آوردند، و آنچنان كه درخور خداوند است، او 

  :آنگاه فرمودند. را ستايش كردند
يوم القيامة؛  إىلن اهللا حرم مکة يوم خلق السموات واالرض، فهي حرام حبرمة اهللا إيها الناس، أ(

حد ترخص أو يعضد ا شجرة، فإن أ، دماًفال حيل المري يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفک فيها 
منا حلت يل ساعة من ار، وقد عادت إذن لرسوله ومل يأذن لکم، وأن اهللا إ: اهللا فقولوا لقتال رسول

  .)حرمتها اليوم کحرمتها باالمس، فليبلغ الشاهد الغائب
هان اي مردمان، خداوند مكه را از آن روزي كه آسمانها و زمين را آفريـده اسـت   «
لد حرام قرار داده است؛ و مكه به موجب حرمتي كه خداوند براي آن مقرر فرموده ب

است تا روز قيامت بلد حرام خواهد بود؛ بنابراين براي كساني كه به خدا و آخـرت  
وجه روا نيست كه در اين شهر خوني را بـر زمـين بريزنـد، يـا      ايمان دارند، به هيچ

خدا در  ي بخواهد به ُكشتار و كارزار رسولدرختي را در آن قطع كنند، و هرگاه كس
خدا ايـن اجـازه را داده    خداوند به رسول: كند، به او بگوييدمكه استناد و استدالل 

اي از روز حرمـت   براي من نيز در پـاره ! اي را نداده است بود و به شما چنين اجازه
ه همانگونه كه مكه برداشته شده بود، و از امروز به بعد، حرمت خانه كعبه و شهر مّك

  »؟!گردد؛ حاضران به غايبان برسانند از پيش بوده است بازمي
  :در روايت ديگري، در ارتباط با شهر مكه چنين آمده است

  .)ال يعضد شوکه، وال ينفر صيده، وال تلتقط ساقطته إال عن عرفها، وال خيتلي خاله(
برجاي مانده و گـم   خارهاي آن نبايد قطع شوند، شكارهاي آن نبايد تعقيب شوند؛«

اي در آن نبايد برداشته شود، مگر اينكه يابنده آن را اعالم كند و بـه صـاحبش    شده
  »!و گياه آن نبايد قطع شود فبرساند؛ و عل
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كه كنيزكان آن را براي خوشـبوي سـاختن   ! ادخر! خدا، مگر اي رسول: عباس گفت
االَّ (: فرمودنـد  ؟!برنـد  هايشان به كـار مـي   خود و مردم براي خوشبوي ساختن خانه

  !مگر ادخر) االدخر
ليث را به قصاص يكي از مردان خـويش   در روز فتح مكه، قبيلة ُخزاعه مردي از بني

صلى اهللا عليـه  - رسول خدا. كه در دوران جاهليت كشته شده بود، به قتل رسانيدند
  :در اين ارتباط فرمودند -وسلم

فمن ! لقد قتلتم قتيالً، ألدينه. ن نفعإعن القتل فلقد کثر القتل يديکم أيا معشر خزاعة، ارفعوا (
  ).ا فعقلهوا فدم قاتله، وإن شاؤون شاؤإ: قتل بعد مقامي هذا فأهله خبري النظرين

اي جماعت خزاعه، دست از كشتن باز كشيد، كه كشت و كشتار اگر هـم سـودي   «
از ! بايد ديه او را بپـردازم  ايد كه من  اكنون مردي را كشته شما هم! داشت، بسيار شد

اين لحظه به بعد، هر آنكس كه كسي را بكشد، خانواده او اختيار دارند كه هر يـك  
اگر بخواهند خون قاتل وي را بريزند، و اگر بخواهند : از اين دو چيز را اختيار كنند

  !خونبهاي او را بازستانند
: ميدند، از جاي برخاست و گفتنا به روايتي، يكي از اهالي يمن، كه او را ابوشاه مي

: نيـز فرمودنـد   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا رسول! اين مطلب را براي من بنويسيد
  1 !براي ابوشاه اين مطلب را بنويسيد )اکتبوا اليب شاه(
  

  هراس انصار از اقامت پيامبر در مکّه
 مسـلم گرديـد و تماميـت    -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا وقتي فتح مكه براي رسول

                                                           

، 2، ج 329، 328، 247، 216، 22، ص 1صحيح البخاري، ج : براي تفصيل اين روايات تاريخي، نكـ -1
؛ سنن ابي 416-415، ص 2، ج ام،هش ؛ سيرةابن439-437، ص 1؛ صحيح مسلم، ج 617-615ص 

 .276، ص 1داود، ج 



  

پذيرفت؛ شهر مكه زادگاه و وطن آنحضرت بود، و بهمين جهت، انصار با يكـديگر  
اكنون كـه شـهر خودشـان و     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كنيد رسول فكر مي: گفتند

در همان اثنـا،  ! زادگاه خودشان را خداوند برايشان فتح كرده است، در مكه بمانند؟
كوه صفا دست به دعا برداشته بودند و بـه  بر سر  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

) ماذا قُلـتم؟ (: وقتي از دعايشان فراغت يافتند، گفتند. كردند درگاه خداوند نيايش مي
اصرار فراوان كردند تا به آنحضرت  ؟!خدا هيچ چيز، اي رسول: گفتند! گفتيد؟ چه مي

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. بازگفتند
  .)حمليا حمياکم، واملمات مماتکما! معاذاهللا(
  »؟!من با شما زندگي خواهم كرد، و در ميان شما خواهم مرد! پناه به خدا«
  

  بيعت مردم مکه با پيامبر
در پرتـو  . خداوند منان شهر مركزي مكه را براي پيامبر اسالم و مسلمانان فتح كـرد 

و آنان دريافتند . داي تمام عيار كر اين فتح بزرگ حق و حقيقت براي اهل مكه جلوه
اين بود كه در مقام اذعان . كه بجز اسالم راهي براي پيروزي و موفقيت نخواهد بود

گـرد   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا و تسليم برآمدند، و همگي براي بيعت با رسول
برفراز دامنة كوه صفا نشستند، و بيعت بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. آمدند

عمربن خطاب پايين دست آنحضرت قرار گرفت و بـراي  . غاز كردندمردم مكه را آ
بيعت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مردم همه با رسول. گرفت ايشان از مردم بيعت مي

صـلى اهللا عليـه   - خدا كردند مبني بر اينكه درحد طاقت و استطاعت، در برابر رسول
  .در مقام سمع و طاعت باشند -وسلم

صـلى اهللا  - اند، پيامبراكرم زيل َنسفَي آمده است كه روايت كردهالتن در كتاب مدارك
وقتي از بيعت با مردان فراغت يافتند، در همان حال كه همچنان برفراز  -عليه وسلم
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كوه صفا جلوس فرموده بودند، و عمربن خطاب پايين دست ايشان نشسته بود، بـه  
با زنـان   -صلى اهللا عليه وسلم- عمر به فرمان پيامبراكرم. بيعت با زنان نيز پرداختند

منتقـل   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - و پاسخ زنان را به پيامبراكرمكرد،  اعالم بيعت مي
  .كرد مي

هند بنت عتبه، همسر ابوسفيان، به طور ناشناس در ميان زنان براي بيعت آمد، بخاطر 
او را  -سلمصلى اهللا عليه و- خدا كاري كه با جنازة حمزه كرده بود؛ از اينكه رسول

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. بازشناسند؛ خوف داشت
  ).ن ال تشرکن باهللا شيئاًأ علىبايعکن أ(
چيز را شريك و همتـاي خـداي    كس و هيچ مبني بر اينكه هيچكنم  با شما بيعت مي«

  »!يكتا قرار ندهيد
كـس را همتـا و    چچيـز و هـي   عمربن خطاب نيز بر مبناي اينكه از آن پس ديگر هيچ

  .ك براي خداي يكتا قرار ندهند، با زنان مكه بيعت كردشري
  !و اينكه دزدي نكنيد) وال تِسرقْن(: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
ابوسفيان مردي بخيل است؛ اگر هر از گاهي به اموال وي دستبرد بزنم چه : هند گفت

  !خواهد شد؟
  !د و دستبرد زدي حاللت باشدهرچه دستت رسي: ابوسفيان گفت

تو  )لَهِند و انک(: خنديدند و گفتند. او راشناختند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  !بايد هند باشي؟

ها را گذشت كنيد، اي پيامبرخدا؛ خداونـد از شـما    آري؛ شما نيز گذشته: هند گفت
  !درگذرد

  !و اينكه زنا نكنيد 1 ) تزننيوال(: ادامه دادند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
                                                           

بايست به صيغه مخاطـب   از اينجا به بعد، تا آخر روايت در متن كتاب، قيود بيعت كه مطابق سياق مي -1



  

  !كند؟ مگر زن آزاده هم زنا مي: هند گفت
و اينكه فرزندانتان را  )وال تقْتلن اَوالدکُن(: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
  !نكشيد

فرزندانمان را در كودكي پرورش داديم؛ وقتي بزرگ شدند شما آنـان را  : هند گفت
سفيان  بن ابي خر، حنظلهآ! تان و آنان بهتر از هركس ديگر ميدانيدچنانكه خود! كشتيد

- پيـامبراكرم . عمر آنچنان خنديد كه بر پشت درافتاد. در جنگ بدر كشته شده بود
  .نيز تبسم فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم

  !دو اينكه بهتان نزني )وال تأتني بِبهتان: (فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
بهتان زدن كاري زشت است، و شما ما را تنها به رشد و كمال و مكـارم  : هند گفت

  !داريد اخالق وامي
و اينكـه در   )وال تعصـينين يف معـروف  : (فرمودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  !محدودة شرع و عرف از فرمان من سرپيچي نكنيد
  1 !يكه در انديشة نافرماني شما باشيمايم در حال بخدا، ما اينجا ننشسته: هند گفت

كرد، خطاب  اش را خرد مي وقتي از پاي كوه صفا بازگشت، در حاليكه بت شخصي
  ؟!ما فريب تو را خورده بوديم: گفت به آن مي

خـدا، در   اي رسـول : هند بنت عتبـه آمـد و گفـت   : در صحيح بخاري آمده است* 
ت كه خوار و ذليـل شدنشـان بـه    ر جهان هيچ خانواده و خانداني وجود نداشسراس

؟ عمـربن خطـاب   !اندازة خانواده و خاندان شما براي من مطلوب و محبوب باشـد 
اي : هنـد گفـت  ! 2من هم همينطور، سوگند به آنكه جـانم در دسـت اوسـت   : گفت

                                                                                                                                                    

 .م -آمده است) ، تحريم12(بيايد، همه با صيغه غايب، و با عبارات برگرفته از آيه شريفه 
 .يه بيعتمدارك التنزيل، نَسفي، تفسير آ -1
تلقـي   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در متن كتاب، اين عبارت از روايت صحيح بخاري، فرمايش رسول -2
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خدا، ابوسفيان مردي بخيل است؛ آيا مرا باكي خواهـد بـود كـه از امـوال او      رسول
ال (: فرمودنـد  -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا رسول! برسانم؟فرزندانمان را برگ و نوا 

  1 !موافق نيستم؛ مگر در محدودة عرف و عادت بوده باشد )اَراه االّ بِاملَعروف
  

  عملکرد و رهنمودهاي پيامبر پس از فتح مکّه
روز در مكـة مكرمـه    19پس از فتح مكه مـدت   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

ت و تحكيم شعائر اسالم پرداختند، و پيوسته مردمـان را در طريـق   ماندند، و به تثبي
در همين ايام، ابو اُسيد خزاعي را فرمودند تـا  . فرمودند هدايت و پارسايي ارشاد مي

هاي متعددي براي دعـوت   هاي محدودة حرم امن الهي را تجديد كند، و سريه نشانه
ـ  كردن طوايف و قبايل بسوي اسالم و درهم شكسـتن بـت   اي مشـهور مسـتقر در   ه

هر : اطراف مكه اعزام فرمودند، و منادي آنحضرت در سراسر مكه مكرمه ندا در داد
آنكه به خداي يكتا و رسول او ايمان دارد، در خانة خويش بتي را باقي نگذارد مگر 

  !آنكه آن راخرد كند
  

  ها ها و بعثه سريه
خاطر شدند، خالدبن  كه آسودهاز فتح م -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همينكه رسول. 1

وليد را براي سرنگون ساختن بت عزي، پنج شب مانده به پايان مـاه رمضـان سـال    
بت عزّي در وادي نخله مستقر بود، و از آنِ قـريش و  . هشتم هجرت، اعزام فرمودند

شـيبان   آمـد، و بنـي   كنانه بود، و بزرگترين بت آنان به حسـاب مـي   همة طوايف بني
تن از سواركاران رزمنـده آهنـگ آن    خالدبن وليد به اتفاق سي. بودند آنداران  پرده

                                                                                                                                                    

 .م-آيد شده است؛ چنانكه از ظاهر روايت برمي
 .148، ص 13، ج 175، ص 7؛ فتح الباري، ج 7161، 3825صحيح البخاري، ح  -1



  

اما، وقتي . كرد و رفت تا به وادي نخله و مقرّ بت عزّي رسيد و آن را درهم شكست
صـلى اهللا عليـه   - خـدا  بازگشـت، رسـول   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به نزد رسول

انجام اين مأموريت، چيز بخصوصي در مسير  )هل رأيت شيئاً؟(: به او فرمودند -وسلم
بنـابراين، بـت    )فانک لَم تهدمها، فَارجِع الَيها فَاهدمها(: فرمودنـد ! خير: گفت! را ديدي؟

خالـد   ؟!اي؛ بسـوي آن بـازگرد و آن را درهـم بشـكن     عزي را هنوز درهم نشكسته
ي آشـفته و  زني برهنه و سياهپوست، با موهـا . خشمگينانه با شمشير برهنه بازگشت
كشد كه آن زن  دار بتكدة عزي پيوسته فرياد مي پريشان در برابر او ظاهر شد، و پرده

خالدبن وليد با ضربت شمشير پيكر آن زن را به دو نيم كرد و . مراقب خودش باشد
. بازگشـت، و مـاجرا را بازگفـت    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بار ديگر به نزد رسول

نعم، تلک العزي وقَد اَيسـت اَن تعبـد يف   (: فرمودند -ه وسلمصلى اهللا علي- خدا رسول
آري، آن زن سياهپوست همان عزّي بود، و ديگر براي هميشه نااميد شد ) بِالدکُم اَبداً

  !از اينكه كسي او را در سرزمين شما بپرستد
مودند آنگاه، عمروعاص را در همان ماه مبارك رمضان بسوي بت سواع اعزام فر. 2

سواع بت مخصوص قبيلة هذيل بود كه در ناحية رهـاط، در  . تا آن را درهم بشكند
وقتي عمروعاص به بتكدة سـواع  . كيلومتري شمال شرقي مكه، مستقر بود 15حدود 

صـلى اهللا  - رسول خدا: خواهي؟ گفت چه مي: ن بتكده به وي گفتدار آ رسيد، پرده
قادر به چنين : گفت! ه بت سواع را درهم بشكنماند ك به من دستور داده -عليه وسلم

آنگـاه  ! شـود؟  از او حمايت مي: گفت! چرا؟: ؟ عمروعاص گفت!كاري نخواهي بود
نزديك رفت و بت سواع را خرد كرد، و به يـارانش دسـتور داد اتـاق مخصـوص     

ياران وي چنان كردند، و در آن اتاق هيچ . نذورات و هداياي سواع را ويران سازند
در برابـر خـداي يكتـا    : گفت! چگونه ديدي؟: دار بتكده گفت آنگاه، به پرده. تندنياف

  !تسليم شدم و اسالم آوردم
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سعدبن زيـد   -صلى اهللا عليه وسلم- نيز، در همان ماه مبارك رمضان، رسول خدا. 3
. اشهلي را به اتفاق بيست تن از سواران رزمنده بسوي بتكدة منات اعـزام فرمودنـد  

احية مشلل در نزديكي قديـد مسـتقر بـود، و از آن طوايـف اوس و     بت منات در ن
دار آن بـه   وقتي سعد به بتكدة منات نزديك شد، پرده. خزرج و غسان و ديگران بود

سـعد  ! بفرماييد: گفت! درهم شكسته شدن منات را: خواهي؟ گفت چه مي: وي گفت
ريشـان از بتكـده   زني برهنه و سياهپوست با موهاي آشفته و پ. آهنگ بت منات كرد

دار بر سر آن  پرده. كوفت داد و دست بر سينه مي بيرون آمده، كه ناله و شيون سر مي
سعد ضربتي سخت  ؟!اند ات كرده اي از نافرمانان تو محاصره عده! منات: زن فرياد زد

سپس بسوي بت منات رفت و آن را درهـم  . بر او فرود آورد و او را به قتل رسانيد
  .در خزانة هدايا و نذورات منات نيز چيزي نيافتند. كردشكست و خرد 

وقتي خالدبن وليد از مأموريت ويران ساختن بتكدة عزّي بازگشت، در ماه شوال . 4
او را بسوي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همان سال، يعني سال هشتم هجرت، رسول

. بـا آنـان بجنگـد    بني جذيمه فرستادند تا آن را بسوي اسالم دعوت كند، نه اينكـه 
خالدبن وليد به اتفاق سيصد و پنجاه تن از مهاجر و انصار و بني سليم عازم منـاطق  

با همراهانش آهنگ آنان كرد و رفت تا به نزد آنان رسيد . جذيمه شدند مسكوني بني
دانستند كه براي اظهار اسـالم بايـد    بني جذيمه نمي. و آنان را به اسالم دعوت كرد

! صبأنا: گفتند پيوسته مي» اسلمنا«بجاي آنكه بگويند . اسالم آورديم» سَلمنااَ«: بگويند
خالـدبن وليـد نيـز،    ! ايم ما از دين سابقمان برگشته! ايم ما دينمان را تغيير داده: يعني
ديگر از آنان را به اسارت گرفت، و به هر  اي اي از آنان را به قتل رسانيد و عده عده

آنگاه، يكروز، دسـتور داد كـه هـر يـك از     . ير تحويل داديك از همراهانش يك اس
عمر و همراهانش از اين فرمان خالد سرپيچي  ابن. همراهانش اسير خودش را بكشد

بازگشـتند، و مـاجرا را بـراي     -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم وقتي به نزد نبي. كردند



  

  :ندآنحضرت بازگفتند، دستانشان را به دعا برداشتند و دو مرتبه گفت
  .١ )ليک مما صنع خالدإبرأ أين إاللهم (
  »؟!جويم بارخدايا، من به درگاه تو از اين كاري كه خالد كرده است برائت مي«

مهـاجرين و انصـار   . كساني كه اسيرانشان را كشته بودند، همه از بني سليم بودنـد 
علـي را   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا رسول. هيچيك چنين كاري را نكرده بودند

جذيمه را به بازماندگانشان بپـردارد، و امـوالي را    فرستادند تا خونبهاي كشتگان بني
فيمابين خالد و عبدالرحمان بن عوف . كه از آنان غارت شده بود، به آنان بازگرداند

. رسـيد  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم خبر به نبي. نيز بگومگو و دردسري پيش آمد
  :فرمودند

درکت غدوة أاهللا ما  لنفقته يف سبيأحد ذهبا مث أنک أصحايب، فواهللا لو کان دع ع! مهالً يا خالد(
  .٢ )صحايب وال روحتهأرجل من 

بخدا، اگر كوه احد سراسر زر ناب گردد، و تـو  ! دست از ياران من بدار، اي خالد«
همه آن را در راه خدا انفاق بكني، بر ثواب و پـاداش يـك بامـداد يـا شـامگاهان      

  »!نخواهي يافت اصحاب من دست
***  

ساز و تعيين كننده، و آن فـتح اعظـم كـه     اين بود غزوة فتح مكه، آن نبرد سرنوشت
ترين  العرب، كوچك در سراسر جزيره پرستي را رقم زد، و مرگ قطعي و تنيت و بت

ميدان و مجالي براي آن باقي نگذاشت، و راه هرگونه تبليغ و توجيه را به نفع بتان و 
ببينند باالخره سرانجام انتظار بودند كه   همة قبايل عرب چشم. بست پرستي آيين بت

                                                           

 .622، ص 2، ج 450، ص 1صحيح البخاري،  ج  -1
كتاب فضـائل  (و صحيح بخاري ) 437-389، ص 2ج ( هشام صيل اين غزوه و فتح مكه از سيرةابنتفا -2

، ج 439-437، ص 1ج (وصحيح مسـلم  ) 27-3، ص 8ج (و فتح الباري ) 3673اصحاب النبي، ح 
 .نقل شده است 168-160، ص 2و زاد المعاد، ج ) 130، 103-102، ص 2
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! پرستان درگرفته است، چه خواهد بـود؟  كشمكش و نبردي كه ميان مسلمانان و بت
دانستند كه بر حرم امن الهي جز آن كسـي كـه    از سوي ديگر، قبايل عرب نيك مي

بود كه براي آنان به ثبوت اين اعتقاد قطعي مدتها ! برحق باشد؛ تسلط نخواهد يافت
پيوسته بود؛ بيش از نيم قرن پيش اين مطلب برايشان جا افتاده بود، زيـرا مـردم بـا    
چشمان خويش ديده بودند كه اصحاب فيل آهنگ اين خانه را كردند، و همه يكجا 

  .هالك شدند، و همانند علف و گياه نيمخوردة ستوران متالشي گرديدند
اي بود براي فتح بزرگ، مردم از جانب يكـديگر ايمنـي    نهصلح حديبيه مقدمه و زمي

. يافتند، و با يكديگر گفتگو آغـاز كردنـد، و بـه منـاظره دربـارة اسـالم پرداختنـد       
مسلماناني كه در مكه متواري بودند، توانستند دينشان را آشكار سـازند، و مـردم را   

پديـد آمـدن همـين     بر اثر. بسوي آن دعوت كنند، و دربارة عقايدشان مناظره كنند
هاي  محيط سالم، عدة زيادي اسالم آوردند؛ چنانكه آمار لشكريان اسالم كه در جنگ

  .از سه هزار فراتر نرفته بود، ناگهان بر ده هزار بالغ گرديدپيشين هيچگاه 
سـاز چشـمان مردمـان را بـاز كـرد، و آخـرين        اين نبرد تعيين كننده و سرنوشـت 

؛ و با اين مردم و اسالم حايل گرديده بودند، كنار زد هايي را كه ميان ديدگان حجاب
فتح بزرگ مسلمانان بر مواضع ديني و سياسي هـر دو در سراسـر طـول و عـرض     

العرب دست يافتند، و رهبري ديني و زمامداري سياسي يكجا به آنـان منتقـل    جزيره
  .گرديد

يه آغاز شده بود، با اي كه به سود مسلمانان به دنبال صلح حديب با اين ترتيب، برنامه
اين فتح مبين تماميت يافت و به كمال رسيد، و از آن پس، برنامة ديگري كه باز هم 
به سود مسلمانان بود آغاز گرديد، و مسلمانان به طور كامل زمام همـة امـور را در   
دست گرفتند، و براي اقوام عرب راهي جز اين باقي نماند كه گروه گروه به ديـدار  

بشتابند، و به اسالم گردن بنهند، و دعوت اسـالم   -لى اهللا عليه وسلمص- خدا رسول



  

را به سراسر جهان برسانند، و براي اين كار، از دو سال پيش آمـادگي الزم را پيـدا   
 .كرده بودند
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  فصل سيزدهم
  جنگ حَنين

  

  سومين مرحلة جهاد و دعوت پيامبر
در اين مرحله بود كه نتايج . يما به واپسين مراحل زندگاني پيامبربزرگ اسالم رسيده

به دنبـال   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم و دستاوردهاي دعوت اسالمي حضرت رسول
هـاي   ها، و نابساماني هاي بسيار، و آشوب ها و دشواري هاي طوالني و رنج مجاهدت

  .گرديد هاي خونين، در طول بيست و اندي سال، مشهود مي فراوان، و نبردها و جنگ
بزرگترين فتحي بود كه طي اين ساليان مسلمانان بر آن دست يافته بودنـد،  فتح مكه 

و در پرتو اين فتح بزرگ مسير گردش روزگار دگرگون گرديـده بـود، و محـيط و    
فضاي عربستان متحول شده بود؛ چنانكه اين فتح سرفصـلي تعيـين كننـده را ميـان     

ا، قريشــيان در نگــاه زيــر. داد دوران پــيش از آن و دوران پــس از آن تشــكيل مــي
آمدند، و اعراب در اين زمينـه   نژادان حاميان دين و پشتيبانان آيين به شمار مي عرب

بنابراين، گردن نهادن قريش به دين اسالم، بـا مـرگ قطعـي آيـين     . تابع آنان بودند
  .پرستي در سراسر عربستان مساوي بود وثَنيت و رسوم بت

يكـي،  : توان در دو لوحة جداگانه ثبت كـرد  حوادث و رويدادهاي اين مرحله را مي
لوحة جهاد و قتال و كارزار؛ و ديگري، لوحة پيشدستي ملّتها و قبايـل بـر يكـديگر    

  .براي گردن نهادن به آيين اسالم
اند، و در سراسر ايـن   همه جا به يكديگر چسبيده و پيوسته -در واقع -اين دو لوحه

دهاي مندرج در هر يـك از ايـن دو لوحـه در    نمايند، و رويدا مرحله متناوباً رخ مي
راحـي ايـن   اند؛ اما، با وجود اين، در ط خالل رويدادهاي آن لوحة ديگر اتفاق افتاده

مباحث، ترجيح را بر آن نهاديم كه گزارش رويدادهاي مندرج در اين دو لوحه را به 



  

رزار بـا  صورت متمايز از يكديگر بياوريم، و نيز، نظر به اينكـه لوحـة جهـاد و كـا    
مباحث پيشين چسبندگي بيشتري داشت، و مناسبت آن با فصول گذشته بيشتر بـود،  

  .در ترتيب فصول و مباحث، اين لوحه را مقدم گردانيديم
  

  انگيزة جنگ
اين . آسا از سوي مسلمانان انجام پذيرفت فتح مكّه به دنبال يك حملة ضربتي و برق
اي قرار داد كه برايشان  ابل عمل انجام شدهحملة ناگهاني، قبايل مجاور مكّه را در مق

از اين رو، از تسليم شـدن در برابـر   . امكان نداشت آن را از سر راه خويش بردارند
هاي سـركش و طغيـانگر و    اسالم خودداري نكردند و سرباز نزدند، مگر برخي قبيله

ـ   پ م و رتوان كه جلودار آنها، طوايف هوازِن و ثقيف بودند، و طوايـف نَصـر و جَش
بـا   -كه همة اين طوايف از قيس عـيالن بودنـد   -هالل سعدبن بكر و گروهي از بني

ايـن طوايـف عـرب بـه نشـانة عـزّت نفـس و خودپسـندي و         . آنان متحد شـدند 
خودمحوري، شأن خودشان را اجلّ از آن ميدانستند كه در برابر ايـن پيـروزي سـر    

و براي جنـگ بـا مسـلمانان    تسليم فرود آورند؛ به مالك بن عوف نصري پيوستند، 
  .راهي شدند

  
  دشمنان اسالم در اوطاس

وقتي فرمانده كلّ اعراب متخاصم، مالك بن عوف، براي جنگ و كارزار با مسلمانان 
عزم جزم كرد، اموال و زنان و فرزندان رزمندگان را نيز همراه سپاه گردانيد، و به راه 

ين ناحيه در مناطق مسـكوني اعـراب   ا. خود ادامه داد تا در ناحية اَوطاس فرود آمد
. وادي اوطاس با وادي حنـين متفـاوت اسـت   . هوازِن در نزديكي حنين قرار داشت

است كه با شهر مكه متجـاوز از ده ميـل از   » ذي المجاز«نام وادي همساية » حنين«
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  .1 سمت عرفات فاصله دارد
  

  پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده
ر ناحية اوطاس بار انداختند، مردمان از اطـراف  وقتي مالك بن عوف و همراهانش د

دريد . دريد بن صمه در ميان آن جماعت بود. آمدند و جنگجويان را در ميان گرفتند
پيرمردي كهنسال بود كه يكپارچه كارشناسي و مهارت جنگي بود، و مردي دالور و 

: گفت. اوطاس: ندشما اكنون در كدام وادي هستيد؟ گفت: دريد گفت. كارآزموده بود
امـا، چـرا صـداي بانـگ     . آري، نه بلند است و سنگالخ، و نه پست است و سست

اشتران، و عرعر خران، و گرية كودكان، و بع بع گوسفندان همه بـا هـم بـه گـوش     
ها و فرزندانشان  مالك بن عوف به همراه جنگجويان زنان و دارايي: گفتند! رسند؟ مي

يد عوف بن مالك را فراخواند و انگيـزة وي را بـراي   در ؟!را نيز حركت داده است
خواستم خان و مـان و خانـدان جنگجويـان را    : گفت. اين كار مورد سؤال قرار داد

: دريد گفـت ! همراهشان گردانم تا درجهت دفاع از عزيزان و اموالشان كارزار كنند
توانـد   مگر جنگجويان شكست خورده را چنين چيزها مـي ! چوپان گوسفنداني بخدا

هايشـان   اگر جنگ به سود تو باشد، تنها مردان جنگي با شمشيرها و نيزه! بازگرداند؟
ات بـه   آيند؛ و اگر جنگ به زيان تو باشد، به خاطر خانواده و دارايـي  به كار تو مي

آنگاه از عوف بـن مالـك سـراغ بعضـي     . رسوايي و فضيحت دچار خواهي گرديد
اي : آنگاه گفت. سران قبايل را جويا شد طوايف عرب را گرفت، و سرنوشت برخي

مالك، تو با آوردن تمامي كيان قبيلة هوازن و قرار دادن آن زير گردن اسبان كـاري  
هـاي   هاي هوازن را بـه سـرزمين   اين زنان و كودكان و دارايي. از پيش نخواهي برد

فـراز  آنگـاه بر ! محلّ زندگاني ايشان منتقل گرداندوردست آنان و ارتفاعات مجاور 
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اگر نبرد به سود تو پيش رفت، جماعت پشـت  : گُردة اسبان با انصابيان مالقات كن؛
سرِ تو به تو ملحق خواهند گرديد، و اگر به زيان تو منجر گرديـد، بـا صـحنة نبـرد     

  !اي كني، و خان و مان و خاندانت را محفوظ نگاه داشته برخورد مي
بخدا، : پشنهاد را نپذيرفت و گفت بن عوف، فرمانده كلّ جنگجويان عرب، اين مالك

بخدا، يا قبيلة هوازن ! اي، و عقل و خرد تو نيز پير شده است تو پير شده! چنين نكنم
ام بـدر   فشارم تا از گُرده از من اطاعت خواهند كرد، يا اينكه سينه بر اين شمشير مي

بـه ميـان   او هيچ خوش نداشت كه از دريد در ميان اعراب هوازن نام و يادي  ؟!آيد
اين نوع جنگ و كارزار را تاكنون : دريد گفت! مطيع توايم: مردم هوازن گفتند. بيايد

  ؟!تجربه هم نيستم ام؛ البته نسبت به آن بي در آن شركت نكرده
ــع  ــا واضــــ ــب فيهــــ   اخــــ
ــدع  ــاةُ صــــ ــا شــــ   كانهــــ

 

ــذع   ــا جــ ــي فيهــ ــا ليتنــ   يــ
ــع   ــاء الزمـــ ــود وطفـــ   اقـــ

 
بودم، و گاه تند و گاه خسـته   اي كاش من در اين نبرد جواني چست و چاالك مي«

  تاختم؛ راندم و مي مي
ـ  كشيدم كه گويي برّه و اسبان موي بلند را آنچنان يدك مي ت هاي نارسيده را به دس

  »؟!ام گرفته
  

  جاسوسان دشمن
جاسوساني كه مالك بن عوف براي خبرگيري از وضعيت مسلمانان به اين سـوي و  

: مالك گفت. ه بند از بندشان گسسته بودآن سوي فرستاده بود، در حالي بازگشتند ك
مرداني سفيد جامه را ديديم كه بـر اسـباني   : گفتند! واي بر شما؛ چه خبرتان است؟

  ! بيني بر سر ما آمد ابلق سوار بودند؛ بخدا، طولي نكشيد كه آنچه مي
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  نيروهاي اطالعاتي پيامبر
ـ   - خـدا  خبرهاي مربوط به حركت دشمن به رسول . رسـيد  -لمصـلى اهللا عليـه وس

ابوحدرد اَسَلمي را فرستادند، و به او دستور دادنـد كـه در ميـان مـردم هـوازن و      
هوادارانشان درآيد، و نزد آنان اقامت كند، تا همة اخبار آنان را دربيايد؛ آنگـاه نـزد   

بازگردد، و اخبار مربوط به حركت دشـمن را بـه    -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
  .برساند، او نيز چنين كرد - عليه وسلمصلى اهللا- پيامبراكرم

  
  عزيمت پيامبر از مکّه به حنين

 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا روز شنبه، ششم ماه شوال هشتمين سال هجرت، رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم- از روز فتح مكه تا اين تاريخ، پيامبراكرم. مكّه را ترك كردند

آنحضرت به سركردگي سپاهي متشـكل از  . نوزده روز در مكه اقامت فرموده بودند
ده هزار تن از ايشان، هم . دوازده هزار نفر رزمندگان مسلمان عازم صحنة نبرد شدند

آنان بودند كه در فتح مكه در ركاب آنحضرت بودند؛ دو هزار تـن ديگـر، از اهـل    
يـه  صـلى اهللا عل - اكـرم  نبـي . مكه بودند كه بيشتر آنان به تازگي اسالم آورده بودند

از صفوان بن اُميه يكصد زره با مخّلفاتش به عاريت گرفتنـد، و عّتـاب بـن     -وسلم
  .اُسيد را از جانب خودشان كارگزار شهر مكه گردانيدند

صـلى اهللا عليـه   - پاسي از شب گذشته بود كه سواري پديدار شد و به رسول خـدا 
را ديدم كه همگـي   من بر فراز فالن كوه برآمدم؛ قبيلة هوازن: چنين خبر داد -وسلم

 ؟!انـد  يكپارچه با خانه و كاشانه و شتران و گوسفندانشان در وادي حنين فراهم آمده
  تلک غنيمة املسلمني غداً ان(: تبسم فرمودند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
د در آن شب، انس بن ابي مرَث! ندا اينها به خواست خدا فردا غنيمت مسلمانان )شاءاهللا



  

  .1 غَنَوي داوطلبانه حراست و پاسداري اردوگاه لشكر را بر عهده گرفت
ذات «در راه حنين، سپاهيان اسالم درخت سدر بزرگ و سرسبزي را ديدند كه آن را 

آويختنـد، و در پـاي آن    ناميدند، و اعراب اسلحة خودشان را بـر آن مـي   مي» اَنواط
- ضي از سپاهيان بـه رسـول خـدا   بع. كردند و اعتكاف ميكردند  درخت قرباني مي

درست كنيد همانطور كـه اينـان   » ذات اَنواط«براي ما : گفتند -صلى اهللا عليه وسلم
  :؟ فرمودند!ذات اَنواط دارند

نکم إ: قال! کما هلم آهلة هلاًإاجعل لنا : قلتم والذي نفس حممد بيده کما قال قوم موسى! اهللا اکرب(
  .٢ )نن من کان قبلکما السنن؛ لترکنب سإ! قوم جتهلون

سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، همان را گفتيد كه قوم موسي ! اهللا اكبر«
و موسـي  ! براي ما نيز خدايي درست كن همانطور كه اينـان خـدايي دارنـد   : گفتند
و ! ؟ اين يك آيـين ديرينـه اسـت   !راستي كه شما مردمي جهالت پيشه هستيد: گفت

  »خواهيد گرفت؟ شتگانتان را عينا پيهاي باستاني گذ شما آيين
در آن اثنا، بعضي از مسلمانان نيز فراواني لشكر اسالم چشمانشان را خيره كـرد، و  

- خـدا  ؟ و اين مطلب بـر رسـول  !در اين جنگ قطعاً شكست نخواهيم خورد: گفتند
  .گران آمد -صلى اهللا عليه وسلم

  
  غافلگير شدن سپاهيان اسالم

بـن   مالك. ، شب چهارشنبه دهم ماه شوال به حنين رسيدندشنبه شب لشكر اسالم سه
عوف پيش از آنان به منطقه رسيده و شبانه لشكريانش را وارد وادي حنين كـرده و  

                                                           

 .10، ص 2، ج »اهللا باب فضل الحرس في سبيل«سنن ابي داود، كتاب الجهاد، : نكـ -1
، ص 4ج (» باب لتـركبن سـنن مـن كـان قـبلكم     «اين حديث شريف نبوي را ترمذي در كتاب الفنن،  -2

 .اند  روايت كرده) 218، ص 5ج (و امام احمد در مسند ) 412
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ها كمين  زارها و تنگه ها و بيشه ها و دره ها و ورودي افرادش را فرستاده بود تا در راه
مجرّد رويارويي با سپاهيان اسالم يـا  بنشينند، و به آنان چنين دستور داده بود كه به 

  .دست يافتن بر آنان، به رگبار تيرشان ببندند، و آنگاه يكپارچه بر سر آنان بريزند
سپاه خويش را سامان دادند، و لواها  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سحرگاهان، رسول

، هنگـام تاريـك و روشـن   . ها را بستند و آنها را بـه لشكريانشـان سـپردند    و رايت
مسلمانان به وادي حنين درآمدند، و از يك سوي آن سرازير شدند، غافـل از آنكـه   

همينكه رزمنـدگان اسـالم بـه    . ر كمين آنان استهاي وادي حنين د دشمن در تنگه
وادي حنين سرازير شدند، رگبار تير بر سرشان باريدن گرفت، و دشمنان فوج فـوج  

مسـلمانان پشـت بـه    . سـلمانان ريختنـد  از پي يكديگر درآمدند و يكپارچه بر سر م
چنان كـه   شكست نابهنجاري بود؛ آن! كسي به كسي نبود. دشمن كردند و بازگشتند

كم تا درياي  هزيمت لشكر دست: ابوسفيان بن حرب كه يك تازه مسلمان بود، گفت
هان، امروز سـحر  : فرياد برآورد) كلده بن حنبل: يا(و جبله ! سرخ نيز خواهد كشيد

  ؟!شدباطل 
  :گفتند به سمت راست متمايل شدند، و پيوسته مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  !)نا حممدبن عبداهللاأ! اهللا نا رسولأ! يها الناسأ إيلَّهلموا (
  »!ام من محمد بن عبداهللا! من رسول خدايم! هان اي مردمان، بنزد من آييد«

انـدكي از مهـاجر و انصـار،    جز عدة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در جايگاه رسول
تـن بنـا بـه گـزارش      12تن مبني بر گزارش ابن اسحاق، و  9كسي بر جاي نماند؛ 

گزارش درست آن است كه امـام احمـد در مسـنَد و حـاكم نيشـابوري در      . نَووي
در روز جنـگ حنـين، هـم نبـرد     : اند كه گفت مستدرك از ابن مسعود روايت كرده

مردم همه به آنحضرت پشت كردنـد، و تنهـا   . بودم -سلمصلى اهللا عليه و- اكرم نبي
ما هشـتاد نفـر همچنـان    . هشتاد تن از مهاجر و انصار در كنار ايشان برجاي ماندند



  

ترمذي نيز، به سند حسن، از ! برپاي خويش ايستاده بوديم و به دشمن پشت نكرديم
حنـين چنـان   وضعيت سپاهيانمان را در جنگ : ابن عمر روايت كرده است كه گفت

ديدم كه مردم همه پاي به فرار گذاشته بودند، و تنها يكصد مـرد رزمنـده در كنـار    
  1 !آنحضرت بر جاي مانده بودند

صـلى اهللا  - حضرت رسول اكـرم همانند  الوري بينظير و د آنجا بود كه شجاعت بي
به ظهور پيوست؛ آنحضرت سوار بر استر خويش بسوي كّفـار تـاختن    -عليه وسلم

  :فرمودند ند و پيوسته ميگرفت
  !أنا النيب ال کذب   !أنا ابن عبداملطلب

  »!من فرزند عبدالمطلب هستم! من پيامبر خدايم، و دروغگوي نيستم«
چيزي كه بود، ابوسفيان بن حارث لگام استر آنحضرت را گرفته بود و عباس ركاب 

آنگـاه  . بتازنـد  خدا با سرعت بيشتري به پيش گذاشتند رسول آن را گرفته بود و نمي
فرود آمدند و از خداي خويش درخواست نُصرت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  ؟!بارخدايا، نصرتت را فرو فرست )اللهم أنزل نصرک(: كردند و گفتند
  

  فراخوان سپاهيان و گرم شدن تنور جنگ
 كه قدي بلند -رضي اهللا عنه- به عمويشان عباس -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

با صداي بلنـد  : عباس گويد. و رسا داشت، گفتند تا صحابة آنحضرت را ندا دردهد
بخدا، تو گويي بازگشتشان بسوي مـا  : گويد! كجايند اصحاب سمرَه؟: فرياد برآوردم

. هايشـان بـود   هنگامي كه صداي مرا شنيدند همانند بازگشت گاوان بسوي گوسـاله 

                                                           

؛ سَنن ترمـذي،  117، ص 2ج : ستدرك؛ حاكم نيشابوري؛ الم454-453، ص 1مسند االمام احمد، ج  -1
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رفت تا سر اشترش را  چنان كه مرد رزمنده ميآن  1!يا لبيك! يا لبيك: درنگ گفتند بي
رفـت و آن را بـر گـردن    گ ش را برميا رهآمد؛ ز بسوي ما برگرداند و از عهده برنمي

گرفت، و خـود را از فـراز اشـترش بـه زيـر       فكند، و شمشير و سپرش را برميا مي
ـ  كرد، و صدايي را كه شنيده بود دنبال مي افكند، و آن را رها مي مي ينكـه  رد؛ تـا ا ك

يكصد تن از آن سپاهيان فراهم آمدند، و بادشـمن رويـاروي شـدند و بـه كـارزار      
  .پرداختند

  ! يا معشراالنصار! يامعشراالنصار: پس از آن، فراخوان متوجه انصار گرديد
حارث بن خزرج محدود گرديد، و افـواج سـپاه اسـالم يكـي پـس از       آنگاه به بني

ان آرايشي را كه پيش از تـرك ميـدان نبـرد    ديگري به هم پيوستند و سپاه اسالم هم
صـلى  - خدا رسول. طرفين به شدت با يكديگر درگير شدند. داشت، به خود گرفت

ور  نگاهي به سوي ميدان نبرد كه آتش جنـگ در آن سـخت شـعله    -اهللا عليه وسلم
! حاال، تنور جنگ داغ شده است) ؟!اآلن حمي الوطيس(: شده بود، افكندند و فرمودند

مشتي خاك از زمين برگرفتند و به صورت  -صلى اهللا عليه وسلم- اه، رسول خداآنگ
در آن ميـدان هـيچ فـرد    ! رويتان سياه بـاد  )شاهت الوجوه(: كافران پاشيدند و گفتند

هاي آن مشت خاك آكنده ساخت  انساني نبود، جز آنكه هر دو چشمانش را از خاك
  .گشت رق به زيانشان برمينهاد، و و و همچنان كارشان رو به ضعف مي

  
  شکست سراسري سپاه دشمن

ها و خاكها، چند ساعتي بيش نگذشت كه دشمن شكستي جانانه  از پاشيدن سنگريزه
خورد، و تنها از قبيلة ثقيف هفتاد تن كشته شدند، و مسلمانان تمامي اموال و اسلحه 

  .ندهاي آنان را كه برجاي نهاده بودند، به تصرف خويش درآورد و خيمه
                                                           

 .100، ص 2صحيح مسلم، ج  -1



  

اين دگرگوني باور نكردني در سرنوشت جنگ حنين را خداونـد متعـال در سـخن    
  :ارجمندش چنين اشارت فرموده است

﴿يش نكُمنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويو ةريكَث ناطوي مف اللّه كُمرصن لَقَد اقَتضئاً و
ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمـؤمنِني   * رض بِما رحبت ثُم ولَّيتم مدبِرِينعلَيكُم اَأل

رِيناء الْكَافزج كذَلواْ وكَفَر ينالَّذ عذَّبا وهورت وداً لَّمنلَ جأَنز1﴾و.  
جمعيتتان چشمان شما را گرفت، اما بـراي شـما    و در روز حنين، آنگاه كه فراواني«

آنگاه پشت به ميدان جنگ . كاري نساخت، و جهان با همه وسعت، بر شما تنگ آمد
پس از آن، خداوند آرامش خويش را بر فرسـتاده خـويش و بـر    . كرديد و گريختيد

فـر  اهل ايمان فرو فرستاد، و نيز لشكرياني فرو فرستاد كه شما آنها را نديديـد؛ و ُك 
  »؟!پيشگان را عذاب داد، و اينست سزاي ناسپاسان

  
  عمليات تعقيب و گُريز

اي بسـوي   اي از آنان بسوي طـائف، و طايفـه   وقتي دشمنان شكست خوردند، طايفه
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - پيـامبراكرم . اي بسوي اَوطاس راهي شدند َنخله، و طايفه

وعامر اشعري بسـوي اوطـاس اعـزام    اي از تعقيب كنندگان را به فرماندهي اب طايفه
طرفين اندكي با يكديگر كارزار كردند، آنگاه سپاه مشركان هزيمت كردند، . فرمودند

  .و در اين درگيري فرمانده سپاه اسالم، ابوعامر اشعري كشته شد
گروهي ديگر از رزمندگان مسلمان فراريان مشركين را كه راهي نخله شـده بودنـد،   

  .بن صمه را دريافتند و ربيعه بن رفَيع او را به قتل رسانيدتعقب كردند، و دريد 
اين جماعـت  . بيشتر فراريان مشركان راهي طائف شده بودند تا در آنجا پناه بگيرند

شخصاً؛ پس از گردآوري غنـايم جنگـي،    -صلى اهللا عليه وسلم- را نيز رسول خدا
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  .تحت تعقيب قرار دادند
  

  ميزان غنايم جنگ حنين
ن جنگي شش هزار تن بودند، اشتران به غنيمت گرفتـه شـده بيسـت و چهـار     اسيرا

صلى - رسول خدا. هزار؛ گوسفندان بيش از چهل هزار؛ و نقره چهار هزار اوقيه بود
آوري غنايم را صادر فرمودند، و آنها را در ِجعرانه انبار  دستور جمع -اهللا عليه وسلم

عمرو غفاري سـپردند، و تـا زمانيكـه از    نگهداري غنايم را به مسعود بن كردند، و 
  .غزوة طائف فراغت نيافتند، به تقسيم غنايم نپرداختند

 خـدا  يكي از اسيران جنگ حنين، شيماء سعديه، دختر حارث، خواهر رضاعي رسول
وقتي او را نزد آنحضرت آوردنـد، خـود را بـه ايشـان     . بود -صلى اهللا عليه وسلم-

كـه از او داشـتند   اي  وي را با نشـانه  -اهللا عليه وسلمصلى - پيامبراكرم. معرفي كرد
بازشناختند و او را اكرام فرمودند، و رِداي خودشان را زير پاي وي پهن كردنـد، و  
او را بر روي آن نشانيدند؛ آنگاه بر او منت نهادند، و وي را آزاد كردند و نزد قوم و 

  .اش بازگردانيدند قبيله
  

  غزوة طائف
توضيح مطلـب اينكـه فراريـان هـوازِن و     . قع دنبالة جنگ حنين بوداين غزوه در وا

بن عوف نَصري وارد طائف شدند و به دژهـاي   ثقيف با فرمانده كل سپاهشان مالك
پس  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. طائف پناهنده شدند و در آنجا بست نشستند

عرانه، در همـان مـاه   از فراغت يافتن از جنگ حنين و گردآوري غنايم جنگي در ِج
  .شوال سال هشتم هجرت، آهنگ آنان فرمودند

كه بالغ بر يكهـزار   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ابتدا پيشقراوالن سپاه حضرت رسول



  

صلى - خدا رزمنده بودند، به فرماندهي خالدبن وليد وارد طائف شدند؛ آنگاه، رسول
ن راه، از نخلـة يمـاني،   در بـي . بسـوي طـائف عزيمـت فرمودنـد     -اهللا عليه وسلم

بن عـوف بـود    اي متعلق به مالك و در آنجا قلعه ه گذر كردندالمنازل، و آنگاه لي قَرن
آنگاه، به مسير خويش ادامه . كه آنحضرت دستور دادند سپاهيان آن را ويران سازند

بن عوف در آن پناه گرفتـه   اي كه مالك دادند تا به طائف رسيدند و در نزديكي قلعه
، فرود آمدند و در آنجا اردو زدند، و ساكنان قلعه را در حلقة محاصرة خـويش  بود

  .قرار دادند
چنانكه در روايت اََنس بنا بـه گـزارش   . محاصره، مدتي نه چندان كوتاه ادامه يافت

نويسـان در   سـيره . مسلم آمده است كه مدت محاصرة آنان چهـل روز بـوده اسـت   
ده تـا بيسـت   : انـد  بيست روز، و بعضي گفته: اند بعضي گفته. باره اختالف دارند اين

  .1 پانزده روز بوده است: اند هجده روز؛ و بعضي گفته: اند  روز؛ بعضي گفته
مسـلمانان در  . داد در اثناي مدت محاصره، تيراندازي و پرتاب سنگ مكرر روي مي

ار بن عوف آماج تيراندازي سنگين ساكنان قلعـه قـر   همان آغاز محاصرة قلعه مالك
اي از  عـده . يمي از ملخ بر سر آنان فرو ريخته اسـت ظگرفتند، چنانكه گويي فوج ع

مسلمانان مجروح شدند، و دوازده تن از رزمندگان اسالم به قتل رسيدند، و سپاهيان 
كه امروزه مسجد طـائف   -اسالم ناگزير شدند اردوگاهشان را به مكاني باالتر از آن

  .، و در آنجا اردو بزنندمنتقل گردانند -در آن واقع است
ها را به كار گرفتند،  در جنگ با مردم طائف منجنيق -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

و پرتاب سنگ به استحكامات آنان را ادامه دادند، تا آنكه شـكافي در ديـوار قلعـة    
اي از مسلمانان توانستند به واسـطة   بن عوف پديد آوردند، و از آن شكاف عده مالك
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اين رزمندگان مسلمان به واسطة دبابه ديوار قلعه را شكافتند . وارد قلعه شوند 1بهدبا
هـاي   دشمن نيز، با ميله. تا بتوانند به درون قلعه راه پيدا كنند و آن را به آتش بكشند

مسلمانان ناگزير از زيـر ديـوار قلعـه    . آهنين سرخ شده در آتش با آنان مقابله كرد
  .اي از آنان را به قتل رسانيد ان را به رگبار تير بست و عدهبيرون آمدند و دشمن آن

به عنوان يك سياست مبارزاتي، بـه منظـور وادار    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
كن كردن درختـان   كردن دشمن به تسليم، امر فرمودند كه رزمندگان اسالم به ريشه

محابا به سوزانيدن و بريـدن   يمسلمانان نيز ب. ها بپردازند انگور و سوزانيدن تاكستان
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا ل درختان انگور پرداختند، تا آنكه قبيلة ثقيف از رسو

- پيـامبراكرم . درخواست كردند كه به خاطر خويشاوندي دست از اين كار بدارنـد 
نيز بخـاطر خـدا و بخـاطر خويشـاوندي دسـت از آن كـار        -صلى اهللا عليه وسلم

  .كشيدند
هر آن بردة زر خريـدي كـه از   : ندا درداد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ولمنادي رس

بـه موجـب ايـن فراخـوان،     ! قلعه فرود آيد و به مسلمانان بپيوندد، آزاد خواهد بود
؛ از جمله، ابوبكره كه 2بيست و سه تن از بردگان ساكنان قلعه به نزد مسلمانان آمدند

بام قلعـه خـود را بـر روي چـرخ چـاهي       از ديوار قلعة طائف باال رفت، و از فراز
صلى اهللا عليه - رسول خدا. اي شكل بر پشت افكند، و از فراز قلعه به زير آمد دايره

                                                           

گوينـد؛ امـا، دبابـه در آن    » دبابـه «را در زبان عربـي  » تانك«در اصطالح ابزارهاي جنگي، امروزه  -1
روزگار شباهت چنداني به تانك امروزي نداشته است، بلكه يك وسيله چوبي بوده اسـت كـه فـرد    

ديوار قلعه گرفته و آن را در همان حال كه شخص رزمنده درون آن بوده، بر  رزمنده در آن جاي مي
اند، به منظور آنكه در آن شكاف ايجاد كنند، و يا بـه واسـطه دبابـه از طريـق سـوراخ و       كوبيده مي
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بيست و سه تـن بـردة مـذكور را    . ناميدند» ابوبكره«به همين مناسبت او را  -وسلم
د آزاد كردند، و هر يـك از آنـان را بـه يـك مـر      -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

بر  -صلى اهللا عليه وسلم- اين كار پيامبراكرم. مسلمان سپردند تا او را سرپرستي كند
  .ساكنان قلعه بسيار گران آمد

هـاي در   محاصره به طول انجاميد؛ قلعه مقاومت كرد، و مسلمانان از تيرباران و ميله
م در آهن سرخ شده آسيب بسيار ديدند؛ ساكنان قلعه نيز به قدر كفايت يك سال تما

محاصره به سر بردن قوت و غذا و امكانات بـراي خودشـان فـراهم كـرده بودنـد؛      
وي . با نَوَفل بن معاويـة ديلـي مشـورت كردنـد     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
توانيد اين روبـاه را   اگر ايستادگي كنيد مي! اند اينان روباهي در سوراخ خزيده:گفت

- با اين ترتيب، پيامبراكرم! رساند ني به شما نميبگيريد؛ اگر هم آن را رها كنيد، زيا
عزم جزم فرمودند بر اينكه محاصره را پايان دهند و از طائف  -صلى اهللا عليه وسلم

ن إنا قـافلون غـداً   إ(عمربن خطاب را فرمودند درميان مردم جار بزند كه . كوچ كنند
ـ ! ما انشاءاهللا بامداد فردا كوچ خواهيم كرد )شاءاهللا صـلى اهللا  - ان پيـامبراكرم اين فرم

! بـرويم و ايـن قلعـه را فـتح نكنـيم؟     : بر مسلمانان گران آمـد؛ گفتنـد   -عليه وسلم
بامداد فردا كـارزار را  ) القتال علىاغدوا (: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

. فردا صبح درگيري با دشمن را آغاز كردند، و مجروحان زيـادي دادنـد  ! آغاز كنيد
مسلمانان اين بار از اين فرمان شادمان  !)ن شاءاهللاإ نا قافلون غداًإ(: ا فرمودندخد رسول

گردن نهادند، و كوچيـدن آغـاز    -صلى اهللا عليه وسلم- شدند و به فرمان پيامبراكرم
  .خنديدند مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كردند، و رسول

صـلى  - اكـرم  ت رسولوقتي مسلمانان بار سفر بستند و آمادة كوچيدن شدند، حضر
  :فرمودند، بگوييد -اهللا عليه وسلم

  )آئبون تائبون عابدون؛ لربنا حامدون(



834 

 

كنيم؛ حمد و سپاس خـداي خودمـان را بـه     كنيم، عبادت مي گرديم، توبه مي برمي«
  »!آوريم جاي مي

  :آنحضرت فرمودند! خدا، مردم ثفيف را نفرين كنيد اي رسول: گفتند
  )ماللهم اهد ثقيفاً وائت (
  .»بار خدايا، مردم ثقيف را هدايت فرما و نزد ما روانه ساز«
  

  تقسيم غنائم در جعرانه
پس از پايان دادن محاصرة طائف بازگشتند،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول

. پرداختنـد  ده بيست روز در ِجعرانه درنگ فرمودند و به كار تقسيم غنايم هيچ نمـي 
خاطر اين بود كه چشم انتظـار رسـيدن نماينـدگان هـوازِن     تأنّي و تأمل آنحضرت ب

اند بار ديگر بـه دسـت    بودند كه بيايند و توبه كنند، و چيزهايي را كه از دست داده
سرانجام تقسيم اموال غنيمت را آغاز كردند تـا  . آورند؛ اما هيچكس نزد ايشان نيامد

بنـابراين،  . اكت گردانندكشيدند، س رؤساي قبايل و اشراف مكه را كه مدام سرك مي
صـلى اهللا عليـه   - نخستين كساني بودند كه از عطايـاي پيـامبراكرم  » مؤّلفه قلوبهم«

  .هاي پر و پيمان به آنان اختصاص يافت برخوردار شدند، و سهم -وسلم
به ابوسفيان بن حرب چهل اوقيه نقره، و يكصـد   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

همان مقدار نيز بـه يزيـد عطـا    ! پسرم يزيد؟: يان گفتابوسف. شتر مرحمت فرمودند
به حكـيم بـن حـزام    . همان مقدار نيز به معاويه دادند! پسرم معاويه؟: گفت. كردند

شتر ديگر تقاضا كرد؛ آن يكصد شتر ديگر را نيز به  يكصد شتر عطار كردند؛ يكصد
 -هم يكصد شـتر به صفوان بن اميه نيز يكصد شتر و باز يكصد شتر و باز . او دادند

به حـارث پسـر حـارث بـن كلـده      . مرحمت فرمودند -1چنانكه در شفا آمده است
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اي از سران قريش و رؤساي قبايل عرب يكصـد   همچنين، به عده. يكصد شتر دادند
يكصد شتر دادند، و به بعضي ديگر پنجاه پنجاه و چهل چهل، تا آنجا كـه در ميـان   

غاز كرده است و هيچ بـاك از تنگدسـتي   مردم شايع گرديد كه محمد داد و دهش آ
كردند، و كـار   اعراب بر سر آنحضرت ريختند و پيوسته درخواست عطيه مي! ندارد

اندنـد و رداي  به جايي رسيد كه ايشان را تحت فشار قرار دادند و بسوي درختـي ر 
  :آنحضرت به شاخة درخت گير كرد و از دوش آنحضرت كنار رفت؛ فرمودند

ا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لوکان عندي عدد شجر امة نعما لقسـمته  ايها الناس، ردو(
  ).عليکم مث ما الفيتموين خبيال وال جبانا وال کذّابا

سوگند به آنكه جان من در دست اوست، ! هان اي مردم، رداي مرا به من بازگردانيد«
كردم، و هرگز  يداشتم، همه را ميان شما تقسيم م اگر به شمار درختان تهامه شتر مي
  »!يافتيد مرا بخيل و ترسو و دروغ زن نمي

آنگاه بسوي شتر سواري خودشان رفتند و از كوهان آن يكي تار موي جدا كردند، و 
  :آن را در ميان انگشتانشان گرفتند، و فراز آوردند و گفتند

  )عليکمال اخلمس، واخلمس مردود إيها الناس، واهللا مايل يف فيئکم وال هذه الوبرة، أ(
هان اي مردمان بخدا، در اين غنيمت شما حتي به اندازه اين تار مـوي شـتر سـهم    «

  »!گردد ندارم؛ مگر خمس، كه آن خمس نيز به خودشما بازمي
فراغـت  » مؤّلفـه قلـوبهم  «از توزيع سـهم   -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي رسول خدا

ورد، و فراخـوان دهـد تـا    ها را بيا يافتند، زيدبن ثابت را دستور فرمودند كه غنيمت
بندي فرمودند و توزيع كردنـد؛ بـه هـر يـك از      آنگاه غنايم را سهم. مردم نيز بيايند

مردان رزمندة مسلمان چهار شتر، يا چهل گوسفند، و اگر سواركار نيز بـود، دوازده  
  .فرمودند شتر يا يكصد و بيست گوسفند عطا مي
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  خشم گرفتن انصار بر پيامبر
اي داشت، اما در آغاز كار حكمت ايـن   يم پشتوانة سياسي حكيمانهنحوة تقسيم غنا

هاي اين و آن به اعتـراض   تقسيم براي بسياري از مردم مفهوم نبود، و در نتيجه، زبان
  .گشوده شد

- خـدا  وقتي رسـول : ابن اسحاق از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه گفت* 
ش و ديگر قبايل مرحمت فرمودند، و آن عطايا را به مردم قري -صلى اهللا عليه وسلم

مردم انصار در اندرون خويش احساس خشم فـراوان  . براي انصار چيزي باقي نماند
بخـدا،  : كردند، و در ميان انصار بگومگو زياد شد، تا جايي كه برخي از آنان گفتنـد 

سـعدبن   ؟!اش افتاده است چشمش به قوم و قبيله -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
خدا، ايـن مـردم انصـار در انـدرون      اي رسول: ه بر آنحضرت وارد شد و گفتعباد

اند كه چرا شما در تقسيم اين غنايم چنين عمل كرديد، و  خويش بر شما خشم گرفته
چيـز   ؟ و براي اين مردم انصار هـيچ !همه را ميان خويشاوندان خودتان تقسيم كرديد

تـو در ايـن ميانـه چكـاره     ) يا سـعد؟ فأين أنت من ذلک (: فرمودند! در نظر نگرفتيد؟
 ؟!خدا، من به هر حال مردي از قوم و قبيلـة خـودم هسـتم    اي رسول: ؟ گفت!هستي

حال كه اين طور است، مردمت را به نزد من  )ةفامجع يل قومک يف هذه احلظري( :فرمودند
  .در اين محوطه گردآور

ار را در آن محوطه خارج شد و انص -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم سعد از محضر نبي
گروهي از مهاجرين نيز آمدنـد و آنـان را نيـز راه داد و بـه آن محوطـه      . گرد آورد
وقتـي همـة انصـار بـراي     . اي ديگر نيز آمدند، اما آنان را بازگردانيـد  عده. درآمدند

ايـن مـردم   : گرد آمدنـد، سـعد گفـت    -صلى اهللا عليه وسلم- مالقات با پيامبراكرم
نزد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! اند قات با شما گرد آمدهانصارند كه براي مال

  :آنان آمدند و حمد و سپاس و ثناي خداوند به جاي آوردند، و آنگاه فرمودند



  

مل آتکـم ضـالالً   أ! نفسکم؟أوجدة وجدمتوها علي يف ! يا معشر االنصار، ما قالة بلغتين عنکم؟(
  )فألّف بني قلوبکم؟ غناکم اهللا؟ وأعداًءفأفهداکم اهللا؟ وعالة 

در ! اند؟  اي جماعت انصار، اين چه سخناني است كه از قول شما براي من بازگفته«
مگر وقتي من نزد شما آمـدم گمـراه نبوديـد، و    ! ايد؟ دل خودتان بر من خشم گرفته

نياز گردانيد؟  خداوند شما را هدايت فرمود؟ و مستمند نبوديد، و خداوند شما را بي
: همگي گفتند! كديگر نبوديد، و خداوند دلهايتان را با يكديگر پيوند داد؟و دشمنان ي

  »؟!چرا، خدا و رسولش بر ما منت و لطف دارند
دهيد، اي  پاسخ مرا نمي) ال جتيبوين يا معشر االنصار؟أ(: آنگاه پيامبر بزرگ اسالم فرمودند

ـ  چه پاسخي به شما بدهيم، اي رسول: گفتند! جماعت انصار؟ ت و فضـل و  خدا؟ من
  :فرمودند! خدا را است لطف خدا و رسول

فنصرناک، وطريداً  أتيتنا مکذبا فصدقناک، وخمذوالً: ما واهللا، لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتمأ(
  !)فآويناک، وعائالً فآسيناک

گفتيد و  گفتيد راست مي توانستيد بگوييد، و اگر مي يخواستيد م هان به خدا، اگر مي«
در حالي نزد مـا آمـدي كـه همگـان تـو را      . گرفت تصديق قرار ميسخنانتان مورد 

تكذيب كرده بودند، و ما تو را تصديق كرديم؛ همگان تو را وانهاده بودند، ما تو را 
ياري و پشتيباني كرديم؛ در حالي نزد ما آمدي كه آواره بودي، و ما بـه تـو جـا و    

  »؟!راهي كرديممكان داديم؛ و مستمند بودي، و ما با تو همدردي و هم
 إىلليسـلموا ووکلـتکم    نفسکم يف لعاعة من الدنيا تألفت ا قوماًأأوجدمت يا معشراالنصار يف (
 إىلاهللا  ن يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسـول أال ترضون يا معشراالنصار، أسالمکم؟ إ

سلک الناس شعباً،  لکنت امرء من االنصار، ولو رحالکم؟ فوالذي نفس حممد بيده، لوال اهلجرة
نصار، وأبناء أبناء ألاللهم ارحم االنصار، وأبناء ا. وسلکت االنصار شعباً لسلکت شعب االنصار

  )االنصار
هايتان نسبت به من خشمگين شديد، به خاطر پر  در دل -اي جماعت انصار -شما« 
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سـلمان  گياهي از مال دنيا كه بواسطه آن خواستم دل مردماني را به دست بياورم تا م
كـه   -اي جماعت انصـار  -پسنديد نمي! شوند؛ و شما را به اسالمتان واگذار كردم؟

! مردم گوسفند و شتر ببرند، و شما رسول خدا را نـزد بـار و بنـه خودتـان ببريـد؟     
سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست؛ حتي اگر هجرتي در كار نبود، من خود 

ك ملت شوند، و انصار يك ملـت، مـن بـه    مردي از انصار بودم؛ و اگر مردم همه ي
بار خدايا، انصار را، و فرزنـدان انصـار را، و فرزنـدان    ! ملت انصار خواهم پيوست

  »!فرزندان انصار، را رحمت فرماي
مـا از اينكـه   : آلود گرديد، و گفتنـد  مردم آنقدر گريستند كه موهاي ريش آنان اشك

صـلى اهللا  - خـدا  آنگاه، رسـول ! يماند، بسيار خشنود ول خدا سهم و بهرة ما شدهرس
  .1 بازگشتند، و مردم متفرق شدند -عليه وسلم

  
  ورود نمايندگان هوازن

پس از توزيع غنايم جنگ حنين، هيئت نمايندگان هوازن كه همه اسالم آورده بودند، 
 -آنان چهارده نفر بودند كه زهيربن صرَد در رأس آنـان، و ابـو برقـان   . وارد شدند

همگي اسالم . در ميان آنان بود - -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ي رسولعموي رضاع
در جمـع   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا اي رسول: آوردند و بيعت كردند و گفتند

ها هستند كـه   ها و خاله ايد مادران و خواهران و عمه  كساني كه شما به اسارت گرفته
  ؟!اند ماية سرشكستگي قوم و قبيلة آنان

ــ ــك المــ ــرفانــ ــوه و ننتظــ   رء نرجــ
  اذ فـــوك تملؤهـــا مـــن محضـــها الـــدرر 

  

ــول    ــا رسـ ــامنن علينـ ــرم  فـ ــي كـ   اهللا فـ
  امـــنن علـــي نســـوة قـــد كنـــت ترضـــعها

  

ما كرامت بفرماييد، كـه شـما    خدا، و بر ما منت بگذاريد، و بر پس بياييد اي رسول«
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  شخصي هستيد كه ما به او اميد داريم، و چشم انتظار لطف و مرحمت وي هستيم؛
ايد منت بگذاريدا؛ كـه اگـر چنـين حكمـي صـادر        زناني كه از آنان شير خوردهبر 

  »؟!فرماييد، دهان شما پر از مرواريد تر خواهد شد
  :اين اشعار تا چند بيت ديگر ادامه داشت

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
  )صدقهأ يلّإحب احلديث أن إإن معي من ترون، و(
  »!ترين آنها است اند؛ و نيكوترين سخنان نزد من راست يز با منبينيد ن اينان كه مي«

: هايتـان؟ گفتنـد   تر است يا دارايـي  اينك بگوييد فرزندان و زنانتان نزد شما محبوب
 ؟!ايـم  تاكنون، ناموس و حسب و َنسب خودمـان را بـا هـيچ چيـز عـوض نكـرده      

را گـزاردم، بپاخيزيـد و    وقتي نماز ظهر: فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
را نزد مسـلمانان و مسـلمانان را نـزد     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ما رسول: بگوييد
ـ  شـفيع مـي   -صلى اهللا عليه وسـلم - داخ رسول ردانيم كـه اسـيران مـا را بـه مـا      گ

  ؟!بازگردانند
نماز ظهـر آن روز را اقامـه فرمودنـد،     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زماني كه رسول

ندگان هوازن به پاخاستند و همان سخنان را كه آنحضرت تعليمشان داده بودنـد  نماي
مواردي كه از آن من يا : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول. گفتند

فرزندان عبدالمطلب باشد از هم اينك از آن شما باشـد؛ از مـردم نيـز درخواسـت     
صـلى اهللا  - خدا چه داريم از آنِ رسولما نيز هر: ؟ مهاجر و انصار گفتند!خواهم كرد
عيينه بن حصين نيز ! اما، من و بني تميم، نه: اَقرع بن حابس گفت! است -عليه وسلم

بني ! سلَيم، نه اما من و بني: عباس بن مرداس نيز گفت! فزاره، نه اما، من و بني: گفت
اند به ايشان  ما دادهبه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هر آنچه را كه رسول: سليم گفتند

  ؟!شما مرا كوچك كرديد: عباس بن مرداس گفت! گردانيم بازمي
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اين جماعت اسالم آورده و نزد : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
اينك نيز آنان . پيش از اين هم در مورد اسيران ايشان بسيار درنگ كردم. اند من آمده

ضر نشـدند در برابـر فرزنـدان وزنانشـان جـايگزيني      را مخير گردانيدم و ايشان حا
حال، هر آنكس كه نزد وي از اسيران اين جماعت هستند و از صميم . دريافت كنند

قلب حاضر است بازگرداند، بازگرداند؛ و هر آنكس كه دوسـتدارد حقـش را نگـاه    
انـد،  دارد، باز هم به ايشان بازگرداند؛ از نخستين غنيمتي كه خداوند نصيب مـا گرد 

  !در برابر هر سهم شش سهم از آن او خواهد بود
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از صميم قلب همه را به رسول: مردم همه آمدند و گفتند

  ؟!بخشيديم
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  ).مرکمألينا عرفاؤکم إيرفع  حىتنا ال نعرف من رضي منکم ممن مل يرض؛ فارجعوا إ(
انـد،   اند، از آن كساني كه رضايت نداده كساني را كه از شما كه رضايت دادهما آن «

شناسيم؛ بنابراين، بازگرديد تا سركردگانتان وضع شـما را بـراي مـا روشـن      بازنمي
  »؟!گردانند

رزمندگان اسالم، تمامي زنان و فرزندان هوازن را به ايشان بازگردانيدند، و هيچكس 
حصن كه پيرزني از هوازن نصيب او گرديـده بـود، و از    تخّلف نكرد، بجز عيينه بن

صلى اهللا - خدا رسول. بازگردانيدن وي خودداري كرد، آنگاه بعدها وي را بازگردانيد
هاي قبطي بـر   نيز همة اسيران هوازن را به هنگام بازگردانيدن آنان جامه -عليه وسلم

  .1 تن پوشانيدند
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  اداي عمره و بازگشت به مدينه
خدا از كار تقسيم غنايم در ِجعرانه فراغت يافتند، به قصد عمره احرام  ه رسولهمينك

و پس از آن، راه بازگشت به مدينه را پـيش گرفتنـد، و   بستند، و اداي عمره كردند، 
بازگشت پيامبر بزرگ اسالم . عّتاب بن اُسيد را از سوي خويش والي مكه گردانيدند

اسالم پس از فتح پيروزمندانه مكه، شـش روز   به مدينه و ورود آنحضرت به پايگاه
  .1 مانده به پايان ماه ذيقعدة سال هشتم هجرت بوده است

  
  ها ها و سريه اعزام بعثه

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  آميز، رسـول  پس از بازگشت از اين سفر طوالني و موفقيت
و آن  هاي نماينـدگي را از ايـن سـوي    هيئت. مجدداً در مدينه اقامت كردند -وسلم

فرمودنـد؛ مبّلغـان و    پذيرفتند و كارگزاران را به اطراف اعزام مي سوي به حضور مي
فرسـتادند، و آخـرين بقايـاي سركشـي و      دعوتگران را به مناطق دور و نزديك مي

گذاشت همگان سـرِ   گرديد، و نمي ياستكبار را كه سد راه ورود مردم به دين خدا م
 العرب مشهود شده بـود، فـرود   اي كه در جزيره ندهتسليم در برابر واقعيت تعيين كن

  .كردند آورند، سركوب مي
  

  ها بعثه -الف
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  رسـول  از آنچه گذشت معلوم گرديد كه بازگشت حضـرت 

                                                           

؛ نيز براي تفصيل اين غزوات، فتح مكه، جنگ حنين، غزوه طـائف، و  48، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج  -1
؛ 201 -160، ص 2زادالمعـاد، ج  : اسـت، رجـوع شـود بـه    ماجراهايي كه در اثناي آنهـا روي داده  

هاي مربوط به فتح مكه و جنگ حنـين و   ؛ صحيح البخاري، باب501-389، ص 2ام، ج هش سيرةابن
؛ 622-612، ص 2ه اَوطـاس و غـزوه طـائف و سـرايا و غـزوات ديگـر همزمـان بـا آنهـا، ج          غزو
 .58-3، ص 8، ج الباري فتح
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. به مدينة طيبه در واپسين روزهاي اواخر سـال هشـتم هجـري بـوده اسـت      -وسلم
صـلى اهللا عليـه   - خدا ديد، رسولهمينكه هالل ماه محرّم سال نهم هجرت رؤيت گر

اعزام عامالن زكات را بسوي قبايل مختلف عرب آغاز كردند، كه فهرسـت   -وسلم
  :نام و منطقة مأموريت ايشان از اين قرار است

  عيينه بن حصن، بسوي بني تميم؛ .1
 يزيد بن حصين، بسوي اسلم و غفار؛ .2

 عباد بن بشير اشهلي، بسوي سليم و مزينه؛ .3

 بسوي جهينه؛ رافع بن مكيث، .4

 عمروبن عاص، بسوي بني فزاره؛ .5

 ضحاك بن سفيان، بسوي بني كالب؛ .6

 بشيربن سفيان، بسوي بني كعب؛ .7

 ابن لتبية ازدي، بسوي بني ذبيان؛ .8

مهاجربن ابي اميه، بسوي صنعاء؛ كه در آنجا اسود عنسي كه آن زمـان در آن   .9
 منطقه بود، بر او خروج كرد؛

 زيادبن لبيد، بسوي حضرموت؛ .10

 دي بن حاتم، بسوي طيي و بني اسد؛ع .11

 مالك بن نويره، بسوي بن حنظله؛ .12

 ؛)بخشي از آنان(سعد  زبرقان بن بدر، به سوي بني .13

 ؛)آن بخش ديگر ايشان(سعد  قيس بن عاصم، به سوي بني .14

 عالء حضرمي، بسوي بحرين؛ .15

هم براي گردآوري زكات و هم براي گـرفتن  (بن ابيطالب، بسوي نجران  علي .16
  ).جزيه



  

. ته، اين كارگزاران و عامالن همگي در ماه محرم سال نهم هجرت اعـزام نشـدند  الب
اعزام برخي از آنان آنقدر به تعويق افتاد كه قبايلي كه اين كارگزاران بسـوي آنهـا   

آري، آغاز فرستادن اين نمايندگان با اين پيگيري . گسيل داشته شدند، اسالم آوردند
و اين داستانها داللت دارند بر اينكـه تـا چـه    و اصرار، محرم سال نهم هجرت بود، 

اندازه، پس از صلح حديبيه، دعوت اسالم موفق و پيروز بوده است، ديگر چه رسد 
  .شدند به بعد از فتح مكه، كه مردم فوج فوج به دين خدا وارد مي

  
  ها سريه - ب

اسـر  به موازات اعزام عامالن زكات بسوي قبايل عرب، با وجود آنكه امنيت بـر سر 
صـلى  - خدا را نيز رسولالعرب حاكم بود، به حكم نياز، چندين سريه  مناطق جزيره
  :فهرست اين سرايا به قرار ذيل است. اعزام فرمودند -اهللا عليه وسلم

تمـيم، بـه    در ماه محرم سال نهم هجرت بسوي بني: سرية عيينه بن حصن فزاري. 1
انگيـزة  . از مهاجر و انصار كسي نبـود اتفاق پنجاه سوار، كه در ميان افراد اين سريه 

تميم قبايل عرب را تحريك كرده بودنـد و نگذاشـته    اعزام اين سريه آن بود كه بني
  .دند كه جزيه بدهندبو

نشست، تا وقتي كه در پهنـة   كرد، و روزها كمين مي عيينه بن حصن شبها را سير مي
از آنان يازده مـرد  . اشتندصحرا بر آنان حمله برد و آن جماعت همه پاي به فرار گذ

و بيست و يك زن و سي كودك اسير گرفت و آنان را با خود به مدينه برد، و آنـان  
  .در خانة رملة بنت حارث جاي داده شدند
صـلى اهللا  - خدا تميم براي ديدار با رسول از سوي ديگر، ده تن از سران طوايف بني

آمدنـد و   -صلى اهللا عليه وسلم- كرما بر درِ خانة نبي. وارد مدينه شدند -عليه وسلم
گالويز آنحضرت . آنحضرت از خانه بدر آمدند! اي محمد، به نزد ما بيا: ندا دردادند
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نيز بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. شدند، و با ايشان سخن گفتن آغاز كردند
، آنان در همان مكان قدري ايستادند و سخن گفتند؛ سپس در پي كار خويش رفتنـد 

تميم اظهار تمايل كردند كه  بني. و نماز ظهر را ادا كردند و در صحن مسجد نشستند
خطيبشان عطارد بن حاجب را پيش . با آنحضرت باب مفاخره و مباهات را باز كنند

بـن   نيز ثابت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. انداختند و او سخن گفتن آغاز كرد
آنگاه، شاعرشان . پاسخ آنان را بدهدمر فرمودند را ا -خطيب اسالم -بن َشماس قيس

 -شـاعر اسـالم  . زبرقان بن بدر را پيش انداختند، و او در باب مفاخره داد سخن داد
  . نيز بالبداهه پاسخ او راداد -حسان بن ثابت

خطيـب  : وقتي خطيبان و شاعران از كار خويش فارغ شدند، اقرع بن حابس گفـت 
است، و شاعر وي از شاعر ما تواناتر؛ و صـداهاي آنـان   تر  وي از خطيب ما پرتوان

. آنگاه، اسالم آوردند! برتر از صداهاي ما، و گفتارهايشان برتر از گفتارهاي ما است
نيز جوايز و هدايايي ارزنـده بـه آنـان مرحمـت      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  1 .فرمودند، و زنان و فرزندانشان را به ايشان بازگردانيدند
اي از خَثعم در ناحية تَبالَه در نزديكي تربـه، در   بسوي طايفه: سرية قُطبه بن عامر. 2

قطبه بن عامر به اتفاق بيست تن، با ده شتر كه بـه نوبـت   . ماه صفر سال نهم هجرت
قطبه بر آنان حمله بـرد؛ كـارزاري سـخت    . شدند، عازم نبرد با آنان گرديد سوار مي

                                                           

اند كه اين سريه در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام شـده اسـت    دآور شدهنويسندگان كتب مغازي يا -1
بته بسيار جاي تأمل دارد؛ زيرا، سياق روايت نشـان ميدهـد كـه اقـرع بـن حـابس تـا آن روز        كه ال

اند، اَقرع بن حابس همان كسـي بـود    مسلمان نشده بوده است؛ درحالي كه در جاي ديگر يادآور شده
از مسـلمانان خواسـتند اسـيران هـوازن را بازگرداننـد،       -اهللا عليه وسلم صلى- خدا كه وقتي رسول

نست كه وي پيش از ايـن سـريه اسـالم آورده    اش آ اين گزارش الزمه! تميم، نه اما من، و بني:گفت
 .باشد



  

به جايي رسيد كه مجروحان جنگي در هـر دو طـرف    ميان طرفين درگرفت، و كار
شـدگان قـرار گرفـت، و مسـلمانان      قطبه نيز خود در ميان جمع كشته. بسيار شدند

اُشتران و زنان و گوسفندان را كـه بـه غنيمـت آورده بودنـد، بـا خـود بـه مدينـه         
  .بازگردانيدند

الول سـال نهـم   ا كالب، در مـاه ربيـع   بسوي بني: سرية ضحاك بن سفيان كالبي. 3
. كالب اعزام شدند تا آنان را به اسـالم دعـوت كننـد    اين سريه بسوي بني. هجرت

مسلمانان نيز آنان . كالب از مسلمانان شدن امتناع كردند و دست به كارزار زدند بني
  .را شكست دادند، و يك مرد از آنان را كشتند

به اتفاق سيصد سال نهم هجرت،  اآلخر در ماه ربيع: سرية علقمه بن مجرِّز مدلجي. 4
اي از  آنان را بسوي عده -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اسالم. تن از رزمندگان اسالم

اَحباش فرستادند كه در نزديكي سواحل جده براي غارت و چپاول اهل مكـه گـرد   
آنان وقتي خبر عزيمت . علقمه به دريا زد و رفت تا به يك جزيره رسيد. آمده بودند

  1 .رزمندگان مسلمان را شنيدند، گريختند
بسوي بتكـده ُفْلـس، بـراي درهـم شكسـتن آن، در مـاه        : بن ابيطالب سرية علي. 5

وي را به اتفاق يكصد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. االول سال نهم هجرت ربيع
يـك  . و پنجاه تن از رزمندگان اسالم، با يكصد شتر و پنجاه اسب اعـزام فرمودنـد  

دم بـر منـاطق    بـه هنگـام سـپيده   . رايت سياه و يك لواي سفيد همراه اين سريه بود
و بت ُفلس و معبد و بتكدة مخصوص آن . طائي شبيخون زدند مسكوني خاندان حاتم

. را درهم شكستند و با دستان پر، و با اسيران و اشتران و گوسفندان فراوان بازگشتند
مسلمانان در . و عدي به شام گريخت. ران بودخواهر عدي بن حاتم در زمرة اين اسي

گنجينة مخصوص ُفلس سه شمشير و سه زره يافتند، و در بين راه غنايم را قسـمت  
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را جدا نگـاه داشـتند، و    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كردند، و هم مخصوص رسول
  .فرزندان حاتم طائي را در عداد اسيران تقسيم نكردند

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا حاتم از رسول خواهر عدي بنوقتي به مدينه رسيدند، 
اي رسول خدا، سرپرست من به سفر رفتـه،  : استمداد و تقاضاي احسان كرد و گفت

پدر من از دنيا رخت بربسته، و من پيرزني كهنسـال هسـتم كـه خـدمتي از دسـتم      
 )من وافـدک؟ : (فرمودند! بر من منّت گذاريد؛ خداوند بر شما منّت گذارد. آيد برنمي

همـان   )الذي فر من اهللا ورسوله؟(: فرمودند! عدي بن حاتم: سرپرست تو كيست؟گفت
فرداي آن . و راه خودشان را گرفتند و رفتند! خدا گريخته است؟ كه از خدا و رسول

 -صلى اهللا عليه وسـلم - روز، همين درخواست و استمداد را تكرار كرد؛ پيامبراكرم
روز بعد همان درخواسـت و  . را در پاسخ او تكرار كردند نيز همان سخن روز پيش

ايـن بـار بـا     -صلى اهللا عليه وسـلم - استمداد را بار ديگر مطرح كرد، و پبامبراكرم
كه احتماالً علي  -آن مرد. در كنار وي مردي ايستاده بود. آزادي وي موافقت كردند

خواست كرد، و پيـامبر  در! ناقة حمالن را از ايشان درخواست كن: به او گفت -بود
  .به او دادند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

همينكه برادرش را ديـد، در  . خواهر عدي بن حاتم به نزد برادرش در شام بازگشت
او كاري كرد كه : براي او چنين بازگفت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ارتباط با رسول

عدي نيز بـدون  ! نزد او بروبا ميل و رغبت، يا با ترس و وحشت،  ؟!كرد پدرت نمي
شـد، و بـه    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هي محضر رسولنامة كتبي يا شفاهي را امان

- اكـرم  وقتي روياروي آنحضرت نشست، حضرت رسول. خانة آنحضرت وارد شد
  :حمد و ثناي الهي به جاي آوردند، و آنگاه گفتند -صلى اهللا عليه وسلم

  )اهللا؟ ىله سوإاالاهللا؟ فهل تعلم من  هن تقول ال الأما يفرک؟ أيفرک (
مگر خـدايي  ! االاهللا؟ گريزي كه بگويي الاله گريزاند؟ آيا از اين مي چه چيز تو را مي«



  

  »!داري؟ همتا سراغ بجز خداي يكتاي بي
مدتي با او سـخن   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم آنگاه حضرت رسول! نه: عدي گفت

  :گفتند، و سپس فرمودند
  )کرب من اهللا؟أاکرب؛ فهل تعلم شيئاً  اهللا  ن يقالأفر منا تإ(
مگر كسي يا چيزي را بزرگتر از خـداي  ! اكبر گريزي كه بگويي اهللا حتما از اين مي«

  »!همتا سراغ داري؟ يكتاي بي
  :فرمودند! نه: گفت

  ).ضالون ىن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارفإ(
  »!اند يند، و مسيحيان گمراهانبنابراين، يهوديان مشمول غضب خداي يكتا«

آثـار شـادماني در چهـرة    ! حال كه چنين است، من حنيف و مسـلمانم : عدي گفت
آشكار گرديد، و دستور دادند كه نـزد مـردي از    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .1 انصار به سر برَد، و صبح و شام به نزد آنحضرت بيايد
وقتي عـدي   -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرمبنا به روايت ابن اسحاق از عدي، * 

  : را در برابرشان در خانة خودشان نشانيدند، به او گفتند
  .٢)امل تکن رکوسياً؟! ايه يا عدي بن حامت(
  »!نبودي؟ 3مگر تو ركوسي! واگذار، اي عدي پسر حاتم«

  :فرمودند! چرا: گفتم: گويد
  )و مل تکن تسري يف قومک باملرباع؟أ(
تاختي و يك چهارم اموال بـه   ات به اين سوي و آن سوي نمي ه قوم قبيلهمگر همرا«

  »!گرفتي؟ دست آمده را نمي
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  :فرمودند! چرا: گفتم: گويد
  )ن ذلک مل حيلّ لک يف دينکفإ(
  »؟!اما اين كار به حكم دين تو براي تو روا نبود«

ـ  و با اين ترتيب دانستم كه وي نبـي : گويد! آري بخدا: گفتم: گويد ل اسـت، و  مرس
  .1 داند داند، مي چيزهايي را كه هيچكس نمي

يا عـدي،  : (به او گفتنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بنا به روايت امام احمد، نبي* 
مـن خـود دينـدار    : من گفـتم ! اي عدي، اسالم بياور تا به سالمت بماني )أسلم تسلم

شـما از  : گفتم! و آشناترممن از خود تو به دين ت) علم بدينک منکأأنا (: گفتند! هستم
لست من الرکوسية وأنـت تأکـل مربـاع    أ! نعم(: گفتند! خود من به دين من آشناتريد؟

ات سـهم   مگر تو از ركوسيان نيستي؟ و در عين حال، از قوم و قبيلـه : آري )قومک؟
اين  )فإن هذا ال حيل يف دينک( :فرمودند! چرا: گفتم» خوري؟ گيري و مي يك چهارم مي

همينكه ايشان چنين فرمودند، مـن بـه   : گويد! نظر دين تو براي تو روا نيست كار از
  !هاي ايشان تن در دادم همة گفته

صـلى اهللا  - اكرم در آن اثنا كه ما نزد نبي: كند كه گفت بخاري از عدي روايت مي* 
بوديم، مردي نزد آنحضرت آمد و از تنگدستي به آنحضـرت شـكوه و    -عليه وسلم
  :فرمودند. ديگري نزد آنحضرت آمد و از راهزنان نزد ايشان شكايت كرد .گاليه كرد

تطـوف   حـىت يا عدي، هل رأيت احلرية؟ فان طالت بک حياة فلترين الظعينة ترحتل من احلرية (
، ولئن طالت بک حيـاة  ىاهللا؛ ولئن طالت بک حياة لتفتحن کنوز کسر الإحداً أبالکعبة الختاف 

  ...).نهحداً يقبله مأو فضة و يطلب من يقبله فال جيد أه من ذهب لترين الرجل خيرج ملء کفّ
اي؟ اگر عمرت كفاف بدهد، خواهي ديـد كـه يـك زن     اي عدي، آيا حيره را ديده«

تنها از حيره كوچ كند و بيايد و كعبه را طواف كند، و در اين راه پرخطر و مسافت 
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هـا و   فاف بدهـد، گنجينـه  طوالني از احدي بجز خداوند نترسد؛ و نيز اگر عمرت ك
هاي خسروان ايران گشوده خواهد شد؛ و نيز اگر عمرت كفاف بدهد، خـواهي   دفينه

ديد كه مردي با دست پر از طال و نقره اين سوي و آن سوي به دنبال كسي بگـردد  
  »!...كه آن زر و سيم را از او بپذيرد، و كسي را نيابد كه آن اموال را از او بگيرد

من آن زن تنها را ديدم كه از حيره كوچ كرد و براي طواف كعبه آمد و : عدي گويد
ها و  در راه از احدي جز خداوند خوف و هراس نداشت؛ در جمع كساني كه گنجينه

م؛ و اگر عمر شـما كفـاف بدهـد، آن    هاي خسرو پسر هرمز را گشودند نيز بود دفينه
گفتند خواهيد ديد  -عليه وسلم صلى اهللا- مورد ديگر را هم كه پيامبراكرم ابوالقاسم

كه شخصي يك مشت پر از زر و سيم را اين سوي و آن سـوي بگردانـد و كسـي    
  1 !نباشد از او بگيرد

  
  

                                                           

 .7512، 7443، 6563، 6540، 6539، 6023، 3595، 1417، 1413صحيح البخاري، ح  -1



850 

 

  فصل چهاردهم
  غزوة تَبوك

  
  

  انگيزة وقوع جنگ
فتح مكّه براي هميشه فيصلة ميان حقّ و باطل گرديـد، و پـس از فـتح مكـه ديگـر      

هاي قوم عرب در ارتباط با رسـالت پيـامبر اسـالم     نيز مجالي براي ترديدها و گمان
مسير گردش ايام بكلي عوض شد، و چنانكه در فصـل بعـدي خـواهيم    . باقي نماند

صـلى اهللا عليـه   - الوداع همـراه پيـامبراكرم   ديد، و آمار مسلماناني كه در سفر حجه
 مردم پيوسته فـوج فـوج بـه ديـن خـدا وارد     . بودند گواه اين مطلب است -وسلم

هاي داخلي به پايان رسيده بود، و مسلمانان، آسوده  ها و گرفتاري دشواري. شدند مي
توانستند به ترويج شريعت الهي و گسـترش دعـوت    از درگيري و كارزار، اينك مي

اما، از سوي ديگر، يك ارتش عظيم و توانمند بـدون هـيچ دليـل و    . اسالم بپردازند
ان بود، و همين مسئله باعث گرديـد كـه   مجوزي همچنان درصدد تعرّض به مسلمان

  .غزوة تبوك در سال نهم هجرت به وقوع بپيوندد
. ارتش روم، بزرگترين نيروي نظامي و رزمي در آن روزگار و در سراسر جهان بـود 

هاي پيشين ديديم كه روميـان تعـرض بـه مسـلمانان را بـا كشـتن سـفير         در فصل
مير اَزدي به دست شُرحبيل بن عمرو حارث بن ع -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

بـراي   -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم َغساني، در حالي كه حامل نامة حضرت رسول
نيز، بـه دنبـال    -صلى اهللا عليه وسلم- نبي اكرم. فرمانرواي بصري بود، آغاز كردند

اين رويداد، سرية زيدبن حارثه را اعزام فرمودنـد كـه بـا روميـان در محـلّ موتـه       
گيري سختي پيدا كردند، اما موفق نشدند از آن ستمكاران سـركش و خودخـواه،   در

انتقام خون سفير اسالم را باز ستانند، هرچند در افكار عمومي و روحية اقوام دور و 



  

  . نزديك عرب، سخت تأثيرگذار گرديد
توانست از آن تأثير شگرف كه جنگ موته به نفع مسلمانان  قيصر روم نيز هرگز نمي

كند، و اين مسئله را به نظر  اعماق جان و انديشة اعراب برجاي نهاده بود، صرفدر 
سادگي از نظر دور بدارد كه پس از نبرد موته طوايف و قبايل عرب يكـي پـس از   

كوشيدند از قيصر روم مستقل گردند، و به مسلمانان بپيوندد، و بـا آنـان    ديگري مي
كرد، و گام به گام به مرزهاي  تهديد مي اين، خطري بود كه روميان را. دمساز شوند

شد، و حدود و ثغور شامات را كه بـا اعـراب همسـايه، بودنـد، در      روم نزديك مي
اين بود كه قيصـر روم، از پـاي درآوردن مسـلمانان را،    . داد مخاطرة جدي قرار مي

پيش از آنكه بصورت يك خطر بزرگ و غيرقابل پيشگيري و برابري درآيند، و پيش 
هـا و   نشين مجاور سرزمين روم آشوب آنكه توان و نفوذ مسلمين در مناطق عرباز 

داري را برانگيزاند، بطور جدي در دستور كار خـويش قـرار داده    هاي دامنه شورش
  .بود

ها، قيصر روم نگذاشت بيش از يكسـال بـر نبـرد موتـه      نظر به اين مصلحت سنجي
ويان عرب وابسته بـه روميـان، از   بگذرد، و لشكري مركّب از سپاهيان روم و جنگج

سـاز آمـاده    يك جنـگ خـونين سرنوشـت   و براي  آل غسان و ديگران، آرايش داد،
  .گرديد

  
  آمادگي روميان و غسانيان براي کارزار با مسلمانان

رسيد كه روميان براي اقدام به يـك   به طور جسته و گريخته، پياپي به مدينه خبر مي
مسلمانان هر زمان در بيم و هـراس  . اند سلمانان آماده شدهنبرد تعيين كننده بر عليه م

پنداشـتند كـه    رسيد، مـي  بردند، و هر صداي غيرعادي كه به گوششان مي به سر مي
اين حالت و وضعيت را از ماجرايي كه براي عمربن خطـاب  . اند  روميان حمله كرده
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  .توان دريافت روي داده است، به وضوح مي
به مدت يـك مـاه بـا     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ، رسولدر همين سال نهم هجرت

اي  سوگند از همسرانشان جدا شدند و از همگي آنان دوري گزيدند، و در نيم غرفـه 
صحابه در آغاز كار از حقيقـت  . ان اختصاص داشت، كُنج عزلت گزيدندكه به ايش

 -سـلم صـلى اهللا عليـه و  - اكرم امر باخبر نشدند، و گمان كردند كه حضرت رسول
اند، و از اين بابت، نگراني و اندوه و پريشـاني بـر اذهـان     همسرانشان را طالق داده

  .ياران آنحضرت سايه افكند
دوستي از انصار داشتم كه : گويد -كند كه اين ماجرا را گزارش مي -عمربن خطاب

آورد، و در هر موردي نيز كه او  داشتم، براي من خبر مي هرگاه در جايي حضور نمي
اش، هـر دو   عمر با آن دوست انصاري. بردم داشت، من براي او خبر مي ور نميحض

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - در باال دست مدينه ساكن بودند، و متناوباً نزد پيامبراكرم
غسان كه گفتـه بودنـد،    در آن ايام، ما از بابت يكي از پادشاهان آل: گويد. آمدند مي

برديم، و تمامي فكر و ذكر ما را  و هراس به سر ميقصد حمله به ما را دارد، در بيم 
كنـد و   البـاب مـي   ناگهان ديدم كه دوست انصاري من سر رسـيده و دق . گرفته بود

؟ !نه، از آن هم بدتر: گفت! اند؟  ها حمله كرده غساني: گفتم! باز كن! باز كن: گويد مي
  1!...اند كردهاز همسرانشان جدايي اختيار  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

كـرديم دربـارة اينكـه     مدتي بود گفتگـو مـي  : به روايت ديگر، عمربن خّطاب گويد
دوسـت مـن روزي كـه     ؟!بينند غسانيان براي نبرد با ما سازوبرگ جنگي تدارك مي

: نوبت او بود، پاسي از شب گذشته بازگشت، و درِ خانة مرا به شدت كوبيد و گفت
اي  حادثه: گفت. ، از خانه درآمدم و به نزد او رفتمبه وحشت افتادم! خوابيده است؟
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! انـد؟  آمـده  هـا  آن حادثة بزرگ چيست؟ غساني: گفتم! بزرگ به وقوع پيوسته است
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  رسـول  ؟!دارتر تر و دامنه نه، از آن هم بزرگ: گفت

  1 !...دان همسرانشان را طالق داده
اش، نمايانگر آن است كه  ا آن دوست انصارياين ماجراي گفتگوي عمربن خطاب ب

موقعيـت   اند، و از ايـن نظـر در چـه    تا چه اندازه از سوي روميان در مخاطره بوده
؟ عملكرد منافقان نيز به هنگام رسيدن خبر آمادگي رزمي !اند برده دشواري به سر مي

- خدا د رسولديدن منافقان، به رغم آنكه مي. گرديد روميان به مدينه مزيد بر علت مي
اند، و از هيچ قدرت و شوكتي در  پيروز شدهها  در همة ميدان -صلى اهللا عليه وسلم

جهان بيم و هراس ندارند، و هر مانع و رادعي را نيز كه بر سر ايشـان قـرار   سراسر 
منافقـان آرزو داشـتند كـه آنچـه در     دارند؛ به رغم همـة اينهـا،     گيرد، از ميان برمي

چشم انتظار رسيدن مصبت و دردسري براي داشتند، و پيوسته  مي يشان پنهانها سينه
اسالم و مسلمين بودند، روزي تحّقـق پيـدا كنـد؛ و چـون تحّقـق يـافتن آمـال و        

كـه   -ديدند، يك آشيانة توطئه و نيرنگ در قالب مسـجد  آرزوهايشان را نزديك مي
ـ . تأسيس كردند -مسجد ضرار باشدهمان  وان پايگـاهي  منافقان اين مسجد را به عن

افـروزان   انگيزي ميان مسلمانان، و كمينگـاهي بـراي آتـش    براي دين ستيزي و تفرقه
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا جنگ برعليه خدا و رسول پديد آوردند، و به رسول

پيشنهاد كردند كه در مسجد ضرار نماز بگزارند، و مقصودشان از اين پشنهاد آن بود 
هـا و   و مسلمانان درنيابند كه در ايـن مسـجد چـه توطئـه    كه مسلمانان را بفريبند، 

هايي بر عليه آنان در جريان است، و نسبت به كساني كه به اين مسجد آمد و  دسيسه
ـ   شد دارند حساس نشوند، و جد بـراي منافقـان سـاكن مدينـه و     درنتيجه ايـن مس

- خـدا  ا، رسولام. اي امن و امان دربيايد رفقايشان در بيرون مدينه به صورت آشيانه
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نمازگزاردن در آن مسجد را موكـول بـه بازگشـت از غـزوة      -صلى اهللا عليه وسلم
به اين ترتيـب،  . تبوك گردانيدند، و اشتغال به تهية ساز و برگ جنگ را بهانه كردند

منافقان به مقصودشان نرسيدند، و خداوند رسوايشان گردانيـد، تـا آنكـه سـرانجام،     
پـس از بازگشـت از جنـگ تبـوك اقـدام بـه        -وسـلم صلى اهللا عليه - داخ رسول

  .ويرانسازي آن كردند، و هرگز در آن نماز نگزاردند
  

  هاي ويژه بحران جنگ گزارش
. شـنيدند  بردند و پيوسته اين اخبار را مي مسلمانان در اين اوضاع و احوال به سر مي

ردنـد، بـاخبر   آو از سوي ديگر به واسطة نبطيان كه از شام روغن زيتون به مدينه مي
حد و حصري را متشّكل از چهل هـزار مـرد جنگـي     لشكر بيشدند كه هراكليتوس 

تدارك ديده است و فرماندهي آن را به يكي از سران روميان سپرده، و قبايل َلخم و 
جذام و ديگر قبايل مسيحي عرب را بسيج كرده، و طليعة لشكر روميان و غسانيان به 

و با اين ترتيـب، مسـلمانان بـا خطـر بزرگـي رويـاروي       ناحية بلقاء رسيده است، 
  .گرديدند

شد، اين بود كه فصل سرماي سخت فرارسـيده بـود، و    اي كه مزيد بر علت مي نكته
بردند، و حيوانات سـواري و بـاركش بـه     محصولي رنج مي مردم از تنگدستي و كم

ان رسـيده بـود، و   ها بر سر درخت از سوي ديگر ميوه. اندازة كافي در اختيار نداشتند
هـاي درختانشـان خـوش     مردم دوست داشتند زير ساية درختان بـا خـوردن ميـوه   

از همة اينها گذشته، مسافت بسيار طوالني بود، و راه پر نشـيب و فـراز و   . بگذرانند
  .دشواري را پيش روي داشتند

  



  

  تصميم قاطعانة پيامبر
ضاع و شرايط و تحوالت او -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم با اين همه، حضرت رسول

آنحضرت چنين . نظر داشتند تر از ديگران تحت تر و حكيمانه جاري را با نگاهي دقيق
اي در كار نبرد با روميان  يدند كه اگر در چنين اوضاع و احوال تعيين كنندهانديش مي

سستي و كاهلي به خرج دهند، و بگذارند سپاهيان روم در مناطقي كه تحت سـيطره  
ور گردنـد،   سالم قرار دارند، به تاخت و تاز بپردازند، و بسوي مدينه حملـه و نفوذ ا

را بر دعوت اسالم و آوازة نظـامي مسـلمانان بـه دنبـال خواهـد      بدترين آثار سوء 
جاهليت عرب كه پس از دريافت آن ضربت كمرشـكن در حنـين، واپسـين    . داشت
ان كه همواره چشم انتظار ، و منافقكشد، بار ديگر زنده خواهد شد هايش را مي نفس

اند، و به واسطة ابوعامر فاسق با فرمانرواي روم در  مصيبت و دردسر براي مسلمانان
اند؛ از پشت بر مسلمانان خنجر خواهند زد، و همزمان، روميان نيز مسـلمانان   ارتباط

دهند؛ و با اين ترتيب، بسياري از زحماتي كـه    را مورد حمله شديد خويش قرار مي
ثمر، و آنهمـه   اند، بي رت و يارانشان در جهت گسترش و ترويج اسالم كشيدهآنحض

هاي نظامي پياپي و پيگيـر   هاي خونين و فعاليت هايي كه با جنگ امتيازات و پيروزي
  .اثر خواهد گرديد حاصل و بي اند، همة آن دستاوردها بي به دست آورده

يافتند، و بـه همـين جهـت، بـا      پيامبر بزرگ اسالم، همة اين مسائل را بخوبي درمي
ساز  امان و سرنوشت ها، تصميم گرفتند كه جنگي بي ها و سختي وجود همة دشواري

را از سوي لشكريان اسالم بر عليه روميان در داخل مرزهاي خودشان بر آنان تحميل 
  .كنند، و به آنان مهلت ندهند كه به قلمرو اسالم بتازند

  
  اعالن جنگ با روميان

تصميم خودشان را گرفتنـد، بـه يارانشـان     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول
هايي را بسوي قبايل عرب و  اعالم كردند كه براي نبرد با روميان آماده شوند، و پيك



856 

 

به نـدرت  . اهل مكه فرستادند، و از آنان خواستار نيروهاي كمكي و پشتيباني شدند
آهنگ جنگ داشته باشند، به  -يه وسلمصلى اهللا عل- آمد كه وقتي پيامبراكرم پيش مي

اي ديگر مسئله را با مسلمانان در ميان نگذارند؛ امـا، ايـن    توريه نپردازند، و به گونه
بار، نظر به حساسيت اوضاع، و شدت بحران، صـريحاً اعـالم فرمودنـد كـه قصـد      

بـراي  را دارند، و عده و عده و موقعيت سپاه دشـمن را  عزيمت به جنگ با روميان 
پيغمبـر  . مردم توضيح دادند، تا به طور كامل براي جنگيدن با روميان آمـاده شـوند  

كردنـد، و همزمـان    مسلمانان را به جهاد تشـويق مـي   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
مسلمانان را براي درگيري و كارزار با كفار بخشي از سورة برائت نيز نازل گرديد، و 

مسـلمانان را   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا ، رسولهمچنين. برانگيخت و ترغيب كرد
هـاي مـورد عالقـة     فرمودند كه در راه خدا بذل مال كننـد، و از دارايـي   ترغيب مي

  .خودشان بخاطر خدا بگذرند
  

  سبقت گرفتن مسلمانان بر يکديگر
را شنيدند كه آنان را به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مسلمانان، همينكه صداي رسول

خواندند، در جهت امتثال امر آنحضرت بر يكـديگر سـبقت    ا روميان فراميكارزار ب
تر به تهيه و تـدارك سـازوبرگ جنـگ پرداختنـد، و      تمام عت هرچهرگرفتند و با س

طوايف عرب از هر سمت و سوي به مدينه سـرازير شـدند، و هيچيـك از    قبايل و 
ي كوردل و بيماردل، ا آحاد مسلمانان راضي نشد كه از اين جنگ جابماند؛ مگر عده

؛ حتي مستمندان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا و نيز به استثناي سه تن از ياران رسول
آمدند و از ايشان درخواسـت   مي -صلى اهللا عليه وسلم- و تنگدستان نزد پيامبراكرم

كردند كه آنان را به جنگ اعزام كنند و مركب و سازوبرگ جنگي در اختيارشان  مي
مـن   )!محلکـم عليـه  أجد ما أال (: گفتند وقتي كه آنحضرت در پاسخ مي قرار دهند، و



  

گشتند، در حـالي كـه از شـدت     ؟ بازمي!مركبي ندارم كه در اختيار شما قرار بدهم
  1!پاشيد كه چرا چيزي ندارند در راه خدا انفاق كنند؟ چشمانشان مياندوه، اشك از 

اهللا بـر يكـديگر    سـبيل  اق فـي همچنين، مسلمانان در بذل مال و دادن صدقات و انف
چنانكه عثمان كارواني را كه مشتمل بر دويست شتر با سـازوبرگ  . گرفتند سبقت مي

كامل، و دويست اوقيه نقره بود و براي تجارت به شام آماده كرده بود، در راه خـدا  
آنگـاه  . پس از آن يكصد شتر ديگر را بـا سـازوبرگ كامـل صـدقه داد    . صدقه داد

. نثـار كـرد   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا طال آورد و بر گريبان رسوليكهزار دينار 
دينارهاي طال را با دستان مباركشان باال و پـايين   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

از پس امـروز، عثمـان هـر     .2)ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم( :گفتند انداختند و مي مي
عالوه بر اينها، باز هم صـدقه  ! رسانيد عملي را كه مرتكب بشود به او زيان نخواهد

داد و صدقه داد، تا جايي كه ميزان صدقات وي بر نهصـد شـتر و يكصـد اسـب،     
  .گذشته از زر و سيم، بالغ گرديد

كـه   -اش را ابـوبكر تمـامي دارايـي   . عبدالرحمان بن عوف دويست اوقيه نقره آورد
خدا چيزي ننهـاد،   و رسولاش جز خدا  آورد، و براي خانواده -چهار هزار درهم بود

عبـاس  . اش را داد يعمر نصف داراي. اش را آورد و او نخستين كسي بود كه صدقه
طلحه و سعدبن عباده و محمدبن مسلمه نيز هـر يـك   . مبالغ قابل توجهي صدقه داد

ديگران نيـز كـم و زيـاد    . عاصم بن عدي نود وسق خرما آورد. مبالغي صدقه دادند
د و نثار كردند، تا جايي كه بعضي از مسلمانان به اندازة يك مد قاتشان را آوردنصد

زنان نيز تا آنجـا  . طعام يا دو مد طعام صدقه دادند؛ زيرا بيش از آن در توانشان نبود
هايشـان را   ها و انگشتري ها و گوشواره كه توانستند زيورآالت و دستبندها و خلخال
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  .ستادند و نثار كردندفر -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نزد رسول
باري، هيچكس به بخل و امساك نگراييد، مگر منافقـان كـه داوطلبـي مسـلمانان را     

هايشان و اعالم داوطلبي مسـلماناني را كـه جـز نيـروي      بخاطر بذل اموال و دارايي
كردند، و آنـان را بـه بـاد     چيزي در اختيار نداشتند، سرزنش و نكوهش ميكارشان 

  .1 گرفتند مسخره مي
  

  حرکت سپاه اسالم بسوي تبوک
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا رسول. لشكر اسالم به اين ترتيب مجهز و مهيا گرديد

در مدينـه كـارگزار    -و به قولي، سباع بـن عرفُطـه را   -محمدبن مسلمة انصاري را
بن ابيطالب را براي رسيدگي به خانوادة خودشان جانشـين   خويش گردانيدند، و علي

منافقان وي را . نيدند، و به او امر كردند كه با آنان در مدينه اقامت كندخويش گردا
صـلى اهللا عليـه   - خدا او نيز از مدينه خارج شد، و به رسول. به باد سرزنش گرفتند

  :آنحضرت وي را به مدينه بازگردانيدند و گفتند. پيوست -وسلم
  )ال نيب بعدي؟ نهأال إ؟ موسىزلة هارون من ـن تکون مين مبنأ ضىال ترأ(
پسندي كه منزلت تو نسبت به من، منزلت هارون نسبت به موسي باشـد؟ البتـه    نمي«

  »؟!جز اينكه پس از من پيامبري نخواهد بود
. روز پنجشنبه به قصد تبوك آهنگ شمال كردند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

ون مسلمانان هرگـز  تاكن. هزار رزمنده بود لشكر اسالم بسيار بزرگ، و متشكل از سي
هايشـان،   اما، به رغم آن همه بذل اموال و نثار دارايـي . چنين سپاهي نياراسته بودند

مسلمانان نتوانسته بودند اين لشكر را به طور كامل مجهز گردانند، و از جهت توشة 
اي كه هر هجده مـرد   راه و مركب سواري، لشكر اسالم بسيار در تنگنا بود، به گونه
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آنقـدر از بـرگ   . شـدند  ر در اختيار داشتند كه به نوبت بر آن سوار مـي تنها يك شت
هايشان آماس كرده بود، و با وجـود آنكـه تعـداد     درختان تغذيه كرده بودند كه لب

بكشـند، تـا   شترانشان در حد كفايت نبود، ناگزير شدند تعـدادي از اشترانشـان را   
همين جهت، سـپاه اسـالم را در    بتوانند آبهاي موجود در شكمبة آنها را بنوشند؛ به

  .اند ناميده» جيش العسره«غزوة تبوك 
يعني وادي الُقـري، سـرزمين    -سپاهيان اسالم، در مسير غزوة تبوك، از وادي حجر

تراشـيدند و بناهـاي    بريدند و مي هاي عظيم را مي قوم ثمود، كه در آن وادي صخره
هي كـه در آن وادي بـود آب   رزمندگان مسلمان از چـا . ساختند، گذشتند سنگي مي
از آب : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي از آنجا دور شد، رسول. برداشتند

اين چاه ننوشيد، و از آن براي نماز وضو نسازيد، و خميرهايي را كـه بـا ايـن آب    
آنگـاه بـه مسـلمانان    ! ايد علوفه اشترانشان گردانيد و به آنها لب نزنيـد  درست كرده

خورده اسـت آب   از آن آب مي -عليه السالم- ادند از چاهي كه ناقة صالحدستور د
  .بردارند

وقتـي  : اند كـه گفـت   در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابن عمر روايت كرده* 
  :گذشتند، فرمودند از وادي حجر مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

  ).ن تکونوا باکنيأال إم صاأن يصيبکم ما أال تدخلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم (
انـد وارد نشـويد، مبـادا كـه آن      هاي كساني كه بر خويشتن ستم روا داشته به خانه«

ها كه به آنان رسيده است شما را نيز برسد؛ مگر آنكه در حال گريستن داخل  عذاب
  »!شويد

  .1آنگاه سرشان را با پارچه پيچيدند و به سرعت تاختند، تا از آن وادي بيرون شدند
- خـدا  ناگزير شكايت به نزد رسـول . در بين راه، نياز سپاهيان به آب شدت گرفت
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آنحضرت در پيشگاه خداوند دست به دعا برداشتند، و . بردند -صلى اهللا عليه وسلم
خداوند سبحان آنچنان باراني نازل فرمود كه همة مردم سيراب شـدند، و بـه قـدر    

  .نيازشان نيز آب برداشتند
خطـاب بـه    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - ي تبوك رسيدند، پيـامبراكرم وقتي به نزديك

  :رزمندگان فرمودند
يضحي النهار، فمن جاءها  حىتن شاءاهللا تعاىل عني تبوک، وإنکم لن تأتوها إنکم ستأتون غداً إ(

  ).آيت حىتميس من مائها شيئاً  فال
ا به آن چشـمه  رسيد، وقتي كه شم شما فردا انشاءاهللا تعالي به پاي چشمه تبوك مي«

هركس به ايـن چشـمه رسـيد،    . برسيد، هنگام چاشت و نزديك نيمروز خواهد بود
  »!نبايد به آب آن دست بزند تا من سر برسم

وقتي بر سر آن چشمه رسيديم، پيش از ما دو تن ديگر به آنجـا رسـيده   : معاذ گويد
عليـه   صـلى اهللا - خـدا  رسـول . بودند، و از چشمة تبوك اندكي آب روان شده بود

- پيامبراكرم! آري: به آب اين چشمه دست زديد؟ گفتند: از آن دو پرسيدند -وسلم
آنگاه از آب چشمه . خواست به ايشان گفتند نيز آنچه خدا مي -صلى اهللا عليه وسلم

بـا آن آب دسـت و   . با دستانشان قطره قطره جمع كردند تا قدري آب فـراهم آمـد  
شمه بازگردانيدنـد؛ آب فراوانـي از چشـمه    صورتشان را شستند، و آن آب را به چ

پـس از  . جوشيدن گرفت، و مردم هر اندازه كه خواستند از آن چشمه آب برگرفتند
  :به معاذ گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آن، رسول

  .١»ما هاهنا قد مليء جناناً ىن ترأن طالت بک حياة إيوشک يا معاذ (

بدهد، ببيني ايـن اطـراف پـر از بـاغ و     طولي نخواهد كشيد كه اگر عمرت كفاف «
  .»بستان باشد
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- نيز، در بين راه، يا وقتي كه به تبوك رسيدند، بنا به اختالف روايات، رسول خـدا 
وزد؛ احـدي از شـما از    امشب باد تُندي بر شما مـي : فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم

آن ! ببنـدد جاي خويش برنخيزد، و هر كس كه شتري دارد زانـو بنـد آن را محكـم    
مردي از ميان سپاهيان از جاي خـويش برخاسـت، و   . شب، باد تندي وزيدن گرفت

  .باد او را با خود برد، و بر كوههاي طيي درافكند
در بين راه چنان بود كه نماز ظهر را بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- شيوة كار پيامبراكرم

تقـديم، و گـاه بـه     گاه به صـورت جمـع   -نماز عصر و نماز مغرب را با نماز عشا
  .گزاردند يكجا مي -صورت جمع تأخير

  
  لشکر اسالم در تبوک

سپاهيان اسالم در محل تبوك فرود آمدند، و در آنجا اردو زدند، و براي رويـارويي  
نيز در ميان آنـان بـه ايـراد     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. با دشمن آماده شدند

دند كه در اثناي آن جوامـع َكلـم و كلمـات    اي بليغ خوان خطابه پرداختند، و خطبه
جامع آوردند، و مردم را به خير دنيا و آخرت فراخواندند، و تحذير و انذار كردنـد،  
و مژده و بشارت دادند، و با اين ترتيب، روحية آنان را باال بردند، و بـر معرفتشـان   

مـواد غـذايي و    توشه و هايي را كه از بابت كمي ره ها و نارسايي افزودند، و كاستي
از سـوي ديگـر،    .اسلحه و آذوقه و مركب و غيره داشتند، براي ايشان جبران كردند

 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا پيمانان ايشان وقتي خبر لشكركشي رسول روميان و هم
را شنيدند، ترس بر وجودشان مستولي گرديد، و جرأت نكردند پيش بياينـد يـا بـا    

اين بود كه در داخل مرزهاي خودشان به اين سـوي و  . سپاهيان اسالم روبرو بشوند
آن سوي پراكنده و متفرق شدند، و اين رويداد بهترين تأثير را بـر شـهرت و آوازة   
قدرت نظامي و رزمي مسلمانان در داخل عربستان و نيز در مناطق دوردست برجاي 
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ه شايد در نهاد، و مسلمانان امتيازات سياسي بزرگ و ارزشمندي را كسب كردند، ك
صورتي كه لشكريان دو طرف با يكديگر برخورد كرده بودند، به اين امتيازات دست 

  .يافتند نمي
آمد، و به ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا يحنّه بن رؤبه، فرمانرواي اَيله نزد رسول

اهالي جرباء و اهالي اَذرح نيز نزد آنحضـرت آمدنـد، و بـه ايشـان     . جزيه پرداخت
برايشان دستخطي نگاشتند كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پرداختند، و رسول جزيه

اهالي ميغاء در ازاي يك چهارم محصول ميـوة آن منطقـه   . آنان نزد خود نگاه دارند
  .1 مصالحه كردند -صلى اهللا عليه وسلم- با پيامبراكرم
بـه ايـن مضـمون    براي فرمانرواي اَيله دستخطي  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

  :نوشتند
أيلة وسفنهم اهللا ليحنة بن رؤبة واهل  هذه أمنة من اهللا وحممد النيب رسول. بسم اهللا الرمحن الرحيم(

هلم ذمة اهللا وذمة حممد النيب ومن کان معه من أهل الشام وأهل البحر، . وسيارام يف الرب والبحر
خذه من الناس، وإنه ال حيل أوإنه طيب ملن حدث منهم حدثاً فإنه ال حيول ماله دون نفسه، أفمن 

  ).و حبرأن مينعوا ماء يردونه، وال طريقا يريدونه من بر أ
اي است از سوي خـداي يكتـا و محمـد     نامه اين امان. بنام خداوند بخشنده مهربان«

هايشان در  و كاروانها  و كشتي پيامبر، فرستاده خدا، براي يحنة بن رؤبه و اهالي اَيله
همگي آنان در پناه خدا و در پناه محمد پيامبر هستند، و نيز همراهان . دريا خشكي و

از ميان ايشان هركس مرتكب خطايي بشـود،  . وي از اهل شام و ساكنان جزاير دريا
اموال او مانع مجازات وي نخواهد بود، در عين آنكه آن اموال براي هر كس كـه از  

يست كه از هر آبـي كـه بخواهنـد از آن    همچنين، روا ن. او بگيرد حالل خواهد بود
  »!بنوشند، و هر راهي كه در خشكي و دريا بخواهند آمد و شد كنند، بازداشته شوند
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خالدبن وليد را بسوي اُكَيـدر فرمـانرواي دومـه     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 :الجندل اعزام فرمودند، و چهارصد و بيست سوار همراه او كردند، و بـه او گفتنـد  

! روي، در حال شكار گاو وحشي است وقتي به سراغ وي مي )نک ستجده يصيد البقرإ(
هنگـامي كـه قلعـة وي در    . خالد به راه افتاد و رفت تا به محل سكونت او رسـيد 

هايش بر درِ قصـر   ديدرس او قرار گرفت، يك گاو وحشي پديدار گرديد كه با شاخ
خالد با . شب مهتابي بود. گاو را شكار كنداُكيدر از قصر بيرون آمد تا آن . كوبيد مي

- خـدا  جمع سوارانش بر سر او ريختند، و خالد او را دستگير كرد و به نزد رسـول 
آنحضرت نيز حاضر شدند كه خون وي را نريزند، و با او . برد -صلى اهللا عليه وسلم

، بر سر دو هزار شتر و هشتصد اسب و چهارصد زره و چهارصد نيزه مصالحه كردند
همانند يحنَّـه   -صلى اهللا عليه وسلم- و او به پرداخت جزيه اقرار كرد، و پيامبر اكرم

  .الجندل و تبوك و اَيله و تَيماء با او به مصالحه رفتار كردند در ارتباط با دومه
كردنـد، بـه يقـين     بر اثر اين پيروزي، آن قبايل عرب كه به سود روميـان كـار مـي   

شان به سروران پيشين ايشان سپري شده است، و به سـود  دريافتند كه دوران اعتماد
مسلمانان تغيير جهت دادند، و با اين ترتيب، قلمرو دولت اسالمي گسترش فـراوان  
يافت، و عمالً با روميان مرزهاي مشترك پيدا كرد، و مـزدوران روميـان تـا حـدود     

  .زيادي سزاي كار خويش را ديدند
  

  بازگشت به مدينه
بـا هـيچ دردسـر و كـارزاري     . مظفّر و منصور، از تبوك بازگشـتند لشكريان اسالم، 

در . مواجه نشدند، و خداوند مسلمانان را از كارزار و درگيري با كّفار معاف فرمـود 
اي دوازده تن از منافقان در پي آن برآمدند كه  مسير بازگشت از تبوك، بر سر گردنه

شرح ماجرا چنين بود . ل برسانندرا به قت -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
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كه به هنگام گذشتن از اين گردنه، عمار همراه آنحضرت بودو زمام ناقة ايشان را بر 
راند، و ديگـر سـپاهيان از    دوش گرفته بود، و حذيفه بن يمان شتر آنحضرت را مي

 آن منافقان نيز فرصت را غنيمت دانستند، و در همـان . پايين بيابان در حركت بودند
با دو تن همراهانشان به مسير خـود ادامـه    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اثنا كه رسول

دادند، صداي پاي آن جماعت را پشت سرشان شنيدند كه نقاب بر چهره افكنـده   مي
آنحضرت حذيفه را مأمور . ريختند -صلى اهللا عليه وسلم- بودند، و بر سر پيامبراكرم

او نيز بـا زوبينـي كـه همـراه داشـت بـر صـورت        . كردند كه شرّ آنان را دفع كند
خداوند آنان را به وحشت انداخت، و شتابان پاي به فرار گذاشتند . هايشان زد مركب

نام  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. شان ناپديد شدند و رفتند و در ميان جمعيت
يفـه را  اين افراد را بازگفتند، و قصد آنان را فاش كردند، و بـه همـين جهـت، حذ   

در ارتباط با همين داستان است كه خداوند متعال . ناميدند مي» اهللا صاحب سرّ رسول«
  :فرمايد مي
  .١﴾وهمواْ بِما لَم ينالُواْ﴿
  ».و ايشان در پي انجام كاري برآمدند كه هرگز به آن دست نيافتند«

ـ   - خـدا  هاي مدينه از دور درنظر رسول وقتي نشانه نمايـان   -لمصـلى اهللا عليـه وس
  : گرديد، گفتند

  .)هذه طابة، و هذا أحد، جبل حيبنا وحنبه(
  »!اين است طابه، و اين است اُحد، كوهي كه ما را دوست دارد و ما دوستش داريم«

بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- از گوشه و كنار به گوش همة مردم رسيد كه پيامبر اكرم
ان از شهر خـارج شـدند، و بـا گرمـي     زنان و كودكان و كنيزك. گردند مدينه بازمي

  :گفتند فراوان از لشكر اسالم استقبال كردند و مي
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  مــــــن ثنيــــــات الــــــوداع
ــا هللا داع  ــا دعـــــــ   1مـــــــ

 

  طلـــــع البـــــدر علينـــــا   
  وجـــــب الشـــــكر علينـــــا

 
از تبوك و ورود آن حضـرت   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بازگشت حضرت رسول

 ه رجب سال نهم هجـرت روي داد در ما -پس از يك غيبت نسبتاً طوالني -به مدينه

2.  
از اين مـدت، بيسـت روز را   . پنجاه روز به طول انجاميد -بر روي هم -غزوة تبوك

درتبوك گذرانيدند، و مابقي اين مدت را در مسير رفت و برگشت به تبوك بودند؛ و 
  .بود -صلى اهللا عليه وسلم- اين غزوه آخرين غزوة پيامبراكرم

  
  ماجراي بر جاي ماندگان

اين جنگ، به خاطر اوضاع و احوال ويژه آن، امتحان بزرگي از سوي خداونـد بـود   

                                                           

بـه نظـر ابـن قـيم ايـن مراسـم       . آورديم -صلى اهللا عليه وسلم- چنانكه در گزارش ورود پيامبراكرم -1
 ).م.ترجمه فارسي ابيات نيز همانجا گذشت(استقبال مربوط به اين سفر بوده است 

بـوده  كه بازگشت آنحضرت در مـاه رمضـان   گويد  حقّ مطلب هم همين است، نه آنچه ابن اسحاق مي -2
دومين پنجشـنبه مـاه    -صلى اهللا عليه وسلم- است؛ زيرا، الزمه گزارش وي آن است كه پيامبراكرم

رجب عازم تبوك شده باشند، و اين پنجشنبه مطابق با بيست و پنجم اكتبر بوده اسـت و دمـاي هـوا    
ي از ها و عصرها، و مدت در چنين روزهايي از سال معتدل و نزديك به سرما است، به خصوص صبح

ت؛ در صورتيكه عزيمت آنحضرت بسوي تبوك در روزهايي بـوده  رسيدن محصول خرما گذشته اس
صـلى  - از اين گذشته پيامبراكرم. است كه گرماي هوا شدت داشته و فصل رسيدن خرما بوده است

كلثـوم در مدينـه حضـور     در ماه شعبان همين سال، بـه هنگـام وفـات دخترشـان ام     -اهللا عليه وسلم
در مـاه رجـب بـه مدينـه      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بنابراين، درست آن است كه رسول. اند هداشت

 .االولي بوده است اند، و عزيمت ايشان از مدينه پنجاه روز پيش از آن، يعني در ماه جمادي بازگشته
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همچنانكه سـنت خداونـد    -كه به واسطة آن اهل ايمان از ديگران بازشناخته شدند
  :فرمايد باره مي و خداوند در اين -متعال در اين گونه موارد است

  .١أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ﴾ ما كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما﴿
خداوند هرگز بنا نداشته است كه شما را به همان حال كه هسـتيد واگـذارد، مگـر    «

  ».آنكه پليد را از پاك جدا سازيد
سـاز عزيمـت    همة آن كساني كه مؤمن راستين بودند به جبهة اين جنگ سرنوشـت 

اي براي نفاق شخص به حسـاب   اي ماندن از اين غزوه، نشانهرو، برج كردند؛ از اين
سـخن از كسـاني بـه ميـان      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آمد، و هرگاه نزد رسول مي
آمد كه از رفتن به جبهة جنگ خودداري كرده اسـت، آنحضـرت بـه يارانشـان      مي
  :گفتند مي

  .)راحکم منهأک فقد ن يکن فيه خري فسيلحقه اهللا بکم، وإن يکن غري ذلفإ! دعوه(
اگر خيري در وجود او باشد، خداوند او را به شما ملحـق خواهـد   ! او را واگذاريد«

  »؟!گردانيد؛ و اگر جز آن باشد، خداوند شما را از شرّ او آسوده گردانيده است
با اين حساب، تنها كساني بر جاي ماندند كه نقـص عضـو يـا نـاتواني جسـماني      

ي تكذيب خدا و رسول سر از جنگ برتافتنـد كـه همـان    اي هم از رو عده. داشتند
اجازه گرفته بودند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا منافقان بودند،  به دروغ از رسول

برجاي بمانند، يا اينكه اصالً اجازه نگرفته بودند و در عـين حـال بـه جنـگ نرفتـه      
ستين نيز بدون عـذر  گفتني است، عالوه بر اين دو گروه، سه تن از مؤمنان را. بودند

از رفـتن بـه جبهـة جنـگ      -صلى اهللا عليه وسـلم - موجه و بدون اجازة پيامبراكرم
خودداري كردند، و خداوند به اين وسيله آنان را گرفتار آزموني سـخت گردانيـد و   

  .سپس توبة آنان را پذيرفت
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ردند، به مدينه وارد شدند، از مسجد آغاز ك -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول
. آنگاه، براي مالقات بـا مـردم جلـوس فرمودنـد    . و در آن دو ركعت نماز گزاردند

منافقان كه هشتاد و چند تن بودند، آمدند و به عناوين مختلف عذر و بهانه تراشيدند 
و از حضور نيافتن در غزوة تبوك پوزش خواستند، و پيوسته براي آنحضرت سوگند 

نيز اظهارات آنان را پذيرفتند، و با آنان  -عليه وسلمصلى اهللا - خدا رسول. ياد كردند
تجديد بيعت كردند، و براي آنان طلب مغفـرت كردنـد، و بـاطن امورشـان را بـه      

  .خداوند واگذار كردند
بن مالـك، مـراره بـن ربيـع و      كعب: كه عبارت بودند از -اما، آن سه مؤمن راستين

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  رسـول . هادندبنا را بر راستگويي و صداقت ن -بن اُميه هالل
نيز به يارانشان امر فرمودند كه با آن سه تن سخن نگويند، و همة مسـلمانان   -وسلم

رفتار مردم با آنـان تغييـر كـرد، و    . تر با آنان قطع رابطه كردند با شدت هرچه تمام
، و جهان درنظر ايشان تيره و تار گرديد، و دنيا با آن همه وسعت برايشان تنگ آمـد 

قطع رابطة مردم با آنان تا آنجا شدت گرفـت كـه پـس از    . از خودشان بيزار شدند
گذشت چهل روز از آغاز قطع رابطه محكوم شدند بر اينكه بـا زنانشـان نيـز قطـع     
رابطه كنند، و پس از آنكه دوران محروميت آنان از حقوق اجتماعي بـر پنجـاه روز   

  :ا نزول اين آيه اعالم فرمودبالغ گرديد، خداوند قبول توبة آنان را ب
سـهم  ﴿وعلَى الثَّالَثَة الَّذين خلِّفُواْ حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم اَألرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُ

  .١اللّه هو التواب الرحيم﴾ وظَنواْ أَن الَّ ملْجأَ من اللّه إِالَّ إِلَيه ثُم تاب علَيهِم ليتوبواْ إِنَّ
و خداوند پذيرفت توبه آن سه تن را كه از جنگ برجاي ماندند و كارشان به جايي «

رسيد كه زمين خدا با همه وسعت آن برايشان تنگ آمد، و جانشان بر لـب آمـد، و   
راه  باور كردند كه در برابر خدا هيچ پناهگاهي جز درگاه او نيست؛ آنگـاه خداونـد  
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  ».توبه را براي آنان گشود، تا توبه كنند، كه همانا خداوند تواب و رحيم است
مسلمانان شادمان شدند؛ آن سه مؤمن راستين نيـز بـه طـور زايدالوصـفي شـادمان      
گرديدند، مژده دادند و بشارت شنيدند و شادماني كردند و هدايا و صدقات فـراوان  

  .بهترين روزهاي خوش زندگاني مسلمانان بودبه اين و آن دادند، و آن روز يكي از 
راجع به آن افرادي كه به خاطر عذر شرعي نتوانسته بودند به جنگ بروند، خداونـد  

  :متعال فرمود
 يس علَى الضعفَاء والَ علَى الْمرضى والَ علَى الَّذين الَ يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحواْ للّهلَ﴿

﴾هولسر1و.  
بر افراد ناتوان، ونيز بر بيماران، و نيز بر كساني كه چيزي ندارند كه انفـاق كننـد،   «

  ».حرجي نيست، و همين كه خيرخواه خدا و رسول خدا باشند كافيست
نيز وقتي بـه نزديكـي مدينـه رسـيدند،      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

  :دربارة اين جماعت فرمودند
  .)ال کانوا معکم، حبسهم العذرإسرمت مسرياً وال قطعتم وادياً  ما املدينة رجاالًن بإ(
ايـد، و هـر بيابـاني كـه از آن      در مدينه مرداني هستند كه هر راهي كه شما پيموده«

  ».اند؛ عذر جسماني مانع آنان بوده است ايد، همه جا با شما بوده گذشته
 وهـم (: فرمودنـد ! اند؟  با آنكه در مدينه بودهخدا،  اي رسول: رزمندگان مسلمان گفتند

  ؟!اند  با آنكه در مدينه بوده )بالمدينه
  

  بازتاب غزوة تبوک
اين غزوه تأثير بسزايي در گسترش نفوذ مسلمانان و تحكيم مباني قدرت سياسـي و  

مردم دريافتند كه هيچ نيرويي در جهـان عـرب   . العرب داشت نظامي آنان در جزيره
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ا نيـروي اسـالم برابـري كنـد و در كنـار آن مطـرح باشـد، و آخـرين         تواند ب  نمي
هاي آمال و آرزوهايي كه در دل برخي از اعراب جاهلي و منافقـان بـاقي    مانده پس

مانده بود، و پيوسته چشم انتظار دردسرها و مصيبتهاي جديد براي مسلمانان بودند، 
همـه از ميـان رفـت و رنـگ     هاي خودشان را با روميان پيوند داده بودند؛  و آرمان

آنان نيز، پس از جنگ تبوك، سر تسليم فرود آوردند، و واقعيـت را چنانكـه    .باخت
شناختند، و در برابر آن درمانده  بود پذيرفتند؛ واقعيتي كه هيچ راه گريزي از آن نمي

  .بودند
رفتار از اين رو، ديگر جاي آن نبود كه مسلمانان همچنان با منافقان با نرمش و مدارا 

خداوند از آن پس امر فرموده بود كه بر آنان سخت بگيرند، تـا آنجـا كـه از    . كنند
هايشـان را   پذيرفتن صدقات ايشان مسلمانان را نهي فرمود، و نمازگزاردن بر جنـازه 

و مسلمانان را از استغفار بـراي   -صلى اهللا عليه وسلم- ممنوع گردانيد، و پيامبراكرم
اك آنان بازداشت، و فرمان داد تا مسلمانان آشيانة دسيسه و آنان و ايستادن بر سر خ

اي را كه تحت عنوان مسجد ساخته بودند، درهم بكوبند، و آياتي دربارة آنان  توطئه
نازل فرمود كه آنان را سخت رسوا كرد، و ديگر در شناسايي آنان جاي تأملّي باقي 

هاي منافقان را  كنان مدينه نامنگذارد، و درست مانند آن بود كه آيات قرآني براي سا
  .با صراحت تمام يادآور شده باشد

توان دريافت كه هرچند پس از فتح مكّه ورود  ميزان تأثير غزوة تبوك را از آنجا مي
هاي نمايندگي قبايل و طوايف عرب به مدينه آغاز شده بود، و حتّي پـيش از   أتهي

 لي و تعدد آن به اوج خودش رسيدهايي داشت، پس از اين غزوه، توا فتح مكّه نمونه

1.  
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  نُزول آيات قرآني پيرامون غزوة تبوک
پيرامون مسائل مربـوط بـه ايـن غـزوه نـازل      ) برائت(آيات متعددي از سورة توبه 

بـه   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا بعضي از اين آيات پيش از عزيمت رسول. اند شده
ـ     ي ديگـر پـس از مراجعـت    قصد تبوك، و برخي از آنهـا در اثنـاي سـفر، و بعض

آيات اين بخـش از سـورة توبـه    . آنحضرت و رزمندگان اسالم به مدينه نازل شدند
اند بر يادآوري اوضاع و شرايط حاكم بـر ايـن غـزوه، رسواسـازي      مشتمل) برائت(

منافقان، بيان امتياز و فضيلت مجاهدان و مخلصان، و اعالم پذيرش توبـة مسـلمانان   
سوي جبهة جنگ عزيمت كردند، و چه آنان كه برجاي ماندند؛ راستين، چه آنان كه ب
  .و برخي مطالب ديگر

  
  ديگر رويدادهاي مهم سال نهم هجرت

در سال نهم هجرت، چند واقعة ديگر اتفاق افتاده است كه از نظـر تـاريخي حـائز    
  :اهميت است

ين بار از سفر تبوك براي نخست -صلى اهللا عليه وسلم- پس از مراجعت پيامبراكرم. 1
  .حكم لعان فيمابين عويمر عجالني و همسر وي به اجرا درآمد

آمد و به ارتكاب زنا اعتراف  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آن زن غامديه نزد رسول. 2
  .كرد، و پس از آنكه كودك وي را از شير گرفتند، وي را سنگسار كردند

 خـدا  ب از دنيا رفت، و رسولاًصحمه ملقّب به نجاشي، پادشاه حبشه، در ماه رج. 3
  .در مدينه از راه دور به جنازة او نماز گزاردند -صلى اهللا عليه وسلم-
4 .در ماه شـعبان از دنيـا رفـت، و     -صلى اهللا عليه وسلم- كلثوم دختر پيامبراكرم اُم

لو کانت (: آنحضرت بخاطر فقدان دخترشان بسيار اندوهگين شدند و به عثمان گفتند
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داشـتم، او را بـه همسـري تـو      اگر سومين دختـر را نيـز مـي    .)لزوجتکها عندي ثالثة
  !آوردم درمي

از غـزوة تبـوك، سـركردة     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا پس از بازگشت رسول. 5
 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا منافقان، عبداهللا بن اُبي بن سلْول از دنيا رفت، و رسول

عمـر كوشـيد كـه    . ة او نمـاز گزاردنـد  براي وي طلب مغفرت كردند، و بـر جنـاز  
آنحضرت را از اين دو كار بازدارند، و پس از آن آية شريفة قرآن مطابق رأي و نظر 

  .عمر نازل گرديد
  

  حج گزاردن ابوبکر
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا رسول -سال نهم هجرت -در ذيقعده يا ذيحجه سال

حج اعزام فرمودند تا بـا مسـلمانان    به موسم» اميرالحاج«ابوبكر صديق را به عنوان 
آنگاه، آيات نخستين سورة برائت، حاكي از نقض يك طرفة . مناسك حج را ادا كند

بـن   پيامبرگرامي اسالم، علي. ها، و پايان مدت همة قراردادها، نازل گرديد همة پيمان
اين . ندك ابيطالب را مأمور كردند تا آن آيات را به نيابت از ايشان براي مردم تالوت

كار در ارتباط با قراردادهاي جاني و مالي مطابق عرف و عـادت اعـراب در دوران   
. با ابوبكر مالقـات كـرد   -صجنان: يا -بن ابيطالب در ناحية عرج علي. جاهليت بود
آنگاه، هـر دو بـراي انجـام    ! نه، مأمورم: امير يا مأمور؟ علي پاسخ داد: ابوبكر گفت

ابوبكر با مـردم حـج گـزارد، و چـون روز عيـد قربـان       . دندمأموريتشان به راه افتا
- اكـرم  بن ابيطالب كنار جمره ايستاد، و پيامي را كه حضرت رسـول  فرارسيد، علي

به او داده بودند، جار زد، و همة قراردادها را به صاحبان آنها  -صلى اهللا عليه وسلم
نان و همچنين براي كساني پيمانان با مسلما بازگردانيد، و مدت چهار ماه را براي هم

پيماناني كـه   كه عهد و پيماني با مسلمين نداشتند، مهلت داد، و تنها در ارتباط با هم
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از مسلمانان چيزي كم نگذاشته بودند، و برعليه مسلمانان با دشمنان اسالم همدستي 
  .و همياري نكرده بودند، قراردادهايشان را تا پايان مدت محترم شمرد

رداني را اعزام كرد تا در ميان مردم ندا دردهند كه از سال آينده مشركان ابوبكر نيز م
حق ندارند حج بگزارند، و از آن پس هيچكس حق ندارد خانة كعبه را برهنه طواف 

اين ندا به منزلة يك اعالمية سراسري مبني بر پايـان يـافتن دوران و َثَنيـت و    ! بكند
العرب بود، و حاكي از آن بود كه از آن  هپرستي براي هميشه در جزير نسخ آيين بت

  .1 سال به بعد، آيين وثَنيت ديگر بروز و ظهوري نخواهد داشت
***  

  مروري بر غزوات پيامبر
هايي كه آنحضرت اعزام  ها و سريه در مقام بررسي غزوات پيامبر گرامي اسالم و بعثه

نتـايج و دسـتاوردها و   هـا و مقـدمات و    اند، براي كساني كه پيرامون جنگ  فرموده
ماند، و براي ما نيز راهي  پردازند، راهي جز اين باقي نمي آنها به تحقيق مي پيامدهاي 

پيامبر بزرگ اسالم بزرگترين فرمانـده  : ماند كه در اين مقام بگوييم جز اين باقي نمي
اند، و از تمامي فرماندهان نظامي در سراسـر جهـان و در    نظامي در تاريخ بشر بوده

اند، و دقـت نظـر ايشـان در امـور رزمـي و        تر بوده تر و باهوش طول تاريخ، زيرك
آنحضرت، همانگونه كه در كار نبوت و رسالت، بـزرگ  . نظير بوده است سياسي بي

پيامبران الهي و سرور فرستادگان خدا بودند، در ايـن گونـه امـور نيـز اسـتعدادي      
  .ادندنظير از خويشتن نشان د مانند و نُبوغي بي بي

هاي نبرد پاي ننهادند، مگر درست در اوضاع و شرايط مقتضـي،   در هيچيك از ميدان
اي كه مقتضـاي حـزم و احتيـاط و دالوري و شـجاعت و تـدبير و       و با چنان شيوه
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هاي كارزار كه پاي در آن نهادند،  به همين جهت، در هيچيك از معركه. كياست بود
و صـواب كـرده باشـند، يـا در مرحلـة      تخلفـي از حكمـت    به خاطر آنكه احيانـاً 

سازي لشكر، و مستقر گردانيدن آن در مراكز استراتژيك، يا در اختيـار گـرفتن    آماده
گزيدن بهترين نقشه و ها، يا بر ترين اردوگاه ها، يا برقرار كردن مستحكم بهترين پايگاه

ان به تدبير براي گردانيدن چرخ كارزار، دچار كوچكترين لغزشي شده باشند، كارش
بلكه برعكس، در تمامي آن گيرودارها به اثبات رسانيدند كـه از  . شكست نيانجاميد

نوع ديگري قدرت فرماندهي برخوردارند كه با مظاهر فرماندهي ديگـر كـه دنيـاي    
  .شناسند، متفاوت است بشري آن را مي

هاي زودگذري نيز كه در جنگ احد و جنگ حنين روي داد، ناشي از بزدلي  شكست
سستي برخي از افراد لشكر، در جنگ حنين، و يـا ناشـي از نافرمـاني برخـي از     و 

سپاهيان نسبت به اوامر مؤكّد آنحضرت، و واگذاردن تقيدات و التزامـاتي بـود كـه    
هاي حكيمانة خويش بر آنـان فـرض    بر پاية نقشه -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

  .ماندند مي بايد به آنها مقيد ميگردانيده بودند، و از نظر امور نظامي و رز
در همين دو غزوة بزرگ نيز، به هنگـام هزيمـت و شكسـت مسـلمانان، حضـرت      

اوج نبوغ خودشان را در زمينة فنـون لشـكري و    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
نظامي نشان دادند؛ چنانكه شخصاً روياروي دشمن ايسـتادگي كردنـد، و در پرتـو    

وانستند دشمنان را از رسيدن به آرمانهايشان نااميـد سـازند،   همانندشان ت حكمت بي
گ را تغيير بدهند تـا درنتيجـه شكسـت بـه     چنانكه در جنگ اُحد؛ يا آنكه مسير جن

در صورتيكه چنين بحرانهاي . پيروزي تبديل گردد، چنانكه در جنگ حنين روي داد
اندازد،  از كار ميهاي كمرشكن، مشاعر فرماندهان را  سهمگين، و اين چنين شكست

گذارد، تا آنجا كـه معمـوالً بجـز     و بدترين آثار سوء را بر اعصاب آنان برجاي مي
  .ماند رهايي بخشيدن جان خودشان برايشان باقي نمي
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هـاي ديگـر    اين، تنها نتيجة بررسي از زاوية محدود نظامي و لشكري است؛ از زاويه
توانستند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كنيم كه رسول نيز اگر بررسي كنيم، مشاهده مي

زده و پرآشـوب   به واسطة اين غزوات امنيت و صلح و صفا را بر آن منـاطق جنـگ  
هاي گوناگون را خاموش سـازند، و در نبـرد اسـالم بـا       م گردانند، و آتش فتنهحاك
پرستي، صولت و شوكت دشمنان را درهم بشكنند، و آنان را ناگزير گردانند تا با  بت

رت مصالحه كنند، و راه ايشان و يارانشان را براي نشـر دعـوت اسـالم بـاز     آنحض
ياران مخلص و پاكباختة خويش را از  -ضمناً -بگذارند؛ و در گيرودار اين كارزارها

نما، كه نفاقشان را زير نقاب ايمان پنهان كرده بودنـد، و همـواره    آن كافران مسلمان
  .در پي نيرنگ و خيانت بودند، بازشناسند

از اين گذشته، در دامان اين غزوات و سرايا و حركات و سـكَنات، پيـامبر گرامـي    
اسالم، شماري چشمگير از فرماندهان نظامي را تربيت كردند، كـه پـس از رحلـت    

هاي نبرد عراق و شام روياروي شدند، و از  آنحضرت با پارسايان و روميان در ميدان
هاي نبرد، بر آنان فـائق آمدنـد، و تـا     صحنههاي جنگي، و كارگرداني  نظر نقشه نقطه

ر و خانـه و كاشـانه و باغهـا و    آنجا پيش رفتند كه توانستند آنان را از شهر و ديـا 
هايشان بِدر آورند و بيرون  بستانها و آبها و كشتزارها و اماكن خوشگذراني و بزمگاه

  .ها و اموالشان را تصاحب كنند گردانند، و دارايي
توانستند، در پرتو ايـن غـزوات، بـراي     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همچنين، رسول

هاي اشتغال فراهم آورند، و حتي توانستند،  مسلمانان مسكن و زمين زراعتي و زمينه
مشكالت فراوان پناهندگاني را كه آواره و تهيدست بودند، حل كننـد، و اسـلحه و   

اسالم فـراهم سـازند؛ و    سازوبرگ جنگ و اسب و شتر و مال و منال براي سپاهيان
اي ظلم و ستم يا طغيان و سركشي و تجاوز در حق  تر از هر چيز بدون آنكه ذره مهم

  .بندگان خدا روا دارند، همة اين نتايج را به دست آوردند



  

ها و آرمانهايي را كه پيش از ظهور اسـالم   از سوي ديگر، پيامبر بزرگ اسالم، انگيزه
گرفت، به كلـي تغييـر    ها بر پاية آنها شكل مي جنگو در عهد جاهليت كارزارها و 

ها عبارت بودند از غارت و  پيش از عهد رسالت حضرت ختمي مرتبت، جنگ. دادند
جويي و  شتار و شبيخون و ستم و تجاوز و دشمني و خوانخواهي و انتقامچپاول و ك

اعمـال  ها، و هتك حرمت زنـان، و   ُكشي و ويرانگري و از ميان بردن آباداني ضعيف
خشونت و سنگدلي نسبت به افراد ناتوان و كودكان و كنيزكان، و اهالك حـرث و  

گرايي و فسادانگيزي؛ اما، در پرتو آيين اسالم، جنگ به صورت جهاد  َنسل، و بيهوده
براي رهاسازي انسان از نظام خشونت و دشـمني، و برقـرار كـردن نظـام عـدل و      

ريزي  شدن ضعيف توسط قوي پايه لس پايماانصاف، درآمد، و نظام جنگ كه براسا
شده بود، به نظامي ديگر تبديل شد كه در آن نظام اَقويا همواره ضعيف درنظر گرفته 

طبيعت جنگ متحول گرديد، و به صـورت  . شوند، تا داد ُضعفا را از آنان بستانند مي
ـ     ان و جهاد و فداكاري درآمد، و منظور از آن فريادرسـي آن دسـته از مـردان و زن

خدايا ما را از اين شهر و ديار كـه  : گويند كودكان ناتوان تعريف شد كه پيوسته مي
مردم آن ستمكارند بيرون بياور، و از سوي خودت براي مـا سرپرسـتاني بگمـار، و    

  1 .!ياوراني دلسوز بفرست
جنگ به كلّي تغيير جهـت داد و بسـوي جهـادي گراييـد كـه هـدف و آرمـان آن        

از نيرنگ و خيانت و گناه و تجاوز، و برقراري و گسترش امنيت  پاكسازي زمين خدا
  .و مسالمت و رأفت و رحمت و جوانمردي و رعايت حقوق ديگران بود

نامة جنگ و جهاد در اسالم  پيامبر گرامي اسالم، در اثناي سرايا و غزوات، عمالً آيين
ان زيردسـت  را تدوين كردند، و مقرراتي را وضع كردنـد، و لشـكريان و فرمانـده   

خودشان را با آن مقررات آشنا كردند، و به رعايت آن ملزَم گردانيدند، و تحت هيچ 
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چنانكـه  . دادند كه از آن مقررات تخطّي كننـد  عنوان و در هيچ شرايطي، اجازه نمي
صلى اهللا - خدا رسول: گفت سليمان بن بريده از پدرش روايت كرده است كه وي مي

اي را به يكـي   گماردند تا فرماندهي سريه را بر لشكري مي هرگاه اميري -عليه وسلم
گذاردند، وي را به ويـژه بـه تقـواي خداونـد عزّوجـل سـفارش        از يارانشان وامي

اند، رفتاري نيك  كردند كه با همراهانش كه همه مسلمان كردند، و به او توجيه مي مي
  :فرمودند داشته باشد؛ آنگاه مي

اهللا، قاتلوا من کفر باهللا، اغزوا، فال تغلو وال تغـدروا، وال متثلـوا، وال    اهللا، يف سبيل اغزوا بسم(
  .)...تقتلوا وليداً

. اند كـارزار كنيـد   بنام خدا بجنگيد، در راه خدا؛ با كساني كه به خداوند كافر شده«
بجنگيد، اما دست به خيانت و نيرنگ نيازيد، و مثله نكنيد، و كودكان را تحت هـيچ  

  »!...عنوان نَكشيد
  :فرمودند كردند و مي و همواره به تيسير و مساعدت توصيه مي

  .١ )يسروا وال تعسروا، وسکنوا وال تنفروا(
هـا تنهـا    هـا و دشـواري   كارها را براي زيردستانت آسان كنيد، و آنان را با سـختي «

  »!مگذاريد، و مردم را به خودتان گرايش دهيد، و از خودتان مرانيد
شبانه به نزديكي محل سكونت يا  -صلى اهللا عليه وسلم- كرما هرگاه حضرت رسول
كردند تـا بامـداد    زدند، و صبر مي رسيدند، بر آنان شبيخون نمي استقرار جماعتي مي

فرا برسد، و ياران و پيروانشان را به شدت از آتش زدن خانه و كاشانة مـردم نهـي   
تن زنان، به شدت مورد همچنين زير شكنجه ُكشتن، و ُكشتن و زدن و بس. كردند مي

نهي آنحضرت بود، و از غارت و چپاول تا آنجا نهـي آنحضـرت مؤّكـد بـود كـه      
  :فرمودند مي
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  ).حل من امليتةبأليست  لنهبةا(
  »!تر از خوردن مردار نيست خوردن اموال غارت شده حالل«

ر ها و كشتزارها و بريدن درختان نهي فرمودنـد، مگـر د   همچنين، از نابود كردن دام
صـلى اهللا  - اكرم حضرت رسول. شرايط نياز مبرم كه جز آن راهي باقي نمانده باشد

  :به هنگام فتح مكّه فرمودند -عليه وسلم
  ).سرياًأ، وال تقتلن جريح، وال تتبعن مدبراً علىال جتهزن (
  »!مجروحان را نكشيد؛ و فراريان را تعقيب نكنيد؛ و اسيران را به قتل نرسانيد«

اسالم اين سنت را تثبيت فرموده بودند كه سفير نبايد كشته شـود، و از  پيامبر بزرگ 
كردنـد، تـا آنجـا كـه      پيمان مسلمانان باشند به شدت نهي مي كشتن كافراني كه هم

  :فرمودند مي
  ).ربعني يوماًأمن قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها لتوجد من مسرية (
مانان است به قتـل برسـاند، بـوي بهشـت بـه      پيمان مسل هر كس كافري را كه هم«

  »!رسد مشامش نخواهد رسيد، با آنكه بوي بهشت از چهل سال راه به مشام مي
هـاي   پيامبر بزرگ اسالم، با تأسيس و تبيين اين اصول و قواعـد ارزشـمند، صـحنه   

هاي دوران جاهليت پاكسازي كردند، و آن را بـه جهـادي    نبرد را از پليدي جنگ و
  .1 دس مبدل گردانيدندپاك و مق
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  فصل پانزدهم
  عام الوفُود

  
  تمهيد

ساز بود كه به طـور قـاطع    اي سرنوشت غزوه -چنانكه پيش از اين گفتيم -فتح مكه
در پرتو اين فتح بزرگ، قوم عرب حـق را از  . مرگ آيين و ثنيت را به همراه داشت
شد، و براي گردن نهادن  ها از اذهان آنان زدوده باطل بازشناختند، و ترديدها و شُبهه

  .به اسالم از يكديگر سبقت گرفتند
كـرديم كـه محـلّ عبـور و      ما در كنار چاه آبي زندگي مي: عمروبن مسلمه گويد* 

چه : كرديم گذشتند، و ما از آنان سؤال مي كاروانيان پيوسته بر ما مي. مرور مردم بود
صـلى اهللا  - پيغمبراكـرم  منظورمان! گويد؟ اين مرد كيست و چه مي! چه خبر؟! خبر؟

پندارد كه خداوند او را فرسـتاده   اين مرد مي: گفتند در پاسخ ما مي. بود -عليه وسلم
وحي فرمود، و من آن كالم خداوند چنين : گويد رساند، و مي است، و به او وحي مي

قـوم عـرب   . ام نقـش بسـته اسـت    ام، كه گويي در سـينه  خدا را آنچنان از بر كرده
صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  شان را موكول به فتح و پيروزي حضرت رسولآوردن اسالم
اگـر  ! وي را با قوم و قبيلة خـودش واگذاريـد  : گفتند گردانيده بودند، و مي -وسلم

بنابراين، وقتي كه فتح  ؟!شود كه پيامبري راستين است برايشان غلبه يافت معلوم مي
پـدر مـن   . م آوردن شتاب گرفتندمكّه به وقوع پيوست، هر طايفه و قبيله براي اسال

اسالم آوردن شتاب گرفت، و چون بـه نـزد   اش براي  پيش از ديگر افراد قوم و قبيله
. ام بخدا، از نزد پيامبر راستين خداوند به نـزد شـما آمـده   : قوم خود بازگشت، گفت

فالن نماز را در فالن وقت بگزاريد، و فالن نماز را در فالن وقت؛ و : ايشان فرمودند
رسد، يكي از شماها اذان بگويد، و هر كه از ميـان شـما    هرگاه كه وقت نماز فرا مي



  

  .1.)....نماز شما گردد داند پيش قرآن بيشتري مي
اين حديث داللت بر آن دارد كه تا چه اندازه فتح مكه در تغيير اوضاع و شرايط، و 

سـلمانان، و  عزت بخشيدن به اسالم و مسلمين، و موضعگيري قوم عرب در برابـر م 
اين آثار و بركـات فـتح مكـه، پـس از     . گردن نهادن آنان به اسالم، مؤثر بوده است

هاي  كنيم هيأت غزوة تبوك دو چندان گرديد، و به همين جهت است كه مشاهده مي
سال نهم هجـرت و   -نمايندگي طوايف و قبايل مختلف عرب پياپي در اين دو سال

كنيم كه مردمان فوج فوج به  ، و مشاهده ميكنند آهنگ مدينه مي -سال دهم هجرت
آيند؛ چنانكه لشكر اسالم به هنگام فتح مكّه متشكل از ده هزار رزمنده  دين خدادرمي

است، اما، در غزوة تبوك، در شرايطي كه هنوز يك سال تمام از فتح مكه نگذشـته  
الـوداع   جهرسد، و پس از آن، در ح هزار رزمنده مي است، آمار سپاهيان اسالم به سي

بالغ بر يكصد هزار يا يكصد و چهـل و چهـار    -دريايي از مردان مسلمان رزمنده را
زنند، و نواي لبيك لبيك و تكبيـر و   خدا موج مي نگريم كه پيرامون رسول مي -هزار

گردد، و سرتاسر سـرزمين حجـاز را    انداز مي تسبيح و تحميد آنان در هر كران طنين
  .آورد به لرزه درمي

  
  هاي نمايندگي د، هيأتوفو

هاي نمايندگي اقوام و قبايـل كـه بـه مدينـه آمدنـد، بنـا بـه گـزارش          شمار هيأت
گذرد، و براي ما امكان ندارد كه به يكايـك   از هفتاد درمينويسندگان كتب مغازي، 

اي نخواهـد   آنها بپردازيم، و شرح و بسط و تفصيل مطالب پيرامون آنها چندان فايده
پـردازيم كـه از نظـر     ، تنها به مواردي از آنها به طور اجمـال مـي  از اين رو. داشت

ضمناً، خوانندة اين كتـاب  . حائز اهميت باشند، و از جهاتي چشمگير باشندتاريخي 
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هاي نمايندگي پـس از فـتح    بايد توجه داشته باشد كه هرچند ورود عمدة اين هيأت
خودشـان را پـيش از آن    هاي نماينـدگي  أتمكه بوده است، قبايلي نيز بودند كه هي

  .فرستاده بودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم براي ديدار حضرت رسول
 -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم اين قبيله دو بار با حضرت رسول :وفد عبدالقيس. 1

. ديدار نخست آن در سال پنجم هجرت يا پيش از آن بوده اسـت . ديدار داشته است
. براي تجارت به مدينه آمد و شـد داشـت   -نقذ به حيانبه نام م -مردي از اين قبيله

به قصد تجارت بـه مدينـه    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم يك بار كه پس از ورود نبي
صـلى  - اي از پيـامبراكرم  وارد شد، با آيين اسالم آشنا شد، و اسالم آورد، و با نامه

آنان . قوم خود بازگشت كه براي قوم و قبيلة او نوشته بودند، بسوي -اهللا عليه وسلم
هاي حرام در قالب هيأتي متشـّكل از سـيزده يـا     نيز اسالم آوردند و در يكي از ماه

وارد شدند، و در آن ديدار، راجع به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نفر بر رسول چهارده
بـزرگ آن  . ها از آنحضرت سـؤال كردنـد   احكام سوگند خوردن و احكام نوشيدني

دربـارة او   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا ح عصري نام داشت كه رسولجماعت، اَسب
  :فرمودند

  .)احللم واألناة: ن فيک خصلتني حيبهما اهللاإ(
بردباري : در وجود تو دو خصلت هست كه خداوند آن دو خصلت را دوست دارد«

  .»و پرحوصلگي
جـرت، سـال   در سال نهـم ه  -صلى اهللا عليه وسلم- دومين ديدار آنان با پيامبراكرم

هاي نمايندگي، بود كه در اين ديدار، شمار اعضاي هيأت نمايندگي آنان  ورود هيأت
بن عالء عبدي بود كه نصـراني بـود و اسـالم     چهل تن بود، و يكي از آنان جارود

  .1 آورد، و مسلماني نيك گرديد
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 ورود هيأت نمايندگي اين قبيله در اوائل سال هفـتم هجـرت بـود،    :وَفد دوس. 2
نيز، پـيش از  . درگير غزوة خيبر بودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هنگامي كه رسول

ايـم كـه وي هنگـامي كـه      اين داستان اسالم آوردن طفيل بن عمرو دوسي را آورده
هنوز در مكه بودند اسالم آورد؛ آنگاه بسوي قوم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

كرد، و آنـان از دعـوت وي     اسالم دعوت ميخويش بازگشت، و پيوسته آنان را به 
صـلى اهللا  - خـدا  كردند، تا جايي كه از آنان قطع اميد كرد و نزد رسول استقبال نمي
. بازگشت، و از آنحضرت درخواست كرد كه قبيلة دوس را نفرين كنند -عليه وسلم
  :به آنان دعا كردند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

  .)سااللهم اهد دو(
  »!بارخدايا، قبيله دوس را هدايت فرما«

ديري نگذشت كه دوسيان اسالم آوردند، و طفيل به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از 
صـلى اهللا  - اش در اوائل سال هفتم هجرت، هنگامي كه پيـامبراكرم  مردم قوم و قبيله

 اكـرم  ضرت رسولدرگير فتح خيبر بودند، به مدينه آمد، و از آنجا به ح -عليه وسلم
  .در ناحية خيبر پيوست -صلى اهللا عليه وسلم-
نـژاد روميـان، و    فَروه يكي از فرماندهان عـرب : پيك َفروه بن عمرو جذامي. 3

ه آنان بود، و در ناحية معان و اطراف آن نشين وابسته ب كارگزار آنان در مناطق عرب
جـويي و دالوري و  انگيـزة اسـالم آوردن وي جنگ  . در سرزمين شام منـزل داشـت  

شجاعتي بود كه از رزمندگان مسلمان در نبرد موته در سال هشتم هجـرت مشـاهده   
فرستاد تا  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه اسالم آورد، پيكي به نزد پيامبراكرم. كرد

اسالم آوردن وي را به اطالع آن حضرت برساند، و استري سفيد بـه ايشـان هديـه    
ـ . كرد الم آوردن وي بـاخبر شـدند، او را دسـتگير و بازداشـت     روميان چون از اس

وي نيز مرگ را بر ارتـداد  . كردند، آنگاه وي را ميان ارتداد و مرگ مخير گردانيدند
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گفتند؛ بـر دار   برگزيد، و او را در سرزمين فلسطين كنار چاه آبي كه به آن عفراء مي
  .آويختند، و پس از آن گردنش را هم زدند

از  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  اين وفد، در پي بازگشت رسول :وفد صداء. 4
شـرح  . آمـد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ِجعرانه در سال هشتم هجرت به نزد رسول

اي را متشكل از  سريه -صلى اهللا عليه وسلم- قضيه از اين قرار است كه رسول خدا
را مأمور كرده بودند كه چهارصد تن از رزمندگان مسلمان آماده كرده بودند، و آنان 

در همان اثنا كه سـرية  . اي از يمن كه قبيلة صداء در آن ساكن بودند بتازند بر ناحيه
مذكور در ناحية صدر قناه اردو زده بودند، زياد بن حارث صدائي باخبر شد و نـزد  

به عنوان نماينـده از جانـب قـوم و    : آمد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
ام در اختيـار   لشكريانتان را بازگردانيد؛ مـن و قـوم و قبيلـه   ! ام  ام نزد شما آمده هقبيل

رزمندگان مسلمان را از ناحية صدر قَنـاه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول! شماييم
 خـدا  صدائي نيز بسوي قوم خود بازگشت و آنان را براي ديدار رسول. بازگردانيدند

صلى اهللا عليه - خدا پانزده تن از آنان نزد رسول. ق كردتشوي -صلى اهللا عليه وسلم-
آمدند، و اسالم آوردند و با آنحضرت بيعت كردنـد، و بسـوي قـوم خـود      -وسلم

بازگشتند، و آنان را به اسالم فراخواندند، و اسالم در ميان آنان گسترش يافـت، تـا   
  .الوداع به آنحضرت پيوستند جايي كه يكصد تن از آنان در حجه

وي از خانـدان شـاعران بـود، و يكـي از     : كعب بن زهير بن ابـي سـلمي   .5
. كرد را هجو مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بزرگترين شعراي عرب، كه پيوسته نبي

در سال هشتم هجرت از غـزوة طـائف    -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا
اي نوشت حـاكي از اينكـه    هبن زهير، بجيربن كعب به وي نام بازگشتند، برادر كعب

اند  كرده بعضي از سران مكه را كه وي را هجو مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
اند به قتل رسانيده اسـت، و ديگـر شـاعران قـريش بـه هـر سـوي          داده و آزار مي



  

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اينك، اگر جانت را دوست داري بنزد رسول. دان گريخته
هرگز كسي را كه تائبانه به نزد او برود نخواهد ُكشت، و اگر چنـين  بشتاب، كه وي 

از آن بـه بعـد، فيمـابين ايـن دو بـرادر      ! كني جانت را بردار و به سويي بگريز نمي
هاي مكرّر صورت پذيرفت، و از سوي ديگر دنيا درنظر كعب تيره و تـار   نگاري نامه

مردي از قبيلة جهينه وارد شد، و شد، و بر جان خويش ترسيد، و به مدينه آمد، و بر 
وقتي نماز به پايان رسيد، به پيشنهاد آن مرد جهني به نـزد  . با او نماز صبح را گزارد

رفت و در كنار آنحضرت نشست، و دستش را در  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
هاد شناختند در دست آنحضرت ن او را نمي -صلى اهللا عليه وسلم- حاليكه پيامبراكرم

است تا توبه كند و اسالم بيـاورد، و از   بن زهير آمده  خدا، كعب رسول اي: و گفت
پذيريد؟  اگر من او را به نزد شما بياورم، توبه و اسالم او را مي! خواهد شما امان مي

مردي از انصار خود را بر روي كعب ! بن زهير هستم من كعب : گفت! آري: فرمودند
پيـامبر گـرام اسـالم    . زه خواست كه گردن وي را بزنـد انداخت و از آنحضرت اجا

  :فرمودند
  .)نه قد جاء تائباً نازعاً عما کان عليهفإدعه عنک، (
دست از وي بدار؛ وي آمده است تا توبه كند، و از كردارهاي پيشين خـود دسـت   «

  »!بكشد
در آن حال، كعب بن زهير قصيدة مشهور خود را خواند، كه نخستين بيت آن چنين 

  :ودب
 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول    

 متيم أثرها لعم يفد مكبول

دار است و در پي او چونـان   سعاد كوچ كرده است و دلم در فراق او اينك جريحه«
  »!اسيري كه براي او فديه نداده باشند دست و پاي در ُغل و زنجير دارد
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پـوزش   -ليه وسلمصلى اهللا ع- خدا از جمله ابيات اين قصيده كه طي آنها از رسول
  :ستايد، ابيات ذيل است طلبد، و آنحضرت را مي مي

   وعدنيأاهللا  نبت أن رسول
  اهللا مأمول والعفو عند رسول

  ... مهال هداك الذي اعطاك نافلة اـل
  قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

  ال تأخذني باقوال الوشاة ولم 
  ذنب ولو كثرت في االقاويل أ

  لقد أقوم مقاما لو يقوم به
  لو يسمع الفيل ي واسمع ماأر
  لظل يرعد االن أن يكون له

  من الرسول باذن اهللا تنويل
  حتي وضعت يميني ما أنازعه 

  في كف ذي نقمات قيله القيل
  كلمهأذ إخوف عندي أفلهوا 

  إنك منسوب و مسئول: وقيل
  

  من ضيغم بضراء االرض مخدره 
  في بطن عثر غيل دونه غيل 

  إن الرسول لنور يستضاء به 
  مهند من سيوف اهللا مسلول



  

اما، از ! اند مرا تهديد كرده -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا اند كه رسول با من گفته«
  رود؛ همواره اميد عفو و گذشت مي -صلى اهللا عليه وسلم-  خدا رسول

همان خداوندي كه پيشكش قرآن را به شما ارزاني داشته اسـت كـه در آن   ! تر آرام
  يل و تبيين مطالب موجود است شما را رهنمون گردد؛هاي فراوان و تفص موعظه

ام، هرچنـد دربـاره مـن     مرا به گفته خبرچينان بازخواست نكنيد؛ من گناهي نكـرده 
  هاي زيادي زده باشند؛ حرف

شنوم، كه اگر فيل جـاي مـن    بينم و مي ام و چيزهايي را مي من در مقامي قرار گرفته
  شنيد؛ بود و مي

بـه   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا د؛ مگر آنكه از جانب رسوللرزي پيوسته بر خود مي
  !رسيد اذن خدا براي او عنايت و رحمتي مي

هيچگونه مخالفت و نزاعي، در دسـت   تا آنكه سرانجام، دست راست خويش را، بي
  ؟!كسي قرار دادم كه مردي انتقام گيرنده است، و قول و حرفش، قول قطعي است

چنين و چنان به تو : گويد گويم، و به من مي دارم سخن ميو او بدان هنگام كه با او 
تـر و   بـراي مـن پرهيبـت   ! اند، و چنين و چنان را بايد پاسـخگو باشـي   نسبت داده

  تر است، ترسناك
اي پر دار و درخت در وداي عثّر كمين كرده باشد و درختان  از شير نري كه در بيشه

  ؟!انبوه او را دربرگرفته باشد
نور است كـه همگـان از پرتـو او روشـني      -صلى اهللا عليه وسلم- داخ آري، رسول

  »!گيرند، و در ميان شمشيرهاي خدا، شمشيري ممتاز و از نيام بركشيده است مي
در ادامة قصيده، مهاجران قريش را ستوده است؛ زيرا، هيچيـك از آنـان بـه هنگـام     

ناي مهـاجران، از  ورود كعب جز به خير و نيكي سخني نگفت، و در اثناي مدح و ث
اجازه خواسته بـود كـه    -صلى اهللا عليه وسلم- آنجا كه يكي از انصار از پيامبراكرم
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گردن وي را بزند، در پوشش مدح مهاجران به كنايه قصـد تعـريض بـه انصـار را     
  : داشت؛ چنانكه گويد

  ضرب اذا عرد السود  التنابيل
  

  يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 

روند، و هرگاه سياهان بد هيبت متعرض ايشـان   ر خوشرنگ راه ميهمچون اشتران ن«
  »!كند شوند، ضربات شمشيرشان از آنان پاسداري مي

اي جداگانه انصار را  بعدها، زماني كه اسالم آورد و مسلماني نيك گرديد، در قصيده
. نيز مدح كرد، و آن قصوري را كه نسبت به آنان مرتكب گرديده بود، جبـران كـرد  

  :گويد ن قصيده چنين ميدر آ
ــار  ــالحي االخيـ   فـــي مقنـــب مـــن صـ

ــار  إ ــو االخيــ ــم بنــ ــار هــ   ن الخيــ
  

ــزل   ــال يـ ــاة فـ ــرم الحيـ ــره كـ ــن سـ   مـ
ــابر   ــن كـ ــابرا عـ ــارم كـ ــوا المكـ   ورثـ

  
هر آنكس كه زندگاني با كرامت را خوش دارد، بايد كه همواره در ميان جمـاعتي  «

  از شايستگان انصار بسر برد؛
انـد، و براسـتي كـه نيكـان      اندر نسل به ارث برده آنان ارجمندي و كرامت را نسل

  ».همواره فرزندان نيكان خواهند بود
دوازده . اين وفد در ماه صفر سال نهم هجرت وارد مدينه شدند: وفد بني عذره. 6

كيسـتند و از كجـا   : وقتـي از آنـان پرسـيدند   . تن بودند، از جمله حمزه بن ُنعمـان 
مـاييم آن  ! ايم، برادران مادري قُصي ما بني عذره: آييد؟ سخنگوي آن هيأت گفتند مي

ما ! بكر را از وادي مكه بيرون رانديم كسان كه قُصي را ياري كرديم، و خزاعه و بني
از آنـان   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي! ها با شما داريم ها و وابستگي خويشاوندي

آنان را از مراجعه به كاهنان نهي استقبال كردند، و مژدة فتح شام را به آنان دادند، و 



  

اعضاي اين هيأت . فرمودند، و از سربريدن حيوانات مطابق آيين جاهليت، بازداشتند
  .همگي اسالم آوردند و چند روز در مدينه اقامت كردند و آنگاه بازگشتند

صلى - خدا االول سال نهم هجرت به ديدار رسول اين وفد در ماه ربيع :وفد بلي. 7
رئيس هيئـت، ابوالُضـبيب   . آمدند، و سه روز در مدينه اقامت كردند -عليه وسلماهللا 

دربارة مهماني دادن و پذيرايي كردن از آنحضرت سؤال كرد كه ايـا اجـر و ثـوابي    
  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا دارد؟ رسول

  ).و فقري فهو صدقةأغين  إىلنعم، وکل معروف صنعته (
احساني كـه در حـقّ ثروتمنـد يـا فقيـري  روا داري صـدقه       آري، و هر نيكي و «

  »!گردد محسوب مي
دربارة ! روز سه شبانه )يامأثالثة (: همچنين، دربارة مدت ميهماني سؤال كرد؛ فرمودند

از آن توست يـا، از   )للذئب وأخيک ألو أهي لک (: گوسفند گمشده سؤال كرد؛ گفتند
ما لک وله؟ دعه ( :گمشده سؤال كرد؛ فرمودند دربارة شتر! آن برادر تو يا از آن گرگ

  !آن را واگذار تا صاحبش پيدايش كند! به آن چه كار داري؟ )جيده صاحبه حىت
داستان اسـالم  . ورود اين هيأت در ماه رمضان سال نهم هجرت بود :وفد ثقيف. 8

آوردن آنان به اين شرح است كه سر كردة آنان عـروه بـن مسـعود ثقفـي پـس از      
از غزوة طائف در ذيقعدة سال  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم شت حضرت رسولبازگ

آنگاه . هشتم هجرت، پيش از آنكه به مدينه برسند، نزد آنحضرت رفت و اسالم آورد
بسوي قوم خود بازگشت و آنان را به اسالم دعوت كرد، و از آنجا كه سـرور قـوم   

از اشتران جوانشان بيشتر دوسـت   خود بود، و همه گوش به فرمان او بودند، و او را
امـا، همنيكـه آنـان را بسـوي اسـالم       .برند كرد كه از او فرمان مي داشتند، گمان مي

پس از آن چند ماه . فراخواند، از هر سوي بر او تير باريدند، و او را به قتل رسانيدند
ـ   وان گذشت، و با يكديگر به رايزني پرداختند، و به اين نتيجه رسيدند كه تـاب و ت
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جنگيدن با اعراب ساكن اطراف منطقة خودشان را ندارند، و آنان هم با پيغمبر اسالم 
صـلى  - خدا اين بود كه همگي بر آن شدند تا مردي را به نزد رسول. اند  بيعت كرده

بـاره بـا عبـدياليل بـن عمـرو سـخن گفتنـد، و         در ايـن . بفرسـتند  -اهللا عليه وسلم
وي نپذيرفت و از آن ترسيد كه وقتي بـازگردد،  . ادندپيشنهادشان را با او در ميان نه

من چنـين نكـنم، مگـر آنكـه     : گفت ؟!گونه رفتار كنند كه با عروه كردند با او همان
پيمانانشـان و سـه تـن از     آنان نيز دو تـن از هـم  ! مرداني چند را همراه من بفرستيد

العـاص   بـن ابـي  مالك را همراه او فرستادند، و جمعاً شش تن شدند كه عثمان  بني
  .ثقفي يكي از آنان بود و از همة آنها جوانتر بود

وارد شدند، بـراي   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي هيأت نمايندگي ثقيف بر رسول
در گوشة مسجد زدند تا در آنجا اقامت كنند و قرآن بشنوند، و مـردم را  اي  آنان قبه

- خدا كان اقامت كردند و نزد رسولآنان در آن م. گزارند ببينند هنگامي كه نماز مي
كردند، و آنحضرت ايشان را به اسـالم دعـوت    آمد و شد مي -صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه - خدا كردند؛ تا جايي كه رئيس آن هيأت درخواست كرد كه رسول مي
اي بنويسند، و با ثقيف صلح كنند مبني بر اينكه به آنـان   براي آنان صلحنامه -وسلم

زه دهند كه زنا بكنند و شراب بنوشند و ربا بخورند، و بت بزرگشان الت را بـه  اجا
هايشان را به    نماز معاف كنند، و از آنان نخواهند كه بت آنان واگذارند، و آنان را از

حاضر نشدند هيچيـك از   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. بشكننددست خودشان 
يكديگر خلـوت كردنـد و مشـورت كردنـد، و      با. هاي ايشان را بپذيرند درخواست

  .تسليم شوند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولاي جز اين نيافتند كه در برابر  چاره
نزد آنحضرت بازگشتند و تسليم شدند و اسالم آوردند، و شرط كردند كه شـخص  

درهم شكستن بـت بزرگشـان الت را بـر عهـده      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
صـلى  - پيامبراكرم. و مردم ثقيف هرگز با دستان خودشان آنرا درهم نشكنند بگيرند،



  

اين درخواست آنان را پذيرفتند، و براي آنان دسـتخطي نوشـتند، و    -اهللا عليه وسلم
العاص ثقفي را امير آنان گردانيدند، زيرا، پافشـاري و عالقمنـدي وي    عثمان بن ابي

  .همة آنان بيشتر بود اسالم و تعلم قرآن از فقُّه در دين و فراگيري معارفتنسبت به 
سرگذشت وي از اين قرار بود كه هيأت نمايندگي ثقيف همه روزه وقت بامداد نزد 

بن عاص را در كنار بـار و بنـة    رفتند و عثمان مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
بـه  گشتند و به هنگام شدت گرماي پـيش از ظهـر    وقتي بازمي. گذاشتند خويش مي

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا بن عاص نزد رسول رفتند، عثمان وزي مينيمرخواب 
كرد كه قـرآن را بـر او اقـراء كننـد، و پيرامـون       رفت و از ايشان درخواست مي مي

يافت بـراي   كرد، و هرگاه آنحضرت را در حال استراحت مي معارف ديني سؤال مي
  . رفت اين منظورهايش بنزد ابوبكر مي

آوردند،  بن عاص، بعدها، در آن ايام كه قبايل مختلف عرب به ارتداد روي مي عثمان
وقتي مردم ثقيف عزم بر آن جزم . آفرين بود وجود وي براي قوم ثقيف بسيار بركت

اي جماعت ثقيف، شما آخرين مردمي هستيد : كردند كه مرتد گردند، به آنان گفتند
و همين سخن او باعث ! شويد مرتد مي كه اسالم آورديد؛ نخستين مردمي نباشيد كه

  .گرديد كه مردم ثقيف از ارتداد خودداري كنند، و بر آيين اسالم ثابت قدم بمانند
هيأت نمايندگي ثقيف به نزد آنان بازگشتند، و ابتدا حقيقت مطلب را از آنان كتمـان  

خود نشان  كردند، و آنان را از جنگ و كارزار ترسانيدند، و دلتنگي و اندوهگيني از
از آنـان   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - دادند، و براي آنان باز گفتند كـه رسـول خـدا   

اند كه اسالم بياورند، و زنا و شراب و ربا و ديگر محرّمات اسـالم را تـرك    خواسته
مردم ثقيف را كبر و نخوت جاهليت فراگرفت، ! كنند، و گرنه با آنان خواهند جنگيد

ي جنگ آماده شدند؛ اما، خداوند در دلهايشان تـرس و  و به مدت دو تا سه روز برا
نزد او برگرديد، و آنچه را كـه  : وحشت افكند، و به هيأت نمايندگي خودشان گفتند
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؟ در آن هنگام، نمايندگان ثقيف حقيقـت امـر را آشـكار    !خواسته است انجام بدهيد
جـام داده بودنـد   ان -صلى اهللا عليه وسـلم - اي را كه با پيامبراكرم كردند، و مصالحه

  .گزارش كردند، و مردم ثقيف همگي اسالم آوردند
مرداني را براي ويران كردن بتكدة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از سوي ديگر، رسول

مغيره بن شعبه از جـاي  . الت اعزام كردند، و خالدبن وليد را بر آنان امير گردانيدند
بخدا هم اينك شـما را  : ش گفتبرخاست و تبر بزرگ را به دست گرفت و به ياران

تبر را بلند كرد و ضربتي زد و بـر روي زمـين   ! از دست مردم ثقيف خواهم خندانيد
خدا بـه  : مردم طائف بر خود لرزيدند و گفتند. افتاد و شروع به دست و پا زدن كرد

خداونـد  : ناگهان مغيره از جـاي برجسـت و گفـت   ! بت بزرگ مغيره را كشت! دور
آنگـاه بـر در   ! اي از سنگ و شن بيشت نيست اين تپه! زشت گرداناد هايتان را چهره

بتكده كوبيد و آن را شكست، سپس بر فراز باالترين ديوار آن برآمد، و به دنبال وي 
مردان ديگر باال رفتند، و بتكده را ويران و با خاك يكسان كردند؛ حتي پـي و پـاي   

هاي الت را بركندند، و مردم  جامه بست آن را نيز از زمين درآوردند، و زيورآالت و
  .كردند ثقيف همچنان بهت زده تماشا مي

بازگشت و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خالدبن وليد باجماعت همراهانش نزد رسول
صلى اهللا عليـه  - خدا رسول. ها را با خود به نزد آنحضرت برد آن زيورآالت و جامه

دنـد، و خداونـد را بخـاطر نصـرت     نيز همان روز آن غنـايم را تقسـيم كر   -وسلم
  .1 پيامبرش و عزت بخشيدن به دينش سپاس گزاردند

از غزوة  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پس از بازگشت نبي :نامة پادشاهان يمن. 9
حارث بن : تبوك، نامة پادشاهان حمير به دست آنحضرت رسيد كه عبارت بودند از

                                                           

 .542-527، ص 2ج  هشام، ؛ سيرةابن28-26، ص 3زاد المعاد، ج  -1



  

. رعين و همدان و معافر هاي ذي ، و بزرگ قبيلهعبد كُالل، ُنعيم بن عبد كُالل، ُنعمان
فرستاده بودند، مالك بن  -صلى اهللا عليه وسلم- نام پيك ايشان كه بسوي پيامبراكرم

وي را نزد آنحضرت فرستادند تا به اطالع ايشان برساند كـه آنـان   . مرّة رهاوي بود
صـلى اهللا  - خدا رسول .اند اند و از شرك و مشركان جدايي اختيار كرده اسالم آورده
اي نوشـتند و طـي آن حقـوق و تكـاليف اسـالم       نيز بسوي آنان نامـه  -عليه وسلم

آورندگان را تبيين فرمودند، و به هم پيمانانشان از جانب خدا و رسول امان دادنـد،  
چند تن از اصحاب خـود را نيـز   . اي را كه بر عهده دارند ادا كنند بشرط آنكه جزيه

ند و معاذبن جبل را امير آن جماعت گردانيدند، و نيز او را والـي  بسوي آنان فرستاد
بخش علياي يمن مشتمل بر عدن و مناطق فيمابين سكول و سكاسك گردانيدنـد، و  
مقرر فرمودند كه وي به امر قضاوت و داوري در امـور جنگـي بپـردازد، و عامـل     

. راهـانش بگـزارد  گردآوري زكات و جزيه باشـد، و نمازهـاي پنجگانـه را بـا هم    
ابوموسي اشعري را نيز والي بخش سفالي يمن مشتمل بر زبيـد و مـأرب و زمـع و    

  :ساحل گردانيدند، و خطاب به آندو فرمودند
  .)يسرا وال تعسرا، و بشرا وال تنفرا، و تطاوعا وال ختتلفا(
ـ « د و كارها را آسان سازيد و دشوار نگردانيد، و با مردم با روي خوش برخورد كني

  »!آنان را از خويش نرانيد، و با يكديگر همراه باشيد و اختالف نكنيد
صلى اهللا عليه - خدا از آن زمان تا هنگام رحلت رسول -رضي اهللا عنه- معاذ بن جبل

الوداع بـه نـزد    در حجه -رضي اهللا عنه- در يمن ماند؛ اما، ابوموسي اشعري -وسلم
  .آنحضرت بازگشت

از  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا وفد پس از بازگشت رسولاين  :وفد همدان. 10
براي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. تبوك در سال نهم هجرت وارد مدينه شدند

هايي را كه درخواست كرده بودند، به نام آنـان   آنان دستخطي نوشتند، و آب و ملك
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ار خويش در ارتباط بـا  بن َنمط را امير آنان گردانيدند، و او را كارگز كردند و مالك
اش قرار دادند؛ و بسوي ديگران خالدبن وليد را فرسـتادند تـا    مسلمانان قوم و قبيله

خالدبن وليد مدت شش ماه در ميان آن قوم اقامت كرد . آنان را به اسالم دعوت كند
- آنگاه پيامبراكرم. و به دعوت آنان پرداخت؛ اما، كسي دعوت وي را اجابت نكرد

بن ابيطالب را اعزام فرمودند و او را مـأمور كردنـد كـه     علي -ليه وسلمصلى اهللا ع
بـن ابيطالـب نيـز     علي. ردپاي خالدبن وليد را بگيرد و مأموريت وي را پيگيري كند

بـه   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا اي را كه از رسول بسوي مردم همدان رفت و نامه
همگـي اسـالم   . اسـالم فراخوانـد   همراه داشت براي آنان قرائت كرد، و آنان را بـه 

صلى اهللا عليـه  - خدا آوردند، و علي مژدة اسالم آوردن آنان را كتباً به اطالع رسول
بن ابيطالب را خواندند، به سجده افتادنـد،   وقتي آنحضرت نامة علي. رسانيد -وسلم

  :آنگاه سر از سجده برداشت و گفتند
  .)مهدان علىالسالم ! مهدان علىالسالم (
  »!سالم بر مردم همدان! م بر مردم همدانسال«

اين وفد نيز پس از مراجعت پيـامبر گرامـي اسـالم از سـفر      :وفد بني َفزاره. 11
عدة آنان ده تا بيست نفر بـود كـه آمـده    . تبوك در سال نهم هجرت وارد مدينه شد

گرديـده   بودند به آيين اسالم اقرار كنند، و از قحط و غاليي كه بر مناطقشان عارض
برفراز منبر برآمدند و دسـتان   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. بود شكايت كردند

  :مباركشان را به دعا برداشتند و دعاي باران كردند و گفتند
سقنا غيثا مغيثا مريئاً االلهم . بلدک امليت أحىياللهم اسق بالدک و ائمک، وانشر رمحتک، و(

اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب، وال هدم وال غرق . فعا غري ضارطبقا واسعا، عاجال غري آجل، نا
  .١ )االعداء علىاللهم اسقنا الغيث وانصرنا . وال حمق
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ها و چارپايانت را سيراب گردان، و سفره رحمتت را بگستران، و  بارخدايا، سرزمين«
ا گردد، و بارخدايا باراني به ما ارزاني كن كه فريادرس م. ات را زنده كن  زمين مرده

گردد،  ردرنگ از آسمان سرازي براي ما گوارا و سازگار، و گسترده و فراگير باشد؛ بي
بارخـدايا، بـاران   . و ما را معطل نگذارد، و به ما سود برساند، و زيانمنـد نگردانـد  

طلبيم، نه باران عذاب، و نه باران ويراني، و نه باران غرق و سـيالب،   رحمتت را مي
كننده و از ميان برنده، بارخدايا، بر ما باران ببار، و ما را بـر دشـمنان    و نه باران تباه

  »!پيروز گردان
نجران، شهر بزرگي بوده است در فاصلة هفت منـزل از مكـه بـه    : وفد َنجران. 12

سمت يمن، كه مشتمل بر هفتاد و سه آبادي بوده، و يك سواركار تيزتك از ابتدا تا 
رده است، و يكصد هزار جنگجو داشته و تمامي مردم ك انتهاي آن را يكروزه طي مي

  .اند آن نصراني بوده
ورود وفد نجران در سال نهم هجرت بوده، و هيأت نمايندگي آنان متشكل از شصت 
مرد بود كه بيست و چهار تن از آنان از اشراف نجران بودند، و در ميان آنان سه تن 

گفتنـد   مي» عاقب«يكي از آنان را . داز پيشوايان و رهبران مردم نجران حضور داشتن
دومـي را  . كه امارت و حكومت نجران بر عهدة او بود، و نام وي عبدالمسـيح بـود  

گفتند كه امور فرهنگي و سياسي نجران بر عهدة او بود، و نام وي اَيهم يـا   مي» سيد«
 گفتند كه پيشوايي ديني و رهبري روحاني اهـل  مي» اُسقف«سومي را . شُرحبيل بود

  .1 نجران را برعهده داشت، و نام وي ابوحارثه بن علقمه بود
وقتي وفد نجران به مدينه وارد شدند، و با پيامبر اسالم ديدار كردنـد، آنحضـرت از   
آنان سؤاالتي كردند، و ايشان از آنحضرت سؤاالتي كردند؛ آنگاه، آنان را به اسـالم  

آنـان اسـالم را نپذيرفتنـد، و از    فراخواندند، و قرآن بر آنان تـالوت كردنـد؛ امـا،    
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صلى - خدا رسول. گويند چه مي -عليه السالم- آنحضرت پرسيدند كه دربارة عيسي
  :آن روز را درنگ كردند تا اين آيات برايشان نازل گرديد -اهللا عليه وسلم

﴿قَالَ لَه مابٍ ثرن تم لَقَهخ مثَلِ آدكَم اللّه ندى عيسثَلَ عكُونُ إِنَّ مفَالَ  * كُن فَي كبن رم قالْح
 رِينتمن الْمكُن مت*  اءكُمنأَبا واءننأَب عداْ نالَوعلْمِ فَقُلْ تالْع نم اءكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم

هِلْ فَنتبن ثُم كُما وأَنفُسنأَنفُسو اءكُمنِسا واءننِسوبِنيلَى الْكَاذع ةَ اللّهنل لَّعع1﴾ج.  
مَثل عيسي در نزد خداوند، مثل آدم است كه خداونـدا او را از خـاك برسـاخت،    «

حـق از جانـب خـداي توسـت، بنـابراين، از      . و چنان شـد ! بشو: آنگاه به او گفت
 اينك، هر آنكس كه درباره عيسي با تو بگومگو كند، پـس از . آورندگان مباش شك

بياييد، پسرانمان را پسرانتان : آنكه دانش حقيقي تو را رسيده است، به آن كسان بگو
را و زنانمان را و زنانتان را و عزيزان و نزديكانمـان را و عزيـزان و نزديكانتـان را    
فراخوانيم، آنگاه مباهله كنيم، و لعنت خداونـد را بـر دروغگويـان ثابـت و مقـرر      

  »!گردانيم
اي كـه بـر    در پرتو اين آية شريفه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا لصبح روز بعد، رسو

 -السالم عليهما- بن مريم آنحضرت نازل شده بود، به آنان بازگفتند كه دربارة عيسي
. گذاردنـد تـا در كـار خـويش بيانديشـند     اگويند، و آن روز وفد نجران را و چه مي

عليـه  - دربـارة عيسـي   -وسلمصلى اهللا عليه - خدا سرانجام، از اينكه به گفتة رسول
فرداي آن روز، وقتي كه از پذيرفتن اظهارات . اقرار كنند، خودداري كردند -السالم

خودداري كردنـد، و   -عليه السالم- پيامبراسالم در ارتباط با سخنشان دربارة عيسي
آنان را به مباهله  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حاضر نشدند كه اسالم بياورند، رسول

واندند، و خود آنحضرت حسن و حسين را زير عبـاي مخملـي كـه بـر دوش     فراخ
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وقتي نجرانيـان آنهمـه   . آمد داشتند با خود آوردند، و فاطمه پشت سر ايشان راه مي
جديت و آمادگي را از سوي آنحضرت ديدند، بـا يكـديگر خلـوت كردنـد و بـه      

بخدا، ! نخواهيم كردمباهله : عاقب و سيد هر دو به يكديگر گفتند. مشورت پرداختند
اگر پيامبر باشد و روياروي ما قرار گيرد و مالعنه كنـد، نـه مـا روي رسـتگاري را     
خواهيم ديد و نه نسل آيندة ما، و بر روي زمين سر مويي يا بن ناخني نيز نخواهنـد  

 خدا باالخره، رأي همگي آنان بر آن قرار گرفت كه رسول! ماند، جز آنكه نابود گردد
نـزد آنحضـرت آمدنـد و    . را در كار خويش حَكم گرداننـد  - عليه وسلمصلى اهللا-

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - رسـول خـدا  ! دهـيم  هرچه بخواهيد ما به شما مي: گفتند
پذيرفتند كه از آن پس مردم َنجران جزيه بدهند، و بر سـر سـاليانه دو هـزار حّلـه،     

سال، و همراه هر حلّه يـك  يكهزار در ماه رجب هر سال، و يكهزار در ماه صفر هر 
اوقيه نقره، با آنان مصالحه كردند، و به آنان از سوي خدا و رسـول امـان دادنـد، و    
آنان را به طور كامل در دينشان آزاد گذاردند، و در اين ارتباط براي آنان دستخطّي 

هيأت نمايندگي مردم َنجران از آنحضرت خواستند كـه مـردي امـين را از    . نگاشتند
نيز امـين ايـن    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. خويش به نزد آنان بفرستندجانب 

المصـالحه را از   امت، ابوعبيده بن جرّاح را بسوي مردم نجران اعزام فرمودند تا وجه
  .آنان دريافت كند

اند كه سيد و  از آن پس، آيين اسالم در ميان مردم نجران شيوع يافت، و چنين آورده
صلى اهللا عليـه  - اكرم عت از مدينه به نجران اسالم آوردند، و نبيعاقب پس از مراج

، علي را بسوي اهل نجران اعزام فرمودند تا مبالغ زكات و جزيه را از آنـان  -وسلم
) صدقات(وصول كند و به نزد آنحضرت ببرد، و پرواضح است كه قيد كلمة زكات 

  .1 ن بايد گرفته شوددر اين روايات در ارتباط با مواردي است كه از مسلمانا
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حنيفه به مدينه نيـز در سـال نهـم     ورود هيأت نمايندگي بني :وفد بني حنيفه. 13
مسيلمه بن ُثمامـه   -اينان هفده تن بودند كه يكي از آنان مسيلمة كذّاب. هجرت بود

حنيفه نخست به خانة  وفد بني  .1 بود -بن حارث از مردم بني حنيفه بن كثيربن حبيب
آمدنـد و   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - انصار وارد شدند، آنگاه نزد پيامبراكرممردي از 

بررسي مجموع اين . روايات در ارتباط با مسيلمة كذّاب مختلف است. اسالم آوردند
داده،  دهد كه مسيلمه از خويشتن كبر و نخوت و استكبار نشان مـي  روايات نشان مي

اي بوده است، و همراه ديگر اعضو تمام فكر و ذكرش رسيدن به امارت و سروري 
- خدا رسول. حضور نيافته است -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آن هيأت در نزد رسول

آميـز دل او را بـه    نيز، ابتدا خواستند با گفتار و رفتار محبـت  -صلى اهللا عليه وسلم
بخشد، از جانـب او احسـاس خطـر     اي نمي دست بياورند، اما وقتي كه ديدند فايده

  .كردند
هاي  در عالم رؤيا ديده بودند كه گنجينه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پيش از آن، نبي

اند، و از آن ميان دو دستبند زرين به دست آنحضـرت    زمين را نزد آنحضرت آورده
؟ و اين مطلب باعث اندوه و نگرانـي  !افتاده است، اما براي دست ايشان بزرگ است

آنحضرت نيـز در  . سيد كه در آن دو دستبند بدمندآنگاه به ايشان وحي ر. ايشان شد
صـلى اهللا  - اكـرم  حضرت رسـول . آندو دميدند و آن دو دستبند در دم ناپديد شدند

اين دو دستبند را كه با اين اوصاف در عالم رؤيا ديدند، به دو كـذّاب   -عليه وسلم
و استنكاف وقتي كه آن استكبار . كنند تعبير كردند كه پس از رحلت ايشان ظهور مي

                                                                                                                                                    

اند كه ديدار وفد نجـران بـا    اند، تا آنجا كه بعضي از محققان بر آن شده مالقات وفد نجران نابسامان
مـا نيـز بطـور خالصـه آنچـه را كـه در       . دو بار روي داده اسـت  -صلى اهللا عليه وسلم- داخ رسول

 .د، آورديمارتباط با وفد نجران در نظرمان مرجح آم
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اگـر محمـد   : را از مسيلمه مشاهده كردند، و از پيش باخبر بودند كه او گفته اسـت 
رسـول  ! واليت امر را بعد از خودش براي من قرار بدهد، از او تبعيت خواهم كـرد 

اي از درخت خرما در دست داشـتند   در حالي كه شاخه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
. بن َشماس نيز همراه ايشان بـود  ت، ثابت بن قيسخطيب آنحضر. رفتندنزد مسيلمه 

باالي سر مسيلمه ايستادند و در حاليكه وي در ميان چند تن از يارانش نشسته بـود،  
گـذاريم،   اگر دوست داري ما تو را با اين امر وامي: مسيلمه گفت. با او سخن گفتند
صـلى اهللا  - يامبر اكرمپ ؟!دهي امر را پس از خودت براي ما قرار ميآنگاه تو واليت 

  :فرمودند -عليه وسلم
ين إواهللا ! دبرت ليعقرنک اهللاأمراهللا فيک، ولئن أعطيتکها، ولن تعدو ألو سألتين هذه القطعة ما (
  .)ريت فيه ما رأيت؛ و هذا ثابت جييبک عينأراک الذي أل
اگر اين تكه چوب درخت خرما را هم از من درخواست كني به تو نخواهم داد، و «

تو از مقدرات الهي كه براي تو مقرر كرده است بيرون نخواهي رفت، و اگـر پشـت   
بينم كه تو هماني كـه در عـالم    بخدا، مي! كني خداوند بنياد تو را بر باد خواهد داد

رؤيا آن موارد را راجع به آن به من نشان دادند؛ ثابت هم اينجـا حضـور دارد و از   
  »!؟!تو را خواهد گفتسوي من پاسخ 

  .1 آنگاه در پي كار خود رفتند
به فراست در وجود مسيلمه كـذّاب   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم سرانجام، آنچه نبي

مسيلمه همينكه به يمامه بازگشت، مدتي در انديشه بسر . يافته بودند به وقوع پيوست
ـ   برد و باالخره ادعا كرد كه در كار نبوت او را شريك پيامبر اسالم گردانيده وي . دان

ادعاي نبوت كرد و سخنان مسجع به هم بافت، و بـراي قـوم خـود شـرابخواري و     
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صـلى اهللا عليـه   - خـدا  در عين حال، به پيامبري رسـول . زناكاري را حالل گردانيد
قوم و قبيلة وي نيز فريـب او را خوردنـد و از او تبعيـت    . داد نيز گواهي مي -وسلم

» رحمان يمامه«اال گرفت، تا جايي كه وي را كردند و با او همراه شدند، و كارش ب
اي بـراي   مسـيلمه نامـه  . ناميدند كه اين لقب نشانة عظمت مقام وي در نزد آنان بود

مرا در كار نبـوت  : نوشت كه در آن نامه گفته بود -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
. نِ قـريش اسـت  اند؛ نيمي از نبوت از آنِ ما، و نيم ديگـر از آ  با تو شريك گردانيده

اي در پاسخ وي نوشتند كـه در آن گفتـه    نيز نامه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
نش كه بخواهد بـه ارث  سرتاسر زمين از آنِ خدا است كه به هر يك از بندگا: بودند

  1 !رساند، و فرجام نيك از آنِ پارسايان است مي
و ابن اُثال، فرستادگان مسيلمه، ابن نَواحه : اند كه گفت  از ابن مسعود روايت كرده* 

 )اهللا؟ ين رسـول أأتشـهدان  ( :به آندو گفتند. آمدند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نزد نبي
دهـيم كـه    شهادت مي: خدا هستم؟ گفتند دهيد كه من رسول شما دو تن شهادت مي

  :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي! مسيلمه رسول خدا است
  .٢ )لو کنت قاتالً رسوالً لقتلتکما! سولهآمنت باهللا و ر(
اي به قتل برسانم، شما دو  اگر بنا داشتم كه فرستاده! به خدا و رسول او ايمان دارم«

  »؟!رسانيدم تن را به قتل مي
ادعاي پيامبري مسيلمه در سال دهم هجرت به وقوع پيوست، و او در جنـگ يمامـه   

االول سـال دوازدهـم    در ماه ربيـع  -عنه رضي اهللا- در دوران خالفت ابوبكر صديق
دومـين پيـامبر   . هجرت به قتل رسيد، و قاتل حمزه، وحشـي، او را از پـاي درآورد  

روز پـيش از   دروغين، اَسود عنسي بود كه در يمن اقامت داشت، و فيروز يك شبانه
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او را كشت و سر از بدنش جـدا   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وفات حضرت رسول
به آنحضرت در اين ارتباط وحـي نـازل شـد و ايشـان يارانشـان را مطلـع       كرد و 

بـه خالفـت    -رضـي اهللا عنـه  - بعد، وقتي اين خبر از يمن رسيد، ابـوبكر : ساختند؛
  .1 آنحضرت رسيده بود

در اين وفد، دشمن خدا عامربن طفيـل، و اَربـد    :عامر بن صعصعه وفد بني. 14
لدبن جعفر و جبار بن اسلم كه همه از سران قـوم  و خا -برادر مادري لَبيد -بن قيس
هايي مجسم بودند، حضور داشتند عامر همان كسي بود كه به اصحاب بِئـر   و شيطان

معونه نيرنگ زد، وقتي كه اين وفد خواست به مدينه وارد شـود، عـامر و اربـد بـا     
را به قتل  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم يكديگر توطئه كردند و هم َقسم شدند كه نبي

عامر نزد آنحضرت آمدند، عامر شروع به سخن گفتن كرد، و  وقتي وفد بني. برسانند
چرخي زد و به مقدار يك وجـب   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اَربد پشت سرِ رسول

همانجا خداوند دست او را خشك گردانيد، و نتوانست . شمشيرش را از نيام بركشيد
بكشد، و به اين ترتيـب، خداونـد پيـامبر خـويش را      تمامي شمشير را از نيام بيرون

به هنگام بازگشت، . آندو را نفرين كردند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. حفظ كرد
اي فرستاد و او را بـه آتـش    خداوند بر سرِ اَربد و اُشتري كه بر آن سوار بود صاعقه

اي در گـردنش   گهان غُدهعامر نيز در بين راه بر يك زن سلولي وارد شد، و نا. كشيد
ام ماننـد   اي پيدا كـرده  يعني باور كنم كه من غُده: گفت پديد آمد، و در حالي كه مي

  .جان سپرد! و بايد در خانة اين زن سلولي بميرم؟! غُدة شُتر؟
رفت و  -صلى اهللا عليه وسلم- عامر نزد پيامبراكرم: در صحيح بخاري آمده است* 

ـ  : گفت شهرنشـينان از آن شـما باشـند و    : گـردانم  ز مخيـر مـي  شما راميان سـه چي
نشينان از آنِ من؛ يا اينكه من جانشين شما پس از شما باشم؛ يـا آنكـه مـردم     بيابان
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زار شترِ نرِ سرخ موي و يكهزار شترِ مادة سرخ موي بـا  غطفان را برانگيزانم و با يكه
آيـا  : گفت ه با خود ميشب هنگام در خانة زني بيتوته كرد، در حالي ك! شما بجنگم

! ام؟ در خانة زني از فالن قبيله؟  اي مانند غده اشتران پيدا كرده بايد باور كنم من غده
درنگ بر اسب خويش سوار شد، و در حالي كه سوار بر  بي! اسب مرا برايم بياوريد

  .اسب بود جان داد
ـ : وفد ُتجيب. 15 د و پـس از  اين وفد زكات قوم خودشان را گردآوري كرده بودن

اين . آورده بودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رفع نياز بينوايانشان بقيه را نزد رسول
هيأت متشكل از سيزده نفر بودند، و پيوسته در ارتبـاط بـا قـرآن و حـديث سـؤال      

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  بعضي موارد را از رسـول . كردند كه ياد بگيرند مي
نيـز آن مـوارد را بـه موجـب      -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. درخواست كردند

. هيأت نمايندگي تجيب در مدينه زياد نماندند. دستخطي براي ايشان مكتوب كردند
اي را كـه   آنان را مرخص كردنـد، پسـربچه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول

ستادند، نهادند، نزد آنحضرت فر طي مدت اقامتشان در كنار بار و بنة خودشان وامي
بخدا، انگيزة كوچ كردن من : آمد و گفت -صلى اهللا عليه وسلم- وي نزد پيامبراكرم

از شهر و ديارم جز اين نبوده است كه شما از خداوند عزّوجل درخواست كنيد كه 
نيازي مرا در قلـب مـن قـرار     مرا بيامرزد و رحمتش را شامل حال من گرداند، و بي

نيز دست به دعا برداشتند و اين مـوارد را   -ه وسلمصلى اهللا علي- خدا رسول ؟!دهد
از خداوند عزوجل براي او درخواست كردند، اين پسربچه بعدها مردي قناعت پيشه 

اش را  گرديد، و در دوران ارتداد اقوام عرب در اسالم ثابت قدم ماند، و قوم و قبيله
اعضـاي ايـن هيـأت    . موعظه كرد و تعليم داد، و آنان نيز بر اسالم ثابت قدم ماندند

صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  الوداع در سال دهم هجرت بـا نبـي   يكبار ديگر نيز در حجه
  .مالقات كردند -وسلم



  

- اكـرم  اعضاي اين هيأت نيز در مدينه به مالقات حضرت رسـول  :وفد َطيي. 16
وقتي با آنحضرت سخن گفتند، و ايشان اسالم را بـر  . شتافتند -صلى اهللا عليه وسلم

يكي از اعضاي اين . ن عرضه فرمودند، اسالم آوردند، و مسلماناني نيك گرديدندآنا
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  راجع به زيـد، رسـول  . هيأت زيدالخَيل نام داشت

  :فرمودند
ال زيداخليل فإنه مل يبلغ کل إما ذکر يل رجل من العرب بفضل مث جاءين إال رأيته دون ما يقال فيه (

  ).ما فيه
استثنا، هر يك از مردان عرب را كه براي من به فضل و كمال ستودند و آنگاه  بدون«

گفتند يافتم، مگر زيدالخيل كـه   اش مي تر از آنچه درباره به نزد من آمد، وي را پايين
  »!يك وي را به من باز نگفته بودندهاي ن همه امتيازات و خصلت

  .ناميدند» زيد الخَير«از اين رو، آنحضرت وي را 
***  

هاي نمايندگي اقـوام و قبايـل    به همين ترتيب، در سالهاي نهم و دهم هجرت هيأت
برخي از ديگر وفدهايي كـه نويسـندگان كتـب مغـازي و     . آمدند پياپي به مدينه مي

وفد يمن، وقد ازد، وفد بني سـعد هـذيم از   : اند، عبارتند از نويسان يادآور شده سيره
اسد، وفد بهراء، وفد خوالن، وفـد محـارب،    د بنيعامر بن قيس، وف قُضاعه، وفد بني

عيس، وفـد   منتفق، وفد سالمان، وفد بني بن كعب، وفد غامد، وفد بني حارث وفد بني
عـيش، وفـد    مرّه، وفد غسان، وفد بني مزينه، وفد مراد، وفد زبيد، وفد كنده،وفد ذي

بودند، و در  -عليه وسلم صلى اهللا- َنخع، كه آخرين وفد ديدار كننده با رسول خدا
تن بر آنحضرت وارد  ة ماه محرم سال يازدهم هجرت، با جمعيتي بالغ بر دويستنيم

شدند، البته، ورود غالب اين ديداركنندگان در سالهاي نهم و دهم هجـرت بـوده، و   
  .تنها بعضي از آنها ورودشان تا سال يازدهم هجرت به تأخير افتاده است
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هـاي نماينـدگي از سـوي قبايـل و اقـوام مختلـف بـه         يأتپياپي وارد شدن اين ه
النّبي نشانگر ميزان مقبوليت دعوت اسالم، و گسترش سيطره و نفوذ دين خـدا   مدينه

العرب است، و بر اين نكته داللت دارد كه قوم عرب به شهر  بر كران تا كران جزيره
اي جـز آن   چـاره  اي كـه  انـد، بـه گونـه    نگريسـته  پيامبر با ديدة تكريم و تجليل مي

اند كه در برابر مدينه سر تسليم فرود بياورند؛ زيرا، مدينـه عمـال مركـز و     ديده نمي
در . توانست مدينه را ناديده بگيـرد  پايتخت عربستان شده بود، و ديگر هيچكس نمي

توان گفت كه دين و آيين اسالم در اعماق جان تمامي اين مردم نفوذ  عين حال، نمي
دانش و فرهنگي كـه صـرفا بـه     ، در ميان آنان بسيار بودند اعراب بيكرده بود؛ زيرا

آن روحيـة قتـل و   تبعيت از سران قبايل و رؤسايشان اسالم آورده بودنـد، و هنـوز   
دار بود، از دست نگذاشته بودند، و تعاليم  غارت و چپاول را كه در وجودشان ريشه

به همين جهت، قرآن . نكرده بوداسالم آنچنان كه بايد و شايد اخالق آنان را تهذيب 
  :كريم بعضي از اعراب را چنين وصف كرده است

﴿لع اللّهو هولسلَى رع لَ اللّها أَنزم وددواْ حلَمعأَالَّ ي ردأَجنِفَاقاً وكُفْراً و دأَش ابراَألع يمكح يم
* م قنفا يذُ مختن يابِ مراَألع نمو  يعـمس اللّهِء ووةُ السرآئد هِملَيع رائوالد بِكُم صبرتيماً ورغ

يمل1﴾ع.  
رود  ترند، و از آنان بيشتر انتظار مي اعراب از جهت كفر و نفاق از ديگران سرسخت«

كه حدود و احكام و معارفي را كه خداوند بر رسـول خـود نـازل فرمـوده اسـت      
چنانكه برخي از اعراب آنچه را كـه انفـاق    .خداوند عليم و حكيم است درنيابند، و

كشند كه شما در محاصـره   آورند، و پيوسته انتظار مي كنند غرامت به حساب مي مي
هـا   ها و گرفتـاري  خودشان در محاصره دشواري! د؟يها قرار بگير مصائب و دشواري

  ».و خداوند سميع و عليم است! درآيند
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  :اعراب را نيز ستوده است و فرموده استبعضي ديگر از 
﴿الر اتلَوصو اللّه ندع اتبقُر قنفا يذُ مختيرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نمؤن يابِ مراَألع نمولِ أَال وس

غَفُور إِنَّ اللّه هتمحي رف اللّه ملُهخديس مةٌ لَّهبا قُرهإِن يمح1﴾ر.  
كننـد   و برخي از اعراب، به خدا و روز ديگر ايمان دارند، و آنچه را كه انفاق مـي «

آورنـد، و راهـي بـراي برخـورداري از درود      پيشكش درگاه خداوند به حساب مي
هاي اين افراد مقبول درگـاه خداونـد    خدا؛ همگان بدانند كه هدايا و پيشكش رسول

بر تن ايشان خواهد آراست؛ براستي خداوند غفور  است و خداوند جامه رحمتش را
  ».و رحيم است

طبعاً، اعراب شهرنشين ساكن مكّه و مدينه و مردم ثقيف، و اهالي بسياري از مناطق 
يمن و بحرين، اسالمشان توانمند بود، و بزرگان صحابه و سروران مسلمانان در ميان 

  .2 بردند اين گروه از اعراب بسر مي
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  فصل شانزدهم
  كارنامة پر ارج پيامبر

  

  بازتاب پيروزي دعوت اسالم
پيش از آنكه گامي ديگر پيش برويم، و بـه گـزارش و بررسـي واپسـين روزهـاي      

بپردازيم، سزاوار است نگـاهي هرچنـد    -صلى اهللا عليه وسلم- اعظم زندگاني رسول
يم؛ گذرا بر كارنامة پرارج آنحضرت و دستاوردهاي با عظمت رسالت ايشان بيـافكن 

ـ  دستاورد چشمگيري كه حضرت ختمي ديگـر انبيـا و مرسـلين ممتـاز     را از  تمرتب
  .گردانيده و تاج سروري اولين و آخرين را بر تارك ايشان نشانيده است

  :به آنحضرت فرمان رسيد
  .فَأَنذر﴾قُم  * يا أَيها الْمدثِّر﴿. قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليالً﴾ * ﴿يا أَيها الْمزملُ

آنحضرت نيز قيام كردند و بيش از بيست سال تمام همچنان ايستاده ماندنـد، و بـار   
امانت كُبراي رسالت آسماني را در اين پهنة زمين بر دوش كشيدند؛ وظيفـة تمـامي   
بشريت را، تمامي وظيفة عقيده و دين و آيين را، و مسئوليت و كارگرداني مقاومـت  

  .وناگون راهاي گ و مبارزه در ميدان
پيامبر گرامي اسالم مسئوليت جهاد و مبارزة سختكوشـانه را در ميـدانهاي گسـتردة    
وجدان بشري كه از ديرباز تحت اشغال تصورات و اوهام جاهليت قـرار گرفتـه، و   

ُغـل و   هاي اين جهـاني زمينگيـر شـده، و در    هاي زميني و انگيزه تحت تأثير جاذبه
بود، يك تنه بر عهده گرفتنـد، و همينكـه از كـار     پرستي گرفتار آمده زنجير شهوت

پاكسازي و تصفية وجدان انساني در وجود شماري از يارانشـان فراغـت يافتنـد، و    
توانستند آنان را از زير فشار كابوس سهمگين جاهليت و خواب سـنگين زنـدگاني   

در  بلكه نبردهاي پيـاپي ديگـري  زميني رهايي بخشند؛ نبردي ديگر در ميداني ديگر، 



  

نبرد با دشمنان دعوت الهي اسالم، كـه  . هاي به هم پيوستة ديگري آغاز كردند ميدان
پايگاه نوپاي دعوت آسماني را در محاصرة خويش گرفته بودند، و از اطراف بر سر 
باوردارندگان اين دعوت ريخته بودند، و پافشاري و اصرار فراوان داشتند بر اينكـه  

در همان آغاز رويش و بالندگي از ريشه درآورند، و نهال نورس اين شجرة طيبه را 
نگذارند نشو و نما پيدا كند، و در اعماق خاك ريشه بدواند، و در فضاي اليتنـاهي  

و  ؟!هايش را بگستراند، و رفته رفته قلمروهاي بيشتري را زير ساية خود بياورد شاخه
العـرب خواسـتند    ههاي جنگ جزيـر  هاي نبرد داخلي در ميدان باز، همينكه از صحنه

دمي بياسايند، ارتش روم در حال آماده شدن براي ضربت زدن به اين امـت جديـد   
ـ  و براي حمالتي گسترده بر عليه سـرزمين  بود، اي شـمالي قلمـرو اسـالم آمـاده     ه
  .گرديد مي

در اثناي اين سرايا و غزوات، نبرد نخستين در ميدان وجداني بشري نيز همچنان در 
ساز در صحنة درون و روان تـازه مسـلمانان و    ن نبردهاي سرنوشتجريان بود، و آ

امـان،   گروندگان احتمالي به آيين اسالم هنوز به پايان نرسيده بود؛ زيرا، اين نبرد بي
اي از كوشش و فعاليت در اعماق  جاودانه است، و علمدار آن شيطان است كه لحظه

 -صلى اهللا عليه وسـلم - حمداز سوي ديگر، حضرت م. آسايد وجدان افراد بشر نمي
اند، و محكم و استوار به دعوت آسماني و الهـي خـويش    در اين ميان برپاي ايستاده

هاي دور از يكديگر در جريـان   داري را كه در اين ميدان پردازند، و كارزار دامنه مي
در حالي كه دنيا برايشان اقبال كرده و روي خوش نشـان  . فرمايند است، رهبري مي

رانند، و در شرايطي كه پيـروان ديـن بـاور    گذ ست، با تنگدستگي روزگار ميداده ا
برنـد، خـود    هاي آسايش و امنيت به سـر مـي   آنحضرت در پيرامون ايشان زير سايه

اي فـارغ   دهنـد، و لحظـه   ناپذير ادامـه مـي   ايشان پيوسته به كار و كوششي خستگي
كنند، و به  ا صبر جميل اختيار مينشينند؛ و با همة اينها، در تمامي اين گيروداره نمي
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ورزند، و  داري و عبادت خدا و ترتيل آيات و سور شريفة قرآن اهتمام مي شب زنده
اند؛ همانگونه كه خداونـد سـبحان بـه ايشـان امـر       از همه گسسته و به حق پيوسته

  1 !فرموده است
يوسـته، بـيش از   به همين شيوه، پيامبر بزرگ اسالم، در گيرودار اين نبرد بايسـته و پ 

بيست سال تمام به سر بردند؛ در طول اين مدت، هيچ كاري ايشان را از كار ديگـر  
داشت، تا آنكه دعوت اسالم در آن چنان ميـدان گسـترده و آنچنـان قلمـرو      بازنمي

سرتاسـر  ! پهناوري به پيروزي رسيد و فراگير گرديدكـه خرَدهـا سـرگردان ماندنـد    
نهاد، و غيرت و حميت جاهليت از هـر كـران آن    عربستان به آيين آنحضرت گردن

هاي بيمار قوم عرب بيدار گرديد، تا آنجا كه بتـان را تـرك    رخت بربست، و انديشه
العـرب   آوازة توحيد در فضاي جزيـره . گفتند، بلكه با دستان خويش درهم شكستند

ي روزي در سرتاسـر صـحرا   انداز شد، و بانگ اذان نمازهـاي پنجگانـة شـبانه    طنين
شكافت، و قاريـان   ه بود، آفاق آسمان را ميتپهناوري كه آيين جديد آنرا زنده ساخ

خواندند، و احكام الهي  قرآن در شمال و جنوب آن سرزمين، آيات كتاب خدا را مي
  .آوردند را به اجرا درمي

، هايي كه از يكديگر فاصله گرفته بودند و پراكنده شده بودند ها و قبيله ها و طايفه تيره
. انسان از بندگي بندگان گسست، و به بندگي خـداي جهـان پيوسـت   . يكپارچه شدند

ديگر، قاهر و مقهور، غالب و مغلوب، بـرده و اربـاب، حـاكم و محكـوم، و ظـالم و      
همة مردم بندگان خدايند؛ برادراني كه دل در گرو عشق يكـديگر،  . مظلوم مطرح نبود

هاي كبر و نخوت جاهليت و  خداوند پيرايه و سر در خط فرمانها و احكام الهي دارند؛
ـ فخرفروشي به واسطة پدران و نياكان را از وجود آنان زدوده است، و ديگر نه  رب ع
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پوست، شـرف و   ، و نه سفيدپوست و سرخپوست بر سياهبر عجم، و نه عجم بر عرب
آدم انـد، و   مردم همه فرزندان آدم. ي نخواهد داشت، مگر به واسطة تقواي الهيامتياز

  ؟!نيز از خاك
با اين ترتيب، در پرتو موفقيت و پيروزي اين دعوت الهي و آسماني، وحـدت قـوم   

نوع انسان، عدالت اجتماعي، و سعادت بشري، چه در مسـائل و    عرب، وحدت بني
مسـير گـردش   . مشكالت دنيوي، و چه در مسائل و مشكالت اُخروي، تحقُّق يافـت 

ن دگرگون گرديد، و روند تاريخ به سوي ديگـري  چهرة زمي. روزگار تغيير پيدا كرد
  .گرايش يافت، و طرز تفكّر افراد بشر بكلّي متفاوت گرديد

پيش از ظهور دعوت اسالم، روح جاهليت بر تمامي جهـان سـيطره يافتـه بـود، و     
ارزشها و معيارهـا در آن جـو   . وجدان بشري متعفّن، و روح انسان معذّب شده بود

بودند، و ظلم و ستم و بردگي بر آن سايه افكنده بود، و امـواج   تاريك از كار افتاده
هـاي   كننده درهم آميخته، و پرده سهمگين خوشگذراني تبهكارانه با محروميت بيچاره

ا تحريف شده، ماهاي آسماني  ضخيم كفر و ضاللت و ظلمت، عليرغم حضور ديانت
اديـان ديگـر   . تـه بـود  بردند، از كران تا كـران آويخ  نقاهت رنج ميكه از ضعف و 

روح درآمـده   ها نداشتند، و به صورت مراسمي خشك و بي اي بر جان انسان  سيطره
  .بودند

وقتي اين دعوت بزرگ، نقش خود را در زندگاني اين جهاني بشر ايفـا كـرد، روح   
بشر از اوهام و خرافات، و از بندگي و بردگـي، و تبـاهي و آلـودگي، و پليـدي و     

ت، و جامعة انساني از ستم و سركشي، گسستگي و افسـردگي،  پوسيدگي رهايي ياف
و اختالف طبقاتي و استبداد فرمانروايان و تحقير و تحمير كاهنان رست؛ و اسالم بر 

نگري و سختكوشي و آزادگي و  هاي عفت و طهارت و مثبت سازندگي جهان بر پايه
و كـار پيوسـته در    نوگرايي و معرفت و يقين و اعتماد و ايمان و عدالت و كرامت،
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جهت رشد و شكوفايي زندگي انسان، و ارتقاء حيات معنـوي بشـر، و حـق را بـه     
  .1 رسانيدن در گردونة حيات اجتماعي بشر، همت گماشتدار  حق

العرب شاهد نهضتي مبارك گرديد كـه از زمـاني كـه     در پرتو اين تحوالت، جزيره
ا مشـاهده نكـرده بـود، و هرگـز     پيراية آبادي بر آن بسته شد، همانند اين نهضت ر

ماننـد عمـر اجتمـاعي     صفحات تاريخ قوم عرب، درخششي را كه در اين ايـام بـي  
  .خويش داشت، ديگر به دست نياوردند
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  فصل هفدهم
  حجه الوداع

  

  انگيزة اين سفر
اي نـوين بـر پايـة اثبـات      كار دعوت و ابالغ رسالت به پايان رسيده بود، و جامعه

همتا و نفي اُلوهيت ديگر خدايان تأسيس شده بود، و مباني  تاي بياُلوهيت خداي يك
النبيين اسـتوار گرديـده بـود، و گـويي      نبوت حضرت ختمي مرتبت و رسالت خاتم

داد و  ايشـان را نـدا درمـي    -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا هاتفي از درون قلب رسول
است به پايان برسد؛  دوران اقامت آنحضرت در عاَلم دنيا نزديكيادآوري ميكرد كه 

خواستند به يمن اعزام كنند، ضمن  مي -در سال دهم هجرت –چنانكه وقتي معاذ را 
  :سخنانشان به وي گفتند

  .)ن ال تلقاين بعد عامي هذا، ولعلک أن متر مبسجدي هذا وقربيأ عسىنک إيا معاذ، (
ـ « ي از اينجـا  اي معاذ، تو چه بسا پس از امسال ديگر مرا مالقات نكني، و شايد وقت

  »؟!بگذري آرامگاه مرا در كنار مسجدم بيابي
  .گريست -صلى اهللا عليه وسلم- و معاذ از سوزِ دل در غم فراق رسول خدا

خداوند چنين خواسته بود كه ثمرات دعوتي را كه آنحضرت بيست و اندي سال در 
ودند، بـه  بهاي گوناگون را بر خويشتن هموار گردانيده  راه بارور كردن نهال آن رنج

در اطراف مكه بـا   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. خويش نشان بدهد يگرام رسول
افراد و نمايندگان قبايل مختلف عرب نشست و برخاست داشـته باشـند، و آنـان از    
آنحضرت احكام دين و معارف اسالم را فراگيرند، و از آنان گواهي بگيرد كه نسبت 

ده، و رسالت خداوند را تبليغ فرموده، و از مراتـب  به اداي امانت الهي كوتاهي نكر
  .خيرخواهي نسبت به امت خويش فروگذار نكرده است

. پيامبر بزرگ اسالم اعالم كردند كه قصد اداي اين حج پربركت و پرآوازه را دارنـد 
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جمعيت انبوهي وارد مدينه شدند، و همگي آنان خواستار آن بودند كه در اين سـفر  
روز شنبه، پنج روز مانده بـه  . 1 اقتدا كنند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حج به رسول

گيسوانشـان را  . 2آمادة سفر شدند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پايان ماه ذيقعده، نبي
شانه كردند و روغن زدند و پيراهن پوشيدند و عبا بر دوش گرفتند، و شـتر قربـاني   

پـيش از نمـاز   . آن روز به راه افتادند خودشان را قالده به گردن بستند، و بعدازظهر
عصر به ذوالحلَيفه رسيدند، و نماز عصر را دو ركعت گزاردند، و در آنجا ماندند تا 

  :صبح روز بعد، به اصحابشان فرمودند. شب به صبح رسيد
  .٣)عمرة يف حجة: صل يف هذا الوادي املبارک وقل: أتاين الليلة آت من ريب فقال(
درايـن وادي پربركـت نمـاز    : خداي من نزد من آمد و گفت دوش پيكي از جانب«

  »!بگزار و نيت كن كه يك عمره و يك حج را با هم برگزار كني
بـراي  . پيش از آنكه نمازظهر را بگزارند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

آنگاه، عايشه با دستان خويش با ذَريره و ديگـر عطريـاتي   . احرام بستن غسل كردند
اي كـه   مشك نيز در آن بود، سر و بدن آنحضرت را خوشبوي گردانيد، به اندازهكه 

زد، و بدون آنكه سـر و   عطريات البالي گيسوان آنحضرت و محاسن ايشان برق مي
بشويند، آن عطريات را به حال خـود واگذاشـتند و پيـراهن بـر تـن      صورتشان را 

را دو ركعت گزاردند، و سـپس   پوشيدند، و رِدا بر دوش گرفتند، و آنگاه نماز ظهر
در همان مكاني كه نماز گزارده بودند احرام حج و عمره بستند، و حـج و عمـره را   

آنگاه از آن مكان خارج شـدند و بـر ناقـة    . با هم نيت كردند و تلبيه را آغاز كردند
دادند، و هنگامي كه بـه بيابـان    قَصواء سوار شدند، در حاليكه همچنان تلبيه سر مي
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  .گفتند يدند، هنوز تلبيه ميرس
مسير خودشان را ادامه دادند تا به نزديكـي مكـه    -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

آنگاه بامداد روز يكشنبه چهار روز گذشـته از  . ماندندطُوي شب را  رسيدند، در ذي
آغاز ذيحجة سال دهم هجرت نماز صبح را گزاردند و غسل كردند و وارد شهر مكه 

معاً هشت روز سفرشان به طول انجاميده بود كه مدت زمان متوسطي براي ج. شدند
. وقتي وارد مسجدالحرام شدند، خانة كعبـه را طـواف كردنـد   . طي اين مسير است

آنگاه سعي صفا و مروه به جاي آوردند، اما از احرام خارج نشدند، چون حج ايشان 
آنحضـرت  . همراه آورده بودنـد حج قران بود و قرباني خودشان را از آغاز عمره به 

پس از اداي مناسك در باال دست مكه در منطقة حجـون فـرود آمدنـد و در آنجـا     
  .اقامت كردند، و جز براي طواف حج، ديگر به طواف خانة كعبه نيامدند

به همراهانشان كه قرباني به همراه نياورده بودنـد   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
مشان را احرام عمره درنظر بگيرند، و خانة كعبه را طواف كنند دستور دادند كه احرا

همراهـان  . و سعي صفا و مروه را به جاي آورند، آنگاه كامالً از احرام خارج شوند
  :آنحضرت فرمودند. دچار ترديد شدند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  )حللتأل ن معي اهلديأمري ما أستدبرت ما اهديت ولوال ألو استقبلت من (
آوردم؛ و اگـر   دانستم قرباني با خود نمي اگر اين ترتيبي را كه پيش آمد از پيش مي«

  »!آمدم ام، از احرام درمي نبود اينكه قرباني به همراه آورده
بنابراين، كساني كه قرباني بـا خـود نيـاورده بودنـد از احـرام درآمدنـد و سـخن        

  .آنحضرت را شنيدند و از ايشان اطاعت كردند
آهنگ مني كردند، و نمازهـاي ظهـر و    -كه روز تَرويه نام دارد -روز هشتم ذيحجه

. در بيابان مني گزاردنـد  -جمعا پنج نماز -عصر و مغرب و عشا و صبح روز بعد را
از آنجا تا سوي بيابان عرفـات بـه   . آنگاه قدري درنگ كردند تا خورشيد طلوع كرد
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. انـد  اي براي ايشان در َنمره برپا كـرده  كه قبهدر عرفات، مشاهده كردند . راه افتادند
در آن قبه منزل كردند، وقتي آفتاب از نيمروز گذشت، دستور دادند ناقة قَصـواء را  
براي ايشان آماده كردند، و بر آن سوار شدند و به ميانة بيابان عرفـات آمدنـد، و در   

ـ      زار تـن از  حالي كه يكصد و بيست و چهار هزار يـا يكصـد و چهـل و چهـار ه
مسلمانان در اطراف آن حضرت گرد آمده بودند، در ميان مردم بـراي ايـراد خطابـه    

  :ايستادند، و اين خطبة جامع را القا كردند
  .١ )بداًألقاکم بعد عامي هذا ذا املوقف أدري، لعلي ال أأيها الناس، امسعوا قويل، فإين ال (
دانم، شايد ديگر سالهاي آينده شما  هان، اي مردمان، سخن مرا بشنويد؛ كه من نمي«

  »؟!را در اين موقف نبينم
  .)إن دماءکم وأموالکم حرام عليکم کحرمة يومکم هذا يف شهرکم هذا يف بلدکم هذا(
حريم خونهاي شما و اموال شما محترم است، و بايد حرمت آنهـا را نگـاه داريـد،    «

  »!همانند حرمت امروز، در اين ماه، و در اين شهر شما
ضع أول دم أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أال کل شيء من أ(

ضع من ربانا ربا عباس بن أمن دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث؛ وربا اجلاهلية موضوع، وأول ربا 
  ....)عبداملطلب، فانه موضوع کله

و زير پاهاي من جـاي  اعتبار است  هشدار، كه هر آنچه مربوط به جاهليت است بي«
خونهاي ريخته شـده در جاهليـت فـرو نهـاده اسـت و غيرقابـل قصـاص و        . دارد

خونخواهي؛ و نخستين خوني كه از ما ريخته شده و آن را قصاص نخـواهيم كـرد،   
ربيعه پسر حارث است؛ همچنين، رِبـاي دوران جاهليـت از اعتبـار سـاقط      خون ابن

رد ربـاي خودمـان از درجـه اعتبـار سـاقط      مـوا است، و نخستين ربايي كه آنرا از 
  »...!اعتبار است گردانم، رباي عباس بن عبدالمطلب است كه تماماً بي مي
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 خذمتوهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بکلمة اهللا، ولکم عليهن أالَّأفاتقوااهللا يف النساء، فإنکم (
 مربح، وهلن عليکم رزقهـن  غري تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهن ضرباً حداًأيوطئن فرشکم 

  .)وکسون باملعروف
حال كه چنين است، خداي را درنظر بگيريد در ارتباط با زنان؛ كه شما آنان را بـا  «

ايد، و رابطه ويژه با انان را با حكم خـدا بـراي خودتـان حـالل      امانت خدا برگرفته
وش نداريد، اين حق شما بر گردن آنان است كه هرگز كسي را كه شما خ! ايد كرده

توانيد آنـان را بزنيـد،    به خانه و زندگي شما راه ندهند؛ اگر چنين كاري كردند، مي
حق آنان نيز بر گردن شما آنست، كه در حد ! البته به نوعي كه آنان را آسيب نرساند

  .»متعارف خوراك و پوشاك آنان را تأمين كنيد
  .1 )تاب اهللاوقد ترکت فيکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ ک(
ام كه پس از آن گمراه نشويد، اگر بـه   من در ميان شما يادگاري برجاي نهاده باري،«

  »!پيدا كنيد؛ كتاب خداآن تمسك 
فاعبدوا ربکم وصلوا مخسکم وصوموا شهرکم  الَأ. مة بعدکمأأيها الناس، إنه ال نيب بعدي، وال (

مرکم، تدخلوا جنـة  أربکم، وأطيعوا والة نفسکم، وحتجون بيت أموالکم طيبة ا أوأدوا زکاة 
  .2 )ربکم

پس از من پيامبري ديگر نخواهد بود، و پس از شما امتـي ديگـر   ! هان، اي مردمان«
هشدار، كه خدايتان را پرستش كنيد، و پنج نمازتان را بگزاريد، و يـك  . نخواهد بود

كنيد، و خانه خدايتان تان را بگيريد، و زكات اموالتان را با ميل و رغبت ادا  ماه روزه
  »!حج بگزاريد، و زمامدارانتان را فرمان ببريد؛ تا به بهشت خدايتان وارد شويدرا 

  )نتم قائلون؟أوأنتم تسألون عين؛ فما (
  »باري، از شما راجع به من خواهند پرسيد؛ شما چه خواهيد گفت؟«
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خيرخواهي  دهيم كه شما تبليغ دين و اداي رسالت و شهادت مي: مردم جواب دادند
  ؟!ايد نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده

كردنـد، توجـه    آنگاه با انگشت سبابة خويش در حاليكه به سمت آسمان اشاره مـي 
بار خـدايا، شـاهد    )اللهم اشهد(: مردم را به خويشتن جلب كردند و سه مرتبه گفتند

  1!باش
را با صداي  -عليه وسلم صلى اهللا- خدا در بيابان عرفات، آن كسي كه سخنان رسول

  .2 رساند، ربيعه بن اُميه بن خلف بود بلند به مردم مي
از ايراد خطبه در بيابـان عرفـات در    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پس از فراغت نبي

  :ميان انبوه مسلمانان، اين آية شريفه بر آنحضرت نازل گرديد
﴿ممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم مويناًالْيد الَماِإلس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع 3﴾ت.  
امروز دينتان را برايتان كامل گردانيدم، و نعتم را بر شما تمام كردم، و اسالم را بـه  «

  »!عنوان دين براي شما انتخاب كردم
 :به او گفتنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي. وقتي اين آيه نازل شد، عمر گريست

سبب گرية من آنست كه تاكنون همواره دينمـان  : گفت! ريي؟گ چرا مي) ا يبکيک؟م(
رو به ازدياد بود، اما، اينك كه كامل شد، هرگز هيچ چيز كامل نگردد مگر آنكـه رو  

  4!گويي راست مي )صدقت: (فرمودند! به نقصان گذارد
لى اهللا عليه ص- خدا پس از اتمام خطبه، بالل اذان گفت و سپس اقامه گفت، و رسول

بالفاصله، بالل اقامة نماز عصـر را  . نماز ظهر را با آن جماعت انبوه گزاردند -وسلم
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آنگاه سـواره  . گفت و آنحضرت نماز عصر را گزاردند و بين دو نماز نافله نخواندند
الرحمـه   هـاي دامنـة جبـل    بسوي موقف آمدند، و شكم ناقة قصواي را بـه صـخره  

اني را پيش روي خويش قـرار دادنـد، و روي بـه قبلـه     چسبانيدند، و حيوانات قرب
كردند، و همچنان سراپا ايستادند تا وقتيكه خورشيد غروب كرد، و زردي آفتاب تـا  

  .حدودي از ميان رفت و قرص خورشيد پنهان شد
اُسامه را پشت سرشان سـوار كردنـد، و شـتابان     -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

در آنجا نمازهاي مغرب و عشـا را بـا يـك اذان و دو    . سيدندتاختند تا به مزدلفه ر
آنگاه استراحت كردند . اقامه گزاردند و در فاصلة دو نماز به ذكر و تسبيح نپرداختند

تا وقتيكه سپيده دم طالع شد، نماز صبح را، هنگامي كه هوا بخوبي روشن شـد، بـا   
وار شدند و بـه مشـعرالحرام   يك اذان و يك اقامه گزاردند؛ آنگاه، بر ناقة قَصواء س

رفتند، و رو به قبله ايستادند، و دعا كردندو تسبيح و تكبير و تهليـل سـر دادنـد، و    
  .همچنان سرپا بودند تا اينكه روز كامالً برآمد

آنگاه، از مزدلفه پيش از آنكه خورشيد طالع شـود بسـوي منـي شـتافتند، و فضـل      
انـدكي  . د تا به بطن محسـر رسـيدند  عباس را پشت سرشان سوار كردند، و رفتن بن

گرديـد در پـيش    اي را كه به جمرة كُبـري منتهـي مـي    ديگر تاختند، آنگاه راه ميانه
گرفتند، تا به جمرة كبري كه در كنار آن در آن زمان درختي كه بود، و آن را جمرة 

 آنحضـرت جمـرة عقبـه را بـا هفـت     . اند، رسيدند ناميده عقبه و جمرة اُولي نيز مي
ها نه خيلـي   سنگريزه. گفتند اكبر مي سنگريزه رمي كردند، و با پرتاب هر سنگريزه اهللا

هـا را از همـان وادي جمـع     ريز و نه خيلي درشت بودند، و آنحضرت آن سنگريزه
  .كرده بودند

ها را  شتر َنحر كردند، و مابقي قرباني 63آنگاه به قربانگاه رفتند و با دست خودشان 
. به علـي دادنـد و او آنهـا را ذبـح كـرد      -جمعاً يكصد قرباني -درأس بودن 37كه 
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نيز علي را در قرباني خودشان شريك گردانيدند،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
سپس دستور فرمودند از گوشت هر يك از شتران قرباني يك قطعه جدا كننـد، و در  

آن را نيـز تنـاول    هـا خوردنـد، و آبگوشـت    ديگي بيافكنند، و از گوشت آن قرباني
  .كردند

بر ناقة خويش سوار شدند و بسـوي خانـة    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه رسول
كعبه سرازير شدند، و نماز ظهر را در مكه گزاردند، و سپس به سراغ فرزندان مطلّب 

  :دادند، و به آنان گفتند رفتند كه بر سر چاه زمزم ايستاده بودند و حاجيان را آب مي
  ).زعت معکمـسقايتکم لن علىوا بين املطلب، فلوال أن يغلبکم الناس انزع(
به آب كشيدن از زمزمه ادامه بدهيد اي فرزندان مطلّب، كه اگر نبود خـوف اينكـه   «

مردم عمال سمت سقايت را از دست شما بازبگيرند، من نيز همراه شما از زمزم آب 
  »!كشيدم مي

  .1دادند، و آنحضرت از آن زمزم نوشيدندفرزندان مطلّب دلوي به دست آنحضرت 
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم دهم ذيحجه، نيز نبي» يوم النَّحر«در روز عيد قربان، 

هنگامي كه آفتاب پهن شده بود، در حاليكه بر استري خاكستري رنگ سوار بودنـد،  
 رسانيد، و مـردم بعضـي   و علي صداي آنحضرت را با تكرار سخنانشان به مردم مي

، به ايراد خطبه پرداختند، و در اين خطبـه برخـي از   2ايستاده و بعضي نشسته بودند
سخنان خطبة روز پيش را تكرار كردند؛ چنانكه بخاري و مسلم از ابـوبكره روايـت   

در روز عيد قربـان بـراي مـا     -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم: اند كه گفت كرده
  :خطبه خواندند، و گفتند

ربعـة  أمنها  ن قد استدار کهيئته يوم خلق اهللا السموات واالرض، السنة اثناعشر شهراًإن الزما(
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  .)ذوالقعدة و ذواحلجة و احملرم، ورجب مضر الذي بني مجادي و شعبان: حرم؛ ثالث
گردونه زمان همواره با همان وضعيتي كه در روز آغاز آفـرينش آسـمانها و زمـين    «

: انـد  ه ماه دارد كه چهار ماه آن ماههاي حـرام سال دوازد. داشته است گردنده است
  .»ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب مضَر كه ميان جمادي و شعبان قرار دارد

! خدا و رسول او داناينـد : اكنون كدام ماه است؟ گفتم) أي شهر هذا؟(: بعد، فرمودند
ـ   اي كه گمان كرديم مي آنحضرت سكوت كردند، به گونه ام خواهند اين ماه را بـا ن

أي بلد (: گفتند! چرا: مگر ذيحجه نيست؟ گفتيم )ليس ذااحلجة؟أ(: گفتند. نامندديگري ب
آنحضـرت سـكوت   ! خدا و رسـول او داناينـد  : اينجا كدام شهر است؟ گفتيم )هذا؟

. خواهند اين شهر را بـا نـام ديگـري بنامنـد     اي كه گمان كرديم مي كردند، به گونه
فـأي يـوم   (: گفتند! چرا: گفتيم! گر اين شهر مكه نيست؟م )أليست البلدة مکة؟(: گفتند
آنحضـرت سـكوت   ! خدا و رسول او داناينـد : امروز چه روزي است؟ گفتيم )هذا؟

. خواهند ايـن روز را بـا نـام ديگـري بنامنـد      اي كه گمان كرديم مي كردند، به گونه
  : چرا؟ گفتند: گفتيم! مگر روز َنحر نيست؟ )أليس يوم النحر؟( :گفتند

موالکم وأعراضکم عليکم حرام کحرمة يومکم هذا يف بلدکم هذا يف شـهرکم  أن دماءکم وفإ(
  .)هذا

اينك، خونهاي شما و اموال شما و آبروهاي شما محترم است و حريم حـرمتش را  «
  »!بايد همچون حرمت امروز در اين شهر و در اين ماه رعايت كنيد

ترجعوا بعدي ضالالً يضرب بعضـکم رقـاب    ال، فالأ. عمالکمأوستلقون ربکم فيسألکم من (
  .)بعض

باري، خدايتان را مالقات خواهيد كرد، و او راجع به اعمال شما از شـما پـرس و   «
جو خواهد كرد؛ بنابراين، پس از من به قهقرا نرويد و گمراه نشويد و گردن يكديگر 

  »!را نزنيد
 )أال هل بلِّغت؟(
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  »ا رسانيدم؟به هوش باشيد، آيا پيام خدا را به شم«
  :گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. آري: مردم گفتند

  .1)من سامع أوعىفليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ ! اللهم اشهد(
اين پيام مرا حاضرين به غايبين برسانند؛ چه بسا كسي كه بـا  ! بارخدايا، شاهد باش«

  »!شنود واسطه مي شد كه بيتر از آن كسي با كند فراگيرنده واسطه پيام را دريافت مي
  :به روايت ديگر، ضمن اين خطبه فرمودند

ن الشيطان إال أ! ولده وال مولود على والده علىال ال جيين والد أنفسه؛  علىال إأال الجتين جان (
عمالکم فسريضي أولکن ستکون له طاعة فيما حتتقرون من  ،بداًأن يعبد يف بلدکم هذا أقد يئس 

  .2 )به
هشدار كـه ديگـر   ! هركس هر جنايتي بكند جز بر خويشتن نكرده استهشدار كه «

كند، و ديگر هيچ فرزنـدي بـر پـدرش جنايـت      هيچ پدري بر فرزندش جنايت نمي
هشدار كه شيطان براي هميشه نااميد شده است از اينكه در اين شهر شـما  ! كند نمي

شمريد از شيطان  ياو را بپرستند؛ اما، همچنان در ضمن اعمالي كه آنها را كوچك م
  »!شود كنيد، و او به همين مقدار راضي مي فرمانبرداري مي

ايام تشريق را در مني ماندند، و به اداي مناسك و  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
هاي قرباني مطابق آيين ابراهيم، و  تعليم احكام شريعت، و ذكر خدا، و برقراري سنت

  .رداختندهاي شرك پ زدودن آثار و نشانه
در بعضي از ايام تشريق نيز خطابه ايراد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اند؛ چنانكه ابوداود به سند حسن از سرّاء بنت نَبهان روايت كرده اسـت كـه     فرموده
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بـراي مـا   ) روز يـازدهم (در يوم الـرؤس   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول: گفت
مگـر امـروز روز    )يام التشريق؟أوسط أليس هذا أ(: فرمودند اي ايراد كردند، آنگاه خطبه

در ايـن روز   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خطبة پيامبراكرم 1!مياني ايام تشريق نيست؟
همانند خطبة ايشان در روز عيد قربان بوده، و ايراد اين خطبه پس از نـزول سـورة   

  .نصر بوده است
از منـي   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم نبي -دوم، روز سيزدهم ذيحجه لنحرا در يوم

كنانه در وادي اَبَطح منـزل كردنـد، و بقيـة آن روز و آن     كوچ كردندو در خيف بني
شب را در آنجا اقامت كردند، و نماز ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا را در آنجـا      

آنگاه اندكي خوابيدند، و سپس بر مركب خويش سوار، و بسوي خانة خدا . گزاردند
دند و طواف وداع را انجام دادند، و به مردم نيز دستور دادند طواف وداع رهسپار ش

  .به جاي بياورند
پيامبر بزرگ اسالم، همينكه از اداي مناسك حج فراغت يافتند، بـه سـرعت بسـوي    
مدينة منوره ركاب كشيدند، نه براي آنكه در آنجا قدري از رنج سفر بياسايند، بلكـه  

تا بار ديگر مبارزه و كار و كوشش را براي خـدا و در راه  شتافتند  به سوي مدينه مي
  .2 ر بگيرندخدا از س

  
  آخرين سرية اعزامي پيامبر

دولتمردان روم، به حكم استكبار و ابرقدرت بودنشان، براي كساني كه به خـدا  
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هـاي   خدا ايمان بياورند، حق حيات قائـل نبودنـد، و تحـت تـأثير انگيـزه      و رسول
آوردنـد، بـه قتـل     ز اعراب وابسته به روميان را كه اسـالم مـي  استكباري، هر يك ا

رسانيدند؛ چنانكه فَروه بن عمرو جذامي را كه كارگزار معان از جانـب روميـان    مي
  .بود، كشتند

صـلى اهللا  - خدا براي پاسخگويي به اين گستاخي و سركشي مستكبرانه، رسول
ـ  دست به كارِ آماده -عليه وسلم دند، و در مـاه صـفر سـال    سازي لشكري بزرگ ش

بن زيدبن حارثه را بـه فرمانـدهي آن لشـكر منصـوب، و آن      يازدهم هجرت، اُسامه
لشكر را مأمور فرمودند كه مناطق بلقاء و داروم را در سرزمين فلسطين ميدان تاخت 

خواستند روميان را بـه هـراس بياندازنـد، و     و تاز خود قرار بدهند، و با اين كار مي
ساكن مرزهاي شام را بار ديگر به اسالم و مسلمين اميدوار گرداننـد،  ب هاي اعرا دل

تا هيچكس چنان نپندارد كه قدرت كليسا برابري ناپذير است، و اسالم آوردن تنهـا  
  ؟!آورد براي ياران اسالم مرگ به ارمغان مي

هاي  راجع به فرمانده اين لشكر، بخاطر كمي سن او، در ميان مردم حرف و نقل
را متقاعد كننـد   -صلى اهللا عليه وسلم- پديد آمد، و سعي داشتند پيامبراكرم فراوان

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اما رسول. كه اُسامه را به فرماندهي آن لشكر اعزام نكنند
  :فرمودند

ن کـان خلليقـاً   إبيه من قبـل، وأمي اهللا  أمارة إمارته، فقد کنتم تطعنون يف إن تطعنوا يف إ(
  .١ )بعده يلَّإحب الناس أوإن هذا من  إيلَّحب الناس أن کان من لإلمارة، وإ

زنيد؛ پيش از اين نيز درباره فرماندهي  حال درباره فرماندهي او بر من طعن مي«
زديد؛ اما، بخدا سوگند اسـت كـه وي از هـر نظـر شايسـته       پدرش بر من طعن مي

بود، و اينك اين جوان  ترين افراد نزد من هرچند آنوقت، او محبوبفرماندهي است، 
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  »!ترين افراد نزد من است محبوب
مسلمانان، از هر سوي، داوطلبانه در اطـراف اُسـامه گـرد آمدنـد، و از زمـرة      
لشكريان وي درآمدند، و اين لشكر عمال از مدينه خارج گرديد، و در جـرف، يـك   

ـ  جز آنكه اخبار نگران. فرسخي مدينه منزل كرد - خـدا  ولكننده راجع به بيماري رس
آنان را به درنـگ واداشـت تـا بنگرنـد خداونـد چـه حكـم         -صلى اهللا عليه وسلم

حكم خداوند نيز چنان صـادر گرديـد كـه نخسـتين لشكركشـي دوران      . فرمايد مي
  .1 خالفت ابوبكر صديق با همين نيروهاي رزمي آماده صورت بپذيرد
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  فصل هجدهم
  آخرين بخش زندگاني پيامبر

 
  هاي بدرود زمزمه

ينكه روند طوالني و پرفراز و نشيب دعوت و جهاد به پايان خود نزديك شـد، و  هم
اسالم بر اوضاع چيره گرديد، آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن بـه زنـدگي ايـن    

و گفتـار و   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - جهاني، اندك اندك در برخوردهاي پيامبراكرم
  .رفتار و حركات و سكنات آنحضرت مشهود گرديد

در ماه رمضان سال دهـم هجـرت، بيسـت روز در     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
مسجدالحرام معتكف گرديدند، در حاليكـه پـيش از آن بـيش از ده شـب اعتكـاف      

الـوداع   در حجـه . جبرئيل نيز قرآن را دوبار بـا آن حضـرت دوره كـرد   . كردند نمي
در  ؟!ا را در اين موقـف نبيـنم  هاي آينده شم دانم، شايد ديگر سال من نمي: مودندفر

مناسك حج را از من فراگيريد كه شايد ديگر سـالهاي  : كنار جمرة عقَبه نيز فرمودند
؟ سورة نصر نيز، در روز مياني ايام تشريق بر آنحضرت نازل شد، !آينده حج نگزارم

و ايشان دريافتند كه وقت وداع فرا رسيده است، و خبر وفاتشان به اين ترتيـب بـه   
  .شان داده شده استاي

آهنـگ   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم در اوائل ماه صفر سال يازدهم هجرت، نبي
هاي كوه احد كردند، و بر شهداي احد نماز گزاردند، و چنان بـود كـه گـويي     دامنه

آنگـاه، بازگشـتند و بـر    . زندگان و هم با مردگان وداع كرده باشندخواهند هم با  مي
  :تندمنبر فراز آمدند و گف

إين فرط لکم وأنا شهيد عليکم، وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن، وإين أعطيت مفاتيح خـزائن  (
 خاف عليکمأن تشرکوا بعدي، ولکين أخاف عليکم أ وإين واهللا ما -مفاتيح االرض:وأ -رضألا



  

  .١ )ن تنافسوا فيهاأ الدنيا
بخـدا اينـك دارم   من پيشقراول شما هستم، و من بر شما گواه خواهم بود، و مـن  «

همه كليـدهاي  : يا -هاي جهان نگرم؛ و نيز كليدهاي همه گنجينه حوض خودم را مي
ترسم كه پس از من شرك بورزيد،  اند، و من بخدا بر شما نمي را به من داده -جهان

هاي دنيا به رقابـت   ها و گنجينه ترسم از اينكه در ارتباط با اين دفينه بلكه بر شما مي
  »؟!بپردازيد

شبي، نيمه شب به قبرستان بقيع رفتند و براي اهل قبـور طلـب مغفـرت كردنـد، و     
  :گفتند

قبلت الفنت کقطع أ. صبح الناس فيهأهل املقابر، ليهن لکم ما أصبحتم فيه مبا أالسالم عليکم يا (
  ).ألوىلالليل املظلم، يتبع آخرها أوهلا واآلخرة شر من ا

شما گوارا باد وضعيتي كه در آن هستيد در  سالم بر شما اي اهالي گورستان؛ براي«
هـاي   ها همانند پاره ها و آشوب فتنه! اند مقايسه با وضعيتي كه مردم به آن دچار شده

آيـد از آن   آيد و آن بعدي كه مي اند، آخر آن در پي اول آن مي شب تار روي آورده
  »؟!قبلي بدتر است

  !ما نيز به شما خواهيم پيوست )نانّا بكم ال حقو(آنگاه، به آنان مژده دادند كه 
  

  بيماري پيامبر
- خـدا  ونهم ماه صفر سال يازدهم هجرت، رسول وهشتم يا بيست روز دوشنبه بيست

وقتي بازگشتند، در . اي را تشييع كردند در قبرستان بقيع جنازه -صلى اهللا عليه وسلم
ـ   دازه بـاال  بين راه سردردي شديد عارض ايشان گرديد، و دماي بدنشان بـيش از ان
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اي كه بر سر آنحضـرت بسـته    رفت، تا جايي كه حرارت بدن ايشان از روي پارچه
  .گرديد بودند محسوس مي

در حـال بيمـاري بـا مـردم نمـاز       -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم مدت يازده روز نبي
جمعـاً سـيزده يـا     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا طول زمان بيماري رسول. گزاردند

  .دچهارده روز بو
  

  هفتة آخر
شـدت يافـت، پيـاپي از     -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  وقتي كه بيماري رسـول 

  :پرسيدند همسرانشان مي
  )؟اًنا غدأين أ؟ اًنا غدأين أ(
  )فردا من كجايم؟ فردا من كجايم؟«

همسران آنحضرت منظورشان را دريافتند، و به ايشان اجازه دادنـد كـه هرجـا كـه     
بن ابيطالب در ميان گرفتند و به  بن عباس و علي ا فضلآنحضرت ر. اهند باشندخو مي

سرشـان را بسـته بودنـد، و     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - پيامبراكرم. اتاق عايشه بردند
به هر حال، به اتاق عايشه رفتند، و آخرين هفتة . شد پاهايشان روي زمين كشيده مي

  .زندگاني اين جهاني خودشان را نزد وي گذرانيدند
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  اي را كه از رسـول  ته معوذات و ادعيهعايشه پيوس

دميد، و به قصـد   خواند و بر سر و روي آنحضرت مي فراگرفته و از بر كرده بود، مي
  .ماليد گرفت و بر اعضاء و اندام ايشان مي تبرُّك و شفا دست خود آنحضرت را مي

  
  پنج روز مانده به آخر

صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  نده به وفات حضرت رسولروز چهارشنبه، پنج روز ما



  

تاب گردانيـد   العاده باال كشيد، و درد آنحضرت را بي ، دماي بدن ايشان فوق -وسلم
  :در آن حال، گفتند. و ايشان از هوش رفتند

  ).ليهمإعهد فأالناس  إىلخرج أ حىت، شىت سبع قرب من آبار هريقوا عليأ(
ر سر من بريزيد، تا از خانه بيرون شوم، هفت مشك آب از چند چاه مختلف ب«

  »؟!و نزد مردم بروم، و با آنان وداع كنم
آنحضرت را در طشتي نشانيدند، و آنقدر آب بر سر ايشان ريختند كـه ايشـان   

  !بس است؛ بس است ،)حسبکُم حسبکم(: فرمودند
پس از اين معالجه احساس آرامش كردنـد، و   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

اي را بر روي شانة خويش انداخته بودند، و سرشان را بـا   ملحفه. ارد مسجد شدندو
براي آخرين بـار،  . زد، بسته بودند اي خاكستري رنگ و تيره كه به سياهي مي پارچه

يهـا  أ(: بر منبر جلوس فرمودند، و حمد و ثناي خداوند به جـاي آوردنـد، و گفتنـد   
. همـه شـتابان بسـوي آن حضـرت آمدنـد     ! آييدهان اي مردمان، نزد من  )يلَّإالناس، 

  :ضمن سخنان ديگري كه با مردم داشتند، فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
  ).نبيائهم مساجدأ، اختذوا قبور ىاليهود والنصار علىلعنة اهللا (
  »!سجد گردانيدندهاي پيامبرانشان را م لعنت خدا بر يهوديان و نصاري، آرامگاه«

  :يگر، فرمودندبه روايت د
  .1 )نبيائهم مساجدأ، اختذوا قبور ىقاتل اهللا اليهود والنصار(
  »...خدا بكشد يهوديان ونصارا را كه«

  : و نيز فرمودند
  .2 )ال تتخذوا قربي وثنا يعبد(
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  »!اي كه عبادتگاه مردم گردد درنياوريد آرامگاه مرا به صورت بتكده«
  :ند، و فرمودندآنگاه، خودشان را در معرض قصاص قرار داد

فهذا ظهري فليستقد منه، ومن کنت شتمت له عرضـا فهـذا    من کنت جلدت له ظهراً(
  ).عرضي فليستقد منه

! اش را تازيانه زده باشم؛ اين گرده من، بيايـد قصـاص كنـد    هركس كه گرده«
  »!ام، اين آبروي من، بيايد قصاص كند هركس كه آبرويش را با ناسزا و دشنام ريخته

آنگاه بر فراز منبر بازگشـتند،  . نبر پايين آمدند و نماز ظهر را گزاردندسپس از م
  .توزي و جز آن تكرار كردند و همان سخنان پيشين را دربارة دشمني و كينه

اي فضل،  )أعطه يا فضل(: فرمودند! من نزد شما سه درهم دارم: مردي اظهار كرد
  !به او بده

  :ندآنگاه راجع به انصار سفارش كردند و گفت
الذي هلم؛ فـاقبلوا   أوصيکم باألنصار، فإم کرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي عليهم وبقي(

  .)حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم
هاي تن من و وابستگان  هكنم، كه ايشان پار شما را در مورد انصار سفارش مي«

بايد بـراي  ه اند، و آنچ اند و انجام داده اند ادا كرده اند؛ آنچه را كه بر عهده داشته من
هايشـان را   بنابراين، از نيكوكارانشـان نيكـي  . ايشان انجام بدهيم، برجاي مانده است

  »!بپذيريد، و از بدكارانشان درگذريد
  :به روايت ديگر، فرمودند

مراً يضر فيه أيکونوا کامللح يف الطعام؛ فمن ويل منکم  حىتإن الناس يکثرون وتقل االنصار (
  .1)ن حمسنهم و يتجاوز عن مسيئهمحداً و ينفعه فليقبل مأ

گذارند تا همانند  گذارد، و انصار رو به كاهش مي شمار مردم رو به افزايش مي«
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نمك در غذا شوند؛ بنابراين، هر يك از شما كه مصدر كاري شديد و توانسـتيد بـه   
ديگران زيان برسانيد يا نفـع برسـانيد، نيكوكـاران انصـار را، كارهـاي نيكشـان را       

  »!، و بدكاران ايشان را، از كردارهاي بدشان درگذريدبپذيرند
  :آنگاه فرمودند

  .)عنده شاء وبني ما عنده فاختار ما ن يؤتيه من زهرة الدنيا ماأره اهللا بني خي ن عبداًإ(
اي را، خداوند مخير گردانيده است ميان آنكه از ساز و برگ دنيـا هرچـه    بنده«

فا كند به آنچه نزد خدا است؛ و آن بنده، آنچـه را  خواهد به او بدهد، يا اينكه اكت مي
  »؟!كه نزد خدا است انتخاب كرده است

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  - با شنيدن اين سخن پيامبراكرم: ابوسعيد خدري گويد
از اين كار ابوبكر به شـگفت  ! پدران و مادران ما فداي شما: ابوبكر گريست و گفت

دربارة  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا! بنگريداين پيرمرد را : مردم گفتند. آمديم
كنند كه خداوند او را مخير گردانيـده اسـت    اي از بندگان خدا صحبت مي يك بنده
و برگ دنيا كه به او بدهد، يا اجر و پاداشي كه نزد خداوند داشته باشـد،   ميان ساز

ـ  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كند كه رسول ابوبكر فكر مي ان صـحبت  دربارة خودش
،اما، بعداً متوجـه شـديم كـه آن    ؟!پدران و مادران ما فداي شما: گويد كنند و مي مي

كردنـد، خـود    دربارة او صحبت مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي را كه رسول بنده
- خـدا  آنگاه، رسول 1 ؟!آنحضرت بود، و ابوبكر از همة ما بهتر دانسته و فهميده بود

  :مودندفر -صلى اهللا عليه وسلم
خليالً غري ريب الختـذت   يف صحبته وماله أبوبکر، ولو کنت متخذاً من الناس عليأإن من (

  .٢ )بکر يبأباب  الَّإسد  الَّإال يبقني يف املسجد باب . خوة االسالم ومودتهإبابکر خليال، ولکن أ
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يكي از جمله كساني كه بـيش از همـه بـر مـن منـت دارد، هـم  از جهـت        «
قت، و هم از جهت بخشش و سخاوت، ابوبكر است، و اگر بنا داشتم مصاحبت و رفا

گرفتم، بنابراين، رابطـه   كه جز با خداي خودم رفاقت كنم، ابوبكر را رفيق خودم مي
در مسجد هيچ دري باقي نماند كـه  . ميميت اسالم ميان ما استوار استبرادري و ص

  .»بسته نشود، بجز در خانه ابوبكر
  

  چهار روز به پايان
صلى اهللا عليـه  - روز پنجشنبه، چهار روز مانده به پايان عمر شريف پيامبراكرم

  : بردند فرمودند در حالي كه به شدت از بيماري رنج مي -، آنحضرت -وسلم
  ).لن تضلوا بعده هلموا أکتب لکم کتاباً(
  »!بياييد براي شما دستخطي بنويسم كه ديگر با وجود آن گمراه نشويد«

بسـتري بودنـد چنـد تـن از      -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا سولدر اتاقي كه ر
درد و رنج بيمـاري بـر   : عمر گفت. اصحاب آنحضرت از جمله عمر حضور داشتند

! آنحضرت مستولي گرديده است؛ شما قرآن داريد؛ كتاب خدا شـما را بـس اسـت   
نظـر   با يكديگر اختالف -صلى اهللا عليه وسلم- حاضران در اطراف بستر رسول خدا

وسايل نوشتن را بياوريد : گفتند بعضي مي. پيدا كردند و كارشان به كشمكش كشيد
! براي شما دستخط موردنظرشـان را بنويسـند   -صلى اهللا عليه وسلم- تا رسول خدا

وقتي درگيري و اختالفشان باال . گفتند بعضي ديگر نيز همان را كه عمر گفته بود مي
از كنـار بسـتر مـن     )قوموا عّني( :فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گرفت، رسول

  1 !برخيزيد
وصـيت  . سه وصيت فرمودنـد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در اين روز، رسول
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همچنـين وصـيت   . فرمودند كه يهود و نصارا و مشركان را از عربستان اخراج كنند
فرمودند كه پس از رحلت آنحضرت همانگونه كه ايشان بـه وفـدهاي ديداركننـده    

سـومين مـورد را راوي فرامـوش    . دادند، جوايز و هدايايي بدهند زه و هديه ميجاي
شايد مورد سوم عبارت بوده است از سفارش تمسك به كتاب و سنّت، . كرده است

الصاله وما ملكـت  (: يا اعزام لشكر اُسامه؛ يا عبارت بوده است از اينكه فرموده باشند
  !انتان را مراقبت باشيدنماز را پاس بداريد، و بردگ )ايمانكم

اين روز پنجشنبة واپسين را نيز كه چهـار روز   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
بردنـد،   به آخر عمر آنحضرت باقي مانده بود، با آن شدت بيماري كه از آن رنج مي

گزاردند؛ چنانكه در اين روز، نماز مغرب بـا   تمامي نمازها را با مردم به جماعت مي
  .1 دند و در آن نماز سورة مرسالت را قرائت كردندمردم گزار

اي كه نتوانستند از  تر شد، به گونه به هنگام نماز عشا، بيماري آنحضرت سنگين
 -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم نبي: عايشه گويد. خانه بيرون شوند و به مسجددرآيند

خـدا، همـه در    رسولنه، اي : مردم نمازشان را گزاردند؟ گفتيم) الناس؟ أصلى(: گفتند
قـدري آب بـراي مـن در طشـت      )ضعوا يل ماًء يف املخضب(: فرمودند! انتظار شمايند

آنگاه به راه افتادند كه بروند؛ از هوش رفتنـد، و  . غسل كردند. چنان كرديم! بريزيد
مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و  )أصلى الناس؟( :آنگاه گفتند. سپس به خود آمدند

ان ترتيبات غسل كردن و از هوش رفتن به هنگام حركت كـردن، پيـاپي   سه باره هم
ابـوبكر نيـز آن   . آنحضرت دنبال ابوبكر فرستادند تا با مردم نماز بگزارد. اتفاق افتاد

ابـوبكر   .2را با مردم نماز گزارد -صلى اهللا عليه وسلم- روزهاي آخر عمر پيامبراكرم
جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- در حيات پيغمبراكرم
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عبارت بودند از نماز و عشاي روز پنجشنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نمـاز  
  .1 روز فيمابين آندو در سه شبانه

رفت و آمد كرد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا عايشه سه يا چهار مرتبه نزدرسول
را از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سولتا مأموريت براي پيشنمازي در اوان بيماري ر

صـلى اهللا عليـه   - خدا رسول .2 ؟!ابوبكر بگرداند، مبادا كه به اين مسئله فال بد بزنند
  :نپذيرفتند و گفتند -وسلم
  .3 )بابکر فليصل بالناسأننت صواحب يوسف؛ مروا ألإنکن (
وادار ابـوبكر را  ! شما همان زناني هستيد كه اطراف يوسف را گرفته بودنـد؟ «

  »!كنيد تا با مردم نماز بگزارد
  

  سه روز پيش از وفات
از آنحضـرت   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اكرم سه روز پيش از وفات نبي: جابر گويد

  : فرمودند شنيدم كه مي
  .٤ )ال وهو حيسن الظن باهللاإحد منکم أميوت  ال الأ(
داونـد نيكـو   هشدار كه هيچيك از دنيا نرود مگر در حالي كه گمـانش دربـاره خ  «
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  .»باشد
  

  يکي دو روز مانده به وفات پيامبر
احساس كردند كـه   -صلى اهللا عليه وسلم- روز شنبه يا روز يكشنبه، نبي اكرم

بيماري و درد ايشان را موقّتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابة آنحضرت را در 
وقتي ابوبكر آن . ردگزا ابوبكر داشت با مردم نماز مي. ميان گرفتند و به مسجد بردند

بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. تر بايستد حضرت را ديد، كنار رفت كه عقب
مـرا در كنـار ابـوبكر    ) جنبه إىلاجلساين (: او اشاره كردند كه عقب نياستد و فرمودند

آنحضرت را در كنار ابوبكر، سمت چپِ وي، نشانيدند، ابوبكر نيز به نمـاز  ! بنشانيد
كرد، و تكبيرات نماز را به گـوش مـردم    اقتدا مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .1 رسانيد مي
  

  يک روز مانده به پايان عمر پيامبر
 -صلى اهللا عليه وسـلم - روز يكشنبه، يك روز مانده به پايان عمر، پيامبر اكرم

 اسـلحة  .2 غالمانشان را آزاد كردند، و شش يا هفت ديناري كه داشتند صدقه دادند
همان شب عايشه چراغش را بـه خانـة يكـي از    . خودشان را به مسلمانان بخشيدند

از دبة خودت چند قطره روغن چراغ در ايـن چـراغ مـا    : زنان فرستاد وبه او گفت
زرة آنحضرت نزد يك نفر  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به هنگام وفات رسول  3 !بريز
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  .1 بوديهودي در برابر سي صاع جو به گروگان رفته 
  آخرين روز زندگاني پيامبر

گزاردنـد و   مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را مي: اَنس بن مالك گويد
 -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا در آن اثنا، ناگهان ديدند كه رسول. ابوبكر پيشنماز بود

انـد و بـه نمـاز     نگرند كه صـف بسـته    اند و به آن مي پردة حجرة عايشه را كنار زده
ابوبكر پاي پس نهاد تا در صف اول قرار . آنگاه، تبسم كردند و خنديدند. اند مشغول

خواهنـد از خانـه    مـي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بگيرد، زيرا، گمان كرد كه رسول
تـأثير ايـن    مسلمانان كم مانده بود كه تحـت . خارج شوند و با مردم به نماز بايستند

صـلى اهللا  - خـدا  رسول. و نمازشان را قطع كنندقرار شوند  صحنه از فرط شادي بي
با دست مباركشان بسوي مردم اشاره كردند كه نمازتـان را بـه پايـان     -عليه وسلم

  .2 آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آويختند! ببريد
در قيد حيـات ايـن    -صلى اهللا عليه وسلم- پس از آن، تا زماني كه پيامبراكرم

  .يگري داخل نشدجهاني بودند، وقت نماز د
فاطمـه را فراخواندنـد و    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم وقتي روز برآمد، نبي

آنگاه، وي را فراخواندنـد و  . سخني را پنهاني با او در ميان گذاشتند؛ فاطمه گريست
 -از او: عايشـه گفـت  . ديگر بار سخني را پنهاني با او در ميان نهادند؛ فاطمه خنديد

صـلى اهللا عليـه   - اكرم نبي: ن و آن خنديدن را پرسيديم؛ گفتراز آن گريست -بعدها
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برند بهبود نخواهند  پنهاني با من گفتند كه از آن بيماري كه در آن به سر مي -وسلم
آنگاه پنهاني با من گفتند كه من نخستين فـرد  . يافت و از دنيا خواهند رفت؛ گريستم

همچنـين،   .1 شـوم، خنديـدم   از نزديكان ايشان خواهم بود كه به ايشان ملحـق مـي  
به فاطمه بشارت دادند كه وي سيده نساء العـالمين   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

  .2 خواهد بود
بـه شـدت    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا وقتي فاطمه مشاهده كرد كه رسول

چقدر گرفتگي و اندوهگيني شما بر من سخت و : اندوهگين و گرفته خاطرند، گفت
  : آنحضرت به او گفتند! ستناگوار ا
  .3 )بيک کرب بعداليومأ علىليس (
  »!از پس امروز براي پدرت اندوهي برجاي نخواهد ماند«

حسن و حسين را فراخواندند و آندو را بوسيدند، و سفارش آنان را كردنـد، و  
  .نيز، همسرانشان را فراخواندند و به آنان پند و اندرزهايي دادند

گذارد، و اثر زهري كـه آنحضـرت در    ت و زيادتي ميدرد همچنان رو به شد
  :فرمودند خيبر خورده بودند آشكار شده بود؛ چنانكه مي

ري من أوان وجدت انقطاع أکلت خبيرب، فهذا أمل الطعام الذي أجد أزال أيا عائشة، ما (
٤ )ذلک السم.  

ـ  اي عايشه، همچنان درد ناشي از آن غذايي را كه در خيبر خوردم مـي « م؛ كش
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  »!شود كنم كه بند نخاع من بر اثر آن زهر دارد قطع مي هم اينك احساس مي
هرگـاه  . يك روانداز رنگي داشتند كه بـر صـورت آنحضـرت افكنـده بودنـد     

. زدنـد  شدند آن روانداز را از روي صورتشـان كنـار مـي    آنحضرت گرفته خاطر مي
دم چنـين ادا  يكبار كه در همين حال بودند آخـرين سخنانشـان را خطـاب بـه مـر     

  :فرمودند
رض بـأ يـبقني دينـان    ال! نبيائهم مساجدأ، اختذوا قبور ىاليهود والنصار علىلعنة اهللا (
  .)العرب
 -!لعنت خداوند بر يهود و نصاري كه آرامگاه پيامبرانشان را مسجد گردانيدند«

هرگـز   -منظور آنحضرت اين بود كه مسلمانان را نسبت به چنين كاري هشدار دهند
  .1 »!د دو دين در سرزمين قوم عرب پابرجاي بماندنباي

  :همچنين در مقام وصيت، به مردم سفارش كردند
  .2 )الصالة، الصالة، وما ملکت أميانکم(
  »!نماز را، نماز را پاس داريد، و غالمان و كنيزانتان را مواظبت كنيد«

  .3 اين عبارات را بارها تكرار كردند
  

  الَي الرفيقِ االَعلي
به حال احتضار درآمدند، و عايشه آنحضرت را بـر   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

هايي كه خدا بر من ارزانـي   يكي از نعمت: گفت عايشه همواره مي. خودش تكيه داد
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در خانة مـن و در روزي   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا داشته است، اين بود كه رسول
من جان سپردند، و خداوند به هنگام  كه نوبت من بود، و در آغوش من و روي سينة

پسـر   -عبـدالرحمان . وفات ايشان آب دهان مرا با آب دهان آنحضـرت پيونـد داد  
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مسواك در دست او بود، و من رسول. وارد شد -ابوبكر

دريـافتم كـه   . نگرند ديدم كه آنحضرت به عبدالرحمان مي. را در آغوش گرفته بودم
بگيرمش براي شما؟ با سرشان اشاره كردند : گفتم. ست دارند مسواك بزنندايشان دو
را مسواك بزنم؛ مسـواك بـراي   هايشان  مسواك را گرفتم و خواستم دندان. كه آري

مسواك . نرمش كنم براي شما؟ با سرشان اشاره كردند كه آري: گفتم. ايشان زِبر بود
ن مسـواك را روي دندانهايشـان   را با آب دهان خودم نرم كردم؛ آنحضرت پس از آ

بنا به يك روايـت، آنحضـرت بهتـر از هـر وقـت ديگـر بـا آن مسـواك         . كشيدند
. اي پر از آب بـود  همچنين، در برابر آن حضرت كوزه. دندانهايشان را مسواك زدند

  :گفتند كشيدند و مي بردند و به صورتشان مي پيوسته دستانشان را در آب فرو مي
  .1 )ن للموت سکراتإال اله اال اهللا، (
  »!مرگ سكَرات دشواري دارد! ال اله اال اهللا«

همينكه از مسواك زدن فراغت يافتند، دستانشان يـا انگشتانشـان را بـاال كردنـد، و     
عايشـه  . هاي مباركشان به حركت درآمد چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب

  :آنحضرت گفتند. با دقت گوش فراداد
اللهم اغفـريل وارمحـين   . عليهم من النبيني والصديقني و لشهداء والصاحلني مع الذين أنعمت(
  .٢)ألعلىاللهم، الرفيق ا. ألعلىحلقين بالرفيق اأو
! پيامبران، صـديقان، شـهيدان و صـالحان   : اي با آن كساني كه به آنان انعام فرموده«
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! اعـال برسـان   بارخدايا، مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده، و مرا به ملكـوت 
  »!بارخدايا، ملكوت اعال

اين عبارت اخير را سه بار تكرار كردند، و دستشان به يك طرف افتاد، و به ملكوت 
  !ليه راجعونإإنا هللا وإنا : اعال پيوستند

رويداد وفات پيامبر بزرگ اسالم به هنگام شدت گرماي پيش از ظهـر روز دوشـنبه   
هجري روي داد، و در آن هنگام، شصت و سـه   االول سال يازدهم دوازدهم ماه ربيع

  .سال و چهار روز از عمر مبارك آنحضرت گذشته بود
  

  رگبار غم و اندوه
هاي آسمان مدينه تيره و تار شد، و  كرانه. اين خبر وحشت اثر به همه جا رسيد
هرگـز روزي را نيكـوتر و   : اَنـس گويـد  . از كران تا كران آن را ظلمت فرا گرفـت 

بر ما  -صلى اهللا عليه وسلم- آن روزي نديدم كه در آن روز رسول خدا تر از روشن
- خـدا  تر از آن روزي كه رسـول  تر و تاريك وارد شدند، و نيز هيچ روزي را زشت

  .1 در آن روز وفات يافتند -صلى اهللا عليه وسلم
در رثـاي آن   -از دنيـا رفتنـد، فاطمـه    -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبراكرم

! پدرجان! دعوت خدايي را كه او را فراخواند اجابت كرد! پدرجان: گفت -حضرت

                                                           

نيز از اَنس روايت شده است كـه  . 547، ص 2مشكاة المصابيح، ج : اين حديث را دارمي آورده است -1
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در مدينه همه اما، روزي كه در آن روز آنحضرت از دنيا رفتند،  ني بود؛جا روشن و نورا چيز و همه
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - رديد؛ آن هنگام كه دسـت از رسـول خـدا   جا تيره و تاريك گ چيز و همه

هـا   هايمان در سينه شستيم، و مشغول دفن آنحضرت بوديم؛ كارمان به آنجا كشيد كه گويي ديگر دل
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بـا جبرئيـل خبـر مـرگش را     ! پـدرجان ! آن كسي كه باغِ فردوس جايگـاه اوسـت  
  1 !گوييم بازمي

  
  واکنش عمر

بعضـي از سـركردگان   : كرد كه عمربن خطاب پيوسته بر اين گفته پافشاري مي
 انـد؟  جـان سـپرده   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - اخد ه رسولاند ك منافقان چنين پنداشته

انـد،   اند، بلكه بسوي خـداي خـويش رفتـه    نمرده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
بن عمران رفت و چهل روز از ميان مردمش غايب گرديـد؛ آنگـاه    همچنانكه موسي

؟ امـا، بخـدا،   !مـرده اسـت  : بسوي آنان بازگشت، در صورتيكه همـه گفتـه بودنـد   
بازخواهند گشت، و دست و پاي اين كسان را كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  2 ؟!ند قطع خواهند كردا پندارند مرده مي
  

  واکنش ابوبکر
. بر اسبي سـوار شـد و آمـد   . كه در ناحية سنح بود -ابوبكر از محل سكونتش

يكسـره  . وقتي وارد مسجد شد، با مردم هيچ سخني نگفت تا بـر عايشـه وارد شـد   
پيكر آنحضرت را با يك روانداز . كرد -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ستر رسولآهنگ ب

روانداز را از چهـرة آنحضـرت كنـار زد و بـر روي پيكـر      . راه راه پوشانيده بودند
پـدر و مـادرم بـه    : آنگاه آن حضرت را بوسيد و گريست، و گفت. آنحضرت افتاد

مرگي را كه برايتان مقدر شده ا دهد؛ ام خداوند براي شما دو مرگ قرار نمي! فدايتان
  !بود، شما دريافتيد
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عمر با مردم . خارج شد -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، ابوبكر از خانة پيامبراكرم
ابـوبكر  . عمر حاضر نشد كـه بنشـيند  ! بنشين، اي عمر: با وي گفت. گفت سخن مي

ابـوبكر  . دنـد مردم به او روي آوردند و عمر را رهـا كر . نشست و شهادتين ادا كرد
  :گفت

پرستيده است،  را مي -صلى اهللا عليه وسلم- هركس از ميان شما محمد! اما بعد
. پرسـتيده اسـت   و هركس از ميان شما كه خداوند را مـي  ؟!اينك محمد مرده است

  :خداوند حي اليموت است، و خود او فرموده است
﴿هلن قَبم لَتخ ولٌ قَدسإِالَّ ر دمحا ممن  ومو قَابِكُملَى أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مسالر

رِيناكالش زِي اللّهجيسئاً ويش اللّه رضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَل1﴾ي.  
و محمد جز رسولي از رسوالن خدا نبوده است، چنانكه ديگر رسوالن پيش از «

اند؛ اينك، آيا اگر وي بميرد يا كشته شود، شما به وضع سـابقتان   تهاند و رف  وي آمده
باري، هر كس كه به وضع سابقش برگردد، مسلما به خداوند زيـاني  ! گرديد؟ بازمي

  ».نرسانيده است، و خداوند نيز شاكران را پاداش خواهد داد
زل دانستند كه خداوند ايـن آيـه را نـا    بخدا، گويي مردم نمي: ابن عباس گويد

مـردم همگـي آن را از وي   . فرموده است، تا وقتي كه ابوبكر اين آيه را تالوت كرد
  .فراگرفتند، و به گوش هركس كه رسيد، او نيز اين آيه را تالوت كرد

بخدا، همينكه شنيدم ابوبكر ايـن آيـه را تـالوت    : عمر گفت: ابن مسيب گويد
يم ديگـر تحمـل بـدن مـرا     از پاي درافتـادم و پاهـا  . كند، دريافتم كه حق است مي

كند، روي زمين افتـادم؛ دريـافتم كـه     وقتي شنيدم كه وي آن را تالوت مي. نداشتند
  2 !اند از دنيا رفته -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
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  خاک سپاري پيکر پاک پيامبر
بـه كفـن و دفـن     -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم پيش از آنكه صحابة رسول

صـلى اهللا عليـه   - خـدا  نظرشان دربارة خالفـت رسـول   فآنحضرت بپردازند، اختال
هاي فراوان ميان مهاجر و  ها و گفتگوها و بحث و جدل كشمكش. باال گرفت -وسلم

 -رضي اهللا عنـه - ساعده روي داد، و سرانجام، برخالفت ابوبكر انصار در سقيفة بني
گرديد، و شب تمامي روز دوشنبه با اين حال و اوضاع سپري . نظر پيدا كردند اتفاق

فرا رسيد، و مردم به كارها و گفتگوهاي خودشان سرگرم بودند و به كفـن و دفـن   
شنبه فرا رسيد، و  شنبه شد، و بامداد فردا يعني سه آخر شب سه. آنحضرت نپرداختند

بـر روي پيكـر    ههنوز پيكر مبارك آنحضرت در بستر ايشان، و همان روانداز راه را
درِ اتـاق را بـر    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا انوادة رسولايشان كشيده شده بود، و خ

  .روي جنازة آنحضرت بسته بودند
را از تـن   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هاي رسول شنبه، بدون آنكه جامه روز سه

- غسل دادن پيكر پاك پيامبر اكرم. ايشان دربياورند، پيكر آنحضرت را غسل دادند
بن عباس و قٌَثم بن عبـاس، و ُشـقران    علي و فضلرا عباس و  -صلى اهللا عليه وسلم

ـ  و اُسامه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بردة آزاد شدة رسول ولي بن زيد، و اُوس بن ُخ
عباس و فضل پيكر آنحضرت را به اين سـوي و آنسـوي حركـت    . دار شدند عهده

داد، و اوس سـر   ريخـت، و علـي ايشـان را غسـل مـي      دادند و ُشقران آب مـي  مي
  1 .ضرت را بر سينة خودش تكيه داده بودآنح

نخست بـا آب،  . را سه بار غسل دادند -صلى اهللا عليه وسلم- پيكر رسول خدا
ناميدند و از آن طايفة  مي» غَرس«سپس با سدر، و نوبت سوم با آب چاهي كه آن را 
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  1 .آشاميدند سعدبن خثيمه بود و در ناحية قُباء واقع شده بود، و از آب آن مي
اه پيكر پاك آنحضرت را در سه قلعه پارچة يماني سفيد سحولي از جـنس  آنگ

، و فقط پيكر ايشـان را  2پنبه كفن كردند، و پيراهن و عمامه بر آنحضرت نپوشانيدند
  .ها پيچيدند در آن پارچه

نيز ميان صحابه اختالف  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در باب موضع دفن رسول
  :فرمودند شنيدم كه مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول من از: ابوبكر گفت. افتاد

  ).ال دفن حيث يقبضإما قبض نيب (
داده  هيچيك از پيامبران جز اين نبوده است كه در همان مكاني كه جـان مـي  «

  »!شده است است به خاك سپرده مي
ابوطلحه بستر آنحضرت را كه در آن جان داده بودند به كناري زد، و همانجـا  

  .كرد، و براي پيكر ايشان آرامگاهي درون گودال آماده كرد را حفر
مردم گروه گروه، به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجرة عايشه كه قبر و جنـازة آن  

بـه   -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا شدند و بر پيكر رسول حضرت در آن بود وارد مي
خويشـاوندان   نخسـت . شد گزاردند، و هيچكس پيشنماز نمي صورت فُرادي نماز مي

آنحضرت برايشان نماز گزاردند، سپس مهاجرين و بعـد انصـار، آنگـاه كودكـان و     
  .3 زنان؛ يا ابتدا زنان و سپس كودكان
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. شنبه و بخش عمدة شب چهارشنبه بـه همـين منـوال گذشـت     تمامي روز سه
خبـر   بـي  -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا سپاري پيكر پاك رسول از خاك: عايشه گفت

شـب چهارشـنبه صـداي     -آخر شـب : و به روايتي -وقتي كه در دلِ شب بوديم تا
  .1 ريختند شنيديم ها را كه خاك مي بيل

                                                           

صـلى اهللا  - براي تفصيل مطالب راجع به پيوسـتن رسـول خـدا   ؛ 274، 62، ص 6مسند امام احمد، ج  -1
و چند باب پس از آن، همـراه  » باب مرض النبي« صحيح البخاري،: به ملكوت اعال، نكـ -عليه وسلم

، ص 2ج  هشـام،  ؛ سـيرة ابـن  »بـاب وفـاة النبـي   «فتح الباري، نيز، صحيح مسلم، مشكاة المصابيح، با 
؛ بـراي تعيـين   286-277، ص 1؛ رحمةللعالمين، ج 39-38ص ؛ تلقيح فهوم اهل االثر، 649-665

 .ده استها از منبع اخير استفاده ش دقيق بيشتر زمان



942 

 

  فصل نوزدهم
  خانوادة پيامبر

  

  
  1پيامبر و خديجه

در مدت اقامت پيامبرگرامي اسالم در مكه، خانوادة پيامبر از آنحضـرت بـه اضـافة    
وپـنج سـالگي    ان در سن بيستايش. شد همسر ايشان خديجة بنت خويلد تشكيل مي

بـه همسـري خـويش درآوردنـد، و او      -كه چهل ساله بـود  -بودند كه خديجه را
نخستين زني بود كه آنحضرت با وي ازدواج كردند، و تـا زمـاني كـه وي در قيـد     

از  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  رسـول . حيات بود، همسر ديگري اختيار نكردند
ـ  دختـران  . پسـران، هيچيـك زنـده نماندنـد    . تندخديجه چند پسر و چند دختر داش

زينب را پيش از هجرت . كلثوم، و فاطمه زينب، رقيه، ام: آنحضرت عبارت بودند از
كلثوم هـر دو را   بن ربيع به همسري خويش درآورد؛ رقيه و ام اش ابوالعاص پسرخاله

. وردبه عقـد ازدواج خـود درآ   -رضي اهللا عنه- بن عّفان يكي پس از ديگري عثمان
بن ابيطالب در فاصلة دو جنگ بدر و احد بـه همسـري خـويش     فاطمه را نيز، علي

   .كلثوم زاده شدند درآورد، و از فاطمه، حسن و حسين و زينب و ام
  

  ديگر همسران پيامبر
از ويژگي خاصي نسبت به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم دانند، نبي چنانكه همگان مي

رخوردار بودند، و براي ايشان روا بود كه بيش از چهـار  امت خود، در امر ازدواج ب
                                                           

در ترجمه بهتر . مطالب اين دو فصل آخر كتاب را مؤّلف محترم با عناوين فرعي مشخص نكرده بودند -1
و عنـاوين در سراسـر   به نظر رسيد كه عناوين فرعي الزم افزوده شود، تا طراحي ابـواب و فصـول   

 .م-كتاب يكنواخت گردد



  

زن را نيز به همسري خويش درآورند؛ چنانكه شمار زناني كه آنحضـرت بـه عقـد    
هنگام وفات آنحضرت نُه تن از آنان در قيد . ازدواج خود درآوردند، سيزده تن بود

يكـي،  : بودند حيات بودند؛ دو تن از آنان نيز در زمان حيات آنحضرت از دنيا رفته
ه؛ با دو تن از آنان هم پيـامبراكرم  المساكين زينب بنت خديجه، و ديگري امُخزيم -
ذيالً نـام و َنسـب و شـرح حـال ديگـر      . اصالً زفاف نكردند -صلى اهللا عليه وسلم
  :آوريم پس از خديجه را به اختصار مي -صلى اهللا عليه وسلم- همسران پيامبراكرم

حدود يكماه پـس از وفـات    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول :سودة بنت زمعه* 
پيش از آنحضـرت، وي  . خديجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وي ازدواج كردند

سوده در . همسر يكي از پسرعموهايش بنام سكران بن عمران بود كه از دنيا رفته بود
  .ق از دنيا رفت 54ماه شوال سال 

يكسـال پـس از    -صلى اهللا عليه وسـلم - رسول خدا :عايشه دختر ابوبكر صديق* 
هنگـام  . ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پيش از هجرت، بـا وي ازدواج كردنـد  

عايشـه دختـري شـش سـاله بـود، و       -صلى اهللا عليه وسـلم - ازدواج با پيامبراكرم
آنحضرت هفت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، كه وي نه ساله شد، بـا او زفـاف   

بـاكره بـود، و    -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - عايشه هنگام زفـاف پيغمبراكـرم  . دندكر
عايشـه از همـه كـس نـزد آنحضـرت      . اي جـز او نداشـت   آنحضرت همسر باكره

. از همة زنان بطور مطلـق دانـاتر بـود   . تر بود از همه زنان امت فقيه. تر بود محبوب
عايشه هفـدهم مـاه   . ذاها بودبرتري وي از ديگر زنان همانند برتري ثَريد از ديگر غ

  .از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد 58يا  57رمضان سال 
وي در فاصلة بدر و اُحد شوهرش خُنيس بن حذافة  :حفصه دختر عمربن خّطاب* 

صـلى اهللا عليـه   - خدا پس از عدة وفات، رسول. سهمي را از دست داده و بيوه شد
حفصه در مـاه شـعبان   . ال سوم هجرت با او ازدواج كردنددر ماه شعبان س -وسلم
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ق در سن شصت سالگي در مدينه درگذشت، و در قبرستان بقيع به خـاك   45سال 
  .سپرده شد

هـالل بـن عـامربن صعصـعه بـود، و او را       وي از طايفة بنـي  :زينب بنت ُخزَيمه* 
كرد اي آنان دلسوزي ميناميدند؛ زيرا، نسبت به آنان مهربان بود و بر المساكين مي ام .

- خـدا  او نخست همسر عبداهللا بن جحش بود كه در جنگ احد شهيد شد، و رسول
زينب حدود سـه  . در سال چهارم هجرت با او ازدواج كردند -صلى اهللا عليه وسلم

الثـاني سـال    در مـاه ربيـع   -صلى اهللا عليه وسلم- سال پس از ازدواج با پيامبراكرم
وي نماز گزاردند، و در قبرستان بقيع به  فت، و آنحضرت برچهارم هجرت از دنيا ر

  .خاك سپرده شد
 *وي همسر ابوسـلمه بـود و از وي فرزنـداني داشـت     :سَلمه هند بنت ابي اُميه اُم .

صلى - خدا االخري سال چهارم هجرت از دنيا رفت، و رسول ابوسلمه در ماه جمادي
. كردنـد سلمه ازدواج  ال همان سال با امچند روز مانده به پايان شو -اهللا عليه وسلم
ق  62ق يا به قولي  59سلمه درسال  ام. ترين و خردمندترين زنان بود او يكي از فقيه

  .ي از دنيا رفت، در قبرستان بقيع به خاك سپرده شددر سن هشتادوچهار سالگ
اسـد بـن خزيمـه، و دختـر عمـة       وي از طايفة بنـي  :زينب بنت جحش بن رباب* 

زينب نخست همسر زيدبن حارثـه بـود كـه    . بود -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
زيد او را طالق داد، و همينكه . شد شناخته مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم يفرزند نب

زمان عدة وي گذشت، خداوند متعال آياتي از قرآن كريم را نازل گردانيد و ضـمن  
  :آنها فرمود

﴿نم ديى زا قَضافَلَماكَهنجوطَراً زا و1﴾ه.  

                                                           

 .37سوره احزاب، آيه  -1



  

  .»نظر كرد، وي را به همسري تو درآورديم آنگاه، وقتي زيد از او صرف«
آيات متعددي از سورة احزاب دربارة زينب نازل شده است كه بـه تفصـيل مسـئلة    

مطرح كـرده   -كه در جاي خودش به آن خواهيم پرداخت -را) پسرخواندگي(تبنّي 
و بـه   -در ماه ذيقعدة سال پـنجم هجـرت   - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول. است

تـرين   وي عابدترين زنان و پرصدقه. با او ازدواج كردند -قولي سال چهارم هجرت
وي . زينب در سال بيستم هجرت در سن پنجاه و سـه سـالگي درگذشـت   . آنان بود

دارِ  -مصلى اهللا عليه وسـل - نخستين فرد از امهات مؤمنين بود كه پس از پيامبراكرم
عمربن خّطاب بر وي نماز گزارد و در قبرستان بقيع بـه خـاك   . فاني را وداع گفت

  .سپرده شد
. مصطلق از قبيلة خزاعه بود پدر وي حارث رئيس طايفة بني :جويرية بنت حارث* 

مصطلق بود كه در سهم ثابت بن قيس بن شـماس قـرار    جويريه يكي از اسيران بني
صلى اهللا - خدا رسول. قرارداد نوشت و او را مكاتَب گردانيدثابت با جويريه . گرفت

مبلغ قرارداد وي را به ثابت پرداختنـد، و در مـاه شـعبان سـال ششـم       -عليه وسلم
. او را بـه همسـري خـويش درآوردنـد     -و به قولي سـال پـنجم هجـرت    -هجرت

خويشاوندان اينان : مصطلق را آزاد كردند و گفتند مسلمانان نيز يكصد خانوار از بني
اش  و به اين ترتيـب، از هـر زن ديگـري بـراي قـوم و قبيلـه      ! همسر رسول خدايند

در سـن   -ق 55و بـه قـولي    -ق 56االّول سال  جويريه در ماه ربيع. تر بود پربركت
  .شصت و پنج سالگي از دنيا رفت

او  وي نخست همسر عبداهللا بن جحش بود و بـراي  :اُم حبيبه رمله دختر ابوسفيان* 
حبيبـه بـا    ام. حبيبه را به دنيا آورد و به همين جهت كنية اُم حبيبـه را بـه او دادنـد   

همسرش عبداهللا در آنجا مرتد شد و آيين نصرانيت . همسرش به حبشه مهاجرت كرد
برگزيد و همانجا از دنيا رفت، اما او بر دين و هجرتش پايبند ماند، و هنگـامي كـه   
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در ماه محرم سال هفـتم هجـرت عمـروبن اُميـة      -وسلم صلى اهللا عليه- خدا رسول
اي از سوي خودشان بسوي نجاشي فرسـتادند، وي ام حبيبـه را از    َضمري را با نامه
خواسـتگاري كـرد و از جانـب ايشـان      -صلى اهللا عليـه وسـلم  - سوي پيامبراكرم

ه نـزد  چهارصد دينار به عنوان مهرية او پرداخت، و او را همراه شُرَحبيل بـن حسـن  
فرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح خيبر  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

  .از دنيا رفت -ق 50ق يا 33يا  -ق 42ام حبيبه در سال . با او زفاف كردند
اسـرائيل   نضير و از نـژاد بنـي   پدرش رئيس قبيلة بني :صفيه دختر حيي بن اَخطَب* 
او را در  -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا و رسول صفيه در ميان اسيران خيبر بود. بود

سهم اختصاصي خودشان قرار دادند و اسالم را بر او عرضه كردند و او نيـز اسـالم   
او را نخست آزاد كردند و سپس بعد از فتح  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم. آورد

ـ     د خيبر در سال هفتم هجرت به عقد همسري خودشـان درآوردنـد، و در ناحيـة س
صهباء، واقع در مسافت دوازده ميل تا خيبر، در راه بازگشت به مدينه بـا او زفـاف   

از دنيـا   -ق36ق، و بـه قـولي   52و به قولي  -صفيه در سال پنجاهم هجرت. كردند
  .رفت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد

صلى - خدا رسول. ودالفضل لُبابه دختر حارث ب وي خواهر ام :ميمونة بنت حارث* 
در  -بنـا بـه قـول صـحيح     -در ماه ذيقعـدة سـال هفـتم هجـرت     -اهللا عليه وسلم

القضاء بعد از آنكه از احرام عمره درآمدند، وي را به عقد خودش درآوردند، و  عمره
ميمونه در سـال  . در ناحية سرِف، واقع در مسافت نُه ميل تا مكه، با او زفاف كردند

در همـان ناحيـة سـرِف از دنيـا رفـت و       -ق38ق، و به قولي 63و به قولي  -ق61
  .همانجا به خاك سپرده شد، و تا امروز آرامگاه وي در آن منطقه شناخته شده است

را نـام بـرديم كـه     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تا اينجا، يازده تن از همسران رسول
و بـا   آنان را به عقد ازدواج خودشان درآوردنـد،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول



  

المسـاكين، در زمـان حيـات    ّ  دو تن از ايشان، خديجه و زينب ام. آنان زفاف كردند
رحلـت   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا آنحضرت از دنيا رفتند و هنگامي كه رسول

- آن دو همسر ديگر كـه پيـامبراكرم  . فرمودند، نُه تن از ايشان در قيد حيات بودند
كالب، و ديگري از  نكردند، يكي از آندو از بنيبا آندو زفاف  -صلى اهللا عليه وسلم

كنده بود كه معروف به جونيه است؛ در اين زمينه اختالف نظرهاي فراوان و روايات 
  .گوناگون است كه نيازي به شرح و بسط آن نيست

با دو تن از  -صلى اهللا عليه وسلم- از ميان كنيزان نيز، مشهور آن است كه نبي اكرم
يكي از آندو مارية قبطيه است كه وي را مقـوقس  . اند بستر شده مكنيزان خودشان ه

البته، ابراهيم . به ايشان هديه كرده بود، و فرزند پسرشان ابراهيم را براي ايشان آورد
مـاه   29يـا   28، روز -صلى اهللا عليه وسلم- در كودكي، در زمان حيات پيامبراكرم

دومي، . از دنيا رفت -ميالدي 632ژانوية سال  27مطابق با  -شوال سال دهم هجرت
قريظـه بـود، و    ريحانة بنت زيدنضريه يا قُرَظيه است كـه از اسـيران يهوديـان بنـي    

وي را در سهم اختصاصي خويش قـرار   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
 -صلى اهللا عليه وسـلم - اكرم اند كه وي در عداد همسران نبي بعضي نيز گفته. دادند

انـد و سـپس او را بـه همسـري خـويش       آنحضرت وي را ابتدا آزاد كـرده بوده، و 
عالوه بر اين دو، ابوعبيده نام دو . ابن قيم قول اول را ترجيح داده است. اند درآورده

وي را  -صلى اهللا عليه وسلم- يك، جميله كه پيامبراكرم: كنيز ديگر را افزوده است
يزي كه زينب بنت جحش بـه آنحضـرت   از ميان اسيران انتخاب كردند، و ديگر، كن

  .1 هبه كرده بود
  

                                                           

 .29، ص 1ج  زاد المعاد، -1
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  فلسفة تعدد زوجات پيامبر
را به دقت بررسـي كنـد، نيـك     -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هركس زندگاني رسول

يابد كه ازدواج آنحضرت با اين زنان متعدد در اواخر عمر شريفشان، پـس از   درمي
نشاط جواني خود را تنها بـه يـك   آنكه حدود سي سال از بهترين دورانهاي عمر و 

يابد كه اين  اند؛ درمي همسر نسبتاً سالمند، ابتدا با خديجه و سپس با سوده، گذرانيده
حد  ها بخاطر آن نبوده است كه ناگهان دروجود خودشان اشتياق و شهوت بي ازدواج

اند، و جز در پرتو همخوابگي بـا ايـن شـمار     و مرزي نسبت به زنان احساس كرده
بلكـه قطعـاً اهـداف و     ؟!اند در برابر آن شـكيبايي كننـد   توانسته وان از زنان نميفرا

آرمانهاي ديگري برتر و بزرگتـر از آن غـرض و منظـوري كـه معمـوالً بـا ازدواج       
  .گردد، در كار بوده است برآورده مي

به وصلت با ابـوبكر و عمـر از    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رويكرد حضرت رسول
ي با عايشه و حفصه؛ همچنين، درآوردن دخترشان فاطمه بـه همسـري   طريق همسر

كلثـوم بـه همسـري     ابيطالب، و درآوردن دو دختر ديگرشان رقيه و سپس امبن  علي
اند از طريق ايـن   خواسته بن عّفان، آشكارا اشارت دارد به اينكه آنحضرت مي عثمان

هـاي   يشـان در بحـران  ها با اين چهار مرد بزرگ كه كوشـش و فـداكاري ا   ازدواج
متعددي كه بر اسالم گذشته بود و خداوند چنان مقدر فرموده بود كـه اسـالم از آن   

  .ها بگذرد، براي آنحضرت به اثبات رسيده بود، روابطي محكم برقرار سازند بحران
يكي از آداب و رسوم قوم عرب اين بوده است كه براي خويشاوندي سببي از طريق 

اند، و اين نوع ارتباط خويشاوندي از نظـر آنـان    شده ئل ميوصلت احترام خاصي قا
هـاي گونـاگون بـوده     ها و طايفه بابي از ابواب نزديكي در برقراري روابط ميان تيره

است، و آنان ستيز و نبرد با خويشاوندان سببي را براي خودشان ننگ و عـار تلّقـي   
ازدواج با چند تن از امهات از طريق  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا. اند  كرده مي



  

خواستند شدت عداوت و دشمني قبايل عرب را با اسالم كاهش دهند، و  مؤمنين، مي
  .هاي آنان بكاهند توزي از گزندگي كينه

لمه از طايفة بني مخزوم اُمخدا بود؛ وقتيكه رسول -طايفة ابوجهل و خالدبن وليد -س 
ش درآوردنـد، از آن پـس، خالـدبن    وي را به همسري خوي -صلى اهللا عليه وسلم-

وليد آن موضعگيري شديد خود را در برابر مسلمانان مورد تجديـدنظر قـرار داد، و   
همچنين، ابوسفيان . پس از مدتي نه چندان طوالني از سرِ طوع و رغبت اسالم آورد

حبيبه در هيچگونه نبردي با ايشان روياروي نگرديـد  پس از ازدواج آنحضرت با ام .
با جويريه و صـفيه هيچگونـه    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پس از ازدواج رسولنيز، 

كنـيم، از   مصطلق در برابر آنحضرت مشاهده نمي نضير و بني تحرّكي را از سوي بني
اش  آفريني براي قوم و قبيله كنيم كه جويريه از جهت بركت سوي ديگر، مشاهده مي

يكصـد   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شود، و صحابة رسول يك زن نمونه شناخته مي
 -صلى اهللا عليه وسلم- خانوار از اسيران قوم و قبيلة وي را بخاطر ازدواج پيامبراكرم

و پر واضـح اسـت   ! اينان خويشاوندان رسول خدايند: گويند كنند و مي با او آزاد مي
در گذاري بر يك طايفه و قبيله از سوي مسلمانان چه تـأثير بسـزايي    كه چنين منّت

  .ق جان آنان داشته استعم
مأمور شـده   -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم تر آنكه نبي از همة اينها بزرگتر و با اهميت

بودندبه تعليم و تربيت و تزكيه و ارشاد قومي بپردازند كه از آيين و آداب، فرهنـگ  
و تمدن و پايبندي به شرايط و لوازم آن، و تشريك مساعي در سـازندگي جامعـه و   

هـاي   دانسـتند؛ و اصـول و مقرراتـي كـه پايـه      عتال بخشيدن به آن، هيچ چيز نمـي ا
داد كه با زنان آميـزش   داد، به مردان راه نمي سازندگي جامعة اسالمي را تشكيل مي

داشته باشند، و درنتيجه، كوشش در جهت تعليم و تربيت و ارتقاي سـطح فرهنگـي   
ي ناممكن بود، و از سوي ديگر نيـاز  زنان همراه با رعايت اين مقررات و اصول امر
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. تـر و شـديدتر بـود    تر از مردان نبود، بلكـه مبـرم   اهميت به تعليم و ارشاد زنان كم
هـاي سـني    بنابراين، پيامبر بزرگ اسالم راهي جز اين نداشتند كه زناني را از گـروه 

ـ   متفاوت راي و برخوردار از استعدادهاي گوناگون برگزينند، به طوري كه بتواننـد ب
اين منظور كفايت كنند؛ آنگاه، به تربيت و تزكية آنان بپردازند، و احكـام و تعـاليم   

هاي اصيل فرهنگ اسالمي را در اختيار ايشان قـرار   ديني را به آنان بياموزند، و مايه
نشين و شهرنشين و پيرزنان و دختران جـوان   آنان را براي تربيت زنان باديه دهند، و

چنين نيز بـود،  . دين را در ميان زنان برعهده بگيرندتبليغ  وانند كارآماده سازند، تا بت
اي در نقل و  نقش عمده -صلى اهللا عليه وسلم- و امهات مؤمنين، همسران پيامبراكرم

روايت گفتار و رفتار و كـردار آنحضـرت در ارتبـاط بـا خـانواده و نزديكانشـان       
تـر گرديـد،    ، كه عمرشان طوالنياند؛ به خصوص، بعضي از آنان، مانند عايشه داشته

را بـراي   -صلى اهللا عليه وسلم- هاي عملي پيامبراكرم بسياري از فرمايشات و شيوه
  .مسلمين بيان كردند

  
  بازتاب ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش

نيز بـه منظـور نقـض يكـي از      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبيهاي  يكي از ازدواج
دار جاهليت انجام گرفت كه عبارت از آيـين تَبّنـي    ريشه آداب و رسوم جا افتاده و

مطابق اين آيين، نزد عرب جاهلي پسرخوانده از تمامي حقوق . بود) پسرخواندگي(
اين آيـين آنچنـان در   . و حيثيتي كه پسر واقعي داشت، به طور كامل برخوردار بود

از . ي امكان نداشتدلهاي مردم ريشه دوانيده بود كه محو آن از اذهان مردم به سادگ
سوي ديگر، اين آيين با اصول و مباني مقرّر شـده از سـوي اسـالم در ارتبـاط بـا      
ازدواج و طالق و ارث و ديگر مسائل اجتماعي، به شدت در تعارض و تناقض بود؛ 

هاي مختلف فساد و فحشا را كه اسالم براي زدودن آنها از جامعـه   و اين آيين زمينه



  

  .كرد رويج ميآمده بود، تشديد و ت
خداوند چنين مقرر فرمود كه درهم كوبيدن و از ميدان بدر كردن اين آيـين اصـيل   

و شخص شريف خودشان  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم جاهليت با دست خود رسول
دختر عموي آنحضرت، زينب بنت جحش، همسر زيدبن حارثه بـود  . صورت بگيرد

پيوسته بـا يكـديگر سـرِ ناسـازگاري      خواندند، و كه همگان او را زيدبن محمد مي
نـزاع خـانوادگي   . داشتند، تا جايي كه زيد مصمم گرديـد زينـب را طـالق بدهـد    

صـلى اهللا  - پيامبراكرم. آوردند -صلى اهللا عليه وسلم- خودشان را به نزد پيامبراكرم
از روي قرائن و شواهد، يا از طريق اعالم خداوند عزّوجل بـه ايشـان،    -عليه وسلم

فتند كه اگر زيد زينب را طالق بدهد، ايشان مأمور خواهنـد شـد كـه پـس از     دريا
از سوي ديگر، اين رويداد در . انقضاي عدة طالق، او را به همسري خويش درآورند

و  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خـدا  افتاد كه مشركان بر عليه رسول شرايطي اتفاق مي
شتند كـه اگـر ايـن ازدواج    مسلمانان همدست شده بودند، و آنحضرت خوف آن دا

واقع گردد، دستاويزي به دست منافقان و مشركان و يهوديان بدهد، و آنان انـواع و  
اسـاس را بـر عليـه ايشـان منتشـر سـازند، و        هـاي بـي   هـا و تهمـت   اقسام شايعه

. برجاي بگـذارد  هاي آنان آثار نامطلوبي در روحية مسلمانان سست ايمان نيكارشك
براي فصل خصومت بـه آنحضـرت مراجعـه كـرد، و بـا آن       اين بود كه وقتي زيد

حضرت در ميان گذاشت كه قصد طالق دادن زينب را دارد، به او امر فرمودند كـه  
وي را نگاه دارد و طالقش ندهد، و اين سفارش و تأكيد آنحضرت براي آن بود كه 

  .مسئلة ازدواج خودشان با زينب در آن شرايط بحراني و دشوار پيش نيايد
نپسـنديد، و بـه    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم داوند اين ترديد و خوف را از رسولخ

  : نحوي ايشان را مورد عتاب قرار داد و فرمود
في نفِْسك  وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي﴿
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﴾اهشخأَن ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّه1م.  
گفتي به آنكس كه خدا او را انعام فرموده و تو نيز بـه او انعـام    و آن هنگام كه مي«

همسرت را هر طور كه هست نزد خود نگاه دار و حريم حرمت خداوند را  :اي كرده
كني كه خداوند آشكار كننـده آن   را پنهان مي و در اندرون خودت چيزي! پاس دار

هراسي، حال آنكـه خداونـد سـزاوارتر اسـت بـه اينكـه از او        است، و از مردم مي
  »بهراسي؟

نيز پـس از   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول. سرانجام، زيد همسرش را طالق داد
ند، با زينـب  قريظه را در محاصره گرفته بود انقضاي عده، در همان روزهايي كه بني

زيرا، خداوند اين ازدواج را بر آنحضرت واجـب گردانيـده بـود، و    . ازدواج كردند
براي ايشان مجال تأمل و انتخاب نگذاشته بود، تا آنجا كه خداوند اجراي عقد ايـن  

  :فرمايد ازدواج را خود برعهده گرفته بود، چنانكه مي
﴿جوطَراً زا وهنم ديى زا قَضإِذَا فَلَم هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِنيمؤلَى الْمكُونَ علَا ي كَيا لاكَهن

  .2قَضوا منهن وطَراً﴾
نظر كرد، وي را به همسري تودرآورديم، تا از اين پس  آنگاه، وقتي زيد از او صرف«

ـ   مسلمانان را در ارتباط با همسران پسرخوانده د، آن هنگـام كـه   هايشان بـاكي نباش
  »!نظر كنند فرزندخواندگان از همسرانشان صرف

گرفت كه آنحضرت عمالً نيز آيين پسرخواندگي را كه  اين كار براي آن صورت مي
با قدرت سخن خويش از پيش منهدم كرده بودنـد، از ميـدان ِبـدر كننـد؛ چنانكـه      

  :خداوند متعال فرموده است

                                                           

 .37سوره احزاب، آيه  -1
 .37سوره احزاب، آيه  -2



  

  .1سطُ عند اللَّه﴾ادعوهم لآبائهِم هو أَقْ﴿
اين پسرخواندگان را به پدران خودشان نسبت بدهيد، اين كار نزد خداوند عادالنـه  «

  »!و منصفانه است
  :همچنين

﴿م   ـيبِكُـلِّ ش كَانَ اللَّـهو نيبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسن رلَكو كُمالجن رم دا أَحأَب دمحٍء ا كَانَ م
يماً﴾ع2ل.  
خدا و پايان بخش كار  محمد هرگز پدر هيچيك از شما نبوده است، بلكه وي رسول«

  »!پيامبران است
محتـوا كـه درهـم     چه بسيارند آداب و رسوم جا افتاده و درعين حال ُخشك و بـي 

پذير نيست؛ بلكه  شكستن آنها يا تجديدنظر كردن در آنها تنها در حوزة گفتار امكان
اين مطلب از بررسي شيوة عمل مسـلمانان  . عمل صاحب دعوت باشد بايد همراه با

بن مسعود ثقفـي مشـاهده    در آنجا، عروه .آيد در عمرة حديبيه به خوبي به دست مي
اندازند، مسلمانان  آب دهان مي -صلى اهللا عليه وسلم- كرمكرده بود كه هرگاه پيامبرا

گيرند، و مشاهده كرده بـود كـه    براي گرفتن آن با دستهايشان از يكديگر سبقت مي
كنند، تا جـايي كـه ممكـن     براي گرفتن آب وضوي آنحضرت چگونه پيشدستي مي

آري، همين مسلماناني كه به هنگـام  ! است در مقام زدو خورد با يكديگر نيز برآيند
بـراي جانفشـاني و جانبـازي در     -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا بيعت كردن با رسول

گرفتنـد، و افـرادي    ومت در برابر دشمن، از يكـديگر سـبقت مـي   ميدان نبرد يا مقا
صلى اهللا عليه - اكرم همچون ابوبكر و عمر در ميان آنان بودند، وقتي حضرت رسول

 -پس از انعقاد صلح حديبيه -به همين صحابة جان بركف نهاده در راه خدا -وسلم
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بـراي امتثـال امـر     هايشان را َنحـر كننـد، هيچيـك از آنـان     فرمان دادند كه قرباني
العمـل   از جاي برنخاست، و ايـن نحـوة عكـس    -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبراكرم

سلمه در مقـام   اما، وقتي كه اُم. موجبات نگراني و پريشاني آنحضرت را فراهم آورد
مشورت به آنحضرت پيشنهاد كرد كه خود آنحضرت از جـاي برخيزنـد و قربـاني    

س سخن نگويند، و آنحضرت چنـان كردنـد، صـحابه    خود را َنحر كنند و با هيچك
هايشـان از يكـديگر    به عمل آنحضرت اقتدا كردند، و براي كشتن قربـاني درنگ  بي

توان تفاوت اثرگذاري قول و فعـل را در راسـتاي    از اين رويداد، مي. سبقت گرفتند
  .ويرانسازي يك آيين جا افتاده به وضوح دريافت

هاي بسـيار كردنـد، و تبليغـات     پيامبر اسالم، كارشكني منافقان پيرامون اين ازدواج
اي را بر عليه آنحضرت به راه انداختند كه بعضاً در افكار و اذهـان   ين گستردهدروغ

مسلمانان سست ايمان تأثيرگذار بود، به خصـوص اينكـه زينـب پنجمـين همسـر      
نـد كـه   شد، و مسـلمانان چنـان دريافتـه بود    مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

- اكرم از طرف ديگر، زيد فرزند نبي. ازدواج يك مرد با بيش از چهار زن روا نيست
شـد، و ازدواج كـردن كسـي بـا همسـر پسـرش        شناخته مي -صلى اهللا عليه وسلم

خداونـد متعـال نيـز در سـورة احـزاب، در      . آمد ناهنجارترين فحشاء به حساب مي
و شافي ارائه فرمود، و صحابه دانستند ارتباط با اين دو موضوع تفصيل و بيان كافي 

همچنين، . كه فرزندخواندگي در اسالم جايي ندارد و هيچ اثري بر آن مترتّب نيست
 خدا دانستند كه خداوند متعال بخاطر تأمين و تضمين اهداف و آرمانهاي برتر رسول

ئـل  اي قائل شده است كه براي ديگران قا براي ايشان توسعه -صلى اهللا عليه وسلم-
  .نگرديده است

  



  

  رفتار پيامبر با همسرانشان
با اُمهات مـؤمنين در نهايـت    -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زندگاني و معاشرت رسول

منشي و نجابت و بلند طبعي بود، همانگونه كه همسران ايشان نيز از بـاالترين   بزرگ
و افت و قناعت و شكيبايي و تواضع و خـدمتگزاري و رعايـت حـدود    درجات شر

آنچنـان در   -صلى اهللا عليه وسـلم - شوهرداري برخوردار بودند، با آنكه پيامبراكرم
  .بردند كه احدي تاب تحمل آن را نداشت تنگدستي و سختي معيشت بسر مي

قرص نان نرمـي را هرگـز    -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كنم نبي فكر نمي: اَنس گويد
يوستند؛ يا اينكه برة برياني را هرگز بـا  مشاهده كرده باشند، تا وقتي كه به خداوند پ

بسـياري  : عايشه گويـد   1 .چشمان خودشان ديده باشند، تاوقتي كه به حق پيوستند
كـرديم، و   گذشت و ما سه بار هالل ماه را در آسمان مشاهده مـي  اوقات، دو ماه مي

صـلى اهللا عليـه   - هـاي همسـران پيـامبراكرم    در طول آن مدت حتي يكبار در خانه
در آن صـورت بـا چـه چيـز تغذيـه      : عروه پرسيد! آتشي روشن نشده بود -لموس
اخبار و روايات در ايـن ارتبـاط   ! با اَسودان، يعني با آب و خرما: ؟ گفت!رديدك مي

  .بسيارند
صلى - در عين حال، با وجود آن تنگدستي و سختي معيشت، از همسران پيامبراكرم

را مستوجب سرزنش و عتاب گرداند، سـر   هيچگونه عملي كه آنان -اهللا عليه وسلم
نزد، مگر يك مورد كه آن نيز مقتضاي بشريت بود، و از سوي ديگر موجب گرديـد  
كه مقررات و قوانيني چند از احكام شريعت اسالم تبيـين گـردد، و خداونـد در آن    

  :ارتباط آية تخيير را نازل فرمود
كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً  يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك إِن﴿

وإِن كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحِسـنات مـنكُن أَجـراً     *جميالً 
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اگر چنانچه شما طالب زندگاني دنيـا و  : هان، اي پيامبر، بگو به همسرانت«. 1عظيماً﴾
اي از دارايي دنيا به شما بدهم و به  زر و زيور آن هستيد، هم اينك بياييد تا دستمايه

واگر چنانچه طالب خـدا و  . زيبايي دست از سر شما بردارم و راه خود پيش بگيريد
داوند براي آن عـده از شـماها كـه اهـل     خدا و سراي آخرت هستيد، البته خ رسول

  »!احسان باشيد اجر عظيم محفوظ داشته است
 -صلى اهللا عليه وسلم- در باب شرافت و كرامت و عظمت مقام همسران پيامبراكرم

همين بس كه حتي يكي از آنان به گزينش دنيا تمايل پيدا نكرد، و همگي آنان خـدا  
  .رگزيدندرا ب -صلى اهللا عليه وسلم- خدا و رسول

آيـد، بـا وجـود آنكـه شـمار       همچنين، مواردي كه معموالً فيمابين هووها پيش مي
زياد بوده است، فيمـابين آنـان بسـيار بـه      -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم همسران نبي

ندرت رخ داده است كه آنهم مقتضاي بشر بودن است، و همينكه خداوند ايشـان را  
آن مورد نادر نيز همان است كه در سورة . نكردندمورد عتاب قرار داد، ديگر تكرار 

  .2 ﴾...﴿يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك :تحريم خداوند فرمود
گرداني چيزي را كـه خداونـد بـراي تـو      هان، اي پيامبر، چرا بر خويشتن حرام مي«

  »...!حالل گردانيده است؟
رسد چندان نياز نباشد كه به گفتگو در بـاب اصـل    ظر ميدر خاتمة اين مبحث، به ن

كه به شـدت ايـن    -هركس به دقت در زندگاني مردم اروپا. تعدد زوجات بپردازيم
هـا و   هـا و بـدبختي   بنگـرد، و آن رنـج   -پذيرنـد  كننـد و نمـي   اصل را انكـار مـي  

ـ  هايي را كه آنان از اين بابت به جان خويش مي تلخكامي ي قـرار  خرند، مورد بررس
هاي هولناكي را كه به خاطر انحرافشان از ايـن اصـل    ها و جنايت بدهد، و رسوايي
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هايي را كه از اين بابـت دامنگيـر آنـان     ها و نابساماني شوند، و گرفتاري مرتكب مي
به دليل و برهان و بحث و گفتگو نخواهـد داشـت؛    است درنظر بگيرد؛ ديگر نيازي

خود گواه بر عادالنه بودن اين اصل اسالمي است؛  زيرا، زندگاني منكران اين اصل،
  !إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لَّأُولي اَألبصارِ﴾﴿

  فصل بيستم
  مكارم اخالق پيامبر

  

  1و انَّک لَعلي خُلُقٍ عظيم

هاي ظاهري و كماالت باطني و مكـارم اخـالق    پيامبر بزرگ اسالم، از جهت زيبايي
تحت تأثير همين جمال . گنجد كه در حيطة وصف و بيان نميداراي امتيازاتي بودند 

نظير بود كه دلها همه سرشار از تجليل و تكريم آنحضرت بودند، و مردم  و كمال بي
آمد؛ به  در مقام پاسداري حرمت و بزرگداشت عظمت ايشان جانشان از كالبد درمي

ديگري سراغ نكرده  اي كه تاريخ بشر چنين ويژگي و امتيازي را براي هيچ فرد گونه
معاشرت داشتند، ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم آنان كه با حضرت رسول. است

داشتند، و باكي نداشتند از اينكـه   را در حد عشق و تا سرحد سرگشتگي دوست مي
هايشان را بزنند، اما يك خراش كوچـك بـر    سرهايشان را از تن جدا كنند، و گردن

ذيالً، در عين اعتراف بـه اينكـه گـردآوري و تـدوين     ! د؟ن آنحضرت نيفتروي ناخ
در  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكرم تمامي روايات ناظر به مراتب جمال و كمال نبي

  .آوريم توان ما نيست، ماحصل روايات را در اين باب مي
  

                                                           

، اين عنوان فرعـي در  4، سوره قلم، آيه »نظير در مكارم اخالق برخوردار هستي و تو از امتيازي بي« -1
 ».م.نجا هماهنگ با شيوه مؤّلف محترم در برخي جاهاي ديگر كتاب افزوده شده استاي
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  شمايل زيباي پيامبر
مهاجرت از مكه را كه در مسير  -صلى اهللا عليه وسلم- ام معبد ُخزاعي، رسول خدا

  :كند به مدينه از كنار خيمة او گذشتند، براي شوهرش چنين توصيف مي
اش درخشــنده؛ و مــردي  اش چشــمگير بــود، ســيمايش نــوراني و چهــره زيبــايي
اندامش را بزرگـي شـكم يـا بزرگـي سـر معيـوب       . سيرت بود اخالق و نيك خوش

انـدام و   خـوش . بـود  كوچكي سر نيز اندامش را نامتناسـب نسـاخته  . نگردانيده بود
صدايي گرم و گردنـي افراشـته   . چشماني سياه و مژگاني بلند داشت. خوشروي بود

چشماني گيرا و سورمه كشيده، ابرواني مانند كمان داشت كه در عين حـال  . داشت
كـرد، وقـارش دو    وقتي سـكوت مـي  . گيسوانش سياه فام بود. به هم پيوسته بودند

. گرديد كرد آراستگي و مهابتش افزون مي باز مي و چون لب به سخنشد؛  چندان مي
آمد؛ و از نزديـك، نيكـوترين و    سيماترين مردم به نظر مي از دور، زيباترين و خوش

بـه انـدازه سـخن    . گفتارش شيرين و دلچسب بـود . كرد ترين مردم جلوه مي شيرين
و  گفت؛ نه كم و نه زياد، و چنان بود كه گويي گفتـارش رشـته هـاي مرواريـد     مي

نـه كوتـاهي قـدش انـدام او را از     . ميانه باال بود. شدند گوهر بودند كه سرازير مي
انگيـزي   داشـت، و نـه بلنـدي قـامتش قـد و بـاالي او را از دل       نوازي باز مي چشم

اي سبز و پرطراوت بود كه درميان هر دو شاخة ديگري كه قـرار   شاخه. انداخت مي
همراهاني داشـت كـه   . سه نيكومنظرتر بود تر، و از هر گرفت، از هر سه متناسب مي

سپردند،  گفت، به سخنش گوش جان مي پيرامونش حلقه زده بودند؛ هرگاه سخني مي
همـه گـوش بـه    . بردنـد  و هرگاه فرماني صادر ميكرد، از جان و دل فرمانش را مي

. آمدنـد  فرمان، و همگان پيوسته طالب ديدارش بودند، و همواره پيرامونش گرد مـي 
 شمرد كرد و كوچك نمي كشيد، و هرگز كسي را تحقير نمي ه چهره درهم نميهيچگا



  

1.  
چنـين   -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا بن ابيطالب در مقام توصيف شمايل رسول علي
  :گويد مي

نه زياده از حد بلند باال بودند، و نه بيش از اندازه كوتاه قـد؛ ميانـه بـاال بودنـد و     «
ان درهم فشرده و فرخورده بود، و نه چندان آويختـه  اندام، گيسوانشان نه چند خوش

و فروهشته؛ خوش حالت و آراسته بـود، نـه بسـيار فربـه و تنومنـد بودنـد، و نـه        
سـپيد و  . گرد بود؛ در عين حال، صورتشان تمايل به گردي داشت صورتشان كامالً

ام و درشت انـد . گندمگون بودند، و چشماني درشت و بادامي با مژگان بلند داشتند
از زير چانه تا روي نافشان . قوي هيكل بودند، و عضالت و مفاصلي ورزيده داشتند

. دستان و پاهايشان ستبر و درشت بود. موي بود پرموي بود، اما بقية باالتنة ايشان بي
داشتند چنانكه گويي در سرازيري قرار گرفتـه    رفتند، بسرعت گام برمي وقتي راه مي

كردنـد بـا تمـامي اندامشـان بـه سـوي او        به سوي كسي ميهنگامي كه رو . بودند
ميان دو كتف ايشان مهر نبوت مشهود بـود، همچنانكـه ايشـان نگـين     . گشتند برمي

تر؛ و از همة مـردم   از همة مردم بخشنده. انگشتري نبوت و آخرين پيامبر خدا بودند
همة مردم وفادارتر؛ تر و راستگوتر؛ و از  حتر؛ و از همة مردم صري دليرتر و با شهامت
هـر كـس ايشـان را بـراي     . تر، و از همه خوش محضـرتر بودنـد   و از همه متواضع

گرديد؟ اما هركس بـا ايشـان    ديد، هيبت ايشان بر وجود او چيره مي نخستين بار مي
خواست دربـارة   هر كه مي. گرفت جاي ميكرد، محبت ايشان در دلش  معاشرت مي

پـيش از وي و نـه پـس از وي، هماننـد وي را      نـه : گفت ايشان سخني بگويد، مي
  2؟»ام نديده
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اي بـزرگ و مفاصـل و    در روايتي ديگر از همو آمده است كه آنحضـرت جمجمـه  
عضالتي ورزيده و درشت داشتند، و باال تنة ايشان از زير گلو تا روي ناف، خطـي  

و شـدند   رفتند اندكي بـه جلـو خـم مـي     هنگامي كه راه مي. پيوسته از موي داشت
  1 ؟!اند گرفتند، چنانكه گويي از باال به پايين سرازير شده سرعت مي

دهان آنحضرت بزرگ، چشمانشان كشيده و بادامي بـود؛ و  : گويد جابربن سمره مي
  .2 در عين درشتي اندام، كفلهايشان فربه نبود

  .3 باال بودند سفيد و نمكين و ميانه: گويد ابوالطفيل مي
سيما و  خوش: افزايد نيز مي. دستان درشت و ستبري داشتند: گويد اََنس بن مالك مي

نمك، و نه بشدت گندمگون؛ وقتي كـه از دنيـا رفتنـد،     نمكين بودند؛ نه سفيد و بي
  .4 رسيد شمار موهاي سفيد سر و ريش آنحضرت به بيست تار موي نمي

هـاي آنحضـرت مشـاهده     تنها اندك اثري از پيـري روي شـقيقه  : گويد نيز همو مي
  .5 شد به روايت ديگر، در سر آنحضرت نيز چند تار موي سفيد ديده مي. شد مي

ر لب پايين آنحضرت اندك آثـاري از مـوي سـفيد    در ناحية زي: گويد ابوجحيفه مي
  .6مشاهده كردم

در ناحية زير لب پايين آنحضـرت چنـد تـار مـوي سـفيد      : گويد عبداهللا بن بسر مي

                                                                                                                                                    

303. 
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  .1 شد ه ميمشاهد
. انه بودند، فاصلة ميان دو كتـف ايشـان زيـاد بـود    آنحضرت چهارش: گويد براء مي

ايشـان را در  . گيسوان انبوهي داشتند كه روي اللـة گوشهايشـان را پوشـانيده بـود    
كس  اي قرمز رنگ بر تن پوشيده بودند ديدم؛ تا آن زمان هيچ چيز و هيچ حاليكه حلّه

ضرت گيسوانشان را پشت سرشان ابتدا، آنح 2 .را به آن زيبايي و نيكويي نديده بودم
ريختند، زيرا دوست داشتند كه موهايشان را همانند اهل كتـاب بياراينـد؛ آنگـاه     مي

كردند و گيسوانشان را بـه سـمت راسـت و     پس از مدتي روي سرشان فرق باز مي
ترين  ترين و خوشخوي آنحضرت خوشروي: گويد نيز همو مي .3 كردند چپ شانه مي

هماننـد   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - اكـرم  آيا چهرة نبي: او پرسيدنداز  .4 مردم بودند
چهـرة  : و به روايت ديگر، گفـت ! درخشيد نه، مثل ماه مي: زد؟ گفت شمشير برق مي

  .5 ايشان متمايل به گردي بود
ديديد، انگار كه منظرة طلوع خورشـيد را   اگر ايشان را مي: گويد ربيع دختر معوذ مي

  6؟»ايد ديده
گـاه بـه   . در يك شب مهتابي به ديدار آنحضرت نائل شـدم : گويد بن سمره ميجابر

اي  آنحضرت حّلـه . نگريستم و گاه به ماه مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا چهرة رسول
سرانجام، ديدم ايشان در نگاه من بسـيار نيكـوتر و   . قرمز رنگ بر دوش گرفته بودند
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  1 !اند زيباتر از ماه شب چهارده
صـلى اهللا  - خـدا  كس را نيكوتر و زيباتر از رسول چيز و هيچ هيچ: گويد ره ميابوهري

و هيچكس را ! تابيد گويي كه خورشيد در آيينة چهرة ايشان مي. ام نديده -عليه وسلم
رفتند  چنان راه مي. راه برود -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ام كه سريعتر از رسول نديده

مـا در پـي ايشـان    ! نوردنـد  كشند و در هم مي مي كه گويي زمين را زير پاي ايشان
يم؛ اما ايشان هرگـز احسـاس   انداخت خودمان را براي رسيدن به ايشان به زحمت مي

  2 ؟!كردند خستگي نمي
شدند، چهرة ايشـان هماننـد    وقتي كه آنحضرت شادمان مي: گويد كعب به مالك مي

  3 !درخشيد پارة ماه مي
در آن اثنـا كـه   . كردنـد  پاي افزارشان را تعمير ميروزي نزد عايشه نشسته بودند و 

هاي عرق بـر پيشـاني ايشـان نشسـت، و      مشغول دوختن پاي افزارشان بودند، دانه
عايشه وقتي اين منظره را ديد، مبهـوت  . خطوط چهرة ايشان شروع به برق زدن كرد

ـ    بخدا، اگر ابوكبير هذَلي شما را ديده بـود، درمـي  : گرديد و گفت ما يافـت كـه ش
  :اتر از ديگران هستيد كه مصداق اين سرودة وي قرار بگيريدسزاو

ــت كبـــرق العـــارض المتهلـــل      برقـ
 

ــرت   ــه إوإذا نظــ ــرة وجهــ ــي أســ   لــ
  

افكني، همانند ابر سـفيدي كـه از كرانـة     اش نظر مي و آن هنگام كه به خطوط چهره

                                                           

دارمـي نيـز آن را روايـت كـرده اسـت      ). 2ص (ترمذي اين روايت را در كتاب الشمائل آورده است  -1
 ).518، ص 2مشكاة المصابيح، ج (

 .518، ص 2؛ مشكاة المصابيح، ج 306، ص 4همراه با شرح آن تحفة االحوذي، ج  ترمذي،ال جامع -2
 .502، ص 1صحيح البخاري، ج  -3



  

  1 ؟!زند آيد، برق مي وي تو ميآسمان بس
  :گفت كرد، مي ات ميابوبكر، هرگاه كه آنحضرت را مالق

ــالم  ــه الظــ ــدر زايلــ ــوء البــ   كضــ
 

ــدعو   ــالخير يــ ــطفي بــ ــين مصــ   امــ
 

مـاه شـب    دخواند؛ همانن امين و برگزيدة خداوند است، و همگان را به نيكي فرا مي
  2 ؟!چهارده كه تيرگي و تاريكي يكسره از آن فاصله گرفته است

ه دربارة هرِم بـن سـنان   كرد، به اين شعر زهير ك عمر نيز، هرگاه از آنحضرت ياد مي
  :كرد سروده است، استشهاد مي

  ء لليلــــة البــــدر كنــــت المضــــي
 

ــر   ــوي البشـ ــن شـــيء سـ   لـــو كنـــت مـ
 

شك تو ماه شب چهـارده و   بودي، بي اگر تو از شهر و ديار دگري جز جهان بشر مي
  ؟!روشنايي بخش شبهاي مهتابي بودي

  3 !چنين بودند اين -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول: گفت آنگاه، مي
شـدند، چهـرة ايشـان گلگـون      هرگاه خشمگين مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
  4 ؟!اند هاي انار را فشرده هاي ايشان دانه ي روي گونهگرديد، آن چنان كه گوي مي

آنحضرت زمخت و فربه نبود، و هيچگاه خندة هاي پاي  ساق: گويد جابربن سمره مي
نگريسـتي،   گذشت، و چنان بود كـه هرگـاه بـه ايشـان مـي      ايشان از حد تبسم نمي

                                                           

 .325، ص 1تهذيب تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج  -1
 .20خالسة السير، ص  -2
 .همان -3
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  1 !اند، اما سورمه نكشيده بودند چشمانشان را سورمه كشيده: گفتي مي
  .2 كس نيكوتر و زيباتر بود ندانهاي ايشان از همهد: گويد عمربن خطاب مي

دندانهاي پيشين آنحضرت اندكي فاصله داشتند؛ وقتـي سـخن   : گويد ابن عباس مي
 !تابد شد كه گويي از ميان دندانهاي پيشين ايشان نور مي د، چنان مشاهده ميگفتن مي

برسـاخته از  اي  گلو و گردن آنحضرت به قدري زيبا بود كه گويي گردن مجسـمه  3
پيشاني . مژگاني پرپشت داشتند، و ريش آنحضرت انبوه بود. نقرة صاف و شفاف بود

يوسـته و در عـين حـال متمـايز از     ابروان آنحضرت به هـم پ . بلند و فراخي داشتند
آلـود   اي داشتند، و صورت آنحضـرت گوشـت   بيني باريك و كشيده. يكديگر بودند

از زير گلو تا ناف ايشان يك شاخه موي پرپشت كشيده شده بـود، و جاهـاي    .نبود
. هايشـان پرمـوي بـود    اما، دستها و شانهديگر شكم و سينة آنحضرت موي نداشت؛ 

كـف  . اي پهن و عريض داشـتند  سينه. در امتداد يكديگر بودشكم و سينة آنحضرت 
گـودي  . مچ دستان و ساق پاهايشان كشيده و بلند بود. دستانشان كشيده و پهن بود

درشـت انـدام و داراي اعضـايي ورزيـده     . كف پاهايشان زيادتر از حد معمول بود
لـو متمايـل   كندنـد، و بـه ج   هنگام راه رفتن پاهايشان را از روي زمـين مـي  . بودند

  .4رفتند شدند، و آرام و سريع راه مي مي
صلى اهللا - تر از كف دستان حضرت رسول اكرم حرير و ديبايي را نرم: گويد اََنس مي

عطري؛ : يا -ام، همچنين، هرگز بوي خوشي در تمامي عمر لمس نكرده -عليه وسلم
بـوي رسـول    تر از را خوشبوي -يا عطريات ديگر -عنبر مشك و: و به روايت ديگر

                                                           

 .306، ص 4، همراه با شرح آن، تحفة االحوذي، ج الترمذي جامع -1
 .1479، ح 1107، ص 3، ج »باب في االيالء«صحيح مسلم، كتاب الطالق،  -2
 .؛ به روايت از دارمي518، ص 2مشكاة المصابيح، ج  -3
 .20-19خالصة السير، ص  -4



  

 - -صلى اهللا عليه وسـلم - خدا بوي خوش رسول: يا - -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
  1 ؟!ام استشمام نكرده
دست آنحضرت را گرفتم، و بر صورت خويش نهادم؛ ديـدم از  : گويد ابوجحيفه مي

  2 !تر است تر و از مشك خوشبوي برف و يخ خنك
آنحضـرت بـا دسـتان    : گويـد  مـي  اش چنين بـاز  جابربن سمره از خاطرات كودكي

آنقدر خوشبوي : يا -هاي مرا لمس كردند؛ دستانشان آنقدر خُنك بود مباركشان گونه
  .3كه گويي همان لحظه دستانشان را از طبلة عطار بيرون آورده بودند -بود

سـليم   اُم! هـاي عـرق آنحضـرت مرواريـدهاي تـر بودنـد       هگويي دان: گويد اََنس مي
  .4تر بود آنحضرت از هر مادة عطري خوشبوي عرق بدن: گويد مي

گذشـتند جـز    از هيچ گذرگاهي نمي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي: گويد جابر مي
يـا   -اند؛ از بوي خوش آن حضـرت  فهميدند آنحضرت از آنجا گذشته آنكه همه مي

  .5 از بوي عرق بدن مبارك آن حضرت: اينكه گفته باشد
شد كه به اندازة تخم كبوتر و همرنگ  بوت مشاهده ميميان دو كتف آنحضرت مهر ن

پوست بدنشان بود، و اين برآمدگي كه شبيه يك مشت بسته بود، در قسمت بـاالي  
هاي گوشتي روي پوست بـدن   كتف چپ آن حضرت قرار داشت، و مانند برآمدگي

  .6 خالهاي متعددي داشت
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  کماالت نفساني پيامبر

از جهت شيوايي بيان و رسـايي سـخن از همگـان     -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
از . متمايز بودند، و از اين حيث جايگاهي واال و پايگـاهي غيرقابـل انكـار داشـتند    

سالمت طبع، اصالت سخن، قاطعيت گفتـار، درسـتي مضـامين، و دوري از تكلـف     
هاي بديع به ايشـان   جوامع َكلم در اختيار آنحضرت بود، و حكمت. برخوردار بودند

با مردم هر . العرب آشنا بودند ن رايج در جزيرهارزاني شده بود، و به زبانهاي گوناگو
گفتند، و با هر طايفه از آنان به لهجة خودشان گفتگو  قبيله به زبان خودشان سخن مي

لفـظ قلـم و نطـق و بيـان     نشـينان، و   گويي و حاضـرجوابي باديـه   بديهه. كردند مي
ند؛ و در كنار همة اينها از تأييـد الهـي و سرچشـمة    شهرنشينان را با هم يكجا داشت

  .وحي نيز برخوردار بودند
هـا،   بردباري و پرحوصلگي، گذشت به هنگام قدرت، و شكيبايي در برابر دشـواري 

انسـان  . هايي بودند كه خداوند آنحضرت را مؤدب بـه آنهـا گردانيـده بـود     ويژگي
آيد كه  شود، و موردي پيش مي ه ميهرچند بردبار باشد، باالخره لغزشي از او مشاهد

صـلى اهللا عليـه   - اكـرم  اما، حضرت رسول. برخوردي ناشايست از خود نشان بدهد
كشيدند، بر شكيبايي آنحضرت افزوده  ديدند و اذيت مي هرچه بيشتر آزار مي -وسلم

ها از سوي جاهالن بودند، بر حلم و بردباري  روي شد؛ و هرچه بيشتر شاهد زياده مي
  .افزود ت ميآنحضر

ميـان دو كـار مخيـر     -صلى اهللا عليـه وسـلم  - خدا هيچگاه رسول: گويد عايشه مي
گزيدند، تا جايي كه گنـاه در كـار    گردانيده نشدند مگر آنكه آسانترين آندو را برمي

براي خودشان . گريختند آمد، بيش از همه از آن مي نبود؛ اما، اگر پاي گناه به ميان مي
هاي الهـي   قام نگرفتند، مگر در مواردي كه حريم يكي از حرمتهيچگاه از كسي انت



  

ديرتـر از همـة مـردم بـه خشـم        1 !گرفتند دريده شده باشد كه براي خدا انتقام مي
  .شدند آمدند، و زودتر از همة مردم ُخشنود مي مي

دست و دل بـازي  . آيد در سخاوت و جود و كرم، آن چنان بودند كه به وصف نمي
ابـن  . هـيچ بـاك نداشـتند   اي بود كه انگار از ناداري و تهيدستي  نهآنحضرت به گو

تر بودنـد؛ در   از همة مردم بخشنده -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي: گويند عباس مي
تـر از هميشـه    هآمد، بخشند ماه رمضان نيز كه جبرئيل بيشتر به مالقات آنحضرت مي

آمـد و بـا ايشـان     آنحضرت ميجبرئيل در ماه رمضان همه شب به ديدار . شدند مي
در بخشـش و   -صلى اهللا عليه وسـلم - و آنوقت، رسول خدا .كرد مرور ميا قرآن ر

رانـد و از آنهـا    دهش از باد وزان كه ابرهاي پرباران را به اين سوي و آن سوي مي
هرگـز نشـد چيـزي را از آن    : گويـد  جـابر مـي   .2شدند تر مي بارد، بخشنده باران مي

  3 !كنند، و ايشان بگويند، نهحضرت درخواست 
از نظر شجاعت و دالوري و جنگاوري، منزلت واالي پيامبرگرامي اسالم بر هيچكس 

هاي دشوار  در بحرانهاي شديد و عرصه. تر بودند از همة مردم شجاع. پوشيده نيست
 قدم تازان بارها از كنار ايشان گريختند، اما ايشان ثابت ن و يكهگرفتار آمدند؛ قهرمانا

همواره روي به دشمن داشتند و پشت به . خورند بودند و از جاي خويش تكان نمي
از هر شخص شجاع و دالوري . شدند كردند، و دچار ترديد و تزلزل نمي دشمن نمي

نشـيني از او ديـده شـده     در بعضي موارد، گريز و فرار نيز سر زده، و مواردي عقب
  .-مصلى اهللا عليه وسل- اكرم است، بجز شخص نبي

شـد، و خـون در چشـمان     ما رزمندگان، هرگاه تنور جنـگ داغ مـي  : گويد علي مي
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قـرار   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - خدا افتاد، خويشتن را در پناه رسول جنگجويان مي
  1 !تر از آنحضرت به دشمن نبود داديم، و در شرايط بحراني، هيچكس نزديك مي

جمـاعتي در  . حشتناك شـنيدند شبي اهل مدينه در دل شب صدايي و: گويد انس مي
را مالقـات   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پي آن صدا به راه افتادند؛ در بين راه، رسول

گشتند، و بر اسبي از آنِ ابوطلحه كه عريان  كردند كه داشتند از سمت آن صدا بازمي
» )تراعـوا، مل تراعـوا  مل (: گفتنـد  بود سوار بودند، و شمشير حمايل كرده بودند، و مي

  2 !وحشت نكنيد! وحشت نكنيد
ابوسـعيد  . از همة مردم بيشـتر بـود   -صلى اهللا عليه وسلم- شرم و حياي پيامبراكرم

شرم و حياي آنحضرت از دوشيزگان زير چادر بيشتر بود، و هرگاه : گويد خدري مي
آمد، آثـار آن ناخوشـايندي در چهـرة آنحضـرت مشـهود       از چيزي خوششان نمي

پلكهايشان را پيوسته فرو دوختند،  شان را بر چهرة كسي نمي نگاههيچگاه  .3گرديد مي
هـاي   نگـاه . هايشان به آسـمان بـود   تر از نگاه هايشان به زمين طوالني نگاه. هشتند مي

از فرط شرم و حيـا و  . فرمودند آنحضرت غالباً مستقيم نبود و به نيم نگاهي اكتفا مي
هرگز كسي را كه از او . كردند ميكرامت نفس، چيزي را كه خوش نداشتند مطرح ن

: گفتنـد  بردند؛ بلكه مـي  كردار ناپسندي را به آنحضرت گزارش كرده بودند، نام نمي
ها چنين و چنان كارهـا را انجـام    چه شده است كه بعضي  )ما بال أقوام يصنعون کذا(

  !دهند؟ مي
  :گويد آنحضرت سزاوارترين مردم به اين ستايش فرزدق بود كه مي

ــه      لــــم إال حــــين يبتســــمفــــال يك ــن مهابتـ ــي مـ ــاء ويغضـ ــي حيـ   يغضـ
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دارند، ديگران نيـز   خود ايشان از فرط شرم و حيا چشمان خويش فروهشته نگاه مي

بـا ايـن   ! دارنـد  فروهشته نگـاه مـي  تحت تأثير هيبت و ابهت ايشان چشمهايشان را 
روي كند كه با ايشان سخن بگويد، مگر هنگامي كه تبسـم   ترتيب، كسي جرأت نمي

  ؟!بندد لبانشان نقش مي
تـرين مـردم، راسـتگوترين و     تـرين مـردم، پاكـدامان    پيامبر بـزرگ اسـالم، عـادل   

بر ايـن مطلـب، هـم نزديكـان و     . ترين مردم، و امانتدارترين مردم بود اللّهجه حصري
پيش از مبعوث شدن به پيامبري، ايشان را . دوستان آنحضرت تأكيد و اذعان داشتند

پيش از ظهور اسالم درعهد جاهليت براي فصـل خصـومت بـه    ند، و ناميد امين مي
ترمذي از علي روايت كرده است كه ابوجهل خطـاب بـه   . كردند ايشان مراجعه مي

كنـيم؛ بلكـه چيزهـايي را كـه      ما شخص شما را تكذيب نمـي : گفت آنحضرت مي
  :ل فرمودبه همين مناسبت، خداوند متعال اين آيه را ناز! كنيم ايد تكذيب مي آورده

  .1﴾﴿فَإِنهم الَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللّه يجحدونَ
كنند، بلكه اين ستمكاران در برابر آيات خدا انكـار   زيرا كه اينان تو را تكذيب نمي«

  »!ورزند و جحود مي
هايي را كه گفته آيا پيش از اينكه اين مرد چيز: هراكلتيوس وقتي از ابوسفيان پرسيد

  2 !نه: ؟ ابوسفيان گفتكرديد است بگويد، او را به دروغگويي متهم مي
تـر، و از تكبـر و نخـوت از     از همه كس متواضع -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

گذاشتند كه افراد آنچنان كه پـيش پـاي پادشـاهان از جـاي      نمي. همه دورتر بودند
كردنـد، و بـا    بينوايان را سركشي مي. برخيزند خيزند، پيش پاي ايشان از جاي برمي
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كردنـد، و در   تهيدستان نشست و برخاست داشتند، و دعوت بردگان را اجابت مـي 
پاي افزارشان را خود : گويد عايشه مي. نشستند ميان يارانشان همانند يكي از انان مي

نند يكي از دوختند، و با دستان خودشان هما كردند، و جامة خودشان را مي تعمير مي
فردي از افراد بشر بودند؛ جامة خودشـان را  . كردند شماها در خانة خودشان كار مي

دوشيدند، و كارهاي شخصي خودشـان را   زدند، و گوسفندشان را خود مي وصله مي
  .1 دادند انجام مي

به صلة رحم بـيش از همـه   . از همه كس، به عهد و پيمان پايبندتر و وفادارتر بودند
در . بيش از همه بـه مـردم رأفـت و شـفقت و مهربـاني داشـتند      . داختندپر كس مي

تـر و   از همـة مـردم نرمخـوي   . معاشرت و مؤدي آداب بودن از همه نيكوتر بودنـد 
نه به صراحت . و از بداخالقي و گرفتاري از همة مردم دورتر بودندتر،  اخالق خوش

گذاشـتند   نمـي . كردند مي دادند، بلكه عفو و گذشت پيشه و نه به كنايت دشنام نمي
كسي پشت سر ايشان راه برود، و هرگز در خوراك و پوشاك براي خودشان نسبت 

و كردنـد،   به خدمتكارانشان خدمت مي. شدند به غالمان و كنيزانشان امتياز قائل نمي
گفتند، و هيچگاه بخاطر انجام دادن يا انجـام   هرگز سخني تلخ با خدمتكارانشان نمي

بينوايان را دوسـت ميداشـتند، و بـا آنـان     . كردند نان را سرزنش نميندادن كاري آ
جسـتند، و هرگـز    نشست و برخاست داشتند، و در تشييع جنازة آنـان شـركت مـي   

در اثناي سفري، بنا را بر آن . شمردند بينوايي را بخاطر بينوايي و ناداري كوچك نمي
كشتن گوسفند بـا  : ي گفتگذاشتند كه گوسفندي را براي تهية غذا تدارك كنند، يك

؟ !پختن گوسفند با من: پوست كندن گوسفند بامن؟ سومي گفت: ؟ ديگري گفت!من
ما اين كار را خودمان انجـام  : ؟ گفتند!گردآوري هيزم هم با من: آنحضرت نيز گفتند
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  :آنحضرت فرمودند ؟!دهيم  مي
ن يراه متميزاً بـني  أمن عبد  ن اهللا يکرهفإمتيز عليکم، أن أکره أنکم تکفوين، ولکين أقد علمت (
  .١)صحابهأ
توانيد انجام بدهيد؛ اما خوش ندارم كـه بـا    دانم كه شما اين كار را خودتان مي مي«

اش در ميان يـاران   ؟ زيرا، خداوند خوش ندارد كه ببيند بنده!شماها فرق داشته باشم
و هيـزم جمـع   برخاسـتند  ! كند كه با آنان فرق داشته باشد اي رفتار مي خود به گونه

  .»كردند
صـلى اهللا  - خـدا  اينك، سررشتة سخن را به دست هند بن ابي هاله بدهيم تا رسـول 

را آنچنان كه ديده است براي ما توصيف كنـد، هنـد ضـمن گـزارش      -عليه وسلم
  :گويد مفصلي از رفتار و كردار پيامبراكرم چنين مي

ره در حـال انديشـيدن   هميشه اندوهگين، و هموا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
هاي طوالني  سكوت. گفتند هيچگاه آسايش نداشتند، و هرگز بيهوده سخن نمي. بودند

كردند، و بـا   سخنان خود را از آغاز تا انجام با تمامي فضاي دهانشان ادا مي. داشتند
جوامـع  (سخنانشان همواره عبارت از كلمـات جـامع   . گفتند گوشة دهان سخن نمي

خـويي  . م آنحضرت قول فصل بود؛ نه افزوني داشت و نه كاستيبود، و كال) الكلم
نعمـت  . كردنـد  كردند، و نه خود را خوار و خفيف مي معتدل داشتند؛ نه درشتي مي

. كردنـد  هـيچ چيـز را نكـوهش نمـي    . داشتند خدا را هرچند كوچك بود، بزرگ مي
كه حق مورد  هنگامي. كردند و نه ستايش ها را نه نكوهش مي ها و نوشيدني خوردني

گرفت، هيچكس ياراي مقاومت در برابر خشـم و غضـب ايشـان را     تعرّض قرار مي
بـه خـاطر خودشـان    . نداشت تا وقتي كه از آن حق پشتيباني الزم را به عمل آورند

سـماحت، هرگـز بـراي خويشـتن انتقـام       گرفتنـد؛ و از روي  هيچوقت خشم نمـي 
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كردند، و  ا تمامي كف دستشان اشاره ميخواستند اشاره كنند، ب هرگاه مي. گرفتند نمي
هرگاه . كردند خواستند اظهار شگفتي كنند، دستشان را پشت و رو مي هنگامي كه مي

غالبـاً  . آورنـد  گردانيدندا، و بـه روي خودشـان نمـي    آمدند، روي برمي به خشم مي
شدند، چشمانشـان را فـرو    خنديدن آنحضرت تبسم بود، و هرگاه بسيار شادمان مي

هاي آن حضرت  هاي باران از زير پلك هشتند، و قطرات اشك شادي همچون دانه مي
  .شد سرازير مي

. داشـتند  شد، در كام نگـاه مـي   زبانشان را جز براي اظهار آنچه به ايشان مربوط مي
. گردانيدند، نه آنكه آنان را از يكديگر دور سـازند  يارانشان را با يكديگر مأنوس مي

داشـتند، و زمـام امـور مـردم را بـه دسـت        اي را بزرگ مي بزرگان هر قوم و قبيله
داشتند، و خود نيز  همچنين، مردم را از درگيري با آنان برحذر مي. دادند خودشان مي

  .هاي آنان را بپوشانند كردند، بدون آنكه بدي از آنان پرهيز مي
ردم سـؤال  گذرد از م كردند، و دربارة آنچه در ميان مردم مي از يارانشان دلجويي مي

كردند، و كارهاي نكوهيده  دانستند و تصويب مي كارهاي نيكو را نيكو مي. كردند مي
گرفتند، و  در همه كار اعتدال را پيش مي. شمردند دانستند و زشت مي را نكوهيده مي

هيچگـاه از هـيچ چيـز غفلـت     . گرفتنـد  هيچيك از دو جانب افراط و تفريط را نمي
. در همه حال آماده بودنـد . شان غفلت كنند يا خسته شوندكردند، مبادا كه ياران نمي

گذشتند و نه به غير آن عدول  مي آمدند، و نه از آن در در ارتباط با حق، نه كوتاه مي
  .كردند مي

و . كساني كه با آن حضرت حشر و نشر بيشتري داشتند، نيكان و خوبان مردم بودند
تر از ديگران باشد، و بـاالترين   خواهبرترين مردم نزد آنحضرت آن كسي بود كه خير

ي با ايشـان  منزلت را نزد آنحضرت آن كساني داشتند كه همدردي و همراهي بيشتر
  .داشتند



  

هيچگاه جـايي را بـه   . خاستند نشستند و نه برمي بدون آنكه ذكر خدا بگويند، نه مي
ـ   اي وارد مي وقتي بر عده. دادند خودشان اختصاص نمي ه در شدند، در همـان جاييك

بـه  . فرمودند نشستند، و همه را به اين عمل توصيه مي كنار آخرين نفر خالي بود مي
مي از نگريستن و سخن گفتن خويش را اختصـاص  نشينان خويش سه هر يك از هم

نشينان ايشان چنان پندارد كه ديگـري نـزد آنحضـرت     دادند، تا مبادا يكي از هم مي
اي آنحضرت را نشسته يا ايسـتاده   يا مسئله هركس براي گفتگو. تر از او است گرامي

ورزيدند تا خود او انصراف حاصل  داشت، بيش از طرف مقابل شكيبايي مي نگاه مي
طلبيدند، جز با روا كـردن حاجـت وي، يـا بـا      هركس از ايشان حاجتي را مي. كند

اخالقي آنحضرت  خويي و خوش نرم. گردانيدند سخني مطبوع و مقبول، او را بازنمي
مة مردم را تحت پوشش قرار داده بود، و ايشان براي همه پدر شده بودند، و همة ه

مردم از نظر حقّ و تكليف نزد ايشان همسان و يكسان بودنـد، و تنهـا بـا تقـوا بـر      
داري  محفل و محضر ايشان محفل بردباري و حيا و خويشتن. يافتند ديگران امتياز مي

هيچكس آبروي . شد ر ايشان صداها بلند نميدر محض. داري بود و شكيبايي و امانت
. ورزيدنـد  برد، و همگي با هم براسـاس تقـوا محبـت و عطوفـت مـي      كسي را نمي

گذاشتند، و با كوچكترها مهربان بودند، نيازمندان را پـذيرايي   بزرگترها را احترام مي
 مكـان ميدادنـد و بـا آنـان انـس     رسانيدند، و غريبان را جـا و   كردند و مدد مي مي
  .گرفتند مي

درشـت خـوي و   . اخالق و نرمخوي بودنـد  خوش. اي شاداب داشتند همواره چهره
دادنـد، و سـرزنش    انداختنـد، و دشـنام نمـي    سروصدا به راه نمـي . سنگدل نبودند

پسنديدند، خودشـان را   اگر كردار كسي را نمي. كردند كردند، و ستايش نيز نمي نمي
جان و روان خودشـان را از سـه   . كردند يد نميزدند، و از او قطع ام خبري مي به بي

گويي، و كارهـايي كـه بـه ايشـان مربـوط       خودنمايي و زياده: دادند چيز پرهيز مي
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كسي را نكـوهش نكننـد؛ كسـي را    : دادند مردم را نيز از سه چيز پرهيز مي. شد نمي
ن نشـينان ايشـا   گفتند، هم هيچگاه سخن نمي. سرزنش نكنند؛ و كسي را رسوا نسازند

و همينكـه  ! افكندند، چنانكه گويي عقاب روي سرشان نشسـته اسـت   سر به زير مي
نـزد آنحضـرت بـا    . كردنـد   گفتن آغاز مـي  شدند، آنان سخن آنحضرت ساكت مي

گفت، ديگر  هر كس در محضر ايشان سخن مي. انداختند يكديگر بگومگو به راه نمي
هركس نخست سخن . يابد كردند تا از سخن گفتن فراغت حاضران كامالً سكوت مي

در ارتباط با هرچيز كه حاضران . آمد گفت، سخنگوي همة حاضران به حساب مي مي
خنديدند، و نسـبت بـه هرچيـز كـه اظهـار شـگفتي        خنديدند، آنحضرت نيز مي مي
در برابر درشتگويي اشخاص غريب . كردند كردند، آنحضرت نيز ابراز تعجب مي مي

هرگاه نيازمندي را مشاهده كرديد كه در پي : فتندگ آنحضرت مي. كردند صبوري مي
وا كنيد، و انتظار ثنـا و  رحاجت خويش است، او را به گرمي بپذيريد و حاجتش را 
ايد، خود در مقام تشكّر و   سپاس نداشته باشيد، مگر كسي كه در حق وي نيكي كرده

  .1 قدرداني برآيد
نشسـتند از همـه    وقتي مـي  -وسلم صلى اهللا عليه- اكرم نبي: گويد بن زيد مي خارجه

بسيار سكوت . كردند وجه دست و پايشان را دراز نمي كس باوقارتر بودند، و به هيچ
از كسـاني كـه سـخنان نازيبـا     . گفتنـد  تا وقتي كه نياز نبود سخني نمـي . كردند مي
سخن آنحضرت قول فصـل و  . خندة آنحضرت تبسم بود. گرفتند گفتند، كناره مي مي

اصحاب ايشان هم در محضر آنحضرت بـه هنگـام   . بود؛ نه زياد و نه كمسخن آخر 
  .2 كردند خنديدن، از روي احترام و اقتدار به ايشان، تبسم مي

خـداي  . نظير آراسـته بودنـد   خالصه اينكه پيامبر بزرگ اسالم با كماالتي ويژه و بي
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ـ  وده بـود، تـا   ايشان آنحضرت را تربيت كرده بود و در تربيت ايشان نيكو عمل فرم
  :جايي كه در مقام ستايش آنحضرت، ايشان را مخاطب قرار داد و فرمود

  .١﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿
  »!نظير است و براستي كه تو را ُخلق و خويي خوش و بي«

كـرد، و   اي بود كه جانها را به ايشـان نزديـك مـي    اين خصوصيات اخالقي به گونه
ساخت كه دلها  گردانيد، و از ايشان پيشوا و رهبري مي آنحضرت را محبوب دلها مي

جـويي، آنچنـان    كشيدند؛ و پس از آنهمـه سرسـختي و سـتيزه    همه بسوي او پر مي
توزي قوم و قبيلة آن حضرت را كاهش داد كه سرانجام فوج فـوج وارد ديـن    كينه

  .خدا شدند
 - عليـه وسـلم  صلى اهللا- اكرم هايي كه براي حضرت رسول اين اخالقيات و ويژگي

وتاه و نارسا در ارتباط با مظاهر كمال و صـفات جمـال   هايي ك خط برشمرديم، پاره
اما، حقيقت شمائل و خصائل ايشان، و عمق فضائل ايشان غيرقابل . آنحضرت است

تواند به عمق و حقيقت وجـود   باري، چه كسي مي. درك و غيرقابل دسترسي است
د برسد كه به باالترين قلّْة كمال دسـت يافتـه، و از   بزرگترين فرد بشر در عاَلم وجو

خويش روشني برداشته، و به جايي رسيده اسـت كـه اخـالق او نسـخة     نور خداي 
  !عملي قرآن كريم گرديده است؟

نـک محيـد   إبراهيم؛ إآلِ  علىبراهيم وإ علىحممد وعلى آل حممد، کما صلَّيت  علىاللَّهم صلِّ 
نک إبراهيم وعلى آلِ ابراهيم؛ إحممد وعلى آل حممد، کما بارکت على  علىم بارِک اللَّه. مجيد

  .محيد مجيد
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