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صفي الرحمن مباركپوري
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حامد فيروزي

محمد ابراهيم كياني
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نزول حكم نماز

به صورت اجماليش از دعوت،باخبر شدن قري

، دعوت علنيمرحله دوم
نخستين فرمان براي علني كردن دعوت

دعوت خويشاوندان

فراز كوه صفابر

آشكار شدن حق و واكنش مشركين

نمايندگان قريش در خانه ابوطالب

رايزني قريش براي مبارزه با دعوت

روشهاي گوناگون براي مقابله با دعوت اسالمي

خانه ارقم

جرت اول به حبشهه

دومين هجرت به حبشه

نيرنگ قريش براي بازگرداندن مهاجرين از حبشه 

سران قريش بار ديگر نزد ابوطالب مي روند

دسيسه نابود كردن پيامبر

�مسلمان شدن حمزه

�مسلمان شدن عمر بن خطاب

نمايندة قريش نزد رسول خدا

ردابوطالب خاندان هاشم و خاندان عبدالمطلب را جمع ك

اجتماعي-تحريم اقتصادي 

پيمان ستمگري و جفاكاري

سه سال در شعب ابوطالب

نقض پيمان
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آخرين مراجعه قريش به ابوطالب

وفات خديجه رضي اهللا عنها

تهاجم غم و اندوه

ازدواج با سوده رضي اهللا عنها

عوامل پايداري و ثبات مسلمانان

گسترش دعوت اسالم، در خارج از مكه
طائفدر �پيامبر

عرضه اسالم به قبايل و افراد

قبايلي كه اسالم به آنها عرضه شد

مسلمانان غيرمكي

شش مرد پاك طينت يثربي

با عايشه رضي هللا عنها�ازدواج پيامبر

اسراء و معراج

بيعت عقبة اول

سفير اسالم در مدينه

موفقيت چشمگير

بيعت عقبه دوم

آغاز مذاكره

مواد پيمان

هميت پيمان و عواقب خطرناك آنتأكيد دوباره بر ا

چگونگي بيعت

دوازده نماينده

افشاي پيمان عقبه

آمادگي انصار براي جنگ با قريش
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شكايت سران قريش به بزرگان يثرب
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�هجرت پيامبر

�ره منزل پيامبرمحاص

خانه اش را ترك مي كند�پيامبر
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در راه مدينه
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نبردهاي خونين
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بستن راه مسجد الحرام
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اذن جهاد
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انگيزه جنگ

تعداد سپاه اسالم و تقسيم فرماندهيها
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رهايي كاروان تجارتي قريش

دودستگي در لشكر مكه

حساسترين موقعيت سپاه اسالم

رت و رايزني با صحابهمشو

ادامه حركت سپاه اسالم
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آماده باش لشكر
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جنگ تن به تن

يورش همگاني

�اراز و نياز رسول خد

يورش پيروزمندانه

فرار شيطان از ميدان جنگ
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پايداري ابوجهل

كشته شدن ابوجهل 
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بازتاب شكست قريش در مكه

بازتاب خبر پيروزي در مدينه

ورود سپاه پيامبر به مدينه

�استقبال از پيامبر

اسيران جنگي

ايت قرآنجنگ بدر به رو
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تحركات نظامي در فاصله جنگ بدر تا احد
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�توطئه ترور پيامبر
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غزوه ذي امر
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غزوه بحران
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جنگ احد
آماده باش قريش براي انتقام جويي 

سازماندهي لشكر قريش

حركت لشكر مكه

آماده باش مسلمانان

سپاه مكه در نزديكيهاي مدينه

تشكيل شوراي مشورتي براي دفاع از مدينه

سازماندهي سپاه اسالم

بازديد لشكر

سپري كردن شب در بين راه

سرپيچي عبداهللا بن ابي و هوادارانش

ادامه حركت به سوي احد

برنامه دفاعي مسلمانان

رمان پروري رسول خداقه

سازماندهي سپاه قريش
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مانورهاي سياسي قريش

تالش زنان قريش

نخستين آتش جنگ

تمركز نبرد در اطراف پرچمداران قريش

پيكار در صحنه هاي ديگر ميدان نبرد

�شهادت شيرخدا، حمزه

از رختخواب همسر تا آغوش جنگ

نقش تيراندازان در جنگ

شكست مشركان

يز تيراندازاناشتباه فاجعه آم

حمله غافلگيرانه خالد بن وليد

در مقابل حمله غافلگيرانه دشمن�موضع شجاعانه پيامبر

پراكندگي صفوف مسلمانان

�شدت جنگ در اطراف رسول خدا

�سخت ترين لحظه زندگي رسول خدا

�جمع شدن صحابه در اطراف پيامبر

افزايش فشار مشركان

قهرمانيهاي بي نظير

و تأثير آن بر جنگ�يامبرشايعه شهادت پ

در عرصه فرماندهي �حضور دوباره پيامبر

كشته شدن ابي بن خلف

�كمك طلحه به پيامبر

آخرين يورش مشركان

مثله كردن شهدا
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آمادگي سپاه مسلمانان تا پايان جنگميزان 

در شعب احد�پيامبر

�شماتت ابوسفيان و پاسخ عمر

قرار جنگي دوباره در بدر

موقعيت مشركين آگاهي از 

جستجوي شهدا و رسيدگي به مجروحين

خاكسپاري شهدا

دعا و ثناي رسول خدا

در راه بازگشت به مدينه

به مدينه �ورود پيامبر

شمار كشته هاي طرفين

حالت آماده باش در مدينه

غزوه حمراء األسد

گزارش تحليلي قرآن از جنگ احد

دستاوردهاي جنگ احد

احد تا احزاباز
ابي سلمهسريه

سريه عبداهللا بن انيس

ماجراي رجيع

حادثه غم انگيز بئر معونه 

غزوه بني نضير

غزوه نجد

غزوه بدر ثاني

غزوه دومه الجندل
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جنگ احزاب يا خندق

غزوه بني قريظه

كشته شدن سالم بن ابي الحقيق

بن مسلمهسريه محمد

غزوه بنولحيان

سريه هاي ديگر

يسيعغزوه بني مصطلق يا غزوه مر
:نقش منافقان پيش از غزوه بني المصطلق

عملكرد منافقان در جنگ بني مصطلق

اشراف مدينه، فرومايگان را بيرون خواهند كرد: اين گفتار منافقان كهـ 1

ماجراي افك-2

سريه هاي پس از غزوه مريسيع

صلح حديبيه
انگيزه عمره حديبيه

حركت مسلمانان به سوي مكه

ن مسلمانان به زيارت خانه خداممانعت قريش از رفت

از نبرد خونين�پرهيز پيامبر

و قريش�ميانجيگري بديل ميان پيامبر

:�نمايندگان قريش نزد پيامبر

ناكامي جنگ افروزان

به سوي قريش�عثمان بن عفان، سفير پيامبر

و انگيزه بيعت رضوان�شايعه كشته شدن عثمان

صلح حديبيه و مواد آن

جندلبازگرداندن ابو

بيرون آمدن از احرام عمره
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خودداري پيامبر از بازگرداندن زنان مهاجر

دستاوردهاي صلح حديبيه

نگراني مسلمانان و موضعگيري عمر در قبال صلح حديبيه

حل مشكل مستضعفان

اسالم آوردن عده اي از قهرمانان قريش

مرحله جديد دعوت و جهاد
نامه نگاري به پادشاهان و فرمانروايان

امه پيامبر به نجاشي پادشاه حبشهن

نامه به مقوقس پادشاه مصر

نامه به خسرو ، پادشاه ايران

نامه به قيصر روم

بن ساوينامه به منذر

نامه اي به هوذه بن علي فرمانرواي يمامه

نامه به حارث بن ابي شمر غساني فرمانرواي دمشق

نامه به فرمانرواي عمان

مانان پس از صلح حديبيهفعاليتهاي نظامي و رزمي مسل
غزوه غابه يا ذي قرد

فتح خيبر

:انگيزه اين غزوه

حركت به سوي خيبر

شمار لشكريان اسالم

جاسوسي منافقان براي يهوديان

در راه خيبر

ماجراهاي بين راه

لشكر مسلمانان پشت باروهاي خيبر
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آمادگي رزمي و قلعه هاي خيبر

آغاز جنگ و فتح قلعه ناعم

عب بن معاذفتح قلعه ص

فتح قلعه زبير

فتح قلعه ابي

فتح قلعه نزار

فتح بخش دوم خيبر

مذاكرات صلح

كشتن دو فرزند ابي الحقيق به خاطر پيمان شكني

تقسيم غنايم

طالب و اشعريانآمدن جعفر بن ابي

ازدواج پيامبر با صفيه

ماجراي گوسفند زهرآلود

كشته شدگان دو طرف در نبردهاي خيبر

فتح فدك

ادي القريو

فتح تيماء

بازگشت به مدينه

سريه ابان بن سعيد

غزوه ذات الرقاع

القضاءرةعم

تهؤجنگ م

تهؤانگيزه جنگ م

اميران سپاه اسالم
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وداع پيامبر با سپاه اسالم

حركت سپاه اسالم

تشكيل شوراي مشورتي در معان

پيشروي سپاه اسالم به سوي دشمن

آغاز جنگ و جايگزيني فرماندهان

چم در دست شمشيري از شمشيرهاي خداپر

پايان جنگ

كشته هاي دو طرف

بازتاب اين جنگ

سريه ذات السالسل

به خضرهسريه ابوقتاده

فتح مكه
انگيزه فتح مكه

مالقات ابوسفيان با پيامبر به قصد تجديد پيمان

آماده باش جنگي و تالش براي حفاظت اطالعات

حركت سپاه اسالم به سوي مكه

الم در مرالظهرانسپاه اس

�ابوسفيان بن حرب در محضر پيامبر خدا

حركت سپاه اسالم از مرالظهران به سوي مكه

رؤيت ناگهاني سپاه اسالم توسط قريش

سپاه اسالم در ذي طوي

ورود سپاهيان اسالم به مكه

به مسجدالحرام�ورود پيامبر

و ايراد سخنراني در برابر قريش�نمازگزاردن رسول خدا
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رداندن كليد خانه كعبه به كليددار سابق آنبازگ

اذان بالل بر بام كعبه

نماز فتح يا نماز شكرانه

حكم اعدام جنايتكاران

مسلمان شدن صفوان بن اميه و فضاله بن عمير

در روز دوم فتح�سخنراني پيامبر

نگراني انصار از اقامت رسول خدا در مكه

بيعت مردم مكه با پيامبر

يامبر پس از فتح مكه گسيل كردسريه هايي كه پ

�مرحله سوم و آخرين مرحله دعوت پيامبر

غزوه حنين

مسير دشمن و فرود آمدنش در اوطاس

پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده

نيروهاي اطالعاتي دشمن

�نيروهاي اطالعاتي پيامبر

از مكه به سوي حنين�عزيمت پيامبر

غافلگير شدن سپاه اسالم

رم شدن تنور جنگبازگشت مسلمانان و گ

شكست دشمن

عمليات تعقيب و گريز

غنايم اين جنگ

غزوه طائف

تقسيم غنائم در جعرانه

�ناراحتي انصار از نحوه تقسيم پيامبر
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ورود نمايندگان هوازن

اداي عمره و بازگشت به مدينه

پس از بازگشت از غزوه فتحايا و مأموريتهايسر
مأمورين جمع آوري زكات

سريه ها

تبوكغزوه 
انگيزه اين جنگ

آمادگي روميان و غسانيان براي جنگ با مسلمانان

اخبار ويژه جنگ

�يامبرپتصميم قاطعانه 

پيشي گرفتن مسلمانان از يكديگر

حركت سپاه اسالم به سوي تبوك

سپاه اسالم در تبوك

بازگشت سپاه اسالم به مدينه

ماجراي برجاي ماندگان

آثار و نتايج غزوه تبوك

يات قرآن در مورد غزوه تبوكنزول آ

برخي از رويدادهاي مهم سال نهم هجري

سرپرست كاروان حجابوبكر

�نگاهي به غزوات پيامبر

مردم گروه گروه ، به دين خدا مي گروند

يأتهاي نمايندگيه

پيروزي دعوت اسالمي و بازتاب آن

حجه الوداع

�آخرين سريه اعزامي رسول خدا
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�رحلت رسول خدا

داييمقدمات ج

آغاز بيماري

آخرين هفته

روز قبل از وفاتپنج 

چهار روز قبل از وفات

سه روز قبل از وفات

يك يا دو روز قبل از وفات

يك روز قبل از وفات

�آخرين روز زندگي پيامبر

حالت احتضار

فشار غم و اندوه بر اصحاب

�واكنش عمر

�واكنش ابوبكر

�خاكسپاري پيكر رسول اكرم 

����برپيامخانواده

سوده بنت زمعه

)ي اهللا عنهمارض(عائشه دختر ابوبكر صديق 

)ي اهللا عنهمارض(حفصه دختر عمر 

زينب بنت خزيمه

ام سلمه هند دختر ابي اميه

ش بن ربابجحبنت بزين

جويريه بنت حارث

ام حبيبه رمله بنت ابوسفيان

صفيه بنت حيي بن اخطب
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ميمونه بنت حارث

�صفات و اخالق پيامبر

�يي شمايل و اوصاف ظاهري پيامبربازي

�نفساني و خوبيهاي اخالقي پيامبركماالت
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سخني از شيخ محمد علي حركان دبير كل رابطه العالم االسالمي
رض، و جاعل الظلمات و النور و صـلي اهللا  ألاهللا رب العالمين ، خالق السموات و الحمد

به ء و الرسل اجمعين، بشر و أنذر و وعد و أوعد، أنقذ اهللا علي سيدنا محمد خاتم االنبيا

و هدي الناس إلـي صـراط مسـتقيم، صـراط اهللا الـذي لـه مـا فـي         ةمن الضاللر البش

.األمورالسموات و ما في األرض أال إلي اهللا تصير

خداوند، به پيامبرش رتبه شفاعت و درجات وااليي عنايت نمود ومسلمانان را به محبتش 

: مايي كرد و پيروي از او را پيروي از خودش قراردارد و فرمود راهن

ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…ψΣ�⇒ΡψΣ�⇒ΡψΣ�⇒ΡψΣ�⇒ΡΩ⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤ�Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤ�Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤ�Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤ�ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΩΤ⊇ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΩΤ⊇ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΩΤ⊇ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΩΤ⊇Σ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿΣ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿΣ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿΣ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√

π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′

اگر خداونـد را دوسـت داريـد، از مـن پيـروي كنيـد، خداونـد شـما را         : بگو ! اي پيامبر«

.» دارد و گناهان شما را مي بخشديدوست م

سوق داده و مايه ارتباطي قـوي  �قلبها را به محبت آن حضرت�اين ويژگيهاي پيامبر

طلـوع اسـالم در ابـراز    آغاز رو مسلمانان ، از از اين. شده است �بين قلبها و آن حضرت

آن راه انتشـار سـيرت مطهـر   و دربا يكديگر مسابقه مي دادنـد �وبيهاي آن حضرتخ

ام . كردندكه عبارت است از اقوال و افعال و اخالق پسنديده اش، تالش مي�حضرت

اخالق پيامبر، تصويري از «: گويدمي�درتوصيف پيامبررضي اهللا عنهاالمؤمنين عايشه 

بنـابراين هـركس چنـين باشـد،     . اوسـت كامـل ن ، كتاب خـدا و كلمـات   آقر. »قرآن بود

.سزاوار محبت خلق خدا مي باشدبيش از همه ت و نيكوترين و كاملترين انسان اس

تا كنفرانسي با موضوع سيرت نبوي، بـراي اولـين بـار   اين محبت ارزشمند، زمينه اي شد

ق در پاكستان برگزار گـردد؛ در ايـن كنفـرانس، رابطـه العـالم اإلسـالمي،       .هـ 1396در

هـزار ريـال   150تـر،  فراخوان مسابقه اي با همين موضوع مطرح كرد و براي پـنج اثـر بر  

.سعودي، جايزه تعيين نمود

:شرايط الزم براي حضور در اين مسابقه، عبارت بود از
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، كامل و به ترتيب تاريخي رخدادها از �پژوهش انجام شده درموضوع سيرت پيامبر. 1

.نظر زمان وقوع باشد

.شر نشده باشدپژوهش ارائه شده ، عالوه بر برخورداري از سطح علمي باال، پيشتر منت. 2

.منابع و كتابهاي علمي مورد استفاده در پژوهش ، ذكرگردد. 3

-اگـر دارد –كاملش را با ضميمه تأليفـات و فعاليتهـاي علمـيش    هنويسنده، زندگينام. 4

.ارائه نمايد

.خوانا و در صورت امكان، حروف چيني باشد،مطالب. 5

.يا باشدآثار ارسالي به زبان عربي و زبانهاي زنده دن. 6

.ق است.هـ 1397تا ابتداي محرم 1396مهلت ارسال آثار از ربيع االول . 7

آثار ارسالي بايد تا مهلت مقرر به دبيرخانه رابطه العالم اإلسالمي در مكه مكرمه ارائـه  . 8

.گردد تا براي شركت در مسابقه ، شماره گذاري و ثبت شود

.ه، آثار ارسالي را بررسي خواهند كردگروهي از دانشمندان متخصص درهمين زمين. 9

�فراخوان، باعث شد تا عده اي از پژوهشگراني كه خداوند، به آنها محبـت پيـامبر  اين 

از سوي ديگر رابطه العالم اإلسالمي نيـز آمـاده   . را عنايت كرده، در مسابقه شركت كنند

مركـز ارسـال مـي    بـه ايـن   ... پذيرش آثاري شد كه به زبانهاي عربي، انگليسـي ، اردو و  

.گرديد

اثر به زبان 64اثر به زبان عربي؛ 48: اثر به دبيرخانه رابطه العالم اإلسالمي ارسال شد171

اثر به زبان انگليسي؛ يك اثر به زبان فرانسوي و يك اثر نيز بـه زبـان هوسـاويه    21اردو؛ 

.هوساويه، غالباً از زبانهاي آفريقايي است. بود

برندگان جـوايز را بـه ترتيـب    ،متخصص، پس از تحقيق و بررسيگروهي از دانشمندان 

:زير اعالم نمودند

وري از الجامعـه  پشـيخ صـفي الـرحمن مبـارك    : هزار ريال سعودي50برندة جايزة اول . 1

.فيه، هندوستانلالس

دكتـر مجيـد علـي خـان از الجامعـه المحليـه       : هزار ريال سـعودي 40برندة جايزة دوم . 2
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.نواالسالميه دهلي

دكتـر نصـير احمـد ناصـر رئـيس الجامعـه       : هـزار ريـال سـعودي   30برندة جايزة سوم . 3

.ه پاكستانيمسالاال

.حامد محمود محمد منصور ليمود از مصر: هزار ريال سعودي20برنده جايزة چهارم . 4

.استاد عبدالسالم هاشم حافظ ازمدينة منوره: هزار ريال سعودي10برندة جايزه پنجم . 5

ق در .هـــ 1398ابراين رابطــه العــالم اإلســالمي، اســامي برنــدگان را در شــعبان ســال  بنــ

عـالم  البه همين مناسبت دبيرخانه رابطه . كنفرانسي كه دركراچي برگزار شد، اعالم نمود

سالمي جلسة بزرگي را در مكه مكرمـه زيـر نظـر اميـر سـعود بـن عبـدالعزيز نماينـده         الا

اين جلسه در تاريخ شنبه .برگزار نمودبن عبدالعزيزير نوازفرماندار منطقه مكه مكرمه ام

. برگزار شد1399ربيع االول سال 12

همين جلسه اعالم نمود كه اين مركز، بزودي اقدام به دبيرخانه رابطه العالم اإلسالمي در

آنچه پيش رو داريد، اثر برتر . نشر و چاپ آثار برندگان، به زبانهاي مختلف خواهد كرد

به نگارش در آمـده و اينـك   يمباركپورمسابقه است كه توسط شيخ صفي الرحمنين ا

نظر دارد ساير آثار برتر را نيز به رابطه العالم االسالمي، در. تقديم خوانندگان مي گردد 

از خداونـد متعـال مـي خـواهيم كـه تمـام كارهايمـان را        . ترتيب رتبه، چاپ و نشر نمايد

و مددكار است؛ و صلي اهللا علـي سـيدنا   د؛ همانا او، بهترين يارمخلصانه بگرداند و بپذير

.محمد و علي آله و صبحه و سلم

ــالم   ــه العـ ــل رابطـ دبيركـ

االسالمي

محمد بن علي الحركان
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مقدمه مؤلف
الحمدهللا الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله فجعله شـاهداً و 

لمـن كـان   ه و سراجاً منيراً و جعل فيه أسـوة حسـنة  اهللا بإذنليإمبشراً و نذيراً و داعياً 

اللهم صلّ و سلّم و بارك عليه و علـي آلـه و   . يرجوا اهللا و اليوم اآلخر و ذكر اهللا كثيرا

.و الرضوان تفجيراًر لهم ينابيع الرحمةجصحبه  و من تبعهم باحسان إلي يوم الدين و ف

االسالمي، در كنگره سيره نبوي در پاكسـتان،  جاي بسي خرسندي است كه رابطه العالم 

، بـين دانشـمندان   ق ، فراخـوان مسـابقه سـيرت نگـاري    .هــ  1396در ماه ربيع االول سال 

مسلمان راترتيب داد تا نويسندگان، تالشـهاي فكـري و دسـتاوردهاي پژوهشـي خـود را      

في برخـوردار  من، بر اين بـاورم كـه ايـن كـار، از ارزش واال و زايـد الوصـ      . سامان دهند

به عنوان يك اسوه جاويدان، تنها �كي تأمل مي بينيم كه سيرت پيامبرزيرا با اند. است

از آن سرچشمه مي گيرد و اسـاس و مبنـاي سـعادت    منبعي است كه حيات جهان اسالم

.بشري است

. از خوشبختي و اقبال بلند من بود كه توفيق يافتم در اين مسابقه ارزشمند شـركت كـنم   

توانم زندگي سيد و ساالر اولين و آخرين را آن طور كه بايـد و شـايد،   من، كجا مياما 

نور آن اسـتفاده نمـايم   ازبنويسم؛ ولي نهايت سعادت و خوشبختي را در اين مي بينم كه

تا در تاريكيها هالك نشوم و در زندگي دنيا و پس از آن، از امت ايشان باشـم تـا بـدين    

.ببخشد�با شفاعت پيامبروند، گناهانم راسان، خدا

:شيوه كار من، دراين پژوهش، بدين ترتيب بوده است كه

قبل از آغاز نگارش، مناسب ديدم كه حجم اين كتاب را در حد متوسط قرار دهم تا نـه  

نارسـا  ،آنقدر طوالني شود كه خواننده را خسته كند و نه آنقدر مختصر باشدكه مطالـب 

؛ لـذا در  ات، با اختالفات زيادي مواجه شدمبيان جزئيدر ترتيب حوادث و گاهي . گردد

چنين مواردي تا حد توانم تحقيق كرده و پس از بررسي دقيق موضـوع، آنچـه را كـه از    

وده ام؛ زيـرا مطلـب   البته از ذكر داليل خودداري نم. ديدگاهم ترجيح داشت، آورده ام 

. ، به درازا مي كشاندرا بدون ضرورت
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سؤال برانگيز و شگفت آور است و يـا ،، موضوعكه احساس كردمپاره اي از موارددر

عموم سيرت نگاران، خالف آن را نوشته اند، به اختصار به شرح موضوع و ذكـر داليـل   

.پرداخته ام

ايات، از پيشوايان محقق استفاده برده و در حكـم  ودر رابطه با قبول يا رد ر: گفتني است

ايات، به نظر آنان اعتماد كرده ام؛ چون براي اين بر صحيح يا حسن و يا ضعيف بودن رو

.كار، فرصت كافي نداشتم

وريپصفي الرحمن مبارك

24/7/1396

بنارس هندوستان-فيهلالجامعه الس
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موقعيت جغرافيايي قبائل عرب
به نام شريعت براي �ارت است از رسالتي كه پيامبر خدادر حقيقت عب،�سيرت پيامبر

مردم را از تاريكيها به سـوي نـور رهنمـون    ن آورده و به وسيله آنجوامع بشري به ارمغا

.  از عبادت و بردگي بندگان، به پرستش و عبادت خدا سوق دهدشده است تا انسانيت را

بنابراين تنها در صورتي مي توانيم سيماي زيباي رسالت را به تصوير بكشـيم كـه آثـار و    

رو فصلي را بـه اوضـاع و احـوال اعـراب     از اين. نبوت را نيز بررسي كنيمجريانات قبل از

در �قبل از اسالم، اختصاص داده و به بررسي شرايطي پرداخته ام كه محمـد مصـطفي  

. آن مبعوث و برانگيخته شد

موقعيت اعراب
اين لفظ . عرب در لغت، به صحراهاي خشك و بيابانهاي بي آب و علف اطالق مي شود

ب نيز اطالق شده است؛ چنانچه به ساكنان اين منطقه و از گذشته هاي دور بر جزيره العر

.كساني كه آن را براي سكونت برگزيدند، عرب گفته شده است

جزيره العرب از غرب به درياي سـرخ و شـبه جزيـرة سـينا، از شـرق بـه خلـيج و بخـش         

بزرگي از مناطق جنوبي عراق، از جنوب به درياي عرب كه امتداد درياي هند است و از 

، به سرزمين شام و قسمتي از خاك عراق محدود شده و مساحتش ، تقريباً به يـك  شمال

.ميليون تا يك ميليون و سيصد هزار مايل مربع مي رسد

نظر موقعيت جغرافيايي و طبيعي، از اهميت ويـژه اي برخـوردار اسـت،    جزيره العرب از

. گرفتـه اسـت  قرارولي از لحاظ اوضاع داخلي از هر سو در محاصره صحراها و شنزارها

نفـوذ و  ازموقعيت داخلي جزيره العرب، به مثابه قلعه و دژ محكمي بود كه اين منطقه را

به همين سبب از گذشـته هـاي دور، سـاكنان جزيـرة     . تهاجم بيگانگان مصون مي داشت

ور طـ عربي در تمام امور زندگيشان از آزادي كامل برخـوردار بودنـد؛ هـر چنـد دو امپرا    

وجود بيابانهاي صعب العبـور، بـه عربهـا،    . تمند، همسايه جزيرة عربي بودندبزرگ و قدر

.اين امكان را مي داد كه در برابر حمالت همسايگان، ايستادگي نمايند

از سوي ديگر اين منطقه، وسط قاره هاي معروف قرار داشت و از راه خشكي و دريا، به 
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و از شـمال شـرقي،   دروازه آفريقا بـود يه شمال غربي، قاره ها منتهي مي شد؛ زيرا از ناح

؛ همچنين از طرف شرق به خاور ميانه و خاور دور منتهـي مـي   به قارة اروپادروازة ورود

به جزيره العـرب مـي   بدين ترتيب هر قاره، از طريق دريا . به هند و چپن مي رسيدشد و 

.نداختنددر بنادر جزيره، لنگر مي ارو كشتي هاي اين قاره ها،از اين. پيوست

شمال و جنوب جزيـره  تاموقعيت استراتژيك و جغرافيايي جزيره العرب باعث شده بود

.تبديل گردد،و مركزي براي مبادالت تجاري، فرهنگي، ديني و توليديالعرب، به بندر

طوايف اعراب
دودماني كه از آن منشعب مي شـوند، بـه سـه دسـته     بر حسب طوايف عرب را،مورخين

:اندتقسيم كرده

رو اينـ و ازدسـته از اعـراب، در گذشـته هـاي بسـيار دور بـوده انـد       ايـن : عرب بائده-1

عاد، ثمود، طسم، جـديس و  اقوامي مانند ؛ريخ آنها در دست نيستاطالعات دقيقي از تا

....عمالقه و

اينها، عربهايي هستند كه از نسل يعقوب بن يشجب بن قحطان مي باشند: هبعرب عار-2

.ها اعراب قحطاني نيز مي گويندو به آن

هستند كـه بـه آنهـا عربهـاي عـدناني نيـز       �اينها نوادگان اسماعيل: مستعربهاعراب-3

.گفته مي شود

از مـان شـاخة قحطـاني مـي باشـد؛ سـرزمين يمـن، مهـد ايـن دسـته          هاما عرب عاربه كه 

بـيش از  ،قبيلـه ، افزايش يافتند و دوو تيره هاي قحطاني در اين سرزمينقبايل .عربهاست

:ساير قبايل شناخته شده و مشهور مي باشند

.حمير كه مشهورترين شاخه هايش، زيد الجمهور و قضاعه و سكاسك هستند) الف

كهالن كه مشهورترين شاخه هايش همدان، انمار، طيء، مذحج، كنده، لخم، جذام، ) ب

.مي باشند) شامانپادشاه(ه نو آل جفجازد، اوس، خزر

اطراف و اكناف جزيرة عربـي پراكنـده   دركهالن از يمن مهاجرت كردند وهايشاخه
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عامل اين مهاجرت، اين بـود  . كوچ بيشتر آنها اندكي پيش از سيل عرم بوده است. شدند

كه تجارتشان، پس از اشغال شهرهاي مصر و شـام و بـه دليـل فشـار اقتصـادي روميـان و       

.شد، بي رونق يكردن راههاي خشكسيطره آنها بر راههاي تجارتي دريا و خراب 

هـاي حميـر و   شكي نيست كه بزرگترين علت مهاجرت كهالن، رقابت و درگيري تيـره 

.، انجاميده استبه ماندگاري حمير و مهاجرت كهالنكهالن با يكديگر بوده كه 

:مي توان مهاجران كهالن را به چهار دسته تقسيم كرد

صـورت  ءامزيقبـ و شان عمران بن عمـر پيشنهاد سرداراين قبيله بنا به هجرت: قبيله ازد. 1

وابتدا در سرزمين يمن، از جايي به جاي ديگر كـوچ مـي كردنـد   كه گرفت؛ بدين سان 

پـس از كـوچ كردنشـان در آن سـاكن     اينك تفصيل جاهـايي كـه  . سپس به شمال رفتند

:شدند

قار سكونت نمود و رو از ازد به طرف حجاز رفت و در آنجا بين ثعلبيه و ذي معثعلبه بن

چون فرزندانش بزرگ و قوي شدند ، به سـوي مدينـه رفـت و درآنجـا سـكونت نمـود؛       

.ز فرزندان حارث ابن ثعلبه بودند، دو تن افاوس و خزرج معرو

حجــاز رفــت و دراعــه باشــد، بــا فرزنــدانش بــه منطقــهحارثــه بــن عمــرو كــه همــان خز

و در مكه سكونت نمودند و سـاكنين  ، سپس وارد حرم شدندظهران، فرود آمد؛ آنهالمرا

.را از آنجا بيرون راندند) جراهمه(آن 

با فرزندانش به عمان رفت و آنجا ساكن شد كه ازد عمـان از همـين   ن عمرو نيزبعمران 

جفند بن عمرو بـا  . در تهامه، ساكن شدند نيزقبائل نصر بن حارث بن ازد . تيره مي باشد

جفند، پدر شاهان غساسنه مي باشد كه به يك كن شد؛ فرزندانش به شام رفت و آنجا سا

آنان از اين جهت به غسـان منسـوبند كـه پـيش از     . آبادي معروف به غسان منسوب است

.سكونت در شام در اين آب و آبادي اقامت كرده بودند

.ها به نام نصر بن ربيعه پدر پادشاهان مناذره در حيره بوديكي از لخمي: لخم و جذام. 2

پس از كوچ ازد به شمال رفتند و درميان دو كوه اجا و سلمي فرود آمدنـد  ،ني طيءب. 3

.و آنجا سكونت نمودند؛ به همين خاطر اين دو كوه، به كوههاي طيء شهرت يافتند
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. اين قبيله به بحرين رفتند؛ سپس مجبور شدند از آنجـا بـه حضـر مـوت برونـد      : كنده. 4

ند كه در بحرين برايشان پيش آمده بود؛ لـذا از آنجـا   همان مسايلي مواجه شدآنجا نيز با

به نجد رفتند و در نجد حكومت بزرگي تشكيل دادند؛ اما ايـن حكومـت، خيلـي زود از    

.بين رفت و اثري از آن نماند

باشد مي رهاي حميديگري به نام قضاعه نيز وجود داشت كه در مورد اينكه از تيرهقبيله 

، منـاطق مـرزي عـراق   ايـن قبيلـه در صـحراي سـماوي از    . اردنه، اختالف نظر وجود ديا

1.سكني گزيد

نام اور در عراق ه در شهري بهستند؛ آنها،�هيماما عرب مستعربه در اصل از نسل ابرا

. اقـع شـده اسـت   غربـي رود فـرات و نزديـك كوفـه و    ساكن بودند؛ اين شعر، در كرانـه  

اوضاعو همچنينو خانواده اش�هيمدرباره اين شهر و نيز در مورد ابرا: گفتني است

2.مذهبي و اجتماعيشان، تحقيقات وسيعي  صورت گرفته است

از آنجـا بـه حـاران يـا حـرّان و      �شده، چنين بر مي آيد كه ابراهيماز تحقيقات انجام 

وي، سـفرهاي  . رداده استاين را مركز دعوتش قرطسپس به فسطين هجرت نموده و فلس

فرعون مصر با حيله و نيرنگ، . سفركردبه مصر چنانچه يك بار 3.ديگري نيز داشته است

، نيرنگ فرعون را بـه  مود؛ اما خداونداهيم يعني ساره را نرقصد دست درازي به همسر اب

متوجـه ارتبـاط قـوي سـاره بـا خداونـد شـد تـا جـايي كـه           ،خودش باز گرداند و فرعون

و قلـب جزيـرة  11صـفحة  1تاريخ األمم اإلسالمية،  جلد تفصيل هجرتهاي اين قبايل را در كتاب. 1

اما در تاريخ و مصادر تاريخي، اختالف زيادي  در مـورد  . مطالعه بفرماييد235تا 231العرب صفحة 

د، آنچه را كه بهتر به نظـر  زمان و علل اين هجرتها ديده مي شود كه ما پس از دقت و بررسي تمام ابعا

.اينجا ذكر كرديممي رسيد، در
.556تا 553تفهيم القرآن سيد ابواالعلي مودودي صفحة . 2
)1/108(مرجع سابق . 3
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دين سان به فضـيلت سـاره اذعـان    تا ب1دخترش هاجر را به عنوان خدمتگزار، به ساره داد

2.آورددر�نيز ، هاجر را به ازدواج ابراهيمساره . نمايد

. از هاجر به او عنايـت نمـود  را�اسماعيل،به فلسطين بازگشت و خداوند�ابراهيم

، چـاره اي  �به هاجر برانگيخته شـد و ابـراهيم  بدين ترتيب خشم و غيرت ساره نسبت

هاجر را با فرزند كوچكش �ابراهيم. كان دوردستي ببردا به مجز اين نديد كه هاجر ر

و حـرمش كـه در   منطقه اي خشك و سوزان در كنارخانه خدابه حجاز برد و آنها را در

و بچه را در سايه باني مادر�ابراهيم.آن روز چيزي جز تپه و بلندي نبود، ساكن نمود

، كسي در گذاشت؛ در آن زمان، كه اينك چاه زمزم واقع شده و باالتر از مسجد الحرام

به هاجر يـك كيسـه   �ابراهيم. بي هم در آنجا وجود نداشتآمكه ساكن نبود و هيچ 

در كمتر از چند روز آب و توشه هـاجر و  . و به فلسطين بازگشتخرما و مشك آبي داد

آري، .همانجا بود كه آب زمزم به فضل واحسان خدا به جريان افتـاد . اسماعيل تمام شد

. آن دو و سبب بقاي آنها گرديد و معجزه اي جاودانه گشـت زم جوشيد و روزيِآب زم

3.شرح اين داستان را همه مي دانند

هر چند تعداد دقيـق  ؛گاهي به مكه مي رفت و از زن و فرزندش سر مي زد�ابراهيم

اريخي، چهار سفر را اعتماد تمعلوم نيست، ولي منابع موردبه مكه سفرهاي آن حضرت 

در خواب ديد كه �در قرآن يادآور شده كه ابراهيمچنانكه خداوند،رده اند؛ثبت ك

: مي فرمايدخداوند. ذبح مي كند، لذا به خاطر اجراي خوابش به مكه رفترااسماعيل

مند بـزرگ قاضـي   اما بنابر تحقيق دانشـ ،آنچه بين مردم معروف شده، اين است كه هاجر كنيز بوده. 1

للعالمين صـفحة  رحمة: تي دختر فرعون بوده است نگاده و حاين زن، آزا،پوريمحمد سليمان منصور

.37و 36و 22
.34صفحه 2للعالمين جو رحمة474صفحه 1صحيح بخاري ج: انگ. 2
).475-1/474( صحيح بخاري، كتاب األنبياء : ك .ر. 3
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:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†Ω∧ς∏πΤ♠Κς…†Ω∧ς∏πΤ♠Κς…†Ω∧ς∏πΤ♠Κς…†Ω∧ς∏πΤ♠Κς…ΙΣΠς∏ΤΩΤ�ΩΙΣΠς∏ΤΩΤ�ΩΙΣΠς∏ΤΩΤ�ΩΙΣΠς∏ΤΩΤ�ΩΞ⇐κΨ‰Ω•<∏Ψ√Ξ⇐κΨ‰Ω•<∏Ψ√Ξ⇐κΨ‰Ω•<∏Ψ√Ξ⇐κΨ‰Ω•<∏Ψ√(103)(103)(103)(103)ΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓ΩΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓ΩΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓ΩΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓Ω⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…〉ψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ〉ψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ〉ψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ〉ψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ(104)(104)(104)(104) ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈

ðŒπΤΤ∈ΠςŸΩ″ðŒπΤΤ∈ΠςŸΩ″ðŒπΤΤ∈ΠςŸΩ″ðŒπΤΤ∈ΠςŸΩ″&:†ΩΤÿ∫ΘΣ≤√≅…&:†ΩΤÿ∫ΘΣ≤√≅…&:†ΩΤÿ∫ΘΣ≤√≅…&:†ΩΤÿ∫ΘΣ≤√≅…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…ð∠Ψ√.ςϒςð∠Ψ√.ςϒςð∠Ψ√.ςϒςð∠Ψ√.ςϒςΞ∞•ΩΤ⇓Ξ∞•ΩΤ⇓Ξ∞•ΩΤ⇓Ξ∞•ΩΤ⇓Ω⇐κΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅…(105)(105)(105)(105)ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ……ςϒΗΤΩ∑…ςϒΗΤΩ∑…ςϒΗΤΩ∑…ςϒΗΤΩ∑ΩΣς√ΩΣς√ΩΣς√ΩΣς√

Ν…Σ;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅…Ν…Σ;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅…Ν…Σ;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅…Ν…Σ;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅…Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅…Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅…Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅…Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅…(106)(106)(106)(106)ΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩΤ⊇ΩΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩΤ⊇ΩΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩΤ⊇ΩΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩΤ⊇Ω∴˜ΤŠΨϒΨŠ∴˜ΤŠΨϒΨŠ∴˜ΤŠΨϒΨŠ∴˜ΤŠΨϒΨŠξψ∼Ψℵ≠Ω∅ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ξψ∼Ψℵ≠Ω∅(107)(107)(107)(107)

! يمديم كـه اي ابـراه  روحـي كـ  و چون تسليم امر ما شدند و او را بـه پيشـاني خوابانـد،   «

دهيم و اين براي ابراهيم مياينطور نيكوكاران را پاداش ، مادي ونموخوابت را راست

.»آزموني آشكار بود و به او ذبحي بزرگ فديه داديم

را نايـ ،؛ اما سياق داستانر بودتدر تورات آمده كه اسماعيل از اسحاق سيزده سال بزرگ

زيـرا پـس از بيـان داسـتان     .ده اسـت ، قبل از تولد اسحاق بـو مي رساند كه ذبح اسماعيل

.به تولد اسحاق اشاره شده است�اسماعيل

�به حجاز پـيش از جـواني اسـماعيل   �براهيماين داستان، بيانگر حداقل يك سفر ا

1نقـل كـرده  �ه سفر ديگر را نيز با طول و تفصيل از ابن عبـاس است؛ اما امام بخاري س

:كه خالصه اش از اين قرار است

نـان يـاد   از جرهم آموخت و بلكه بهتر از آرا زبان عربي ،بزرگ شد�يلوقتي اسماع

دواج يكي از دختران قبيله را بـه از آنان، گرديد؛شگفت آنهاگرفت و بدين ترتيب مايه

تصميم گرفـت كـه از خـانواده    �ابراهيم. فوت كرد�مادر اسماعيل. او در آوردند

.اش در مكه، سري بزند

يل را نديد؛ لـذا  اسماعرفت كه اسماعيل ازدواج كرده بود؛ اما كه ابراهيم پس از آن به م

.، سراغش را گرفت و از اوضاع و احوالشان پرسيداز همسر اسماعيل

بـه  �ابـراهيم . نمـود از تنگي و سختي زندگيش شـكايت �زن اسماعيل، به ابراهيم

. دهـد درب خانـه اش را تغييـر   : همسر اسماعيل سـفارش نمـود كـه بـه اسـماعيل بگويـد      

كـه  زني ديگـر ازدواج نمـود  پدر شد، زنش را طالق داد و بامنظوراسماعيل كه متوجه 

).1/475(بخاري . 1
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1.بزرگ و سردار قبيله جرهم بود،دختر مضاض بن عمرو

باز هم اسماعيل را نيافـت؛  .پس از ازدواج دوم اسماعيل به مكه رفتوبار ديگرابراهيم 

�همسـر اسـماعيل  . شان را پرسـيد اين بار نيز از همسر جديد اسماعيل، وضعيت زندگي

، بـه  �راهيملـذا ابـ  . وضعيت زندگيشان ، ابراز رضـايت نمـود  خدا را سپاس گفت و از

. اسماعيل سفارش كرد كه درب خانه اش را نگهدارد

مالقات نمود كه نزديـك چـاه   به مكه رفت با اسماعيل در حالي�بار سوم كه ابراهيم

برخاست و همان قتي اسماعيل پدرش را ديد، از جاو. زمزم زير سايه باني تير مي تراشيد

. پدر نيز متقابالً حق پـدري را ادا نمـود  ؛مي كندشكاري را كرد كه هر فرزند براي پدر

كمتـر پـدر و   . كردنـد ، يكديگر را مالقات مياز مدتي طوالنيپسابراهيم و اسماعيل،

ر همين مرتبه بـود كـه   د. دور از يكديگر زندگي كنند،فرزندي مي توانند مدتي طوالني

در بين مردم �ابراهيم. ، خانه كعبه را بنا نمودند و پايه هايش را باال بردندپدر و فرزند

بـين مـردم اعـالم حـج     در�بود كه ابـراهيم البته اين دستور خداوند. اعالن حج نمود

.بخواندنمايد و مردم را به انجام حج فرا

نابت يا -1: كه عبارتند از2وازده پسر عنايت نمودخداوند به اسماعيل از دختر مضاضه د

-9حـدد،  -8ميشـا،  -7دومـا،  -6مشماع، -5مبشام، -4آدبائيل، -3قيدار، -2نبايوت، 

.قيدمان-12نفيس، -11يطور، -10يتما، 

از همين دوازده نفر دوازده قبيله منشعب شدند كه تـا مـدتي درمكـه سـكونت داشـتند و      

عمده داد و ستد و رفت و . كردنددگيشان را از راه تجارت برآورده ميبيشتر نيازهاي زن

سـپس دراطـراف و اكنـاف    . يمن، مصر و شـام بـوده اسـت   شهرهاي در آمد تجاريشان، 

جزيره العرب و حتي خارج از آن، پراكنده شدند و احوال همگي آنها جز فرزندان نابت 

.و قيدار در طول زمان نامعلوم و بلكه مجهول گرديد

در شـمال حجـاز رشـد و    ) فرزنـدان نابـت  (تمدن قبيلة انبات ، شهرنشيني وچنديپس از

.230قلب جزيره العرب، ص . 1
مرجع سابق. 2
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،م اطرافيانشـان اتمـ ترقي يافت تا جايي كـه حكـومتي قـوي و نيرومنـد بوجودآوردنـد و     

حكومـت  ايـن  .تعيـين نمودنـد  را پايتخت خودبطراءاينها، شهر.تسليم امرشان گرديدند

كـه روميـان،   اراي رويـارويي بـا آن نبـود تـا اين    ا يـ كس رچنان قدرتمند گرديد كه هـيچ 

.حكومتشان را از بين بردند

سيد سليمان نـدوي پـس از بحثـي جالـب و دقيـق ايـن نظريـه را تـرجيح داده اسـت كـه           

نـژاد نابـت   ند؛ بلكه ازه اپادشاهان آل غسان و همچنين اوس و خزرج از آل قحطان نبود

1.بن اسماعيل بوده اند

ترش يافت تـا اينكـه   سمكه ماندند و نسلشان گار بن اسماعيل همچنان دراما فرزندان قيد

عربهاي عـدناني نسـب خـويش را از عـدنان     .اين شجره، به عدنان و فرزندش معد رسيد

چنانچـه هرگـاه   .اسـت �و يكمين جد در سلسله نسـب پيـامبر  عدنان، بيست. گرفته اند

دنان مي رسيد، ادامه نمـي داد و مـي  سلسله نسبش را نام مي برد، همين كه به ع�پيامبر

اما2.كرد و فراتر نمي رفتبه همين بسنده ميلذا نسب نويسان، دروغ مي گويند؛ : گفت

حـديث مـذكور را   وايز دانسـته جـ را فراتر از عـدنان  �تمام علما، نام بردن نسب پيامبر

چهـل  �اساس تحقيق دقيقـي، بـين عـدنان و ابـراهيم    بر: گويندضعيف مي دانند و مي

3.نسل پدري وجود دارد

رو نسل معد، توسـط نـزار گسـترش    از اين؛گفته شده كه معد، فرزندي غير از نزار نداشته

:نزار، چهار فرزند پسر داشت كه از آنها چهار قبيله بزرگ به وجود آمد. يافت

اياد.1

انمار.2

ربيعه.3

مضر.4

).86تا 2/78(القرآن تاريخ أرض : نگا. 1
)5/6(؛ األعالم )194-2/191(تاريخ طبري : نگا.2
)17، 16، 15، 14، 8، 2/7(رحمه للعالمين . 3
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، عبـدالقيس، فرزنـدان   نـزه ه هاي مختلفي پيدا كردند؛ از ربيعه اسد، عخربيعه و مضر، شا

.و بني حنيفه و غيره به وجود آمدند) يعني بكر و ثعلب(وائل 

:قبايل مضر نيز به دو شعبه بزرگ تقسيم شدند كه عبارتند از

قبايلي كه از قيس بن عيالن . هاي مختلف الياس بن مضرو شاخهعيالن بن مضربن قيس 

:منشعب شدند، عبارتند از 

اعصـر و از  بـن  عبس، ذبيـان و اشـجع و غنـي    : فانطفان و از غطغوبنوسليم، بنوهوازن، بن

و شاخه هاي كنانـه بـن   هماسد بن خزيه، بنوتميم بن مره، هذيل بن مدرك: الياس بن مضر

.الك بن نضر بن كنانه اندمقريش و اينها، فرزندان فهر بن : از كنانه.هخزيم

:ن آنها عبارتند ازل مختلفي تقسيم شده است كه مشهورترييابقريش نيز به ق

عبدالـدار : جمح، سهم، عدي، مخزوم، تيم و زهره و نسل قصي بن كالب كه عبارتند از

مناف، چهـار تيـره   زي بن قصـي و عبـدمناف بـن قصـي؛ از عبـد     لعااسد بن عبدبن قصي، 

:منشعب شده اند

كه خداوند، پيـامبر  خانواده اي است خانواده هاشم، عبدشمس و نوفل و مطلب و هاشم؛

.را از آن برگزيد�ما محمد مصطفي

:از اين قراراست�نسب آن حضرت

داونـد از فرزنـدان   خ«: فرموده است�پيامبر1.محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم

اسماعيل را برگزيد و از فرزندان اسماعيل، كنانه را برگزيد و از فرزندان كنانـه،  ابراهيم،

2.»بني هاشم مرا برگزيدبني هاشم را و از،قريش و از قريش

مـرا  ، مخلوقـاتش را آفريـد و  خداوند« : فرمود�پيامبر: گويدعباس بن عبدالمطلب مي

يده ترين شخص درميان مرا برگزوشريف ترين و برگزيده ترين آفريده هايش قرار داد

از را از بهترين قبايل گردانيد و پس ؛ پس از آن قبايل را برگزيد و مها نمودعربها و عجم

از اينــرو از ديــدگاه ؛قــراردادرا از بهتــرين خــانواده هــاآن خــانواده هــا را برگزيــد و مــ

)15و1/14(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه، نوشته خضري . 1
)2/201(؛ ترمذي )2/245(�روايت مسلم از وائله بن اسقع ، باب فضل نسب النبي. 2
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1.»ه ترمدهمه بهتر و برگزيشخصيتي و خانوادگي، از

زياد شدند و در جستجوي مراتع و مكانهاي آباد، در اطراف و گوشـه و  ،فرزندان عدنان

هايي اخه ايي از بكر بن وائل و شهكنار جزيره العرب پراكنده گشتند؛ عبدالقيس و شعبه

مـه  اعلي بـن بكـر بـه يم   حنيفه بن صعب بنبنو.ازتميم به بحرين رفتند و آنجا مقيم شدند

مه فرود آمدنـد و سـاير افـراد طايفـه بكـر، در امتـداد بخشـي از        ادر شهر يماآنجرفتند و

. نـد طـراف علفزارهـاي عـراق سـكني گزيد    و ايمامه تـا بحـرين دركرانـه دريـا    سرزمين 

.ثعلب در جزيره فرات ساكن شدند و تعدادي از آنها به ديار بكر رفتندبنو

نزديكــي مدينــه بــه ســليم نيــز درصــحراي بصــره ســكونت نمودنــد؛ بنوتميم هــم در بنــو

زندگيشان ادامه دادند كه حدود محل زندگيشان، شـامل وادي قـري تـا خيبـر و قسـمت      

.، بودهبه حري منتهييمدينه تا حد جبلين و جاشرقي

نـواحي اوطـاس كـه    هوازن هـم در شـرق مكـه در   . بني ثقيف در طائف سكونت كردند

.به زندگيشان ادامه دادند،مكه و بصره استر سر راهمحلي ب

از سـرزمين بحتـر  تيماء، در شرق تيما و غرب كوفه ساكن شدند؛ بين آنها و بين ،اسدبنو

.راه بودفه پنج شبانه روز وآنها و كميانبوده و نيز يءط

در تهامه، فقـط شـعبه هـاي كنانـه     . يكي تيماء تا حوران سكونت گزيدندذبيان نيز در نزد

و پراكنـده  قباقي ماندند و در مكه و اطرافش شاخه هاي قريش ساكن شـدند؛ امـا متفـر   

بودند و كسي نبود كه آنها را جمع كند تا اينكه قصي بن كـالب بـزرگ شـد و آنهـا را     

2.ا حرمت و شرف و عزت و اقتدار را به ارمغان آوردجمع نمود و براي آنه

نحوه حكومت و رهبري عربها
هاي قبيلگي و نيز اديان اعراب ترسيم ، تصوير كوچكي از حكومتخوبست در ادامه بحث

.كنيم تا برايمان وضعيت حاكم بر آنها به هنگام ظهور اسالم روشن شود

).2/201(روايت ترمذي١
)16-1/15(از خضري محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية. 2
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يك دسته، پادشاهاني : دو دسته بودندحكام جزيره العرب، هنگام طلوع خورشيد اسالم،

امـا دسـته ديگـر،    . گذاري مي شدند، اما در حقيقت داراي استقالل نبودنـد بودند كه تاج

و امتيازاتي همچون پادشاه رييسان و سرداران قبايل و طوايف بودند كه قدرت حكمراني 

د نيز تابع پادشـاهان  موارند و در پاره اي ازداين دسته از احكام، كامالً مستقل بو. داشتند

.عمل مي كردند

اير پادشاهان يمن، پادشاهان آل غسان و حيـره بودنـد و سـ   : گذاري شدهاما پادشاهان تاج

.حكام عرب، تاج و تخت نداشتند

پادشاهان يمن
كاوشـهاي  .قـوم سـبأ بـوده اسـت    ،هيـ راز قديمي ترين اقوام معروف يمني از عربهـاي عا 

قرن قبل از ميالد مسيح مـي زيسـته  25اده است كه اينها، باستان شناسي شهرآور، نشان د

قرن قبل 11آنها، به ، اما دوران شكوفايي تمدن و فرهنگ و گسترش قدرت و سيطره اند

:دوران حكومتشان را مي توان بدين گونه طبقه بندي كرد. گرددمياز ميالد بر

ملقـب بودنـد و   ) مكرب سبأ(پادشاهان اين دوران، به : قبل از ميالد650پيش از سال -1

و بـه فاصـله   ) مـأرب (پايتخت حكومتشان، شهري به نام صرواح بوده كه در غـرب شـهر   

در همـان زمـان سـاختن سـد     .يك روز قرارداشته و به اسم خريبـه معـروف بـوده اسـت    

مـي  . معروف مأرب كه داراي عظمت خاصي در تاريخ يمن مي باشد، شروع شده است

مان چنان قدرتمند شده بودند كه در داخل و خارج مناطق عربي قوم سبأ در آن ز: گويند

.مستعمراتي داشتند

اين زمان لقب مكرب را ترك  در: قبل از ميالد115قبل از ميالد تا سال 650از سال -2

مأرب را ،احواي صرجپادشاهان اين دوران، به . ، فقط به اسم سبأ شناخته مي شدندگفته

اين شهر از صنعا پايتخت فعلي يمن، شصت مايل فاصـله  . نمودندبه عنوان پايتخت تعيين 

.داشت

مملكت سـبأ چيـره   در اين زمان قبيلة حمير بر: ميالدي300م تا سال .ق 115از سال -3
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نام ديگر ايـن  . عنوان پايتختشان تعيين نمودند، شهر ريدان را بهه جاي مأربآنها ، ب.شد

در همين . منتهي مي شديموريكل در نزديكي شهر شهر، ظفار بود كه به كوهي دايره ش

و تجارتشان تا حد زيادي بـي رونـق   ند، رو به انحطاط و سقوط نهادزمان، پادشاهان يمن

روميها پـس از  سپس ها، بر شمال حجاز مسلط شدند و ابتدا نبطيشد؛ علتش، اين بود كه 

. يا را تصرف نمودنـد دراشغال مصر و سوريه و قسمتهاي شمالي حجاز، راههاي تجارتي 

اين دو، از عوامل انقراض پادشاهي يمن بود و علت سومي نيز وجـود داشـت كـه همـان     

.به انقراض پادشاهي يمن منجر شداختالف و كشمكش قبايل، بر سر قدرت بود و 

.دست كوچ كردندفرق شدند و ناگزير به شهرهاي دوربه همين علت، آل قحطان، مت

ها ييمن، گرفتار پريشان،در طول اين مدت: ورود اسالم به يمنميالدي تا300از سال -4

همين امر، آنها را ناگزير كرد تا بـه بيگانگـان   .و حوادث و آشوبها و جنگهاي محلي بود

درهمين زمان بود كه روميان، به . متوسل شوند و بدين سان استقاللشان را از دست بدهند

. ميالدي اشغال نمودند340اولين بار در سال نيز يمن را براياحباشعدن حمله بردند و 

آنها بر سرزمين يمن تا سيطره، از اختالفات دو قبيله همدان و حمير سود بردند و احباش

.ميالدي به طول انجاميد378سال 

اما در اين زمان در سد مأرب شكسـتگيها  . سپس يمن، استقالل خودش را به دست آورد

منجـر شـد كـه قـرآن ،     ) تند و خروشانسيالب (سيل عرم بهو تركهايي به وجود آمد و

مـيالدي اتفـاق افتـاد و بزرگتـرين     451تا 450اين جريان در سال .آنرا ذكر نموده است

.فريد و سبب تخريب آباديها و پراكندگي طوايف گرديدآحادثه در تاريخ يمن را 

و تالش كردشيانه حمله اي وحنجران به مسيحيان ،ميالدي ذونواس يهودي523در سال 

براي آنهـا گودالهـايي   ،چون نپذيرفتندوين وسيله آنها را از مسيحيت باز داردنمود تا بد

.آتش انداختدرحفر نمود و آتش افروخت و آنها را 

سـورة بـروج مـي    رآنجـا كـه د  . اشـاره مـي كنـد   همان مطلبي است كه قرآن به آن،اين

: فرمايد
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بـاد؛ گـودال پـر ازآتـش و داراي هيمـه و      ) شـكنجه (نفرين بر صاحبان گـودال  «: ترجمه 

سر بر ردند كهكن مي نشستند و ايشان، چيزي را تماشا مي آافروزينه؛ وقتي آنان دركنار 

مؤمنـان نمـي ديدنـد، جـز آنكـه بـه       ، هـيچ جرمـي بـر   شكنجه گران.منان مي آوردندمؤ

خداوند قادر و چيره و ستوده، ايمان داشتند؛ همان خدايي كه پادشاهي آسمانها و زمـين  

.»از آن اوست و بر هر چيز گواه است

، تحـت فرمانـدهي فرمانـدهان    ن بـود كـه نصـرانيهاي قدرتمنـد رومـي     در اثر همين جريا

آنها، ابتـدا  بردند و به گسترش قلمرو خود پرداختند؛ رومي، به مناطق عرب نشين يورش

بـدين ترتيـب هفتـاد    هاي جنگي آماده نمودنـد و راي آنان كشتيرا برانگيختند و باحباش

فرمانـدهي ايـن   .يمن را براي بار دوم اشغال نمودنـد وهزار سرباز از حبشه به يمن رفتند

.م رخ داد525اين اتفاق ، در . سپاه بزرگ را ارياط برعهده داشت

او ،يكي از فرماندهان حبشيحاكم يمن شد تا اينكه ابرهه،رياط از طرف پادشاه حبشها

.گرديدرا كشت و با رضايت پادشاه حبشه، حاكم يمن

ابرهه همان كسي است كه سپاهي را براي تخريب كعبه آماده نمود، در قـرآن كـريم بـه    

پس از واقعة فيل بود كه يمنيها . استهشد، اشارهان سپاه ابرهه يا همان اصحاب فيلداست

پرداختنـد و آنهـا را از   آنـان نجات يافتند و به مقابله بـا  اشحبابه كمك ايرانيان از سلطه 

زن ذي يـ به رهبري معديكرب بن سـيف 575يمن بيرون راندند و استقاللشان را در سال 

عـديكرب، تعـدادي از   م. حميري بدست آوردند و او را به عنوان پادشاهشان برگزيدنـد  

را كنار خود نگاه داشت تا خدمتش را بكنند؛ اينها، همواره در ركـابش بودنـد و   اشحبا

، پادشاهي خاندان ذي يزن پايـان يافـت و   با مرگ معديكرب.سرانجام او را ترور كردند
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يـران  يمن را يكي از استانها يا ايالتهـاي ا پادشاه ايران، نماينده اي ايراني به يمن فرستاد و

كه آخرين نمايندة فارسيان اينن تعيين مي شد تا احاكم يمن،  از طرف شاهان اير. دانست

،  نذامسـلمان شـدن بـا   بـا  . ميالدي مسلمان شـد 638روي كار آمد و در سال ،ذانعني باي

1.دوران نفوذ ايرانيان، در يمن به پايان رسيد

پادشاهي در حيره
كـه كـوروش   يكردنـد؛ از زمـان  ورش حكومت مـي ايرانيان، بر عراق و سرزمينهاي مجا

قواي فارس را متحد ساخت و كسي هم قدرت مقابله با آنهـا را  ) م.ق529–557(كبير

ايرانيـان  ،شاهان را شكست دادپادم .ق326نداشت تا وقتي كه اسكندر مقدوني در سال 

از بـين بـرد و   بر عراق و سرزمينهاي مجاور آن چيره بودند؛ اسكندر، قـدرت ايرانيـان را  

آنها را تجزيه نمود و بر آنها پادشاهاني مسلط كرد كه ملـوك الطوايـف  قلمرو حكومت 

.ناميده مي شدند

ها ،ميالدي، قحطاني230اينكه در سال ملوك الطوايف، بر شهرها حكومت مي كردند تا 

سـپس عـدنانيها بـه آنجـا    اشـغال نمودنـد،  قسمتي از سرزمين عراق راومهاجرت كردند

بـراي بـار دوم   .و قسمتي از جزيرة فرات را براي سكونتشـان برگزيدنـد  دندمهاجرت كر

مـيالدي قـدرت را در   226مؤسـس دولـت ساسـاني در سـال     ، در زمان اردشـير، ايرانيان

.منطقه بدست گرفتند

اردشير قدرت و نيروي فارسيان را يكپارچه ساخت و بر عربهاي هـم مـرزش نيـز مسـلط     

باعث شد تا قبيله قضاعه به شام مهاجرت نمايد؛ اما اهل حيره و انبـار  همين امر، وگشت

.به حكومت اردشير تن دادند

كردنـد و قلمـرو فرمـانرواييش تـا     در زمان اردشير، جذيمه و ضاح بر حيره حكومت مي

؛ در )تا پايـان كتـاب  1/133(؛ تاريخ أرض القرآن )198، 197، 196، 4/195(تفهيم القرآن : نگا. 1

مورد تاريخ دقيق سالها، اختالف زيادي در منابع تاريخي وجود دارد و برخـي هـم، ايـن رخـدادها را     

.انهاي بي اساس دانسته اندافسانه ها و داست
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.صحراهاي عراق و جزاير ربيعه و مضر گسترش داشت

هاي همجوارش حكم براند و هـم از  از آنجا كه اردشير، نمي تواست همزمان، هم بر عرب

خودشـان  ي ازنحمالت پياپي آنان به مرزش جلوگيري كند، لذا تصميم گرفت پادشـاها 

از سـوي ديگـر   . بپذيرنـد هـا را د كه عربها آننبر آنها بگمارد كه داراي ريشه و نسبي باش

اده اين عربها به عنـوان كمـك در برابـر روميـان اسـتف     توانست ازميبدين طريق اردشير 

بدين ترتيب . دهد كه زير سلطه روميان بودندنمايد و آنان را روياروي عربهاي شام قرار

، تهـاجم  شاه حيره بودند تا با كمك يكديگرنزد پادهمواره يك دسته از سپاهان ايراني،

.هاي بيگانه را دفع كنندوصحرانشينان و نير

بن كومت حيره را عمروپس از مرگ جزيمه، ح. ميالدي فوت كرد268جزيمه در سال 

. لخميها در زمان شاپور پسر اردشير برعهـده گرفـت  حاكم عدي بن نصر لخمي نخستين 

اينكـه ايرانيـان، قبـاد بـن فيـروز را بـه       ها بودند تاآن پس حكام حيره، همواره از لخمياز 

در همين زمان، مزدك ظهوركرد؛ او مردم را به البالي گـري و  .تندشحكومت حيره گما

سپس .نمودنديورعيتش از مزدك پيرقباد و بسياري از . نموددعوت ميو باريدبي بن

او خواست كه آيـين  فرستاد و از-بن ماء السماء منذر–قباد، كسي را نزد پادشاه حيره 

نپذيرفت و قباد هم او را بركنار نمود و به جـايش حـارث بـن    اما منذر ؛مزدك را بپذيرد

، پس از آن به وحارث بن عمر. نمودحيره تعيينعنوان حاكمعمرو بن حجر كندي را به 

.يره رسيد كه آيين مزدك را پذيرفتحكومت ح

اين مـذهب متنفـر بـود؛ بنـابر    پس از قباد، انوشيروان جانشين او شد كه بـه شـدت از ايـن   

و منذر را دوباره به عنوان حاكم حيره تعيين نمود مزدك و بسياري از پيروانش را كشت

دار كلب رفت و بهبن عمرو را به دربارش دعوت نمود؛ اما حارث فرار نمود وو حارث

.در آنحا بود،تا زمان مرگش

سماء ادامه يافت و به نعمان بن منذر رسيد؛ لنسل منذر بن ماء احكومت حيره همچنان در

نعمان خشم گرفت و كسـي را در پـي   بن عدي عبادي، برشاه ايران به دنبال دسيسه زيد

نعمان، مخفيانه به خانه هاني بن مسعود سردار شيبان رفت و اهل و مالش را بـه  . فرستاداو
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او را زنداني نمود و بـه جـايش، ايـاس    پادشاه، .او سپرد و سپس به دربار شاه ايران رفت

.نعمان در زندان جان باخت. بن قبيصه طائي را حاكم حيره نمود

هاني پسر مسعود بفرستد و از او بخواهد تا اهل و شاه به اياس دستور داد كه كسي را نزد 

اما هاني از روي غيرت و جوانمردي، دستور شاه را رد كرد؛ اموال نعمان را تحويل دهد؛ 

.اعالن جنگ نمودهاني سردار شيبان با،پادشاهرو از اين

چيزي نگذشت كه لشكريان كسري و سپاهيانش به فرماندهي اياس سر رسيدند؛ هاني بـا  

پس از جنگي خونين، ايرانيان، در ذي قار شكسـت خوردنـد و   و رش به مقابله رفت لشك

.شكست سختي را متحمل شدند

ن جريان اندكي پس از تولد اي. اين، اولين باري بود كه اعراب بر ايرانيان پيروز مي شدند

هشت ماه پس از حكومت اياس بن قبيصـه بـر حيـره،    �اتفاق افتاد؛ زيرا پيامبر�پيامبر

.متولد شد

632در سـال  . حكومـت حيـره گماشـت   رحاكمي ايراني را ب،پادشاه ايران پس از اياس

، حاكم فردي بنام منذر و ملقب به معرورميالدي، حكومت حيره، به آل لخم بازگشت و

كـه خالـد بـن وليـد بـا سـپاهيان       هشت ماه بيشتر از استانداري او نمي گذشـت  . حيره شد

1.شد و آنجا را فتح نمودمسلمان به حيرت حمله ور

پادشاهان شام
بـه آباديهـاي مـرزي شـام     قضـاعه، در اوج مهاجرت قبايل عرب، يكي از تيره هاي قبيله 

، از تيره بني سـليم بـن حلـوان بودنـد؛ بنـي      آنان. مودند و همان جا ساكن شدندهجرت ن

تجهيـز  هـا، آنهـا را  اعمه، از همـين طايفـه بودنـد؛ رومي   ضجعم بن سليح معروف بـه ضـج  

ابـر ايرانيـان   كردند تا هم از آنان در برابر حمالت صحرانشينان استفاده كنند و هـم در بر 

مشـهورترين  . ها، يكي از آنـان را بـه حكومـت گماشـتند     لذا رومي. آمادگي داشته باشند

دوران حكومت اين سلسـله  . شخصي كه به حكومت شام گماشته شد، زياد بن هبوله بود

).32-1/29(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه از خضري، . 1
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اوايل قرن دوم ميالدي تا پايان آن، طول كشيد و با سركار آمـدن آل  از حاكمان شام، از 

. غسان، پايان يافت

آل ،هـا رومي. ت شام را از دستشـان گرفتنـد  آل غسان ، بر ضجاعمه پيروز شدند و حكوم

.غسان را بر حكومت شام گماشتند

، بر شام ها ، به عنوان كارگزاران رومالجندل بود و غسانيهمركز حكومت آل غسان، دوم

هجري، غزوه يرموك رخ داد و آخرين پادشاه 13كه در سال كردند تا اينحكومت مي

1.مسلمان شد�زمان خالفت اميرالمومين عمر بن خطابغسانه يعني جبله بن ايهم در 

حكومت حجاز
ــماعيل ــاتش �اس ــول حي ــت   در ط ــده داش ــه را برعه ــت كعب ــه و تولي ــري مك . 2، رهب

3.فاني را وداع گفت، دارسالگي137در سن �اسماعيل

�حضـرت ندو فرزنـدش نابـت و قيـدار جانشـين آ    بـه ترتيـب   ، �پس از اسـماعيل 

. ابتدا قيدار و سپس نابت به حكومت مكه رسيد: اندشدند؛ برخي هم گفته

بعد از نابت و قيدار،  پدر بزرگ مادريشان يعني مضاض بن عمرو جرهمي رهبري مكـه  

بـا  .رهبري مكه بدست قبيلـة جـرهم افتـاد   تيببدين تر. فتو توليت كعبه را بر عهده گر

ولـي از  با آنكه در صحنه سياسي و ديني مكه نقشي نداشتند، اين حال نوادگان اسماعيل

4.ايگاه خاصي برخوردار بودند؛ زيرا پدرشان، بنيانگذار كعبه بودج

واي سياسي روزها يكي پس از ديگري مي گذشت؛ اما نوادگان اسماعيل همچنان در انز

بختنصر ه جرهميها اندكي پيش از غلبهبسر مي بردند و كسي از آنها ياد نمي كرد تا اينك

؛ چـون  آسمان مكه درخشـيد ستارة سياسي عدنان، از همان زمان در . رو به ضعف نهادند

).82–2/80(؛ أرض القرآن )1/34(مرجع سابق . 1
.237تا 230العرب ، ص قلب جزيرة. 2
.25:17سفر تكوين،. 3
)1/111(؛ ابن هشام 237-230ص . العربقلب جزيرة. 4
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1.ها نبود،  از جرهمي)ذات عرق(بختنصر در جنگ بافرمانده اعراب در

بـه سـوي يمـن    ) قبـل از مـيالد  578در سـال  (بختنصـر  بني عدنان، در زمـان جنـگ دوم  

چـون فتنـه بختنصـر،    . رمياه پيامبر، معد را همراه خود به شام بـرد يپراكنده شدند تا اينكه 

كسي غير از جرشـم بـن جلهمـه را    نيزمعد به مكه بازگشت و از قبيله جرهم ،پايان يافت

و از معانه، صاحب فرزنـدي بـه نـام    ازدواج نمود ) معانه(با دختر جرشم به نام وي . نيافت

2.نزار شد

بدين سان بـه  .ها رو به وخامت نهاد و سختي بر آنها چيره شدعيت جرهمياز آن پس وض

3.آمدند، دستبرد زدند و اموال كعبه را چپاول نمودندمي كاروانهايي كه به مكه 

سكني گزيدند و ه، در مرالظهران عزماني كه خزا. همين امر، خشم عدنانيها را برانگيخت

نفرت عدنانيها نسبت بـه جرهميهـا را مشـاهده كردنـد، فرصـت را غنيمـت دانسـتند و بـا         

هـا جنگيدنـد   بن عبدمناف بن كنانه، بـا جرهمي كمك شاخه اي از عدنانيها به نام بني بكر

ومـت مكـه   آنان را از مكه بيرون راندند و بدين ترتيب دراواسط قرن دوم ميالدي، حكو

چاه زمزم را بستند و جـايش را ناپديـد   ها هنگام گريز از مكه جرهمي. فتندرا به دست گر

.البته جاي چاه زمزم را به خاطر سپردند. گران قيمتي دفن كردنداءينمودند و درآن اش

بن حـارث بـن مضـاض جرهمـي دو آهـوي زريـن كعبـه و        عمرو: گويدق مياابن اسح

بـن جـرهم بـزرگ    ض، غير از مضـا حجراالسود را در چاه زمزم دفن نمود؛ اين مضاض

.و ياد شدااست كه در داستان اسماعيل از 

پادشاهان فارس، هدايايي به كعبه مي فرستادند؛ ساسان پسـر بابـك،   : گويدمسعودي مي

دو آهوي طاليي را به همراه جواهر و شمشيري گران قيمت و طالي فراوان به خانة كعبه 

4.زم انداختاهدا كرد؛ اما عمرو آنها را در چاه زم

230قلب جزيره العرب، 1
)2/48(رحمه للعالمين . 2
.231قلب جزيره العرب، ص . 3
)1/255(مروج الذهب، مسعودي . 4
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عمرو بن حارث بن مضاض، با ساير جرهميها، رهسپار يمن شد؛ آنان از اينكه بايـد مكـه   

شـيدند، سـخت انـدوهگين    كرا رها مي كردند و از امارت و پادشـاهي مكـه دسـت مـي     

:عمرو، دراين رابطه، چنين سرود. بودند 

سامرس و لم يسمر بمكةـــأنيأن لم يكن بين الحجون إلي الصفاك

الجدود العواثرـروف الليالي وصاــادنـــا فأبن كنا أهلهــي نحـبل

جاي نمانده و هـيچ پرنـده   نشيني برون گرفته تا صفا، ديگر ديرگويا ديگر از حج«:  يعني

، ولـي گـردش روزگـار و بخـت     ما سـاكنان مكـه بـوديم   ! آري. ي زنداي در مكه، پر نم

.»ت ما بيرون كشيدن را از دسآنافرجام، ما را بر باد داد و

21بنابراين جرهم ، حدود . ل از ميالد در مكه مي زيسته استبقرن ق20، تقريباًاسماعيل

، فرمـانروايي مكـه را در دسـت    قـرن 20دگي كرده و چيزي نزديـك بـه   در مكه زنقرن 

.داشته اند

مـا  هم جرهميهـا را از مكـه بيـرون راندنـد، ا    ه كمكه و بني بكر، بعرغم اينكه خزاعلي 

:و سه امتياز به قبايل مضر دادنده با كمال استبداد، بني بكر را از صحنه كنار زدندعخزا

ايـن  . اجازه حركـت بـه مـردم در روز قربـاني از منـا     و بردن مردم از عرفات به مزدلفه . 1

؛سمت، پيشتر، از آن يكي از تيره هاي الياس بن مضر بود كه به آنهـا صـوفه مـي گفتنـد    

كردنـد تـا اينكـه يكـي از     يرمي حجرات را شـروع نمـ  ،ود كه مردماين بمعناي اجازه، 

پـس از رمـي   . كه معروف به صوفه بودند، رمـي جمـرات را شـروع كننـد    خاندان غوث 

، اجازه رفتن نداشـتند تـا اينكـه صـوفه در كنـار عقبـه مـي ايسـتاد و تـا          جمرات نيز مردم

كـه صـوفه مـي رفـت، راه     از اينپـس  . ي اجازة رفتن نمي دادخاندانش نمي رفتند، به كس

اجازة حركت مردم از عرفات با غوث بود و پس از او . تا بروندگذاشتند مردم را باز مي

از بنـي تمـيم، بـه ايـن     تسعد بن زيد مناسرانش تا اينكه منقرض شدند و بنوهمچنان با پ

.سمت دست يافتند

اين كار را بني عدوان انجام حركت دادن مردم از مزدلفه به منا در بامداد روز قرباني؛. 2

.مي دادند
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1.تميم بن عدي از بني كنانه بودبه تأخير انداختن ماههاي حرام كه بر عهدة بني. 3

در دوران حكومت خزاعـه، عـدنانيها، در نجـد و    2.مكه حكم راندندسال بر300ه عخزا

خانوارهـايي  و مكه تيره هايي از قـريش  اطراف عراق و بحرين پراكنده شدند و فقط در

اما از امور مكه و خانه بهره اي نداشتند تا اينكـه قصـي   . پراكنده از بني كنانه باقي ماندند

3.روي كار آمدببن كال

حضـانت و سرپرسـتي مـادرش    توي، تحـ پدرش فوت كرد و : گوينددرباره قصي مي

و را با خود با مادرش، مردي از بني عذره بنام ربيعه بن حرام ازدواج نمود و ا. قرارگرفت

.قصي چون جوان شد، به مكه برگشت. به اطراف شام برد

از دختـر حليـل   قصـي  . در اين هنگام والي و استاندار مكه حليل بن حبشه از خزاعـه بـود  

د شد و دختـرش را بـه ازدواج او   قصي عالقمنبه حليل نيز ؛خواستگاري نموديعني حبي 

4.آورددر

جنگـي ميـان خزاعـه و قـريش     ،ل فـوت كـرد  قصي بـا حبـي ازدواج نمـود و چـون حليـ     

سرانجام، به پيروزي قصي منجر گرديـد و بـدين ترتيـب قصـي، فرمـانروايي      ودرگرفت

.مكه و توليت خانه خدا را به دست گرفت

:درباره علت اين جنگ ، سه روايت نقل شده است

موقعيـت  وقتـي فرزنـدان قصـي زيـاد شـدند و ثـروت فراوانـي هـم بـه دسـت آورد و          . 1

اجتماعي بااليي يافت و حليل نيز از دنيا رفت، خود را به زمامداري مكه و توليت كعبـه،  

از آنجا كه قريش از نوادگـان اسـماعيل بودنـد و در   . از خزاعه و بني بكر، سزاوارتر ديد

، لذا قصي با تعـدادي از قـريش و بنـي كنانـه     دان، اصل و جايگاه بيشتري داشتنداين خان

122، 119، 44ص 1سيره ابن هشام، ج. 1
)6/633(معجم البلدان، ياقوت حموي، ماده مكه، فتح الباري . 2
)1/117(ابن هشام ) 1/35(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه . 3
)118و 1/117(سيره ابن هشام . 4
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1.آنان نيز نظرش را پذيرفتند. ه و بني بكر صحبت نموددرمورد اخراج خزاع

خزاعه، گمـان مـي كردنـد كـه حليـل، بـه قصـي وصـيت كـرده كـه توليـت كعبـه و             . 2

اما با اين حال بـه ايـن وصـيت تـن ندادنـد و در نتيجـه       . زمامداري مكه را بر عهده بگيرد

.جنگ درگرفت

ه دخترش حبي همسر قصي داد روايت سوم چنين است كه حليل، سرپرستي خانه را ب. 3

.شان خزاعي را نيز وكيلش نمودبو ابوغ

مـرد،  حبي سرپرستي خانه را بر عهده گرفـت و چـون حليـل    ندهايمابو غبشان به عنوان ن

داد و ستد اين اما بني خزاعه، . غبشان به مشك شرابي خريدقصي سرپرستي خانه را از ابو

عهـده دار  ،پرستي قصـي شـوند و خودشـان   پذيرفتند و آهنگ آن كردند كه مانع سرنرا 

اين كار گردند؛ اما قصي گروهي از مردان قريش و بنـي كنانـه را جمـع نمـود و از آنهـا      

2.خواستش را پذيرفتندزاعه از مكه كمك خواست و آنان، دربراي بيرون راندن خ

و نـد،  به هر حال وقتي حليل، از دنيا رفت، صوفه همانند گذشته، به اجراي مراسم پرداخت

مـا بـه ايـن كـار و     : همراه قريش و كنانه در نزديكي عقبه، نزد صوفه رفت و گفتقصي 

.، از شما سزاوارتريمتموقعي

بنـي بكـر از   ودر ايـن هنگـام خزاعـه    .گ درگرفت و قصي بر آنها پيروز شدبنابراين جن

بدين ترتيب جنگ سختي درگرفت؛ و گرفتند و آمادة جنگ با قصي شدندقصي كناره

وري كه هر يك بر دشمنش چنان حمله مي برد كه گويا حيوان درنده اي به طعمه اش ط

بـن  طرفهاي درگير موافقت كردند كـه صـلح كننـد و يعمـر    ،پس از اين. حمله مي كند

عنـوان داور را بـه  -نـي بكـر  باز افـراد قبيلـة   يكـي -امر بـن ليـث  عوف بن كعـب بـن عـ   

.برگزيدند

، سـزاوارتر اسـت و   كعبـه ه زمامداري مكـه و توليـت   او، چنين قضاوت كرد كه قصي ، ب

خونهـايي كـه از بنــي خزاعـه و بنـي بكــر ريختـه، هـدر رفتــه و قصـي در قبـال آن هــيچ         

مرجع سابق. 1
)2/55(رحمه للعالمين . 2
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بهاي مقتولين قريش و كنانه و قضاعه را نوليتي ندارد؛ ولي خزاعه و بني بكر بايد خوؤمس

.بپردازند و سد راه زمامداري قصي نشوند

1.ناميدند) پايمال كننده خون(اخ داز آن زمان يعمر را ش

بـه فرمـانروايي مكـه و سرپرسـتي     )مـيالدي 440سال (قصي در اواسط قرن پنجم ميالدي 

2.امور كعبه بر گزيده شد

بدين ترتيب فروانرايي مكه و توليت كعبه، براي قصي و سپس براي قريش تثبيت گرديد 

احي مختلـف بـه زيـارت آن    ، ازنوعربهاو بدين سان قريش پيشواي ديني مكاني شد كه 

.مي آمدند

يكي از كارهايي كه قصي انجام داد، اين بود كه تمام افـراد قـوم خـود را در مكـه گـرد      

ها و كارهاي تمبراي سكونت داد و آنان را به سآورد و به هر خانواده اي از قريش جايي 

را هـاي حـرام   يعني تاخير و تقديم ماه) نسأه(ماشت؛ چنانكه سمت گئران امكه و امور ز

يكارهـاي ها وهمـان منصـب  و عـدوان و مـره بـن عـوف را بـر     برقرار نمـود و آل صـفوان  

3.مي دانستتغييرناپذيري ديني زيرا قصي، اين امور را، امورگماشت كه بر آن بودند؛ 

را در قسـمت  ) انجمن يا مجلس شورا(يكي از اقدامات مهم قصي، اين بود كه دارالندوه 

ــرار  أم تشــمالي مســجد الحــرا  داد؛ ســيس نمــود و درب آن را داخــل مســجد الحــرام ق

قريشيان، بـه دارالنـدوه   . سايل مهم آنها بودمحل تجمع قريش و حل و فصل م،دارالندوه

را حفظ كرد و زمينه اي شد تا انبسيار مديون بودند؛ زيرا ساليان متمادي، يكپارچگي آن

.يندمشكالت و اختالفات خود را به خوبي حل و فصل نما

:عبارتند از،كه قصي داشتناصبيوظايف و م

رياست و سرپرستي دارالندوه كه در آن در مورد مسايل مهمشان مشـورت و تصـميم   -1

همچنـين دارالنـدوه، مركـز تصـميم گيـري قريشـيان دربـارة ازدواج        .گيري مـي كردنـد  

)124-1/123(ابن هشامسيرة. 1
.232العرب، صقلب جزيرة. 2
)125-1/241(ابن هشام سيرة. 3
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. دخترانشان بود

.پرچم جنگ بوسيلة قصي بسته مي شد: بستن پرچم جنگي-2

كعبـه را نداشـت و خـدمت و    بدر، حـق بـاز كـردن    سي غير از قصيك: پرده داري-3

.نظافت و حفاظت خانه نيز بر عهدة شخص قصي بود

پيش از ورود حجاج به مكه، تعدادي حوض ين شكل كه هر سال بد: ت حجاجيسقا-4

كردند و مقداري خرما و كشمكش در آن مي ريختند تا شيرين شـود و را پر از آب مي

1.حجاج، هنگام ورود به مكه از آن بخورند

ساالنه ،براي اين منظور براي حاجيان غذا فراهم مي كردند؛ قصي: پذيرايي از حجاج-5

چيزي از اموال قريش براي اين كار در موسم حج جمع آوري مي نمود و براي حاجيان 

2.ديدو فقيران بي توشه يا آنان كه توان خريد غذا نداشتند، غذا تدارك مي

مناف در حيـات پـدر، بـه سـيادت و     ؛ فرزندش عبـد قصي بود،سرپرست تمام اين كارها

فرزنـدش  قصي بـه  . ؛در صورتي كه عبدالدار، فرزند ارشد قصي بودت يافترياست دس

:مناف مي گفتعبد

، تو را به رياست و زمامداري اين قوم مي رسانم؛ هـر چنـد بـر تـو شـرافت و مزيـت       من«

ه باشد و تبه عبدمناف سفارش نمود كه مصالح قريش را مد نظر داش،صيق.»داشته باشند

هـاي جنگـي و سـقايت    وه و پـرده داري خانـه و بسـتن پرچم   بدين سان سرپرستي دارالند

كس، بـا او  قصـي، مـوقعيتي داشـت كـه هـيچ     . سـپرد حجاج و پذيرايي از آنـان را بـه او  

همـه درزمـان حيـات    . مـي شـد  كرد؛ لذا هر چه مي كرد، مورد قبول واقـع  يممخالفت ن

مـي مثابـه يـك حكـم دينـي    ، بـه قصي  و حتي پس از مرگ او، به كارها و دسـتوراتش 

.نگريستند

، فرمانش را انجـام مـي دادنـد؛ امـا     و اختالفنزاعپس از وفات قصي، فرزندانش، بدون

نـد و دپس از عبدمناف، فرزندانش با پسر عموهايشان يعني پسران عبدالدار، اختالف نمو

)1/36(از خضري محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية. 1
)1/130(ابن هشام . 2
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نـگ و درگيـري بينجامـد؛ امـا دو     و نزديك بود كه نزاعشان، به جدو دسته شدندشقري

، سازش كردند و مناصب را تقسيم نمودند؛ بدين ترتيب سقايت حجاج و پذيرايي طرف

از آنان را بني عبدمناف برعهده گرفتند و دارالندوه و بستن پرچم و پرده داري خانـه، بـه   

.بني عبدالدار سپرده شد

قرعـه بـه نـام هاشـم بـن      . مناف در منصبي كه به آنها رسيده بود، قرعـه كشـيدند  بدعبني

پـس از هاشـم،   . عبدمناف افتاد؛ لذا هاشم سقايت و پذيرايي حاجيان را بر عهـده گرفـت  

پدر (، عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف منصب رسيد و پس از اوبرادرش مطلب به اين 

ي پس از ديگري عهده دار اين منصب شدند تـا  و سپس فرزندانش يك) �بزرگ پيامبر

1.به عباس بن عبدالمطلب رسيد،و اين منصباينكه اسالم، ظهور كرد

، جز آنچه گذشت، مناصب ديگري هم داشتند كه ميان خويش تقسيم نمـوده و  قريشيان

به تعبير بهتر حكومتي شبه دموكراتيك ايجاد كرده رده بودند؛كدولتي كوچك درست 

دار بود كه بـه تشـكيالت پارلمـاني و نهادهـاي     رنهادهايي برخوواز تشكيالتهبودند ك

.زيادي داشت، شباهت اداري امروز

:بودقرار زير ازمناصب قريش غير از مناصب مذكور، 

بتها نصب مي شـد؛ ايـن مقـام، از آن    يعني توليت تيرهاي فالگيري كه در برابر : ايسار-1

.بني جمح بود

يعني برنامه تنظيم و حفظ نذرها و قربانيهايي كه به بتها هديه مي شدند :تحجير اموال-2

.و حل و فصل اختالفات؛ بني سهم، بر اين منصب بودند

.و شورا كه وظيفة بني اسد بودتمشور-3

.يعني تنظيم ديه ها و تعيين جريمه ها كه كار بني تيم بود: اشناق-4

.كار بني اميه بود،يعني پرچمداري قريش كه اين: عقاب-5

سازماندهي نظامي كه شامل پرورش و نگهداري اسبها مي شد؛ بني مخزوم، ايـن  : هبق-6

.كار را بر عهده داشتند

)179، 178، 142و 137تا 1/129(ابن هشام. 1
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1.كه كار بني عدي بود: سفارت-7

هاي عربيساير حكومت
هجرت طوايف قحطاني و عدناني سخن گفتيم و ديديم كه سرزمين عربـي  دربارهپيشتر 

قبايلي كه در نزديكي حيره، سـكونت داشـتند، تـابع پادشـاه     . سيم شده بوددر بين اينها تق

ها بودنـد؛ امـا ايـن    تابع غساني،كردندحيره بودند و آنان كه در سرزمين شام، زندگي مي

.كردندتابعيت، اسمي بود و در واقع مستقل عمل مي

.قبايل و باديه نشينان داخلي جزيره العرب، كامالً آزاد بودند

كردنـد و هـر قبيلـه،    آنها را رهبري ميداخلي جزيرة العرب نيز رؤسايي داشتند كهقبايل

ب مي آمد كه اساس و كيان سياسـي آنهـا، بسـته بـه وحـدت      احكومت كوچكي به حس

و منافع قبيلگي و جمعيت و عصبيت قومي، پايه و اساس سياسي  هر حكومـت  قومي بود

هر قوم، درميان قومشان، جايگـاهي هماننـد   بزرگان و سرداران. شمار مي رفت قبيله اي ب

بودنـد و از فرمـان   خـود پادشاهان داشتند و تمام قبيله، در صـلح و جنـگ ، تـابع ريـيس    

هماننـد يـك ديكتـاتور مسـتبد و     ريـيس يـا سـردار قبيلـه،    كردند؛سردار، سرپيچي نمي

گرفت، تا جايي كه وقتي رييس قبيله اي، خشم مي؛كردميرأي و قدرتمند، عملخود

! علت خشم را هم نمي پرسيدو كسي، هزاران شمشير غضبناك از نيام كشيده مي شد

را به خوشرفتاري با مردم و بخشش نعموها، آناسرداري و رياست بين پسربر سررقابت 

مال و مهمان نوازي و سـخاوت  و بردبـاري و اظهـار شـجاعت و جـوانمردي و دفـاع از       

و در چشم مـردم  ه، نگاه مردم را به خود جلب كنندوسيلبديندار مي نمود تا اديگران و

از بودند تا بدين سان، زبان طوايف زمانآنخصوصاً در نظر شاعران كه در. شوندزعزي

.رقباي خود سبقت بگيرند

مزاياي ويژه اي برخـوردار بودنـد؛ از آن جملـه مـي     سا و بزرگان طوايف از حقوق وؤر

:شاعر مي گويد. اشاره كرد» فضول«و » نشيطه«، »صفي«، »باعمر«: وان به مزايايي از قبل ت

).106-2/104(تاريخ أرض القرآن . 1
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و الفضولحكمك و النشيطةويا ينا و الصفاالمرباع فلك

برخـورداري و هـر   » فضـول «و » نشـيطه «، »صـفي «، »مربـاع «، از حـق  ماتو در ميان «: يعني

.»كنيتواني صادر حكمي كه بخواهي ، مي

.غنايمعبارت بود از يك چهارم تمام : مرباع

.آنچه رئيس قبيله، پيش از تقسيم غنايم، براي خودش بر مي گزيد: صفي

ست جنگجويان برسد، به ر بين راه و پيش از آنكه به ددكه بود عبارت از غنايمي : نشيطه

.، اختصاص مي يافترييس قبيله

يم گفته مي شد كه در بين رزمندگان، قابل تقسـ ... به غنايمي از قبيل شتر، اسب و: لفضو

.نبود

عربهااوضاع سياسي 
اينـك بـه بررسـي اوضـاع سياسـي عربهـا مـي        . حكام عـرب سـخن گفتـيم   دربارهپيشتر 

ر نابسـامان بـود و   اسي سه منطقه اي كه هم مرز بيگانگان بودند، بسـي ااوضاع سي. پردازيم

مناطق، بـه دو گـروه حـاكم و محكـوم تقسـيم مـي       اين . طاط شديدي بسر مي بردحدر ان

قه حاكم و بويژه حكام بيگانه، از تمام مزايا برخوردار بودند، اما از سوي ديگر طب. شدند

، به منزلـه  ا و برده صفت بود؛ به عبارت روشنتر، مردم عاديمردم بينواز آنِ،همه سختيها

نصوالتشان به نفع حكام برداشت مي شد و حاكمان و سـردارا حمزرعه بودند كه تمام م

گري مصـرف مـي   ر راه شهوت و عـيش و عشـرت و تجـاوز   ا دو فرماندهان، مال مردم ر

مردم بخاطر آنها پايمال مي شدند و تازيانه ظلم و ستم از هر طـرف بـر سـر    ند؛ وليدكر

آنها فرود مي آمد تا جايي كه توان شكايت و ناليدن نداشتند؛ بلكه با پستي و ذلت، انواع 

اض نمـي گشـودند و بـه همـين     عتـر و اقسام شكنجه ها را تحمل مي كردند و دهان، بـه ا 

بـود و حقـوق   مسـتبد زيرا حكومـت، . ، عادت كرده بودند و چاره اي هم نداشتندحالت

كردند، چنانچه بـه  و قبايل مجاور هم، در برخوردهايشان منافقانه رفتار ميضايع مي شد

.اهي با شاميهاگشان، گاهي با عراقيها بودند و عخاطر اغراض و مناف
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،و نـژادي و دينـي بودنـد   يلـه اي بكشـهاي ق مالعرب نيز گرفتار كشطوايف داخل جزيره

:چنانچه يكي از آنها مي گويد

رشدأن ترشد غزيةإت و يغون غوت إال من عزيةو ما أنا إ

هستم و اگر راه درسـت را  ين طائفه، اگر گمراه شود، با اطايفه غزيه هستممن از «: يعني

.»يرو ي  مي كنمباز هم از قبيله ام پ،گيردبدر پيش 

ي هـم برخـوردار   ان استقاللشان باشـد و از مرجعـ  بتياهل جزيره، پادشاهي نداشتند كه پش

برند؛ اما حكومت حجاز از نظر عربها به ديدة بزرگـي و  بها، به او پناه نبودند كه در سختي

مـي  مذهبيشـان  وسرپرسـت مركـز دينـي   وآن را رهبـر كهچرا. احترام نگريسته مي شد 

و دنيوي بود كه بر عربها بـه  حكومت حجاز، درواقع آميخته اي از رهبري ديني. دانستند

ن احـرم و اطـراف آن بـه عنـو    ، بـر حكومت مي كـرد؛ ايـن حكومـت   اسم رهبري ديني

را اجراء مـي نمـود،   �متي كه بر مصالح حجاج نظارت داشت و شريعت ابراهيمحكو

اما چنانچه . ني امروز برخوردار بودتشكيالتي همانند تشكيالت پارلماازومي راندكمح

، حكومتي ضعيف بود كه توان رويارويي بـا تمـام مشـكالت را    حكومتقبالً گفتيم اين

.، اين ضعف، روشن و پديدار گشتاحباشهمان طور كه در ماجراي يورش . نداشت

اديان اعراب
ن پـدرش  را در آن زمان كه مردم را به پيـروي از ديـ  �بيشتر اعراب، دعوت اسماعيل

كردنـد و  به همين دليل اكثرشان خداوند را عبادت مي؛فراخواند، پذيرفتند�ابراهيم 

اعتقاد داشتند تا اينكه زماني طوالني، از اين دعوت گذشت �به توحيد و دين ابراهيم

�حيد و بعضـي از شـعائر ديـن ابـراهيم    البته تو. دين را از ياد بردندينو قسمتهايي از ا

اشت تا اينكه عمرو بن لحي رئيس خزاعه، سركار آمد؛ او در نيكـي بـه   وجود دهمچنان

ديگران و بذل و بخشش به اوج شهرت رسيد؛ تا جايي كه بـين مـردم محبوبيـت زيـادي     

.بدست آورد

، در اوج اين شهرت، عمرو بن لحي. ي بزرگ مي پنداشتنددانشمندان و اوليااو را از لذا 
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م را مشـاهده كـرد كـه بتهـاي خودسـاخته را مـي       آنجـا مـرد  ربه شام مسـافرت كـرد و د  

زيرا شام، محل پيامبران و .يده، جلوه كردداين عمل، در نظرش درست و پسن. پرستيدند

را و آنآورد با خـود بـه مكـه   را)هبل(جا بت از اينرو عمرو، از آن؛كتابهاي آسماني بود

او را ،كـه مـردم  جـا را به شرك خـدا دعـوت نمـود و از آن   و مردم تداخل كعبه گذاش

.شخصيتي دانا مي دانستند ، دعوتش را اجابت كردند

اهل مكه، متوليان خانـه  ازيرتمام حجازيها از مردم مكه پيروي كردند؛طولي نكشيد كه

1.و اهل حرم بودندكعبه 

بـر سـاحل   ) مشـلل (بود كـه در جـايي بنـام    ) منات(ترين بتهاي حجاز، گر از كهنيكي دي

را بـه طـائف بردنـد و سـپس     ) الت(پس از آن ؛داشتقرار) قديد(درياي سرخ نزديك 

تـرين بتهـاي   اين سه بـت، بزرگتـرين و مهم  .دادندمعبود قرار) نخله(را در وادي ) عزّي(

بتهـاي زيـادي، در تمـام نـواحي     و ، دامنه شرك گسـترش يافـت   از آن پس.عرب بودند

.، پديدار گشتحجاز

ود، سواع، (بتهاي قوم نوح يعني: ن شد و به او گفتبن لحي نماياجني، بر عمرو: گويند 

آن بتهـا را بيـرون   لذا عمرو به جده رفت و. در جده مدفون هستند) يغوث ، يعوق و نسر 

نمود و به تهامه برد و چون موسم حج فرا رسيد، بتهاي پنج گانه را بـه طوايـف مختلـف    

.ده را به مناطق خود بردندرو آنان نيز بتهاي نامب2داد

صي جا گسترش يافت كه هر قبيله و حتي هر خانواده، بت مخصوپرستي، تا بداندامنه بت

چنانچـه در روز فـتح مكـه،    . بدين ترتيب مسجد الحرام را آكنده از بتهـا نمودنـد  . داشت

يكايك اين بتهـا را  �به و اطرافش وجود داشت؛ رسول خدات بت در كعصسيصد و ش

3.بتها را از مسجد بيرون بيندازند و بسوزانندبه زمين انداخت و سپس دستور داد

رديد كه خـود  جلوه ديني كساني گشاخص و و بت پرستي، بزرگترينبدين سان شرك

.12، از شيخ محمد بن عبدالوهاب، ص �مختصر سيره الرسول. 1
).1/222(صحيح بخاري : نگا. 2
.54، 52، 13،50،51از شيخ محمد بن عبدالوهاب ، ص �مختصر سيره الرسول . 3
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.مي پنداشتند�را پيرو دين ابراهيم

، آداب و رسوم خاصي براي عبادت بتها داشتند كه بنيانگذار بيشتر آنها، عمرو بـن  عربها

.لحي بود

بـدعت  ،افـزوده �بودند كه آنچه عمرو بن لحـي، بـر ديـن ابـراهيم    عربها، بر اين باور

�تحريـف و دگرگـوني در ديـن ابـراهيم    ايجـاد ، به معناي چنين كاريحسنه است و 

.نيست

:عبادت بتها مي توان به موارد ذيل اشاره كرداز جمله مراسم آنها براي

صـدا مـي زدنـد و از آنهـا در     كنار بتها مي نشستند و به آنها پناه مي بردنـد و آنهـا را   -1

كـه حاجتشـان را بـر    هنگام سختيها ياري و كمك مـي طلبيدنـد و از بتهـا مـي خواسـتند      

كنند و آنچه بخواهنـد، بـر   نزد خدا سفارش مي،و اعتقاد داشتندكه اين بتهاده كنندرآو

.ده مي شودرآو

بتها بـه خـاك   و اطرافشان طواف مي نمودند و در پيشگاهگزاردند بتها حج مي براي-2

.مي افتادند و آنها را سجده مي كردند

به انواع و اقسام وسايل، به بتها تقرب مي جستند و به نام بتها گوسفند و شتر ذبح مـي  -3

:آنجا كه مي فرمايد،آوري كردهخداوند دو نوع از ذبح آنها را ياد. كردند

…≅√⇒Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨ΩΩ˜ΨŠΣ′Ω˜ΨŠΣ′Ω˜ΨŠΣ′Ω˜ΨŠΣ′ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅γˆΣ±ΠΡ⇒√≅…γˆΣ±ΠΡ⇒√≅…γˆΣ±ΠΡ⇒√≅…γˆΣ±ΠΡ†) الف

روي چنين سنگهايي ياكه در اطراف كعبه نصب كرده بودند و برنصب، سنگهايي بود

.، ذبح مي نمودندبه بتهاراي تقرب در كنار آنها، حيوانات خود را ب

∅ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩΝ…ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ�Ν…ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ�Ν…ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ�Ν…ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ�†ΘΩ∧Ψ∨†ΘΩ∧Ψ∨†ΘΩ∧Ψ∨†ΘΩ∧Ψ∨ψς√ψς√ψς√ψς√Ξ≤ς<ϒΣΤÿΞ≤ς<ϒΣΤÿΞ≤ς<ϒΣΤÿΞ≤ς<ϒΣΤÿ〉ψ♠≅…〉ψ♠≅…〉ψ♠≅…〉ψ♠≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…Ψ∼Τς∏Ω∅Ψ∼Τς∏Ω∅Ψ∼Τς∏Ω∅Ψ∼Τς∏Ω‚) ب

و يا بـه نـام   (شدهنام خدا بر آن برده ن) هنگام ذبح(ازگوشت حيواني نخوريد كه «: يعني 

.»)ديگران  يا به خاطر بتها، سر بريده شده است

، اين بـود كـه قسـمتي از خوراكشـان را بـه      بتهابه يكي ديگر از انواع تقرب مشركين -4

.دادنداندازه استطاعت و توانشان به بتها اختصاص مي

از آنهـا  چارپايان، به نيـت بتهـا رهـا مـي شـدند و     و بدين ترتيب قسمتي از كشت و زرع 
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.استفاده نمي شد

،بنابراين مشركين. كردندجالب اينجاست كه قسمتي را نيز به نذر خداوند متعال رها مي

. بخشي از نذر و نذوراتشان را به خداوند و قسمتي ديگر را به بتان اختصـاص مـي دادنـد   

بتهـا  بـه  آنان از آنچه به خداوند اختصاص داده بودند، براي بتان مي بردند، امـا از آنچـه  

!اختصاص يافته بود، هرگز سهمي براي خدا، روا نمي داشتند

:خداوند متعال، اين اعتقاد و رويه آنها را در سورة انعام چنين بازگو مي كند

ΝΝ ΝΝ…ΣΤ∏Ω⊕Ω–Ω…ΣΤ∏Ω⊕Ω–Ω…ΣΤ∏Ω⊕Ω–Ω…ΣΤ∏Ω⊕Ω–ΩΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√†ΘΩ∧Ψ∨†ΘΩ∧Ψ∨†ΘΩ∧Ψ∨†ΘΩ∧Ψ∨ςΚ…Ω⁄Ω′ςΚ…Ω⁄Ω′ςΚ…Ω⁄Ω′ςΚ…Ω⁄Ω′φ⇔Ψ∨φ⇔Ψ∨φ⇔Ψ∨φ⇔Ψ∨γt⌠≤ΤΩ™<√≅…γt⌠≤ΤΩ™<√≅…γt⌠≤ΤΩ™<√≅…γt⌠≤ΤΩ™<√≅…γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…ΩγψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…ΩγψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…ΩγψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…Ω†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑

ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ψΞΨ∧∅Ω�ψΞΨ∧∅Ω�ψΞΨ∧∅Ω�ψΞΨ∧∅Ω�∞ΨŠ∞ΨŠ∞ΨŠ∞ΨŠ…ΩϒΩΗΤ∑Ω…ΩϒΩΗΤ∑Ω…ΩϒΩΗΤ∑Ω…ΩϒΩΗΤ∑Ω∃†φΤΤΤ⇒ΜΞ:†Ω{Ω≤〉↑Ψ√∃†φΤΤΤ⇒ΜΞ:†Ω{Ω≤〉↑Ψ√∃†φΤΤΤ⇒ΜΞ:†Ω{Ω≤〉↑Ψ√∃†φΤΤΤ⇒ΜΞ:†Ω{Ω≤〉↑Ψ√†φΤΤ∧ΩΤ⊇†φΤΤ∧ΩΤ⊇†φΤΤ∧ΩΤ⊇†φΤΤ∧ΩΤ⊇Ω⇐†Ω{Ω⇐†Ω{Ω⇐†Ω{Ω⇐†Ω{⌠¬ΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ↑Ψ√⌠¬ΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ↑Ψ√⌠¬ΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ↑Ψ√⌠¬ΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ↑Ψ√ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇

ΣΤγ±ΩΤÿΣΤγ±ΩΤÿΣΤγ±ΩΤÿΣΤγ±ΩΤÿς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…∃ϑðΨ/≅…∃ϑðΨ/≅…∃ϑðΨ/≅…∃ϑðΨ/≅…†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨ΩΩ⇐†Ω{Ω⇐†Ω{Ω⇐†Ω{Ω⇐†Ω{ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΩΣΩΤ⊇ΩΣΩΤ⊇ΩΣΩΤ⊇ΩΣΩΤ⊇ΣΤγ±ΩΤÿΣΤγ±ΩΤÿΣΤγ±ΩΤÿΣΤγ±ΩΤÿυς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…π%ψΤΤΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ→π%ψΤΤΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ→π%ψΤΤΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ→π%ψΤΤΞΜΞ:†Ω{Ω≤ΤΣ→ƒ∫:†φΤΤ♠ƒ∫:†φΤΤ♠ƒ∫:†φΤΤ♠ƒ∫:†φΤΤ♠

†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨φΣ∧Σ|™ΩΤÿφΣ∧Σ|™ΩΤÿφΣ∧Σ|™ΩΤÿφΣ∧Σ|™ΩΤÿ(136)(136)(136)(136)

خـدا  آفريـده، بـراي  راان، سهمي از زراعت و چارپاياني را كه خـدا، آنهـا  كمشر«: يعني

براي بتهاي ما است؛ اما ،و ايناين، براي خدا : مي گويندقرار مي دهند و به گمان خود،

ن تعلق مي گيرد، به خدا نمي رسد و آنچه متعلـق بـه خـدا مـي باشـد، بـه       ابه بتهايشآنچه 

خرافـه اي اسـت، آنچـه مـي     و چـه بـد  (چه بد، داوري مي كننـد  ! معبودهايشان مي رسد

.»)ندپندار

ديگر از اعمالي كه به واسطه آن به بتها تقرب مي جستند، اين بود كه چارپايان يكي-5

:خداوند متعال، در اين باره مي فرمايد. كردندو كشت و زرعشان را نذر بتها مي

Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω,−ΨΨϒΗΤΩ∑,−ΨΨϒΗΤΩ∑,−ΨΨϒΗΤΩ∑,−ΨΨϒΗΤΩ∑χψΗΤΩΤ⊕<⇓ςΚ…χψΗΤΩΤ⊕<⇓ςΚ…χψΗΤΩΤ⊕<⇓ςΚ…χψΗΤΩΤ⊕<⇓ςΚ…δt⌠≤ΤΩΤšΩδt⌠≤ΤΩΤšΩδt⌠≤ΤΩΤšΩδt⌠≤ΤΩΤšΩβ≤π•Ψšβ≤π•Ψšβ≤π•Ψšβ≤π•Ψš‚Πςj‚Πςj‚Πςj‚Πςj:†φΤΤΤΤΣ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ:†φΤΤΤΤΣ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ:†φΤΤΤΤΣ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ:†φΤΤΤΤΣ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨Σ∫:†φΤΣ∫:†φΤΣ∫:†φΤΣ∫:†φΤΤ↑Πς⇓Τ↑Πς⇓Τ↑Πς⇓Τ↑Πς⇓

⌠¬ΞΨ∧∅Ω∞ΨŠ⌠¬ΞΨ∧∅Ω∞ΨŠ⌠¬ΞΨ∧∅Ω∞ΨŠ⌠¬ΞΨ∧∅Ω∞ΨŠ}ψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…Ω}ψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…Ω}ψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…Ω}ψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…ΩπŒΩ∨ΘΞ≤ΣšπŒΩ∨ΘΞ≤ΣšπŒΩ∨ΘΞ≤ΣšπŒΩ∨ΘΞ≤Σš†φΤΤΤ∑Σ⁄Σ〉ℵ≡†φΤΤΤ∑Σ⁄Σ〉ℵ≡†φΤΤΤ∑Σ⁄Σ〉ℵ≡†φΤΤΤ∑Σ⁄Σ〉ℵ≡χψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…ΩχψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…ΩχψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…ΩχψΗΤΤΩ⊕<Τ⇓ςΚ…Ω‚Πςj‚Πςj‚Πςj‚ΠςjΩ⇐Σ≤ΡπϒΩΤÿΩ⇐Σ≤ΡπϒΩΤÿΩ⇐Σ≤ΡπϒΩΤÿΩ⇐Σ≤ΡπϒΩΤÿðψ♠≅…ðψ♠≅…ðψ♠≅…ðψ♠≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…

†Ω∼Τς∏Ω∅†Ω∼Τς∏Ω∅†Ω∼Τς∏Ω∅†Ω∼Τς∏Ω∅[∫:…ƒ≤ΤΨ�<Τ⊇≅…[∫:…ƒ≤ΤΨ�<Τ⊇≅…[∫:…ƒ≤ΤΨ�<Τ⊇≅…[∫:…ƒ≤ΤΨ�<Τ⊇≅…&Ψ∼ς∏Ω∅&Ψ∼ς∏Ω∅&Ψ∼ς∏Ω∅&Ψ∼ς∏Ω∅) يكي از خرافات بت پرستان، اين بود كه(«:يعني)138: انعام (

و مخصوص بتها مي (ست ارپايان و كشت و زرع ، ممنوع اچ) قسمت از(اين : مي گفتند

مـان  گ) سـاخته و پرداختـه  (ما بخواهيم ، از آن نمي خورند و اين، باشد و جز كساني كه
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اينها ، حيواناتي هستند كه سوار شـدن بـر آنهـا حـرام اسـت و      : ايشان است كه مي گفتند

را ايـن  ونام بتها ذبح مـي شـوند  بلكه به (كه نام خدا را بر آن نمي رانند حيواناتي هستند

.»بر خدا دروغ مي بندند) خدا مي پندارند وردستو

يمـ نيـت بتهـا رهـا    يكي ديگر از رسوم عربها، اين بود كه بعضي از حيواناتشان را به-6

بحيـره، سـائبه، وصـيله و    «: كردند؛ بدين سان استفاده از آنهـا ممنـوع مـي شـد؛ از جملـه     

ماده اي است كه ده ناقه ماده بـه  ، شتر»بحيره بنت سائبه« : ابن اسحاق مي گويد. » حامي

و از از آن پس، آن را سوار نمي شدند. بين آنها ناقه نري نباشدصورت پياپي بزايد و در

ناقه ماده اي كـه مـي زاييـد،    ردقلذا هر چجز براي مهمان استفاده نمي كردند؛شير آن، 

ند و پـس از آن،  دنموها را با مادرشان رها مي و آنايجاد مي كردندانشكافي در گوشش

و از شـير آنهـا، فقـط بـرا ي     كسي، بر آنها سوار نمي شد و پشمشان نيز چيـده نمـي شـد   

بـره  هدر پنج شكم پيـاپي، د به گوسفندي گفته مي شد كه » وصيله«. مهمان مي دوشيدند

: يعنـي  » قد وصـلت « : رو مي گفتنداز اين. كه حتي يك بره نر بزايد ماده مي زاييد؛ بي آن

ن، حـق  ااز آن پس هرچه مي زاييـد، از آن مـردان بـود و زنـ    . »ادينه زاييده استپياپي م«

ر آنكه بره مي مرد؛ در آن صورت زنان و مردان به صـورت  گاستفاده از آن را نداشتند م

به شتر نري گفته مي شـد كـه حيـوان    » حامي«. از گوشتش بخورندمشترك مي توانستند

مادينه مي زاييد و يك نرينـه هـم در   شكم پياپي ماده اي كه از آن باردار مي گشت، ده 

ميانشان نبود؛ لذا براو سوار نمي شدند و پيشمهايش را نمي چيدند؛ بلكـه آن را رهـا مـي    

: كردند؛ خداوند متعال ، مي فرمايد 

†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ξ〈Ω⁄κµΨðšξ〈Ω⁄κµΨðšξ〈Ω⁄κµΨðšξ〈Ω⁄κµΨðš‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩξ◊Ω‰ΜΞΤ:†Ω♠ξ◊Ω‰ΜΞΤ:†Ω♠ξ◊Ω‰ΜΞΤ:†Ω♠ξ◊Ω‰ΜΞΤ:†Ω♠‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩξ◊Τς∏∼γ″Ωξ◊Τς∏∼γ″Ωξ◊Τς∏∼γ″Ωξ◊Τς∏∼γ″Ω‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ∗ξζ†Ωš∗ξζ†Ωš∗ξζ†Ωš∗ξζ†ΩšΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω

ð⇑ÿð⇑ÿð⇑ÿð⇑ÿΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΩ⇐Σ≤Ω�πΤ⊃ΩΤÿΩ⇐Σ≤Ω�πΤ⊃ΩΤÿΩ⇐Σ≤Ω�πΤ⊃ΩΤÿΩ⇐Σ≤Ω�πΤ⊃ΩΤÿς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…∃ð‡ΨϒΩ|<√≅…∃ð‡ΨϒΩ|<√≅…∃ð‡ΨϒΩ|<√≅…∃ð‡ΨϒΩ|<√≅…⌠¬Σ∑Σ≤ΩΤ‘Τ{Κς…Ω⌠¬Σ∑Σ≤ΩΤ‘Τ{Κς…Ω⌠¬Σ∑Σ≤ΩΤ‘Τ{Κς…Ω⌠¬Σ∑Σ≤ΩΤ‘Τ{Κς…Ω‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΩ⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤÿΩ⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤÿΩ⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤÿΩ⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤÿ

(103)(103)(103)(103)

مقـرر، نداشـته اسـت؛ ولـي     خداوند، بحيره و سائبه، وصيله و حامي را مشروع و«: ترجمه

برخداوند، دروغ مي بندند و بيشترشان ) ين خرافه هايي را سرهم مي كنند وچن(كافران ، 

.»)است و عذاب سختي به دنبال داردكه اين كارها، خرافه(نمي فهمند 



56

:همچنين مي فرمايد

Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ√†ΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ℑℑℑℑγ⇐Ρ≠ΣΤŠγ⇐Ρ≠ΣΤŠγ⇐Ρ≠ΣΤŠγ⇐Ρ≠ΣΤŠΨΨϒΗΤφΤΤΤ∑ΨΨϒΗΤφΤΤΤ∑ΨΨϒΗΤφΤΤΤ∑ΨΨϒΗΤφΤΤΤ∑γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅…β◊φΤΤ±Ψ√†Ω`β◊φΤΤ±Ψ√†Ω`β◊φΤΤ±Ψ√†Ω`β◊φΤΤ±Ψ√†Ω`†Ω⇓Ψ⁄Σ{ΣϒΠΨ√†Ω⇓Ψ⁄Σ{ΣϒΠΨ√†Ω⇓Ψ⁄Σ{ΣϒΠΨ√†Ω⇓Ψ⁄Σ{ΣϒΠΨ√ε⋅ΘΩ≤ΩΤΤοΣšΩε⋅ΘΩ≤ΩΤΤοΣšΩε⋅ΘΩ≤ΩΤΤοΣšΩε⋅ΘΩ≤ΩΤΤοΣšΩ

υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅∃†φΤΤΤ⇒Ψ–.Ωƒ ςΚ…∃†φΤΤΤ⇒Ψ–.Ωƒ ςΚ…∃†φΤΤΤ⇒Ψ–.Ωƒ ςΚ…∃†φΤΤΤ⇒Ψ–.Ωƒ ςΚ…⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇑Ρ∇ΩΤÿ⇑Ρ∇ΩΤÿ⇑Ρ∇ΩΤÿ⇑Ρ∇ΩΤÿ⊥◊Ω�ΤΤ∼ΤΘΩ∨⊥◊Ω�ΤΤ∼ΤΘΩ∨⊥◊Ω�ΤΤ∼ΤΘΩ∨⊥◊Ω�ΤΤ∼ΤΘΩ∨ψΣΩΤ⊇ψΣΩΤ⊇ψΣΩΤ⊇ψΣΩΤ⊇Ψ∼Ψ⊇Ψ∼Ψ⊇Ψ∼Ψ⊇Ψ∼Ψ⊇&Σ∫:†Ω{Ω≤Τ&Σ∫:†Ω{Ω≤Τ&Σ∫:†Ω{Ω≤Τ&Σ∫:†Ω{Ω≤ΤΣ→Σ→Σ→Σ→

مـردان مـي باشـد و    آنچه در شكم اين چارپايان است، مخصـوص : و مي گفتند«: ترجمه

و زنـان نيـز   (آن شـريكند  همه درحرام است و اگر جنين، مرده به دنيا بيايد،براي زنان ،

. »)ن بخورندآ، از مي توانند

1.نيز تفسير كرده اندي ديگر، را طور ناگفته نماند كه اين چهار واژه

همچنـين در  . »بتهايشـان، مـي دانسـتند   اين حيوانات را از آنِ«: بن مسيب مي گويدسعيد

را به نيت مرفوعي آمده كه عمرو بن لحي، نخستين كسي بود كه سائبهروايت صحيح و 

2.بتان آزاد گذاشت و اين رسم را رواج داد

هـا، آنـان را بـه    عربها، تمام اين كارها را بدين خاطر انجام مي دادند كـه معتقـد بودنـد بت   

تـوان بـه خداونـد رسـيد و نيـز بتهـا را       مـي ،خداوند نزديك مي كنند و باتوسل به اينهـا 

: ؛ چنانچه خداوند متعال، در اين باره مي فرمايددانستندشفاعت كننده مي

φφφφΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨Ξ⇐Σ Ξ⇐Σ Ξ⇐Σ Ξ⇐Σ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωj⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿ

φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΨ∫:�Ψ∫:�Ψ∫:�Ψ∫:�‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑†ΩΤ⇓Σ;ΗΤΤΩ⊕Ω⊃ΤΣ→†ΩΤ⇓Σ;ΗΤΤΩ⊕Ω⊃ΤΣ→†ΩΤ⇓Σ;ΗΤΤΩ⊕Ω⊃ΤΣ→†ΩΤ⇓Σ;ΗΤΤΩ⊕Ω⊃ΤΣ→ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅&ϑðΨ/≅…&ϑðΨ/≅…&ϑðΨ/≅…&ϑðΨ/≅…ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈φΣΛΨΘ‰ΤΩΤ⇒ΣΤ�ςΚ…φΣΛΨΘ‰ΤΩΤ⇒ΣΤ�ςΚ…φΣΛΨΘ‰ΤΩΤ⇒ΣΤ�ςΚ…φΣΛΨΘ‰ΤΩΤ⇒ΣΤ�ςΚ…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…†Ω∧ΨΤŠ†Ω∧ΨΤŠ†Ω∧ΨΤŠ†Ω∧ΨΤŠ‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωj

Σ¬ς∏⊕ΩΤÿΣ¬ς∏⊕ΩΤÿΣ¬ς∏⊕ΩΤÿΣ¬ς∏⊕ΩΤÿℑℑℑℑγ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩℑℑℑℑΞ&≥⁄Κς‚≅…Ξ&≥⁄Κς‚≅…Ξ&≥⁄Κς‚≅…Ξ&≥⁄Κς‚≅…ΙΣΩΤ⇒ΗΤΩ™⌠Τ‰Σ♠ΙΣΩΤ⇒ΗΤΩ™⌠Τ‰Σ♠ΙΣΩΤ⇒ΗΤΩ™⌠Τ‰Σ♠ΙΣΩΤ⇒ΗΤΩ™⌠Τ‰Σ♠υς∏ΗΤΤΤΩ⊕ΩΤ�Ωυς∏ΗΤΤΤΩ⊕ΩΤ�Ωυς∏ΗΤΤΤΩ⊕ΩΤ�Ωυς∏ΗΤΤΤΩ⊕ΩΤ�Ω†ΘΩ∧Ω∅†ΘΩ∧Ω∅†ΘΩ∧Ω∅†ΘΩ∧Ω∅

φΡΞ≤πΤ↑ΣΤÿφΡΞ≤πΤ↑ΣΤÿφΡΞ≤πΤ↑ΣΤÿφΡΞ≤πΤ↑ΣΤÿ(18)(18)(18)(18)

واننـد بـه آنـان    مـي پرسـتند كـه نـه زيـاني مـي ت      به جز خداي يكتا، چيزهايي را«: ترجمه

»!نزد خداي يكتاينداينها، شفيعان ما،: مي گويندبرسانند و نه سودي و

اسـت، بـه تيـر    ) تيرهـا (كردنـد و زلـم كـه مفـرد االزالم     عربها با تيرها قرعـه كشـي مـي   

)90-1/89(سيره ابن هشام . 1
)1/499(بخاري : نگا. 2
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ايـن تيرهـا   . د كه عاري از هر گونه پر و چيزهايي اضافي باشـد ومخصوصي اطالق مي ش

: بودندسه نوع رب

ومـي نوشـتند   » نـه «يعنـي  ) ال(و » آري«يعنـي  ) نعم(تيرهايي بودند كه بر آنها يك دسته

، بـا ايـن تيرهـا فـال مـي      ...مـي كردنـد از قبيـل سـفر، ازدواج و    قصد انجام هر كاري كه

يرون مي آمـد، كارشـان   بنوشته شده بود، ) نعم(گرفتند؛ اگر تيري كه بر آن كلمة مثبت 

مي آمـد، آن كـار را در آن سـال انجـام     بيرون) ال(في را انجام مي دادند و اگر حرف من

ا اين تيرهـا  نمي دادند و تا سال بعد و زيارت بعد، صبر مي كردند تا دوباره دركنار بت، ب

و بـر  ) خشـكي (» الديـه «و ) آبهـا ( » الميـاه «بر برخي از تيرها نوشته شده بـود . فال بگيرند

: يا نوشته شـده بـود  » از شماست«: يعني » منكم«: رها نوشته شده بوديبعضي ديگر از اين ت

وقتي ،آنها؛»وابسته«: يعني) ملصق: (يعني از ديگرن است يا نوشته شده بود) من غيركم(

هبل مـي رفتنـد و   بت معروفشان با صد شتر نزد ،رديد مي كردنددر نسب كسي شك و ت

؛ كردكشي ميدادند و او هم قرعهمي) بتهانگهبان مخصوص(شترها را به صاحب تيرها

از (همـان طايفـه مـي شـد و اگـر كلمـة       آن فرد، از،بيرون مي آمد) از شما(»منكم«اگر 

يعنـي  (او را هم پيمانشان مي دانسـتند و اگركلمـة ملصـق    ،ون مي آمدربي) ديگران است

، نزدشان محفوظ مي ماند، اما نه اصل و نسـبي  مي آمد، همچنان جايگاه اوبيرون ) وابسته

1.دانستنديشدند و نه او را هم پيمان خود ميل ميبراي او قا

شباهت زيـادي بـه استقسـام داشـت؛ بـدين ترتيـب       ونيز نوعي قمار بود» قداح«و » ميسر«

، عرافـان و  ربهـا، همچنـين بـه گفتـه هـاي كاهنـان      ع. كردندگوشتهاي قمار را تقسيم مي

.منجمان، ايمان داشتند

دانـد؛  كند كـه غيـب مـي   دهد و ادعا مير ميگويند كه از آينده خبكاهن به كسي مي

بعضي از آنها به گمانشان جني دارند كه خبرهـاي غيبـي را برايشـان مـي آورد و بعضـي      

: گويندادعا مي كنند كه غيب را با دركي كه از آن برخوردارند؛ مي فهمند و بعضي مي

ازميان سخنان يا وغيب را از طريق زمينه ها و شواهد و قرايني كه دارند، درك مي كنند

).1/152(؛ سيره ابن هشام )1/56(تاريخ األمم اإلسالميةمحاضرات: انگ. 1
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اني هسـتند  سـ اينها، همان عرافان و ك! رمي يابنددرد نظرشان را ورفتار مخاطبان، مسايل م

ادعا مي كنند، مي توانند بفهمند كه اموال دزديده شده كجا هستند و از كجا دزيـده  كه 

!افراد گمشده ، كجا هستندتوانند، بگوينديمند كه اشده اند؛ اينها مدعي

گفتند كه به ستارگان مي نگريسـت و حركـت و اوقـات سـتارگان را     كسي ميمنجم به 

1.اوضاع و احوال جهان و حوادث آيندة آن را بفهمدوسيله حساب مي كرد تا بدين 

يكـي  . و ايمان به ستارگان استيپذيرش سخنان منجمان، در حقيقت نوعي ستاره پرست

از بـارش بـاران   »نـوء «تحـت تـاثير   : گفتندبود كه مي2»ءانوا«، اعتقاد به از اين اعتقادات

3.برخوردار شديم

ي را آورده ينده يـا آهـو  ربدين ترتيب كه آنان، پ. ن جاهليت رايج بودانيز در دور» طيره«

و اگر به دادندآن كار را انجام مي راست مي رفت،و آن را رم مي دادند؛ اگر به سمت

قصـدش را  انجـام كـاري كـه   را بدشـگون مـي دانسـتند و از   سمت چپ مـي رفـت، آن  

اگر به راهي مي رفتند و پرنده يـا حيـواني، سـر راه آنـان     ؛، صرف نظر مي كردندداشتند

وش نيز گرسم آويزان كردن استخوان قوزك خر. نمايان مي شد، به آن فال بد مي زدند

حيوانات، خانه هـا و زنـان،  ،، ماههابرخي، به بعضي از روزها . در همين راستا بوده است

نيـز از ديگرخرافـات   » همـ اه«و » دعوي«. فال بد مي زدند و آنها را بدشگون مي پنداشتند

اينكه انتقامش دوره جاهليت است؛ عربها، معتقد بودند كه روح مقتول آرام نمي گيرد تا 

و يـد آمـي  كه روحش به شكل هامه يعني جغد دررو بر اين باور بودند از اين. گرفته شود

و معتقـد  ! »سـيرابم كنيـد، سـيرابم كنيـد    «: گويـد رواز مي كند و ميدر دشتها و كوهها پ

).3و2/2(المصابيح شرح مشكاةمرقاه المفاتيح.1
شـرح آن را بنگريـد   . نام ستارگان ويژه اي است كه در اوقات خاصي پيدا و سپس پنهان مي شوند. 2

.صحيح مسلم به شرح نووي: در
).125(صحيح مسلم، حديث . 3
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1!!گيرد و آسوده مي شودهنگامي كه از قاتلش قصاص گرفته شود، آرام ميبودند 

نيز وجود داشت و آن را به �، همچنان بقايايي از دين ابراهيمبا وجود چنين اعتقاداتي

خانـه و طـواف آن و حـج و عمـره و     بزرگ داشـتن  : عنا ترك نكرده بودند؛ مانندمتمام 

.نيت قربانيوقوف در عرفه و مزدلفه و هدي و قالده كردن شتران به

:آميخته بودند؛ از جملهدرد يادشده را با پاره اي از بدعتها،البته موار

و حفظ آن و توليت خانهو اهل حرم هستيم�ما فرزندان ابراهيم: قريش مي گفتند-1

ربها از حق ومنزلت ما برخـوردار نيسـت؛ قريشـان، خودشـان را     كس از عبا ماست و هيچ

:گفتندرو ميمي ناميدند؛ از اين2)حمس(

. به خارج از حرم، پـاي بگـذاريم   ورويمبما مناسب نيست كه از زمين حرم بيرون براي

لذا در عرفه، وقوف نمي كردند و همانند مردم، از عرفات به مشعر الحـرام سـرازير نمـي    

: اين باره ، اين آيه را نازل فرمودرمزدلفه فرود مي آمدند؛ خداوند، دكه ازبل؛شدند

ϑϑ ϑϑ ðψΡ’ðψΡ’ðψΡ’ðψΡ’Ν…Σ∝∼Ψ⊇Κς…Ν…Σ∝∼Ψ⊇Κς…Ν…Σ∝∼Ψ⊇Κς…Ν…Σ∝∼Ψ⊇Κς…⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨〉�Τ∼Ωš〉�Τ∼Ωš〉�Τ∼Ωš〉�Τ∼Ωšð≥†φΤΤΤΤΤ⊇Κς…ð≥†φΤΤΤΤΤ⊇Κς…ð≥†φΤΤΤΤΤ⊇Κς…ð≥†φΤΤΤΤΤ⊇Κς…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…

3.»روان شويد) يعني از عرفات(وند، سپس از همان جا كه مردم، روان مي ش«: نييع

ر حـال احـرام كشـك    حمس مناسب نيست كـه د برا ي: قريشيان همچنين مي گفتند-2

رو از اينـ .مه ها و خانه هاي مويي داخل شوندخورند و روغن بزنند؛ همچنين نبايد به خيب

. رفتند كه سـقفش از چـرم بـود   به خيمه اي مي،وندرهرگاه مي خواستند زير سايه باني ب

4.، همين رويه را داشتنداحرام بودندماني كه درز، تاآنان

كـه در حـال   مناسب نيسـت اهل حرميعني غير» اهل حل«براي: گفتندميهمچنين –3

صحيح ) 5757(و حواشي شيخ احمد علي سهارنپوري بر آن؛ حديث ) 2/851(بخاري صحيح: نگا. 1

بخاري
.پرخروش ، دلير: حمس، يعني . 2
).1/226(؛ صحيح بخاري )1/199(ابن هشام سيرة. 3
).1/226(؛ صحيح بخاري )1/199(ابن هشامسيرة. 4
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1.، با خود آورده انداز حرمجمحدوده خاراداي حج يا عمره از غذاهايي بخورند كه از

را مدند، دستور مي دادند كه اولين طـواف  آقريشان، به كساني كه از خارج حرم مي -4

لباس نمـي  نوعاين از راگ. حمس، لباسي سخت و خشن بود.با لباس حمس انجام دهند

تمام لباسهايشان را از تـن بيـرون كـرده و    ،كردند و زنان، مردان، لخت طواف مييافتند

ش مامـروز قسـمتي از بـدن يـا تمـا     «:مـي گفتنـد  لباسي كوچك و توري مي پوشـيدند و 

.»ميآن را براي كسي حالل نمي كن،شكار مي گردد؛ اما آنچه ظاهر شودآ

: اين آيه را نازل نموددر همين مورد خداوند،

⌡Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ⌡Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ⌡Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ⌡Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿΩ⋅Ω …ƒ∫Ω⋅Ω …ƒ∫Ω⋅Ω …ƒ∫Ω⋅Ω …ƒ∫Ν…ΣϒΣ`Ν…ΣϒΣ`Ν…ΣϒΣ`Ν…ΣϒΣ`ψΡ∇Ω�Ω⇒γÿƒ�ψΡ∇Ω�Ω⇒γÿƒ�ψΡ∇Ω�Ω⇒γÿƒ�ψΡ∇Ω�Ω⇒γÿƒ�ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΘΞΡΘΞΡΘΞΡΘΞΡξŸΨ•πΤ♥Ω∨ξŸΨ•πΤ♥Ω∨ξŸΨ•πΤ♥Ω∨ξŸΨ•πΤ♥Ω∨

.»وقت عبادن كردن، بدنتان را با لباس بپوشانيد! اي فرزندان آدم«: ترجمه

، حرمتش را حفظ مي كرد و به اين حكم، تن نمي داد و با لباسي كـه  بنابراين اگر كسي

آن لبـاس را دور مـي   كـرد، پـس از طـواف   ده بود، طواف ميآوراز بيرون حرم با خود 

2.ن استفاده نمي كردآكس از انداخت و هيچ

نمي شدند؛ بلكه خانه ها را از عربها، در حال احرام از دربهاي ورودي، وارد خانه ها-5

پشت سوراخ مي كردند و از همان سوراخ به خانه مي رفتند و خـارج مـي شـدند و ايـن     

3.نه را عمل نيكي مي پنداشتندجفاي نابخردا

:منع نمود؛ خداي متعال مي فرمايدقرآن از اين عمل ، 

ð♦∼ς√Ωð♦∼ς√Ωð♦∼ς√Ωð♦∼ς√ΩΘΣ⁄Ψι<√≅…ΘΣ⁄Ψι<√≅…ΘΣ⁄Ψι<√≅…ΘΣ⁄Ψι<√≅…⇐Κς†ΨŠ⇐Κς†ΨŠ⇐Κς†ΨŠ⇐Κς†ΨŠΝ…ΣΤ�Κ<†ΩΤ�Ν…ΣΤ�Κ<†ΩΤ�Ν…ΣΤ�Κ<†ΩΤ�Ν…ΣΤ�Κ<†ΩΤ�ð‹Σ∼Σ‰<√≅…ð‹Σ∼Σ‰<√≅…ð‹Σ∼Σ‰<√≅…ð‹Σ∼Σ‰<√≅…⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨†φΤΤΤ∑Ξ⁄Σ〉ℵ≡†φΤΤΤ∑Ξ⁄Σ〉ℵ≡†φΤΤΤ∑Ξ⁄Σ〉ℵ≡†φΤΤΤ∑Ξ⁄Σ〉ℵ≡ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⁄Ψι<√≅…ΘΩ⁄Ψι<√≅…ΘΩ⁄Ψι<√≅…ΘΩ⁄Ψι<√≅…Ξ⇑Ω∨Ξ⇑Ω∨Ξ⇑Ω∨Ξ⇑Ω∨%υΩ⊆ΠςΤ�≅…%υΩ⊆ΠςΤ�≅…%υΩ⊆ΠςΤ�≅…%υΩ⊆ΠςΤ�≅…

Ν…ΣΤ�<Κ…ΩΝ…ΣΤ�<Κ…ΩΝ…ΣΤ�<Κ…ΩΝ…ΣΤ�<Κ…Ωð‹ΣΤ∼Σ‰<√≅…ð‹ΣΤ∼Σ‰<√≅…ð‹ΣΤ∼Σ‰<√≅…ð‹ΣΤ∼Σ‰<√≅…⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨&†φΤΤΨΤŠ.ΩΤŠΚς…&†φΤΤΨΤŠ.ΩΤŠΚς…&†φΤΤΨΤŠ.ΩΤŠΚς…&†φΤΤΨΤŠ.ΩΤŠΚς…Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩΝ…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩΝ…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩΝ…Σ⊆ΠςΤ�≅…ΩϑðΩ/≅�ϑðΩ/≅�ϑðΩ/≅�ϑðΩ/≅�…………⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√φΣ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ�φΣ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ�φΣ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ�φΣ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ�(189)(189)(189)(189)

از آنِ،يكن نيكـي ، به آن نيست كه از پشت خانه ها، وارد خانه ها شـويد؛ لـ  نيكي«: يعني

الهي پيشـه كنيـد   وارد شويد و تقواياز درهاي خانه ها،وكسي است كه تقوا پيشه كند

مرجع سابق. 1
).1/226؛ صحيح بخاري )1/202(ابن هشام . 2
).1803(صحيح بخاري، : نگا. 3



61

.»كه رستگار گرديد

عربها بـود، امـا ديـن    آيين بيشترين وشرك و بت پرستي و اعتقاد به خرافات و اوهام، د

نيز به جزيره العرب راه يافتـه و طرفـداراني پيـدا    وسيان و صائبيانمج، يهوديان، مسيحيان

.كرده بودند

:يهوديان، حداقل در دو مرحله به جزيره العرب آمدند كه عبارتند از

ود كـه بـه خـاطر    بليها و آشوريها در فلسطين بـ لين هجرت آنها در زمان فتوحات بااو-1

يعنـي  ، به دست پادشاه معـروف  انشفشاري كه بر يهوديان وارد شد و خانه ها و معبدهاي

بيشتر يهوديان توسط ايـن پادشـاه، اسـير و بـه بابـل      م ويران شد؛ .ق578ر در سال نصبخت

منتقل شدند و گروهي نيز به ناچار به حجـاز مهـاجرت كردنـد و در قسـمت شـمالي آن      

1.سكونت نمودند

م، فلسطين 70مرحله دوم از زماني شروع شد كه روميان به فرماندهي تيتوس در سال -2

بـه  ؛را اشغال نمودند و يهوديان را تحت فشار قرار دادند و معبدهايشان را ويـران كردنـد  

همين علت چندين قبيله از يهوديان به حجاز كـوچ كردنـد و در يثـرب و تيمـاء و خيبـر      

بـدين ترتيـب آيـين    . وستاها و دژها و قلعه هايي احداث نمودندمستقر شدند و در آنجا ر

يهود، درميان عده اي از عربها، توسط اين مهاجران، انتشار يافت؛ كار يهوديان تـا آنجـا   

ثير أ، تـ اسـالم باال گرفت كه در رخدادها و جريانهاي سياسي پيش از اسالم و نيـز صـدر  

: م، مشهورترين قبايل يهود، عبارت بودند ازهور اسالظهنگام . داشتند) و البته منفي(بسزا 

سمهودي، آورده است كه تعـداد  . خيبر، بني نضير، بني مصطلق، بني قريظه و بني قينقاع 

2.قبيله بوده است20قبايل يهودي، بيش از 

.به يمن راه يافت،آيين يهود، توسط تبان اسعد ابوكرب

كارهـاي  ب رفـت و آنجـا بعضـي از    به عنوان جنگجـو بـه يثـر   نجريان چنين بود كه تبا

دانشمندان يهودي را كه از بني قريظه بودند، از لذا دو تن يهوديان به نظرش جالب آمد؛

.151قلب جزيره العرب، ص. 1
.151؛ قلب جزيره العرب، ص 116، ص 1جوفاء الوفاء،.  2



62

و چـون پـس از   سـترش يافـت  گبه يمن برد و به اين ترتيب يهوديت در آنجا نيز با خود

ا جانشينش شد، به مسيحيان نجران هجـوم بـرد و از آنهـ   ) ذونواس(تبان فرزندش يوسف 

. ، آنها را در كوره هاي آدم سـوزي سـوزاند  رفتنديخواست كه يهودي شوند و چون نپذ

گفتـه شـده كـه تعـداد كشـته شـدگان از       .براي ذونواس، زن و مرد و بچه، فرق نداشـت  

مـيالدي رخ داده كـه   523اكتبـر سـال   اين جريان در.بيست تا چهل هزار نفر بوده است

1.سورة بروج اشاره نموده استخداوند، به قسمتي از اين جنايت در

بـه سـرزمين عربهـا راه    ،و روميهـا احباشنصرانيها از طريق اشغال يمن به دست آيين اما 

.يافت

378و اين جريان تا سـال  ندميالدي يمن را اشغال نمود340بار در سال ن، نخسياحباش

ترش يافـت؛  در همين زمان بود كه فعاليت تبشيري مسيحيان در يمن گسـ 2.م طول كشيد

بويژه اينكه مردي زاهد و مستجاب الدعوه و صاحب كرامات به نام فيميون، وارد نجران 

ديدنـد،  راسـتگو  مـردم، او را مـردي   مردم را به دين مسيحيت دعوت نمود و چونوشد

3.دعوتش را پذيرفتند و مسيحي شدند

ال، واكنشـي بـه   ميالدي، يمن را تصرف كردند؛ اين اشـغ 525، بار ديگر در سال احباش

ابرهـه بـه حكومـت يمـن     . هاي آتش بودندقخكارهاي ذونواس و سوزاندن مسيحيان در 

ه تـر، بـه نشـر و گسـترش آيـين مسـيحيت       درسيد و با تالش افـزون و در سـطحي گسـتر   

پرداخت و كارش تا جايي پيش رفت كه كليساي يمن، با عنوان كعبه يمن، شـناخته مـي   

ن نمايد اب را از كعبه به يمن منتقل كند و كعبه را ويرشد؛ ابرهه تصميم گرفت حج اعرا

كه اين تصميمش، او را براي هميشه پند و عبرتي قرار داد تا ديگـران از او درس عبـرت   

.بگيرند

و بـه خـاطر   ...يها و قبايـل تغلـب و طـيء و   نبرخي از اعراب به خاطر همجـواري بـا غسـا   

)36؛ 35؛ 31؛ 27؛ 22، 21، 1/20(؛ ابن هشام )6/297(تفهيم القرآن . 1
).6/297(تفهيم القران . 2
).34-1/21(سيره ابن هشام : تفصيل اين مطلب را بنگريد در. 3
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اهان حيـره نيـز بـه مسـيحيت     ز پادشـ همسايگي با روميان، مسيحي شـدند و بلكـه برخـي ا   

. گرويدند

وار ايـران سـكونت   مناطق همجآيين مجوسيان، بيشتر در ميان اعرابي رواج داشت كه در

هـاي خلـيج   و هجر و سـاكنان كرانـه  –احساء –اعراب عراق، بحرين : داشتند؛ از جمله

. مجوسي شدندها، در اثناي اشغال يمن توسط ايرانيان، عربي؛ همچنين عده اي از يمني

يـد  آ؛ از حفاريها و كاوشهاي باستان شناسي در سرزمين عراق، چنين بـر مـي  بيانئاما صا

ردم شـام و يمـن نيـز در   مـ از بسياري. اهيم يعني كلدانيها بر اين آيين بوده اند ركه قوم اب

پايـه و اسـاس   ، ظهور اديان مسيحيت و يهوديـت . اندبيان گرويده ئگذر زمان به آيين صا

ان را متزلزل ساخت و سبب بي رونقي اين آيين شد؛ با اين حال آثاري از اين آيـين  صابي

در جوار مجوسيان و يا آميخته با آنان در عراق عرب نشـين و در سـواحل خـيلج وجـود     

.داشت

اوضاع ديني جزيره العرب
همـه  ترين اديان قوم عرب بودند؛ البته ور اسالم، ادياني كه باز شناختيم، شاخصم ظهاهنگ

را مـي  �ان كه ادعاي پيروي ازدين ابـراهيم مشرك. داشتنداينها در آستانه نابودي قرار

نـد و تمـام خوبيهـاي    دو نواهي ابـراهيم فاصـله گرفتـه بو   نمودند تا حدود زيادي از اوامر

بـت  ،ها، فزونـي يافتـه و بـا گذشـت زمـان     ها رخت بربسته و نافرمانيناخالقي، از جامعة آ

يني در جامعه شان رشد كرده و تمام زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي و    پرستي و خرافات د

.ثير قرار داده بودأها را به شدت تحت تنآديني

بر يهوديان، ريا و جاه طلبي، چنان چيره شده بود كـه بزرگـان و رؤسـاي آنهـا خـداياني      

كردنـد و بـه   مردم حكمرانـي مـي  محسوب مي شدند كه بدون توجه به احكام خدا، بين

مردم غلبه يافته بودند كه گويا بر جزئيات زندگي مردم حتي بـر نفـس كشـيدن    ربحدي 

بهـره منـدي ازمـال و رياسـت بـود؛      ساي يهوديان، ؤتمام هم و غم ر. شتندآنها نظارت دا

چند به قيمت از بين رفتن اصول و مبادي دينيشان تمام مي شد يا به بي ديني و كفـر و  هر
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هـا و بـه   كه خداونـد، همگـان را بـه انجـام آن    انجاميد بي توجهي به آموزه هاي الهي مي 

.رعايت و تقديس آنها موظف كرده است

مفهومي تبديل شـده بـود كـه درك آن مشـكل بـود؛      يت به بت پرستي پيچيده و نامسيح

ثير حقيقي بر قلوب عربها و مسيحيان باز أو از تخدا و انسان را با هم درآميخته ،مسيحيت

ها سازگار نبـود و  ، با روند عادي و مورد رعايت عربهاي مسيحيتزيرا آموزه. انده بودم

وضـعيت پيـروان   .يرنـد افتاده زندگيشان فاصـله بگ تند از شيوه جا، نمي توانسرو آناناز اين

، بـا هـم مشـابهت    وال مشركان بـود و از نظـر اعتقـادي   همانند اوضاع و احاديان نيزرساي

.رخوردار بودندهمانندي بيداشتند و از آداب و رسوم دين

سيماي جوامع دوره جاهليت
ن، نگـاهي بـه اوضـاع    آاينك، پـس از بررسـي اوضـاع سياسـي جزيـره العـرب و اديـان       

، بـه شـرح   اندازيم و به صورت فشردهاجتماعي و اقتصادي و اخالقي اعراب جاهلي مي

:لب مي پردازيمااين مط

اوضاع اجتماعي
اشـت كـه اوضـاع و احـوال آنهـا بـا يكـديگر        در ميان عربها طبقات گوناگوني وجـود د 

.متفاوت بود

شراف و بزرگان بسـيار پيشـرفته بـود؛ زنـان     رابطة مرد با اهل خانه و خانواده اش درميان ا

دند كه گاهي بـه  ، آزادي كامل و نفوذ زيادي داشتند و به حدي مورد احترام بواين طبقه

،و هرگـاه مـردي  ريخته مـي شـد  ها از نيام بيرون مي آمد و خونها خاطر يك زن شمشير

فالنـي  :مي خواست خودش را در نظر عربها بزرگ جلوه دهد و ستايش شود و بگوينـد 

از رابطـه اش بـا زنـان    مقام و مرتبه و سخاوت و شجاعت است، در بيشـتر اوقـات  داراي

توانسـت تمـام قبايـل را متحـد و يكجـا گردانـد و       بدين سـان زن، مـي  . سخن مي گفت

ميـان  يا مي توانست شعله جنگ و درگيـري را در  وسازش برقرار نمايدوميانشان صلح

بي چون و چراي خانواده بـود؛  و، رييس بال منازعبا اين حال، مرد.قبايل شعله ور نمايد
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، حرف مرد بود و رابطه ازدواج زير نظـر اوليـا و خويشـان زن و بـا موافقـت آنهـا       حرف

.در پذيرش يا رد ازدواج را نداشتزن يا دختر، حق دم زدنودبرقرار مي ش

گذشته از وضعيت زن درميان اشراف، در ساير طبقـات و محيطهـاي اجتمـاعي، انـواع و     

جز فساد و زنا و رسوايي بر نامياقسام آميزش ميان زن و مرد ديده مي شد كه نمي توان

.آن نهاد

در دوران جاهليت، بـه  روايت مي كند كه ازدواج،رضي اهللا عنها امام ابوداوود از عايشه 

:چهار شيوه انجام مي گرفت

همين شيوه رايج درميان مردم بود؛ بدين صورت كه مردي، دختر يـا زنـي   : شيوه اول-1

نكاح صورت ، نآد و پس از كرنمود ومهريه پرداخت مي را از وليش خواستگاري مي

.گرفتمي

ت پـاك  ضـ ي از حيوقتـ : مردي به زنـش مـي گفـت   بدين صورت بود كه: شيوه دوم-2

، نزد فالني برو و خودت را در اختيار او بگذار؛ از طرفـي شـوهر آن زن، بـا زنـش     شدي

، باردار شده يا نه، و چون اين قضيه بستر نمي شد تا اينكه معلوم شود آيا از مرد بيگانههم

؛ علت ايـن كـار   دوست داشت، به سراغ آن زن مي رفتمي شد، اگر شوهرش مشخص 

استبضـاع  به اين نكاح، نكـاح  ! داشته باشدخواستند بچة آنها نسب خوبي اين بود كه مي

.مي گفتند

ند و جمع مي شـد ي از مردان كه كمتر از ده نفر بودند،هشيوه ديگر اين بود كه گرو-3

ل مي نمود و چند و وضع حمو چون حامله مي شدهمه با يك زن همبستري مي كردند

ه دنبال همه اين افـراد مـي رفـت؛ وقتـي همـه      گذشت، كسي ب، ميشبي از وضع حملش

خودتان مي دانيد كه بـا مـن چـه رابطـه اي داشـته ايـد؛       : گفتحاضر مي شدند، زن مي

اين بچـه  : گفتداد و ميسپس يكي را مخاطب قرار مي. اكنون من، فرزندي آورده ام 

داد و، مخاطـب قـرار مـي   خواسـت دلش ميكه بدين ترتيب، زن هر كس را . از توست

.بچه را از او مي دانست

گـروه  پرچمـي نصـب مـي كـرد و    زلششيوه رايج ديگر، اين بود كه زني، درب منـ -4
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داد كساني كـه  تع. استفاده جنسي مي كردند،مردم جمع مي شدند و از آن زنزيادي از

ص نبـود و محـدوديتي نداشـت و پـس از وضـع      شخم،بستر مي شدندبا اين نوع زنان هم

بـدين و دادمـي ، از كساني كه از او استفادة جنسـي كـرده بودنـد   يحمل بچه را به يك

!ترتيب بچه همان مرد به حساب مي آمد و ننگ و عاري هم محسوب نمي شد

تمام ازدواجها و نكاحهاي رايـج در دوره جاهليـت را   ،مبعوث شد�هنگامي كه محمد

1.غير از همين نكاح كه شيوه ازدواج مسلمانان است،از بين برد

ن يبـد شمشـير و سـرنيزه بـود؛   ، قـدرت  از عوامل ارتبـاط جنسـي  دردوره جاهليت، يكي

مدنـد،  آترتيب هرگاه طايفه اي در جنگ مغلوب مي شد و زنان طائفه به اسارت در مي 

دانسـتند و از آنهـا   ، زنان اسير را برايشان بدون هيگونه قيد و بندي حالل ميگروه غالب

كه از اين زنان متولد مي شدند، در طول زندگي فرزندانياستفادة جنسي مي نمودند؛ اما 

.مورد تحقير و گرفتار ننگ و عار نسبي بودند

توانست د ميراين بودكه يك م،ديگر از شيوه هاي رايج ازدواج در زمان جاهليتيكي

؛ همچنـين مـي توانسـت دو خـواهر را     و مرزي، با زنان زيادي ازدواج نمايدبي هيچ حد

مي توانستند با همسران پدرانشان، زدواج خود در آورد؛ عالوه بر اين مردان،همزمان به ا

و بكلي در دست مردان بودطالق و رجوع،! پس از طالق يا مرگ شوهر، ازدواج نمايند

2.حد و ضابطه محدودي نداشت

ن گـروه يـا طبقـه اي را    اتـو ي زنا و فحشا در ميان عموم مردم رايج بـود؛ طـوري كـه نمـ    

ز زنان و مرداني كه خودشان را فراتر از اين مي دانستند ادانست جز تعداد اندكي مستثني

.كه مرتكب چنين عمل زشتي شوند

از حالت نسـبتاً بهتـري برخـوردار بودنـد، امـا مصـيبت بـزرگ        ،زنان آزادهاين جنبه،در 

.دامنگير كنيزان بود

واس ننـگ  ر زشتي، احسچنين كااز انجام مردم در زمان جاهليت روشن است كه بيشتر

.ابوداود، كتاب النكاح، باب وجود النكاح التي كان يتنا كح بها أهل الجاهليه. 1
.ابوداود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالثة. 2
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.كردنديعار نم

، ايـت مـي كنـد كـه مـردي     وبزرگش رپدرامام ابوداود از عمرو بن شعيب از پدرش، از 

فالنـي، بچـه مـن اسـت؛ زيـرا مـن در زمـان جاهليـت بـا          ! يا رسول اهللا: برخاست و گفت

، الدعوة في االسالم، ذهب أمـر الجاهليـة  (: فرمود�رسول خدا.مادرش همبستر شده ام

در اسالم، اين نـوع انتسـاب وجـود نـدارد؛ دوران     «: يعني1)الولد للفراش و للعاهر الحجر

.»جاهليت سپري شده است؛ فرزند، از آن زن است و زناكار، سنگسار مي گردد

همانا :بعضي مي گفتند.، انواع و اقسامي داشتران جاهليت، رابطة مرد با فرزندشدر دو

مــي رونــد و بعضــي هــم زمــين راهيد كــه بــر روهســتنفرزنــدان مــا جگرگوشــگان مــا

زنده به گـور مـي كردنـد و    ،و عاربرويي و ننگآدخترانشان را از ترس تنگدستي و بي 

2.پسرانشان را از ترس فقر و گرسنگي مي كشتند

البته كشتن پسران را نمي توان خلق و خوي رايج در آن زمان دانست؛ زيرا قبايل عـرب،  

.شان بودند تا از آنها در برابر دشمن ، دفاع نمايندشديداً نيازمند پسران

تعصـب  . و قـوي بـود  قارتباط مرد با برادران و برادرزادگان و طايفه اش، ارتبـاطي عميـ  

قومي، رمز حيات و ممات آنان بود و در ميان افراد هر قبيلـه، پيونـد اجتمـاعي و تعصـب     

ام اجتمـاعي محسـوب مـي    ، بنياد نظوجود داشت و تعصب قومي و قبيلگيقومي زيادي

واقعـاً بـه   ؛ آنـان  )ت را ياري ده، خواه ظالم باشد يا مظلـوم برادر: (شعارشان، اين بود. شد

اما اين شعار، در اسالم، معنـاي مجـازي يافـت و بـدين مفهـوم      ظالم، ياري مي رساندند؛

.، منع كنلمتگرديد كه از ظلم كردن برادر ظا

ميـان  ، آتـش جنـگ را در  جاه و مقـام مكش بر سرافتاد كه رقابت و كشبسيار اتفاق مي

اوس و طوايف و قبايلي شعله ور مي كرد كه در اصل از يك پدر بودند؛ مانند جنگهاي 

...خزرج، عبس و ذبيان، بكر و تغلب و

درجنـگ، صـرف مـي    ،بيشتر قبايلو نيرويروابط ميان قبايل، از هر جهت، نابسامان بود

.»الولد للفراش«سنن ابي داود، باب . 1
)8: ؛ تكوير31: ؛ اسراء 59و 58: ، نحل151: سوره انعام: (ك.ر. 2
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عادتها و اعتقادات مشترك كـه مخلـوطي   موارد، برخي اززاي اهبا اين حال در پار. شد

از شدت دشمنيها مي كاست و نيز گاهي عهد و پيمان و تابعيـت،  از دين و خرافات بود،

باعث مي شد چند قبيلة مختلف گرد هم آيند؛ همچنين ماههاي حرام، رحمت و كمكي 

.آورده كنندندگيشان را برين ماهها نيازهاي زبراي همه بود تا بتوانند با تجارت در ا

كه بر اجتماع جاهليت، هرج و مرج و پراكندگي و جهل و ناداني، حاكم بـود  اينهخالص

مـردم ماننـد حيوانـات و چارپايـان     . و نابساماني بر سراسـر زندگيشـان سـايه افكنـده بـود     

خريد و فروش مي شدند و با آنها همانند موجودات بي جـان  ،زندگي مي كردند و زنان

.ار مي شدرفت

، چپـاول  تهـا بزرگتـرين كارحكوم . ، خيلي سست و از هم گسيخته بودروابط افراد جامعه

.مردم يا به راه انداختن جنگهاي خونين به خاطر منافعشان بوداموال

اوضاع اقتصادي
اگر به شيوه معيشـت و زنـدگي عربهـا نظـر     . وضعيت اقتصادي، تابع اوضاع اجتماعي بود

تجارت، بزرگترين وسيلة رفع روشن خواهد شد كهناين مطلب برايمابيفكنيم، به خوبي 

جا كه سـفرهاي تجـارتي، صـلح و امنيـت زيـادي مـي       نزندگيشان بود؛ از آنيازمنديهاي 

داشـت، لـذا   وجـود  صـلح و امنيـت   در جزيره العرب فقط در ماههاي حـرام،  خواست و 

.جاز و مجنهعكاظه، ذي المبازار : در ماههاي حرام، برپا مي شدند؛ از جملهها ربازا

گتـرين كارهـاي   بزرحرومتـر بودنـد؛  عربها در عرصه صنعت و پيشـه وري نيـز از همـه م   

، دباغي كردن پوستها و امثال آن بـود كـه بيشـتر در يمـن و جـده و      صنعتي آنها بافندگي

.مرزهاي شام رواج داشت

عمـوم زنـان   آري، در داخل جزيره العرب اندكي كشاورزي و دامداري وجود داشت و

داشـتند، پيوسـته در معـرض قتـل و     عربهـا  عرب به كار بافندگي مشغول بودند؛ هر آنچه 

، بر عموم مردم جزيره العرب، سايه افكنـده  و تهيدستي و گرسنگي و برهنگيغارت بود

.بود
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:اوضاع اخالقي
اشت پستيها و زشتيها و كارهايي رواج د،ميان عربهاي جاهليت قبل از اسالمدربي شك

هـا  توانـد آن وجدان سالم، نمـي وكه از نظر عقلي غير قابل قبول و زشت و ناپسند هستند

بـا  با اين حال در بين آنها اخالق نيكو و پسنيده اي نيز وجود داشت كه كـامالً  . را بپذيرد

ي كارهـا بـا رو وجود خلق و خويهاي پسنديده تـوأم  از اين. سرشت آدمي سازگار است

بخشي از خويهاي پسنديده آنها عبارتند . داردن را به شگفت وا مياانسو ناپسند،زشت

:از

گرفتند و به سـخاوت افتخـار   عربها در باب سخاوت از يكديگر سبقت مي: سخاوت-1

در آنـان  ؛مي نمودند تا جايي كه نصـف اشـعار آنهـا در ايـن مـورد سـروده شـده اسـت        

.مي كردند، سخاوتمند را ستوده و بخيل را نكوهششاناشعار

اگر در شدت گرسنگي و سرما مهماني براي يك عرب مي آمد كه چيزي جز شتري كه 

نداشـت، از روي سـخاوت و   ،با آن تمام زندگي خـود وخـانواده اش را اداره مـي كـرد    

.نوازي، شترش را براي مهمان مي كشتمهمان

ه گـاهي بـه   يكي ديگر از كارهايي كه جوانمردي عربها را ثابت مي كند، ايـن اسـت كـ   

نگين را خـود  خاطر جلوگيري از جنگ و خونريزي، ديه ها و تاوانهاي بسيار بزرگ و س

و يكـديگر را در ايـن زمينـه مـي     از نسل كشي جلـوگيري كننـد  به دوش مي كشيدند تا 

.ستودند و رؤسا، در اين مواقع بر رؤساي ديگر قبايل فخر مي كردند

كردنـد، نـه از آن   به خوردن شراب افتخار مياين است كه ،از ديگر آثار جوانمرديشان

راهـي  ،جهت كه نوشيدن شراب، صالحيت افتخار دارد، بلكه بدين خاطر كه باده نوشي

!را در نظر آسان مي نمودلبه جوانمردي و سخاوت بود و انفاق ما

است و شرب مي گفتند كه معنايش جود و سخاوت » كرم«، به همين دليل به تاك انگور

.دختر انگور مي ناميدندعنيي» بنت الكرم«انگور را

اگر به اشعار دوران جاهليت، نظري بيفكنيم، مي بينيم كه باده گسـاري و مسـايل جـانبي    
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چنانچه عنتره بن شداد عبسـي،  . آن، بخش زياي از اشعار را به خود اختصاص داده است

:در معلقه خود، چنين سروده است

الهواجر بالمشوف المعلمدركولقد شربت من المدامة بعد ما 

دمــرنت بازهر بالشمال مقـقرةـسأراء ذاتــة صفـزجاجـب

لم يكلموافريالي و عرضـمك ـي مستهلــربت فإننـفاذا ش

ميركتو كما علمت شمائلي وذا صحوت فما أقصر عن ندي إو

فـراوان  دار، شراب سته شد، با پرداخت دينارهاي نشانچون از گرماي نيمروز كا«: ترجمه

نوشيدم؛ در جامي بلورين شراب نوشيدم كه داراي خطوط برجسته بود؛ با دست چپ از 

ي، بـه ايـن و آن مـ   ؛ در آن هنگام، ثروتم را بي حسابو سر به مهر بودنساغري كه تابا

. قدر زياد است كه با اين همه سخاوت و بخشـش، كـم نمـي شـود    آندادم و البته ثروتم، 

كشم و خودت از سخاوت و م از بخشش و سخاوت دست نميوقتي به خود آيم، باز ه

.»خبرياخالق من، با

ازي وا مي داشـت؛ زيـرا آنـان،    ب، اين بود كه آنها را به قماراز پيامدهاي سخاوتشانيكي

بازي را يكي از راههاي سخاوت مي پنداشتند و از سود قمار، به بينوايان كمك مـي  قمار

به همين سبب، قرآن، از همـان  . ا به مساكين مي دادندكردند و يا سهم افزوده برندگان ر

از فايـده  ، قمـار و شـراب  گنـاه «: آغاز و بكلي، قمار و شراب را حرام نكرد؛ بلكه فرمود

1.»شان بيشتر است

جاهليت، اين بود كه بـه عهـد و پيمانشـان    ييده عربهادديگر عادات و اخالق پسناز -2

را دين و عقيده اي مي دانستند كه سخت به آن پايبند كردند؛ آنها، وفاي به عهد وفا مي

هايشـان،  به عهد، كشته شدن فرزنـدان و ويـران شـدن خانـه    يبودند و حتي به خاطر وفا

شناختن اين حقيقت داسـتانهاي هـاني بـن مسـعود شـيباني ،      برايبرايشان مسئله اي نبود؛

.ي را مطالعه نماييدمسموأل بن عاديا و حاجب بن زراره تمي

.219: سوره بقره : ك .ر. 1
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از ديگر اخالق نيكوي آنها عزت نفـس و خـودداري از پـذيرفتن ذلـت و خـواري و      -3

لـي زود  يدشـمن شـجاع و غيـور بودنـد و خ    ر، اينكـه در برابـ  د؛ نتيجـه اش ظلم و ظالم بو

عربها از كلمه اي كه از آن بوي ذلت و خواري و پستي، به مشام . واكنش نشان مي دادند

مشـير بـرده و از جنـگ    شـنيدن آن دسـت بـه ش   ه مجرد بمي رسيد، چنان متنفر بودند كه

بدين سان بي پروا در اين راه قرباني مي شدند و درگيريهـاي خـونيني بـه    باكي نداشتند؛

.راه مي انداختند

كار خيري، يكي ديگر از عادات جالب و پسنديده شان، اين بود كه وقتي براي انجام-4

شان نبود؛ بلكـه جانشـان را در اينگونـه    كس و هيچ چيز جلودارتصميم مي گرفتند، هيچ

.راهها به خطر مي انداختند

آرامش و بردباري از ديگر صفات پسنديدة آنها بـود و افـراد بردبـار و حلـيم را مـي      -5

نهايـت برخاسـته از كـه  نـد ستودند؛ البته به خاطر عزتي كه نسـبت بـه خودشـان قائـل بود    

.ام به جنگ مي نمودند خيلي سريع اقدلذا شجاعت و جسارت آنها بود؛

م تمدن و دانشيني و عدم گرفتاري بهوبيهاي اعراب، ساده زيستن و صحرااز ديگر خ-6

، ستي و امانتداري و تنفـر از نيرنـگ  را،هايش بود كه نتايج آنفرهنگ تشريفاتي و نيرنگ

.فريب و خيانت است

رافيايي جزيره العـرب  ين ترتيب مي بينيم كه اين اخالق گرانمايه به همراه موقعيت جغدب

جهان، سبب برگزيده شدن عربها براي بدوش كشيدن مشـكالت و  ت به ساير مناطق بنس

.بشري شده استجامعهسختيها و رهبري امت انساني و 

شده گاهي منجر به شـر و بـدي مـي شـد و حـوادث نـاگوار و       گرچه رفتار و فرهنگ ياد

كه پـس  ؛ چراارزش و قابل تقدير بودبادناكي را پديد مي آورد، اما دركل، گرانبها و در

، همـان  مين نمايـد و ايـن  أاندكي اصالح مي توانست تمام منافع اجتمـاعي بشـري را تـ   از

.است كه اسالم، انجام داد و با اصالح فرهنگ عربها، بهترين تمدن را ساختكاري

و پيمان، عزت نفس و قاطعيت در تصميم گيـري و پس از وفاي به عهد: مي توان گفت

زيـرا تنهـا بـا    . وفاداري به عهد و سوگند، ارزشمندترين ويژگي اخالقي عربها بوده است
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داخـت و  رنيروي اراده و وفاداري به آرمانها مي تـوان، بـه ريشـه كنـي فسـاد و رذالـت پ      

ويژگيهاي پسنديده ديگري نيز داشـته انـد كـه    ،عربها. ، برپا نمودنظامي خوب و عادالنه

.كنيمبسنده ميشده ، ، به موارد يادما

�نسب و خانواده محمد
بخـش اول آن كـه مـورد اتفـاق بيشـتر      ؛به سه قسمت تقسيم مي شود�نسب پيامبر خدا

قسمت . نهي مي شودشروع و به عدنان مت�پيامبراز سيره نويسان و نسب شناسان است، 

مي رسـد؛ در ايـن قسـمت    �عدنان شروع مي شود و به ابراهيماز، �دوم نسب پيامبر

آن نسـب نامـه   ،كـرده و گروهـي  روهـي سـكوت   گاخـتالف نمـوده انـد،    ،سيره نويسان

يعنـي در  ايشـان بخشـي از نسـب نامـه    در . شـمرده انـد  را پس از عدنان نيز بر�حضرت

پيشـتر اشـاره   . در آميخته اسـت همباصحيح و غيرصحيح ، �تا آدم�فاصله ابراهيم

.مي پردازيمننموديم و اينك به تفصيل آ�اي به نسب رسول خدا

-پسـر هاشـم  ،محمد پسر عبداهللا پسر عبدالمطلب كـه اسـمش شـبيه اسـت    :بخش اول

نامش زيد كه –پسر قصي -يره استمغپسر عبدمناف كه اسمش ، -اسمش عمرو است

كـه لقـبش   -ي پسر غالـب فرزنـد فهـر   كالب فرزند مره پسر كعب فرزند لؤپسر-است

پسـرمالك بـن   -. او منسـوب مـي باشـد   ريش بـه قريش است و به همين مناسبت قبيلـة قـ  

اسـمش عـامر   -كنانـه فرزنـد خزيمـه فرزنـد مدركـه     پسـر -كه نامش قيس است-النضر

1.بن نزار بن معد بن عدنانپسرالياس پسر مضر-است

پسر هميسع پسر سالمان پسر عوص پسر بوز پسر قموال پسـر  دعدنان پسر أ: بخش دوم

پسر بلداس پسر يدالف پسر طابخ پسرجاحم پسر نـاحش  ابي بن عوام پسر ناشد پسر حزا

قر پسر عبيد پسر الدعا پسر حمدان پسر سنبر پسر يثربي پسر بپسر ماخي پسر عيض پسر ع

پسر افتاد پسر ايهام پسـر  -يحزن پسر يلحن پسر ارعوي پسر عيض پسر ديشان پسر عيصر

بـن  داريـ م بـن ق مقصر پسر ناحث پسر زارح پسر سمي پسـر مـزي پسـر عوضـه پسـر عـرا      

).2/52(و ) 14تا 2/11(للعالمين ؛ رحمة)5/6(تلقيح فهوم أهل األثر ؛ )2و1/1(ابن هشام سيرة. 1
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1.اسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم

بـن نـاخور بـن سـاروع يـا      -كـه نـامش آزر اسـت   –بن تارح �هيماابر: بخش سوم

بن المك ابـن  �بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوحساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر

مهالئيـل  رد بـن  يـ ابن -بوده است�متوشلخ ابن اخنوخ كه گويند همان ادريس پيامبر

2.ن قينان بن آنوشه بن شيث ابن آدم عليهما السالمب

�خانواده پيامبر

به خاندان هاشـمي شـهرت دارنـد؛ بـه خـاطر پـدر بـزرگش هاشـم بـن          �خانوادة پيامبر

واقع اجداد پيامبرنـد،  كه دراز زندگينامة هاشم و فرزندانش بخشيبه رو ازاين.عبدمناف

:مي پردازيم

مسئوليت سقايت حجاج و پذيرايي از آنان است كه پيشتر گفتيموهاشم ، همان عمر. 1

. » نان را خـرد و تريـد كـرد   «: يعني) هشم الخبز: (را بر عهده داشت؛ در عربي مي گويند

لقـب  ) هاشـم (عمرو، از آن جهت كه توليـت غـذا دادن بـه حجـاج را برعهـده داشـت،       

.گرفت

را براي قريش پايه گذاري نمود تا اولين كسي است كه سنت دو بار كوچ كردن ،هاشم

مكه به مناطق تجاري آن زمان، كوچ كنند؛ يك بار در تابستان و بار ديگر در زمستان از

:شاعر در اين باره مي گويد

مسنتين عجافةــــقوم بمكالذي هشم الثريد لقومه عمرو

را بـه  �پوري، اين بخش از نسبت نامه رسـول خـدا  بن سعد؛ عالمه محمد سليمان منصورطبقات ا. 1

ا اين بخـش نسـب   ؛ در رابطه ب)17-2/14(للعالمين رحمة: ي، جمع آوري نموده است؛ نگاروايت كلب

.، اختالف زيادي در منابع تاريخي وجود داردنامه
؛ رحمـة )6ص(؛ خالصـة السـير از طبـري    6؛ تلقيح فهوم أهل األثر، ص )4-1/2(م ابن هشاسيرة. 2

در منابع تاريخي مختلف، در برخي از اين نامها، اخـتالف وجـود دارد و در پـاره اي    ) 2/18(للعالمين 

.نامها، نيامده اندازموارد، برخي از اين
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افـاألصيسفر الشتاء و رحلةسنت إليـه الرحلتـان كالهـما

كـرد؛  بزرگ مردي است كه بـراي قـومش، نـان خـرد مـي     آن-هاشم-مروع« : ترجمه

بنـا نهـاد؛   اودو سفر بازرگـاني قـريش را  ي كه در مكه گرسنه و نحيف بودند؛ ومهمان ق

.»سفر تابستاني و سفر زمستاني

مدينه رسـيد، بـا سـلمي دختـر     چون بهوشدشام رهسپارتجارت هاشم براي: گويندمي

بـاز  . اد قبيله بني عدي بن نجار بود، ازدواج كرد و در خانـة او مانـد  عمرو كه يكي از افر

،همـراه خـانوادة پـدرش بـود    دوباره به شام رفت، اما نشانه هاي بـارداري در سـلمي كـه   

.از اين شكم عبدالمطلب به دنيا آمد و هاشم، در غزه فلسطين ، وفات نمود. نمايان شد

، خاطر موي سفيدي كه در سـرش بـود  آمد و بهميالدي به دنيا 497عبدالمطلب در سال 

خانة پدرش در يثـرب  ردعبدالمطلب را،سلمي. موناميدند، شبيه يعني سفيد) بهيش(او را 

ه هاشم چهار پسـر داشـت بـ   . نداشتپرورش داد، اما كسي از خانواده هاشم از شبيه خبر

شـفاء، خالـده،   نامهـاي ه پـنج دختـر بـ   نيـز  عبـدالمطلب و  ه ولنامهاي أسد، ابوصفي، نضـ 

1.داشتجنهوضعيفه، رقيه

جلوتر دانستيم كه توليت آب و غذا دادن زائران بيت اهللا پس از هاشم به : عبدالمطلب-2

نفوذ بـود و در بـين قـومش    كـه مـردي شـريف و بـا    برادرش مطلب بن عبـدمناف رسـيد  

.مطلب، به خاطر سخاوتي كه داشت، فياض ناميده مي شد. موقعيت خوبي داشت

زاده اي در يثـرب دارد؛  ادرنيد كـه بـر  شبزرگ شد، مطلب ) عبدالمطلب(به يماني كه شز

او را ديد، چشمانش پر از اشك شد و او عبدالمطلبكهبنابراين به يثرب رفت، هنگامي

را در آغوش گرفت و او را بر شتر خود و پشـت سـرش سـوار كـرد و خواسـت او را بـا       

مـادرش خواسـت كـه    زمطلب ا. اجازة مادرش نرفتبه بدون ياما شخودش به مكه ببرد،

خـواهم او را  مي : مطلب گفت. به را با خودش ببرد، اما سلمي نپذيرفتياجازه بدهد تا ش

.، كنار خانة خدابه سرزمين پدرش ببرم

به را يمـردم، شـ  وقتـي . عمويش به مكـه رفـت  به باياجازه داد و شبه،يترتيب مادر شبدين

).1/107(سيره ابن هشام . 1
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مطلـب  . غالم مطلـب اسـت  ،اين: يعني ) هذا عبدالمطلب(تند سر مطلب ديدند، گفپشت 

.زاده ام فرزند هاشم استاين پسر، برادر! واي بر شما: گفت

) ردمـان (كـه مطلـب در   بـزرگ شـد تـا اين   و همانجا به، در خانة مطلب بودياز آن پس ش

ر هده گرفت و با قومش همـانطو خانة كعبه را به عتوليت) عبدالمطلب(به يش؛وفات كرد

شـهرت  نمود كه قبالً رفتار مي شد و در بين قومش چنـان بـه بزرگـواري و شـرف     ررفتا

عبدالمطلب نفوذ زيادي . ، مشهور نشده بوديچ يك از پدرانش تا به آن اندازهيافت كه ه

اموال و مناصب را،برادرش نوفلوقتي مطلب، وفات يافت،. (داشتدر ميان قوم قريش

مــردان قــريش كمــك بنــابراين عبــدالمطلب از. مــوداز عبــدالمطلب گرفــت و غصــب ن

عمويـت  و مـا در كـار تـو    : امـا مـردم گفتنـد   . خواست تا او را عليه عمويش ياري دهنـد 

از بني نجـار بودنـد، اشـعاري    كه هايش مه اي به داييين ترتيب در نابد. دخالت نمي كنيم

.نوشت و از آنها كمك خواست

.به راه افتاد و در قسمت جنوبي مكه فـرود آمـد  سوار 80ش ابو سعد پسر عدي با اييدا

، نـه : ش گفـت  اييـ امـا دا .همـين جـا بمانيـد   :عبدالمطلب به استقبال آنها رفت و گفـت 

نوفـل در  .سپس نزد نوفـل رفـت  . آرام نمي گيرمبه خدا تا با نوفل مالقات نكنم، ندگسو

م را بياوريـد و  شمشـير : ابو سعد گفـت . حجراسماعيل، دركنار بزرگان قريش نشسته بود

زاده ام را به او برنگرداني، تـو  ارث خواهرقسم به خدا و پروردگار اين خانه، اگر:گفت

به خودش برگرداندم و بزرگان قـريش را گـواه   : نوفل گفت. ين شمشير خواهم زدارا با

سه شبانه روز مانـد و حـج عمـره    به خانة عبدالمطلب رفت وپس از آن ابوسعد . گرفت

د، نوفل، فرزندان عبدشـمس  به يثرب رفت و چون كار به اينجا كشيسپس و بجاي آورد

حمايت بني ،ون خزاعهچ. مناف را عليه فرزندان هاشم متحد و هم پيمان ساختپسر عبد

ت، فرزند ما نيزهست؛ همان طور كه فرزند شما اس: نجار از عبدالمطلب را ديدند، گفتند

.وارتريمبه حمايت او سزا) نجاريبن(ما از شما 

محـل  (د دارالنـدوه  بـدين ترتيـب همـه وار   . مناف از خزاعه بـود بدان جهت كه مادر عبد

و شدند و خزاعه، بني هاشم و بني عبدشمس و نوفل را آشتي دادند) جلسات مهم قريش
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همين پيمان بود كه عامل مهمي در فتح مكه شد؛ چنانچـه درايـن بـاب    . هم پيمان كردند

.سخن خواهيم گفت

:ردوران توليت عبدالمطلب اتفاق افتاددكنيم كه ه دو رويداد مهم اشاره مياينك ب

حفر چاه زمزم-1

ماجراي اصحاب فيل–2

حفر چاه زمزم-1
و نشـاني و جـاي چـاه    عبدالمطلب در عالم خواب فرمان يافت كه چاه زمزم را حفر كند

نمود و در آن چيزهـايي را  بنابراين به حفر چاه زمزم اقدام ؛هم به او در خواب گفته شد

، ي شمشـير از جملـه تعـداد  . ر پنهـان كـرده بودنـد، پيـدا كـرد     ام فـر اكه قبيلة جرهم هنگ

راي خانة خدا ساخت و ، از شمشيرها دربي بعبدالمطلب.تعدادي زره و دو آهوي طاليي

حجـاج و زائـران را  نيزو از چاه زمزم نمودي را هم به درب خانه آويزاندو آهوي طالي

.دادميآب

قــريش بــا ،بــش بيـرون آمــد آ،چـون زمــزم دوبــاره پيـدا شــد و عــالوه بــر اشـياء قيمتــي   

. او خواستند كه آنها را نيز بر امور زمزم شريك گرداندو ازعبدالمطلب اختالف نمودند

قريش .به اين كار اختصاص يافته ام، نپذيرفتمن اينكه تنها اما عبدالمطلب با استدالل به

از آنجـا  . ادو گـر بنـي سـعد بردنـد    جـ نزدبودند تا اينكه او را براي محاكمه دار ندست بر

برايبدالمطلب عخداوند در راه به آنها نشان داد و راهنمايي نمود كه ودند كهببرنگشته 

نـذر  آنجا بود كه عبـدالمطلب  . شده، تخصيص يافته استتوليت زمزم و اشياء قيمتي پيدا

.پسر بدهد، يكي را كنار كعبه قرباني كندكرد كه اگر خداوند، به او ده، 

ماجراي اصحاب فيل-2
اشي در يمـن مشـاهده كـرد كـه اعـراب بـراي       نجاالختيار ي نمايندة تامشوقتي ابرهه حب

زيارت حج به مكه مي روند و خانة كعبـه را زيـارت و طـواف مـي كننـد، كليسـايي در       

ازكعبه برگردانـد تـا كليسـاي او را    صنعاء بنا نمود تا از اين طريق حج و زيارت عربها را
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.زيارت كنند

رد كليسـاي او شـد و   امردي از بني كنانه كه ازتصميم ابرهه خبـردار شـده بـود، شـبانه و    

ابرهه با شنيدن اين مطلب، سخت خشمگين شد و بـا  . محرابش را با نجاست كثيف نمود

به حركت كرد تـا  ، به سوي كععرموم، مشتمل بر شصت هزار سربازسپاه معروفش به نام

.خانة كعبه را ويران كند

به راهـش ادامـه   وي . فيل بود13تا 9در سپاهش . ر شدا، بر بزرگترين فيل سوخود ابرهه

.رسيد) مغمس(داد تا اينكه به 

و آمـادة ورود بـه   آنجا سپاهش را آماده تر نمود، فيل شخصي خودش را هم آماده نمود

چـه بـر فيـل    هر. فيلش خوابيـد  مزدلفه و منا رسيد، ، بين )محسر(به وادي وقتي.مكه شد

دند، بـه جلـو نرفـت، امـا هرگـاه او را بـه طـرف شـمال و شـرق و جنـوب مـي           رفشار آو

در. يدبگردانيدند، به سرعت مي رفت و چون او را به طرف كعبه مي گرداندند، مي خوا

و سـپاهش را بـا   ن، ابرهـه اهمان حال خداوند، پرندگان معروف ابابيل را فرستاد و پرندگ

درست شده بود، زدند تا اينكه آنهـا را ماننـد   ) سفالين(سنگهايي كه ظاهراً از گل سخت 

.ه خرد گردانيدنداك

يـك سـنگ   : با هر پرنده، سه سنگ بـود .اي مانند پرستو و چلچله داشتندهجث،پرندگان

كـه  كسـي  هـر  ايـن سـنگها، بـه پيكـر     . در منقار و دو سنگ مانند نخود در چنگالهايشان

.اعضاي بدنش از هم مي پاشيد و هالك مي شد،مي كرداصابت 

ييموج فراريان همچون دريا. نكرده بودكه پا به فرار گذاشتندسنگها به همة آنها اصابت

.خروشان بود و بر روي يكديگر مي افتادند و به هالكت مي رسيدند

و تـا  ضـاي بـدنش مـي افتـاد    بند اعگرفتار بيماري و مرضي كرد كه بندخداوند، ابرهه را 

ديري نگذشت كه سينه . رسيدن به صنعا از شدت الغري همچون مرغي پركنده شده بود

قريشيان كه ازترس ابرهـه بـه   .اش شكافت و قلبش نمايان شد و همانجا به هالكت رسيد

و با آرامـش  ،دره ها و قله ها پناه برده بودند، چون سرنوشت سپاه ابرهه را اينگونه ديدند
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50ماه محـرم،  بنا به گفتة اكثر مورخان اين واقعه در1.اطمينان به خانه هايشان بازگشتند 

مـيالدي  571اوايـل مـارس   بوده كه با اواخر فوريه يـا �روز قبل از والدت پيامبر55يا 

، بـه خـانواده   �، پـيش از والدت پيـامبر  اين، پيشكشي بود كـه خداونـد  . مصادف است

.ايشان عنايت فرمود

لـه غلبـه   خدا دوبـار بـر ايـن قب   مشركان و دشمنان دهد كه، نشان مياريخ بيت المقدست

قبـل  578اند؛ چنانچه در سال ، مسلمان بودهكه ساكنان بيت المقدسدرحالي، كرده اند

ر بيت المقدس چيره ميالدي نيز روميان، ب70در سال . بختنصر آن را اشغال نمودميالداز

مكه چيره گردد و آن را اشغال كند؛ حتي سته است تا به حال بركس نتوانشدند، اما هيچ

نصاري كه مسلمانان حقيقي آن زمان بودند و با توجـه بـه اينكـه سـاكنان مكـه، مشـرك       

ايـن واقعـه در شـرايطي رخ داد كـه خبـر آن بـه       .بر مكـه مسـلط شـوند   بودند، نتوانستند

زمــان ارتبــاطي قــوي و درآن احبــاش دورتــرين نقــاط متمــدن آن زمــان رســيد و چــون 

بر سر روميان كه هر چه را هميشه دركمين بودند و،ن داشتند و ايرانياناتنگاتنگ با رومي

مي آمد، زير نظر داشتند، لذا بالفاصله ايرانيان، پس از اين حادثه بـه يمـن   انپيمانشو هم

دنيـا را  اين مـاجرا . اد قدرت به حساب مي آمدندمدرآن روزگار، ايران و روم، ن. آمدند

همگان بداننـد كـه خداونـد، ايـن     متوجه احترام و شرف و بزرگواري خانة كعبه نمود تا

در چنـين شـرايطي   با اين حسـاب اگـر  . تقديس قرار داده استموردخانه را برگزيده و

همان چيزي بود كـه آن زمـان و مكـان    اين كرد، كسي از اين سرزمين ادعاي نبوت مي

حكمتي پوشيده بود كه در ياري خدا به مشركين و شرح تفسير د و در واقعنمواقتضا مي 

داشت و حكمت اين مسأله را كه فراتر از عالم اسـباب اسـت،   اهل كتاب وجوددر برابر

:عبدالمطلب ده پسر داشت كه عبارتند از. نمودار مي ساخت

خـي  بربولهـب، غيـداق، مقـوم، صـفار و عبـاس؛     حارث، زبير، ابوطالب، عبداهللا، حمزه، ا

نيز برخـي گفتـه  يازده پسر داشته است و پسري بنام قثم را به آنان افزوده اند و: گفته اند

: همچنـين گفتـه شـده   .عبدالكعبـه و حجـال را هـم نـام بـرده انـد      و سيزده پسر داشته :اند

.به تفسير سوره فيل در كتب تفسير: ك.ر) 56-1/43(سيره ابن هشام . 1
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.همان غيداق مي باشد و فرزندي بنام قثم نداشته است،همان مقوم و حجال،عبدالكعبه

، بره، عاتكـه، صـفيه،   )بيضاء(م ام حكي:نامهايه لب شش دختر داشته بهمچنين عبدالمط

1.ي و اميمهأرو

مادر عبداهللا، فاطمه دختر عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن       . �عبداهللا پدر رسول خدا-3

پـاك  زيبـاترين فرزنـد عبـدالمطلب و از همـه    ،مي باشد؛ عبداهللابن مرهبن يقظهمخزوم

همان كسـي اسـت   ،، او را بيش از همه دوست داشت و اوبدامنتر بوده است؛ عبدالمطل

.گرفت) ذبيح (لقب بدين سان عبداهللا، .كه عبدالمطلب، نيت قرباني اش را كرده بود

مشاهده عبدالمطلب به ده تن رسيد و بدين ترتيب به چشم خودانهنگامي كه تعداد پسر

كنند، نيـت  او حمايت مينمود كه به مرادش رسيده و صاحب ده فرزند پسر شده كه از

.نذرش را با آنان درميان گذاشت؛ پسرانش نيز پذيرفتند 

بنا بر رسمشان، نامهاي فرزندانش را بـر چوبهـاي مخصـوص قرعـه نوشـت و آنهـا را بـه        

، قرعه به نام عبداهللا افتاد؛ بنابراين بت هبل داد و چون قرعه كشي نمودنگهبان مخصوص

او را ،نـذرش به خاطري برداشت و روانة خانة كعبه شد تا دعبدالمطلب، عبداهللا را با كار

خصوصاً داييهايش از بني مخزوم و نيـز بـرادرش ابوطالـب، او را از    ،اما قريش. ذبح كند

.اين كار باز داشتند

د كـه نـزد جـادوگر معـروف     نذرم چه كنم؟ به او پيشنهاد دادنپس با: عبدالمطلب گفت

عبـداهللا را بـر يـك چـوب و اسـم ده شـتر را بـر        نام داد او دستورجادوگر بهآنجا برود؛

در هرمرحلـه  ،اگر باز هم قرعه به نام عبداهللا افتاد. ديگر بنويسد و قرعه كشي كندچوبي

تا اينكه قرعه بنام شتران بيفتد تا خدايش راضـي شـود و آنگـاه شـتران را     ده شتر بيفزايد

.قرباني كند

قرعه ، ي نمود؛ هر بار كه قرعه كشي مي كردشكعه دستور جادوگر قربهبناعبدالمطلب 

، آن وقـت قرعـه بنـام    اينكه تعداد شتران به صـد تـا رسـيد   مي آمد تا نام عبداهللا بيرونه ب

.شتران در آمد

).66، 2/56(للعالمين ، رحمة9و 8يح فهوم أهل األثر، ص تلق. 1
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عبدالمطلب شتران را ذبح نمود و گذاشت تا انسانها و حيوانات درنده از گوشت قربـاني  

. استفاده نمايند

ديه ده شتر بود كه پس از اين واقعه ديه از ده شتر به صـد  ،م قريشرسنا بهدر آن زمان ب

.را به عنوان ديه اعالم نمودشترآمد همين صد شتر تغيير يافت و هنگامي كه اسالم

و ذبيح هستم؛ يعني اسماعيل و فرزند د، من : روايت شده است كه مي فرمود�از پيامبر

1.عبداهللاپدر آن حضرت،

ب را بـه ازدواج عبـداهللا در   ب بن عبدمناف بن زهره بن كـال هودختر، آمنه عبدالمطلب

د كه اين زن در آن روز از نظر نسب و مقام بهترين زن قريش به شـمار مـي رفـت و    رآو

عبـداهللا بـا ايـن زن در    . سردار بني زهره و بهترين آنها از نظر نسب و شرافت بود،پدرش

براي خريدن خرما به مدينه فرستاد ورا و مكه ازدواج نمود و پس از اندكي عبدالمطلب ا

مدينـه مـي آمـد،    چون از شام با قافلة قريش به. براي تجارت به شام فرستادنيزگفته شده 

.و در خانة نابغـه جعـدي بـه خـاك سـپرده شـد      نمود مريض شد و درمدينه فوت در راه

اكثر مورخين ؛افتاداتفاق �ساله بود و وفاتش قبل از تولد پيامبر25عبداهللا هنگام وفات 

وفـات يافتـه   �بـداهللا دو مـاه پـس از تولـد پيـامبر     ع: اما بعضي گفته انـد .دباورنبر همين

2.است

زيبـاترين  ازنوع خـودش چون خبر مرگ عبداهللا به مكه رسيد، آمنه اين مرثيه را كه در

: است، سرودهامرثيه

اغمـلغما في اـخارجو جاور لحداجانب البطحاء من ابن هاشم عفا

ما تركت في الناس مثل ابن هاشموفأجابـهـاايا دعـوةدعتـه المنـ

مــي التزاحــحابه فــصتعاوره أعشية راحـوا يحمـلون سـريـره

اهللا ، الرسول از شـيخ عبـد  ، مختصر سيرة)2/89(رحمة للعالمين ) . 155-1/151(سيرة ابن هشام . 1

.23و 22، 12ص 
).2/91(للعالمين ؛ رحمة45د غزالي ص از محم؛ فقه السيرة)158، 1/156(بن هشام اسيرة. 2
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1راحمــالتاء كثيرـد كان معطـفقفإن تك غالنه المنايا و ريبها

گورسـتان  ردو فن پيچيـده شـد   كالبالي ،هاشمماند وتهي،هاشمبطحا، از پسر«: يعني

، قاصـدان مـرگ  ! او را فراخواند و او نيزاجابـت كـرد؛ آري  ،مرگ. ديگري دفن گرديد

گذارند؛ شامگاهان كه تابوت او را حمـل  ميان مردم نميكسي همچون پسر هاشم را در

تش را دست به دست مي نمودند؛ آري؛ هـر چنـد   مي كردند، دوستانش در ازدحام، تابو

.»واقعاً سخاوتمند ومهربان بود،و، او را ربود، اما امرگ

پنج شتر، تعدادي گوسفند و يك كنيـز حبشـي   : تمام آنچه از عبداهللا ماند، عبارت بود از

.نيز بود�ا كنيه ام ايمن كه دايه رسول خدابه نام بركه ب

از تولد تا بعثت����پيامبر

�والدت پيامبر

د روز دوشنبه نهم ربيع االول عـام سرور پيامبران در شعب بني هاشم، در شهر مكه، بامدا

الفيل، چهلمين سال پادشاهي خسرو انوشيروان، برابر با بيستم يا بيست و دوم مـاه آوريـل   

دانشـمند بـزرگ محمـد سـليمان منصـورپوري و محقـق       بر تحقيقميالدي، بنا571سال 

2.شناش محمود پاشا، به دنيا آمداختر

وجـودم  از�حمدهنگام زادن م: گفته است�كند كه مادر پيامبرابن سعد، روايت مي

امـام احمـد روايـت    .ي و روشـن شـد  ن، نورامشانوري بيرون شد كه بوسيلة آن قصرهاي

نقل كرده كه بـه ايـن روايـت نزديـك     �همين مضمون از عرباض بن ساريهديگري به

3.است و آن را تأييد مي كند

).1/62(طبقات ابن سعد . 1
22و 20؛ اخـتالف در  )39و 1/38(للعـالمين  ؛ رحمة)1/62(محاضرات تاريخ األمم  اإلسالمية . 2

.دي استهاي ميالناشي از اختالف تقويمآوريل،
).1/63(؛ ابن سعد 12الرسول از شيخ عبداهللا نجدي، ص مختصر سيرة. 3
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نشانگر يك تحول بـزرگ بـوده   روايت شده كه حوادثي هنگام تولد پيامبر رخ داده كه 

ن، آتـش آتشـكدة مجوسـيا   هـم شكسـت؛  چهارده تا از ستونهاي ايوان كسري در: است

كنشت ها و معابد اطراف درياچـه سـاوه فـرو ريخـت و آب درياچـه فـرو       خاموش شد؛

1.كشيد

بزرگش عبـدالمطلب  پـدر بـه  متولد شد، مادرش كسي را فرستاد تـا  �هنگامي كه پيامبر

را گرفـت و وارد  �عبدالمطلب با خوشحالي آمـد و پيـامبر  . مژده بدهدا رتولد نوه اش 

، ايـن اسـم  .اري نمود و اسمش را محمد گذاشتزكعبه شد و دعا نمود و خدا را سپاسگ

در روز هفـتم او را ختنـه نمـود، چنانچـه     وي،. پيش از اين در بين عربهـا سـابقه نداشـت   

2.عادت عربها بود

3.ختنه شده، به دنيا آمد�همچنين گفته شده كه آنحضرت

ه كنيـز  يبـ ، ثودرا بـه مـدت يـك هفتـه شـير دا     �شته ازمادر، اولين كسي كـه پيـامبر  گذ

خوارش مسـروح شـير داد؛   همراه بـا فرزنـد شـير   لهب بود كه آن حضرت را آزادشده ابو

ير داده بود و پس از آن به ابوسلمه بن عبـداهللا  شپيش از آن حمزه پسر عبدالمطلب را نيز 

4.ي هم شير دادموزخم

محمد در قبيله بني سعد
دايه هـاي روسـتايي و باديـه نشـين     كه بچه هايشان را بهداشتندعادت عربهاي شهرنشين 

و د تر گـرد مصون بمانند و جسمشان قويتر و اعصابشان سالمشهربسپارند تا از بيماريهاي 

.زبان فصيح عربي را بياموزند،در گهواره

)127-1/126(دالئل النبوه، . 1
) 1/62(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه. 2
. حديثي در ابن باره بـه ثبـوت نرسـيده اسـت    : ، ابن قيم مي گويد4تلقيح فهوم أهل األثر، ص : نگا. 3

).1/180زادالمعاد، (
.13از شيخ عبداهللا نجدي، ص �؛ مختصر سيره الرسول4تلقيح فهوم أهل األثر، ص .4
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به دنبال دايه اي بود تا اينكه او را به دست زني از بني سعد �يامبرز براي پنيعبدالمطلب 

ي بـا كنيـه   عزه، حارث بـن عبـدال  مبن بكر به نام حليمه دختر ابي ذؤيب سپرد؛ شوهر حلي

عبارت بودند از عبداهللا �برادران و خواهران رضاعي پيامبر.ابي كبشه از همين قبيله بود

افه يا جذامه دختر حارث كه همـان شـيما اسـت و    پسر حارث و انيسه دختر حارث و حذ

�،  حمزه عمـوي پيـامبر  )�عموي رسول خداپسر(سفيان بن حارث بن عبدالمطلب ابو

يـك  ،شـير داده بـود  كه حمـزه را همان زني يافته بود وي سعد بن بكر پرورشبننيز در 

بـرادر شـيري   را شير داد؛ بنابراين حمـزه از دو جهـت  �پيامبربود وروز در خانة حليمه

1.به و از طرف همين زن از بني سعدياز طرف ثو: پيامبر است

، آن حضــرترا تحويــل گرفتــه بــود، از بركــات وجــود�حليمــه از روزي كــه پيــامبر

اينك با حليمه همراه مي شـويم كـه از   .يادي ديد كه او را به شگفت واداشتزچيزهاي 

.آن ماجرا مي گويد

هر و فرزند شيرخوارم با جماعتي از زنان بني سعد بـن بنـي   به همراه شو: حليمه مي گويد

شده بوديم؛ قحط و خشكسالي، همه چيـز مـا را از   ر بيرونادنبال بچه هاي شيرخوه بكر ب

.ما گرفته بود

ي يـك قطـره شـير نمـي     من سوار بر االغ سفيدي بودم؛ ماده شتر پيري هم داشتيم كه حت

گريست ، ما را از خواب شب بازداشـت و در  بچه اي كه از گرسنگي مي گريه پسر! داد

با اين حال سخت اميدوار بوديم كه بـاراني ببـارد و   . پستانم چيزي نبود كه او را سير كند

يف بود و سوار بر همان االغ، باديگران همراه شدم؛ اما االغم ضع. حل شود،نمشكالتما

و آنـان را ناراحـت مـي   اين موضوع ، بر ديگران دشـوار بـود   .ازديگران عقب مي افتادم

را �كرد؛ وقتي به مكه رسيديم و به جستجوي بچه هاي شيرخوار پرداختيم، رسول خدا

از همـين كـه مـي فهميـديم ، يتـيم اسـت،      مـا ؛ همه كردندبه يكايك زنان شيرده عرضه 

زيرا همة ما به پاداش پدر كودك اميد بسـته بـوديم و   كرديم؛پذيرفتن او خودداري مي

پاداشي كـه انتظـا   (يتيم، چه فايده اي دارد؟ مادر يا جدش چه كار مي كنند؟ : مي گفتيم

).1/19(زادالمعاد. 1
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همه زنان، براي خودشان شيرخواراني گرفتند، اما من كودك .)رداريم ، به ما نمي دهند

ميان همراهانم فقط دربخدا قسم خوش ندارم كه : لذا به شوهرم گفتم . شيرخواري نيافتم

. گيـرم ، بنـابراين همـين يتـيم را تحويـل مـي     گردمگرفتن كـودكي بـاز  تحويل من بدون 

مـا در او بركتـي قـرار    اشكالي ندارد؛ شايد خداوند، براي: و گفتشوهرم  موافقت كرد

آنچه مرا به تحويل گرفتن او واداشت، ايـن بودكـه   رفتم و او را گرفتم؛: گويدمي. دهد

.بچه اي غير از او نيافتم

. چون او را در دامن خود نهادم، پستانهايم پر شير شـد او را گرفتم و به كاروان پيوستم و

خوابيدنـد حـال   راحـت  ،او آشاميد و سير شد و برادرش هم آشاميد و سير شد و هـر دو 

.توانست بخوابدكه پيش از آن فرزندم نميآن

. شـده اسـت  رشـي اه متوجه شدكه پسـتانهايش پر گان رفت و نامهمسرم به سراغ ماده شتر

. سير شديم و آن شب را با كمال خوشـي خوابيـديم  هر دوي مام كه آنقدر شير دوشيدي

د مبـاركي را  ند مثـل اينكـه نـوزا   گمي داني بخدا سو!حليمه:گفت، شوهرمصبح كه شد

.اميدوارم چنين باشد: گرفته ايم و من گفتم

را نيـز بـا   �؛ من سوار االغ شدم و رسول خداحركت كرديم: گويدحليمه همچنين مي

گرفـت كـه هـيچ يـك از     چنان از كـاروان پـيش مـي   االغم بخدا سوگند . مخود برداشت

اي دختــر : گفتنـد االغهـاي كـاروان بـه پــاي او نمـي رسـيد؛ طـوري كــه همراهـانم مـي        

مگر اين، همان االغ نيسـت كـه بـا آن    . صبركن تا ما هم برسيم!؟چه خبر شده! ابوذؤيب

بخـدا سـوگند   :گفتنـد مـي آنـان . چرا بخدا قسم خودش است:آمده بودي؟ و مي گفتم

.بايدمسئله اي پيش آمده باشد

رسيديم، بخدا قسم هيچ سـرزميني را خشـكتر از آن   -بني سعد -وقتي به سرزمين خود 

حال وقتي كه رسول خدا را همراه خودآورديم، شبها گوسفندان مااينسراغ نداشتيم؛ با

شـير  ،شير بود، بر مي گشتند و مـا شده بودند و پستانهايشان پر از در حالي كه كامالً سير

نمي كس ديگر يك قطره شير همو حال آنكه هيچآنهارا مي دوشيديم و مي آشاميديم 

امـر، باعـث شـد كـه سـاكنان منطقـه       ايـن ؛دوشيد و در پستان گوسفندانشان شيري نبـود 
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.وسفندان حليمه را مي برندگفندان را همانجا براي چرا ببريد كه سگو: بگويند

و چـون دو سـال از عمـر او،    كـرديم خدا را مشاهده مـي افزوني و خير و بركت همواره 

بچه هـاي  رد كـه شـباهتي بـه رشـد پسـر     كـ از شير گرفتمش و او چنان رشد ميگذشت،

.كه او در دو سالگي پسر بچه چاالكي شده بودديگر نداشت، طوري

و همين امر، انگيزه اي دي از او ديده بوديم ابركات زيپس از آن او را نزد مادرش بردم؛

چه خـوب بـود   : بنابراين با مادرش صحبت كردم و گفتم. بود تا او را همچنان نگه داريم

بر او از وبـاي مكـه   ،زيرا من؛مي ماند تا بزرگتر مي شددادي، فرزندم پيش مااجازه مي

1.موافقت كرد و او را به ما برگردانداينكه آنقدر اصراركردم تا . مي ترسم

جريان شقّ ودرميان بني سعد باقي ماند تا اينكه چهار يا پنج ساله شد �سان پيامبربدين 

بچه هـا  همراه پسـر �محمد: مسلم از انس روايت مي كند.رخ داد�ن حضرتآصدر 

نزد ايشـان رفـت، او را گرفـت و خوابانيـد و سـينه اش را      �مي كرد كه جبرئيلبازي 

ايـن،  : و گفـت كه خون بسـته اي را جـدا كـرد   ز آن تشكافت و قلبش را بيرون نمود و ا

جمع راآن شتي زرين با آب زمزم شست و آنگاه تقلبش را در سپس . سهم شيطان است

يمـه  بـا ديـدن ايـن صـحنه، دوان دوان نـزد حل     ،بچه هاو جور كرد و بر جايش گذاشت؛ 

فتنـد  شـتافتند و او را در حـالي يا  �همه به سوي محمد! محمد كشته شد: رفتند و گفتند

2. كه رنگش پريده بود

بازگشت به آغوش مادر مهربان
رگردانـد و تـا شـش سـالگي     ناك شد و او را بـه مـادرش ب  محليمه بي،پس از اين جريان

3.بودرهمراه ماد

. آمنه به پاس وفاداري به شوهر فقيـدش مناسـب ديـد بـه زيـارت قبـر او در يثـرب بـرود        

)164–1/162(سيره ابن هشام. 1
).1/92(صحيح مسلم، باب اإلسراء . 2
)1/167(؛ سيره ابن هشام 7تلقيح فهوم أهل األثر ، ص . 3
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سرپرسـت وي  وو خـدمتگزارش ام ايمـن  -�محمـد –ن آمنه با فرزنـد يتـيمش   يبنابرا

يـك  . مكه بيرون شد و راهي يثرب گرديـد عبدالمطلب براي سفري پانصد كيلومتري از

هنگام بازگشت از سفر در راه بيمار شد و بيمـاريش  . ماه در يثرب ماند و سپس بازگشت

1.درميان مكه و مدينه وفات يافت) ابواء(سخت گرديد و در منطقة 

:زرگ مهربانبدر پناه پدر
حـالي كـه محبـتش بـه نـواده يتـيمش       در را با خود به مكه آورد؛ �عبدالمطلب، محمد

نوه يتيمش به مصيبتي گرفتار شده بود كه زخمهـاي گذشـته را هـم تـازه     . ه بودبيشتر شد

. مي كرد

تي ابراز مي كـرد  حبرو دل عبدالمطلب براي نوه يتيمش مي سوخت و به او چنان ما ز اين

گاه او را تنها نمي گذاشت و لذا هيچ. چ يك از فرزندانش ابراز نمي داشتهيكه در حق

در ساية خانـة كعبـه بـراي    : ابن هشام مي گويد. هميشه او را بر فرزندانش ترجيح مي داد

به احترام پدر اطراف فرش فرزندان عبدالمطلب،تمام ؛كردندعبدالمطلب فرش پهن مي

وقتـي  . بـود، روي فـرش مـي نشسـت    ونهـال  كـه ن �، نه روي آن؛ اما محمـد مي نشستند

، زيـرا  اين بچه ام را بگذاريـد : گفتعموهايش مي خواستند مانع شوند، عبدالمطلب مي

انـداز مخصـوص خـود    روي زير�سپس با محمد. ن و منزلت خاصي استاو داراي شأ

مــي كــرد، �كــه محمــدكــاريهــر مــي نشســت و بــر پشــتش دســت مــي كشــيد و از 

2.ل مي شدعبدالمطلب خوشحا

وي، وفـات  عبدالمطلب پدر بزرگ �از عمر پيامبرسال و دو ماه و ده روز 8با گذشت 

وصـيت  �مورد سرپرستي محمـد ، به پسر بزرگش ابوطالب دراو پيش از وفاتش. نمود

؛ فقـه  )1/63(؛ محاضرات تاريخ األمم األسـالميه  7ألتر، ص ؛ تلقيح فهوم أهل ا)1/168(ابن هشام . 1

.50السيره غزالي ف ص 
)1/168(ابن هشام . 2
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1.عموي پيامبر و برادر تني پدرش بود،ابوطالب. كرد

در دامان عموي مهربان�محمد
او را همـراه  وي، محمـد  نمـود؛  زاده اش نگهداري مـي دراز براابوطالب به بهترين شيوه 

د و حتي او را از همة فرزندانش بيشتر دوست مي داشت و حرمت و احتـرام  كرپسرانش 

.ويژه اي براي او قايل بود

،بـود و در حمايـت از او  �ه پشـتيبان محمـد  راواز آن پس تا چهل سـال، همـ  ب،ابوطال

محور تمام ابوطالب . تمام توانش از او دفاع مي نمودهيچ كوششي دريغ نمي كرد و بااز

درادامـه  . هايش را بر اساس حمايت و پشتيباني از برادرزاده اش بنا نهـاد دوستيها و دشمني

.نمونه اي از اين موارد را خواهيم آورد

، از ابرها طلب باران مي شودبا چهره اش
به مكه وارد شدم و اهل مكـه  : ويدابن عساكر از جلهمه بن عرفطه نقل مي كند كه مي گ

سـرزمين مكـه را   ! طالـب اي ابو: الب گفتنـد در خشكسالي بسر مي بردند؛ قريش، به ابوط

بـا  . ؛ بيـا و طلـب بـاران كـن    انسـانها و چارپايـان گرسـنه ماندنـد    خشكسالي فـرا گرفتـه و   

هـاي  ابرنونهالي همراه بود كه همچون خورشيدي تابان به نظر مي رسيد كه بر،ابوطالب

ابوطالب، او را گرفـت و  . نوجوان بودندي افكند و در اطرافش تعدادي مخاكستري پرتو

پشتش را به كعبه چسبانيد، آن نوجوان، انگشتان ابوطالب را گرفت؛ در آسـمان اثـري از   

ابر نبود؛ ابرها از هر سو آمدند و پي در پي باريدند؛ بدين ترتيب دشت وكـوه و صـحرا،   

.سرسبز و خرم گرديد

:ابوطالب، به همين ماجرا اشاره مي كند؛ آنجا كه مي گويد

لألراملمال اليتامي عصمةثو أبيض يستسقي الغمام بوجهه 

به چهره او طلب باران مي شود و غمخوار يتيمان است و پناه بيـوه  رويي كهسفيد«: يعني 

.7؛ تلقيح فهوم أهل األثر، ص )1/169(اين هشام . 1
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.»زنان

راهبيبحيرا
ه است دوازده سال و دوماه و ده همچنين گفته شد(دوازده ساله شد �چون رسول خدا

.او را با خودش به سفر تجارتي شام برد،ابوطالب،)روز

به ) ورانح(به بصري در چند كيلومتري شام رسيدند كه يكي از قصبه هاي در مسير شام

شمارمي رفت و جزو آن دسته از مناطق عرب نشيني بـود كـه زيـر سـلطه روميـان قـرا ر      

نـامش،  :يـرا زنـدگي مـي كـرد كـه گوينـد      بحعـروف بـه   داشت؛ در ايـن شـهر راهبـي م   

هنگامي كه كاروان، براي استراحت آنجا فرود آمد، بحيرا آنها را . بوده است) جرجيس(

تجارتي حرفي نمـي زد؛ وي،  درحالي بود كه بحيرا معموالً با قافله هاياين. مهمان نمود

ايـن پسـر،   : گفـت ،ه بودكه دستش را گرفتدر حاليلذا را از صفاتش شناخت؛ �پيامبر

. »سرور جهانيان است؛ خداوند او را به عنوان رحمتي براي جهانيان، مبعوث خواهد كرد

كه از گردنـه بـه ايـن طـرف     مياهنگ«: بحيرا گفت»از كجا مي فهمي؟«: ابوطالب پرسيد

مي آمديد، تمام سنگها و درختان به سجده افتـاده بودنـد و احجـار و اشـجار، جـز بـراي       

سجده نمي كنند؛ من ، او را از خاتم نبوتش مي شناسم كه هماننـد سـيبي ميـان دو    پيامبر

از ابوطالـب  آنگاه بحيـرا . » اي او را در كتابهايمان مي بينيمما نشانه ه. شانه اش مي باشد

دا يهوديـان او را در شـام بشناسـند و بـه او     امبـ تـا  را به مكه برگرداند محمدخواست كه 

1.را با تعدادي از غالمانش به مكه برگرداند�راين ابوطالب محمدبناب. برسانندآسيبي

جنگ فجار

در ذيـل ايـن   ). 183-1/180(؛ ابـن هشـام   16نوشته عبداهللا نجدي، ص �مختصر سيره الرسول. 1

، بالل رابه همراه آن حضرت فرستاد كه البته نادرست �ت كه ابوبكر ماجرا به روايت ترمذي، آمده اس

بوده و نه همراه �هنوز در آن زمان نبوده و اگر هم بوده، همراه عموي آن حضرت�است؛ زيرا بالل

.زادالمعاد: نگا. �ابوبكر
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در يك سوي اين نبرد، قريش و هم . پانزده ساله شد، جنگ فجار رخ داد�وقتي پيامبر

پيمانانش از بني كنانه بودند و در آن سوي اين جنگ قيس عـيالن؛ فرمانـدهي قـريش و    

.سن و سال و شرافت و احترام بيشتري داشتعهدة حرب بن اميه بود كهه كنانيها ب

بـدين  را ايـن جنـگ   . در ابتدا پيروزي از قيس بود، اما هنگام ظهر كنانيها، پيـروز شـدند  

حـرام و حرمـت حـرم را پـاس     يماههـا ، احتـرام كـه در آن ناميدنـد خاطر جنگ فجـار  

.نداشتند

1.نيز حضور داشت و به دست عموهايش تير مي داد�دراين جنگ پيامبر

حلف الفضول
از ماههـاي  يكـي -قعـده  در مـاه ذي پس از نبرد خونين فجار، پيماني با نام حلف الفضول 

اين قبايل عبارت . پشتيباني از اين پيمان جمع شدندبسته شد كه قبايل عرب براي-حرام

، آنـان .زي، زهره بن كالب و تيم بن مرهعاسد بن عبدالبنوهاشم، بنوالمطلب، بنو: ازبودند

ر خانة عبداهللا بن جدعان تيمي به خاطر سن و شرافتش گرد آمدند و پيمـان بسـتند كـه    د

پيـامبر  .حقـش را از ظـالم بگيرنـد   مظلومي درمكه نيابند مگر اينكـه او را يـاري دهنـد و    

و پـس از اينكـه خداونـد، او را بـه پيـامبري برگزيـد،       كرددر اين پيمان شركت �خدا

كـه  معبداهللا بن جدعان تيمي، در پيمـاني شـركت كـرد   من، در خانة : همواره مي گفت 

، مرا به چنين پيمـاني، فـرا بخوانـد،    اگر اينك كسي.برايم محبوبتر از شتران سرخ مو بود

2.اجابت مي كنم

: مـي گوينـد  .روح اين پيمان، منافي رسوم جاهليتي بود كه تعصبات را بـر مـي انگيخـت   

كااليي را براي فروش به مكه آورد؛ عـاص  ) زبيد(علت اين پيمان، اين بود كه مردي از 

:بن وائل سهمي كااليش را از او خريد و حقش را نداد؛ مـردي زبيـدي، از همپيمانـانش   

ميه ، محاضـرات تـاريخ االمـم اإلسـال    260؛ قلب جزيـره العـرب، ص   ) 187-1/184(ابن هشام . 1

)1/63.(
.31و 30، ص �الرسول؛ مختصر سيرّ)135و 1/113(ن هشام اب. 2
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كمك خواست، اما كسـي بـه   ي گرفتن حقش عبدالدار، مخزوم، جمح، سهم و عدي برا

وانـد كـه   كوه ابي قيس رفت و با آواز بلند، اشعاري خفرازرلذا آن مرد، ب. دادش نرسيد

.مي كرد حكايت از مظلوميتش 

چرا اين مـرد، بايـد ايـن چنـين     «: زبير بن عبدالمطلب، با ديدن اين حالت، بانگ بر آورد

؟ »كس باشدتنها و بي

و برا ي گرفتن ، كساني كه پيشتر نام برديم، پيمان جوانمردانه را تشكيل دادندپس از آن

1.حق آن مرد زبيدي، نزد عاص بن وائل رفتند

در پي كسب و كار
نداشت؛ اما روايات متعددي وجـود دارد  يدر آغاز جوانيش، كار مشخص�رسول خدا

در مكـه نيـز بـراي اهـل     2.نزد بني سعد، گوسفند مي چرانـده اسـت  شكه در دوران اقامت

3.قيراط گوسفند مي چراندچندمكه در برابر

بـه شـام   رضـي اهللا عنهـا  هدر سن بيست و پنج سالگي به قصد تجارت، با سـرمايه خديجـ  

خديجه دختر خويلد، بانويي بازرگـان و سـرآمد و ثروتمنـد    : رفت؛ ابن اسحق مي گويد

او مرداني را به كار مي گرفت تا با سرمايه اش، به صورت مضاربه ، برايش تجـارت  . بود

.كنند

وقتـي آوازه امانتـداري و صـداقت و بـزرگ منشـي      . قريش نيز مردماني تاجرپيشه بودند

رمايه اش براي به خديجه رسيد، شخصي را نزد او فرستاد و پيشنهاد نمود تا با س�محمد

. ام برود؛ وي همچنين قول داد كه به او مزد بيشتري از ديگـران خواهـد داد  تجارت به ش

هـم پـذيرفت و بـا ميسـره     �پيـامبر . ا نيز با آن حضرت فرستادخديجه، غالمش ميسره ر

.31و 30، ص �مختصر سيرة الرسول. 1
).1/166(ابن هشام . 2
.52از محمد غزالي ، ص فقه السيرة. 3
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1.راهي شام شد

خديجهازدواج با 
آثار امانتداري و بركت، بـه انـدازه اي در   ،از شام به مكه بازگشت�پيامبرهنگامي كه  

و صـفات  هـا  ميسره نيز تمـام خوبي . بقه نداشت اموال خديجه نمايان بود كه پيش ازآن سا

.ديده بود، براي خديجه بازگو كرد�پسنديده اي را كه در اين سفر از محمد

و سرداران قريش، از خديجـه خواسـتگاري كـرده بودنـد؛ امـا      بسياري از بزرگان،پيشتر

ن خديجه گمشده اش را يافت و رازش را ابدين س. خديجه يكايك آنان را رد كرده بود

آن . رفت و موضـوع را بـه او گفـت   �نفيسه، نزد پيامبر. با نفيسه دختر منبه در ميان نهاد

د؛ آنهـا نيـز نـزد عمـوي     راضي شد و موضوع را براي عموهايش مطرح كـر نيزحضرت

با خديجه ازدواج كرد و �دين ترتيب پيامبرب. ه رفتند و از او خواستگاري كردندخديج

.بني هاشم و بزرگان قبيلة مضر در جشن ازدواج شركت نمودند

مهريـه اي كـه   . م صـورت گرفـت  از شـا �ازدواج، دوماه پـس از بازگشـت محمـد   اين 

در آن زمان، خديجه چهل . جوان بودماده شتربراي خديجه تعيين نمود، بيست�پيامبر

مـال و  سال داشت و گذشته از آنكه از لحاظ نسب، از برترين بانوان قريش بـود، از نظـر  

.، برتري داشتشرافت و عقل نيز بر همگان

آن بـود،  زنـده  با او ازدواج كرد و تـا خديجـه،   �خديجه اولين زني بود كه رسول خدا

2.نكردبا زن ديگري ازدواجحضرت 

دنيـا آمـد،   غير از ابراهيم از خديجه اند و اولـين فرزنـدي كـه بـه     �تمام فرزندان محمد

سپس زينـب و بعـد رقيـه و    . نيز از همين فرزند گرفته شده است�كنيه پيامبر. قاسم بود

.عبداهللا به طيب و طاهر ملقب بودثوم، فاطمه و عبداهللا متولد شدند؛پس از آن، ام كل

در كوچكي وفات يافتند، امـا دختـران آن حضـرت بـزرگ شـدند،      �امبرپيهمه پسران

)188و 1/187(ابن هشام . 1
)7قيح فهوم اهل األثر، ص ؛ تل59از محمد غزالي، ص ؛ فقه السيرة)190، 1/189(ن هشام اب. 2
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�رضي اهللا عنها همه در حيات رسول خـدا آوردند و هجرت كردند و بجز فاطمه اسالم

1.به آنحضرت پيوست�نيز شش ماه پس از رحلت پيامبراز دنيا رفتند و فاطمه 

بازسازي كعبه و موضوع حكميت
اين تصـميم  . د كه قريش قصد بازسازي كعبه را نمودندسي و پنج ساله بو�رسول خدا

و فقـط  ، نه ذراع بود ديوارهاي كعبه، از زمان اسماعيلاز آن جهت گرفته شد كه ارتفاع

اندكي از قد يك آدم معمولي، بلنـدتر بـود و سـقف هـم نداشـت؛ از اينـرو گروهـي از        

بـود  به قـدري قـديمي  گنجينه هاي داخل كعبه را دزديدند؛ از سوي ديگر كعبه ، دزدان

. ثير عوامل طبيعي سست شده و ديوارهايش رو به ويراني نهاده بـود أيادش، تحت تبنكه 

، سيالب شديدي تمام مكه را فرا گرفت و نزديك �ال پيش از بعثت رسول خداسپنج 

.بود كعبه ويران شود

گذاشتند كـه  آنان با هم قرارميم گرفتند كعبه را بازسازي كنند؛بدين ترتيب قريش، تص

براي بازسازي كعبه، جز مال حالل، از مال ديگري استفاده نكنند؛ لذا مهريه زنان زناكار، 

سود حاصل از معامالت ربوي و درآمدهاي به دست آمده از تضـييع حقـوق ديگـران را    

ابتدا از خراب كردن كعبه، هراس داشتند؛ امـا وليـد بـن    . در بازسازي كعبه نمي پذيرفتند

.آغاز كردرارومي، اين كازخمغيره م

�ودند تا به پايه هايي كه ابراهيم، وقتي ديدند به او آسيبي نرسيد، از او پيروي نممردم

را واگـذار  يپس از آن خانه را تقسيم و به هر قبيله بخشپايه گذاري كرده بود، رسيدند؛

، مشـغول  ه كعبهجمع كردند و به ساختن خانرو هر قبيله سنگهايي جداگانهاز اين.نمودند

.شدند

بازسازي كعبه را بنايي رومي به نام باقوم بر عهده گرفت و چون بناي ساختمان به موضع 

حجراالسود رسيد، قريش با يكديگر اختالف كردند و هر قبيلـه مـي خواسـت شـرف و     

به نـزاع و  ،باال گرفت و كار،اختالف؛گرداندبافتخار نصب حجراالسود را از آن خود 

)7/507(، فتح الباري 60از محمد غزالي ، ص ؛ فقه السيرة)191و 1/190(ن هشام اب. 1
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اين نزاع پنج شبانه روز به طول انجاميد و نزديك بود به جنگ سختي . كشيديد ستيز شد

پيشـنهاد كـرد اولـين كسـي كـه وارد مسـجد       ابواميه بن مغيره مخزومي. در حرم بينجامد

.ن قضاوت كنداالحرام شود، در ميانش

.باشـد �همه، اين پشنهاد را پذيرفتند؛ خداوند، خواسته بود كـه ايـن فـرد، رسـول خـدا     

او؛مـا او را قبـول داريـم   ؛امـين اسـت  و، ا«: ، يكصدا گفتندرا ديدند�قتي آنان محمدو

: ، فرمـود آنهـا رفـت و از مـاجرا اطـالع يافـت     نـزد �هنگامي كه محمـد . »محمد  است

سنگ را روي چادر گذاشت و از همه سران �وردند، محمدآو چون» چادري بياوريد«

و سـپس بـه آنـان دسـتو رداد     ادر را بگيـرد  چقبايل خواست هر كدامشان، يك گوشه از

ايـن . گ را بـر جـايش نهـاد   نچادر حامل حجراالسود را باال بگيرند؛ آنگاه با دسـتش سـ  

.ترين راه حل بودمناسب

، كسـر آوردنـد؛ لـذا شـش ذراع از     حالل و پاكيزه براي بازسـازي كعبـه  اموال قريش از

» حطيم«و » حجره«قسمتي است كه شمالي خانة خدا را جدا نمودند و اين، همان قسمت

خودشـان  كـه لنـدتر سـاختند تـا كسـي جـز آن     درب كعبـه را از زمـين ب  . ناميده مي شـود  

سـقف آن را بـر شـش    . رسـيد و چون ارتفاع بنا به پـانزده متـر   بخواهند، وارد كعبه نشود

. ستون زدند

متـر و  15، ه ارتفاعشمد كآقريباً به شكل يك مربع مستطيل در، تكعبه پس از بازسازي

در آن اسـت و نيـز ضـلع مقـابلش، هـر يـك ده متـر بـود و         طول ضلعي كه حجراالسود 

، نصـب گرديـد؛ ضـلعي كـه    ارتفاع يك و نيم متري زمين طوافحجراالسود، تقريباً در

درب خانه در آن است و ضلع مقابلش، دوازده متر بود و دربش دو متـر از سـطح زمـين    

سانتي متـر 25مانندي با ارتفاع متوسط بر آمدگي ديوارسمت پايين ، در ق. ارتفاع داشت

.گوينـد مي» شاذروان«ي متر، اطراف كعبه را احاطه نموده بود و آن را تسان30و عرض 

.1، بخشي از خانه بوده است كه قريش آن را وانهادنداين قسمت، در اصل

؛ صحيح بخـاري ،  62، ص از محمد غزالي ؛ فقه السيرة) 197–12/192(ابن هشام سيرة: نگار . 1

).1/64(؛ محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية)1/215(و بنيانها باب فضل مكة
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قبل از بعثت����خالصه اي از زندگي پيامبر 
آن كـه دي ديـده مـي شـ   يز دوران كـودكي در او نشـانه هـا   شخصيتي بود كـه ا �پيامبر

بينشـي  وسيع،او داراي فكري. مردم مشخص و متمايز مي ساخت سايررا از�حضرت

بـرده و  وافـري كامـل فراسـت، بهـره  زيركي و وي از. باز و نظراتي واضح و روشن بود

كر دائمي اش حق او با سكوت و تفهايي داشت كه هم راهنما و هم هدفدار بود؛انديشه 

و برگهاي زندگي اجتماعي و اوضاع با عقل سليم و فطرت پاكش، . را جستجو مي نمود

مردم به بهتـرين شـيوه   كرد و از خرافات دوري مي جست و بامطالعه ميمردم رااحوال

همـة بـامردم در خـودش و عملكـرد مـردم دريافتـه بـود؛     نمود كه از دركرمياي رفتا

و همگام مي شد؛ در غير اين صورت به گوشه گيري و عزلتـي كـه   كارهاي نيك همراه 

. گشتبا آن خو گرفته بود، باز مي

جشن گاه درخورد؛ هيچاو هرگز شراب ننوشيد و از آنچه به نيت بتان ذبح مي شد، نمي

؛ بلكه از دوران كودكي از معبودان باطل نفرت داشت بزرگداشت بتان شركت نمي كرد

و توان شنيدن سوگند خوردن به الت و عزي تر از بتان نبودزشتو هيچ چيز، درنظرش

1.را نداشت

، او را كرد؛ چنانچـه هرگـاه هواهـاي نفسـاني    بدون شك تقديرات الهي، او را حفظ مي 

بـه بعضـي از   دنيا روي بياورد و يا هرگاهتشويق مي نمود كه به متاع و خوبيهاي ظاهري

كرد ي كرد، عنايت و رحمت خدايي، دخالت ميكارهاي ناپسند دنيا احساس رضايت م

.و مانع مي شد

ل جاهليـت،  گاه به انجام كارهاي اهـ هيچ: فرمود�پيامبر: اثير چنين روايت مي كندابن

پـس از  ردم، خداوند مانع شد و موفـق نشـدم؛  كه هرگاه قصد كگرايش نيافتم جز دوبار

يـك بـار بـه نوجـواني كـه      .نيدآن هيچگاه قصد نكردم تا اينكه خداوند مرامبعوث گردا

كاش مواظب گوسـفندانم باشـي تـا    : همراهم در اطراف مكه گوسفند مي چرانيد، گفتم

)1/128(ابن هشام يرةس: تر مي گردد؛ نگااز خالل صحبتهايش با بحيرا، روشناين مطلب . 1
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او پذيرفت و من به سـوي مكـه   . من به مكه بروم و همچون جوانان به شب نشيني بپردازم

ر اينجا چه خبـ : پرسيدمد؛به راه افتادم تا به اولين خانة مكه رسيدم؛ آوازي به گوشم رسي

بـراي گـوش دادن، نشسـتم؛ خـداي     .عروسي فالن مرد بـا فـالن زن اسـت   : است؟ گفتند

زبم بـرد و چيـزي جـ   امتعال، گوشم را از شنيدن آواز مصون داشت؛ بدين سـان كـه خـو   

چـه شـد؟ مـاجرا را بـرايش     : نزد رفيقم بازگشـتم؛ پرسـيد   . گرمي آفتاب، مرا بيدار نكرد

ه مكه رفـتم و همـان پيشـامد شـب     باز گفتم و بشبي ديگر همان خواسته را. بازگو كردم

1.»، برايم تكرارشد؛ از آن پس هرگز به كار ناپسندي گرايش نيافتماول

ام بازسـازي خانـه كعبـه،    هنگـ : اري از جابر بن عبداهللا روايـت نمـوده كـه گويـد    امام بخ

ا بر بخشي از لباست ر: گفت�عباس به پيامبر. تا سنگ بياورندو عباس، رفتند�پيامبر

در حين انجام كار به زمين افتاد �بينداز تا سنگها، تو را اذيت نكند؛ پيامبرروي گردنت

و سـپس  . لباسـم، لباسـم  : وقتي به هوش آمد، مي گفـت . و چشمانش به آسمان خيره شد

2.دامان جامه اش را محكم بر تن پيچيد

3.نديدت ايشان رارهمچنين آمده است كه از آن روز به بعد هرگز كسي ، عو

در ميان قومش از لحاظ رفتار پسنديده، اخالق نيكـو، صـفات كريمـه و از نظـر     �پيامبر

با همسايه ها و همپيمانانش بود؛قومش فرد خوش اخالق ترين ،او. برازندگي، ممتاز بود

ــاراز ــارمــيهمــه بهتــر رفت تــر، تر، راســتگوتر، نرمخــوتر، پــاك دامنكــرد؛ از همــه بردب

همـة خوبيهـا و   . چنانكه قومش، او را امين ناميدنـد ؛ر و امانتدارتر بودنيكوكارتر، وفادارت

بـه  �گفته ام المؤمنين خديجه، آن حضـرت بنا به . او جمع شده بودصفات پسنديده در

4.راه حق ، مشكالت را تحمل مي نمودردكرد؛ مهمان نواز بود و مستمندان كمك مي

در صحت اين حديث، اختالف نظر وجود دارد؛ حاكم و ذهبي، آن را صحيح دانسته و ابن كثيـر، آن  . 1

).2/287(البداية و النهاية: يف قلمداد كرده است؛ نگارا ضع
)1582ماره حديث ش(صحيح بخاري.2
.طالنيسصحيح بخاري با شرح ق. 3
.3صحيح بخاري، حديث شماره : نگا. 4
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در ساية نبوت و رسالت

در غار حرا
به چهل سالگي نزديك مي شد و هر اندازه بر بينش عميـق گذشـته اش،   �حمدهرچه م

لذا ؛، بيش از پيش افزايش مي يافتقبيله اشوافزوده مي گشت، شكاف فكريش با قوم

داشت و به غار حراء در كوه برمياز اينرو آب و غذا. ت و تنهايي را دوست داشتخلو

، غار تنگ و باريكي است به طول ؛ اين غاررفت كه در دو ميلي مكه قرار داشتنور مي 

.چهار ذراع و عرض يك و سه چهارم ذراع فلزي

گذراند و به هرمسكين و فقيري كه نـزدش مـي رفـت،    او ماه  رمضان را در غار حرا مي

ي هسـتي و قـدرت نهفتـه در آن،    اغذا مي داد و اوقاتش را به عبادت خدا و تفكر در دني

ت مشـركان و تصـورات پـوچ و بـي معنـاي آنهـا اعتقـادي        و بـه اعتقـادا  سپري مي كـرد 

نداشت؛ اما در عين حال راهي روشن و روشي مشخص و مسـيري معـين، پـيش رويـش     

1.رامش يابدآنداشت كه با آن 

بـود تـا او را   �تدبير خداوند متعال براي آن حضـرت اين تنهايي و عزلت، گوشه اي از 

كسي كه در آينده، مي خواست مسير . دبراي كاري بزرگ و رسالتي سترگ آماده نماي

گذراند و مدتي را درخلوت و ميمراحلي رااين چنين زندگي انسانها را تغيير دهد، بايد 

تنهايي سپري مي كرد و از كارها و غوغاي دنيا جـدا مـي شـد و ازخواسـته هـاي نـاچيز       

.زندگي دست مي كشيد

امانـت و دگرگـون سـاختن    را براي بـه دوش كشـيدن بـار    �بدين سان خداوند، محمد

ويض ايـن  ساخت و او را از سـه سـال پـيش از تفـ    چهره زمين و تغيير مسير تاريخ، آماده 

.، به عزلت و خلوت، رهنمون شدبه ويمسؤو ليت بزرگ

هر از چند گاهي، به مدت يك ماه در عزلت مي نشست و با روح رها از همـه  �محمد

.29/166؛ في ظالل القرآن، جزء )1/235(؛ ابن هشام )1/47(للعالمين رحمة. 1
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ي انديشيد تا اينكه به خواست خـدا، زمـان   چيز، دمساز مي شد و در راز پوشيده هستي م

1.پيوند عملي با عالم غيب، فرا رسد

نزول وحي
به چهـل سـال كامـل رسـيد كـه سـن كمـال و پختگـي انسـان          �چون عمر آن حضرت

، نشـانه هـاي   يامبران در اين سن مبعوث مي شـدند محسوب مي شود و نيزگفته شده كه پ

از . ه درخشـش افتـاد و بـر زنـدگيش تابيـد     فاق زندگي بآپيامبري آن حضرت، از وراي 

جمله اينكه خوابهاي صادقانه مي ديد و چيزي به خوابش نمـي آمـد مگـر آنكـه هماننـد      

شش ماه بدين منوال گذشت و زمـان نبـوت آن   . روشنايي صبح، برايش مشخص مي شد

شـمار مـي   قسـمت نبـوت بـه    46بخشـي از  ،اما خوابهاي صادق. سال بود�23حضرت

سـال عزلـت آن   در رمضـان سـومين   . دارداز نبـوت نيـز همچنـان وجـود    رفت كـه پـس  

زمـين، سـرازير   بـر اهـل   كـه رحمـتش را  اراده فرمـود در غار حرا، خداوند،�حضرت

را بـا آيـاتي از   �ه نعمت نبوت گرامي داشت و جبرئيـل را ب�نمايد؛ لذا آن حضرت

2.فرستاد�قرآن به حضور آن حضرت

.29/166في ظالل القرآن، جزء . 1
ايـن حسـاب   مدت اين خوابها، شش ماه بوده اسـت كـه بـا   : بيهقي گفته است: ابن حجر مي گويد . 2

نبوتش، با رؤياي صادقانه و در ماه ربيع االول و پس از آن شروع شده كه عمر آن حضرت بـه چهـل   

تاريخ ) 1/27فتح الباري (اما ابتداي وحي در بيداري درماه مبارك رمضان بوده است . سال كامل رسيد

ند، گروهي ماه ربيـع  نويسان اختالف بزرگي در موردماهي كه آن حضرت به پيامبري مبعوث شده ، دار

االول رانوشته و گروهي ماه مبارك رمضان را گفته اند و نيز گفته شده كه آن حضرت در مـاه رجـب،   

رجوع شود به مختصر سيره الرسول از شيخ عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب نجدي . (مبعوث شده است

ماه رمضان، مـاهي  « : مي فرمايد؛ اما از نظر ما، رمضان، ماه بعثت است بدليل قول خداوند كه )75ص 

ما قرآن را در «: و نيز اين آيه كه خداوندمي فرمايد] 185بقره . [»است كه در آن قرآن نازل شده است

هـدف ايـن   . واضح و روشن است كه شب قدر در ماه رمضان مي باشد] 1:قدر[» شب قدر نازل كرديم
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اولـين  ،روزي كه جبرئيلتوانيم بگوييم آنيل و قراين ميپس از دقت و بررسي در دال

610اگست سال 10رمضان برابر با 21حضرت فرود آورد، دوشنبه آيات قرآن را بر آن

12ماه و 6سال و 40سال قمري اساس بر �در آن زمان پيامبر خدا. ميالدي بوده است

.روز مي شود22ماه و 3سال و 39سال شمسي پايه روز سن داشت كه بر

دهـيم كـه بـراي مـا داسـتان      گوش فرا ميرضي اهللا عنهاسخنان عايشه صديقهبه اكنون 

نوري از سوي خـدا بـه زمـين تابيـد و     ماجرايي كه با آغاز آن، ؛مي كندگو بعثت را باز 

و گمراهـي گرديـد و مسـير زنـدگي را     سرآغاز گشوده شـدن بنـدهاي تـاريكي و كفـر    

. يخ را تعيين نمودتغييرداد و خط مشي تار

از ] 3:دخان[» نازل كرديم و شما را بيم داده ايمدر شبي مبارك ) قرآن را(ما آنرا « : آيه نيز همين است

آنجا كه آن حضرت، معموال ماه رمضان رادر غار حراء مي گذراند و نزول وحـي هـم در حـراء بـوده     

. است ، لذا اين صحيح تر به نظر مي رسد

ن روز هفتم مـاه رمضـا  : مورخان ، همچنين درباره روز شروع وحي اختالف نموده اند ، برخي گفته اند

رجوع كنيد بـه  . (رمضان بوده است28رمضان بوده و نيزگفته شده 27بوده است و همچنين گفته شده 

اما خضري در كتاب محاضرات ) 1/49و رحمه للعالمين 75مختصر سيره الرسول ، شيخ عبداهللا ، ص 

. رمضان بوده است27پافشاري نموده كه روز شروع وحي ) 1/69(تاريخ االمم االسالميه 

رمضان راترجيح دادم، عليرغم اينكه كسي اين روز را نگفته اسـت، بـدين دليـل    21ما اينكه بنده روز ا

است كه سيره نويسان متفق اند و همه يا بيشتر شان نوشته اند در روز دوشنبه بـوده اسـت و محـدثين    

�ز آن حضـرت  روايت مي كند كه ا�از پيامبر ) �ابن قتاده (نيزهمين را با حديث تائيد مي كنند 

در اين روز بدنيا آمدم و در همين روز وحي ب رمن نازل شد و : فرمود. دربارة روز دوشنبه سؤال شد

روزي است كه درآن متولد شدم و مبعوث شدم يا بر من وحـي نـازل   : درلفظي ديگر مي آيد كه فرمود

و روز )2/602و حـاكم  300-4/286، البيهقـي  299-5/297، احمـد  1/268صـحيح مسـلم   (شـد  

دوشنبه در رمضان آن سال فقط با روز هفتم، چهاردهم، بيست و يكم و بيست و هشتم برابر بوده است 

آمده است كه شب قدر در شبهاي وتر و در دهمه آخر رمضان است؛ اگر آية اول و در روايات صحيحه

ن سـال بسـنجيم ،   سورة قدر و روايت ابن قتاده را با حساب تقويم علمي و وقوع دوشنبه در رمضان آ

.رمضان بوده است21روشن مي شود كه بعثت آن حضرت در شب 
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نخستين نشانه هاي آغاز پيامبري خوابهاي راستي بود كه : گويدميرضي اهللا عنها عايشه

. ديدمي�رسول خدا

.كرديا مي ديد، مانند روشني صبح تحقق پيدا ميؤدر عالم ر�آنچه كه رسول خدا

لـذا رسـول   را به عزلت وگوشه نشيني عالقمند كرده بود؛ �خداوند متعال، آن حضرت

براي اينكه تنها باشد، به غار حراء مي رفت و در آنجا شبهاي پياپي بـدون اينكـه   �خدا

وي، براي چند روز توشه بر مي . نزد اهل و خانواه اش برگردد، به عبادت مشغول مي شد

آب و غذا به خانـه بـاز مـي    برداشتن چون توشه اش، تمام مي شد، دوباره براي وداشت

بادت بود، فرشته تا اينكه در يكي از روزها كه مشغول ع. ار مي رفتگشت و سپس به غ

.»من خواندن نمي دانم«: فرمود�پيامبر). بخوان(:، نزد او آمد و خطاب به وي گفتاي

فرشته مرا در بغل گرفت و تا جايي كه تحمل داشتم مرا فشرد : مي گويد�آن حضرت 

: چـه بخـوانم؟ گفـت    : ؛ گفـتم )وانبخـ (: زگفـت با. يم كـرد و بي تاب شدم و سپس رهـا 

بخوان بنام پروردگارت فريده است؛آاز خون بستهانسان رادگارت كهربخوان بنام پرو(

بياموخـت آدمـي را آنچـه نمـي     : (تـا جـايي كـه مـي فرمايـد      .... )ترين استگراميكه 

نزد همسرش خديجه دختر در حالي كه قلبش به شدت مي تپيد،�رسول خدا.)دانست

. مرا بپوشانيد؛ مرا بپوشانيد: گفتحال ميآندرلد رفت؛خوي

، مـاجرا را  آن حضـرت . ا اينكه هراس و وحشتش پايـان يافـت  آن حضرت را پوشاندند ت

سـوگند بـه   : خديجـه گفـت  . »، در هراسـم نبرخويشت«: براي خديجه بازگو كرد و فرمود

، بـه  يله رحـم هسـت  بنـد صـ  زيـرا تـو پاي  . گز خوار نخواهد كـرد خدا كه خداوند تو را هر

.نمايي، مشكالت را تحمل ميي و در راه حقكني، مهمان نوازمستمندان كمك مي

اسـد بـن   عموي خـود ورقـه بـن نوفـل بـن     را نزد پسر�پس از آن خديجه، آن حضرت

.عبدالعزي برد

دانست و انجيل را به زبان بن نوفل، در دورة جاهليت مسيحي شده بود و عبري ميورقه

.وي، در آن زمان، كهنسال و نابينا بود. شتعبري مي نو

بشنو كه برادرزاده ات چه مي گويـد؟ و او خطـاب بـه    ! عمواي پسر: ه به او گفتخديج
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بـازگو  ،بـود هآنچـه را كـه ديـد   �چه ديده اي؟ رسول خدا!ادهزاي برادر: پيامبر گفت

.كرد

اي كـاش  . داين، همان فرشته اي است كـه خداونـد، بـر موسـي فـرو فرسـتا      : ورقه گفت

.د ، من زنده و جوان مي بودمنروزي كه قومت، تو را از شهر بيرون مي كن

يچ پيـامبري بـا پيـامي    آري هـ : كنند؟ گفتمگر اينها مرا بيرون مي: فرمود�رسول خدا

از شهر و ديـارش بيـرون نمـوده    نيامده جز اينكه با او دشمني كرده و او راتوهمانند پيام

پس ازمـدت  . كردان زنده بمانم، با تمام وجود به تو كمك خواهم اگرمن، تا آن زم. اند

1.، متوقف گرديدو تا مدتي نزول وحي، بر آن حضرتگذشتكوتاهي ورقه در

، از غـار حـرا   بالفاصله پس ازنـزول وحـي  �بنا به روايت طبري و ابن هشام، رسول خدا

.ترك گفتمكه،بيرون رفت و سپس به غار بازگشت و پس از آن غار حرا را به قصد

:روايت طبري، علت خروج آن حضرت را روشن مي كند؛ در اين روايت آمده است

بـيش از همـه چيـز، از شـعر و     «:پـس ازذكـر جريـان نـزول وحـي فرمـود      �رسول خدا

بـا خـودم   . ديوانگي، متنفر بودم تا جايي كه نمي توانستم به شاعران و ديوانگان نگاه كنم

كننـد؟ هرگـز   متنفرم؛ لذا چگونه قريش، مرا به اينها متهم ميمن، از شعر و جنون: گفتم

صورت به قلة كوهي مي روم و خودم ر از آن پرت مـي  چنن نخواهند كرد؛ در غير اين

به همين قصد بيرون شدم تا اينكه به. كشم و خود را راحت مي كنمكنم و خودم را مي

تو، پيامبر خدايي و ! ي محمدا: گفتوسط كوه رسيدم؛ صدايي از آسمان شنيدم كه مي

.»جبرئيلم،من

مان بلند كردم، ديدم جبرئيل به شكل مـردي  آسيسرم را به سو«: رسول خدا مي فرمايد

رسـو ل خـدايي و   ،تـو ! اي محمد: در افق آسمان مي باشد و مي گويداست و دو پايش

مـوش كـردم و   و تصـميم خـود را فرا  ايستادم، به او نگريسـتم «: مي گويد . »، جبرئيلممن

به هر سوي آسمان كه نگاه مـي كـردم، او را   انستم گامي به جلو يا عقب بردارم؛نمي تو

را به سـراغم فرسـتاده بـود؛ آنهـا     ، عده ايخديجه.ي ديدم و همچنان بر اين حال بودمم

.3بخاري، حديث شماره . 1
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سـپس او  . جـايم نشسـته بـودم   ، همچنان بـر ه آمده و سپس بازگشته بودند و منباالي كو

1.كه و نزدخانواده ام، بازگشتمرفت و من، به م

كجا رفته بودي؟ به خدا سوگند ! اي ابوالقاسم: گفت.نزد خديجه رفتم و كنارش نشستم

مكـه رفتنـد و   نها تا كوههاي بااليآنگران شدم و عده اي را به جستجوي تو فرستادم و

باد و پايدار مژده! عمواي پسر: گفت. بودم، به او گفتم آنگاه آنچه را كه ديده.بازگشتند

ايـن  پيـامبر ،، من اميدوارم كه تـو كه جان خديجه در دست اوستذاتيسوگند به . باش

2.امت باشي

سـوگند بـه   : ورقه گفت. برخاست و نزد ورقه رفت و جريان را برايش بازگو كردسپس 

د آمده كه بـر موسـي نـازل    بزرگي بر او فروكه جان ورقه، در دست اوست، فرشته ذاتي

�خديجه نزد پيامبر. بايد پايداري كند: به او بگو. ، قطعاً پيامبر اين امت استومي شد؛ ا

مالقـات كـرد و پـس از شـنيدن     �ورقه با پيـامبر . ورقه را به او گفتسخنانبازگشت و 

پيامبر اين امتي ،كه جانم در دست اوست، توذاتيسوگند به : ، گفتسخان آن حضرت

3.پيش از اين بر موسي نازل مي شدتو نازل شده كهو فرشته بزرگي بر

:انقطاع وحي
؛ قول ابن عباس چند روزي بيشتر نبوده استروايت ابن سعد ازوحي بنا بهمدت انقطاع 

سه سـال و يـا دو سـال و    ،كه انقطاع وحيمشهور، مبني بر اينقول .نيز همين استراجح

نمـي  موضـوع  سـي ايـن  اينجا، مجـال برر ون درست نيستانيم طول كشيده، به هيچ عنو

.باشد

م بخاري در اام. افسرده، غمگين و سرگردان بوددر روزهاي انقطاع وحي�رسول خدا

:كتاب تعبير، روايت كرده است

)2/207(متن طبري . 1
)238–1/237.(متن طبري از سيره ابن هشام. 2
)1/238(برگرفته از سيرة ابن هشام . 3
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گين گرديد كه چند مرتبه تصميم هچنان اندو�قطع شد و پيامبر�نزول وحي بر پيامبر

به قلة كـوه نزديـك   ن منظورگرفت خود را از قلة كوه به زمين افكند و هر دفعه كه به اي

رسو ل خـدايي و ،حق، بتو! اي محمد:گفتگشت و مي ظاهر مي�مي شد، جبرئيل

رام مـي گرفـت و بـاز مـي    نش آروااضطراب آن حضرت تسكين مي يافت و بدين سان

ادامه مي يافت، دوباره به همان كار تصميم مـي گرفـت؛ امـا    گشت و چون انقطاع وحي،

1.رفت، جبرئيل آشكار مي شد و همان مطلب را تكرار مي كردوقتي به قلة كوه مي 

مدت انقطاع وحي، چند روزي بيشتر نبود تـا اينكـه حالـت تـرس و     : ابن حجر مي گويد

2.از آن حضرت رفت و دوباره به حالت عادي بازگشت،وحشت

اطمينـان يافـت كـه بـه پيـامبري      �پس از سپري شدن اين مرحله و بعـد از آنكـه پيـامبر   

زيده شده و يقين نمود كه واقعاً، سفير و فرشـته الهـي بـوده كـه بـر او وحـي كـرده،        برگ

.آرام و قرار يافتسان دوباره مشتاق نزول دوباره وحي گرديد و بدين 

همچنان كـه راه مـي رفـتم، از آسـمان     «: دربارة انقطاع وحي فرموده است�رسول خدا

چشمم به همان فرشته اي افتاد كه ؛چشمانم را به سوي آسمان بلند كردم. دميصدايي شن

. او را در غار حرا ديده بودم؛ او، در ميان آسمان و زمين روي يـك كرسـي نشسـته بـود    

: به خانه برگشتم و گفـتم . ين بيفتمبه زمبود هراس، وجودم را فرا گرفت و چيزي نمانده 

اي جامه (:را نازل كردخداوند، اين آيات . مرا پوشاندندآنان،. مرا بپوشانيدمرا بپوشانيد،

پـس از آن، نـزول وحـي ادامـه     ) كـن برخيـز و بترسـان و از بتـان دوري   ! به خود پيچيده

3.يافت

:انواع و اقسام وحي
مصـدر و اسـاس   پيش از بررسي زندگي و حيات رسالت، به اقسام وحي مي پردازيم كه

.ي الرؤيا الصالحهمن الوح�بخاري، كتاب التعبير، باب أول مابدئ به رسول اهللا . 1
)1/27(فتح الباري . 2
)2/733(صحيح بخاري، كتاب التفسير . 3
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.رسالت و يار و كمك كار دعوت بشمار مي رود

رؤيـاي صـادقانه   ،يكي از مراتب وحي: گويدان مراتب وحي، ميضمن بي،ابن قيم: اول

.بود�از نزول وحي بر پيامبرغاست كه سرآ

بـه وسـيله فرشـته؛ بـي آنكـه آن      �ي و مفـاهيم در قلـب و ضـمير پيـامبر    القاي معان: دوم

ذهـنم  ردروح القدس، ايـن را  : چنانچه پيامبر مي فرمايد. فرشته را مشاهده كند،حضرت

نمي ميرد مگر آنكه روزيش را در دنيا به تمام و كمـال  ،كه قطعاً هيچ موجوديالقا كرد 

دكي انـ . و به شيوة درست از او طلب روزي كنيدپس ازخدا بترسيد. يافت كرده باشددر

روزي را ،نـدارد كـه بـا نافرمـاني خـدا     ، شـما را بـر آن  تأخيردر رسيدن به رزق و روزي

.»ا اطاعتش بدست نمي آيدزيرا آنچه نزد خداست، جز ب. بجوييد

و خطـاب بـه او   گشـت نـازل مـي   �ي بـر آن حضـرت  گاهي فرشته به شكل انسان: سوم

؛ در اين حالت گاهي ياران گفت تا اينكه گفته اش فهميده و حفظ مي شدچيزهايي مي

.را مي ديدندهنيز فرشت�پيامبر

ورد وحـي  مشكلترين مـ مي رسيد كه�گاهي آواز زنگي به گوش آن حضرت: چهارم

نــوع وحــي، آن فرشــته، بــراي آن حضــرت واضــح نبــود، ايــن ،رآن حالــتد. نيــز بــود

در روزهـاي سـرد بـه خـاطر دشـواري     هككرد تا جاييرا از خود بيخود مي�حضرت

،، آن چارپـا يخـت و اگـر بـر روي مـركبش سـوار بـود      وحي، از پيشاني اش، عرق مي ر

زانوي زيد بن ثابـت بـود، از   روي�مبريكبار در حالي كه زانوي پيا. ناگزير مي نشست

پايش ،همين نوع وحي، بر آن حضرت نازل شد و چنان بر زيد فشار آمد كه نزديك بود

.بشكند

ن سـان آنچـه   يمشـاهده مـي كـرد؛ بـد    فرشته را به همان شكلي كه آفريـده شـده،  : پنجم

ن حالـت،  ، ايـ چنانچه در سـورة نجـم آمـده   ؛، بر پيامبر وحي مي شدخداوند خواسته بود

.ر شده استادوبار تكر

بـر فـراز آسـمانها در شـب معـراج وحـي       �قيماً به آن حضرتآنچه خداوند مست: ششم

...از قبيل وجوب نمازهاي پنجگانه وكرده است؛
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چنانچـه خداونـد بـزرگ، بـا     . كه بدون واسطه كالم خدا را دريافـت مـي نمـود   اين: هفتم

ه نـص صـريح قـرآن فقـط بـراي      ، بـ موسي بـن عمـران سـخن گفـت  و ايـن نـوع وحـي       

. در حديث اسراء به ثبوت رسيده استاكرمو براي پيامبر�موسي

اين است كـه بـدون پـرده خداونـد بـا پيـامبرش       ،آنبرخي مرتبة هشتمي هم نوشته اند و

.سخن بگويد  كه در اين مسئله اختالف نظر وجود دارد

1.وجود نداشته استقول راجح، همين است كه مرتبه و نوع  هشتمي از وحي، 

دعوت به سوي خدا و مواد آن
در راسـتاي دعـوتش، اوامـري    �نازل شد و آن حضرت�سوره مدثر، بر پيامبرآيات 

دستورات مهم و بلندي كه بـا ظـاهري سـاده، اهـداف     . چند از سوي خدا، دريافت نمود

: هاز جمل؛اثرگذار و نيرومند ظاهر مي گرددبلندي رادنبال مي كند و بسيار

هدف از قيام و بپاخاستن و بيم دادن، اين بود كه هيچ يك از مخالفان دين خدا را در . 1

عالم هستي نگذارد مگر اينكه او را از عواقب وخـيم و وحشـتناك كـارش بـيم دهـد تـا       

ترس و وحشت در قلب و ضميرش جاي بگيرد و واقعاً از عواقـب كارهـاي نامشـروعش    

.بترسد

خدا، اين است كه هيچ طاغوتي، بر روي زمين نماند مگر اينكـه  هدف از بيان بزرگي . 2

، در ين سـان تنهـا كبريـايي و بزرگـي خـدا     هم شكند و واژگون گردد تا بدشوكتش در

.زمين بماند

بايد ظاهر و باطن را آراسـته و تزكيـه   اين است كه ،هدف از پاكي لباس و ترك بتان. 3

و حمايت و ية رحمت بي پايان و در پناه خدانمود؛ تزكيه اي كه جنس بشر با آن، در سا

الگـو و  هدايت او و در پرتو نورش، مي آرمد و به تمام معنا پاك مـي گـردد تـا بهتـرين     

نمونه جامعه بشري شود و قلبهاي سالم و وارسته، به آن جذب گردنـد و بزرگـي و مقـام    

، بـه وحشـت   اي گمـراه بـا درك هيبـت و بزرگـي وي    وااليش را دريابند و قلوب انسانه

).1/18(زادالمعاد : نگا. 1
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.خواسته يا ناخواسته، دراختيارش قرار بگيرد،بيفتد و دنيا

داده شـده كـه بـر كسـي منـت      دسـتور �هدف از اينكه در اين سوره به رسول خـدا . 4

بلكه همواره در كوشـش و  . اين است كه كارها و تالشهايش را بزرگ مپنداردنگذارد،

هـاي خـود   آنگاه تمام خوبيي نمايد وفداكاري و جان نثارباشد و تالش كند وفداكاري

كه متحمل شـده  هايي راشود كه سختيگونه اي فنادر شناخت خدا ب: را از ياد ببرد؛ يعني

.اصالً احساس نكنداين راستا انجام داده،يا كارهايي را كه در

و مخالفت و نآزار و شكنجه هاي سركشا: اشاره شده است بههمچنين در اين آيات،. 5

خداونـد متعـال بـه آن    .ر به قتـل رسـاندن آن حضـرت و يـارانش    داء و تالش آنها استهز

حضرت دستور مي دهد كه با تمام قدرت و پايداري و شجاعت، مقاومت نمايد؛ آن هم 

.نه براي منافع شخصي، بلكه فقط براي رضاي خداي متعال

رده اند و چـه اثـرات   ساده و آسانشان، گستظاهرِاين دستورات، چقدر با وجود! اكبراهللا

عمـل، خيلـي   دستوراتي كه در ميدانآري؛! رندگيرا، آرامش بخش و شگفت آوري دا

.طوفان و تحولي فراگير در جهان به راه افتاداجراي آنها،دشوار و باعظمتند و با

انـذار و بـيم دادن، نشـان    . موارد و مباحث دعوت و تبليغ ، بيان مي گردند،اين آياتدر

د، شوآنها مرتكب ، ود دارد كه هركسجكارهايي واعمال و ن است كه سلسله دهندة اي

.با فرجامي بد مواجه مي گردد

كه همه مي دانند دنيا، جايي نيست كه انسان، جزاي تمام كارهايش را ببيند، با توجه به اين

با اين مي رساند كه روز مجازات يا رستاخيز و روز جزا،لذا انذار و بيم دادن، اين معنا را

.روشن است كه جهاني غير از دنيا نيز وجود داردكند و بدين ترتيب ناگفتهدنيا فرق مي

توحيد آشكار و صريح را مي طلبد و نيز مـي خواهـد كـه تمـام     ،يات ديگر، از بندگانآ

نماينـد و رضـايت مـردم را    كارها را به خداوند تفويض كننـد و از پيـروي نفـس دوري   

:خالصة اين موارد عبارتند از. ضاي خدا بينديشندواگذارند و فقط به ر

پرستييكتاوتوحيد ) الف 

ايمان به روز قيامت) ب
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كه از منكـرات و كارهـاي زشـت دوري    بدين شكل خيزش و قيام براي تزكية نفس) ج

مي انجامد؛ همچنين براي رسيدن بـه كمـاالت انسـاني و انجـام     بد كنيم، زيرا به فرجامي 

.و كوشا باشيمديي شايسته، جاكاره

واگذار نمودن تمام كارها به خداوند متعال ) د

ودهـاي ايشـان   مو تحـت رهبـري و رهن  �ه رسالت محمـد تمام اينها پس از ايمان ب) هـ 

اسـت كـه   نداي رباني يات، يك نداي آسماني با طنين آسرآغاز اين . صورت مي گيرد

بـزرگ، از خـواب و آسـايش ،    را براي انجام يك كـار  �، رسول خدا)برخيز(با فرمان 

هاي راه دعـوت فـرا مـي خوانـد و مـي      مبارزه و تحمل سـختي جدا مي سازد و به جهاد و

:گويد

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿΣ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅…Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅…Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅…Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅…(1)(1)(1)(1)ψΣΤ∈ψΣΤ∈ψΣΤ∈ψΣΤ∈⁄ΨϒΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇⁄ΨϒΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇⁄ΨϒΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇⁄ΨϒΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇(2)(2)(2)(2)

اين آيه، گوياي اين است كه هر كس، بـراي خـودش زنـدگي كنـد، چـه بسـا زنـدگي        

وليت بزرگي را بر عهده بگيرد، ديگـر وقتـي   ؤكس، چنين مسراحتي داشته باشد؛ اما هر 

:گويدمي�لذا گويي به پيامبر. براي خواب و آسايش ندارد

مناسب حال شخصيتي ،برخيز كه زندگي آرام! ؟زندگي آرام چه كارو تو را با بستر نرم 

ر تـو را  نيست، براي كار بسيار بزرگي بپاخيز كه تا كنـون انتظـا  با چنين مسئوليتي سنگين 

براي تـالش و كوشـش   . نها آفريده شده ايآمي كشيد؛ براي سختيهايي برخيز كه براي 

و بپا خيـز كـه ديگـر وقـت خـواب     . پيگير و براي تحمل مشكالت طاقت فرسا آماده شو

ت نيست و از امروز همواره بايد بيدار و كوشا باشي؛ بـدان كـه جهـاد طـوالني و     حاسترا

.پس بپاخيز و آماده شو.مشقت باري در انتظار توست

و مخانه اي آراورا از بستري نرم �ني بزرگ و سهمگين بود كه آن حضرتاين، فرما

هـاي  ن هياهوي جامعه ببـرد و بـا واقعيت  كانون گرم خانواده بيرون كشيد تا او را به كانواز 

.تلخ و شيرين زندگي درگير نمايد

هـيچ وقـت   در حال قيـام و تـالش بـود؛   ، پيوسته قيام نمود و بيش از بيست سال�پيامبر

و همـواره در  بپـا خاسـت   . آرام و قرار نگرفت و براي خود و خانواده اش زندگي نكـرد 
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و او سـختيهاي دعـوت را تحمـل مـي كـرد      .رحال قيام بـود دحال دعوت به دين خدا و 

امانت بزرگي را به دوش مي كشيد؛ وي، مسئوليت تمـام بشـريت را بـر عهـده داشـت و      

مبارزه و پيامدهاي جهاد در ميدانهاي مختلف را ي دفاع از عقيده  و گرفتاريهايسختيها

بيشتر از بيسـت سـال   كه به تنهايي به دوش مي كشيد؛ بدين سان  در ميدان نبردي دائمي 

بطول انجاميد، ايستادگي و مقاومت نمود؛ در هـيچ مسـئله اي كوتـاهي نكـرد و از هـيچ      

روزي كـه نـداي آسـماني را شـنيد، پـرداختن بـه هـيچ        از همان. فرو گذار ننمودتالشي

هاي زيــادي متحمــل ايــن راه ســختي، بــاز نداشـت و در شكـاري، او را از انجــام مســئوليت 

1.را جزاي خير دهد�انب ما و از جانب بشريت، آن حضرتاز جخداوند، . گرديد

تان، تنها تصويري سطحي و كوچك از جهاد مستمر و طاقت فرسـاي ييش روپصفحات 

.را ارائه مي دهد�رسول خدا

مراحل دعوت
به دو دوره تقسيم نمود كه هر يـك بـا ديگـري ،    مي توان را �دوران نبوت رسول خدا

: كامالً متفاوت است

.دوران مكي كه سيزده سال به طول انجاميد.1

.مدني كه ده سال كامل طول كشيددوران.2

سـاير مراحـل   سـت كـه آن را از   هر يك از اين دوره هـا، داراي مراحـل و ويژگيهـايي ا   

دوران . نمايان مي كنـد  بررسي هر يك از مراحل دعوت، اين تمايز را. متمايز مي سازد

:مكي را مي توان به سه مرحله تقسيم نمود كه عبارتند از

.دعوت مخفي كه سه سال به طول انجاميد.1

.تا اواخر سال دهمبعثتدعوت آشكار ساكنان مكه از ابتداي سال چهارم .2

رخارج اين شهر كه از اواخر سال دهـم  وت در بيرون مكه و انتشار دعوت ددع.3

.تا هجرت به مدينه طول كشيدبعثت

)182، 171، 170، 169، 29/168ج (في ظالل القرآن، تفسير سوره هاي مزمل و مدثر : نگا. 1
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دعوت مخفي
واضح است كه مكه، مركز دينـي  . سري و پنهاني بود �سه سال از دعوت آن حضرت

و قابـل  مقدس زها نيداشته كه از نظر ساير عربكعبه و بتهايي وجود،اعراب بوده و درآن

.احترام بودند

كـرد؛ زيـرا اصـالح و    لذا همين امر، دعوت و اصالح را با دشواري زيادي روبروي مـي 

بنـابراين فعاليـت دعـوتي در آنجـا عـزم و      . دعوت، در جامعه مكه، بعيد به نظر مي رسيد

.اراده اي مي طلبيد كه حوادث ناگوار و سختي ها، آن را سست و متزلزل نكند

اهـل مكـه بـه يكبـاره عليـه      تـا دعوت مخفيانه انجام مـي شـد  كار، در ابتدا بنابراين بايد 

.دعوت نياشوبند و روياروي آن نايستند

مسلمانان پيشگام
آن لذا . خانواده و دوستان نزديكش را به اسالم دعوت نمايدابتدا�طبيعي بود كه پيامبر

بـراي  از ناحيه آنها اند كه كساني را به اسالم فرا خووشابتدا نزديكان و دوستانحضرت 

را مـي  �را بـه اسـالم دعـوت داد كـه آن حضـرت     اسالم، اميد خير داشـت يـا كسـاني    

شناختند و او نيز آنها را مي شـناخت و بـا آنهـا بـه خـاطر خـدا رابطـة دوسـتي داشـت و          

عـده اي از  .آنان هم، وي را انساني خيرانديش و راستگو و مصلح مي دانسـتند ،درمقابل

ترديــدي نداشــتند، دعــوت آن �صــداقت و خيرخــواهي رســول خــدادركــهكســاني

وند در تاريخ اسالم، با نام سابقين اولـين شـناخته مـي شـ    ؛ آنان،حضرت را اجابت كردند

زيـد بـن   مادرمؤمنان خديجـه دختـر خويلـد و غالمـش     �كه پيشاپيش آنها همسر پيامبر

، او را خريـد و  ه خديجـه زيـد، اسـير زرخريـدي بـود كـ     . حارثه بن شرحبيل كلبي بودند

را بـا خـود   زيد بـه مكـه آمدنـد تـا او    پدر و عموي. بخشيد�سپس او را به رسول خدا

عربها، و از آن به بعد برحسب رسومراترجيح داد�خدااما زيد همراهي با رسول. ببرند

به همين خـاطر بـه زيـدبن محمـد معـروف      . اش گردانيدخوانده، او را فرزندرسول خدا

.خواندگي را باطل اعالم نمودنكه اسالم، پدرخواندگي و فرزنديشدتا ا
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وجوان و تحت عموي پيامبر، علي بن ابي طالب است كه نديگر مسلمانان پيشگام، پسراز

ابـوبكر  �همچنـين دوسـت صـميمي آن حضـرت    . بـود �كفالت شخص رسول اكـرم 

ره در اولـين  به هرحال اين گروه چهـار نفـ  . آورددرنخستين روزدعوت، ايمان�صديق 

1.ايمان آوردند�آن حضرت به،دعوت سريروزهاي

او  ، . ان شد، فعاليـت دعـوتي خـود را آغـاز كـرد     مبالفاصله پس از آنكه مسل�ابوبكر 

اخـالق پسـنديده اي داشـت و    . و شخصيتي شناخته شده بـود مردي بامحبت و نرم خوي

دمداري و تجارتش، رفـت  رو ممرداني از قومش نزد او مي آمدند و با او به خاطر دانش 

.و آمد داشتند

ابوبكر، دعوت را از افراد قابل اطمينان و كساني شروع كرد كه با او نشست و برخاسـت  

عثمان بن عفان : مسلمان شدند، از جمله�بدين ترتيب عده اي با دعوت ابوبكر. داشتند

ري و طلحه بن عوام اسدي، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص زهاموي، زبير بن

ز همه ايمـان آوردنـد، بـه نـام مسـلمانان پيشـگام و سـابقين        ااينها كه پيش . عبيداهللا تيمي

همچنين از نخستين مسـلمانان، بـالل بـن ربـاح حبشـي اسـت و       . اولين، شناخته مي شوند

سـلمه بـن   هـر و نيـز ابو  سپس امين اين امت يعني ابو عبيده بن جراح از بني حـارث بـن ف  

ن بن مظعون و اومند و همچنين عثمزخمرقم بن ابي االرقم كه هر دو از بني عبداالسد و ا

بن حارث بن مطلب بن عبدمناف وسعيد بن زيـد  عبيدهنيز دو برادرش قدامه و عبداهللا و 

و خباب بن ارت و عبداهللا �عدوي و همسرش فاطمه دختر خطاب عدوي خواهر عمر 

اينها سـابقين اولـين هسـتند كـه     . ف شدنداي ديگر به اسالم مشربن مسعود هذلي و عده

.بيشتر آنها از قريش بودند

2.بيش از چهل تن بر شمرده استابن هشام، تا

از آن پس، مردم، گروه گروه اعم از زن و مرد، مسلمان مي شدند : ابن اسحاق مي گويد

)1/50(رحمه للعالمين . 1
)262- 1/245(ابن هشام . 2



110

1.گفتندتا اينكه آوازه اسالم در مكه علني شد و همه، درباره اسالم سخن مي

و راهنمـايي مـي  آنها را به صورت پنهـاني ارشـاد  �ا مخفيانه مسلمان شدند و پيامبر اينه

بـود و وحـي پـس از نـزول آيـات سـورة       سري و فردي،زيرا دعوت دراين مقطع. كرد 

آيـاتي كوتـاه و   ،يات و سوره هايي كه در اين مدت نازل مي شدآ. مي آمدمدثر، پياپي 

تـا  بـود متناسب ، و ذلت بارجكه با فضاي حساس و آن با تعبيرات زيبا و به گونه اي بود 

در . مد گرددآكار،از طريق تزكيه نفسها و زشت جلوه دادن بتان و عبادت كنندگان آنها

اين آيات، بهشت و دوزخ چنان به تصويركشيده مي شـد كـه گويـا همـان لحظـه چشـم       

ر از فضـايي كـه   و در حقيقـت مؤمنـان را بـه فضـايي غيـ     نمودانسان، آنها را مشاهده مي

.جامعة آن روز در آن مي زيست، هدايت مي كرد

نزول حكم نماز
خداوند در نخستين روزهاي اسالم، : دربارة نزول حكم نماز، مقاتل بن سليمان مي گويد

:يهآدو ركعت در بامداد و دو ركعت در شامگاه فرض نمود، بدليل اين 

⌠˜ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⌠˜ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⌠˜ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⌠˜ΘΨ‰ΤΩ♠ΩΨŸ∧Ω™ΨŠΨŸ∧Ω™ΨŠΨŸ∧Ω™ΨŠΨŸ∧Ω™ΨŠð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠΞΞ ΞΞ≤ΗΤΩ|ΤŠ‚ΞΜ≅…Ω≤ΗΤΩ|ΤŠ‚ΞΜ≅…Ω≤ΗΤΩ|ΤŠ‚ΞΜ≅…Ω≤ΗΤΩ|ΤŠ‚ΞΜ≅…Ω(55)(55)(55)(55)

.»بگوي در شامگاه و در سپيده دمو سپاس خداي را«يعني 

يقيناً قبل از رفتن به معراج نماز مـي خوانـده اسـت و حتـي     �پيامبر: ابن حجر مي گويد

اما اختالف در اين است كه آيا قبل از نمازهاي پنجگانـه،  يارانش هم نماز مي خواندند، 

ويك نماز قبل از طلـوع خورشـيد  : يا خير؟ بعضي گفته اندنماز ديگري فرض شده بود 

.يك نماز، پيش از غروب آفتاب، فرض شده بود

:كند كها سند متصل از زيد بن حارث روايت ميبحارث بن اسامه از ابن لهيعه 

آمد و به او روش وضو را �خدارسولنزد همان روز هاي اولية وحي رد�جبرئيل

ابـن  . بي برگرفت و بـه عـورتش پاشـيد   آگرفتنش، تمام شد، مشت ياد داد؛ و چون وضو 

).1/262(ابن هشام . 1
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نظير اين روايت از براء بن عازب و ابن . رده استكماجه نيز حديثي به همين معنا روايت 

1.اين، از نخستين فرائض بود: آمده است�س نيز نقل شده و درحديث ابن عباسعبا

و يـارانش بـه دره اي   �، پيـامبر وقت نماز فرا مي رسيدكه هنگامي : گويدابن هشام مي

را در حـال  �و علـي �بار ابوطالـب، پيـامبر  يك. اردندزمي رفتند و پنهاني نماز مي گ

نماز ديد و در اين باره با آن دو صحبت كرد و چون به بزرگي و اهميت مسئله پـي بـرد،   

2.آنها را به پايداري سفارش كرد

به صورت اجمالي ،خبر شدن قريش از دعوتبا
ررسي جريانهاي دعوت در مرحلـه مخفـي نشـان مـي دهـد كـه هـر چنـد، ايـن دوران،          ب

تمـام جوانـب   البتـه قـريش از  . مخفيانه بوده، اما باز هم اخبار به قريش مي رسـيده اسـت  

. رو دعوت، در ابتدا كانون توجه آنها نگرديدعوت، اطالع نمي يافتند  و از ايند

را جـدي  �دعوت محمـد آنان،. يش مي رسيداين  اخبار به قر: محمد غزالي مي گويد

را يكي از دينداراني مي پنداشـتند  �محمدآنان،شايد علتش ، اين بود كه. نمي گرفتند

ر حـال انتشـار خبردعـوت و قـدرت     بـه هـ  . كه فقـط دربـارة الوهيـت سـخن مـي گفتنـد      

3.بنابراين به مرور زمان، نگران شدند. گذاري آن، باعث وحشت قريش شداثر

ايـن مـدت   در. همچنان مخفيانه و فردي بـود و دعوت، ال به همين منوال گذشت سه س

مده و بر اساس اخوت و همكاري و تبليغ رسـالت، گـرد هـم    آمؤمنان، فراهمجماعتي از

فرمان يافت كه دعوتش را علني نمايد و آشـكارا  �پس از آن رسول خدا. آمده بودند 

.مبارزه كندبا عقايد باطل و بت پرستي، 

، دعوت علنيمرحله دوم

88از شيخ عبداهللا نجدي، ص �مختصر سيره الرسول . 1
).1/247(ابن هشام سيرة. 2
.76، ص فقه السيرة. 3
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نخستين فرمان براي علني كردن دعوت

∅⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ω⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ω⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ω⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ωð∠ΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅ð∠ΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅ð∠ΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅ð∠ΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω: اولين آيه اي كه در اين مـورد بـر پيـامبر نـازل شـد، ايـن آيـه بـود        

Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…) خويشاوندان نزديكت را بيم بده«: يعني ) 214:شعراآيه«.

را در رويـارويي بـا   �دا داسـتان موسـي  ابتـ است كـه درآن، اين آيه، در سورة شعراء 

.فرعون و قومش، بازگو كرده است

دسـتور داد  �نازل شد كه خداوند، بـه آن حضـرت   �در شرايطي بر پيامبراين داستان 

براي او و يارانش نمونه اي ،داستانكه قومش را آشكار به دين خدا دعوت نمايد تا اين

نـد شـد   هي كردن دعوت، با آن روبـرو خوا كه پس از علنباشد از سختي و فشاري گويا

.تا بدين ترتيب، از همان ابتدا نسبت به كار و مسئوليتشان، بينش الزم را به دست آورند

دعوت خويشاوندان
كه بني هاشـم را  انجام داد، اين بود�نزول اين آيه، اولين كاري كه رسول خداپس از

دند و عده اي از بني مطلب بـن  آم�آنها به خانة آن حضرت . نمودبه خانه اش دعوت

، پيشدسـتي كـرد   ابولهب. يدنفر مي رس45مناف نيزهمراهشان بودند كه تعدادشان به عبد

اينها، عموها و عموزاده هاي تو هستند؛ لذا بي ديني را كنار بگـذار و بـدان كـه    : و گفت

. بگيـرم قوم تو از عموم عربها جدا نيسـتند ومـن ازديگـران مسـتحقترم كـه جلـوي تـو را        

اگر خود آنها جلوي تو را بگيرند براي آنها آسانتر . نوادة پدرت، در اين كار كافي اندخا

تا كنون كسي را نديده ام كه براي قومش، بدتر از آن چيزي بياورد كـه تـو   .خواهد بود

.هيچ نگفتوجلسه سكوت كردنآدر �رسول خدا. يآورده ا

، او را مـي  سپاس خـداي را «: و چنين گفتنمود بار ديگر آنها را دعوت�آن حضرت

مـي كـنم و   ورم و بـه او توكـل  ي مي جويم و فقـط بـه او ايمـان مـي آ    ستايم و از او يار

تنهـا خـدايي اسـت كـه شـريك و      ،او نيسـت و او حقي، جزمعبود بدهم كهگواهي مي

بـه  سـوگند  اهل و همراهانش دروغ نمي گويد؛هراهنما، ب«: و سپس افزود» انبازي ندارد
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و بـه  طور خـاص خدا به سوي شما به ي جز او نيست، من از سويبحقخدايي كه معبود

سوگند به خدا شما مي ميريد چنانكـه مـي  . عموم مبعوث شده امروسوي همه مردم به ط

مـورد آنچـه   همانطور كه ازخواب برمي خيزيد و درخوابيد و پس از آن زنده مي شويد 

مي دوزخ ابدي به بهشت ابدي يا به ديد و سرانجام، يا خواست مي گرزانجام داده ايد، با

.»رويد

تـو همكـاري و   ما، خيلي دوست داريم بـا : ابوطالب گفت�از پايان صحبت پيامبرپس

رتو وابستگان پدتصديق نماييم؛ اينها،همراهي نماييم و نصيحتت را بپذيريم و سخنت را

ز آنان هستم؛ البته با اين تفاوت كه اجمع شده اند و من هم يكي، هستند كه درخانه ات

. به مأموريتت عمل كـن ؛ پسكنم كه تو دوست دارياز ديگران به كاري اقدام ميقبل

ي مـ اما قلبم بـه مـن اجـازه ن   . سوگند به خدا همواره با تو هستم و از تو دفاع خواهم نمود

يسـت كـه   شر،به خدا سـوگند ايـن  : ابولهب گفت. رها كنمدهد كه دين عبدالمطلب را

به خدا سوگند : و ابوطالب گفت. بايد پيش از آنكه دامن ديگران را بگيرد، مانع او شويد

1.تا زنده باشم از او دفاع مي كنم

فراز كوه صفابر
از حمايت كامل ابوطالب در راستاي تبليغ رسالتش، اطمينان خاطر �پس از اينكه پيامبر

كلمه اي است كه عربها (يا صباحاه : برآورديافت، روزي بر فراز كوه صفا رفت و فرياد 

همـة طوايـف قـريش جمـع     . )هنگام وقوع حادثه اي مهم، براي هشدار به كار مـي برنـد  

مامـا . آنها را به توحيد و ايمان به رسالتش و روز رستاخيز دعوت نمـود �شدند و پيامبر

وايـت شـده   از ابـن عبـاس ر  : بدين صورت نقل مي كنـد بخاري قسمتي از اين داستان را

بر كوه صفا باال رفت و �نازل شد، پيامبر) دهبخويشاوندانت را بيم (است كه چون آية 

و بدين سان يكايك تيره هاي قريش را صـدا  ! اي بني فهر و اي بني عدي:فرياد برآورد

نمي توانست برود، نماينده اي مي زد تا اينكه همگي جمع شدند، حتي اگر كسي شخصاً

)1/584(الكامل ابن اثير : نگا. 1
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.د چه خبر استفرستاد تا بدان

اگر بگـويم پشـت ايـن كـوه لشـكري بـه قصـد        : گفت�پيامبر. ابولهب و قريش آمدند

آري، زيرا ما از تو جز صـداقت و  : گفتند. نابودي شما مي آيد، آيا مرا تصديق مي كنيد

. بدانيد كه من شما را از عذابي سخت مي ترسـانم : آنگاه گفت. سراغ نداريمراستگويي

ايـن آيـه نـازل    ؟آنگـاه  را براي همين جمع نموده اييا ما آ،شويهالك : ابولهب گفت

: شد

πŒΘΩΤ‰ΩΤ�πŒΘΩΤ‰ΩΤ�πŒΘΩΤ‰ΩΤ�πŒΘΩΤ‰ΩΤ�:…ΩŸΩΤÿ:…ΩŸΩΤÿ:…ΩŸΩΤÿ:…ΩŸΩΤÿΨΤŠςΚ…ΨΤŠςΚ…ΨΤŠςΚ…ΨΤŠςΚ…ξˆΩς√ξˆΩς√ξˆΩς√ξˆΩς√ϑðˆΩΤ�ΩϑðˆΩΤ�ΩϑðˆΩΤ�ΩϑðˆΩΤ�Ω(1)(1)(1)(1) هالكت باد ابولهـب و حتمـا هـالك    «: يعني

.»مي گردد

چون ايـن  : گويدبخش ديگري از اين داستان را مسلم از ابوهريره روايت مي كند و مي

عام و خـاص  �نازل شد، پيامبر،)214:شعراآيه (…≅⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ω⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ω⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ω⁄Ψϒ⇓ςΚ…Ωð∠ΩΤ�Ω⁄κð∠ΩΤ�Ω⁄κð∠ΩΤ�Ω⁄κð∠ΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅Ψ↑Ω∅Ψ↑Ω∅Ψ↑Ω∅Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚آيه 

اي خودتـان را از آتـش نجـات دهيـد؛    ! اي جماعت قـريش «: مردم را فرا خواند و گفت

خودت را از ! محمددختراي فاطمه. خودتان را از آتش نجات دهيد!جماعت بني كعب

در پيشگاه خدا از مـن سـاخته نيسـت و    سوگند به خدا هيچ كاري زيرا؛آتش نجات بده

1.»حق خويشاوندي است كه آن را كامل ادا خواهم كردتنها حقي كه برمن داريد،

بـا  �حقيقت ابالغ يك مطلب با تمام صراحت است كه درآن پيامبر خـدا رد،اين فرياد

كساني هستند ترين مردم به آن حضرتديككند كه نزوضوح و روشني كامل اعالم مي

حضـرت و قـوم   حياتي بين آنينشانة ارتباط،اينرسالتش را تأييد و تصديق كنند و ه ك

اين فرياد و اين انذار به كلي نـابود شـد و از بـين    بااوست و تعصب خويشاوندي اعراب 

.رفت

آشكار شدن حق و واكنش مشركين
:ا نازل نموددر اطراف مكه مي پيچيد تا اينكه خداوند متعال اين آيه رآوازه همواره اين 

).2/460(المصابيح ؛ مشكاة)2/702(و ) 1/285(؛ بخاري )1/114(مسلم . 1
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℘ΩŸπ″≅†ΩΤ⊇℘ΩŸπ″≅†ΩΤ⊇℘ΩŸπ″≅†ΩΤ⊇℘ΩŸπ″≅†ΩΤ⊇†Ω∧ΨΤŠ†Ω∧ΨΤŠ†Ω∧ΨΤŠ†Ω∧ΨΤŠΣ≤Ω∨ΣΤ�Σ≤Ω∨ΣΤ�Σ≤Ω∨ΣΤ�Σ≤Ω∨ΣΤ�π≥Ξ≤ΤΤ∅ςΚ…Ωπ≥Ξ≤ΤΤ∅ςΚ…Ωπ≥Ξ≤ΤΤ∅ςΚ…Ωπ≥Ξ≤ΤΤ∅ςΚ…ΩΞ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ω⇐κΨΞ≤↑Σ∧<√≅…Ω⇐κΨΞ≤↑Σ∧<√≅…Ω⇐κΨΞ≤↑Σ∧<√≅…Ω⇐κΨΞ≤↑Σ∧<√≅…(94)(94)(94)(94))پـس  «: يعنـي ) 94: حجر

.»آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي شوي و به مشركان اعتنا مكن

مله حمورد ،بوسيلة اينها بوجود آمده بودرا كه خرافات، شركيات و آنچه �رسول خدا

كـرد و بـا ذكـر    ندارنـد، بـرمال مـي   هيچ ارزشي آن حضرت، حقيقت بتها راكه. دادراقر

كـرد كـه   عجز و ناتواني آنها را به اثبات مي رساند و با دليل و برهان ثابت مي،ييمثالها

هـا را وسـيله و واسـطه بـين خـدا بدانـد، در گمراهـي        هركس، بتها را عبادت كند و يا آن

.آشكاري است

منفجر شد و موجي از مخالفت و ناباوري هنگـام شـنيدن   ،شدت خشمبدين سان مكه از

ابرها را ،ياين پيام كه مشركين و بت پرستان گمراهند، مكه را فرا گرفت؛ گويا صاعقه ا

رو قـريش، بـا تمـام تـوان و در    از اينـ .و آرام را بـه لـرزه در آورد  جدريد و رعد و برق، 

خـود را آمـاده كردنـد؛ زيـرا مـي      انقالب، ي رويارويي با اينا، برنهايت خشم و غضب

.رودبان از بين شكه تمام رسوم و ميراث و فرهنگندترسيد

دانستند مفهوم ايمان، نفي الوهيت از غير اهللا يكتا است و ايمـان  آنها بپا خاستند؛ زيرا مي

بـه دنبـال  م اوامر و دستوراتي است كـه  ابه معناي پذيرفتن تم،رستاخيزو روزرسالتبه 

دانسـتند كـه بـزودي اختيـار     ر اين به خوبي مـي بآنها عالوه . اعالن مي شوداين دعوت 

، بدان معنا بود كـه سـرداري و بزرگـواري    لشان را از دست خواهند داد و اينخود و اموا

بـه  آنها بر عربها از دستشان گرفته خواهد شد؛ همان رهبري و سـيادتي كـه رنـگ دينـي    

هاي كسـي  جهت سركشي كردند كه نمي خواستند خواستهآنان، از آنخودگرفته بود؛

.چشم پوشي كنندمنافع خودخواسته هاي خودشان ترجيح دهند و از رديگر را ب

بـه  ،آنها، ساليان درازي بر طبقات پايين تر از خودشان ظلم كرده بودند و نمـي توانسـتند  

آنان، مفهوم . بكشندت دس،يكباره از بديها و جناياتي كه صبح و شب مرتكب مي شدند

دست ،توانستند به رغم شناخت حقرو نميدانستند؛ از اينرا خوب مي�سخنان محمد

مـي پرداختنـد تـا بتواننـد     ن به اقناع كاذب وجدان خودااز موقعيتشان بدارند؛ بلكه همچن

.آزادانه به جور و جناياتشان ادامه دهند
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نـزد خودشـان بـه    ما در برابر مـردي كـه   تمام اينها را خيلي خوب مي دانستند؛ امشركان،

، اخـالق و  توانسـتند انجـام دهنـد؟ او   اري مـي كـ ه چـ ، مشهور بود،صداقت و امانتداري

بنابراين سرگشـته  . بي نظير بودآنها ن اتاريخ پدران و گذشتگطولرفتاري داشت كه در

بـه ايـن   لذا پس از مشورت و رايزنـي . اني هم بودنددسرگرنو حيران شدند و سزاوار اي

درزاده ااو بخواهند كه جلوي برازبروند و�سيدندكه نزد ابوطالب عموي پيامبرنتيجه ر

به طـرح  آنان براي اينكه به خواسته هايشان رنگ و لباس حقيقت بپوشانند .اش را بگيرد

مبني بر ترك خدايگانشان و نيز اين سخنش كه �دعوت محمد: اين نكته پرداختند كه

واقـع دشـنامي زشـت و اهـانتي ناخوشـايند بـه آبـا و        ي نمي رسـانند، در بتها، نفع و ضرر

.اجدادشان مي باشد كه برهمين شيوه زندگي كرده اند

لبانمايندگان قريش در خانه ابوط
ي ا: عـده اي از اشـراف قـريش، نـزد ابوطالـب رفتنـد و گفتنـد       : ابن اسـحاق مـي گويـد   

را نكوهش مي كند و مـا را  دين مادهد،، خدايان ما را دشنام ميبردرزاده ات! ابوطالب

داند؛ يا خودت جلويش را بگير و يا بگذار ما بي خرد مي خواند و پدرن ما را گمراه مي

. پس بگذار تا تو را از شر او رها سـازيم . زيرا تو نيز بردين ما هستي. جلوي او را بگيريم

لذا بازگشـتند و  . شان را دادو با گفتاري ماليم پاسخابوطالب باآنها به نرمي برخورد كرد

1.به دعوتش ادامه داد�بدين ترتيب رسول خدا

رايزني قريش براي مبارزه با دعوت
ماه نگذشته بود هنوز بيش از چند. ر آورداله ديگري نيز بر قريش فشأين روزها مسمهدر

مكـه مـي آينـد و   ان نگران شدند كه دسته هاي عرب، بـه  يشيقر. موسم حج فرا رسيدكه

سـاخته  �تصميم گرفتند، سخني درباره محمدثر شوند؛ لذاأمت�شايد از دعوت محمد

دل اعـراب جلـوگيري   و پرداخته نمايند كه با آن از اثرگذاري دعوت جديد در جـان و 

)1/265(سيره ابن هشام . 1
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همـة شـما   : ه آنهـا گفـت  وليـد بـ  . نزد وليد بن مغيره رفتنـد همگي، به همين منظور . كنند

شـد كـه   يد و يكنواخت صـحبت كنيـد؛ چنـين نبا   دل و يك زبان باشيك�درباره محمد

. بگوييد و بدين سان ناخواسته دروغتان را بـرمال نماييـد  �سخنان متفاوتي درباره محمد

مـي : گفتنـد . مـن گـوش مـي دهـم    بگوييـد؛  سـخن  شما : او گفت؟بگو چه كنيم: گفتند

سخن او .اهن نيست، ما كاهنان را ديده ايمخدا قسم كبه؛نه: گفت. كاهن است: گوييم

.زمزمه هاي كاهنان متفاوت استبا اوراد و

و مـا، جنـون   .مجنـون نيسـت  او،؛نـه : گفـت  جن زده و ديوانه اسـت؛ :گوييممي: گفتند

را زياد ديده ايم و آن را مي شناسـيم و هـيچ يـك از نشـانه هـاي جنـون در او       ديوانگي 

زيرا همـه مـا انـواع    . تشاعر هم نيس: گفت . شاعر است: گوييممي: گفتند. وجود ندارد

.، مقبوض و مبسوط را مي شناسيم و كالم او، به شعر نمي ماندشعر اعم از رجز و هزج

انـواع سـحر و سـاحران را    مـا،  هـم نيسـت؛  ساحر: گفت . ساحر است: مي گوييم: گفتند

پـس چـه بگـوييم؟    : گفتند. زندديده ايم، او نه در چيزي مي دمد و نه چيزي را گره مي

دار و تنـه اش  خدا سوگند كالم او شيريني خاصي دارد كه ريشة آن سخت پايبه: گفت 

�اين سخنان را در حق محمد، پربار است و اگر شما، هر يك ازتنومند و شاخه هايش

.مي گرددبگوييد، بطالن سخنتان آشكار

و جادوگر است؛ سـخني مـي گويـد كـه     او ساحر: لذا بهتر از همه، اين است كه بگوييد

پدرش، برادرش و همسرش جدايي مي افكند و او را از قبيله هر فرد بانامياست وسحر 

1.قريشيان، اين نظر را پذيرفتند. اش جدا مي سازد

مشـركان تمـام پيشنهاداتشـان را عرضـه     حكايت از اين دارنـد كـه وقتـي   تبعضي روايا

. يب و اشكال باشـد پس به ما پيشنهادي ارائه كن كه بي ع: رد كرد، گفتندداشتند و وليد 

2.اجازه بدهيد فكر كنم؛ مدتي فكر كرد و سپس پيشنهاد مذكور را ارائه داد: او گفت

نمود و كيفيت فكر كـردنش را  سورة مدثر را درباره وليد نازل26تا 11خداوند ، آيات 

)1/271(ابن هشام سيرة. 1
29جزء في ظالل القرآن،: نگا. 2
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:ايدمبازگو فرمود؛ چنانچه مي فر

ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω≤ΤΠς∇ΩΤ⊇Ω≤ΤΠς∇ΩΤ⊇Ω≤ΤΠς∇ΩΤ⊇Ω≤ΤΠς∇ΩΤ⊇Ω⁄ΠςŸΩΤ∈ΩΩ⁄ΠςŸΩΤ∈ΩΩ⁄ΠςŸΩΤ∈ΩΩ⁄ΠςŸΩΤ∈Ω(18)(18)(18)(18)ΩΨ�Σ⊆ΩΤ⊇ΩΨ�Σ⊆ΩΤ⊇ΩΨ�Σ⊆ΩΤ⊇ΩΨ�Σ⊆ΩΤ⊇ð∪�ð∪�ð∪�ð∪�∼Τð∼Τð∼Τð∼ΤðΩ⁄ΠςŸΩΤ∈Ω⁄ΠςŸΩΤ∈Ω⁄ΠςŸΩΤ∈Ω⁄ΠςŸΩΤ∈(19)(19)(19)(19)ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ð∪∼Τðð∪∼Τðð∪∼Τðð∪∼ΤðΩ⁄ΠςŸΩΤ∈Ω⁄ΠςŸΩΤ∈Ω⁄ΠςŸΩΤ∈Ω⁄ΠςŸΩΤ∈

(20)(20)(20)(20)ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’Ω≤ςℵ≠ΩΤ⇓Ω≤ςℵ≠ΩΤ⇓Ω≤ςℵ≠ΩΤ⇓Ω≤ςℵ≠ΩΤ⇓(21)(21)(21)(21)ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ð♦Ω‰ΤΩ∅ð♦Ω‰ΤΩ∅ð♦Ω‰ΤΩ∅ð♦Ω‰ΤΩ∅Ω≤Ω♥ΩΤŠΩΩ≤Ω♥ΩΤŠΩΩ≤Ω♥ΩΤŠΩΩ≤Ω♥ΩΤŠΩ(22)(22)(22)(22)ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’Ω≤ΩΤŠ ςΚ…Ω≤ΩΤŠ ςΚ…Ω≤ΩΤŠ ςΚ…Ω≤ΩΤŠ ςΚ…Ω⁄ΩιΤ<∇Ω�πΤ♠≅…ΩΩ⁄ΩιΤ<∇Ω�πΤ♠≅…ΩΩ⁄ΩιΤ<∇Ω�πΤ♠≅…ΩΩ⁄ΩιΤ<∇Ω�πΤ♠≅…Ω(23)(23)(23)(23)

Ω†Ω⊆ΩΤ⊇Ω†Ω⊆ΩΤ⊇Ω†Ω⊆ΩΤ⊇Ω†Ω⊆ΩΤ⊇⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…:…ðϒΗΤΩ∑:…ðϒΗΤΩ∑:…ðϒΗΤΩ∑:…ðϒΗΤΩ∑‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…χ≤ΤπΤ™Ψ♠χ≤ΤπΤ™Ψ♠χ≤ΤπΤ™Ψ♠χ≤ΤπΤ™Ψ♠Σ≤ΤςΤπ’ΤΣÿΣ≤ΤςΤπ’ΤΣÿΣ≤ΤςΤπ’ΤΣÿΣ≤ΤςΤπ’ΤΣÿ(24)(24)(24)(24)⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…:…ðϒΗΤΩ∑:…ðϒΗΤΩ∑:…ðϒΗΤΩ∑:…ðϒΗΤΩ∑‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…Σ⌠ΤΩΤ∈Σ⌠ΤΩΤ∈Σ⌠ΤΩΤ∈Σ⌠ΤΩΤ∈Ξ≤Ω↑Ω‰Τ<√≅…Ξ≤Ω↑Ω‰Τ<√≅…Ξ≤Ω↑Ω‰Τ<√≅…Ξ≤Ω↑Ω‰Τ<√≅…(25)(25)(25)(25)

Ψ∼Ψ�Ψ∼Ψ�Ψ∼Ψ�Ψ∼Ψ�∏π″ΡΚ†ΤΩ♠∏π″ΡΚ†ΤΩ♠∏π″ΡΚ†ΤΩ♠∏π″ΡΚ†ΤΩ♠Ω≤Ω⊆ΩΤ♠Ω≤Ω⊆ΩΤ♠Ω≤Ω⊆ΩΤ♠Ω≤Ω⊆ΩΤ♠(26)(26)(26)(26)  چــاره ) لـه بــا پيـامبر و قـرآن   بيعنـي وليــد، بـراي مقا  (او «: يعنـي

چه نقشه اي كه كشيد ! كشته و نابود باد. ساختو طرح و نقشه اي را آماده انديشي كرد

بـر ضـد پيـامبر و    (چـه طرحـي،   ) كـه ! (و چه طرحي كه ريخت؟ باز هم كشته و نابود باد

ريست و دقت و چاره انديشي كرد؛ سپس چهره در هم كشـيد  ريخت؟ باز هم نگ)قرآن 

كتـاب يعنـي   (ايـن  : و اخم كرد و آنگاه به حق پشت كرد و گردن كشي نمـود و گفـت  

. »چيزي جز جادويي نيست كه نقل مي شود) قرآن

و بـه تمـام   نشسـتند تخاذ اين تصميم، در موسم حج، بـر سـر راههـا مـي    اقريشيان پس از 

سركرده اين گروه، ابولهب بود . ساحر است �گفتند كه محمدرهگذران و حجاج مي 

هايشان در عكاظ و مجنـه  هگانجام مناسك و در استراحتهنگام امردم را�رسول خدا. 

راه مي رفت �ابولهب، پشت سر آن حضرت. و ذي المجاز به دين خدا دعوت مي داد

1.تاز او پيروي نكنيد؛ او دروغگو و ازدين برگشته اس: گفتو مي

.شد�نتشار دعوت و معرفي شخصيت پيامبرسبب ااين كار 

روشهاي گوناگون براي مقابله با دعوت اسالمي
را از دعوتش باز نمـي دارد، بـار ديگـر    �وقتي قريش ديدند كه هيچ چيزي رسول خدا

در صدد چاره بـر آمدنـد تـا جلـوي دعـوت او را بگيرنـد؛ بـراي ايـن كـار از روشـهاي           

:نمودند؛ از جملهگوناگون استفاده

و ) 3/492(روايت ترمذي از يزيد بن رومان و از طارق بن عبداهللا محاربي؛ روايت احمد در المسند . 1

)4/341.(
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خواســتندمــي ،آنــان: ، تكــذيب و نيشــخندر نمــودن، اســتهزاءيــمســخره كــردن، تحق. 1

. آنهـا را سسـت كننـد   و روحيـه مسلمانان را خوار و زبـون جلـوه دهنـد و قـواي معنـوي     

دادنـد؛ گـاهي آن حضـرت را    را با تهمتهاي نـاروا و احمقانـه آزار مـي   �بنابراين پيامبر

:نددخوانديوانه مي 

ΝΝ ΝΝ…Ρ√†ΩΤ∈Ω…Ρ√†ΩΤ∈Ω…Ρ√†ΩΤ∈Ω…Ρ√†ΩΤ∈Ω†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ðΘΞ∞ΣΤ⇓ðΘΞ∞ΣΤ⇓ðΘΞ∞ΣΤ⇓ðΘΞ∞ΣΤ⇓Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Σ≤Τ{ΠΨϒ√≅…Σ≤Τ{ΠΨϒ√≅…Σ≤Τ{ΠΨϒ√≅…Σ≤Τ{ΠΨϒ√≅…ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ…ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ…ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ…ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ…χ⇐ΣΤ⇒Τ•Ω∧ς√χ⇐ΣΤ⇒Τ•Ω∧ς√χ⇐ΣΤ⇒Τ•Ω∧ς√χ⇐ΣΤ⇒Τ•Ω∧ς√(6)(6)(6)(6))6:حجر (

گاهي نيز بـه  .»ديوانه اي،تو!اي آن كسي كه قرآن بر تو نازل مي شود: مي گفتند«يعني 

ــد   ــي گفتن ــاحر و دروغگــو م ΝΝ: آن حضــرت س ΝΝ…;Σ‰Ψ•Ω∅Ω…;Σ‰Ψ•Ω∅Ω…;Σ‰Ψ•Ω∅Ω…;Σ‰Ψ•Ω∅Ω⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…¬Σ∑ƒ∫:†ΤΩ–¬Σ∑ƒ∫:†ΤΩ–¬Σ∑ƒ∫:†ΤΩ–¬Σ∑ƒ∫:†ΤΩ–χ⁄Ψϒ⇒Σ�χ⁄Ψϒ⇒Σ�χ⁄Ψϒ⇒Σ�χ⁄Ψϒ⇒Σ� Θ∨Θ∨Θ∨Θ∨∃⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨∃⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨∃⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨∃⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨

Ω†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<Τ√≅…Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<Τ√≅…Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<Τ√≅…Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<Τ√≅……ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑χ≤Ψ™ΗΤΩ♠χ≤Ψ™ΗΤΩ♠χ≤Ψ™ΗΤΩ♠χ≤Ψ™ΗΤΩ♠}‡…Πςϒς}‡…Πςϒς}‡…Πςϒς}‡…Πςϒς(4)(4)(4)(4)) 4: ص(

مي رفتند و بـا نگاههـاي تنـد و برافروختـه اي بـه او مـي       �همه جا به دنبال رسول خدا

:نشان دهندبي قراري و ناراحتيشان رانگريستند تا

⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…ΩΣ †ς∇ΩÿΣ †ς∇ΩÿΣ †ς∇ΩÿΣ †ς∇ΩÿΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςð∠Ω⇓Σ⊆Ψ√ƒ Σκς√ð∠Ω⇓Σ⊆Ψ√ƒ Σκς√ð∠Ω⇓Σ⊆Ψ√ƒ Σκς√ð∠Ω⇓Σ⊆Ψ√ƒ Σκς√ψΨ∑Ξ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ†ΨŠψΨ∑Ξ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ†ΨŠψΨ∑Ξ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ†ΨŠψΨ∑Ξ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ†ΨŠ†ΩΘ∧ς√†ΩΘ∧ς√†ΩΘ∧ς√†ΩΘ∧ς√Ν…Σ⊕Ψ∧Ω♠Ν…Σ⊕Ψ∧Ω♠Ν…Σ⊕Ψ∧Ω♠Ν…Σ⊕Ψ∧Ω♠Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…

Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΤΠςΤ⇓ΜΞ…β⇐Σ⇒πΤ•Ω∧ς√β⇐Σ⇒πΤ•Ω∧ς√β⇐Σ⇒πΤ•Ω∧ς√β⇐Σ⇒πΤ•Ω∧ς√(51)(51)(51)(51))51: قلم (

خيره (چشمان با نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي شنوند، تو را «: يعني

انـه  او قطعـاً ديو هگويندكـ خود به سر در آورند و هالك سـازند و مـي  ) تندو نگاههاي

»!است

گرداگرد ايشان، حلقه ،نشسته است و مستضعفان و يارانش�هرگاه مي ديدند كه پيامبر

: كردند و مي گفتندمي مسخره آنان را، زنده اند

Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Υφ⇔Ω∨Υφ⇔Ω∨Υφ⇔Ω∨Υφ⇔Ω∨ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅?⇑ΨΘ∨?⇑ΨΘ∨?⇑ΨΘ∨?⇑ΨΘ∨%:†Ω⇒ΨΤ⇒∼ΤΩΤŠ%:†Ω⇒ΨΤ⇒∼ΤΩΤŠ%:†Ω⇒ΨΤ⇒∼ΤΩΤŠ%:†Ω⇒ΨΤ⇒∼ΤΩΤŠ) 53: انعام(

خداونـد ، در  »!نان را برگزيده است؟آيا اينها، همان كساني هستند كه خداوند، آ«: يعني 

)53: انعام(Ω♦∼ς√ςΚ…Ω♦∼ς√ςΚ…Ω♦∼ς√ςΚ…Ω♦∼ς√ςΚ…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…Ω¬ς∏∅ςΚ†ΨŠΩ¬ς∏∅ςΚ†ΨŠΩ¬ς∏∅ςΚ†ΨŠΩ¬ς∏∅ςΚ†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΤΠς↑√≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΤΠς↑√≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΤΠς↑√≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΤΠς↑√≅†ΨŠ(53)(53)(53)(53):پاسخ آنان فرمود 

» آيا خداوند، سپاسگزاران را بهتر نمي شناسد؟«: يعني

…≅…≅…≅…≅√ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ∨Ω≤Τ–ςΚ…Ν…Σ∨Ω≤Τ–ςΚ…Ν…Σ∨Ω≤Τ–ςΚ…Ν…Σ∨Ω≤Τ–ςΚ…Ν…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΩ⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑ÿΨϒΠς√Ω⇑ÿΨϒΠς√Ω⇑ÿΨϒΠς√Ω⇑ÿΨϒΠς: و چنــان بودنــد كــه خداونــد مــي فرمايــد
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Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ω⇐Ρ∇Ω™π∝ΩÿΩ⇐Ρ∇Ω™π∝ΩÿΩ⇐Ρ∇Ω™π∝ΩÿΩ⇐Ρ∇Ω™π∝Ωÿ(29)(29)(29)(29)…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…ΩΝ…ΘΣ≤Ω∨Ν…ΘΣ≤Ω∨Ν…ΘΣ≤Ω∨Ν…ΘΣ≤Ω∨¬ΞΨŠ¬ΞΨŠ¬ΞΨŠ¬ΞΨŠΩ⇐Σ∞Ω∨†Ω⊕Ω�ΩÿΩ⇐Σ∞Ω∨†Ω⊕Ω�ΩÿΩ⇐Σ∞Ω∨†Ω⊕Ω�ΩÿΩ⇐Σ∞Ω∨†Ω⊕Ω�Ωÿ(30)(30)(30)(30)…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…ΩΝ…;ΤΣ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ν…;ΤΣ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ν…;ΤΣ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ν…;ΤΣ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…

υϖς√ΞΜ…υϖς√ΞΜ…υϖς√ΞΜ…υϖς√ΞΜ…ΣψΞΨ∏∑ςΚ…ΣψΞΨ∏∑ςΚ…ΣψΞΨ∏∑ςΚ…ΣψΞΨ∏∑ςΚ…Ν…Σ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ν…Σ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ν…Σ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ν…Σ‰ΩΤ∏Ω⊆Τ⇓≅…Ω⇐κΞΨ∇ΩΤ⊇Ω⇐κΞΨ∇ΩΤ⊇Ω⇐κΞΨ∇ΩΤ⊇Ω⇐κΞΨ∇ΩΤ⊇(31)(31)(31)(31)…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω¬Σ∑ςΚ…Ω⁄¬Σ∑ςΚ…Ω⁄¬Σ∑ςΚ…Ω⁄¬Σ∑ςΚ…Ω⁄Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑

Ω⇐ΠΡ√:†Ω∝ς√Ω⇐ΠΡ√:†Ω∝ς√Ω⇐ΠΡ√:†Ω∝ς√Ω⇐ΠΡ√:†Ω∝ς√(32)(32)(32)(32):†Ω∨Ω:†Ω∨Ω:†Ω∨Ω:†Ω∨ΩΝ…ΣΤ∏Ψ♠⁄ΡΚ…Ν…ΣΤ∏Ψ♠⁄ΡΚ…Ν…ΣΤ∏Ψ♠⁄ΡΚ…Ν…ΣΤ∏Ψ♠⁄ΡΚ…¬Ξ∼ς�¬Ξ∼ς�¬Ξ∼ς�¬Ξ∼ς�∏Ω∅∏Ω∅∏Ω∅∏Ω∅Ω⇐κΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩšΩ⇐κΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩšΩ⇐κΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩšΩ⇐κΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩš(33)(33)(33)(33)منـان  ؤمجرمان به م«: يعني

اشـاره  بـا ،كردند و چون از كنار آنها مي گذشتندنيشخند مي زدند و آنها را مسخره مي

، بـه ميـان خـانواده    كـاران كـه گنه چشم و ابرو، آنها را به استهزاء مي گرفتند و هنگـامي 

منـان، افتخـار مـي   ؤه كـردن م و بـه مسـخر  (گشتند شادمانه بر ميگشتند،هايشان باز مي

-29: مطففـين [ .»اينهـا گمراهنـد  : ديدند، مي گفتندو هنگامي كه مؤمنان را مي) كردند

32[

پايـه ريـزي كـرده بودنـد، ايجـاد شـك و       �اي كه مشركين عليه پيامبردومين برنامه. 2

آن حضرت و پراكندن ادعاهـاي دروغـين و   مشبهه و مشوش كردن اذهان نسبت به تعالي

بود؛ آنان، چنان ناجوانمردانه بر ايـن كـار   �اساس در رابطه با شخصيت آن حضرتبي

اصرار مي كردند كه براي عموم مردم، مجال تفكر و انديشـه دربـاره ايـن دعـوت بـاقي     

.نمانده بود

����{≅…ƒγΩΤ⊇ƒγΩΤ⊇ƒγΩΤ⊇ƒγΩΤ⊇υς∏∧ΣΤυς∏∧ΣΤυς∏∧ΣΤυς∏∧ΣΤ�ΩΤ�{≅…†ΩΩΤ‰ΩΤ�ΩΤ�{≅…†ΩΩΤ‰ΩΤ�ΩΤ�{≅…†ΩΩΤ‰ΩΤ�ΩΤ�Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ…Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ…Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ…Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ…φκΨ√ΘΩςΚ‚≅…φκΨ√ΘΩςΚ‚≅…φκΨ√ΘΩςΚ‚≅…φκΨ√ΘΩςΚ‚≅…†ΩΩΤ‰ΩΤ:آنها، در رابطه با قرآن مي گفتند

Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅_〈Ω≤|ΣΤŠ_〈Ω≤|ΣΤŠ_〈Ω≤|ΣΤŠ_〈Ω≤|ΣΤŠ„∼Ψ″ςΚ…Ω„∼Ψ″ςΚ…Ω„∼Ψ″ςΚ…Ω„∼Ψ″ςΚ…Ω(5)(5)(5)(5)د خـو اين، دروغي بـيش نيسـت كـه   : مي گفتند«: يعني

.»، به هـم بافتـه و عـده اي، او رادر ايـن كـار، يـاري داده انـد       محمد، آن را از پيش خود

]5: فرقان[

.»وزدمحمد، مي آمن را انساني بهآقر«:يعنيΩ∧Πς⇓ΞΜ…†Ω∧Πς⇓ΞΜ…†Ω∧Πς⇓ΞΜ…†Ω∧Πς⇓ΞΜ…ΙΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿΙΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿΙΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿΙΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿχ%≤ΤΩ↑ΩΤŠχ%≤ΤΩ↑ΩΤŠχ%≤ΤΩ↑ΩΤŠχ%≤ΤΩ↑ΩΤŠ†:همچنين مي گفتند

ــامبر خــدا  ــارة پي ــز درب ــد�و ني …≅√≠γ†Ω∨γ†Ω∨γ†Ω∨γ†Ω∨…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΣΣ{<Κ†ΩΤÿΣΣ{<Κ†ΩΤÿΣΣ{<Κ†ΩΤÿΣΣ{<Κ†ΩΤÿðζ†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅…ðζ†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅…ðζ†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅…ðζ†ΤΤΩ⊕ϑð:مــي گفتن

Ψ↑∧ΩΤÿΩΨ↑∧ΩΤÿΩΨ↑∧ΩΤÿΩΨ↑∧ΩΤÿΩℑℑℑℑ∗Ψ⊄…ΩπΤ♠ΚΚς‚≅…∗Ψ⊄…ΩπΤ♠ΚΚς‚≅…∗Ψ⊄…ΩπΤ♠ΚΚς‚≅…∗Ψ⊄…ΩπΤ♠ΚΚς‚≅… ]اين، چگونه پيامبري است كـه غـذا مـي    «: يعني]7: فرقان

»خورد و در بازارها راه مي رود؟

وسازي مشركان بر جزئيات، به ئيات يا بدون ذكر جزدر بسياري از آيات قرآن با ذكر ج
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.اشاره شده  است�خداضد رسول

يكي ديگر از روشهايي بود كه مشركان، ،براي مقابله با قرآنترويج افسانه هاي كهن. 3

.تا مردم را از گوش سپردن به دعوت پيامبر منصرف سازندآن را بكار مي گرفتند

! اي قريشـيان : ريش گفـت قـ ه بـن حـارث يـك مرتبـه بـ     نضراند كهنويسان نوشتهسيره

اي بچه، پسـر محمد. سوگند به خدا، بامسئله اي روبرو شده ايد كه چاره اش را نيافته ايد

از همة شما راستگوتر و امانتدارتر بود تا اينكـه عمـري از   از خود شما و در بين شما بود؛

ه به خدا شما به او ساحر گفتيد در حالي ك. او گذشت و همان چيزي را آورد كه ديديد

كـاهن  : دگفتي. زدن آنها را مي شناسيم هساحران و دميدن و گر،ما.نيستقسم او ساحر

سـجع و  سـخن او ، نـه   . ما، كاهنان را ديـده ايـم   ! به خدا قسم كه او، كاهن نيست. است

شـاعر اسـت، نـه سـوگند بـه      : شما گفتيد. قافية كاهنان را دارد نه زمزمه و وسوسة آنان را

ر را خـوب مـي   عشـعر و اقسـام شـعر و سـجع و قافيـة شـ      ، ما. شاعر هم نيستخدا كه او،

و جن زده است، بخدا سـوگند كـه   ديوانه: گفتيد. هزج و رجزش را شنيده ايمو شناسيم 

در كارتـان انديشـه كنيـد؛ زيـرا سـوگند بـه       ! نااي قريشـي . او ديوانه و جن زده هم نيست

.دشده ايخداشما با مصيبتي بسيار بزرگ روبرو 

پس از اين كه نضر اين حرفها را زد، به حيره رفت و آنجا سرگذشت پادشـاهان ايـران و   

.افسانه هاي رستم و اسفنديار را ياد گرفت و بازگشت

دادن در جلسه اي دربـارة يـاد خـدا و بـيم    �ه پيامبراهرگ. را زير نظر داشت�او پيامبر

و داسـتانهايي را  نشسـت  مردم از عذاب خـدا، سـخن مـي گفـت، او پـس از پيـامبر مـي       

كرد و از سرگذشت پادشاهان ايران و رستم و اسفنديار ، افسـانه  آموخته بود، نقل ميكه

:گويـد از من بهتر سخن نمي�مدند به خدا كه محگسو: پردازي مي نمود و مي گفت

1من بهتر است؟سخناناز �كجا سخنان محمد

هرگـاه نضـر،   ا خريـده بـود؛   واني رخـ كنيزكـان آواز ،كه نضـر شدهاز ابن عباس روايت 

و ديــنش يافتــه، يكــي از �كــه كســي، كــوچكترين گرايشــي بــه محمــدخبرمي شــد بــا

.118و 117الرسول ، ص ؛ مختصر سيرة)358، 1/299(بن هشام اسيرة. 1
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براي او غذا و نوشيدني فراهم : گفتكنيزانش را به آن شخص مي سپرد و به كنيزش مي

. كن و برايش آواز بخوان تا بدين سان از گرايش مردم به محمد و دينش جلوگيري كند

…≅√>™Τ↑ΩΤÿΩς√Ως√Ως√Ως√Ψ�ÿΨŸΩ™<√≅…Ψ�ÿΨŸΩ™<√≅…Ψ�ÿΨŸΩ™<√≅…Ψ�ÿΨŸΩ�Τ↑ΩΤÿΞ≤ΩΤ�Τ↑ΩΤÿΞ≤ΩΤ�Τ↑ΩΤÿΞ≤ΩΤ�Ω⇑Ψ∨ΩΩ⇑Ψ∨ΩΩ⇑Ψ∨ΩΩ⇑Ψ∨ΩΞ♣†Πς⇒√≅…Ξ♣†Πς⇒√≅…Ξ♣†Πς⇒√≅…Ξ♣†Πς⇒√≅…⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨Ξ≤ΩΤ:  باره خداونـد مـي فرمايـد   ر همين د

ΘΩΤΤγ∝Σ∼Ψ√ΘΩΤΤγ∝Σ∼Ψ√ΘΩΤΤγ∝Σ∼Ψ√ΘΩΤΤγ∝Σ∼Ψ√⇑Ω∅⇑Ω∅⇑Ω∅⇑Ω∅Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…درميان مردم، كساني هسـتند كـه خريـدار سـخنان     «: يعني

جاهالنه از راه خدا گمراه ) مردمان را(هستند تا با چنين سخناني ) و آوازهاي جلف(پوچ 

1)6: لقمان . (» كنند

كردنـد بـا انـدكي انعطـاف     در ابتـدا سـعي  نمشركا: آزارها و شكنجه هاي گوناگون-4

نيز مقداري دسـت  �رسول خدا،مقابلپذيري، از برخي مسايل چشم پوشي كنند تا در

چنانكـه  . خواستند از طريق بده بستان، مانع رشد اسالم شـوند  آنها مي.از فعاليتش بكشد

آنهـا  «:يعنـي ). 9:قلم (Ν…ΠΡ ΩΝ…ΠΡ ΩΝ…ΠΡ ΩΝ…ΠΡ Ω⌠Τς√⌠Τς√⌠Τς√⌠Τς√Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�Σ⇑Ψ∑ŸΣΤ�φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇φΣ⇒Ψ∑ŸΤΣ∼ΤΩΤ⊇(9)(9)(9)(9):خداوند مي فرمايد

در مقابـل  در ابالغ رسـالت كوتـاهي كنـي كـه آنهـا هـم      !دوست دارند كه تو اي پيامبر

.»دعوت تو كوتاه بيايند

پيشنهاد كردند كـه يـك سـال تـو     �به پيامبر،مشركان،و طبرانيرريجبنا به روايت ابن 

و درروايـت عبـد  . و يك سال ما خداي تو را عبادت مي كنـيم كنتخدايان ما را عباد

اگر تو خدايان ما را بپـذيري، مـا خـدايت را عبـادت مـي      : بن حميد آمده كه آنها گفتند

.كنيم 

بـن  عبه بود، اسـود كمشغول طواف �رسو ل خدا: ابن اسحاق با سندش روايت مي كند

خلف و عاصم بن وائل سهمي كه بنمطلب بن اسد بن عبدالعزي و وليد بن مغيره و اميه 

بيـا تـا مـا خـداي تـو      ! اي محمـد  :آمدنـد و گفتنـد   شمار مـي رفتنـد،  بزرگان طوايفشان ب

بـه  ، در عبادت خدايان خود،بدين ترتيب ما و تو.راراعبادت كنيم و تو هم خدايگان ما

ود از بـه بهـره خـ   بهتـراز خـدايگان مـا بـود،    طو رمشترك عمل نماييم تا اگرخداي تـو، 

دت خـدايان مـا  ا، تو هم از شـانس عبـ  ندعبادت خدايت برسيم و اگر خدايان ما بهتر بود

)4/9(تفهيم القرآن : نگا. 1
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…≅√>|ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿφΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…φΣ≤Ψ⊃ΗΤΩ…………: خداونـد در ايـن مـورد مـي فرمايـد     . يبهره مند شو

(1)(1)(1)(1):‚Ωj:‚Ωj:‚Ωj:‚ΩjΣŸΣΤ‰∅ςΚ…ΣŸΣΤ‰∅ςΚ…ΣŸΣΤ‰∅ςΚ…ΣŸΣΤ‰∅ςΚ…†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤ�Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤ�Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤ�Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤ�(2)(2)(2)(2)≈≈≈≈)1)سوره كافرون

.»هرگز عبادت نخواهم كرد،كنيدشما عبادت ميرا كهآنچه ! اي كافران: بگو « 

، به پيشنهاد مضـحك مشـركان پاسـخ قـاطعي     تعال با فرو فرستادن سوره كافرونخداي م

.داد

بارهـا چنـين پيشـنهاداتي را    ،بدين خاطر باشد كـه مشـركين  ها،ايتشايد علت اختالف رو

.مطرح كرده اند

هفتـه هـا و   ؛ نامبرده را بكارگرفتندي جلوگيري ازدعوت اسالمي، روشهايمشركان، برا

. ماهها بر همين منوال گذشت و همچنان برنامه هاي مشركان با شكست روبـرو مـي شـد   

اما باز هم نتوانستند مانع رشد دعـوت  . و سركوب مسلمانان را آغازكردندآنها، شكنجه

بيسـت  لذا باري ديگر گرد هم آمدند وجلسه اي تشكيل دادند كه در آن اسالمي شوند؛

بود و پـس  �رئيس آنها ابولهب عموي پيامبر.و پنج نفر از بزرگان مكه شركت داشتند

.و يارانش اتخاذ شد�از مشورت و رايزني ، تصميم قاطعي عليه رسو ل خدا

م و آزار و شـكنجة پيـروان آن   اسالهيچ كوششي در جنگ باآنان تصميم گرفتند كه از

�هر نوع و هرجا كه توانست به محمـد كس به دريغ نكنند و در اين راه هر �حضرت

. و اذيت برساندر يارانش آزاو 

2.آنان، قصدي جز سركوب و ريشه كني اسالم نداشتندآري؛

لي عليـه  اجراي چنين اعمـا .اجراي آن، مصمم شدندآنان، تصميمشان را گرفتند و براي

و پيـروان  نبيشـتر يـارا  ، براي مشركان بسيار آسـان بـود؛ زيـرا   �مسلمانان و ياران پيامبر

كـه از جايگـاه   �ند؛ اما اجرايش، عليـه شـخص پيـامبر   ، از مستضعفان بود�رسول خدا

را كـه آن  چقومي و اجتماعي خاصي برخوردار بود، چندان هم آسان به نظر نمي رسيد؛ 

)01/362سيره ابن هشام : نگا. 1
).1/59(رحمه للعالمين: نگا. 2
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، به ويترامححضرت، در نظردوست و دشمن، بزرگ و محترم بود و كسي جز به ديدة ا

كس جز احمقان و سبك سـران قـريش، جـرأت جسـارت و بـي     ا هيچلذ. نگريستنمي

عــالوه بـر ايــن، ابوطالـب كــه از   . نداشـت ار�ادبـي نسـبت بــه شخصـيت آن حضــرت   

كـرد؛ بنـابراين كسـي جـرأت     حمايـت و پشـتيباني مـي   �بـود، از پيـامبر  سرآمدان مكه

را نداشت و اين وضـع، قـريش را   �ادبي نسبت به شخصيت آن حضرتجسارت و بي

.ريشان و نگران كرده بود و مانع اجراي تصميمشان مي شدپ

مقاومت كنند كه رهبري ديني و دنيـوي  ا كي مي توانستند در برابر اين دعوت مشركان ت

، شـروع شـد و ابولهـب   �دشـمنيها و شـكنجه هـا عليـه پيـامبر     آنها را تهديد مـي كـرد؟  

ز موضـع دشـمني وارد   عـوت، ا ين روزهـاي د لـ از او،پيشاپيش اين جريان قرارداشت؛ او

پيشتر نمونـه اش را  . يرندگرا جدي ب�پيامبردعوتحتي پيش از اينكه قريش شده بود؛

، ن حضـرت و نيـز در فراخـوان صـفا    آدر مهمـاني  �ر برخورد ابولهب با رسـول خـدا  د

بر فراز صفا رفت و مردم را �نقل كرده كه چون پيامبريتياترمذي، رو. مشاهده كرديم

تبه همچنين دو فرزند ابولهب يعني ع. لهب سنگي برداشت تا به پيامبر بزندجمع نمود، ابو

�و ام كلثـوم پـيش از بعثـت آن حضـرت    يعنـي رقيـه  �و عتيبه با دو دختر رسول خدا

،رااعــالن نبــوت نمــود، ابولهــب بــا اكــراه و فشــ�ازدواج كــرده بودنــد و چــون پيــامبر

1.الق دهندرا ط�پيامبردختران تا فرزندانش را مجبور كرد 

را بـه  �وت كـرد، ابولهـب مـرگ فرزنـد پيـامبر     هنگامي كه عبداهللا فرزند دوم پيـامبر فـ  

2.دوستانش تبريك گفت و مژده داد كه محمد مقطوع النسل شد

ابولهـب  كـرد، را دنبال و تكـذيب مـي  �موسم حج، پيامبرقبالً گفتيم آن كسي كه در

كه ابولهب ده است كه حكايت از اين دارد طارق بن عبداهللا محاربي روايتي نقل كر. بود

را مي �ن حضرت آ، بلكه با سنگ چنان راضي نمي شد�تنها به تكذيب آن حضرت

).6/522(؛ تفهيم القرآن )30/282(في ظالل القرآن . 1
)6/490(تفهيم القرآن . 2
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1.زد كه پاهاي مبارك ايشان خونين مي شد

بـود، در عـداوت و   ام جميل دختر حرب بن اميـه و خـواهر ابوسـفيان    همسر ابولهب كه

�او بود كه خارها را سر راه پيـامبر . تنداشاز شوهرش دست كمي�دشمني با پيامبر

ني بـدجنس بـود كـه نسـبت بـه آن      ، زمي ريخت؛ او�و جلوي درب خانة آن حضرت

كرد و از هيچ نيرنگ و دروغي نسبت بـه ايشـان دريـغ نمـي     زبان درازي مي�حضرت

را �پيـامبر دشمني مي نمـود و آتـش فتنـه عليـه     ،به هر شكلي كه مي توانستوورزيد

بـه همـين دليـل    . ي ساخت و همواره تنور دشمني با آن حضرت را داغ داشتشعله ور م

. قرآن، او را هيزم كش توصيف كرده است

، اطـالع يافـت، نـزد    ل سـوره تبـت، دربـاره خـود  و شـوهرش     وي، پس از آنكـه از نـزو  

، مشـتي  بزن ابولهـ . كناركعبـه نشسـته بـود   �ابـوبكر بـا �آن حضرت. رفت�پيامبر

ي را از او يبينـا ،رسـيد، خداونـد  �پيـامبر يـك  داشت و چون بـه نزد نگريزه در دست س

شنيده ام مرا دشـنام  رفيقت كجاست؟ ! اي ابوبكر: پرسيد. گرفت؛ بنابراين پيامبر را نديد

زنـي  ،ديدم با اين سنگها بر دهانش مي زدم و منبه خدا سوگند، اگر او را مي. مي دهد

بينا و دينه قلينامذمما عصينا و أمره أ:شاعرم و سپس گفت

.»و با دينش كينه و دشمني ورزيديماز نكوهيده، سرتافتيم و فرمانش را نپذيرفتيم«: يعني

،زيـرا خداونـد  .، مـرا نديـد  او؛نه: فرمود �آيا تو را نديد؟ پيامبر: ابوبكر به پيامبر گفت

2.ي را از او گرفتيبينا

ابولهـب نزديـك ابـوبكر ايسـتاد و     زن : مـي گويـد  اين مـاجرا ، ضمن بيانابوبكر بن بزاز

نه سوگند به پروردگـار  «: ؟ ابوبكر گفت»يا رفيقت ما را هجو نمودهآ! اي ابوبكر« : گفت

زن .  »نمي گـردد گشودهسرايي عر نمي سرايد اصالً دهانش به شعراين خانه، او هرگز ش

سـايه  ابولهب بـا آنكـه عمـو و هم   .»همواره ، تصديق مي شودسخنان تو،«: ابولهب گفت

زار آهمسايگان آن حضرت، از هيچ كوششي براي اذيت و همانند سايررسول خدا بود،

روايت ترمذي. 1
).1/335(ابن هشام . 2
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.ايشان، دريغ نمي كرد

ا آزار مـي دادنـد،   كـه او ر �آن دسته از همسايگان رسـول خـدا  : ابن اسحاق مي گويد

:عبارت بودند از

ثقفـي و ابـن   بي معيط و عدي بن حمراءبه بن اقابولهب، حكم بن ابي العاص بن اميه و ع

او ، پـدر خليفـة امـوي    . از ميان اينها، فقط حكم بن ابي العاص مسلمان شد.اصداء هذلي

.يعني مروان بن حكم است

آن كـه  در حـالي ؛مـي انداختنـد  �نها، شـكمبة گوسـفند، روي رسـول خـدا    برخي از آ

ديـگ غـذاي ايشـان مـي     نماز مي خواند؛ بعضي شـكمبه را بـا آشـغالهايش در   حضرت 

مي ريختند تا اينكه پيـامبر رو انواع آشغالها را به داخل خانة پيامبند يا شكمبة شترافكند

دهنـده آزارزار همسـايگان  آمجبور شد پشت تخته سنگي نماز بگـزارد تـا از اذيـت و   �

. امان باشددر

مـي داشـت و   بدسـتي بر هايي را كه در خانه يا بر سرش، مي ريختند، با چوپليدي�پيامبر

داري اسـت و سـپس آشـغالها را    ه اين چه طرز همسـاي ! فرزندان عبدمنافاي : گفتمي

1.بيرون مي ريخت

تر از همه بدتر و شديد�زار  رساندن به پيامبرآمعيط در شقاوت و خباثت وبه بن ابيقع

كنار خانه نمازمي خواند؛ ،امام بخاري از عبداهللا بن مسعود روايت مي كند كه پيامبر.بود

كيسـت كـه شـكمبة    : درآن حال به يكديگر گفتند. نشسته بودندنيزش ابوجهل و دوستان

سجده كرد، بر پشتش بيندازد؟�بياورد و وقتي محمدشتر فالني را 

ا آورد و منتظـر مانـد تـا    شـكمبه ر 2.بدبخت ترين آن قوم يعني عقبه بن ابي معـيط رفـت  

ه هـايش  آن را بـر پشـت آن حضـرت و ميـان شـان     اهبه سجده بـرود؛ آنگـ  �رسول خدا

اي كاش مي توانستم كـاري بكـنم، امـا كـاري از دسـتم      . كردم گذاشت و من نگاه مي

.»بودنساخته 

).1/416(ابن هشام . 1
.، به اين مطلب، تصريح شده است)1/543(در صحيح بخاري . 2
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آنگاه، شروع به خنديدن كردند؛ آنان، از اين كار چنان سـرخوش  : ابن مسعود مي افزايد

. همچنـان در حـال سـجده بـود    �خنده، روي هم مي افتادند؛ پيـامبر شدند كه از شدت 

و آن را از پشـت پـدرش   آمـد �رد تا اينكه فاطمـه دختـر آن حضـرت   كسرش را بلند ن

. برداشت

سزاي قريش را تو بده و اين جمله را ! پروردگارا: آنگاه پيامبر سرش را بلند كرد و گفت

.سه بار تكرار كرد

اين شهر هر زيرا آنها معتقد بودند كه در. براي قريش دشوار تمام شد�اين دعاي پيامبر

سـپس، نـام يكايـك سـران قـريش را در      �آن حضرت. اجابت مي گردديي بشود،دعا

سزاي عتبه بن ربيعه را ! خدايا. سزاي ابي جهل را بده! خدايا«: دعايش ذكر كرد و گفت

اميه بن خلف و عقبه بن ابـي معـيط   وليد بن عتبه ،! سزاي شبيه را بده و خدايا! خدايا. بده

.»را به سزاي اعمالشان برسان

كه جـانم در  ذاتي سوگند به آن اسم ديگري هم گفت كه يادم نيست؛: ويدراوي مي گ

برشمرد و عليه آنها دعا نمود، بـه چشـمم   �قبضة اوست، همان كساني راكه رسول خدا

1.هاي بدر افتاده اندو در چاهشده ديدم كه كشته 

ار مي ديد، آن حضرت را مورد استهزاء و دشنام قررا مي�اميه بن خلف، هرگاه پيامبر

)1:همزه (βΤÿΩβΤÿΩβΤÿΩβΤÿΩΘΞΣ|ΨΠ√ΘΞΣ|ΨΠ√ΘΞΣ|ΨΠ√ΘΞΣ|ΨΠ√ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑]〈Ω∞Ω∧ΠΡ√]〈Ω∞Ω∧ΠΡ√]〈Ω∞Ω∧ΠΡ√]〈Ω∞Ω∧ΠΡ√(1)(1)(1)(1):اين آيه دربارة او نازل شد؛داد

كسي است كه صراحتاً به مردم دشنام مي دهد و با چشمانش ،همزه: گويدابن هشام مي

اما ؛اشاره مي كند، يعني چشمانش را كج و راست مي كند و با اشاره چشم طعنه مي زند

2.ديگران طعنه مي زندهش و كنايه و به طور پنهاني، بنياست كه با لمزه، آن كسي

. ابي بن خلف، برادر اميه و دوست صميمي عقبه بن ابي معيط بود

به ابي ،رفت و به سخنان ايشان، گوش فرا داد؛ وقتي اين خبر�يك بار عقبه، نزد پيامبر

).1/37(إذ ألقي علي المصلي قذر أو جيفه صحيح بخاري ، كتاب الوضوء، باب. 1
)1/356(ابن هشام . 2
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آب دهان بيندازد و �خدااو خواست كه روي رسو ل عقبه را سرزنش كرد و ازرسيد،

استخوان پوسيده اي برداشت، نرم كرد وبـه صـورت   نيزخود ابي . اين كار را كرداو نيز 

1.پيامبر فوت نمود

او را با نـه صـفت   ،اخنس بن شريق ثقفي از كساني بود كه پيامبر را آزار مي داد و قرآن

:كند؛ خداوند مي فرمايدكه نشانگر شخصيت اوست، معرفي مي

‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω�jΩjΩjΩjΩ⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�ΘΩΡΘΩΡΘΩΡΘΩΡξ∩Πς„Ωšξ∩Πς„Ωšξ∩Πς„Ωšξ∩Πς„Ωš]⇐κΞΘΩ∨]⇐κΞΘΩ∨]⇐κΞΘΩ∨]⇐κΞΘΩ∨(10)(10)(10)(10)ξƒ †ΘΩ∧Ω∑ξƒ †ΘΩ∧Ω∑ξƒ †ΘΩ∧Ω∑ξƒ †ΘΩ∧Ω∑Ψ>∫:†ΤΠς↑ΘΩ∨Ψ>∫:†ΤΠς↑ΘΩ∨Ψ>∫:†ΤΠς↑ΘΩ∨Ψ>∫:†ΤΠς↑ΘΩ∨ξψ∼Ψ∧Ω⇒ΨΤŠξψ∼Ψ∧Ω⇒ΨΤŠξψ∼Ψ∧Ω⇒ΨΤŠξψ∼Ψ∧Ω⇒ΨΤŠ(11)(11)(11)(11)ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨

Ξ⁄κΤΩ«<∏ΠΨ√Ξ⁄κΤΩ«<∏ΠΨ√Ξ⁄κΤΩ«<∏ΠΨ√Ξ⁄κΤΩ«<∏ΠΨ√]ŸΩΤ�⊕Σ∨]ŸΩΤ�⊕Σ∨]ŸΩΤ�⊕Σ∨]ŸΩΤ�⊕Σ∨]ψ∼Ψ’Κς…]ψ∼Ψ’Κς…]ψ∼Ψ’Κς…]ψ∼Ψ’Κς…(12)(12)(12)(12)Ψ>ΘΣΤ�Σ∅Ψ>ΘΣΤ�Σ∅Ψ>ΘΣΤ�Σ∅Ψ>ΘΣΤ�Σ∅ΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ(13)(13)(13)(13))13-10: قلم(

بسـيار عيبجـويي  ) همان(اي كه بسيار سوگند مي خورد، پيروي مكن؛ از فرومايه«: يعني

پيشه و بزهكـار اسـت؛ عـالوه    خير و تجاوزمانع كاركه دائماً سخن چيني مي كند، بسيار

».به بديها استدل و انگشت نما براينها، درشت خوي و سنگين 

داد و مي رفت و بـه قـرآن گـوش فـرا مـي     �نزد رسول خداابوجهل، هر از چند گاهي

كشـي بـاز آيـد؛ بلكـه     داني و سرسپس آنجا را ترك مي كرد؛ نه آنكه بخود بيايد و از نا

نمـود و بـه   مي زار آذيت و ارا �رسول خدابدين سان؛دلي او بيشتر شدبدبختي و سنگ

يا محمد، آ: بار ابوجهل گفتيك. درمانع تراشي و بستن راه خدا بر مردم، افتخار مي ك

! در برابر ديدگان شما سجده مي كند؟

مال مـي  ببينم چنان گردنش را لگداو رااگر،آري، گفت سوگند به الت و عزي: گفتند

.كنم كه تمام چهره اش خاك آلود شود

ابوجهل پيش رفت تا بـه  . آمد و شروع به نمازخواندن نمود�پس از اندكي رسول خدا

شت كه هر دو دستش راذچيزي نگ. گمان خودش، گردن آن حضرت را لگدمال نمايد

فاصلة بين من : لحكم چه شده؟ گفتاي ابوا: مردم گفتند. به صورتش گرفت و گريخت

�رسـول خـدا  . او را احاطه كرده انداينها بالهايي هستند كه؛و او خندقي از آتش است

)1/361(ابن هشام . 1
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1.»گرفتند و تكه تكه مي كردند، مالئكه او را مياگر نزديك مي شد:فرمود

ديـد كـه مشـغول نمـاز     �م ابـراهيم را يـك بـار در مقـا   �آن دشمن خدا، رسول خدا

، بـاز نداشـته ام و   تو را از ايـن كـار  مگر! اي محمد: ب به آن حضرت گفتبودند؛ خطا

با او به شدت برخورد كردند و او را كنار زدند �رسول خدا. تهديدكردسپس ايشان را

بـه  ! مرا تهديد مي كني؟ مرا از چه مـي ترسـاني؟  ! اي محمد: وي بر آشفته شد و گفت. 

2.، يار و طرفدار دارممنطقهمن، بيش از تمام مردم اين خدا سوگند كه

بـاش تـا بنگـري، بـاش تـا      «: گلوي ابوجهل را گرفـت و گفـت  �، رسول خدابه روايتي

3.»بنگري

مرتكب مي شدند؛ علي رغم �اين گوشه اي از جنايات مشركين بود كه نسبت به پيامبر

از يكـي نيز به عنوانو ابوطالب بودشخصيتي محترم در نظر عام و خاص �اينكه پيامبر

شـديداً و بـه   �رببـاز هـم پيـام   ،نفوذ و محترم مكه، از او حمايت مي نمودشخصيتهاي با

آزار و شـكنجه مشـركان نسـبت بـه مسـلمانان      . اشكال مختلف مورد اذيت قـرا رگرفـت  

.ضعيف به مراتب سخت تر و ناگوارتر بود

نظـر  زار و شـكنجه كسـاني زدنـد كـه از    آزمان هر طايفه اي دست بـه انـواع و اقسـام    هم

ه طايفه اي نداشت و برحسب فرهنـگ  كخويشاوندي به آنها نزديكتر بود و مسلماني هم

گونه اي از سوي سبك سران قريش، مورد اذيت ، بآنها به قبيله و طايفه اي منسوب نبود

.يدآگرفت كه قلب هر انسان خردمندي، از شنيدن آن، به درد مي قرار مي

، او را بـه  شـده شرف و نسب مسـلمان  داراي و رم هرگاه ابوجهل مي شنيد كه مردي محت

كرد و اگرانسان ضـعيف  مي ي و محروميت از پست و مقام تهديد مالذلت و فقرپستي و 

4.مي كرداش، مسلمان مي شد، او را مي زد و شكنجهو بي بضاعتي

).38(صحيح مسلم، حديث . 1
)30/208جزء (في ظالل ؛ : نگا. 2
18و 17آيات : علق. 3
)1/320(ابن هشام . 4
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1.آنگاه زير حصير دود مي كرد،عموي عثمان بن عفان، او را در حصيري مي پيچيد

كه مادر مصعب بن عمير، متوجه مسلمان شدن او شد، به او آب و نان نمي داد و هنگامي 

؛ مصـعب  كردچون مصعب همچنان بر اسالم پايداري نمود، مادرش، او را از خانه بيرون 

تري داشت، اما پـس از آنكـه اسـالم    دن، از همة مردم، زندگي مرفه ش، پيش از مسلمان

2.، دگرگون شدمارزندگيش همانند پوست انداختن آورد،

مي بست كه نقش طنـاب  ، طنابي به گردن وياميه. غالم اميه بن خلف جمحي بود،بالل

صـا مـي زد و در   اميـه او را محكـم مـي بسـت و بـا ع     . گشـت گردن بالل پديدار ميدر

داد و بـدتر از  به او غذا نمـي د؛كرد در آفتاب بنشين، مجبورش ميگرماي شديد نيمروز

او را بر روي ريگهاي داغ مكـه  ،گرماي خورشيد به اوج خود مي رسيدهمه اينكه وقتي 

به خـدا  : گفتمي داد سنگ بزرگي روي سينه اش بگذارند و ميخت و دستورامي اند

ماني تا بميري يا اينكه به محمد كافر شوي و الت و عـزي را  قسم به همين حال باقي مي

.بپرستي

بالل، بـه دسـت ايـن دشـمن خـدا      . ي استيعني خدا يك) أحد، أحد: (مي گفت�بالل

را در حال شـكنجه شـدن ديـد و او را از    بالل،�كنجه مي شد تا اينكه روزي ابوبكرش

3.اميه در قبال يك غالم سياه و نيز گفته شده پنج اوقيه يا هفت اوقيه، خريد و آزاد نمود

مشـركان و در  . او و پـدر و مـادرش، مسـلمان شـدند    . عمار بن ياسر بردة بني مخزوم بود

رأس آنها ابوجهل، آنها را به ميدان مي بردنـد و در شـدت گرمـا شـكنجه مـي نمودنـد؛       

قطعـاً  صـبر كنيـد؛  ! اي آل ياسـر «: آنها را در اين حال ديد و فرمود�روزي رسول خدا

.»ه شما بهشت استاپاداش و وعده گ

به شرمگاهش زد، بـه  ابوجهل لعين، سميه را با نيزه اي كه . نجه ها شهيد شدكياسر زير ش

.استراه اسالم به شهادت رسيدهنخستين زني است كه در،شهادت رساند و او

)1/57(رحمه للعالمين . 1
).1/58(رحمه للعالمين . 2
).1/317(ابن هشام ، سيرة61لقيح فهوم أهل األثر ، ص ؛ ت)1/57(للعالمين رحمة. 3
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سـينه اش  روييك بار عمـار را شـديداً تحـت فشـار قراردادنـد، صـخره داغ و بزرگـي        

رهايت نمي كنيم تا اينكه به : گفتندآنها مي. گذاشتند و يكبار هم خواستند غرقش كنند

او ناچار قبول كـرد و پـس از آن  . ي الت و عزي خوب هستنديبگومحمد دشنام دهي يا 

:متعال، اين آيه را نازل نمودخداوند.گريه كنان نزد پيامبر رفت و عذرخواهي كرد

‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨ΩΞ≤{ΡΚ…ΩΞ≤{ΡΚ…ΩΞ≤{ΡΚ…ΩΞ≤{ΡΚ…ΙΣΣ‰Τ<∏ΩΤ∈ΩΙΣΣ‰Τ<∏ΩΤ∈ΩΙΣΣ‰Τ<∏ΩΤ∈ΩΙΣΣ‰Τ<∏ΩΤ∈Ω=ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π≠Σ∨=ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π≠Σ∨=ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π≠Σ∨=ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π≠Σ∨Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨŠΞ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨŠΞ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨŠΞ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨŠ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⇑Ψ∇ΗΤς√Ω) 106: نحل(

كفر را قبول كنـد، امـا قلـبش بـه ايمـان      ،هاا اكرمگر آن كسي كه مجبور شود و ب«: يعني

1»)بلكه مسلمان است؛او كافر نيست(خدا مطمئن باشد 

و پاهاي او را با طناب مي بسـتند . ابوفكيهه كه اسمش افلح است، غالم بني عبدالدار بود

2.او را به زمين مي كشيدند

بـه انـواع و اقسـام    مشـركين . انمـار دختـر سـباع خزاعـي بـود     ام خباب فرزند أرت غالم 

موهاي سرش را مي گرفتند و به شدت مـي كشـيدند و   . مختلف او را شكنجه مي كردند

و پياپي او را بر اخگرهـاي شـعله ور مـي انداختنـد و آنگـاه      گلويش را محكم مي بستند

3.سنگي بر سينه اش مي گذاشتند تا نتواند برخيزد

مشـركين آنهـا   . بودند كه اسالم آوردندام عبيس، كنيزانينيز زنيره و نهديه و دخترش و 

يكـي از شـاخه   –گويند يكي از كنيزان بنـي مؤمـل   . را مانند ديگران شكنجه مي كردند

بن خطاب كـه تـا آن روز مشـرك بـود، او را     عمر. نيز مسلمان شده بود-هاي بني عدي

4.چون خسته شدم تو را رها كردم: چنان مي زد تا خسته مي شد و مي گفت

5.تمام اين كنيزان و نيز بالل و عامر بن فهيره را خريد و همه را آزاد نمود�ابوبكر

و گاو مي پيچيدند و آنگاه آنهـا را روي  مشركان بعضي از ياران پيامبر را در پوست شتر

.82، ص ؛ فقه السيرة)1/319(ابن هشام .1
.53؛ من أعجاز التنزيل، ص )1/57(للعالمين رحمة.  2
.60؛ تلقيح فهوم أهل األثر ، ص )1/57(للعالمين رحمة. 3
).1/319(؛ ابن هشام )1/57(للعالمين رحمة. 4
).1/318(م ابن هشا. 5
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انداختند و بعضي ديگر را زره آهنين مي پوشـانيدند و بـر صـخره هـاي     ريگهاي داغ مي

1.مي گذاشتندداغ 

گاه اطالع مي يافتند كه كسي مسلمان شده، شروع به اذيـت و شـكنجه اش   ، هرمشركان

مسلمانان، بـه صـورت دردنـاك و    دارند و بدين ترتيب ا از راه خدا، بازكردند تا او رمي

.، اذيت و آزار مي ديدنددرازمدت

خانه ارقم
در برابـر ايـن فشـارها، بـه مسـلمانان      �حكمت، چنين ايجاب مي كرد كه رسـو ل خـدا  

اگـر آشـكارا جلسـه مـي گرفـت و بـا آنهـا        زيرا. ستور دهد اسالمشان را آشكار نكنندد

آنهـا را تزكيـه   پيـامش را برسـاند و  �نمي گذاشتند پيـامبر نشست و برخاست مي نمود،

آنها قرآن و دانش بياموزد و چه بسا اگر برنامه هـاي پيـامبرعلني بـود، بـين دو     نمايد و به

چنانچه اين درگيري در سال چهارم بعثـت رخ  . دادخ ميگروه مؤمن و كافر درگيري ر

نماز مي خواندند و گروهي از كفار قريش، يهنگامي كه مسلمانان پنهاني در دره اداد،

آنها درگير شدند، همانجا بود كه سـعد بـن ابـي    آنها را ديدند و به آنان دشنام دادند و با

يـك  اولين خـون  ،ين شد و اينمردي از قريش را آن چنان زد كه بدنش خون�وقاص

2.ريخته شد�طرخدا و اسالم پس از بعثت پيامبربه خاتوسط يك مسلمان كافر بود كه 

كشـيد، منجـر بـه    ها افـزايش مـي يافـت و بـه درازا مـي     يبديهي است كه اگر اين درگير

، سري و پنهاني انجام مـي راين بايد جلسات و تعليم و تزكيهبناب. ن مي شدنانابودي مسلما

.گرفت

امـا  . دادنـد عبادات و دعـوت و اجتماعاتشـان را پنهـاني انجـام مـي     ،م صحابهارو تماز اين

داد و هم آشكارا عبـادت مـي كـرد و هـيچ چيـز نمـي      آشكارا دعوت ميهم ،�پيامبر

امـا جلسـاتش بـا مسـلمانان پنهـاني بـود؛ زيـرا        . مانع او شود و جلويش را بگيـرد توانست

).1/58(للعالمين رحمة. 1
.60الرسول از محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا ، ص ؛ مختصر سيرة)1/263(يرة ابن هشام س. 2
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.اين كارمي ديددرمصلحت و حفظ مسلمانان را

بـه  .ديد مشـركان دور بـود  خانه أرقم ابن ابي األرقم مخزومي كنار صفا قرار داشت و از

1.دادمركز اجتماع و دعوتش قرارآنجا را از سال پنجم بعثت�خداهمين دليل رسول 

هجرت اول به حبشه
ابتـدا ايـن   .سـت آغاز فشارها و سركوبگريها از اواسط يا اواخر سال چهارم بعثـت بـوده ا  

گذشت، بر شـدت و سـختي آن   ، اما رفته رفته، هر روز و ماه كه ميفشارها، ضعيف بود

در اواسط سال پنجم به اوج خودش رسيد تا جايي كه ماندن در مكه بـراي  وافزوده شد

لذا مجبور شدند براي نجاتشان از شكنجه هاي دردناك راه و چـاره  ؛آنان غيرممكن شد

بحبوحه ايام دشوار و حساس، خداوند، سوره كهف را نـازل نمـود كـه    اي بينديشند؛ در

در آن ضمن جواب دادن به سئواالت مطرح شده از سوي مشـركين، اشـاراتي واضـح و    

داستان اصحاب كهف، بندگان . ن مؤمنش وجود داشتاروشن از طرف خداوند به بندگ

. هجرت كنندنشان افظ ايمكرد كه از مراكز و مناطق كفر، براي حمؤمن را راهنمايي مي

، اين نكته به روشني بيان گرديد؛ همچنين داسـتان موسـي و خضـر نيـز     در داستان كهف

بلكـه  . هاي ظاهري نيستو مسايل هميشه بر حسب نتيجه گيريبيانگر اين بود كه حوادث 

در سوره كهف بدين نكته نيز اشاره شد كـه جنـگ   . مالً بر عكس استاگاهي اوقات ك

. كنـد مـي بزودي جريان تغييـر اماهمواره وجود خواهد داشت، مسلمانان،مشركين عليه

اين گروه ضعيف به زانـو  لبدين صورت كه اگر مشركان، ايمان نياورند، بزودي درمقاب

.دست مسلمانان به هالكت خواهند رسيده و بدر خواهند آمد

به هر كس آن را ذوالقرنين هم حكايت از اين داشت كه زمين، از آن خداست ونداستا

رستگاري و پيروزي از راه ايمان دست مي آيد، نه از طريق كفر، مي دهد وكه بخواهد،

ن و بيچارگان بر مـي انگيـزد،   هميشه كسي از بندگانش را براي نجات ضعيفاو خداوند،

ن اسـت كـه   ايـ حقيقـت . ه از يأجوج و مأجوج زمان ذوالقرنين شروع شده تا آخرچنانچ

61الرسول ، ص مختصر سيرة. 1
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بـه هجـرت   كـه  سپس سـوره زمـر نـازل شـد     . كار خدا مي باشددگان نيكوزمين از آن بن

چنانكه مي ؛وسيع است و تنگ نيست، خداوند، اعالم نمود كه زمين خدا. اشاره مي كند

ــد  Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ν…ΣΤ⇒Ω♥šΚς…Ν…ΣΤ⇒Ω♥šΚς…Ν…ΣΤ⇒Ω♥šΚς…Ν…ΣΤ⇒Ω♥šΚς…ℑℑℑℑΨΨϒΗΤΩ∑ΨΨϒΗΤΩ∑ΨΨϒΗΤΩ∑ΨΨϒΗΤΩ∑†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…%β◊Ω⇒Ω♥Ωš%β◊Ω⇒Ω♥Ωš%β◊Ω⇒Ω♥Ωš%β◊Ω⇒Ω♥Ωš〉≥⁄ςΚ…Ω〉≥⁄ςΚ…Ω〉≥⁄ςΚ…Ω〉≥⁄ςΚ…ΩϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…%δ◊Ω⊕Ψ♠.Ω%δ◊Ω⊕Ψ♠.Ω%δ◊Ω⊕Ψ♠.Ω%δ◊Ω⊕Ψ♠.Ω:  فرمايـــــ

†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ…Πς⊇ΩΤΣÿΠς⊇ΩΤΣÿΠς⊇ΩΤΣÿΠς⊇ΩΤΣÿΩ⇐Ω⇐Ω⇐Ω⇐Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…¬Σ∑Ω≤–Κς…¬Σ∑Ω≤–Κς…¬Σ∑Ω≤–Κς…¬Σ∑Ω≤–Κς…Ψ⁄κΤΩ⊕ΨŠΨ⁄κΤΩ⊕ΨŠΨ⁄κΤΩ⊕ΨŠΨ⁄κΤΩ⊕ΨŠξ‡†φ♥Ψšξ‡†φ♥Ψšξ‡†φ♥Ψšξ‡†φ♥Ψš(10)(10)(10)(10))ي رابــ«: يعنــي)10: زمــر

وسـيع و گسـترده اسـت؛    ،كه در اين دنيا مي خواهند نيكوكاري كنند زمين خـدا يانكس

. »گيرندكامل و بدون حساب و شمارش پاداش مي،يقيناً شكيبايان

حبشه، پادشاه عادلي است و دانست كه اصحمه نجاشي، پادشاه از پيش مي�پيامبر خدا

داد به حبشه هجرت كنند تـا دينشـان   ربنابراين به مسلمانان دستو. كند به كسي ظلم نمي 

.حفظ شود

ردنـد كـه   بـه حبشـه هجـرت ك   �ين گروه از يـاران پيـامبر  لدر رجب سال پنجم بعثت او

. بودهمراه او نيز�بود و همسرش رقيه دختر رسول خدا �رئيس آنها عثمان بن عفان

اولين خانوادة مهاجري هستند كه پـس از  ،اين دو: مورد عثمان و رقيه فرموددر�پيامبر

1.ابراهيم و لوط در راه خدا هجرت مي كنند

دومين هجرت به حبشه
مسلمانان مهاجر، شبانه و درتاريكي شب، هجرتشان را آغاز كردند تا قريشـيان ، متوجـه   

.حركت آنان نشوند

دريا رفتند و خود را به بندر شعيبه كه لنگرگاه كشتيها در درياي سرخ  مهاجران به طرف

تقدير الهي چنان بود كه همزمان با حركت دو كشتي تجارتي برسند و با . است، رساندند

.همين كشتيها به حبشه بروند

، به دنبال آنـان رفتنـد و چـون بـه سـاحل      اطالع يافتند،وقتي مشركان از خروج مهاجران

بدين ترتيب مسلمانان به سـالمتي و امنيـت   . ديدند كه خبري از مسلمانان نيسترسيدند،

)1/61(للعالمين ؛ رحمة)1/24(المعاد ، زاد92، ص �مختصر سيرة الرسول. 1
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1.و در آنجا با آرامش زندگي مي كردندكامل به حبشه رفتند

گـان  رآنجـا جمـع بزرگـي از سـران و بز    وبه حـرم رفـت   �در رمضان همان سال پيامبر

وع بـه خوانـدن سـوره    كنار آنها ايستاد و يكباره و بدون مقدمـه شـر  قريش نشسته بودند؛

.نجم نمود

ايـن نهـاده   زيـرا اصـل را بـر   ن زمـان كـالم خـدا را نشـنيده بودنـد؛     اي از كفار تا آعده

. گوش دهدآنبه قربودندكه هيچ يك از آنان نبايد،

،آوازش در گوشها طنين افكن شـد و آنهـا  اين سوره را مي خواند، �ل خداوقتي رسو

از لـذا .بودنـد يچ سخني به  محتوا و زيبايي آن نشنيده كالمي زيبا و دلكش شنيدند كه ه

خود بيخود گشتند و به آن حضرت خيره شدند؛ همه به سوره نجـم گـوش فـرا دادنـد و     

به آيات تكان دهنده اي رسيد كـه قلـب   �ذهنشان نمي رسيد تا اينكه پيامبرهيچ چيز به 

∀∀∀∀Ν…ΣŸΣ•Ν…ΣŸΣ•Ν…ΣŸΣ•Ν…ΣŸΣ•πΤ♠≅†ΩΤ⊇πΤ♠≅†ΩΤ⊇πΤ♠≅†ΩΤ⊇πΤ♠≅†ΩΤ⊇ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√Ν…ΣŸΣΤ‰∅≅…ΩΝ…ΣŸΣΤ‰∅≅…ΩΝ…ΣŸΣΤ‰∅≅…ΩΝ…ΣŸΣΤ‰∅≅…Ω:انسان را از جا مي كند و درآخـر ايـن آيـه را خوانـد    

سـپس آن  .»او را عبـادت نماييـد  دا را سـجد كنيـد و فقـط   خـ «: يعني)62: نجم ((62)(62)(62)(62)

در حقيقـت، هيبـت و عظمـت    . نمود و قريش هم، همگي سجده كردندحضرت  سجده 

مستكبران در هم كوبيد؛ لذا همگي آنان بي وجودر دعناد و سركشي را،حق و حقيقت

2.به سجده افتادنداختيار 

كشـيد و آنـان را بـه    ، مهار نفس آنان را به سوي خـود آري، جالل و جبروت كالم خدا

، تمـام تالششـان را بـراي نـابودي آن بكـار گرفتـه       ا آن زمـان داشت كه تهمان كاري وا

.بودند

مالمت و سرزنش كساني مواجه شوند كـه در آن  اين كارشان، باعث شدكه با موجي از

با دو جملـه  �محمد: نداشتند؛ لذا به فكر چاره بر آمدند و به دروغ گفتندجلسه حضور 

).1/24(د ، زاد المعا)1/61(للعالمين رحمة. 1
؛ همچنين صحيح )1/146) (سجود المسلمين و المشركين«و باب » النجمسجدة«بخاري، باب : نگا. 2

و أصحابه من المشركين�مالقي البني«، باب )1/543(بخاري 
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ي و إن شـفاعتهن  تلك الغرانيق العلـ «: بتها را به بزرگي و احترام ذكر نموده و گفته است

.»ايشان مي رودخوب چهرگان بلندمرتبه اند و اميد شفاعت،اينان«: يعني » لترتجي

ند سجده اي راكه با پيـامبر كـرده انـد، توجيـه كننـد و      اين دروغ بزرگ را گفتند تا بتوان

البته از قومي كه كارشان دروغ پردازي و افتـراء و دسيسـه   . عذرشان را موجه جلوه دهند

1.و نيرنگ بود، چنين كاري بعيد به نظر نمي رسيد

اين خبر، وارونه به مهاجران ساكن حبشه رسيد؛ به آنها خبر رسـيد كـه قـريش مسـليمان     

يكي دو منزل از مكـه فاصـله داشـتند    .ر شوال همان سال به مكه بازگشتندلذا د. دشده ان

كه متوجه حقيقت شدند، برخي از آنان به حبشه بازگشتند و عده اي از آنان پنهاني يا در 

2.پناه يكي از قريشيان، وارد مكه شدند

شـه و سـاير  ، آزار و شكنجه مشركان قريش، نسبت به مهاجران بازگشته از حباز آن پس

مسلمانان، افزايش يافت و قريشيان و ساير طوايف عرب، مسـلمانان را تحـت فشـار قـرار     

بويژه رفتار خوب نجاشي با مسلمانان، بر مشركان دشوار آمده بود؛ بنابراين رسول . دادند

. چاره اي جز اين نديدكه دوباره يارانش را بـه هجـرت بـه حبشـه دسـتور بدهـد      �خدا

.، دوباره آماده مهاجرت شدندباالخره مسلمانان

به همين دليـل  . تمام شدي سخت تر و دشوارتر از مرحلة نخستاين بار براي قريش خيل

اما مسلمانان سريعتر از . به مجرد اينكه متوجه شدند، نيروهايشان را به دنبال آنها فرستادند

.آنان رفته و قبل از رسيدن مشركان با كشتي، راهي حبشه شده بودند

البته شمار مـردان، بـا   . نوزده زن بودبار، شمار مهاجران ، هشتاد و سه مرد و هجده يااين

، اخـتالف نظـر   ايـن هجـرت  همراهـي وي در احتساب عمار بن ياسر است كه در مـورد 

3.وجود دارد

).5/188(تفهيم القرآن . 1
).1/364(؛ سيره ابن هشام )2/44(و ) 1/24(؛ زاد المعاد )5/188(تفهيم القرآن . 2
).1/24(زادالمعاد : نگا. 3
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نيرنگ قريش براي بازگرداندن مهاجرين از حبشه 
. ان پناهگـاهي امـن بيابنـد   بر مشركان سخت گران بود كه مهـاجرين بـراي خـود و دينشـ    

بنابراين از ميان خود دو مرد باهوش و ورزيده به نامهاي عمرو بن عاص و عبداهللا بن ابي 

ربيعه را كه تا آن زمان مسلمان نشده بودند، با هدايايي به حبشه فرستادند؛، همچنين براي 

.تندپايه نجاشي هم هدايايي در نظر گرفيك از روحانيون و فرماندهان بلندهر 

،هاي دربار تقديم كردنـد و در مقابـل  ه؛ هدايا را به فرماندهان و اسقفاين دو به حبشه رفت

.از آنها خواستند كه مسلمانان را تحويلشان بدهند

بـه قـريش   فرماندهان و روحانيون همه متفق شدند كه از نجاشي بخواهند تا مسـلمانان را 

.تحويل دهد

نجاشـي وارد  بـا تقديم كردند وشي رفته و هدايا راپس از اين نمايندگان قريش نزد نجا

گروهي از بردگان نابخرد ما بـه كشـور شـما پناهنـده     ! اي پادشاه: گفتگو شدند و گفتند 

آنها از دين پدرشان برگشته و ديـن شـما را هـم نپذيرفتـه انـد و آيينـي از خـود        .شده اند

ف قـوم و پـدران و عموهـا و    اينـك اشـرا  نه ما آن را مي شناسيم و نه شما؛ساخته اندكه

فرسـتاده انـد تـا از شـما     نـزد شـما  از خـود،  رؤساي قبيله هاي ايشان، ما را بـه نماينـدگي   

.درخواست كنيم كه اين بردگان فراري را به ما تحويل دهيد

راست مي گويند؛ آنها را تحويلشان بده تا ! اي پادشاه: ها و فرماندهان نجاشي گفتنداسقف

امـا نجاشـي احسـاس كردكـه بايـد      . سرزمين خودشـان بازگرداننـد  به و آنان را نزد قبيله

بـه همـين منظـور دنبـال مسـلمانان      . جريان بررسي شود و سخنان هر دو طـرف را بشـنود  

.فرستاد و مسلمانان در حالي آمدند كه قصدداشتند چيزي جز حقيقت نگويند

و برگشـته پدري خـود اين چه ديني است كه به واسطه آن از دين : نجاشي به آنها گفت

به دين هيچ يك از اديان موجود نگرويده ايد؟

مردمي نادان ، ما! اي پادشاه: سخنگوي مسلمانان كه جعفر بن ابي طالب بود، چنين گفت

و بت پرست بوديم و مردار مي خـورديم، كارهـاي ناشايسـت انجـام مـي داديـم، پيونـد        

بدرفتاري مي كرديم و نيرومنـد  نسبت به همسايگان،خويشاوندي را رعايت نمي كرديم
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وضع ما بدين شكل بود تا اينكه خداوند، براي ما پيـامبري  . بينواي ما را از بين مي بردما،

او، . مي شناسـيم برگزيد كه نسب و راستي و امانتداري و پاكدامني او را نيك از خود ما

رهـا  راسنگها و بتها دتم و عباما را به سوي خداي يگانه فراخواند تا تنها خدا را بپرستي

وي، مارا به راستگويي ، امانتداري، پيوند خويشاوندي و رعايـت حـق همسـايگان    . كنيم

امن، انجـام  تهمـت زدن بـه زنـان پاكـد    دستور داد و از انجام كارهاي حـرام، خـونريزي،  

همچنين . ، شهادت و گفتار دروغ و خوردن مال يتيم منع كردكارهاي زشت و ناشايست

را امـر  رمان داد كه خدا را بپرستيم و هيچ چيز را شريك و انباز او قرار ندهيم و مابه ما ف

.»م، زكات بدهيم و روزه بگيريمنمود نماز بخواني

او را تصديق كرديم و بـه  نيزما «: برشمرد  و افزودجعفر، ساير دستورات اسالم راآنگاه 

لذا فقط خداي يگانه را مي پرستيم ،او و از دين خدا پيروي كرديماو ايمان آورديم و از

و شريكي براي او قائل نيستيم و آنچه را او براي ما حرام كرد، حرام مي دانيم و آنچه را 

اما قوم ما به ما ستم كردند و شكنجه مان دادند . حالل مي شناسيماو براي ما حالل كرد،

را بپرستيم و همچـون گذشـته   به پرستش بتان برگردانند تا بتهاو خواستند ما را از دينمان

بدين خاطر كه بر ما ستم مي كردند و مـا را  . گناهان و كارهاي ناپسند را حالل بشماريم

ين تو آمديم مزند و بر ما سخت مي گرفتند، به سراز انجام دستورات دينمان باز مي داشت

يم در سرزمين ديگران ترجيح داديم و اميدوار بودبر پناه بردن بهو پناهندگي نزد شما را 

.»تو مورد ستم قرار نگيريم

آيا از آياتي كه پيامبرتان از جانب خـدا آورده، چيـزي مـي دانـي كـه      «: نجاشي پرسيد

آيـات نخسـت سـورة   ،برايم بخوان و جعفر: آري، نجاشي گفت: ؟ جعفر گفت»بخواني

.تالوت كردبراي او را مريم 

قفها نيـز آنقـدر گريسـتند كـه     نجاشي چنان گريست كه ريشش خيس شـد و اسـ  : گويند

.كتابهايي كه در دست داشتند، خيس گرديد

مريم آورده از يـك منبـع نـور    و آنچه كه عيسي فرزندبخدا سوگند اين «: نجاشي گفت

و . »ا تسـليم آنهـا نمـي كـنم    ربرويد كه بخدا سوگند هرگـز شـما  . سرچشمه گرفته است
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را بـه شـما   اينهـا ، وگند به خدابرويد كه س«: بن عاص و همراهش گفتخطاب به عمرو

.»تحويل نمي دهم

بخـدا سـوگند فـردا مطـالبي بـه      «:بن عاص به همراهش گفتعمرو. آن دو بيرون شدند

.»نجاشي مي گويم كه روزگارشان تباه شود

ما مخالفـت كـرده انـد، امـا حـق خويشـاوندي       آنان هر چند باچنين مكن؛: عبداهللا گفت

.نظرية خويش اصرار ورزيداما عمرو همچنان بر . دارند

، سـخني نـاروا و   ايشـان دربـاره عيسـي   ! دشاهاي پا: فرداي آن روز عمرو به نجاشي گفت

نزد آنها بفرست و از آنان بپرس كه درمورد عيسـي چـه مـي    كسي را. عجيب مي گويند

اين بار مسـلمانان خيلـي ترسـيدند، امـا     : راوي مي گويد. نجاشي كسي را فرستاد. گويند

وقتـي  لـذا  . فرموده استبگويند كه خداوندرفتندكه درجواب، همان چيزي راتصميم گ

، بنده و فرستاده و روح و كلمه خداسـت كـه او را بـه مـريم     او: نزد نجاشي رفتند، گفتند

.عذرا القاء كرده است

سـوگند بـه خـدا،    «: بي كوچك از زمـين برداشـت و گفـت   نجاشي چو: رواي مي گويد

.»و گفتي، اين اندازه هم تفاوت نداردعيسي بن مريم، باآنچه ت

هـر  «: نجاشـي گفـت  و صدا بـه راه انداختنـد؛  سر،وقتي نجاشي اين حرف را زد، اسقفها

.»چند شما هياهو كنيد، اثري ندارد

شما سوگند به خدا كه شما در امن و امان هستيد و هركسي به«: آنگاه به مسلمانان گفت

دوست ندارم «: گفتجمله را سه بار تكرار نمود وو اين » دشنام دهد، جريمه خواهد شد

بـه  و آنگـاه . »از شـما را بيـازارم  يـك نفـر  كه كوهي از طال به من بدهنـد و در قبـال آن   

بـه آنـان نيـازي    : ا به خودشان برگردانند و افـزود هداياي قريش راطرافيانش دستور داد 

ن عنايت كرد، از من هديه و پادشاهي را به م،سوگند به خدا هنگامي كه خداوند. ندارم

و سخن مردم را اطاعـت نفرمـود   رشوه بگيرمرشوه اي نگرفت كه من در پادشاهي خود

.»كه من سخن ايشان را اطاعت كنم

سـرافكنده و شـرمنده از محضـر    ،آن دو: ام سلمه كه راوي اين داستان است، مي گويـد 



140

جـا در كمـال راحتـي و    ، آنابا خودشان بر گرداندنـد و مـ  نجاشي خارج شدند و هدايا را

1.امنيت بوديم تا هنگامي كه نزد رسول خدا برگشتيم و آن حضرت هنوز در مكه بود

روايت ابن اسحاق است؛ ولي در روايت ديگري آمده كه عمرو بـن عـاص پـس از    ،اين

جنگ بدر نزد نجاشي رفته است و بعضي هم بين دو روايت چنين جمـع كـرده انـد كـه     

اما سئوال و جوابهايي را كـه بـين جعفـر و    . ينده نزد نجاشي فرستاده اند دوبار نما،قريش

يي است كه ابن اسحاق ، آورده نجاشي در ديدار دوم، آورده اند، همان سئوال و جوابها

در نخسـتين مراجعـه   اين گفتگو، مي آيد كه گويا از اين سئوال و جوابها، چنين بر.است

.به نجاشي، صورت پذيرفته است

ناكام ماند و نقش بر آب شد و فهميدند كه نمي توانند بجز در ،حال نيرنگ قريشبه هر

مناطق زير سلطه شان كسي را تحت فشار قرار دهند؛ بـه همـين علـت فكرخطرنـاكي در     

از �آنان ريشه دوانيد و متوجه شدند كـه ايـن خطـر را جـز بـا بازداشـتن رسـو ل خـدا        

نابودي و از بين بردن شخص هم فقط باد وآندعوتش به هيچ عنوان نمي توانند دفع كنن

!رسول خدا ممكن است

غيـر ممكـن بـه نظـر مـي      ،وجود ابوطالب بزرگترين حامي مشـرك پيـامبر  اما اين كار با

تـو از  !اي ابوطالـب :به همـين دليـل بـراي بـار دوم نـزد ابوطالـب رفتنـد و گفتنـد        . رسيد

بـه  . واستيم كه برادرزاده ات را بازداريخبارها از تو،موسفيدان و بزرگان ما هستي و ما

و دشنام مـي دهـد  راپدران ما،كه اومي توانيم او راتحمل كنيم، حال آنخدا سوگند ما ن

او را بـاز بـه خـدا، تـا   . انتقاد مي كندماخدايان عقيده و افكار ما را باطل مي خواند و از

تا يكي ازاين دو گـروه  طلبيمهم به جنگ و مبارزه مي نداري، آرام نمي گيريم يا تو را

.»هالك و نابودشود

بنـابراين كسـي را دنبـال    . اين تهديد صريح و تند،  بر ابوطالـب سـخت گـران تمـام شـد     

نزد من آمدند و به من چنين و چنان ،قوم تو!اي برادرزاده: و گفتفرستاد و به ا�پيامبر

.وامدار،را ندارمن آرا حفظ كن و من را به كاري كه توانگفتند؛ من و خود

).338-1/334(ابن هشام . 1
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تصور كرد عمويش از ياري دادن او خسته شـده اسـت و احسـاس نـاتواني مـي      �پيامبر

مـاه  به خدا سوگند، اگر خورشيد را در دست راست مـن و !اي عمو: فرمودبنابراين .كند

تـرك كـنم، مـن    اين دعـوت الهـي خـويش را    در دست چپ من بگذارند و بخواهندرا

خداونــد ديــنش را پيروزگردانــد و يــا مــن در ايــن راه تــادســت از دعــوت نمــي كشــم

.كه مي گريست آنجا را ترك كردو پس از اين برخاست و در حالي» نابودشوم

برو و هـر چـه مـي    ! اي برادرزاده ام: در حال رفتن بودكه ابوطالب او را صدا زد و گفت

يـن دو بيـت را   و ا1.به خدا سوگند هرگز دست از حمايت تو برنمي دارم، بگو؛خواهي

:سرود

د في التراب دفيناــوسحتي أـعهم لوا إليك بجمـو اهللا لن يص

2و ابشر و قر بذاك منك عيونافاصدع بأمرك ما عليك غضاضة

به تو دست نخواهنـد  اين جماعت، تا زماني كه زنده ام،به خدا سوگند كه هرگز«: يعني

كارت را بكن كه تو را هيچ مشـكلي  يافت مگر زماني كه مرا در گور بگذارند؛ آشكارا،

.»باشاين بابت شادمان و خشنودنيست و از

:سران قريش بار ديگر نزد ابوطالب مي روند
، دريافتنـد كـه   همچنان به كارش ادامـه مـي دهـد   �وقتي سران قريش ديدند كه محمد

دست از حمايت برادرزاده اش بكشد؛ بلكه حاضـر اسـت از قـريش    ابوطالب قصد ندارد

دشمني كند؛ به همين خاطر عماره بن وليد بن مغيره �آنها به خاطر محمدجدا شود و با

نيرومندترين و زيبـاترين جـوان قـريش    ،اين جوان! اي ابوطالب: گفتندودندربنزد او را 

او را به فرزندي بپذير كه براي تو.است، او را بگير تا عقل و نيروي او در اختيار تو باشد

برادرزاده ات را كه با دين تو و پدرانت مخالفت كرده و موجب پراكندگي بهتر است و 

قوم تو شده و آنان را نادان شمرده، به ما تسليم كن تـا او را بكشـيم، يـك مـرد در برابـر      

)1/265(ابن هشام . 1
.68مختصر السيره، ص . 2
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.يك مرد

شما پسر خود را به . به خدا سوگند كه چه  پيشنهاد بدي  به من مي كنيد: ابوطالب گفت

بدهم كـه او  بزرگ كنم و پرورش دهم و پسر خود را به شمامن مي دهيد كه براي شما

.بخدا سوگند كه اين كار هرگز صورت نمي گيرد! را بكشيد

سوگند بخدا قوم !اي ابوطالب: مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي به اوگفت

جـات  ، ناند از آنچه كه آن را دوست نداريتو، پيشنهاد منصفانه اي داده و تالش نموده 

.يابي؛ ولي چنين به نظر مي رسد كه نمي خواهي پيشنهادشان را بپذيري

سوگند به خدا اصالً پيشنهاد منصفانه اي نداده اند، ولي تـو هـم از آنهـا،    : ابوطالب گفت

لـذا هـر آنچـه خـواهي،     مـي خـواهي؛  عليه من پشتيباني مي كني و خفت و خواري مـرا 

1.بكن

مايندگان قريش نزد ابوطالب رامشخص نكرده انـد،  زمان دقيق حضور نمصادر تاريخي،

در اواسـط سـال   ،اما از بررسي شواهد و قراين موجود، چنين بر مي آيد كه اين دو واقعه

.ششم بعثت و در فاصله زماني اندكي بوده است

دسيسه نابود كردن پيامبر
نماينده به نـزد پس از ناكامي قريش و بعد از آنكه تمام نقشه هايشان در جريان فرستادن 

ايـن شـد   ،پيامد ايـن نقشـه  . افتادند�ماند، به فكر نابودكردن رسول خدا، ناكام ابوطالب

بن خطاب مسلمان شوند و بـه عنـوان دو بـازوي اسـالم،     كه حمزه بن عبدالمطلب و عمر

.باعث تقويت آن گردند؛ اين دو، از قهرمانان و مردان نيرومند قريش بودند

و به آنكـه  )النجم إذا هوي(به ،من« : رفت و گفت�برلهب نزد پيامروزي عتيبه بن ابي 

سپس آن حضرت را آزار داد و پيراهنش را پاره كرد و بـه صـورت   2.كافرم)دنا فتدلي(

.آن حضرت آب دهان انداخت، اماآب دهانش به زمين افتاد

).267، 1/226(ابن هشام . 1
.سوره نجم8و آيه ي 1اشاره به آيه . 2
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. »را مسلط كنبر او سگي از سگهايت! پرودگارا«: همانجا بود كه پيامبردعا كرد و فرمود

يبه با گروهـي از قـريش بـه شـام مـي      به دنبال اين ماجرا، عت.اين دعاي پيامبر پذيرفته شد

همان شب شيري در اطـراف قافلـه،   . رسيدند، همان جا اردو زدند) زرقاء(رفت، وقتي به 

. دور مي زد 

دارد؛ چراكــه دريــدن مــرابــه خــدا كــه ايــن شــير، قصــد!اي واي بــرمن«: عتيبــه گفــت

در مكـه  اكنـون مرا در حالي كشت كـه خـودش   ،در حق من نفرين كرد؛ او) �(حمدم

.»است و من در شام

شبانگاه، آن شير، از ميان يكايك كاروانيان گذشت تا به عتيبه رسيد و سـرش را گرفـت   

1.و آن را از تن جدا كرد

رت از ديگر حوادث اين دوران، اين است كه عقبه بن ابي معيط گردن مبارك آن حضـ 

را در حالي كه در سجده بودند، زيـر لگـد گرفـت و چنـان فشـار داد كـه نزديـك بـود         

2.چشمان پيامبر از حدقه در آيد

ابن اسحاق روايـت  . اين حوادث، بيانگر اين است كه قريش قصد كشتن پيامبر را داشتند

:مي كند

از ديـن  همچنـان در پـي انتقـاد   ،مي بينيـد كـه محمـد   ! اي قريشيان: باري، ابوجهل گفت

را خـدايان مـا  را باطل مـي خوانـد و  مان ما بد و بيراه مي گويد و عقايد ماست و به پدرا

ل آن را سـنگي بـزنم كـه تـوان حمـ     دشنام مي دهد؛ من با خداپيمان مي بندم كه او را با

بـا فردا به انتظار مي مـانم تـا سـجده كنـد؛ آنگـاه      ).. يعني با سنگ بزرگي(.نداشته باشم

نماييـد؛ خواه مرا حمايت كنيـد، خـواه مـرا تسـليم     . او را خرد مي كنمسرسنگ بزرگي

به خـدا تـو  سوگند:گفتندآنها. هر چه فرزندان عبدمناف مي خواهد بكنند،باكي نيست

.، بكنرا هرگز تسليم نمي كنيم، هركاري كه مخواهي

لسيره برگفته از اإلستيعاب، اإلصابه ، دالئل النبوه و الروض األنف و مختصر ا) 6/522(تفهيم القرآن . 1

.135، ص 
.113مختصر السيره، ص . 2
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پيامبر نشست همانطور كه گفته بود به انتظار، ابوجهل، سنگي برداشت وفرداي آن روز

و آمدنـد و قـريش هـم  خوانـدن نمـود  آمد و شروع به نمازطبق معمول هر روز،و پيامبر

سـجده كـرد، ابوجهـل سـنگي را     �وقتـي پيـامبر  . ابوجهـل بودنـد  نشستند و منتظر كـار 

با رنگـي  و به سرعتآن حضرت رسيد،برداشت و به طرف پيامبر رفت و چون نزديك 

ستانش بر سنگ خشك شده بود تا اينكه سنگ از دستش برگشت كه د، در حاليپريده

.افتاد

چـه  ! اي ابـوالحكم : گفتنـد ومردان قريش با ديدن اين جريان، به سـوي ابوجهـل رفتنـد   

شده؟

همان كاري راكه گفته بودم، عملي كنم، شتر نري ، به سوي محمد مي رفتم تامن:گفت

در شتران ديگـر نديـده ام؛   ش راظاهر شد كه سر و گردن و دندانهايي داشت كه همانند

!»بخوردمراتابه من حمله كردآن شتر،

او، جبرئيل بود و اگر «: برايم نقل كرده اند كه پيامبر فرموده است : ابن اسحاق مي گويد

1.»مي گرفتاو راابوجهل نزديك مي شد،

در .همان كاري را كرد كه موجب مسلمان شـدن حمـزه شـد   ،پس از اين ماجرا ابوجهل

.صفحات آينده به اين موضوع خواهيم پرداخت

انديشـه در آنـان   بودنـد و ايـن   �آن حضـرت سران قريش، همچنان به فكر از بين بردن

: عبداهللا بن عمرو بن عاص گفتـه اسـت  ابن اسحاق روايت مي كند كه . ريشه دوانيده بود

در همـان  . ودمروزي اشراف قريش در حطيم جمع شده بودند و من هم نزد آنها رفتـه بـ  

داري مـا در برابـر   به خدا سـوگند خويشـتن  : آمد؛ گفتندبه ميان �وقت صحبت از پيامبر

پدران ما را ناسزا مي گويد اين مرد، بي سابقه است؛ او، ما را فرومايه و بي خرد مي داند،

.داري كرده ايمخويشتن،، بيش از اندازهمان را سرزنش مي كند؛ماو دين

استالم كرد و شروع به طواف خانه نمـود؛ وقتـي از   آمد و ركن را�امبردر همين اثنا پي

دانستم كـه شـنيده و اثـر آن، در    من از چهرة پيامبر.ار آنها گذشت، به او ناسزا گفتندكن

)1/298(ابن هشام سيرة. 1
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رسـول خـدا ايسـتاد    . چنان كردنـد نيزدر دور دوم و سوم طواف. چهره پيامبر هويدا بود

را مي شنويد؟ همانا سوگند به ذاتي كه جـان مـن   آيا سخن م! اي گروه قريش«: وفرمود 

سـخن او در  : گويـد . »در دست اوست، به سوي شما آمده ام كه در اين راه قرباني شـوم 

ايشان چنان اثري گذاشت و چنان سكوتي كردند كه گويي عقاب روي سرشـان نشسـته   

آرام است؛ بدين ترتيب سرسخت ترين آنها نسبت بـه پيـامبر، شـروع بـه تسـكين دادن و     

اي «: ساختن او كرد تا شايد بدين سان، مشكل پيش آمده را رفع نمايـد؛ چنانچـه گفـت   

!»به خدا، تو جاهل نبودي! ابوالقاسم

در . نمودند �د و شروع به صحبت كردن از پيامبرآمدنهمفرداي آن روز، دوباره گرد

.به سوي آنان آمد�همين اثنا پيامبر

ديـدم كـه   : گويـد . و آن حضرت را احاطه كردنـد پريدنداز جا�قريش با ديدن پيامبر

ابـوبكر برخاسـت و در   يامبر را در دستانش جمع كرده بود؛يكي از آنها به شدت لباس پ

بكشيد فقط بدين خـاطر كـه   آيا مي خواهيد اين مرد را«: حالي كه گريه مي كرد، گفت

.ندآنگاه دست از آن حضرت برداشت» خداست؟پروردگار من :مي گويد

بـود كـه مـن    �رسول خدااين سرسخت ترين برخورد قريشيان با: ابن عمرو مي گويد 

1.ديدم

:از عمرو بن عاص پرسيدم: در روايت امام بخاري آمده است كه عروه بن زبير مي گويد

ديدم پيـامبر كنـار حطـيم نمـاز مـي      :چه بود؟ گفت�بدترين برخورد مشركان با پيامبر

و بـه شـدت   آن حضرت را بـه گلـوي ايشـان پيچانـد    معيط لباس خواند كه عقبه ابن ابي

و شانه هاي عقبه را ابوبكر جلو آمد. تا جايي كه نزديك بود آنحضرت خفه شودكشيد

ين خـاطر  اين مرد را بكشـيد، فقـط بـد   آيا مي خواهيد«: گرفت و او را دور كرد و گفت

2؟»پروردگار من خداست: كه مي گويد

بـه كمـك   : كنـان نـزد ابـوبكر آمـد و گفـت     شخصي فرياد: ستحديث اسماء آمده ادر 

).1/289(ابن هشام برگرفته از  سيرة. 1
).1/544(صحيح بخاري . 2
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او در حالي از خانه بيرون رفت كه گيسوان او از هـر چهـار   : اسماء مي گويد.رفيقت برو

:مردي را مي كشيد كه مـي گويـد  آيا: طرف بلند و بر شانه هايش افتاده بود و مي گفت

پروردگار من خداست؟

ند و به ابوبكر روي آوردند و آنچنـان او را زدنـد   را رها كرد�پيامبر،قريش: مي گويد

برگشت، به گيسوانش كه دست مي زديم، كنده شده بود و در دست مـا  كه وقتي نزد ما

1.مي ماند

����مسلمان شدن حمزه

ــراز راه     ــر ف ــوري ب ــان، ناگهــان ن ــان و خفق ــده از ظلــم و ســتم و طغي در آن فضــاي آكن

آن نـور، مسـلمان   مظلومان گشـوده شـد؛ آري؛  نور برايستمديگان تابيد و روزنه اي از

.شدن حمزه بن عبدالمطلب بود

درمـاه  از بيشتر روايات چنين بر مي آيد كه او،. او در اواخر سال ششم بعثت مسلمان شد

سبب مسلمان شدن او، اين بودكه روزي ابوجهل نزديك . ذي الحجه مسلمان شده است

�پيـامبر . رادشنام داد و او را آزرد�آن حضرتگذشت و�ز كنار پيامبركوه صفا ا

زد، طـوري كـه   �وجهل با سنگي بـر سـر مبـارك پيـامبر    اب. و جوابي ندادسكوت كرد

خون از آن جـاري شـد و سـپس دسـت از آن حضـرت برداشـت و بـه جمـع قـريش در          

.كناركعبه پيوست

ريـان  او، ايـن ج . بـود كنيزي داشت كه درخانه اي نزديك كوه صـفا عبداهللا بن جدعان،

، درحـالي كـه   و غيرتمندترين شخص قريش بود؛ ويحمزه، رادمردترين. رامشاهد كرد

همين كـه از كنـار كنيـز ابـن جـدعان      . از شكار بازمي گشتكمان به دوش افكنده بود، 

كه چنـد لحظـه پـيش    ياي كاش مي بودي و مي ديد: گذشت، آن كنيز به حمزه گفت

.برادزاده ات از دست ابوجهل چه ديد

رساند كه ميـان  به ابوجهل خود را و رفت مسجد الحرام بهزه خشمگين شد و شتابان حم

.113مختصر السيره، ص . 1



147

آيا برادرزاده مـرا آزار  ! اي بي شخصيت«: باالي سرش ايستاد و گفت. قومش نشسته بود

بـه ابوجهـل   چنان ضربه اي شبا كمانآنگاه»؟در حالي كه من بر دين او هستممي دهي

ري دادن ابوجهـل  گروهي از بني مخزوم براي يـا .زد كه سرش شكاف بزرگي برداشت

.هم درگير شوندو نزديك بود بانيز بلند شدند عده اي از قبيله بني هاشم برخاستند؛

دشـنامهاي  ، به بـرادرزاده اش ابوعماره را برحال خودش بگذاريد كه من: ابوجهل گفت

1.زشتي داده ام

به بـرادرزاده اش  ر او گران آمدو حميتي بود كه بغيرت �سرآغاز مسلمان شدن حمزه

به �آنگاه خداوند، رغبت اسالم را در دلش انداخت و بدين ترتيب حمزه ! اهانت شود

ان مســلمانان، بــا مســلمان شــدن ريســماني محكــم و ناگسســتني ، چنــگ زد و بــدين ســ

.، عزت و شوكت يافتند�حمزه

����مسلمان شدن عمر بن خطاب

خفقان، نوري ديگر درخشيد و روزنه اي ديگر باز شـد در آن فضاي تيره و تار و فشار و 

!آري.ر بـود و اهميـت بيشـتري داشـت    ، كارسازتكه حتي به مراتب، از درخشش نخست

حجـه سـال ششـم بعثـت رخ     بود كـه در مـاه ذي  �آن نور، مسلمان شدن عمر بن خطاب

2.داد

خواسـت كـه   از خداونـد  �نگذشته بود كه پيـامبر سه روز بيشتر از مسلمان شدن حمزه

.عمر را به اسالم مشرف بگرداند

. اين باره روايتي نقل كرده كـه آن را صـحيح دانسـته اسـت    ترمذي از عبداهللا بن عمر در

! پروردگـارا «: فرمـود �همچنين طبراني از ابن مسعود و انـس روايـت كـرده كـه پيـامبر     

: و يـاري بخـش  تر است، عـزت  و نفر كه نزد تو محبوباسالم را به مسلماني يكي از اين د

.»ابوجهل بن هشامعمر بن خطاب يا

).1/291(؛ ابن هشام ) 1/68(، رحمة للعالمين 66، ص �مختصر سيره الرسول . 1
.11، ص تاريخ عمربن خطاب، ابن جوزي. 2
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1.بوده است�آن فرد محبوبتر، عمر بن خطابمعلوم شدم كه�با اسالم آوردن عمر

ن عمرآمده، مشـخص مـي   تمام رواياتي كه دربارة مسلمان شددر پس از دقت و بررسي 

پرداختن به اين راه يافته است و اينك، پيش از�، به تدريج به قلب عمرشود كه اسالم

.داشته باشيم�روايات، مناسب است كه اشاره اي به عواطف و احساسات عمر

بـا زد عام و خاص بود و حتـي گـاهي مسـلمانان را   به تندخويي و سرسختي زبان�عمر

وج مـي زد،  ، احساسات متناقضي مـ در وجود وي.، آزار مي دادانواع و اقسام شكنجه ها

احتـرام مـي   مانده از پدران وگذشـتگان خـود  داب و رسوم بجاو به اعتقادات و آساز يك

انس گرفته بود و از سـوي  ،نوشيدنيهاي مسكر و كارهاي لهو و لعب جامعهگذاشت و با

ها در راه تحمل سـختي ديگر، تحت تأثير صالبت و پايداري مسلمانان و شكيبايي آنان در

كـه  سان عاقلي به شك افتـاده بـود  بدين ترتيب همانند هر ان. عقيده شان، قرار گرفته بود

شايد واقعاً دعوت اسالم و آموزه هاي اين آيين، از اعتقادات ما بهتر و مناسبتر باشد؛ لـذا  

جوش و خروشش، مي خوابيد وش و خروش مي آمد، اما بالفاصلهگاهي به يكباره به ج

2.فروكش مي كردو 

خالصـه اش،  ايـن   كنـيم، ت را در اين موضـوع جمـع بنـدي    مجموع روايااگر بخواهيم

و زيـر  رفـت و به حـرم  شدخانه بيرون است كه يكي از شبها عمر براي شب گذراني از

مشـغول نمـاز بـود و سـورة الحاقـه را      �آن هنگـام پيـامبر  در گرفت؛ روكش كعبه قرار 

.كردتالوت مي

: مي گويد�عمر . نمود و از بالغت آن شگفت زده شدسراپا اين سوره را گوش ،عمر

، شـاعر اسـت؛  سوگند به خدا، همانگونه كه قريشيان، مي گويند، اين مـرد : گفتمبا خود

ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΣΩ⊆ς√ΣΩ⊆ς√ΣΩ⊆ς√ΣΩ⊆ς√ξΣ♠Ω⁄ξΣ♠Ω⁄ξΣ♠Ω⁄ξΣ♠Ω⁄ξψÿΞ≤ςξψÿΞ≤ςξψÿΞ≤ςξψÿΞ≤ς(40)(40)(40)(40)†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω: اما بالفاصله آن حضرت اين آيه را خوانـد 

ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΞΩ⊆ΨŠΞΩ⊆ΨŠΞΩ⊆ΨŠΞΩ⊆ΨŠ&ξ≤ΤΨ∅†Ω→&ξ≤ΤΨ∅†Ω→&ξ≤ΤΨ∅†Ω→&ξ≤ΤΨ∅†Ω→„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨Ω⇐Σ⇒Ψπ∨Σ�Ω⇐Σ⇒Ψπ∨Σ�Ω⇐Σ⇒Ψπ∨Σ�Ω⇐Σ⇒Ψπ∨Σ�(41)(41)(41)(41)آمده خدااز سوي (اين قرآن «: يعني

.مناقب أبي حفض عمر بن الخطاب، ابواب المناقب،)2/209(ترمذي . 1
.92فقه السيره، ص . 2
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و سـخن هـيچ شـاعري    ) تبليـغ مـي شـود   (گفتاري است كه از زبان پيغمبر بزرگواري )و

.»شما كمتر ايمان مي آوريد) اصال آن طور كه شما گمان مي بريد،(نيست 

ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚: بـي درنـگ چنـين تـالوت نمـود     . اسـت البـد، كـاهن   : باخود گفتم: عمر مي گويد

ΞΩ⊆ΨŠΞΩ⊆ΨŠΞΩ⊆ΨŠΞΩ⊆ΨŠ&ω⇑Ψ∑†ς&ω⇑Ψ∑†ς&ω⇑Ψ∑†ς&ω⇑Ψ∑†ς„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨Ω⇐Σ≤Πς{ΩϒΩΤ�Ω⇐Σ≤Πς{ΩϒΩΤ�Ω⇐Σ≤Πς{ΩϒΩΤ�Ω⇐Σ≤Πς{ΩϒΩΤ�(4(4(4(42)2)2)2)βÿΞ∞⇒ΩΤ�βÿΞ∞⇒ΩΤ�βÿΞ∞⇒ΩΤ�βÿΞ∞⇒ΩΤ�⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…(43)(43)(43)(43)

همچنـان  �پيامبر. »شما كمتر پند مي گيريدكاهني نيست ،و گفته هيچ غيبگو و«: يعني

جـاي  تا پايان سوره ادامه داد و بدين ترتيب رغبت بـه اسـالم در قلـبم ،   تالوت آيات را

1.گرفت

امـا پوسـته جاهليـت و تعصـبات     . ه شـد كاشتر اين، اولين هستة اسالم بود كه در قلب عم

برحقيقتي كه زبـان دلـش زمزمـه مـي كـرد،      ،اجداديكوركورانه و افتخار به آيين آبا و

چيره و غالب بود و به همين خاطر به كارهايش بر ضد اسالم ادامه مي داد و به احسـاس  

.درونيش بي توجه بود

بود، روزي شمشـير حمايـل   و يارانش �خو و دشمن سرسخت پيامبركه انساني تندعمر

، نعيم بن عبداهللا نحام عـدوي يـا  در راه. خانه بيرون شداز�به قصد كشتن پيامبروكرد

كجـا مـي روي؟   !اي عمـر : گفـت مردي از بني زهره يا از بني مخـزوم ، عمـر را ديـد و   

از دست ،چگونه مي تواني پس از آن: آن مرد گفت. بكشمرامي خواهم محمد: گفت

مثـل اينكـه تـو    :و بني زهره روي زمين راه بروي و در امان بماني؟ عمر گفـت بني هاشم

هم به دين محمد گرويده و دينت را ترك كرده اي؟

خواهر و شوهر خواهرت !مي خواهي به تو خبر عجيبتري بدهم؟ اي عمر: رد گفتآن م

.رهاكرده اندمسلمان شده و دين تو را

روايت ابن اسحاق از عطا و مجاهد، بـه ايـن روايـت    . 6تاريخ عمر بن خطاب از ابن جوزي، ص . 1

ين روايـت ابـن   ، همچن) 1/346(ابن هشام : نگانزديك است ، اما انتهاي اين روايت ها متفاوت است، 

تـاريخ  : جوزي از جابر نيز به اين روايت نزديك است و درعين حال در انتها، متفاوت مي باشـد؛ نگـا  

.10-9عمربن خطاب ، ص 
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صـحيفه اي كـه در آن سـورة طـه     ب بن ارت باخبا. عمر باخشم به خانة خواهرش رفت

صـداي  �هنگامي كه خبـاب  . و به آنها قرآن آموزش مي داد، آنجا بودنوشته شده بود

.گوشه اي پنهان شد و فاطمه خواهر عمر، صحيفه را مخفي كردعمر را شنيد، در

ه خانـة شـما بـ   آوازي كـه از : لـذا پرسـيد  گام ورود صداي خباب را شـنيده بـود؛  عمر هن

گوشم رسيد، چه بود؟

: فـت ر گعمـ . ما دو نفر با يكديگر حرف مي زديم، گفتگوي عادي خودمان بـود : گفتند

اگر حق و حقيقـت در دينـي غيـر از   ! اي عمر: شنيده ام بي دين شده ايد؟ دامادش گفت

چه؟دين تو باشد،

رش دور خواهرش خواست كه او را از شوه. عمر به او حمله كرد و او را بر زمين كوبيد

پس از ايـن رفتـار   . و صورتش خونين شدچنان خواهرش را كتك زد كه سر، عمر.كند

به روايت ديگري، خواهر عمر، با خشم و خروش . آري ما مسلمانيم:عمر، آن دو گفتند

اگر حق در غير دينت باشد، گواهي مي دهم كه معبود بحقي جـز خـدا   ! اي عمر«: گفت

اميـد شـد و خونهـاي خـواهرش را ديـد،       چـون عمـر نا  .»محمد پيام آور اوسـت نيست و 

. بخـوانم آن كتابي كه مي خوانديد را به من بدهيـد تـا  : پشيمان و شرمنده گشت و گفت

برخيز . ز پاكان نمي تواند دست بزند، ناپاكي و آن كتاب را كسي جتو«: خواهرش گفت

.»و غسل كن

بسـم اهللا الــرحمن  : (انــدبرداشـت و خو عمـر برخاسـت و غســل نمـود و آنگــاه كتـاب را    

چه نامهاي نيك و پاكيزه اي و آنگاه شروع به خواندن سوره طه : و سپس گفت) يمالرح

ــه رســيد   ــن آي ــه اي ــا اينكــه ب ⊆ϖΨ⇒Πς⇓ΞΜ…ϖΨ⇒Πς⇓ΞΜ…ϖΨ⇒Πς⇓ΞΜ…ϖΨ⇒Πς⇓ΞΜ…†ΩΤ⇓Κς…†ΩΤ⇓Κς…†ΩΤ⇓Κς…†ΩΤ⇓Κς…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…:‚Ωj:‚Ωj:‚Ωj:‚ΩjΩΗΤς√ΞΜ…ΩΗΤς√ΞΜ…ΩΗΤς√ΞΜ…ΩΗΤς√ΞΜ…:‚ΠςjΜΞ…:‚ΠςjΜΞ…:‚ΠςjΜΞ…:‚ΠςjΜΞ…Ν†ΩΤ⇓Κς…Ν†ΩΤ⇓Κς…Ν†ΩΤ⇓Κς…Ν†ΩΤ⇓Κς…Ψ⇓ŸΣ‰Τ∅≅†ΩΤ⊇Ψ⇓ŸΣ‰Τ∅≅†ΩΤ⊇Ψ⇓ŸΣ‰Τ∅≅†ΩΤ⊇Ψ⇓ŸΣ‰Τ∅≅†ΩΤ: كردت

γψΨΨ∈ςΚ…ΩγψΨΨ∈ςΚ…ΩγψΨΨ∈ςΚ…ΩγψΨΨ∈ςΚ…ΩΩ〈λς∏ϑð±√≅…Ω〈λς∏ϑð±√≅…Ω〈λς∏ϑð±√≅…Ω〈λς∏ϑð±√≅…ϖΞ≤{ΨϒΨ√ϖΞ≤{ΨϒΨ√ϖΞ≤{ΨϒΨ√ϖΞ≤{ΨϒΨ√(14)(14)(14)(14)هللا هستم و معبود بحقي جز من نيست؛ من، ا«: يعني

.»براي ياد من، بپاي دارو نماز راعبادت كنپس تنها مرا

.»ببريدمرا نزد محمد! زيبا و دلنشين است،)كالم(اين كتاب چقدر«: عمر گفت

تورا مژده ! اي عمر: وقتي خباب، اين سخن عمر را شنيد، از مخفيگاه بيرون آمد و گفت

كه آن شود؛ چراشنبه در حق تو قبول در شب پنج�كه دعاي پيامبري دهم و اميدوارمم
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بـن خطـاب عـزت و قـوت     به وسيلة ابوجهل يا عمراسالم را! خدايا«: حضرت، دعا كرد

.»بده

عمر شمشيرش را برداشـت و راهـي خانـة پيـامبر     .در خانه اي در دامنه صفا بود�پيامبر

درب نگاه كرد؛ عمر را شمشـير بدسـت   مردي آمد و از گوشه هاي . درب را كوبيد.شد

خبر داد و مسلمانان كه در خانه بودند، �ول خدابه رس. ديدكه بيرون خانه ايستاده است

درب را بـاز  : حمزه گفت. عمرآمده: چه شده؟ گفتند: حمزه به آنها گفت. پريشان شدند

ته باشـد، بـا   داشكنيد، اگر به قصد خير آمده بود كه جوابش را مي دهيم و اگر ارادة شر

بگذاريـد وارد شـود و برخاسـت و    : فرمـود �پيـامبر . شمشير خودش، او را مـي كشـيم   

چه چيـز تـو   ! ي پسر خطابا: نزديك درب با او برخوردكرد، يقه اش را گرفت و گفت

بر تو بال نازل شـود و  كه دست برنمي داري تاآورده است؟به خدا قسم مثل اينرا به اينجا

اسالم را بـه وسـيلة عمـر بـن خطـاب،      ! و زبون گردي؟ خداياه خوارهمانند وليد بن مغير

گواهي مي دهم كه معبـود بحقـي  بـه جـز خـدا      : آنگاه عمر گفت. »عزت و ياري بخش

. رسو ل و فرستاده خدا هستي و بدين سان مسلمان شد، نيست و تو

اهل منزل يك صدا تكبير گفتند و صدايشـان بـه گـوش مردمـي كـه در مسـجد الحـرام        

1.نشسته بودند، رسيد

در سرسختي، بي نظيربود؛ لذا مسلمان شدن وي، بـراي مشـركان خيلـي نـاگوار     �عمر

بـرعكس،  احسـاس خفـت و خـواري كردنـد؛    �مسلمان شدن عمركه آنان با؛ چرابود

.مسلمانان، احساس عزت و شوكت نمودند

تـرين  وقتي مسلمان شدم، در ذهن خود مـرور كـردم كـه سرسـخت    : مي گويد�عمر

لذا رفتم و درب خانه اش را . ابوجهل است:خود گفتم ست؟ باكي�دشمن رسول خدا

جـا آورده؟ مـي گويـد    چه چيزي تو را بـه اين . خوش آمدي:زدم، او بيرون  آمد وگفت

آمدم كه بگويم مسلمان شده و به خدا و رسـولش ايمـان آورده ام  وآنچـه راكـه     : گفتم

: درب را بـه رويـم كوبيـد و گفـت    ،ابوجهـل :ويدگ. آورده، تصديق مي كنم�محمد 

).346-1/343(؛ ابن هشام 102؛ مختصر السيره، ص 11، 10، 7تاريخ عمربن خطاب، ص .1
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!آورده اي، زشت و بد بگرداندهم خبري راكهخداوند، هم تو را و

هرگاه كسي، مسلمان مي شـد، مشـركين او را   : مي گويد�عمر: ابن جوزي مي نويسد

هنگامي كه من مسلمان شـدم،  . هم از خودش دفاع مي كرداومي زدند ومي گرفتند و

او، بـه خانـه اش رفـت    تم و او را از ايمانم آگـاه نمـودم؛  ام عاصي بن هاشم رفنزد دايي

من : رفتم و به او گفتم) ابوجهل باشدكه شايد(وچيزي نگفت؛ نزد يكي از سران قريش 

1.درب را بست و به خانه اش رفتنيز آورده ام، اوبه محمد ايمان

:اين استابن هشام و ابن جوزي مطلبي نوشته اند كه خالصه اش

كسي بود كـه  اين مرد،. مسلمان شد، نزد جميل بن معمر جمحي رفت�همين كه عمر

. همه اخبار مكه را پخش مي كردزودتر از

.مسلمان شده اممن،: به معمر گفت�عمر

�عمردر آن هنگام. جميل باآوازي بلند فرياد كشيد كه ابن خطاب بي دين شده است

مشـركين بـه   . من مسلمان شده ام دروغ مي گويد؛: ي گفتپشت سر جميلمي رفت و م

او زد و خورد مي كردند تا اينكه خورشيد به وسط حمله ور شدند و همچنان با�عمر

قريش هم باالي سر او ايستاده بودند؛ عمر . خسته وكوفته نشست�آسمان رسيد و عمر

عداد مسلمانان به سيصد اگر تهركاري كه مي خواهيد، بكنيد؛ سوگند به خدا: مي گفت

مكه را براي مـا مـي گذاريـد و مـي     ، يا ما مكه را به شما وا مي گذاريم ياشما،نفر برسد

2.رويد

.پس از اين ماجرا، قريش، به خانة عمر هجوم بردند ومي خواستند او را بكشند

و در خانه نشسـته �عمر: امام بخاري روايتي از عبداهللا بن عمر نقل كرده كه مي گويد

وي، جامه اي آمد؛) ابوعمرو(عاص بن وائل سهمي در اين اثنا. از جان خود بيمناك بود

يعنـي  مـا يمني و پيراهن گرانبهاي ابريشمي برتن داشت؛ او از بني سهم بود، بني سهم بـا 

تو را چه شـده اسـت؟   !اي عمر: عاص گفت. بني عدي در زمان جاهليت همپيمان بودند

.8تاريخ عمر بن خطاب، ص . 1
)1/348(ابن هشام ؛ 8تاريخ عمربن خطاب ، ص . 2
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! مي كنند كه بايد بخاطر مسلمان شدن كشته شومقوم تو گمان : عمر گفت

دسـت آنـان بـه تونخواهـد     : را در پناه خود قـرارداد، گفـت  �عاص، پس از آنكه عمر

.رسيد

. سيل به سوي خانه عمـر سـرازير بودنـد   عاص بيرون آمد و بامردمي روبرو شد كه مانند

عـاص  . ده اسـت شنيده ايم ابن خطاب بـي ديـن شـ   : كجا مي رويد؟ گفتند: عاص پرسيد

1.مردم بالفاصله متفرق شدند. كسي حق ندارد به او دست درازي كند: گفت

جمع انبوه مردم، همانند پارچه اي بود كـه بـر منطقـه    : حاق، آمده استدر روايت ابن اس

2.كشيده شده بود و كنار زده شد

؟ او تو را فـاروق ناميـده انـد   چرا: پرسيدم�از عمربن خطاب: مي گويد�ابن عباس

داسـتان مسـلمان شـدنش را   ،حمزه سه روز پيش از من مسلمان شد و پـس از آن : گفت

آيـا  ! اي رسول خـدا : گفتم�به پيامبروقتي مسلمان شدم،: بازگو نمود و در آخر گفت 

سوگند بـه  . آري، چنين است: مگر ما برحق نيستيم، چه بميريم و چه زنده بمانيم؟ فرمود

: گفـتم . »شما برحق هستيد، چه بميريد و چه زنده بمانيـد ي كه جانم در دست اوست،ذات

.پس چرا پنهاني؟ سوگند به كسي كه تو را به حق مبعوث كرده است، بايد بيرون برويم

در يك صـف و �با پيامبر در حالي از خانه بيرون شديم كه حمزه : مي گويد�عمر

برخاسـته بـود؛   هـوا غبار بـه  گرد ورا وسط گرفتيم؛ �من در صف ديگر، آن حضرت 

وقتـي قـريش، مـن و حمـزه را ديدنـد ، چنـان       . رفيتم تا اينكه وارد مسـجدالحرام شـديم  

مـرا  �در آن روز رسول خـدا . غمگين و دل شكسته شدند كه پيش از آن سابقه نداشت

3.»ناميد» فاروق«

مسلمان نشـده بـود، نمـي توانسـتيم     �تا زماني كه عمرما: ابن مسعود همواره مي گفت

).1/545(صحيح بخاري، باب إسالم عمر بن خطاب . 1
).1/349(ابن هشام . 2
.7و 6تاريخ عمر بن خطاب، ص . 3
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1.كنار كعبه نماز بخوانيم

،اسـالم مسـلمان شـد،   �وقتي  عمـر  : روايت است كه مي گفت�از صهيب بن سنان

آشكارا مردم را بسوي خدا دعوت مي داديـم و مـي   ،و آشكار گشت و از آن پسظاهر

بنشـينيم و طـواف كنـيم و از كسـاني كـه بـا مـا بـه         توانستيم اطراف كعبه حلقـه بـزنيم و  

را اني كردند، دادخواهي مي كرديم و تا حدودي مي توانسـتيم جوابشـ  خشونت رفتار م

2.بدهيم

مـا همـواره پيـروز و ارجمنـد     �پـس از مسـلمان شـدن عمـر    : مي گفت�ابن مسعود

3.بوديم

نمايندة قريش نزد رسول خدا
مسلمان شـدن ايـن دو قهرمـان بـزرگ يعنـي حمـزه بـن عبـدالمطلب و عمـر بـن           پس از

، از ومشـركان تيـره ظلـم و سـتم، از فضـاي اسـالم، پراكنـده شـدند       ، ابرهاي �خطاب

كردنـد كـه   شان در آزاررساني به مسلمانان به خود آمدند و قصـدآن  سرمستي ديوانه وار

لذا مي خواستند، هر طور شده با رسو ل . ، از در مذاكره وارد شوندو مسلمانان�باپيامبر

ا ساخت و پاخت و تقـديم هـداياي نفـيس    رو فكر مي كردند بكنار بيايند و از اين�خدا

اره هـا نمـي دانسـتند كـه تمـام      شوند؛ اما اين بيچ�مانع ازدعوت آن حضرتمي توانند

شـه اي هـم   به اندازه بـال پ �، خورشيد بر آن مي تابد، در برابر دعوت پيامبر اكرمآنچه

.مشان نرسيدنددند و به خواسته شواين راستا نيز ناكام مان، دربه همين خاطر. نمي ارزد

: يزيد بن زياد، برايم از محمد بـن كعـب قرظـي چنـين نقـل كـرد      : ابن اسحاق مي گويد

درمجلـس قريشـيان   –يكي از سران قـريش و سـردار طايفـه اش    –روزي عتبه بن ربيعه 

اي : عتبه گفت. در مسجد الحرام، تنها نشسته بود�در آن هنگام رسول خدا.نشسته بود

.103مختصر السيره، ص . 1
.13تاريخ عمر بن خطاب، ص . 2
).1/545(صحيح بخاري، باب اسالم عمر بن خطاب، . 3
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او گفتگو كنم و مسايلي چند را با او در محمد بروم و بايست، من نزدبهتر نآيا! قريشيان

بردارد؟ماميان بگذارم، شايد بعضي از پيشنهادهايم را بپذيرد و دست از

�ياران پيـامبر مسلمان شده بود و تعداد�، به زماني بر مي گردد كه حمزهاين ماجرا

عتبه، برخاست . شنهاد عتبه موافقت كردندلذا قريشيان با پي. روز به روز افزايش مي يافت

خودت چنانچه ! اي برادرزاده: رفت و روبروي ايشان نشست وگفت�و نزدرسو ل خدا

ــريش   ــدان ق ــو در خان ــي، ت ــي دان ــااليي   م ــي داري و از اصــل و نســب ب ، جايگــاه واالي

برخورداري، اما در عين حال مسائل شگفت آوري را مطـرح نمـوده اي و بـا ايـن كـار،     

قريش را پراكنده كرده و عقايدشان را نابخردانه و احمقانه پنداشته اي؛ خدايگان و جمع

حال بـه پيشـنهاد   ! دينشان را نكوهش نموده و پدران و نياكانشان را كافر قلمداد كرده اي

�پيـامبر . برخي از آنها را بپـذيري من گوش فرا بده و در پيشنهادات من بينديش؛ شايد

اگر ! اي برادرزاده: عتبه گفت. من گوش مي دهم! بگو، اي ابوالوليدپيشنهادت را : فرمود

اموال خودمان با اين كاري كه در پيش گرفته اي، به دنبال مال و ثروت هستي، آنقدر از

، تـو را  به تو مي دهيم كه از همه ثروتمندتر شوي و اگر خواهان جـاه ومقـام هسـتي، مـا    

اگـر  . به اجازه و فرمان تو انجام نمي دهـيم رمي دهيم و هيچ كاري را جزسرور خود قرا

ما تورا پادشاه خود مي كنيم تا هيچ كاري جز بـه  جوياي فرمانروايي و حكمراني هستي، 

نمـي تـواني آن   فرمان توانجام نشود و اگر حالتي كه تو داري، نوعي جن زدگي است و

يم تـا از  را خـرج كنـ  را از خود دور كني، ما حاضريم براي تو طبيبي بياوريم و اموالمـان 

بـدين  زيرا خيلي اتفاق مي افتد كه جني بر انسـاني غلبـه كنـد و   اين بيماري بهبود بيابي؛

�عتبه سخناني از ايـن قبيـل گفـت و رسـو ل خـدا     ... مداوا شود، ناگزير به ترتيب انسان

آيـا  ! اي ابووليـد «: فرمـود �وقتي سخنان عتبه تمـام شـد، پيـامبر   .همچنان گوش مي داد

.»اكنون تو سخنان مرا بشنو«: فرمود. آري: ؟ گفت»بت تو تمام شدصح

ينكـه بـه آيـه    تـا ا ه فصـلت را تـالوت نمـود   روابتداي س�ادآماده ام و رسول خ: گفت

ش را پشـت  وت آن حضـرت سـراپا گـوش شـده و دسـتان     هنگام تـال ،عتبه. سجده رسيد

. گوش مـي داد �ت پيامبرو به تالوداده بودربر روي زمين، تكيه گاه خويش قراسرش
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!  ليـد اي ابوو«: جده فرمود و خطاب به عتبـه گفـت  به آيه سجده رسيد و س�رسول خدا

.»خودت مي داني و تصميمتاز اين پس ؛شنيدي آنچه را شنيدي

بخدا سـوگند كـه   : يكي از آنها به ديگران گفت. عتبه برخاست و نزد دوستان خود رفت

،وقتـي عتبـه  . ه رفت، فرق كرده اسـت  و با حالتي كابووليد، طوري ديگر شده و حالت ا

يدم كه هرگز مانندآن رانشـنيده  سخني شن: چه خبر داري؟ گفت : ، از او پرسيدندنشست

حـرف مـرا   !؛  اي گروه قريشنه سحر و نه كهانتبه خدا سوگند كه نه شعر است وام؛

ت برداريـد كـه بـه    و از آزارش دسـ بشنويد و اين مرد را با عقايد خودش آزاد بگذاريد

به هرحال اگر عربها بـر  .خدا قسم، در گفتاري كه از او شنيدم، خبري بزرگ نهفته است

، در اين صورت اين كار را كسـي غيـر از شـما انجـام     او را از بين ببرنداو پيروز شوند و

عـزت خـود  ،داده است واگـر او بـر عربهـا پيـروز شـود، پادشـاهي شماسـت و عـزت او        

.ز همه بيشتركامياب خواهيد شدشماست و شما ا

عقيـدة مـن   : گفـت . جادو كـرده اسـت  تو را با زبان خود،محمد!اي ابووليد: آنها گفتند

1.كاري كه مي خواهيد، بكنيدهرهمين است و شمادربارة او

بـه ايـن آيـه    �عتبه همچنان گوش مي كرد تا اينكه پيـامبر : در روايتي ديگر آمده است

عتبـه  .)شما را از صاعقة عاد و ثمود بيم مي دهم: روي برگردانند،  بگوتو اگر از(: رسيد

تـو را بــه خــدا و پيونــد  : نهــاد و گفــت�دهـان پيــامبر بـاترس و وحشــت دســتش را بــر 

بـه وقـوع   بس كن و اين را از ترس اين گفت كه مبادا آنچه بيم مي دهـد، ،خويشاوندي

2.ت و گفت آنچه را كه گفتآنگاه عتبه، برخاست و نزد دوستانش رف. بپيوندد

:ابوطالب خاندان هاشم و خاندان عبدالمطلب را جمع كرد
اينكه شرايط، دگرگون و به نفع مسلمانان شده بود، اما ابوطالـب همچنـان از مشـركين    با

.بيم داشت كه مبادا برادرزاده اش را از  بين ببرند

)1/293(ابن هشام . 1
)6/159(ير تفسير ابن كث. 2
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بارها به برادرزاده اش، سوء ، ادث گذشته نگاه مي كرد كه مشركينوقتي ابوطالب به حو

، مـي خواسـتند   ابوطالب ، به ياد داشت كـه قريشـيان  . قصد كرده بودند، بيمناك مي شد

بـود  ابوطالب، از ياد نبـرده . با عماره بن وليد عوض كنند تا او را بكشندبرادرزاده اش را

مبر ، مي خواسـت پيـا  ن حضرت كوبيد و عقبه بن ابي معيط، با سنگ به سر آكه ابوجهل

.را با جامه اش خفه كند و ابن خطاب، شمشير حمايل كرده بودتا او را به قتل برساند

ديده بود، به آنها مي انديشيد و چـون از ايـن حـوادث بـوي     ابوطالب كه اين حوادث را

. قلبش تكان مي خوردشرارت به مشامش مي رسيد، 

د كه يقين داشـت مشـركان،   ابوطالب، از قريش چيزهايي نسبت به برادرزاده اش ديده بو

كس ديگري نخواهـد توانسـت جلـوي    نه هيچاورا خواهند كشت و نه حمزه و نه عمر و

.را بگيرد�ترور ناگهاني رسول خدا

متفـق شـدند؛   �را مشـركان، آشـكارا بركشـتن پيـامبر    زي. نگراني ابوطالب، واقعاً بجا بود

…⋅Κς…⋅Κς…⋅Κς…⋅Κς…Ν…;Σ∨Ω≤ΤŠςΚ…Ν…;Σ∨Ω≤ΤŠςΚ…Ν…;Σ∨Ω≤ΤŠςΚ…Ν…;Σ∨Ω≤ΤŠςΚ: انكـه مـي گويـد   ؛ چنقرآن نيز به همين اتفاق و اجماع آنها اشـاره مـي كنـد   

…_≤∨Κς……_≤∨Κς……_≤∨Κς……_≤∨Κς…†Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇†Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇†Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇†Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇Ω⇐Σ∨Ψ⁄ιΣ∨Ω⇐Σ∨Ψ⁄ιΣ∨Ω⇐Σ∨Ψ⁄ιΣ∨Ω⇐Σ∨Ψ⁄ιΣ∨(79)(79)(79)(79)آيا آنها تصميم به انجام كاري گرفتـه انـد؟ مـا نيـز     «: يعني

1.»تصميم مي گيريم

ي عبـدالمطلب را  نـ بنـي هاشـم و ب  ابوطالب در چنين وضعيتي چه مي توانست بكند؛ لـذا 

بدين ترتيب . او، دفاع كنندخوده اش همانندجمع كرد و از آنها خواست كه از برادرزاد

تمام خويشـاوندانش اعـم از مسـلمان و غيرمسـلمان، خواسـته اش را پذيرفتنـد و از روي       

پشـتيباني  �د كه در هر شرايطي از محمد مصـطفي حميت و تعصب قبيلگي، قبول كردن

.نمايند

2.خواسته را نپذيرفت، برادر ابوطالب كه با ساير قريش هماهنگ بود، اين البته ابولهب

.79: زخرف. 1
.106؛ مختصر السيره ، ص )1/296(ابن هشام . 2
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اجتماعي-تحريم اقتصادي 
ايـن مـدت رخ داد كـه    چهار حادثة ناگوار براي مشركان در طول چهار هفته يا كمتر از

:عبارتنداز

پيمان با مشركين و هم�نيامدن محمد، مسلمان شدن عمر، كنار�مسلمان شدن حمزه

سلمان مبني بر دفاع و پشـتيباني  شدن بني عبدالمطلب و بني هاشم اعم از مسلمان و غير م

.�از رسول خدا

زيرا آنها به خـوبي مـي دانسـتند    . اينجا بود كه مشركان، سخت حيران و سرگردان شدند

را بكشند، تمام اهل مكه به دفاع از او قيام خواهند كـرد كـه چـه    �اگر بخواهند محمد

سـتمي غيـر از كشـتن    آنان با درك اين موضوع، بـه  . بسا به ريشه كن شدن آنها بينجامد

.روي آوردند

كاريپيمان ستمگري و جفا
مشركين در منزلي از بني كنانه در وادي محصب گردآمدند و پيماني بر ضد بني هاشم و 

و نـه از آنهـا دختـر    نه دختر بدهند(آنها خويشاوندي نكنند،بني عبدالمطلب بستند كه با

ست و برخاسـت نكننـد و بـا آنهـا رفـت      آنان نشو فروش نكنند، باآنهاخريدبا،)بگيرند

راتحويل قريش دهنـد تـا   )�(ن سخن نگويند تا آنكه محمد مصطفيباآناوآمد نكنند و

.بكشندرااو

تحويل نگيرند، درخواست صـلح را  را�قرارداد، پيمان بستند كه تا محمدبر اساس اين 

.از بني هاشم نپذيرند

ا منصور بن عكرمه بن عامر بن هاشم نوشـت  گفته شده اين عهدنامه ر: ابن قيم مي گويد

اما درست اين است كه آن را بغـيض بـن   بن حارث نوشت؛و نيز گفته شده، آن را نضر

1.لذا پيامبر  بر وي دعاي بد نمود و دستش فلج شد. عامر بن هاشم نوشت

نـي  پس از ايـن ب . داخل خانة كعبه آويزان كردندو پيمان نامه اش رااين پيمان، بسته شد

).2/46(زادالمعاد. 1
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كافرانشان غير از ابولهب از مكه بيرون رفتند و به دره هاشم و بني عبدالمطلب ، مؤمنان و

در اولين شب مـاه محـرم سـال هفـتم     اين واقعه،. نام شعب ابي طالب پناهنده شدنده اي ب

.بعثت روي داده است

سه سال در شعب ابوطالب
مشركين نمي گذاشـتند  . قطع شدمحاصره شدت يافت و خوار و بار و همة مواد از ايشان 

غذا يا مواد خوراكي وارد مكه شود مگراينكه قبل از رسيدن به مكه در بيرون شهر آن را 

كار به جايي كشيد كه از شدت گرسـنگي، پناهنـدگان شـعب ابـي طالـب،      . مي خريدند

برگهاي درختان و پوستها را مي خوردند و چنان كار بر آنها سخت شد كه فرياد وگريه 

هيچ چيـز بـه آنهـا نمـي رسـيد      ه ها و زنان از شدت گرسنگي از دور شنيده مي شد وبچ

مگر پنهاني و آن هم فقط در ماههاي حرام كه براي خريـدن احتياجاتشـان از دره بيـرون    

.مي آمدند و از كاروانهايي كه وارد مكه مي شدند، خريد مي كردند

حكم بـن  . نان توان خريد نداشته باشند اما اهل مكه چنان بر قيمتها مي افزودند كه مسلما

يكبـار ابوجهـل   . گندم براي عمـه اش  خديجـه مـي بـرد    چند گاهي مقداريازحزام هر

خواست او را از بردن  گندم باز دارد؛ اما ابوالبختري در كـار آنهـا   جلوي او را گرفت و

.دخالت كرد تا او توانست گندمها را به عمه اش برساند

در مـي خواسـت كـه    �ل خدا بود، هنگام خواب از پيامبرجان رسوابوطالب كه نگران

. رختخواب او بخوابد تا بدين سـان، دسيسـه احتمـالي تـرور آن حضـرت را خنثـي كنـد       

تور مـي داد كـه بـر    عموهايش دسـ ي به يكي از فرزندان يا بـرادران يـا پسـر   همچنين گاه

.ز آنان بگذراندبخوابند تا آن حضرت، شب را در بستر يكي ا�رختخواب پيامبر

پيامبر و مسلمانان روزهاي برگزاري مراسم حج از دره بيرون مي آمدند،  بامردم مالقات 

طور كه در گذشته گفتـيم، ابولهـب   م دعوت مي دادند و همانمي كردند وآنها را به اسال

.مسئول خنثي كردن دعوت آن حضرت و ساير مسلمانان بود

نقض پيمان
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هم بعثت، قرار داد تحـريم  محرم سال دوال گذشت تا اينكه درسه سال كامل بر همين من

.برداشته شد،و محاصرهگرديداجتماعي، نقض -اقتصادي

ماجرا، از اين قرار بود كه بعضي از قريشـيان از انعقـاد ايـن عهدنامـه خوشـحال و برخـي       

آن را آناني كه از بستن اين عهدنامه خشنود نبودند، كوشـيدند تـا  .ناراحت بودند ديگر،

.لغو كنند

.بن لؤي بوداولين كسي كه به شكستن اين پيمان، اقدام كرد، هشام بن عمرو از بني عامر

اين مرد، نزد زهير بن ابي اميـه مخزومـي   . او شبانه و مخفيانه براي بني هاشم، غذا مي برد

هـالك شـوي؛ آيـا    ! اي زهيـر : كه عاتكه دختر عبدالمطلب مادر او بـود، رفـت و گفـت   

چه مي خواهيم بخوريم و بنوشيم، اما داييهايت در حـالتي باشـند   ، هرهستي كه ماراضي

من يك نفر بيشتر نيستم، بخدا سـوگند اگـر يـك نفـر     : كه خودت مي داني؟ زهير گفت

مگر آن مرد : هشام گفت. ديگر با من همراه شود، براي لغو اين پيمان نامه اقدام مي كنم

. پـس نفـر سـومي هـم پيـدا كـن      : خودم؛ گفت: گفتكيست؟ : نيافته اي؟ زهير گفترا

دو (بنـي مطلـب   هشام نزد مطعم بن عدي رفـت و از ارتبـاط خويشـاوندي بنـي هاشـم و     

با او سخن گفت و او را به خاطر مـوافقتش بـا قـريش در چنـين سـتمي      ) فرزند عبدمناف

هشـام  . تنهايي چه مي شـود كـرد؟ آخـر مـن تنهـايم     ! اي واي: مطعم گفت. مالمت كرد

من، مطعـم  : پرسيد كيست؟ گفت . داريشخص دومي هم با خود! يتو تنها نيست: گفت

. زهير بن ابي اميه، با ما اسـت ده ام؛اين كار را كر: گفت. هم پيدا كنيكي ديگر: گفت

. هشام، سپس نزد ابوالبختري رفت و حرفهايي مشابه حرفهايي كه به مطعم گفته بـود، زد 

؟ گفـت چـه كسـي   . آري: ا ياري دهـد؟گفت ت كه ما رآيا كسي هس: ابوالبختري گفت

هشـام بـه   . نفر پنجمي هم پيدا كن: گفت. ر بن ابي اميه ومطعم بن عدي و منزهي: گفت

خويشاوندي و حقـوق  سراغ زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد رفت و با او صحبت كرد و

ري هـم  ديگـ بر اين كاري كه مـرا مـي خـواني، شـخص    : فتزمعه گ. را يادآور شدآنها

جمـع شـدند و   ) حجـون (اينهـا شـبانه در   . آنان را نام بردآري و: كمك مي كند؟ گفت

من اين كار را آغاز : زهير گفت. پيمان بستند كه براي شكستن عهدنامة ظالمانه قيام كنند
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.اين باره صحبت خواهم كردمي كنم و اولين كسي هستم كه در

زهير، حلـه اي بـر دوش   . تادندبه راه اف، به سوي محل هميشگي تجمعشانروزفرداي آن

اي «: سپس روي بـه مـردم نمـود و گفـت    هفت شوط به دور كعبه طواف كرد وداشت؛

در شرف هالكت و ، حال آنكه بني هاشمريم و بپوشيمسزاور است كه ما بخو! اهل مكه

به خـدا قسـم   مي فروشد و از آنها چيزي نمي خرد؛كس به آنهاچيزي ننابودي اند؟ هيچ

خويشاوندي را پايمال كرده، پاره نشود، از پاي اين پيمان ستمگرانه و ظالمانه كه پيوندتا

.»نمي نشينم

نامـه  دروغ مي گويي، بخـدا سـوگند عهد  : ابوجهل از گوشه مسجدالحرام، فرياد برآورد

مـا . گـوتري  به خدا قسم كه تو دروغ: وجهل گفتزمعه، برخاست و به اب. پاره نمي شود

مـا  . زمعه راست مـي گويـد  : ابوالبختري هم گفت. ول مخالف اين پيمان بوديمهمان ااز

آنـان،  : مطعـم نيزگفـت  . به آنچه در آن نوشته شد، راضي نبوديم و آن راتأييد نمي كنيم

چـه  آنما از اين پيمان نامه و. استراست مي گويند؛ هركس غير از اين بگويد، دروغگو

هشام بن عمـرو نيـز چنـين    . ، اعالم برائت مي كنيمآن نوشته شده، در پيشگاه خداونددر

.سخناني گفت

گويا اين، كاري است كه شبانه در مـورد آن تصـميم گرفتـه شـده و در    : ابو جهل گفت

.جايي ديگرمورد مشورت قرار گرفته است

وحي كرده كه �خداوند به پيامبر: بود تا بگويدابوطالب درگوشه مسجد نشسته و آمده

، عمـويش را  �آن حضـرت . راانه ها خورده اند به جز نام خداوندمتعال صحيفه را موري

: و گفـت ابوطالب، نزديك رفت و ماجرا را بازگو كـرد . از اين مطلب، با خبر كرده بود

را به شـما تسـليم مـي كنـيم و     دروغ گفته باشد، او ،زاده ام چنين گفته است؛ اگراوبرادر

سـخن  : قـريش گفتنـد  ..به مـا دسـت برداريـد   راست گفته باشد، شما از ظلم و ستماگر 

.منصفانه اي گفتي

پس از رد و بدل شدن اين سخنان، مطعم برخاسـت كـه صـحيفه را بـدرد، امـا ديـد كـه        

.را خورده اند) بسمك اللهم(موريانه ها، همه جاي آن جز، لفظ 
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مكـه  و يـارانش بـه   �اقتصادي، به پايان رسيد و پيامبر-بدين ترتيب، محاصره اجتماعي

راديدنـد، امـا همچنـان سركشـي     �ركان يكي از نشانه هاي نبوت محمدبازگشتند و مش

♠ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…ΩΝπ…Ω≤ΩΤÿΝπ…Ω≤ΩΤÿΝπ…Ω≤ΩΤÿΝπ…Ω≤ΩΤÿ⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫Ν…Σ∂Ξ≤⊕ΣΤÿΝ…Σ∂Ξ≤⊕ΣΤÿΝ…Σ∂Ξ≤⊕ΣΤÿΝ…Σ∂Ξ≤⊕ΣΤÿΝ…ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΝ…ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΝ…ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩΝ…ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩχ≤Τ™Ψ♠χ≤Τ™Ψ♠χ≤Τ™Ψ♠χ≤Τ™Ψ⇐: دند، چنانچه خداوند مي فرمايدنمو

Θβ≤Ψ∧ΩΤ�πΤ♥ΘΣ∨Θβ≤Ψ∧ΩΤ�πΤ♥ΘΣ∨Θβ≤Ψ∧ΩΤ�πΤ♥ΘΣ∨Θβ≤Ψ∧ΩΤ�πΤ♥ΘΣ∨(2)(2)(2)(2)گـردان مـي   از آنـان روي واگر مشركان، معجزه بزرگـي ببيننـد،  «: يعني

1].2: قمر. [ »جادوي گذرا و ناپايداري است: مي گويند وشوند

آخرين مراجعه قريش به ابوطالب
از شعب ابي طالب به مكه بازگشت و همچون گذشته به كار دعوت ادامه �رسول خدا

امـا همچنـان بـه    اجتماعي پايان داده بودنـد،  -هر چند به محاصره اقتصادي،قريشيان. داد

. شان ادامه مي دادند و مسلمانان را از مسـير اسـالم بـاز مـي داشـتند     فشارها و شكنجه هاي

ابوطالب همواره از برادرزاده اش دفاع مي كرد، ولي ديگر پير شده بود و بيش از هفتـاد  

سال، سن داشت و دردها و حوادث سخت و طاقت فرساي سه سال محاصـره در شـعب،   

يش نگذشت كه در بستر بيماري افتاد چند ماهي ب. را خسته، ضعيف و ناتوان كرده بوداو 

در اين اثنا مشركان از عاقبت كارشـان ترسـيدند كـه    . و ديگر اميدي به زنده ماندش نبود

مبادا اگر پس از مرگ ابوطالب، باليي بر سر برادرزاده اش بياورند، در ميان عربها بـدنام  

بوطالـب و بـا حضـورش    بنابراين، تصميم گرفتند، يك بار ديگر با پيامبر در خانة ا. شوند

بـه  . مذاكره كنند و امتيازات بيشتري به او بدهند كه تا آن زمان حاضر به دادن آن نبودند

همين خاطر تصميم گرفتند براي آخرين بار هم كه شده نماينـدگاني بـه خانـة ابوطالـب     

.بفرستند

بـه  وقتي ابوطالب بيمـار شـد و خبـر شـدت بيمـاري او      : ابن اسحاق و ديگران مي گويند

بين �مسلمان شده اند و كارمحمد�و عمر �حمزه : قريش رسيد، به يكديگر گفتند

زادالمعاد » �تفاسم المشركين علي النبي «و باب » بمكه�صحيح بخاري، باب نزول النبي : نگا. 1

).377و 374و 351و 1/350(سيره ابن هشام ). 2/46(
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مناسب است نزد ابوطالب برويم تا بـرادرزاده اش را بـاز   . طوايف قريش باال گرفته است

را عملـي  م به او امتيازاتي بدهد و ايـن از او براي ما پيماني بگيرد و از طرف ما هدارد و

.امنيت نخواهيم بوددر، به خدا وقتي بر ما غالب شود، ماكه سوگند ؛ چراسازد

مي ترسيم ايـن پيرمـرد بميـرد و كـار بـه      ما: در روايتي ديگرآمده است كه قريش گفتند

محمد را بـه حـال خـود    : ، ما را مالمت كنند و بگويندجايي بكشد كه براي هميشه عربها

.ش كردندگذاشتند و چون عمويش مرد، بر او يورش بردند و نابود

عتبـه بـن ربيعـه،    : دند ازگروهي از سران قريش نزد ابوطالب رفتند كه عبارت بوبنابراين

بيعه، ابوجهل بـن هشـام، اميـه بـن خلـف و ابوسـفيان بـن حـرب و گروهـي از          شيبه بن ر

تـو در بـين مـا مقـام و منزلتـي      !اي ابوطالب: آنها گفتند. بودندنفر25سرانشان كه تقريباً 

حالي هستي، ما از مرگ تو نگرانيم؛داني و نيز مي داني كه در چه ت ميداري كه خود

ز او بـراي مـا   او را بخـواه و ا . بريتو از آنچه كه بين ما و برادرزاده ات مي گـذرد، بـاخ  

مـا را بـه   ،او.و ما هم كاري با او نداشته باشيمپيمان بگير تا به كار ما كاري نداشته باشد 

.و و دينش را به حال خود بگذاريمدينمان بگذارد تا ما، ا

ابوطالب . نزد ابوطالب آمد�رسول خدا. فرستاد�ابوطالب كسي را دنبال آن حضرت

اينان، اشراف قوم تو هستند كه براي مذاكره با تو جمع شده اند تا به ! اي بردرزاده: گفت

گـر بـه   نظرتان چيسـت؟ ا «: فرمود�رسول خدا. د و ازتو تعهدي بگيرندتو تعهدي بدهن

زيـر فرمـان   شما كلمه اي عرض كنم كه اگر آن را بگوييد، به خاطر آن، همـه عربهـا را   

»در مي آيند؟عربها نيز تحت فرمان شما خود در مي آوريد و غير

من، آنان را به اين فرا مي خوانم كه فقط به «: به روايت ديگري خطاب به ابوطالب فرمود

عربهـا بـه آنهـا،    ند و غيرآن، فرمانبردار آنـان شـو  يك كلمه اقراركنند تا عربها به واسطه

آيا آنـان را بـه چيـزي كـه برايشـان بهتـر       ! اي عمو«: به روايت ديگر فرمود» .بدهندجزيه

»نخوانم؟است، فرا 

آنان را به چه چيزي فرا مي خواني؟: ابوطالب پرسيد

عربهـا، بـه واسـطه    تايك كلمه بر زبان آورند آنان را فرا مي خوانم به اينكه تنها«: فرمود
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شـنيدن  ، بـا اشـراف قـريش  . »نيز فرمانروا شوندعربهان تحت فرمانشان در آيند و بر غيرآ

مگر مي شد چنين پيشنهادي را . ن تعجب كردند و دست و پايشان را گم نمودنداين سخ

آن، چه : ابوجهل گفت! فرمانرواي عرب و عجم شوند؟،رد كنند كه با گفتن يك كلمه

ست ؟ به جان پدرت، گفتن اين يك كلمه كه سهل است، ده برابـرش را هـم   كلمه اي ا

شما الاله اال اهللا بگوييد و از عبادت غيرخدا، « : فرمود�خدارسول . به تو خواهيم گفت

، همـه آن خـدايگان را بـا    آيا مي خـواهي : دست زدند و گفتندمشركان. »دست برداريد

به خدا قسم : سپس به يكديگر گفتند! ؟يك خدا، عوض كني؟ اين چه كار عجيبي است

اين مرد، هيچ يك از خواسته هاي شـما را بـر آورده نمـي كنـد؛ پـس برويـد و بـر ديـن         

. پدرانتان ثابت قدم باشيد تا خداوند، ميان شما و او، فيصله نمايد و آنگاه پراكنـده شـدند  
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ℑℑℑℑΨ◊Πς∏Ψ∧<Τ√≅…Ψ◊Πς∏Ψ∧<Τ√≅…Ψ◊Πς∏Ψ∧<Τ√≅…Ψ◊Πς∏Ψ∧<Τ√≅…Ψ〈Ψ〈Ψ〈Ψ〈Ω≤Ψ`›‚j≅…Ω≤Ψ`›‚j≅…Ω≤Ψ`›‚j≅…Ω≤Ψ`›‚j≅…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…⌠⇐ΜΞ…:…ΩϒΗΤΩ∑:…ΩϒΗΤΩ∑:…ΩϒΗΤΩ∑:…ΩϒΗΤΩ∑‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…ε⊂ΗΤς∏Ψπ�`≅…ε⊂ΗΤς∏Ψπ�`≅…ε⊂ΗΤς∏Ψπ�`≅…ε⊂ΗΤς∏Ψπ�`≅…(7)(7)(7)(7)≈≈≈≈ص، ســوگند بــه  «: يعنــي

سليم نمي اگر مي بيني كه كافران در برابر آيات روشنگر قرآن، ت(يادآور و بيانگر، قرآنِ

هستند كـه آنهـا را   (كافران، گرفتار تكبر و غرور و عصياني ) شوند، بدان خاطر است كه

آنـان را  ، ، پيش از ايشان، اقـوام زيـادي بـوده انـد كـه مـا      )ستاز پذيرش حق، بازداشته ا

فرياد بر آورده و شيون سر داده اند ، ولـي  ) آنان هنگام نزول عذاب(هالك كرده ايم و 

در شگفتند از اينكه بيم دهنده اي از خودشان بـه  ) كافران. (آن وقت، زمان نجات نيست

آيا او به جـاي  ! سيار دروغگويي استاين، جادوگر ب: سويشان آمده و كافران مي گويند
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! ايـن همــه خــدايان، بــه خـداي واحــدي معتقــد اســت؟ واقعـاً چــه شــگفت انگيــز اســت   

برويد؛ بـر عبـادت خـدايگان خـود     : ) و به يكديگر گفتند(سركردگان ايشان راه افتادند 

ما، در آيين ديگري . ثابت و استوار باشيد كه اين، همان چيزي است كه خواسته مي شود

.»ين را نشنيده ايم، اين جز دروغ ساختگي نيستا

سال 1وفاتش، درماه رجب. از دنيا رفتطالب، شدت يافت و طولي نكشيد كه بيماري ابو

همچنين گفته شده كه در 2.دهم بعثت و شش ماه پس از بيرون آمدن از شعب، روي داد

.ماه رمضان و سه روز قبل از وفات خديجه درگذشت

او نزديـك  مسيب آمده است كه چون مرگ ابوطالب و پايان عمردر حديثي صحيح از

:بگـو ! اي عمـو : فرمود�پيامبر. داشتاو رفت و ابوجهل آنجا حضورنزد�شد، پيامبر

: ابوجهل و عبداهللا بـن اميـه گفتنـد   . تا دليلي برايت در پيشگاه خداوند باشد) الاله اال اهللا(

ي كنـي و آنقـدر تكـرار كردنـد كـه آخـرين       آيا دين عبدالمطلب را رها م! اي ابوطالب

آنقـدر  : فرمـود  �پيـامبر . دالمطلب را ترجيح مي دهمدين عب: چيزي كه گفت، اين بود

∨Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω†: اين آيه، به همين مناسبت نازل شد. برايت آمرزش بخواهم تا اينكه دستور نهي برسد

φ†Ωφ†Ωφ†Ωφ†ΩΘΞΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√ΘΞΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√ΘΞΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√ΘΞΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ωφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ωφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ωφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…ΩΝϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ω�π♥Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ω�π♥Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ω�π♥Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ω�π♥ΩΤÿΩΤÿΩΤÿΩΤÿΩ⇐κΨ{Ξ≤π↑Σ∧<∏Ψ√Ω⇐κΨ{Ξ≤π↑Σ∧<∏Ψ√Ω⇐κΨ{Ξ≤π↑Σ∧<∏Ψ√Ω⇐κΨ{Ξ≤π↑Σ∧<∏Ψ√⌠ς√Ω⌠ς√Ω⌠ς√Ω⌠ς√Ω

Ν…;ΤΣ⇓†Ω{Ν…;ΤΣ⇓†Ω{Ν…;ΤΣ⇓†Ω{Ν…;ΤΣ⇓†Ω{ΨΤ√ΟΚΡ…ΨΤ√ΟΚΡ…ΨΤ√ΟΚΡ…ΨΤ√ΟΚΡ…υΩΤŠ⌠≤ΣΤ∈υΩΤŠ⌠≤ΣΤ∈υΩΤŠ⌠≤ΣΤ∈υΩΤŠ⌠≤ΣΤ∈?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠ†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨φΠςκΩ‰ΩΤ�φΠςκΩ‰ΩΤ�φΠςκΩ‰ΩΤ�φΠςκΩ‰ΩΤ�⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…〉ˆΗΤΩ™π″Κς…〉ˆΗΤΩ™π″Κς…〉ˆΗΤΩ™π″Κς…〉ˆΗΤΩ™π″Κς…

Ψψ∼Ψ™Ω•<√≅…Ψψ∼Ψ™Ω•<√≅…Ψψ∼Ψ™Ω•<√≅…Ψψ∼Ψ™Ω•<√≅…(113)(113)(113)(113)ارند براي مشركين طلب آمرزش كنند؛ پيامبر و مؤمنان اجازه ند«: يعني

ي آنان روشن شودكه آنهـا  پس از اينكه برادناگر چه، از خويشاوندان و نزديكانشان باش

؛ در منابع تاريخي، اختالف زيادي در مورد )1/120(خان نجيب آبادي تاريخ اسالم، نوشته ي اكبر . 1

ما از آن جهت ماه رجب را ترجيح داديم كـه بيشـتر منـابع تـاريخي،     . ماه وفات ابوطالب وجود دارد 

وفاتش را شش ماه پس از رهايي از محاصره دانسته اند، آغاز اين محاصره اول محرم سال هفتم بعثت 

با اين حساب، ابوطالب در ماه رجب سال دهـم بعثـت ، وفـات    . به طول انجاميد بود و سه سال كامل

.نموده است
.111، ص مختصر السيرة. 2
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…Ω∠Πς⇓ΜΞ…Ω∠Πς⇓ΜΞ…Ω∠Πς⇓ΜΞ…Ω∠Πς⇓ΜΞ: همچنين اين آيه نازل شـد ].. 113: بهتو. [»)اگر بدون ايمان بميرند. (هستندجهنمي 

‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΨŸςΤ�ΨŸςΤ�ΨŸςΤ�ΨŸςΤ�⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨ðŒ‰ΩΤ‰šςΚ…ðŒ‰ΩΤ‰šςΚ…ðŒ‰ΩΤ‰šςΚ…ðŒ‰ΩΤ‰šςΚ…تو نمي تـواني كسـي را كـه بخـواهي ، هـدايت      «: يعني

1]56: قصص [.»نمايي

در واقـع  سخن بگوييم؛�ز پيامبرباره پشتيباني ابوطالب انيازي نيست كه بيش از اين در

او دژي محكم بود كه دعوت اسالمي را از تهاجمات و حمالت متكبران و بـي خـردان،   

رغم تمام اين مسائل او بر دين پدرانش مرد و از رستگاري ابدي اما علي. ي كردحفاظت م

.محروم گشت

مـي  بـراي عمويـت ابوطالـب چـه كـاري     «: گفت�عباس بن عبدالمطلب به رسول خدا

�پيـامبر . »ه خاطر تـو ناراحـت مـي شـد    تواني انجام دهي؟ او از تو حمايت مي كرد و ب

من نبودم در پايين ترين طبقات آتش و اگر! او در شعله هاي بااليي آتش است« : فرمود

2.»بود

از ابوطالب به ميـان  ، يادي �نزد رسول خدا: سعيد خدري نقل است كه مي گويداز ابو

شايد در روز قيامت سفارش من براي او مفيـد واقـع شـود و    : رمودف�آمد؛ آن حضرت

3.»بدين خاطر در آتش نه چندان بزرگي قرار گيرد كه به برآمدگي پاهايش برسد

وفات خديجه رضي اهللا عنها
مؤمنان خديجـة كبـري   مادر) بنا بر اختالف دو قول(دو يا سه ماه پس از وفات ابوطالب 

. ، اتفاق افتادهم بعثت و در سن شصت و پنج سالگيدر سال دوفات او. درگذشت

)1/548(أبي طالب صحيح بخاري، باب قصة. 1
).1/548(أبي طالب صحيح بخاري، باب قصة. 2
مرجع سابق. 3
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1.در آن وقت پنجاه سال داشت�رسول خدا

، ارزانـي شـده بـود؛ وي    �هاي بزرگ خدا بود كه به رسـول خـدا  خديجه، يكي از نعمت

را همراهي كرد و در سـختيها و گرفتاريهـا، همـدم ايشـان     �، آن حضرتيك ربع قرن

را ياري كرد و در مسير دعوت، آن حضـرت  �اكرمدر سخت ترين شرايط پيامبر بود؛

ساي دعوت ومبارزه را تنها نگذاشت، بلكه اين خديجه بود كه در سختيهاي طاقت فر�

.ايستادگي كرد و جان و مالش را در طبق اخالص نهاد�در كنار پيامبر

ا ورزيدنـد و مـر  ايمان آورد كه مردم بـه مـن كفـر   ي به منخديجه هنگام«: فرمودپيامبر

اختيـار مـن   زماني تصديق كرد كـه مـردم مـرا تكـذيب كردنـد و امـوالش را زمـاني در       

گذاشت كه مردم، مرا محروم نمودند؛ خداوند از او به مـن فرزنـداني عنايـت كـرد و از     

2.»ساير همسرانم، به من فرزندي نداد

: آمد و گفت�نزد پيامبر�روايت شده كه جبرئيل�در حديثي صحيح از ابوهريره

اين خديجه است كه دارد مي آيد؛ ظرفي در دست دارد كه در آنان خـورش  ! ي پيامبرا

وقتي كه آمد، از طرف خدا به او سـالم برسـان و بـه او بشـارت     . استيا غذا يا نوشيدني 

ن انـدوه و  مروايد بـراي او سـاخته اسـت كـه در آ    بده كه خداوند، در بهشت خانه اي از 

3.»نگراني نيست

دوهتهاجم غم و ان
را بـه درد  �، با فاصله چند روز اتفاق افتـاد و قلـب رسـول خـدا    اين دو حادثه دردناك

. از آن پس، پياپي رنجهـا و مصـيبتهاي زيـادي از طـرف قـومش بـه او روي آورد      . آورد

. قريشيان به ايشان آزارهايي رساندند كه در زمان حيات ابوطالب جـرأت آن را نداشـتند  

عنها در رمضان سال دهم بعثت تصريح ، به وفات خديجه رضي اهللا 7ابن جوزي در التلقيح، ص . 1

)2/164(للعالمين ه است، همچنين منصورپوري در رحمةكرد
)6/118(روايت امام احمد در المسند. 2
).1/539(و فضلها خديجة�صحيح بخاري، باب تزويج النبي. 3
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.آشكارا آن حضرت را آزار و شكنجه مي دادندپس از مرگ ابوطالب، مشركين

اميد گرديد اينكه از قريش ناتاافزوده مي شد�بنابراين هر لحظه بر غمهاي رسول خدا

. ، دعوتش را بپذيرند و او را پناه دهنـد مردم طائفو به طائف رفت، بدين اميد كه شايد

، او را بيشـتر آزاردادنـد و   ئفاهل طا. اري و پناه دهد، نيافتاما در آنجا كسي كه او را ي

.از آنها شكنجه هايي ديد كه قبالً نديده بود

طور كه بر پيامبر شدت گرفته بود، بر يـارانش نيـز افـزايش    همانفشار و شكنجة اهل مكه

رت بـه  ناگزير شد از مكه به قصد هج�كار به جايي رسيد كه ابوبكر صديقيافته بود و 

برك الغماد رسيد، ابن دغنه، او را باز گردانـد و وي  كه بهحبشه خارج شود و پس از اين

1.را در پناه خود قرار داد

چون ابوطالب وفات نمود، قريش نسبت به رسول خـدا آزارهـايي   : ابن اسحاق مي گويد

هم بكنند تا جـايي كـه   حيات ابوطالب نمي توانستند تصورش رارا شروع كردند كه در

مبارك ريخت و آن ن حضرت بست و خاك بر سريكي از بي خردان قريش راه را بر آ

انش كـه آن حضـرت   يكي از دخترلي كه خاك آلود بود، به خانه رفت؛حضرت در حا

�رسول خدا. حالي كه مي گريست، خاكها را شست، برخاست و دررا بر آن حال ديد

.قطعاً خداوند از پدرت محافظت مي كندگريه مكن؛! دخترم: مي فرمود

تا آنكه ابوطالـب،  نكردند كه برايم ناخوشايند باشدقريش ، با من رفتاري«:پيامبر فرمود

2.»وفات نمود

ين سال، آن را عام الحـزن ناميدنـد؛  در ا�فزايش و تراكم غمها بر رسول اكرمبه دليل ا

.اين سال در تاريخ نيز به همين نام شناخته مي شود

ازدواج با سوده رضي اهللا عنها

رخ داده است؛ شاه اكبرخان نجيب آبادي، تصريح كرده است كه اين واقعه، در سال وفات ابوطالب، . 1

).1/552(، صحيح بخاري )1/372(؛ ابن هشام )1/120(تاريخ اسالم: نگا
).1/416(ابن هشام . 2
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.با سوده دختر زمعه ازدواج نمود�بعثت رسو ل خدادر شوال سال دهم 

زماني مسـلمان شـده و درمرحلـة دوم بـه حبشـه هجـرت       اين زن از كساني بود كه از دير

شوهر اين زن، سكران بن عمرو بود كه مسلمان شد و با زنش هجرت كـرد و  . كرده بود

عـده  (در سرزمين حبشه درگذشـت؛ هنگـام بازگشـت سـوده  بـه مكـه و پـس از پايـان        

.و با او ازدواج نموداز او خواستگاري كرد�پيامبر)اش

در �سوده، اولين زني است كه بعد از خديجه رضـي اهللا عنهـا بـه ازدواج رسـول خـدا     

1.وي پس از چند سال نوبتش را به عايشه رضي اهللا عنها بخشيدآمد؛

عوامل پايداري و ثبات مسلمانان
رسش به وجود مي شود و براي اهل خرد، اين پاينجاست كه هر خردمندي، شگفت زده 

بدين اندازه مقاوم و پايـدار كـرده بـود و چگونـه     ، مسلمانان را تامي آيد كه چه عواملي

مسلمانان در برابر آن همه سـتم، پايـداري كردنـد؟ سـتمهايي كـه وقتـي خبـر آن را مـي         

!شنويم، بدنمان مي لرزد و قلبمان مي خواهد از جا كنده شود

:، عبارت بودند ازز اين عواملبرخي ا

وقتـي  . ايمان به خداي واحـد و شـناخت راسـتين اسـت    ،انگيزة اصلي در اين موضوع. 1

ايمان راسخ از روزنه ها به قلبي راه يابد، از كوهها استوارتر مـي گـردد و هرگـز متزلـزل     

اي يقيناً صاحب چنين ايمان راسخ و استواري است كه مي تواند تمـام سـختيه  . نمي شود

. ددنيا را هر چند كه فراوان و بزرگ و پياپي و دائم باشـد، در پرتـو ايمـانش نـاچيز بدانـ     

روي سيالب هاي دنيا را همچون علفهاي هرزه اي مي بيند كه برچنين مؤمني تمام سختي

آري، ! يا قطعه هاي استوار را فرو ريـزد ! شديدي آمده تا سدهاي محكم را درهم شكند

، حـالوت و شـيريني ايمـان و شـادي     مقابـل نمـي هراسـد و در  سـختيها ، از انسانِ باايمان

.يقينش را تجربه مي كند

: خداي متعال مي فرمايد

.10؛ تلقيح فهوم أهل األثر، ص)2/165(رحمه للعالمين. 1
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†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ΣŸΩΤŠΘΩ∞√≅…ΣŸΩΤŠΘΩ∞√≅…ΣŸΩΤŠΘΩ∞√≅…ΣŸΩΤŠΘΩ∞√≅…〉ˆΩ∑<ϒΩ∼ΩΤ⊇〉ˆΩ∑<ϒΩ∼ΩΤ⊇〉ˆΩ∑<ϒΩ∼ΩΤ⊇〉ˆΩ∑<ϒΩ∼ΩΤ⊇_∫∃:†Ω⊃Σ–_∫∃:†Ω⊃Σ–_∫∃:†Ω⊃Σ–_∫∃:†Ω⊃Σ–†ΤΘΩ∨Κς…Ω†ΤΘΩ∨Κς…Ω†ΤΘΩ∨Κς…Ω†ΤΘΩ∨Κς…Ω†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿΣ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿΣ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿΣ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿð♣†Πς⇒√≅…ð♣†Πς⇒√≅…ð♣†Πς⇒√≅…ð♣†Πς⇒√≅…〉�Ρ∇∧Ω∼ΩΤ⊇〉�Ρ∇∧Ω∼ΩΤ⊇〉�Ρ∇∧Ω∼ΩΤ⊇〉�Ρ∇∧Ω∼ΩΤ⊇ℑℑℑℑ

Ξ&≥⁄Κς‚≅…Ξ&≥⁄Κς‚≅…Ξ&≥⁄Κς‚≅…Ξ&≥⁄Κς‚≅…]ين مي رود و اما آنچـه  از باما كف دريا خشك مي شود و«: يعني].17: رعد

از اين عامل اصلي، عوامل ديگري نيز نشأت . »در زمين مي ماند،به مردم فايده مي رساند

:مي گيرند كه سبب ثبات و پايداري اهل ايمان مي شوند، از جمله

نـه تنهـا رهبـر امـت اسـالمي بلكـه       �پيـامبر . رهبري كه قلبها به او عشـق مـي ورزنـد   . 2

او داراي زيبــايي خــدادادي و تكامــل روحــي و خوبيهــاي . ودراهنمــاي تمــام بشــريت بــ

اخالقي و سرشتي برتر و صفات پسنديده اي بود كه قلبهـا را بـه خـود جـذب مـي كـرد       

نظر كمال به حدي رسيده بود كه به او ومردم حاضر بودند جانشان را فداي او كنند و از

بود و اين خصوصيت ازاين ويژگي برخوردار�تنها محمد مصطفي. عشق مي ورزيدند

اوج بزرگواري و شرف و مردانگي و نيكـويي و  او در. به انسان ديگري داده نشده است

. تمام خوبيها در او جمع شده بـود يتي پاكدامن و امانتدار و راستگو كهشخص. برتري بود

دشمنانش در صداقت و خوبي او شكي نداشتند تا چه رسد به دوسـتانش؛ هرگـاه سـخن    

.ت و دوشمن، به راستي و درستي آن باور كامل داشتندمي گفت، دوس

هريك از آنها، اين كار را دور از چشم فر از قرشيان، به قرآن گوش دادند؛يك بار سه ن

: ديگران انجام داد، اما سرانجام رازشان بر مال شد؛ ابوجهل كه يكي از آنان بـود، پرسـيد  

ما ، همواره بـا بنـي   چه شنيدم؟: د، چيست؟ پاسخ دانظرت درباره آنچه از محمد شنيدي

مـا هـم   عبدمناف بر سر رياست ، اختالف داشته ايم؛ آنان مهمان نوازي و اطعام كردنـد، 

آنهـا،  گرفتند و ما نيز بر عهده گـرفتيم؛ آنان غرامتهاي ديگران را بر عهدهچنين كرديم؛

رار بذل و بخشش نمـوديم؛ همـين كـه دوشـادوش هـم قـ      هم بذل و بخشش كردند و ما 

ستا و موازي هم به تاخـت و  اين مسابقه، همانند دو اسب مسابقه، در يك راگرفتيم و در

ما پيامبري داريم كه از آسمان بر او وحي مي شود، چـه وقـت مـي    : آمديم، گفتندتاز در

توانيم اين را بپذيريم؟ سوگند به خدا هرگز به او ايمان نمي آوريم و او را تصديق نمـي  
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1.كنيم

ما شخص تو را تكذيب نمـي كنـيم، بلكـه فقـط آنچـه را      : مي گفت�ه پيامبرابوجهل ب

:خداوند، دراين باره، اين آيه را نازل كرد! تكذيب مي كنيمآورده اي، 

⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωjð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΩ⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…γŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…Ω⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿΩ⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿΩ⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿΩ⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿ(33)(33)(33)(33)

) 33: انعام (

2.»ا تو را تكذيب نمي كنند، بلكه اين ظالمان ، آيات خدا را انكار مي كننداينه«

در مرتبـه سـوم پيـامبر ايسـتاد     را آزار دادند؛�روزي مشركين، سه بار پياپي رسول خدا

اين سخن آن حضرت، به اندازه . به سوي شما آمده اممن، به قصد قرباني شدن،: وگفت

�نيز در صدد دلجـويي از رسـول اكـرم   ترين آنهااي بر آنان اثر گذاشت كه سرسخت 

. برآمد

در حال سجده بود، روي ايشان شكمبه شـتر انداختنـد؛ در آن روز   �روزي رسول خدا

آن حضرت عليه آنها دعاي بد كرد و بدين سان، خنده مستانه شان بـه انـدوه و پريشـاني    

.تبديل گرديد و يقين كردند كه هالك خواهند شد 

عتيبـه يقـين نمـود كـه خيلـي زود نتيجـه بـددعايي آن        نفرين كـرد؛ لهب راعتيبه بن ابي

سوگند : همين طور نيز شد و وقتي در راه شام شير را ديد، فرياد زد.  حضرت را مي بيند

را �وقتي ابي بن خلف پيامبر. مكه استبه خدا محمد مرا كشت در حاليكه خودش در

در جنگ احد بـا  .ء اهللا من تو را مي كشمان شا: تهديد به مرگ كرد، آن حضرت فرمود

به مـن گفتـه بـود    در مكهاو: زخمي بر گلوي ابي وارد شد؛  ابي مي گفت�نيزه پيامبر

بعـداً  3.سوگند به خدا اگر بر من آب دهـان بينـدازد، مـرا مـي كشـد     كه تو را مي كشم؛

.تفصيل اين بحث خواهد آمد

: مي گويد�شنيدم رسول خدا: ن خلف گفتاميه بسعد بن معاذ كه به مكه رفته بود، به 

).1/316(ابن هشام . 1
)2/132(روايت ترمذي در تفسير سورة انعام.2
).2/84(سيره ابن هشام . 3
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او شـديداً پريشـان شـد و تصـميم     . مسلمانان با تو خواهند جنگيد  و تو را خواهند كشت

مجبـور  گرفت كه هرگز از مكه بيرون نرود و چون روز جنگ بدر رسيد، ابوجهـل او را 

.نداز اينرو بهترين شتر مكه را خريد كه بتواند از صحنه فرار ك. به خروج كرد

ابي بـن  آيا حرفهاي برادر يثربي ات را فراموش كردي؟ ! اي ابوصفوان:زنش به او گفت

1.بخدا سوگند جز مسافت اندكي آنها را همراهي نخواهم كرد: گفتخلف 

او در روح و .دوستان و يارانش، اينگونه نبودندبود، اما �حال دشمنان آن حضرتاين،

صـادقانه و  ،دوسـتي آنـان  . و قلوبشان جاي داشتدر چشمان وروانشان جاي گرفته بود

راستين بود؛ همچون آب كه سرازير مـي گـردد، ايـن محبـت و عشـق راسـتي       ،عشقشان

ياران به سوي آن حضرت، سرازير مي شد و همانند آهن كه جذب آهن ربا مـي شـود،   

:شاعر مي گويد. مي شدند�مجذوب رسول خدا

الرجالةئدو مغناطيس افه هيولي كل جسم فصورت

هاي مردان را به ي است كه دلربايش، حيات بخش هر پيكر و همچون آهن سيماي«: يعني

. »خود جذب مي كند

فشاني بود كه يارانش دوسـت داشـتند و حاضـر    از تأثير همين دوستي و فداكاري و جان

روزي . را نخراشـد �، اما ناخن يا خاري، بدن آن حضرتبودند كه گردنشان قطع شود

پس از آن عتبه . كر در شهر مكه مورد حمله كفار واقع شد و او را سخت كتك زدندابوب

ابـوبكر زد كـه   بن ربيعه نزديكش آمد و با كفشهاي ميخ دار آن چنان به سـر و صـورت  

بني تيم ابوبكر را با پارچه اي به خانه اش بردنـد و  . ديده نمي شد�چشم و بيني ابوبكر

ه آن روز به هوش آمد؛ اولين چيـزي كـه گفـت، ايـن     شامگا. شك نداشتند كه مي ميرد

در چه حالي است؟�پيامبر: بود كه پرسيد

سـراغ محمـد را   اين وضـع و حـالش،   با: بني تيم، او را به شدت سرزنش كردند و گفتند

سـفارش كردنـد تـا بـه او آب و غـذايي      �آنگاه برخاستند و به مـادر ابـوبكر  ! مي گيرد

.بدهد

).2/563(صحيح بخاري . 1
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: پيامبر كجاست؟ و چه شده؟ مـادرش گفـت   : با اصرار مي گفتوقتي خانه خلوت شد، 

ر خطـاب  برو نزد ام جميل دخت: سوگند به خدا نمي دانم رفيقت كجاست؟ ابوبكر گفت

: نزد ام جميـل رفـت و گفـت    چه خبر دارد؟ مادر ابوبكر�و از او بپرس از رسول خدا

مـن ، نـه ابـوبكر را    : ل گفت، مي خواهد بداند كه از پيامبر چه خبر داري؟ ام جميابوبكر

مـادر  . اگردوست داري با تو نزد فرزنـدت مـي آيـم   . مي شناسم و نه محمد بن عبداهللا را

را مجـروح و  �ام جميـل، ابـوبكر  . ن ابـوبكر رفتنـد  و با هم بـه بـالي  ابوبكر موافقت كرد

سوگند به خدا كساني كه اين بـال را بـر   : گفتام جميل به او نزديك شد و . زخمي ديد

. قـام تـو را از آنهـا بگيـرد    ر تو آورده اند، فاسق و كافرند و اميـدوارم كـه خداونـد، انت   س

مسـئله اي  : ابـوبكر گفـت  . مـادرت مـي شـنود   : از پيامبر چه خبر؟ گفت: گفت�ابوبكر

در خانـه ابـن   :پس كجاست؟ گفت: پرسيد. صحيح و سالم است: ام جميل گفت. تنيس

آنها . را ببينم�نوشيدني نمي زنم تا اينكه پيامبرو سوگند به خدا لب به غذا : گفت. ارقم

صبر كردند تا اينكه شب شد و مردم به خانه هايشان رفتند، آن دو در حالي كه شانه هاي 

1.بردند�گرفته بودند، او را نزد رسول خداابوبكر را 

اهيم را بازگو خو�، گوشه هايي از فداكاريها و محبتهاي ياران پيامبرآيندهدر فصلهاي 

.كرد

بـه خـوبي احسـاس مـي كردنـد كـه چـه مسـئوليت         �رياران پيامب: احساس مسئوليت. 3

سنگين و مهمي به دوش انسانها نهاده شده است و تحت هيچ شرايطي نبايد شـانه از زيـر   

آنان خوب مي دانستندكه فرار ازمسئوليت، به ضرر و زياني . بار اين مسئوليت خالي كرد

نتيجـه  مهاي مشركين منجر خواهد شد و خسارت و زياني كـه در بزرگتر از فشارها و ست

فرار ازمسئوليت، گريبانگير آنان و بلكه دامنگير تمام بشريت خواهد گشت، به هيچ وجه 

بـدين نتيجـه رسـيده بودنـد كـه تحمـل       لـذا . قابل مقايسه با سختي هاي فرارويشان نيست

.مثبت بسياري داردسختيها و شكيبايي در راه عقيده، فوايد و پيامدهاي 

ايمان بـه معـاد و روز قيامـت، احسـاس مسـئوليت اصـحاب را       : ايمان به جهان آخرت. 4

)3/30(البدايه و النهايه. 1
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آنان يقين داشتندكه بايد روزي درمقابل خداي متعال بايسـتند و نسـبت   . تقويت مي كرد

به تمام كارهايشان چه كوچك و چه بزرگ، پاسخگو باشـند و پـس از آن، يـا بـه آنهـا      

آنهـا،  . شت داده خواهد شد و يا گرفتار عذابهاي دوزخ خواهند گشـت نعمتهاي ابدي به

زندگي مي كردند و به رحمـت و مهربـاني خـدا    -يعني ترس و اميد-بين خوف و رجاء

:چنانچه خداوند مي فرمايد. بودند و ازعذاب خداوند مي ترسيدنداميدوار

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇐ΣΤ�ΣΤÿΩ⇐ΣΤ�ΣΤÿΩ⇐ΣΤ�ΣΤÿΩ⇐ΣΤ�ΣΤÿ:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨Ν…ΩΤ�…ƒ∫Ν…ΩΤ�…ƒ∫Ν…ΩΤ�…ƒ∫Ν…ΩΤ�…ƒ∫⌠¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ΘΩ⌠¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ΘΩ⌠¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ΘΩ⌠¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ΘΩδ◊ς∏Ψ–Ωδ◊ς∏Ψ–Ωδ◊ς∏Ψ–Ωδ◊ς∏Ψ–Ω⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄

] 60: مومنون[(60)(60)(60)(60)

و كساني كه هرچـه از آنـان خواسـته شـده، انجـام مـي دهنـد، امـا در عـين حـال           «: يعني

و بايـد  (دلهايشان ترسان و هراسـان اسـت از اينكـه بـه سـوي خدايشـان بـاز مـي گردنـد          

.»)پاسخگو باشند

مقابـل  ند كه دنيا بـا شـكنجه هـا و سـختيها و نعمتهـايش در     به خوبي مي دانست�صحابه

ي دنيـا را  قيامت به اندازه بال پشه اي ارزش ندارد و اين شـناخت قـوي، تحمـل سـختيها    

هـاي دنيـا بـاكي نداشـتند و بـه آنهـا       برايشان آسان كرده بود؛ لذا از تحمل مشقتها و تلخي

.اهميتي نمي دادند

و فشارهاي طاقت فرسا، آيات و سـوره هـاي قـرآن    در آن شرايط سخت : قرآن كريم. 5

ا در اذهـان صـحابه اسـتوارتر و    دليل و برهان، مبادي و اصول اسالمي رنازل مي شد و با

قـرآن، بـا   بدين ترتيـب، . تر مي گردانيد، همان اصولي كه محور اساسي دعوت استقوي

ي بـه عنـوان   سـاخت هـاي جامعـه اسـالم    روشهاي حكيمانه و جالب، مسلمانان را بـه زير 

بزرگترين جامعـه بشـري، رهنمـون مـي گرديـد و احساسـات مسـلمانان را بـراي صـبر و          

تر مي كـرد؛ چنانچـه   و حكمتها آنها را استوارتر و قويشكيبايي بر مي انگيخت و با مثالها 

:قرآن مي فرمايد

⋅Κς…⋅Κς…⋅Κς…⋅Κς…ψΣ�Τ‰Ψ♥ΩšψΣ�Τ‰Ψ♥ΩšψΣ�Τ‰Ψ♥ΩšψΣ�Τ‰Ψ♥Ωš⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…Ν…ΣΤ∏Σ`ŸΤΩΤ�Ν…ΣΤ∏Σ`ŸΤΩΤ�Ν…ΣΤ∏Σ`ŸΤΩΤ�Ν…ΣΤ∏Σ`ŸΤΩΤ�Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅…Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅…Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅…Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅…†ΘΩ∧ς√Ω†ΘΩ∧ς√Ω†ΘΩ∧ς√Ω†ΘΩ∧ς√Ω¬Ρ∇Ψ�Κ<†ΩΤÿ¬Ρ∇Ψ�Κ<†ΩΤÿ¬Ρ∇Ψ�Κ<†ΩΤÿ¬Ρ∇Ψ�Κ<†ΩΤÿΣΣΣΣΩΤ‘ΘΩ∨ΩΤ‘ΘΩ∨ΩΤ‘ΘΩ∨ΩΤ‘ΘΩ∨Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…⌠ς∏Ω`Ν…⌠ς∏Ω`Ν…⌠ς∏Ω`Ν…⌠ς∏Ω`⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨

∃¬Ρ∇Ψ∏‰ΩΤ∈∃¬Ρ∇Ψ∏‰ΩΤ∈∃¬Ρ∇Ψ∏‰ΩΤ∈∃¬Ρ∇Ψ∏‰ΩΤ∈Σ¬Σ�ΤϑðΤ♥ΩΘ∨Σ¬Σ�ΤϑðΤ♥ΩΘ∨Σ¬Σ�ΤϑðΤ♥ΩΘ∨Σ¬Σ�ΤϑðΤ♥ΩΘ∨Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅…Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅…Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅…Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅…Σ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…ΩΣ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…ΩΣ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…ΩΣ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…ΩΝ…Ρ√Ξ∞<√Σƒ ΩΝ…Ρ√Ξ∞<√Σƒ ΩΝ…Ρ√Ξ∞<√Σƒ ΩΝ…Ρ√Ξ∞<√Σƒ ΩυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšΩΣ⊆ΩΤÿΩΣ⊆ΩΤÿΩΣ⊆ΩΤÿΩΣ⊆ΩΤÿΣΣ♠ΘΩ≤√≅…ΣΣ♠ΘΩ≤√≅…ΣΣ♠ΘΩ≤√≅…ΣΣ♠ΘΩ≤√≅…
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Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ΙΣΩ⊕Ω∨ΙΣΩ⊕Ω∨ΙΣΩ⊕Ω∨ΙΣΩ⊕Ω∨υΩ�Ω∨υΩ�Ω∨υΩ�Ω∨υΩ�Ω∨Σ≤π±ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓Σ≤π±ΩΤ⇓%ϑðΨ/≅…%ϑðΨ/≅…%ϑðΨ/≅…%ϑðΨ/≅…:‚ΩjΚς…:‚ΩjΚς…:‚ΩjΚς…:‚ΩjΚς…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…Ω≤π±ΩΤ⇓Ω≤π±ΩΤ⇓Ω≤π±ΩΤ⇓Ω≤π±ΩΤ⇓ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…τˆΨΤÿ≤ΤΩΤ∈τˆΨΤÿ≤ΤΩΤ∈τˆΨΤÿ≤ΤΩΤ∈τˆΨΤÿ≤ΤΩΤ∈(214)(214)(214)(214)

) 214: بقره (

آيا گمان مي كنيد كه وارد بهشت مي شويد و حال آنكه مانند گذشتگان گرفتار «: ييعن

آن چنان سختيها و شكنجه ها آنها را به تنگ مي آورد كه متزلزل مي سختيها نشده ايد؟ 

چه وقت ياري خدا فـرا مـي رسـد؟ آگـاه باشـيد كـه       : شدند و پيامبر و مؤمنان مي گفتند

.»كمك و ياري خدا نزديك است

: و در جايي ديگر مي فرمايد

ϖψΤ:√…ϖψΤ:√…ϖψΤ:√…ϖψΤ:√…(1)(1)(1)(1)ðˆΨ♥ΩšςΚ…ðˆΨ♥ΩšςΚ…ðˆΨ♥ΩšςΚ…ðˆΨ♥ΩšςΚ…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…〉♣†Πς⇒√≅…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…Νϖ…Σ{Ω≤Τ�ΣΤÿΝϖ…Σ{Ω≤Τ�ΣΤÿΝϖ…Σ{Ω≤Τ�ΣΤÿΝϖ…Σ{Ω≤Τ�ΣΤÿ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…ϖΝ…Ρ√Σ⊆ΩΤÿϖΝ…Ρ√Σ⊆ΩΤÿϖΝ…Ρ√Σ⊆ΩΤÿϖΝ…Ρ√Σ⊆ΩΤÿ†ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫†ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫†ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫†ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωj

Ω⇐Σ⇒ΤΩΤπ�⊃ΣÿΩ⇐Σ⇒ΤΩΤπ�⊃ΣÿΩ⇐Σ⇒ΤΩΤπ�⊃ΣÿΩ⇐Σ⇒ΤΩΤπ�⊃Σÿ(2)(2)(2)(2)ŸΤΩ⊆ς√ΩŸΤΩ⊆ς√ΩŸΤΩ⊆ς√ΩŸΤΩ⊆ς√Ω†ΘΩ⇒ΤΤΩ�ΩΤ⊇†ΘΩ⇒ΤΤΩ�ΩΤ⊇†ΘΩ⇒ΤΤΩ�ΩΤ⊇†ΘΩ⇒ΤΤΩ�ΩΤ⊇Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨∃⌠¬ΞΨ∏‰ΤΩΤ∈∃⌠¬ΞΨ∏‰ΤΩΤ∈∃⌠¬ΞΨ∏‰ΤΩΤ∈∃⌠¬ΞΨ∏‰ΤΩΤ∈ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕ΩΤ∼ς∏ΩΤ⊇ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕ΩΤ∼ς∏ΩΤ⊇ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕ΩΤ∼ς∏ΩΤ⊇ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕ΩΤ∼ς∏ΩΤ⊇ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…

Ν…ΣΤ∈ΩŸΩ″Ν…ΣΤ∈ΩŸΩ″Ν…ΣΤ∈ΩŸΩ″Ν…ΣΤ∈ΩŸΩ″ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕Ω∼ς√ΩΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕Ω∼ς√ΩΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕Ω∼ς√ΩΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕Ω∼ς√ΩφκφκφκφκΨŠΨϒΗΤΤς∇<√≅…ΨŠΨϒΗΤΤς∇<√≅…ΨŠΨϒΗΤΤς∇<√≅…ΨŠΨϒΗΤΤς∇<√≅…(3)(3)(3)(3)) 3-1: عنكبوت(

بـه حـال   ،ايمـان آورده ايـم  : الم، آيا مردم چنان گمان مي كنند كه چون بگوينـد «: يعني

، پيشـينيان آنـان را آزمـوده    همانا مـا خود رها مي شوند و مورد امتحان قرار نمي گيرند؟

»كساني دروغ؟خداوند، حتماً نمايان مي كند كه چه كساني راست مي گويند و چه ايم؛ 

شده از سوي كفار و معاندان، پاسخهاي قـوي و  بهه هاي وارد، به ايرادها و شآيات قرآن

راه نيرنگشان را مي بستند و گاهي اوقات آنها را از عواقب بـد  محكمي ارائه مي دادند و

عناد و سركشي برحذر مي داشتند و اشاره مي كردند كه خداوند، با دوستان پافشاري بر

مواردي نيز با نرمـي و مالطفـت، بـه ارشـاد و توجيـه      ان خود چه كرده است؛ درو دشمن

.، هدايت يابندو به راه حقآيندي پرداختند تا از راه گمراهي بازدشمنان و سركشان م

ـ ،قرآن رد و بـه آنهـا بصـيرت وكنجكـاوي در هسـتي و      مسلمانان را به جهاني ديگر مي ب

آثـار رحمـت و مهربـاني او را نشـان مـي داد و در      آفرينش زيباي خدا و كمال الوهيت و

آنان چنان شوق و اشتياقي به جهان آخرت ايجاد مي كرد كه هيچ چيزي نمـي توانسـت   

. مانع حركت و تكاپوي آنان در اين مسيرگردد

اين آيات، سخناني خطاب به مسلمانان وجود داشت كه در آن خدايشان، آنهـا  در ضمنِ



176

و نيز به خشنودي خويش مژده مي داد و تصويري ازدشمنان را به رحمتي از جانب خود

كافر و ظالمشان را مجسم مي نمود كه چگونه در قيامت محاكمـه و از قبرهـا برانگيختـه    

مي شوند و به صورتهايشان در آتش مي افتند و به آنهـا گفتـه مـي شـود كـه مـزه آتـش        

.دوزخ را بچشند

نان به خوبي از نخستين روزهايي كه مسلمان مي با تمام اينها مسلما: مژده هاي پيروزي. 6

حتي پيش از مسلمان شدن، مي دانستند كه مسلمان شدن يعني تحمل دردها و شدند و يا

بلكه هدف دعوت اسالمي از اولين روز، از بين بـردن  . رنجها و رويارويي با مرگ قطعي

ت ديـن الهـي در   جاهليت بي خردان و نظامهاي ظالمانه بود تـا بـا گسـترش نفـوذ و قـدر     

جهان و به دست گرفتن زمام سياسي دنيـا، بشـريت را بـه تالشـي كـه رضـاي خداسـت،        

راهنمايي و رهبري كند و آنان را از قيد بردگي بندگان نجـات دهـد تـا خـدا را عبـادت      

.كنند

صراحت و آشكارا بيان مي كرد و گاه با كنايـه و اشـاره و   باقرآن، گاهي اين مژده ها را

ر شرايط سخت و طاقت فرساي آن روزگـار، آيـاتي نـازل مـي شـد كـه بـه        بدين سان د

ماجراهاي پيامبران و اقوام گذشته مي پرداخت و از اوضاع و احـوال و سـرانجام كـافران    

در اين آيات تناسب زيادي ميان اوضاع و احوال گذشـته  ؛امتهاي پيشين سخن مي گفت

دين نكته اشاره مي كرد كه كفـار  وجود داشت و ببا اوضاع موجود مكه در آن روزگار

در اين . و ظالمان، سرانجام هالك مي شوند و بندگان نيك خدا، وارث زمين مي گردند

داستانها اشارات روشني بود مبني بر نابودي و هالكت اهل مكه در آينـده اي نـه چنـدان    

.دور و پيروزي مسلمانان و دعوت اسالمي در آينده اي نزديك

مي ي از قرآن نازل شد كه با صراحت تمام مژدة پيروزي مسلمانان راهمين زمان آياتدر

:مي فرمايدخداوند. داد

ŸΤΩ⊆ς√ΩŸΤΩ⊆ς√ΩŸΤΩ⊆ς√ΩŸΤΩ⊆ς√ΩπŒΩ⊆Ω‰Ω♠πŒΩ⊆Ω‰Ω♠πŒΩ⊆Ω‰Ω♠πŒΩ⊆Ω‰Ω♠†ΩΤ⇒Σ�Ω∧Ψ∏ς†ΩΤ⇒Σ�Ω∧Ψ∏ς†ΩΤ⇒Σ�Ω∧Ψ∏ς†ΩΤ⇒Σ�Ω∧Ψ∏ς†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ⊕Ψ√†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ⊕Ψ√†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ⊕Ψ√†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ⊕Ψ√Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅…(171)(171)(171)(171)⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ…⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ…⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ…⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ…Σ¬Σς√Σ¬Σς√Σ¬Σς√Σ¬Σς√Ω⇐Σ⁄Σ±⇒Ω∧<√≅…Ω⇐Σ⁄Σ±⇒Ω∧<√≅…Ω⇐Σ⁄Σ±⇒Ω∧<√≅…Ω⇐Σ⁄Σ±⇒Ω∧<√≅…

(172)(172)(172)(172)ΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…Ω†ΩΤ⇓ΩŸ⇒Σ–†ΩΤ⇓ΩŸ⇒Σ–†ΩΤ⇓ΩŸ⇒Σ–†ΩΤ⇓ΩŸ⇒Σ–Σ¬Σς√Σ¬Σς√Σ¬Σς√Σ¬Σς√Ω⇐Σ‰Ψ∏ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐Σ‰Ψ∏ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐Σ‰Ψ∏ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐Σ‰Ψ∏ΗΤΩ⊕<√≅…(173)(173)(173)(173)ΘΩΩΩ�ΩΤ⊇ΘΩΩΩ�ΩΤ⊇ΘΩΩΩ�ΩΤ⊇ΘΩΩΩ�ΩΤ⊇⌠¬Σ�⌠¬Σ�⌠¬Σ�⌠¬Σ�⇒Ω∅⇒Ω∅⇒Ω∅⇒Ω∅υΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�Ωšξ⇐κΨšξ⇐κΨšξ⇐κΨšξ⇐κΨš(174)(174)(174)(174)

⌠¬Σ∑⌠≤Ψ±ΤŠςΚ…Ω⌠¬Σ∑⌠≤Ψ±ΤŠςΚ…Ω⌠¬Σ∑⌠≤Ψ±ΤŠςΚ…Ω⌠¬Σ∑⌠≤Ψ±ΤŠςΚ…Ωð∩Ω♥ΩΤ⊇ð∩Ω♥ΩΤ⊇ð∩Ω♥ΩΤ⊇ð∩Ω♥ΩΤ⊇Ω⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿ(175)(175)(175)(175))175-171: صافات (
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قبالً ثبت و ضـبط گشـته اسـت و آن، اينكـه     وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما،«: يعني

دسـت  ) كـافران (ايشان، قطعاً ياري مي شوند و لشكرما حتماً پيروز مي گردند و از آنـان  

كـه چـه باليـي بـر     (نگاهشان كـن ) آن وقت(و ايشان را مدتي به حال خود واگذار، بدار

.»)شكست خود و نصرت شما را(و آنان، خود باالخره خواهند ديد ) سرشان مي آيد

:همچنين مي فرمايد

⋅Ω∞Σ∼Ω♠⋅Ω∞Σ∼Ω♠⋅Ω∞Σ∼Ω♠⋅Ω∞Σ∼Ω♠Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Ω⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…(45)(45)(45)(45)) 45قمر(

.»مي گريزندشكست مي خورند و) گروه كافران(طولي نمي كشد كه اين جمع «: يعني

: مي فرمايدو نيز

βŸ⇒Σ–βŸ⇒Σ–βŸ⇒Σ–βŸ⇒Σ–†ΩΘ∨†ΩΘ∨†ΩΘ∨†ΩΘ∨ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑χ⋅Σ∞ΤΩ∨χ⋅Σ∞ΤΩ∨χ⋅Σ∞ΤΩ∨χ⋅Σ∞ΤΩ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨γ‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…γ‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…γ‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…γ‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…(11)(11)(11)(11))11:ص(

هستند، سپاه ناچيز شكست خورده اي از دسته ها و ) در شهر مكه(اينان كه اينجا «: يعني

. »گروههايند

:و دربارة مهاجرين حبشه، چنين نازل شد

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΝ…Σ≤Ω–†Ω∑Ν…Σ≤Ω–†Ω∑Ν…Σ≤Ω–†Ω∑Ν…Σ≤Ω–†Ω∑ℑℑℑℑϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠ†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨Ν…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡Ν…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡Ν…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡Ν…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡¬ΣΘΩ⇒ΤΩΛΤΘΞΩ‰Σ⇒ς√¬ΣΘΩ⇒ΤΩΛΤΘΞΩ‰Σ⇒ς√¬ΣΘΩ⇒ΤΩΛΤΘΞΩ‰Σ⇒ς√¬ΣΘΩ⇒ΤΩΛΤΘΞΩ‰Σ⇒ς√ℑℑℑℑ†ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅…†ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅…†ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅…†ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅…

_∃◊Ω⇒Ω♥Ωš_∃◊Ω⇒Ω♥Ωš_∃◊Ω⇒Ω♥Ωš_∃◊Ω⇒Ω♥ΩšΣ≤–ςΚ‚ΩjΩΣ≤–ςΚ‚ΩjΩΣ≤–ςΚ‚ΩjΩΣ≤–ςΚ‚ΩjΩΨ〈Ω≤Ψ`›‚j≅…Ψ〈Ω≤Ψ`›‚j≅…Ψ〈Ω≤Ψ`›‚j≅…Ψ〈Ω≤Ψ`›‚j≅…Σ&⁄Ωι<{Κς…Σ&⁄Ωι<{Κς…Σ&⁄Ωι<{Κς…Σ&⁄Ωι<{Κς…ς√ς√ς√ς√Ν…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ(41)(41)(41)(41))41: نحل (

هجرت كردنـد،  آناني كه به خاطر خدا و پس از اينكه به آنها ستم روا داشته شد، «: يعني

آنان را مژده نيكويي در دنيا بده؛ اما پاداش آخرت آنها بزرگتر و برتر خواهد بـود، اگـر   

.»بدانند

ضـمن بيـان ايـن داسـتان، چنـين      سئوال شد؛�درباره داستان يوسف�از رسول خدا

:نازل شد

!!!!ŸΤΩ⊆ςΠ√ŸΤΩ⊆ςΠ√ŸΤΩ⊆ςΠ√ŸΤΩ⊆ςΠ√Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςℑℑℑℑð∪Σ♠Σÿð∪Σ♠Σÿð∪Σ♠Σÿð∪Σ♠Σÿ,−ΨΨΤ�ΩπΤΤ`ΞΜ…Ω,−ΨΨΤ�ΩπΤΤ`ΞΜ…Ω,−ΨΨΤ�ΩπΤΤ`ΞΜ…Ω,−ΨΨΤ�ΩπΤΤ`ΞΜ…ΩτŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫τŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫τŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫τŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫Ω⇐κΨ∏ΤΜΞ:†ϑð♥∏ΠΨ√Ω⇐κΨ∏ΤΜΞ:†ϑð♥∏ΠΨ√Ω⇐κΨ∏ΤΜΞ:†ϑð♥∏ΠΨ√Ω⇐κΨ∏ΤΜΞ:†ϑð♥∏ΠΨ√(7)(7)(7)(7))7: يوسف(

. »وجـود دارد سئوال كننـدگان به تحقيق در يوسف و برادرانش نشانه هايي براي «: يعني

منظور اين بود كه سئوال كنندگان كـه اهـل مكـه انـد، ماننـد بـرادران يوسـف شكسـت         

.خواهند خورد و تسليم خواهند شد
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:خداوند درباره اقوام و پيامبران گذشته مي فرمايد

Ω†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ⇑Ω⇑Ω⇑Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ÿΨϒΠς√≅…ÿΨϒΠς√≅…ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ≤Ω⊃Ω{Ν…Σ≤Ω⊃Ω{Ν…Σ≤Ω⊃Ω{Ν…Σ≤Ω⊃Ω{⌠¬ΞΨ∏Σ♠Σ≤Ψ√⌠¬ΞΨ∏Σ♠Σ≤Ψ√⌠¬ΞΨ∏Σ♠Σ≤Ψ√⌠¬ΞΨ∏Σ♠Σ≤Ψ√¬Σ|ΘΩ⇒ΤΩ–Ξ≤πΤ«Σ⇒ΩΤ√¬Σ|ΘΩ⇒ΤΩ–Ξ≤πΤ«Σ⇒ΩΤ√¬Σ|ΘΩ⇒ΤΩ–Ξ≤πΤ«Σ⇒ΩΤ√¬Σ|ΘΩ⇒ΤΩ–Ξ≤πΤ«Σ⇒ΩΤ√⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨:†Ω⇒Ψ∂⁄ςΚ…:†Ω⇒Ψ∂⁄ςΚ…:†Ω⇒Ψ∂⁄ςΚ…:†Ω⇒Ψ∂⁄ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…

ΥφΣ Σ⊕Ω�ΩΤ√ΥφΣ Σ⊕Ω�ΩΤ√ΥφΣ Σ⊕Ω�ΩΤ√ΥφΣ Σ⊕Ω�ΩΤ√ℑℑℑℑ∃†Ω⇒Ψ�Πς∏Ψ∨∃†Ω⇒Ψ�Πς∏Ψ∨∃†Ω⇒Ψ�Πς∏Ψ∨∃†Ω⇒Ψ�Πς∏Ψ∨υϖΩšςΚ†ΩΤ⊇υϖΩšςΚ†ΩΤ⊇υϖΩšςΚ†ΩΤ⊇υϖΩšςΚ†ΩΤ⊇⌠¬Ξ∼ΩΤ√ΞΜ…⌠¬Ξ∼ΩΤ√ΞΜ…⌠¬Ξ∼ΩΤ√ΞΜ…⌠¬Ξ∼ΩΤ√ΞΜ…⌠¬ΣΘΣΤŠΩ⁄⌠¬ΣΘΣΤŠΩ⁄⌠¬ΣΘΣΤŠΩ⁄⌠¬ΣΘΣΤŠΩ⁄ΘΩ⇑ς∇Ψ∏Σ⇒ΩΤ√ΘΩ⇑ς∇Ψ∏Σ⇒ΩΤ√ΘΩ⇑ς∇Ψ∏Σ⇒ΩΤ√ΘΩ⇑ς∇Ψ∏Σ⇒ΩΤ√φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…(13)(13)(13)(13)

Σ¬Ρ∇ΘΩΤ⇒Ω⇒Ψ|π♥Σ⇒ΩΤ√ΩΣ¬Ρ∇ΘΩΤ⇒Ω⇒Ψ|π♥Σ⇒ΩΤ√ΩΣ¬Ρ∇ΘΩΤ⇒Ω⇒Ψ|π♥Σ⇒ΩΤ√ΩΣ¬Ρ∇ΘΩΤ⇒Ω⇒Ψ|π♥Σ⇒ΩΤ√Ωð≥⁄ΚΚς‚≅…ð≥⁄ΚΚς‚≅…ð≥⁄ΚΚς‚≅…ð≥⁄ΚΚς‚≅…?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨&⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ&⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ&⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ&⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′⌠⇑Ω∧Ψ√⌠⇑Ω∧Ψ√⌠⇑Ω∧Ψ√⌠⇑Ω∧Ψ√ð∩†Ω`ð∩†Ω`ð∩†Ω`ð∩†Ω`Ψ∨†Ψ∨†Ψ∨†Ψ∨†Ω⊆Ω∨Ω⊆Ω∨Ω⊆Ω∨Ω⊆Ω∨ð∩†Ω`Ωð∩†Ω`Ωð∩†Ω`Ωð∩†Ω`Ω

ΨŸ∼Ψ∅ΩΨŸ∼Ψ∅ΩΨŸ∼Ψ∅ΩΨŸ∼Ψ∅Ω)14-13: ابراهيم (

يا بايد به دين ما باز گرديد يـا شـما را از ديارمـان    : كافران به پيام آورانشان گفتند«: يعني

پيام فرستاد كه حتماً ستمكاران را ) به حامالن رسالت(بيرون مي كنيم؛ پس پرودگارشان 

ايـن  سـكونت مـي بخشـيم؛   ن در سـرزمين آنـان   پـس از ايشـا  نابود مـي كنـيم و شـما را   

.»تهديد من بهراسندازاز آن كساني است كه از جاه و جالل من بترسند و) پيروزي(

سـت داشـتند كـه    زماني كه آتش جنگ بين روم و فارس شـعله ور بـود، كفـار مكـه دو    

روميـان  ، مشرك بودند؛ اما مسـلمانان دوسـت داشـتند   زيرا ايرانيانفارسيان پيروز شوند؛

خدا، مـژده پيـروزي   . ها به خدا و كتاب آسماني ايمان داشتندچرا كه روميپيروز گردند؛

روميان را چندين سال پيش از پيروزيشان نازل نمود، اما اين، تنها  يك مژده نبود؛ بلكه با 

:صراحت تمام مژده ديگري درخود داشت و آن، پيروزي مؤمنان بود كه فرمود

ξϒΞΜΩ∨⌠ΩΤÿΩξϒΞΜΩ∨⌠ΩΤÿΩξϒΞΜΩ∨⌠ΩΤÿΩξϒΞΜΩ∨⌠ΩΤÿΩΣ—Ω≤πΤ⊃ΩΤÿΣ—Ω≤πΤ⊃ΩΤÿΣ—Ω≤πΤ⊃ΩΤÿΣ—Ω≤πΤ⊃ΩΤÿφΣ⇒Ψ∨Σ∧φΣ⇒Ψ∨Σ∧φΣ⇒Ψ∨Σ∧φΣ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…<√≅…<√≅…<√≅…(4)(4)(4)(4)Ξ≤π±Ω⇒ΨΤŠΞ≤π±Ω⇒ΨΤŠΞ≤π±Ω⇒ΨΤŠΞ≤π±Ω⇒ΨΤŠϑðΨ&/≅…ϑðΨ&/≅…ϑðΨ&/≅…ϑðΨ&/≅…)4: روم (

هـم  �گهگـاهي پيـامبر  . »در آن روز مؤمنان به ياري خدا خوشحال خواهند شـد «: يعني

شخصاً مژده هايي مانند اينها مي داد و هنگامي كه موسم حج فرا مي رسيد، به عكـاظ و  

آن . مـود سالتش را ابالغ مـي ن مجنه و ذي المجاز مي رفت و مردم را دعوت مي داد و ر

اي : عالوه بر آنكه به بهشت مژده مي داد، با صراحت تمام به آنها مي گفـت �حضرت

رستگار مي شويد؛ بر عربها مسلط مي گرديد ، معبود بحقي بجز خدا نيستبگوييد !مردم

1.»ها تسليم شما مي شوند و وقتي بميريد، پادشاهان بهشت خواهيد بودو عجم

روايت ترمذي. 1
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كوشـيد تـا بـراي    �ربيعه هنگام مذاكره بارسـو ل خـدا  پيشتر يادآور شديم كه عتبه بن

را نيـز  �دهـد؛ واكـنش پيـامبر   دعوت آن حضـرت، امتيـازاتي بـه ايشـان ب    جلوگيري از

.پيروز مي شود�، رسول خدايم، لذا عتبه، متوجه شد كه بزودييادآوري كرد

بودند، با صراحت تمام به نمايندگان قريش كه نزد ابوطالب رفته�همچنين رسول اكرم

.فرمود كه يك كلمه بگويند تا عرب و عجم، تحت فرمانشان قرار گيرند

رفتم در حاليكه در ساية خانة كعبه تكيه زده بـود  �نزد پيامبر: خباب بن ارت مي گويد

خدا ياري آيا براي ما دعا نمي كني و از: گفتم. و مشركان، ما را شديداً آزار داده بودند

پيش از شما اقـوامي  «:ست و چهره اش سرخ شد و گفتنش�آن حضرتنمي خواهي؟

بودند كه گوشتهاي بدن آنها با شانه هاي آهني از بدن جدا مـي شـد و فقـط اسـتخوان و     

سوگند به خدا، خداوند، دينش . باز هم از دين و عقيده شان برنمي گشتند. رگ مي ماند

ء به حضر موت بـرود و  را پيروز مي گرداند و گسترش مي دهد تا اينكه سواري از صنعا

و از گـرگ بـه خـاطر گوسـفندان هراسـي      : از هيچ چيز جز خدا نترسد، راوي مي افزايد

1.نخواهد داشت

2.اما شما عجله مي كنيد: و در روايتي ديگر آمده

اين مژده ها و بشارتها، پوشيده ومخفي نبود؛ بلكه با صراحت و آشكارا اعالن مي شد تـا  

.جريان آن قرار بگيرندن بدانند و دركفار نيز همانند مسلمانا

ياران پيامبر را مي ديدند، طعنه مي زدند و مسخره مي ،وقتي اسود بن مطلب و دوستانش

اينهـا بـزودي بـر شـاهان     . نگاه كنيد پادشاهان زمين دارند مي آينـد : كردند و مي گفتند 

3.دندكسري و قيصر غلبه خواهند كرد و پس از آن سوت مي كشيدند و كف مي ز

ها و مشكالتي را كه آنـان را از هـر سـو    اين مژده ها و بشارتها تمام سختيصحابه در پرتو 

احاطه كرده بود، ناچيز و همچون ابر تابستاني مي دانستند كه خيلي زود، محو و نابود مي 

).1/543(صحيح بخاري . 1
).1/510(صحيح بخاري. 2
.84فقه السيره، ص . 3
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.شود

لذتهاي ايمـان تغذيـه مـي    روحيه آنها را با خوبيها و�عالوه بر اينها همواره رسول خدا

عميقانه را با آموزش حكمتهاي قرآن كريم تزكيه و پاك مي نمود و آنان رانارد و آنك

پرورش مي داد تا احساس رشد و برتري روحي و پـاكي قلـب نماينـد كـه عامـل پـاكي       

اخالق و نجات و رهايي از سلطه هاي مادي و شهوات و قـرار گـرفتن در سـاية رحمـت     

، زنگارهاي قلوبشان را پاك مي كرد و احساسين و آسمانها مي باشد؛ اينپروردگار زم

مقابـل شـكنجه   آنها را از تاريكيها به سوي نور، رهنمون مي شد و وادارشان مي كرد در

ها و آزارها شكيبا باشند، به بهترين شكل گذشـت كننـد و بـر هواهـاي نفسانيشـان غلبـه       

بدسـت  رمسـير  و از شـهوات دوري جوينـد و د  حس دينداريشان را تقويت كنندنمايند؛

اين احساس، آنان را به شوق و اشتياق . يت خدا از تمام هستي خود، بگذرندآوردن رضا

دين و محاسبة نفس و چيـره  به فراگيري دانش و تفقه دربه بهشت و همچنين عالقه وافر 

شدن بر عواطف و احساسات و مسلط شدن بر آشوبها و تندبادهايي كه از طرف دشمنان 

.شكيبايي و وقار و آرامش وا مي داشتد و نيز بهيمي وز

گسترش دعوت اسالم، در خارج از مكه
:در طائف����پيامبر

بـه  �ميالدي، پيـامبر 619در شوال سال دهم بعثت برابر با ماه مه يا اوايل ماه ژوئن سال 

. يلي مكه استم60طائف رفت كه در 

�ود و زيد بـن حارثـه  پاي پياده پيممسافت طوالني رفت و برگشت را با�رسول خدا

مسـير راه مـي رسـيد، آنهـا را بـه اسـالم       نيزهمراهش بود و به هر يك از طوايف كـه در 

وقتـي بـه طـائف    . ت پاسـخ مثبـت نـداد   دعوت مي نمود، اما هيچ طايفه اي به آن حضـر 

حبيـب  عبـدياليل و مسـعود و   : رتنـد از رسيد، نزد سه نفر از بزرگان طائف رفـت كـه عبا  

آنها را به سوي خدا و به ياري دين اسالم فـرا  ؛ رسول خدا،عمير ثقفيفرزندان عمرو بن 

پاره خـواهم اگر خدا تو را برگزيده باشد، پرده خانه كعبه را : يكي از آنان گفت. خواند

.كرد
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: سومي گفتتو پيدا نكرد كه او را مبعوث كند؟آيا خداوند، كسي غير از : دومي گفت

باشـي، شـأن تـو فراتـر از آن     اگر تـو پيـامبر  . ي گويمبه خدا با تو هرگز سخن نمسوگند

است كه بخواهم، با تو سخن بگويم و اگر بر خدا دروغ بسته باشي، مناسب نيست بـا تـو   

حاال كه حرف مرا نمـي پذيريـد حـداقل راز    «: برخاست و فرمود�پيامبر.سخن بگويم

.»مرا پنهان نگه داريد

مالقات كـرد و بـا آنهـا    بزرگان آنجا را وده روز در طائف ماند و اشراف�رسول خدا

بـر  �آنگاه اوباش را بر ضـد آنحضـرت  از شهر ما برو و : در نهايت گفتند. گفتگو نمود

انگيختند و چون مي خواست از شهر بيرون برود، اراذل و اوبـاش، او را دنبـال كردنـد و    

دند و دو صـف  به او ناسزا مي گفتند و بر سرش فرياد مي زدند تا اينكـه مـردم جمـع شـ    

تشكيل دادند و شروع به سنگ زدن و ناسـزا گـويي كردنـد و چنـان بـه پاهـاي مبـارك        

ا سـپر آن  خـودش ر �هزيـد بـن حارثـ   . آنحضرت سنگ زدند كه پاهايش، خونين شـد 

را مي زدنـد  �رو چند جاي سرش شكست و آنان، رسول خداحضرت قرار داد و از اين

آنجـا نشسـت تـا كمـي     �آنحضرت. ن ربيعه رسيدندبه فرزندااينكه به  باغ عتيبه و شيتا

جا زمزمه كرد؛ دعايي كه بيانگر شدت غم و اندوه بگيرد و دعاي مشهورش را همانآرام 

.هم ايمان نياورده بوداست از آن جهت كه حتي يك نفر �پيامبر

به تو شكايت مي كـنم از ضـعف نيـرو و از كمـي راه     ! پروردگارا«:پيامبر چنين دعا كرد

مستضـعفاني و تـو،   تو، پروردگـار  ! ترين مهرباناناز خفتم در نزد مردم؛ اي مهربانره وچا

مرا به چه كسي وا مي گذاري؟ به كسي كه با من پرخاش كند يا به پرودگار من هستي؛

اگر بر من خشـم نگيـري، بـاكي    ) با اين حال(دشمني كه او را بر كارم مسلط كرده اي؟ 

پنـاه  . تر و گسـترده تـر اسـت   تو عنايت كني، برايم خوشايندكه ندارم؛ عافيت و آرامشي

درخشان مي كند و هر كار دنيـوي و  مي برم به نور چهره ات كه هر تاريكي و ظلمتي را 

، فـرود آيـد يـا سـزاوار خشـم      اخروي را سامان مي دهد از اينكه مبادا بـر مـن خشـم تـو    

توان و نيرويي نيست جز من خشنود گردي، هيچهرچه خواهي عتابم كن تا ازتوگردم؛

.»از جانب تو
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را بر آن حال ديدنـد، رحمشـان آمـد و غالمشـان را     �وقتي فرزندان ربيعه، آن حضرت

مقداري انگور بـردار و بـراي ايـن    : كه مسيحي و اسمش عداس بود، صدا زدند و گفتند

گذاشــت، آن �هنگــامي كــه عــداس ظــرف انگــور را جلــوي آن حضــرت . مــرد ببــر

ا به سوي انگور ها دراز كـرد و بسـم اهللا گفـت و سـپس شـروع بـه       دستش ر�حضرت

.خوردن نمود

تـو از كـدام   : پيامبر به او فرمود. مردم اين سرزمين اين كلمه را نمي گويند: عداس گفت

سرزمين هستي و دين تو چيست؟ 

از شهر مـرد نيكوكـار و صـالح،    : فرمود�پيامبر. نصراني هستم و از سرزمين نينوا: گفت

: فرمـود �متي را از كجا مي شناسي؟ پيـامبر تو يونس بن: نس بن متي؟ عداس گفتيو

عداس شروع به بوسـيدن سـر و صـورت    . برادر من و پيامبر خدا بود و من هم پيامبرم،او

! محمـد، غالمتـان را از دسـتتان گرفـت    : فرزندان ربيعه به يكديگر گفتنـد . كرد�پيامبر

چه شد كه سر و صورت اين مرد : ازگشت، به او گفتندوقتي عداس، به نزد عتبه و شيبه ب

كس بر روي زمين بهتر از اين بنده خدا نيسـت؛  هيچ! اي سروران من: بوسيدي؟ گفترا

تـو اي  واي بر: گفتند. ، آن را نمي داندرا بازگفت كه كسي غير از پيامبراو برايم مطلبي

رسـو ل  ! ه ديـن تـو، بهتـر اسـت    ، تو را ازدين و آيينت برگرداند كـ مبادا اين مرد! عداس

از سـايه ديـوار، غمگـين، نااميـد و دل شكسـته برخاسـت و راه مكـه را در پـيش         �خدا

گرفت و چون خانه هاي مكه از دور نمايـان شـد، خداونـد جبرئيـل را بـه همـراه فرشـتة        

بـه  كـه  بخواهند، دو كوه بلند دو طرف مكه را �كوهها فرستاد تا در صورتي كه پيامبر

.فرود آوردشبين مي گفتند، بر سر اهل مكه،آنها اخ

امام بخاري، اين داستان را مفصالً با سندش از عروه بن زبير از عايشه روايت كرده است؛ 

:عايشه رضي اهللا عنها مي گويد

�پيـامبر . گذشـته اسـت  تو روزي سخت تر از روز احـد آيا بر: گفتم�روزي به پيامبر

همانست كه مي داني و بدتر و سخت تـرين چيـزي كـه از    آنچه از قوم تو ديدم، : فرمود

امـا او  . عرضـه كـردم  بـن عبـدكالل   عقبه بود كه دعوتم را بـه عبـدياليل   آنها ديدم، روز
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نپذيرفت، پس از آن اندوهگين در حالي كه نمي دانستم به كجا مي روم، به راه افتادم تا 

، بر من سايه افكنـده  م و ديدم ابريم، سرم را بلند كرداينكه ديدم به قرن المنازل رسيده ا

خداونـد،  : و چون دقت كردم جبرئيل را در آن ديدم كه مرا صـدا مـي زد و مـي گفـت    

سخنان قومت را كه به تو پاسخ دادند، شنيده و فرشتة كوهها را فرستاده تا هـر دسـتوري   

من سالم ، مرا صدا زد و بهپس از آن فرشتة كوهها.به او بدهيكه درباره آنها بخواهي،

هرچه مي خواهي دستور بده؛ اگر مي خواهي دستور بده ! اي محمد: كرد و سپس گفت

سـو و  بـوقبيس در يك منظورش كـوه ا . تا كوههاي دو سوي مكه را بر سرشان فرود آورم

.كوه قعيقعان در سوي ديگر بود

ه از نسـل اينهـا كسـاني پديـد آورد كـ     ،خيـر، بلكـه اميـدوارم خداونـد    «: فرمود�پيامبر

1.»خداوند يگانه را عبادت كنند و به خدا هيچ شركي نورزند

شخصيت بي نظير و ممتازش نمايان مي شود و واضح مي گردد كه �از اين پاسخ پيامبر

.، مقدور نمي باشد�به ژرفاي خلق عظيم آن حضرترسيدن

از او را،گرفـت؛ زيـرا خداونـد   و قلبش با اين كمك غيبي، آرام بهتر شد �حال پيامبر

بار ديگر راه مكه را در پيش گرفـت تـا   �رسول خدا. فراز هفت آسمان ياري داده بود

، بـراي اقامـت   نخلـه دو جـا  در وادي. اينكه به وادي نخله رسيد و آنجا چند روزي مانـد 

2.يكي اسيل الكبير و ديگري الزيمه كه هر دو، آبادند: مناسب است

�ي از جنبيـان را بـه حضـور آن حضـرت    در آنجا خداوند گروهمدت اقامت پيامبردر

دو جاي قرآن از آنها و آمدنشان به حضور پيـامبر اسـالم، سـخن بـه ميـان      فرستاد كه در

:يكي در سوره احقاف آنجا كه مي گويد: آمده است
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.، مشخص شده باشد�آن حضرتدر منابع تحقيقي وتاريخ، نديدم كه محل اقامت. 2
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جـه تـو گردانيـديم تـا     ياد آور وقتي را كه تني چند از جنيـان را متو ه ب! اي پيامبر «: يعني

خاموش باشيد و گـوش فـرا دهيـد و    : قرآن را بشنوند و چون نزد تو آمدند، به هم گفتند

چون قرائت تمام شد، ايمان آوردند و به سوي قومشان براي تبليغ و هدايت بازگشـتند و  

ما آيات كتابي را شنيديم كه پس از موسي نازل شده و كتابهاي پـيش  ! اي قوم ما: گفتند

اي : گفتنـد وي حق و راه راست رهنمـون مـي گـردد؛   خود را تصديق مي كند و به ساز

سخنان دعوتگر خدا را بپذيريد و به او ايمان بياوريد تا خدا، گناهانتان را بيامرزد ! قوم ما

.»و شما را ازعذاب دردناك، در پناه خويش بدارد

:در سوره جن نيز چنين آمده

ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ƒΨšΡΚ…ƒΨšΡΚ…ƒΨšΡΚ…ƒΨšΡΚ…ϑðς√ΞΜ…ϑðς√ΞΜ…ϑðς√ΞΜ…ϑðς√ΞΜ…ΣΠςΤΣΠςΤΣΠςΤΣΠςΤ⇓ςΚ…⇓ςΚ…⇓ςΚ…⇓ςΚ…Ω⊗Ω∧ΩΤ�♠≅…Ω⊗Ω∧ΩΤ�♠≅…Ω⊗Ω∧ΩΤ�♠≅…Ω⊗Ω∧ΩΤ�♠≅…χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓χ≤ΤΩ⊃ΩΤ⇓Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨ΞΘ⇑Ψ•<√≅…ΞΘ⇑Ψ•<√≅…ΞΘ⇑Ψ•<√≅…ΞΘ⇑Ψ•<√≅…Νϖ…ΤΡ√†Ω⊆ΩΤ⊇Νϖ…ΤΡ√†Ω⊆ΩΤ⊇Νϖ…ΤΡ√†Ω⊆ΩΤ⊇Νϖ…ΤΡ√†Ω⊆ΩΤ⊇†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†Ω⇒Τ⊕Ψ∧Ω♠†Ω⇒Τ⊕Ψ∧Ω♠†Ω⇒Τ⊕Ψ∧Ω♠†Ω⇒Τ⊕Ψ∧Ω♠

†[ΤΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈†[ΤΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈†[ΤΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈†[ΤΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈†_ΤΤ‰Ω•Ω∅†_ΤΤ‰Ω•Ω∅†_ΤΤ‰Ω•Ω∅†_ΤΤ‰Ω•Ω∅(1)(1)(1)(1)ϖΨŸΩÿϖΨŸΩÿϖΨŸΩÿϖΨŸΩÿς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ΨŸπΤΤ→ΘΣ≤√≅…ΨŸπΤΤ→ΘΣ≤√≅…ΨŸπΤΤ→ΘΣ≤√≅…ΨŸπΤΤ→ΘΣ≤√≅…†Πς⇒Ω∨†ΛΩΤΤΩΤ⊇†Πς⇒Ω∨†ΛΩΤΤΩΤ⊇†Πς⇒Ω∨†ΛΩΤΤΩΤ⊇†Πς⇒Ω∨†ΛΩΤΤΩΤ⊇−∃ΨΨŠ−∃ΨΨŠ−∃ΨΨŠ−∃ΨΨŠ⇑ς√Ω⇑ς√Ω⇑ς√Ω⇑ς√Ωð∉Ξ≤πΤ↑ΠΡ⇓ð∉Ξ≤πΤ↑ΠΡ⇓ð∉Ξ≤πΤ↑ΠΡ⇓ð∉Ξ≤πΤ↑ΠΡ⇓

:†ΤΩ⇒ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ:†ΤΩ⇒ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ:†ΤΩ⇒ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ:†ΤΩ⇒ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ…_ŸΩšςΚ……_ŸΩšςΚ……_ŸΩšςΚ……_ŸΩšςΚ…(2)(2)(2)(2)ΙΣΤΠςΤ⇓ςΚ…ΩΙΣΤΠςΤ⇓ςΚ…ΩΙΣΤΠςΤ⇓ςΚ…ΩΙΣΤΠςΤ⇓ςΚ…Ωυς∏ΗΤΩ⊕ΩΤ�υς∏ΗΤΩ⊕ΩΤ�υς∏ΗΤΩ⊕ΩΤ�υς∏ΗΤΩ⊕ΩΤ�ΠΡŸΩ–ΠΡŸΩ–ΠΡŸΩ–ΠΡŸΩ–†ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄†ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄†ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄†ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ΩϒΩ«ΠςΤ�≅�ΩϒΩ«ΠςΤ�≅�ΩϒΩ«ΠςΤ�≅�ΩϒΩ«ΠςΤ�≅�…………⊥◊Ω‰Ψ™ΗΤΩ″⊥◊Ω‰Ψ™ΗΤΩ″⊥◊Ω‰Ψ™ΗΤΩ″⊥◊Ω‰Ψ™ΗΤΩ″‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ

…_Ÿς√Ω…_Ÿς√Ω…_Ÿς√Ω…_Ÿς√Ω(3)(3)(3)(3)) 3-1:جن(

پـس از  (، قـرآن را شـنيده انـد و    ه من وحـي شـده كـه گروهـي از جنبيـان     ب:بگو»:يعني 

ما، قرآن عجيبي را شنيديم كه راه راسـت را نشـان   : گفته اند) بازگشت به ميان قوم خود

و انبـاز نمـي   مي دهد، مـا بـه آن ايمـان آورده ايـم و هـيچكس را بـا خـدايمان شـريك         

.»گردانيم

مـي  ، چنـين بر تفسير اين حوادث وارد شدهاز سياق اين آيات و همچنين رواياتي كه در

نگامي خبر شد كـه خداونـد،   از حضور جنبيان خبر نداشته، بلكه ه�آيد كه رسول خدا
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بـراي اولـين بـار بـوده     �اين حضور جنها در محضر پيامبر. درا آگاه كر�آن حضرت

�، آنها، چندين بـار بـه حضـور پيـامبر    يات روشن مي شود كه از آن پسروااست و از

.آمده اند

، بـه واسـطه   ي غيـبش واقعاً اين هم امداد غيبي ديگري بـود كـه خداونـد، از گنجينـه هـا     

ات، مژده هاي پيروزي خالل اين آيدر. مأموران ناشناخته اش، براي آن حضرت فرستاد

يچ قدرتي نمـي توانـد جلـوي    واضح گشته كه هبيان شده و اين مطلب، �دعوت پيامبر

:چنانكه خداي متعال مي فرمايد. ن حضرت را بگيردپيروزي آ

⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω‚Πςj‚Πςj‚Πςj‚ΠςjπˆΨ•ΣÿπˆΨ•ΣÿπˆΨ•ΣÿπˆΨ•ΣÿƒΨ∅…Ω ƒΨ∅…Ω ƒΨ∅…Ω ƒΨ∅…Ω ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ω∞ΤΨ•⊕Σ∧ΨΤŠω∞ΤΨ•⊕Σ∧ΨΤŠω∞ΤΨ•⊕Σ∧ΨΤŠω∞ΤΨ•⊕Σ∧ΨΤŠℑℑℑℑΞ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…ð♦∼ς√Ωð♦∼ς√Ωð♦∼ς√Ωð♦∼ς√ΩΙΣςΤ√ΙΣςΤ√ΙΣςΤ√ΙΣςΤ√

⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨,−ΨΤΤΨ⇓Σ ,−ΨΤΤΨ⇓Σ ,−ΨΤΤΨ⇓Σ ,−ΨΤΤΨ⇓Σ Σ&∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…Σ&∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…Σ&∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…Σ&∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…ℑℑℑℑωΗΤς∏ð∂ωΗΤς∏ð∂ωΗΤς∏ð∂ωΗΤς∏ð∂]⇐κΨ‰ΣΘ∨]⇐κΨ‰ΣΘ∨]⇐κΨ‰ΣΘ∨]⇐κΨ‰ΣΘ∨(32)(32)(32)(32))32: افاحق(

را اجابت نكند، نمي تواند خدا را در زمـين،  ) مصطفيمحمد(هركس داعي حق « : يعني

چنـين  هـيچ ولـي و يـاوري نيسـت؛    براي او جـز خـدا،  از دستيابي به خود، ناتوان كند و

.»گمراهي آشكاري هستندكساني در

:همچنين مي فرمايد

†ςΠΤ⇓ςΚ…Ω†ςΠΤ⇓ςΚ…Ω†ςΠΤ⇓ςΚ…Ω†ςΠΤ⇓ςΚ…Ω:†ΤΠς⇒Ω⇒ςℵ≡:†ΤΠς⇒Ω⇒ςℵ≡:†ΤΠς⇒Ω⇒ςℵ≡:†ΤΠς⇒Ω⇒ςℵ≡⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇑ςΠ√⇑ςΠ√⇑ςΠ√⇑ςΠ√Ω∞Ξ•⊕ΠΡ⇓Ω∞Ξ•⊕ΠΡ⇓Ω∞Ξ•⊕ΠΡ⇓Ω∞Ξ•⊕ΠΡ⇓ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ℑℑℑℑΞ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…⇑ς√Ω⇑ς√Ω⇑ς√Ω⇑ς√ΩΙΣΩ∞Ψ•⊕ΠΡ⇓ΙΣΩ∞Ψ•⊕ΠΡ⇓ΙΣΩ∞Ψ•⊕ΠΡ⇓ΙΣΩ∞Ψ•⊕ΠΡ⇓†_ΤΤŠΩ≤Ω∑†_ΤΤŠΩ≤Ω∑†_ΤΤŠΩ≤Ω∑†_ΤΤŠΩ≤Ω∑(12)(12)(12)(12)

)12:جن (

ما يقين داريم كه هرگز نمي توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب :) جنها گفتند(«: يعني

.»شويم و نمي توانيم از قدرت او بگريزيم

ز ه پـس ا پس از نصرت الهي و در پرتو اين بشارتها، ابرهاي غم و نااميدي و انـدوهي كـ  

رسـول  . سـايه افكنـده بـود، از بـين رفـت     �بيرون رانده شدن از طائف، بر آن حضـرت 

تصميم گرفت به مكه بازگردد و دوباره همچون گذشـته مـردم را بـه اسـالم فـرا      �خدا

بخواند و رسالتش را كه در واقع پيام جاويد خدا است، با نشاط و جديت و شوقي دوباره 

.داز سر بگيرد و مسيرش را ادامه ده

چگونه مي خواهي دوباره وارد مكه شوي و : گفت�در آن وقت زيدبن حارثه به پيامبر

خداوند براي اين گرفتاري گشايشي قـرار  ! اي زيد: فرمود! حال آنكه بيرونت كرده اند؟
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پـس از آن رسـول   . ز خواهد ساختخواهد داد و دين خود را آشكار و پيامبرش را پيرو

جا ماند ومردي از خزاعـه را نـزد   به نزديكي مكه رسيد، آنامه داد تامسيرش را اد�خدا

مـن،  : او گفـت . خـود بپـذيرد  آن حضـرت را در پنـاه   اخنس بن شريق فرستاد تا بيايـد و  

پس از آن نزد سهيل بـن  . پيمان هستم و هم پيمان نمي تواند كسي را پناه دهدخودم هم 

�آن حضـرت . را امان دهندبني عامر نمي توانند بني كعب: عمرو فرستاد؛ سهيل گفت

مطعـم پـذيرفت و اسـلحه برداشـت و فرزنـدان و      . كسي را نزد مطعـم بـن عـدي فرسـتاد    

يد كه من محمد سالح برداريد و كنار كعبه بايست: خويشاوندان خود را فرا خواند و گفت

�پس از آن همراه زيد بن حارثـه �پيامبر. ، نبايد به او بد بگويدرا پناه دادم؛ هيچكس

كـه بـر مـركبش بـود، بانـگ      ه مسجد الحرام رسيد، مطعـم همچنان د مكه شد و چون بوار

،  نبايـد بـه او بـد بگويـد و     من محمد را پناه دادم؛ هيچكس! قريشاي : برداشت و گفت

كنار حجراالسود رسيد و آن را اسـتالم كـرد و دو ركعـت نمـاز     �پيامبر. ش دهددشنام

الحهايشـان اطـراف   نش، تمام ايـن مـدت بـا س   مطعم و فرزندا. خواند و به خانه اش رفت

پناه : آيا پناه دادي يا پيرو او شدي؟ گفت: ابوجهل به مطعم گفت. پيامبر حلقه زده بودند

1.، امان مي دهيميز به كسي كه تو پناه داده ايما ن: دادم، آنگاه گفت

اگر مطعم : داز ياد نبرد، چنانكه درباره اسيران بدر فرمواين رفتار مطعم را�رسول خدا

رها مي بن عدي زنده بود و با من دربارة اينها صحبت مي نمود، حتماً اينها را به خاطر او 

2.»كردم

عرضه اسالم به قبايل و افراد
�ميالدي، رسول خـدا 619قعده سال دهم بعثت يعني اواخر ژوئن يا ژوالي سال يدر ذ

م حـج  ز سر بگيرد و از طرفي موسبه مكه بازگشت تا عرضه دعوتش به قبائل و افراد را ا

مختصـر السـيره، ص   )2/46(؛زادالمعـاد )422-1/419(سيره ابن هشـام  : داستان طائف برگرفته از. 1

141 ،143.
)2/573(صحيح بخاري . 2
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.، گروه گروه، پياده و سواره به حج مي آمدند نزديك بود و مردم از هر طرف

اين فرصت را غنيمت شمرد و با تك تك قبايل مالقات مي كرد و آنها را �رسول خدا

همان گونه كه از سال چهارم بعثت ايـن كـار را شـروع كـرده     . به اسالم دعوت مي نمود

.بود

ايلي كه اسالم به آنها عرضه شدقب
نزد ايشان رفتـه  �نام برده و گفته اند كه رسول خداقبايلي كه براي ما : زهري مي گويد

بنو عـامر بـن   -1: ند ازو آنان را به اسالم دعوت داده و از آنها ياري خواسته است، عبارت

-8سـليم،  -7حنيفـه،  -6مره، -5،غسان-4فزاره، -3محارب بن خصفه، -2صعصعه، 

-14حارث بن كلـب،  -13كلب، -12كنده، -11بني البكاء، -10بني نصر، -9عبس، 

1.هيچ يك از اينها دعوت او را نپذيرفتند؛حضارمه-15عذره، 

قبايلي كه زهري نام برده است، همه در يك سال يا در يك موسم حج به اسالم دعـوت  

ل چهارم شروع شده و تا آخرين سـال اقامـت   نشده اند، بلكه عرضه اسالم به قبايل از سا

لذا نمي توان قبيله يـا سـال مشخصـي را    . در مكه يعني تا قبل از هجرت ادامه داشته است

ي برخي از قبايـل  پورالبته عالمه منصور. يا تعيين كرد، نام برد يلبراي عرضه اسالم به قبا

ثـت بـه آنـان عرضـه شـده      كيد كرده كه اسالم در موسم حج سال دهم بعرا نام برده و تأ

2.است

ابن اسحاق، چگونگي عرضه دعوت به قبايل و پاسخ آنها را نقل كرده كـه خالصـه اش   

:از قرار ذيل است

نزد يكي از تيره هاي آنان به نام بني عبداهللا رفت و آنها را به �رسول خدا: بني كلب. 1

: يي كه بـه آنهـا گفـت   او حمايت كنند تا جااسالم دعوت نمود و از آنان خواست كه از

اين طايفه، دعـوت پيـامبر را  .م پدرتان را نيكو قرار داده استخداوند اس! اي بني عبداهللا

.149، ص مختصر السيرة: روايت ترمذي، نگا. 1
).1/125(تاريخ اسالم : ؛ نگا)1/74(للعالمين رحمة. 2
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.نپذيرفتند

به استراحتگاه آنان رفت و آنها را به دين خـدا فـرا خوانـد و از    رسول خدا، : حنيفهبنو. 2

زشـتي بـه آن   پاسـخ نامناسـب و   آنها خواست تـا او را حمايـت كننـد؛ ولـي آنـان چنـان      

.دادند كه هيچ يك از قبايل عرب چنان پاسخي به آن حضرت نداده بودند�حضرت

بن صعصعه رفت و ايشان را بـه ديـن خـدا    نزد بني عامر�پيامبر: بني عامربن صعصعه. 3

اگر : مردي از ايشان به نام بحيره بن فراس، گفت. نمودند و از آنها تقاضاي ياري فراخوا

را از قريش مي گيرم و بوسيلة او تمـام قبائـل عـرب را مطيـع خـود مـي       بتوانم اين جوان 

اگر ما با تو بيعت كنيم و خداوند تو را برمخالفانت پيروز : گفتگردانم و سپس به پيامبر

گرداند، آيا بعد از تو فرمانروايي از آن ما خواهد بود؟

آن . هد، مـي دهـد  كس كه بخوااين كار به دست خداست؛ آن را به هر: فرمود�پيامبر

ما گلوي خود را آماج تير اعراب قرار دهيم و از تـو حمايـت كنـيم و    ! عجب: مرد گفت

ما نيازي به اين كـار ! گرداند، فرمانروايي از آن ديگران باشدبتو را پيروزچون خداوند، 

.باز زدندسر�بدين سان از پذيرش دعوت آن حضرتنداريم و 

شتند، به پيرمردي از قبيله شان كـه بـه واسـطة كهولـت     وقتي بني عامر از زيارت حج برگ

جواني از قـريش و  : سن نتوانسته بود درمراسم حج شركت كند، مراجعه نمودند و گفتند

از خاندان عبدالمطلب كه تصور مي كند، پيامبر است، نـزد مـا آمـد و از مـا درخواسـت      

. ه سـرزمينمان بيـاوريم  بـا خودمـان بـ   حمايت و ياري نمود تا همراهش قيام كنـيم و او را 

وان دوبـاره  مگـر مـي تـ   ! اي بني عامر: پيرمرد دستهايش را بر سرش نهاد و گفت: گويند 

در آيا مي توان آن را جبران كرد؟ سوگند به ذاتي كه جانمچنين فرصتي بدست آورد؟

مگـر اينكـه   چنان ادعايي نمي كند، �،  هرگز كسي از فرزندان اسماعيلدست اوست

1؟ديشه و خرد شما، كجا رفته بوديد و برحق است؛ پس انراست مي گو

مكيمسلمانان غير

).1/424(م ابن هشاسيرة. 1
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قبايل و نمايندگان قبايل را به اسالم فرا مي خوانـد، برخـي از   �همانطور كه رسول خدا

افراد و شخصيتها را نيزدعوت مي داد؛ بعضي از آنها بـه آن حضـرت جـواب مثبـت مـي      

ي هـم پـس از مراسـم بـه آن حضـرت ايمـان       دادند و به او ايمـان مـي آوردنـد و عـده ا    

: آوردند؛ از جمله

، او را بـه خـاطر   شمند از ساكنان يثرب بود كه قـومش او شاعري هو: سويد بن صامت. 1

، به قصد حج يا عمـره بـه مكـه    او. ناميدندمي » كامل«چابكي و شرف و نسب و شعرش، 

سـويد  . ن اسالم فرا خواندبه ديدارش رفت و او را به سوي خدا و دي�آمده بود؛ پيامبر

:پيـامبر پرسـيد  ! شايد آنچه همراه تو هست مثل آن چيزي است كه همراه ما است: گفت

من بخوان چيزي از آن را براي: فرمود�پيامبر. حكمت لقمان: همراه تو چيست؟ گفت

،اين گفتار، خوب و پسنديده است؛ اما آنچه با من است: گفت�پيامبر. و او هم خواند

فرسـتاده  مـن فـرو  با من قرآني است كه خداوندآن را به منزلة نور هدايت بـر . استبهتر

. بـرايش قـرآن تـالوت فرمـود و او را بـه اسـالم دعـوت داد       �آنگاه رسول خدااست و

بعثت اسالم 11وي، در اوايل سال . اين، سخن نيكويي است: سويد، مسلمان شد و گفت

1.آورد و در جنگ بعاث كشته شد

نوجواني از ساكنان يثرب بود كه همراه گروهي از قبيلـة اوس بـه مكـه    : س بن معادايا. 2

آمده بود؛ آنها از آن بابت به مكه آمده بودند كه بر ضد خزرجيان، با قـريش هـم پيمـان    

اين جريان، اندكي قبل از جنگ بعاث در سـال يـازدهم بعثـت رخ داد كـه آتـش      . شوند

رج شعله ور شده بود و تعـداد اوسـيها   اوس و خزجنگ و دشمني بين آن دو طايفه يعني

وقتي پيامبر خبر آمدن اين گروه را شنيد، نزد آنهـا رفـت و كنـار    ؛ها كمتر بوداز خزرجي

يـد، انجـام   آيا حاضريد كاري بهتـر از آنچـه كـه بـراي آن آمـده ا     : آنان نشست و گفت

عوث فرموده اسـت  مرا مب،من، رسول خدايم و خداوند: ؟ فرمودچه كاري: دهيد؟ گفتند

مـن،  به پرستش خداوند دعوت كنم تا  شريكي بـراي او قايـل نباشـند و بـر    تا بندگان را

. سپس اسالم را برايشان شرح داد و براي آنها قرآن خواند. كتاب فرو فرستاده است

).1/125(، تاريخ اسالم )1/74(، رحمه للعالمين )1/425(سيره ابن هشام . 1
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به خدا قسم اين پيشنهاد، بهتـر از آن  ! اي قوم:نوجواني بيش نبود، به آنها گفتاياس كه

ست كه براي آن آمده ايد؛ ابوالحيسر انس بن رافع كه يكي از مردان همان گروه چيزي ا

حرف نزن كه به جان خودم : اشيد و گفتمشتي خاك برداشت و به صورت اياس پبود، 

ايـن گـروه   . برخاست و رفت�ده ايم و اياس سكوت كرد و پيامبرنيامبراي اين كارما

پـس از بازگشـت   . قريش شوند، به مدينه بازگشتندنيز بدون اينكه موفق به بستن پيمان با

به مدينه چيزي نگذشت كه اياس فوت كـرد و هنگـام مـرگش مرتـب الالـه اال اهللا و اهللا      

اكبر مي گفت و خدا را ستايش مي كرد و تسبيح مي گفت و قومش شك نداشـتند كـه   

1.مسلمان از دنيا رفته است

شـايد هنگـامي كـه خبـر بعثـت      .داشـت او، در اطراف يثرب، سـكونت : ابوذر غفاري. 3

از طريق سويد بن صامت و اياس بن معاذ به يثرب رسيد، بـه ابـوذر غفـاري نيـز     �پيامبر

2.اين پيغام رسيده باشد كه باعث مسلمان شدن او گرديد

مـن مـردي از   : روايت مي كند كـه ابـوذر گفـت   �از ابوذر�امام بخاري از ابن عباس

نـزد : دم كه مردي از مكه ادعاي پيامبري دارد؛ به برادرم گفـتم قبيلة بني غفار بودم و شني

و برادرم رفت و با او مالقـات كـرد  . اين مرد برو و با او صحبت كن و ببين چگونه است

، امرمـي  خدا مردي ديدم كه به خير و نيكـي به:چه خبر است؟ گفت: پرسيدم. بازگشت

كيسـه و عصـايي   . مرا اشباع نمـي كنـد  اين خبر، : گفتم. از شر و بدي باز مي داردكند و

برداشتم و راهي مكه شدم و چون به مكه رسـيدم، بـه علـت اينكـه او را نمـي شـناختم و       

.دوست نداشتم از كسي بپرسم، به مسجد رفتم و از آب زمزم نوشيدم

با من به خانه ام : گفت. آري: گويا غريبي؟ گفتم : شت وگفتروزي علي، از كنارم گذ

وقتـي صـبح شـد، بـه     . از من چيزي نمي پرسيد و من چيزي نگفـتم . رفتماومن هم با. بيا

دربارة او به من چيزي نگفتـه  مسجد رفتم در حالي كه از او چيزي نپرسيده بودم و كسي

مـن  بـا : گفتخير؛: ه حال جايي نيافته اي؟ گفتمآيا تا ب: آمد و گفت�دوباره علي. بود

)1/126(؛ تاريخ اسالم )1/427(ابن هشام . 1
)1/128(تاريخ اسالم از نجيب ابادي . 2
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اگـر  : به اين شهر آمده اي و اينجا چه كار داري؟ گفتمچرا: من پرسيداز. با او رفتم . بيا

شـنيده ام كـه   : گفتم. اي كار را مي كنم: گفت. آن را پوشيده مي داري، به تو مي گويم

برادرم با او صحبت برادرم را قبالً فرستاده ام؛. كندمردي در اين شهر ادعاي پيامبري مي 

.مي خواهم شخصاً با او مالقات كنمكرده و بازگشته است، هنوز اشباع نشده ام، لذا

پشـت  ،جا رفـتم هر. اآلن تو را نزد او مي برم. بايد بگويم كه موفق شدي: گفت�علي

اگر كسي را ديدم كه از دشمنان بود و جانت به خطر افتاد، من كنار ديـوار مـي   ؛سرم بيا

ه افتاد و من علي به را. گويا كفشم را درست مي كنم . و خودم را مشغول مي كنمايستم 

به . بودآنجا�پشت سرش به راه افتادم و با او رفتم تا اينكه وارد خانه اي شدم كه پيامبر

اسالم را بر من عرضه نما؛ او اسالم را برايم تشـريح كـرد و همـان جـا مسـلمان      : او گفتم

اين مسئله را پوشيده بدار و بـه منطقـة خـودت    ! اي ابوذر: شدم و پس از آن به من گفت

سوگند به خدايي كه تو را : گفتم. گرد و چون خبر موفقيت و پيروزي ما را شنيدي، بيابر

به حق مبعوث كرده است، بايد بروم و ميان همة آنها فرياد بزنم كه من گواهي مي دهـم  

. همـين كـار را كـردم   . بنـده و فرسـتاده اوسـت   ،نيست و محمداهللاجز بحقيمعبودهيچ 

ين بي دين را بزنيد و سپس برخاستند و مرا چنـان زدنـد كـه    برخيزيد و ا: مشركين گفتند

خدا : در اين اثنا عباس از راه رسيد و خودش را  بر من افكند و گفت. نزديك بود بميرم

كـه راه تجـارت و محـل    در حـالي را مي كشيد؟شما را هالك كند، مردي از بني غفار

د و رفتند و چون ا به حالم گذاشتنبدين ترتيب آنها مر. عبور شما از منطقه بني غفار است

.، رفتم و حرفهاي روز گذشته ام را تكرار كردمفرداي آن روز شد

عبـاس  . و همچون روز گذشته مرا كتـك زدنـد  برخيزيد و اين بي دين را بگيريد: گفتند

.دوباره آمد و مانند روز گذشته مرا نجات داد و سخنان روز گذشته راتكرار كرد

. و رئـيس قبيلـة دوس بـود   مردي شاعر و دانشمند و سرداراو،: وسيطفيل بن عمرو د. 4

11او در سـال  . ، بر بعضي از مناطق يمن حكومت يا شبه حكـومتي داشـته انـد   طايفه اش

او بـه گرمـي اسـتقبال كردنـد و     اهل مكه پيش از ورودش بـه مكـه از  . بعثت به مكه آمد

! اي طفيـل : نشان دادند و به او گفتنـد خودشاننهايت احترام و قدرداني را نسبت به او از
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تو به شهر ما آمدي و اين، مردي از خـود ماسـت و در بـين مـا،  بـراي مـا وبـالي شـده و         

اجتماع ما را متفرق كرده و ما را پراكنده  ساخته اسـت، حرفهـايش مثـل سـحر و جـادو      

اي تـو و  بـر . است؛ بين پدر و فرزند جدايي مي افكند و مردها را از زنهـا جـدا مـي كنـد    

.لذا مواظب باشيد و با او سخن نگوييد و به حرفهايش گوش ندهيد. قومت نگران هستيم

به خدا، به اندازه اي درگوشم خواندند كه تصميم گرفتم، بـه سـخن او   : طفيل مي گويد

.گوش نكنم و با او سخني نگويم

نـزديكش  . صبح به مسجد رفتم، ديدم نزديك كعبه ايستاده و مشغول نمازخواندن اسـت 

. رفتم

بـا  . در آن هنگام سخني زيبا بـه گوشـم رسـيد   . خواست كه حرفهايش را بشنوم،خداوند

دانشمند و شاعرم، زشتي و زيبايي هيچ سخني ،من. مادرت، به عزايت بنشيند: خود گفتم

پس چرا به حرفهاي اين مرد گوش نكنم؟ اگر زيبـا و جالـب بـود،   من پوشيده نيست؛بر 

مقداري درنگ كـردم تـا بـه خانـه اش     . نمي پذيرمزشت و ناپسند بود،مي پذيرم و اگر

داستان آمدنم به خانه اش شد، من هم وارد شدم وپشت سرش رفتم تا اينكه وارد. رفت

كـه پنبـه در   طـور ي ترسـانده بودنـد؛   مكه را برايش بازگو كردم كـه چگونـه مـرا از او   

مـن عرضـه   آورده اي؟ او، اسالم را به و چهبه من بگ: او گفتمبه . گوشهايم گذاشته بودم

سوگند به خدا سخني زيباتر از آن نشنيده و آييني بهتر از آن نديـده  . كرد و قرآن خواند

قوم : بنابراين مسلمان شدم و گواهي و شهادت حق را بر زبان جاري كردم و گفتم. بودم

الم فـرا مـي خـوانم؛ اي    من از من اطاعت مي كنند، نزدآنها بر مي گردم و آنان را به اسـ 

.از خداوند بخواهيد كه نشانه اي را از طريق من، به قوم و قبيله ام، نشان دهد! رسول خدا

نشانه اش اين بود كه وقتي نزديك قومش رسيد، خداونـد، چهـره اش را ماننـد چراغـي     

ار در جاي ديگري غير از چهـره ام، قـر  اين نشانه را!خدايا: آنگاه گفت. نوراني گردانيد

رابتدا پـد . ه تازيانه اش منتقل شدلذا آن نور ب. رفتگي استگماه : بده؛ مي ترسم، بگويند

او همـواره  . اما قـومش مسـلمان نشـدند   . ومادرش را به اسالم فراخواند كه مسلمان شدند

آنها را به اسالم فرا مي خواند تا آنكه بعـد از جنـگ خنـدق بـه مدينـه      ميان قومش بود و
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او، در راه اسـالم  . اه بودنـد خـانوار از طايفـه اش نيزهمـر   80تـا  70ا او و ب1.هجرت كرد

هاي زيادي كشيد و دراين آزمايش، سربلند بيرون آمد و سرانجام در جنگ يمامـه  سختي

2.به شهادت رسيد

. وي، جن زدگي را درمان مي كـرد . او از قبيلة ازدشنوءه و اهل يمن بود: ضماد ازدي. 5

نـزد  : او گفت. فرومايگان مكه شنيد كه محمد جن زده شده استوقتي به مكه رفت، از 

ين رفـت و بـا او   بنابرا. شفاي او را به دست من قراردهداين مرد مي روم؛ شايد خداوند،

من، جن زدگي رادرمان مي كنم، آيا مـايلي تـو را هـم    ! اي محمد: مالقات كرد و گفت

درمان كنم؟ 

گـوييم و از او  او را سـپاس مـي   . ش از آن خداستهمانا سپاس و ستاي« : فرمود�پيامبر

نمي تواند گمراهش كنـد  هيچكسراهنمايي كند،  او هر كس را كه ياري مي جوييم و

). از خداغير (ه كرده، هدايت كننده اي برايش نخواهد بود او هركس كه خدا او را گمر

ارد و گـواهي  جز خداي يكتا نيست، انباز و شريكي نـد گواهي مي دهم كه معبود بحقي

ضـماد  ،چون سخن به اينجـا رسـيد  » اما بعدت؛مي دهم كه محمد، بنده و فرستاده خداس

: ضـماد گفـت  . سه بار تكرار كـرد �رسول خدا.دوباره تكرار كناين سخنان را: گفت

ون مانند اين سخنان را اما تا كن. من، حرفهاي جادوگران و ساحران و شاعران را شنيده ام

و بـر اسـالم بيعـت    دستت را بياور تا با ت. ، به اعماق دريا رسيده اندكلماتاين. نشنيده ام

3.بيعت كرد�كنم و با پيامبر

يثربيطينتشش مرد پاك 

سيره : در خيبر بود، نگا�بلكه پس از صلح حديبيه، زيرا وقتي او به مدينه وارد شد، رسو ل خدا. 1

).1/385(هشام ابن
؛ تاريخ اسالم 144؛ مختصر السيره، ص )1/819(؛ رمه للعالمين )385–1/382(سيره ابن هشام . 2

127ص / 1نجيب ابدي ، ج
)2/525(روايت مسلم، مشكاه المصايح، باب عالمه النبره . 3
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مـيالدي، دعـوت اسـالمي، بـذرهاي     620بعثـت برابـر بـا ژوالي    11مراسم حج سال در

مسـلمانان،  آنهـا  سـاية نيكويي يافت و برق آسا بـه درختـان تنومنـدي مبـدل شـد كـه در      

.انواع ظلم و ستم چندين ساله رهايي يافتندآسودند و از

ايـن بـود كـه    ،هاي حكيمانه آن حضرت در برابر تكذيب و فشار اهل مكـه يكي از روش

تاريكي شب به ديدار قبائل مي رفت و با آنها مالقات مي كرد براي گسترش دعوت در

1.تا كسي از مشركين مكه، مزاحم ايشان، نشود

بيرون شد و به محل سـكونت ذهـل و شـيبان بـن ثعلبـه      �با ابوبكر و علي�پيامبرشبي

رفت و با آنها درباره اسالم سخن گفت و بين ابوبكر و مردي از ذهل سئوال و جوابهـاي  

2.بني شيبان بهترين پاسخها را دادند، اما مسلمان نشدند. جالبي رد و بدل شد

صداي مرداني را شنيد كه با يكديگر صحبت . به عقبه منا رفت�پس از آن، رسول خدا

3.مي كردند

آهنگ آنان كرد و به سوي آنها رفت، آنها شش نفر از جوانان يثرب و همگي، خزرجي 

: بودند

اسعد بن زراره از بني نجار. 1

عوف بن حارث بن رفاعه بن عفراء از بني نجار. 2

رافع بن مالك بن عجالن از بني زريق. 3

امربن حديده از بني سلمهقطبه بن ع. 4

بن نابي از بني حرام بن كعبعقبه بن عامر. 5

جابر بن عبداهللا بن رئاب از بني عبيد بن غنم. 6

ه از خوشبختي و سعادت اهل يثرب بودكه از هم پيمانان يهوديشـان شـنيده بودنـد كـه بـ     

، شـما را  زودي پيامبري مبعوث خواهد شد و ما از او پيروي خواهيم كرد و در ركاب او

).1/129(تاريخ اسالم از نجيب آبادي. 1
.152-150مختصر السيره، ص . 2
)1/84(للعالمين رحمه. 3
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1.همچون قوم عاد و ارم خواهيم كشت

از : گفت. تني چند از خزرجيم: شما كيستيد؟ گفتند: به آنان رسيد، پرسيد�وقتي پيامبر

مقداري مي نشـينيد تـا بـا شـما سـخن بگـويم؟       آيا: آري، گفت: گفتند. هم پيمانان يهود

ي خدا فراخوانـد و  ايشان را به سو�پيامبر. نشستند�آري و همراه آن حضرت: گفتند

!اي قـوم : آنـان بـه يكـديگر گفتنـد    . داسالم را به آنان عرضه كرد و برايشان قرآن خوانـ 

همان پيامبري است كه يهود شما را به وجـود او تهديـد مـي    ، اين،يد كه به خدا قسمبدان

و دعـوت  . نگـاه مسـلمان شـدند   آ. مواظب باشـيد كـه يهـود بـر شـما پيشـي نگيـرد       . كند

. پذيرفتندرا �آنحضرت

، از خردمندان يثرب بودند كه جنگهاي داخلي كه تازه پايـان يافتـه بـود و همچنـان     اينها

آتش آن، باال مي كشيد، آنـان را بـه سـتوه آورده بـود؛ لـذا اميـدوار بودنـد كـه دعـوت          

ما قوم خود : گفتند. باعث آتش بس شود و دوران جنگ و جدال، به پايان رسد�پيامبر

قـدر سـتيزه جـويي و شـرارت و دشـمني      رديم كه ميان هيچ قـومي آن ي ترك كرا درحال

نزد آنان خواهيم ما،. دآورد و هماهنگ سازدنيست؛ شايد خداوند، بوسيلة تو آنها را گر

كه نزد شـما پـذيرفتيم، بـه آنـان     خواهيم خواند و آييني رابه دين شما فرارفت و آنها را

كس ازتـو  پرتو اين ديـن جمـع كنـد، هـيچ    را درعرضه خواهيم كرد؛ اگر خداوند، آنها 

. عزيزتر نخواهد بود

مدينـه بـر عهـده    ، وقتي به مدينه بازگشتند، مسئوليت اسالم و دعوت اسـالمي را در آنان

2.بودگرفتند و بدين سان هيچ خانه اي در مدينه نماند مگر آنكه در آن سخن از پيامبر

رضي هللا عنهابا عايشه����ازدواج پيامبر
عايشه صديقه رضي اهللا عنها را به عقد خـويش در  �بعثت رسول خدا11ل سال در شوا

مـاه شـوال سـال اول    در�رسول خـدا . بودآورد؛ عايشه در آن زمان دختري شش ساله

).1/429(؛ سيره ابن هشام )2/50(زادالمعاد. 1
)430-1/428(سيره ابن هشام . 2



196

1.هجري كه عايشه رضي اهللا عنها  نه ساله شده بود، او را به خانه برد

اسراء و معراج
ز دعوت را پشت سر مي نهاد و دعوت اسالمي، اين مرحله ا�در آن اثنا كه رسول خدا

راهي درميان موفقيت و شكست باز مـي كـرد و سـتارگان اميـد، در افقهـاي دوردسـت،       

.سوسو مي زد، واقعه معراج به وقوع پيوست

:دربارة زمان وقوع اين جريان، اختالفات زيادي وجود دارد كه عبارتنداز

.ري اين نظريه را برگزيده استطباولين سال بعثت بوده است؛اسراء در-1

.را ترجيح داده اندپنج سال بعد از بعثت رخ داده است كه نووي و قرطبي آن-2

تر دانسته را صحيحپوري آنال دهم بعثت بوده كه عالمه منصورماه رجب س27شب -3

.است

.بعثت13ماه پيش ازهجرت بوده است يعني درمحرم سال شانزده-4

.بعثت13اه پيش از هجرت بوده است يعني در محرم سال يك سال و دو م-5

.بعثت13يك سال قبل از هجرت بوده است يعني در ربيع االول سال -6

ماه رمضان سال دهم بعثت وفات كرده و وفاتش سه قول اول، نادرستند؛ زيرا خديجه در

مازهـاي  پيش از فرض شدن نمازهاي پنجگانه بوده است و اختالفي در اين نيسـت كـه ن  

2.پنجگانه در شب معراج ، فرض شده است

آمده اند كه هيچ دليلي براي ترجيح يكـي از  در منابع گونه اي ب،اما اقوال سه گانه ديگر

نشـان مـي دهـد كـه معـراج خيلـي ديـر        ) اسـراء (آنها وجود ندارد جز اينكه سياق سوره 

.صورت گرفته است

روايت كـرده اندكـه آنچـه مـي خوانيـد،      را با طول و تفصيل، �محدثين ، معراج پيامبر

: خالصه اي از مجموع روايات مي باشد

.551، ص 1؛ صحيح بخاري، ج10تلقيح فهوم أهل األثر، ص . 1
).1/124(و تاريخ اسالم ) 1/76(، رحمه للعالمين148؛ مختصر السيره ، ص )2/49(زادالمعاد: نگا. 2
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قول صحيح ، باجسم مباركش، سوار بر بـراق و  را بنا بر�رسول خدا: ابن قيم مي گويد

در آنجـا از بـراق پيـاده شـد،     . دادندهمراه جبرئيل، از مسجد الحرام به بيت المقدس سير

سـپس در همـان   . بست و پيشنماز جماعت انبيا شـد براق را به حلقه درب مسجد االقصي

جبرئيـل بـراي ايشـان اجـازه ورود     . از بيت المقدس به آسمان، باال بردنـد شب، ايشان را

را ديد و بـه او  �در آنجا آدم . خواست و درب آسمان اول به روي ايشان گشوده شد

داي متعـال، در  خـ . نيز پاسخ سالمش را داد و به نبوتش اقـرار نمـود  �آدم. سالم كرد

آنجا ارواح سعاتمندان را از راستش و ارواح بدبختان را كه در سمت چپش بودند، به آن 

.نشان داد�حضرت

برايش درب را گشودند، در آنجا يحيي بن زكريـا و  پس از آن به آسمان دوم برده شد؛

شامد گفتندعيسي بن مريم را ديد و به آنها سالم كرد و آنها جوابش را دادند و به او خو

و را ديـد �سمان سوم برده شد و در آنجا يوسـف سپس به آ. و به نبوتش اقرار كردند

پـس از ايـن بـه    . نمـود شامد گفت و به پيامبريش اقـرار و يوسف هم به او خوسالم كرد

نيـز بـه او   �و ادريـس آسمان چهارم برده شد كه در آنجا ادريس را ديد، سالم كـرد 

.ش اقرار و اعتراف نمودخوشامد گفت و به پيامبري

وي بـه  ارون بن عمران را ديـد و سـالم كـرد؛   سپس به آسمان پنجم برده شد، در آنجا ه

سپس به آسمان ششم برده شد و در آنجا . خوشامد گفت و به نبوتش اقرار نمود�برپيام

خوشامد گفت و بـه نبـوتش   �او به پيامبر. بن عمران مالقات كرد و سالم نمودباموسي 

چون علت را پرسـيدند ،  . گريست�ون از آنجا باالتر برده شد، موسيو چنموداقرار

من مبعوث شد كه امتـان او بيشـتر از امـت مـن وارد بهشـت مـي       كودكي پس از: گفت

مالقات كرد؛ پـس از  �جا با ابراهيمپس از اين به آسمان هفتم برده شد؛ در آن. شوند 

به سدره محمد مصطفي را آن حضرت،يامبريبه پابراهيم گويي و اقرار سالم و خوشامد

به حضور خداوند جبـار بـرده شـد تـا     ند؛ آنگاهالمنتهي و پس از آن به بيت المعمور برد

در آن هنگام خداونـد هرچـه مـي    . جايي كه فاصله ايشان به اندازه دو كمان يا كمتر بود

و چـون  بنده اش وحي كرد و پنجاه نماز بر امـت آن حضـرت فـرض نمـود    خواست، بر
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خداوند به تو چـه دسـتورداده اسـت؟    : پرسيد�بازگشت، در راه موسي�رسول خدا

. امت تو توان اين را ندارد: گفت�موسي. م پنجاه نماز فرض كرده استبر امت: گفت

. خداونـد تقاضـاي تخفيـف نمـود    آن وقت برگشت و از. برگرد و از خدا تخفيف بخواه

ئيل انداخت كـه گـويي مـي خواهـد نظـرش را      نگاهي به جبر�پيش از آن، رسول خدا

) باز گرد و براي امتت ، تخفيف بگير(خواهي ، جبرئيل نيز با اشاره گفت اگر مي. بداند

يكي از 1.رسول خدا با جبرئيل به پيشگاه خداوند بازگشت در حاليكه بر جاي قبليش بود

وباره به نزد موسي د�رسو ل خدا . روايتهاي بخاري است خداوند، ده نماز را كم كرد 

�بازگرد و تخفيف بخـواه و آن حضـرت  :گفت�موسي. بازگشت و به او خبر داد 

همچنان بين موسي و خداوند رفت و آمد مي كرد تا اينكـه از پنجـاه نمـاز بـه پـنج نمـاز       

�پيـامبر . دوبـاره بـازگرد  تخفيف يافت و چون در ايـن وقـت موسـي، پيشـنهاد داد كـه     

ديگر خجالت مي كشم، لذا خشـنودم و تسـليم اوامـر او هسـتم و     آنقدر رفتم كه : فرمود

2.فريضه ام را اجرا نمودي و براي بندگانم تخفيف گرفتي: چون دور شد، منادي، ندا داد

بـا خـدا، وجـود دارد،    �الفي را كه در باب ديدار آن حضـرت ، اختپس از آن، ابن قيم

: اهللا آورده كه خالصه اش، اين استيادآور شده و در اين باره سخني از ابن تيميه رحمه 

كس از صحابه قايل به آن وت نرسيده و اين سخني است كه هيچرؤيت با چشم سر، به ثب

آنحضرت، خدا را مطلقاً ديده از ابن عباس نقل شده  مبني بر اينكه آنچهنشده است؛ اما 

.دل اشاره دارد، با هم منافاتي ندارندو ديگري بر رؤيت با

: يعنـي ⊆ΩΤ�ΩΤ⊇υΠς√ΩŸΩΤ�ΩΤ⊇υΠς√ΩŸΩΤ�ΩΤ⊇υΠς√ΩŸΩΤ�ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’†ΩΤ⇓Ω †ΩΤ⇓Ω †ΩΤ⇓Ω †ΩΤ⇓Ω υΠς√ΩŸΩΤ:كـه اما قول خداوند در سـورة الـنجم  : مي گويدپس از اين 

اين، غير از نزديك شدن در داسـتان معـراج اسـت،    ؛»سپس نزديك شد و نزديكتر آمد«

زيرا آنچه در سورة نجم آمده، نزديك و نزديكتر شدن جبرئيل است؛ چنانچـه عايشـه و   

امـا نزديـك و نزديكتـر    . هم گواه بـر همـين اسـت   ابن مسعود مي گويند و سياق عبارت 

سته شأن اهللا جل جالله است و كيفيت نامجهول مي باشد، اما ايمان به آن، واجب آن گونه كه شاي. 1

.است
).2/47(زادالمعاد. 2
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شدن درحديث اسراء، واضح است كه خداوند تبارك و تعالي بوده و با دنـو و نزديـك   

او را يك بـار ديگـر   «:شدن در سورة نجم منافاتي ندارد؛ بلكه در سوره نجم آمده است

اول بـه شـكل   راو را براي با�و اين، جبرئيل بود كه رسول خدا» در سدره المنتهي ديد

1.تر استهخداوند، داناتر و آگا. اصليش در زمين ديد و بار دوم در سدره المنتهي

در شب معراج ، سينة پيامبر را شكافتند و ضـمناً در ايـن سـفر چيزهـاي زيـادي ديـد؛  از       

بـه  :ر را انتخـاب كـرد و بـه او گفتـه شـد     شير و شراب به ايشان پيشنهاد شد كه شي: جمله

اگر شراب را برمي گزيدي، امت تـو  . راه يافتي يا فطرت را برگزيدي،سرشت و فطرت

.گمراه مي شدند

دو جويبار آشـكار و دو جويبـار پنهـان؛   دو: در بهشت چهار جويبار ديد�آن حضرت

ين بود كه رسالت آن حضرت به زودي شكار، نيل و فرات بودند و مفهومش، اجويبار آ

، مسـلمان خواهنـد بـود؛ امـا     م آنجا نسـل در نسـل  فرات مي رسد و مردبه سرزمين نيل و 

.معنايش اين نيست كه آب اين دو رود از بهشت سرچشمه مي گيرد

در آن شب، مالك يعني خازن آتـش را ديدكـه هـيچ نمـي خنديـد و اصـالً در       �پيامبر

.دوزخ را ديدچهره اش اثري از شادي وجود نداشت و همينطور بهشت و

آنان تيمان را به ظلم و ستم خورده اند؛ي را ديد كه اموال يدر شب معراج كسان�پيامبر

دهانهايشـان پـاره هـاي آتـش را كـه      دروداشـتند را ديد كه لبهايي همچون لبهاي شـتر  

.دبود، مي انداختند و از معقدشان خارج مي شهمانند قطعه هاي سنگ 

، گي شكمهايشانديد كه شكمهايي بزرگ داشتند، آنچنان كه به خاطر بزررباخواران را

و آل فرعـون هنگـام ورود بـه دوزخ، آنهـا را    تكـان بخورنـد  از جاي خود نمي توانستند

. مال مي كردندلگد

زنا كاران را ديد كه گوشـتي پـاك و فربـه جلويشـان نهـاده بودنـد و كنارشـان گوشـتي         

كثيف و گنديده بود و آنها از گوشت گنديده مي خوردند و گوش پـاك و چـاق را وا  

؛ صحيح مسلم )549، 548، 481، 471، 470، 455، 1/50(صحيح بخاري: ؛ نگا)2/47(زادالمعاد.1

)1/91 -96(
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.ذاشتندمي گ

بـه شوهرانشـان   آنان، در دنيا بچه هـايي را كه به پستانهايشان آويزان بودند؛ زناني را ديد 

.نسبت مي دادند كه در واقع از آنان نبودند

و به آنـان در يـافتن شـتر گمشـده شـان      همان شب كارواني از قريش را مشاهده كرددر

ف سرپوشـيده آنهـا آب نوشـيد و    خوابيده بودند، از ظركمك نمود و در حالي كه آنها،

ي بـراي درسـتي ادعـاي    ظرف خـالي را سـر پوشـيده، رهـا كـرد و ايـن گـواه و نشـانه ا        

1.در بامداد شب معراج گرديد�آنحضرت

قومش را در جريان نشانه هاي بزرگـي قـرار   �بامداد آن روز، پيامبر: ابن قيم مي گويد

را بـه شـدت تكـذيب كردنـد و او را     �رآنها، پيامب. او نشان داده بوددادكه خداوند، به

خداوند . آزار دادند و از آن حضرت خواستند كه برايشان بيت المقدس را توصيف كند

بـدين  و قـرار داشـت  چنانكه گويا بيت المقدس پيش رويـش  ؛پرده از چشمش برداشت

آن چنـان دقيـق گفـت كـه نمـي      سان رسول اكرم، شروع به گفتن نشانه هـاي آن كـرد؛  

.چيزي بگويندتوانستند

پيامبر از كاروان آنها كه در راه بازگشت بود، سخن گفت و حتي از زمان بازگشـت آن  

ام نشانه تم. كاروان نيز خبر داد و برايشان  نشانه هاي شتر پيشاپيش كاروان را بازگو كرد

بود و درستي ادعاي ايشان را ثابت كرد؛ اما باز هـم بـر   �ها، گواه صداقت آن حضرت

2.رويگرداني آنان افزوده گشت و همچنان راه كفر را در پيش گرفتندانكار و

ناميـده شـد كـه وي، ايـن واقعـه را در حـالي       ) صـديق (از آن جهـت  �ابـوبكر : گويند 

3.تصديق كرد كه مردم، آنرا تكذيب نمودند

: مختصرترين و بزرگترين تعبير در بيان علت اين سفر، فرموده الهي است كه مي فرمايـد 

ΙΣΩÿΙΣΩÿΙΣΩÿΙΣΩÿ Ξ≤Σ⇒ΤΨ√Ξ≤Σ⇒ΤΨ√Ξ≤Σ⇒ΤΨ√Ξ≤Σ⇒ΤΨ√⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨&:†Ω⇒Ψ�ΗΤΤΩÿ…ƒ∫&:†Ω⇒Ψ�ΗΤΤΩÿ…ƒ∫&:†Ω⇒Ψ�ΗΤΤΩÿ…ƒ∫&:†Ω⇒Ψ�ΗΤΤΩÿ…ƒ∫نشانه هاي خود را به او نشان دهيمتا برخي از«: يعني«.

؛ منابع سابق)406تا 402و 1/397(ابن هشام سيرة. 1
).1/402(و ابن هشام) 1/96(؛ صحيح مسلم )2/684(صحيح بخاري : ؛ نگا)1/48(اد زادالمع. 2
).1/399(ابن هشام . 3
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: اين، همان سنت ديرينه خدا در ارتباط با پيامبران گذشته است؛ چنانچه مي فرمايد

ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ωð∠Ψ√.ςϒΩ{Ωð∠Ψ√.ςϒΩ{Ωð∠Ψ√.ςϒΩ{ΩϖΞ≤ΣΤ⇓ϖΞ≤ΣΤ⇓ϖΞ≤ΣΤ⇓ϖΞ≤ΣΤ⇓ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…ð‹Ρ∇ς∏Ω∨ð‹Ρ∇ς∏Ω∨ð‹Ρ∇ς∏Ω∨ð‹Ρ∇ς∏Ω∨γ‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΩ⇐Ρ∇Ω∼Ψ√ΩΩ⇐Ρ∇Ω∼Ψ√ΩΩ⇐Ρ∇Ω∼Ψ√ΩΩ⇐Ρ∇Ω∼Ψ√ΩΩ⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨

ΩΩ ΩΩ⇐κΨΤ⇒ΨΤ∈Σ∧<√≅…⇐κΨΤ⇒ΨΤ∈Σ∧<√≅…⇐κΨΤ⇒ΨΤ∈Σ∧<√≅…⇐κΨΤ⇒ΨΤ∈Σ∧<√≅…(75)(75)(75)(75))75: انعام(

نشان مـي دهـيم تـا از زمـرة     ملكوت آسمانها و زمين را�اين  چنين، به ابراهيم«: يعني

.»يقين كنندگان باشد

تا «: يعني) 23: طه (ΗΤΩΤÿ…ƒ∫Ω≤‰ΤΡ∇<√≅…Ω≤‰ΤΡ∇<√≅…Ω≤‰ΤΡ∇<√≅…Ω≤‰ΤΡ∇<√≅…(23)(23)(23)(23)�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†Ω⇒Ψ�ð∠ΩÿΞ≤Σ⇒Ψ√ð∠ΩÿΞ≤Σ⇒Ψ√ð∠ΩÿΞ≤Σ⇒Ψ√ð∠ΩÿΞ≤Σ⇒Ψ√⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨†Ω⇒Ψ:چنانكه به موسي فرمود

. »و نشان دهيمبعضي از نشانه هاي بزرگ خود را به ت

اين آيه روشن شد تا از اهل يقين باشد؛ به عبارتي وقتي مقصود�در ارتباط با ابراهيم

ردد، بـه عـين اليقـين مـي رسـند؛ چراكـه       دانسته هاي پيامبران با مشاهده عيني، همـراه گـ  

، كي بود مانند ديدن؟شنيدن

دنـد كـه ديگـران    تحمـل مـي كر  خدا سختيهاي طاقت فرسايي رابه همين دليل در مسير

تاب تحملش را ندارند و تمام قدرتهاي دنيا، برايشان به اندازه بال پشه اي ارزش نداشت 

.و در برابر انبوه سختيها، هيچ باك و هراسي نداشتند

ها و اسراري كه در اين سفر نهفته است، بايد درمباحثي مستقل و جداگانه در پهنه حكمت

، مي جوشد خجستهيق آشكاري از سرچشمه اين سفراسرار ديني، بررسي شود ، اما حقا

فواره مي زند كه خوبست برخي از آنها را به اختصار، درج �گلستان سيرت پيامبرو بر

.كنيم

، داستان معراج را فقط در يك آيه ذكركرده اسـت و پـس از   )اسراء(خداوند، در سوره 

يادآوري كرده كه قرآن، هاي يهوديان پرداخته و سپسيات و رسواييآن به يادآوري جنا

شايد كسي بپندارد كه اين آيات، هيچ . به بهترين واستوارترين راهها، رهنمون مي گردد

.ربطي به يكديگر ندارند؛ اما چنين نيست

مكه به بيـت المقـدس صـورت گرفتـه، بـدين      زيرا خداوند، با بيان اين نكته كه اسراء از

صب رهبري بشريت بركنـار خواهنـد شـد؛   نممطلب اشاره كرده كه به زودي يهوديان از

زيرا جناياتي مرتكب شده اند كه ديگر جايي براي مانـدگاري آنـان بـر منصـب رهبـري      
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خواهد داد و سيادت هـر  �اين منصب را به رسول خداداوند، بشريت، نمانده است و خ

.منتقل خواهد نمود�مركز دعوت ابراهيمي را به آنحضرتدو 

آن فرا رسيده كه رهبري روحي و معنوي از امتـي  شد كه زمان آري، بدين سان، روشن 

به امتي ديگر انتقال يابد، از امتي كه تاريخي سرشـار از نيرنـگ و خيانـت و تبهكـاري و     

ها است، امتي كه پيامبرش از وحـي قـرآن و   م دارد به امتي كه آكنده از خوبيها ونيكيست

.ستبهترين و استوارترين رهنمودهاي آن برخوردار ا

كـه پيـامبر تـك و تنهـا و آواره در     اما ايـن رهبريـت چگونـه انتقـال مـي يابـد در حـالي       

، پـرده از  سئوالاين! مردم و اجتماع رانده شده است؟كوههاي مكه در تكاپو است و از

مي دارد و آن، اينكه يكي از مراحل اين دعوت اسالم بـزودي بـه پايـان    حقيقتي ديگر بر

. دوران پيشين متفاوت اسـت غاز مي گردد كه ازهر جهت بامي رسد و مرحله ديگري آ

رو در برخي از آيات سوره اسراء، هشدارها و تهديدهاي شديدي نسبت به مشركان از اين

.اين سوره 17و 16آمده است، مانندآيات 

مشاهده مي كنيم كه بـراي مسـلمانان   دركنار اين آيات، آيات ديگري نيزاز سوي ديگر

اني ساختن تمدن و اصول و پايه هايي را بيان مي كند كه جامعه اسـالمي  زيرساختها و مب

.بر آن بنا مي گردد

را بـه دسـت   گويا مسلمانان در زمين قدرت يافته و تمام ابعاد و جنبه هاي زنـدگي خـود  

ايـن،  . محور جامعـه اسـالمي اسـت   ارچگي و اتحادي رسيده اندكـه آسـيا  گرفته و به يكپ

آنجا را مركز زودي پناهگاه امني خواهد يافت وبه�رسول خدابه اينكه اشاره اي بود

، يكـي از اسـرار آن   ايـن . خواهـد داد نشر و گسترش دعوت اسالم در سراسر جهان قرار

ارتبـاط  سفر خجسته بود كه از آن بابت بيان نموديم كـه بـا موضـوع مـورد بحـث مـا در      

.است

بيعت عقبة اول
بعثت مسـلمان شـدند و بـه    11رب در موسم حج سال پيشتر گفتيم كه شش نفر از اهل يث
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.ميان قوم و قبيله خويش تبليغ كنندرسول خدا وعده دادند كه رسالتش را در

دوازده نفر از يثرب ميالدي، 621بعثت برابر با ژوالي 12در سال بعد، يعني در حج سال 

پـيش بـا رسـول    بن عبداهللا بن رئاب، پـنج نفـر ديگـري كـه سـال     جز جابربه مكه رفتند؛

:هفت نفر ديگر عبارت بودند از. ر كرده بودند ، همگي حضور داشتندديدا�خدا

)خزرج(معاذ بن حارث بن عفراء از بني نجار . 1

)خزرج(ذكوان بن عبدالقيس از بني زريق . 2

)خزرج(عباده بن صامت از بني غنم . 3

)خزرج(يزيد بن ثعلبه از هم پيمانان بني غنم . 4

)خزرج(ه از بني سالم لبن عباده بن نضعباس. 5

)اوس(م بن تيهان از بني عبداالشهل ابوالهيث. 6

1)اوس(بن عوف عويم بن ساعده از بني عمرو. 7

همـان  مبنـاي  و با ايشـان بـر  مالقات كردند�منا كنارگردنه عقبه با پيامبراين گروه، در

زنان بـا رسـول خـدا نـازل     در جريان بيعتكه پس از صلح حديبه مواردي بيعت كردند 

.شده است

بياييد و بـا مـن   «: فرمود�ن صامت روايت مي كند كه رسول خداامام بخاري از عباده ب

نشـويد و  بيعت كنيد كه كسي را با خدا شريك نگردانيد و دزدي نكنيـد و مرتكـب زنـا   

فرزندانتان را نكشيد و بـه دروغ بـه كسـي تهمـت نزنيـد و در كارهـاي پسـنديده از مـن        

.»سرپيچي نكنيد

هر كس از شما كه بر اين پيمان، وفا كند، پاداشش با خداسـت و  «: فرمود�آنگاه پيامبر

هركس، يكي از اين موارد را نقض كند و به خـاطر آن دردنيـا مجـازات شـود، بـراي او      

نقض نمايد و خداوند، بر او پوشـيده  كفاره خواهد بود و اگر كسي يكي از اين موارد را

خداســت؛ اگــر بخواهــد، او را مجــازات كنــد و اگــر بخواهــد، از اوارش، بــابــدارد، كــ

.»درگذرد

)433-1/431(؛ ابن هشام )1/85(رحمه للعالمين. 1
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بيعـت  �همـين مـوارد، بـا رسـول خـدا     برمبنـاي  «: مـي گويـد  ) عباده بن صـامت (راوي 

1.»كرديم

مدينهسفير اسالم در
نخستين نماينده اش را به �اينكه بيعت تمام شد و مراسم حج، پايان يافت، پيامبرپس از

اه اين بيعت كنندگان به يثرب فرستاد تا به مسلمانان، احكام اسالمي را آموزش دهد همر

كساني بپـردازد كـه همچنـان در    و مسائل ديني را به آنها بفهماند و به نشر اسالم در ميان 

.، مشرك بودنديثرب

را �وانان به نـام مصـعب بـن عميـر عبـدري     براي اين منظور، يكي از ج�رسول اكرم

.رد كه از سابقين اولين و پيشگامان مسلمان بودانتخاب ك

موفقيت چشمگير
دو با جديت و تالش و شور ايماني بـه  آن مصعب بن عمير به خانة اسعد بن زراره رفت؛

مصعب صداي خـوبي داشـت و   .  نشر و تبليغ دين اسالم در ميان ساكنان يثرب پرداختند

موفقيت دعوت درمدينـه ذكـر   ر رابطه باترين رواياتي كه داز جالب. معروف به قاري بود

شده، اين است كه روزي اسعد بن زراره با مصـعب بـه قصـد منـازل بنـي عبداالشـهل و       

منازل بني ظفر بيرون شدند و كنارچـاهي كـه بـه آن، چـاه مـرق مـي گفتنـد، نشسـتند و         

ن اطراف آنان جمع شدند و سعد بن معاذ و اسيد بن حضير كه در آ،مسلمانانازتعدادي

پيش از اينكه ايـن  : اسيد گفتسعد، به. اين موضوع اطالع يافتندزمان مشرك بودند، از

دو نفر، ضعيفان ما را فريب دهند، برو و آنها را از آمدن به خانه هايمـان منـع كـن، زيـرا     

، خودم اين كار را به جـاي تـو انجـام    پسرخاله من است و اگر چنين نبوداسعد بن زراره

.مي دادم

نيزه اش را برداشت و به سوي آنها به راه افتاد؛ وقتي اسعد،  او را ديد، بـه مصـعب   ،اسيد

).18(صحيح بخاري، حديث شماره . 1
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، اگر بنشيند: مصعب گفت. تو مي آيداين مرد، سردار طايفه خويش است كه نزد : گفت

با او صحبت مي كنم؛ اسيد آمد و دركنار آنها در حالي كه به آنان دشنام مي داد، ايستاد 

ا آمده ايد؟ آيا آمده ايد كه ضعيفان ما را گمراه كنيـد؟ اگـر  به چه قصدي اينج: و گفت

نمـي نشـيني كـه چيـزي     : مصـعب بـه او گفـت   . ن را دوست داريد، از اينجـا برويـد  جانتا

: اسيد گفـت . نپذيربشنوي، اگرمورد پسند تو قرار گرفت، بپذير و اگر تو را ناپسند آمد، 

. سخن منصفانه اي گفتي 

مصعب با او درباره اسالم سخن گفت و قرآن . ين كوبيد و نشستآنگاه نيزه اش را به زم

به خدا سوگند، پيش از آنكه سخن بگويد، از سيماي نـورانيش  : مي گويد . تالوت كرد

اين حرفها چقدر زيبا و جالب است و : فهميديم كه اسالم را پسنديده است؛ سپس گفت

م دهد؟كسي بخواهد وارد اين دين شود، چه كاري بايد انجااگر

آنگـاه بـه كلمـة حـق اقـرار مـي       غسل مي كني و لباست را پاك مي كني و : به او گفتند

.مي خوانيركعت نمازو دونمايي

كـرد و دو  ه اسيد برخاست و غسل كرد و لباس پاك پوشيد و بـه كلمـه حـق اقـرار    اآنگ

پشـت سـرم، مـردي اسـت كـه اگـر از شـما پيـروي         : سـپس گفـت  .ركعت نمـاز خوانـد  

و من او پيروي مي كننديعني همه از. ي از طايفه اش با او مخالفت نخواهد كردكسكند،

نيزه اش را برداشـت و  ،اسيد-او سعد بن معاذ است-مي فرستم، ، بزودي او را نزد شما

.نزد سعد رفت كه با عده اي از افراد طايفه اش نشسته بود

چهره اي متفاوت از آنچـه كـه   سوگند كه بابه خدا: سعد، همين كه اسيد را ديد، گفت

.رفته بود، بازگشته است

با آن دو صحبت : چه كردي؟ گفت: به كنارشان رسيد، سعد پرسيد �هنگامي كه اسيد

آنـان هـم   .يدم و آنهـا را از آمـدن بازداشـتم   ندكردم، سوگند به خدا اشكالي در آن دو

شدم كه بني حارثه قصد خبرالبته با. دوست داريهمان كاري را مي كنيم كه تو: گفتند

كشتن اسعد بن زراره را كرده اند؛ بدين خاطر كه فهميده انـد، او پسـر خالـه توسـت تـا      

.را بشكنندحرمت تو
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سعد همين كه اين سخن را شنيد، خشمناك برخاست و نيزه اش را برداشت و بـه سـوي   

بـوده كـه   آنها رفت و چون آنها را مطمئن و آرام يافت، متوجه شد كه هدف اسـيد ايـن  

: سعد، خشمگين كنار آنها ايستاد و به اسعد بـن زراره گفـت  . سعد، سخنان آنها را بشنود

اگر پيوند خويشاوندي تو نبود، با ما چنين نمـي كـردي و در  ! سوگند به خدا اي ابوامامه

.، دست به كارهايي نمي زدي كه ما آنها را خوشايند نمي دانيمماخانه و ديار

سرداري مي آيـد كـه طايفـه اش پشـت     به خداسوگند: بودعب گفته جلوتر اسعد به مص

مصـعب بـه سـعد    . سرش هست، اگر او از تو پيروي كند، همه از تو پيروي خواهند كرد

، قبول كني و اگر تـو را ناپسـند   چيزي بشنوي كه اگر آن را بپسندينمي نشيني تا: گفت

نـاگوار اسـت، كنـارخواهيم    تـو  نپذيري؟  ما هـم در ايـن صـورت آنچـه راكـه بـر       آمد، 

به انصاف سخن گفتي و سپس نيزه اش رابه زمين كوبيد و نشسـت  : سعد گفت. گذاشت

.

مصعب براي او توضيح داد كه اسالم چگونه ديني اسـت و از او خواسـت كـه اسـالم را     

.بپذيرد و برايش قرآن نيز قرائت نمود

از آنكـه سـخني بگويـد،    سوگند به خدا در چهره نـوراني و درخشـانش قبـل    : مي گويد

: وقتي بخواهيم مسلمان شويم، بايد چكـار كنـيم؟ گفتنـد   : سپس گفت. اسالم را شناختم

مي غسل مي كني و لباس پاك مي پوشي و به كلمة حق اقرار مي كني و دو ركعت نماز

.سعد نيز چنين كرد. خواني

به خدا : د ، گفتندوقتي او را ديدن. پس از اين نيزه اش را برداشت و به سوي قومش رفت

سعد، كنار آنها ايستاد و . سوگند كه با چهره اي متفاوت از آنچه رفته بود، بازگشته است

همـة مـا   مايي و ازسردار: من بين شما چگونه ام؟ گفتند! اي فرزندان عبداالشهل: گفت

حاال كه چنين است سخن گفتن من با زن و مردتان برمن: هستي؟ گفتتر برتر و امانتدار

.و رسولش ايمان بياوريداينكه به خداحرام باشد تا

جز يك نفر كـه اصـيرم نـام داشـت و تـا روز      تمام زنان و مردان طايفه اش تا همان شب 

، وي در همان روز مسلمان شد و جهاد كرد و به شهادت رسـيد . جنگ احد مسلمان نشد
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را بالفاصله پس از درحالي كه حتي يكبار هم فرصت نيافت كه براي خدا سجده كند؛ زي

عمل اندك انجام داد؛ اما پـاداش  « : فرمود�رسول خدا. مسلمان شدن به شهادت رسيد

.»بسيار يافت

مصعب همچنان در خانة اسعد بود ومردم را به اسالم فرا مي خواند تا اينكه هيچ يـك از  

بتـه بـه   الآن مسـلمان شـده بودنـد؛   نماند مگـر اينكـه مـردان و زنـاني در     خانه هاي انصار

آنان شاعري به نـام قـيس بـن    استثناي  برخي از بني اميه بن زيد و خطمه و وائل؛ درميان 

اسلت بود كه مردم از او حرف شنوي داشتند و او هم، آنان را از پذيرش اسالم باز داشته 

.بود تا آنكه سال پنجم هجرت فرا رسيد

عثت به مكـه بازگشـت،   پيش از فرا رسيدن موسم حج سال سيزدهم ب�مصعب بن عمير

حامل مژده هاي موفقيت بود تا اخبار مسلمان شدن قبـال  �درحالي كه براي رسول خدا

قـدرت و توانشـان را   يثرب و خوبيها و زمينه هاي خيري را كه در آن قبايل هست و نيـز 

1.بازگو كند�براي آن حضرت

بيعت عقبه دوم
ميالدي بيش از هفتاد و چنـد تـن از   622در موسم حج سال سيزدهم بعثت برابر با ژوئن 

ايـن  . مسلمانان يثرب به همراه ساير حاجيان يثرب كه مشـرك بودنـد، وارد مكـه شـدند    

زماني كه در يثـرب بودنـد و همچنـين در بـين راه، بـه يكـديگر مـي        جماعت مسلمانان،

: گفتند

در كوههاي مكه، تنها و نگران باشد؟ �چگونه بگذاريم رسول خدا

چنـد مالقـات مخفـي صـورت گرفـت و بـا       �مكه رسيدند، بـين آنهـا و پيـامبر   ه وقتي ب

كنار جمره اولي در مني يكديگر قرار گذاشتند كه در روز مياني ايام تشويق در عقبه در

.جمع شوند و اين گردهمايي در تاريكي شب و كامالً مخفيانه صورت بگيرد

جتماع تـاريخي را بـراي   تا اين ااينك به سخن يكي از رهبران انصار گوش فرا مي دهيم 

).2/51(؛ زادالمعاد)2/90(و ) 438-1/435(سيره ابن هشام. 1
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كعب بن . پرستي تغيير دادبت اجتماعي كه مسير تاريخ را در نبرد اسالم باما شرح دهد؛

:مالك انصاري مي گويد

محل قرار گذاشتيم كه در�براي انجام مراسم حج به مكه رفتيم؛ در آنجا با رسول خدا

. و وعدة ما در دل شب بودهم مالقات كنيمعقبه در روز مياني ايام  تشريق با

عبداهللا بن عمرو بن حرام يكي از سران و بزرگان قوم ما، با ما همـراه بـود؛ او را بـا خـود     

مخفي نگه داشتيم و با عبـدهللا  البته برنامه خود را از ساير مشركاني كه با ما بودند،. برديم

يكي از سران و بزرگـان  !جابراي ابا: ن گذاشتيم و به او گفتيمبن عمرو موضوع را در ميا

هستي، مي ترسيم بااين وضعيتي كه داري، فـردا هيـزم دوزخ شـوي و سـپس او را بـه      ما

وي، مسلمان شـد  . آگاه نموديم �يم و او را از وعده گاه رسول خدااسالم دعوت كرد

.نمايندگان بودو با ما در بيعت عقبه شركت كرد و يكي از

منازلمان خوابيديم تا اينكـه يـك سـوم    ه قوم درآن شب را همرا، ما: مي گويد�بكع

لي كه يكي درحا. از استراحتگاه خود بيرون آمديم و به وعده گاه رفتيم. شب سپري شد

، همانند مرغان خانگي پاورچين پاورچين راه مي رفيتم تا اينكه همگي يكي و دو تا دوتا

. ما در محل عقبه جمع شديم

همچنين دو زن نيز به نامهاي ام عماره نسيبه بنت . بوديمما، در آن هنگام هفتاد و سه مرد

.كعب از بني مازن بن نجار و ام منيع اسماء بنت عمرو از بني سلمه، با ما همراه بودند

بوديم تا اينكه بـه همـراه عمـويش عبـاس بـن      �دره جمع شديم و منتظر رسول خدادر

اما با اين حال دوسـت داشـت بـا    آن زمان بر دين قومش بود،عباس تا. عبدالمطلب آمد

1.برادرزاده اش همكاري كند و او، نخستين كسي بود كه سخن گفت

آغاز مذاكره
. درزمي آغاز ش-ذاكرات برا ي استحكام پيمان دينيپس از اينكه همگي جمع شدند، م

بـود و  �نمود، عباس بن عبدالمطلب عموي رسو ل خدااولين كسي كه شروع به سخن

)1/440(ابن هشام سيرة. 1
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حبت كرد كه بـا صـراحت تمـام اهميـت و خطرنـاك بـودن مسـئوليتي را       ين خاطر صبد

به 1!اي گروه خزرج: عباس چنين گفت. كه بزودي به دوششان نهاده مي شدروشن كند

ماست و او در ميان ما جايگاهي داردكه از آن باخبريد و ما، خوبي مي دانيدكه محمد از

او، اينك ميان قـوم  . ، حفظ كرديمه اندو قوم خود كه با ما هم عقيداو را ازخويشاوندان 

خود باعزت زندگي مي كند و درشهر داراي مدافع و نگهبان و حامي مي باشد؛ اما با اين 

دارد كه به سوي شما بيايد و با شما باشد؛ اكنون بنگريد اگر مي توانيد نسبت حال اصرار

ست كه اين كار را كه مي مخالفانش محفوظ بداريد، بر شماازرابه او وفادار باشيد و او

گوييد، انجام دهيد؛ ولي اگرمي بينيد كه مي خواهيد پس از عزيمتش به سـوي شـما، او   

اريد كه او درميان قوم و شـهر  هم اكنون دست از او بردراتسليم كنيد يا تنها بگذاريد، از

.، از عزت و حمايت برخوردار استخود

شـما صـحبت   ! اكنون اي رسـول خـدا  . يمآنچه گفتي، شنيد:به اوگفتيم : كعب مي گويد

2.ما بگيرخواهي، ازكن و هر پيماني كه مي

اين جواب، نشانگر ميزان عزم و اراده و شجاعت و ايمان و اخالص آنها در پذيرش ايـن  

.مسئوليت بزرگ و قبول كردن عواقب خطرناك آن است

.، انجام شدسخن گفت و بيعت�پس از آن رسول خدا

مواد پيمان
اي : گفتـيم : ابر مـي گويـد  جـ . م احمد رحمه اهللا مواد پيمان را از جابر نقل كرده استاما

:ر چه چيز باتو بيعت كنيم؟ فرمودب! رسول خدا

همه حال، چه در شـادماني و نشـاط و چـه در ضـعف و     بر شنيدن و اطاعت كردن در. 1

افسردگي

بر انفاق كردن در حال تنگدستي و توانگري. 2

.از اوس و خزرج را، خزرج مي ناميدندعربها همه انصار اعم١
).1/441(ابن هشام سيرة. 2
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عروف و نهي ازمنكربر امر به م. 3

.، بر شما اثري نگذاردد و سرزنشِ سرزنش كنندگانبر اينكه به خاطر خدا قيام كني. 4

و بر اينكه مرا ياري دهيد هنگامي كه نزدتان آمدم و مرا حفاظت كنيـد همـانطور كـه    . 5

1.كنيد و پاداشتان، بهشت خواهد بودخودتان و زنان و فرزندانتان را حفاظت مي 

.تنها بند اخير آمده استعب كه ابن اسحاق روايت مي كند، درروايت ك

را سخن گفت وآياتي از قرآن را تالوت نمود و سپس ما�رسول خدا: كعب مي گويد

با شما بيعت مي كنم بـه  «: ذيرش اسالم تشويق كرد و فرمودبه سوي خدا فراخواند و به پ

.»حفظ كنيد،هداري مي كنيدان خود را حفظ و نگشرط اينكه مرا از آنچه زنان و پسر

و آري سوگند به آن ذاتي كه تـ : را گرفت و گفت�براء بن معرور، دست پيامبر: گويد

را به حق مبعوث فرمـوده، از تـو چنـان حمايـت مـي كنـيم كـه از جـان و نـاموس خـود           

مـردان نبـرديم و آن را نسـل بـه     ، ما بيعت كن كه مابا! اي رسول خدا. حفاظت مي كنيم

.پدرانمان به ارث برده ايمنسل، از

م بـن  صحبت مي كـرد، ابـوالهيث  �معرور با رسول خداهمين حال كه براء بندر: گويد

:تيهان گفت

ايـن  عهد و پيمانهايي داريم و مجبـوريم بـا  ) يعني با يهوديان(مردمما با! اي رسول خدا« 

ه خداونـد تـو را  كـ آيا اگر مـا چنـين كنـيم و پـس از آن    . وضعيت اين پيمانهارا قطع كنيم

را تنها مي گذاري؟نزد قوم خودت برمي گردي و ما،پيروزگردانيد

هم، هم خون و هم سرنوشت هسـتيم، خرابـي و   ما با: تبسمي كرد و گفت�رسول خدا

با هـر كـس   زمن هستيد؛اشكست شما، خرابي و شكست من است؛ من، از شمايم و شما

2.صلح مي كنممن نيز ، نيدهم مي جنگم و با هر كس صلح كمنبجنگيد،

سيرة: يث را صحيح دانسته اند؛ نگاروايت امام احمد باسند حسن، حاكم و ابن حبان، اين حد. 1

يگر نقل كرده كه يك بند د�بن صامت سحاق روايتي نظير اين را از عبادةابن ا. 155الرسول ، ص 

).1/454(ابن هشام سيرة: نگاه. »،نزاع و كشمكش نكنيمبر سر زمامداري : اينكهنيز دارد و آن،
)1/442(سيره ابن هشام . 2
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بر اهميت پيمان و عواقب خطرناك آندوباره تأكيد 
دو نفر از مسمانان پيشتاز . پس از پايان مذاكرات همگي هماهنگ شدند كه پيمان ببندند

بعثت مسلمان شده بودنـد، برخاسـتند و بـراي قومشـان بـر      12و 11يثرب كه در سالهاي 

كيد كردند تا همراهانشـان بـا آگـاهي كامـل و     تأظمت و خطرناك بودن اين مسئوليتع

ديدي باز بيعت كنند و ميزان آمادگي آن جماعت براي فـداكاري و جانفشـاني، روشـن    

.و مقاوم خواهند بودگردد و بدين سان اطمينان يابند كه آنان در اين مسير، پايدار

مـي  آيـا : فـت ضـله گ همگي، آماده بيعت شدند، عباده بـن ن وقتي : ابن اسحاق مي گويد

چه چيز با اين مرد بيعت مي كنيد؟دانيد بر

شما با او بيعت مي كنيد بر جنگ سرخ پوست و سياه پوسـت يعنـي   : گفت. آري: گفتند

اگر شما فكر مي كنيـد وقتـي امـوال شـما از دسـت بـرود و بزرگانتـان كشـته         . همة مردم

ر ايـن صـورت بـه خـدا     يـرا د همينك بيعت نكنيد؛ زشوند، او را تسليم مي كنيد، پس از

سوگند كه به خواري و ذلت دنيا و آخرت گرفتار خواهيد شد و اگر شما مطمئنيد كه به 

دسـت  ، جانشـان را از اموالتان چپاول شود و بزرگانتـان حتي اگراو وفادار خواهيد ماند، 

.بدهند، پس بيعت كنيد كه به خدا سوگند، خير دنيا و آخرت در همين است

اي .دست برود و بزرگانمان كشته شـوند اموالمان ازكنيم؛ هرچنديعت ميبا او ب: گفتند

اگر ما چنين كنيم، براي ما چه خواهد بود؟! دارسول خ

آن . دستت را بگشا تا بيعت كنـيم : گفتند. بهشت، از آن شما خواهد بود: فرمود�پيامبر

1.او بيعت كردنددست مباركش را باز كرد و با�حضرت

اسعد بن زراره كه . آنگاه برخاستيم كه با او بيعت كنيم: چنين آمده استردر روايت جاب

شتران ،ما. عجله نكنيد! اي اهل يثرب: دستش را گرفت و گفتهمة ما كوچكتر بود،از

نده ايم مگر اينكه مي دانستيم او، پيامبر خداست؛ امروز بردن آن را در اين مسير نراخود

تمام عربها است و اين پيامد را بـه دنبـال دارد كـه    ي از، به معناي جدايحضرت به يثرب

).1/446(سيره ابن هشام . 1
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. هر سو، شما را محاصره خواهند كردبهترين مردان شما كشته خواهند شد و شمشيرها از

را براي بيعـت بگيريـد   �شكيبا خواهيد بود، دست رسو ل خدابا اين حال اگر پايدار و 

خودتان مي ترسيد، بيعت نكنيد كه اما اگر از بابتخداوند خواهد بود؛كه پاداش شما با

1.در اين صورت، عذر بيشتري در پيشگاه خدا خواهيد داشت

چگونگي بيعت
بار از طـرف شخصـيتها مـورد تأكيـد     پس از اينكه همة بندهاي بيعت را پذيرفتند و چند

مـي  �پس از يادآوري حرفهاي اسـعد �جابر. فت، بيعت با مصافحه آغاز شدقرار گر

دستت را دور كن كه سوگند به خدا ايـن بيعـت را تـرك نمـي     ! اي اسعد:گفتند: گويد

2.كنيم و نسبت به آن وفاداريم

اينجا بود كه اسعد ميزان آمادگي قومش را براي فداشدن در ايـن راه دانسـت و از آنـان    

مصعب همكاري كرد و ازاسعد، همان دعوتگر بزرگي است كه با. اطمينان حاصل كرد

رهبر ديني بيعت كنندگان بشمارمي رفت؛ وي، پيش از همه بـا رسـول   رو پيشاهنگ واين

.خدا بيعت كرد

بنو نجار مدعي هستند كه اسـعد بـن زراره، اولـين كسـي بـود كـه       : ابن اسحاق مي گويد

.گذاشت�دست در دست رسول خدا

ابوالهيثم بن تيهان اولـين بيعـت كننـده   : بني عبداالشهل مي گويند:ابن اسحاق مي افزايد

3.براء بن معرور، نخستين كسي بود كه بيعت كرد: بود و كعب بن مالك مي گويد

ل شده ، بيعت بـه  شايد آنها، صحبتهايي را كه بين اينها و پيامبر رد و بد: مؤلف مي گويد

پيش از همه بيعت كرده �به حسب ظاهر گويا اسعد بن زرارهگرنهحساب آورده اند و 

).و اهللا اعلم. (است

).3/322(مسند احمد به روايت جابر. 1
مرجع سابق. 2
).1/447(ابن هشام : نگا. 3
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نفر يك نفر بلند شـديم و آن  يك: مي گويد�جابر. س بيعت عمومي آغاز شدآن پاز

1.به ما وعده بهشت را داد،مقابلبا ما بيعت كرد و در�حضرت

سـول  ر. اما بيعت آن دو زني كه در عقبه حضور داشتند، شـفاهي و بـدون مصـافحه بـود    

2.هرگز با هيچ زن بيگانه اي مصافحه نكرده است�خدا

ايندهدوازده نم
نفر را به عنوان نماينده 12از آنان خواست تا �، رسول خداپس از اينكه بيعت تمام شد

. خود تعيين كنند تا از جانب آنان مسئوليت اجراي مواد پيمان را برعهده بگيرند

بـه عنـوان نماينـده و رهبـر     را نفـر از خودتـان   دوازده: به حاضرين فرمود�آن حضرت

9انتخاب صورت گرفـت كـه   اين انتخاب جا همان..ان ناظر باشندتا بر قومشمعرفي كنيد

.نفر از اوس بودند3نفر از خزرج و 

عبداهللا بـن  . 3سعد بن ربيع بن عمرو، . 2اسعد بن زراره بن عدس ، . 1: نمايندگان خزرج

عبـداهللا بـن   . 6براء بن معرور بن صـخر،  . 5رافع بن مالك بن عجالن، . 4رواحه بن ثعلبه، 

بن عمرو منذر. 9سعد بن عباده بن دليم، . 8عباده بن صامت بن قيس، . 7بن حرام، عمرو 

.بن خنيس

رفاعه بـن  . 3سعد بن خيثمه بن حارث، . 2اسيد بن خضير بن سماك، . 1: سرداران اوس

3.عبدالمنذر بن زبير

و از آنهـا بـه عنـوان نماينـدگان     �وقتي انتخاب اين نماينـدگان بـه پايـان رسـيد، پيـامبر     

شـما برمسـايل   «: گرفت و خطاب به آنان فرمـود مسئوالن اجراي پيمان، عهد ديگري نيز

ها براي عيسي بن مريم داريد و من بر قوم كفالتي همچون كفالت حواريقوم و قبيله تان،

.»خودم، كفيل هستم

.مسند امام احمد. 1
).2/131(» النساءكيفية بيعة:مسلم، باب صحيح : نگا. 2
.برخي، نام ابوالهيثم بن تيهان را به جاي رفاعه، ثبت كرده اند . 3
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1.آري: گفتند

پيمان عقبهافشاي
حال بازگشـت بودنـد، در آخـرين    احتياط كامل درانجام شد و مسلمانان، باوقتي بيعت،

، اطـالع يافـت و چـون ايـن امكـان      اين اجتماع و گردهمـايي يكي از شياطين ازلحظات 

وجود نداشت كه قبل از پراكنده شدن مسلمانان، اين خبر را به سران قريش برساند تا آن 

:برآوردلذا بر فراز تپه اي رفت و با صداي بلند بانگجماعت رادر عقبه، غافلگير كنند، 

شما پيمان بسـته  و از دين برشتگان براي جنگ با2دانيد كه مذممآيا مي! اي خانه نشينان

، شيطان عقبه است؛ به خدا سوگند، اي دشمن اين»:به يارانش فرمود�رسول خدااند؟

3.»حتماً كار تو را يكسره خواهم كرد! خدا

آمادگي انصار براي جنگ با قريش
سوگند به : طان به گوش همه رسيد، عباس بن عباده بن نضله گفتهنگامي كه صداي شي

اكنون با شمشيرهايمان به اهل مناكسي كه تو را به حق مبعوث كرده است، اگر بخواهي

فعـالً بـه ايـن كـار مـأمور نيسـتيم، بـه بارانـدازهاي خـود          «: پيامبر فرمود. يورش مي بريم

.دصبح خوابيدنتاآنها، بازگشتند و. »بازگرديد

شكايت سران قريش به بزرگان يثرب
اين خبر انتشار يافت، همچون صاعقه ووقتي اين صدا، در گوش قريشيان طنين انداز شد

زيـرا آنهـا بـه خـوبي از    . نگران و پريشـان سـاخت  اي بر سرشان فرود آمد و همه آنها را

بـر سـر آنهـا و    عواقب اين پيمان آگاه بودند و مي دانستندكه نتيجه اش چه خواهد بود و 

).446، 44، 1/443(ابن هشام : نگا. 1
.مي نهادند �بر رسول خدا) ستوده(مذمم يعني نكوهيد؛ كفار اين نام را دربرابر اسم محمد . 2
)2/51(زادالمعاد . 3



215

آمد؛ به مجرد اينكـه صـبح شـد، جمـاعتي از سـران مكـه و بزرگـان        اموالشان چه خواهد

مشرك و جنايتكار، به خيمه هاي اهل يثرب رفتند تا نگراني شديدشان را به خـاطر ايـن   

، به ما خبر رسيده كه شـما ! اي گروه خزرج: آنان چنين گفتند. بيعت به آنها اعالم نمايند

با او وعده گذاشته ايـد كـه او را از بـين مـا بيـرون      و رفيق ما مالقات كرده ديشب با اين

ر شـدن آتـش   به خدا كه شعله وسوگند. او هم پيمان شده ايد كه با ما بجنگيدببريد و با

قدر ناخوشايند است كه جنگ بـا هـيچ يـك از طوايـف عـرب،      آنجنگ ميان ما و شما،

. تبدين اندازه براي ما ناراحت كننده نيس

ـ ،بنابراين مشركان خزرج از چنـين پيمـاني   ،ه خوردنـد و سـوگند يـاد كردنـد كـه مـا      يكّ

نـزد عبـداهللا بـن ابـي بـن      ،قريشـيان ؛اطالعي نداريم و چنين چيزي صورت نگرفته است

.سلول رفتند

امكان نـدارد كـه قـوم مـن چنـين      : او هم تأكيد كرد كه اين خبر، نادرست است و گفت

مشـورت  بدارند حتي اگر من در يثرب هم بودم، بـدون اطـالع و  كاري را ازمن پوشيده

. من، چنين كاري نمي كردند

سران قريش نيز گفته . هيچ يك از مسلمانان يثرب چيزي نگفت و سكوت اختيار كردند 

.مشركان يثرب را باور كردند و بازگشتند

تعقيب بيعت كنندگان
، دروغ است؛يقين داشتند كه اين خبرريباًمكيان درحالي به خانه هايشان بازگشتند كه تق

كـه ايـن خبـر   ره اين قضيه بودند تـا اينكـه اطمينـان يافتنـد     اما همچنان پيگير تحقيق دربا

ايـن زمـاني بـود كـه يثربيهـا بـه سـوي يثـرب         . درست است و بيعت صورت گرفته است

يثربيهــا بــه دنبــال بنــابراين گروهــي ســواركار را. مكــه رفتــه بودنــدحركــت كــرده و از

البته سعد بن عباده و منـذر بـن عمـرو را    . فرستادند، اما ديگر فرصت از دستشان رفته بود

دسـتان  او را بـا لگـام شـترش بـر گـردن او       ؛ديدندكه منذر فراركرد و سعد دستگير شد

. همين حـال بـه مكـه آوردنـد    و و بستن موهايش كردند و او را بابستند و شروع به زدن ا
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ز شر مشركان نجات ابن عدي و حارث بن حرب بن اميه آمدند و او راپس از آن مطعم 

. مدينه تضمين كردسعد هم سالمت كاروانهاي آن دو را در رفت و آمد از. دادند

كه براي نجاتش رت كردندهم مشوبا، ي كه از دستگيري سعد با خبر شدندانصار هنگام

اه رسـيد و سـپس همگـي بـه مدينـه      آنها در حال مشورت بودند كه سـعد از ر بازگردند؛

1.رفتند

اين بيعت عقبه دوم بود كه به بيعت عقبه كبري، شهرت يافته است؛ اين پيمان، در فضايي 

در اين پيمان، از هر سو، فضاي اعتماد، شـجاعت و  .سرشار از مهر و همبستگي منعقد شد

ثـرب، نسـبت بـه    بدين ترتيب هر يك از مسلمانان ي. همياري درميان مسلمانان حاكم بود

برادر مستضعف خود كه درمكه تحـت سـتم قرارمـي گرفـت، محبـت مـي ورزيـد و بـر        

، نـد، خشـم مـي گرفـت و در اعمـاق قلـبش      كساني كه به برادر مسلمانش ستم مـي كرد 

وشيد كه چه بسا او را نديده احساسات و عواطف محبت آميزي نسبت به برادرش مي ج

.بود

نگيزه گذرا و زودگذر، به وجـود نيامـده بـود؛ بلكـه     اين احساسات خجسته، بر اثر يك ا

ايمـاني قـوي   . منشأ پيدايش اين احساسات، ايمان به خدا و رسول او و ايمان به قرآن بود

يمش بـوزد، در عقيـده و   كه در برابر ظلم و ستم، سست نمي شود؛ ايماني كه هرگاه  نسـ 

توانسـتند كارهـايي از   مانان، آري، با چنين ايماني بود كه مسل. عمل، شگفتيها مي آفريند

خود به جاي بگذارند كه تاريخ، همانند آن را بـه خـود نديـده اسـت و پـس از ايـن نيـز        

.نخواهد ديد

پيشگامان هجرت 
و جهالـت مـوج مـي زد،    اسالم درميان صحرايي كه در آن كفـر پس از بيعت عقبه دوم،

لمانان از آغاز دعوت اسالمي جايگاه و قدرت يافت؛ اين، بزرگترين موفقيتي بود كه مس

به مسـلمانان اجـازه داد   �اين پيمان بود كه رسول خدابه آن دست يافته بودند و پس از

)450-1/448(؛ ابن هشام)2/51(المعاد زاد. 1
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.، هجرت كنندوطن جديدبه 

هجرت براي مسلمانان مفهومي جز اين نداشت كه فرد مي بايست منافع مـادي وامـوال و   

ايـن  همچنـين ! دسـت مـي داد  جـانش را از  كرد و چه بسـا خانه و كاشانه اش را رها مي

.امكان وجود داشت كه مهاجر، در مسير راه از بين برود و نابود شود

و نمـي دانسـت بـا ايـن همـه      مهاجر، به سوي آينده اي نامعلوم حركـت مـي كـرد   آري؛

!پريشاني و اندوه، فرجام كارش چه خواهد شد؟

بـه خـوبي مـي    امسلمانان درحالي از مكه هجرت مي كردند كـه تمـام ايـن مشـكالت ر    

مـانع هجـرت آنـان شـوند؛ زيـرا      كـه  طرفي مشركان نيز سـعي مـي كردنـد   و از! دانستند

.خطرناك مي دانستندهجرت مسلمانان را براي خود

.ذيل ، نمونه هايي از اين هجرت را مي آوريمدر

وي يك سال قبل از بيعت عقبه كبـري قصـد هجـرت    . بود �، ابو سلمهاولين مهاجر. 1

.كرد

امـا خويشـاوندان   . روايت ابن اسحاق او مي خواست با زن و فرزندش هجرت كنـد طبق

تو خودت مي تواني بروي، اما اجازه نداري اين زن : همسرش، راه را بر او بستند و گفتند

!دست ببري؟چرا بگذاريم او را به سرزمين دور. را ببري

يفه ابوسلمه خشمگين شدند و پس از آن طا؛با همين بهانه زن و فرزندش را از او گرفتند

شما كه او را از مرد مـا گرفتـه   .نمي دهيم) يعني ام سلمه(فرزندمان را به زن آنها : گفتند

بدين  ترتيب بچـه را ازمـادرش جـدا كردنـد و بـا      . او مي گيريمازايد، ما هم پسرمان را

!خودشان بردند

به بعـد هـر روز صـبح ، ام    از آن روز. به تنهايي هجرت كرد و به مدينه رفت�ابوسلمه

سلمه به ريگستان بيرو ن مكه مـي رفـت و تـا شـب از درد فـراق شـوهر و بچـه اش مـي         

كه دل يكي از خويشاوندانش تا اين! را به همين منوال گذارنداو يك سال تمام ! گريست

چـرا ايـن بيچـاره مسـكين را نمـي گذاريـد نـزد        : به حال او سوخت و به ديگـران گفـت  

!چرا او را از شوهر و بچه اش جدا كرده ايد؟!شوهرش برود؟
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ام سلمه فرزندش .اگرمي خواهي مي تواني نزد شوهرت بروي:اينجا بود كه به او گفتند

بله، او بدون هيچ همراهي، . سوي مدينه حركت كرده را از خويشان شوهرش گرفت و ب

.مسير پانصد كيلومتري مكه به مدينه را در پيش گرفت

در آنجا عثمان بن طلحه بن ابـي طلحـه را   . رسيد) تنعيم(هش ادامه داد تا به اام سلمه به ر

دور نمايـان  از) قباء(عثمان پس ازاحوال پرسي او را تا مدينه همراهي كرد  و وقتي . ديد

خـودش  آنگـاه  به ياري خدا وارد قباء شـو و شوهر تو در همين روستا است؛: گفتشد،

1.به مكه بازگشت

فقيـر  ،تـو : مي خواست هجرت كند، كفار، راه را بر او بستند و گفتند�وقتي صهيب. 3

حال كـه ثروتمنـد شـدي و بـه جـايي رسـيدي، مـي        . ما آمديو تنگدست بودي كه نزد

�صهيب! سوگند به خدا چنين چيزي امكان ندارد! خواهي اموالت را هم با خود ببري؟

راهم را باز مـي گذاريـد؟   ،شما بدهماموالم را به به من بگوييدكه آيا اگر: به آنها گفت

: رسـيد، فرمـود  �وقتي اين خبر بـه رسـول خـدا   ! تمام اموالم از شما: گفت.آري: گفتند

2).صهيب سود برد، صهيب فايده كرد: (يعني» ربح صهيب، ربح صهيب«

جـايي را �و هشـام بـن عـاص بـن وائـل     �و عياش بن ابي ربيعه�عمر بن خطاب. 3

. و بـه مدينـه هجـرت كننـد    آنجا جمع شوندذاشتندكه صبح زودتعيين كردند و وعده گ

.آمدند، اما هشام به دام مشركين افتاد�و عياش�عمر

ابوجهل به همـراه بـرادرش   قباء فرود آمدند؛كه به مدينه رسيدند و درند تا آناين دو رفت

مـادرت  :اين سه تن، از يك مادر بودند، آن دو به عياش گفتند. حارث، نزد عياش رفتند

د و ازآفتاب بـه سـايه نـرود تـا تـو را      ننذر كرده و قسم خورده است كه سرش را شانه نز

مي خواهند تو را به خدا قسم آنها! اي عياش: گفت�عمر! دل عياش به رحم آمد. ببيند

،قسم وقتي شپشبه خدان اطمينان نكن؛ ا؛ از آنها برحذر باش و به آناز دينت برگردانند

او را اذيت كنـد،  ،ر دهد، سرش را شانه خواهد كرد و هرگاه گرماي مكهمادرت را آزا

1/468/470ابن هشام . 1
1/477ابن هشام . 2
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اما عياش نپذيرفت و پافشاري و اصراركرد كه بايد با آنها برگـردد  ! به سايه خواهد رفت

.و مادرش را از قسمي كه خورده بري كند

به او گفتم حال كه مي خواهي با آنها بروي، شـترم را كـه شـتر رهـوار و     : گويد�عمر

خوبي است با خود ببر و از آن پياده نشو تا اگر از اينها سوء قصدي احسـاس كـردي، بـا    

: در بين راه ابوجهل به او گفت.عياش با آن دو برگشت. اين شتر، خودت را نجات دهي

. سوگند شترم را خسته كردم، به همين خاطر ناهموار حركت مـي كنـد  خداه ب! اي برادر

مرا پشت سرت سوار نمي كني؟

ــاشع ــد چــرا؛: گفــت�ي ــن را گفــت و شــترش را خواباني ــز شترانشــان را ! اي آن دو ني

روز او را بـه  و محكم بسـتند و نيمـ  خواباندند، اما همين كه عياش پياده شد، او را گرفتند

.مكه بردند

بـا ايـن مـرد ابلهمـان رفتـار      ،با احمقانتان طوري رفتار كنيـد كـه مـا   !اي اهل مكه: گفتند

1.كرديم

علي رغم تمام . ط سه نمونه از واكنش مشركين براي مقابله با هجرت مسلمانان بوداين فق

دو ماه و اندي زهنو. هجرت مي كردند ، بازهم مسلمانان گروه گروه اين آزارها و موانع

در �و علي�پيامبر�مسلمانان جز ابوبكراز بيعت عقبه دوم نگذشته بود كه كسي از

.مكه نمانده بود

غير از اينها كسـي در  . هجرت نكرده بودند �، به دستور شخص رسول خدادمراين دو

مكه نمانده بود بجز كساني كه مشركين، آنها را زنداني كرده و مانعشان از هجرت شـده  

: پـس از هجـرت روزي فرمـود   �آنكه رسول خـدا كفار ماندند تاهشام و عياش همچنان در بند. 1

و مخفيانه به مكه آمد ! ل خدامن، اي رسو: د؟ وليد بن وليد گفتكيست كه عياش و هشام را برايم بياور

ظـاهرا آنهـا در خانـه اي    . كه جايشان را پيدا نمودنها غذا مي برد، تعقيب كرد تا آنزني را كه براي آو

جا بيرون آورد و سوار ديوار باال رفت و آنها را از آنشب هنگام از. زنداني بودند كه سقف نداشته است

نفر از صحابه وارد 20عمر با و47تا 1/474به ابن هشام . ك.ر. بر شتر كرد و با هم  به مدينه رفتند 

).1/558بخاري . (مدينه شد
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.بودند

نيز شترانشان را بـراي هجـرت آمـاده كـرده و منتظـر دسـتور الهـي        �و ابوبكر�پيامبر

1.بودند

به من منزل و محـل  «: به يارانش فرمود�مي كند كه پيامبرامام بخاري از عائشه روايت

هجرت شما نشان داده شد؛ آنجا نخلستاني است بين تپه ها؛  هـر كـس مـي خواهـد مـي      

.»هجرت كند) مدينه(تواند به يثرب 

�ابـوبكر . عموم كساني كه به سرزمين حبشه هجرت كرده بودند، بـه مدينـه بازگشـتند    

دسـت نگـه دار و هجـرت    : (به او گفت�كرد، اما پيامبرخودش را براي هجرت آماده

).نكن ، اميدوارم كه به من اجازه داده شود

و آنهـا را از  ماه پيش آماده كرده بوداز چهار�دو شتر براي خودش و پيامبر�ابوبكر

2.برگ درخت علف مي داد و منتظر دستور بود

اجتماع قريش در دارالندوه
ن و نـا زباآمادگي كامل، گروه گـروه بـا  �شدند ياران محمدآنگاه كه مشركين متوجه

فرزندانشان به سوي اوس و خزرج در حركتند، سراپاي وجودشان را وحشت و اضطراب  

گويـا  ! گـاه چنـان نشـده بودنـد    به گونه اي كـه هيچ ! ندوهگين شدندفراگرفت و سخت ا

رد، جلـوي  كـ خطر بزرگي كه اسـاس بـت پرسـتي و حيـات اقتصاديشـان را تهديـد مـي       

.چشمانشان جلوه گر شده بود

را مـي شـناختند و از تـوان و    �بود كه آنها به خـوبي شخصـيت محمـد   اين بدان جهت

نيروي تأثير حرفهايش در دلها خبر داشتند؛ از طرفي مي دانستند كه او در فـن رهبـري و   

نـين و  راسخ و آهاهنمايي يارانش شخص كارديده و باتجربه اي است و از عزم و اراده ر

.حس فداكاري و جانفشاني ياران او در راه دعوتش نيزكامال آگاه بودند

.2/52زادالمعاد . 1
.553،ص 1النبي و اصحابه، ج صحيح بخاري، باب هجرة. 2
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ايـن دو قبيلـه،   از سوي ديگر از قدرت اوس و خزرج باخبر بودند ومـي دانسـتند كـه در   

بويژه بعـد از آنكـه مـزه    اسات سالم و صلح جويانه اي دارند؛خردمنداني هستند كه احس

قريشـيان مـي دانسـتند كـه موقعيـت      . چشـيده انـد  تلخ و ناگوار جنگهاي چندين سـاله را 

استراتژيك مدينه چنان است كه بر سر شاهراه تجارتي آنها قرار دارد كه به شـام منتهـي   

اهـل مكـه   .ذرد و شام را به يمـن متصـل مـي كنـد    مي شود و از كنار درياي سرخ مي گ

ايـن، غيـر از   د مـي بردنـد و  ساليانه دويست و پنجاه هزار دينـار از راه تجـارت شـام سـو    

واضح است كه اين تجارت، وابسـتگي  . هاي تجارتي اهل طائف و مناطق ديگر بودفعاليت

لذا قريشيان، تمركز يافتن دعوت اسالم . شديدي به امنيت و آرامش راه بازرگاني داشت

در يثرب و رويارويي با مسلمانان آنجا را، خطري بزرگ براي تجـارت خـود و ايـن راه    

.ستندبازرگاني مي دان

م به بحـث و  622بعثت، برابر با سپتامبر سال 14ماه صفر سال 26به همين دليل، پنجشنبه 

صلي آن پرچمدار دعوت بررسي راههاي مقابله با اين خطر پرداختند، خطري كه عامل ا

1.بود�اسالمي محمد

دوه تـرين جلسـه خـود را در دارالنـ    از بيعت عقبه كبري، قريشيان مهمروز پس75تقريباً 

اوائـل روز بـوده اسـت؛ زيـرا     اين نشسـت در  : در روايت ابن اسحاق آمده.تشكيل دادند

نيز خبـر  آنان قرار داد ورا در جريان توطئه و اجتماع�در همان روز پيامبر�جبرئيل

.اعالن كردهجرت را به ايشاناجازه 

وز يا اوايل وقـت  رآمده كه در ابتداي گرمايرضي اهللا عنها در روايت بخاري از عائشه 

.به ما اجازه هجرت داده شده است: به خانه ما آمد و گفت�ظهر، رسول خدا

آن تمـام سـران و   خطرنـاكترين اجتمـاعي بـود كـه در    تاريخ خوداين اجتماع در نوع و

نمايندگان قبايل قريش شركت داشتند تا راهي بيابند كـه عامـل اصـلي دعـوت اسـالمي      

.نند و روزنه اين نور را براي هميشه خاموش نمايندرا نابود ك�يعني رسول خدا

97، 95، ص 1ج(للعالمين حقيقات تاريخي محمد سليمان منصورپوري در كتاب رحمةبرگرفته از ت. 1

)471، ص 2ج (و ) 102و 
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طوايـف مختلـف در ايـن اجتمـاع شـركت كـرده بودنـد،        شخصيتها و نمايندگاني كه از

:عبارتند از

ابوجهل بن هشام از قبيله بني مخزوم. 1

بن مطعم و طعيمه بن عدي و حارث بن عامر از بني نوفل بن عبدمنافجبير. 4و 3، 2

ــن   شــيب. 7و 6، 5 ــد ربيعــه و ابوســفيان بــن حــرب از بنــي عبدشــمس ب ه و عتبــه دو فرزن

.عبدمناف

كسي است كه شكمبه شتر را كنار كعبـه در  ،نضر بن حارث از بني عبدالدار؛ اين فرد. 8

.روي ايشان انداختمي خواند،نماز �حالي كه پيامبر

از بنـي اسـد بـن    ابوالبختري بن هشام و زمعه بـن اسـود و حكـيم بـن حـزام     . 11و 10، 9

.عبدالعزي

.نبيه و منبه دو فرزند حجاج از بني سهم. 13و 12

.امية بن خلف از بني جمح. 14

كل پيرمردي باوقار كه قبلي، به دارالندوه آمدند، شيطان نيز به شآنگاه كه همه طبق قرار

! مـرد اي پير: پرسـيدند . لنـدوه ايسـتاد  اقيمت پوشـيده بـود، آمـد و بـر در دار    لباسي گران

كيستي؟

را شنيده و آمده تا سخن شـما كه خبر اجتماع شماهستم پيرمردي از ساكنان نجد : گفت

.را بشنود؛ شايد خيرخواهي و انديشه او، براي شما بي فايده نباشد

.بدين ترتيب او نيز وارد جلسه شد! بسيارخوب بفرما: گفتند

رأي ناجوانمردانه دارالندوه مبني بر قتل پيامبر
كس طرح و پيشنهادي داد و سخن بـه  كه تمام اعضاي پارلمان جمع شدند، هراز آنپس 

و از ديارمان تبعيـد مـي   مي نماييم بيرون ميان خوداو را از: ابواالسود گفت. درازا كشيد

به هر حال . مهم نيست كه كجا برود  و چه بكندكنيم؛ وقتي از اينجا رفت، ديگر براي ما 

و برنامه هايمان رونق پيدا مي كند و اتحاد و الفت گذشـته مـا   از شر او راحت مي شويم
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.برقرار مي گردد

مگر شـيريني گفتـار و   . به خدا سوگند، اين ، فكر درستي نيست! نه: پيرمرد نجدي گفت

بيان شيوايش را نمي بينيد؟ مگر نمي دانيد كه چگونه با آنچه آورده، دل مردم را بدست 

زيـرا  ين كنيد، امنيت نداريـد؛ اگر چن! به خدا سوگند!شود؟مي آورد و بر آنها چيره مي 

ومسـلط مـي شـود   رود، با گفتار و بيانش بـر آنهـا  باو به ميان هر يك از قبايل عرب كه 

د و شما را در خانه هايتان نـابود  نآنگاه به سوي شما مي آي! او پيروي مي كنندهمگي از

به هرحـال بـه فكـر چـاره اي     . ي دهندكاري كه بخواهند، انجام ممي كنند؛ آن وقت هر

.غير از اين باشيد

درب را بـر روي او ببنديـد تـا    را به زنجير بكشيد و زنداني كنيـد و او : ابوالبختري گفت

.، زنداني شدند و مردندطور كه شاعراني چون زهير و نابغههمان. بميرد

دا سـوگند اگـر   به خ؛به خدا سوگند اين هم رأي درستي نيست! نه: پيرمرد نجدي گفت

چنان كه مي گوييد، او را زنداني كنيد، موضوع از پشت دربهاي بسته به اطـالع يـارانش   

مي رسد و شك نداريم كه بر شما يورش مي آوردند واو را از دست شما، رها مي كنند 

چاره اي بينديشيد كه ايـن، رأي  . و بعد هم با شما مي جنگند و شما را مغلوب مي سازند

.درستي نيست

كه اين دو نقشه مورد قبول قرار نگرفت، پيشنهاد ديگري ارائه شد كه همگـي،  پس از آن

.آن را پذيرفتند و تصويب كردند

من درمـورد او چـاره اي انديشـيده ام    : ابوجهل بن هشام بزرگترين جنايتكار مكه، گفت

! ابوالحكماي : گفتند. كه سوگند به خدا گمان نمي كنم چاره اي غير از اين داشته باشيم

بگو آن چيست؟

پيشنهاد مي كنم كه از هر قبيله، جواني چابك و نيك نژاد برگـزينيم و بـه دسـت    : گفت

را آن وقـت همگـي بـه يكبـاره بـه او حملـه كننـد و او       . هر يك شمشير برنده اي بدهيم

ميان همه قبايل تقسيم مـي  صورت  خون اواينزيرا در. بكشند تا از شر او راحت شويم

در نتيجـه بـه گـرفتن    ؛همـه قبايـل نيسـت   فرزندان عبـدمناف را يـاراي جنـگ بـا    شود و
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.و ما نيز خونبهاي او را مي پردازيمخونبهاي او راضي مي شوند

. بهترين پيشنهاد، همين است كه اين مرد مي گويد: پيرمرد نجدي گفت

ريش درحـالي  تصويب كرد و نمايندگان قاين رأي جنايتكارانه راباالخره پارلمان مكه،

1.به خانه هايشان بازگشتند كه براي اجراي فوري اين پيشنهاد مصمم بودند

�هجرت پيامبر

بـا وحـي فرودآمـد و    �گرفته شـد، جبرئيـل  �آنگاه كه تصميم قطعي بركشتن پيامبر

اجـازه هجـرت را از طـرف خداونـد بـه      توطئه قريش آگاه ساخت و خبـر ازرا�پيامبر

سـتري كـه هـر شـب     امشب بر ب«: ن هجرت را تعيين نمود و گفتايشان اعالن كرد و زما

2.»مي خوابيدي، نخواب

دربـاره چگـونگي   رفـت تـا  �وبكرصـديق دوست صـميميش اب نزد�سپس پيامبر خدا

ما هنگام گرمـاي  : ام المومنين عائشه رضي اهللا عنها  مي گويد.هجرت با او صحبت كند 

دارد �رسول خـدا : ه كسي به ابوبكر گفتدر خانه نشسته بوديم ك�نيمروز  با ابوبكر

: گفـت  �كرلذا ابـوب . در چنين وقتي  به خانه ابوبكر نمي آمد�معموالً پيامبر. مي آيد

مگـر ايـن كـه كـار     ،گند كه ايشان در اين وقت نمي آيدبه خدا سو! پدرو مادرم فدايش

.مهمي پيش آمده است

آنكه اجـازه دادنـد، وارد شـد و بـه     پس از آمد و اجازه ورود خواست؛�پيامبر: گويد

.»اطرافيانت را بيرون كن«: ابوبكر گفت

.فقط خانواده خودم درخانه هستند! پدر ومادرم فدايت: گفت�ابوبكر

.به من اجازه خروج داده شده است: فرمود�پيامبر

با همراهي من؟! پدرو مادرم فدايت: گفت�ابوبكر

.482ا ت1/480ابن هشام . 1
.2/52و زادالمعاد 1/482ابن هشام . 2
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1.آري: فرمود�پيامبر

بـه خانـه اش بازگشـت و    �ه نحوه حركت صحبت كردند؛ رسول خداپس از آن دربار

. تا شب، فرا رسدمنتظر شد

�محاصره منزل پيامبر

نقشه اي بودند ياجراتا شب مشغول آمادگي براي جنايتكاران بزرگ قريش آن روز را

براي اجراي اين نقشه گروه يازده نفره اي از سـران . كه درجلسه صبح تصويب شده بود

اين گروه عبـارت بودنـد   . انتخاب شدند كه همه از جنايتكاران بزرگ مكه بودندقريش

:از

. 5بن حارث، نضر. 4عقبه بن ابي معيط، . 3حكم بن ابي العاص، . 2ابوجهل بن هشام، . 1

. 10ابـي بـن خلـف،    . 9ابولهـب،  . 8طعيمه بن عدي، . 7زمعه بن اسود، . 6اميه بن خلف، 

2.ن حجاجمنبه ب. 11نبيه بن حجاج، 

را محاصره كردنـد و منتظـر ماندنـد تـا     �از اول شب، خانه پيامبر:ابن اسحاق مي گويد

3.بخوابد و بر او يكباره هجوم ببرند�پيامبر

تا جايي . داشتند كه دسيسه شومشان، با موفقيت به انجام خواهد رسيدآنها اطمينان كامل 

: آميز گفــتا لحنــي تمســخرخطــاب بــه همراهــانش بــكــه ابوجهــل، بــا غــرور ايســتاد و

! گمان مي كند كه اگر شما از او پيروي كنيد، پادشاه عرب و عجم مي شويد)�(محمد

و پس ازمرگ برانگيخته خواهيد شد و براي شما باغهايي مانند باغهاي اردن خواهد بود 

.و اگر چنين نكنيد كشته مي شويد و پس ازمرگ در آتش مي سوزيد

آنها شب را در انتظار آن لحظـه  . خر شب عملي كنندر قسمت آقرار بود اين دسيسه را د

ت فرمـان  اما خداوند بر تمام كارها مسلط است و ملكوت آسمان و زمين تحـ . گذراندند

1/553صحيح البخاري باب هجرت النبي و اصحابه . 1
2/52زادالمعاد . 2
1/482ابن هشام . 3
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نمي توان كسي تنها خداست كه پناه مي دهد واوست و هركاري كه بخواهد، مي كند؛

�عدها آن را براي رسول خداخداوند، همان كاري را كرد كه ب. را از عذاب او پناه داد

: بازگو كرد

′ΜΞ…Ω′ΜΞ…Ω′ΜΞ…Ω′ΜΞ…ΩΣ≤Ρ∇∧ΩÿΣ≤Ρ∇∧ΩÿΣ≤Ρ∇∧ΩÿΣ≤Ρ∇∧Ωÿð∠ΨŠð∠ΨŠð∠ΨŠð∠ΨŠΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςð∉Σ�Ψ‰Τ‘Σ∼Ψ√ð∉Σ�Ψ‰Τ‘Σ∼Ψ√ð∉Σ�Ψ‰Τ‘Σ∼Ψ√ð∉Σ�Ψ‰Τ‘Σ∼Ψ√ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…ð∉ΣΤ∏Σ�πΤ⊆Ωÿð∉ΣΤ∏Σ�πΤ⊆Ωÿð∉ΣΤ∏Σ�πΤ⊆Ωÿð∉ΣΤ∏Σ�πΤ⊆ΩÿςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…&ð∉Σ–Ξ≤«Σÿ&ð∉Σ–Ξ≤«Σÿ&ð∉Σ–Ξ≤«Σÿ&ð∉Σ–Ξ≤«Σÿ

Ω⇐Σ≤Ρ∇∧ΩÿΩΩ⇐Σ≤Ρ∇∧ΩÿΩΩ⇐Σ≤Ρ∇∧ΩÿΩΩ⇐Σ≤Ρ∇∧ΩÿΩΣ≤Ρ∇∧ΩÿΩΣ≤Ρ∇∧ΩÿΩΣ≤Ρ∇∧ΩÿΩΣ≤Ρ∇∧ΩÿΩ∃ϑðΣ/≅…∃ϑðΣ/≅…∃ϑðΣ/≅…∃ϑðΣ/≅…ΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣ⁄κΤΩ`Σ⁄κΤΩ`Σ⁄κΤΩ`Σ⁄κΤΩ`Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΤΗΤΩ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΤΗΤΩ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΤΗΤΩ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΤΗΤΩ∧<√≅…(30)(30)(30)(30)) اي «: يعنـي  )30:انفال

را اني  را كه كافران در پي چاره انديشي عليـه تـو بودنـد تـا تـو     به يادآور آن زم! پيامبر 

و آنهـا در پـي حيلـه و چـاره بودنـد     . دستگير و حبس كنند و بكشند يا تو را بيرون كنند

.»ًخداوند بهترين چاره ساز استينايقانديشه كرد؛خداوند نيز

خانه اش را ترك مي كند�پيامبر
،  بـاز هـم   �به اجـرا در آوردن دسيسـه قتـل پيـامبر    علي رغم همه آمادگي قريش براي 

بر رختخوابم بخـواب : فرمود�به علي�در آن لحظه حساس، پيامبر! خوردندشكست 

نخواهـد  هرگـز از آنهـا آسـيبي بـه تـو     ! و بخواببيندازو اين روانداز سبز را  روي خود

برداشت و بـر  ا شكافت و مشت خاكي ربيرون شد و صفهاي آنها�پيامبرآنگاه. .رسيد

سرشان پاشيد و خداوند بينايي را از آنها گرفت طوري كه اصالً او را نديدند و درحـالي  

:رون رفت كه اين آيه را مي خواندبي

†ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω†ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω†ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω†ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨Ω⇐κΩΤŠΩ⇐κΩΤŠΩ⇐κΩΤŠΩ⇐κΩΤŠ⌠¬ΞÿΨŸΤÿΚς…⌠¬ΞÿΨŸΤÿΚς…⌠¬ΞÿΨŸΤÿΚς…⌠¬ΞÿΨŸΤÿΚς……Θ⊥ŸΩ♠…Θ⊥ŸΩ♠…Θ⊥ŸΩ♠…Θ⊥ŸΩ♠⌠⇑Ψ∨Ω⌠⇑Ψ∨Ω⌠⇑Ψ∨Ω⌠⇑Ψ∨ΩψΞΨ⊃<∏Ω`ψΞΨ⊃<∏Ω`ψΞΨ⊃<∏Ω`ψΞΨ⊃<∏Ω`…Θ⊥ŸΩ♠…Θ⊥ŸΩ♠…Θ⊥ŸΩ♠…Θ⊥ŸΩ♠⌠¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΤΩ↑<∅ςΚ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΤΩ↑<∅ςΚ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΤΩ↑<∅ςΚ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΤΩ↑<∅ςΚ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩΤ⊇⌠¬ΣΩΤ⊇⌠¬ΣΩΤ⊇⌠¬ΣΩΤ⊇

‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿΩ⇐Σ≤Ψ±Τ‰ΣΤÿ(9)(9)(9)(9))در پـيش روي آنـان سـدي و در پشـت سـرِ      ،مـا «: يعني)9:يس

ايشان سدي، قرار داده ايم و بدين وسيله جلوي چشمان ايشان را گرفته ايـم و ديگرنمـي   

.»بينند

درب رفـت و از �بـه خانـه ابـوبكر   �نشست و رسول خـدا همه آنهاخاك، بر سرآن 

مـن قرارداشـت، پنـاه    سـمت ي كوچك پشت خانه اش بيرون شدند و به غار ثـور كـه در  
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1.بردند

تا آنكـه لحظـه اي قبـل از فـرا     رسيدن هجوم بودندمحاصره كنندگان به انتظار لحظه فرا

مردي، آنها را منتظر يافـت و علـت   . ند ه ارسيدن موعد، متوجه شدند كه شكست خورد

. منتظر محمديم: را جويا شد؛ گفتند

بر سرتان خاك پاشـيد  �حمدا سوگند مضرر كرديد و شكست خورديد؛ به خد: گفت

.و دنبال كارش رفت

به خدا ما او را نديديم؛ وقتي سرهايشان را دست كشيدند، ديدند كه بـر سرشـان   : گفتند 

.خاك و غبار نشسته است

و جامـه اش  خوابيده�به خدا سوگند محمد: و گفتنداز سوراخ درب خانه نگاه كردند

از جايشـان تكـان نخوردنـد تـا آنكـه ديدنـد       بحبا اين حال تا ص. را رويش انداخته است

.اما ديگر فرصت از دستشان رفته بود! از رختخواب برخاست�علي

2.خبر ندارم: كجاست ؟ گفت)�(محمد:پرسيدند �از علي

درغار ثور
مـيالدي  622سـپتامبر سـال   13يـا  12بعثت برابر بـا  14صفر سال 27شب �رسول خدا

3.كردخانه اش را به قصد غار ترك 

، جزو سال چهاردهم ماه صفردر صورتي كه آغاز سال قمري را از ماه محرم بدانيم، اين

در نظر بگيـريم، يقينـاً مـاه    �ماه بعثت پيامبرمحسوب مي شود؛ اما گر ابتداي سال را از

مي دهند و ، گاه اين را مبنا قرارعموم سيره نويسان. عثت خواهد بودب13صفر جزو سال 

به همين دليل است كه بسـي اوقـات سـيره نويسـان در     . ي ديگر را مي گيرندگاه آن مبنا

لذا ما، همه جا بنا را بر اين نهاده ايم كه ماه محرم، آغـاز  . ترتيب حوادث اشتباه مي كنند

).2/52(؛ زادالمعاد )1/483(ابن هشام . 1
.2/52و زادالمعاد 1/483ابن هشام . 2
59، ص 1رحمه للعالمين ج. 3
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.سال است

در همه حـال و  �رفت كه رفيق رازدار آن حضرت�به خانه دوستش ابوبكر�پيامبر

مكـه  و بـا عجلـه از  را تـرك كردنـد  �شت، منـزل ابـوبكر  و آنگاه از درب پهر جا بود 

خارج شدند تا قبل از طلوع فجر مكه را در حـالي تـرك كـرده باشـندكه كسـي متوجـه       

.خروجشان نشود

مي دانست قريش به زودي آنها را دنبال مي كنند، لذا راه اصـلي  �از آنجايي كه پيامبر

و واگذاشـتند  هر كسـي مـي رسـيد،    مدينه در سمت شمال مكه را كه همان ابتدا به ذهن

يعنـي راه يمـن را كـه در قسـمت     مخـالف آن بـود؛  كـه كـامالً  ندراهي را در پيش گرفت

.جنوب مكه واقع مي شد

ثور، كوهي . تقريباً پنج ميل از راه را پيمودند تا آنكه به ثور رسيدند�و ابوبكر�پيامبر

و . زخمي شد�مبارك آن حضرتخ و ناهموار بود؛ لذا پاي، سنگالبلند، صعب العبور

د پا گم كند، لـذا  بر روي كناره پاهايش راه مي رفت تا ر�نيزگفته شده كه چون پيامبر

،او را بر پشت خود سوار كرد و به سـختي �به همين خاطر ابوبكر. پاهايش زخمي شد

1.ايشان را به غار ثور در فراز كوه رسانيد

دو يار غار
به خدا نمي گذارم داخل شوي تا پيش از سوگند: گفت�كرچون به غار رسيدند، ابوب

وارد �بدين  ترتيب ابوبكر. تو داخل شوم كه اگر در آن چيزي باشد، به من ضرر برسد

دركنار غار سوراخهايي ديد، لباسش را پاره كرد و �ابوبكر. ار شد و غار را تميز كردغ

وارد شد و سـرش را  �پيامبر.وارد شو: گفت�آنگاه به رسول خدا.سوراخها را بست

تمام سوراخها �ابوبكر. گذاشت و از شدت خستگي خوابش بردبر روي زانوي ابوبكر

هـا را بـا دو   را با تكه هايي از لباسهايش بسته بود، اما دو سـوراخ بـاقي مانـده بـود كـه آن     

.انگشت بزرگ پايش بست

.167و مختصر سيره الرسول شيخ عبداهللا نجدي ص 1/95رحمه للعالمين . 1
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ازخـواب  �مبـادا پيـامبر  از داخل سوراخ گزيده شد، اما او ازترس اينكه�پاي ابوبكر

ولـي شـدت درد او را مجـال نـداد؛     . و تكـان نخـورد  بيدار شود، خودش را كنترل كـرد 

چـه شـده؟   :  دار شـد و پرسـيد  بيـ �بنـابراين پيـامبر  .اشكهايش بر چهـره پيـامبر ريخـت   

آب دهانش را به محـل  �پيامبر. ؛ پايم گزيده شدپدر و مادرم فدايت: گفت �ابوبكر

1.ين سان، دردش، آرام گرفتگزيدگي زد و بد

�در اين مـدت عبـداهللا بـن ابـوبكر    2.شبهاي جمعه، شنبه و يكشنبه را در غار گذراندند

او جـواني چابـك و   : عائشه رضي اهللا عنها گويد. شبها نزد آنها مي رفت و آنجا مي ماند

كه زيرك بود، شبها تا سحر آنجا مي ماند، سحر به مكه مي آمد و چنان وانمود مي كرد

گويا شب را در مكه گذارنده است و هرچه از نقشه ها و برنامه هـاي قـريش مـي شـنيد،     

جريـان  و ابـوبكر مـي رفـت و آنهـا را در    �تاريكي شب نزد پيامبرو درحفظ مي كرد

كه چوپان بود، شامگاه به طرف غـار  عامر بن فهيره غالم ابوبكر. اخبار روز مي گذاشت

شير مي دوشـيد و  �و ابوبكررا به نزديك غار مي برد�مي رفت و گوسفندان ابوبكر

.شب را با شيرگوسفندان سپري مي كردند

مي آمدنـد  پايين آنها . را مي آورد و آنها را صدا مي زدعامر با تاريكي شب گوسفندان

3.مي كردعامر، در طول سه شبانه روز همين كار را. مي نوشيدندو شير

4.تا اثر پاهاي او از بين برودا به دنبال عبداهللا مي بردگوسفندان ر�اين ايام عامردر

را شـنيدند، از صـبح همـان    �و ابـوبكر  �اما قريش از هنگامي كه خبر هجرت پيـامبر 

اقدامي كه كردند، ، دست بكار شدند و اولين رار بود توطئه خود را اجراء كنندشب كه ق

كشان كشان بردند و مدتي كوتاه ،را كتك زدند و او را تا كنار كعبه�اين بود كه علي

اين داستان را زرين از عمربن خطاب روايت مي كند واضافه شده كه ار سم در بدن ابوبكر ماند تا . 1

.2/556رجوع شود به مشكاه المصابيح باب مناقب ابي بكر . اينكه باعث مرگ او شد
).7/336(فتح الباري . 2
554، 1/533صحيح البخاري . 3
1/486ابن هشام .4
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1.به كجا رفته اند�و ابوبكر�او دريابند كه پيامبرداشتند، اما نتوانستند ازاو را نگه

زدنـد؛  رفتند و در�، به خانه ابوبكرچيزي به دست آورند�وقتي موفق نشدند از علي

پدرت كجاست؟ : او پرسيدنداز. اسماء دختر ابوبكر بيرون آمد

ضـربه  ،خدا سوگند نمي دانم كجا رفته؟ ابوجهل كه مردي پست و فحاش بودبه: گفت

2.اي به صورت اسماء  زد كه گواشواره هايش افتاد

تمام امكاناتشان را جهت دسـتگيري آن  ي جلسه اي اضطراري تصميم گرفتندقريشيان ط

اردادند دو بكار گيرند، لذا تمام راههاي خروجي مكه را تحت مراقبت شديد مسلحانه قر

همان جلسه به تصويب رساندند كه به هر كس كه آن دو را، مرده يا زنده دسـتگير  و در

3.نفر بدهندمقابل هركند و تحويل قريش بدهد، جايزه اي به قيمت صدشتر در

و �ين ترتيب سواركاران، مردان پياده و رديابها، براي دستگيري و پيدا كردن پيـامبر بد

اما علي . راي يافتن آنها  در كوهها و تپه ها به جستجو پرداختندبسيج شدند و ب�ابوبكر

البته عده اي از رديابان متخصص تا نزديكـي  . رغم تمام تالشهايشان به نتيجه اي نرسيدند

.غار ثور پيش رفتند،  ولي همه چيز به دست خداست

ار بـودم؛  در غـ �با پيامبر: روايت مي كند كه مي گفت�امام بخاري از انس از ابوبكر

بـه خـدا   ! اي پيامبر: گفتم�سرم را بلند كردم، ديدم پاهاي آنها ديده مي شود؛ به پيامبر

اگر به پايين نگاه كنند، حتماً ما را مي بينند؟

»چه مي پنداري درباره دو نفر كه سومشان خداست؟! ساكت اي ابوبكر«: فرمود

4»ان خداست، چيست؟نفري كه سومشدوگمانت درباره «: در روايتي ديگر آمده

آن پيـامبرش را عـزت داد و رديابـان    سـيله در حقيقت اين معجزه اي بود كه خداونـد بو 

.دقيقاً زماني بازگشتند كه چند قدم بيشتر، با اين دو يار غار فاصله نداشتند

1/96رحمه للعالمين . 1
1/487ابن هشام . 2
1/554بخاري . 3
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در راه مدينه
چون آتش جستجو فروكش كرد و از شدت و حدت رديابي كاسته شد و تالشـهاي بـي   

و همـراهش آمـاده   �يهوده آنان به جايي نرسيد و بي نتيجـه مانـد، رسـول خـدا    وقفه و ب

.عزيمت به سوي مدينه شدند

خـو و راه  مردي نـرم  ،او. ندآنان عبداهللا بن اريقط ليثي را به عنوان راهنما اجير كرده بود

ه مركب را بـه او داد كه مشرك بود، به او اطمينان كرده و هر دوشناسي ماهر بود و با آن

وقتـي شـب دوشـنبه اول ربيـع     . گذاشته بودند كه پس از سه روز به غار ثور بيايد و قرار

ميالدي فـرا رسـيد، عبـداهللا بـا آن دو     622سپتامبر سال 16االول سال اول هجري برابر با 

.آمدبه غار ثور مركب 

و هر يك از اين دو سواري را كه مي خواهي بگير ! پد رومادرم فدايت: گفت�ابوبكر

.آن يكي را كه بهتر بود، تقديم كرد

. مي پذيرم،در ازاي پرداخت قيمتش: فرمود�پيامبر

. سفره اي را كه براي آن دو آماده كـرده بـود، آورد   اسماء دختر ابوبكر رضي اهللا عنهما

همـان نخـي كـه بـه سـفره مـي بسـتند كـه هـم          -چون سربند سفره را فراموش كرده بود

-ين وسـيله محافظـت مـي شـد    د و هم آنچه در سفره بـود بـد  ي آمدستگيره به حساب م

؛ نمـود كمربندش را به دو قسمت كرد و دستگيره يا سربند سفره را از كمربندش درست 

1.ناميدند) صاحب دو كمربند(بنابراين او را ذات الناطقين 

ي كرد بن فهيره به عنوان راهنما پيشاپيش آنها حركت مبدين ترتيب به راه افتادند و عامر

رفـت، آنگـاه بـه طـرف     ) يمـن (آنها را از راه ساحلي برد؛ ابتدا با آنها به سمت جنوب و

غرب كه ساحل بود روي آورد تا به راهي رسيد كه براي عمـوم مـردم آشـنا و معـروف     

نبود و سپس از ساحل درياي سرخ به طرف شـمال حركـت كـرد و از راهـي رفـت كـه       

.دمعموالً مردم از آن عبور نمي كردن

1/486و ابن هشام 555تا 1/553صحيح البخاري . 1
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نام بـرده و گفتـه   ،در اين سفر از آن عبور كرده�ابن اسحاق جاهايي را كه رسول خدا

سـاحل  كه برد و سـپس آنهـا را بـه كنـاره     راهنما، آن دو را ابتدا به طرف جنوب م: است

آنگـاه  .رساند تا به راهي كه پايين تر از عسفان است، رسيدند و راه اصلي را قطع كردند

و پـس از اينكـه از قديـد گذشـتند، آنهـا را بـه راه       برد» امج«يين تر از آنها را از منطقه پا

رسيدند » لقف«عبور كرد و از آنجا به » ثنيه المره«و » خرار«آنگاه با آنان از . اصلي رساند

بـه راه خـويش ادامـه    » ذي الغضـوين «گذشتند و از نشيب پر پيچ » محاج«و سپس از پيچ 

حركت نمودند و تا » جداجد«به طرف سپسشدند، » رذي كش«دادند تا آنكه وارد وادي 

به راه خويش » ذي سلم«، از وادي »عهنت«پيش رفتند و پس از آن از طرف بيابان » اجرد«

» عـرج «درنـد و  رفت» فاجـه «آنگاه به سـوي . رسيدند» عبابيد«ادامه دادند تا آنكه به وادي 

به سفرشان ادامه دادند » بهركو«راست از سمت » ثنيه العائر«به بعد از فرود آمدند و از آن

1.رفتند» قباء«رسيدند و از آنجا به » رئم«كه به وادي تا آن

:و اينك برخي از حوادث مسير راه

تمـام آن شـب و فـرداي آن را تـا     روايت مي كند كه�امام بخاري از ابوبكر صديق. 1

د و كسي هم در نيمروز راه پيموديم و چون گرما شدت يافت و ادامه  حركت مشكل ش

رفـتم و  راه حركت نمي كرد، به سوي سنگي بزرگ كه بر فراز كوه، سايه افكنده بـود، 

در آنجا جايي را تميز كردم و گليم كوچكي را كه همراه داشـتيم، فـرش   �براي پيامبر

بخواب تا من اطراف را بررسي كنم؛ رفتم كـه اطـراف را   شما : گفتم�كردم و به پيامبر

مانند اني برخوردم كه او هم به طرف همان سنگ مي آمد و مي خواست ، به چوپبگردم

مردي را نام برد كه يا . (فالنيچوپان: كيستي؟ گفت: پرسيدم. ما از سايه آن استفاده كند

آيا شير داري؟: پرسيدم ) اهل مكه بود و يا از مدينه

آيا براي ما مي دوشي؟: گفتم . آري: گفت

و ا.گرد و غبار را از پستان حيوان پاك كـن : مگفت.آوردآنگاه گوسفندي . آري: گفت

ر آن آب بـود كـه د  �، شير دوشيد؛ همراه ما ظرفي از پيامبردر ظرفي كه همراه داشتيم

)492، 1/491(ابن هشام .1
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بيدارش نكـردم  ،چون خوابيده بودبازگشتم؛�نزد پيامبر. مي نوشيد و وضو مي گرفت

: گفـتم  �سرد شود و به پيامبرير ريختم تاآنقدر آب روي ش. منتظر ماندم تا بيدار شدو

آيـا وقـت   :به اندازه اي نوشيد كه من راضي شدم و سپس پرسـيد �آن حضرت. بنوش

1.چرا و به راه افتاديم: حركت نشده است؟ گفتم

كـه  ، چناناين بود كه پشت سر ايشـان حركـت مـي كـرد    �در مسير راه روش ابوبكر. 2

وقتي كسـي آنـان را   اني ناشناخته؛جو�پيرمردي سرشناس است و رسول خدا،گويا او

اين مرد، راهنماي : مي گفتو ابوبكر اين مرد كيست؟ : مي پرسيد�از ابوبكر،مي ديد

.من است

اين بود كه �نماي بيابان است؛ اما هدف ابوبكرشنونده گمان مي كرد كه منظورش راه

2.و هدايت را نشان مي دهدراههاي معنوي و خير

او زنـي چابـك   كه به خيمه ام معبد خزاعي رسيدند؛امه دادند تا آن آنان به راهشان اد. 3

: بود كه معموالً كنارخيمه اش مي نشست و به مسافران آب و غذا مي داد؛ از او پرسيدند

آيا چيزي داري؟

چون خشكسـالي و قحطـي   م؛به خدا سوگند اگر چيزي مي داشتم به شما مي داد: گفت

.به بزي افتاد كه كنار خيمه بود�چشم رسول خدادر همين حال . نداشتبود، چيزي 

اين بز چيست؟!اي ام معبد: پرسيد

.الغري و ناتواني از گله مانده استبه خاطراين بز : گفت

آيا شير دارد؟: فرمود

.تر و ناتوانتر از آن استاين ، الغر: گفت

را بدوشم؟آيا اجازه مي دهي آن: فرمود

.اگر شيري در پستانهايش ديدي، بدوش. پدر و مادرم فدايت. آري: گفت

پستانهايش را دست كشيد و نام خدا را بر زبان آورد و براي گوسفندان ام معبد �پيامبر

)1/510(صحيح بخاري . 1
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و ظرف بزرگي خواست و شروع بـه دوشـيدن   دعا كرد و آنگاه پاهاي حيوان را باز كرد

اد تـا  معبـد د ام، ابتدا ظرف را بـه بعد از دوشيدن. كه ظرف پر شدكرد و آنچنان دوشيد 

و . سـير شـدند  آنان نوشيدند و بعد از آن به يارانش داد؛. او نوشيد تا سير شد. شير بنوشد

بـه ام  آنقدر شير دوشيد تا ظرف پر شـد، آن را  هباردونوشيد و �پس از آن خود پيامبر

.معبد دادند و رفتند

از الغـري  با گوسفنداني الغر و ضـعيف كـه  ) ابومعبد(چيزي نگذشت كه شوهر آن زن 

اينهـا را از كجـا   : وقتي شيرها را ديد تعجـب كـرد و گفـت   ، آمد؛توان راه رفتن نداشتند

!خانه هم شير نبوده است؟آنقدر الغرند كه شير ندارند و در،آورده اي؟ گوسفندان

اينجـا آمـد كـه چنـين و چنـان مـي گفـت و        بـه  بركـت  سوگند بـه خـدا مـردي با   : گفت

.حرفهايش اين و آن بود

اي ام قريشي باشدكه دنبال او مي گردنـد؛ سوگند به خدا شايد همان مرد: معبد گفتابو

فصيح و بليغ او را توصيف نمود كه گويا يام معبد با سخنان. او را برايم وصف كن! معبد

، �هاي پيامبركه در پايان كتاب ، در باب ويژگيچنان! را تماشا مي كند�شنونده، پيامبر

.آورداين اوصاف را خواهيم

ه دربـاره كـارش چنـين و    به خدا، اين، همان مرد قريشي است كـ سوگند: ابومعبد گفت

و من قبالً تصميم گرفته بودم او را مالقات كنم و قطعـاً ايـن كـار را خـواهم     چنان گفتند

.اگر برايم امكان مالقات وجود داشته باشد. نمود

واز بلنـد ايـن اشـعار را مـي     در همان وقت مردم مكه بانگ سروشـي را شـنيدند كـه بـا آ    

:خواند

دـرفيقين حال خيمتي ام معبجزي اهللا رب العرش خيرجزائه

أفلح من أمسي رفيق محمدوهما نزال بالبــر و ارتحــال بـه

به من فعال اليحاذي و سؤددفيا لقُصي ما زوي اهللا عنكم 

منين بمرصدو مقعدها للمؤليهِن بني كعب مكان فَتاتهم 

فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدختكم عن شاتها و إنائهالُوا أس
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پروردگار عرش، بهترين پاداش خود را به دو دوستي بدهد كـه از كنـار   ،خداوند«: يعني

آري . آن دو به خوبي فرود آمدند و با خير و بركت كوچ كردند. خيمه ام معبد گذشتند

، ز فرزنـدان قصـي كـه خداونـد    شـگفتا ا . باشد، رستگار مي شود�هر كس رفيق محمد

هاي شايسته و غير قابـل رقابـت را از شـما نگرفـت و بـر بنـي       باوجود او سروري و خصلت

و مأوايي . كعب مقام واالي دخترشان مبارك و فرخنده باد كه در مسير راه مؤمنان است

از خواهرتان درباره گوسـفند او و ظـرفش بپرسـيد و    . براي اهل ايمان فراهم آورده است

.»خود گوسفند نيز گواهي خواهد دادگر از گوسفند بپرسيدا

دام سـو رفتـه اسـت تـا اينكـه      بـه كـ  �ما نمي دانستيم پيامبر: رضي اهللا عنها گويداسماء 

ي از جنيان، از سوي پايين مكه آمـد و ايـن اشـعار را خوانـد ومـردم او رادنبـال مـي        مرد

، او همچنـان رفـت تـا از    كردند و به آوازش گوش مي دادند وخـودش را نمـي ديدنـد   

فهميـديم كـه رسـول    ، سروده هاي آن مرد جنـي را شـنيديم  وقتي. باالي مكه بيرون شد

1.به مدينه رفته است�خدا

در يكـي از جلسـات   : سراقه مي گويـد . آن دو را تعقيب كرد،در راه سراقه بن مالك. 4

! اي سـراقه : ايستاد و گفـت كنار ماآمد ونشسته بودم كه مردي از آنها» بني مدلج«قومم 

!و همراهانش باشند�اهي ديدم؛ فكركردم محمدسييك ، ، كنار ساحلقبلاندكي 

و )�(آنهايي كه ديدي محمـد : ن مرد گفتمبه آ. فهميدم كه همانها هستند: سراقه گويد

پـس از آن لحظـه   . يارانش نيستند، بلكه فالني و فالني را ديده اي كه از همين جا رفتنـد 

جلسه نشستم و برخاستم و به خانه ام رفتم و به كنيزم گفتم كه اسبم را بيرون ببرد اي در

و آن را پشت تپه نگاه دارد و منتظرم بماند؛ اسلحه ام را برداشتم و از پشـت خانـه بيـرون    

نيزه ام را وارونه به سوي زمين گرفته بودم و لبه آن را در دست داشتم، سوار اسبم . رفتم

برخاستم و فال اسبم مرا به زمين انداخت؛. رسيدماختم تا به نزديكي آنانشدم و آن را ت

فال توجهي نكردم و اسبم را سوار شدم و به ! گرفتم، تيري بيرون آمد كه دوست نداشتم

. را مـي شـنيدم  �قدر به آنها نزديك شدم كه صداي تالوت قرآن پيـامبر پيش رفتم تاآن

)54و 2/53(زادالمعاد .1
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د و همواره به اطراف نگـاه  مي پاييههاي دور را نيزرا�متوجه نبود، اما ابوبكر�پيامبر

در حالي كه به طرف آنها در حركت بودم، ناگاه هردو دسـت اسـبم بـه زمـين     . مي كرد

برخاستم و متوجـه شـدم كـه اسـب نمـي توانـد دسـتهايش را        ! فرو رفت و به زمين افتادم

،كه شبيه دود بـود از زمين بيرون كشيد و غباري به سختي ش رااسب، دستان. بيرون كند

بنـابراين فريـاد   ! دوباره فال گرفتم و همان جواب ناخوشـايند در آمـد  . به آسمان بلند شد

هنگـامي كـه در   . اسبم را سوار شدم و پيش آنها رفتم؛آنها ايستادند. زدم و امان خواستم

اال به زودي كار اين مرد ب: مي گفتم، با خودمبه موانع برمي خوردممي كردم و راه گير

!خواهد گرفت

سـپس و. جايزه اي مقرر كرده انـد ،قوم تو براي كسي كه تو را دستگير كند: به او گفتم

ه آنهـا دادم، امـا   و اخبار مـردم گذاشـتم و زاد و توشـه ام را بـ    آنها را در جريان برنامه ها

.داربما را پوشيده ركا: و سؤالي هم نكردند؛ البته گفتند. نپذيرفتند

بن فهيره دستور داد خواستم برايم امان نامه اي بنويسد؛ به عامر�ا از پيامبرهمانج: گويد

�پس از اين رسول خدا. نامه  نوشتروي تكه پوستي برايم اماناين كار را بكند، او بر

1.به راهش ادامه داد

ما حركت كرديم در حالي كه آنها مـا  : مي گويد�آمده كه ابوبكريديگرروايتدر

كسي جز سراقه بن مالك بن جعشم كه بـر اسـبش سـوار بـود، مـا را      . ي كردندمرادنبال 

؛غمگـين مبـاش  : گفـت به ما رسيدند؛! اي رسول خدا: همين كه او را ديدم، گفتمنديد؛

2.ستامابا،خدا

برگشتم، ديدم مردم در حال جستجويند و به مسيري مي روند كه پيامبر : سراقه مي گويد

اينجـا خبـري   . ن مسـير را گشـتم  برگرديد كه تمام ايـ : گفتم. ه بودخدا از همان مسير رفت

محل اقامت بني مدلج نزديكي رابغ بوده و زماني سراقه آنها را دنبال كرده بود كه ) 1/554(بخاري . 1

غالباً چنين به نظر مي رسد كه سراقه در روز سوم آنها را دنبال 2/53زادالمعاد :قديد باال رفته بودنداز

.كرده است
1/516بخاري . 2
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.نبود؛ برگرديد

ان رفت، اما در پايان همدر اول روز به جنگش آري، پيام آور خدا اينگونه بود كه سراقه 

1.ايشان پاسداري كردو ازروز، نگهبان همسفران هجرت شد 

برخـورد كـرد؛ او نيـز بـه اميـد      كه سردار قـومش بـود،  �در راه به ابوبريده�پيامبر. 5

�دستيابي به جايزه اي كه از طرف قريش اعالم شده بود، بـراي دسـتگير كـردن پيـامبر    

او صحبت كرد و  همانجـا بـا هفتـاد    روبرو شد و با�وي با رسول خدا. آمده بودبيرون

زه آن را بـه نيـ  پس از مسلمان شدن عمامه اش را برداشت و.نفر از طايفه اش مسلمان شد

اش بست و به عنوان پرچم برافراشت تا نشان دهد كه پادشاه امنيت و صلح و صفا آمـده  

2.تا دنيا را از عدل و داد، پركند

. خـانوار همـراه بـود، مالقـات كـرد     80در راه با بريده بن حصيب اسلمي كه با �پيامبر

و آنـان  كـرد ء را با آنان برپـا نماز عشا�همراهانش مسلمان شدند و رسول خدابريده و 

.پشت سر ايشان نمازخواندند

.آمد�آنكه پس از جنگ احد نزد پيامبرتاچنان در ميان قوم خود ماند، همبريده

در راه زبير را ديد كه با كارواني ازمسلمانان از سفر تجارتي شام بازمي �رسول خدا. 6

3.لباس سفيد تقديم كرد�و ابوبكر�زبير به رسول خدا. گشت

ه قباءورود ب
سـپتامبر  23ربيع االول سال چهاردهم بعثت و اولين سال هجـرت برابـر بـا    8روز دوشنبه 

4.در قباء فرود آمد�ميالدي رسول خدا622سال 

سـال كامـل از   13كامـل شـد و   �سالگي رسول خـدا 53ون كم و زياد، در اين روز بد

)2/53(زادالمعاد . 1
).1/101(للعالمين رحمة.2
.1/554بخاري اين روايت را از عروه ابن زبير نقل مي كند . 3
1/102للعالمين رحمة. 4
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را در نهـم ربيـع   اين نظريه كساني است كه بعثـت آن حضـرت   . بعثت ايشان مي گذشت

.پس از عام الفيل مي دانند41االول سال 

پس از سال فيل بوده 41ابتداي بعثت در رمضان سال : گوينداما بنابر قول كساني كه مي

.روز از بعثت مبارك گذشته بود22يا 18سال و پنج ماه و 12ن روز آدراست،

بنـابراين  . آگاه شـدند �خدامسلمانان ساكن مدينه ازخروج رسول: عروه بن زبير گويد

كه گرماي طاقت فرسـاي  داغ مدينه منتظر مي ماندند تا آنهر روز مي رفتند و زير آفتاب 

.كردرا مجبور به بازگشت مينيمروز آنان

مردي يهودي . خانه هايشان بازگشته بودندمسلمانان بهي طوالني،يك روز پس از انتظار

د؛ متوجـه شـد   و همراهانش را ديـ �دور رسول خدااز،كه براي كاري بيرون مانده بود

نتوانست خود مي شكند و به مدينه نزديك مي شود؛، سراب را كه از دور، يك سفيدي

. سروري كه منتظر آن هستيد، آمد!اي گروه عرب: و فرياد زدرا كنترل كند

1.و به بيرون شتافتندبنابراين مسلمانان اسلحه برداشتند

مسلمانان نيز از فرط ! و صدا و اهللا اكبر از بين قبيله بني عمرو شنيده شدسر: ابن قيم گويد

مالقات كردند و به او بـا سـالم   اوخوشحالي اهللا اكبر گفتند و براي ديدارش شتافتند و با

. به دورش حلقه زدندو تحيتي كه شايسته يك پيامبر است، خوشامد و خيرمقدم گفتند و

:و وحي فرود آمدايشان نازل شدبرآرامش، ودر همين حال بود كه سكينه 

ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΣΗΗς√⌠Ω∨ΣΗΗς√⌠Ω∨ΣΗΗς√⌠Ω∨ΣΗΗς√⌠Ω∨ΣΤΤÿΞ⁄ιΞ–ΩΣΤΤÿΞ⁄ιΞ–ΩΣΤΤÿΞ⁄ιΞ–ΩΣΤΤÿΞ⁄ιΞ–ΩΣ˜Ψ∏ΗΤΩ″ΩΣ˜Ψ∏ΗΤΩ″ΩΣ˜Ψ∏ΗΤΩ″ΩΣ˜Ψ∏ΗΤΩ″ΩΩ∃⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω∃⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω∃⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω∃⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Σ◊Ω|ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ΩΣ◊Ω|ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ΩΣ◊Ω|ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ΩΣ◊Ω|ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ΩΩŸ⊕ΩΤŠΩŸ⊕ΩΤŠΩŸ⊕ΩΤŠΩŸ⊕ΩΤŠ

ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ε⁄κΞςℵ≡ε⁄κΞςℵ≡ε⁄κΞςℵ≡ε⁄κΞςℵ≡(4)(4)(4)(4))4: تحريم (

سرشـت و  ت اوست و جبرئيل و مسـلمانان نيكو به يقين كه خداوند، خودش دوس«: يعني

.»شتگان خدا، دوست و پشتيبان اويندفر

رفتنـد، آن حضـرت، مـردم را بـه     �مردم، به استقبال رسـو ل خـدا  : عروه بن زبير گويد

روز دوشـنبه و  . بن عوف فـرود آمـد  محله بني عمروسمت راست متمايل گردانيد تا در

1/555بخاري . 1
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ه ساكت و آرام نشسـت �ميان مردم برخاست و رسو ل خدا�ابوبكر. ماه ربيع االول بود

سالم �به ابوبكر،را نديده بودند و نمي شناختند�بعضي از انصار كه رسول خدا. بود

بلنـد شـد و بـا عبـايش     �ابوبكر،، اما وقتي گرماي خورشيد ايشان را آزار دادمي دادند

1.را شناختند�براي او سايه باني درست كرد؛ آن وقت بود كه همه رسول خدا

روز بـي نظيـري    . مملو از استقبال كنندگان شـده بـود  در آن روز تمام كوچه هاي مدينه

راستي و ،يهوديان. نديده و نخواهد ديدبود كه مدينه هرگز همانند آن را در تاريخ خود

، از تيمـان آمـد و   خداونـد «: شمان ديدند كـه گفتـه بـود   صحت مژده حبقوق نبي را به چ

2.»قدوس از كوههاي فاران

�گفته شده به خانه سعد بـن خيثمـه  . وم بن هدم رفتدر قباء به خانه كلث�رسول خدا

سـه روز در مكـه مانـد و    �بعلي بن ابـي طالـ  . فرود آمد كه روايت اول صحيح است

پاي پيـاده بـه   و سپس بابه صاحبان آنها برگرداند،بود�امانتهايي را كه نزد رسول خدا

و او نيز به خانه كلثوم بن پيوست�اد تا اينكه در قباء به رسول خداسوي مدينه به راه افت

3.هدم رفت

، چهارشـنبه و  وشـنبه، سـه شـنبه   روزهـاي د يعنـي  چهار روز در قبـاء مانـد  �رسول خدا

4.پنجشنبه

.1/555بخاري . 1
) .3:3(صحيفه حبقوق . 2
1/102و رحمه للعاليمن 1/493و ابن هشام 2/54زادالمعاد . 3
پوري نيز همـين را تـرجيح داده   و عالمه منصور) 1/494ابن هشام : (اين روايت ابن اسحاق است. 4

شـبانه روز در قبـاء   24اما در صحيح بخاري ذكر شده است كه پيامبر ) 1/102رحمه للعالمين (است 

و چهـارده شـبانه روز نيـز    ) 1/555(و نيز نقل شده كه ده و اندي شب مانده است ) 1/61: (مقيم شد 

ه است و خودابن قيم تصريح كرده اسـت  و ابن قيم قول سوم را ترجيح داد) 1/560(روايت شده است 

آنچـه از  ) 55، 2/54(كه ورود پيامبر به قباء در روز دوشنبه و خروج او جمعه بوده است زادالمعـاد  
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آن نمـاز خوانـد و ايـن، اولـين     مسـجد قبـاء را بنيـان نهـاد و در    �در آنجا رسـو ل خـدا  

رود وقتـي پنجمـين روز و  . شـد مسجدي اسـت كـه پـس از بعثـت براسـاس تقـوا سـاخته        

�رپيامبر به دستور خـدا سـوار شـد و ابـوبك    ) يعني روز جمعه(به قباء فرا رسيد �پيامبر

و چـون بـه آن محلـه    پشت سر ايشان بود و به سوي بني نجار كه داييهايش بودند، رفـت 

آنجـا بـه   رسيد، آنان در حالي كه شمشيرهايشان را برداشته بودند، به استقبال آمدند و از

در بني سالم بن عوف نماز جمعه را با صد نفـر در مسـجدي كـه در    طرف مدينه رفت و 

1.داخل دره واقع شده، برگزار كرد

به مدينه�ورود پيامبر
آن روز به بعـد نـام يثـرب، بـه     از . پس از اقامه نماز جمعه وارد مدينه شد�رسول اكرم

مدينة الرسـول واقع نام اختصاريتغيير يافت و پس از آن به مدينه كه درالرسولمدينة

. است

اين روز خانه ها و كوچه ها در. تر استدر تاريخ مدينه، اين روز مدينه از خورشيد روشن

انصـار  ) كوچـك (دختران وخروش آمده بود با  بانگ الحمدهللا و سبحان اهللا به وجد و

2.مي خواندنداز فرط خوشحالي سرود

تپـه هـاي   ماه شـب چهـارده از فـراز   : :ترجمه سرودي كه مي خواندند، از اين قرار است

كننده اي به درگاه زماني كه دعاتاوداع بر ما طلوع كرد؛ سپاس خدا بر ما واجب گرديد

اين مقوله برمي آيد، اينست كه بين اين دو روز ، ده روز مي شود غير از روز ورود و خروج؛ البتـه بـا   

.بودروز نخواهد12احتساب آن دو روز بيش از 
1/102رحمه للعالمين 1/494و ابن هشام 2/55و زادالمعاد 556و 1/555بخاري . 1
اين اشعار در روز بازگشت از تبوك خوانده شده است، اما دالئلي كه نقل كرده ،  : ابن قيم گفته است. 2

نـه سـرودي   آناني كه مي گويند روز ورود پيـامبر بـه مدي  : وي همچنين مي گويد. قابل پذيرش نيستند

اما عالمه منصور پوري با داليلي قانع كننده تاكيدمي 3/10خوانده شده است، اشتباه كرده اند زادالمعاد 

1/106رحمه للعالمين . كند كه هنگام ورود آنحضرت به مدينه سرود خوانده شده است



241

تو امري را با خودآورده اي كـه از  !اي آنكه درميان ما مبعوث شده اي.خدا نيايش كند

.آن اطاعت خواهيم كرد

�ز آنها آرزو داشت كه رسول خـدا گرچه انصار، افراد ثروتمندي نبودند، اما هر يك ا

مي گرفتند و هر خانه اي عبور مي كرد، لگام شترش راكناراز�پيامبر؛به خانه او برود

فظت از شما، نظر اسلحه و آمادگي براي دفاع و حابه خانه و محله ما بيا كه از: مي گفتند

شتر همچنان رفت ..راهش را باز كنيد كه مأمور است:فرمودمي �اماپيامبر. كامل است

شـتر  .پيـاده نشـد  �اما پيـامبر ! زدتا اينكه به محل فعلي مسجد نبوي رسيد و همانجا زانو

از شتر �رسول خدا! زدبار دوم به همانجا بازگشت و زانوباز . بلند شد ومقداري رفت

.آمدپايين

يـن نيـز از   يعنـي بنـي نجـار بـود و ا    �يهـاي پيـامبر  ، محله دايجايي كه شتر زانو زده بود

يهـايش  ؛ زيرا او خودش دوست داشت بين دايتوفيقاتي بودكه خدا نصيب ايشان گردانيد

تقاضـا  �مردم پيوسته از رسول خدا. باشد تا به آنها احترام نمايد و به او احترام بگذارند

ول خـدا را بـا خـود    بار سفر رس�مي كردند كه به خانه هايشان برود؛ ابوايوب انصاري

بـه خانـه اش بـرد    آن را را گرفت و لگام شتر ايشان�و اسعد بن زراره بردبه خانه اش 

1.كه هميشه همانجا بود

كدام يك ازخانه هاي اهل و : پرسيد�به نقل بخاري آمده كه پيامبر�در روايت انس

، خانه من است و اين!من يا رسول اهللا: گفت�نزديكتر است؟ ابوايوبخويشاوندان ما

. »برو و جايي را براي استراحت ما آماده كـن «:فرمود�رسول خدا. اشاين هم دروازه 

2.به اميد خدا برويمبرخيزيد تا: گفت

يعني سوده و دو دختر ايشان يعنـي فاطمـه و ام كلثـوم و    �مبرپس از چند روز همسر پيا

كـه  �و خـانواده ابـوبكر  �و ام ايمن به همـراه عبـداهللا فرزنـد ابـوبكر    �اسامه بن زيد

ا زينب دختر ديگر رسـول خـدا نـزد ابوالعـاص     ام. آمدنده در بين آنها بود، به مدينهعايش

2/55، زادلمعاد 1/106رحمه للعالمين . 1
1/556بخاري . 2
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1.نكه پس از جنگ بدر، مهاجرت كردماند و موفق به هجرت نشد تا آ

�و بـالل  �آمد، ابـوبكر به مدينه�چون رسول خدا: عائشه رضي اهللا عنها  مي گويد

حالت چطور است؟ ! پدرم: م، پرسيدمبر آنها وارد شد: گويد . را تب شديدي گرفته بود

فشـار مـي آورد، ايـن شـعر را مـي      �وقتي تب بـه ابـوبكر   : چگونه اي؟ گويد!اي بالل

:خواند

والموت أدني من شراك نعلهكل امريء مصبح في أهله 

هركس، درحالي درميان خانواده اش صبح مي كند كه مرگ به او از بند كفشش «: يعني

.»نزديكتر است

مـي  چنـين  آوازي كه بيشـتر شـبيه گريـه بـود،    فروكش مي كرد، با�ب بالل و چون ت

:خواند

بواد وحولي إذخرو جليلأال ليت شعري هل أيبتن ليلة 

و طفيلوهل يبدون لي شامةو هل أردن يوما مياه مجنة

در وادي مكـه بـه صـبح آورم    اي كاش مي دانستم كه آيا ممكـن اسـت شـبي را    «: يعني

رافم گياهان خوشبوي اذخر و جليل باشد و اي كاش مي دانسـتم كـه آيـا    كه اطرحاليد

رد دو كوه شامه ببينم و آيا امكان دارا) اسم جايي است(ممكن است روزي آبهاي مجنه 

.»ديگر تماشا كنم؟طفيل را يك بارو 

! پرودگـارا «: فرمـود �پيامبر. و را در جريان قرار دادمرفتم و ا�نزد پيامبر: عائشه گويد

به اندازه مكه و حتي بيشتر براي ما محبوب بگردان و آن را جاي تندرستي براي مدينه را

بركت عنايت كن و  وباي آن را به حجفه ) وزن و پيمانه اش(و در صاع و مد قرار بدهما 

2.»منتقل فرما

.دوران دعوت مكي به پايان رسيددر�تا اينجا زندگينامه رسول خدا

2/55زادالمعاد . 1
)1889(بخاري ، حديث . 2
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زندگي درمدينه
:به سه مرحله تقسيم بندي كنيمدر مدينه را�توانيم دوران زندگي پيامبرمي

ها يكي پس ازديگـري بـر   است كه در آن اضطرابها و پريشانيمرحله اي،اولين مرحله. 1

نـه هـا و مـوانعي بـر سـر راه      و در داخل مدينـه فت گي ايشان و يارانش سايه مي افكندزند

نيز به مدينه هجوم آوردندتا اين دعـوت نوپـا را   دشمنان خارجي دعوتش ايجاد مي شد؛ 

قعده سال ششم هجـري ادامـه   ا انعقاد صلح حديبيه در ماه ذياين مرحله ت. ريشه كن كنند

.يافت

با سران بت پرسـت صـلح نمـود و    �و آتش بس؛ در همين مرحله پيامبرمرحله صلح. 2

ر سال هشتم هجري بـوده  فتح مكه د. با فتح مكه جنگها و درگيريهاي خونين پايان يافت

.شاهان را به اسالم دعوت نمود�است و درهمين مرحل پيامبر

مردم به دين خدا؛ در ايـن مرحلـه نماينـدگان قبايـل بـه حضـور       مرحله ورود گروهيِ. 3

اين مرحله تاپايان زندگي پيامبر در . آمدند و مسلمان شدند يا پيمان صلح بستند�پيامبر

.جري ادامه يافتربيع االول سال يازدهم ه

اوضاع و احوال مدينه در زمان هجرت
مفهوم هجرت فقط رهايي از شكنجه ها و استهزاها نيست؛ بلكـه هجـرت يعنـي تـالش و     

آن امنيت و آزادي وجود داشته همكاري براي ايجاد جامعه اي نو در شهري كه نسبتاً در

الزم بـود در پايـه ريـزي    مسلماني كه توان و قدرت داشت، فرض وبنابراين بر هر. باشد

.اين وطن جديد سهيم باشد و براي تحكيم و حفاظت و سربلندي آن تالش كند

پيشوا و رهبر و راهنماي همه در سازندگي جامعـه بـود و   �شكي نيست كه رسو ل خدا

.داشترچرا در دست ايشان قرازمام همه امور، بدون چون و

ن آن روبـرو  بـود كـه هـر يـك ازايـن سـه        در مدينه با سه گروه از ساكنا�رسو ل خدا

در ارتبـاط بـا هـر    �فرق داشت و بدين ترتيب رسول خـدا گروه به تمام معنا با ديگري

هايي كـه از سـوي دو   متعددي داشت كه با مسايل و چالشدسته از ساكنان مدينه، مسايل
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.دسته ديگر با آن مواجه بود، كامالً تفاوت داشت

:اين سه گروه عبارتند از

.آنها راضي بادهمهاز،سرشت ايشان كه خداوند بزرگاران مخلص و نيكوي.1

قبايل مشركين كه هنوز به ايشان حتي بعد از هجرت ايمان نياورده بودند، اما از.2

.مدينه بودند

.يهوديان.3

در ارتباط با يارانش داشت، اين بودكه وضـعيت و شـرايط   آن حضرت مسائلي كه : الف

اگر چه ا آن خو گرفته بودند، تفاوت داشت؛در مكه بآنان، كه مدينه به كلي با شرايطي

امـا درخانـه هـاي متعـددي     يك كلمه و يك هـدف جمـع شـده بودنـد،    مكه به دوردر

پراكنده بودند كه مغلوب، ضعيف و مطرود از جامعـه بودنـد و درجامعـه هـيچ آزادي و     

ايي كـه تـوان ايجـاد    نقشي نداشتند و قدرت و حاكميت به دست دشمنان آنها بود تـا جـ  

آن تمـام  رو نمي توانستند جامعه اي ايجاد كننـد كـه در  از اين. نداشتندجامعه جديدي را

اجرا  بگذارند و به همـين علـت اسـت كـه مـي بينـيم       به مرحلهنيازهاي اجتماع بشري را

هاي اخـالق و دوري  ل اسالمي و تشويق به نيكي و خوبيسوره هاي مكي به توضيح اصو

.و زشتيها، منحصرشده بوداز پستيها

مسلمانان بود و خودشان مستقالً و بدون هـيچ  در مدينه قدرت و حاكميت از آن خوداما

صتي فراهم شد كه مـي  ، بدان معنا بود كه براي آنها فرناي. سيطره اي زندگي مي كردند

نـگ و آبـاداني و برنامـه هـاي زنـدگي، اقتصـادي، سياسـي،        لي چـون فره بايست با مساي

، اخـالق و  جنگ و پاكسازي كامل از نظر حالل و حرام و نيـز عبـادت  ،، صلحمتيحكو

.ساير مسايل و برنامه هاي زندگي روبرو شوند

، وقت آن فرا رسيده بود كه جامعه اي اسالمي تشكيل بدهنـد كـه در تمـام    با اين شرايط

تري و امتياز ، برهر نظر بر ساير جوامعمراحل زندگي با جامعه جاهلي متفاوت باشد و از

انـواع و  ،؛ جامعه اي كه ثمره و نتيجه دعوتي باشد كه به خـاطر آن مسـلمانان  داشته باشد

.سال تحمل كرده بودند13اقسام شكنجه و عذابها و سختيها را در مدت 
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خردمندان پوشيده نيست كه تشكيل چنين جامعه اي در يك روز يا يـك مـاه و حتـي    بر

، ير زمان زيادي مي خواست كه درآن قـوانين و برنامـه هـا   يكسال ممكن نبود، بلكه ناگز

. و اندك اندك شكل بگيـرد و نمايـان گـردد   درعمق فرهنگ و تمدن آنها نهادينه شود

برا ي اجراي ايـن قـوانين و   �، خداي متعال و بزرگ بود و پيامبرن قانونگذاريكفيل اي

تربيت مـي  اساس آن مسلمانان راو برنيز به منظور  ارشاد و تبليغ و تربيت قيام كرده بود

:كرد، چنانكه قرآن مي گويد

ΩΤΣ∑ΩΤΣ∑ΩΤΣ∑ΩΤΣ∑ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ð�Ω⊕ΩŠð�Ω⊕ΩŠð�Ω⊕ΩŠð�Ω⊕ΩŠℑℑℑℑΩ⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚≅…Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚≅…Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚≅…Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚≅…‚_jΣ♠Ω⁄‚_jΣ♠Ω⁄‚_jΣ♠Ω⁄‚_jΣ♠Ω⁄¬Σ⇒ΤΘΨ∨¬Σ⇒ΤΘΨ∨¬Σ⇒ΤΘΨ∨¬Σ⇒ΤΘΨ∨Ν…Ρ∏Τ�ΤΩÿΝ…Ρ∏Τ�ΤΩÿΝ…Ρ∏Τ�ΤΩÿΝ…Ρ∏Τ�ΤΩÿ⌠¬Ξ∼Τς∏Ω∅⌠¬Ξ∼Τς∏Ω∅⌠¬Ξ∼Τς∏Ω∅⌠¬Ξ∼Τς∏Ω∅−ΨΨ�ΤΗΤΩÿ…ƒ∫−ΨΨ�ΤΗΤΩÿ…ƒ∫−ΨΨ�ΤΗΤΩÿ…ƒ∫−ΨΨ�ΤΗΤΩÿ…ƒ∫

⌠¬Ξ∼ΠΨ{Ω∞ΣÿΩ⌠¬Ξ∼ΠΨ{Ω∞ΣÿΩ⌠¬Ξ∼ΠΨ{Ω∞ΣÿΩ⌠¬Ξ∼ΠΨ{Ω∞ΣÿΩΣ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩΣ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩΣ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩΣ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩðˆΗΤΩ�Ψ∇<√≅…ðˆΗΤΩ�Ψ∇<√≅…ðˆΗΤΩ�Ψ∇<√≅…ðˆΗΤΩ�Ψ∇<√≅…Ω◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…ΩΩ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…ΩΩ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…ΩΩ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…ΩΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ςΝ…ΣΤ⇓†ς⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Ψ⊃ς√Ψ⊃ς√Ψ⊃ς√Ψ⊃ς√

ωΗΤωΗΤωΗΤωΗΤ ς∏ð∂ς∏ð∂ς∏ð∂ς∏ð∂ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨(2)(2)(2)(2)) 2: جمعه (

ي است كه در بين درس نخوانده ها ، پيامبري از خودشان مبعـوث كـرد   ياو، خدا«: يعني

تا آياتش را براي آنها تالوت كند و آنان را تزكيـه نمايـد و بـه آنـان كتـاب و حكمـت       

.»بياموزد

ودشـان را بـه   دل و جان، اين قوانين را قبول كردنـد و همـواره خ  با�ياران آن حضرت

:قـرآن مـي گويـد   . اين جهت شادمان مي شـدند دستورات و احكامش مي آراستند و از

…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…ΩπŒΩ∼Ψ∏ΣΤ�πŒΩ∼Ψ∏ΣΤ�πŒΩ∼Ψ∏ΣΤ�πŒΩ∼Ψ∏ΣΤ�¬Ξ∼ς∏Ω∅¬Ξ∼ς∏Ω∅¬Ξ∼ς∏Ω∅¬Ξ∼ς∏Ω∅ΙΣΣ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ΙΣΣ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ΙΣΣ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ΙΣΣ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫¬ΣΤ�Ω …Ωƒ¬ΣΤ�Ω …Ωƒ¬ΣΤ�Ω …Ωƒ¬ΣΤ�Ω …Ωƒ†_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…†_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…†_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…†_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…) 2انفعال (

.»بر آنان تالوت مي شود، بر ايمانشان افزوده مي گردد، و آنگاه كه آيات خدا«: يعني

نياز و بـه  حث ما نيست، بنابراين به اندازهموضوع بطول و تفصيل اين مسائل،ز آنجا كه ا

.اختصار بسنده مي كنيم

در ارتباط با مسلمانان با آن روبرو بود و هـدف  �بزرگترين مسئله اي بودكه پيامبراين،

قدم به قدم، مسـلمان  اصلي دعوت اسالمي و رسالت محمدي نيز همين بودكه بشريت را

. جوامع اسالمي را بسازندنمايد تا

ن و مهمي بـود  ناگفته نماند كه اين، يك جريان و قضيه حاشيه اي نبود؛ بلكه قضيه بنيادي

.معقول به نظر مي رسيدگذشت زمان، براي دستيابي به نتيجه مطلوب در آن، كامالًكه
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ن بسـر  يك گروه كساني كه در خانه و كاشـانه خودشـا  : مسلمانان مدينه، دو دسته بودند

.مي بردند و اموالشان در دستشان بود و از اين بابت هيچ نگراني و دغدغه اي نداشتند

زماني تنفر، كينه، عـدات و دشـمني عميقـي درميانشـان     ن گروه، انصار بودندكه از ديراي

.وجودداشت

آنـان تمـام   . ،گروهي تازه وارد و مهمان بودند كه به آنان مهاجر مي گفتنـد در كنار اينها

وال و خانه و كاشانه شان را رها كرده و فقط خودشان را نجات داده بودنـد و پناهگـاه   ام

مين نماينـد و  كردندكه نيازهاي روزانه خـود را تـأ  ديگري نداشتند و كاري هم پيدا نمي 

از طرفـي تعـداد مهـاجران انـدك  نبـود و هـر روز       ؛مالي هم براي امرار معـاش نداشـتند  

. زيرا به تمام مؤمنان اجازه و اعالن هجرت داده شده بـود . برجمعيت آنان افزوده مي شد

به همين دليل به زودي توازن اقتصادي . از قراين پيداست كه مدينه، شهر ثروتمندي نبود

آن از بين رفت و در چنان وضعيتي سختي قرار گرفت كه نيروهاي مخالف وكينـه تـوز،   

د؛ به همين دليـل كاالهـاي وارداتـي    اسالم و مسلمانان را در محاصره اقتصادي قرار دادن

.و شرايط زندگي سخت و ناگوار گرديدمدينه كمياب شد

يك دسته از ساكنان مدينه، مشركاني بودند كه از شاخه هـاي طوايـف اصـلي بشـمار    . 2

و بعضي از آنها متردد و دو دل بودنـد كـه آيـا    مسلمانان نداشتندمي رفتند و سلطه اي بر

!راترك كنند يا خيردين آباء و اجداديشان

دل نداشتند و نيرنگ و حيله اي هم عليه اسـالم  اسالم دردشمني و عداوتي بر ضد،اينها

و مسلمانان نمي چيدند؛ لذا طولي نكشيد كه مسلمان شـدند و در راه اسـالم، اخـالص و    

ودندكه قلبـاً  در بين اين گروه افرادي ب: گفتني است.استقامت از خود به نمايش گذاشتند

بلكـه بـه   نداشـتند؛  اما توان مقابله و ابراز عداوت را. مخالف بودند�و به شدت با پيامبر

در رأس ايـن  . خاطر شرائط زماني و مكاني مجبور بودنـد ابـراز دوسـتي و محبـت كننـد     

گروه عبداهللا بن ابي بود كه قبالً پس از جنگ بعاث، دو طايفه اي اوس و خزرج او را به 

،درحالي كه پيش از او، اين دو طايفه هرگز بر رياست يـك فـرد  . رهبري پذيرفته بودند

.متفق و يكپارچه نشده بودند و همواره با هم، جنگ و ستيز داشتند
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واهرات سـاخته بودنـد تـا او را    مردم مدينـه، بـراي عبـداهللا ابـن ابـي، تـاجي از طـال و جـ        

تانه پادشاه شدن بود كه آساو، در. به عنوان پادشاهشان برگزينندگذاري كنند و او راتاج

عبداهللا بن ابي . و قومش از اطاعت او منصرف شدندپيش آمد�ناگاه قضيه رسو ل خدا

�بنابراين به شدت بـا پيـامبر  . ش را غصب كرده استپادشاهي�معتقد بود پيامبر اسالم

، براي او نامساعد بود و نمي توانست در خالفت مي كرد و از آنجا كه شرايطدشمني و م

شريك گردد، ناچار شد پس ازجنگ بدر تظاهر به اسـالم  �پيامبررت و حاكميت باقد

مـي آمـد كـه مـي توانسـت عليـه       كند، اما قلباً كافر بود و هرگـاه فرصـتي بـرايش پـيش     

داشت كه به دليل محروميـت از  ياراني هم ،وي. كاري كند، كوتاهي نمي كرد�پيامبر

هايي كـه بـه دسـت مـي     ي كشيدند  و در فرصـت لحظاتي را مهاي دنيوي انتظار چنانمقام

نـد و چـه بسـا در حـوادث     او همكاري مي كردند و نقشه هايش را اجرا مي نمودبا،آمد

مواضعي در پيش مي گرفتند كه مسلمانان ضعيف االيمان و كم بصيرت، آنها گوناگون، 

.را حمايت مي كردند و ناخواسته در اجراي نقشه هايشان سهيم مي شدند

بـه حجـاز پناهنـده    ،يهوديان بودندكه در زمان جنگ روميـان و آشـوريها  ،وه سومگر. 3

حقيقـت عبرانـي بودنـد؛ امـا     ، آنهـا در در اين باره سخن گفتيمشده بودند؛ چنانكه پيشتر 

پس از آمدن به حجاز در شيوه لباس پوشيدن و سخن گفتن و فرهنـگ و تمـدن، رنـگ    

نامهاي عربـي انتخـاب   ي افراد و طوايف خود، عربي به خودشان گرفتند  تا جايي كه برا

.ي بر قرار مي نمودندپيوندهاي زناشويي و خويشاوند،مي كردند و حتي با عربها

بـا  گونه اي حفظ كرده بودنـد كـه اصـالً   ين تغييرات باز هم نژادشان را بعلي رغم همه ا

ا و شـديداً عربهـا ر  عربها آميخته نشده بودند و به نژاد اسـرائيلي و يهوديـت مـي باليدنـد     

و وحشي و ساده لوح و پسـت و عقـب مانـده    ) بي سواد(تحقير مي كردند و آنها را امي 

برايشان مباح است و هر طور ي كه بخواهند ،مي ناميدند و معتقد بودند كه اموال اعراب

. آنان را چپاول كنند، مي توانند

آل (♠Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈ð♦∼ς√ð♦∼ς√ð♦∼ς√ð♦∼ς√†Ω⇒Τ�†Ω⇒Τ�†Ω⇒Τ�†Ω⇒Τ�∼ς∏Ω∅∼ς∏Ω∅∼ς∏Ω∅∼ς∏Ω∅ℑℑℑℑΩ⇑ΓΤΤΘΞ∼ΘΨ∨ΡΚ‚≅…Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼ΘΨ∨ΡΚ‚≅…Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼ΘΨ∨ΡΚ‚≅…Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼ΘΨ∨ΡΚ‚≅…β∼Ψ‰φΤΤ♠β∼Ψ‰φΤΤ♠β∼Ψ‰φΤΤ♠β∼Ψ‰φΤΤ: خداي متعال مي فرمايـد چنانچه 

) 75:عمران 
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. »را در باب بيسوادان هيچ عتاب و عقابي نيستما:مي گفتند«: يعني

ين ما نيستند، ما به خاطر خوردن اموال عربها كه هم عقيده و پيرو د: به عبارتي مي گفتند

ار دينشـان نداشـتند و   شـ اينها شور و حماسـه اي هـم در تبليـغ و انت   . مؤاخذه نخواهيم شد

اين حال باز نويسي و غيره چيزي نمانده بود؛ باازدينشان جز فال و سحر و افسون و تعويذ

آنـان  . فضيلت و پيشواي روحاني تصـورمي كردنـد  فرهنگي و باسواد و باهم خودشان را

ومعيشت، ماهر و متخصص بودند و تجـارت سـبزيجات و خرمـا و    فنون كسب و كاردر

آنان لباس و سـبزيجات و شـراب   . واع لباسها به دست آنان صورت مي گرفتشراب و ان

عربهـا  كارهاي ديگـري نيـز مـي كردنـد و از     ؛وارد مي كردند و خرما صادر مي نمودند

آنان به اين همه فايده بسـنده نمـي كردنـد و ربـاخواري نيـز     . چند برابر فايده مي گرفتند

.درميان آنها رواج داشت

برايشان به شعرا و مديحه سرايان بدهند تا،عرب قرض مي دادند كه آنانآنان به بزرگان 

خواني كنند و بدين سان پولهاي وام را درراههاي بيهوده صرف نمايند و آنگاه زمينهـا  ثنا

. به رهن مي گرفتند  و پس از چند سالي مالك آن مي شدندو كشت و زراعت عربها را

كاري، نيز بودند و همواره خيانت و فسـاد طئه چين يهوديان، نيرنگ باز و دسيسه گر و تو

مـي كردنـد   شغل اصليشان بود و آتش دشمني و عداوت را بين طوائف عـرب شـعله ور   

، تحريك مي نمودند و آنچنـان مخفيانـه نيرنـگ و دسيسـه مـي      آنان را بر ضد همديگرو

عربهـا  همواره جنگهاي خـونيني بـين  . چيدند كه قبائل و طوائف عرب متوجه نمي شدند

؛ يت در آن جنگها دخيـل و آلـوده بـود   شعله ور بود كه دستان شوم يهوديان بدخواه بشر

است، دوباره در پي شعله مي كردند آتش جنگ رو به خاموشييهوديان هرگاه احساس 

ور كردن جنگ مي شدند و جنگ را شعله ور مي كردنـد و خودشـان در گوشـه اي بـه     

آري يهوديـان بـا پولهـاي    . بـا خودشـان چـه مـي كننـد     تماشا مي نشستند تا ببينند عربهـا 

نمي گذاشتند آتش جنگ هنگفتشان كه به عنوان وام ربوي به بزرگان اعراب مي دادند، 

زيرا با اين كار دو منفعت نصيبشان مي گرديد، يكي كيـان و  ؛در بين آنها خاموش گردد

راه ربـا نصـيب آنـان    هستي يهوديتشان بهتر حفظ مي شد و ديگري اينكه پول گزافـي از 
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.مي گرديد و ثروت فراواني به دست مي آوردند

:در يثرب، سه قبيله يهودي مشهور ساكن بودند

.كه هم پيمان خزرجيان بودند و خانه هايشان در داخل مدينه بود: بني قينقاع-1

ب اين دو قبيله با اوسيان هـم پيمـان بودنـد و در حاشـيه يثـر     : بني نضير و بنو قريظه-3و2

.سكونت داشتند

زماني عامل اصـلي جنگهـاي بـين اوس و خـزرج بودنـد، در جنـگ       اين قبايل كه از دير

.با هم پيمانانشان همكاري كردند،بعاث نيز با جان و مال

با حسـادت  طبيعي بود كه يهوديان به اسالم و مسلمانان با نظري كينه توزانه و ،اين؛آري

. نان مردمي متعصب و قـوم گـرا بودنـد   يله آنان نبود و آاز نژاد و قب�زيرا پيامبر.بنگرند

از طرفـي  . را حفـظ كننـد  كاهش نيافت و نتوانستند آرامش خود،لذا تعصب نژادي آنان

دعوت اسالمي، به اصالح بين مردم و نزديك كردن قلبهاي پراكنده به همديگر فرا مـي  

كارهـا و  و امانتـداري در خواند و آتش دشمنيها را خاموش مي كرد و همه را بـه التـزام   

.حال ل خواري و پاكيزه نگه داشتن اموال مقيد مي ساخت

نتيجه اينها، اين بود كه قبائل يثرب به زودي با هم متحد و دوست مي شـدند و در نتيجـه   

از چنگال يهوديان نجات مي يافتند و بدين  ترتيب بازار تجارتي يهوديان بـي رونـق مـي    

حتي . ه اصل و محور ثروت يهوديان بود، محروم مي گشتندشد و از سود اموال ربوي ك

احتمال داشت كه قبائل يثرب به خود آيند و به حسابرسي اموالي بپردازند كه يهوديان از 

و مزارع و باغهايشان را پـس گيرنـد،   طريق ربا از آنها گرفته بودند و بدين ترتيب زمينها

.ابر سود ربا، از قبايل يثرب گرفته بودندزمينها و باغهايي كه يهوديان، آنها را در بر

كـه يقـين كردنـد دعـوت     برآمدنددر صدد حل اين معادالت از همان روزي ، يهوديان

به همـين دليـل شـديداً عليـه     داده است؛اسالمي، يثرب را محل استقرار مركز خود قرار

.ابراز عداوت و دشمني مي كردند�پيامبر خدا

مـدتي  اگر چه تا . به مدينه شروع شد�ز اولين روز ورود پيامبرشمنيها ااين عداوتها و د

ومنين صـفيه بـه وضـوح    دشمني يهود از اين روايت ام الم. نتوانستندآشكارا دشمني كنند
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:روشن مي گردد

به من از صفيه دختر حيي بن اخطب نقل كـرده انـد كـه او گفتـه     :ابن اسحاق مي گويد

عمـويم ابوياسـر بـودم تـا جـايي كـه       نيز بـراي  رم و پدبراي محبوبترين فرزند ،من: است

هرگز آن دو را دركنار يكـي از فرزندانشـان مالقـات نمـي كـردم مگـر آنكـه او را مـي         

بـه مدينـه آمـد و در قبـاء در     �وقتي پيامبر اسـالم . گذاشتند و مرا به آغوش مي گرفتند

ياسر صـبح زود  بن عوف بار انداخت، پدرم حيي بن اخطب و عمويم ابومحله بني عمرو

شـدند و تـا غـروب خورشـيد     و پيش ازطلوع آفتاب از خانه بـه قصـد مالقـات او بيـرون     

نـد و افتـان و   كسـل بود آنها درحالي بازگشـتند كـه خسـته و كوفتـه و    : گويد. بازنگشتند

سـوگند بـه خـدا هـيچ كـدام از      مانند هميشه به طرف آنها دويـدم؛ . خيزان راه مي رفتند

: شنيدم ابوياسر به پدرم مـي گويـد  : گويد. ه من توجهي نكردندشدت اندوه و خستگي ب

.به خدا كه همان استسوگند:همان است؟ پدرم گفت، اوآيا

پـس مـي   : آري، گفـت :آيا او را خوب مي شناسي و يقين داري؟ گفـت  : ابوياسر گفت

1.با او دشمني مي كنم،به خدا تا زنده باشمسوگند: خواهي چه كار كني؟ گفت

نقل كرده، گـواه ايـن   �وايت بخاري نيز كه درباره مسلمان شدن عبداهللا بن سالم اين ر

وقتي خبر آمـدن  لماي يهود بود؛دانشمندي بي نظير از ععبداهللا بن سالم،. موضوع است

ر فرود آمده، به سـرعت نـزد   به يثرب را شنيد و فهميد كه درمحله بني نجا�رسول خدا

. پرسيد كه تنها پيـامبران، پاسـخ آنهـا را مـي دانسـتند     او سئواالتي آمد و از�آنحضرت

�بردرهمان لحظه و همانجا ايمان آورد و سپس به پيـام ،وي،  همين كه جوابها را شنيد

قومي دروغگو هستند؛ اگر پيش از آنكه از آنها درباره شخصـيت مـن،   ،يهوديان: گفت 

هـا و  اين خبـر بـه مـن تهمت   پس از شنيدنبشنوند، آنهاسئوال كني، خبر مسلمان شدنم را

.افتراها مي بندند

رسـول . مدند و عبداهللا بـه درون خانـه رفـت   يهوديان آ. به دنبال يهوديان فرستاد�پيامبر

:از آنها پرسيد�خدا

)519و 1/518(سيره ابن هشام .1
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داناترين ما، فرزند دانـاترين مـا،  : عبداهللا بن سالم در بين شما چگونه فردي است؟ گفتند

. سردار ما و فرزند سردار ماست: در لفظي آمده كه گفتندو . بهترين ما و فرزند بهترين ما

.بهترين ما و فرزند بهترين ما، برترين ما و فرزند برترين ما: و در لفظي ديگر آمده كه 

اگر اومسلمان شود، شما چه كار مـي كنيـد؟ آنـان دو يـا سـه      : فرمود�پس از آن پيامبر

. اه دهدخداوند ، او را از اين به خودش پن: مرتبه گفتند

گواهي مي دهم كه معبـود بحقـي  : مد و گفتعبداهللا كه درخانه پنهان شده بود، بيرون آ

بـدترين مـا، فرزنـد بـدترين مـا و در     : آنان گفتند. پيامبر اوست�جز اهللا نيست و محمد

از !اي جماعت يهوديان: و در لفظي ديگرآمده كه عبداهللا گفت. همان حال بيرون رفتند

كـه خـدايي جـز او نيسـت شـما بـه خـوبي مـي دانيـد ايـن           سوگند به اهللاخدا بترسيد كه 

. پيامبر خداست و بحق برانگيخته شده است،شخص

.1دروغ مي گويي : گفتند

.از رفتار يهوديان در نخستين روز ورود به مدينه بود�اين، اولين تجربه پيامبر

هـا مواجـه بـود و امـا     آنبـا �بود كه رسـول خـدا  ) مدينه(همه اينها مسائل داخلي يثرب 

مسائل خارجي؛  قريش، سرسخت ترين و قدرتمند ترين نيروي مخالف اسالم بود كه در 

مسـلمانان تمـام روشـهاي ارعـاب و     زير دست آنـان بودنـد؛  طول سيزده سال، مسلمانان،

از قريشـيان تجربـه كردنـد و چـون مسـلمانان بـه مدينـه        تحريم اجتمـاعي و اقتصـادي را  

و حتي زنها و مصادره كردندتمام اموال و خانه وكاشانه و زمينهايشان راهجرت كردند، 

كفار قريش به اينها هم اكتفا نكردند، . از آنان جدا نمودندفرزندان آنها را نيز تا توانستند

دعوتش را از پاي درآورند، اما علي رغـم  �بلكه توطئه كردند تا از طريق كشتن پيامبر

چنين برنامه اي از هيچ كوششي فروگذار نكردند، اما باز هم بـه  اينكه آنان درراه اجراي

باز هم نتوانستندكاري از پيش ببرند و مسلمانان ،موفقيتي دست نيافتند و پس از همه اينها

بنـابراين آنـان از راه   . به سرزميني كوچ كردند كه پانصد كيلومتر از مكـه فاصـله داشـت   

اسـتفاده از صـدارت و زعامـت دينـي و دنيـوي      و بااقدامات سياسي دست به كار شدند

.561و 556، 459، ص 1بخاري، ج. 1
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خود كه ساكنان حرم و پرده داران كعبه بودند و درميان اعراب، جايگاه خاصي داشـتند،  

مشركين جزيره العرب را عليه اهالي مدينه برانگيختند تا جايي كه مدينه در آسـتانه قطـع   

كـه شـمار   ايـن درحـالي بـود   . روابط خـارجي قـرار گرفـت و از وارداتـش كاسـته شـد      

پناهندگان به مدينه روز به روز افزايش مي يافت و از طرفي پيش بينـي مـي شـد كـه بـه      

.زودي بين سركشان و طاغيان مكه و مسـلمانان در وطـن جديدشـان جنگـي برپـا گـردد      

وضعيت جنگي بوجودآمده درميان مسلمانان مدينه و مشركان مكه، نتيجـه دسيسـه هـاي    

ت كه كسي بخواهد بار جنـگ را بـه دوش مسـلمانان    مشركان بود و اين سبك سري اس

1.بيفكند

چنانكـه اموالشـان   .مصـادره كننـد  در واقع مسلمانان حق داشتند كه اموال اين طاغيـان را 

و نيز حق داشتند كه آنان را تحت فشار قرار دهنـد چنانكـه از طرفشـان    مصادره شده بود

ر سر راه زندگيشـان مشـكالت و   همچنين حق داشتند  ب؛تحت شكنجه قرار گرفته بودند

موانعي ايجاد كنند همـانطور كـه از طـرف دشـمن بـر سـرراه زندگيشـان مشـكالت بـي          

تـا كفـار، نتواننـد    آري، حق مسلمانان بود كه مقابله به مثل كنند. شماري ايجاد شده بود

.مسلمانان را نابود و ريشه كن نمايند

آور و راهنمـا هنگـام ورود بـه    پيـام به عنوان يـك �اينها، مشكالتي بود كه رسول خدا

.مدينه با آنها مواجه شده بود

هر قوم چنان رفتـار كـرد كـه سـزاوار     ، درمدينه بپا خاست و بابراي انجام رسالتشپيامبر 

با آناني كه سزاوار نرمي و ترحم بودند، نرمي و تـرحم كـرد و باآنـاني كـه اليـق      . بودند

بـي شـك تـرحم و    . مناسب بـود، رفتـار نمـود   سختگيري و جنگ بودند، به شيوه اي كه 

نرمي او بر سختگيري و جنگ، تا حد ممكن غالب بود تا اينكه در مدت چند سال زمـام  

بـه روشـني در   همـه اينهـا را  ،محترمخواننده.  امور و قدرت، به اسالم و اهلش بازگشت

.نمودصفحات آينده مطالعه خواهد

.162، ص برگرفته از فقه السيرة. 1
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ساختن جامعه جديد
درمدينه در محله بنـي نجـار در روز جمعـه، دوازده    �كه رسول خداقبالً يادآور شديم 

.انداختميالدي بار622دسپتامبر سال 27ربيع االول سال اول هجري و مطابق با 

�و پيـامبر بـه زمـين خوابيـد   �ايوب انصـاري امبر بر روي زميني جلوي خانه ابوشتر پي

�و پس از آن به خانه ابوايوب. بوداگرخداوند بخواهد خانه ام همين جا خواهد : فرمود

.رفت

ساختن مسجدالنبي
ايـن مسـجد،   . ورود به مدينه، ساختن مسجد نبـوي بـود  پس از�اولين اقدام رسول خدا

مالك اين زمين دو بچه يتيم بودنـد  . خوابيده بود�مان جايي ساخته شد كه شتر پيامبره

حاليمي كرد و درصاً كارشخ�كه زمين از آنها خريداري شد و در ساختن آن پيامبر

:با خود زمزمه مي فرمود،كه خشت مي آورد

نصار و المهاجرةلألفاغفرآلخرة العيش االلهم العيش إ

.»بيامرزپس انصار ومهاجرين را. زندگي جز زندگي آخرت نيست! پروردگارا«: يعني

:و باز مي گفت

طهرهذا أبر ربنا و أحمال خيبر هذا الحمال ال

بهتر و پاكيزه تر ،اين بارها! اي خداي ماميوه هاي خيبر نيست؛اين بارها ، همانند«:يعني 

.»است

باعث نشاط و فعاليت آنهـا مـي   راي صحابه بود وقوت قلبي ب�اين جمالت رسول خدا

: شد تا جايي كه يكي از آنها در پاسخ گفت

لذلك منا العمل المضلللئن قعدنا و النبي يعمل 

. »كار كند، اين براي ما كاري ناپسند است�گر ما بنشينيم و پيامبرا«: يعني

در زميني كه براي ساختن مسجد معين شده بـود، قبرسـتان مشـركان و خرابـه و تعـدادي      

دستور داد قبرها را خـراب كردنـد و   �رسو ل خدا. نخل خرما و يك درخت غرقه بود
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را قطع كردند و درختان قطـع شـده را   خرابه ها را هموار نمودند و نخلها و درختان خرما

.در آن زمان قبله هنوز بيت المقدس بود. به سمت قبله مسجد روي هم گذاشتند

دور و بر مسجد را با سنگ كار كردند و ديوارهاي مسجد را از خشت و گل سـاختند و  

را با ماسه و شن سقف مسجد را با تنه و چوب خرما پوشاندند و زمين و كف داخلي آن

و طرف مقابل و دو طرف آن ن كردند؛ طول ديوار از سمت قبله مسجد صد ذراع بودپه

.، سه زراع بوددازه و پي ساختماننيز تقريباً همين ان

در كنار مسجد، چند اتاق خشتي درست كردند و سـقف آنهـا را از تنـه و چـوب خرمـا      

ن ساخت اين خانه پس از پايا. بود�اينها همان خانه هاي همسران رسول خدا. پوشاندند

1.از خانه ابوايوب به اين خانه ها نقل مكان كرد�ها، پيامبر

، بلكـه محلـي بـراي اجتمـاع مسـلمانان و      هـا جـاي نمـاز خوانـدن نبـود     تن�مسجد پيامبر

توجيه و تفسير بود و نيز مكاني بود براي مالقـات  فراگرفتن دستورات و پيامهاي اسالم با

باعث شعله ور ،جاهليتختلف كه گاه و بيگاه با مشاجراتمدوستي با قبيله هاي و پيوند

مسجد پيامبر مركز اداره همه كارها و انتشـار و پخـش   . شدن جنگهاي مختلف مي شدند

. پيامهاي اسالم و نيز پارلمان مشورتي و اجرايي بود

يكينيـر و مسـ  فقمهـاجران  همچنين مسجد النبي، منزلي بود كـه در آن تعـداد زيـادي از   

مدينه مال و خانه اي نداشتند و اهل و ت مي كردند كه بي خانمان شده بودند و درسكون

.فرزند و زندگيشان را از دست داده بودند

هـر شـبانه   همان نغمه الهي و دل انگيزي كـه در ، اذان تشريع شد؛همان اوائل هجرتدر

تي به جنـب و  روز، پنج بار در آفاق طنين افكن مي گردد و شعاريست كه با آن عالم هس

اين باره مشـهور اسـت و   در�داستان خواب عبداهللا بن زيد بن عبدربه . مي آيدجوش 

را روايت كرده اند؛  بـراي اطـالع بيشـتر    امام ترمذي و ابوداود و احمد و ابن خزيمه آن

.مراجعه كنيد15مي توانيد به بلوغ المرام ابن حجر عسقالني ص 

.56، ص 2؛ زادلمعاد، ج71ص 1صحيح بخاري ، ج.1
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پيمان برادري ميان مسلمانان
همزمان با ساخت مسجد كه مركز تجمع و دوستي مسـلمانان بـود، ابتكـار    �ول خدارس

و آن، ي از باشكوه ترين گزارشهاي تاريخ بـه حسـاب مـي آيـد     ديگري نيز نمود كه يك

.پيمان برادري ، ميان مهاجرين و انصار بود

بين مهاجرين و انصـار  �در خانه انس بن مالك�سپس رسول خدا: ابن قيم مي گويد

تـن از  45تـن از مهـاجرين و   45، نفـر 90در اين پيمان جمعـاً  . نمودپيمان برادري ايجاد 

، برادر و برابر بودند تا جايي كـه حتـي از   ان، همهبر اساس اين پيم. انصار حضور داشتند

جريان ارث بردن برادران دينـي تـا زمـان جنـگ بـدر همچنـان       . همديگر ارث مي بردند

، از پيمـان  ال، ارث بـردن مسـلمانان از يكـديگر   سـوره انفـ  75ه ادامه يافت و با نـزول آيـ  

.برادري به خويشاوندي نسبي موكول گرديد

تعصبات جاهليت از بين برود : مفهوم اين برادري چنانكه محمد غزالي نوشته، اين بود كه

مسلمان، فقط به خاطر خدا و اسالم خشم و غيرتش را به كار گيرد و امتيازات نسـب و  و

.نژاد نابود گردد و تنها جوانمردي و تقوا، معيار برتري قرارگيردرنگ و

اين پيمان، الفاظ خشك و بـي  !الً به مرحله اجرا گذاشت؛ آريعماين پيمان را�پيامبر

روحي نبود كه در حد شعار باقي بماند، بلكه اين پيمان، مسـلمانان را بـراي بـذل جـان و     

.مال آماده مي كرد

، چنـان  ن تاثيرگـذار بـر رونـد اجتمـاع نبـود؛ بلكـه ايـن پيمـان        يك قانواين پيمان، صرفاً 

عواطف و احساسـات مسـلمانان را عميقـاً برانگيختـه بـود كـه در برابـر آن از همـه چيـز          

بـود كـه جامعـه    �نظر مي كردند و در نتيجه همين اقدام بي نظير پيامبرخودشان صرف

1.يدردنوپاي مدينه  به جامعه بي نظيري تبديل گ

ن پيمان برادري بي�امام بخاري روايت كرده كه وقتي مهاجرين، به مدينه آمدند، پيامبر

مـن از  : گفـت �نبـه عبـدالرحم  �سعد. منعقد كرد�و سعد بن ربيع�ن عبدالرحم

، دو همسـر  مـن . مال و ثروت دارم، نصف مـالم را بـراي خـودت بـردار    انصار بيشترهمه 

.141و 140، ص فقه السيرة. 1
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ت، به من بگو تا طالقش دهـم و چـون عـده اش    ببين كدام يك در نظرت بهتر اسدارم؛

. به مال و اهلـت بركـت دهـد   ،خداوند: گفت�عبدالرحمن. م شد، با او ازدواج كنتما

عبــدالرحمن هنگــام . بـازار كجاســت؟ سـعد، او را بــه بــازار بنـي قينقــاع راهنمــايي كـرد    

رد تـا  رفت و همچنان كار مي ك�سعدو بار و روغن به خانهمقداري خواربازگشت با

�مبر، نـزد پيـا  )و گويـا خوشـبويي زده بـود   (اينكه روزي در حاليكه چهره اش براق بود

چقـدر  : فرمـود  . ازدواج كـردم !يـا رسـول اهللا  : چه شده؟ پاسخ داد:پرسيد�پيامبر. آمد

.2طال1»نواه«به اندازه ي يك : مهريه دادي؟ گفت

ــامب: روايــت شــده اســت كــه گفــت �از ابــوهريره : آمدنــد وگفتنــد�رانصــار نــزد پي

: خير، و مهاجرين گفتند: فرمود�پيامبر. تقسيم كننخلستانهاي ما را بين ما و برادران ما

همـه  . شـما شـريك خـواهيم شـد    ميوه ها نيز بـا كنيم و دردر كارها با شما همكاري مي

3.شنيديم و اطاعت مي كنيم: گفتند

شان اسـت و  نسبت به برادران مهاجراهللا عنهمهمه اينها بيانگر عشق و عالقه انصار رضي 

خودگذشـتگي و دوسـتي و صـفا و صـميميت،     ه مي شودكه غير از جانفشاني و ازمشاهد

به گونه اي كـه از  . اما عملكرد مهاجران نيز متقابالً  قدرداني و مهرباني بود. چيزي نيست

پـيش  ايثار و دوستي و صفا و صـميميت انصـار سـوء اسـتفاده نكردنـد و رويـه اي را در       

.گرفتند كه فقط بر دوستي آنها مي افزود

�، نشانگر بينش نافذ و سياست حكيمانه و واقع بينانـه پيـامبر  بي شك اين پيمان برادري

مشكالتي بود كـه فـراروي مسـلمانان    بود و تنها راهكار جالب و درست براي بسياري از

.قرار داشت و پيشتر به آنها اشاره شد

ميثاق همبستگي اسالمي

.طال، معادل پنج درهم و يا ربع دينار بوده استنواة. 1
.3781و 3780ح بخاري، حديث صحي. 2
)1/312(صحيح بخاري . 3
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ميان مسلمانان پيمان برادري بست، پيمان همبسـتگي ديگـري   �مانطور كه رسول خداه

، نابود شد ساسات جاهليت و مشاجرات قبيله اينيز منعقد كرد كه به موجب آن، تمام اح

:و جايي براي نفوذ رسوم جاهليت باقي نماند و اينك خالصه اي ازمفاد عهدنامه

مسلمانان قريشي و يثربي و كه بين مؤمنان و�خداپيامبراين، عهدنامه اي است از محمد

هـاد نماينـد، نوشـته مـي     كساني كه ازآنان پيروي كنند و به آنان بپيوندند و همراه آنان ج

شود؛

.، يك امت مستقل و جدا از ساير مردمان هستنداينها. 1

ند هم شـريك مهاجران قريشي، طبق روال گذشته، در پرداخت ديه و تضامن قبليگي با. 2

اكن رعايت نيكي و عدالت در ميان مؤمنان فديه اسيرانشان را مي پردازند و انصار سـ و با

، تضامن و تشارك قبيله اي دارند و بايد به نيكي و عدالت درميان يثرب در پرداخت ديه

.مومنان، فديه اسيرانشان را بپردازند

ديه را نـدارد، بـه حـال    را كه توان پرداخت فمنان نبايد شخص نيازمند و بدهكاريمؤ. 3

.او در پرداخت فديه و خونبها همكاري نماينديد بابلكه باخودش واگذارند؛

ميان آنان بـه سركشـي برخيـزد و يـا در     منان پرهيزكار بايد، عليه كسي باشند كه ازمؤ. 4

.آيدآنها براختالف و تفرقه درميانصدد ظلم و طغيان و

هرچند وي، فرزنـد يكـي از خودشـان    همدست باشند؛در برابر چنين فردي، همه بايد . 5

.باشد

.من ديگري را به خاطر كافري بكشدهيچ مؤمني حق ندارد مؤ. 6

.هرگز كافري را عليه مؤمني ياري ندهند. 7

مي تواندكسي ديگـر را پنـاه   ،عهد و پيمان خدا يكي است و پايين ترين فرد مسلمانان. 8

.دهد

وي كند، قطعاً از ياري و همدردي ما بهره مند خواهد شد و ما پيراز هر يهودي اي كه . 9

.ضد يهوديان تابع، همدست شددر جامعه ما مورد ستم قرار نخواهد گرفت و نبايد بر

موافقت سايرين، نمي لذا هيچ مؤمني بدون اطالع وصلح مؤمنان، يكي بيش نيست؛. 10
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بـه تسـاوي و عـدالت درميـان     تواند درميدان نبرد در راه خدا، صلح و سازش كنـد مگـر   

.مسلمانان

.مؤمنان در راه خدا مسئول و ضامن خونهاي يكديگرند. 11

بگيـرد و از تسـلط   كس حق ندارد مشـركي يـا مـالي از قـريش را در پنـاه خـود      هيچ. 12

.مؤمنان بر آن جلوگيري كند

ولـي  اينكـه يـا اه بكشد، در مقابل بايد كشته شـود حق و بي گنهركس، مؤمني را بنا. 13

.مقتول با گرفتن ديه رضايت دهد

.هستند و برايشان چيزي جز قيام عليه قاتل، روا نيست، عليه اومؤمنان، همگي. 14

گـذاري را يـاري يـا پنـاه دهـد و بدانيـد كـه        راي هيچ مؤمني حالل نيست كـه بدعت ب. 15

مـت  نين فردي را ياري رساند يا مأوا دهد، لعنت و غضب خداوند در روز قيا، چهركس

.ديه اي پذيرفته نخواهد شداو خواهد بود و از او هيچ عوض و فبر 

، آمـد، مرجـع حـل آن اخـتالف    د هرگاه و در هر مورد كه بين شما اخـتالف بوجـو  . 16

.د بودنخواه�خداوند و محمد

آثار معنويت در جامعه
جامعـه  بنيان جامعه را ترسيم كرد و پايه هاي�اين حكمت و تدبير بودكه رسول خدابا

نو را استوار نمود كه نشانه هاي ظاهري آن، بيانگر ميزان اثرگذاري معـارف و مفـاهيمي   

ــا آن حضــرت، از آن �اســت كــه اصــحاب فرزانــه رســول خــدا  در پرتــو مصــاحبت ب

با تعهد و احساس مسئوليت، آنان را با تعاليم اسـالم آشـنا مـي    �پيامبر. برخوردار شدند

رد فرد جامعه نوپايش بود و آنان را بـه خوبيهـاي اخـالق    كرد و مشغول تربيت و تزكيه ف

به آداب دوستي و برادري و بزرگواري و شرافت و عبادت و اطاعـت  تشويق مي كرد و

.خدا آراسته مي ساخت

اينكـه گرسـنگان را   «: كدام اسالم بهتر اسـت؟ فرمـود  : پرسيد �شخصي از آن حضرت



259

1.»سالم كني، و به همه چه بشناسي و چه نشناسيغذا بدهي

قـت بـه   به مدينـه آمـد، نـزدش رفـتم و بـه د     �وقتي پيامبر: مي گويد�عبداهللا بن سالم

يقين كردم كه اين چهره، چهره يك انسان دروغگو نيست و اولـين  چهره اش نگريستم؛

فرهنگ سالم كردن به يكـديگر را  ! اي مردم«: ، اين بود كه فرمودچيزي كه از او شنيدم

رسنگان غذا بدهيد و پيوند خويشاوندي را برقرار كنيد و شب هنگـام   ترويج دهيد و به گ

، وارد وانيد و اگر چنين كنيـد بـه سـالمتي   در حالي كه مردم به خواب مي روند، نماز بخ

2.»بهشت خواهيد شد

3.»، داخل بهشت نخواهد شدهمسايه اش از شرش در امان نباشدكسي كه«: و مي فرمود

4.»سي است كه مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشندمسلمان ك«: و نيز مي گفت

ديگـران نيـز   ، بـراي خود مـي پسـندد  ا اينكه آنچه برايايمان ندارد ت،فرد« : و مي فرمود

5.»بپسندد

اگر چشمش به درد آيد، تمـام بـدنش   همانند يك شخص هستند؛،مؤمنان«: و مي گفت

6.»او به درد مي آيندتمام اندام ر سرش به دردآيد،دردناك و بي قرار مي گردد و اگ

، همانند اجزاي ساختمان است كه بعضـي ، بعضـي ديگـر را محكـم     مؤمن« : و مي گفت

7.»مي سازد

نسبت بـه يكـديگر بغـض و حسـد نداشـته باشـيد و بايكـديگر اخـتالف و         «: و مي فرمود

لماني روا دشمني نورزيد و براي خدا بندگاني باشيد كه برادر يكديگرند و  براي هيچ مس

)9، 1/6(صحيح البخاري. 1
).1/168المصابيح مشكاة: ذي و ابن ماجه و دارمي نگاروايت ترم. 2
).2/422(المصابيح مسلم و مشكاة. 3
).1/6(بخاري . 4
).1/6(بخاري . 5
)2/422(مسلم و مشكاة. 6
) .2/890(؛ صحيح البخاري 2/422لمصابيح اةمتفق عليه ؛ مشكا. 7
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1.»نيست كه بيشتر از سه روز از برادرش دوري گزيند

تسليم دشـمن  برادر مسلمان است؛ به او ظلم روا نمي دارد و او را،مسلمان«: و مي فرمود

حاجتش را برآورده در پي رفع نياز برادر مسلمانش باشد، خداوند،،نمي كند و هر كس

ر مسـلمانش را حـل كنـد، خداونـد در     خواهد كرد و هر كس، مشكلي از مشكالت براد

قيامت يكي از مشكالتش را بر طرف خواهد كرد و هر كس، عيـب مـؤمني را بپوشـاند،    

2.»خداوند عيوبش را در روز قيامت خواهد پوشاند

3.»با ساكنان زمين مهربان باشيد تا آنكه در آسمان است، بر شما رحم كند« : و مي فرمود

3.»كند

سي كـه سـير مـي خـورد و همسـايه اش در مجـاورت او،       مسلمان نيست ك«: و مي فرمود

4.»گرسنه است

5.»دشنام دادن مؤمن فسق است و جنگيدن با او كفر«: و مي فرمود

آزار دهنـده را از سـر راه مـردم،    ار زدن خار و خاشاك و ساير اشـياء  كن�آن حضرت

6.صدقه بشمار آورده و آن را شعبه اي از شعبه هاي ايمان دانسته است

راه خـدا تشـويق مـي كـرد و از خوبيهـاي انفـاق       مسلمانان را به انفـاق در �ل خدارسو

صدقه دادن، خطاها «: چيزهايي مي گفت كه قلبها را به حركت در مي آورد و مي گفت

7.»، آتش را خاموش مي كندهان را چنان از بين مي برد كه آبو گنا

، خداوند، از را، جامه اي بپوشانده و بي لباسهر مسلماني كه مسلمان برهن«: و مي فرمود

)6076(حديث شماره بخاري،. 1
)2/422(المصابيح ؛ مشكاةمتفق عليه. 2
)2/422( ر شعب االيمان روايت كرده ، مشكاةبيهقي د. 3
167، 1/12اين حديث در صحيح مسلم و بخاري روايت شده، مشكاه . 4
2/893بخاري . 5
.167، 1/12مسلم و بخاري روايت شده، مشكاةيح اين حديث در صح. 6
)1/14(المصابيح ةاحمد، ترمذي، ابن ماجه، مشكا. 7
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لباسهاي سبز و زيباي بهشتي بر او خواهد پوشاند و هرمسلماني كه مسلمان گرسـنه اي را  

غذا بدهد ، خداوند او را از ميوه هاي بهشتي خواهد خورانيد و هرمسلماني كـه مسـلمان   

1.»نوشانيداز شراب پاك و خالص بهشتي، خواهدتشنه اي راسيراب كند، خداوند، او را

از آتش جهنم دوري كنيد اگر چه با نصف خرمايي باشد و اگر اين را هم «:مي فرمودو

2».نيافتيد با گفتن كلمه اي خوب و نيكو صدقه بدهيد

مـي داشـت و همـواره    يارانش را شـديداً از گـدايي كـردن بـاز    �همچنين رسول اكرم

زد مي كرد و گدايي را تيرگي و خوبيهاي قناعت و شكيبايي را به آنان يادآوري و گوش

مگر آنكه واقعاً 3،دنمو، عنوان مي نوري چهره گدا و بي آبرويي سائلخراشيدگي و بي

.از روي ناچاري باشد

مـورد عبـادات و ديگـر    درباره اينگونه مسائل آن گونه با يارانش سخن مي گفت كه در

.خوبيها و پاداش و ثواب الهي صحبت مي نمود

و مـي داد ته يارانش را با وحيي كه از آسمان نـازل مـي شـد، پيونـد    پيوس�آن حضرت

وبدين سان ارتباط بـا  آنان نيز با يكديگر تالوت مي كردندووحي را برايشان مي خواند

كـرد  مي�متوجه حقوق دعوت اسالمي و پيروي از رسالت آن حضرتوحي، آنان را

هم و درك و انديشه شان را رشـد  و به خوبي ميزان  مسئوليتشان را روشن مي ساخت و ف

.مي داد

سطح معنويات آنها را بـاال بـرد و بـه آنـان بهتـرين توشـه و ارزش       �بدين ترتيب پيامبر

دروني را بخشيد تا جايي كه نمونه هاي بي نظيـري شـدند كـه پـس از پيـامبران، بـه اوج       

.كمال بشري رسيدند

از ديـ ، باكـو اختيـار كنـد   هركس مي خواهـد روشـي ني  «: مي گفت�عبداهللا بن مسعود

. امان نيستندزيرا زندگان از فتنه ها درپيروي كند؛) يعني از صحابه(ه اند كساني كه مرد

).1/169(المصابيح و مشكاة) 2449، حديث 4/546(ترمذي سنن ابي داوود، جامع . 1
2/890و 1/190بخاري . 2
1/163ترمذي و ابن ماجه و دارمي و مشكاةابوداوود و . 3



262

تر بودند و قلبهاي پاكتري داشتند؛ بهترينهاي اين امت و از همه به)�ياران محمد (، آنها

برش و اجراي ي پيامآنان را براي همراه، و خداوندتر از همه زندگي مي كردندبي تكلف

از بنابراين برتري مقامشـان را فرامـوش نكنيـد و قدرشـان را بدانيـد و     . احكامش برگزيد

ق و رفتـار از آنهـا   آنان پيروي كنيد و راهشان را در پيش بگيريد و تا مي توانيد در اخـال 

1.»راه مستقيم بودندهدايت وبر،زيرا آنانپيروي نماييد؛

گ آنان بود، صفات معنوي و ظـاهريي داشـت و داراي   كه پيشواي بزر�وانگهي پيامبر

موهبتهاي الهي و فضائل و بزرگـي و خوبيهـاي اخـالق و ارزشـهايي بودكـه      كماالتي از

همـين كـه   همه را جان نثار خـويش مـي نمـود؛ لـذا    قلبها را به خودش جذب مي كرد و

ادنـد و  پا گوش مي شدند و به سخنانش گوش فرا مي دتاسخني مي گفت، صحابه، سر

.عمل به آن از يكديگر سبقت مي گرفتندبه هر كاري كه آنها را راهنمايي مي كرد، در

ين توانست درمدينه، جامعه جديدي بسازد كه بهترين و شريفتر�بدين سان پيامبر!آري

.، يافت مي شودجامعه اي است كه در تاريخ بشر

، بشـريت در آن مقطـع زمـان   ئـه داد كـه   براي مشكالت جامعه، راهكارهايي ارا�پيامبر

حالي بود كه انسانيت، قبل از ظهور اسـالم در سـياه چالهـاي    نفس راحتي كشيد؛ اين در

.راهش را در تاريكيها گم كرده بودو فرو رفتهزمان

عناصر و اركان جامعه جديد شكل گرفت و به اوج كمـال رسـيد و در   رهنمودها،با اين 

.دادو مسير تاريخ را تغييرتادگي كردبرابر تندبادهاي منحرف كننده، ايس

پيمان با يهود
به مدينه هجرت كـرد و مطمـئن شـدكه مـي توانـد قـوانين جامعـه        �پس از اينكه پيامبر

امي را در جامعـه  جديد اسالمي را به اجرا  بگـذارد و وحـدت اعتقـادي و سياسـي و نظـ     

ن بودكه صلح هدف، اي. ، به برقراري ارتباط با غير مسلمانان پرداختاسالمي عملي كند

تحـت لـواي   منطقـه حـاكم شـود و منطقـه را    در،بختـي و آرامـش  و صفا و امنيت و نيك

)1/32(المصابيح ةمشكا: نگا. 1
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ر آورد كه وحدت منطقه اي گرد آورد؛ آن حضرت براي اين منظور قوانيني را به اجرا د

جهـان سرشـار از تعصـب و    درهمه آنها ايثار و آسانگيري نسبت به غيرمسـلمانان بـود و  

. قه به نظر مي رسيدبي ساب،غلو

يهوديان بودنـد،  –چنانكه پيشتر اشاره كرديم -نزديكترين همسايگان غيرمسلمان مدينه 

شـان نشـانه اي از مقاومـت و    شمن مسلمانان بودند، امـا در ظاهر اگرچه در باطن، د،آنان

دادي امضاء نمود و در آن بـه  با يهوديان، قرار�خصومت ديده نمي شد؛ بنابراين پيامبر

و به هيچ وجه با آنان سياست تبعيد، خصـومت و  آنها آزادي كامل در دين و مالشان داد

.مصادره اموال را در پيش نگرفت

:مواد اين عهدنامه ، عبارت بود از

مؤمنان هم پيمان هستند با اين تفاوت كه يهوديان بر ديـن خودشـان   يهود بني عوف با. 1

، شـامل همـه اعـم از خودشـان و     د؛ ايـن حكـم  بر دين خودشان مـي باشـن  و مسلمانان نيز 

.بردگانشان مي شود و يهوديان ديگر را هم در بر مي گيرد

مسلمانان نيز هزينه هاي خودشـان را ويهوديان، عهده دار هزينه هاي خودشان هستند. 2

.برعهد دارند

ن ميان هم پيمانان، پيمان ياري است تا در برابر كسي كه به جنـگ هـر يـك از طـرفي    . 3

.برخيزد، ديگري به ياريش بشتابد

همواره بايـد  همراهي و خيرخواهي، روابط مسلمانان و يهوديان را تشكيل دهد وبايد. 4

.به جاي بدي و گناه، نيكوكاري باشد

.، بر هم پيمانش نيستيك از طرفين، مسئول كارهاي خودش هست و گناه كسيهر . 5

.دهمه بايد يار و مددكار مظلومان  باشن. 6

.مؤمنان متحد ومتفق باشنديهوديان بايد در جنگها، با. 7

.حرمتش بايد رعايت شود، حرم است واساس اين قرارداد، شهر يثرببر. 8

، اعـي روي دهـد كـه نگـران كننـده باشـد      نزاگرميان طرفين اين عهد نامه، مشاجره يا. 9

.د بودنخواه�مرجع حل اختالف، خداوند و رسو ل خدا
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.امان داده شوديش و ياورانش نبايد،به قر. 10

در دفاع از شهر يثرب بايد يار و مددكار يكـديگر باشـند و   ،هم پيمانان اين قرار داد. 11

.سوي آن، مورد حمله قرار بگيردهر گروهي، مسئول حراست از ناحيه اي است كه از 

.مجرم، نيستاز دستگيري و مجازات ستمگر يااين عهدنامه، مانع. 12

مبـدل شـدكه مركـز آن    به حكومتي متحـد ،مدينه و اطراف و توابع آناين پيمان شهربا

بود و قدرت و نفـوذ  �پيامبر اسالم-اگرچنين تعبيري صحيح باشد–مدينه و رئيس آن 

مركـز و پايتخـت اسـالم    بـدين ترتيـب مدينـه،   .  و سيطره آن، به  مسلمانان تعلـق داشـت  

.گرديد

اقتضـاي زمـان و   بـه ، بـا طوايـف ديگـر نيـز    ش صلح درمنطقـه براي گستر�پيامبر اكرم

.منعقد كرد كه در صفحات آينده به آنها خواهيم پرداختيي مشابهاوضاع، قراردادها

نبردهاي خونين

هاي قريشكارشكني
آنهـا هنگـام   نوشتيم كـه  عملكرد كفار مكه و آزار و اذيتهاي آنان سخن گفتيم ودرباره

كنشي از خود  نشان دادند و بدين ترتيب خود را سـزاوار عكـس   هجرت مسلمانان چه وا

.العمل مسلمانان در عرصه مصادره اموال يا رويارويي مستقيم و نبرد وكارزار نمودند

هم قريش از سركشي خود دست بردار نبودند و همچنـان بـه كينـه ورزي    اين حال بازبا

افزوده مي شد؛ زيرا مسلمانان از نان نسبت به اسالم و مسلماخشمشان برادامه مي دادند و

، بـه خشـم   از اينـرو قريشـيان  . آورده بودنـد امني به دستدست آنان نجات يافته و پايگاه 

. زمان هنوز مشرك بود، نامه نوشتندو خطاب به عبداهللا بن ابي بن سلول كه درآن آمدند

نـده  نـد و چيـزي نما  ، بر رياست عبداهللا بن ابي، متفق شده بودپيشتر ديديم كه اهل يثرب

نيزمهاجرت ماجراي مسلمان شدن اهل يثرب وكنند و اگربود كه او را پادشاه خودشان 

پيش نمي آمد، حتماً عبداهللا بـن ابـي بـه پادشـاهي مـي      عنهمو صحابه رضي اهللا �پيامبر

به عبداهللا بن ابي و يارانش نامه اي نوشتند كه در بخشي از آنبه هر حال قريشيان،. رسيد
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:آمده بود

يا خودتان دشمن ما را جاي و مكان داده ايد؛ به خدا سوگند ياد مي كنيم كه او را،شما«

و آوريــمكنيـد و يــا دسـته جمعـي و يكپارچـه بــه شـما هجـوم مـي        شيـا بيـرون  بكشـيد 

1.»به كنيزي مي گيريمجنگجويانتان را مي كشيم و زنانتان را

يد،  براي عملي كردن دستورات اربابـان مشـركش   اينكه نامه به عبداهللا بن ابي رسپس از

بـود كـه   �قلب عبداهللا بن ابي، بدين خاطر سرشار از كينه نسـبت بـه پيـامبر   . اقدام نمود

ن بن كعـب مـي   عبدالرحم. شاهيش را غصب كرده استپاد�فكرمي كرد آن حضرت

ل خـدا  وقتي نامه به ابن ابي رسيد، همراه ياران بت پرستش براي جنـگ بـا رسـو   : گويد 

: آنها مالقات كرد و چنـين گفـت  با،رسيد�گرد آمدند و هنگامي كه اين خبر به پيامبر

ري را بكنند شما آن كاآنان نمي توانند با؛كرده استيآميزمبالغهتهديدراشما،قريش

آيا مي خواهيد با فرزندان و برادرانتان . نسبت به خود انجام دهيدكه خودتان مي خواهيد

2.پراكنده شدند�شنيدن سخنان آن حضرتآنان پس از»بجنگيد؟

�وقتي ابن ابي، سستي و عدم توانـايي يـارانش را مشـاهده كـرد، ازجنگيـدن بـا پيـامبر       

منصرف شد؛ اما روشن است كه پنهاني با قريش ارتباط داشته است؛ لذا هرگـاه فرصـتي   

وي، . جان هم بيندازدپيش مي آمد، آن را غنيمت مي شمرد تا مشركان و مسلمانان را به

فسادكاريهايش از آنها كمك بگيرد؛ اما نشست و برخاستهايي داشته تادربا يهوديان نيز 

3.همواره آتشهاي شعله ور فتنه ها را خاموش مي كردبينش و حكمت پيامبر،

بستن راه مسجد الحرام
اميه بن خلـف  آنجا به خانهبه نيت عمره به مكه رفت و در�مدتي سعد بن معاذپس از

. گير تا به طواف خانـه خـدا بـروم   لحظات خلوتي را برايم در نظر ب: رفت و به اميه گفت

)2/154(سنن ابي داود. 1
ابوداوود باب خبرالنضير. 2
.924، 916، 656، 2/655صحيح البخاري : نگا. 3
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. راه به ابوجهل برخوردنـد گرمي روز براي طواف بيرون شدند كه دردرظهر ونزديك

آيـا  : ابوجهـل گفـت  . سعد: همراهت كيست؟ گفت! اي ابوصفوان:اميه پرسيدابوجهل از

يـد  ه او فكر كردكه بي دينان را پناه داده امنيت طواف كني  در حاليبايد تو در مكه با

ابوصفوان نبود، از آنها پشتيباني كنيد؟ به خدا سوگند اگرمي توانيدآنان را ياري دهيد و

.هرگز سالم به خانه ات برنمي گشتي

به خدا سـوگند اگرجلـوي مـن را    : درحالي كه صدايش را بلند كرده بود، گفت�سعد

و آن، بستن راه كه برايت سخت تر و ناگوارتر استگيري، تو را از چيزي باز مي دارمب

1.مدينه مي گذردتجاري توست كه از

مدينـه،  فكر نكنيد با رفتن بـه  : به مسلمانان بگويدپس از آن قريش، فردي را فرستادند تا

ا ريشـه كـن و نـابود    به زودي مي آييم و شما ر، بدانيد كه مااز دست ما نجات يافته ايد؛

2.مي كنيم و بقاياي شما را در داخل خانه هايتان از بين مي بريم

نسبت به نيرنگهاي قريش �اينها، تهديدهاي خشك و بي اساسي نبود؛  بلكه رسول خدا

ش نمي آمد و يا تعـدادي از  و شرارتهاي آنان به قدري يقين داشت كه خواب به چشمان

.ازخانه ايشان مي پرداختندبه حراست و نگهباني،يارانش

بـي خـواب   �در آغاز ورود به مدينه، شبي رسول خـدا : مي گويدرضي اهللا عنها عائشه 

اي كـاش مـردي نيكوكـار از يـارانم، امشـب بـه حراسـت از مـن مـي          «: شده بود؛ فرمود

.»پرداخت

�پيـامبر . ي اسـلحه اي بـه گـوش رسـيد     همين اثنا صـداي جابجـاي  در: عائشه مي گويد

در قلـبم  :چرا آمدي؟ گفـت : پرسيد�پيامبر. سعد بن ابي وقاص: كيستي؟ گفت: يدپرس

براي او دعاي خيـر  �پيامبر. ه ام تا از او حراست كنمآمد. نگران جان رسو ل خدا شدم

3.كرد و خوابيد

.563، ص 2صحيح بخاري،كتاب المغازي، ج . 1
).1/116(رحمه للعالمين. 2
).2/280(؛ صحيح مسلم )1/404(صحيح بخاري . 3
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مخصوص يـك شـب يـا چنـد شـب نبـود؛ بلكـه        نگهباني و مراقبت از پيامبر و خانه اش

. همواره ادامه داشت

در يكي از شبها كه گروهي از صحابه مشغو ل نگهباني بودند، اين آيـه  : ئشه مي گويدعا

.»خداوند تو را از مردم حفظ مي كند«: يعنيΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…Ωð∠Σ∧Ψ±⊕ΩΤÿð∠Σ∧Ψ±⊕ΩΤÿð∠Σ∧Ψ±⊕ΩΤÿð∠Σ∧Ψ±⊕ΩΤÿΩ⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨%Ξ♣†Πς⇒√≅…%Ξ♣†Πς⇒√≅…%Ξ♣†Πς⇒√≅…%Ξ♣†Πς⇒√≅…1: نازل شد

برويد كـه  ! اي مردم«: ش را از خانه بيرون كرد و گفتسر�نزول اين آيه پيامبرپس از

2.»ظت مرا تضمين كرده استخداوند، حفا

محدود نمي شد؛ بلكه تمام مسلمانان احسا س خطـر مـي   �اين خطر تنها به رسول خدا 

و يارانش به مدينه آمدنـد  �وقتي رسول خدا: روايت مي كند�ابي بن كعب . كردند

چنانكـه مسـلمان   ضد آنـان يكپارچـه شـدند؛   ، بربه آنها جا و مكان دادند، عربهاو انصار

.استندبيدند و با اسلحه از خواب برمي خبدون اسلحه نمي خواشبها 

اذن جهاد
مـي شـد و شـواهد و    در شرايط حساسي كه وجود و هسـتي مسـلمانان در مدينـه تهديـد    

همچنان بر ايـن دشـمني و سركشـي پافشـاري مـي      ،حاكي از آن بود كه قريشيان،قراين

آنـان  جازه جنگ داد، اما جنـگ بـر  كنند، خداوند، در يكي از آيات قرآن به مسلمانان ا

:خداوند مي فرمايد.فرض نشد

Ω⇐Ψ′ΡΚ…Ω⇐Ψ′ΡΚ…Ω⇐Ψ′ΡΚ…Ω⇐Ψ′ΡΚ…Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√φΣΤ∏Ω�ΗΤΩ⊆ΣΤÿφΣΤ∏Ω�ΗΤΩ⊆ΣΤÿφΣΤ∏Ω�ΗΤΩ⊆ΣΤÿφΣΤ∏Ω�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨΤŠ⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨΤŠ⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨΤŠ⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨΤŠΝ&…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡Ν&…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡Ν&…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡Ν&…Σ∧Ψ∏〉ℵ≡ΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅ψΨ∑Ξ≤π±ΩΤ⇓ψΨ∑Ξ≤π±ΩΤ⇓ψΨ∑Ξ≤π±ΩΤ⇓ψΨ∑Ξ≤π±ΩΤ⇓ε≤ÿΨŸΩ⊆ς√ε≤ÿΨŸΩ⊆ς√ε≤ÿΨŸΩ⊆ς√ε≤ÿΨŸΩ⊆ς√(39)(39)(39)(39))39:حج (

كـه بـه آنهـا ظلـم     ) بدان علت(اجازه داده شد براي آناني كه مي خواهند بجنگند «: يعني

. »قطعاً خداوند بر ياريشان تواناست. شده است

جنگ، از بـين بـردن   همراه اين آيه، آيات ديگري نيز نازل شدكه بيان مي كرد هدف از

∨Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⌠¬ΣΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΘΩ∨⌠¬ΣΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΘΩ∨⌠¬ΣΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΘΩ∨⌠¬ΣΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΘΩ:چنانكه در آيه اي ديگر مـي فرمايـد  . شعائر الهي استباطل و اقامه

.67: مائده .1
).2/130(جامع الترمذي. 2
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ℑℑℑℑΞ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ν…Σ∨†ΩΤ∈ςΚ…Ν…Σ∨†ΩΤ∈ςΚ…Ν…Σ∨†ΩΤ∈ςΚ…Ν…Σ∨†ΩΤ∈ςΚ…Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅…Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅…Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅…Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅…Ν…ΣΩΤ�…ƒ∫ΩΝ…ΣΩΤ�…ƒ∫ΩΝ…ΣΩΤ�…ƒ∫ΩΝ…ΣΩΤ�…ƒ∫ΩΩ〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅…Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅…Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅…Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅…Ν…Σ≤Ω∨ςΚ…ΩΝ…Σ≤Ω∨ςΚ…ΩΝ…Σ≤Ω∨ςΚ…ΩΝ…Σ≤Ω∨ςΚ…Ωγ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨΤŠγ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨΤŠγ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨΤŠγ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨΤŠΝ…⌠ΩΩΤ⇓ΩΝ…⌠ΩΩΤ⇓ΩΝ…⌠ΩΩΤ⇓ΩΝ…⌠ΩΩΤ⇓ΩΞ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅

Ξ%≤ς∇⇒Σ∧<√≅…Ξ%≤ς∇⇒Σ∧<√≅…Ξ%≤ς∇⇒Σ∧<√≅…Ξ%≤ς∇⇒Σ∧<√≅…ΨΠς∏Ψ√ΩΨΠς∏Ψ√ΩΨΠς∏Ψ√ΩΨΠς∏Ψ√ΩΣ◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΩ∅Σ◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΩ∅Σ◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΩ∅Σ◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΩ∅Ψ⁄Σ∨ΡΚ‚≅…Ψ⁄Σ∨ΡΚ‚≅…Ψ⁄Σ∨ΡΚ‚≅…Ψ⁄Σ∨ΡΚ‚≅…(41)(41)(41)(41)جـاه و مقامشـان   ،آناني كه چون بر روي زمين«: يعني

و زكات مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي بر پاي مي دارندرا مي دهيم، نماز 

.»كنند

، اما دقيقاً نمي توان گفت كـه  در مدينه و پس از هجرت نازل شدهبدون شك اين آيات

.در چه زماني نازل شده است

. ركشي قريش بـود اجازه جنگ از طرف خداوند داده شد، اما عامل اصلي اين اجازه، س

، اين امكان وجود داشت كه تنها راه تجـاري قـريش را كـه از مدينـه مـي      براي مسلمانان

بـراي  �رسـو ل خـدا  . اين راه، مسير مواصالتي مكه به شام بـود . ذشت، مسدود كنندگ

:گسترش سيطره بر اين مسير، به دو كار اقدام كرد

عدم دشمني با قبائلي كه در اطـراف ايـن راه   منعقد كردن پيمانهاي همكاري يا•

پيشـتر  . تجاري ساكن بودند و يا در بـين مدينـه و ايـن راه زنـدگي مـي كردنـد      

با قبيلـه جهينـه پـيش از    �نوشتيم كه پيامبردرباره پيمان با يهود سخن گفتيم و

. آغاز فعاليت نظامي، پيمان عدم دشمني منعقد كرد

همه اين پيمانها همزمان بـا تمرينهـا و   . خانه هاي اين قبيله سه منزل از مدينه فاصله داست

.ز خواهيم پرداختفعاليتهاي نظامي مسلمانان منعقد شد كه به اين موضوع ني

.اعزام گروههاي چريكي يكي پس از ديگري در اطراف اين شاهراه تجارتي•

1سريه هاي پيش از جنگ بدرغزوه ها و

رزمـي  حركـات  �براي عملي كردن اين دو طرح و به دنبال نزول اذن قتال، رسول خدا

شخصاً در آن حضـور داشـته انـد،    �تاريخ نويسان، آن دسته از حركتهاي رزمي را كه رسول خدا. 1

آن حضرت يكي از فرمانـدهانش را خواه جنگي رخ داده باشد يا نه، غزوه ناميده اند و جنگهايي را كه

.نام نهاده اند» سريه«اعزام نموده ، 
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سـو راههـاي   يي و اطالعـاتي شـبيه بـود تـا از يك    هاي شناسـا راآغاز كرد كه بيشتر به گشت

منتهي به مدينه و نيز راههاي مواصالتي مكه شناسايي شود و از سوي ديگر با قبايلي كـه  

كـه بـه   هدف ديگر، ايـن بـود  . داد منعقد گرددر اين راهها، سكونت داشتند، قرارمسيدر

مشركان و همچنين يهوديان ساكن مدينه و نيز صحرانشينان اطـراف مدينـه، نشـان دهنـد     

ضعف گذشته سپري شده بااليي برخوردارند و ديگر دورهقدرت نظاميكه مسلمانان از

. است

ز ديـوانگي و سركشـي   اين مانورها مي خواستند قريش راتهديد كنند تاشايد اهمچنين با

خطر است و راهي جز صلح و آشـتي  معيشتشان درو بفهمند كه اقتصاد وبه هوش بيايند

را از سرشان بيرون كننـد و از سـد راه   به مدينهو تهاجمندارند و فكر جنگ با مسلمانان 

و اذيت و آزار مسلمانان مستضعف در مكـه دسـت بكشـند تـا مسـلمانان بتواننـد در       خدا

.و با خيال آسوده، به تبليغ رسالت الهي بپردازندسراسر جزيره العرب، آزادانه 

:اينك خالصه اي از نخستين سرايا را بازگو مي كنيم

سريه سيف البحر
. مـيالدي اعـزام شـد   623اين سريه در ماه رمضان سال يكم هجرت برابـر بـا مـاه مـارس     

و او را با سي در اين سريه حمزه بن عبدالمطلب را به عنوان امير تعيين نمود�پيامبرخدا

تن از مهاجران فرستاد تا راه را بر قافله تجارتي قريش كه از شام باز مي گشت و ابوجهل 

.د همراه آن كاروان بود، سد كنندمربن هشام با سيصد 

پـيش رفتنـد و در آنجـا بـا     1از ناحيه عيصحمزه و همراهانش تا جايي به نام سيف البحر

مجدي بن عمرو جهنـي كـه   . قافله قريش روبرو شدند و براي جنگ صف آرايي كردند

.و مانع جنگ شدهم پيمان هر دو گروه بود، پا درمياني كرد

سـفيد بـود و بـه    اين پـرچم، . بست�رچمي بود كه رسو ل خدااولين پ�پرچم حمزه 

.داده شد�بن حصين غنويبن كنازابومرثددست 

نبع ومروه دركرانه درياي سرخنام مكاني است در فاصله ي: عيص. 1
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سريه رابغ
شصت سواركار از �ميالدي، رسول خدا623آوريل در شوال سال اول هجري برابر با

نها در آ. به فرماندهي عبيده بن حارث بن عبدالمطلب به اين سريه اعزام نمودمهاجران را

نفري ابوسفيان، روبرو شدند؛ طـرفين تيرانـدازي كردنـد،    200مكاني به نام رابغ، با دسته 

.اما جنگي رخ نداد

. سـلمانان پيوسـتند  در اين سريه دو نفر ازمسلمانان كه با سپاه مكه بيرون شده بودند، بـه م 

 مسـلمان  بودنـد كـه قـبالً   �و عتبه بن غزوان مـازني  �بهرانيمقداد بن عمرو اين دو،

سايرمسـلمانان بـه مدينـه هجـرت كننـد، بـا       شده بودند، ولي چـون نمـي توانسـتند ماننـد    

در ايـن سـريه   . كاروانيان بيرون شدند تا شايد بتوانند راهي براي فرار در بيابان پيدا كننـد 

.پرچم سفيد عبيده، به دست مسطح بن اثاثه بن مطلب بن عبدمناف بود

سريه خرار
سـعد بـن ابـي    �مـيالدي، پيـامبر اكـرم   623ماه مه ، برابر بايكم هجريدر ذيقعده سال 

به همراه بيست جنگاور، به ايـن سـريه اعـزام نمـود تـا راه يكـي از كاروانهـاي        وقاص را

محل خـرار در نزديكـي جحفـه، آن    دستور دادند كه از �رسو ل خدا. قريش را ببندند

آنها روزها پنهان مي شـدند و شـبها حركـت    اين گروه، پياده به راه افتادند؛. تر نروندطرف

، روز ن قريشاينكه در بامداد روز پنجم به خرار رسيدند و ديدند كه كاروامي كردند تا

. گذشته، از آنجا رد شده است

..پرچمش را به دست داشت�مقداد بن عمرود ووبسفيد �پرچم سعد

ابواء يا ودانغزوه
شخصاً  بـا �ميالدي رسول خدا623ست سال اگبادر ماه صفر سال دوم هجري مطابق 

ن مدينـه سـعد بـ   هفتاد تن از مهاجران به هدف بستن راه كاروان قريش بيـرون شـد و در  

اينكـه بـه ودان   همچنان پيش رفـت تـا  �پيامبر. عنوان جانشين تعيين نمودبه را�عباده
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.رسيد و عمالً درگير نشد

شي ضمري كه درآن زمان سردار بني ضمر عمرو بن مخبا�همين غزوه رسول خدادر

:بود، پيماني بست كه متن آن چنين است

محمد رسول خدا براي بنـي ضـمر مبنـي بـر اينكـه ايـن قبيلـه بـا        اين، نوشته اي است از«

ي يز با ايشـان را داشـته باشـند، يـار    مقابل كساني كه قصد ستامان هستند و دراموالش در

بجنگند و تا آب دريـا بـه انـدازه اي باشـد كـه لبـاس       خواهندشد، مگر آنكه با دين خدا 

، �باقي اسـت، همچنـين هرگـاه پيـامبر    مرطوب كند، اين پيمان به قوت خودپشميني را

1.»آنان را به ياري بخواند، بايد اجابت كنند

در آن حضور داشـت و بيسـت و پـنج شـبانه     �اين نخستين غزوه اي بود كه رسول خدا

.بود�يد به دست حمزه بن عبدالمطلبم سفروز طول كشيد و پرچ

2بواطغزوه

بـا �مـيالدي رسـو ل خـدا   623ماه ربيع االول سال دوم هجري مصادف بـا سـپتامبر   در

دويست نفر از يارانش به قصد كاروان قريش كه در آن اميه بن خلف جمحي با دويست 

صد شتر وجودداشت در اين كاروان دو هزار و پان. از قريش بود، از مدينه بيرون شدمرد

.تا جايي به نام بواط از ناحيه رضوي پيش رفتند و باكسي درگير نشدند�و پيامبر 

رچم سفيد به دست سـعد  را در مدينه جانشين خود كرد و پ�در اين غزوه سعد بن معاذ

.بود�بن ابي وقاص

سفوانغزوه
بن جابر فهري با الدي كرزمي623ماه ربيع االول سال دوم هجري برابر با سپتامبر سال در

.و شرح آن كه توسط زرقاني نوشته شده است1/75رجوع شود به المواهب اللدنيه . 1
ميلي مدينه 48بواط و رضوي دو كوه فرعي از رشته كوههاي جهينه اندكه در كنار مسير شام و . 2

.قرار گرفته اند
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و آنهارا به غارت نيرويي اندك از مشركين به گله هاي گوسفند مردم مدينه شبيخون زد

تـا واصحاب به قصد تعقيب آنان بيرون شدندهفتاد نفر ازبا�بنابراين رسو ل خدا. برد

يدنـد،  جايي به نام سفوان از نواحي بدر پيش رفتند، اماچون اثـري از كـرز و يـارانش ند   

درايـن  �پيامبر. اين غزوه بدر االولي ناميده مي شود. بدون جنگ و درگيري بازگشتند

.بود�بر مدينه گماشت و پرچم سفيد به دست عليرا�غزوه زيدبن حارثه

ذي العشيره غزوه 
623نوامبر و دسامبر سال ماه جمادي االولي و جمادي االخر سال دوم هجري برابر بادر

از مهـاجران داوطلـب   تن دويست و پنجاه و به روايتي دويست با�سول خدا ميالدي ر

قصـد بسـتن راه   موسي سواري داشتند كه به نوبت سـوار مـي شـدند   ؛ آنان،بيرون شدند

به پيامبر و يارانش خبـر رسـيده بـود كـه در ايـن      . بود كه به شام مي رفتكاروان قريش

1و يارانش به ذي العشيره�وقتي رسول خدا. تمام قريشيان وجود داردكاروان اموالي از

روز جلوتر رفته است؛ اين، همان كارواني اسـت  چند،رسيدند، متوجه شدند كه كاروان

و سـبب غـزوه بــد   تعقيـب كــرد آن را�كـه هنگـام بازگشـت آن از شــام، رسـول خـدا     

. رالكبري شد

ند و در اوائـل  در اواخر جمادي االولـي ازمدينـه بيـرون شـد    �در اين غزوه رسول خدا

بر روايت ابن اسحاق بازگشتند و شايد همين مسئله اسـت كـه باعـث    جمادي االخري بنا

.ين ماه اين غزوه شده استاختالف سيره نويسان درتعي

پيمان عدم تجاوز با بني مدلج و هـم پيمانانشـان از   �و در اثناي همين غزوه رسول خدا

رابه �ابوسلمه بن عبداالسد مخزومي�امبر دراين غزوه پي. بني ضمره را امضاء نمودند

عنـوان جانشــين بـر مدينــه گماشــت و پـرچم ســفيد در ايـن غــزوه بــه دسـت حمــزه بــن      

.بود�عبدالمطلب 

كشيده ، نام مكاني است درنواحي ينبععشيره مصغره است و نيز گفته شده عشيراء با الف. 1
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سريه نخله
عبـداهللا  �ميالدي، پيـامبر 624ا ژانويه سال ماه رجب سال دوم هجري قمري مطابق بدر

،  ه فرستاد؛ در اين سريه  هر دو نفرنخلبا دوازده نفر از مهاجران به را�بن جحش اسدي

نامـه اي  �بـه عبـداهللا  �در اين سريه رسول خدا. مي شدنديك شتر سواربه نوبت بر

: مي گويد�عبداهللا. تا دو روز راه طي نكردي، نامه را باز نكن : داد ودستور فرمود كه

وقتـي نامـه مـرا    (:اسـت نوشـته در آن چون دو روز راه رفـتم، نامـه را بـاز كـردم؛ ديـدم      

و در -كه بين مكه ومدينـه اسـت  -ادامه بده و همچنان به نخله بروخواندي، به راه خود

.)بفرستآنجا در كمين كاروان قريش باش و اخبارشان را به ما

لـب نامـه   شنيدم و اطاعت مي كنم و يارانش رادر جريـان مطا : چون نامه را خواند، گفت

بايد ،خواهان شهادت است،ما بيايد، هركست باكس مجبور نيسهيچ: گذاشت و گفت

اما من، اولـين كسـي هسـتم كـه برمـي      . ، بازگرددمرگش مي ترسدبرخيزد و هركس از

.ما؛ عاشق شهادتيم: همه گفتند. خيزم

شترشان را گم كردند و به همين دليل �و عتبه بن غزوان�در راه سعد بن ابي وقاص

. تن شتر به جستجو پرداختنداز يارانشان جداشدند و براي ياف

، كاروان قـريش كـه كشـمش و    نخله پيش رفت و آنجا فرودآمدبا يارانش تا�عبداهللا

بـن  پوست و كاالهاي تجارتي حمل مي كردند، از آنجا مي گذشتند در حالي كه عمرو

.حضرمي و عثمان و نوفل پسران عبداهللا بن مغيره و حكم بن كيسان با اين كاروان بودند

ما در آخرين روز ماه رجب هسـتيم كـه از ماههـاي    : لمان به مشورت نشستند و گفتندمس

، احترام ماههاي حـرام را ناديـده گرفتـه ايـم و اگـر      اگر با كاروانيان بجنگيم. ام استحر

.نجنگيم، فردا كاروان وارد محدوده حرم مي شود

عمرو بن حضرمي يكي از آنها. و، تصميم گرفتند بجنگندباالخره پس ازمشورت وگفتگ

آنگـاه غنيمـت   ؛ نوفـل فـرار كـرد   با تير كشت و عثمان و حكم را هم اسير كردند، امارا

را نيـز كنـار   بـه مدينـه آوردنـد و خمـس آنهـا     اسـير را گرفته شـده از آن كـاروان و دو  

.گذاشتند و اين، اولين خمس و اولين كشته و اولين اسيران بودند
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ماههاي حرام به شما دستور نداده بودم كه در: و گفتناپسند دانستكارشان را�پيامبر

از طرفـي فرصـتي بـراي    . ازتصـرف غنـائم و اسـيران خـودداري كـرد     جنگ كنيـد؛ لـذا  

.مشركان پيدا شد كه مسلمانان را به حالل كردن حرامهاي الهي متهم كنند

ت اعـالم  عيـ نازل فرمـود و بـا قاط  اين باره سخنها گفتند تا اينكه خداوند اين آيات رادر

، بزرگتر و بدتر از كـاري اسـت كـه مسـلمانان مرتكـب آن      نمودكه كار و جرم مشركان

:شده اند
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جنـگ در : بگـو ! ماههاي حرام مي پرسـند مردم از تو درباره جنگ در! اي پيامبر«: يعني

و و بازداشتن مردم بازداشتن مردم از راه خدا وكفر به ااما،اين ماهها گناهي است بزرگ

از مسجدالحرام و بيرون كردن اهل حـرم، در نـزد خـدا گنـاهي اسـت بزرگتـر و فتنـه از        

.»جنگ بدتر است

تمـام صـراحت هيـاهوي مشـركان را در زيـر سـئوال بـردن رفتارمجاهـدان         وحي الهي با

مسلمان بي اساس مي داند و اعالم مـي كنـد كـه بـدين  وسـيله هـم نمـي تواننـد جلـوي          

ناديده گرفته ان رابگيرند؛ زيرا خود مشركان در جنگ با مسلمانان تمام حرمتها رامسلمان

مگر مسلمانان، ساكنان حـرم نبودنـد؟   . و اهل و ساكنان حرم را آزار و اذيت كرده بودند

در سـرزمين  مگر همين مشركاني كه غوغا به راه انداخته انـد، پيشـتر امـوال مسـلمانان را    

و مسـلمانان را در سـرزمين حـرم    �نگرفتنـد كـه پيـامبر   و تصـميم حرم غصب نكردنـد 

كه حرمتها و قداستها به يكبـاره ايـن همـه مهـم شـود و      هبكشند؟ پس چه چيز باعث شد

؟ شـكي نيسـت كـه ايـن غوغـاي      حسـاب بيايـد  شكستن حرمت حرم، جرم و جنايت بـه 

ه دنبـال  كه رسوايي و بدبختي و سرافكندگي خودشان را بـ ادعاهايي بودصرفاًمشركين، 

.داشت

نيـز  مقتـول را –خونبهـاي  –آن دو اسـير را آزادكـرد و ديـه    �پس از اين رسول خـدا 
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1.پرداخت نمود

اينها، سريه ها و غزواتي است كه پيش از جنـگ بـدر اتفـاق افتـاد؛ در هـيچ يـك مـالي        

بن جابر فهـري مرتكـب آن   اينكه كرزناحق كشته نشد مگر پس ازكسي بغصب نشد و 

كـه  بـود  جنايـاتي  ين مشركان، آغازگر جنگ بوده اند و اين عالوه بربنابراجنايات شد؛

وحشت بر�پس از سريه عبداهللا بن جحش . پيشتر در حق مسلمانان مرتكب شده بودند

و خطر حقيقي در برابر چشمانشان مجسم گرديد و آنچه احتمال مي مشركان افزوده شد

تمام قوا بيـدار و دركمـين اسـت و همـه     نه بادادند، به چشم سرديدند و دريافتند كه مدي

ميـل راه، تـوان   300و مسلمانان تقريباً تـا  تجاريشان، تحت نظر مسلمانان استحركتهاي

دارند و مي توانند بكشند و اسير كننـد و امـوال آنهـا را نيـز بـه غنيمـت       را هجوم و حمله 

.ببرند و بدون خسارت جاني و مالي بازگردند

د كه راه تجارتي شامشان براي هميشه ناامن و خطرناك شـده اسـت،   مشركان يقين كردن

صلح و دوستي ه به جاي اينكه بفهمند و به هوش بيايند و همانند جهينه و بني ضمره رااما

اجـراي  را در پيش بگيرند، بر بغض و حسدشان افزوده شد و بزرگان و سرآمدانشان، بـر  

نهــا قــبالً تهديــد كــرده بودندكــه بــاآري؛ آ. تر شــدندتهديــدات و وعيدهايشــان مصــمم

جنگيد و با همين تصـور بودكـه بـه جنـگ بـدر      مسلمانان در داخل خانه هايشان خواهند

.روي آوردند

مـاه  و درجهاد را بر مسلمانان فرض كرد، خداوند�ماجراي عبداهللا بن جحشپس از

:آيات نازل شدشعبان سال دوم اين

Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ΩΝ…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ΩℑℑℑℑΞ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ϑðΨϑðΨ ϑðΨϑðΨ/≅…/≅…/≅…/≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ψΡ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿψΡ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿψΡ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿψΡ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ&Νϖ…ΣŸΩΤ�⊕ΩΤ�&Νϖ…ΣŸΩΤ�⊕ΩΤ�&Νϖ…ΣŸΩΤ�⊕ΩΤ�&Νϖ…ΣŸΩΤ�⊕ΩΤ�ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωj

و رحمـه  605تـا  1/561و ابـن هشـام   85تا 2/83تفصيل اين سريه ها و غزوات رااززادالمعاد . 1

درمصادر تاريخي و درترتيب غزوات . برگرفته ايم470تا 468و 216، 215، 116، 1/115للعالمين 

، اختالفاتي وجود دارد؛ اما ما تحقيقات عالمه ابـن  و سريه ها و تعيين تعداد افرادي كه بيرون مي شدند

قيم و عالمه منصور پوري را صحيحتر و به واقعيت نزديكتر يافتيم، به همـين دليـل بيشـتر از ايـن دو     

.مأخذ استفاده كرديم
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ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿϑ〉ˆΨ™ΣΤÿϑ〉ˆΨ™ΣΤÿϑ〉ˆΨ™ΣΤÿφ⇔ΤÿΨŸΤΩ�Τ⊕Σ∧<√≅…φ⇔ΤÿΨŸΤΩ�Τ⊕Σ∧<√≅…φ⇔ΤÿΨŸΤΩ�Τ⊕Σ∧<√≅…φ⇔ΤÿΨŸΤΩ�Τ⊕Σ∧<√≅…(190)(190)(190)(190)¬Σ∑ΣΤ∏Σ�πΤΤ∈≅…Ω¬Σ∑ΣΤ∏Σ�πΤΤ∈≅…Ω¬Σ∑ΣΤ∏Σ�πΤΤ∈≅…Ω¬Σ∑ΣΤ∏Σ�πΤΤ∈≅…Ω〉�∼Ωš〉�∼Ωš〉�∼Ωš〉�∼Ωš⌠¬Σ∑Σ∧Σ�πΤ⊃Ψ⊆ΩΤ’⌠¬Σ∑Σ∧Σ�πΤ⊃Ψ⊆ΩΤ’⌠¬Σ∑Σ∧Σ�πΤ⊃Ψ⊆ΩΤ’⌠¬Σ∑Σ∧Σ�πΤ⊃Ψ⊆ΩΤ’¬Σ∑Σ–Ξ≤Τ`Κς…Ω¬Σ∑Σ–Ξ≤Τ`Κς…Ω¬Σ∑Σ–Ξ≤Τ`Κς…Ω¬Σ∑Σ–Ξ≤Τ`Κς…Ω

⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨〉�∼Ωš〉�∼Ωš〉�∼Ωš〉�∼Ωš⌠&¬ΡΣ–Ω≤`Κς…⌠&¬ΡΣ–Ω≤`Κς…⌠&¬ΡΣ–Ω≤`Κς…⌠&¬ΡΣ–Ω≤`Κς…Σ◊Ω⇒Τ�Ψ⊃<√≅…ΩΣ◊Ω⇒Τ�Ψ⊃<√≅…ΩΣ◊Ω⇒Τ�Ψ⊃<√≅…ΩΣ◊Ω⇒Τ�Ψ⊃<√≅…Ωϑ〉ŸΤΩ→Κς…ϑ〉ŸΤΩ→Κς…ϑ〉ŸΤΩ→Κς…ϑ〉ŸΤΩ→Κς…Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨&Ξ�Ω⊆<√≅…&Ξ�Ω⊆<√≅…&Ξ�Ω⊆<√≅…&Ξ�Ω⊆<√≅…‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ⌠¬Σ∑Σ�⌠¬Σ∑Σ�⌠¬Σ∑Σ�⌠¬Σ∑Σ�Τ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤ�Τ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤ�Τ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤ�Τ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤ�ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅

ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅…ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅…ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅…ΨŸΨ•⌠♥Ω∧<√≅…Ψζ…Ω≤Ω™<√≅…Ψζ…Ω≤Ω™<√≅…Ψζ…Ω≤Ω™<√≅…Ψζ…Ω≤Ω™<√≅…υΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�Ωš⌠¬ΡΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬ΡΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬ΡΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬ΡΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ∃Ψ∼Ψ⊇∃Ψ∼Ψ⊇∃Ψ∼Ψ⊇∃Ψ∼Ψ⊇⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΡΣΤ∏Ω�ΗΤΩΤ∈⌠¬ΡΣΤ∏Ω�ΗΤΩΤ∈⌠¬ΡΣΤ∏Ω�ΗΤΩΤ∈⌠¬ΡΣΤ∏Ω�ΗΤΩΤ∈⌠%¬Σ∑ΣΤ∏ΣΤ�πΤΤ∈≅†ΩΤ⊇⌠%¬Σ∑ΣΤ∏ΣΤ�πΤΤ∈≅†ΩΤ⊇⌠%¬Σ∑ΣΤ∏ΣΤ�πΤΤ∈≅†ΩΤ⊇⌠%¬Σ∑ΣΤ∏ΣΤ�πΤΤ∈≅†ΩΤ⊇

ð∠Ψ√.ςϒΩ{ð∠Ψ√.ςϒΩ{ð∠Ψ√.ςϒΩ{ð∠Ψ√.ςϒΩ{Σ∫:…Ω∞Ω–Σ∫:…Ω∞Ω–Σ∫:…Ω∞Ω–Σ∫:…Ω∞Ω–Ω⇑ÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅…(191)(191)(191)(191)Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…ΘΩ⇐ΞΜ†ς⊇ΘΩ⇐ΞΜ†ς⊇ΘΩ⇐ΞΜ†ς⊇ΘΩ⇐ΞΜ†ς⊇ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…χ⁄Σ⊃Ω∅χ⁄Σ⊃Ω∅χ⁄Σ⊃Ω∅χ⁄Σ⊃Ω∅χ¬∼ΨšΘΩ⁄χ¬∼ΨšΘΩ⁄χ¬∼ΨšΘΩ⁄χ¬∼ΨšΘΩ⁄(192)(192)(192)(192)

⌠¬Σ∑ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω⌠¬Σ∑ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω⌠¬Σ∑ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω⌠¬Σ∑ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ΩυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�Ωš‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΩΩ ΩΩ⇐Ρ∇Ω�⇐Ρ∇Ω�⇐Ρ∇Ω�⇐Ρ∇Ω�β◊Ω⇒ΤΤ�Ψ⊇β◊Ω⇒ΤΤ�Ψ⊇β◊Ω⇒ΤΤ�Ψ⊇β◊Ω⇒ΤΤ�Ψ⊇Ω⇐Ρ∇ΤΩΤÿΩΩ⇐Ρ∇ΤΩΤÿΩΩ⇐Ρ∇ΤΩΤÿΩΩ⇐Ρ∇ΤΩΤÿΩΣ⇑ÿΠΨŸ√≅…Σ⇑ÿΠΨŸ√≅…Σ⇑ÿΠΨŸ√≅…Σ⇑ÿΠΨŸ√≅…Ψ∃Πς∏Ψ√Ψ∃Πς∏Ψ√Ψ∃Πς∏Ψ√Ψ∃Πς∏Ψ√Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…Ν…⌠ΤΩΩ�⇓≅…ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇

Ω⇐.ΩŸΤΣ∅Ω⇐.ΩŸΤΣ∅Ω⇐.ΩŸΤΣ∅Ω⇐.ΩŸΤΣ∅‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…(193)(193)(193)(193))193–191: بقره(

در راه خدا باكساني كه با شـما سـرجنگ دارنـد، بجنگيـد و تجـاوز نكنيـد، زيـرا        «: يعني

جايي كه شما را بكشيد و از،هرجا يافتيدان راخداوند تجاوزكاران را دوست ندارد و آن

آنهـادر اطـراف   بـا از قتل و كشتار بـدتر اسـت، امـا   ،فتنهوكنيدشانبيرون،بيرون كردند

در سـرزمين  . (بجنگنـد ) در آنجـا (مسجد الحرام كارزار نكنيد مگر آنگاه كه آنان با شما 

، )آنان آغازگر جنگ بودنـد (اگر باشما جنگيدند و ) حرم شما آغازگر جنگ نباشيد، اما

آمرزنده ومهربان ،، چنين است و اگر باز آمدند، خداوندآنان را بكشيد كه سزاي كافران

دست از (اگر باز آمدند،. باآنان بجنگيد تا فتنه نابود گردد و دين خدا حاكم گردد. است

.»نيست) روا(عداوت و دشمني جز برستمگران ) آنان برداريد، زيرا

آموزش روش جنگ راآنآياتي نازل كرد كه در،طولي نكشيد كه خداونداين پس از

.و احكام جهاد را به روشني بيان نمودمسلمانان را به جهاد تحريك كردداد و

…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅…γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅…γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅…γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅…υϖΠς�ΩšυϖΠς�ΩšυϖΠς�ΩšυϖΠς�Ωš:…Ω′ΞΜ…:…Ω′ΞΜ…:…Ω′ΞΜ…:…Ω′ΞΜ…ψΣ∑Σ∧Σ�⇒Ω«<’Κς…ψΣ∑Σ∧Σ�⇒Ω«<’Κς…ψΣ∑Σ∧Σ�⇒Ω«<’Κς…ψΣ∑Σ∧Σ�⇒Ω«<’Κς…

Ν…ΠΡŸΣ↑ΩΤ⊇Ν…ΠΡŸΣ↑ΩΤ⊇Ν…ΠΡŸΣ↑ΩΤ⊇Ν…ΠΡŸΣ↑ΩΤ⊇ð⊄†ΩΤ’Ω<√ð⊄†ΩΤ’Ω<√ð⊄†ΩΤ’Ω<√ð⊄†ΩΤ’Ω<√≅…≅…≅…≅…†ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇†ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇†ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇†ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇†?ΤΩΘΤ⇒Ω∨†?ΤΩΘΤ⇒Ω∨†?ΤΩΘΤ⇒Ω∨†?ΤΩΘΤ⇒Ω∨ΣŸ⊕ΩŠΣŸ⊕ΩŠΣŸ⊕ΩŠΣŸ⊕ΩŠ†ΘΩ∨ΞΜ…Ω†ΘΩ∨ΞΜ…Ω†ΘΩ∨ΞΜ…Ω†ΘΩ∨ΞΜ…Ω[∫:…ΩŸΨ⊇[∫:…ΩŸΨ⊇[∫:…ΩŸΨ⊇[∫:…ΩŸΨ⊇υΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšΩ⊗Ω∝ΩΤ�Ω⊗Ω∝ΩΤ�Ω⊗Ω∝ΩΤ�Ω⊗Ω∝ΩΤ�〉‡⌠≤ΤΤΩ™<√≅…〉‡⌠≤ΤΤΩ™<√≅…〉‡⌠≤ΤΤΩ™<√≅…〉‡⌠≤ΤΤΩ™<√≅…

&†Ω∑Ω⁄…Ωƒ ςΚ…&†Ω∑Ω⁄…Ωƒ ςΚ…&†Ω∑Ω⁄…Ωƒ ςΚ…&†Ω∑Ω⁄…Ωƒ ςΚ…ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ð∠Ψ√.ς′ς√Ως√Ως√Ως√ΩΣ∫:†Ω↑ΩÿΣ∫:†Ω↑ΩÿΣ∫:†Ω↑ΩÿΣ∫:†Ω↑ΩÿϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…Ω≤Ω±Ω�⇓≅‚ΩjΩ≤Ω±Ω�⇓≅‚ΩjΩ≤Ω±Ω�⇓≅‚ΩjΩ≤Ω±Ω�⇓≅‚Ωj¬Σ⇒Ψ∨¬Σ⇒Ψ∨¬Σ⇒Ψ∨¬Σ⇒Ψ∨⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⇑Ψ∇ΗΤς√ΩΝ…ΩΣΤ∏‰ΩΤ∼ΠΨ√Ν…ΩΣΤ∏‰ΩΤ∼ΠΨ√Ν…ΩΣΤ∏‰ΩΤ∼ΠΨ√Ν…ΩΣΤ∏‰ΩΤ∼ΠΨ√¬Σ|Ω∝⊕ΩŠ¬Σ|Ω∝⊕ΩŠ¬Σ|Ω∝⊕ΩŠ¬Σ|Ω∝⊕ΩŠ

%ω×⊕Ω‰ΨŠ%ω×⊕Ω‰ΨŠ%ω×⊕Ω‰ΨŠ%ω×⊕Ω‰ΨŠΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΝ…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈Ν…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈Ν…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈Ν…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈ℑℑℑℑΞ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…⇑ς∏ΩΤ⊇⇑ς∏ΩΤ⊇⇑ς∏ΩΤ⊇⇑ς∏ΩΤ⊇ΘΩΨ∝ΣÿΘΩΨ∝ΣÿΘΩΨ∝ΣÿΘΩΨ∝Σÿ¬Σς∏Η�¬Σς∏Η�¬Σς∏Η�¬Σς∏Η�ΤΩ∧∅ςΚ…ΤΩ∧∅ςΚ…ΤΩ∧∅ςΚ…ΤΩ∧∅ςΚ…(4)(4)(4)(4)

¬ΞÿΨŸΩ∼Ω♠¬ΞÿΨŸΩ∼Ω♠¬ΞÿΨŸΩ∼Ω♠¬ΞÿΨŸΩ∼Ω♠Σ˜Ψ∏π±ΣÿΩΣ˜Ψ∏π±ΣÿΩΣ˜Ψ∏π±ΣÿΩΣ˜Ψ∏π±ΣÿΩ¬Σς√†ΩΤŠ¬Σς√†ΩΤŠ¬Σς√†ΩΤŠ¬Σς√†ΩΤŠ(5)(5)(5)(5)Σ¬ΣΣΤ∏Ψ`ŸΤΣÿΩΣ¬ΣΣΤ∏Ψ`ŸΤΣÿΩΣ¬ΣΣΤ∏Ψ`ŸΤΣÿΩΣ¬ΣΣΤ∏Ψ`ŸΤΣÿΩΩ◊Πς⇒Ω•<√≅…Ω◊Πς⇒Ω•<√≅…Ω◊Πς⇒Ω•<√≅…Ω◊Πς⇒Ω•<√≅…†ΩΩΤ⊇ΘΩ≤Ω∅†ΩΩΤ⊇ΘΩ≤Ω∅†ΩΩΤ⊇ΘΩ≤Ω∅†ΩΩΤ⊇ΘΩ≤Ω∅¬Σς√¬Σς√¬Σς√¬Σς√(6)(6)(6)(6)
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†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…¬Σ{⌠≤〉±⇒Ωÿ¬Σ{⌠≤〉±⇒Ωÿ¬Σ{⌠≤〉±⇒Ωÿ¬Σ{⌠≤〉±⇒ΩÿπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…

)7-4: محمد((7)(7)(7)(7)

ان قرار گرفتيد، پس بزنيد گردنهايشان را و همچنان ادامه آنگاه كه روياروي كافر«: يعني

را محكـم ببنديـد و پـس از آن يـا بـر آنـان منـت        ) اسيران(دهيد تا ضعيف شوند؛ آنگاه 

تا جنـگ تمـام شـود؛ ايـن،     يا با گرفتن فديه رهايشان نماييد و بگذاريد و آزادشان كنيد 

ي گرفـت؛ اماخداونـد مـي    انتقـام مـ  مـي خواسـت از آنهـا   ، اگر خداوندحكم خداست؛

به بعضي بيازمايد، آناني كه در راه خدا كشته مـي شـوند، هرگـز    خواهد بعضي ازشما را

اعمال آنها را را راهنمايي مي كند و خداوند، به زودي آنهاواعمالشان نابود نخواهد شد

ه ه آن را به ايشان معرفـي كـرد  آنان را در بهشتي داخل خواهدكرد كنيك مي گرداند و

گامهايتان اگر دين خدا را ياري كنيد، خداوند شما را ياري مي كند و! اي مؤمنان.است

.»استوار مي گرداندرا

بزدالني را سرزنش و نكوهش فرمود كه ازشنيدن فرمان جهاد به وحشت ،سپس خداوند

: و مي ترسند؛ چنانچه مي فرمايدمي افتند

:…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇:…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇:…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇:…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ…πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ…πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ…πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ…β〈Ω⁄Σ♠β〈Ω⁄Σ♠β〈Ω⁄Σ♠β〈Ω⁄Σ♠β◊Ω∧ς∇™Θ�β◊Ω∧ς∇™Θ�β◊Ω∧ς∇™Θ�β◊Ω∧ς∇™Θ� Σ∨Σ∨Σ∨Σ∨Ω≤Ψ{Σ′ΩΩ≤Ψ{Σ′ΩΩ≤Ψ{Σ′ΩΩ≤Ψ{Σ′Ω†Ω∼Ψ⊇†Ω∼Ψ⊇†Ω∼Ψ⊇†Ω∼Ψ⊇〉∗†Ω�Ψ⊆<√≅…〉∗†Ω�Ψ⊆<√≅…〉∗†Ω�Ψ⊆<√≅…〉∗†Ω�Ψ⊆<√≅…ðŒΤÿςΚ…Ω⁄ðŒΤÿςΚ…Ω⁄ðŒΤÿςΚ…Ω⁄ðŒΤÿςΚ…Ω⁄Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ℑℑℑℑ

¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈τ≥Ω≤ΘΩ∨τ≥Ω≤ΘΩ∨τ≥Ω≤ΘΩ∨τ≥Ω≤ΘΩ∨Ω⇐Σ≤〉ℵ≠⇒ΩÿΩ⇐Σ≤〉ℵ≠⇒ΩÿΩ⇐Σ≤〉ℵ≠⇒ΩÿΩ⇐Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿð∠Τ∼ς√ΜΞ…ð∠Τ∼ς√ΜΞ…ð∠Τ∼ς√ΜΞ…ð∠Τ∼ς√ΜΞ…Ω≤ςℵ≠Ω⇓Ω≤ςℵ≠Ω⇓Ω≤ςℵ≠Ω⇓Ω≤ςℵ≠Ω⇓ϑγΨ↑πΤ⊕Ω∧<√≅…ϑγΨ↑πΤ⊕Ω∧<√≅…ϑγΨ↑πΤ⊕Ω∧<√≅…ϑγΨ↑πΤ⊕Ω∧<√≅…Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ψ∼ς∏Ω∅Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨γ∃‹Ω∧<√≅…γ∃‹Ω∧<√≅…γ∃‹Ω∧<√≅…γ∃‹Ω∧<√≅…

)20:محمد (

آن فرمان كـارزار ذكـر مـي شـود،     آنگاه كه سوره اي واضح نازل مي شود و در«: يعني

كه همچون كسي به تو نگاه مي كننـد كـه در آسـتانه مـرگ قـرار      مي بينيبيماردالن را

.»موت، بيهوش افتاده است) سكرات(گرفته و به سبب 

قتال و دستور آمـادگي بـراي جنـگ، دقيقـاً نيـاز      تشويق به جنگ و فرض شدن جهاد و

-فرض محالبه-و اگرد كه اوضاع و احوال اقتضا مي كردمسائلي بوروز مسلمانان و از

به دقت بررسي مي كرد، بود و شرايط راهر فرد  آگاه و جنگاوري �ر از پيامبر خداغي

زيـرا  سپاهيانش همين دستورات را مي داد؛ پس چه رسد به خداي دانـا و متعـال؛  قطعاً به 
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.شرايط چنان بود كه بايد برخوردي آشكارا و خونين بين حق و باطل بوجود مي آمد

غـرور و تعصـب مشـركان وارد    ، بـر پيكـر  اي سـخت ضـربه �عبداهللا بن جحشسريه 

به درد آورد؛ چنانكه گويي از شدت ناراحتي روي آتـش، بـه ايـن    ساخت و دل آنان را

بـود كـه بـه زودي جنگـي     از آيات فرمان جهاد، به روشـني پيـدا  . رو و آن رو مي شدند

كـن كـه   دقـت  . خونين شعله ور مي گردد و فتح و پيروزي نهايي از آن مسـلمانان اسـت  

از همـان جـايي بيـرون كننـد     لمانان دستور مي دهد كه مشركان را خداوند چگونه به مس

.كه آنها، مسلمانان را بيرون كردند

مانـده غالـب و   به فراسراي جنگي رابرخورد بادر اين آيات همچنين احكام چگونگي

من ادامـه  و نيز دستور مي دهد به اندازه اي به ريخـتن خـون دشـ   پيروز آموزش مي دهد

.ضعيف شود و جنگ پايان يابد،دهندكه دشمن

اينها نشانه ها و بشارتهايي بود دال بر پيروزي و غلبه مسلمانان در پايان جنگي قريب همه 

تا حماسه و شور و عشـق جهـاد و جانفشـاني    باكنايه مطرح كرداين مطلب راالوقوع؛ اما

ن روزها يعني شعبان سال دوم هجري هميدر. ، در وجود مردان افزوده گردددر راه خدا

كه اين يت المقدس به كعبه تغيير يابدميالدي فرمان رسيد كه قبله از ب624فوريه برابر با

جدا سازي مسـلمانان اصـلي از افـراد سسـت ايمـان و      نيز به جاي خود نوعي پاكسازي و

و شـك و ترديـد   تا تزلـزل منافقان بودكه در صفوف مسلمانان راه يافته بودنديهوديان و

آري، اينگونـه خداونـد صـفوف    . بـه آنچـه قـبالً بودنـد برگرداننـد     راايجاد كنند و آنهـا 

ز داخل صفوف مسلمانان و بسياري از فريبكاران و خائنان را امسلمانان را پاكسازي كرد

! شـما اي مسـلمانان  : ل قبله اشارات زيبا و نيكويي اسـت؛ از جملـه  در تحوي. بيرون كشيد

! فتح كنيدراقبله خودديدي شديدكه تنها پس از آن به پايان مي رسد كهجحلهوارد مر

آيا عجيب نيست كه قبله ملتي به دست دشمنانشان باشد؟ 

جهـاد در راه  ، بر نشاط مسلمانان افزوده شد و شوقشان براشاراتپس ازاين دستورات و 

ميـدان جنگـي   شـان در دشمنانشـيفته رويـارويي بـا   بـدين سـان   و برابر گرديـد خدا چند

.سرنوشت ساز گرديدند
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نخستين جنگ سرنوشت ساز در تاريخ اسالم

جنگانگيزه
پيشتر در باب غزوه عشيره يادآور شديم كه كاروان قريش هنگامي كه راهي شام بود، از 

�طلحه بن عبيداهللا �چنگ پيامبر گريخت و چون زمان بازگشت، نزديك شد، پيامبر

ايـن دو،  اخبار كاروان را برايش بياورنـد؛ ابه سمت شمال فرستاد تار�و سعيد بن زيد

به آنجا رسيد؛ آن قريش تا اينكه ابوسفيان با كاروان پيش رفتند وآنجا ماندند) حوراء(تا 

در . گـزارش دادنـد  �دو به سرعت به مدينه بازگشتند و خبر آمدن كاروان را بـه پيـامبر  

بـيش از  بـود و  مكه وجود داشت كه هزار شـتر بـار  اهلاين كاروان ثروتهاي فراواني از

.داشت؛ نگهبانان كاروان نيز چهل تن بيشتر نبودندپنجاه هزار دينار طال قيمت 

. ه سخت وكمرشكني به اهـل مكـه بزننـد   اين، فرصتي طاليي براي مسلمانان بود كه ضرب

در آن مـي  اين، كاروان قريش اسـت و امـوال ايشـان   «: اعالم نمود�ازاينرو رسول خدا

�پيـامبر . »اموال آنها را نصيب شما كنـد ،خداوندباشد؛ بسوي آنان حركت كنيد؛ شايد

كه اصالً انتظـار نداشـت   چرا. كسي را مجبور به خروج نكرد، بلكه همه را آزاد گذاشت

. ، رويارو شودناحيه بدركه به جاي كاروان تجارتي قريش، با لشكر مجهزشان در

و همـه گمـان   مدينـه ماندنـد  به جهاد نيامدند و در�ران رسول خدابنابراين بسياري ازيا

و به همين نخواهد كرددشمن برخوردمانند غزوه هاي قبلي با�مي كردند رسول خدا

.جنگ سرزنش نشدنددليل بازماندگان از

تعداد سپاه اسالم و تقسيم فرماندهيها
آن ،تـن 317يـا  314يـا  313، بـر اخـتالف روايـات   بنـا آمده خروج شد؛�رسول خدا

تن از 170تن از اوس و 61نفر از مهاجرين، 86يا 83يا 82حضرت را همراهي كردند؛ 

. خزرج

چنان كه بايد و شايد آمادگي رويارويي با دشـمن را نداشـتند، چنانكـه تنهـا     مسلمانان، آن
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آن بـود وديگـري، از   �بـن عـوام   يك يا دو اسب، با خود داشتند؛ يكـي، اسـب زبيـر   

.�مقداد بن اسودكندي

شتر . سه نفر، به نوبت بر يك شتر سوار مي شدنديادوداشتند و هرهفتاد شتر نيز با خود

.، يكي بود�بن ابي مرثد غنوي و مرثد�و علي�رسول خدا

را به عنوان پيش نمـاز و جانشـين خـود در مدينـه     �عبداهللا بن ام كلثوم�رسو ل خدا

به عنوان جانشين خود به ر راحاء رسيدند، ابولبابه بن عبدالمنذه رومنصوب كرد و وقتي ب

.مدينه فرستاد

سـپرد و  �پرچم سپاه را كه سفيد بود، بـه مصـعب بـن عميـر عبـدري قريشـي      �پيامبر

:به دو گروه زير تقسيم نمودسپاهش را

.داد�به علي ابن ابيطالب پرچم اين گروه راگردان مهاجران؛.1

.داد�بن معاذبه سعدپرچم اين گروه راگردان انصار؛.2

بـه مقـداد   سپرد و فرماندهي سمت چپ را�بن عوامفرماندهي سمت راست را به زبير

رسـول  . چنانكه پيشتر گفتيم فقط اين دو نفر در جمـع سـپاه، اسـب داشـتند    ؛�بن عمرو

م را نمـود و فرمانـدهي سـپاه اسـال    دنبالـه دار لشـكر  را�قيس بن ابي صعصـعه  �خدا

.عهده گرفتشخصاً بر

حركت سپاه اسالم به سوي بدر
بدون اينكه مسير و جهت راه را مشخص و اعالم كند، ازمدينه بيرون شـد  �رسول خدا

و راه اصلي مدينه به مكه را در پيش گرفت و تا چاه روحاء پـيش رفـت و آنجـا اطـراق     

.نمود

شـت و از سـمت راسـت، بـه     هنگام حركت از آنجا، راه اصلي را در سمت چپش واگذا

قسمتهايي از نازيه پيش رفت تا اينكه به وادي رحقان سوي نازيه رفت تا به بدر برود و تا

پـس ازعبـور از تنگـه، نزديكـي منطقـه صـفراء       . كه بين نازيه و تنگه صفراء است، رسيد

را براي �وعدي بن ابي زغباء جهني �توقف نمود و از آنجا بسبس بن عمرو جهني
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.كاروان به بدر اعزام نموداخبار ازكسب

هشدار جارچي در مكه
ابوسفيان كه مسئول و عهده دار حفظ كاروان بود، كامالً بااحتياط حركت مي كرد؛ زيرا 

رو همواره در مسير راه، اخبار را از اين. اه مكه آكنده از خطر استخوب مي دانست كه ر

و �بـه او خبـر رسـيد كـه محمـد      بدين ترتيب طولي نكشـيد كـه  . پرس و جو مي كرد

.يارانش به قصد كاروان وي، حركت كرده اند

در ميان  قريش فرياد و به مكه فرستاد كه ابوسفيان ضمضم بن عمرو غفاري را اجير كرد

و يـارانش دور  و كـاوران را از دسـترس محمـد   بزند تا براي نجات كاروان بسيج شـوند 

.سازند

كـه  حاليدروساند و در مركز مكه بر شترش ايستادبه مكه رضمضم به سرعت خود را

، فريـاد  ك داده بودبيني شترش را شكافته و پاالنش را وارونه كرده و پيراهن خود را چا

محمـد  . دريابيدكه همه آنها در خطر استمال التجاره خود را! اي گروه قريش: بر آورد

!كمك. دير بجنبيد همه را مي برندا بر ابوسفيان و كاروان بسته اند؛ اگرو يارانش، راه ر

.!كمك

:اهل مكه آماده جنگ مي شوند
آيا محمد و يارانش فكر كرده : مردم مكه، شتابان آماده جنگ شدند و به يكديگرگفتند

هرگز، به خدا سوگند به زودي به او ضرمي است؟كه اين كاروان، مانندكاروان ابن حاند

يا خودشـان بيـرون   ،مردم مكه. روان حضرمي استمي فهمانيم كه اين كاروان غير از كا

رامي كسي را به جاي خود مي فرستادند و در بيرون شدن نهايت آمادگي ياومي شدند

مگـر ابولهـب كـه يكـي از     . اين جنگ تخلف نكـرد كس از بزرگانشان ازگرفتند؛  هيچ

جز فتند؛ي از طوايف اطراف نيز كمك گرآنان، حت.فرستادبه جاي خودبدهكارانش را

.كس بيرون نشداز بني عدي هيچهمه قبايل قريش بيرون شدند و،بني عدي
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:چگونگي آرايش نظامي سپاه مكه
در آغاز، نيروهاي اين سپاه تقريباً هـزار و سيصـد مـرد جنگجـو بودنـد؛ يكصـد اسـب و        

فرمانـده  . كـه شمارشـان مشـخص نيسـت    ششصد زره داشتند و شترانشان آنقدر زياد بود

وجهل بن هشام بوده و نه نفر از سران و بزرگانشان، مسئول پشـتيباني و تـداركات   اب،كل

بعضي روزها، نه شتر و بعضي روزها، ده شتر براي غذاي لشكر، مـي  . لشكر قريش بودند

.كشتند

مسئله قبايل بني بكر
بني بكر زنده هنگامي كه سپاه مكه آماده حركت شد، ياد اختالفات و جنگهاي قريش با

ز پشـت بـه آنـان ضـربه بزننـد و      قريشيان به هراس افتادند كه مبادا بني بكـر ا لذاديد؛گر

چيزي نمانـده بودكـه ايـن نگرانـي،     . گيردبآتش جنگ قرار ميدان ، از دو سو، درقريش

خودش را به شكل سـراقه بـن   ،در اين اثنا شيطان. از تصميم جنگ منصرف كندآنان را

مـن  :كنانـه در آورد و نـزد قـريش رفـت و گفـت     مالك بن جعشم مدلجي سـردار بنـي  

نزنند و به شما حمله نكنند و از آنها به شما ضمانت مي كنم كه بني كنانه از پشت شما را

.چيزي نرسد كه خوشتان نيايد

:حركت لشكر مكه
:اينگونه توصيف مي كندخداوند متعال، خروجشان را. عازم نبرد شدنداهل مكه،

…_≤ΤΤς≠ΩŠ…_≤ΤΤς≠ΩŠ…_≤ΤΤς≠ΩŠ…_≤ΤΤς≠ΩŠƒ∫:†ΤΩΛΤƒ∫:†ΤΩΛΤƒ∫:†ΤΩΛΤƒ∫:†ΤΩΛΤΤΞ⁄ΩΤΞ⁄ΩΤΞ⁄ΩΤΞ⁄ΩΞ♣†Πς⇒√≅…Ξ♣†Πς⇒√≅…Ξ♣†Πς⇒√≅…Ξ♣†Πς⇒√≅…φΘΣŸΣ±ΩΤÿΩφΘΣŸΣ±ΩΤÿΩφΘΣŸΣ±ΩΤÿΩφΘΣŸΣ±ΩΤÿΩ⇑Ω∅⇑Ω∅⇑Ω∅⇑Ω∅Ξγ∼‰ΩΤ♠Ξγ∼‰ΩΤ♠Ξγ∼‰ΩΤ♠Ξγ∼‰ΩΤ♠ϑð&Ψ/≅…ϑð&Ψ/≅…ϑð&Ψ/≅…ϑð&Ψ/≅…)از «: يعني)47: انفعال

.»به منظور بستن راه خدا، بيرون شدندخودنمايي وروي سركشي و

تمام قدرت و توان رزميشـان بـه قصـد دشـمني بـا خـدا و       با«: اين باره فرموددر�پيامبر

. »بيرون شدند�رسول خدا

Ν…ΩŸΩΤ∅ΩΝ…ΩŸΩΤ∅ΩΝ…ΩŸΩΤ∅ΩΝ…ΩŸΩΤ∅Ωυς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅ξ ⌠≤ΤΩšξ ⌠≤ΤΩšξ ⌠≤ΤΩšξ ⌠≤ΤΩšΩ⇑ÿΨ⁄ΨŸΗΤΩΤ∈Ω⇑ÿΨ⁄ΨŸΗΤΩΤ∈Ω⇑ÿΨ⁄ΨŸΗΤΩΤ∈Ω⇑ÿΨ⁄ΨŸΗΤΩΤ∈(25)(25)(25)(25): مي فرمايدخداي متعال ، همچنين 

و يارانش حركـت كردنـد،   �نابودي رسول خدامغرور، به قصدآري، آنان سرمست و
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.در حالي كه براي نجات كاروانشان به جوش و خروش آمده بودند

راهشـان از ، به سـوي بـدر حركـت كردنـد و در    قريشيان، با سرعت زياد به سمت شمال

از آنجا به قديد و سپس جحفه رفتند و در آنجـا پيـامي جديـد از    وادي عسفان گذشته و

شما براي نجات كـاروان و امـوال   : ابوسفيان دريافت كردند كه در آن سفارش كرده بود

بيرون شده ايد؛ اينك كه مقصود، حاصل شده و كاروان نجات يافته و و افراد قبيله خود

.ست، بازگرديدآن را نجات داده اخداوند

رهايي كاروان تجارتي قريش
وي، كســب . ابوســفيان بــا نگرانــي و احتيــاط كامــل در جــاده اصــلي حركــت مــي كــرد

، از كاروان جلو وقتي به بدر نزديك شدچندان كرد واطالعات درباره سپاه اسالم را دو

در ايـن  : مجـدي گفـت  . افتاد و مجدي بن عمرو را ديد و از او درباره سپاه مدينه پرسـيد 

و شتران خود روز فرد ناشناسي به چشمم نخورده به غير از دو نفر كه كنار اين تپه آمدند

ابوسـفيان فـوراً بـه    . آب كردند و رفتندرا خواباندند و به كنار چاه رفتند و ظرفهايشان را

همانجايي كه مجدي اشاره كرده بود، رفت و به جستجو پرداخت و يكـي از پشـكلهايي   

، هسـته  داشـت و آن را شـكافت و در ميـان آن   آنجـا انداختـه بودنـد، بر   ران دركه شـت را

اين را گفت و به سرعت . علوفه يثرب است،سوگند كه اينبه خدا: گفت. خرمايي ديد

نزديك شدن آنها به چاههاي بدر جلوگيري نمود و راهشـان  به سمت كاروان رفت و از

لي را در سـمت چـپ تـرك نمـود و     به سوي ساحل درياي سرخ كج كـرد و راه اصـ  را

.رهانيدبدين ترتيب كاروان قريش را

دودستگي در لشكر مكه
بازگشت نمودنـد؛ اماسـركش قـريش، ابوجهـل،     وقتي اين پيام، به سپاه مكه رسيد، قصد

قسم بر نمي گرديم تا به بـدر بـرويم و سـه    به خدا: غرور و عناد چنين گفتشد و بابلند

نحر كنيم و مردم را غذا بـدهيم و شـراب بنوشـيم و    انيم و شترها راشبانه روز در آنجا بم

همـواره از  تمام عربها، حركت و شوكت ما را بشنوند وكنيزكان براي ما آواز بخوانند و
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، چون كسي بـه  بازگرديد: س بن شريق به مردم گفتولي اخن. رند و بترسندما حساب بب

ايـن حركـت   بـود و در پيمـان آنهـا  كه هـم  –حرفش گوش نكرد، خودش با بني زهره 

رزمي، رياستشان را بر عهده داشت، بازگشت و حتي يك نفر هم از بنـي زهـره بـه بـدر    

يـن رأي اخـنس   د و از آنجا كـه از ا بنو زهره كه تقريباً سيصد نفر بودند، بازگشتننرفت؛

.ارج مي نهادنداخنس اطاعت مي كردند و نظراتش راسود بردند ، هميشه از

. نگشـتند ي و پافشـاري ابوجهـل بـاز   سرسـخت اما بـا  قصد بازگشت نمودند،اشم نيز بني ه

آنهـا در  . بنابراين شمار سپاه مكه پس از جدا شدن بني زهره، به هزار نفـر كـاهش يافـت   

اينكـه در نزديكـي   حالي كه قصد بدر راداشـتند، پـيش مـي رفتنـد و همچنـان رفتنـد تـا       

.لقصوي اردو زدندچاههاي آب بدر، پشت تپه اي در عدوه ا

ترين موقعيت سپاه اسالمحساس
با سپاهش در راه �پيامبر. گزارش مي شد�اخبار بيرون شدن سپاه مكه مرتب به پيامبر

و از فراركاروان و خروج سپاه مكه اطالع يافت و پـس از بررسـي   و در وادي ذفران بود 

ونـدارد نين وجـود اطالعات بدست آمده، به اين نتيجه رسيد كه راهي جـز جنگـي خـو   

ترديدي نداشت كه اگر به سپاهيان �پيامبر. ناگزير بايد به اقدامي شجاعانه دست مي زد

تر مـي شـود و   بپردازند، موقعيـت نظـامي قـريش قـوي    مكه اجازه بدهد در منطقه به مانور

سلطه سياسي آنها در منطقه گسترش مي يابد و از طرفي زمينه ضعف و سستي مسـلمانان  

به حركتي بي روح و جسـدي خشـك و   -�انقالب پيامبر–گردد  و چه بسا فراهم مي

و مسـلمانان،  شود و بدين سان تمام كينه توزان و حسودان، عليه اسالم مي خالي مبدل تو

.يابندجرأت شرارت مي 

تـا ميـدان   اين چه تضميني وجود داشت كه مانع تهاجم سپاه مكه به مدينه شـود عالوه بر

شـان درگيـر   درون خانه وكاشانه مسلمانان درهاي مدينه انتقال نيابد و بانبرد به درون دژ

لـذا اگـر كـوچكترين سسـتي و تـأخيري در سـپاه       . نشوند؟ هيچ تضميني وجـود نداشـت  

مدينه، نمايان مي شد، بدترين تأثير را براي هميشه بر توانايي و شوكت مسـلمانان بجـاي   
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.مي گذاشت

مشورت و رايزني با صحابه
نخسـتين جلسـه شـوراي    �ليـل ايـن تحـوالت خطرنـاك و ناگهـاني، رسـو ل خـدا       به د

و و در آن حساسيت و خطرناك بودن موقعيت را گوشزد نمودتشكيل دادفرماندهي را

در آن هنگام عده اي به وحشت افتادند و ازفرماندهان و سپاهش تبادل نظر كرد؛با همه 

:وند، درباره آنها مي فرمايدخدا. امكان بروز نبردي خونين ترسيدندبابت

:†ΤΩ∧ς:†ΤΩ∧ς:†ΤΩ∧ς:†ΤΩ∧ςð∠Ω–Ω≤πΤ`ςΚ…ð∠Ω–Ω≤πΤ`ςΚ…ð∠Ω–Ω≤πΤ`ςΚ…ð∠Ω–Ω≤πΤ`ςΚ…ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ð∠ΘΣΤŠΩ⁄?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ð∠Ψ�Τ∼ΩŠð∠Ψ�Τ∼ΩŠð∠Ψ�Τ∼ΩŠð∠Ψ�Τ∼ΩŠΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…ΩΘΩ⇐ΜΞ…Ω†_ΤΤ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇†_ΤΤ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇†_ΤΤ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇†_ΤΤ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…

Ω⇐Σ∑Ξ≤ΗΤΤς∇ς√Ω⇐Σ∑Ξ≤ΗΤΤς∇ς√Ω⇐Σ∑Ξ≤ΗΤΤς∇ς√Ω⇐Σ∑Ξ≤ΗΤΤς∇ς√(5)(5)(5)(5)ð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•ΣÿℑℑℑℑΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠ†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�†Ω∧ΠςΤ⇓ςΚ†ς†Ω∧ΠςΤ⇓ςΚ†ς†Ω∧ΠςΤ⇓ςΚ†ς†Ω∧ΠςΤ⇓ςΚ†ςΩ⇐ΣΤ∈†Ω♥ΣÿΩ⇐ΣΤ∈†Ω♥ΣÿΩ⇐ΣΤ∈†Ω♥ΣÿΩ⇐ΣΤ∈†Ω♥Σÿ

ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…γ‹Ω∧<√≅…γ‹Ω∧<√≅…γ‹Ω∧<√≅…γ‹Ω∧<√≅…¬Σ∑Ω¬Σ∑Ω¬Σ∑Ω¬Σ∑ΩΩ⇐Σ�Ω⇐Σ�Ω⇐Σ�Ω⇐Σ�≤〉ℵ≠⇒Ωÿ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ(6)(6)(6)(6))6و 5: انفعال(

بحـق  ) در مدينه ، بـه سـوي ميـدان بـدر    (همچنانكه خداوند، تو را از خانه ات ... « : يعني

) آمـادگي بـراي جنـگ   عـدم  بـه خـاطر   (بيرون فرستاد درحالي كـه گروهـي از مؤمنـان    

مجادله مي)مشركانو عدم بيرون رفتن براي جنگ با( تو درباره حقناخشنود بودند و با

انگـار بـه   ) كه مطابق وعده الهي پيروز مي شـوند (كردند، پس از آنكه روشن شده است 

.»مي نگرند) و صحنه مرگ رابا چشمان خود(سوي مرگ رانده مي شوند 

برخاست و نيكو سخن گفـت؛  �ن ترتيب اظهار نظر كردند؛ ابوبكرفرماندهان سپاه بدي

: برخاست و گفـت �د به عمرومقدابلند شد و نيكو سخن گفت؛ سپس �عمرآنگاه

هر آنچه را كه خداوند، به تو نشان داده، بي درنگ اجرا كن كه ما با تـو  !اي رسول خدا

: به خدا سوگند ما به تو آن چيزي را  نمي گوييم كه بني اسرائيل به موسي گفتند. هستيم

و تـو : بلكـه مـا مـي گـوييم    ؛)تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، مـا اينجـا نشسـته ايـم    (

سوگند به خـدايي  !هستيم، اي رسول خداپروردگارت برويد و بجنگيد كه ما هم با شما

. كه تو را به حق مبعوث كرده است، اگر ما را تا برك الغماد ببري، بـا تـو خـواهيم آمـد    

.نمودو برايش دعاي خيراو را ستود�رسول خدا 

اين سپاه تعداد مهاجران كمتر بـوده  ناگفته نماند كه در؛ هر سه فرمانده ازمهاجران بودند
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دوست داشت رأي انصار را هم بداند؛ زيرا اكثريت سپاه از �بنابراين رسو ل خدا. است

از مـتن  كه نيز بيشتر بر دوش آنها قـرار داشـت؛ حـال آنكـه    انصار بود و از طرفي بار معر

بنـابراين  . ودندبيعت عقبه چنين بر مي آمد كه انصار مجبور به جنگ در خارج ازمدينه نب

! نظرتان را بگوييـد ! اي مردم: چنين گفتپس از شنيدن سخنان اين سه فرمانده،�پيامبر

.انصار بود�هدف پيامبر

، مـا گويـا منظورتـان  ! اي رسـول خـدا  «: فرمانده و پرچمـدار انصـار، گفـت   بن معاذ سعد

ه و تـو را وردآمـا بـه تـو ايمـان    ! اي رسول خـدا : گفت�سعد» آري«: فرمودند» هستيم

چه آورده اي، حق است و بر همين اساس، با تـو  تصديق كرده و گواهي داده ايم كه هر

بـه  . گوش به فرمان تو هسـتيم عهد و پيمان بستيم كه امر تو را با جان بپذيريم، اكنون نيز

بـه خـدايي كـه تـو را بـه حـق       سـوگند .هركجا كه مي خواهي برو كه ما با تو مي آيـيم 

خواهيم آمـد و حتـي يـك نفـر مـا  هـم       ، اگر به دريا فرو روي، با تومبعوث كرده است

و براي ما مشكلي نيست كه فردا بـا دشـمن روبـرو شـويم و مردمـي      تخلف نخواهد كرد

اميـدواريم كـه   . جنگاور و شكيبا هستيم و هنگام برخـورد بـا دشـمن پابرجـا و اسـتواريم     

بنـابراين بـه اميـد    . ودي تو گـردد به تو رفتاري نشان دهد كه موجب خوشنمااز،خداوند

.ه هركجا كه مي خواهي با خودت ببرخدا حركت كن و ما را ب

شايد مي ترسـي كـه انصـار    !اي رسو ل خدا: گفت�و در روايتي ديگر آمده كه سعد

اين حق را براي خودشان محفوظ مي دارند كه فقط در خانه ها و منطقه خودشـان تـو را   

جـا كـه مـي    صار سخن مي گويم و پاسخ مي دهم، لذا به هراز طرف ان،ياري دهند؛ من

كه مي خواهي رابطه برقرار كن و يا قطع رابطه نما و هرچه مـي  خواهي برو و با هركس

خواهي ازاموال ما بردار و به ما همان اندازه بده كه مي خواهي، هر دستوري كه بـدهي،  

به خدا سوگند اگر ، با تومي آييم؛ريبرك الغماد ببسوگند به خدا اگر ما را تا. ما تابعيم

.همراه تو مي آييم،پهنه اين دريا را بپيمايي

شما مژده باد كه همانا به راه بيفتيد و«: خوشحال شد و فرمود�از سخنان سعد�پيامبر

را بـه مـن وعـده    ) دستيابي به كاروان يا شكست قريش(خداوند يكي از اين دو پيروزي 
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.»ا گويا كه كشته هاي اين قوم را مي بينمسوگند به خد. داده است

ادامه حركت سپاه اسالم
باسپاه از ذفران به راه افتاد و تپه هاي أصافر را پشت سر نهـاد و  �پس از آن رسول خدا

به منطقه دبه رسيد و تپه حنان را كه همچون كوه بزرگ است، سـمت راسـتش وانهـاد و    

.دبه نزديكي بدر رسيبه راهش ادامه داد تا

گشت زني رسول خدا براي كشف اخبار
اقـدام بـه گشـت زنـي درمنطقـه      �شخصاً با يار غارش ابوبكر صـديق �از آنجا پيامبر

نمود؛ در همين حال كه در اطراف سپاه مكه گشت مـي زدنـد، بـه پيرمـردي برخوردنـد      

ه دربـاره سـپاه مدينـ   قريش و سپاه مدينه سـئواالتي كـرد؛  از پيرمرد درباره�رسول خدا

خودتـان  تـا : اما پيرمـرد گفـت  نشناسد؛بدين خاطر سئوال  نمود كه آن پيرمرد، ايشان را

ابتـدا  : فرمـود �پيـامبر . رامعرفي نكنيد كه از كجا آمده ايد، به شما چيـزي نمـي گـويم   

به همين شـرط  : پيرمرد گفت. آمده ايمجواب ما را بده، بعد به تو مي گوييم كه از كجا

.آري: د فرمو�بگويم؟ پيامبر

به من خبر رسيده است كه محمد و يـارانش، فـالن روز از مدينـه حركـت     : پيرمرد گفت

همـان جـايي كـه سـپاه     -به فالن مكان رسيده اندآنها، اينككرده اند، اگر راست باشد

مكـه بيـرون شـده    فـالن روز از يان،و به من خبر رسيده است كه قريش-مدينه مستقر بود

سـپس  -همان جـايي كـه سـپاه مكـه بـود     -فالن جا هستنداكنوناند؛ اگر درست باشد، 

ما از آبيم و اين را گفت و با سرعت از : فرمود�حاال بگوييد شماكيستيد؟ پيامبر:گفت

رش از آب چـه بـود؟ آيـا از    منظـو : پيرمرد باخودش تكرار مي كرد. آن پيرمرد دور شد

؟آب عراق

ره بـه اطـراف فرسـتاد تـا از مواضـع و      هايش را دوبـا گشتي�شامگاه آن روز رسول خدا

فرماندهان مهـاجران را  براي اين كار سه نفر از. تحركات دشمن اطالعاتي بدست آورند

و سـعد بـن   �و زبير بن عـوام �علي بن ابي طالب: انتخاب نمود كه عبارتند بودند از
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.اينها را همراه تني چند از يارانش فرستاد�پيامبر. �ابي وقاص

تي سپاه اسالم تا كنار چاههاي بدر پيش رفتند و آنجا به دو بـرده از سـپاه مكـه    گروه گش

آنهـا را دسـتگير   �سـواران پيـامبر  . تن آب آمـده بودنـد  برخورد كردند كه براي برداشـ 

. نماز مي خواند�، پيامبر در آن هنگام. بردند�كردند و به حضور رسول خدا

مـا مـأمور   : آنهـا گفتنـد  . آنها پاسخ مـي دادنـد  از آنان سئوال مي كردند و�ياران پيامبر

�ياران پيـامبر . آمده بوديمآبرساني به سپاه قريش هستيم و فقط براي بردن آب به آنجا

ازاين پاسخ، خوششان نيامد؛ زيرا اميدوار بودند كـه آنهـا از كـاروان تجـارتي ابوسـفيان      

. باشند

براي گرفتن اعتراف كتك زدند تا رالذا چون فكر مي كردند كه دروغ مي گويند، آنها

.اينكه شايد زير فشار بگويند كه ما از كاروان ابوسفيان هستيم

وقتي بـه  «: نش مي كرد، گفتآنان را سرزلحني كهتمام شد، با�چون نماز رسول خدا

را مي زنيد و چون به شـما دروغ مـي گوينـد، رهايشـان مـي      شما راست مي گويند، آنها

و سـپس بـه آن   » ه قريشنداينها از سپا. راست مي گويند،ا كه آن دوبه خدسوگند! كنيد

عـدوه  -بـه خـدا آنهـا پشـت ايـن تپـه      :  گفتنـد .»قريش به من بگوييـد درباره«: دو گفت

. نمي دانيم : است؟ گفتندشمار آنها چقدر: پرسيد. دور پيداستكه ازهستند -القصوي

بعضي از روزها نه شتر و گاهي نيـز  :  نددر هر روز چند شتر مي كشند؟ پاسخ داد: پرسيد

. پـس بايـد بـين نهصـد تـا هـزار نفـر باشـند         : فرمود�رسول خدا. ده شتر ذبح مي كنند

عتبـه و شـيبه فرزنـدان ربيعـه و     : از بزرگان قريش چه كساني آمـده انـد؟ گفتنـد    : پرسيد

عيمـه بـن   ابوالبختري بن هشام و حكيم بن حزام و نوفل بن خويلد و حارث بن عـامر و ط 

بن حارث و زمعه بن اسود و ابوجهل بـن هشـام و اميـه بـن خلـف و مـردان       عدي و نضر

.ديگر كه نام بردند

اين، مكه است كـه جگرگوشـه هـايش را  نـزد     : رو به مردم كرد و گفت�آنگاه پيامبر

.شما انداخته است
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بارش باران
آمدن براي مشـركان  در آن شب خداوند باران شديدي فرستاد كه امكان حركت و جلو 

سـفت و قابـل حركـت    ،سخت شد و مسير مسلمانان و اطرافشان را كه ريگ و ماسه بود

وسوسـه شـيطان را از مسـلمانان دور كـرد و زمـين را برايشـان همـوار        ،نمود  و خداونـد 

ثابـت تـر راهپيمـايي    ساخت و ريگها را سخت نمود و بدين ترتيب مي توانسـتند بهتـر و  

.شان آماده و قلوبشان ، مطمئن گرديدروجاياز اين. كنند

استقرار لشكر اسالم
پيش ازمشركان آبهاي بدر را تصرف كنـد و از دسترسـي آنهـا   حركت نمود تا�پيامبر

. به اولين چـاه بـدر رسـيد   �پاسي از شب گذشته بود كه پيامبر. به آب جلوگيري نمايد

رمانده نظامي متخصـص  مانند يك ف�قصد داشت آنجا اطراق كند كه حباب بن منذر

آيا خداوند به تو دستور داده كه در!اي رسول خدا: گفت�برخاست و خطاب به پيامبر

اگرچنين است كه ما اظهار نظر نمي كنيم و قدمي هم به جلو يـا عقـب   اينجا فرود آيي؟

�پيـامبر . نظـر ديگـري دارم  ،ولي اگر جنگ است و چـاره انديشـي، مـن   . نمي گذاريم

اينجـا جـاي   : گفـت �حبـاب ! جنگ است و هم چاره انديشـي م رأي واين، ه: فرمود

خوبي براي اطراق نيست، از آنجا مردم را حركت بده تا به نزديكتـرين چـاه بـه دشـمن،     

آنجا  براي خودمـان حوضـي مـي سـازيم     دهانه چاههاي ديگر را مسدود كنيم؛برسيم و 

، آب داريم و آنهـا از  دين سان ماب. ي كنيم و آنگاه با آنها مي جنگيمرا پر از آب موآن

سـوي  نظـر بسـيار خـوبي اسـت و سـپس سـپاهش را بـه        : فرمـود �پيامبر. آب محرومند

دل شـب، آنجـا اردو زدنـد و حوضـي     نزديكترين چاه آب به دشمن، حركـت داد و در 

.آب نمودند و چاههاي ديگر را مسدود كردندآن را پرساختند و 

مقر فرماندهي
يان مسلمان، جاي گرفتند، سعد بـن معـاذ پيشـنهاد كـرد كـه بـراي مقـر        بعد از اينكه سپاه

مـادگي الزم  فرماندهي، سايه باني ساخته شود تا بـراي نجـات و پيشـگيري از شكسـت آ    
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اجازه بده براي شما سايه باني بسـازيم تـا   ! اي پيامبر: عرض كردسعد،. وجود داشته باشد

مـا بـا دشـمن مـي جنگـيم؛      . ا باشـند نيـز همانجـ  در آنجا مسـتقر شـويد و مركبهـاي شـما    

گردانيد كه همان است كه دوست مان را عزت بخشيد و بر دشمن پيروزاگرخداوند، ما

، غيراز اين شد، شما سوار بر مركـب مـي شـوي و بـه قـوم مـا مـي        ريم و اگرنتيجهمي دا

آنهاكه محبتاين سفر همراه شما نيامده اند؛ حال آندرپيوندي؛ زيرا گروهي از اقوام ما

نيست و اگر آنها مـي دانسـتند جنگـي پـيش مـي      به شما نسبت به شما كمتر از محبت ما 

آنها حفظ خواهد نمـود و آنهـا   را بوسيلهتو،و خداوندمدينه نمي ماندندآيد، هرگز در

.خواه تو هستند و همراه تو خواهند جنگيدخير

سايه باني بر روي تپه اي بلنـد  براي آنها دعاي خير كرد و مسلمانان براي ايشان �پيامبر

.كه در قسمت شمال شرقي ميدان جنگ و مشرف بر ميدان جنگ بود، آماده كردند

براي حفاظـت و نگهبـاني   �همچنين گروهي ازجوانان انصار به فرماندهي سعد بن معاذ

.در اطراف مقر فرماندهي مستقر شدند�از پيامبر

آماده باش لشكر
آن حضرت در وسـط  1.ده كردن ومنظم نمودن سپاهش كردشروع به آما�سپس پيامبر

فـالن  ان شـاء اهللا «: مـي گفـت  دسـت مبـارك اشـاره مـي نمـود و      ميدان قدم مي زد و با

شاء اهللا محـل كشـته شـدن فالنـي     فردا در اينجا كشته خواهد شد و اينجا هم ان،شخص

2.»خواهد بود

شبي آرام و ،مود و مسلمانانكنار تنه درخت شروع به نمازخواندن ن�س رسول خداسپ

خيالي راحت در آن شب استراحت كردند به اميد با قلوبي مطمئن و آينده اي روشن و با

چنانكـه خداونـد، مـي    ببيننـد؛ مژده هـاي خدايشـان را  اينكه فردا با چشمانشان بشارتها و

ــد …≅√♥ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…Σ¬Ρ∇∼ϑΤΨ↑Ω⊕ΣÿΣ¬Ρ∇∼ϑΤΨ↑Ω⊕ΣÿΣ¬Ρ∇∼ϑΤΨ↑Ω⊕ΣÿΣ¬Ρ∇∼ϑΤΨ↑Ω⊕Σÿð♣†Ω⊕ΠΡ⇒√≅…ð♣†Ω⊕ΠΡ⇒√≅…ð♣†Ω⊕ΠΡ⇒√≅…ð♣†Ω⊕ΠΡ⇒√≅…_◊ΩΤ⇒Ω∨Κς…_◊ΩΤ⇒Ω∨Κς…_◊ΩΤ⇒Ω∨Κς…_◊ΩΤ⇒Ω∨Κς…Σ⇒ΤΨΘ∨Σ⇒ΤΨΘ∨Σ⇒ΤΨΘ∨Σ⇒ΤΨΘ∨ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣÿΩ�ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣÿΩ�ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣÿΩ�ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣÿΩ�¬Ρ∇∼ς∏Ω∅¬Ρ∇∼ς∏Ω∅¬Ρ∇∼ς∏Ω∅¬Ρ∇∼ς∏Ω∅Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ψ∫:†ΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…Ψ∫:†ΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…Ψ∫:†ΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅…Ψ∫:†ΤΩ∧ΥφΤΤ′>:فرمايــ

.1/201رجوع شود به جامع ترمذي ابواب جهاد باب ما جاء في الصف و التعبئه .1
.2/543از انس روايت كرده، رجوع شود به مشكاه اين روايت مسلم است كه. 2
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طمينان خوابيديد و فرا گرفت و با اشما را،ياد بياور زماني را كه خواب راحته ب«: يعني

خداوند از آسمان بر شما باراني فرستاد تا با آبش شما را پاك گرداند و پليدي شيطان را 

.»از شما دور كرد و دلهاي شما را پيوند داد و قدمهاي شما را با آن استوار گردانيد

روز هشتم �اين شب تاريخي، شب جمعه هفدهم رمضان سال دوم هجري بود و پيامبر

.مدينه بيرون شده بودزدهم همين ماه ازيا دوا

سپاه مكه در آستانه اختالف
بـه راه  دسـته هـاي مـنظم    اما قريش، شب را درعدوه القصوي سپري كردند و بامدادان با

تن از آنان به طرف حوضي وادي بدر سرازير شدند و چندسوي به ،افتادند و از فراز تپه

آزادشان بگذاريد و در آن روز تمـام  : فرمود�مبرپيا. كه مسلمانان ساخته بودند، آمدند

كساني كه از آن آب خوردند، كشته شدند جز حكيم بن حـزام كـه كشـته نشـد و بعـداً      

. آورد و مسلمان خوبي گرديداسالم

سوگند بـه خـدايي   : ، مي گفتازمسلمان شدن مي خواست قسم بخوردوي، هرگاه پس 

.كه مرا در جنگ بدر نجات داد

س از استقرار در وادي بدر، عمير بن وهب جمحـي را مـأمور كردندكـه سـپاه     قريشيان پ

.از چند و چون لشكر اسالم، آگاهي يابندرا بررسي كند تا�محمد 

او با اسب در ميدان چرخي زد و اطراف لشكر مسـلمانان را ورانـداز كـرد و بازگشـت و     

ببينم نيـروي امـدادي و   ولي اجازه بدهيدود سيصد نفر كمي بيشتر يا كمترند؛حد: گفت

اني دارند كه دركمين باشند يا نه؟پشتيب

بن وهب تا مسافتي دورتر در صحرا پيش رفت و چـون چيـزي نديـد، بازگشـت و     عمير

، مـرگ  بدانيـد كـه شـتران بـاركش يثـرب     ! ريشجيـزي نديـدم، امـا اي گـروه قـ     : گفت

كـه هـيچ پنـاه و    اينها، مردمـاني هسـتند  . سهمگين بار زده و حامل مرگ زودرس هستند
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به خدا سوگند فكر نمي كنم كسي از اينها كشـته شـود   . دفاعي جز شمشيرهايشان ندارند

بكشند و اگر قرار باشد از شما به اندازه شمار آنها كشته شـود،  مگر اينكه يكي از شما را

ديگر پس از آن زندگي برايتان چه لذتي خواهد داشت؟ اكنون رايزني كنيد و چاره اي 

.يدبينديش

اينجا بود كه مخالفت ديگري عليه ابوجهـل كـه مصـمم بـه جنـگ بـود، برپـا شـد و آن         

.بود كه بدون جنگ بازگردنددعوت سپاه به اين 

تـو سـرور و بـزرگ    ! اي ابووليـد : سپس حكيم بن حزام نزد عتبه بن ربيعه رفت و گفـت 

ذيرنـد، آيـا   قريش هستي و دستور تو ميان ايشان اجرا مي شـود و آنهـا نظـر تـو را مـي پ     

بگـو  ! اي حكـيم : حاضري كاري بكني كه تا ابد نام نيكـي از تـو برجـاي بمانـد؟ گفـت     

را كـه هـم   1بن حضرميمردم را بدون جنگ برگردان و خونبهاي عمرو: چيست؟ گفت

. پيمان تو بود، به گردن بگير

رات زيرا هم پيمانان من بوده است و خسـا را مي پردازم؛قبول كردم، خونبهاي او: گفت

. ماليش را هم مي پردازم

بـرو؛ -ه اسـت ابوجهل حنظلنام مادر–اكنون نزد پسر حنظله : آنگاه عتبه به حكيم گفت

.زيرا من به جز او از كس ديگري واهمه ندارم كه با بازگشت لشكر، مخالفت كند

! اي قـريش : ميـان مـردم برخاسـت و گفـت    پس از آن عتبه بن ربيعه برا ي سـخنراني در  

به خدا كه شما در جنگ با محمد و يارانش كـاري از پـيش نمـي بريـد و نفعـي      سوگند

زيرا اگر بر آنان پيروز شويد و آنها را بكشيد، نـاگزير چشـمانتان در  . عايدتان نمي گردد

عمو يا پسردايي يا يكـي از خويشـاوندانش را كشـته    چشمان كساني خواهد افتاد كه پسر

به صورت همديگر نگاه كنيد؛ پس بياييد و بـه مكـه   ايد و بدين ترتيب نخواهيد توانست 

بازگرديد و كا رمحمد را به ساير اعراب واگـذار كنيـد تـا اگـر بـر او پيـروز شـدند كـه         

.مقصود شما حاصل شده و اگر او بر آنها فائق آمد، به شما زياني نرسيده است

وقتـي  : د؛ گويـد قانع كنـ حكيم بن حزام نيز از سوي ديگر به سراغ ابوجهل رفت تا او را

.حضرمي در سريه ي نخله به دست مسلمانان كشته شده بود1
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. آورده و براي پوشيدن آماده مي كنـد ديدم زره خود را از ميان بارها بيرون،نزد او رفتم

ابوجهل بر آشفت و فرياد . عتبه مرا نزد تو فرستاده و چنين و چنان گفته است: به او گفتم

ز هرگـز  بـا  مـا،  !نـه . به خدا كه عتبه با ديدن محمد و يارانش زهره ترك شده اسـت : زد

بين ما و آنها حكم كند؛ البته عتبه هم تقصيري ندارد؛ او مي بيند ،نمي گرديم تا خداوند

سـپاه محمـد اسـت، از    در1كه محمد و يارانش گوشت شتر مي خورند و چـون پسـرش  

.باز گرداندراخواهد ماكشته شدن او مي ترسد  و مي

بـه زودي معلـوم   : ست، گفـت چه گفته ا، درباره اشوقتي به عتبه خبر دادند كه ابوجهل

راحت طلب و نازپرورده ترسيده است يا من؟ و چون ابوجهل ترسيد كه مي شود كه آن 

بن حضرمي برادر عمرو كـه در سـريه عبـداهللا    اين مخالفت قوت گيرد، با عجله نزد عامر

هم پيمـان تـو يعنـي عتبـه مـي خواهـد       ،اين: كشته شده بود، رفت و گفت�بن جحش

اند در حالي كه اينك قاتالن برادرت در برابر ديدگان تو هستند و تو مـي  مردم را برگرد

گو برخيز و چگـونگي كشـته شـدن بـرادرت را بـاز     . واني انتقام خون برادرت را بگيريت

بـدين  و !اي واي برادرم!اي واي برادرم: عامر برخاست و برهنه شد و فرياد برآورد. كن

بدن ترتيب مردم هماهنگ شـدند  . كمك خواستراي انتقام خون برادرش از آنها بسان 

و تصميمشان براي جنگ و شرارت قطعي شد و دعوت خيرخواهانه عتبه در آنها كارگر 

برعقلها غالب شد و نظر ،احساساتشكلنيفتاد و نظر عتبه برايشان نادرست آمد و بدين 

.عتبه هم بي اثر ماند

صف آرايي دو لشكر در مقابل يكديگر
: فرمـود �روي هم قرارگرفتند ، پيامبرن از راه رسيدند و دو لشكر روياركازماني كه مش

اينها، قريشيان هستند كه با كبر و غرور آمده اندتا با تو ستيز نمايند و رسـول  ! پروردگارا«

. ي، برسـان پيروزي و نصرتي راكه بـه مـن وعـده داده ا   !  پروردگارا. تو را تكذيب كنند

عتبه را در ميان لشكر قـريش  �رسول خدا. »امروز نابود كنآنان را پيش از ظهر! خدايا

.اين پسر عتبه، ابوحذيفه بن عتبه مي باشد كه قبالً مسلمان شده و هجرت كرده بود. 1
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در اگر درميان ايـن جماعـت خيـري وجـود داشـت،     «: سوار بر شتر سرخ مو ديد و فرود

صاحب اين شتر سرخ مو بود و اگر سپاه از او پيروي مي كردنـد، بـه راه رشـد و صـالح     

».راهنمايي مي شدند

اين اثنا حادثه عجيبي رخ داد و آن، اين بود در. منظم كردصفوف مجاهدان را�پيامبر

سـواد  . با چوبي كه در دست داشت، صفوف لشكر را مرتب مي كـرد �كه رسول خدا

همـان چـوبي كـه در دسـت     با�پيامبر. قدري جلوتر از ديگران ايستاده بود�بن غزيه

ل اي رسـو : گفـت سـواد برابر ديگران بايسـت؛ ! اي سواد: فتداشت، به شكم او زد و گ

ش را بـاال  همانجا پيـراهن �پيامبر. شكمم را به درد آوردي؛ به من قصاص پس بده! خدا

: پيامبر پرسيد! سواد  سرش را خم كرد و شكم پيامبر را بوسيد.قصاص بگير: زد و فرمود

اين چه كاري بود كه كردي؟ 

ن امكـ با دشمنان عقيده، در پيش اسـت و ا مي بيني كه جنگ! اي رسول خدا: جواب داد

پوسـت بـدنم بـا    ،خواستم در آخرين لحظات زندگيلذا اين جنگ كشته شوم؛دردارد

.برايش دعاي خير كرد�دارسول خ. پوست بدن شما تماس پيدا كند

و بـه سـپاهيانش   دستورات الزم را صادر نمـود صفوف را منظم و مرتب كرد و�پيامبر

نكنند و سپس رهنمودهاي ويژه از اجازه و دستور ايشان  جنگ را شروعقبلدستور داد 

زماني كه دسته جمعي بر شما هجوم آوردند و شما : اي درباره جهاد ارائه فرمود و گفت

و تا جنگ تن به تن شروع نشد، 1تير هدف قرار دهيدرا تحت فشار قرار دادند، آنها را با

2.شمشيرهايتان را از غالف بيرون نكنيد

نيـز  �سـايبان بازگشـت در حـالي كـه ابـوبكر     مرتـب كـردن صـفها بـه    پس از�پيامبر

نگهبانان مقر فرماندهي،  با آمـادگي كامـل شـروع بـه     و �و سعد بن معاذهمراهش بود

.نمودند�نگهباني و حراست از رسول خدا

پيوند خويشاوندي ! خدايا: دعا مي كرد و مي گفتاز طرفي درميان مشركان ابوجهل نيز

2/568صحيح البخاري . 1
2/13سنن ابوداود في سل السيوف عنداللفاء . 2
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پـيش از ظهـر امـروز    ! اپروردگـار . آن را نمي شناسـيم را بريده است و چيزي آورده كه 

هر كدام از دو گروه در نزد تو محبوبتر و پسـنديده تـر اسـت،    ! پروردگارا. نابودشان كن

⊆πΤ♥ΩΤ�ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ�πΤ⊃Ω�πΤ♥ΩΤ�Ν…Σ™Ψ�πΤ⊃Ω�πΤ♥ΩΤ�Ν…Σ™Ψ�πΤ⊃Ω�πΤ♥ΩΤ�Ν…Σ™Ψ�πΤ⊃Ω�ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…Ν…Σ™Ψ⇐:در همين باره خداوند، اين آيه را نازل كرد. امروز ياريش كن

Σ¬Σ{ƒ∫:†Ω–Σ¬Σ{ƒ∫:†Ω–Σ¬Σ{ƒ∫:†Ω–Σ¬Σ{ƒ∫:†Ω–∃Σ˜�φΤΤΤ⊃<√≅…∃Σ˜�φΤΤΤ⊃<√≅…∃Σ˜�φΤΤΤ⊃<√≅…∃Σ˜�φΤΤΤ⊃<√≅…⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…ΩΝ…ΣΩΤΝ…ΣΩΤΝ…ΣΩΤΝ…ΣΩΤ�⇒ΩΤ��⇒ΩΤ��⇒ΩΤ��⇒ΩΤ�ΩΣΩΤ⊇ΩΣΩΤ⊇ΩΣΩΤ⊇ΩΣΩΤ⊇χ⁄κΤΩ`χ⁄κΤΩ`χ⁄κΤΩ`χ⁄κΤΩ`∃¬Ρ∇ςΠ√∃¬Ρ∇ςΠ√∃¬Ρ∇ςΠ√∃¬Ρ∇ςΠ√⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…ΩΝ…Σ Σ⊕ΩΤ�Ν…Σ Σ⊕ΩΤ�Ν…Σ Σ⊕ΩΤ�Ν…Σ Σ⊕ΩΤ�ŸΤΣ⊕ΩΤ⇓ŸΤΣ⊕ΩΤ⇓ŸΤΣ⊕ΩΤ⇓ŸΤΣ⊕ΩΤ⇓

)19:انفال(

ينك يروزي گروه برحق را داشتيد و همخدا درخواست پشما كه از! اي مشركان «: يعني

از كفر و سـتيزه جـويي بـا پيـامبر و     مسلمانان پيروز شده اند و حق را عيان مي بينيد، اگر

شما بهتر است و اگر به كفر و جنگ با ايشان برگرديد، ما مسلمانان دست برداريد، براي 

1.»را تكرار مي كنيمشمانآنان و شكست دادهم پيروز كردن

آغاز جنگساعت صفر و
مـردي بـدخو و   او،. بن عبداالسد مخزومي بوداولين كسي كه جرقه جنگ را زد، اسود

با خدا عهد كرده ام كه بايـد  : فتوي، از ميان سپاه قريش بيرون آمد و گ. فتنه انگيز بود

از اين . در اين راه كشته شوم؛ هرچنداز حوض مسلمانان آب بنوشم يا آن را ويران كنم

ــدالمطلب  ــن عب ــراي جنــگ او بيــرون شــد و چــون رويــاروي هــم  �طــرف حمــزه ب ب

ضربتي به او زد كه يك پايش را از ساق قطع كرد و او كه نزديك �قرارگرفتند، حمزه

ه پشت افتاد و همچنان خود را به طرف حوض مي كشاند تـا بـه سـوگندش    حوض بود ب

او را تعقيب كرد و با چند ضربه او را كشت، در حـالي كـه   �حمزه. جامه عمل بپوشاند

.كنار حوض رسيده بود

رجمه لفظي آيه نيست؛ بلكه مفهوم كلي آيه مذكور مي باشد، آن هم در صورتي كه مخاطبان اين، ت. 1

برخي، مسلمانان را مخاطبان اين آيه دانسته اند كه دراين صورت ، : گفتني است. آيه، مشركان باشند

)انمترجم. (آيه، معناي ديگري مي يابد
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جنگ تن به تن
سه نفر از جنگاوران قريش آنگاهرا شعله ور كرد؛ ،اين، اولين قتلي بود كه آتش جنگ

اين سه جنگاور قريشي از يك خانواده بودند كه عبارتنـد . مبارز طلبيدندمدند وبيرون آ

ازميـان سـپاه مسـلمان سـه نفـر از      .  عتبه و برادرش شيبه فرزندان ربيعه و وليد بن عتبـه : از

فرزنـدان  �و معـوذ �و همچنـين عـوف  �جوانان انصار به نامهاي عبداهللا بـن رواحـه  

كيستيد؟ : مشركان پرسيدند. مدندآبيرون–د كه مادرشان عفراء مي باش-حارث

امـا مـا را كـاري بـا شـما      . هماورداني گرامـي هسـتيد  : گفتند. گروهي از انصاريم: گفتند

اي : سر جنـگ داريـم و سـپس يكـي از آنهـا فريـاد زد      ، با عموزادگانماننيست، بلكه ما

اي عبيـده بـن   : ودفرمـ �پيـامبر . هماوردان ما را از قوم و قبيله خـود مـا بفرسـت   ! محمد

.برخيزيد!و اي حمزه و اي عليحارث

كيسـتيد؟ وقتـي   : آن سه نفر برخاستند و به ميدان رفتند و چون نزديك شـدند، پرسـيدند  

همـاورداني گرامـي   آري؛: قريشـيان گفتنـد  مبارزان مسلمان، خودشان را معرفي كردند،

.هستيد

ا عتبه به جنـگ برخاسـت و حمـزه    تر بود، بمسن كه از دو نفر ديگر�عبيده بن حارث

بـه همـاوردان خـود مهلـت     �و علـي �حمزه. نيز با وليد بن عتبه�با شيبه و علي �

زدنـد و همـديگر را خـون    و عبته به يكديگر ضربه �اما عبيده. آنها را كشتندو1ندادند

را هـم بـا   �مله كردند و او را كشتند و عبيدهبه عتبه ح�و علي�حمزه. آلود كردند

همـان  رخودشان به ميان صفوف مجاهدان بردند در حالي كه پايش قطـع شـده بـود و بـ    

، در راه ار يا پنج روز پس از جنگ بدر، درمنطقه اي به نـام صـفراء  حال بود تا اينكه چه

.مدينه به شهادت رسيد

يه، درباره اين سه مبارز مسلمان يعني علي، حمزه و سوگند ياد مي كرد كه اين آ�علي

: يعني)19:حج (⁄πΤ`≅…ℑℑℑℑ∃⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄∃⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄∃⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄∃⌠¬ΞΘΨΤŠΩ�πΤ`≅…Ν…Σ∧Ω±ΩΤ�πΤ`≅…Ν…Σ∧Ω±ΩΤ�πΤ`≅…Ν…Σ∧Ω±ΩΤ�γ⇐…ΩϒΗΤΩ∑γ⇐…ΩϒΗΤΩ∑γ⇐…ΩϒΗΤΩ∑γ⇐…ΩϒΗΤΩ∑γ⇐†Ω∧±Ω`γ⇐†Ω∧±Ω`γ⇐†Ω∧±Ω`γ⇐†Ω∧±Ω`Ν…Σ∧Ω±ΩΤ: نازل شده استعبيده

اود آمده كه عبيده با وليد و علي با شيبه و حمزه اين، قول  ابن اسحاق است؛ در روايت احمد و ابود. 1

343ص 2مشكاه ج . با عتبه مبارزه كردند
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دو طـرف درگيرنـد كـه دربـاره خـدا بـه       ) يعني گـروه مؤمنـان و گـروه كـافران    (اينان، «

.»خصومت و كشمكش پرداخته اند

يورش همگاني
كــه ســه تــن از پايــان  ايــن مبــارزه،  ســرآغاز نافرجــامي بــراي مشــركان بــود؛ قريشــيان  

مسـلمانان هجـوم   جنگاورانشان را از دست دادند، شديداً خشـمگين شـدند و يكبـاره بـر    

خدا ياري خواستند و خودشان را به او سپردند و به راز و نيـاز بـا او   مسلمانان از. آوردند

پرداختند و حمالت پياپي مشركان را دفع كردند و استوار و پايدار، موقعيتشـان را حفـظ   

در ايـن اثنـا بانـگ سـر مـي      مسـلمانان،  . و تلفات سنگيني بر دشمن وارد سـاختند نمودند

).خدا يكي است، خدا يكي است(» احد، احد«: دادند كه

����نياز رسول خداراز و

خداوند متعال درخواسـت  به سايبان برگشت و از-پس از مرتب كردن صفها-�پيامبر

:  وي دعا كرد، محقق كند؛را كه وعده داده استنمود كه پيروزي و نصرتي

از تـو مـي   ! ، به انجام برسان، پروردگـارا آن نويدي را كه به من داده بودي!پرودرگارا «

.»خواهم كه به وعده اي كه دادي وفا كني و آن را برايم محقق سازي

، به شدت بـه  تنور جنگ گرم شد و آسيا سنگ جنگهمچنان دعا مي كرد كه�پيامبر

.گ شدت گرفت و به اوج رسيدو جنحركت در آمد

اگر امروز اين گـروه مسـلمان نـابود شـوند،     ! پروردگارا «: دعا كرد�آنگاه رسول خدا

و ايـن  (بخـواهي  ) چنـين (اگر ! پروردگارا. را عبادت كندكسي نخواهد بود كه توديگر

. »ديگر هرگز پرستش نخواهي شد) ،گروه مسلمان كشته شوند

ري كـرد تـا اينكـه عبـاي آن بزرگـوار از دوشـش افتـاد؛        و زاآن قدر دعا�رسول خدا

بـس اسـت؛   ! اي رسـول خـدا  : دوش پيامبر گذاشـت و گفـت  عبا را بر�ابوبكر صديق

.چنانكه بايد و شايد، به درگاه خدا اصرار و التماس كرديد
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Θ‰ΤΩ‘ΩΤ⊇Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…&Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫&Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫&Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫&Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ψ⊆<√ΡΚ†Ω♠Ψ⊆<√ΡΚ†Ω♠Ψ⊆<√ΡΚ†Ω♠Ψ⊆<√ΡΚ†Ω♠ℑℑℑℑ�Θ‰ΤΩ‘ΩΤ⊇Ν…ΣΤγ�Θ‰ΤΩ‘ΩΤ⊇Ν…ΣΤγ�Θ‰ΤΩ‘ΩΤ⊇Ν…ΣΤγ�ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…¬Ρ∇Ω⊕Ω∨¬Ρ∇Ω⊕Ω∨¬Ρ∇Ω⊕Ω∨¬Ρ∇Ω⊕Ω∨Ν…ΣΤγ: به مالئكه وحي كردخداوند

γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςðˆ∅ΘΣ≤√≅…ðˆ∅ΘΣ≤√≅…ðˆ∅ΘΣ≤√≅…ðˆ∅ΘΣ≤√≅…) 12:انفال (

به يقين كه من، با شمايم؛ بنابراين مؤمنان را ثابت قدم بداريد؛ به زودي در قلـوب  «: يعني

. »كافران، ترس و وحشت مي اندازم

ــه پيــامبرش …≅√>∧ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨ξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠΩ⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ψ◊Ψ◊Ψ◊Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω: وحــي كــرد كــه �همچنــين ب

φκΨ⊇Ψ ⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ ⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ ⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ ⌠≤Σ∨)9:انفال (

.»، شما را ياري مي دهمك هزار فرشته كه پشت سر هم هستندمن با ي«: يعني

اي « : و گفـت را لحظه اي چرت گرفت و آنگاه سرش را بلند كرد�سپس رسول خدا

در . »اين، جبرئيل است كه هـم اكنـون بـر دنـدانهايش غبـار نشسـته اسـت       ! مژده! ابوبكر

مژده كه پيـروزي و  ! اي ابوبكر«: فرمود�روايت محمد بن اسحاق آمده است كه پيامبر

اين، جبرئيل است كه افسار اسبش را گرفته و آن را به پيش . ، سر رسيدياري خدا برايت

از سـايبان  �سـپس رسـول خـدا   .»كه بر دندانهايش غبار نشسته اسـت مي راند در حالي 

Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠Σ⋅Ω∞Σ∼Ω♠Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Σ⊗∧Ω•<√≅…Ω⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩΩ⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩ: وشـيده بـود، مـي فرمـود    در حـالي كـه زره پ  و بيرون آمد 

Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅…(45)(45)(45)(45))به زودي آن جماعت شكسـت مـي خورنـد و بـه جنـگ      «: يعني) 45: قمر

.»پشت مي كنند

چهره هايتان زشت : آن حضرت مشتي سنگريزه برداشت و به سوي قريش پاشيد و گفت

يني تك تـك مشـركان اصـابت كـرد و در     همان مشت سنگريزه به چهره و دهان و ب. باد

…≅/Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨ΩðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄Υφ⇔Ψ∇ΗΤς√ΩΥφ⇔Ψ∇ΗΤς√ΩΥφ⇔Ψ∇ΗΤς√ΩΥφ⇔Ψ∇ΗΤς√ΩϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ†: فرستادفرو همين باره خداوند، اين آيه را 

&υΩ∨Ω⁄&υΩ∨Ω⁄&υΩ∨Ω⁄&υΩ∨Ω⁄)بدانگاه كـه مشـتي خـاك بـه طـرف آنـان پرتـاب        ! اي محمد(«: يعني) 17: انفال

خـاك را بـه سـوي    (اين تو نبودي كه ) كردي و خاك به چشمانشان فرو رفت، در اصل

و بـه سـوي تـك تـك     آن مشت خاك را زياد كرد(پرتاب كردي، بلكه خداوند) آنان 

.»پرتاب كرد) مشركان
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يورش پيروزمندانه
استوار باشيد و : دستورات الزم را براي سپاهش صادركرد و فرمود�اين وقت پيامبردر

كه جـان  ذاتيسوگند به «:كارزار  تشويق نمود و  فرمودمقاومت كنيد و سپس به قتال و

اينها، صابرانه و مخلصانه و بـه اميـد پـاداش    در دست اوست، هركس امروز با)�(محمد

و درايـن  (گريـزان  باشـد و نـه پشـت بـه جبهـه و     ) و پايـدار (الهي، بجنگد و رو به ميدان 

.»، خداوند او را وارد بهشت مي كندكشته شود) حالت

» بشـتابيد نايش بـه انـدازه زمـين وآسـمان اسـت،       به سوي بهشتي كه په«: همچنين فرمود

بـر آن  چـه چيـز تـو را    : پرسـيد �پيـامبر !بـه بـه  : گفت�بن حمامدرهمين هنگام عمير

اميدوارم كه مـن  ! به خدا سوگند اي پيامبر خدا«: گفت�داشت كه به به بگويي؟ عمير

.»از زمره بهشتيان باشم

. »تو از اهل بهشتي«: فرمود�پيامبر

: به خوردن كرد، اما با خود گفتشتي خرما از كيسه اش بيرون آورد و شروع م�عروه

وقـتم گرفتـه مـي    و(اگر زنده باشم تا اين خرماها رابخورم، اين عمري بس دراز اسـت  «

1.آنگاه خرماها را انداخت و آنچنان جنگيد تا شهيد شد.)شود

بنـده اش   وند، از چه كارخدا: پرسيد �از پيامبر-ابن عفراء-�و نيز عوف بن حارث

بدون كـاله جنگـي و بـدون زره،  بـه جنـگ دشـمن       : فرمود�به خنده مي آيد؟ پيامبر

.وشمشيرش را برداشت و جنگيد تا شهيد شداو نيز زره و كالهش را درآورد..رفتن

فرمان حمله متقابل به دشمن را صادر كرد كه از شـدت حمـالت   �هنگامي رسول خدا

اين . و دشمن، شور و حماسه نخستين را براي مبارزه ازدست داده بوددشمن كاسته شده 

نقشه حكيمانه به جاي خود تأثيري بزرگ در تقويت موقعيت مسـلمانان گذاشـت؛ زيـرا    

، تازه نفس بودند و دست به حمالتي پياپي و دستور حمله داده شد كه مسلمانانهنگامي

ان را زدند، از طرفي ديـدن رسـول   مستمر زدند و صفوف دشمن را گسستند و گردنهايش

.331، ص 2؛ مشكاه المصابيح ، ج2/139مسلم . 1
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بـويژه كـه آن   بر شور و نشاط مسـلمانان مـي افـزود؛   كه شخصاً زره پوشيده بود،�خدا

ع شكسـت مـي خورنـد و    به زودي اين جم: (با قاطعيت و صراحت مي گفت�حضرت

.)فرار مي كنند

تگان موجب شده بودكه مسلمانان با شدت تمام به جنگ ادامه دهنـد و فرشـ  اين عوامل،

.نيز آنان را ياري كردند

آمده است كه در جنگ بدر، سر شخص از روي تنش �در روايت ابن سعد  از عكرمه

: مـي گويـد  �ابن عباس. و چگونه ضربه مي خوردمي پريد و نمي فهميدند كه از كجا

ناگـاه صـداي   ،مشركي را بـراي كشـتن دنبـال مـي كـرد     ،در حالي كه يكي از مسلمانان

بـه  ! اي حيـزوم : صداي اسب سواري را شنيد كه مـي گفـت  نيز ي سرش و شالقي از باال

، بـه مشـركي   آن رزمنده مسلمان] يل استحيزوم، نام اسب جبرئ: گفتني است. [يش بروپ

.كه جلويش مي گريخت، نگريست و ديد كه بر پشت، روي زمين افتاده است

. بازگو كرد�همين جريان را مردي انصاري نزد رسول خدا

1.»اين از نصرتهاي آسمان سوم استراست گفتي؛«: فرمود�رپيامب

تعقيب مي كردم تـا او را  روز جنگ بدر مردي از مشركان را:ابوداوود مازني مي گويد

ولي پيش از آنكه شمشيرم به او اصابت كند، سرش جدا شـد و بـه زمـين افتـاد و     . بكشم

.من كشتفهميدم كه او را كسي غير از

نـزد رسـول خـدا   عباس بن عبدالمطلب  را در حالي كه اسيركرده بـود، مردي از انصار 

به خدا سوگند اين شخص، مرا اسـير نكـرد، بلكـه    : گفت�به پيامبر�آورد؛ عباس�

مردي طاس كه خيلي زيبا بود و بر اسبي خاكستري رنـگ سـوار بـود، مـرا اسـير كـرد و       

. درميان اين جماعت نمي بينماينك او را

�پيـامبر را اسـير كـردم؛  من، خـودم او !اصرار مي كرد كه اي رسول خدامرد انصاري 

.»خداوند، تو را به وسيله فرشته اي گرامي ياري داده استآرام باش؛«: فرمود

.93، ص 2صحيح مسلم، ج: امام مسلم، روايتي به همين مضمون را نقل كرده است؛ نگا. 1
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فرار شيطان از ميدان جنگ
گفتيم شيطان به شكل سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي بـه ميـدان   همانطوركه پيشتر نيز

نگ با قريش همراه بود، وقتي حضور فرشتگان را مشاهد كـرد،  جنگ آمده و از آغاز ج

حارث بن هاشم به گمـان اينكـه او،   . ه به پشت سرش نگاه مي كرد، گريختدر حالي ك

سـينه حـارث زد و او را بـه زمـين انـداخت و      شيطان مشتي بـه . ه است، او را گرفتسراق

ي كـه مـي گفتـي هـم پيمـان      كجا؟ آيا تو نبود!اي سراقه: مشركان فرياد زدند. فراركرد

. يزهايي مي بينم كه شما نمي بينيـد من چ: شمايم و هيچگاه از شما جدا نمي شوم؟ گفت

ركرد و رفت و رفت تااين را گفت و فرا. خدا مي ترسم؛ عذاب خدا سخت استمن از

.خودش را به دريا انداخت

شكست قطعي كفار
ار شـد و صفهايشـان در برابـر    نشانه هاي سسـتي و پريشـاني در صـفوف مشـركين پديـد     

مشـركان دسـته دسـته    وهم مي پاشيد و جنگ رو به پايان بودحمالت شديد مسلمين از

پراكنده مي شدند و مي گريختند و مسلمان آنها را دنبال مي كردنـد و مـي كشـتند و بـه     

.اسارت مي گرفتند تا اينكه شكست مشركان قطعي شد

پايداري ابوجهل
وجهل، وقتي نخستين عالمتهاي بي ثباتي و اضطراب را در صفوف ، اباما سركش بزرگ

جلوي اين سيل خروشان را با پايداري و مقاومت يارانش مشاهده كرد، درصدد برآمد تا

و با تنـدي و جسـارت تمـام مـي     بگيرد؛ بنابراين شروع به تشويق و تشجيع سپاهش نمود

كشـته  .چنين قـراري گذاشـته بـود   زيرا او با محمدفرار سراقه شما را سست نكند؛: گفت

سوگند به . آنان شتابزده عمل كردند. را به وحشت نيندازدشما،شدن عتبه و شيبه و وليد

؛-كنايه از اسير كـردن مـي باشـد   -الت و عزي بر نمي گرديم تا اينها را با طناب ببنديم

زنـده دسـتگير   يـد، آنهـا را   نبينم كه كسي از شما، مردي از آنان را بكشد، بلكه سـعي كن 

.سزاي كارهايشان را به آنها برسانيمماييد تا ن
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امـا طـولي نكشــيد كـه حقيقــت ايـن غــرور، آشـكار شـد و بــي اسـاس بــودن ايـن ادعــا         

ظاهرگرديد و ديري نپاييد كه صفهاي مشركان در مقابل امواج حمالت مسلمانان درهـم  

و ديــواري از  در اطـراف ابوجهــل بـاقي مانـده   مشـركان  ازتعــداديآري فقـط  ! ريخـت 

اين سركش با چنين وضـعي  . شمشير و جنگلي از نيزه ها ساخته بودند تا او را حفظ كنند

و دور مي زنـد؛ مـرگ بـه    اسبش سوار است مسلمانان او را ديدند كه بربه صحنه آمد و

.بچه انصاري، در انتظار ابوجهل بود تا خونش را بياشامددست دو پسر

كشته شدن ابوجهل 
در روز جنگ بدر در صف مجاهدان بودم و ديدم كه : گويد �مان بن عوف عبدالرح

از آنهـا  ييكـ . ز ايـن وضـع نگـران شـدم    ا. نوجوان ايسـتاده انـد  سمت راست و چپم  دو

اي :پرسيدم .نشان بدهابوجهل را به من! اي عمو: كه رفيقتش متوجه نشود، گفتيطور

دشـنام داده  �م او به  رسول خداه ايدشن: كارش كني ؟ گفت خواهي چمي! برادرزاده

مرگ هر يك از ما يدبا،، اگر او را ببينمذاتي كه جانم در دست اوستسوگند به . است

. كه زودتر مقدر شده محقق شود

در همين اثنا حرفهاي دومي، توجـه مـرا جلـب    شگفت زده شدم؛: گويد�عبدالرحمن

نگذشـت كـه ديـدم ابوجهـل بـين      چيـزي  . او نيز سخنان آن نوجوان ديگر را گفت. كرد

آنان به سرعت با شمشيرهايشان به سوي او رفتنـد و  او را  به آنها نشان دادم؛. مردم است

و آمدنـد �پس از آن به حضور رسول خـدا . او را زير ضربات شمشير گرفتند و كشتند

د؟ كدام يك از شما او راكشـتي :پرسيد�پيامبر.اين خبر را به اطالع آن حضرا رساندند

تان را تميزكـرده ايـد؟   آيـا شمشـيرهاي  : پرسـيد  �پيـامبر . مـن كشـتم  : هر يك مي گفت

. هر دوي شـما، او راكشـته ايـد   : پيامبر به شمشيرهايشان نگاهي كرد و گفت. خير: گفتند

آن دو نواجون . بن عمرو بن جموح دادوسايل شخصي ابوجهل را به معاذ�رسول خدا

1.رو بن جموح و معوذ پسر عفراء بودندكه ابوجهل را كشتند، معاذ بن عم

از آن �پيامبر . 2/3529(المصابيح ، مشكاة568، ص 2؛ ج444، ص 1ري ، جصحيح البخا. 1
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در روز جنگ بدر شنيديم كه مـي  : گفت�بن جموحمعاذ بن عمرو: ابن اسحاق گويد

كسي به ابوجهل دسترسي ندارد و مردم به گونه اي دور و بر او را گرفته اند كـه  : گويند

.به درختان درهم پيچيده اي مي مانند

اطـراف  نيـزه هـاي فراوانـي در   كـه شمشـيرها و  بدين دليل، چنين تشبيهي آورده بودنـد 

تـوان دسترسـي بـه    كسي را: مي گفتند! ابوجهل به خاطر محافظت از او گرد آمده بودند

همين كـه  وقتي اين سخن را شنيدم، ابوجهل را زير نظرگرفتم و: گويد. ابوالحكم نيست

ا قطـع نمـودم؛  ، نصف ساق پايش رمناسب يافتم، به او حمله كردم و با شمشيرفرصت را

سوگند به خدا قسمت قطع شده پـايش ماننـد هسـته خرمـايي كـه از زيـر چـوب هنگـام         

عكرمه پسر ابوجهل كه شاهد اين منظـره بـود،   . كوبيدن مي پرد، به آن طرف پرتاب شد

و با شمشير، بازوي مرا قطع كرد،  به گونه اي كه بـه پوسـت آويـزان    به من حمله ور شد

آن را زيـر پـايم   انع جنگيدن من مـي شـود، بـه كنـاري آمـدم و     و چون ديدم م! شده بود

1.قدر كشيدم كه از بدنم جدا شد، سپس آن را به كناري انداختمآنگذاشتم و

نتوانست به جنگ ادامه دهد و به زمين افتـاده بـود   ابوجهل پس از قطع شدن پايش ديگر

و ضـربتي زد و او را  بـه ا ر او گذشـت و او را بـه آن حـال ديـد؛    بـ �ءكه معوذ بن عفـرا 

به جـنگش ادامـه داد تـا كشـته     �معوذ . درحالي كه هنوز رمقي در تن داشت، رهاكرد

.شد

چه كسي ابوجهل را پيدا مي كنـد تـا بـدانم چـه بـر      : فرمود�پايان جنگ، پيامبرپس از

.مده است؟ مردم، در جستجوي ابوجهل، روان شدندسرش آ

پـايش را روي  . هنـوز رمقـي در بـدن داشـت    ابوجهـل را يافـت و   �عبداهللا بـن مسـعود  

بـه ابوجهـل   �عبداهللا . گلويش گذاشت و ريشش را گرفت تا سرش را از تن جدا كند

ديدي كه  خداوند چگونه خوار و زبونت ساخت؟! اي دشمن خدا: گفت

چگونه خوارم ساخت؟ كشته شدن براي مردي مانند من كه بدست قـوم خـودش   : گفت

.جهت لوازم ابوجهل را به يكي از آن دو داد كه آن ديگري در همان جنگ بدر به شهادت رسيد
.زنده ماند�باهمين وضعيت تا زمان عثمان بن عفان �معاذ . 1
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: سپس پرسيد است؟مگر چيز ديگري هم دركار. نگ نيستكشته مي شود، خواري و ن

و نصيب خدا: راستي بگو باالخره پيروزي نصيب كدام يك از طرفين شد؟ عبداهللا گفت

. رسولش و آنگاه  روي سينه ابوجهـل نشسـت و پـاي خـود را روي گـردنش گذاشـت       

دان جهـت  ايـن را بـ  . ي نهـاده اي چرا پايت را برجـاي بلنـد  ! اي گوسفند: ابوجهل گفت

.در مكه چوپان بوده است�كه عبداهللا بن مسعودگفت

: وگفـت آورد�وآن را نزد رسول خـدا سرش را بريد�پس از اين  عبداهللا بن مسعود

آهللا الذي ال إله : سه بارگفت�پيامبر . اين سر دشمن خدا، ابوجهل است! اي رسول خدا

بنده اش را وه به وعده اش وفاكردسپاس خدايي را ك! اهللا اكبر: ؟ و سپس فرمودهوالإ

.تمام گروهها را به تنهايي شكست دادياري رسانيد و

.ابوجهل، فرعون اين امت است: فرمود�سپس پيامبر

حماسه سازي صحابه در جنگ بدر
را -ابن عفـراء -�و عوف بن حارث�بن حمامپيشتر دو نمونه شگفت انگيز از عمير

حنه هاي جالبي را به نمايش گذاشتند و نوشتيم كه اينها اين جنگ صكرديم كه درذكر

.بيانگر قدرت عقيده و پايداري در راه اصول و ارزشهاست

بـر  ،زيرا اختالف. برادران ، روياروي هم قرار گرفتنددر اين جنگ، پدران و فرزندان و

قضاوت و به همين خاطر شمشير در ميان آنهاسر اعتقادات و اصول و انديشه هايشان بود

دشـمنان ستمگرشـان مواجـه شـدند و انتقـام خـود را       در اين جنگ ستمديدگان بـا . كرد

.ازآنها گرفتند

من مي دانم : به يارانش گفت�روايت مي كند كه پيامبر�ابن اسحاق از ابن عباس. 1

اگر و اكراه به همراه قريش آمده اند؛ كه مرداني از بني هاشم و ديگران از روي ناچاري

اگـر بـا هـر    را آنان قصد جنگ با ما را ندارند؛ ها برخورد كرديد، آنها را نكشيد، زيبه آن

را هركس با ابوالبختري بـن هشـام مواجـه شـد، او    .  يك از آنها برخورديد، او را نكشيد

زيـرا او را بـا اكـراه بـه اينجـا      .او را نكشـد هركس عباس بن عبدالمطلب را ديد،. نكشد
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پدران، فرزندان، برادران وخويشان آيا ما،: ا ابوحذيفه بن عتبه گفتدر اين اثن. آورده اند

را بكشيم و عباس را بگذاريم زنده بماند؟ سوگند به خدا اگر او را ببينم بـا شمشـير   خود

چـون ايـن سـخن بـه گـوش      . بمچهره اش مي كـو كنم و با شمشير براو را پاره پاره مي

آيا رواست كه بر روي عموي رسـو ل  : گفت�بن خطاب، به عمررسيد�رسول خدا

خدا شمشير كشيده شود؟

امـا از  . زيرا او منافق شده است. اجازه بده گردنش را بزنم!اي رسول خدا: گفت�عمر

راه كفاره اين سخن نابجايم، اين است كـه در : همواره مي گفت�آن به بعد ابوحذيفه

و سرانجام در جنـگ  . نيستمخدا شهيد شوم و در غير اين صورت از عذاب خدا در امان

.يمامه شهيد شد

، در مكـه، بـيش از همـه    ي نهي كرده بود؛ زيرا ابوالبختريازكشتن ابوالبختر�پيامبر. 2

را آزار نـداده وكـاري هـم    �مي شد و هيچگاه پيـامبر �مانع اذيت و آزار رسول خدا

كه براي نقـض  وي، از اولين كساني بود. نكرده بود كه باعث ناراحتي آن بزرگوار شود

. اجتماعي بني هاشم و بني مطلب بپاخاست-پيمان تحريم اقتصادي

بدين صورت كه مجـذر زيـاد   ختري به رغم همه تأكيدها كشته شد؛اما در آن روز ابوالب

بلوي درميدان نبرد با ابوالبختري روبرو شد، در حالي كه با ابـوالبختري شـخص ديگـري    

پيامبر، مـا را  : مجذر به او گفت. ه مسلمانان مي جنگيدنيز همراه بود كه دوشادوش او علي

نـه، : تكليف رفـيقم چـه مـي شـود؟ مجـذر گفـت      : پرسيد . كشتن تو نهي كرده استاز

: ابـوالبختري گفـت  سوگند به  خدا او را زنده نمي گذاريم و دست از او برنمـي داريـم؛  

و مجـذر نـاگزير   شدندآنگاه درگير چنين است، با هم خواهيم مرد؛سوگند به خدا اگر

.شد ابوالبختري را بكشد

. مكه بـا اميـه بـن خلـف، در زمـان جاهليـت دوسـت بـود        در�ن بن عوفعبدالرحم.4

را درجنگ بدر ديد كه دست پسرش علي بن اميه را در دست گرفتـه  او�عبدالرحمن 

من، تعدادي زره از بـدن كشـته هـا بيـرون كـرده      : گويد�ن عبدالرحم. و ايستاده است

آيا براي تو خيري ندارم؟ آيا : اميه، مرا ديد و گفت. بودم و به اردوي مسلمانان مي بردم
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تـا  . تر نيسـتم؟به راسـتي عجيـب اسـت    هايي كه با توست براي تو سودمندمن از اين زره

آيا شما به شير نياز نداري؟. كنون چنين وضعيتي نديده ام

اوان و پرشـيري مـي   شـترهاي فـر  مقابـل مـن  هدفش اين بودكه هركس مرا اسيركند، در

راه افتادم، درحالي به زره ها را انداختم و آنها را گرفتم و : گويد�ن عبدالرحم-گيرد

شـترمرغ بـه سـينه اش نصـب     آن مردي كه پر: به من گفت.بچه اش بودمكه وسط او و

، كيست؟كرده

ر را بـر  همين شخص، اين روزگـا : گفت. است �آن مرد، حمزه بن عبدالمطلب: گفتم

ا مي بردم كـه ناگـاه   رآنهاند به خدا منسوگ: گويد�ن عبدالرحم. ما آورده استسر

را �ل المكـه بـ  اميه افتاد، اميه همان كسي بود كه درور چشمش بهداز�بالل حبشي

نجات پيدا نكنم اگـر  اين سردار و رئيس كافران است،: گفت�بالل .ردشكنجه مي ك

رستگار نشوم اگر نجات : فرياد زداين دو اسيران من هستند؛! اللاي ب: گفتم. نجات يابد

ات نيـابم اگـر نجـات    جـ ن:آيا نمي شنوي؟ باز تكرار كرد!اي فرزند زن سياه: گفتم.يابد

بـن خلـف   اميـه ،بياييـد ريشـه كفـر   ! خـدا اي يـاران : يابد و سپس با آواز بلنـد فريـاد زد  

اطـراف مـا را   ،يزي نگذشـت كـه مسـلمانان   چ..اينجاست؛ نجات نيابم اگر او نجات يابد

كردم و من همچنان آنها را دفع ميدندما تنگ نمومحاصره كردند تا اينكه عرصه را بر

.اميه زد و او را به زمين افكند، به پسرباالخره يكي ازمسلمانان با شمشيرتا اينكه 

را نجـات بـده؛   ودتخـ : گفـتم . م، مانند آن را نشـنيده بـود  ن روزا آاميه فريادي زد كه ت

: گويـد .نمي تـوانم برايـت كـاري انجـام دهـم     سوگند به خدا.هرچند راه نجاتي نداري

�عبـدالرحمن . دنـد و كارشـان تمـام شـد    آن دو را با شمشير قطعـه قطعـه كر  ،مسلمانان

دسـتم بيـرون   خداوند، بالل را رحمت كند كه زره ها و اسـيران را از : همواره مي گفت

.ساخت

بنشين و چون اميه، نشست، خـودش  : به اميه گفت�ن اد آمده كه عبدالرحمدر زادالمع

را روي او انداخت، ولي مسلمانان آن قدر، بر او شمشير زدنـد كـه همانجـا كشـته شـد و      
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1.اصابت كرد�حتي بعضي از شمشيرها به عبدالرحمن

.دايي اش عاص بن هشام بن مغيره را كشت�در آن روز عمر بن خطاب. 4

شـد و  كه هنوز مشرك بـود، روبـرو  �در آن روز با فرزندش عبدالرحمن�بكرابو. 5

:اموالم را چه كردي؟ عبدالرحمن گفت! اي مشرك خبيث:فرياد زد

وصارم يقتل ضالل الشيبو يعبوب شكةلم يبق غير

چيزي از آن اموال باقي نمانده بجز يك نيزه و يك اسـب تنـدرو و يـك شمشـير     «: يعني

.»دان گمراه را به قتل مي رساندبرنده كه پيرمر

و سـعد بـن   در سـايبان بـود  �وقتي مسلمانان، اسير گـرفتن را شـروع كردنـد، پيـامبر    . 6

پاسداري مـي  �، از پيامبرتني چند از انصارري آخته در دست داشت و بايشمش�معاذ

�بـه سـعد   �پيـامبر . ر نـاراحتي را مشـاهده كـرد   آثـا �در چهره سـعد �پيامبر. كرد

بـه  : گفـت �سـعد  .مردم را نمي پسنديگويا اين كار! سوگند به خدا، اي سعد: گفت

زيرا اين اولين شكسـت كـافران اسـت، كشـتن     ! خدا سوگند، اي رسول خدا چنين است

.محبوبتر و بهتر استكافران برايم از اسارت و زنده نگه داشتن آنها

. رفت�رسول خداوي نزد. شكست�در آن روز شمشير عكاشه بن محصن اسدي. 7

او، چوب را گرفـت و آن را تكـاني داد   . با اين بجنگ: چوبي به او داد و گفت�پيامبر

كه به شمشير بلند و براق و تيزي مبدل شد و با آن جنگيد تا خداونـد پيـروزي را نصـيب    

در جنگهـا بـا   همـواره  �مي شد و عكاشـه ناميده» عون«اين شمشير، . مسلمانان گردانيد

تا اينكه در جنگ با مرتدان در زمان خالفـت ابـوبكر درحـالي    . ر مي جنگيدهمين شمشي

.كه اين شمشير را به دست داشت، شهيد شد

برادرش ابـوعزيز بـن عميـر را كـه در     �پس از پايان جنگ مصعب بن عمير عبدري. 8

جنگ عليه مسلمانان شركت كرده بود، يافت و ديد كه يكي از انصار دست بـرادرش را  

.برادر من است، نه تو-يعني آن مردانصاري–او :گفت�مصعب . شدمي كگرفته و

دسـتور داد كشـته هـاي مشـركين را در چـاهي از      �پس از پايان جنگ رسـول خـدا  . 9

)1/308(صحيح بخاري، كتاب الوكاله ، : نگا. 1
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در همـين حـال جسـد عتبـه بـن ربيعـه را كشـان كشـان بـه طـرف           . چاههاي بدر بيندازند

ديـد  ! انـداخت �ابوحذيفـه يعنينگاهي به صورت فرزند وي ،رسول خدا. آوردندچاه

اي : فرمـود �پيـامبر  .گرفته و رنگش تغييركرده اسـت كه اندوه و تأثر چهره اش را فرا

گويا از ديدن جسد پدرت ناراحت شدي؟! ابوحذيفه

، ناراحتي من، به خاطر كشـته شـدن پـدرم نيسـت؛ بلكـه چـون او،       سمنه، به خدا ق: گفت

موجب هدايت او به ديـن  بودم كه اين ويژگيها مردي فهميده و هوشيار بود، من اميدوار 

اميـد و  اكنون كه مشاهده مي كنم بدون ايمان كشته شده است، بـه يـاد آن   .اسالم گردد

براي ابوحذيفه دعاي �پيامبر. ، موجب ناراحتي ام شده استآرزو افتادم و همين مسئله

.خير كرد

كشته هاي دو طرف
ايـن  در. وزي آشـكار مسـلمانان پايـان يافـت    ير، با شكست قطعي مشركان و پجنگ بدر

مسلمانان شهيد شدند كه شش نفر از آنان مهاجران و هشـت نفـر از   جنگ چهارده تن از

هفتاد نفر از آنان كشـته  .انصار بودند، ولي بر مشركان خسارات جبران ناپذيري وارد شد

اً از سـران و بزرگـان   اين، در حالي بود كه اين تعـداد، عمومـ  . هفتاد نفر نيز اسير شدندو 

مشـركين ايسـتاد و   آمد و كنـار كشـته هـاي   �پيامبروقتي جنگ تمام شد،. قريش بودند

زيرا شـما مـرا تكـذيب كرديـد و     !ه بدفاميلي براي پيامبرتان بوديدچ،شمابراستي: فرمود

ديگران مرا تصديق نمودند، شما مرا از وطن و ديـارم آواره كرديـد، امـا ديگـران پنـاهم      

يگـران مـرا نصـرت كردنـد و سـپس      شـما بـه جنـگ مـن آمديـد در حـالي كـه د       . دادند

همـه چاههـا   رداد كه بيست و چهار نفر از سران قريش را در چاهي متروك كـه از دستو

.كثيف تر بود، بيندازند

مي شد، درميـدان جنـگ سـه شـبانه روز     زقومي پيروبر،هرگاه در جنگ�رسول خدا

گذشت سه روز از پيروزي بدر، دستور داد مـركبش را  با �رسول خدا. اقامت مي كرد

بياورند و آنگاه به همراه يارانش به راه افتـاد  تـا سـر همـان چـاهي رسـيدند كـه اجسـاد         
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بر لبه چاه ايسـتاد و تـك تـك كشـتگان     �رسول اكرم. مشركان را در آن ريخته بودند

آيا اطاعت خدا ! بن فالناي فالن : قريش را با نام و نام پدرشان مخاطب قرارداد و فرمود

، آيا شـما  ما وعده پرورگارمان را حق يافتيمو رسولش موجب خوشحالي شما نمي شد؟ 

با جسـدهاي بـي جـان    ! اي رسول خدا: پرسيد�وعده پروردگارتان را حق يافتيد؟ عمر

كه جانم در دست اوست، شما از آنها ذاتيسوگند به : فرمود�گوييد؟ پيامبرسخن مي

شما سخنان من را از آنها بهتر نمي شـنويد، امـا   «: تيد، و در روايتي ديگر آمدهيسشنواتر ن

1.»ياراي پاسخ دادن مرا ندارند

بازتاب شكست قريش در مكه
مشركين از ميدان بدر به صورت نامنظم و پركنده فرار كردند و با ترس و هراس، ازميان 

رمندگي نمـي دانسـتند كـه چگونـه     دشتها، راه مكه را در پيش گرفتند، اما از شكوهها و

.وارد مكه شوند

نخستين كسي كه خبر شكسـت قـريش را بـه مكـه بـرد، حيسـمان بـن        : ابن اسحاق گويد

عتبـه بـن ربيعـه و شـبيه بـن ربيعـه و       : چه خبر؟ گفـت : از او پرسيدند. عبداهللا خزاعي بود

نـام  وقتي . شدنده نام برد، كشته ابوالحكم بن هشام و اميه بن خلف و مردان ديگري را ك

صفوان بن اميه كه در حجر اسماعيل نشسته بود با خشـم  بزرگان قريش را بر زبان آورد، 

. به خدا سوگند اين مرد ديوانـه شـده اسـت، از او دربـاره مـن بپرسـيد       : و ناراحتي گفت

اسـت كـه در حجـر اسـماعيل نشسـته      او، همـان  : صفوان بن اميه چه شده؟ گفـت : گفتند

.ا پدر و برادرش را ديدم كه كشته شدندولي به خد.است

من در آن روز غـالم عبـاس بـن عبـدالمطلب      : مي گويد�شده پيامبرابورافع غالم آزاد

و ام الفضـل مسـلمان شـديم، ولـي     �اسالم وارد خـانواده مـا شـد و مـن و عبـاس     . بودم

كسي خبر نداشـت، ابولهـب بـه جنـگ نرفتـه بـود؛ وقتـي خبـر         �ازمسلمان شدن عباس

اما ما احساس قـدرت و عـزت مـي كـرديم،     . قريش، به او رسيد، سرافكنده شدشكست

.2/345متفق عليه، مشكاه المصابيح . 1
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بـه هـاي تيـر را مـي تراشـيدم و      ، چومرد ضعيفي بـودم و نزديـك چـاه زمـزم    من، : گويد

ابولهـب وارد  در اين اثنـا . و از شنيدن اين خبر خوشحال بوديمفضل كنارم نشسته بودام

ابوسـفيان  :مردم فرياد زدند.ش به من بودبهاي حجره نشست و پشتمسجد شد و كنار طنا

. بن حارث بن عبدالمطلب آمد

او كنـار ابولهـب   . بيا اينجـا كـه خبـر صـحيح نـزد توسـت      :ابولهب او را صدا زد و گفت

بگو ببينم، مـردم چـه   !برادرزاده: ابولهب گفت. ده بودندمردم، اطراف آنها ايستا.نشست

مـا بـا آنهـا روبـرو شـديم و خودمـان را در       چيزي نبود جز اينكـه : وضعي داشتند؟ گفت

سـوگند بـه   . اختيار آنها گذاشتيم تا هرگونه كه بخواهند، مارا بكشند و يا اسـيرمان كننـد  

ميان آسمان و زمـين  پوشي رامردان سفيدزيرا ما! مالمت نمي كنمخدا كه من، مردم را

نسـت در برابرشـان   كس نمـي توا كه براسباني ابلغ سوار بودند و هـيچ مشاهده مي كرديم

.مقاومت كند

به خدا سوگند آنهـا فرشـتگان   : من، طنابهاي حجره را باال زدم و گفتم : گويد�ابورافع

ه دفـاع  مـن بـ  . را شـنيد، سـيلي محكمـي بـه صـورتم زد     ابولهب كه اين سخن م. بوده اند

فضـل كـه  ام. وع بـه زدن كـرد  تر بودم، مرا به زمين زد و شربرخاستم و چون از او ضعيف

شاهد جريان بود، به خشم آمد و چوب خيمه را كشيد و چنان بر سرش كوبيد كه سرش 

مي بيني كه مواليش نيست، او را ضعيف يافته اي؟ ابولهـب،  : سخت زخمي شد و گفت

.زخمي و شرمسار برخاست و رفت

م پس از آن ابولهب بيش از هفتاد روز زنده نماند كه خداوند او را با بيماريي به نا: گويد

اين بيماري را بدشگون مي دانستند؛ بـه همـين دليـل فرزنـدان     عربها، . عدسه هالك كرد

و پس ازمرگش تا سه روز كسي به او نزديك نمي ، او را به همان حال گذاشتندابولهب

شد و كسي او را دفن نمي كرد و چون از ننگ او ترسيدند، گودالي كندند و با چوب او 

.و از دور سنگ ريختند تا اينكه جسدش پنهان شدرا به داخل گودال انداختند

بدين سان خبر شكست قريش به مكه رسيد و چنان تأثير بدي بر روحيه آنها گذاشت كه 

دا مسـلمانان بـر آنهـا شـماتت كننـد و      اسوگواري بركشته ها را ممنوع اعالم كردند تا مب
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.شادمان شوند

دانش را در روز جنگ بدر از دست بن مطلب سه تا از فرزناسود: جالب است كه گويند

داده بود و شديداً عالقه مند بود كه برآنها گريه كند و همـواره از چشـمانش بـي اختيـار     

شبي صداي شيون و گريه اي را شنيد و چون چشمانش نابينا شده بود، . اشك مي ريخت

آيـا  برو ببين آيا ممنوعيت گريه كردن، برداشته شـده اسـت؟   : غالمش را فرستاد و گفت

چنان است مـن هـم بـراي ابوحكيمـه گريـه      كشته هايشان گريه مي كنند؟ اگرقريش بر

غـالم اسـود   . همواره مرا مـي سـوزاند  در درونم شعله ور است و،زيرا آتش داغ او. كنم

.گمشده اش مي گريدرفت و خبر آورد كه زني، به خاطر شتر

:بي اختيار اين اشعار را سرود،اسود

ويمنعها من النوم الشهودلها بعيرٌأتبكي أن يضلَّ 

علي بدرٍ تقاصرت الجدودفال تبكي علي بكرٍ و لكن 

ومخزومٍ ورهط ابي الوليدعلي بدرٍ سراة بني هصيصٍ 

و بكي حارثاً أسد األسودوبكّي إن بكيت علي عقيل 

ألبي حكيمه من نديدماوو بكيهم وال تسمي جميعاً 

ال يوم بدرٍ لم يسودواولوالٌ ـرجمـساء بعدهقدأال

و بدين خـاطر نيـز بـي    ابت گريه مي كند كه شترش گم شده،آيا اين زن از اين ب«: يعني

، ه بر بدر گريـه كـن كـه بخـت و اقبـال     بلكب شده است؟ ديگر بر شتر گريه مكن؛خوا

.درجنگ بدر، بد آوردند

.ابـي وليـد در آن كشـته شـدند    بر بدر گريه كن كه سران بني هصيص و مخزوم و طايفه 

پـس از  .اگر مي خواهي گريه كني، بر عقيل و حارث كه شير شيران بودنـد، گريـه كـن   

جنگ بدر، اتفاق نمي افتاد،  هرگـز بـه رياسـت    آنها ، كساني به رياست رسيدند كه اگر

.»نمي رسيدند

مدينهبازتاب خبر پيروزي در
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ر را فرستاد تا خبر و مژده پيروزي را به مـردم  دو نف�وقتي مسلمانان پيروز شدند، پيامبر

را بـه  �مدينه برسانند و براي اينكه زودتر خبر پيروزيشان منتشر شود، عبداهللا بن رواحـه 

مدينه –را به قسمت پايين مدينه �و زيد بن حارثه-مدينه ي عليا-قسمت باالي مدينه

.فرستاد-سفلي

چنانچه در راستاي همين . يني را شايعه مي كردندمدينه اخبار دروغيهوديان و منافقان در

هنگامي كـه چشـم يكـي    .  را منتشر كرده بودند�شايعه پراكني، خبر كشته شدن پيامبر

محمـد  : سوار بود، فرياد زد-ناقه پيامبر-افتاد كه بر قصواء�ازمنافقان به زيد بن حارثه

است �ن زيد بن حارثه كشته شده است و اين، شتر اوست كه همه مي شناسيم و اي�

.، فرار كرده استند چه مي گويد، گويا  پس از شكستكه نمي دا

ا بـراي شـنيدن اخبـار جنـگ     ، اطراف آنهرسيدند، مردم�هنگامي كه فرستادگان پيامبر

و بدين سان شادي شده اندو بدين ترتيب اطمينان يافتند كه مسلمانان، پيروزجمع شدند

ت تا جايي كه از چهار سوي مدينه فرياد الاله اال اهللا و اهللا اكبر مدينه را فرا گرف،و سرور

از مدينـه بيـرون   ،�بلند شد و بزرگاني كه درمدينه بودند، براي عرض تبريك به پيـامبر 

.شدند و به سوي بدر به راه افتادند

–هنگامي خبر پيروزي به ما رسيد كـه رقيـه دختـر رسـول خـدا      : گويد�اسامه بن زيد

، مـرا �رسـول خـدا  . بـوديم مشغول دفن او فوت كرده بود و ما-مان بن عفانهمسر عث

.ه كارهايش  در مدينه گذاشته بودو رسيدگي ب�براي همكاري با عثمان

ورود سپاه پيامبر به مدينه
ميدان جنگ باقي ماند، پيش از حركـت رسـول   سه روز در�اتمام جنگ پيامبرپس از

رميـان لشـكريان بـه وجـود آمـد و چـون دامنـه اخـتالف،         اختالفي بر سر غنائم د�خدا

آوري دستور داد، همه غنائم را از مردم پس گرفته و جمع�گسترده تر شد، رسول خدا

.كنند و سپس وحي الهي نازل شد و اين مشكل را حل كرد

من، با ايشان درجنـگ بـدر   . بيرون شديم�رسول خدابا: مي گويد�عباده بن صامت
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س از رويارويي دو گروه، خداوند، دشمن را شكست داد و پـس از آن  شركت كردم، پ

گروهي، فراريان را دنبال مي كردند و مي كشتند و اسير مي گرفتند و گروهي بـه امـوال   

�آوري مي كردند، عده اي نيز پيرامون پيامبرو غنائم روي آورده بودند و آنها را جمع

ي كردند كـه مبـادا از طـرف دشـمن بـه آن      حلقه زده بودندو از آن بزرگوار پاسداري م

آنگاه هر سه گـروه  . به همين منوال روز تمام شد و شب فرا رسيد. حضرت آسيبي برسد

مـا ايـن   : كساني كه اموال و غنائم را جمـع آوري كـرده بودنـد، گفتنـد    . گرد هم آمدند

مـا  :گـروه دوم گفتنـد  . كس، سـهمي در اينهـا نـدارد   اموال را به دست آورده ايم و هيچ

تر م، كسي از ما بر اين امـوال مسـتحق  دشمن را از همين اموال دوركرديم و شكست دادي

�را غافلگير كند و به پيامبرما،ما ترسيديم كه دشمن: گفتند�نيست و نگهبانان پيامبر

صدمه اي بزند، بنابراين چون مشغول نگهباني پيامبر بوديم، نبايد سهم كمتري از ديگران 

.داشته باشيم

:بر همين حال بودند كه خداوند، اين آيه را نازل كرد
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)1:انفال((1)(1)(1)(1)

اموال غنيمت از آن خدا و : بگو. اموال غنيمت مي پرسنداز تو درباره!) اي پيامبر(«: يعني

پيامبرش است، بنابراين از خـدا بترسـيد و در ميـان خـود، صـلح و صـفا برقـرار نماييـد و         

.»، از خدا و  پيامبرش اطاعت كنيداگرايمان داريد

1.اوي تقسيم نموداموال غنيمت را بين همه بطور مس�آنگاه  پيامبر

، سه روز را در بدر گذراند، با سپاهش به سوي مدينه حركت نمود�پس ازاينكه پيامبر

مسـئول نگهـداري ايـن    . رحالي كه اسيران مشركين و اموال غنيمت را به همراه داشـتند د

روي تپه اي بين نازيـه  بود و چون از تنگه صفراء عبور كردند،�اموال عبداهللا بن كعب

)2/326(؛ مستدرك حاكم 323، ص 5مسند احمد، ج. 1
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اموال غنيمت،-يك پنجمِ-فرود آمدند و رسول خدا  پس از جدا كردن خمسو تنگه

دستور داد نضر بن حـارث را  و چون به صفراء رسيدند،آنها را بين مسلمانان تقسيم كرد

ــودايــن شــخص در روز جنــگ پرچمــدار مشــركان بكشــند؛ او، يكــي از بزرگتــرين . ب

. رساني به رسول خدا بوداسالم و آزارن مردم در دشمني باكاران قريش و از بدتريجنايت

.گردنش را بزنددستو رداد تا�طالب به علي بن ابي�بنابراين پيامبر

پيشتر به بخشي . رسيدند، دستورداد كه عقبه بن ابي معيط را بكشند» عرق الظبيه«وقتي به 

كه ت اين شخص، همان كسي اس. از آزارهايي كه رسول خدا را داده بود، اشاره كرديم

.ايشان، مشغول خواندن نماز بودندوبر روي پيامبر انداخت در مكه شكمبه  شتر را 

عقبه همان كسي است كه يكبار آنقدر عباي پيـامبر را بـدور گـردن مبـارك كشـيد كـه       

كشـته مـي   �، شايد همانجا پيامبرنبود�ابوبكرنزديك بود آنحضرت خفه شود و اگر

مـن،  بـا كشـتن  ! اي محمـد : گفـت �بـه پيـامبر   شد و چون خواستند گردنش را بزننـد، 

آتـش، آنگـاه بـه دسـت عاصـم بـن ثابـت        :؟ فرمـود  تكليف دختر كوچكم چه مي شود

1.به قتل رسيد�و به عبارتي علي بن ابيطالب �انصاري

،بر قوانين جنگي، واجب بود؛ آنها فقـط اسـير نبودنـد   كشتن اين دو طاغوت سركش بنا

.ايتكار جنگي بشمار مي رفتندبلكه به اصطالح امروزي جن

����استقبال از پيامبر

كـه در جنـگ شـركت    آن دسـته از بزرگـان مسـلمان   بـه روحـاء رسـيد،    �وقتي پيامبر

آنان بالفاصـله پـس از شـنيدن خبـر پيـروزي از زبـان       . رفتند�نداشتند، به استقبال پيامبر

تح و پيروزي را به پيـامبر  به قصد استقبال، ازمدينه بيرون رفتند تا ف�فرستاده هاي پيامبر

كـه يكـي از   �هنگامي كه آنها تبريك مي گفتند، سلمه بن سـالمه . تبريك بگويند�

به خدا مـا بـا پيرزنـاني    سوگندتبريك مي گوييد؟چه چيز را به ما: مجاهدان بود، گفت

بسـته، آمـاده كشـته شـدن     وبرو شديم كه مانند شـتر دسـت و پا  ناتوان و عاجز از جنگ ر

)3/13( صحاح سته و از جمله ابوداود با حاشيه عون المعبود ، . 1
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.بودند

آنهـا، همـان   ! اي بـرادرزاده : پس از شنيدن اين سخن تبسمي كرد و فرمود�رسول خدا

.بزرگان و اشراف بودند

سپاس خداي را كه پيروزت گردانيـد و چشـمانت   ! اي رسول خدا: گفتاسيد بن حضير

به خدا قسم، من ازآن جهت از حضور در جنگ بدر بازماندم  كه گمـان  . را روشن كرد

روبرو مي شويد و اگر مي دانسـتم كـه بـا دشـمن روبـرو      كاروان قريشبا مي كردم شما

.خواهيد شد، هرگز باز نمي ماندم

، در حالي پيروزمندانه وارد مدينه شد�سپس رسول خدا.راست گفتي: فرمود�پيامبر

كه تمام دشمنان اطرافش به وحشت افتاده بودنـد و تعـداد قابـل مالحظـه اي از سـاكنان      

همان زمان بود كه عبداهللا بن ابـي و يـارانش تظـاهر بـه اسـالم      ند و درمدينه مسلمان شد

.كردند

اسيران جنگي
اسـيران رانيـز   �به مدينه، اسـيران را نيـز آورنـد، پيـامبر    �يك روز پس از ورود پيامبر

بـه همـين دليـل    . تقسيم نمود و به يارانش سفارش كرد كه با آنها به خـوبي رفتـار كننـد    

قدر با اسيران به نيكـي رفتـار مـي كردنـد كـه اگرخودشـان خرمـا مـي         آن�ياران پيامبر

خوردند، به اسرا نان مي دادند واين درحالي بود كـه نـان در آن زمـان كميـاب و خرمـا،      

.فراوان بود

اي : گفـت �ابـوبكر . در مدينه، با يارانش درباره اسـيران مشـورت كـرد   �رسول خدا 

فديـه  اوندان و برادران مايند، به نظـر مـن اگـر   اينها همه عموزاده ها و خويش!رسول خدا

، باعث تقويت ما عليه كفار مي بهتر است؛ زيرا آنچه مي گيريمآزادشان كنيم،گيريم وب

.و باعث تقويت ما گردندهدايت كندراآنها،شود؛ وانگهي چه بسا خداوند

دا نظـرم  ند به خـ سوگ:گفت�تو چه مي گويي؟ عمر!اي پسر خطاب: فرمود �پيامبر

است، من مناسب مي بيـنم كـه بـه مـن اجـازه بـدهي فالنـي را كـه         �غيراز رأي ابوبكر
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قيل را گردن بزند و بـه  دستور بده ع�ازنزديكان من است، شخصاً گردن بزنم و به علي

قلوب بده گردن فالني را بزند كه برادرش هست تا عمالً نشان دهيم كه دررحمزه دستو

ه مشركان نيست؛ به خصوص كه اينها، شخصيتهاي سرشناس و ما ذره اي محبت نسبت ب

.سرداران و فرماندهان قريش هستند

. را پـذيرفت و از اسـراء فديـه گرفـت    �رأي ابـوبكر �رسو ل خدا: مي گويد�عمر

. گريـه مـي كننـد   �و ابـوبكر �رفـتم وديـدم پيـامبر   �فرداي آن روز بـه خانـه پيـامبر   

د چـه چيـز شـما  و رفيقتـان رابـه گريـه واداشـته        بـه مـن بگوييـ   ! اي رسول خدا: پرسيدم

تا من هم بدانم و گريه كنم و گـر نـه حالـت    است؟اگر مسئله گريه آوري باشد، بگوييد

.گريستن به خود بگيرم

ما از آن جهت گريه مي كنيم كه همراهانـت پيشـنهاد كردنـد كـه فديـه      : فرمود�پيامبر

1.يكي همين درخت به حساب آنان برسـم بگيريم،  درحالي كه به من پيشنهاد شد در نزد

:خداوند، اين آيه را فرو فرستاد
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) 68و 67: انفال (

هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد مگـر آنگـاه كـه كـامالً بـر      «: يعني

مـي خواهيـد، در   شما سـراي ناپايـدار دنيـا را   روز گردد و بر منطقه سيطره يابد؛دشمن پي

مـي  ) براي شما(را ) و سعادت هميشگي(آخرت ) جاويدان(سراي كه خداوند،صور تي

عـذاب بزرگـي در  اگر حكـم سـابق خـدا نبـود،    . يم استخداوند، عزيز و حكخواهد و

.»گرفته ايد، به شما مي رسيد) كه به عنوان فديه اسيران(مقابل چيزي 

.36تاريخ، عمربن خطاب، ابن جوزي ص  . 1
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.، روا بودن فديه گرفتن در برابر آزدي اسيران استمفهوم اين آيه

رزنش قـرار  به همين دليل خداوند، آنها را عذاب نكرد و آنان را فقط مـورد عتـاب و سـ   

اسـير كردنـد و   ، به جاي آنكـه كـافران را بكشـند، آنهـا را     داد؛ زيرا پيش از سلطه كامل

در حالي كه آنها تنها اسيران جنگي نبودند، بلكه جنايتكاران .سپس از آنان فديه گرفتند

جنگي بودند كه حتي قوانين جنگي جديد نيز آنها را محاكمه مـي كنـد و حكمـي بجـز     

.اعدام يا حبس ابد براي آنها صادر نمي شود

سـه  چهار هزار يـا ،رفته شد، مبلغ فديهاسراء فديه گاز�به هر حال بنا بر پيشنهاد ابوبكر

نوشتن مـي دانسـتند و   كه اسيران مكه خواندن ويا يك هزار درهم بود و از آنجاهزار و

پـول  كـه  از اسـيران  يـك بي سواد بودند، بنابراين پيامبر دستور دادند كه هـر ،اهل مدينه

نوجوانـان مهـارت   ندارد،  به ده نوجوان مسلمان خواندن و نوشـتن بيـاموزد و وقتـي ايـن    

. خواندن و نوشتن را كسب مي كردند ، آن اسير آزاد مي شد

آنها را بدون گرفتن فديه آزاد كرد كـه از  بر تعدادي از اسراء منت نهاد و�رسول خدا

ابـوعزه  . جمله آنها مطلب بن حنطـب و صـيفي بـن ابـي رفاعـه و ابـوعزه جمحـي بودنـد        

.زودي ذكر آن خواهد آمدهدرجنگ احد دوباره اسير و كشته شد و ب

بر دامادش ابوالعاص نيز منت نهاد و او را بدون فديـه آزاد كـرد بـه شـرط     �رسول خدا

مكـه بـراي   اهـل  ماجرا از اين قرار بـود كـه   . اينكه دست از سر دختر ايشان زينب بردارد

زينب دختر رسول خـدا  .ال و كساني را به مدينه فرستادنداموپرداخت فديه اسيران خود

و ضمن ايـن امـوال،   فديه شوهرش ابوالعاص پرداخت شود هم اموالي به مدينه فرستاد تا

�پيـامبر . و هديه داده بود، فرستادگردنبندي را كه مادرش خديجه در شب عروسي به ا

و ازمسلمانان اجازه گرفت كه ابوالعـاص  ثر شدمش به آن گردنبند افتاد و سخت متأچش

رفت كـه  از ابوالعاص عهد گ�انان نيز اجازه دادند، پيامبرسلمرا بدون فديه آزاد كند؛ م

. ابوالعاص هم زينب را آزاد گذاشـت و زينـب هجـرت نمـود    .زينب را به مدينه بفرستند
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درمنطقه : به استقبال زينب فرستاد و فرمودو مردي از انصار را�زيد بن حارثه�پيامبر

آن دو رفتنــد و بــا زينــب .بياوريــدرا نــزد مــن يــأجج منتظــر زينــب باشــيد تــا بيايــد و او

.داستان هجرت زينب طوالني و دردناك است. بازگشتند

بـه  . مهارت داشـت ،عمرو نيز بود كه در سخنوري و شعرسراييدرميان اسيران سهيل بن 

عليـه پيـامبر سـخن    به پيامبر پيشنهاد داد كه دنـدانهاي او را بكشـد تـا   �همين دليل عمر

رواج يابـد، ايـن   مبادا فرهنگ مثلـه كـردن   بر به اين دليل كه روشن است كه پيام. نگويد

.، سهيل را مثله نكردترس بازخواست خدا در روز قيامتپيشنهاد را رد كرد و از

پسـر  ابوسـفيان، او را زنـداني كـرد، عمـرو    . به نيت عمره به مكه رفـت �سعد بن نعمان

و ابوسفيان نيـز سـعد   فرستادندعمرو را نزد پدرش ابوسفيان. ابوسفيان درميان اسيران بود

.را آزاد كرد

جنگ بدر به روايت قرآن
درحقيقت اين سوره، بيانيه اي است الهي . درباره مسايل جنگ بدر، سوره انفال نازل شد

كه با همه بيانه هاي شاهان و رهبران سياسي جهان پس از -اگر اين تعبير درست باشد–

.پيروزي، متفاوت است

ابتدا توجه مسلمانان را به اين نكته جلب كرد كه همچنـان برخـي   داوند،اين سوره خدر

را ازايـن  از نارساييهاي اخالقي دوره جاهليت د رآنان وجـود دارد تـا سـعي كننـد خـود     

.ها پيراسته سازند و به تزكيه و درجات كامل روحي و اخالقي آراسته شوندنارسايي

ش براي مسلمانان سخن به ميان مي آورد غيبي خودهايها و كمكسپس خداوند، از ياري

. و به آنها گوشزد مي كند كه مبادا به شجاعت و قهرماني و قدرت بازويشان مغرور شوند

بدين سان تصويري از قلبهاي متكبران و سركشان را ازنظرشان مـي گذرانـد تـا بـه خـدا      

ونـد اهـداف و   خداآنگـاه . او و پيامبرش پيروي و اطاعت نمايندتكيه و توكل كنند و از

بـه خـاطر آنهـا وارد چنـين جنـگ      �برنامه هاي پسنديده اي را بيان مي كند كـه پيـامبر  

خونين و وحشتناكي شده بود و به مسلمانان صفات و اخالقي را آموزش مي دهد كه در 
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مشـركان و منافقـان و يهوديـان و    شـود و سـپس  جنگها موجب پيـروزي و موفقيـت مـي    

رار مي هد و به آنها پندهاي جالبي مي دهد تا بلكه تسليم اسيران اين جنگ را مخاطب ق

.ود را به حق و حقيقت ملزم بدانندحق و حقيقت شوند و خ

دوباره مسلمانان را مخاطب قرارمي دهد و اصول و مباني مسأله غنايم جنگي را تبيين مي 

وقت و در كند و آنگاه براي مسلمانان قوانين و برنامه هاي جنگ و صلح را برحسب نياز 

آن مرحله از دعوت اسالمي كه مسلمانان نيازمند دانستن احكـام جنـگ و صـلح بودنـد،     

تبيين وتشريع مي كند تا جنگهاي اسالمي از جنگهاي دوره جاهليت، متمايز و مشـخص  

نظر اخالقي، ارزشها و نمونه هاي اخالقي بر ديگران برتـري يابنـد و   گردد و مسلمانان از

بلكـه دينـي   ي از قوانين نظري و تئوري نيست؛ ه اسالم صرفاً مجموعه ابه دنيا بفهمانند ك

.است كه مردم را بر اساس اصول و مباني دعوت خود، آموزش عملي مي دهد

آن فـرق بـين مسـلمانان    بيان مي كند كـه در سپس قسمتي از قوانين حكومت اسالمي را

مين اسـالمي تبيـين مـي    ساكن در داخل سرزمين اسالمي و مسلمانان مقيم در خارج سرز

.گردد

آن نيز فـرض گرديـد و   در سال دوم هجري روزه ماه مبارك رمضان فرض شد و فطريه 

وجوب زكات فطره و .هاي مختلف زكات را نيز براي مسلمانان معين كردخداوند، نصاب

كاستن  بارهاي سنگيني بود كه بر دوش مهـاجرين  بيان نصاب زكاتهاي ديگر، به منظور

زيرا آنان، مستمند و بينوا بودند و توان تـأمين نيازهايشـان را   . به مدينه قرار داشتپناهنده 

.نداشتند

يكي از زيباترين مناسبتها، اين بود كه مسلمانان ، نخستين عيد را درطول حيـات اسـالمي   

خود جشن مي گرفتند؛ جالب اينكه اين عيد در شوال سال دوم هجري با پيـروزي بـدر،   

، چه مناظر بـه  اين عيد سعيد. سر مسلمانان نهادخداوند، تاج عزت را بر. متقارن شده بود

مسلمانان از خانه هايشان با فريادهاي بلند اهللا اكبر و ال اله . يادماندني و دل انگيزي داشت

دلهايشان سرشـار از  . اهللا و الحمدهللا به طرف عيدگاه رفتند و عيد فطر را جشن گرفتنداال 

بايد هم اينگونه مي . خداو عشق و آرزو به رحمت و رضوان الهي بودرغبت و اشتياق به 
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و پشتيباني خويش، كه خداوند، به آنها نعمتهاي فراواني داده و آنها را با نصرت ؛ چرابود

:ي متعال، به آنان خاطر نشان ساختخدا. تأييد كرده بود

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρøø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%%tt ttββββθθθθ àà àà$$$$ yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ –– ––ΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBBββββ rr rr&&&&ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 xx xx$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####

öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uuρρρρ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùùΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ §§ §§ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏνννν ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ////ΛΛΛΛ ää äällll ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± ss ss????∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪〈〈〈〈

به ياد آوريد هنگامي را كه شما، گروه اندك و ضعيفي ) !اي مومنان(«:يعني) 26: انفال(

سيديد كه مـردم، شـما را برباينـد، ولـي خـدا شـما را در       در سرزمين مكه بوديد و مي تر

نيـرو  ) ودر جنگ بدر ، پيروز كرد(وا داد و با ياري خود، شما را ين مدينه پناه و مأسرزم

.»ره شما نمود تا سپاسگزاري نماييدبخشيد وغنائم پاكيزه اي به

تحركات نظامي در فاصله جنگ بدر تا احد
،سرنوشت ساز مسلمانان با مشركان بود كـه مسـلمانان  جنگ بدر اولين جنگ مسلحانه و

ها به ايـن پيـروزي اعتـراف    آوردند؛ به گونه اي كه تمام عربپيروزي آشكاري را بدست

نتايج و دسـتاوردهاي ايـن جنـگ، بيشـترين مـوج خشـم و نـاراحتي را در ميـان         . كردند

امـا  . متحمـل شـدند  آورد، زيرا تلفات و خسارتهاي غير قابـل جبرانـي را   مشركان بوجود

گروه ديگري نيز پيروزي مسلمانان را ضربه اي محكم بر موجوديـت دينـي و اقتصـادي    

لذا مشركان و يهوديان در آتش خشم . خودشان تصور مي كردند و آنان، يهوديان بودند

…ς√ϑðŸΤΩ→Κς…ϑðŸΤΩ→Κς…ϑðŸΤΩ→Κς…ϑðŸΤΩ→Κς�ς√ΘΩ⇐ΩŸΤγΤ•Ω�ς√ΘΩ⇐ΩŸΤγΤ•Ω�ς√ΘΩ⇐ΩŸΤγΤ•Ω�ΘΩ⇐ΩŸΤγΤ•Ω: چنانكـه خـداي متعـال مـي فرمايـد     . و كينه نسبت به مسلمانان سوختند

Ξ♣†ΘΩ⇒Ξ♣†ΘΩ⇒Ξ♣†ΘΩ⇒Ξ♣†ΘΩ⇒√≅…√≅…√≅…√≅…_〈Ω.ΩŸΩ∅_〈Ω.ΩŸΩ∅_〈Ω.ΩŸΩ∅_〈Ω.ΩŸΩ∅Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ω ΣΩ∼<√≅…Ω ΣΩ∼<√≅…Ω ΣΩ∼<√≅…Ω ΣΩ∼<√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ωφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ωφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ωφ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω∃Ν…Ω{Ω≤πΤ→ςΚ…∃Ν…Ω{Ω≤πΤ→ςΚ…∃Ν…Ω{Ω≤πΤ→ςΚ…∃Ν…Ω{Ω≤πΤ→ςΚ…) 82: مائــــده (

.»خواهي ديد كه سرسخت ترين دشمن مؤمنان، يهوديان و مشركان هستند«: يعني

مدينه گروه ديگري نيز وجود داشتند كه به ظاهر اسالم آورده بودند، امادر حقيقت بادر

، خشـم و كينـه   ودند و در مقايسه با دو گروه اولدل بن هم پيمان و هميهوديان و مشركا

آنان، از آن جهت تظاهر به اسالم كردنـد كـه راهـي    . كمتري نسبت به مسلمانان نداشتند

اينها، همان منافقاني بودند كه عبداهللا بـن ابـي در   . جز اين نمي ديدند تا ابراز وجود كنند
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.رأس آنان قرار داشت

صحرانشينان اطراف مدينه بودند كه برايشان ايمان و كفر اهميت نداشـت،  ،گروه چهارم

بلكه گروهي دزد و راهزن بودنـد كـه بـا پيـروزي مسـلمانان پريشـان شـده بودنـد و مـي          

دزدي و راهزني آنها شود؛ مانعترسيدند كه درمدينه حكومت قدرتمندي سركار بيايد و

.دشمني برداشتندبا مسلمانان سررو كينه مسلمانان را به دل گرفتند واز اين

بدين سان به موازات پيروزي بدر، از هر سو خطرهاي زيادي مدينه را تهديد مـي كـرد؛   

، راهبرد خاصي را دنبال اين گروهها براي رسيدن به اهدافشطبيعي است كه هر يك از 

.مي كرد

از طريـق دسيسـه   همين حال عده اي از مردم اطراف مدينه تظاهر به اسالم نمودند تـا  در

گروهي از يهوديـان، آشـكارا بـا مسـلمانان     . هاي پنهاني، به اسالم و مسلمانان ضربه بزنند

اهل مكه هم تهديـد مـي   . دشمني مي كردند و خشم و كينه خودشان را ابراز مي نمودند

رو براي انتقام شكستشان در بدر، با زبان از اين. لمين انتقام خواهند گرفتكردند كه از مس

:ل به مسلمانان اخطار مي دادند كهحا

يطول استماعي بعده للنوادبالبد من يوم أغر محجل 

بايد روزي روشن و آشكار فرا رسد كه بعد از آن گوش فرا دادن من بـه صـداي   «: يعني

»!نوحه سرايان به درازا بكشد

سرانجام جنگ سختي به وقوع پيوست كه درتاريخ به جنگ احد معروف اسـت و تـأثير  

. شوكت و قدرت مسلمين برجاي گذاشتبدي بر

كه مهمي را پشت سرگذاشتندمسلمانان براي از بين بردن اين خطرات، دوران حساس و

بـا هوشـياري كامـل و    �پيـامبر . را ثابـت مـي كنـد   �در حقيقت رهبري بي نظير پيامبر

اشـت كـه   برنامه هاي دقيق و حساب شده براي نابودي دشمن و غلبه بر آنـان آمـادگي د  

.درصفحات آينده تصوير كوچكي از آن را به نمايش مي گذاريم
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1منطقه كدرغزوه بني سليم در

يكـي از قبايـل   -پس از جنگ بدر اولين خبري كه به مدينه رسيد، اين بودكه بني سليم 

و نيز آنان را غافلگير كرد�پيامبر. دنرا براي جنگ با مدينه آماده مي كنخود-غطفان

.خانه هاي بني سليم در كدر، واقع شده بود. بر آنان شبيخون زدت سواردويسبا

سـپاه مدينـه شـترها را بـه     .همـان وادي رهـا نمودنـد   بني سليم گريختند و پانصد شتر در

غنيمت گرفتند و پس از جدا كردن يك پنجم آنها بقيه را بين مجاهـدان تقسـيم كردنـد    

.كه به هر نفر، دو شتر رسيد

.اسير و سپس آزاد شد،ين غزوه غالمي به نام يسارهمچنين در ا

ايـن جنـگ در شـوال سـال دوم     سه شبانه روز در آنجا اقامت كـرد، �پس از آن پيامبر

�در اين غزوه پيامبر.بدر يا در نيمه ماه محرم روي دادهجري هفت روز پس از جنگ 

ابـن ام  : خـي گفتـه انـد   بر. ه را به عنـوان جانشـين تعيـين نمـود    فردي به نام سباع بن عرفط

2.بوده است�مكتوم جانشين پيامبر

����توطئه ترور پيامبر

بدين سـان شـهر مكـه همچـون     .ن به دنبال شكست بدر، شعله ور شدآتش خشم مشركا

رو دو تـن از جنگـاوران مكـه را    از اينـ . مي جوشـيد �گراميديگ بخار، از كينه پيامبر

را طراحي كردند تـا بـه   �ها دسيسه ترور پيامبرآن.به مدينه فرستادند�براي ترور پيامبر

را �آنان كسي جز پيـامبر .گمان خودشان، سرچشمه خفت و خواري خود را بخشكانند

.سرچشمه خفت و خواري خود نمي دانستند

بن وهب جمحي و صفوان بـن اميـه در حجـر اسـماعيل     اندكي پس از جنگ بدر، عمير

و صـحابه را  �بـود كـه در مكـه پيـامبراكرم    عمير، يكي از شياطين قريش. نشسته بودند

آبي از آبهاي بني سليم است كه در نجد و در راه پرنده اي است تيره رنگ، در اينجا اسم: كدر.1

.قرار داردتجارتي بين مكه و شام
.236، مختصره سيره الرسول ص 44، 2/43ابن هشام 2/90زادالمعاد، . 2
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. پسرش در جنگ بدر اسير شده بود. بسيار آزار مي داد

صـفوان  . آورد كه درچاه انداخته شـدند عمير، از كشتگان بدر و از كساني سخن به ميان 

! سوگند به خدا كه پس از آنان، زندگي ارزشي ندارد: گفت

هكار نبودم و يـا مـي توانسـتم بـدهيم را ادا     اگر بد. به خدا، راست مي گويي: عميرگفت

كنم و اگراز بابت بيچارگي خانواده ام، نگراني نداشتم، به سـوي محمـد بـه تاخـت مـي      

زيرا از آنجا كه فرزندم در دستشان اسير است، بهانه اي هم براي .را مي كشتمرفتم و او

.رفتن به مدينه دارم

هايت را بر عهده مـي  بازپرداخت بدهيمن ،:از خدا خواست و بي درنگ گفت،صفوان

م خـانواده خـود  گيرم و مراقب خانواده ات خواهم بود و تا زنـده باشـم از آنـان هماننـد    

.سرپرستي مي كنم و هرچه درتوان داشته باشم، از آنها دريغ نخواهم كرد

صـفوان پـذيرفت و   . پس اين تصميم، بين من و تو بماند و كسي باخبر نشـود : عميرگفت

عمير، سفارش كرد كه شمشيرش را تيز و آغشته به زهر كنند و سپس راه مدينه را آنگاه

مستقيم بـه سـوي مسـجدالنبي رفـت و هنگـامي كـه در حـال خوابانـدن         . در پيش گرفت

.را ديداو�بن خطابعمرمركبش بود،

با عده اي از مسلمانان، در مسجد جمع بودند و درباره الطاف الهي بـه مسـلمانان   �عمر

اين سگ، دشـمن  :بن وهب گفتبا ديدن عمير�عمر. در جنگ بدر سخن مي گفتند

اي رسو : رفت و گفت�بي درنگ نزد پيامبر. داست و جز براي شرارت نيامده استخ

او را: فرمود�رسو ل اكرم. اينك دشمن خدا، عمير، با شمشير آخته آمده است! ل خدا

.نزد من بياور

نـزد  : مشير عمير را چسـبيد و بـه چنـد تـن از انصـارگفت     عمير رفت و بند شنزد�عمر

آنگاه عميـر  .مي شود به اين پليد، اطمينان كردبرويد و مراقب ايشان باشيد كه ن�پيامبر

بند �كه عمرو مشاهده كرد عمير را ديد �وقتي پيامبر اكرم. برد�را نزد رسول خدا

پس و سـ » رهـايش كـن  ! عمـر اي«: و مي كشد، فرمودشمشير وي را به گردنش پيچيده 

.صبح شما بخير: گفتعمير نزديك رفت و. »نزديك بيا! اي عمير« : فرمود
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،نبهتر از درود تو گرامي داشـته كـه آ  خداوند ، ما را به درودي «: فرمود�رسول اكرم

.»كلمه سالم و درود اهل بهشت مي باشد

ام تا درباره اسـيري كـه در   آمده :عمير گفت»آمده اي؟براي چه! عمير«: پرسيد�پيامبر

.»شما بخواهم كه در مورد او، به من لطفي بكنيددست شماست، صحبت كنم و از

»گردنت آويخته اي؟پس اين شمشير چيست كه بر« : پرسيد�رسو ل خدا

راستش را بگو، «: فرمود�پيامبر! مگر به دردمان خورد؟! اين شمشيرها را بال ببرد: گفت

.فقط برا ي همين منظور آمده ام كه گفتم: تعمير گف»براي چه آمده اي؟

بلكه تو و صفوان با هـم نشسـتيد و يـادي از چـاه بـدر و كشـتگان       «: فرمود�رسول خدا

اگر من بدهكار نبودم و خانواده ام، سرپرستي مي داشتند، مـي  :كرديد و سپس تو گفتي

سـتي خـانواده ات را   رفتم و محمد را مي كشتم، و صفوان نيز بازپرداخت بـدهي و سرپر 

مرا حفظ مي كنـد و مـانع تـو    ، اما بدان كه خداوندپذيرفت به شرط اينكه تو مرا بكشي؛

.»مي گردد

گواهي مي دهم كه تو پيامبر خدايي، فكر كرديم كه تو دروغ مـي گـويي و   : عميرگفت

كسي غيـر از صـفوان، از   . هرگز از آسمان به تو خبري نمي رسد و بر تو وحي نمي شود

ن موضوع خبرندارد، به خدا سوگند حاال يقين كردم كه كسي جز خدا، اين خبر را به اي

برايم مقدر تو نرسانيده است، سپاس خداي را كه مرا به اسالم هدايت نمود و اين سفر را

بـه برادرتـان مسـايل ديـنش را     :فرمـود �پيـامبر . عمير، بـه حـق گـواهي داد   آنگاه . كرد

.خوانيد و اسيرش را آزاد كنيدآموزش دهيد و برايش قرآن ب

شما را به چيزي مژده خواهم داد كه جريان غم انگيز : مكه به مردم مي گفتصفوان در

بـود تـا   وي، همواره از سواران و مسافران، جويـاي اخبـار    . بدر را به فراموشي مي سپارد

ن سـخ �و سوگند ياد كرد كه هرگز بـا عميـر  را شنيد �اينكه خبر مسلمان شدن عمير

.نگويد و به او فايده اي نرساند

به مكه بازگشت و اسالم را تبليغ مي كرد و تعداد زيـادي بـه دسـت او مسـلمان     �عمير
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1.شدند

از هـر جهـت   �آن حضرت. با يهود، پيمان صلح بست�پيشتر يادآور شديم كه پيامبر

. براي اجراي اين عهدنامه مي كوشيد

داد را نقض كند؛ ولي ديري نپاييد كه اين قرارچكترين حركتي نكردند مسلمانان هم كو

كه يهوديان كه تاريخ آنها سرشار از فريب و نيرنگ و خيانت و پيمان شـكني اسـت، بـه    

در صـفوف  تفرقـه افكنـي  سرشت اصليشان بازگشتند و راه توطئه و تـرور و تحريـك و   

:مسلمانان را در پيش گرفتند و اكنون نمونه اي از نيرنگهاي يهوديان

ه اي شاس بن قيس، پيرمـردي كهنسـال و سـمبل كفـر بـود و كينـ      : ن اسحاق مي گويداب

از اوس و خزرج �كنار جماعتي از ياران پيامبروي از. سخت از مسلمانان به دل داشت

قيس از محبت . ده بودند و با هم گفتگو مي كردندعبور كرد كه براي جلسه  اي جمع ش

، عداوت و به خشم آمد؛ آنان با آمدن اسالمكرد،و دوستي و الفتي كه بين آنها مشاهده

از . م با هم انس و الفـت يافتـه بودنـد   دشمني دوره جاهليت را از ياد برده و در پرتو اسال

و آرامش ما را اين پرحرفها، جمع شده اند: آشفت و با خود گفتاينرو شاس بن قيس بر

، دستورداد كه با آنها بنشيند سپس به يك جوان يهودي كه همراهش بود. از ما گرفته اند

يادشان بياورد و ياد گذشته ها را زنده كند و بعضي از سروده ه و جريان جنگ بعاث را ب

در . اين جوان رفت و اين كار راكـرد . هايشان را درباره درگيريهاي گذشته شان بخواند

طايفه برخاستند و نفر از دونتيجه تنازع و تفاخر در جمعيت انصار به راه افتاد تا اينكه دو

آماده مي ي خواهيد براي جنگماگر: خواني كردند، يكي از آن دو گفتشروع به رجز

: آنگـاه فريـاد زدنـد   .باشـد 2»حره«قرارما، در : هردو گروه به خشم آمدند و گفتند.شويم

. نزديك بود آتش جنگ شـعله ور شـود  .جنگ، جنگ، اسلحه برداريد؛ اسلحه برداريد

اي جماعـت  «: لذا با تعدادي از مهاجران به محل آمد و گفت.رسيد�مبراين خبر به پيا

! آيا با وجود من فريادهاي جاهلي سرمي دهيد؟. از خدا بترسيد، از خدا بترسيد!مسلمانان

.663–661، ص 1ابن هشام، جسيرة. 1
.حره،نام مكاني است در حومه مدينه. 2
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شما را به دين اسالم هدايت كرده و عزتتـان داده و اسـالم، از   آن هم پس از اينكه خدا، 

را با يكديگر انس شما را از كفر رهانيده و دلهاي شماشما عادتهاي جاهليت را زدوده و

.»و الفت داده است

انصار متوجه شدند كه اين، يك فريب شيطاني و نيرنگ دشمن بوده اسـت، بنـابراين بـه    

در حـالي كـه بـه حرفهـايش     �و با پيامبرو يكديگر را در آغوش كشيدند گريه افتادند

ن ترتيـب خداونـد، نيزنـگ    بـدي . بازگشـتند اطاعت مي كردنـد، اوگوش مي دادند و از

.نقش بر آب كرد، شاس بن قيس رادشمن آنان

اين، يكي از نمونه هايي است كه يهوديان دسيسه مـي كردنـد تـا در صـفوف مسـلمانان      

هـاي زيـادي   آنان، در اين راسـتا دسيسـه  .و بدين سان مانع رشد اسالم شوندرخنه كنند

اول روز ايمان مي آوردنـد  كردند، به همين خاطر آنهاهاي زياديچيدند و شايعه پراكني

تا بدينوسيله بتوانند در قلوب افراد ضـعيف االيمـان شـك    ر مي شدند و در آخر روز كاف

دهنـد و همچنين مي كوشيدند تا تـازه مسـلمانان را درتنگنـاي مـادي قـرار     . ايجاد نمايند

د امكان، تحت فشار قرار مـي دادنـد   مالي داشتند، تا حمسلماناني را كه با آنها داد و ستد

و تا مي توانستند اموال مسليمن را با هـر دوز و كلـك مـي خوردنـد و اگـر بـه مسـلماني        

بستانكاري تـو از «: امتناع مي كردند و مي گفتندبدهكار بودند، از پرداخت بدهي خود،

رگشته و بـي  به زماني مربوط مي شودكه بر دين پدرانت بودي، اما اينك كه از دين ب،ما

1!»ما را با تو كاري نيست،دين شده اي

�حالي بـود كـه بـا پيـامبر    از جنگ بدر انجام مي دادند و اين درقبلهمه اين كارها را 

و يارانش علي رغم تمام اين خيانتها باز هم از خـود صـبر و  �پيمان بسته بودند و پيامبر 

دند كه يهوديـان ، هـدايت شـوند و از    بوسو اميدوارزيرا از يكبايي نشان مي دادند،شكي

.سو ي ديگر حفظ امينت و آرامش منطقه، برايشان مهم بود

مفسران نمونه هايي ازاين رفتار و كردار يهوديان در رابطه با مسلمانان را در تفسير سوره آ لعمران . 1

.ره ها آورده اندو ساير سو
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پيمان شكني بنوقينقاع
وقتي يهوديان ديدند كه مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند و به عزت، شـكوه و هيبتـي   

جانانــه دســت يافتنــد و بــدين ترتيــب قلــوب دشــمنان نزديــك و دورشــان، بــه وحشــت  

پــرده از دشمنيشــان برداشــتند و آشــكارا شــرارت و وكاســه خشمشــان لبريــز شــدافتاد،

. عداوتشان را به نمايش گذاشتند و به اذيت و آزار مسلمانان پرداختند

فـه ديگـر يهـود،    بنـو قينقـاع از دو طاي  . ن اشرف بودكينه توزتر و شرورتر از همه كعب ب

بيشتر آنهـا  . مدينه زندگي مي كردند، در داخلبودند و در محله اي به همين نامشرورتر

رو از اينـ به ريخته گري، آهنگري و ساختن ظروف بزرگ و كوچك اشـتغال داشـتند و  

ان آنهـا، هفتصـد تـن    انواع و اقسام اسلحه و ابزار جنگي در اختيارداشتند؛ شمار جنگـاور 

ني بودنـد  بني قينقاع، نخستين يهوديا. مدينه بشمارمي رفتندترين يهوديان بود كه ازشجاع

.شكني كردندكه عهد

وقتي خداوند، در جنگ بدر پيروزي را نصيب مسلمانان نمود، بر طغيان يهوديان افـزوده  

شد و دامنه تحريكات و دسيسه هايشان گسترش يافت و دست به آشوبگري و مسخره و 

، مـورد آزار و اذيـت آنهـا قـرار مـي      مسلماني كه به بازارشان مي رفـت هر. استهزا زدند

وقتي كارشان از حـد گذشـت و  . فت، تا جايي كه مزاحم زنان مسلمان نيز مي شدند گر

و آنان را و برايشان سخنراني كردرا جمع نمودآنها�رسيد، پيامبرسركشي آنها به اوج

به خير و خوبي دعوت نمود و آنها را از طغيان و سركشي بيم داد، امـا بـاز هـم بـه خـود      

.و سركشي خويش افزودندو همچنان بر شرارتنيامدند

در بدر، �وقتي پيامبر: روايت كرده اند كه مي گفت�ابوداود و ديگران از ابن عباس

در بازار بني قينقـاع جمـع نمـود و    قريش را شكست داد و به مدينه بازگشت، يهوديها را

.»پيش از اينكه به سرنوشت قريش گرفتار شويد، اسالم بياوريد! اي يهوديان: فرمود

ه اي، تـو را فريـب دهـد و    اين موضوع كه تعدادي از قـريش را كشـت  !اي محمد: تندگف

اگـر بـا مـا    .ا قوانين جنگي چنـدان آشـنا نبودنـد   آنها تجربه اي نداشتند و بمغرور نسازد؛

.ما رانديده اي، تا كنون همانند، مرد جنگيم؛ توروبرو شوي، مي فهمي كه ما
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:اين آيه را نازل فرمود،خداي متعال
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)13-12: آل عمران(

گـرد آورده  )رآخـرت د(بزودي شكست خواهيد خورد و : گوبه كفار ب! اي پيامبر«: يعني

ر دو دسـته اي  د. چه بدجايگاهي است) دوزخ(مي شويد و به دوزخ افكنده مي شويد و 

دسته اي در راه خـدا  است؛) براي شما(هم روبرو شدند، نشانه اي با) جنگ بدر(كه در 

با چشم خـويش  مؤمنان را) كافران، به خواست خدا. (بودمي جنگيد و دسته ديگر كافر

و خداوند، هر آن كس را كه بخواهـد، بـا يـاري خـود     مي ديدند) تعداد واقعي(دوبرابر 

.»بي گمان در اين امر، عبرتي براي صاحبان بينش است.تأييد مي كند

.خشمش را فرو خورد و صـبرنمود �اما پيامبر. نقاع، اعالم جنگ بودمعناي جواب بنوقي

از . بودنـد شكيبايي نشان دادند و منتظر فرارسيدن زمان مناسـبي از خودشانمسلمانان نيز

ينـه نابسـاماني و هـرج و مـرج     جسارت يهود بني قينقـاع افـزوده شـد و در مد   برآن پس

بوجود آوردند و با دست خود، گورشان را كندند و درهاي زندگي را بـه روي خـويش   

.بستند

و دربـ به بازار بنوقينقاع ي راپيراهن،عربهاابن هشام از ابوعون روايت مي كند كه زني از

واستند كه او خاطرافش را گرفتند و از.روخت و كنار دكان ريخته گري نشسترا فآن

آن مـرد زرگـر، دو   . صورتش را نمايان كند، ولي آن زن، حاضر نشد چنين كاري بكنـد 

وقتـي  . شت گره زدطرف جامه زن را گرفت و بي آنكه آن زن، متوجه شود، آنها را از پ

زن مسـلمان فريـاد   .يهوديان خنديدنـد .كه آن زن برخاست، قسمتي از بدنش عريان شد

يهوديـان هـم آن   . ، آهنگر را كشـت آنجا بود، با يك ضربهكهيكي از مسلماناني ؛كشيد
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آن مسـلمان از سـاير مسـلمانان، عليـه يهـود بنـي قينقـاع        خويشـاوندان .مسلمان را كشتند

1.درخواست كمك كردند و بدين ترتيب فتنه اي برپا شد

محاصره، تسليم و آوارگي بني قينقاع
را جـانيش  �ينـه ابولبابـه بـن عبدالمنـذر    در مد. لبريز شد�كاسه صبر پيامبربدين سان 

خدا به طرف بنو تعيين نمود و پرچم مسلمانان را به حمزه بن عبدالمطلب  سپرد و با سپاه 

�پيـامبر . قلعه هايشـان پنـاه بردنـد   را ديدند به�آنان، وقتي پيامبر.قينقاع حركت نمود

ل سال دوم هجري آغاز آنها را سخت محاصره كرد و محاصره، از روز شنبه نيمه ماه شوا

وحشـت را در  شبانه روز تا اول ماه ذيقعده به طول انجاميد و خداوند،15شد و به مدت 

همچنانكه هرگاه خداوند بخواهد قومي را خوارو زبون كند، در .قلوب يهوديان انداخت

از دژ پـايين آمدنـد و بـا    �پس از آن به دستور پيـامبر . دلشان ترس و وحشت مي افكند

. و اموال و فرزندانشان تسليم شدندزنان

 بـن ابـي بـن سـلول، بـار ديگـر       اينجا بـود كـه عبـداهللا   .ر داد آنان را ببندنددستو�پيامبر

خواسـت كـه ازآنهـا درگـذرد و     �او از پيـامبر . منافقت خودش را به نمـايش گذاشـت  

-ودنـد بنوقينقاع هم پيمانان خزرجيـان ب –به هم پيمانان من خوبي كن ! اي محمد: گفت

ا دسـت بـه گريبـان زره آن    لذابن ابي حرفش را تكرار نمود؛. دادبه او جوابي ن�پيامبر

، چهـره اش  حت شـد تـا جـايي كـه از شـدت نـاراحتي      سخت نارا�پيامبر. حضرت برد

مـي كـرد و مـي    اما اين منافق، حـرفش را تكـرار  . »رهايم كن«: تغييركرد و سپس فرمود

مـي  كه در حق هم پيمانان من نيكي كنـي؛ يستم تا اينسوگند به خدا دست بردار ن: گفت

خواهي چهارصد تن بـدون زره و سيصـد تـن زره پوشـيده را يـك روزه درو كنـي، در      

؟ بخدا كه من، از گردش !، مرا پشتيباني كرده اندكه همواره در برابر انواع دشمنانحالي

.مي ترسمروزگار و كاري كه مي خواهي با اينها بكني،

بهترين رفتـار را  ،اين منافق كه از تظاهرش به اسالم فقط يك ماه مي گذشتبا�پيامبر

)48و 2/47(ابن هشام سيرة. 1
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كرد و آنها را به وي سپرد و دستو رداد كه آنها را از مدينه خارج كننـد و هرگـز اجـازه    

يهود بني قينقـاع بـه سـوي  شـام كـوچ كردنـد و      . ندارند در اطراف مدينه سكونت كنند

.دندديري نپاييد كه بيشترشان، هالك ش

سه كمـان، دو زره و سـه شمشـير و سـه     را ضبط نمود و از آن اموالاموال آنها�پيامبر

نايم در اين غزوه، محمـد بـن   آوري غمأمور جمع. نيزه همراه با خمس غنايم را برگرفت

1.بود�مسلمه

غزوه سويق
ز در ايـن  هاي منافقان و يهوديان، ابوسفيان نيا دسيسه صفوان بن اميه و كارشكنيهمزمان ب

انديشه بود كه با كمتـرين هزينـه، ضـربه اي برمسـلمانان وارد سـازد كـه تـاثير آشـكار و         

اين كار حيثيت قوم و قبيله اش را حفظ كند و توانايي اش را به زودرسي داشته باشد و با

�ت بـه حمـام نـرود تـا اينكـه بـا محمـد       وي، نذر كرده بود كه از جناب. نمايش بگذارد

آنها تـا دامنـه   . سوار بيرون شد تا به سوگندش جامه عمل بپوشاند200ن با بنابراي.بجنگد

بيشتر يـا  -ميل 12جا اطراق كردند كه به اندازه كنار قناتي رفتند وهمان)نيب(نام كوهي ب

.تا مدينه فاصله داشت-كمتر

دلذا تصميم گرفتنـد هماننـد دزدان وار  .كردند آشكارا به مدينه حمله كنندآنها جرأت ن

وي اجازه ورود خانه حيي بن اخطب رفت و ازابوسفيان در تاريكي شب به .عمل شوند

–لـذا ابوسـفيان بـه سـراغ سـالم بـن مشـكم        . نكرداما حيي، ترسيد و در را باز. خواست

اجازه ورود خواسـت،  .مان خزانه دار بني نظير نيز بودرفت كه در آن ز-سردار بني نظير

ابوسفيان پذيراني نمود و به او شراب داد و او را در جريان اخبار سالم از . اجازه داده شد

شب ابوسفيان نزد يارانش برگشت و گروهـي را فرسـتاد   در قسمت آخر. مدينه گذاشت

آنها، تعدادي از . آنجا را غارت كنندوشبيخون بزنند» عريض«مدينه به نام تا به قسمتي از

ار را كـه بـا يكـي از همكـارانش كـه مشـغول       درختان خرما را سوزاندند و مردي از انص

)49- 2/47(؛ سيره ابن هشام )91، 2/71(زادالمعاد . 1
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�وقتـي ايـن خبـر بـه پيـامبر     . كشتند و بازگشتند و به سوي مكه گريختندزراعت بودند،

.رسيد، به سرعت ابوسفيان و يارانش را دنبال نمود؛ اما آنها گريخته بودند

تند، كيسه افتاده بود، اما از بس براي فرار عجله داش) سويق(ه هاي غذاهايشان در راه كيس

.را برنمي داشتندها 

تا منطقه اي به نـام قرقـره الكـدر آنـان را تعقيـب نمـود و پـس از آن بـه مدينـه          �پيامبر

.بازگشت

بـه مدينـه   ند، با خودشان دمسلمانان، قوت و غذايي را كه كفار، از خود بجاي گذاشته بو

.اين غزوه را غزوه سويق ناميده اندبردند، به همين دليل

در اين . حجه سال دوم هجري به وقوع پيوستپس از جنگ بدر، در ذيه دو ماه اين غزو

1.بوده است�ابوالبابه بن عبدالمنذر�غزوه نيز جانشين پيامبر

غزوه ذي امر
پيش از جنگ احد بـود كـه در محـرم    �اين، بزرگترين تهاجم نظامي، به رهبري پيامبر

خبـر رسـيد كـه بنـي ثعلـب و      �پيامبرعلتش، اين بود كه به . سال سوم هجري روي داد

�پيـامبر . آمـاده مـي كننـد   جمعي از جنگجويان آنان خودشان را براي حملـه بـه مدينـه   

جنگجوي سواره و پياده بيـرون شـد و عثمـان بـن     450مسلمانان را جمع نمود و به اتفاق 

نـي  مـردي از ب �در بـين راه پيـامبر   . مدينه به عنوان جانشين تعيـين كـرد  را در�عفان

او را �پيامبر. او خواست كه مسلمان شود؛ او نيز مسلمان شدثعلب را دستگير نمود و از

.وي راهنماي سپاه اسالم در سرزمين دشمن گرديد. سپرد�به بالل

. هـا پراكنـده شـدند   شـنيدند، در كوه نيروهاي دشمن وقتي خبر فرارسيدن سپاه اسـالم را 

تمـام مـاه   �پيـامبر . بي به نام ذي امـر بـود  آكهتا محل تجمع دشمن پيش رفت�پيامبر

بكشـد اعراب به رخ صفر يا نزديك به تمام آن را همانجا اقامت نمود تا قدرت اسالم را 

.45، 2/44ابن هشام ) 2/90(زادالمعاد، . 1
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1.و بر ترس و وحشت آنان بيفزايد و آنگاه به مدينه بازگشت

كعب بن اشرفترور
هوديـان،  كعب بن اشرف يكي از دشمنان سرسخت اسالم و مسلمين بود و بيش از همه ي

او، از . و حتي آشكارا ادعاي جنگ با آن حضرت را هم داشترا آزار مي داد�پيامبر

و رفاه و ثروت وافري  داشت؛ هان و مادرش از بني نضير بودبنو از شاخه بني قبيله طيء

و زبانزد بود و يكي از شاعران بنام عرب محسوب مي شد،در بين عربها، از لحاظ زيبايي

.، قلعه اي داشتقي مدينه، پشت محله بني نضيردر جنوب شر

وقتي خبر پيروزي مسلمانان در بدر را شنيد و اطـالع يافـت كـه بزرگـان قـريش در بـدر       

ن اعـراب و پادشـاهان   اينها بزرگا، واقعيت دارد؟آيا اين: ه شده اند، با تعجب گفتكشت

ن از روي زمـين بهتـر   سوگند به خدا اگر اين خبر درست باشد، زير زمين برايمامردمند؛

وي به همين اكتفا نكرد؛ بلكه نزد قريش و به خانه مطلـب بـن ابـي وداعـه سـهمي      . است

مـورد كشـته هـاي بـدر و چـاه قليـب سـروده بـود؛ او مـي          رفت و اشعاري خواند كه در

به جوش �قده ها و كينه ها را عليه پيامبرگريست تا احساسات مشركين را برانگيزد و ع

اينجا بود كـه ابوسـفيان و مشـركين از او    . يشيان خواست تا با پيامبر بجنگندآورد و از قر

دوسـت داري يـا ديـن    راآيا دين ما بر حق است يا دين محمد؟ و آيا ديـن مـا  : پرسيدند

در. شـما، راه يافتـه تـر و بهتريـد     : يافته است؟ كعب گفترا؟ كدام يك از ما رهمحمد

:هيمن موردخداوند آيه نازل نمـود  ¬ς√Κς…¬ς√Κς…¬ς√Κς…¬ς√Κς…Ω≤ΩΤ�Ω≤ΩΤ�Ω≤ΩΤ�Ω≤ΩΤ�ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ν…ΣΤ�ΡΚ…Ν…ΣΤ�ΡΚ…Ν…ΣΤ�ΡΚ…Ν…ΣΤ�ΡΚ…†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓†_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨

γˆΗΤΩΤ�Ψ|<√≅…γˆΗΤΩΤ�Ψ|<√≅…γˆΗΤΩΤ�Ψ|<√≅…γˆΗΤΩΤ�Ψ|<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψπ∨ΣÿΩ⇐Σ⇒Ψπ∨ΣÿΩ⇐Σ⇒Ψπ∨ΣÿΩ⇐Σ⇒Ψπ∨ΣÿγŒ‰Ψ•<√≅†ΨŠγŒ‰Ψ•<√≅†ΨŠγŒ‰Ψ•<√≅†ΨŠγŒ‰Ψ•<√≅†ΨŠγ‹ΣΤ⊕ΗΤϑð≠√≅…Ωγ‹ΣΤ⊕ΗΤϑð≠√≅…Ωγ‹ΣΤ⊕ΗΤϑð≠√≅…Ωγ‹ΣΤ⊕ΗΤϑð≠√≅…ΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩΩ⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΨ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑Ψ∫:‚ΩjΣ;ΗΤΤΩ∑

υΩŸ∑ςΚ…υΩŸ∑ςΚ…υΩŸ∑ςΚ…υΩŸ∑ςΚ…Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫„∼Ψ‰Ω♠„∼Ψ‰Ω♠„∼Ψ‰Ω♠„∼Ψ‰Ω♠(51)(51)(51)(51))آيا نديـدي  ! اي پيامبر«: يعني) 51: نساء

را از سوي دعثور يا غورث �؛ ابن هشام ، دسيسه قتل پيامبر 2/91، زادالمعاد2/46ابن هشام . 1

ده است؛ اما صحيح، اين است كه اين دسيسه در غزوه ديگري، محاربي، ضمنحوادث اين غزوه آور

2/593صحيح بخاري : طراحي شده است، نگا
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كساني را كه بهره اي ازكتاب داده شده اند، باز هم به بت و بتان و معبودان باطـل ايمـان   

.»در راهشان از مؤمنان راه يافته ترند-كافران-اينها: مي آورند و براي كافران مي گويند

سرايي درباره زنان صـحابه پرداخـت و بـا زبـان     اين بار به شعركعب به مدينه بازگشت و

.نان را شديداً آزرددرازي، مسلما

چه كسي جلوي كعب بن اشرف را مي گيرد و او را از بين مي برد و ما «: فرمود�پيامبر

.»را راحت مي كند؟ زيرا او خدا و رسول را اذيت مي كند

محمد بن مسلمه، عبـاد بـن بشـر و    : كساني كه براي اين كار، داوطلب شدند، عبارتند از 

رادر رضاعي كعب بود و  حـارث بـن اوس و ابـوعبس بـن     ابونائله سلكان بن سالمه كه ب

ايـن  ،آنچه از روايات برمي آيـد . فرماندهي اين دسته برعهده محمد بن مسلمه بود. جبره

من، : برخاست و گفت�با شنيدن درخواست رسول خدا�است كه محمد بن مسلمه 

اي رسول خدا؛ آيا دوست داري او را بكشم؟

يا اجازه مي دهد كه آ! اي رسول خدا: حمد بن مسلمه گفتم.آري: فرمود�ل اهللارسو

براي فريب كعب سخناني بگويم؟

.آري: فرمود

ا را تحت ماين مرد از ما صدقه خواسته و: محمد بن مسلمه نزد كعب رفت و به او گفت

.مي توانيد او را خسته و درمانده كنيدبه خدا شما نيز: كعب گفت.فشار قرار داده است

ما از او پيروي كرده ايم و اينك دوست نداريم رهايش كنيم : گفت�مسلمهمحمد بن

گنـدم  1بلكه از تو مي خواهيم به مـا يـك يـا دو وسـق    .  تا ببينيم كارش به كجا مي كشد

.قرض بدهي

.، ولي به شرطي كه به من چيزي را گرو بدهيدباشد: گفتكعب 

چه چيز را گرو مي خواهي؟: پرسيد�محمد بن مسلمه

چگونـه زنانمـان را نـزد تـو     : ابـن مسـلمه گفـت   .زنانتان را در گروي من بگذاريد: فتگ

برخي آن را معادل شصت صاع . وسق، پيمانه اي بود كه در داد و ستدهاي آن روز استفاده مي شد. 1

.گفته اند
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فرزنـدانتان را  : عرب هستي؟كعب گفتگروگان بگذاريم در حالي كه تو زيباترين مرد

به گرو بگـذاريم كـه بعـداً    چگونه فرزندانمان را: ابن مسلمه گفت. به گروگان بگذاريد

نـه، ايـن   ! رمقابل يك يا دو وسق به گروگـان رفتـه انـد؟   د: آنان را دشنام دهند و بگويند

وعـده داد  گـذاريم، و ما اسلحه، نزدت به گرو مي: ابن مسلمه گفت. براي ما ننگ است

.كه با اسلحه هاي گرو، به ديدنش برود

وي نـزد كعـب رفـت و بعضـي از اشـعار و      . ابونائله نيز كاري شبيه كار ابن مسـلمه كـرد  

ا براي حاجتي آمـده  من اينج! اي ابن اشرف: و سپس گفتواندسروده هاي جاهلي را خ

. ام و مي خواهم تا رازي را با تو درميان بگذارم و انتظار دارم كـه آن را پوشـيده بـداري   

.اين كار را مي كنم: كعب گفت

آمدن اين مرد براي ما مصيبتهايي به بار آورده و همه عربهـا دشـمن مـا    : گفت�ابونائله

از اينـرو  را مسـدود كـرده انـد؛   را با يك كمان نشانه گرفته و راههـاي مـا  شده و همه ما 

و اينك همه ما خسته و درمانـده شـده   خانواده هايمان در تنگنا و مخاطره قرار گرفته اند

.ايم

مانند گفتگوي محمد بن مسلمه ادامه يافـت و ابونائلـه در بـين حرفهـايش     اين گفتگو نيز

تو ما تصميم گرفته ايم نزد تو بياييم و با. فكر من هستندمن دوستاني دارم كه هم: گفت

بـدين ترتيـب ابـن مسـلمه و ابونائلـه بـه       . بيعت كنيم تا در اين شرايط، به ما لطـف نمـايي  

، دچـار شـك و ترديـد    ديگر كعب اشرف، با ديدن اسلحه هامقصود خود رسيدند؛ زيرا 

.نمي شد

�ايـن گـروه در خانـه پيـامبر    م هجري يع االول سال سودر يك شب مهتابي، چهارده رب

ه نـام خـدا   بـ : آنها را تا بقيع الغرقد، بدرقه كرد و سپس گفـت �رسول خدا.جمع شدند

كمكشان كـن و آنگـاه بـه خانـه اش بازگشـت و بـه نمـاز و راز و نيـاز بـا          !خدايابرويد؛

.پروردگارش پرداخت

زن كعب كه تازه بـا او  . زده كعب را صدا اين گروه به دژ كعب بن اشرف رفتند، ابونائل

اين وقت شب كجا مي روي؟ صدايي را مي شنوم كـه از آن  : عروسي كرده بود، پرسيد
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.خون مي چكد

انسـان  . ر رضاعي ام ابونائلـه نيسـت  دكسي جز برادرم محمد بن مسلمه و برا: كعب گفت

د و نزد آنگاه به سرش عطر ز.يزه هم مهمان كنند، اجابت مي كندبزرگوار را اگر به سرن

وقتي آمد، من موهايش را مي گيـرم كـه   : ابونائله پيشتر به دوستانش گفته بود. آنان رفت

و او را ببويم، همين كه ديديد سرش را كامالً در دست گرفتـه ام، فـوراً سـرش را بزنيـد    

.بكشيد

مـايلي قسـمت ديگـر شـب را در     اگر: و پس از چندي ابونائله گفتكعب نزد آنان آمد

هـيچ شـبي نديـده بـودم كـه اينگونـه       : در بين راه ابونائلـه گفـت  . قدم بزنيمشعب عجوز 

، بادي به گلـو انـداخت و   با شنيدن اين جمله، از روي غروركعب. خوشبو و معطر باشي

. بهترين زنان عرب، همسر من هستند: گفت

آري، ابونائلـه بـا دو دسـت    : اجازه مي دهي سرت را ببويم؟ كعـب گفـت  : ابونائله گفت

آنگـاه ابونائلـه   . قدري ديگر قدم زدنـد . ش را گرفت و بوييد و دوستانش هم بوييدندسر

ابونائلـه ، همـان كـار را   .كعـب اجـازه داد  . ه سـركعب را ببويـد  دوباره اجازه خواست ك

مقداري ديگر كه قدم زدند، ابونائله بار ديگر . كردتا اطمينان كعب را حاصل كندتكرار 

ائلـه ، سـركعب را بـه بهانـه     ابون. بويد و او نيـز اجـازه داد  اجازه خواست كه سركعب را ب

دشـمن خـدا را بزنيـد و بـدين سـان شمشـيرها يكـي پـس         : ،گرفت و سپس گفتبوييدن

�محمـد بـن مسـلمه   . زنـده بـود  ازديگري بر پيكر كعب فرود آمد، اما كعـب همچنـان   

سرداد كـه  فرياد بلندي ،كعب. چاقويي در زير شكم كعب داخل كرد و آن را چرخانيد

، روشن شد و بدين ترتيب دشـمن خـدا، بـه قتـل     اطراف پيچيد و چراغهاي تمام قلعهدر 

.رسيد

رزمندگان بازگشتند در حاليكه حارث بن اوس با شمشير يكي از دوستانش زخمي شـده  

رسـيدند، ديدنـد كـه حـارث     » حره العريض«وقتي به . مش خون مي ريختبود و از زخ

ا اينكه حارث آمد و او را با خود برداشتند و به راهشان ادامـه  لحظه اي ايستادند ت. نيست

صـداي بـا شـنيدن   �پيـامبر . ا صداي بلند تكبير گفتنددر آنحا ب. به بقيع رسيدنددادند تا
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آنها را ديد، �وقتي پيامبر. آنها، اهللا اكبر گفت و دريافت كه كعب را به قتل رسانده اند

و چهره شما هم اي «: مجاهدان پاسخ دادند. »مان باشندهمواره اين چهره ها، شاد«: فرمود

.به زمين انداختند�سپس سركعب را در حضور پيامبر. »رسول خدا

دهـانش را بـر   كشته شـدن كعـب، سـپاس گفـت و سـپس آب     خدا را به خاطر�پيامبر

، هرگـز حـارث را اذيـت    زخم فوراً بهبود يافت و پـس از آن آن . جراحت حارث  ماليد

1.نكرد

و فهميدنـد  ، به وحشت افتادنـد كشته شدن كعب بن اشرف را شنيدندقتي يهوديان خبرو

مطمئن شود كه نصيحت و مسالمت، سـودي نـدارد، تمـام تـوانش را     �كه هرگاه پيامبر

مـورد قتـل كعـب بـن اشـرف      رو هرگـز در از اين. ي رويارويي با مفسدان بكارمي بردبرا

مش را برقرار كنند و برخالف گذشـته، خـود   واكنش نشان ندادند، بلكه سعي كردند آر

.را به عهد و پيمانشان وفادار نشان دهند

حـت شـد و بسـياري از    تا مـدتي ازخطرهـاي خـارجي را   �بدين سان خيال رسول خدا

؛ مشكالتي كه همـه از آن رنـج مـي    مشكالت و مشقتهاي داخلي مسلمانان كاهش يافت

.بردند

غزوه بحران
آن را فرمانـدهي  �رزمي سيصد رزمنده بود كه شـخص پيـامبر  واقع مانوراين غزوه در

.منطقه اي به نام بحران روي داداين غزوه درماه ربيع الثاني سال سوم هجري در. كرد

مـاه ربيـع الثـاني و سـپس جمـادي      �پيامبر. بحران، نام معدني در ناحيه فرع حجاز است

.نگي رخ دهد، به مدينه بازگشتكه جون آناالول را همانجا اقامت نمود و پس از آن بد

سريه زيد بن حارثه
ترين مانور نظامي مسلمانان پيش از جنگ احـد بـود كـه در جمـادي     اين، آخرين و موفق

).2/91(؛ زادالمعاد )2/577(و ) 425، 1/341(؛ صحيح بخاري )57-2/51(سيره ابن هشام : نگا.1
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. الثاني سال سوم هجري روي داد

تفصيل اين سريه از اين قرار است كه قريش پـس از جنـگ  بـدر، پريشـان و مضـطرب      

جارت آنان به شام فرا رسيد و از اينرو رنجي ديگـر  اينكه فصل تابستان و فصل تبودند تا

.رنجهايشان افزوده شدبر

: وي، به قـريش گفـت  . انساالر قافله تجارتي قريش، صفوان بن اميه بوددرآن سال، كارو

محمد و يارانش، راه بازرگاني ما را بسته اند و ما نمي دانيم با آنها چه كـار كنـيم؟ آنـان    

من نمي دانم از كجـا  . ساكنين ساحل  نيز با آنها پيمان بسته اندساحل را رها نمي كنند و 

دراين صورت سـرمايه مـا تمـام مـي     نرويم مجبوريم از سرمايه بخوريم؛هم برويم؟ اگر

، زمسـتاني حبشـه  و تجـارت  تابسـتاني شـام  از سوي ديگرنمي توانيم بدون تجارت . شود

.زندگي كنيم

بهتر اسـت كـه از   : ينكه اسود بن عبدالمطلب گفتگفتگو در اين باره به درازا كشيد تا ا

راه ساحل نرويد، بلكه مي توانيـد از راه عـراق كـه راهـي طـوالني اسـت و از نجـد مـي         

قريش كه ايـن راه  .شرق مدينه مي گذردبا فاصله زياد از،اين راه؛گذرد، به شام برويد

اد كـرد كـه فـرات بـن     اسود همچنين پيشـنه . مشورت اسود را پذيرفتندرا نمي شناختند،

بن وائل به عنوان راهنما، در اين سـفر تجـارتي بـا كـاروان قـريش      حيان از قبيله بني بكر

.همراه شود

كاروان قريش به سرپرستي صفوان بن اميه از راه جديد حركت نمود و طولي نكشيد كه 

كـه  جريـان از ايـن قـرار بـود كـه سـليط بـن نعمـان         . اخبار كاروان قريش به مدينه رسيد

نعـيم بـن مسـعود    مسلمان شده بود، پيش از حرام شدن شراب در يك بزم ميگسـاري بـا  

خـودش را  وقتـي شـراب، اثـر   . اشجعي كه هنوز مسلمان نشـده بـود، شـراب مـي نوشـيد     

سـليط هـم بـه    . گذاشت، نعيم، زبان باز كرد و به تفصيل از اخبـار كـاروان سـخن گفـت    

وار را بـه فرمانـدهي   ي درنگ يكصد سـ ب�آنحضرت.رساند�سرعت خبر را به پيامبر

شتابان به سوي مقصد به راه افتاد و كاروان قـريش  �زيد. گسيل نمود�زيد بن حارثه

اطراق كرده » فرده«در آن هنگام كاروان قريش، دركنار بركه اي به نام . را غافلگير كرد
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.بودند

كـوچكترين مقـاومتي   بنـابراين بـدون   .نان كاروان راهي جز فرار نداشتندصفوان و نگهبا

.گريختند و زيد، تمام اموال كاروان را به غنيمت گرفت

راهنماي كاروان و به روايتي دو نفر ديگر را اسيركردند و غنـايم  ،اين حمله مسلماناندر

. درهـم ارزش داشـت، بدسـت آوردنـد    فراواني از جمله ظروف نقـره كـه يكصـد هـزار    

بقيـه را بـين افـراد سـريه تقسـيم نمـود و       پس ازجدا كردن خمس ايـن غنـايم ،   �پيامبر

.اسالم آورد�راهنماي كاروان قريش فرات بن حيان به دست پيامبر

اين نيز مصيبت سخت ديگري بود كه قريش پس از جنگ بدر بدان گرفتار شدند و بـار  

. اندوه و پريشاني آنها افزوده گشتديگر بر

:قبيله نامدار قريش، تنها دو راه پيش روي داشت

يا بايد دست از غرور و سركشي بر مي داشت و راه صـلح و دوسـتي بـا مسـلمانان را در     

پيش مي گرفت و يا با جنگي تمام عيار و فراگير عزت و شوكت از دست رفتـه خـويش   

را بدست مي آورد و از اين طريق همه نيروهاي مسلمانان را نابود مي كرد تا ديگر سلطه 

.اي پيدا نكنند

، تمام توانشان را بـراي انتقـام و رويـارويي بـا    ا در پيش گرفت و قريشياناه دوم رمكه، ر

حـوادث  . رزمينشان بجنگندمسلمانان در درون سمسلمانان بكار بستند و تصميم گرفتند با

.، زمينه ساز جنگ احد بودپيش آمده

جنگ احد

آماده باش قريش براي انتقام جويي 
ه شدن سرانشان، باعث شده بود كـه مكـه   شكست خفت بار قريش در جنگ بدر و كشت

ر آنهـا بـه   همواره در آتش خشم و كينه نسبت به مسلمانان بسوزد، حس انتقـام جـويي د  

در پرداخت : ممنوع كردند و گفتندكه گريه كردن بركشته ها راقدري افزايش يافته بود

متوجه ميزان غـم  ، شتابزده عمل نكنيد تا مسلمانانتانيه به مسلمانان براي نجات اسيرانفد
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!و اندوه ما نشوند

پس از جنگ بدر، قريشيان مصمم بودنـد كـه جنگـي تمـام عيـار عليـه مسـلمانان بـه راه         

رو براي چنـين جنگـي آمـاده    از اين. تش خشمشان را فرو نشاننداز اين طريق آبيندازند تا

.شدند

بيعه، بـيش از سـاير   عكرمه بن ابوجهل، صفوان بن اميه، ابوسفيان بن حرب و عبداهللا بن ر

نخسـتين اقـدام قـريش در ايـن     . سران قريش، براي آغاز جنگ، شور و حـرارت داشـتند  

راستا، اين بود كه تمام اموال قافله اي را كـه ابوسـفيان در جنـگ بـدر نجـات داده بـود،       

اي : مصادره كردند تا در جنگ عليه مسلمانان هزينه كنند و به صاحبان اين اموال، گفتند

بنـابراين بـا امـوال    . را كشته استمحمد، به شما بد كرده و بزرگان شما! ريشجماعت ق

.خود، ما را ياري دهيد تا با او بجنگيم، شايد بتوانيم ازاو انتقام بگيريم

هـزار بـار شـتر ايـن     . ن شريك بودند، موافقت كردنداهمه كساني كه در اموال اين كارو

…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ: خداي متعال ، اين آيه را نازل فرمود. ر بودكاروان را فروختند كه افزون بر هزار دينا
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راه خدا باز دارنـد، آنـان بـزودي    ازتا مردم رانفاق مي كنندكافران، اموالشان را ا«: يعني

آنگاه مايه تأسف و پشيماني آنان مي گردد و شكسـت هـم   اموالشان را هزينه مي كنند و

.»مي خورند

ها را باز گذاشتند تا هر كس از احباش و كنانيآنگاه باب جمع آوري كمكهاي داوطلبانه 

.با مسلمين شركت كنددر جنگكه مايل باشد،و اهل تهامه 

بشـوراند، ايـن   �وعزه شاعر را برانگيخت تا با شعرسرايي مردم را عليه پيـامبر صفوان، اب

درحالي بود كه ابوعزه در جنگ بدر اسير شده و به دست مسلمان افتـاده و تعهـد كـرده    

و ا�بود كه ديگرعليه مسلمانان كاري انجام ندهد و در مقابل همين تعهد بود كه پيامبر 

.را بدون فديه آزاد كرد

صفوان، ابوعزه را تحريك كرد تـا بـين مـردم بـرود و بـا زبـان گيـرايش، مـردم را عليـه          
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و مسلمانان بشوراند و درعوض اگر ابوعزه از جنگ سالم برگشت، صفوان به او �پيامبر

چندان مال بدهد كـه بـي نيـاز گـردد و اگـر برنگشـت، از دختـران او همچـون دختـران          

بـن عبـدمناف جمحـي را نيـز     صفوان شاعر ديگري به نام مسـافر . رستي كندخودش سرپ

فيان كـه در غـزوه سـويق همـه     ابوسـ . بشـوراند �اجيركرده بود تا قبايل را بر ضد پيامبر

هايش را بدون دستيابي به خواسته هـايش از دسـت داده بـود، شـديدا خشـمگين      خوراكي

ربرافروخته مي كـرد، ايـن بـود كـه د    اما آنچه بيش از همه آتش خشم اين مردم را. بود

چنان ضرر و زياني كردند كه ستون فقـرات اقتصادشـان در هـم    �سريه زيد بن حارث

اين سريه، قريش را چنان برانگيختـه  . شكست و غم و اندوه فراواني را دامنگيرشان نمود

.كرده بود كه به سرعت خودشان را براي جنگي سرنوشت ساز آماده كردند

ي لشكر قريشسازمانده
شـيان و هـم   جنگجـو شـامل قري  3000گذشت يك سال از جنگ بدر، سپاه قـريش بـا   با

سران قريش مناسب ديدند كه عده اي از زنانشـان  . ، آماده شده بودپيمانان و اطرافيانشان

را هم با خود ببرند تا بوسيله اين زنان، مردان را برانگيخته كنند و مردان بـه خـاطر حفـظ    

شمار اين زنان، پانزده نفر بوده است . كه شده، به ميدان جنگ پشت نكنندناموسشان هم

ابوســفيان و ،زره داشــت و فرمانــده كــل700اســب و 200شــتر و 3000ســپاه قــريش . 

خالدبن وليد بـود و عكرمـه بـن ابوجهـل معاونـت وي را بـر عهـده        ،فرمانده سواره نظام

.پرچم لشكر به دست بني عبدالدار بود. داشت

حركت لشكر مكه
مرور حوادث گذشته . ي كه ذكرشد، بسوي مدينه حركت كردتعداد و توانمكه بالشكر

چنـان شـعله ور بـود كـه از نبـردي      جويي و خشم نهفته در درون سـينه هـا،  و حس انتقام

.سخت و جنگي خونين خبر مي داد

، بالفاصله يزات نظامي قريش را زير نظر داشتعباس بن عبدالمطلب كه تحركات و تجه

تمـام جزئيـات را بـه اطـالع     نوشـت و �پس از حركت لشكر، نامه اي پنهاني بـه پيـامبر  
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كيلـومتري بـين مكـه و   500پيك عباس چنان به سرعت رفت كه مسـير  . رساند�پيامبر

.نمود�امه را در مسجد قبا تسليم پيامبرمدينه را در مدت سه شبانه روز پيمود و ن

از او خواست كه موضوع را پوشـيده  �پيامبر. خواند�پيامبريابي بن كعب نامه را برا

نگه دارد و آنگاه باعجله به مدينه بازگشت و بـا رهبـران مهـاجر و انصـار بـه مشـورت و      

.رايزني پرداخت

آماده باش مسلمانان
كس بـدون اسـلحه از خانـه اش بيـرون     آماده باش عمومي درآمد و هـيچ مدينه به حالت

جمله سعد بن معاذ، اسيد بن حضير و سعد نماز گروهي از انصار ازنمي رفت و درحالت

�بودنـد و شـبها تـا صـبح از خانـه پيـامبر      �بن عباده، همواره مراقـب و نگهبـان پيـامبر   

دسـته هـايي   نيـز در راههـاي ورودي مدينـه،   داخل و اطـراف و  پاسداري مي كردند، در

چنـد دسـته گشـتي    . شمن قرار بگيرنـد يورش دتا  مبادا ناگهاني موردنگهباني مي دادند

نيزدر راهها و بيراهه هاي مدينه، به عمليات اطالعاتي و گشت زني مشغول شدند تا مبادا 

.مسلمانان درمدينه، غافلگير شوند

سپاه مكه در نزديكيهاي مدينه
وقتي سپاه قريش به ابواء رسيد، هنـد  . سپاه مكه از شاهراه اصلي غربي به راهش ادامه داد

ــه د ــر عتب ــر -همســر ابوســفيان–خت ــامبرپيشــنهاد كــرد كــه قب ــادر پي را بشــكافند، �م

ايـن كـار   زيرا فرماندهان و سران قريش از عواقب وخيم . امادرخواست هند پذيرفته نشد

، به راهش ادامه داد تا به مدينـه نزديـك شـد و از وادي عقيـق     آنگاه سپاه مكه. ترسيدند

نـين فـرود   ديكي كوه احد در مكاني به نـام عي در نزعبور كرد و به سمت راست پيچيد و

شمال مدينه و كنار كوه احـد،  است كه در» قناه«عينين، شوره زاري در كنار وادي . آمد

.لشكرمكه، در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم هجري اردو زد. فته استرگقرار

تشكيل شوراي مشورتي براي دفاع از مدينه
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مي رسيد تا اينكه آخـرين خبـر دربـاره اردو    �به لحظه به پيامبراخبار سپاه قريش لحظه

تشكيل داد تا جلسه اضطراري�زدن سپاه دشمن و محل آن، رسيد؛ اينجا بود كه پيامبر

آنها را در جريان خوابي �چيز پيامبرقبل از هر. پيرامون اين موضوع به رايزني بپردازند

سـوگند بـه خـدا، خـوابي     «: كرد و گفـت ير كه ديده بود گذاشت و ضمنا خوابش را تعب

د و كنـاره شمشـيرم شـكافته شـده اسـت؛     نيكو ديدم، ديدم كـه گـاوي را ذبـح مـي كننـ     

.»درخواب ديدم كه دستم را در زرهي داخل مي كنم

قرباني شدن گاو، نشانه كشته شدن تعـدادي  مود كه و سپس خوابش را بدينگونه تعبير فر

شمشيرش را چنين تعبير نمـود كـه مـردي از خانـدانش     از يارانش مي باشد و شكاف لبه 

.كشته خواهد شد و زره را به مدينه تعبير كرد

نظرش را اينگونه اظهار داشت كه از مدينـه بيـرون نمـي رويـم و در     �پس از اين پيامبر

اگر مشركين در اردوگاهشـان ماندنـد كـه جـاي بـدي اقامـت       شويم؛مدينه متحصن مي 

بي به چيزي برمي گردند و اگر به مدينه حمله نمودند، با آنهـا در  كرده اند و بدون دستيا

.آنان را هدف قرار مي دهندها،كوچه ها مي جنگيم و زنان هم از روي بام

او از آن جهـت  . را داشـت �همين بود؛ عبداهللا بن ابي منافق نيز نظر پيامبر�رأي پيامبر

شواهد و . خزرج محسوب مي شددر اين جلسه شركت كرده بود كه يكي از سران قبيله 

نـه بـدان   �سركرده منافقان با نظر نبي اكرمقراين نشان مي دهد كه موافقت و همسويي

خاطر بوده كه اين نظريه را از لحاظ نظامي بهتر بداند، بلكه بدين دليل بود كه از جنـگ  

.كس باخبر نشودطفره رود، آن هم به شكلي كه هيچبا قريش

ست كـه عبـداهللا بـن ابـي و يـارانش رسـوا شـوند و پـرده كفـر و          ولي خداوند چنين خوا

را آگيناس و بحراني، اين افعيهاي زهـر نفاقشان كنار رود و مسلمانان در آن شرايط حس

. ، بشناسندكه زير لباسهايشان مي خزيدند

افتخار حضور در نبرد بدر بازمانده بودنـد، آناني كه ازتعدادي از بزرگان صحابه به ويژه

رج شـويم و در بيـرون مدينـه    مدينـه خـا  مشورت دادنـد كـه از  �اصرار تمام به پيامبربا

ما آرزو مـي كـرديم چنـين روزي    ! يا رسول اهللا: چنانچه يكي از اصحاب گفتبجنگيم؛



343

.ين موقعيتي را براي ما فراهم كندبرسد و همواره از خدا مي خواستيم كه چن

ه و راه را نزديك نموده، به سوي دشمنانمان حال كه خداوند، آرزوي ما را برآورده كرد

.حركت كنيم تا فكر نكنند كه ما از آنها ترسيده ايم

بود كه در �عموي پيامبر�ان حماسه ساز، حمزه بن عبدالمطلبپيش اين دليرمردپيشا

: گفـت �حمـزه بـه پيـامبر   . جنگ بدر جوهر و نگار شمشيرش را به نمايش گذاشته بود

تو نازل كرده است، غذا نمي خورم تا اينكه بيـرون از  كتاب را برسوگند به آن ذاتي كه

بـدين  . نظـر خـود انصـراف داد   ، ازدر برابـر نظـر اكثريـت   �پيامبر. مدينه با آنها بجنگم

.ميداني باز با دشمن مقابله كنندترتيب تصميم شورا بر آن شد كه بيرون مدينه و در

سازماندهي سپاه اسالم
تـالش  و صـحابه را بـه جـديت و   و سـخنراني نمـود  معه را خوانـد نمازج�سپس پيامبر

آن مسـلمانان خواهـد   ازاي صبر و پايـداري، پيـروزي از  سفارش كرد و مژده داد كه در

مردم با شنيدن نويدهاي رسـو  . همچنين فرمان آماده باش صادر كرد�آن حضرت. بود

�رسـول خـدا  . آمدندو پس از نمازعصر، تمام اهل مدينه گردشادمان شدند�ل خدا

.به همراه دو يار وفادارش ابوبكر و عمر به خانه رفت

را بستند و در پوشيدن لباس رزم به او كمك كردند؛ �عمامه پيامبر�و عمر�ابوبكر

.در حالي بيرون آمد كه دو زره پوشيده و شمشيرش را حمايل كرده بود�پيامبر

�و اسـيد بـن حضـير   �د بـن معـاذ   بودند؛ سـع �مردم، در انتظار عزيمت رسول خدا

و بخواهيد كه به رأي را به خروج از مدينه واداشتيد، از ا�پيامبر: خطاب به مردم گفتند 

خانــه بيــرون از�وقتــي  پيــامبر. بــدين ترتيــب همــه پشــيمان شــدند.خــود عمــل كنــد

نبـود كـه بـا نظـر شـما      شايسـته و روا ! اي رسول خـدا : ب به آن حضرت گفتندخطاآمد،

.مدينه بمانيدمي خواهيد عمل كنيد و اگر مايليد، درلفت كنيم، به هر چه خود شمامخا

براي يك پيامبر شايسته نيست كه چون زره جنگ بپوشـد، آن را از تـن   : فرمود�پيامبر
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1.بيرون كند تا آنكه خداوند بين او و دشمنش قضاوت نمايد

:به سه گردان تقسيم كردسپاه را�پيامبر

.بود�ن گروه به دست مصعب بن عمير بدريپرچم اي: هاجرانگردان م. 1

.بود�پرچمدار اين گروه اسيد بن حضير: گردان انصار اوسي. 2

.بدست گرفت�پرچم اين گروه را حباب بن منذر: گردان انصار خزرجي. 3

لشكر اسالم، يك هزار مرد جنگي داشت كه فقط يكصد نفر از آنها، زره داشتند و حتي 

2.آنها نبودهم در ميانيك اسب

مدينه جانشين خود قـرار داد تـا بـا كسـاني كـه در      را در�عبداهللا بن ام مكتوم�پيامبر

د و سـپاه بـه سـوي    آنگاه فرمان حركت صـادر شـ  . مدينه مانده اند، نماز جماعت بخواند

�آمد و دو سعد، زره به تـن كـرده و بـراي حراسـت از نبـي اكـرم      شمال به حركت در

.، حركت مي كردندآن حضرتپيشاپيش

فوجي مجهز و مسلح را جدا از لشكر مشاهد �عبور كردند، پيامبر» يه الوداعثن«وقتي از 

اينها از يهوديان اطراف مدينه و هم پيمان خزرجنـد و مـي   : گفتند. جريان را پرسيد. كرد

.خواهند در جنگ بر ضد مشركين، شركت كنند

كمك گرفتن از اهـل  �رسول اكرمخير؛: د؟ گفتندن شده انآيا مسلما: پرسيد�پيامبر

.اهل شرك، رد كرد و نپذيرفتكفر را براي جنگ با

بازديد لشكر
لشكرش را مـورد بازديـد قـرار    �رسيد، پيامبر» شيخان«قتي سپاه اسالم به محلي به نام و

روايت احمد، نسائي، حاكم و ابن اسحاق. 1
: ابن حجر مي گويد. در لشكراسالم ، پنجاه سوار بوده اند : گفته است) 2/92(ابن مقيم در الهدي . 2

البته . موسي بن عقبه تأكيده كرده كه سپاه اسالم، هيچ اسبي نداشته است . اين، اشتباه روشني است 

فتح الباري : نگا.  و ديگري اسب ابوبرده�كه دو اسب بوده ، يكي اسب رسو ل خداواقدي گفته

7/350
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ر در لشـكر، داد و آن دسته از افرادي را كه كم سن وسال به نظر مي رسـيدند، از حضـو  

، اسـيد بـن   �، اسامه بـن زيـد  �عبداهللا بن عمر: از جملهمنع كرد و آنان را بازگردانيد؛

، ابوسـعيد  �بن حزم، عمر�، عرابه بن اوس�، زيد بن ارقم�، زيد بن ثابت�ظهير

را نيـز  �بعضي ، براء بن عـازب . �و سعد بن حبه�، زيد به حارثه انصاري�خدري

ور داد كه بـه مدينـه برگردنـد؛ امـا  حـديث بخـاري       به اينها دست�پيامبر. ذكر كرده اند

.جنگ احد داردرد�داللت بر حضور  براء بن عازب 

كـه كـم سـن و سـال     �به رافع بن خديج و سمره بن جندب �با اين حال رسو ل خدا

د �دليلش، اين بـود كـه رافـع بـن خـديج      . بودند، اجازه داد تا در جنگ شركت كنند

سمره اعتراض كرد و . و لذا اجازه يافت در جنگ حضور يابدرتيراندازي مهارت داشت 

دسـتور داد آن دو بـا   �پيـامبر . من از رافع قـويترم؛ مـن او را بـه زمـين مـي زنـم      : گفت

و چون سمره، رافع را مغلوب كرد، او نيز اجازه يافـت در جنـگ   يكديگر كشتي بگيرند

.شركت كند

سپري كردن شب در بين راه
مغرب را اقامه كرد و سپس نماز نماز�ند كه شب فرا رسيد و پيامبرهنوز در شيخان بود

نفر براي نگهباني انتخاب نمود و 50آن حضرت  . عشاء را خواند و همانجا بيتوته كردند

عهده محمد بن مسلمه انصاري قهرمان سريه كعـب بـن اشـرف    ر فرماندهي نگهبانان را ب

.را بر عهده گرفت�برگذاشت و ذكوان بن قيس هم نگهباني شخص پيام

سرپيچي عبداهللا بن ابي و هوادارانش
اندكي پيش از طلوع فجر كه هنوز هوا تاريك بود، به راه افتاد و وقتي به محلي �پيامبر

ديگر به دشمن نزديك شده بودنـد و هـر   . اقامه كردرسيدند، نماز صبح را» شوط«به نام 

عبداهللا بن ابي منافق، سرپيچي نمود و با يك اينجا بود كه .دو سپاه همديگر را مي ديدند

نمـي دانـم چـرا بايـد     : تن بودنـد، از سـپاه جـدا شـد و گفـت     300سوم جمعيت سپاه كه 

رأي مرا نپذيرفته است، من �م؟ او، بهانه آورد كه چون پيامبرخودمان را به كشتن بدهي
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.نيز به جهاد نمي روم

همان ابتدا ، ازقعاً علت بازگشتش اين بودگر واا. شكي نيست كه اين، فقط يك بهانه بود

لي عبداهللا بن ابي از اين سـرپيچي، ايـن   هدف اص. ، ازمدينه بيرون نمي شدبا لشكر اسالم

با اين بهانه حساب شده در سپاه مسـلمانان اضـطراب و بلـوا برپاكنـد، آن هـم در      بود كه

بـدين سـان دشـمن    و آنهـارا مـي بينـد تـا    جايي كه دشمن، صداي مسلمانان را مي شنود

، از�تشجيع گردد و در سپاه مسلمانان سستي ايجاد شود و روحيه لشكريان رسول خـدا 

هم بپاشد و بدين ترتيب پيامبر و يارانش نـابود شـوند و شـرايط بـراي رياسـت سـركرده       

.منافقان فراهم شود

هم مي نزديك بود كه اين منافق به بخشي از اهدافش برسد، تا جايي كه دو طايفه ديگر 

ديگـري بنـي  سـلمه از خـزرج؛ امـا      يكي بنو حارثـه از قبيلـه اوس و  : خواستند بازگردند

. ، آنان را استوار نمود و پس از آن اضطراب و سستي، دوباره ثابـت قـدم ماندنـد   خداوند

ــد  ــد در همــين مــورد مــي فرماي �Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…ð„Ω↑πΤ⊃ΩΤ�ð„Ω↑πΤ⊃ΩΤ�ð„Ω↑πΤ⊃ΩΤ�ð„Ω↑πΤ⊃ΩΤ�Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡Ξ⇐†Ω�Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡Ξ⇐†Ω�Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡Ξ⇐†Ω�ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…ŒΘΩ∧Ω∑ŒΘΩ∧Ω∑ŒΘΩ∧Ω∑ŒΘΩ∧Ω∑Ξ⇐†Ω′>: خداون

ΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…Ω%†Ω∧ΣΘΣ∼Ψ√Ω%†Ω∧ΣΘΣ∼Ψ√Ω%†Ω∧ΣΘΣ∼Ψ√Ω%†Ω∧ΣΘΣ∼Ψ√Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅ΩϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ΞΠς{ΩΩ�Ω∼<∏ΩΤ⊇ΞΠς{ΩΩ�Ω∼<∏ΩΤ⊇ΞΠς{ΩΩ�Ω∼<∏ΩΤ⊇ΞΠς{ΩΩ�Ω∼<∏ΩΤ⊇Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…(122)(122)(122)(122))122: آل عمــــــران(

آهنـگ آن كردنـد   ) بنوسلمه از خزرج و بنـو حارثـه از اوس  (آنگاه كه دو طايفه «: يعني

و به ايشان كمك كرد تا از اين (خدا، يار آنان بود) و از راه بازگردند(كه سستي ورزند 

.»و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل نمايند) ظركنندانديشه صرفه ن

جابر، درصدد برآمد كه به منافقان، وظيفه خطيري را يادآوري كند عبداهللا بن حرام، پدر

اين بود كه به دنبال آنـان رفـت و بـه سـرزنش     در آن شرايط حساس برعهده داشتند؛كه

بازگرديـد و در راه خـدا   : آنها پرداخت و ايشان را به جنگ و جهاد فرا خوانـد و گفـت  

اگـر مـي   : منافقان در پاسخ گفتنـد . جهاد كنيد يا حداقل دشمن را از خودتان دفع نماييد

ه تالشش ك�عبداهللا بن حرام . ، باز نمي گشتيمتيم كه واقعاً جنگي رخ خواهد داددانس

ك كنـد؛ شـما،  خداوند، شما را هال«: ، در حالي كه مي گفترا بي فايده ديد، بازگشت

خداونـد  » .خداوند، به زودي پيامبرش را از شما بي نيـاز مـي كنـد   دشمنان خدا هستيد و 

ــد   ــي فرماي ــان م ــن منافق ــاره اي �Ω¬ς∏⊕Ω∼Ψ√ΩΩ¬ς∏⊕Ω∼Ψ√ΩΩ¬ς∏⊕Ω∼Ψ√ΩΩ¬ς∏⊕Ω∼Ψ√ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…&Ν…Σ⊆ΩΤ⊇†ΩΤ⇓&Ν…Σ⊆ΩΤ⊇†ΩΤ⇓&Ν…Σ⊆ΩΤ⊇†ΩΤ⇓&Ν…Σ⊆ΩΤ⊇†ΩΤ⇓Ω∼Ψ∈ΩΩ∼Ψ∈ΩΩ∼Ψ∈ΩΩ∼Ψ∈Ω⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ: درب
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Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΤΩΤ∈Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΤΩΤ∈Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΤΩΤ∈Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΤΩΤ∈ℑℑℑℑΞ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ΞςΚ…ΞςΚ…ΞςΚ…ΞςΚ…∃Ν…Σ⊕ΩΤπ⊇ ≅…∃Ν…Σ⊕ΩΤπ⊇ ≅…∃Ν…Σ⊕ΩΤπ⊇ ≅…∃Ν…Σ⊕ΩΤπ⊇ ≅…Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈⌠ς√⌠ς√⌠ς√⌠ς√Σ¬ς∏⊕ΩΤ⇓Σ¬ς∏⊕ΩΤ⇓Σ¬ς∏⊕ΩΤ⇓Σ¬ς∏⊕ΩΤ⇓‚‚‚‚j†Ω�Ψ∈j†Ω�Ψ∈j†Ω�Ψ∈j†Ω�Ψ∈%⌠¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇒⊕Ω‰ΤΠςΤ�ϑð≅‚j%⌠¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇒⊕Ω‰ΤΠςΤ�ϑð≅‚j%⌠¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇒⊕Ω‰ΤΠςΤ�ϑð≅‚j%⌠¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇒⊕Ω‰ΤΠςΤ�ϑð≅‚j

⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑Ξ≤πΤΤ⊃Σ|<∏Ψ√Ξ≤πΤΤ⊃Σ|<∏Ψ√Ξ≤πΤΤ⊃Σ|<∏Ψ√Ξ≤πΤΤ⊃Σ|<∏Ψ√]ϒΜΞΩ∨⌠ΤΩÿ]ϒΜΞΩ∨⌠ΤΩÿ]ϒΜΞΩ∨⌠ΤΩÿ]ϒΜΞΩ∨⌠ΤΩÿ〉‡Ω≤πΤΤ∈Κς…〉‡Ω≤πΤΤ∈Κς…〉‡Ω≤πΤΤ∈Κς…〉‡Ω≤πΤΤ∈Κς…⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨&Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿΜπΞ„Ψ√&Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿΜπΞ„Ψ√&Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿΜπΞ„Ψ√&Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿΜπΞ„Ψ√φΣΤ√Σ⊆ΩÿφΣΤ√Σ⊆ΩÿφΣΤ√Σ⊆ΩÿφΣΤ√Σ⊆Ωÿ¬ΞΨ∑.ΩπΤΤ⊇Κς†ΨŠ¬ΞΨ∑.ΩπΤΤ⊇Κς†ΨŠ¬ΞΨ∑.ΩπΤΤ⊇Κς†ΨŠ¬ΞΨ∑.ΩπΤΤ⊇Κς†ΨŠ†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨

ð♦∼ς√ð♦∼ς√ð♦∼ς√ð♦∼ς√ℑℑℑℑ%⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈%⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈%⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈%⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣ¬ς∏∅Κς…Σ¬ς∏∅Κς…Σ¬ς∏∅Κς…Σ¬ς∏∅Κς…†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠΩ⇐Σ∧Σ�<∇ΩΤÿΩ⇐Σ∧Σ�<∇ΩΤÿΩ⇐Σ∧Σ�<∇ΩΤÿΩ⇐Σ∧Σ�<∇ΩΤÿ(167)(167)(167)(167)) يعني)167: آل عمران :

منافقـان را ظاهرگردانـد؛ منافقـاني كـه     ) نفاق(اين بود كه براي ) و اتفاقات جنگ احد(« 

براي دفاع از خود برزميد، ) يا حداقل(بياييد در راه خدا بجنگيد : چون به ايشان گفته شد

و (اگرمي دانستيم كه واقعاً جنگي خواهد شد، حتماً از شـما پيـروي مـي كـرديم     : گفتند

بـه كفـر  ،)و چنـين گفتنـد  ه چنين كردندك(آنان در آن روز ). شما را تنها نمي گذاشتيم

چيزي مي گويند كـه در دلشـان   ) و زبانهايشان(ايشان با دهان ؛تر بودند تا به ايماننزديك

دانـاتر  ) از هـر كـس ديگـري   (و خداوند ) هم نمي خواندو گفتار و كردارشان با(نيست 

.»بدان چيزي است كه پنهان مي دارند

ادامه حركت به سوي احد
رپيچي عده قابل توجهي از لشكريان به سركردگي عبداهللا بن ابي منافق، پيـامبر  پس از س

. بقيه لشكر را كـه هفتصـد رزمنـده بودنـد، بـه سـوي جبهـه جنـگ حركـت داد         �اكرم

.اردوگاههاي دشمن، درميان كوه احد و لشكر اسالم قرار گرفته بود

يك، بگونـه اي بـه دشـمن    چه كسي مي تواند ما را از يك راه نزد: فرمود�پيامبر اكرم

تـا بـدون رويـارويي بـا دشـمن بـه احـد        (برساند كه ما را از اردوگاه دشمن عبور ندهـد  

؟»)برسيم

ب كـرد كـه از زمينهـاي كشـاورزي     داوطلب شد و كوتـاهترين راه را انتخـا  �ابوخيثمه

.حارثه مي گذشت و اردوگاه لشكر مشركان را در سمت چپ برجاي مي گذاشتبنو

وي . گذشـتند راين مسير، از كنار باغي متعلق به مربع بن قيظي كه  نابينا بود،مسلمانان، د

، شروع كرد به پاشـيدن خـاك بـه    كرد لشكر اسالم از آنجا مي گذردهمين كه احساس

اگر پيامبر خدايي، برايت حالل نمي دانـم كـه بـه    : سر و صورت مسلمانان و سپس گفت

او را نكشيد : فرمود�را بكشند، ولي پيامبرگروهي مي خواستند او . باغ من داخل شوي



348

همچنـان رفتنـد تـا اينكـه بـه كنـار كـوه احـد         . كه هم قلب او و هم چشمانش كور است

بـدين  . رسيدند و طوري اردو زدند كه پشتشان به كوه احد و رويشان به سوي مدينه بـود 

.مدينه قرار گرفتترتيب لشكر دشمن در حد فاصل ميان مسلمانان و

ه دفاعي مسلمانانبرنام
فرمان آماده باش داد و صفوف لشـكرش را آراسـت، پنجـاه نفـر از تيرانـدازان      �پيامبر

�بن نعمان انصاري اوسي بـدري ماهر را برگزيد و فرماندهي آنان را به عبداهللا بن جبير

سپرد و دستور داد كه در قسمت شـمالي وادي قنـات در يكصـد و پنجـاه متـري جنـوب       

ايـن مكـان، بعـدها بـه جبـل الرمـاه يعنـي كـوه         . سلمانان متمركـز شـوند  شرقي اردوگاه م

.تيراندازان شهرت يافت

تيـر از مـا دور   واران دشمن را با«: فرمود�مانده آنها يعني عبداهللا بن جبيربه فر�پيامبر

ما يـورش نياورنـد؛  چـه در حالـت شكسـت باشـيم و چـه در حالـت         كنيد تا از پشت به 

1.»تا از ناحيه تو مورد هجوم دشمن قرار نگيريمپيروزي، جايت بمان 

حمايت كنيد، اگر ديديد كـه  ما را از پشت سر«: تيراندازان تأكيد كرد و فرمودآنگاه به 

، به ياري ما نيايد و اگر ديديد كه مشغول جمع آوري غنـايم شـديم، بـاز    را مي كشندما

2.»هم با ما همراه نشويد

ما را مـي رباينـد،   ،اگرديديد كه پرندگان«: فرمود�مبرو در روايت بخاري آمده كه پيا

باز هم از جايتان تكان نخوريد تا آنكه كسي را در پي شما بفرستم و اگر ديديد كـه مـا،   

اين جماعت را شكست داده و در هم كوبيده ايم، همچنان از سرجايتان تكان نخوريد تا 

3.»كسي را نزد شما بفرستم

گردنـه كـوه، تنهـا راه نفـوذي     ن گروه و مستقر كـردن آنهـا بـر   با جدا نمودن اي�پيامبر

)66و 2/65(ابن هشام . 1
)7/350(اين مطلب را احمد و طبراني و حاكم از ابن عباس روايت كرده اند؛ فتح الباري . 2
)1/426(صحيح بخاري، كتاب الجهاد . 3
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دشمن را از پشت مسدود كـرد؛ زيـرا ممكـن بـود سـواران دشـمن از پشـت بـه صـفهاي          

.مسلمانان هجوم آورند و با حركتهاي تاكتيكي خود، آنها را محاصره كنند

:ا منظم كردبا توجه و دقت تمام صفوف سپاهش ر�مورد باقيمانده سپاه؛ پيامبراما در

را �زبيـر بـن عـوام   ،و در سـمت چـپ سـپاه   �بـن عمـرو  منذر،در سمت راست سپاه

ــن اســود  ــر را دســتيار وي نمــود و�گماشــت و مقــداد ب مأموريــت ايســتادگي در براب

سپرد و در پيشاپيش سـپاه تعـدادي از   �ت فرمان خالد بن وليد را به زبيرسواركاران تح

.اسالم را قرارداد كه با هزاران جنگاور برابري مي كردندقهرمانان مشهور و بي نظير سپاه 

حكايت مـي كـرد و   �نبوغ نظامي پيامبراين برنامه چنان حساب شده و دقيق بود كه از

براي هيچ فرماندهي هر چند از نظر نظامي مهارت و تخصـص داشـت، ممكـن نبـود كـه      

.برنامه و نقشه اي بهتر و دقيقتر از اين، طراحي كند

. لي در بهترين مكان، اسـتقرار يافـت  ، وس از دشمن به ميدان نبرد آمدپ�كه پيامبراينبا

پشت سپاه را با كوه و ارتفاعـات بلنـد و سـمت چـپ را بـا بسـتن گردنـه        �آن حضرت

مكان مرتفعي در نظرگرفت تا در صورت شكست تقويت نمود و اردوگاه سپاهش را در

بـا ايـن وضـعيت دشـمن     . پاه دشـمن وارد كننـد  احتمالي، بتوانند از باال ضربه سختي به س

و . مجبور بود كه در قسمت پايين قرار بگيرد و نتواند اردوگاه مسلمانان را اشـغال نمايـد  

شباز هم به سـختي مـي توانسـت از پيـروزي    ، پيروز مي شد،دشمني كهحتي در صورت

.ديدگرممكن مين مسلمانان براي آنها محال و غيرسود ببرد و نيز تعقيب كرد

.، جبران نموداردادن جنگاوران سپاه در صف مقدماندك بودن سپاه را با قر�پيامبر

.بدين ترتيب آمادگي سپاه اسالم در روز شنبه هفتم ماه شوال سوم هجري به پايان رسيد

قهرمان پروري رسول خدا
آن. به مسلمانان دستور داد كـه پـيش از صـدور فرمـان، جنـگ را آغـاز نكننـد       �پيامبر

در حالي كه دو زره پوشيده بود، بيرون آمد و يارانش را به جنگ بـا دشـمن   �حضرت

و جـوانمردي را در  جهـاد روح �رسول خدا. تشويق كرد تا صبر و پايداري پيشه كنند
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، اين شمشير چه كسي: يرون كشيد و بانگ برآورديارانش دميد و شمشيري را از غالف ب

كند؟من مي گيرد و حقش را ادا ميرا از

�طالـب و علي بن ابـي �، زبيربن عوام�تعدادي از قهرمانان از جمله عمربن خطاب

شمشير را بـه آنـان نـداد    �را ادا كنند، اما پيامبر�داوطلب شدند كه حق شمشير پيامبر

حقـش  ! من حقش را ادا مي كنم: بلند شد و گفت�تا اينكه ابودجانه سماك بن خرشه

اين است كه آن را چندان بر دشمن فرو آوري كه كج حقش«: فرمود�چيست؟ پيامبر 

نيز شمشير را به او �را ادا كند و پيامبر�ابودجانه قول داد كه حق شمشير پيامبر.»شود

.سپرد

ابودجانه كه مردي شجاع و جنگجو بود، دستاري سرخ رنگ داشت كه هرگاه آن را بـه  

او شمشـير را گرفـت و   گيـد؛ جنسر مي بست، همه مي فهميدند كه تا دم مرگ خواهـد  

را با اين حـال  وقتي او�دستارش را پوشيد و با غرور بين صفوف طرفين قدم زد، پيامبر

چنين موقعيتي، آن را دوست نمي در جز اين، راه رفتني است كه خداوند،«: ديد، فرمود

.»دارد

سازماندهي سپاه قريش
مانده كل آنها، ابوسـفيان بـن صـخر    فر. مشركان نيز به آرايش نظامي سپاه خود پرداختند

.بن حرب بود و در قلب لشكر، استقرار يافت

بن وليد را گماشتند كه هنوز مشرك بود و در سـمت چـپ   در سمت راست سپاه، خالد

سپاه، عكرمه بن ابي جهل گماشته شد و فرماندهي پياده نظام بـا صـفوان بـن اميـه بـود و      

.يعه برعهده داشتفرماندهي تيراندازان را عبداهللا بن رب

و اجـدادي آنـان از   ايـن، منصـب آبـا   . پرچمدار سپاه قريش، مفرزه از بني عبدالدار بـود 

آن را از قصي بن كالب بـه ارث بردنـد كـه پيشـتر بـه ايـن       ،زماني بود كه بني عبدمناف

.موضوع اشاره شد و كسي حق نداشت بر سر اين منصب بـا بنـي عبدالـدار درگيـر شـود     

ابوسـفيان بـا   . نت رواج يافته بود كـه ازاجدادشـان بـه ارث بـرده بودنـد     يك س،زيرا اين
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بايـد تـا مـي توانيـد از     : يادآوري روز جنگ بدر، بني عبدالدار را تحريك نمود وگفـت 

خشم و غيرتتان كار بگيريد تا مثـل بـدر نشـود؛ ديديـد كـه درآن روز چگونـه شكسـت        

لذا خودتان مي دانيـد، يـا   . ود مي شودخورديم، وقتي پرچمدار سپاه از بين برود، سپاه ناب

خوب پرچمداري كنيد و يا اين منصب را واگذاريد و اجازه بدهيـد تـا شـما را از بابـت     

.پرچمداري آسوده كنيم

غيرت آمدند سرابوسفيان در هدفش موفق شد؛ زيرا بني عبدالدار از سخنان او بشدت بر

ما، لواي خودرا بـه تـو تحويـل    «: گفتندو با اعتماد به نفس، به ابوسفيان پرخاش كردند و 

هـم، تـا آخـر جنـگ اسـتقامت      واقعـاً » !فردا خواهي ديد كه چـه خـواهيم كـرد   ! بدهيم؟

.طوري كه به قيمت ريشه كن شدن آنها تمام شدكردند، 

مانورهاي سياسي قريش
قريشيان دست به حيله اي زدنـد تـا بـين مسـلمانان اخـتالف      ،اندكي قبل از شروع جنگ

اگـر شـما عمـوزاده مـا را بـه      : ابوسفيان كسي را فرستاد كه به انصـار بگويـد  . كنندايجاد

ايماني كه مقابلولي اين نيرنگ در . ار كنيد، ما بدون جنگ برمي گرديمخودمان واگذ

پاسـخي  چه مي توانست بكنـد؟ انصـار،  ،نمايدكوهها نمي توانست در برابر آن مقاومت 

.د و چيزهايي به او گفتند كه اصالً خوشش نيامدقاطع و كوبنده به پيك قريش دادن

قريشيان به نيرنگي ديگر دست . ساعت صفر، فرا رسيد؛ هر دوگروه به هم نزديك شدند

در سپاه قريش، فرد خيانتكار و مزدوري به نام ابوعامر بود؛ نام اصلي اين شـخص،  . زدند

نـامش را ابوعـامر   �امبرامـا پيـ  هم مي گفتند؛» راهب«عبدعمرو بن صيفي بود كه به او 

. فاسق گذاشت

بـه مدينـه آمـد، علنـاً بـا      �وي، در زمان جاهليت رييس قبيلـه اوس بـود و چـون پيـامبر    

تحمل كنـد،  را در مدينه�از آنجا كه نتوانست وجود پيامبردشمني مي كرد و�پيامبر

د كـه  او به قريش گفته بو. ، تحريك نمايد�آن حضرتبه مكه رفت تا قريش را برضد

برمـي  �از او اطاعـت مـي كننـد و دسـت از حمايـت پيـامبر      ،ببينندهرگاه قومش، او را
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.دارند

و بردگان مكه، به شي هابنابراين به نيرنگ قريش، اولين كسي كه به اتفاق تعدادي از حب

اي : ميدان آمد، ابوعامر فاسق بود؛ او قومش را صدا زد و خودش را معرفي كرد و گفت

. ، ابوعامرممن! مردم اوس

طايفـه ام در  : گفتابوعامر. تو را از شادي محروم كند،خداوند! اي فاسق: ها گفتنداوسي

وي، پس از شروع جنگ با قومش به سختي جنگيد و آنهـا  . ،گرفتار شر شده اندنبود من

.را سنگباران كرد

. دبدين ترتيب دسيسه هاي قريش براي تفرقه افكني در صفوف مسلمانان، ناكام مان

ــانگر تــرس و وحشــتي اســت كــه قــريش در دل داشــت و علــي رغــم   يــن نيرنگا هــا، بي

.هم خوف و هيبت مسلمانان بر آنان چيره شده بودبرخورداري از عده و عده زياد، باز

تالش زنان قريش
. ويق سپاهيانشـان، ايفـاي نقـش كردنـد    زنان قريش نيز بـه نوبـه خـود در تحريـك و تشـ     

ها آنان بين صف. عهده داشتبر -همسر ابوسفيان–هند بنت عتبه سركردگي اين زنان را

مي گشتند و دف مي زدند و مردان راتحريك مي كردند و آنان را به ياد كشتگان بـدر،  

را برمي انگيختند و گاهي هـم  مي انداختند و احساسات جنگي نيزه داران و شمشيربازان 

: مي دادند و مي گفتندداران را مخاطب قرارپرچم

! ويهاً حماة االدبار! ويهاً بني عبدالدار

!ضرباً بكل بتار

.»با تمام قدرت شمشير بزنيد! و اي پشتيبانان لشكر! اي بني عبدالدار«: يعني

: و مي خواندندو گاهي نيز قومشان را مخاطب قرار مي دادند

ونفرش النمارقن تقبلوا نعانقإ

وامقفراق غيرأوتدبروا نفارق 

و رختخوابهاي نرم براي شـما  ، با شما هم آغوش مي شويماگر به دشمن رو كنيد«: نييع
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، آنچنانكـه گـويي   پشت كنيد، از شـما دوري مـي گـزينيم   پهن مي كنيم، اما اگر به آنان 

.»هرگز شما را دوست نداشته ايم

نخستين آتش جنگ
ستين جرقـه جنـگ را   نخ. دو سپاه به هم نزديكتر شدند، مرحله جنگ تن به تن فرا رسيد

ترين سواركاران وي، يكي از شجاع. ش طلحه بن ابي طلحه عبدري زدپرچمدار سپاه قري

آمد و مبارز او، سوار بر شتر به ميدان. قريش بود كه مسلمانان به او قوچ جنگي مي گفتند

بـه سـوي او رفـت و    �مردم به خاطر شجاعتش از او دوري مي كردند، اما زبيـر . طلبيد

، سـر  را رويش انداخت و با شمشيرمهلتي بدهد ، همانند شير ژيان خودنكه به اوبدون اي

.تنش جدا كرداز

كه شاهد اين مبارزه شـگفت انگيـز بـود، تكبيـر گفـت و مسـلمانان هـم تكبيـر         �پيامبر

يـاور مـن،   هرپيـامبري يـاوري دارد و  «: را سـتود و فرمـود  �زبيـر �رسول خدا. گفتند

.»است�زبير

رد در اطراف پرچمداران قريشتمركز نب
ميـدان نبـرد مـي جنگيدنـد،     دو گروه، در تمـام   آتش جنگ به شدت شعله ور شد و هر

بنوعبدالدار پس ازكشته شدن . ترين نقطه جنگ در اطراف پرچم مشركان بودولي حساس

پس . گرفتندطلحه يكي  پس از ديگري، پرچم را به دست ميابي فرماندهشان طلحه بن 

مبارزه جلو آمد شبيه عثمان بن ابي طلحه پرچم را برافراشت و برايبرادرش ابواز طلحه 

: و رجز خواند

وتندقاأن تخضب الصعدة أإن علي أهل اللواء حقا

اين حق، برگردن پرچمداران است كه پرچم را برافراشته نگه دارند تا سـرنيزه هـا   «: يعني

.»خون شوند و يا در هم شكننددر غرق 

ه او زد، دسـتش را از  عثمان بن ابي طلحه حمله كرد و با ضربه محكمي كه ببه �حمزه
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.و سينه اش را تا نافش شكافت و ششهايش نمايان شدشانه قطع نمود

تيـري بـه   �پس از آن ابوسعيد بن ابي طلحه پرچم را برافراشت، سـعد بـن ابـي وقـاص    

رون انـداخت و در دم  و زبانش را بيـ سوي او پرتاب كرد كه به حنجره اش اصابت نمود

پـيش  �علـي . چم را به دست گرفت و مبارز طلبيدابوسعيد پر: برخي گفته اند. جان داد

.ضربه اي به او زد و او را كشت�رفت و ضرباتي رد و بدل شد تا اينكه علي

او را �برافراشت كه عاصم بن ابي االفلـح آنگاه مسافع بن طلحه بن ابي طلحه پرچم را

بعد از مسافع برادرش كالب بن طلحه بن ابـي طلحـه پـرچم را بـه     . در آوردبا تير از پاي 

او را كشت، سـپس بـرادر سومشـان يعنـي جـالس بـن       �دست گرفت كه زبير بن عوام

با نيزه كشـته  �طلحه بن ابي طلحه پرچم را برافراشت كه او نيز توسط طلحه بن عبيداهللا

.ا با تيركشته استو نيزگفته شده كه عاصم بن ابي االفلح او ر. شد

اين شش نفر همه از خانواده ابي طلحه عبداهللا بن عثمان بن عبدالدار بودند كه همگي، به 

آنگاه گروه ديگري از بنو عبدالدار يكي پـس از ديگـري   . پاي پرچم قريش كشته شدند

او را كشـت و بـه   �آنهـا شـرحبيل بـود؛ بـه روايتـي علـي      پرچم را برافراشتند كه اولين

پس از آن شريح بـن قـارظ   . كشته شد�حمزهيدالشهدا،ديگر، وي، به دست سروايتي 

قزمان، منافقي بود كه از روي : گويند. پرچم رابه دست گرفت كه او را نيز قزمان كشت

.حميت جاهلي در جنگ قريش شركت كرد و انگيزه اسالمي نداشت

را كشت او،قزمانسپس ابوزيد عمرو بن عبدمناف عبدري پرچم را برداشت كه باز هم 

و پس از او پسر شرحبيل بن هاشم عبدري عهده دار پرچم شد كه او نيز توسط قزمان بـه  

.قتل رسيد

بـه  . عهـده داشـتند  كه مسئوليت برافراشتن پرچم را بـر نفر، از بنو عبدالدار بودند10اين 

.هرحال همگي كشته شدند و پرچم قريش به زمين افتاد

پيش آمد و پـرچم را بـه دسـت گرفـت و چنـان پـايمردي و       غالمي حبشي به نام صواب

او آنقدر جنگيد تا . اتب از پرچمداراي پيشين بهتر بودشهامتي از خود نشان داد كه به مر

با گردن و سينه اش پرچم را گرفت و نگذاشت پـرچم،  بـه زمـين    دستش قطع شد، وي،
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.بيفتد

و پـس از كشـته شـدن ايـن غـالم،      » ت؟آيا عذرم پذيرفته اس! بارخدايا«: ، فرياد مي زداو

.پرچم قريش به زمين افتاد و ديگر كسي نبود كه پرچم را به دست گيرد

ميدان نبرددر صحنه هاي ديگرپيكار
گ اما در ديگر قسمتهاي ميـدان جنـ  حالي كه تمركز درگيري در اطراف پرچم بود،در

ان اهده مي شد، روح ايمآنچه در صفوف مسلمين مش. نيز، درگيري خونيني ادامه داشت

.هم مي شكست، صفوف مشركان را دربود كه همچون سيلي خروشان

.»ان؛ بميرانبمير«: يعني ) متأمت ، أ: (شعار مسلمانان، اين بود 

، مصمم بود كه �با آن دستار سرخ رنگ و با به دست گرفتن شمشير پيامبر�ابودجانه

ا هر مشركي كـه روبـرو   لب سپاه دشمن زد و بو به قحق آن را ادا كند؛ لذا به ميدان آمد

خواسـتم  �وقتي از پيامبر: مي گويد�زبير بن عوام. ، او را از پاي در مي آوردمي شد

شمشير را به من كه پسرعمه اش �وپيامبر را به من بدهد تا حقش را ادا كنمشمشيرش 

�نـه بايد ببينم كـه ابودجا به خدا قسم: دجانه داد، با خود گفتمبودم، نداد و آن را به ابو

: انصـار گفتنـد  . بـه سـركرد  او را دنبـال كـردم و ديـدم دسـتار سـرخي      لـذا  چه مي كند؟

: وي، اين شعر را مي خواند. دستار مرگ را بيرون آورد�ابودجانه

ونحن بالسفح لدي النخيلنا الذي عاهدني خليلي أ

ضرب بسيف اهللا و الرسولأاأقوم الدهر في الكيوللّأ

مـن پيمـان گرفـت كـه     ، آنم كه دوستم در دامنه كـوه و دركنـار نخلسـتان، از   من«: يعني

، دشـمنان را  بـا شمشـيرخدا و رسـول   ) به پيش بـروم و (سپاه نمانم، بلكه انتهاي هرگز در

.»بزنم

درميـان  . و نمي شد مگر اينكه او را مي كشـت با كسي روبرابودجانه،: مي گويد�زبير

. كه مجروح شـده، او را مـي كشـت   مي ديدچون مسلماني رامشركان، شخصي بود كه 

دعا مي كردم اين دو روبرو شـوند كـه ناگـاه    . آن مرد مشرك نزديك شدبه�ابودجانه
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آن را با سـپرش دفـع كـرد و    �، ضربه اي زد و ابودجانهمشركآن ديدم روبرو شدند، 

.سپس آن مشرك را با يك ضربه كشت

ها كـرد تـا بـه دسـته زنـان قـريش و       به بهـم ريخـتن صـف   دوباره شروع �آنگاه ابودجانه

.پيشاهنگشان رسيد

؛ بـه او حملـه   كه مردم را به شدت تحريك مي نمـود آدمي ديدم :مي گويد�ابودجانه

لذا حيف . كه يك زن استآورم، جيغ زد و ديدم كردم و چون خواستم شمشير را فرود

آن . را نگـه نـدارم  امـت شمشـير  ، زني را بكشم و كر�دانستم كه با شمشير رسو ل خدا

.بود-همسرابوسفيان–هند بنت عتبه ،زن

بر سـر هنـد فـرود    شمشيرش را بلند كرد تا�وقتي ديدم كه ابودجانه: مي گويد�زبير

ــرد،      ــري ب ــوي ديگ ــه س ــيرش را ب ــا شمش ــرد (آورد، ام ــب ك ــتم) م وتعج ــدا و : گف خ

1.بهتر مي دانند) حكمتش را(،رسول

چنان به قلب سـپاه دشـمن حملـه كـرد     او. مگين مي جنگيدهمچون شيران خش�حمزه

راهـش برمـي داشـت كـه     نظير نداشت؛ وي، جنگـاوران مكـه را چنـان از سـر    كه هرگز

ركشـتن  نقـش زيـادي د  �عالوه بر اين حمـزه . را بلند مي كندانهاي درختطوفان، برگ

البتـه نـه   .سرانجام پيشـاپيش مجاهـدان بـود كـه ناگهـان افتـاد      ؛پرچمداران قريش داشت

آنطوركه جنگاوران در رويـارويي مسـتقيم مـي افتنـد، بلكـه همچـون بزرگمردانـي كـه         

.مخفيانه و در تاريكي، ترور مي شوند

����شهادت شيرخدا، حمزه

من، غالم حبيب بن مطعم بـودم كـه عمـوي    : مي گويد�وحشي بن حرب، قاتل حمزه

يان، عازم احد شدند، جبيروقتي قريش. وي، طعيمه بن عدي در جنگ بدر كشته شده بود

تـو را آزاد مـي   را به قصاص عمويم بكشي،�عموي پيامبر�اگر حمزه :به من گفت

. كنم

)2/69(سيره ابن هشام . 1
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، هـدفي را نشـانه   نيـزه ؛ من مردي حبشي بودم كه وقتي بابا ساير مردم بيرون شدم: گويد

مي گشـتم  �جنگ شروع شد، به دنبال حمزه وقتي. فتم، كمتر به خطا مي رفتمي گر

مردم را زيرو رو مي كند و پيروزمندانه،ابلقديدم در بين مردم مانند شتري اراينكه اوتا

بخدا قصد او كرده بـودم و خـودم را پشـت    . او را نداردوكسي، ياراي مقاومت در برابر

اين اثنا سباع بـن عبـدالعزي   در. نزديك شوددرختها و سنگها پنهان مي كردم تا  به من،

جلوتر بيا و ! اي فرزند زن ختنه گر: او را ديد،  به او گفت�وقتي حمزه. آهنگ او كرد

.سپس چنان ضربه اي به او زد كه سرش را پراند

رفتم و نيزه را پس از نشانه گيري، به سوي او پرتـاب  حمزه را نشانه گ: وحشي مي گويد

ست به سوي مي خوا. آمدنيزه به تهيگاهش اصابت كرد و از ميان دو پايش بيرون كردم؛

تم و به و سپس رفتم و نيزه ام را برداشگذاشتم تا كارش تمام شود. نستا، اما نتوبيايدمن 

بودم و كار ديگري نداشتم �اردوگاه بازگشتم و نشستم؛ چون من، مأمور كشتن حمزه

1.زاد كردندمرا آهمين كه وارد مكه شدم، . را كشتم تا آزاد شومو فقط او

ان ناپذيري كه برمسلمانان وارد شده بـود، بـاز هـم مسـلمانان بـر     علي رغم اين ضرر جبر

در آن روز ابوبكر، عمر، علي ابـن ابـي طالـب ، زبيـر بـن      . تمام نقاط جنگ مسلط بودند

ن معاذ، سعد بن عباده عوام، مصعب بن عمير، طلحه بن عبيداهللا، عبداهللا بن جحش، سعد ب

ديگران چنان جنگديدند كه اراده و توان ربيع و انس بن نضر رضي اهللا عنهم و، سعد بن 

.مشركين سست گرديد

از رختخواب همسر تا آغوش جنگ
عـامر راهـب   ، فرزنـد ابو او. آن روز حنظله غسيل المالئكـه بـود  يكي از قهرمانان فداكار

ده بـود و چـون   داماتازه �حنظله-به او ابوعامر فاسق لقب داده بود�كه پيامبر-است 

. يد، بي درنگ از آغوش همسرش برخاست و به ميـدان جهـاد شـتافت   بانگ جهاد را شن

وحشي پس از جنگ طائف ، اسالم آورد ). 2/583(صحيح بخاري ) 729و 2/69(سيره ابن هشام . 1

.و با همان نيزه، مسيلمه كذاب را نيزكشت و در جنگ يرموك برضد رومي ها حضور يافت
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كه با ابوسفيان فرمانده سـپاه  هم ريخت تا اينمشركين روبرو شد، صفوفشان را دروقتي با

ر نشـده بـود، همـان دم ابوسـفيان را مـي      روبرو شد و اگر شـهادت بـرايش مقـد   مشركان

. يك بود، او را بكشداو چنان عرصه را بر ابوسفيان تنگ كرد كه نزد. كشت

.را به شهادت رساند�حنه را ديد، نزديكتر رفت و حنظلهشداد بن اسود كه ص

نقش تيراندازان در جنگ
اداره جنـگ بـه   بر تنگه احد گماشته بود، نقش بسزايي در�تيراندازاني كه رسول خدا

.نفع سپاه اسالم داشتند

و همكاري ابوعامر فاسق سه بار حملـه  سواركاران لشكر مكه به فرماندهي خالد بن وليد 

كست دهند و از پشـت، آنـان را   ور شدند تا شايد بتوانند از آن طريق سپاه مسلمانان را ش

گير كنند، ولي با وجود تيراندازان در جبل الرماه، شكست مي خوردند و مجبـور بـه   غافل

1.عقب نشيني مي شدند

شكست مشركان
. اه كوچك مسلمين بر عرصه كارزار مسلط بودگردونه جنگ همچنان مي چرخيد و سپ

، سست شد و صفوفشـان يـك بـه يـك از     اندك عزم مشركان، براي ادامه جنگاندك 

ويي با سـي هـزار مسـلمان روبـرو     راست به چپ و پس و پيش چنان به هم ريخت كه گ

زيباترين تصوير شجاعت و يقين را به،مسلمانانآري؛! بود؛ نه با چندصد رزمنده معدود

.نمايش گذاشتند

گيري نهايت تالششان، باز هم نتوانسـتند جلـوي هجـوم مسـلمانان را     قريش، پس از بكار

بگيرند و احساس ناتواني و سسـتي نمودنـد و همتشـان درهـم شكسـت، چنانچـه پـس از        

كسي جرأت نمي كرد، پرچم قريش را بردارد و بدين سان نـاگزير » صواب«كشته شدن 

بابـت خونخـواهي و انتقـام و تمـام كـردن كـار       دهايي را كـه از به فرار شدند و تمام نوي

).7/346(فتح الباري : نگا. 1
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.بازگرداندن شكوه ديرينه قريش به خود داده بود، از ياد بردندمسلمانان و

. عـده اش وفـا كـرد   وو بـه  خداوند سبحان، مسـلمانان را يـاري نمـود   : ابن اسحاق گويد

شركان، قطعـي شـد و   مسلمانان، مشركان را از دم تيغ گذراندند و بدين ترتيب شكست م

.اردوگاهشان از وجودمشركان، پيراسته گرديد

ي هند دختر به خدا ساق پا«: از پدرش روايت مي كند كه او مي گفت�عبداهللا بن زبير

آالت را باال زده و مي گريختند و زيورعتبه و زنان همراهش را مي ديدم كه لباسهايشان 

1»..پاهايشان ديده مي شد

، پا به فرارگذاشتند مشركان روبرو شديموقتي با: آمده است�عازبروايت براء بن در

درحالي كـه لباسهايشـان را بـاال زده بودنـد و     و ديديم كه زنان به دامنه كوه مي شتافتند،

2.آالت پاهايشان ديده مي شدو زيورخلخالها

.آوري غنايم كردندمسلمانان، اسلحه هايشان را به زمين گذاشتند و شروع به جمع

اشتباه فاجعه آميز تيراندازان
مسلمان، پيروزي ديگـري را بـه ثبـت برسـانند، اشـتباه      در آن حال كه چيزي نمانده بود،

و بزرگي از تيراندازان مستقر در جبل الرماه، سر زد كه وضـعيت را بكلـي عـوض نمـود    

موجب گرديد خسارات فراواني به سپاه مسلمانان وارد آيـد تـا جـايي كـه نزديـك بـود      

كت مسـلمانان  ثير بدي بـر هيبـت و شـو   به شهادت برسد و تا ابد تأ�شخص رسول خدا

به تيراندازان تأكيد كـرد كـه تحـت هـيچ شـرايطي      �رسول خدا: بگذارد؛ پيشتر گفتيم

، وقتـي تيرانـدازان ديدنـد كـه     �گردنه را رها نكننـد؛ امـا علـي رغـم تأكيـدهاي پيـامبر      

، انگيزه هاي محبـت دنيـا در   يم، مشغول شده اندآوري غناه جمعمسلمانان پيروز شده و ب

يارانتــان پيروزشــدند، ! غنيمــت، غنيمــت: درونشــان قــوت گرفــت و بــه يكــديگر گفتنــد

ديگرمنتظر چه هستيد؟

)2/77(سيره ابن هشام . 1
)2/579(صحيح بخاري . 2
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مگـر فرامـوش   :را يادآوري كرد و گفـت �پيامبرفرمانده تيراندازان به آنان فرمان اكيد

چه فرمود؟�كرده ايد كه پيامبر

به خدا بايد برويم و سهم سوگند: به اين يادآوري گوش ندادند و گفتندولي بيشتر آنان

. خودمان را از غنايم بگيريم

باالخره چهل نفر از تيراندازان با خالي گذاشتن جايشان، گردنه را ترك كردند و به سپاه 

.آوري كنندمال غنيمت جمعپيوستند تا

نفــر از 9و �ن فقــط ابــن جبيــرپشــت مســلمانان خــالي شــد و از تيرانــدازابــدين ســان

، ازجايشان تكان نخوردنـد تـا بـه آنـان اجـازه      عزم و جديتدوستانش باقي ماندند كه با

.همانجا جانفشاني نمايندداده شود به سپاه بپيوندند يا

حمله غافلگيرانه خالد بن وليد
دور ،ز پشتخالد بن وليد، اين فرصت طاليي را از دست نداد، بلكه با سرعتي برق آسا ا

تيـب  بـدين تر از اندكي مقاومت بـه شـهادت رسـاند؛   و يارانش را پس�زد و ابن جبير

شكست خـورده  و قهرمانان قريش فرياد كشيدند و سپاه مسلمانان از پشت غافلگير شدند

يكـي  . گشتند و به مسلمانان حمله كردنـد ديدي نمودند، لذا بازقريش را متوجه مرحله ج

عمره بنت علقمه حارثي پيش رفت و پرچم افتاده قريش را به دست از زنان قريش به نام

گرفت و مشركان، اطراف پرچم را گرفتند و يكديگر را صدا زدند و براي جنـگ گـرد   

مسـلمانان  حلقـه محاصـره بـر   . پشت محاصـره كردنـد  هم آمدند و مسلمانان را از جلو و

.دآسيا قرار گرفتنتنگ گرديد، چنانكه گويي ميان دو سنگ 

مقابل حمله غافلگيرانه دشمندر����موضع شجاعانه پيامبر
نه نفر از يارانش در انتهاي صفوف مسـلمانان، نظـاره گـر پيكـار پيروزمندانـه      با�پيامبر

. يد و همراهانش مواجه شـد بن ولمسلمان و گريز مشركان بود كه با حمله ناگهاني خالد

به همـراه ايـن نـه    ود كه خيلي زود،اين ب،يك راه: دو راه، بيشتر نداشت�آن حضرت

نفر، به پناهگاه امني برود و لشكراسالم را به دست سرنوشـت بسـپارد و راه ديگـر اينكـه     
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ايخواندتا بـا تشـكيل جبهـه   ببه سوي خود فرا را به خطر بيندازد و يارانش راجان خود

.، بگشايندبه سوي احدراه عبور سپاه اسالم راقوي در برابر دشمن مقاومت كنند و

بـر  به نمـايش درآمـد و شخصـيت بـي نظيـرش     �اينجا بود كه شجاعت و توانايي پيامبر

!اي بندگان خدا: همگان روشن شد و با صداي بلند، يارانش را صدا زد

مطمئن بود كه مشركان قبل از مسلمين صداي ايشان را مي شنوند، ولـي بـا ايـن    �پيامبر

در چنـان شـرايطي جـان    !سوي خود فرا خوانـد؛ آري سلمانان را به حال با صداي بلند، م

اطـالع  �مشـركان، از موقعيـت پيـامبر   . ا زدخودش را به خطر انداخت و يارانش را صد

.يافتند و پيش از مسلمانان خود را به ايشان رساندند و به آن حضرت حمله ور شدند

پراكندگي در صفوف مسلمانان
آنـان، حالـت طبيعـي خـود را از دسـت دادنـد و       مسلمانان، غافلگير شـدند و عـده اي از   

بيشترشان راه فرار را در پيش گرفتند و ميدان جنگ را بدون توجه به آنچه پشت سرشان 

.مي گذشت، رها كردند

عده اي ازمسلماناني كه گريختند، خود را به مدينه رسـاندند و بعضـي نيـز بـه ارتفاعـات      

و چون تشخيص نمي دادنـد كـه از   دندفرار كردند، گروهي هم با سپاه قريش مخلوط ش

.يكديگر را كشتند،ندانسته،ستند، بنابراين بعضي از مسلمانانكدام گروه ه

مشـركان در جنـگ احـد شكسـت     : امام بخاري از عايشه رضي اهللا عنها  روايت مي كند

يعني براي حفـظ  -از راه ديگر! اي بندگان خدا:سختي خوردند تا اينكه شيطان فرياد زد

به همين دليل مقدمه سـپاه قـريش كـه در حـال فـرار بـود،       -تان از پشت حمله كنيدخود

. با اين گروه همكـاري كردنـد  بازگشت و از پشت هجوم آورد و گروه ديگر قريش نيز 

! اي بندگان خدا: ته اند، فرياد بر آوردكه ديد، مسلمانان، پدرش را اشتباه گرف�حذيفه

. تا اينكـه او راكشـتند  پدرش را رها نكردند:مي گويد رضي اهللا عنهاعايشه. پدرم، پدرم

.خدا، از تقصيرتان بگذرد: فه گفتحذي

ه همواره مرد نيكي بود تـا اينكـه بـ   يفه از آن پس نيزبه خدا حذسوگند: عروه مي گويد
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1.خدا پيوست

بـه گونـه اي كـه    ترديد و پراكندگي، چيـره شـده بـود؛   مسلمانان شك وبر اين دسته از

صـدايي  در همـين اثنـا  . نمي دانستند به كـدام سـو مـي رونـد    وو سرگردان بودندحيران 

شان راو وحواسبا شنيدن اين صدا، بقيه هوش.كشته شد) �(محمد: شنيدند كه مي گفت

و روحيه رزمي و ايماني ايشان تا حد زيادي از بين رفـت و در قلـوب   دست دادندازنيز 

ا جايي كه بسياري از آنان دست از جنگ كشيدند بسياري از آنان، هراس شديدي افتاد ت

، خود را اين انديشه بودند كه هر چه زودتررشان را به زمين گذاشتند و بعضي دو سالح

بـه گروهـي   �انس بن نضر. ن از ابوسفيان، امان بگيردابه عبداهللا بن ابي برسانند تا برايش

منتظـر چـه   : ز آنـان پرسـيد  اد كرد كه دست از جنگ كشيده بودنـد؛ از مسلمانان برخور

هستيد؟

را مـي خواهيـد   �زندگي پس از رسو ل خدا: كشته شده است؟ گفت �پيامبر: گفتند

. برخيزيد و در راهي كه كشته شده است، بجنگيد تا شما نيز مانند او فدا شويدچه كنيد؟

ز تـو ، ا به خاطر كار مسلمانان از تـو معـذرت خـواهي مـي كـنم و از     ! بارخدايا: و گفت

كـه بـه سـعد بـن     آنگـاه پـيش رفـت تـا اين    . ي مي جويمبيزار) يعني مشركان(كردار اينها

.رسيد�معاذ

. از سوي احد بوي بهشت به مشـامم مـي رسـد   : كجا اي ابوعمر؟ انس گفت: سعد پرسيد

تا شهيد شد و پس از پايان جنگ كسي او را نشناخت سپس به پيش رفت و مبارزه نمود

. از انگشتانش بازشناختتا اينكه خواهرش او را

هشتاد و چند زخم برداشته بود، بعضي از سرنيزه، بعضي از شمشير و بعضي هم از: گويند

غيراز بخاري، ديگران، روايت كرده انـد  . 7/351: ، فتح الباري)2/581(، )1/539(صحيح البخاري .1

خونبهاي پدرم رابـه  : ، قصد نمود خونبهاي يمان، پدر حذيفه را بپردازد؛ حذيفه گفت�كه رسول خدا

مختصرالسيره، : ارجمند تر گرديد؛ نگا�صدقه دادم و بدين ترتيب نزد رسول خدا ) مستمند(مسلمانان

.246ص 
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1.تير

كشـته  �اگـر محمـد  ! اي گـروه انصـار  : قومش را صدا زد و گفـت �ثابت بن دحداح

زيـرا  پس در راه دينتان جهاد كنيـد؛ شده، به يقين كه خدا زنده است و هرگزنمي ميرد،

آنگاه به سوي گروهي ازانصار رفت و به اتفاق هم به . ياور و مددكار شماست ،اوندخد

2.دسته سواره نظام خالد حمله نمودند و چنان مبارزه كردند كه همگي شهيد شدند

اي : بـه او گفـت  . انصار افتاد كـه غـرق در خـون بـود    يكي ازگذر يكي از مهاجران، بر

اگر محمـد كشـته   «: شد؟ آن مرد انصاري گفتكشته�شدي كه محمدآيا خبر! فالني

.»شده باشد، رسالتش را تبليغ كرده و رفته است؛ پس شما نيز براي دفاع ازدينتان بجنگيد

سپاه مسلمانان و حالت طبيعي و اصلي، بـه  پرتو اين شهامتها و شجاعتها بودكه روحيهدر

و بـن ابـي منصـرف گشـتند    آنان بازگشت و از انديشه تسليم شدن يا پيوستن بـه عبـداهللا   

قـرار دادنـد تـا بلكـه     اسلحه هايشان را برداشتند و صفوف دشمن را آماج حمالت خـود 

. برسانند�خود را به مقر فرماندهي رسو ل خدابتوانند

دروغ بوده است؛ ايـن، خبـر   �همين اثنا به آنان خبر رسيد كه خبر كشته شدن پيامبردر

نبردي سخت و رشادتي بي نظير، خـود افزود و پس ازنيروبخشي بود كه بر توانايي آنها

.محل مطمئني جمع شدندرا از حلقه محاصره رهانيدند و در

يك گروه سوم نيز وجودداشتند كه جز به شخص رسول اهللا به هـيچ چيـز و هـيچ كسـي     

سوي رسـول  آنان از همان ابتداي غافلگير شدن سپاه اسالم به . حتي خود نمي انديشيدند

.تنداهللا رف

... و�و علي ابن ابي طالب �، عمربن خطاب�در پيشاپيش اين گروه، ابوبكر صديق

را در �بودند كه از آغـاز جنـگ در خـط مقـدم، مـي جنگيدنـد و وقتـي رسـول خـدا         

.گرفتندقرار�خط مقدم دفاع از آن حضرتخطرديدند، در

).2/579(؛ صحيح بخاري ) 96، 2/93(زادالمعاد . 1
)2/22(السيره الحلبيه . 2
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�شدت جنگ در اطراف رسول خدا

ره قرارگرفته بودند و همچون گندم در زير سـنگ  محاصدر،ال كه مسلمانانهمان حدر

پيشـتر  . گرفتـه بـود  در�اطراف رسـول خـدا  آسيا خرد مي شدند، درگيري شديدي در

آخـر  نـه نفـر در قسـمت   بـا �لمانان را غافلگير كردنـد، پيـامبر  وقتي مشركان مس:گفتيم

م، مشـركان  بياييد كه من رسول خـداي ! اي مسلمانان: سپاهش مستقر بود و چون فرياد زد

بنـابراين بـه طـرف او    را شـناختند؛ را شـنيدند و او �قبل از مسلمانان صداي رسـول اهللا 

پيش از آنكـه احـدي از   ،حمله نمودند�هجوم بردند و بيشتر نيروهايشان به رسول خدا

.برساند�سپاه مسلمانان خود را به پيامبر

كه نهايت ايثار و مردانگـي را  بنابراين برخورد شديدي بين مشركان و اين نه نفر رخ داد

.خود به نمايش گذاشتنداز

در جنگ احد با هفت تن از �روايت مي كند كه پيامبر�امام مسلم از انس بن مالك

كيسـت  «: فرمـود ه ايشان حمله ور شـدند، وقتي كفار ب. انصار و دو نفر از قريش تنها ماند

؟ »رفيقم در بهشت باشد«؟ يا »ددند تا بهشت از آن او گررا از ما دورگرداكه اينها

ور حمله�و چون دوباره به رسول خدا. نصار جلو آمد و جنگيد تا شهيد شدمردي از ا

پس . و همچنان مي گفت تا اينكه هفت نفر شهيد شدندشدند، همين جمله را تكراركرد

1.»انصاف نكردند، دوستان ما«: به آن دو يار قريشي فرمود�از اين پيامبر

هـاي  بـود كـه چـون زخم   �هفت نفره، عماره بن يزيد بـن سـكن  نفر اين گروهآخرين

2.سنگيني برداشته بود، به زمين افتاد

����سخت ترين لحظه زندگي رسول خدا

در . يـار قريشـي خـود، تنهـا مانـد     دوهم به زمين افتاد، پيامبر با�پس ازاينكه ابن سكن

2/107مسلم باب غزوه احد. 1
چند لحظه بعد گروهي به كمك پيامبر آمدندو كفار را از اطراف عماره دور كردند و او را نزد رسـول  .2

)2/81(ابن هشام . وي در همين حال شهيد شد. پيامبر سر او را بر زانويش گذاشت. بردند�خدا
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روز جنگ احد كسـي جـز طلحـه    صحيحين از ابي عثمان روايت شده كه در لحظاتي از

1.و سعد بن ابي وقاص با پيامبر نبود�بن عبيداهللا

آن لحظات، سخت ترين لحظات زندگي پيامبر اسالم و فرصـتي طاليـي بـراي مشـركان     

.مشركان نيزكوشيدند تا اين فرصت را غنيمت شمارند. بود

اميد كه شايد ينمتمركز كرده بودند، بد�مشركان حمالتشان را بر روي شخص پيامبر

د كه دو تا عتبه بن وقاص با سنگ به صورت مبارك پيامبر ز. بتوانند كارش را تمام كنند

ينش شكست و فك پايين مبارك زخمي شد و عبداهللا بـن شـهاب   از دندانهاي رباعي پاي

.را زخمي نمود�مد و پيشاني پيامبرهري، جلوآز

مشـير ضـربه اي سـخت بـر     ش آمد و بـا ش پي،عبداهللا بن قمئه،اسب سوار كينه توزآنگاه

عبداهللا بن قمئه از يك ماه از درد آن رنج برد، ولي شانه مبارك زد كه رسول خدا، بيش

دوباره ضربه محكمي مانند همان ضـربه بـه   . با اين ضربه نتوانست هر دو زره را پاره كند

رت ايشـان  ، در صوه خودر اثر آن دو حلقه از حلقه هاي كالكه دچهره آن حضرت زد

يعنـي  . اقمـأك اهللا : فرمود�از من بگير كه من ابن قمئه هستم، پيامبر: فرو رفت و گفت

2.خداوند تورا قطعه قطعه كند

�شكسـت، سـر آن حضـرت   �آورده اند كه دندان پيشين پيـامبر و در روايت صحيح 

چگونه ممكـن اسـت   : مي فرمود�پيامبر. شكافت و خون از بدن مبارك جاري گرديد

در ! ي كه چهره پيغمبرشان را زخمي كنند و دندانهايش را بشكنند، رسـتگار شـوند؟  قوم

√ð♦Τ∼ς√ð♦Τ∼ς√ð♦Τ∼ς√ð♦Τ∼ς: خداوند اين آيه را نـازل فرمـود  ! ؟كه او آنها را به سوي خدا فرا مي خواندحالي

ð∠ς√ð∠ς√ð∠ς√ð∠ς√Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ξ≤∨ΚΚς‚≅…Ξ≤∨ΚΚς‚≅…Ξ≤∨ΚΚς‚≅…Ξ≤∨ΚΚς‚≅…ε∫πΩ→ε∫πΩ→ε∫πΩ→ε∫πΩ→ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…ð‡ΣΤ�ΩΤÿð‡ΣΤ�ΩΤÿð‡ΣΤ�ΩΤÿð‡ΣΤ�ΩΤÿ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…⌠¬ΣΩΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤÿ⌠¬ΣΩΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤÿ⌠¬ΣΩΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤÿ⌠¬ΣΩΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤÿ⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇

)2/581(و ) 1/527(بخاري . 1
خداوند، دعاي پيامبرش را اجابت نمود، از ابي عائد روايت است كه چون ابن قمئـه بـه خانـه اش    . 2

برگشت، با گوسفندانش بيرون شدوآنها را به قله كوه برد و به ميان گوسفندان رفت ، قوچي او را چنان 

)7/373(فتح الباري : نگا. قطعه قطعه گرديدبا شاخ زد كه ازكوه پرت شد و 
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φΣ∧Ψ∏Η�φΣ∧Ψ∏Η�φΣ∧Ψ∏Η�φΣ∧Ψ∏Η�Τðℵ≡Τðℵ≡Τðℵ≡Τðℵ≡(128)(128)(128)(128))128: ل عمرانآ(

يا آنـان را  يا توبه آنان را مي پذيرد و كار اين مردمان بدست تو نيست؛! براي پيام«: يعني

1.»، ستمگرندعذاب مي دهد، چراكه آنان

2.»قومم را بيامرز، زيرا اينها نمي دانند«: وددر آن روز فرم�به روايت طبراني، پيامبر

از بين بردن پيامبر بود، اما دو نفر قريشي يعني سـعد بـن   شكي نيست كه هدف مشركان، 

جنگيدنـد و بـا آنكـه دو نفـر     ابي وقاص و طلحه بن عبيداهللا با رشادت و شهامتي بي نظير

ايـن دو كـه از   . بيشتر نبودند، ولي بـاز هـم نگذاشـتند كـه مشـركان، بـه هدفشـان برسـند        

و آنان را از اطراف رسـول  ن كردندباراتيررا مشركين هرترين تيراندازان عرب بودند،ما

.نمودندپراكنده �خدا

مادرم فدايت، وپدر«: داد و فرمود�وز تيردانش را باز نمود و به سعددر آن ر�پيامبر

مـوثر  �ت كه سعد چقـدر در دفـاع از پيـامبر   بيانگر اين اس،اين مطلب. »تيراندازي كن

3.يتمادرم فداوپد ر: به كسي نگفته است�زيرا هيچگاه پيامبر. بوده است

�جريان تجمع قريش در اطراف پيـامبر �، نسائي از جابراما در مورد طلحه بن عبيداهللا

:، چنين آورده استرا در حالي كه تعدادي از يارانش، پيرامون ايشان بودند

كيست كه جلوي اينهـا  : فرمود�را گرفتند؛ پيامبر�مشركن اطراف پيامبر: جابر گويد

.من اي رسول خدا: پاسخ داد�طلحهبگيرد؟ را

يكـي پـس از ديگـري حكايـت     ، پيشروي يكايك انصار و كشته شدن ايشـان را �جابر

وقتـي كـه آن بـرادران انصـاري،     . ؛ همانگونه كه ما به روايت مسلم، آورديـم كرده است

.جلو رفت�شهيد شدند، طلحه

ه انگشـتانش قطـع شـد و    طلحه همانند يازده مرد جنگي، جنگيد تـا اينكـ  : جابر مي گويد

.بخشكد شانس: گفت

)2/108(، مسلم )2/582(بخاري. 1
)7/373(فتح الباري . 2
.).580، 407/581، 1/2(بخاري .3



367

اگـر بسـم اهللا مـي گفتـي، تـو را مالئكـه چنـان بـه آسـمان مـي           : به طلحه فرمود�پيامبر

1.مشركان را دفع نمود، اين خداوندپس از. بردندكه همه مردم تو راتماشا مي كردند

زخـم  35يـا  39در روز جنـگ احـد   �حاكم در اكليل روايت كرده اسـت كـه طلحـه   

2.رداشت و دو انگشت سبابه و مياني دست راستش فلج گرديدب

من، دست فلج شده طلحه را ديدم، او : امام بخاري از قيس بن ابي حازم روايت مي كند

3.نيزه ها و شمشيرها حفاظت كردرا در برابر�بادست خود در جنگ، رسول خدا

ند كه روي زمين راه هركس مي خواهد به شهيدي نگاه ك«: در روز احد فرمود�پيامبر

4.»مي رود، بايد به طلحه بن عبيداهللا بنگرد

جنگ احد رابه �هرگاه ابوبكر: داود طيالسي از عائشه روايت مي كند كه مي گفتابو

و ابـوبكر ؛ ايـن   . است�آن روز، از آنِ طلحه بن عبيداهللا تمام: ياد مي آورد، مي گفت

:گفته است�بيت را نيز درباره طلحه 

5ت المها لعينالك الجنان و بوأوجبتبن عبيداهللا قدحةيا طل

چشـمان بهشـت   تـو واجـب شـد و سـزاوار زيبا    بهشـت بـر  ! اي طلحه بن عبيـداهللا «: يعني 

.»گشتي

در صــحيحين از . ، خداونــد، پيــامبرش را يــاري نمــوددر آن لحظــات حســاس و ســخت

د همراه اويند و دررا ديدم كه دو مر�در روز احد رسول خدا: روايت شده كه�سعد

نديـده  حالي كه لباسهاي سفيد برتن داشتند، از او دفاع مـي كردنـد، مـن، قـبالً آن دو را    

6.آن دو، جبرئيل و مكائيل بودند: در روايتي آمده كه... نديدمبودم و پس از آن نيز

)2/52(و سنن نسائي ) 7/361(فتح الباري.1
)7/361(فتح الباري . 2
)2/581(و ) 1.527(صحيح البخاري . 3
).2/86(هشام ؛ ابن )2/566(مشكاه المصابيح . 4
.114، برگرفته از حاشيه شرح شذور الذهب ، ص )7/82(مختصر تاريخ دمشق . 5
)2/580(صحيح بخاري . 6
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����جمع شدن صحابه در اطراف پيامبر

گرنـه يـاران   يلي زود اتفـاق افتـاد و  همه اينها با سرعتي هولناك و در لحظاتي گذرا و خ

شنيدن صـداي  پيامبر كه در صفوف مقدم مي جنگيدند، به مجرد مشاهده تغيير اوضاع يا

اين با. ، به سوي آن حضرت شتافتند تا مبادا به ايشان آسيب ناگواري برسد�رسول خدا

و شش تن رسيدند كه آن حضرت، زخمي شده بود�حال صحابه، وقتي به رسول خدا

بـه شـدت   شهيد شـده بودنـد و هفتمـين آنـان از پـاي افتـاده و      �از انصار پيرامون پيامبر

.با تمام توان مبارزه مي كردندرضي اهللا عنهمازخمي شده بود و طلحه و سعد 

ديوار كشيدند و تا حد �پيكرها و سالحهايشان،گرداگرد پيامبرصحابه جمع شدند و با

اولـين  . ن حفظ نمودند و حمالت آنها را دفع كردنـد را از ضربات دشم�توانشان پيامبر

.بود�غارش ابوبكر صديقرساند، يار�كسي كه خودش را به پيامبر

: مي گفـت �روايت مي كند كه ابوبكررضي اهللا عنهاابن حبان در صحيحش از عائشه

پراكنده شـده بودنـد، اولـين كسـي     �در روز جنگ احد كه تمام مردم از اطراف پيامبر

مشاهده كردم كـه مـردي رزمنـده، پـيش روي     . بازگشت، من بودم�به محل پيامبركه

طلحه . و مادرم فدايتطلحه باش، پد ر: گفتم. ايشان دفاع مي كندازپيامبر مي جنگد و

؛خـودش را رسـاند  �چيزي نگذشت كه ابوعبيده بن جراح . باش، پد رومادرم، فدايت

دو بـه محـل پيـامبر رفتـيم و     هـر .  ا به من رساندهمانند پرنده اي مي آمد و خودش ر،او

برادرتان را دريابيد : فرمود�پيامبر. به زمين افتاده است�يديم طلحه در جلوي پيامبرد

چنان ضربه اي وارد شده بود كـه  �به صورت رسو ل اكرم . كه دارد از دست مي رود

آنهـا را از  رفتم كه حلقه از حلقه هاي كاله خودش در صورت مبارك فرو رفته بود،دو

را بخدا قسم اجازه بده من اين كار تو: بيرون بكشم، اما ابو عبيده گفت�صورت پيامبر

حتياط آنها را آرام آرام مي كشيد و ادندانهايش گرفت ورا بكنم، ابوعبيده حلقه ها را با

پيشـين وي  سرانجام يكي از حلقه ها را درآورد، اما دنـدان  مي كرد تا پيامبراذيت نشود؛

.افتاد
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باز هـم ابـو عبيـده مـرا قسـم داد كـه       . رفتم كه حلقه ديگر را من در بياورم: ابوبكر گويد

.اجازه بده خودم اين كار را انجام دهم

بر دوبـاره  پيـام . ا دندانهايش كشيد كه دندانش شكسـت حلقه دوم را نيز چنان ب،ابوعبيده

.روديابيد كه دارد از دست ميبرادرتان را در: فرمود

هر دو جلو رفتيم تا به طلحه رسيدگي كنيم، ديديم كه بـيش از ده ضـربه خـورده    : گويد

.است

در اين لحظات سـخت بـود   . گذشتگي طلحه است، بيانگر نهايت جانفشاني و ازخوداينها

ابـو دجانـه،   : جمـع شـدند؛ از جملـه   �هرمانان مسلمان، در اطراف پيامبركه گروهي از ق

ن ابي طالب، سهل بـن حنيـف، مالـك بـن سـنام پـدر ابـو سـعيد         مصعب بن عمير، علي ب

خدري، ام عماره نسيبه دختر كعب مازنيه، قتاده بن نعمان، عمر بن خطـاب، حاطـب بـن    

.ابي بلتعه و ابوطلحه رضي اهللا عنهم

افزايش فشار مشركان
به همين شكل هر لحظه بر تعداد مشركان نيز افزوده مـي شـد و طبعـاً حمـالت آنـان نيـز      

در گودالي افتاد كه ابوعامر فاسق حفر كـرده  �كه پيامبردت مي يافت تا آنافزايش و ش

.بود

را در آغـوش گرفـت تـا    �يامبر را گرفت و طلحه نيز پيامبردست پ،در همين حال علي

.ايستادسر پا�اينكه آن حضرت

م كـه  من در جنگ احد بودم و ديـد : يكي از مهاجران مي گفت: نافع بن جبير مي گويد

كناري مي گذشت مي گشت و يا ازتير مي باريد و تمام آنها بر�طرف بر پيامبراز هر 

محمد را به مـن نشـان بدهيـد    : و ديدم كه عبيداهللا بن شهاب زهري در آن روز مي گويد

!كه مرا زندگي مباد اگر او زنده بماند

از كنـار رسـول خـدا    عبيداهللا بن شهاب. پيامبر در كنارش بود و كسي اطراف ايشان نبود

. سـرزنش كـرد  صفوان به همين خـاطر، عبيـداهللا  بـن شـهاب را     . گذشت و ايشان رانديد
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»  !از ما محافظت مي كننـد بخدا او رانديدم، بخدا سوگند كه او را«: عبيداهللا زهري گفت

1.، اماموفق نشديمهم عهدكرديم كه او را بكشيمچهار نفر شديم و با،ما

يرهاي بي نظقهرماني
هاي شـگفت انگيـزي از خـود بـه     ، درآن روز قهرمانيهاي كـم نظيـر و جانفشـاني   مسلمانان

.نمايش گذاشتند كه تاريخ، همانند آنها را ثبت نكرده است

خودش را سپر ديوارمانندي كرده بود تا تيرهاي دشمن را از اصابت به رسول �ابوطلحه

�مـردم از اطـراف پيـامبر   در جنگ احـد وقتـي كـه همـه    :انس مي گويد. خدا بازدارد

بود،ماهرياندازاو كه تيزطلحه همچون سپري جلوي پيامبر بود؛ پراكنده شده بودند، ابو

گـذرش  ،هـر كـس  .ه دستش شكستانداخت كه درآن روز دو يا سه كمان، بچنان تير

نـد  هر از چ.. تيرها را براي ابوطلحه آماده كناين«: مي فرمود�رببه آنجا مي افتاد، پيام

ه بـه آن حضـرت مـي    ابوطلحـ . به جاي بلندي مي رفت تا مـردم را ببينـد  �گاهي پيامبر

شـاهرگ  . اصـابت كنـد  ، فدايت؛ سرَك مكش كه مبادا تيري به شـما پدرو مادرم: گفت

2.استمن، نگهبان شاهرگ شما

از يك سپر استفاده مي كردند، ابوطلحه ،و نيز انس روايت مي كند كه ابوطلحه و پيامبر

، پيامبر بلند مي شد و سرك مي كشيد تا بود، هرگاه تيري مي افكندماهري ه تير اندازك

3.ببيندنشانه روي ابوطلحه را

بـدين سـان تيرهـا بـه او     . قـرار داد �نه برخاسـت و خـودش را سـپر آن حضـرت    ابودجا

ابـي وقـاص را كـه    حاطب بن ابي بلتعه، عتبه بن. اصابت مي كرد و او، تكان نمي خورد

سپس . شمشير سرش را از تن جدا نمودباودنبال كردرا شكسته بود،�دانهاي پيامبردن

.به غنيمت گرفتاسب عتبه راشمشير و

.2/97زادالمعاد . 1
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كشد، اما بـه او دسـت   دوست داشت كه خودش برادرش عتبه را ب�سعد بن ابي وقاص

.او را كشت�نيافت و حاطب

بيعت كرد كه تا دم مـرگ  �پيامبرسهل بن حنيف كه يكي از تيراندازان قهرمان بود، با 

.او نيز نقش بسزايي در عقب راندن مشركان ايفا كرد. بجنگد

در �پيـامبر : نيز شخصاً تيراندازي مي كرد؛ از قتاده بن نعمان روايت است كـه �پيامبر

ه قتاده آن كمـان فرسـود  . جنگ احد آنقدر تيراندازي كرد كه دو طرف كمانش باز شد

و چشم قتاده از حدقه در آمـد ،احددر روز. ن، همواره نزد او بودرا برداشت و اين كما

، چشم او را به حدقه برگردانـد و ايـن چشـم    با دست خود�پيامبر. روي گونه اش افتاد

عبدالرحمن بن عـوف چنـان جنگيـد كـه دهـانش      . قتاده از آن چشم ديگرش سالمتر شد

ش در آن روز بيش از بيسـت  در بدن: گويند. مي شد و دندانهايش در دهانش ريختزخ

.برخي از اين جراحتها در پايش بود كه بر اثر آن، پايش لنگ شد. زخم بوده است

خون پـاك  �در آن روز از چهره مبارك پيامبر�مالك بن سنان پدر ابوسعيد خدري

.مكيدوكرد

.خون را از دهانت بريز: آن حضرت فرمود

: فرمـود �پيـامبر . ع به جنگيـدن نمـود  هرگز بيرون نمي ريزم، سپس رفت و شرو: گفت

بـه  �مالـك  . »هركس مي خواهد به مردي از بهشتيان نگاه كند بايد به اين مرد بنگـرد «

.پيش رفت و شهيد شد

ابن قمئه ضـربه اي بـه شـانه اش زد    . ام عماره نيزمي جنگيد تا اينكه با ابن قمئه روبرو شد

د، ولـي چـون دو زره   زتي بـه او ام عمـاره هـم ضـربا   . جـاي نهـاد  كه جراحت عميقي بر

.ام عماره  همچنان به پيكار ادامه داد تا دوازده زخم برداشت. پوشيده بود، نجات يافت

برابر حمالت ابن قمئه دشمن مي جنگيد و درنيزهمچون شير ژيان با�مصعب بن عمير

اه اسـالم را بـه دسـت    لواي جنگي سپ�مصعب. دفاع مي كرد�و همراهانش از پيامبر

پـرچم را بـه دسـت چـپش     ،اواسـتش را قطـع نمودنـد؛   رو دشمنان دسـت ر از اين. داشت

، آنگاه پرچم را بـه دو بـازويش   تا اينكه دست چپش نيز قطع گرديدگرفت و پيش رفت
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.قاتل مصعب، ابن قمئه بود. نه اش برافراشت تا اينكه شهيد شدگرفت و با گردن و سي

گمـان كـرد كـه رسـول     ،از اينرو ابن قمئـه . داشت�شباهت فراواني به پيامبر�مصعب

1.محمد، كشته شد: راكشته است، لذا به ميان مشركان رفت و فرياد برآورد�خدا

جنگو تأثير آن بر����شايعه شهادت پيامبر
بـين مشـركان و مسـلمانان    �لحظاتي از اين فرياد نگذشته بودكه خبر كشته شدن پيـامبر 

محاصـره دشـمن   ا آن دسـته از مسـلماناني كـه در   شايع شد اين شايعه، باعـث گرديـد تـ   

بـراي ادامـه جنـگ سسـت     ،و عزمشـان بكلي از دست بدهندراقرارداشتند، روحيه خود

هـم  مسـلمانان چيـره شـد و صفوفشـان در    و بدين سان هرج و مرج و پريشـاني، بـر  شود

زيـرا . اين شايعه، همچنين موجب شد كه از شدت حمالت مشركان كاسته شود. ريخت

آنـان دسـت از   ؛  بنـابراين بسـياري از  رسيده انـد فكر مي كردند كه به هدف نهايي خود

.جنگ كشيدند و سرگرم مثله كردن كشتگان مسلمانان شدند

در عرصه فرماندهي ����حضور دوباره پيامبر
علـي نيـز   . پرچم را به علي بن ابي طالب سپرد�پس از شهادت مصعب بن عمير، پيامبر

ساير اصحابي كه پيرامون آن حضرت بودند، قهرمانيهاي بي نظيـري  جنگ خوبي كرد و 

.، بخوبي جنگيدندو ضمن دفاع و مقاومتنشان دادندخوداز

توانست راهي به سوي سپاه غافلگير شده اش بـاز نمايـد و خـود را بـه     �سرانجام پيامبر

اي : رآوردكعب بن مالك اولين كسي بود كه پيـامبر را شـناخت و فريـاد بـ    . آنان برساند

اشـاره كـرد كـه    �به كعب �پيامبراكرم. رسول خداست،اين؛مژده! جماعت مسلمان

فريـاد  امـا . ، باخبر شوندست كه مشركان از جا و مكان ايشانساكت باشد؛ زيرا نمي خوا

و بدين ترتيب مسلمانان، ازهر سو، به سوي پيامبر دويدند كعب به گوش مسلمانان رسيد

.حاب در اطرافش جمع شدندتا آنكه سي تن از اص

)2/97(، زادالمعاد 83–80، 2/73ابن هشام . 1
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مشركان مهاجم . به طرف دره كشيدمنظم سپاهش رابه طور�پس از اين تجمع، پيامبر

امـا هجـوم آنـان در برابـر     . نيز به دو گروه تقسيم شدند و با شـدت تمـام هجـوم آوردنـد    

.هاي مسلمانان دفع شدجانفشاني

آمـد و  �بود، به سوي پيامبركاران مشركينعثمان بن عبداهللا بن مغيره كه يكي از سوار

امـا اسـب آن   . نجات نيابم اگر نجات يابي؛ پيامبر برخاسـت كـه بـا او مقابلـه كنـد     : گفت

و او را ضـربه اي پـايش را قطـع كـرد    مشرك به گودالي فرو رفت و حارث بن صمه بـا 

.پيوست�برداشت و به پيامبركشت و اسلحه اش را

ه حملـ �او، بـه حـارث بـن صـمه     . ان قريش بودعبداهللا بن جابر يكي ديگر از سواركار

.حمل نمودندرا با خود�مسلمانان، حارث. كرد و ضربه اي به شانه اش زد

قهرمان معروف كه دستار سرخي به سرش بسته بود، با ضربه اي سـر عبـداهللا    �ابودجانه

شد مسلمانان چيره ميدر حين جنگ خوابهاي كوتاهي بر. بن جابر را از تنش جدا نمود

: ابوطلحه مي گويد. واقع آرامشي از سوي خدا بودكه در

، طـوري بـرمن   احد، خواب بر آنان چيره شـد؛ خـواب  من، از كساني بودم كه در جنگ 

بار كه شمشيرم ازدستم مي افتاد، آن بارها از دستم افتاد؛  هرغلبه كرده بود كه شمشيرم،

1.اشتمبرمي ددوباره باز مي افتاد و را برمي داشتم و

با شجاعت تمام، سپاه خودش را به طرف كوه كشيد و راه را براي ديگـر  �رسول اكرم

بدين ترتيب نبوغ نظامي خالد بن .ا بتوانند خود را به كوه برسانندنمود تافراد سپاهش باز

.شكست خورد�وليد، در برابر فرماندهي حكيمانه رسول خدا

كشته شدن ابي بن خلف
به كوه رساند، ابـي بـن خلـف در حـالي     خودش را�همين كه پيامبر: ابن اسحاق گويد

كجاسـت؟ زنـده نمـانم، اگـر او زنـده بمانـد، خـود را بـه نزديكـي          محمد،: كه مي گفت

.رساند�پيامبر

)2/582(بخاري. 1
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: فرمـود . ما به جنگ او بـرود اجازه بدهيد يكي از! يا رسول اهللا: گفتند�همراهان پيامبر

ي ابن ابي نزديك شد، رسـول اكـرم زوبـين حـارث بـن      وقت. او را به خودم واگذار كنيد

كـه  گرفت و چنان از جاي خود برخاست كه اصحاب همانند موهاي شـتر صمه را از او

آن حضرت از شـكافي كـه در   . هنگام برجستن به هوا مي رود، به اطراف پراكنده شدند

ارد كـرد  و ضـربتي و دادزره آبي ديده مي شد، گردنش را هدف قـرار وبين كاله خود

خراشي . غلتيد و به نزد قريش بازگشت، بر اثر آن، چند باري به دورشكه ابي بن خلف

: همچنـان مـي گفـت   كوچك در گردنش ايجاد شده و خونش نيز بندآمـده بـود، امـا او   

نيـز مـت  ه خـدا كـه زخ  تو، فقط ترسـيده اي و بـ  : به اوگفتند. مرا كشتبخدا كه محمد،

كـه مـرا   آورد مكـه بـه مـن گفتـه بـود     : ي بن خلف گفتاب. كاري نيستمهم وچندان،

1.هد كشتاخو

من مي انداخت، مرا مي كشت، چه رسد به اينكه با نيزه سوگند به خدا اگر آب دهان بر

2!به من زده است

در روايت ابي اسود از . مرد» سرف«ابي بن خلف در راه بازگشت به مكه در جايي به نام 

بـه خـدا بـه مـن     : و مي گفـت چون گاو نري بانگ مي زدعروه آورده كه ابي بن خلف 

3.ضربه اي خورده كه اگر به ساكنان ذي المجاز مي خورد، همگي مي مردند

����كمك طلحه به پيامبر

خـورد كـه   از ارتفاعات كوه باال مي رفت، به صـخره اي بر �در آن اثنا كه رسول خدا

زره ايـن دو شده بود؛ عالوه برزيرا از شدت جراحات ضعيفنتوانست از آن باال برود؛

من اسبي دارم كه هر روز : روبرو مي شد، مي گفت�ارسو ل خداابي بن خلف، در مكه، هرگاه  ب. 1

رسول خدادر پاسخش . به او مقدار زيادي علف مي دهم تا روزي بر آن سوار شوم و تورا بكشم

.انشاء اهللا من، تو را مي كشم: فرمود
)2/97(و زادالمعاد ) 2/84(ابن هشام. 2
.250مختصر سيره الرسول شيخ عبداهللا نجدي ص . 3
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بر سنگ �خودش را خم نمود و پيامبر از روي طلحه�طلحه. سنگين نيز به تن داشت

1.خود واجب كردطلحه، بهشت را بر: گفتباال رفت و

آخرين يورش مشركان
مشركان، در دامنه كوه  برگشت و جاي گرفت؛ش به مقر فرماندهي�وقتي رسو ل خدا

.، سامان دادندود را براي غلبه بر مسلمانانجم خآخرين تها

خدا به كوه رسيد، گروهي از قريش بـه فرمانـدهي   �چون پيامبر: يدابن اسحاق مي گو

لذا رساندند؛ �به فراز كوه و باالي سر رسول خداابوسفيان و خالدبن وليد، خودشان را 

.»داشته باشندما برترياصالً سزاور آنان نيست كه بر! خدايا«: فرمود�پيامبر

2.مهاجران جنگيدند تا آنان را از باالي كوه به پايين راندندپس از اين عمر و گروهي از

آن حضرت .از كوه و باالتر از پيامبر رفتندفرمغازي اموي آمده كه چون مشركين بردر

.آنها را دوركن: به سعد فرمود

سه بار ، فرموده اشپيامبركنم؟رقبه تنهايي چگونه آنها را متف! يا رسول اهللا: سعد گفت

.تكرار نمود

دوباره آن تيـر را  : گويد. را كشتدانش در آورد و با آن، يكي از آنها، تيري از تيرسعد

را برگرفتم و نفر سوم را هم كشـتم؛ يكي ديگر را كشتم و باري ديگر آن تير گرفتم وبر

ايـن  . دان گذاشـتم را در تيـر وآنمبـاركي اسـت   ، تيراين:  گفتم. آمدنداز آنجا فرودلذا

3.تيرتا پايان زندگي، با سعد بود و پس از وفاتش به فرزندانش رسيد

مثله كردن شهدا
بـي خبـر   �آنان، از سرنوشـت پيـامبر  . بود�ضد پيامبر اين، آخرين حمله مشركان بر

)2/86(سيره ابن هشام . 1
مرجع سابق. 2
)2/95(زادالمعاد .3
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ردوگاهشـان   بنـابراين بـه ا  . را كشته اند�تا حدي اطمينان داشتند كه پيامبربودند و البته 

جمله زنانشان، بـه مثلـه   بعضي از آنان، از. بازگشتند و براي بازگشت به مكه آماده شدند

آنان، گوش و بيني و آلت تناسلي كشتگان مسلمانان را قطـع مـي   . كردن شهدا پرداختند

امـا  را درآورد و جويـد، �هند، جگر حمـزه  .و شكمهايشان را پاره مي كردندنمودند

هـاي شـهدا دسـتبند و خلخـال     گوشـها و بيني رو ببرد، بيرون انداخت و ازچون نتوانست ف

1.درست كرد

آمادگي سپاه مسلمانان تا پايان جنگميزان 
آمـادگي  ، دو اتفـاق مهـم روي داد كـه نشـانگر ميـزان     در واپسين لحظـات جنـگ احـد   

:مسلمانان براي پيكار و جانفشاني در راه خدا است

همراه مسـلمانان بـه جنـگ    من از جمله كساني بودم كه :مي گويد�كعب بن مالك.1

ديـدم يكـي از   . ء را مثله مي كننـد، از آنجـا رفـتم   چون ديدم مشركين، شهدارفته بودم؛

: از ميـان شـهدا مـي گذشـت و مـي گفـت      .آوري كرده بودن كه چند زره جمعمشركي

يز زره پوشيده و اسلحه يكي از مسلمانان ن.. همانند الشه هاي گوسفندان، انباشته شده اند

.به دست داشت و بر سر راه آن مشرك، ايستاده بود

دم تا وضـعيت مسـلمان و كـافر را    سپس بر آن ش. جلوتر رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم

مشاهده كردم كه وضع ظاهر و  امكانات رزمـي كـافر، بهتـر و بيشـتر از آن     . آورد كنمبر

آن مرد مسلمان، چنان ضربه اي زد كـه كـافر   .دآن دو با هم، رويارو شدن. ن استمسلما

چطور بود، : ه آن مسلمان، نقاب از چهره برداشت و گفتاآنگ. را از فرق به دو نيم كرد

2.اي كعب؟ من ابودجانه هستم

: مي گويد�انس. ، عده اي از زنان مسلمانان، به ميدان جنگ رفتندپس از پايان نبرد. 2

طـوري كـه   -زده بودنـد را ديدم كه جامه هايشـان را بـاال  عائشه دختر ابوبكر و ام سليط 

)2/90(ابن هشام . 1
)4/17(البدايه و النهايه . 2
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و مشكهاي آب را بردوش مي كشيدند و به مجروحان -مي ديدمزيورآالت پاهايشان را

هـا و  را پـر مـي كردنـد و دوبـاره بـه زخمي     مي گشتند و مشكها آب مي دادند، آنگاه باز

1.مجروحين آب مي دادند

2.شكهاي آب را براي ما پر مي كردام سليط در جنگ احد م: مي گويد�عمر

ديـد كـه مـي    او زمـاني كـه فراريـان سـپاه اسـالم را     . نيز يكي از اين زنان بود�ام ايمن

ايـن دوك نـخ   : خواهند وارد مدينه شوند، خاك به صورتشـان مـي پاشـيد و مـي گفـت     

. بگيريد و شمشير را به من بدهيدريسي را

ن مجروحان مشغول شد تا آنكـه حبـان بـن    آب دادپس از آن به ميدان جنگ رفت و به

ام ايمن  به زمين افتاد و اندامش برهنه شد و به اين خاطر دشمن خدا .عرقه او را با تير زد

! دادقهقه سر

ايشان گـران آمـد، بـه سـعد بـن ابـي       اين جريان بركه شاهد اين منظر بود،�رسول خدا

با تيـر چنـان بـه گلـويش زد كـه      سعد. هدف قرا بده او را: تيري داد و گفت�وقاص 

هايش ظـاهر  چنـان خنديـد كـه دنـدان    �حبان بن پشت افتاد و اندامش عريان شد، پيامبر

3.»خدا، دعايش را اجابت كندسعد، انتقام ام ايمن راگرفت؛«: ودگرديد و سپس فرم

در شعب احد����پيامبر
رفـت و  �در مقرش درشعب احد مستقر شد، علي بـن ابـي طالـب    �رسول خداوقتي

كه به قولي صخره اي گود بوده كه در آن آب جمع مي شده يـا نـام چشـمه    -ازمهراس

برگشت تا �خود را پر آب كرد و نزد رسول خداسپر -اي در ارتفاعات احد مي باشد

بويي در آن آب احساس كرد؛ لذا از آن ننوشـيد و  �اما رسول خدا. از آن آب بنوشند

خشم خدا برآن ملتي كه خون «: در حالي كه مي گفتمقداري را به سر مبارك ريخت 

).2/581(و ) 1/403(صحيح بخاري . 1
)1/401(صحيح البخاري . 2
)2/22(السيره الحلبيه .3
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1.»پيامبرشان را ريختند، بسيار شديد است

هـاي پيـامبر را مـي شسـت و چـه      سوگند به خدا مي دانم چه كسي زخم: سهل مي گويد

مـي شسـت و علـي بـا     دختـرش  ،كسي آب مي ريخت و با چه ظرفي مي ريخت؛ فاطمه

يخت، خون بيشتر مي شد؛ لذا حصيري را اطمه هر چه آب مي رظرفي آب مي ريخت؛ ف

2.زخم گذاشت تا اينكه جريان خون قطع شدسوزاند و خاكسترش را بر

از آن نوشـيد و در �آورد، پيـامبر �آبي شيرين و گوارا براي پيـامبر ،محمد بن مسلمه

3.حق محمد بن مسلمه دعاي خير كرد

مسـلمانان نيـز پشـت سـرش     ؛جراحت، نماز ظهر را نشسـته خوانـد  بر اثر كثرت�پيامبر

4.نشسته نماز گزاردند

����شماتت ابوسفيان و پاسخ عمر

)�(آيا محمـد : ي كوه رفت و فرياد زدچون ابوسفيان مي خواست به مكه برگردد، باال

آيا ابوبكر بن ابي قحافه در ميان شما: در بين شماست ؟ كسي جواب نداد، دوباره پرسيد

ز هم كسـي  آيا عمر بن خطاب در بين شما است؟ با: است؟ و چون پاسخي نشيند، گفت

. داده بود كه كسي چيزي نگويددستور�چيزي نگفت؛ زيرا پيامبر

كـه قـوام اسـالم بـه ايـن سـه نفـر اسـت         مي دانسـت  زيراكسي نگرفت؛سراغ ابوسفيان،

: گفـت عمر نتوانست خودش را كنترل كنـد، ! شما را از شر اينها خالص كرديم: وگفت

و خداونـد آنچـه را كـه    . سراغشـان را گرفتـي، زنـده انـد    ،آنهايي كه تو! خدااي دشمن 

شما را مثلـه كـرده   كشتگان : ابوسفيان گفت. اشته استخوشت نمي آيد، محفوظ نگاه د

. احت هم نيستم كه چنين كاري كـرده انـد  ن كار دستور نداده ام و البته ناربه اي،اند؛ من

)2/85(ابن هشام سيرة. 1
)2/584(صحيح البخاري . 2
)2/30(لحلبيةالسيرة ا. 3
)2/87(ابن هشام سيرة. 4
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.سربلند باش! اي هبل: اه افزود آنگ

چه بگوييم؟: آيا جوابش را نمي دهيد ؟ گفتند:فرمود�پيامبر

و ابوسـفيان  » عظمت تر استخداوند، برتر و با«: يعني.)اهللا أعلي و أجل(: بگوييد: مودفر

اهللا موالنـا و المـولي   (: بگوييـد : پيـامبر فرمـود  . نداريدبت عزي داريم و شما، ما: گفت

امـروز بـه   «: فيان گفـت ابوسـ . »مواليي نداريداخداوند، موالي ماست و شم«: يعني. )لكم

.»جنگ، به نوبت استپيروزي درجاي روز بدر؛

در زيرا كشته هاي ما در بهشت و كشته هـاي شـما  ، با شما برابر نيستيم؛ما: گفت�عمر

.دوزخند

بـرو ببـين چـه كـار دارد؟ وقتـي      :فرمـود �پيـامبر . نزد مـن بيـا  ! اي عمر: ابوسفيان گفت

تو را به خدا قسم مي دهم آيا محمد را كشته ايم؟ : ابوسفيان گفت.رفتنزديك�عمر

مـن از  نظـر درتـو : گفت. ن حرفهاي تو را مي شنود، او زنده است و اآلخير: گفتعمر

1.ابن قمئه راستگوتر و درستكارتري

قرار جنگي دوباره در بدر
زگشـت بـه مكـه را    ، قصـد با هنگامي كـه ابوسـفيان و همراهـانش   : ابن اسحاق مي گويد

بـه يكـي از   �رسول خدا. سال ديگر در بدر، و شماوعده ما:ابوسفيان فرياد زد.نمودند

2.»آري وعده ديدار، سال آينده در بدر:بگو«: يارانش فرمود

آگاهي از موقعيت مشركين 
بـه دنبـال آنـان    : گفـت وتعقيب كنـد را مأمور كردكه مشركين را�علي�پيامبر خدا

شتران سوار شدند و اسبها را يدك مي كشند، بدان كه به قصد مكـه در  ن اگر برببيبرو؛

قصـد مدينـه رادارنـد و    يدك مي كشـند، بر اسبان سوار شده و شتران رااگر حركتند و

).2/579(، صحيح بخاري ) 2/94(زادالمعاد ) 93، 2/94(ابن هشام . 1
)2/94(ابن هشام . 2
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: گويـد �علـي  .وگند به خدا به جنگ آنان مي رويـم س،چنين قصدي داشته باشنداگر

يـدك مـي كشـيدند،    ن سـوار شـدند و اسـبها را   تعقيب كردم، ديدم بر شتراآنان را،من

1.فهميدم كه عازم مكه هستند

جستجوي شهدا و رسيدگي به مجروحين
و صـدد جسـتجوي شـهدا   پس از بازگشت مشركان، مسلمانان فرصت پيدا كردند تـا در 

مـرا بـه جسـتجوي    �رسول خدا: گويد�زيد بن ثابت . رسيدگي به مجروحان برآيند

: اگراو را زنده يافتي، سالمم را به او برسان و بگو: د و به من گفتفرستا�سعد بن ربيع

مـي گشـتم   در بين كشته ها: مي گويد�ببينم در چه حالي؟ زيدمرا فرستاده تا�پيامبر

و سرنيزه به بدنش اصابت كرده نيمه جان پيدا كردم و هفتاد ضربه تير و شمشير كه او را

حالـت چطـور   : را سـالم مـي رسـاند و مـي گويـد     تو�پيامبر خدا! اي سعد: بود؛ گفتم

بوي بهشـت  !يارسول اهللا: برسان و بگو�سالمم را به رسول خدا: گفت�است؟ سعد 

به اندازه چشم بـرهم زدنـي از حمايـت رسـول خـدا      : احساس مي كنم و به انصار بگورا

ونه هيچگغافل نشويد كه در اين حالت اگر كسي به آن بزرگوار سوء قصدي كند، شما

2.همان لحظه جان داد�سعد. ، نداريدعذري در پيشگاه خداوند

ديدندكـه انـدكي   بـود؛ در حـالي او را  –اصيرم عمرو بن ثابـت  -ها يكي ديگر از زخمي

مسلمان شو، قبول نمـي  : اين فرد، كسي است كه هرچه قبالً مي گفتند. رمق به تن داشت

!م بود؛ پس چرا به اينجا آمده است؟او كه منكر اسال.، اصيرم  استاين:گفتند. كرد

مده اي؟ آيا به خاطر دفاع از قبيله ات آمده به چه منظور به جنگ آ: رسيدندسپس از او پ

به خاطر تمايل به اسالم؟ اي يا

.البته به خاطر اسالم و همان دم جان باخت: گفت

مشركان را �آمده است كه سعد بن ابي وقاص )7/347(، در فتح الباري )2/94(سيره ابن هشام . 1

.تعقيب كرد
).2/96(زادالمعاد . 2
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ـ  (: فرمود�گفتند، رسو ل خدا�جريان را به رسول خدا او، «:عنـي ي)ةهومن اهـل الجن

.»بهشتي است

1.هم نخوانده بود يك ركعت نماز) اصيرم: (مي گويد�ابو هريره 

مسـلمانان جنگيـد و مـي    كنـار او در جنـگ احـد در  . ها قزمـان بـود  يكي ديگر از زخمي

.كشتمشركان راهشت نفر ازهفت يا:  گويند

فـر بردنـد و   ر بنـي ظ به داجراحت زيادي برداشته است، او راقزمان، مسلمانان كه ديدند 

.نزد او مي رفتندبراي تبريك و تهنيت،

.سوگند فقط بري دفاع از شرافت قوم و قبيله ام جنگيدمبه خدا: گفت

ــد و      ــويش را بري ــرون آورد و رگ گل ــري بي ــار آورد، تي ــر او فش ــا ب ــون درد زخمه چ

: يعنـي )هومن أهـل النـار  (: درباره قزمان گفته بود�پيشتر رسول خدا .. خودكشي كرد

اين است سرانجام كساني كه در دفاع از قبيله و مليت و ميهن و !آري.»او دوزخي است«

زيـر لـواي اسـالم و در    يا در راهي غير از راه خدا و اعتالي اسالم، بجنگند؛ هرچند كـه  

.و دركنار صحابه كارزار كنند�لشكر پيامبر

اي : ؛ وي بـه قـومش گفتـه بـود    يكي از يهوديان بني ثعلبه نيز در ميان كشته شدگان بـود 

!الزم است؟خوبي مي دانيد كه ياري محمد بر شماه سوگند ببه خدا! يهوديان

و سـپس  اميدوارم شنبه ديگـري نداشـته باشـيد   : گفتامروز شنبه است؛ مخيريق،: گفتند

. پوشيد و به ياري رسول خدا شتافتشمشير برداشت و لباس جنگي

تمام اموالم از آن پيغمبر گر من در جنگ كشته شدم،ا: خطاب به نزديكانش گفت،وي

آنگـاه رهسـپار احـد شـد و     . گونه كه خواست، بـه مصـرف برسـاند   است تا هر�اسالم

.جنگيد و كشته شد

)].2/88(سيره ابن هشام . [»مخيريق، بهترين مرد يهود است«: باره اش فرموددر�پيامبر

خاكسپاري شهدا

)2/90(ابن هشام ، سيرة)2/94(زادالمعاد . 1
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،كـس هـر ! من بر اينها گواهم«: حضور يافت و فرمودا، بر سر جنازه شهد�رسول خدا

در حـالي برمـي انگيـزد كـه از     را، خداوند، در روز قيامـت او زخمي بردارددر راه خدا

1.»گ خون و بوي آن، بوي مشك مي باشدرن،رنگ آنجاري است؛جراحتش خون،

دسـتور داد كـه   �بعضي از مردم كشته هاي خود را به مدينه برده بودند، اما رسول خدا

.به خاك سپارندهمان جايي كه شهيد شده اند،آنها را برگردانند و در

ناي ر نياورنـد، بـه اسـتث   را غسـل ندهنـد و لباسهايشـان را د   ،نمود كه شـهداء همچنين امر

در يـك  دو يا سه شـهيد را هر�لباسي كه آهن و فلز داشت يا از چرم بود؛ رسول خدا

.قبر دفن مي كرد

كدام يـك بيشـتر قـرآن حفـظ     «: ا در يك كفن مي پيچيد و مي پرسيدو نفر رو گاهي د

، آن شهيدي را كه بيشتر قرآن يادگرفته بود، در و چون پاسخ يارانش را مي شنيد» ؟دارد

.من در روز قيامت گواه اينها هستم: مي فرمودخاكسپاري مقدم قرار مي داد و

در يـك  را كه با هم دوسـت بودنـد،  �و عمرو بن جموح �عبداهللا بن عمرو بن حرام

2.قبر گذاشتند

سـرانجام آن را در ناحيـه اي بـاالتر از    . گم كرده بودند و نمي يافتنـد را�جسد حنظله 

غسـل  راتوضيح دادكه فرشـتگان او �رسول خدا. زمين يافتند كه ازآن آب مي چكيد

مسرش پرسيدند و او از ه.»از خانواده اش وضعيتش را بپرسيد«: مي دهند و سپس فرمود

. دان جهاد، فرصت نيافت كه غسـل كنـد  مينيز به آنان خبر دادكه حنظله براي حضور در

با آن را�وقتي رسول خدا جسد حمزه. ناميدند» غسيل المالئكه«اينجا بود كه حنظله را 

حالت ديد، سخت غمگين شـد و چـون صـفيه عمـه پيـامبر و خـواهر حمـزه آمـد و مـي          

به پسرعمه اش زبير پسر صـفيه امـر فرمـود كـه     �ببيند، پيامبرش راخواست جسد برادر

چـرا برگـردم؟   : صفيه گفـت . نبيند كه چه بر سرحمزه آمده استبرگرداند تامادرش را

چـون در راه خداسـت،   ! مثلـه كـرده انـد، هرگـز     آيا به اين دليل كه شنيده ام بـرادرم را 

)2/98(ابن هشام سيرة. 1
)2/589(، صحيح بخاري )2/98(زادالمعاد. . 2
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و جسد برادرش صفيه آمد! خواهيم بودشاء اهللا شكيبا و صبور راضي و خوشنوديم و ان

اليـه  هللا و انـا و انـا وبـرايش طلـب آمـرزش نمـود    خواند و دعا كـرد را ديد و سپس نماز

با عبداهللا بن جحش كـه  دستو رداد كه حمزه را�پس از آن رسول خدا. راجعون گفت

ه گذشـت �حمزه: گفتني است! ك قبر دفن كننداده و برادررضاعي او بود، در يزخواهر

.بود، برادر رضاعي ايشان نيز بود�از آنكه عموي پيامبر

�به اندازه اي بگريد كه برحمـزه  �گاه نديديم رسول خداهيچ: گويد�ابن مسعود 

.گريست

مبارك حمزه را به طرف قبله گذاشت و برجنازه برادر رضاعي و عمـويش  جسد،پيامبر

1.ايستاد و چنان گريست كه صداي گريه اش را شنيديم

.منظره جنازه هاي شهدا، بسيار رقت انگيز بود و جگر نظاره گران را پاره پاره مي كرد

مـي  حمزه را با پارچه اي كوتاه كفـن كردنـد كـه چـون سـرش را     : مي گويد�خباب 

و چون پاهايش را مي پوشاندند، سرش لخت مـي شـد؛   پوشاندند، پاهايش برهنه مي شد

نـام اذخـر   ه ند و روي  پاهايش گياهي خوشبو بداد سرش را بپوشاندستو ر�رسول خدا

2.قرار دهند

من بهتر بود؛ او را، ازد و اومصعب بن عميرشهيد ش: مي گويد�عبدالرحمن بن عوف

در پارچه اي كفن كردند كه اگر سرش را مي پوشـاندند، پاهـايش برهنـه مـي گشـت و      

بيه همـين دارد و  ي شچون پاهايش را مي پوشاندند، سرش عريان مي شد خباب نيز روايت

3».سرش را بپوشانيد و روي پاهايش اذخر بريزيد«:فرمود�پيامبر: مي گويد

و ثناي رسول خدادعا
در جنگ احد پس از آنكه مشـركين بازگشـتند، رسـول    : امام احمد روايت مي كند كه

.255مختصر سيره الرسول ، ص « :نگا. 1
)1/140(مشكاه المصابيح : روايت احمد ، نگا. 2
)584، 2/579(صحيح البخاري . 3
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اصـحاب پشـت سـر    . »ل بپـردازم صف ببنيديد تا به ثنـاي خـداي عزوجـ   «: فرمود�خدا

تمـام سـپاس   ! بارخدايا«: حضرت دست به دعا برداشت و گفتآن . صف بستند�پيامبر

تـو  ، كسـي نمـي توانـد ببنـدد و آنچـه را     آنچه راتـو بگشـايي  ! ن توست، خداياو ثنا از آ

آنكه را كه تو گمراه كنـي، كسـي نمـي توانـد هـدايت      . ببندي، كسي نمي تواند بگشايد

تواند به گمراهي بكشـاند؛ آنچـه تـو    و كسي را كه تو هدايتش كني، هيچكس نميكند

كس نمـي  منـع كنـي، هـيچ   كس نمـي توانـد مـانع آن گـردد و آنچـه تـو      عطا كني، هيچ

.س نمي تواند نزديكش گرداندكر كني، هيچونمايد و آنچه را كه تو دآن را عطاتواند

نعمتهـاي ! هايت را براي ما بگستران؛ خداياركات و رحمتها و بزرگواري و روزيب! خدايا

ز تـو يـاري   ا! خدايا. هميشگي را درخواست مي كنيم كه تغيير نمي كنند و زوالي ندارند

به تو پناه مي !خدايا. ت مي خواهيم در روز ترسيمنا، واز تو مي خواهيم در روز سختي

ايمان را براي ! خدايا. داشته ايبازبريم از شر آنچه به ما عطاكرده اي و از شر آنچه از ما

و كفر و فسق و نافرماني را بـراي مـا   دلهاي ما آراسته سازردان و آن را درما محبوب بگ

،مسلمانرا مسلمان بميران وما! خداياهدايت يافته بگردان؛راما! خدايا. ناخوشايند بفرما

در فتنـه هـا   كـرده و بگردان نه چنان كه ما را ذليـل را با نيكوكاران همراه زنده بدار و ما

و پيشرفت كافراني را كه رسول تو را تكذيب مي كنند و مانع رشد! داياخ. انداخته باشي

! اي معبـود حـق  .بفرسـت رامي شوند، نابود كن و بر آنان غضب و عـذاب خـود  راه تو

1.»دانبگركافران اهل كتاب را نابود

در راه بازگشت به مدينه
افـت، بـه مدينـه    و دعـا و تضـرع فراغـت ي   از دفـن شـهداء و نمـاز   �پس از آنكه پيامبر

خـود فـداكاري و محبتـي بـه     در راه بازگشت با زنان مؤمني روبـرو شـدكه از  . بازگشت

.هاي مجاهدان در ميدان نبرد نداشتشتند كه دست كمي از حماسه آفرينينمايش گذا

وقتـي بـه   . مالقـات كـرد  �در مسير بازگشت به مدينه، حمنه بنت جحش با رسول خـدا 

)3/424(بخاري در ادب المفرد و احمد درمسند . 1
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انـا هللا  : گفت. ش شهيد شده استد كه برادرش، عبدهللا بن جحبر دادنسپاه رسيد، به او خ

بـه او خبـر دادنـد دايـي اش حمـزه بـن       راجعون و برايش طلـب آمـرزش كـرد؛   و انا اليه

و براي او طلـب آمـرزش نمـود،    » انا هللا و انا اليه راجعون«: عبدالمطلب شهيد شده؛ گفت

�كـه گريـه كـرد، پيـامبر    اينجـا بـود  . شوهرت مصعب بن عمير شهيد شده است: گفتند

1.»قطعاً شوهر زن برايش جايگاه ويژه اي دارد«: فرمود

سپاه اسالم در راه با زني از بني دينار برخورد كردند كه شـوهرش و بـرادرش و پـدرش    

حـال  : پرسـيد خبر شهادت اينها را بـه او دادنـد،  درجنگ به شهادت رسيده بودند؛ وقتي

؛ آنجاسـت مدهللا خوب است و اشاره كردنـد كـه  الح: نه است؟ گفتندچگو�رسول خدا

: ديد، گفـت را�وقتي اين زن رسول خدا. همانگونه كه شما دوست داريد، سالم است

2.برا ي من اندك و ناچيز است�زنده بودن رسول خداهر مصيبتي با

كه افسار اسب پيامبر را به دست �سعد. اذ به سرعت به طرف سپاه آمدمادر سعد بن مع

و براي مـادر سـعد   خوش آمده است :فرمود�پيامبرمادرم؛! يا رسول اهللا: گفتداشت، 

بـن معـاذ شـهيد شـده     چون نزديك شد، به او خبر دادند كه فرزندش عمرو. توقف نمود

. است

چـون شـما سـالم هسـتيد، مصـيبت او را كوچـك مـي        !اي رسـول خـدا  «: ام سعد گفت

اي «: شهيدان احد دعاي خيركرد و گفـت آنگاه رسول خدا  براي خانواده هاي . »شمارم

در بهشـت بـا  هم مژده بده كه همه شـهدا تو را مژده باد و خانواده هاي شهدا را! ام سعد

.»كه شفاعتشان، درباره خانواده هايشان پذيرفته مي شوددر حاليهم هستند؛

: فرمــود�پيــامبر. بــراي بازمانــدگان شــهدا دعــا كــن! اي رســول خــدا: ام ســعد گفــت

و هاي بازماندگان شهدا دوركن و مصيبت را برايشان آسـان نمـا  ا از دلغم ر! وردگاراپر«

3.»براي بازماندگان شهدا، سرپرستان خوبي مقرر فرما

).2/98(سيره ابن هشام . 1
)2/99(سيره ابن هشام 2
).2/47(السيره الحلبيه . 3
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به مدينه �ورود پيامبر
ماه شوال سال سوم هجري پيامبر به مدينه بازگشـت  7يعني شنبه، -در شبانگاه همان روز

: داد و گفـت رضـي اهللا عنهـا   ا بـه دختـرش فاطمـه    و چون بـه خانـه رسـيد، شمشـيرش ر    

علي بن ابـي  . »خونهاي اين شمشير را بشوي كه بخدا، امروز براي من شمشير خوبي بود«

اين را نيز تميز كن، زيرا براي من شمشير : نيز شمشيرش را به فاطمه داد و گفت�طالب

. خوبي بود 

ي، سهل بن حنيـف و ابودجانـه   اگر تو امروز خوب جنگيد: به علي فرمود�رسول خدا

1.هم صادقانه جنگيدند و پايداري كردند

شمار كشته هاي طرفين
65در احد فر و اكثرشان از انصار بوده اند،؛ ن70شهداي سپاه اسالم بنا بر بيشتر روايات،

تـن از اوس؛ يـك نفـر نيـز از     24تـن از خـزرج و   41: نفر از انصار به شـهادت رسـيدند  

.شد و چهار مهاجر هم به شهادت رسيدنديهوديان كشته 

تن دانسته است؛ ولي شمارش دقيق و تأمـل  29ابن اسحاق، تعداد كشته هاي مشركين را 

تـن  37و دقت در مراحل مختلف جنگ نشان مي دهد كه تعداد كشـته هـاي مشـركين،    

2.تن29بوده است، نه 

مدينهحالت آماده باش در
حالـت آمـاده   سال سوم هجري را بـا اضـطراب و در  مسلمانان، شب يكشنبه هشتم شوال

هـاي مدينـه را   وجود خستگي وافر، كوچه ها و راهها و وروديباش گذراندند، چنانچه با

)2/100(سيره ابن هشام . 1
و غزوه احد،نوشته محمد احمدباشميل، ) 7/351(، فتح الباري )129-2/122(سيره ابن هشام :نگا.2
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زيرا نگران بودند كه شايد براي رهبرشان حراست مي كردند؛نظر داشتند و ازكامالً زير

.اتفاق ناگواري رخ دهد�آن حضرت 

غزوه حمراء األسد
و بيم داشت كه شايد مشركين فكر شب را به صبح رسانددر انديشه جنگ احد �رپيامب

از اينرو پشيمان شـوند  كنند كه از پيروزي خود در احد بهره قابل مالحظه اي نبرده اند و

گرفـت كـه سـپاه مكـه را     بنابراين تصـميم  . و از نيمه راه بازگردند و به مدينه حمله كنند

بين مردم در�كه سيره نويسان نوشته اند، اين است كه پيامبرفشرده آنچه .تعقيب نمايد

، بامداد روز بعد ازجنـگ  اين فرمان. ي با دشمن آماده شونداعالن كرد كه براي روياروي

جـز  «: فرمـود �پيـامبر . احد يعني روز يكشنبه هشتم شوال سال سوم هجـري صـادر شـد   

.»همراه شودبا ماتواندحاضر بوده اند، كس ديگري نمي) احد(كساني كه در جنگ 

جازه نمي دهي  با شما همراه شوم؟آيا ا!اي رسول خدا: عبداهللا بن ابي گفت

.خير: فرمود�پيامبر

هاي شديدي كه برداشته بودند و با وجود اضطراب و هراسي كه مسلمانان علي رغم زخم

اي رسـول  : تگفـ �بـن عبـداهللا   جـابر . شنيديم و مطيع هستيم: بر آنان چيره بود، گفتند

نبردها بـا شـما باشـم، ولـي در جنـگ احـد       من دوست دارم كه درتمام صحنه ها و! خدا

بـه  �آيا اجازه مي دهيد با شما بيايم؟ رسول خـدا . پدرم مرا نگهبان دخترانش كرده بود

.او اجازه داد

پـيش  ،داشـت و مسلمانان تا حمراء االسد كه در فاصله هشت ميلي مدينـه قـرار  �پيامبر

آمـد و مسـلمان   �معبد خزاعي نزد پيـامبر آنجا معبد بن ابوند و آنجا اردو زدند و در رفت

زيـرا خزاعـه و بنوهاشـم هـم     . خواه پيـامبر بـود  مسلمان نشد، اما خير:برخي گفته اند. شد

ما سنيگن تمام هايي كه به شما رسيد، بربه خدا مصيبت! اي محمد: وي گفت. پيمان بودند

به او دسـتور  �به تو گرداند؛ پيامبرعافيت و بهبودي را ،داوندشد و دوست داريم كه خ

مي پرورانـد، بـاز   داد كه خود را به ابوسفيان برساند و او را از اجراي نقشه اي كه در سر
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.دارد

زيرا وقتي مشركين به جايي به نام روحاء در سي و شـش  بجا بود؛�نگراني رسول خدا

كـاري نكـرديم جـز    : و بـه يكـديگر گفتنـد   ردندميلي مدينه رسيدند، خود را سرزنش ك

سـران  شوكت آنان را در هم شكستيم و آنها را به حالشـان رهـا كـرديم؛   اينكه قدرت و

مسلمانان هنوز زنده اند و مي توانند در برابر ما نيرو گرد آوردند؛ بنابراين بايد بازگرديم 

.و كارشان را يكسره كنيم

آورد درستي از كه برحي و از سوي كساني مطرح شدبه صورت سطظاهراً اين پيشنهاد،

لذا صفوان بن اميه كه از بزرگان سپاه قـريش بـود، بـا ايـن     . قدرت رزمي طرفين نداشتند

اين كاررا نكنيد؛ زيرا بـيم آن مـي رود كـه آن دسـته از     : گفت تصميم مخالفت نمود و

بار همراه آنها شوند و كساني كه همراه مسلمانان، در جنگ احد حاضر نشده بودند، اين 

با آنان همدست شوند، حال كه دولت پيـروزي از شـما بـوده، بازگرديـد كـه مبـادا ايـن        

پيشنهاد صفوان با مخالفت اكثريت مواجه شد و لشـكريان  . دولت، نصيب دشمنتان گردد

ازم در همين اثنا كـه هنـوز لشـكر مكـه عـ     . به سوي مدينه بازگردند،مكه تصميم گرفتند

از مسلمان ابوسفيان. معبد خزاعي، خود را به ابوسفيان رسانيده بود، معبد بن ابومدينه نشد

چه خبر؟ معبد كه مي خواست جنگ رواني شديدي : لذا پرسيدشدن معبد، بي خبر بود؛

رتعقيب و يارانش به راه افتاده اند و دمحمد: لشكر مكه تحميل نمايد، چنين گفت را بر

ضد شما كه هرگز مانند آن را نديده ام و آتش خشمشان برهستند، آن هم با سپاهيشما

احد، با آنان همـراه نشـده بودنـد نيـز بـه آنهـا       شعله ور است و آن دسته از كساني كه در

دسـت داده انـد، شـديداً پشـيمان هسـتند و كينـه بـي        پيوسته اند و از بابت موقعيتي كه از

!نظيري نسبت به شما دارند

بخدا جز اين نمـي بيـنم   : معلوم است چه مي گويي؟ معبد گفت!اي واي: ابوسفان گفت

مدينه را ببيني كه از پشت ايـن  لشكرمدينه شويد، خيلي زود پيشقراوالنكه اگر رهسپار 

ولي ما تصميم گرفته ايم به يثرب باز گرديم و : ابوسفيان گفت.تپه به سوي شما مي آيند

.با يك شبيخون كارشان را يكسره كنيم
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اينجـا بـود   . من، خيرخواه شما هستم؛ اما اين كار را به صالح شما نمي دانـم : فتمعبد گ

كه تصميم و برنامه سپاه مكه از هم پاشيد و چنان به وحشت افتادند كه بهترين راه را فرار 

ابوسفيان نيز به جنگي رواني عليـه سـپاه اسـالم دسـت زد تـا شـايد بتوانـد        . به مكه ديدند

، در اين اثنـا بـه كـاروان قبيلـه عبـدالقيس      قريشيان. ه نجات دهداز لشكر مدينخودش را 

پيغامي دارم، اگر آن را به محمد برسانيد، : ابوسفيان گفت. برخوردند كه عازم مدينه بود

به محمد : گفت. باشد: گفتند. دهمدر عوض در بازار عكاظ يك بار كشمش به شما مي

.و و يارانت بيابيم و كارتان را يكسره كنيمما تصميم گرفته ايم دوباره به جنگ ت: بگوييد

و پيام ابوسفيان را به ايشـان  مالقات كرد�كاروان مزبور در حمراء االسد با رسول خدا

:رساند وگفت

؛ اما اين سخنان، بر ايمان مسـلمانان افـزود  ! از آنان بترسيد، عليه شما جمع شده اند،مردم

خداوند، مـا را كـافي اسـت و او،    «: يعني)عم الوكيلحسبنا اهللا و ن(: لذا مسلمانان، گفتند 

.»بهترين كارساز است

.سوره  آل عمران به همين ماجرا اشاره كرده است174و 173، در آيات خداوند

. مانـد يك روز پس از جنگ احد به حمراءاالسـد رفـت و سـه روز آنجـا    �رسول خدا

مسـلمانان، در راه  . مدينه برگشتيعني روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه و سپس به 

اين فرد، همان كسي است كه در جنگ بدر شت ابوعزه جمحي را دستگير كردند؛بازگ

او منـت  بـر �اسير شده بود و چـون فقيـر بـود و دختـران زيـادي داشـت، رسـول خـدا        

كسي را با زبانش �البته به شرط آنكه عليه پيامبر. گذاشت و او را بدون فديه آزاد نمود

و قبل از جنگ احد مردم را توسـط اشـعارش بـر ضـد     راند، ولي ابوعزه خيانت كردنشو

.پيامبر برانگيخت

شركت كرد و چـون دسـتگير   �ه پيشتر گذشت، وي در جنگ احد بر ضد پيامبرچنانچ

به خـدا ديگـر روي   «: نپذيرفت و گفت�ولي پيامبرشد، اين بار نيز تقاضاي عفو نمود،

مـؤمن از يـك   گـول زدم؛ را )�(محمـد : بگـويي دانجا بروي ومكه را نخواهي ديد تا ب

آنگاه به زبير يا عاصم بن ثابت دستور داد تـاگردن وي  . »بار گزيده نمي شودسوراخ دو
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.را بزند

او ، معاويه بـن  . حكم اعدام يكي از جاسوسان مكه را صادر كرد�همچنين رسول خدا

زماني كه مشـركان مكـه، از   . روان بودمادري عبدالملك بن ممغيره بن ابي العاص ، جد

عثمان . رفت و امان خواست�، وي نزد پسرعمويش عثمان بن عفاننبرد احد بازگشتند

.را خواهنـد كشـت  اوبه او امان داد مشروط بر اينكه اگر بيش از سه روز درمدينه بمانـد، 

رد و بـيش از سـه   نيز به خاطر عثمان به او امان داد، ولي اين فرد سوء استفاده كـ �پيامبر

وقتي سـپاه اسـالم بـه مدينـه برگشـت،      . روز درمدينه ماند و براي قريشيان جاسوسي كرد

زيد بن حارثه و عمار بن ياسر را بـه تعقيـب او   �رسول خدا. كرد معاويه بن مغيره فرار

شـكي  . آن دو، همين كه معاويه بن مغيره را دستگير كردند، در جـا او را كشـتند  . فرستاد

بلكه بخشي از جنگ احـد و يـا مـتمم    ست؛كه حمراءاالسد، غزوه مستقلي نبوده انيست 

البته اين سئوال وجود داشـته و دارد كـه   . آن است كه از صحنه هاي احد بشمار مي رود

پيروز جنگ احد كيست؟

ميـدان  آنان  بربدون شك درمورد مرحله دوم جنگ، برتري نظامي از آن مشركان بود و

، خسـارات جـاني و مـالي سـختي متحمـل گرديدنـد و      و مسـلمانان جنگ مسـلط شـدند   

ازميدان نبرد گريختند و طبل جنگ به نفع مشركان نواخته شـد، امـا   گروهي ازمسلمانان،

با اين حال مسايل ديگري نيز وجود دارد كه بر اساس آن نمي توان سلطه موقت كفار بر

ترديـد مشـركان نتوانسـتند اردوگـاه     بـدون  . ميدان نبرد را با عنوان پيـروزي، تعبيـر كـرد   

، اما بـاز هـم   هرچند صفوف مسلمانان، در هم ريختمسلمانان را اشغال نمايند؛ همچنين 

تعداد زيادي از مسلمانان به فرار از ميدان نبرد، تن ندادنـد و آنقـدر مقاومـت كردنـد تـا      

ر هيچ يـك از  عالوه بر اين، سپاهيان اسالم د. در اطراف مقر فرماندهي جمع شدنداينكه

مراحل جنگ، در وضعيتي قرار نگرفتند كه لشكر مكه، آنان را تعقيب نمايد و هيچ يك 

از مسلمانان نيز به اسارت كفار درنيامد و مشركان بـه هـيچ غنيمتـي دسـت نيافتنـد، كمـا       

بـر عـادت سـپاهيان پيـروز آن     اينكه مشركين نتوانستند به مرحله سومي دست يابند و بنـا 

بلكه بالفاصله پس از آنكه بمانند؛سه روز پس از پايان جنگ در ميدان نبردزمان، دو يا 
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آن هم قبل از اينكـه  . احساس پيروزي كردند، صحنه را ترك نمودند و عازم مكه شدند

.مسلمانان ميدان جنگ را ترك كنند

بـه مدينـه   كه تا مدينه فاصله چنداني نبود، ولي سپاهيان قريش جـرأت نكردنـد  حتي با آن

مله كنند و به چپاول اموال و زنان و كودكان مسلمانان بپردازنـد، آن هـم در شـرايطي    ح

. كه دروازه هاي مدينه به رويشان باز بود و نيروهاي رزمي نيز درمدينه حضور نداشتند

همه اين مسائل، اين را ثابت مي كند كه آنچه قريشيان بدست آورده بودند، فقط فرصتي 

مسلمين وارد كنند و در عين حال از نابودي كامل لشكر اتي بربود كه موفق شدند خسار

گـاهي بـا خسـاراتي همچـون     بسياري از سپاهيان فاتح و پيـروز نيـز  . اسالم، ناتوان ماندند

، امـا چنـين چيـزي هرگـز بـه معنـاي       انان در جنگ احد، مواجه مي شوندخسارات مسلم

.پيروزي طرف مقابل نيست

زيـرا او وحشـت   ميـدان جنـگ اسـت؛   ، بيـانگر فـرار از  نيعجله ابوسفيان براي عقب نشي

داشت كه اگرجنگ، وارد مرحله سوم شود، شكست قريش را به دنبال داشته باشد و اين 

گيري ابوسـفيان در غـزوه   ي براي ما روشنتر مي گردد كـه تـأملي در موضـع   مطلب، زمان

جنگ، يك جنگ بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه اين. حمراء االسد داشته باشيم

زيتهـايي دسـت يافتنـد و زيانهـايي نيـ     پايان نيافته بوده است و هر يك از طـرفين بـه موفق  

متحمل شدند و هيچ يك از دو گـروه، ميـدان را تـرك نكردنـد و اردوگـاه خـود را در       

.اختيار دشمن نگذاشتند و اين، معناي يك جنگ پايان نيافته است

…ΤŠ≅…∃ΨζΩ⊆<√≅…∃ΨζΩ⊆<√≅…∃ΨζΩ⊆<√≅…∃ΨζΩ⊆<√≅…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ�ΤŠ≅…Ψ∫:†ΩΤΤ⊕Ψ�ΤŠ≅…Ψ∫:†ΩΤΤ⊕Ψ�ΤŠ≅…Ψ∫:†ΩΤΤ⊕Ψ�ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩΝ…Σ⇒ΞΩΤ�Ν…Σ⇒ΞΩΤ�Ν…Σ⇒ΞΩΤ�Ν…Σ⇒ΞΩΤ�ℑℑℑℑΨ∫:†ΩΤΤ⊕Ψ‚: مايـد قرآن بـا اشـاره بـه همـين نكتـه، مـي فر      

Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ�Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ�Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ�Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ�Ω⇐Σ∧ς√<Κ†ΩΤ�Ω⇐Σ∧ς√<Κ†ΩΤ�Ω⇐Σ∧ς√<Κ†ΩΤ�Ω⇐Σ∧ς√<Κ†ΩΤ�ψΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ψΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ψΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ψΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇φΣ∧ς√<Κ†ΩÿφΣ∧ς√<Κ†ΩÿφΣ∧ς√<Κ†ΩÿφΣ∧ς√<Κ†Ωÿ†Ω∧ς†Ω∧ς†Ω∧ς†Ω∧ς∃φΣ∧ς√<Κ†ς�∃φΣ∧ς√<Κ†ς�∃φΣ∧ς√<Κ†ς�∃φΣ∧ς√<Κ†ς�Ω⇐Σ–⌠≤ΩΤ�ΩΩ⇐Σ–⌠≤ΩΤ�ΩΩ⇐Σ–⌠≤ΩΤ�ΩΩ⇐Σ–⌠≤ΩΤ�ΩΩ⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…

†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωj%φΣ–⌠≤Ωÿ%φΣ–⌠≤Ωÿ%φΣ–⌠≤Ωÿ%φΣ–⌠≤Ωÿ)اگـر  ، سستي نكنيـد؛ )كافر(جستجوي قوم در«: يعني) 104: نساء

درد مي كشيد، آنان هم مثل شما درد مي كشـند و رنـج مـي    ) از جنگ و جراحات(شما 

.»شما به خداوند، اميدي داريد كه آنان ندارند) در حالي كه(برند، 

رو مي توان نتيجه سپاه را در جراحات واردآمده مشابه دانسته است؛ از اينخداوند، هر دو 

بازگشـتند كـه   گرفت كه موقعيت هر دو سپاه متشابه بوده است و هردو گـروه در حـالي  
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.عمالً غالب و پيروز نشده بودند

گزارش تحليلي قرآن از جنگ احد
پس از جنگ احد آيات قرآن بگونه اي نازل شد كه بر تمام مراحل مهم اين جنگ پرتو 

مورد بررسي قرار داد و عواملي را كه به تلفات شـديد مسـلمانان   افكند و همه مراحل را

اط ضعفي پرداخت كه همچنان در ميـان مسـلمانان در قبـال    انجاميد، برشمرد و به بيان نق

سـاز وجـود داشـت و درعـين حــال     موقعيتهـاي حسـاس و سرنوشــت   وظيفـه شناسـي در  

سـالمي در تعـارض بـود؛ آن    سيس جامعـه ا را بر شمرد كه با اهداف واالي تأهاييكاستي

.هايي را كه اصالً زيبنده امتي ممتاز و برگزيده نيستهم كاستي

رسوا نمود و پرده از دشمني درونيشان نسـبت  وضع منافقان را بيان كرد و آنان راقرآن، م

به خداو رسول برداشت و همزمان به پاسخگويي شـبهاتي پرداخـت كـه در قلـوب افـراد      

ها و وسوسه هاي منافقان و يهوديان را پاسخ پديد آمده بود و نيز شبهه افكنيسست ايمان

.دهاي اين جنگ را بيان نمودگفت و حكمتها و اهداف و دستاور

درباره جنگ احد، شصت آيه از سوره آل عمران نازل شد كـه در نخسـتين آيـه از ايـن     

…ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ωð‹ΩŸΩ∅ð‹ΩŸΩ∅ð‹ΩŸΩ∅ð‹ΩŸΩ∅⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ð∠Ψ∏∑ςΚ…ð∠Ψ∏∑ςΚ…ð∠Ψ∏∑ςΚ…ð∠Ψ∏∑ςΚ′>:مجموعه، اولين مرحلـه ايـن جنـگ، خاطرنشـان مـي شـود      
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.»از نزد خانواده ات بيرون شدي و پايگاههاي جنگ را براي مسلمانان آماده كردي

هاي اين جنگ را ارائه ، تحليل جامعي از نتايج و حكمتدر پايان اين مجموعه نيز خداوند
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هستيد اين نبوده كه مؤمنان را به همان صورت كه شماخدا بر)سنت!  اي مومنان(«: يعني
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ه حـال خـود واگـذارد، بلكـه     بـ ) و مؤمن و منافق شـما مخلوطنـد و از هـم جـدا نيسـتند     (

مـي  پـاك جـدا  ) منِمـؤ (ناپـاك را از ) با پيشامدهاي سختي از قبيل جهاد، منافقِ(خداوند

؛ ولي خداوند، از غيب مطلع سازدبر اين نبوده كه شما را بر) همچنين سنت خدا(سازد و 

پس به خـدا و پيـامبرانش ايمـان بياوريـد و     . بران هركه را بخواهد، برمي گزيندميان پيغم

.»ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداش بزرگي، از آن شما خواهد بوداگر

دستاوردهاي جنگ احد
1.بن قيم در اين باره بحث گسترده ومفصلي داردا

و آنچه مسلمانان بدان مبتال شـدند،  درداستان احد: علما مي گويند: ابن حجر گفته است

حكمتهاي رباني و مسائل مهمي نهفته است؛ از جمله اينكه به مسلمانان فرجام بد نافرماني 

اطـالع  ه مـوارد نهـي شـده،   نشان شده و آنان از زشتي دست زدن بـ و رسول خاطراز خدا

. چنانچه اين موضوع در كوتاهي تيراندازان در انجام مأموريتشـان، هويـدا گرديـد   . يافتند

همچنين يكي از حكمتهاي احد اين بود كه اين نكته روشـن گـردد كـه پيـامبران الهـي،      

حكمت ايـن سـنت   . وته آزمايش سربلند بيرون مي آيندمعموالً آزمايش مي شوند و از ب

كساني خود را در زمره پيروان آنهـا  ، هميشه پيروز شوند،اگر پيامبران، اين است كهالهي

روي غـرض خـود را بـه مؤمنـان راسـتين      مي گنجانند كه درحقيقـت مـؤمن نيسـتند و از   

بـاز هـم هـدف بعثـت بـرآورده      د، نهمچنين اگر هميشه شكست بخور. نزديك مي كنند

ه در زنـدگي آنـان شكسـت و پيـروزي     بنابراين تقاضاي حكمـت، اينسـت كـ   نمي شود؛

.وجود داشته باشد تا راستگويان و دروغگويان ازهم بازشناخته شوندو توامان همواره 

بدين سان با پيش آمدن جنگ احد، نفاق پوشيده منافقان برمال شد و مسـلمانان دريافتنـد   

رويي بـا  عده اي دشمن خانگي و داخلي نيز دارنـد و بايـد بـراي رويـا    كه درمقابل خود، 

.آنها همواره آماده باشند

حكمت ديگري كه در جنگ احد نمايان شد، اين است كه به تـأخير افتـادن پيـروزي و    

)108تا 2/99(زادالمعاد : نگا. 1
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چنانچه . موفقيت، نفس سركش انسان را رام مي سازد و انسان را از سركشي باز مي دارد

.صـدا و بـي تـابي نمودنـد    مؤمنان درآزمايش احد شكيبايي كردند، ولـي منافقـان سـر و    

هايي را ندگان مـؤمنش چنـان مقامهـا و پاداشـ    ، اين بود كه خداوند، براي بحكمت ديگر

تر از اعمالشان مي باشد و از اينرو خـداي متعـال، زمينـه هـاي     اتدارك ديده كه خيلي فر

بـه  د تا بندگانش بدين طريـق ، بتواننـد  ختي را براي بندگانش ايجاد مي كنآزمايش و س

سختي هايي است كه دوستان خدا آن دست يابند؛ شهادت از آن مقامها و پاداشهاي واال

همچنين خداوند، هرگـاه اراده نـابودي دشـمنانش را    . را به جايگاهي بس واال مي رساند

بكند، زمينه هايي را فراهم مي آورد كـه دشـمنانش بـه خـاطر سركشـي و اذيـت و آزار       

جة جنگ احـد، مؤمنـان را   نتيبدين سان خداوند، در. اولياي الهي، مستحق عذاب بشوند

.بخشيد و كفار را در آستانه نابودي قرار داد

احد تا احزاباز
حادثه غم انگيز احد تاثير بدي بر شوكت مسلمانان گذاشـت كـه در بـدر بدسـت آورده     

ديـدگان مـردم كاسـته شـد و هراسـي كـه از       قدرت مسـلمانان در بدين ترتيب از. بودند

شركان افتاده بود، رخت بر بسـت و مشـكالت داخلـي و    مجاهدان اسالم در دل كفار و م

خارجي مسلمانان افزايش يافـت و انـواع خطـرات، از هـر سـو، مدينـه را احاطـه كـرد و         

را �ي خودشـان بـا اسـالم و مسـلمين و پيـامبر     ندشـم ،يهوديان و منافقان و صحرانشينان

و تصميم گرفتنـد  صدد برآمدند كه از پشت به مسلمين خنجر بزنند آشكار ساختند و در

.كه مسلمانان را از بين ببرند و درخت جوان اسالم را ريشه كن كنند

در كمتر از دو ماه پس از جنگ احد، بني اسد آماده شدند كه بـه مدينـه حملـه كننـد و     

پس از اين در ماه صفر سال چهارم هجري دو قبيله عضل و قاره دست به نيرنگـي زدنـد   

همـان مـاه   را به شهادت رسـاندند و در �هترين ياران پيامبرده نفر از بآن، كه در نتيجه 

عامر دست به دسيسه اي ديگـر زدنـد كـه در نتيجـه هفتـاد نفـر از يـاران        صفر بود كه بنو

. مشـهور اسـت   ) بئـر معونـه  (به جريان به شهادت رسيدند؛ اين حادثه غم انگيز، �پيامبر
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نان اظهـار دشـمني كردنـد تـا     نضير نيز به صراحت نسبت بـه مسـلما  درطول اين مدت بنو

بني غطفـان نيـز   . را طراحي كردند�ول سال چهارم، دسيسه قتل پيامبراينكه در ربيع اال

چنان گستاخ شدند كه درجمادي االول سال چهارم هجـري آهنـگ حملـه بـه مدينـه را      

.نمودند

معـرض  آنـان را از هـر سـو در   شوكتي كه مسلمين در جنگ احد از دسـت داده بودنـد،  

جهـت  �ات و تهديدهاي گوناگون قـرار داده بـود، ولـي حكمـت و بيـنش پيـامبر      خطر

امواج را تغييرداد تا هيبت و شوكت از دست رفته مسلمين را دوباره به آنان بازگردانـد و  

.به ايشان مجد و عظمت تازه اي ببخشد

قيـب  براي اين هدف اين بود كه دشمن را تا حمراء االسـد تع �اولين اقدام عملي پيامبر

و بدين سان مقدار زيادي از اين شوكت از دست رفتـه را بـه مسـلمانان بازگردانـد،     كرد

ه مـانور  بـ �سپس پيامبر. ، در هراس افتادندكه باري ديگر، يهوديان و منافقانبگونه اي 

كه باعث شد هيبت مسلمين به آنها بازگردد و بلكه بر مجد و هاي نظامي پياپي دست زد 

.شودشوكت آنها افزوده 

سريه ابي سلمه
، عليه مسـلمانان قيـام كردنـد، بنـي اسـد بـن خزيمـه        گروهي كه بعد از جنگ احداولين 

طايفه خـود  ، به اتفاقرسيد كه طلحه و سلمه پسران خويلدخبر �به رسول اكرم . بودند

�پيـامبر . اسد بن خزيمه را به جنگ با مسلمانان فرا مي خواننـد بني و سايرهمراهانشان،

بـه  �و انصار را به فرماندهي ابوسـلمه سريه اي شامل يكصد و پنجاه تن از مهاجريننيز 

اول بزننـد، درهـم   ديار بني اسد گسيل نمود تا صفوفشان را پـيش از آنكـه دسـت بـه چپـ     

، به شتران و گوسفندان فراواني دست يافتند و بدون آنكه جنگي، روي مسلمانان. شكنند

.مدينه بازگشتنددهد، با غنيمت و به سالمت، به 

ابوسـلمه در جنـگ احـد،    . ، درآغاز ماه محرم سال چهارم هجـري، اعـزام شـد   يهاين سر

اثـر آن ،  جراحتي برداشته بودكه در مسير بازگشت از ديار بني اسد، سـر بـاز كـرد و بـر    
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1.، از دنيا رفتطولي نكشيد كه وي

سريه عبداهللا بن انيس
اخباري به مدينه رسيد دال بر اينكه خالد بـن  در روز پنجم ماه محرم سال چهارم هجري 

نيـز عبـداهللا بـن    �آماده مي كند؛ پيامبر�سفيان هذيلي خودش را براي جنگ با پيامبر

.را براي نابودي او فرستاد�انيس 

عبداهللا رفت و تا هجده شب از او خبـري نشـد و سـپس در حـالي كـه هفـت روز از مـاه        

�پيامبر. گذاشت�و سر خالد را جلوي پيامبرزگشتباقيمانده بود، با سرخالد بامحرم 

.اين نشانه اي باشد بين من و تو در روز قيامت: عصايي به او داد و گفت

2.هنگام وفاتش، وصيت كرد كه آن را در كفنش بگذارند�عبداهللا

ماجراي رجيع
ل ماه صفر چهارم هجري گروهي از قبايل عضـل و قـاره بـه مدينـه آمدنـد و از رسـو      در

ين بـا  درخواست نمودند كه چند تن از يارانش را براي آموزش قرآن و احكام د�خدا

به روايت ابـن  . آنان نفوذ پيدا كرده استميانكه اسالم، درآنان بفرستد و اظهار كردند

بخـاري رحمـه اهللا، آورده   .  شش تن از يارانش را همراه ايشان فرستاد�اسحاق، پيامبر 

.با اين افراد همراه شدندكه ده تن از اصحاب

اميـر ايـن گـروه بـوده اسـت و امـام       �مرثد بن ابي مرثـد غنـوي   : ابن اسحاق مي گويد

كه فرمانده اين گروه ده نفره، عاصم بن ثابت، جد عاصم بن عمر بـن  : بخاري مي نويسد

.خطاب بوده است

مسـلمانان، بـه   رسيدند، طايفه اي از هذيل بـه نـام بنـي لحيـان را بـر عليـه      3وقتي به رجيع

)2/108(زادلمعاد. 1
)2/619(؛ سيره ابن هشام )2/109(زادالمعاد . 2
.رجيع ، نام آبي بود از آنِ هذيل، درناحيه حجاز و ميان رابغ و جده. 3
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بني لحيان نيز با يكصد تيرانداز به دنبال آنان حركت كردنـد و خـود را   . كمك خواستند

دشـمن، آنـان را   . بـر فـراز تپـه اي رفتنـد    �هيئت اعزامي رسـول خـدا   . به آنها رساندند

اگر بدون مقاومت، از تپه پايين بياييـد و تسـليم شـويد، قـول مـي      : محاصره كرد و گفت

.يك از شما را نكشيمدهيم كه هيچ 

، با تير بـه  تن از آنان7اما عاصم و يارانش مرگ را ترجيح دادند و تسليم نشدند تا آنكه 

بار ديگر هذيلي هـا از  . ، زيد بن دثنه و يك نفر ديگر باقي ماندشهادت رسيدند و خبيب

ا آنان خواستند كه تسليم شـوند و وعـده دادنـد كـه اگـر خـود را تسـليم نماينـد، آنهـا ر         

.نخواهند كشت

لذا اين سه نفر، تسليم شدند،اما بالفاصله افراد دشمن ، آنان را دستگير كردند و آنها را با 

كـه طبـق   –طناب و بند كمانهايشان بستند، وقتي خبيـب و زيـد را بسـتند، آن نفـر سـوم      

اين، آغاز خيانت است، لذا هـر  : تسليم نشد و گفت-روايتي عبداهللا بن طارق بوده است

. ه تالش كردند كه تسليم شود، قبـول نكـرد، درنتيجـه او را نيـز بـه شـهادت رسـاندند       چ

خيبب و زيد را كه درجنگ بدر تعداد زيادي از مشركان قريش را كشته بودند، با خـود  

.به مكه بردند و به قريش فروختند

آنان خبيب را زنداني كردنـد و پـس از مـدتي، بركشـتن او، اتفـاق نمودنـد، لـذا خبيـب         

سوگندبه خدا اگر بيم آن نمي رفـت كـه شـما گمـان كنيـد كـه مـن        : و گفتنمازخواند

.ازترس مرگ نماز مي خوانم، حتماً بيش از اين نمازم را طول مي دادم

هيچ يك از اينها را ! خدايا« : را به پاي چوبه دار بردند، دعا كرد و گفت�وقتي خبيب

.»دي از آنان را باقي مگذارآنها را نابود كن و احاز قلم مينداز و همه

:و سپس اين شعر را سرود 

قبائلهم و استجمعوا كل مجمعلقد أجمع األحزاب حولي و ألبوا

و قربت من جذعٍ طويلٍ ممنعءهمءهم و نساقد قربوا أبناو

وماجمع األحزاب لي عند مضجعيشكوغربتي بعد كربتي إلي اهللا أ

فت عيناي من غير مدمعفقد ذروقد خيروني الكفر و الموت دونه
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فقد بضعوا لحمي و قد بؤس مطمعيما يراد بيفذاالعرش صبرني علي 

علي أي شق كان في اهللا مضجعيولست أبالي حين أقتل مسلماً 

وصال شلو ممزعيبارك علي أي ذات األله و إن يشأوذلك ف

وت كرده و همه تمام گروهها، در اطرافم جمع شده اندو قوم و قبيله خود را نيزدع«: يعني

.رادر مجمع بزرگي،گرد آورده اند

زنان و فرزندانشان را به من نزديك كرده اند و مرابه يك تنه خرماي بلند نزديك نموده 

.اند كه كسي به آن دسترسي ندارد

از بي كسي و از تنهايي و اندوه خود، به خداوندشكايت مي برم و از اينكه دسيسـه هـاي   

.آمده اندفراهمزيادي در كنار بسترمرگم

مرا در برابر قصد سوء آنها شكيبا بگردان كـه گوشـتهاي تـنم را تكـه     ! اي صاحب عرش

، چراكه كفار، مرا بين كفر و مـرگ .و اميد من به زندگي پايان يافته استتكه كرده اند

اما وقتي كـه مسـلمان كشـته مـي     .و چشمانم بي هيچ اشكي، گريان استمخير كرده اند

اينها همه بـه  ،خود بيفتم و در راه خدا كشته شو؛دارم كه بر كدامين پهلويشوم، باكي ن

بخواهد اين اندام متالشي و مفاصل از هم گسيخته را مبارك مي خاطر خدا است و اگر

.»گرداند

را بخدا سوگند و ت: در همين لحظات حساس بود كه ابوسفيان رو به خبيب كرد و گفت 

به جاي تو بود و تو، در بين اهل و )�(م اكنون محمدمي دهم، آيا راضي هستي كه ه

خانواده ات بودي؟

�به خدا سوگند، راضي نيستم در جايي كه هم اكنون محمد : در پاسخ گفتخبيب

!خاري به پايش فرو رود و من نزد خانواده ام باشم ،نشسته است

اما شب . اعدام شد و كسي مأمور نگهباني از جسد وي گرديد�پس از اين خبيب 

، جسد خبيب را از دار پايين آورد و با بن اميه ضمري سر رسيد و با حيلههنگام عمرو

؛ زيرا خبيب در بود�، متولي قتل خبيب عقبه بن حارث. د و آن را دفن كردخود بر

، خبيب اولين كسي بود كه به روايت صحيح. عقبه را كشته بودجنگ بدر، حارث پدر 
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، خوشه انگوري در همچنين در زمان اسارتشنماز خواند؛ و قبل از اعدامش دو ركعت 

، هيچ ميوه اي تمام مكهدستش ديدند كه از آن مي خورد، در حالي كه در آن زمان در 

.يافت نمي شد

.، او را كشتبن اميه خريد و به قصاص خون پدرشرا نيز صفوان �زيد بن دثنه 

يان از بني هذيل خواستند كه بخشي لذا قريش. يكي از سران قريش را كشته بود�عاصم

، سرش را خواسته بودند؛ ولي خداونددر روايتي . از بدنش را به عنوان نشاني بياورند

يه بيفكنند و نگذارند دست سا�زنبوراني را فرستاد تا همانند چتري بر جسد عاصم 

دست نرسيد و آنان �در نتيجه دست دشمنان به پيكر عاصم . ، به پيكرش برسددشمنان

با خدا عهد بسته بود كه دست هيچ مشركي به او نرسد و او �عاصم . خالي برگشتند

: ، گفترسيد�به عمر فاروق �وقتي ماجراي عاصم. نيز به هيچ مشركي دست نزند

كه در زندگيش را حتي پس از مرگ هم حفظ مي كند؛ همانطورمن، بنده مؤخداوند

1.حفظ مي نمايد

معونهحادثه غم انگيز بئر
ه وقوع در همان ماه صفر سال چهارم بود كه حادثه اي ناگوارتر از حادثه رجيع ب

بئر معونه بود كه خالصه رويدادش، از اين قرار ، واقعهاين فاجعه جانگداز. پيوست

:است

آمد؛ �، به مدينه و نزد رسول خدابن مالك كه نيزه باز مشهوري بودابوبراء عامر

را نااميد هم نكرد؛ �؛ اما او نپذيرفت و آن حضرت م دعوت دادالاو را به اس�پيامبر

مي فرستادي تا مردم آن سرزمين را اي كاش چند تن از يارانت را به نجد«:بلكه گفت 

:فرمود�رسول اكرم » .اميد بسياري هست كه مردم نجد، ايمان بياورند. دعوت دهند

، آنها را امان مي من: ابوبراء گفت» .كنندد بيم آن دارم كه ساكنان نجد، يارانم را نابو«

.دهم

).585و2/568(؛ صحيح بخاري)2/109\(؛ زاد المعاد )179-2/169(سيره ابن هشام 1
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ما روايت صحيح اين ا. نفر را به همراه ابوبراء فرستاد�40پيامبر: ابن اسحاق مي گويد

را كه يكي از بني ساعده �نفر را فرستاده است، و منذر بن عمرو�70است كه پيامبر

، از افراد اين گروه. يين نمودر تعبود، به عنوان امي» شيفته و هم آغوش مرگ«و ملقب به 

هيزم مي بزرگان و نخبگان و دانشمندان و قاريان قرآن بودند كه روزها به جمع آوري

، غذا تهيه مي كردند و شبها را به آموزش پرداختند و از پول هيزمها، براي اصحاب صفّه

كه محل آنان رفتند تا به جايي به نام بئر معونه رسيدند. قرآن و نماز مي گذراندند

ادر ام سليم را با نامه پيامبر، آنگاه حرام بن ملحان بر. سكونت بني عامر و بني سليم بود

فرستادند؛ عامر بدون اينكه به نامه توجه كند، به فردي -دشمن خدا–نزد عامر بن طفيل 

�دستور داد كه با نيزه و از پشت حرام بن ملحان را بكشد، وقتي چشم حرام بن ملحان 

.سوگند به خدا كه رستگار شدم!اهللا اكبر: ونهايش افتاد، گفتبه خ

را نيز بكشند؛ ولي �از قبيله اش خواست كه بقيه ياران پيامبر، عامر،دشمن خداآنگاه 

داده بود، نپذيرفتند؛ لذا عامر بن طفيل از �آنان به خاطر اماني كه ابوبراء به ياران پيامبر

، رعل و ذكوان، ند؛ سه طايفه بني سليم يعني عصيهكنسليم خواست كه با او همكاري بنو

را محاصره �او همكاري كردند و ياران پيامبرخواسته دشمن خدا را پذيرفتند و با

در كه زخمي شد و�ت رساندند جز كعب بن زيد بن نجارنمودند و همه را به شهاد

گ خندق به ؛ وي به مدينه بازگشت و بعدها در جنميان كشتگان بود و زنده ماند

.شهادت رسيد

، با گروهي از ميه ضمري و منذر بن عقبه بن عامردو نفر ديگر به نامهاي عمرو بن ا

كه ياران پيامبر باالي محليمسلمانان در صحرا گشت مي زدند كه ديدند پرندگان بر

، با مشركين جنگيد و بنابراين منذر به همراه يارانش. ، مي چرخندشهيد شده بودند

، از قبيله يه اسير شد و همين كه فهميدند اوعمرو بن ام. يارانش كشته شدندخودش و 

را بابت نذري كه مادرش كرده مضر است، عامر ، موهاي پيشاني اش را تراشيد تا او

.، آزاد نمايدبود
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تن از مسلمانان را به 70بن اميه ضمري، خبر اين مصيبت بزرگ مبني بر شهادت عمرو

دان البته با اين تفاوت كه آنان در ميجنگ احد بود؛آور مصائب مدينه رساند كه ياد

. ، به دنبال يك دسيسه به شهادت رسيدندنبرد كشته شده بودند و اينها

انداخت تا عمرو در راه مدينه، در جايي بنام قرقره در وادي قنات، زير سايه درختي بار

كردند و همين كه خوابيدند، استراحت كند؛ دو نفر از بني كالب براي استراحت اطراق 

عمرو هر دو را كشت تا بدين وسيله انتقامي از خون شهدا گرفته باشد بي خبر از اينكه 

.امان نامه داشتند�اينها از رسول خدا

كساني را «:فرمودند�پيامبر . باز گفت كه چه كرده است�عمرو به رسول خدا

جمع آوري خونبهاي آن به �ول اكرمرس» .هاي آنان را بپردازمكشتي كه من بايد خونب

1.، از ميان مسلمانان و هم پيمانان يهوديش پرداختدو مردكالبي

، به آن خواهيم ني نضير گرديد كه در صفحات آيندهاين مسأله ، زمينه ساز غزوه ب

.پرداخت

به خاطر اين رويداد غم انگيز و نيز به خاطر حادثه جانگداز رجيع كه در �رسول خدا

، وجود ايشان را فرا و غم و اندوه2چند روز اتفاق افتاد، سخت غمگين شدفاصله 

ند و اصحابش را ، طوايفي را كه به ايشان نيزنگ زد�تا آنجا كه آن حضرت 3گرفت

.، نفرين كردبه شهادت رساندند

رعل، ذكوان، لحيان و ، طوايفسي روز در نماز صبح�رسول خدا: مي گويد�انس 

» .ندطايفه عصيه، معصيت خدا و رسول را كرد«:ي كرد و مي فرمودعصيه را نفرين م

).2/584(؛صحيح بخاري)2/109(؛ زاد المعاد)188-2/183(سيره ابن هشام : نگا . 1

.رسيد�خبر رجيع و خبر بئر معونه، هر دو در يك شب به نبي اكرم : واقدي مي گويد. 2
آن اندازه كه براي اصحاب بئر معونه اندوهگين شد، براي �نديدم رسول خدا: مي گويد�انس . 3

)2/54(طبقات ابن سعد : نگا. اصحاب احد اندوهگين شده باشد
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قرآن كريم را نازل فرمود كه ما آن را مي عباراتي ازخداوند متعال، در اين باره

1.، آن قنوت را ترك كرد�پس از آن رسول خدا. خوانديم و بعدها منسوخ شد

غزوه بني نضير
رتي كه از اسالم و مسلمين ش كينه و نفچنانكه پيشتر گفتيم، يهوديان هميشه در آت

؛ ولي چون اهل جنگ نبودند، توطئه مي كردند و با صراحت تمام داشتند، مي سوختند

لذا به انواع و اقسام نيرنگ دست مي . نشان مي دادند كه دشمن اسالم و مسلمانان هستند

هم پيمان ،ماناناين در حالي بود كه با مسل. زدند، اما هيچگاه اقدام به جنگ نمي كردند

رساند و آنها را به آرامش ، آنان را تاي بني قينقاع و قتل كعب بن اشرفماجر. نيز بودند

.، فرو بردو سكوت

پس از جنگ احد آنان دوباره جرأت پيدا كردند و دست به نيرنگ و توطئه زدند و 

2.عمل شدندپنهاني با منافقان و اهل مكه رابطه برقرار نمودند و برضد مسلمانان وارد 

وع همچنان شكيبايي ورزيد تا اينكه دو حادثه غم انگيز بئر معونه و رجيع بوق�پيامبر

جايي رسيد كه دسيسه ترور تر شدند و كارشان بهپيوست؛ از آن پس يهوديان گساخ

جريان از اين قرار بود كه پيامبر با تعدادي از يارانش نزد . را طراحي كردند�پيامبر

داد فيما بين آنها در خونبهاي از آنان خواستند كه به موجب قرارفتند و يهود بنونضير ر

بن اميه كشته شده بودند، همكاري نمايند و آن دو نفري كه از قبيله كالب بوسيله عمرو

؛ با شما همكاري مي كنيم؛ اينجا منتظر اشكالي ندارد: بني نضير گفتند. دكمك مالي كنن

ايشان به در كنار ديوار يكي از خانه ه�رسول خدا. يمباشيد تا كارتان را راه بينداز

ابوبكر ، عمر، علي و تعدادي از . ، به وعده خود عمل كنندانتظار نشست تا يهوديان

فرصتي بهتر از : يهوديان با هم خلوت كردند وگفتند. صحابه با آن حضرت، همراه بودند

ظارشان بود، زيبا جلوه داد؛ شيطان نيز بخت سياهي را كه در انت. اين پيدا نخواهد شد

)2/586(صحيح بخاري: نگا. 1
).3/116(سنن ابي داود : نگا.2
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چه كسي از : گفتند. را به قتل برسانند�دست به دست هم دادند تا رسول خدابنابراين 

ديوار اين خانه باال مي رود و اين سنگ آسياب را بر سر محمد مي اندازد و كارش را 

سالم بن مشكم . بن جحاش داوطلب شديكسره مي كند؟ بدبخت ترين آنان عمرو

، ما،  خبر داده مي شود و گذشته از اينن كار را نكنيد؛ زيرا سوگند به خدا به اواي: گفت

.با محمد هم پيمانيم و اين خالف قانون پيمان است

،جبرئيل. ولي بيچاره هاي بدبخت تصميم گرفته بودند كه نقشه شومشان را عملي كنند

الفاصله از جايش برخاست ب�را در همان دم از توطئه آنان آگاه نمود؛ پيامبر�پيامبر

ياران پيامبر به دنبال وي راه افتادند و خودشان را به او. و به سرعت به سوي مدينه رفت

چنان از جاي برخاستيد و به راه افتاديد كه ما متوجه ! اي رسول خدا: رساندند و پرسيدند

!نشديم

�رسول خداچيزي نگذشت كه. آنان را از سوء قصد بني نضير باخبر نمود�پيامبر

ز مدينه بيرون برويد و از بايد ا: را فرستاد تا به بني نضير اعالن نمايد�محمد بن مسلمه

داريد و ده روز هم مهلت. ، ديگر نبايد احدي از شما در اين شهر سكونت كنداين پس

ديان كه يهو. خواهيم زدگردناو را ، هركس كه پس از اين مهلت، در مدينه مانده باشد

ي نمودندكه عبداهللا بن ، خودشان را براي رفتن آماده مجز بيرون رفتن نداشتنديچاره ا

؛ زيرا من دو هزار مرد رزمي تحت نزد آنان فرستاد كه بيرون نشويد، كسي راابي منافق

. ز شما جانفشاني خواهند كردفرمان دارم كه به قلعه هايتان خواهند آمد و در دفاع ا

اگر شما را بيرون كردند، ما نيز «: اشاره مي كند كه گفتندنافقان ، به اين گفته مقرآن

كس در ارتباط با شما فرمان نخواهيم برد و اگر هيچهمراه شما بيرون خواهيم شد و از 

1».با شما كار زار كردند، شما را ياري خواهيم كرد

ا چنان هم پيمان شمبني قريظه و غطفان نيز هم: ن گفتعبداهللا بن ابي همچنين به آنا

بدين ترتيب اعتماد به نفس يهوديان به آنان . هستند و با شما همكاري خواهند كرد

رئيس . مقابله كنند�شد و تصميم گرفتند كه با پيامبربازگشت و تصميم آنان عوض

.سوره حشر11مضمون آيه . 1



404

، حيي بن اخطب به وعده منافقان دل بست و براي پيامبر پيام فرستاد كه ما از يهوديان

شكي نيست كه اين پيام بر . ؛ هر چه مي خواهي بكنخانه هايمان بيرون نمي رويم

، عاري حساس، درگيري با همه اين دشمنانمسلمانان گران تمام شد؛ زيرا در آن دوران

از پيامدهاي ناگوار نبود؛ مسلمانان به چشم خود درنده خويي اعراب را مي ديدندو 

سوي ديگر ، يهوديان حوادث فاجعه آميز رجيع و بئر معونه را مشاهده مي كردند و از 

رسيد و جنگ ، بعيد به نظر مي ند بودند كه احتمال تسليم شدنشانبني نضير آنقدر توانم

ز بئر معونه، بر با اين حال، شرايط قبل و بعد ا. ، نشان مي دادبا آنان را نيز دشوار

، نسبت به جنايتهاي يهوديان و اعراب افزوده بود و از بابت شهادت حساسيت مسلمانان

نضير از بابت به همين دليل تصميم گرفتند كه با بني. سلمانان، سخت خشمگين بودندم

!بجنگند؛ در اين راستا ديگر مهم نبود كه چه رخ دهد�دسيسه ترور پيامبر

. بر هم تكبير گفتند؛ ياران پيامرسيد ، تكبير گفت�وقتي پيام حيي بن اخطب به پيامبر 

وم، برخاست و عبداهللا بن ام مكتوم را بر مدينه براي قتال با آن ق�سپس رسول خدا

. داد�پرچم را به دست علي بن ابي طالبگماشت و به سوي بني نضير حركت نمود و

اندازي و سنگ پراني هايشان به تيريشان پناه بردند و از باالي قلعه يهوديان به قلعه ها

دستور داد �نابراين پيامبربي برايشان بود؛ ب، كمك خوباغها و نخلستانهايشان. پرداختند

. ها را قطع كنند و بسوزانندكه نخل

: حسان بن ثابت در اين باره اين بيت را سرود

مستطيرحريق بالبويرةيبني لؤو هان علي سراة

را ) بويره(بر اشراف بني لؤي ، آسان گرديد كه درختان خرماي بني نضير «: يعني 

».يكسره آتش بزنند

عبداهللا بن ابي و هم پيمانان ي قريظه از بني نضير كناره گيري كردند واز سوي ديگر بن

عظفاني آنها نيز خيانت نمودند و براي پشتيباني از بني نضير هيچ اقدامي نكردند تا خيري 

: خداوند در تشبيه اين رويداد مي فرمايد. به ايشان برسانند يا شري را از ايشان دفع كنند

ΞΩ‘Ω∧ςΞΩ‘Ω∧ςΞΩ‘Ω∧ςΞΩ‘Ω∧ςΞ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅�Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅�Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅�Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅�…………<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γπ„Ψ√Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γπ„Ψ√Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γπ„Ψ√Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γπ„Ψ√⌠≤Σ⊃{≅…⌠≤Σ⊃{≅…⌠≤Σ⊃{≅…⌠≤Σ⊃{≅…†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇Ω≤Ω⊃ςΩ≤Ω⊃ςΩ≤Ω⊃ςΩ≤Ω⊃ςΩ†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈ΨΤΠ⇓ΜΞ…ΨΤΠ⇓ΜΞ…ΨΤΠ⇓ΜΞ…ΨΤΠ⇓ΜΞ…
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χ∫ϖΞ≤ΩΤŠχ∫ϖΞ≤ΩΤŠχ∫ϖΞ≤ΩΤŠχ∫ϖΞ≤ΩΤŠ )كافرشو و چون : گفتهمانند شيطان آنگاه كه به انسان«:يعني ) 16:حشر

.»من از تو بيزارم: كافر شد، گفت

پانزده شبانه : محاصره چندان طول نكشيد؛ فقط شش شبانه روز و بعضي هم گفته اند

آنان خودشان را آماده . خداوند، ترس و وحشت را در قلوب بني نضير انداخت. زرو

پيام دادند كه از �الح به زمين گذاشتند و به پيامبركردند كه تسليم شوند؛ بنابر اين س

اينكه همگي از مدينه خارج شوند؛پذيرفت مشروط بر�پيامبر . مدينه بيرون مي رويم

شترانشان، هر كااليي جز اسلحه كه بخواهند، ه به اندازه بارهمچنين به آنان اجازه داد ك

ربها و پنجره ها آنان به دست خود خانه هايشان را ويران كردند تا بتوانند د. با خود ببرند

زنان و . ها و الوار سقفهاي خانه هايشان هم نگذشتندحتي از تيرك. را با خود ببرند

بزرگانشان . ، مدينه را ترك نمودندششصد شترشتران سوار كردند و باكودكانشان را بر

همچون حيي بن اخطب و سالم بن ابي الحقيق به قلعه خيبر پناهنده شدند و بعضي نيز به 

تنها دو نفر از بني نضير به نامهاي يامين بن عمرو و ابوسعد بن وهب، . سوي شام رفتند

.وظ ماند، مصون و محفاموالشان�اسالم آوردند كه به دستور رسول خدا

سالحهاي بني نظير را از آنان گرفت و اموال و زمين و ديار آنان را مصادره �پيامبر 

جمعا پنجاه زره و پنجاه كاله خود و سيصد و چهل شمشير به غنيمت گرفتندو . كرد

مربوط مي شد و �ير به شخص رسول خداار و توليت اموال و سرزمين بني نضاختي

ن اموال را خمس اي�آن حضرت. ا، اختيار تام داشتآنهدر مورد تصرف�پيامبر 

بود و خداوند به آن حضرت ارزاني داشته بود و » فيء« ، اموال جدا نكرد؛ زيرا اينها

.مسلمانان براي بدست آوردن آنها اسبي نتاخته بودند و جنگي صورت نگرفته بود

فقراي انصار فر ازرا به مهاجرين اولين اختصاص داد و به دو نلاين اموا�رسول خدا

مخارج ساالنه �رسول خدا. يعني ابودجانه و سهل بن حنيف نيز سهمي عنايت كرد

ه اش را از اين اموال بر مي داشت و ما بقي را براي خريد و تدارك اسلحه و ساز دخانوا

غزوه بني نضيردر ربيع . برگ جنگي براي آمادگي رزمي در راه خدا هزينه مي نمودو

ميالدي بوقوع پيوست و خداوند تمام 635ست ارم هجري برابربا اگواالول سال چه
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در اين سوره چگونگي بيرون راندن يهود . سوره حشر را در مورد اين غزوه نازل فرمود

همچنين اين نكته نيز بيان گرديد . توضيح داده شدو رسوايي منافقان و احكام ويژه فيء،

زمين به موجب مصالح جنگي، جزو فساد دركه نابود كردن مزارع و باغستانهاي دشمن 

، مسلمانان را به تقوا و نيز آمادگي براي آخرت سفارش عالوه بر اين خداوند. نيست

، از مهاجرين و انصار تعريف كرد، در پايان آن به مود و گذشته از آنكه در اين سورهن

ه حشر درباره سور�ابن عباس . ستايش خويش و بيان صفات و اسماي خود پرداخت

1.»نضير] بني[سوره : بگوييد«: مي گفت

غزوه نجد
سلطشان ، بر قدرت و ته مسلمانان در غزوه بني نضير بدان دست آوردندبا اين پيروزي ك

، نان در اين غزوه بدون هيچ تلفاتيپيروزي چشمگير مسلما. بر مدينه استحكام بخشيدند

انان دست بكشند و بدين سان باعث شد كه منافقان از دسيسه گري آشكار بر ضد مسلم

براي پيامبر فرصتي فراهم شد كه به سركوب باديه نشيناني بپردازد كه پس از جنگ 

كه در كمال گستاخي و ؛ همان اعراب باديه نشينيد، به مسلمانان آزار مي رسانيدنداح

هاي تبليغي مسلمانان را كشته و حتي چنان گستاخ شده بودند كه قصد ناجوانمردي، هيئت

براي ادب كردن �پيش از اقدام عملي پيامبر . حمله به مدينه را در سر مي پروراندند

خبر رسيد كه اعراب بني محارب و بني ثعلبه از �، به آن حضرت اين دسيسه كاران

.غظفان، خود را براي حمله به مدينه آماده مي كنند

تا تخم ترس و وحشت به سرعت از مدينه بيرون شد و به محلي بنام نجد رفت�پيامبر 

را در دل اين صحرانشينان سنگدل بكارد تا دوباره مرتكب چنين رفتار زشتي نشوند كه 

صحرانشيناني كه كارشان دزدي و شبيخون و چپاول . امثال آنان با مسلمانان كرده بودند

بود، چنان ترسيده بودند كه وقتي از حضور مسلمانان در منطقه اطالع يافتند، به 

بدين ترتيب مسلمانان ، طوايف غارتگر را ترساندند و . ت كوهها پناهنده شدندارتفاعا

)575و 2/574(و بخاري 110تا 2/71و زادالمعاد 192تا 2/190ابن هشام.1
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تمام وجودشان را آكنده از ترس و هراس نمودند و در نهايت امنيت و سالمت به مدينه 

. بازگشتند

برخي از سيرت نگاران و نويسندگان كتب مغازي در اين ارتباط غزوه مشخصي به نام 

ماه ربيع الثاني يا جمادي االول ه اند كه در منطقه نجد و درذات الرقاع را گزارش كرد

.سال چهارم هجري به وقوع پيوسته است

، مقتضي چنين غزوه  يا غزواتي بود؛ زيرا موعد جنگي كه شرايط آن برهه از زمان

ابوسفيان پس از جنگ احد، قرارش را گذاشته بود، فرا مي رسيد و براي حضور در نبرد 

خالي كردن مدينه از مردان جنگاور با وجود اعراب ساكن در بيابانهاي مذكور در بدر،

اطراف مدينه كه بناي سركشي و چپاول نهاده بودند، كار حكيمانه اي به نظر نمي رسيد 

بر قرار قبلي در و چاره اي جز اين نبود كه براي حضور در نبردي كه انتظار مي رفت بنا

.اف مدينه سركوب مي شدنداعراب اطرابتدابدر رخ دهد، بايد 

، به يا جمادي االول سال چهارم هجريغزوه اي كه در ربيع الثاني : گفتني است

، غزوه ذات الرقاع نبوده است؛ زيرا در غزوه صورت گرفت�خدافرماندهي رسول

ابوهريره چند روز قبل از . ذات الرقاع ابوهريره و ابو موسي اشعري شركت داشته اند

. رسيده است�ان شده و ابوموسي هم در جنگ خيبر به حضور پيامبر جنگ خيبر مسلم

در �دليل ديگري كه ذات الرقاع پس از سال چهارم رخ داده، اين است كه پيامبر 

، در غزوه غسفان يعني پس از وف خوانده و آغاز تشريع نماز خوفذات الرقاع نماز خ

.هجري بوقوع پيوسته استجنگ خندق بوده است و جنگ خندق، در اواخر سال پنجم 

ثانيغزوه بدر
و از شر هم كوبيدندهنگامي كه مسلمانان شوكت و قدرت اعراب صحرانشين را در

نزديك به . آنان راحت شدند، خودشان را براي رويارويي با دشمن بزرگ آماده كردند

يك سال از جنگ احد مي گذشت و موعد مقرر براي جنگ با قريشيان فرا رسيده بود 

و محمد و يارانش بايد طبق قرار به بدر مي رفتند تا با ابوسفيان و قوم و قبيله اش روبرو 
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شوند و آسياب جنگ را به گردش در آورندتا به استقرار فريق هدايت يافته و ماندگاري 

1.گروه شايسته بينجامد

ده كه رزمن1500با �ميالدي پيامبر626در شعبان سال چهارم هجري مصادف با ژانويه 

اسب نيز همراهشان بود، از مدينه بيرون شدند، در حاليكه پرچم به دست علي بن ابي 10

را در مدينه جانشين خود كرد و به �عبداهللا بن رواحه �بود و رسول خدا�طالب 

.، اردو زدرفت و در آنجا به انتظار مشركانهمراه يارانش به وادي بدر

ظهران در به قصد بدر بيرون شد تا به مرالاسب از مكه150نفر و 2000ابوسفيان نيز با 

ن ابتدا كه از مكه ابوسفيان از هما. فرود آمد» مجنه«يك منزلي مكه رسيد و بر سر آب

بنابراين به . ، تمايلي به جنگ نداشت و به عاقبت جنگ مي انديشيدبيرون شده بود

مرالظهران توقف نمود، وحشت افتاده و تمام وجودش را ترس فرا گرفته بود و چون در

بنابر اين به . كرد، چاره انديشيوض شد و سست گرديد و براي بازگشتتصميمش ع

را انتخاب كنيم كه براي جنگ بايد سالي ! اي گروه قريش: همراهانش گفت

لي خشك ؛  ولي امسال، سااوان بنوشيدعلف باشد و بتوانيد شير فرچراگاههاي شما، پر

.؛ شما نيز باز گرديددممن مي خواهم بازگر. است

گفته پيدا است كه ترس و وحشت تمام سپاه قريش را فرا گرفته بود؛ به همين دليل نا

.بازگشتند و كسي با اين رأي مخالفت نكرد و براي جنگ پافشاري ننمود

روز در بدر به انتظار دشمن ماندند و كاالهاي تجارتي را كه همراه داشتند،  8مسلمانان 

رانشين فروختند و دو چندان فايده كردند و سپس به مدينه بازگشتند و به قبايل صح

.قدرت در دست گرفتند و هيبت و شوكتشان چند برابر شد

2.نيز ناميده اند» بدرالصغري«و » بدراآلخره«، »بدر الموعد«اين غزوه را، 

غزوه دومه الجندل

.315فقه السيره،ص. 1
).2/112(؛زادالمعاد)2/209(سيره ابن هشام : نگا. 2
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، سايه افكنده و دولت ايشانمنطقه پيامبر از بدر بازگشت در حالي كه امنيت و صلح  بر

متوجه نقاط �بنابراين فرصتي فراهم شد كه رسول خدا . پابرجا و مستحكم گرديده بود

، آنان را شود و بدين سان دوست و دشمندست گردد و موقعيت مسلمانان تثبيت دور

.به رسميت بشناسند

ايشان خبر ؛ آنگاه بهماه در مدينه درنگ فرمود6، پس از بدر الصغري�رسول خدا

ند و كاروانهاي تجارتي رسيد كه قبايل اطراف دومه الجندل در نزديكي شام راه را بسته ا

را چپاول مي كنند و در عين حال جمعيت زيادي را تدارك ديده اند و قصداين مسير 

را بر مدينه �با شنيدن اين خبر، سباع بن عرفطه�پيامبر. حمله به مدينه را دارند

ان ماه ربيع االول سال پنجم نفر از مسلمانان پنج شب مانده به پاي1000گماشت و با 

ره به نام مذكور را به عنوان راهنما با ز مدينه حركت كرد و مردي از بني عذ، اهجري

.خود همراه كرد

، شبها راهپيمايي مي كرد و روزها استراحت مي نمود تا دشمن را غافلگير لشكر اسالم

به دومه الجندل رسيدندو گوسفندان و اموال آنان را به غنيمت نزديكي هاي غروب. كند

فرار كردند و وقتي رسول �دومه الجندل پيش از رسيدن پيامبرگرفتند؛ ولي ساكنان 

چند روزي در آنجا توقف نمود �رسول خدا. ، كسي را نيافتبه آن منطقه رسيد�اهللا

در همين غزوه رسول . ه بازگشتو چند سريه به دور و اطراف فرستاد و آنگاه به مدين

.با عيينه بن حصن پيمان دوستي بست�خدا

دومه الجندل جايي معروف در آباديهاي مرزي شام است كه فاصله اش از دمشق، پنج 

.شبانه روز و از مدينه پانزده شبانه روز مي باشد

حكيمانه و با اين برنامه ريزيها و نقشه هاي�در پرتو اقدامات تند و قاطع رسول خدا

بود كه رسول خدا موفق شد امنيت مسلمين را تأمين كند و صلح و آرامش را �پيامبر

، رجي كه پياپي بر آنان وارد مي شدبر منطقه حاكم گرداند و از فشارهاي داخلي و خا

.بدين ترتيب منافقان نيز در چنان شرايطي سكوت اختيار كردند و ضعيف شدند. بكاهد
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. ايان يافت و باقيمانده آنان نيز به حسن همجواري تظاهر مي كردندتبعيد يهوديان نيز پ

اعراب و صحرانشينان منطقه نيز ضعيف شدند و قريشيان هم از يورش به مدينه صرف 

بدين ترتيب براي مسلمانان فرصتي فراهم شد كه به نشر و تبليغ دين اسالم و . نظر كردند

.ابالغ و گسترش پيام خداي جهانيان بپردازند

جنگ احزاب يا خندق
هايي كه يك يره العرب پس از جنگها و لشكركشيصلح و امنيت به منطقه بازگشت و جز

در اين ميان يهودياني كه انواع خفت و . سال تمام به طول انجاميده بود، آرام گرفت 

خواري را به كيفر خيانتها و دسيسه هايشان كشيده بودند، باز هم از كجروي و خيانت 

، پس از آنكه به خيبر پناهنده شدنديهوديان . امدند و از گذشته خود عبرت نگرفتندباز ني

منتظر ماندند تا نتيجه درگيريهاي قريش و مسلمانان روشن شود و چون گردش ايام را به 

نفوذ و قدرت مسلمانان نفع مسلمانان ديدند و مشاهده كردند كه نتيجه به گسترش 

.ود سوختند، به شدت در آتش خشم خانجاميد

بنابراين دست به توطئه جديدي زدند و خودشان را آماده كردند تا ضربه اي كشنده بر 

ا براي به اجرا در آوردن اين آنه. پيكر مسلمانان وارد سازند و آنان را بكلي نابود كنند

تن از سران يهود و بزرگان بدين منظور بيست. ، نقشه اي خطرناك طراحي كردندهدف

و به آنان قول دادند كه در مكه رفتند و قريش را عليه پيامبر تحريك كردندير بهبني نض

، ادعاي بي اساسشان را در قريشيان كه ديدند ائتالف با يهود. زمينه ياريشان كننداين

ارتباط با جنگ با مسلمانان در سالگرد احد، عملي مي سازد و آنان را از رسوايي نجات 

.پذيرفتندمي دهد، پيشنهاد يهوديان را

د كه به نزد طوايف غطفان رفتند و آنان را به همان چيزي فرا خواندن،سپس همين گروه

هيأت اعزامي يهوديان به ميان طوايف عرب رفتند و بسياري . قريش پيشنهاد كرده بودند

از طوايف و قبايل عرب به يهوديان پاسخ مثبت دادند و بدين ترتيب دسيسه يهوديان و 

سلمانان نتيجه داد و از سمت جمع آوري احزاب كفر برضد پيامبر و مسران آنان در

هزار نفر به سوي مدينه به راه هم پيمانانشان از تهامه با چهار، قريش و كنانه وجنوب
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از مشرق نيز طوايف . ، بني سليم نيز به آنان پيوستندادند و وقتي به مرالظهران رسيدندافت

؛ بني مره به فرماندهي فزاره به فرماندهي عيينه بن حصنيبن. قبيله غطفان به راه افتادند

حارث بن عوف و بني اشجع به فرماندهي مسعر بن رحيله و بني اسد و ساير طوايف 

تمام اين دسته ها با هم قرار گذاشته بودند كه . عرب نيز به سوي مدينه حركت كردند

وه بالغ بر ده هزار مرد جنگي بدين سان لشكري انب. در اطراف مدينه به يكديگر بپيوندند

فراهم آمد كه شمارش بيش از تمام ساكنان مدينه اعم از زن و مرد وكودك و جوان و 

. پير بود

، مي توانستند خود را بطور ناگهاني به اب سازمان يافته و سپاهيان آمادهاگر اين احز

كرد كه چه بسا چنان خطر بزرگي كيان مسلمانان را تهديد مي راف مدينه برسانند، آناط

، رهبري هوشيار و بيدار بود كه اما رهبر مدينه. لمين مي انجاميدبه نابودي اسالم و مس

رو با آغاز از اين. ر حوادث را دنبال مي كرداوضاع و احوال را بكلي مي سنجيد و سي

در جريان مسأله قرار گرفت و بي �، رسول خداه جات دشمنتحركات احزاب و دست

ضطراري براي مشورت و رايزني در اين باره تشكيل داد و چگونگي درنگ جلسه اي ا

پس از مشورت و رايزني رسول . دفاع از مدينه در دستور كار اين شورا قرار گرفت

.اتفاق كردند�و اعضاي شورا، همگي بر پيشنهاد سلمان فارسي �خدا

، ي شديمرزمين فارس هرگاه محاصره مما در س! يا رسول اهللا: سلمان فارسي گفت

اين، پيشنهاد جالب و . خندق حفر مي كرديم و دشمن نمي توانست بر ما هجوم آورد

.، آشنا نبودندمانه اي بود كه قبال عربها با آنحكي

چهل ذراع از خندق پيامبر براي عملي كردن فوري اين پيشنهاد، هر ده نفر را مأمور حفر 

، ضمن تشويق آنان�و رسول اهللا ، با جديت تمام خندق را مي كندند مسلمانان. نمود

ما هنگام : مي گويد�سهل بن سعد . شخصا در حفر خندق  با آنان همكاري مي كرد

آنها مي كندند و ما خاكها را بر پشتمان حمل مي كرديم و .حفر خندق با پيامبر بوديم

:مي گفت�رسول خدا

)فاغفر للمهاجرين و االنصارةهم ال عيش اال عيش اآلخرالل(
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گناهان مهاجرين و انصار . زندگي حقيقي بجز زندگي آخرت نيست! پروردگارا«:عني ي

1»را بيامرز

در صبحگاهي سرد به كنار خندق آمد و ديد �روايت شده كه رسول خدا�از انس 

كه مهاجرين و انصار، مشغول حفر خندق هستند؛ آنان، بردگاني نداشتند كه اين كار را 

گرسنگي و خستگي مهاجرين و انصار را �وقتي رسول اهللا. براي آنها انجام دهند

ةالنصار و المهاجرفاغفر لاللهم ان العيش عيش اآلخرة:مشاهده كرد، فرمود

:مهاجرين و انصار در پاسخ آن حضرت ، گفتند

علي الجهاد مابقينا ابدانحن الذين بايعوا محمدا

2».يم، با محمد پيمان جهاد بسته ايمما كساني هستيم كه براي هميشه و تا زنده هست«:يعني 

2».ايم

پيامبر را ديدم كه آنقدر خاك خندق را جابجا كرده بود : مي گويد�براء بن عازب 

در آن هنگام . ، پرمو بودكمش را پوشانده بود؛ شكم آن حضرتكه غبار آن پوست ش

ي شنيدم كه ايشان در حال جابجا كردن خاكها، با اشعار ابن رواحه رجز مي خواند وم

:گفت

وال تصدقنا و ال صلينااللهم لوال انت ما اهتدينا

و ثبت األقدام ان القينافانزلن سكينــة علــينا

ناـأبيرادوا فتنـةإن أولـي قد بغوا علينان األإ

، ما راه نمي يافتيم و نه صدقه مي داديم و نه نماز مي اگر تو نبودي! اي خدا«:يعني

، ما را فرما و اگر با دشمن روبرو شديممش را بر ما نازل آرا!پس خداوندا.يمدگزار

، ابا گر قصد فريفتن ما را داشته باشند، عليه ما شوريده اند و ااين جماعت.استوار بگردان

».خواهيم كرد

)2/588(صحيح بخاري باب غزوه خندق.1
)2/588(صحيح بخاري. 2
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1.درآخر صدايش را مي كشيد: گويد 

ه طوري رنج مي كشيدندكمسلمانان با شور و نشاط كار مي كردند و از شدت گرسنگي 

.ا يادشان پاره پاره مي گرددجگر انسان، ب

ا روغن مانده اي كه بو براي اهل خندق مشتي جو مي آوردند كه ب: مي گويد�انس 

) آنقدر(وچون پيش مجاهدان مي گذاشتند، آن جماعت 2، آن را مي پختندگرفته بود

انداخت و در حالي كه گلويشان را به خار خار مي ) كه آن را مي خوردند(گرسنه بودند

.بوي ناخوشي داشت

؛ ما، پيراهنمان را باال گرسنگي به رسول خدا شكايت كرديماز: مي گويد �ابو طلحه 

پيراهنش را �رسول اهللا . زديم و نشان داديم كه از گرسنگي سنگ به شكم بسته ايم

3.باال زد؛ ديديم كه دو سنگ به شكم مبارك بسته است

متوجه �ن عبداهللا جابر ب. نبوت بودكه از عالمتهايدر خندق نشانه هايي مشاهده شد

بنابراين رفت و گوسفندي ذبح كرد و به زنش . شديدا گرسنه است�شد كه پيامبر

ست كه با چند خوا�چند قرص نان جو آماده كن؛ آنگاه محرمانه از رسول خدا: گفت

در خندق مشغول به اتفاق تمام كساني كه�، به خانه اش بروند؛ پيامبرنفر از يارانش

.كار بودند و به يكهزار تن مي رسيدند، به مهماني جابر رفتند

، ، همچنان پر بود و خميرسير خوردند؛ در حالي كه ديگ گوشتهمه از آن غذا 

4.، نان مي پختندهمسان قبل بود و از آن

مشتي خرما براي پدر و دايي اش آورد تا هنگام چاشت �خواهر نعمان بن بشير 

ها را گرفت و بر پارچه اي ريخت و همه كساني را را صدا زد و خرماپيامبر او . بخورند

هر چه از آن . از اين خرماها بخوريد: كه در خندق كار مي كردند، جمع كرد و گفت

)2/589(حيح بخاري ص. 1
)2/588(صحيح بخاري. 2
)2/448(مشكاه المصابيح : روايت ترمذي؛ نگا. 3
)589و 2/588(بخاري. 4
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فتند و خرما مي خوردند، بر مقدارش افزوده مي شد تا آنكه همه از آن سير خوردند و ر

1.خت، مي ريخرماها از اطراف آن پارچه

، در حال روز حفر خندق: مي گويد�، اين است كه جابر جالبتر از اين دو جريان

آن . به پيامبر خبر دادند. كندن بوديم كه به صخره بزرگ و سختي برخورد كرديم

اكنون من پايين مي آيم؛ سپس برخاست در حالي كه به : و فرمودحضرت تشريف آورد

كلنگي بدست �رسول خدا. زي نخورده بودشكمش سنگ بسته بود؛ زيرا سه روز چي

2.گرفت و چنان ضربه اي بر آن صخره وارد كردكه همانند ماسه شد و از هم پاشيد

در روز حفر خندق به سنگ بزرگي برخورد كرديم كه كلنگ بر آن :براء مي گويد

آمد و �آن حضرت . در ميان گذاشتيم �اين مشكل را با رسول خدا. كارگر نبود

كليد هاي : اكبر گفت و فرمودي برداشت و با گفتن بسم اهللا ضربه اي زد و اهللاكلنگ

رنگ آن را مي بينم؛ سپس به من داده شد؛ بخدا كه من همينك، قصرهاي قرمز، شام

اهللا اكبر، فارس به من داده شد؛ سوگند به خدا قصرهاي سفيد : ضربه ديگري زد گفت 

د و گفت اهللا اكبر كليدهاي يمن به من داده مدائن را مي بينم و سپس ضربه ديگري ز

3.شد؛ به خدا كه از اينجا دروازه هاي صنعا را مي بينم

. ا بود، جز از سمت شمالمدينه از هر سو در حصار تپه هاي سنگي و كوهها و نخلستانه

ه كفر، فقط از ناحيه شمال، امكان پذير مي دانست كه تهاجم لشكر انبو�رسول خدا

مسلمانان، بي وقفه سرگرم . بنابراين خندق را در شمال مدينه حفركردند. است

حفرخندق بودند و فقط شبها به خانه هايشان مي رفتند تا اينكه حفر خندق مطابق نقشه 

4.مورد نظر، قبل از رسيدن سپاه انبوه احزاب به اطراف مدينه ، تكميل شد

)2/218(ابن هشام . 1
)2/588(بخاري. 2
)4/303(؛ مسند احمد) 2/56(سنن نسائي.3
)331و 2/330( ابن هشام. 4
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واقع در ميان جرف » رومه«اه رسيد و در لشكر قريش با بيش از چهار هزار جنگجو از ر

سپاه غطفان و همراهانشان از اهل نجد نيز با بيش از شش هزار جنگجو . ، اردو زدو زغابه

: خداي متعال ، مي فرمايد . از راه رسيدند و در ذنب نقمي در كنار احد، فرود آمدند

†ΘΩ∧ς√Ω†ΘΩ∧ς√Ω†ΘΩ∧ς√Ω†ΘΩ∧ς√Ω…ƒƒ∫Ω⁄…ƒƒ∫Ω⁄…ƒƒ∫Ω⁄…ƒƒ∫Ω⁄Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…ð‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…ð‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…ð‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…ð‡…Ω∞ΤšςΚ‚≅…Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈…ς�…ς�…ς�…ς�ϒΗΤΩ∑ϒΗΤΩ∑ϒΗΤΩ∑ϒΗΤΩ∑†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅ΩϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ΙΣΡ√Σ♠Ω⁄ΩΙΣΡ√Σ♠Ω⁄ΩΙΣΡ√Σ♠Ω⁄ΩΙΣΡ√Σ♠Ω⁄Ω
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)22:احزاب(

اين، همان چيزي است كه خدا : گامي كه مؤمنان ، احزاب را ديدند، گفتندو هن«: يعني 

اين جز بر ايمان . و پيامبرش، راست گفته اندده بودند و خدا و پيامبرش به ما وعده دا

.»نيفزود) آنان در برابر خواست الهي (به خدا و تسليم پذيري ) آنها(

خداي متعال، در . زاب به وحشت افتادند، از ديدن احولي منافقان و افراد سست ايمان
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†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅ΩϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ……_⁄Σ≤Σ∅…_⁄Σ≤Σ∅…_⁄Σ≤Σ∅…_⁄Σ≤Σ∅(12)(12)(12)(12))12:حزاب ا (

خداوند و پيامبرش، : دالن مي گفتندزماني را كه منافقان و بيمار) به ياد آوريد( «:يعني

».جز وعده هاي دروغين نداده اند

فوف مسلمانان را به گونه اي منظم با سه هزار نفر از مدينه بيرون شد و ص�رسول خدا 

كرد كه كوه سلع پشت سر آنها و خندق بين هر دو سپاه واقع شده بود و شعار مسلمانان 

ابن ام مكتوم را �پيامبر .»كافران ياري داده نمي شوند«: يعنيبود؛ )حم؛ ال ينصرون(

.وندبر مدينه گماشت و فرمان داد كه زنان و كودكان به  قلعه ها پناهنده ش

، با خندق پهن و عريضي سيدند و خواستند وارد مدينه شوندوقتي كه مشركان به مدينه ر

روبرو شدند كه مانع ورود آنان به مدينه مي شد؛ لذا تصميم به محاصره مسلمانان گرفتند 

زمينه هم و چون چنين چيزي را پيش بيني نكرده و تدارك الزم را نديده بودند، در اين

ها با آن آشنايي ، يك حيله جنگي بود كه عربچراكه حفر خندقشكست خوردند؛ 

، با خشم و غضب پيرامون خندق دور مي زدند تا بلكه راهي براي نفوذ مشركين. نداشتند
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باران مي كردند تا جرأت نزديك شدن ن پيوسته پيشقراوالن دشمن را تيرمسلمانا. بيابند

اينكه بخواهند از خندق عبور نمايند و يا به خندق را از سرشان بيرون كنند تا چه رسد به 

.قسمتي از آن را با خاك پر كنند و جايي براي عبور از خندق بسازند

، به انتظار وشايند نبود كه پيرامون خندقبراي برخي از سواركاران قريش، چندان خ

لذا . نتايج محاصره بايستند و چنين كاري، با ويژگيهاي نژادي آنان سازگاري نداشت

عكرمه بن ابي جهل و ضرار بن خطاب، محل ، ي از آنان از جمله عمرو بن عبدوداعده

، اسبانشان را به آن سوي خندق تاختند و خندق را در نظر گرفتند و از آنجاتري از باريك

علي بن . خندق و كوه سلع در برابر لشكر اسالم قرار گرفتنددر ميان» سبخه«در محل 

، عمرو بن عبدود. مشركان را بست، راه نفوذاز مسلمانانبه همراه عده اي �ابي طالب

؛ او سخني گفت كه به غيرتش بر خوردبه مبارزه او رفت و به �علي . هماورد خواست

، خود را از اسب به پايين انداخت و اسبش را او. ، از جنگاوران بنام عرب بودزيرا وي

به تن ميان عمرو بن عبدود حمله ور شد و بدين ترتيب جنگي تن�پي كرد و به علي 

ساير همراهان . او را به قتل رسانيد�روي داد تا آنكه علي �و علي بن ابي طالب 

، آنقدر تند و از كشته شدن عمرو بن عبدودعمروبن عبدود نيز به سوي خندق گريخ

.رسيده بودند كه عكرمه بن ابي جهل، هنگام فرار، نيزه اش را بر جاي نهادت

؛ ياري مي كردند تا از خندق بگذرند، تالش بسوزهاي محاصره، مشركاندر برخي از ر

ر مي بستند؛ در اين تاكتيك اما هر بار با مقابله مسلمانان مواجه مي شدند كه آنان را به تي

، برخي از نمازها از ه خاطر اشتغال به اين مقاومت سختب. ، ناكام ماندندنيز مشركان

ي از در يك�عمر بن خطاب : گويدمي�جابر . و مسلمانان قضا شد�رسول خدا 

آمد و در حالي كه به مشركان دشنام مي داد، �نزد رسول خدا روزهاي جنگ خندق، 

خورشيد نخوانده ام و چيزي به غروب ) عصر را (، هنوز نماز من! اي رسول خدا:گفت 

به �ضرت همراه آن ح. به خدا سوگند من هم نخوانده ام: پيامبر فرمود. نمانده است
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هنگامي نماز عصر را اقامه نمود �پيامبر. محل بطحان رفتيم و براي نماز وضو گرفتيم

1.كه خورشيد غروب كرده بود و سپس نماز مغرب را به جاي آورد

، بقدري ناراحت شد كه مشركان را به خاطر از دست رفتن اين نماز�رسول اكرم 

برهايشان را آكنده از آتش بگرداند كه ما را خداوند، خانه ها و ق«:نفرين نمود و فرمود

».بازداشتند تا اينكه خورشيد غروب كرد) عصر(از اداي نماز وسطي 

در مسند احمد و شافعي آمده كه مسلمانان در آن روز نتوانستند نماز ظهر و عصر و 

و امام نووي اين گونه بين د. مغرب و عشاء را بخوانند؛ بنابراين همه را يكجا خواندند

؛ بنابراين هر يك روايت جمع مي كند كه محاصره مسلمانان چند روز طول كشيده است

2.، از دو روز جداگانه گزارش مي دهداز اين روايتها

، چند عبور از خندق و مقاومت مسلمانانمعلوم مي شود كه تالش قريش براياز اينجا

، جنگ خونيني انداخته بوداز آنجا كه خندق، بين دو لشكر فاصله. دامه يافته استروز ا

ها و در كشاكش اين تيراندازي.مي زدندرخ نداد؛ بلكه فقط با تير و سر نيزه يكديگر را

نفر از مسلمانان و 6:، تعداد انگشت شماري از دو لشكر كشته شدندهاي مورديدرگيري

.ده نفر از مشركان و تنها يك يا دو نفر، با شمشير كشته شدند

ير به آنان اصابت كرد، سعد بن معاذ بود كه مردي از قريش به نام يكي از كساني كه ت

: دست به دعا برداشت و چنين دعا نمود�سعد . حبان بن عرفه با تير به رگ دستش زد 

تر از آن نيست كه با تو مي داني كه نزد من، هيچ جهاد و نبردي محبوب! روردگارا پ

من گمان ! او را آواره ساختند؛ خدايا كساني جهاد كنم كه پيامبرت را تكذيب كردند و

؛ حال اگر تمام نشده است و جنگ باكه جنگ با قريش پايان يافته استمي كردم

جهاد كنم و اگر جنگ ، مرا زنده بدار تا با آنان در راه تو مبارزه وقريش ادامه دارد

دعايش گفت در پايانو3، زخم مرا عميقتر كن و آن را باعث مرگم بگردان پايان يافته

)2/590(صحيح بخاري. 1
)1/227(ي ، شرح صحيح مسلم ، نوو. 2
)3/591(بخاري. 3
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، روشن نكرده اي ، مرا نم را به شكست و خواري بني قريظهتا چشما! پروردگارا: 

1»نميران

ي دسيسه باز و توطئه گر هاكه مسلمانان، با شرايط جنگي مواجه بودند، افعيدر آن حال 

و رو مي شدند و در تكاپو بودند تا زهر كشنده خود را به پيكر هايشان زيردر سوراخ

حيي بن اخطب، سردار بني نضير به محل سكونت بني قريظه . وارد سازندمسلمين 

شتافت و نزد كعب بن اسد رفت كه سردار بني قريظه و نماينده عهد و پيمان آنها با 

پيمان بسته بود كه اگر جنگي رخ دهد، آن حضرت �او، با پيامبر . بود�رسول خدا 

، درب را به فت و در زد؛ اما كعبخطب به سوي خانه كعب رحيي بن ا. را ياري كند

. گشودحيي آنقدر اصرار كرد كه كعب، در خانه اش را به روي وي . رويش باز نكرد

همراه با دريايي بيكران من براي تو عزت هميشگي را ! اي كعب: حيي به او گفت 

د اردو زده ان» رومه«؛ قريش را با سرداران و فرماندهانش آورده ام كه اينك در آورده ام

اينها با من پيمان بسته اند كه تا . و نيز طوايف غطفان را آورده ام كه فرود آمده اند

به خدا قسم كه تو ذلت : كعب گفت. را نابود نكنند، از اينجا نروندمحمد و يارانش

رعد و برق دارد و هميشگي روزگار را همراه با ابر  بي باراني برايم آورده اي كه فقط 

ما را به حال خود واگذار كه از محمد چيزي جز ! اي بر تو اي حييآبي در آن نيست؛ و

.صدق و وفا نديده ايم

ولي حيي بن اخطب همچنان از اين در و آن در سخن گفت و اصرار كرد تا اينكه كعب 

، با تو پيمان مي بندم كه هر گاه قريش و غطفان،من: پذيرفت و به حيي بن اخطب گفت

، م پيوست تا هر چه بر سر تو بيايدنيز در قلعه ات به تو خواهبدون نتيجه بازگشتند، من 

و با را شكست�كعب بن اسد، پيمانش با رسول خدابر سر من نيز بيايد و بدين ترتيب

ديان بني قريظه در عمل نيز  بر ضد يهو2.، همدست شدمشركان در جنگ با مسلمانان

.، وارد جنگ شدندمسلمانان

)3/337(ابن هشام . 1
)2/220(سيره ابن هشام . 2
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حسان . بود�يه دختر عبدالمطلب بر فراز قلعه حسان بن ثابت صف: ابن اسحاق مي گويد

.در آن قلعه به سرپرستي زنان و كودكان گماشته شده بود�بن ثابت

قلعه مردي يهودي از كنار قلعه گذشت و شروع به دور زدن در اطراف : صفيه مي گويد

را شكسته قريظه رسما در جنگ شركت كرده و پيمانشاناين زماني بود كه بنو. نمود

و و مسلمانان در مقابل دشمن بودند�كه از ما دفاع كند؛ زيرا پيامبربودند و كسي نبود

.بيايندنمي توانستند براي دفاع ازما

همانطور كه مي بيني اين يهودي اطراف قلعه دور مي : به حسان گفتم: صفيه مي گويد

ا راهنمايي كند و رسول زند؛ به خدا سوگند مي ترسم يهوديان ديگر را نيز به اينج

حسان . ؛ لذا برو و او را بكشند و نمي توانند به داد ما برسندو مسلمانان مشغول�خدا

بند خود را محكم كردم و كمر: صفيه مي گويد. بخدا سوگند كار من نيست: تگف

گرز بر فرق سرش گرزي بدست گرفتم و به قصد آن مرد يهودي از قلعه پايين رفتم و با 

ا؛ زيربرو و زرهش را بردار: ه به قلعه برگشتم و به حسان گفتمآنگا. را كشتمزدم و او

مرا به وسايل و اسلحه اش : گفت�حسان . ، خودم اين كار را مي كردمگر زن نبودما

1.نيازي نيست

تأثير بسزايي بر حفظ زنان و كودكان مسلمانان �اين كار پسنديده عمه رسول خدا

، تحت حمايت مستقيم ان گمان كردند كه دژهاي مسلمانانيزيرا يهود. برجاي نهاد

. ، خالي از مردان و رزمندگان بوددارد؛ در صورتي كه اين دژهارزمندگان اسالم قرار 

يهوديان در . بدين ترتيب يهوديان دوباره جرأت نكردندكه به چنين كاري دست بزنند

انچه ا آغاز كردند؛ چنراستاي همكاري با بت پرستان تداركات و پشتيباني آنان ر

.، بيست نفر شتر از كمكهاي يهوديان به احزاب را فرا چنگ آوردندمسلمانان

از اين جريان ، چنيني چيزي بر مي آيد كه ). 6/285(فتح الباري : ؛ نگا)2/228(سيره ان هشام . 1

برخي اساسا اين جريان را رد كرده اند ؛ چرا كه اين روايت ،. ترسو و بزدل بوده است�گويا حسان 

�حسان را سرزنش مي نمود و شايد هم حسان �منقطع است و اگر صحيح بود، حتما رسول خدا 

.در آن روز عذري همچون بيماري داشته است و اين ، بهترين تاويل است
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ينه صورت گرفت تا موضع بني رو تحقيقاتي در اين زمرسيد؛ از اين�خبر به رسول خدا

رسول. ، از نظر نظامي با آنان برخورد شودروشن گردد و چنانكه بايد و شايد،قريظه

سعد بن معاذ و سعد بن عباده و عبداهللا بن رواحه و خوات بن ن منظوربراي اي�خدا

برويد و تحقيق كنيد؛ اگر خبر درست : آنان فرمودرا مأمور تحقيقات كرد و به�جبير 

، طوري بگوييد كه فقط من دريابم و مسلمانان خبر نشوند، ولي اگر بر پيمانشان بود

.بداننداستوار بودند، آشكارا اعالن كنيد تا همه

تر از گذشته نزديك شدند، آنها را بدتر و خبيثهنگامي كه مأموران تحقيق، به يهوديان 

آنان آشكارا به گروه اعزامي پيامبر ناسزا گفتند و ابراز دشمني كردند و به رسول . ديدند

؟ بين ما و محمد هيچ عهد و رسول خدا، ديگر كيست: اهانت نمودند و گفتند�اكرم

.!پيماني نيست

عضل : به صورت رمزي و محرمانه گفتندبازگشتند و�نزد رسول خداتحقيق مأموران

.، دسيسه و نيرنگ مي كنندي اينها همانند طوايف عضل و قاره؛ يعنو قاره

هر چند هيئت تحقيق كوشيدند تا اين مسأله را پوشيده و مخفي نگه دارند، اما مردم 

مسلمانان در . ناكي مجسم گرديدمتوجه حقيقت شدند و پيش رويشان خطر وحشت

سخت ترين موقعيت قرار گرفته بودند؛ زيرا بين آنان و بني قريظه هيچ مانعي وجود 

نداشت و جنگجويان مسلمان در برابر سپاهيان انبوهي قرار گرفته بودند كه نمي توانستند 

كاران نت، در نزديكي اين خيا؛ از سوي ديگر زنان و بچه هايشانميدان را خالي بگذارند

، درباره اش مي سختي قرار گرفته بودند كه خداوندمسلمانان در شرايط . در خطر بودند

ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…ΩγŒΩ∅…ΩƒγŒΩ∅…ΩƒγŒΩ∅…ΩƒγŒΩ∅…ΩƒΣ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ‚≅…Σ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ‚≅…Σ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ‚≅…Σ≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ‚≅…γŒΩ⊕ς∏ΩΤŠΩγŒΩ⊕ς∏ΩΤŠΩγŒΩ⊕ς∏ΩΤŠΩγŒΩ⊕ς∏ΩΤŠΩ〉‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅…〉‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅…〉‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅…〉‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅…Ω≤Ψ–†ΩΤ⇒Ω™<√≅…Ω≤Ψ–†ΩΤ⇒Ω™<√≅…Ω≤Ψ–†ΩΤ⇒Ω™<√≅…Ω≤Ψ–†ΩΤ⇒Ω™<√≅…Ω⇐ΘΣΤ⇒ΤΡℵ≠ΩΤ�ΩΩ⇐ΘΣΤ⇒ΤΡℵ≠ΩΤ�ΩΩ⇐ΘΣΤ⇒ΤΡℵ≠ΩΤ�ΩΩ⇐ΘΣΤ⇒ΤΡℵ≠ΩΤ�ΩΨϑð/≅†ΨŠΨϑð/≅†ΨŠΨϑð/≅†ΨŠΨϑð/≅†ΨŠ′>: فرمايد
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خيره شده و جانها به ) تاز شدت وحش(و زماني كه چشمها «: يعني ) 11و10: احزاب (

، خدا داشتيد؛ در آن وقت مومنان) وعده(اگوني در باره لب رسيده بود و گمانهاي گون

.»آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند



421

محمد به ما وعده داده بود كه : سر بر آورد و گفتندنفاق بعضي از منافقان دوباره

گنجهاي شاهان ايران و روم را بدست خواهيم آورد؛ در حالي كه ما جرأت نمي كنيم 

: حتي برخي با صداي بلند در ميان لشكريان گفتند! براي قضاي حاجت بيرون برويم

در . باز گرديمهايمان لذا به ما اجازه دهيد كه به خانه . خانه هاي ما بدون محافظ است

، در اين باره مي خداي متعال. و ناسازگاري نهادند، بناي سستياين ميان بني سلمه

ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω〉Σ⊆ΩΤÿ〉Σ⊆ΩΤÿ〉Σ⊆ΩΤÿ〉Σ⊆ΩΤÿΩ⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΩ⇑ÿΨϒΠς√≅…Ωℑℑℑℑ¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈β≥Ω≤ΘΩ∨β≥Ω≤ΘΩ∨β≥Ω≤ΘΩ∨β≥Ω≤ΘΩ∨†ΩΘ∨†ΩΘ∨†ΩΘ∨†ΩΘ∨†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω†ΩΤ⇓ΩŸΩ∅Ω′>: فرمايد

ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω,ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ……_⁄Σ≤Σ∅…_⁄Σ≤Σ∅…_⁄Σ≤Σ∅…_⁄Σ≤Σ∅(12)(12)(12)(12)<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…Ω<′ΜΞ…ΩŒς√†ΩΤ∈Œς√†ΩΤ∈Œς√†ΩΤ∈Œς√†ΩΤ∈ββ ββ◊Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡◊Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡◊Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡◊Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨ΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿ

ð‡Ξ≤πΤΤ‘ΩΤÿð‡Ξ≤πΤΤ‘ΩΤÿð‡Ξ≤πΤΤ‘ΩΤÿð‡Ξ≤πΤΤ‘ΩΤÿ‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΩ⋅†Ω⊆Σ∨Ω⋅†Ω⊆Σ∨Ω⋅†Ω⊆Σ∨Ω⋅†Ω⊆Σ∨ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√&Ν…Σ⊕Ψ–⁄≅†ΩΤ⊇&Ν…Σ⊕Ψ–⁄≅†ΩΤ⊇&Ν…Σ⊕Ψ–⁄≅†ΩΤ⊇&Ν…Σ⊕Ψ–⁄≅†ΩΤ⊇Σ⇐ΨϒΛΤΤΤΩ�πΤ♥ΩΤÿΩΣ⇐ΨϒΛΤΤΤΩ�πΤ♥ΩΤÿΩΣ⇐ΨϒΛΤΤΤΩ�πΤ♥ΩΤÿΩΣ⇐ΨϒΛΤΤΤΩ�πΤ♥ΩΤÿΩτ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇τ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇τ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇τ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇Σ¬Σ⇒ΤΘΨ∨Σ¬Σ⇒ΤΘΨ∨Σ¬Σ⇒ΤΘΨ∨Σ¬Σ⇒ΤΘΨ∨ϑðΨ‰Πς⇒√≅…ϑðΨ‰Πς⇒√≅…ϑðΨ‰Πς⇒√≅…ϑðΨ‰Πς⇒√≅…

Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…†ΩΤ⇒ΩΤ�Σ∼ΣΤŠ†ΩΤ⇒ΩΤ�Σ∼ΣΤŠ†ΩΤ⇒ΩΤ�Σ∼ΣΤŠ†ΩΤ⇒ΩΤ�Σ∼ΣΤŠβ〈Ω⁄⌠ΤΩ∅β〈Ω⁄⌠ΤΩ∅β〈Ω⁄⌠ΤΩ∅β〈Ω⁄⌠ΤΩ∅†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨ΩðΨ∑ðΨ∑ðΨ∑ðΨ∑]∃〈Ω⁄Ω⊕ΨŠ]∃〈Ω⁄Ω⊕ΨŠ]∃〈Ω⁄Ω⊕ΨŠ]∃〈Ω⁄Ω⊕ΨŠ⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…Ω⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ……_⁄…Ω≤Ψ⊇…_⁄…Ω≤Ψ⊇…_⁄…Ω≤Ψ⊇…_⁄…Ω≤Ψ⊇(13)(13)(13)(13)

، جز خدا و پيامبرش: آنگاه كه منافقان و بيماردالن، مي گفتند«: يعني ) 13و12احزاب (

! اي اهل يثرب: روهي از آنان گفتند؛ آن زمان كه گوعده هاي دروغين به ما نداده اند

) بازگشت (؛ لذا باز گرديد و دسته اي از ايشان از پيامبر اجازه اينجا، جاي ماندن نيست

و قصدي جز ي ما بدون محافظ و آسيب پذير است،هاواقعا خانه : خواستند و گفتند

.»فرار نداشتند

سر كشيد و كناري دراز خبر خيانت بني قريظه را شنيد، جامه بر�زماني كه پيامبر 

�مردم نيز شديداً نگران شدند؛ آنگاه رسول خدا. كشيد و مدتي طوالني درنگ نمود

شما را به پيروزي و ! ت مسلماناناهللا اكبر، اي جماع«:بر خاست و مژده داد و فرمود

بر اساس . و سپس براي مقابله با شرايط موجود، برنامه ريزي نمود» نصرت خدا مژده باد

، مرتبا عده اي را به مدينه مي �، از آن پس رسول اكرم گيبخشي از اين برنامه جن

ورت مي با اين حال بايد اقدامي قاطعانه ص. فرستاد تا از شبيخون دشمن جلوگيري كنند

براي تحقق اين هدف، . فراهم مي شدگرفت تا موجبات ذلت و پراكندگي احزاب

صن و حارث بن عوف، دو رئيس غطفان، بر يك تصميم گرفت با عيينه بن ح�پيامبر

، صلح نمايند تا از جنگ منصرف شوند و راه مسلمانان را سوم محصول خرماي  مدينه
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، بارها توان رزميش را در ز كنند؛ زيرا قريشرسوايي آنها بابراي شكست سريع قريش و 

.رويارويي با پيامبر سنجيده و تلخي شكست را چشيده بود

در اين مورد با سعد بن معاذ و سعد بن عباده مشورت نمود؛ آنان در جواب �رسول اهللا 

كه مي شنويم و اگر خداوند تو را به اين كار دستور داده است! اي رسول خدا: گفتند

د، ما نيازي به ؛ ولي اگر مي خواهيد اين كار را به خاطر ما انجام دهيمي كنيماطاعت 

ما و اينها مشرك و بت پرست بوديم؛ با اين حال اصال نمي توانستند . چنين كاري نداريم

اما آيا . فكر خوردن ميوه و خرماي مدينه را در سر بپرورانند، جز اينكه مهمان ما باشند

ا را مسلمان نموده و با وجود شما، به دين حق مشرف كرده و ماينك كه خداوند، ما را

بخدا كه ما به اينها چيزي جز ! ، اموالمان را در اختيار اينها قرار دهيم ؟ما را گرامي داشته

.شمشير نخواهيم داد

، نظر و رأي خودم بود؛ وقتي ديدم همه عربها ما را از يك اين: فرمود�رسول خدا

.اين را برنامه اي مناسب ديدم) بر ضد ما همدست شده اند،و(ندكمان نشانه گرفته ا

كاري كرد كه دشمن ذليل شد و -كه همه سپاسها ويژه اوست-سپس خداوند متعال 

يكي از كارسازيهاي خدا، اين . جمعيت آنان شكست خورد و تالششان بي نتيجه ماند

شجعي به حضور رسول خدا ر ابود كه مردي از قبيله غطفان به نام نعيم بن مسعود بن عام

مم خبر ندارند؛ هر من مسلمان شده ام و قوم من از اسال! اي رسول خدا: آمد و گفت

، يك نفر هستي؛ لذا هر چه مي تواني، تنها تو«: فرمود�پيامبر . امري كه داري، بفرما

.»عزم دشمن را بشكن كه جنگ، سراسر نيرنگ است

كه در زمان جاهليت با آنان معامله و رفت و آمد ريظه رفت نزد بني ق�نعيم بن مسعود

راست مي :گفتند. من نسبت به خودتان آگاهيدشما از دوستي : ؛ وي به آنها گفتداشت

، شهر شماست و زنان و مانند شما نيستند؛ زيرا اين شهرقريش: گفت�نعيم. گويي

؛ اين را به يقين يدانيد به جاي ديگري نقل مكان كناموال شما در اينجاست و شما نمي تو

و شما از آنان پشتيباني بدانيد كه قريش و غطفان به جنگ با محمد و يارانش آمده اند 

آنان ، . كه محل سكونت و اموال و زنانشان ، جاي ديگري استغافل از اين، كرده ايد
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، غنيمت مي شمارند و گر نه به شهر و ديارشان باز مي اگر فرصتي به دست آورند

.ا را تنها مي گذارند و در نتيجه محمد از شما انتقام مي گيردگردند و شم

راه چاره اين است كه با آنان همراه نشويد مگر : چاره چيست؟ گفت! اي نعيم: گفتند

.آنكه تعدادي از مردان خود را به عنوان گروگان به شما بسپارند

نسبت به آيا از دوستي و خيرخواهي من: ش رفت و گفتبالفاصله نزد قري�نعيم

يهوديان از پيمان شكني با محمد پشيمان : نعيم گفت. آري: خودتان آگاهيد؟ گفتند

شده و به محمد و يارانش قول داده اند كه از شما گروگان بگيرند و به محمد بسپارند و 

. براين اگر از شما گروگان خواستند، نپذيريدسپس با او عليه شما همكاري نمايند؛ بنا

.طفان رفت و چنين سخناني را به آنان نيز گفتنزد طوايف غهمچنين �نعيم 

ما ديگر : ا نزد يهوديان فرستادند و گفتندكسي ر،ريشيان، قششم شوال سال پنجم هجري

آماده . ان استها و مواد خوراكي ما رو به پاياسب. ن ماندن در اينجا را نداريمتاب و توا

: يهوديان در پاسخ گفتند. ا تمام كنيمباره بر محمد يورش ببريم و كار رشويد كه يك

، به ت شكني شنبهروز شنبه است و شما آگاهيد كه پيشينيان ما به خاطر حرم،اوال امروز

، همراه شما نمي جنگيم مگر آنكه تعدادي از بي گرفتار شدند؛ عالوه بر اين ماچه مصائ

ريش و غطفان رسيد، وقتي اين خبر به ق. مردانتان را به عنوان گروگان نزد ما بفرستيد

بالفاصله براي يهوديان پيام فرستادند كه ؛ لذاسوگند به خدا كه نعيم راست گفت: گفتند

. ما كسي را به عنوان گروگان به شما نمي سپاريم؛ اما آماده باشيد تا كار را يكسره كنيم

بدين ترتيب دست از ياري يكديگر .به خدا نعيم راست گفت: نيز گفتندبني قريظه 

مسلمانان در جنگ احزاب،اين دعا را بر زبان . شيدند و اراده و عزمشان، سست گرديدك

نقاط آسيب پذير ما را از !خدايا«: يعني )اللهم استرعوراتنا و آمن روعاتنا(: داشتند

.»، پوشيده و محفوظ بدار و ترس و نگراني ما را بر طرف كندشمن

اي اي نازل كننده كتاب و! خداوندا«:نيز بر ضد احزاب دعا نمود و گفت�پيامبر 

احزاب را شكست بده و صفوفشان را در هم بشكن و آنان را مضطرب و ! سريع الحساب

.»پريشان بگردان
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خداوند، دعاي مسلمانان و پيامبر را اجابت كرد و به دنبال تفرقه اي كه در صفوف 

و ديگهايي را كه بر بار دشمن افتاد، باد را مأمور كرد كه خيمه هايشان را به هم ريزد

داشتند، وارونه كند و طناب خيمه ها را از جاي بر كند و آرامش و آسايش آنان را 

بدين ترتيب خداي متعال، لشكرياني از فرشتگان را فرستاد تا احزاب را . مختل نمايد

.متزلزل كنند و در دلهايشان ترس و وحشت بيندازند

را فرستاد تا �، حذيفه بن يمان ديد شده بوددر همان شب كه سرما ش�پيامبر خدا 

و حذيفه بين آنان رفت، آن حالت را مشاهده كرد. اطالعاتي از دشمن بدست بياورد

، گزارش بازگشت و به آن حضرت�نزد پيامبر ديد كه آنها آماده كوچ هستند؛ آنگاه

ه عقب راند خداي متعال، دشمن را دفع كرد و دشمنان رسول خويش را در حالي ب. داد

خداوند، لشكريان اسالم را !آري. شده و به هيچ چيزي نرسيده بودندكه خشمگين

به مدينه �گرامي داشت و پيامبرش را پيروز گردانيد و بدين ترتيب رسول اكرم 

.بازگشت

مشركان يك . جنگ خندق بنابر قول صحيح ، در ماه شوال سال پنجم هجري روي داد

، چنين در مجموع، از منابع تاريخي. را محاصره كرده بودندينهماه يا اندكي كمتر،  مد

ابن سعد مي . بر مي آيد كه آغاز محاصره در شوال و پايانش در ذيقعده بوده است

.بوده استه بيست و سوم ذيقعده شنبروز چهار�بازگشت پيامبر: گويد

ونيني جنگ احزاب، جنگ خسارت باري نبود؛ بلكه جنگي رواني بود كه درگيري خ

در آن صورت نگرفت؛ اما در واقع نبرد سرنوشت سازي در تاريخ اسالم بود كه به 

يت از آن داشت كه هيچ يك از قدرتهاي شكست و خفت مشركان انجاميد و حكا

ا و كوچك مدينه را ريشه كن نمايد؛ زيرا ، توانايي اين را ندارد كه حكومت نوپعربها

.، گرد آورندنياورده بودند كه در جنگ احزابم گاه عربها چنان نيرويي را فراههيچ

اينك ما به جنگ آنان مي رويم و «:پس از جنگ احزاب فرمود�رو رسول اكرماز اين

1».آنان ديگر با ما نخواهند جنگيد و ما به سوي آنها رهسپار خواهيم شد

)2/590(صحيح بخاري. 1
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غزوه بني قريظه
آمد �ر نزد پيامبر ، هنگام ظهبه مدينه بازگشت، جبرئيل�در همان روزي كه پيامبر

آيا سالحت را به زمين گذاشتي؟: م سلمه مشغول غسل كردن بود و گفتكه در خانه ا

، اينك از تعقيب اين جماعت باز مي سالحشان را فرو نگذاشته اند و من، هنوز فرشتگان

من، پيش از شما به آنجا مي روم . با همراهانت برخيز و به بني قريظه حمله ور شو. گردم

، با �جبرئيل. يشان را مي لرزانم و در دلهايشان، ترس و هراس مي اندازمعه هاو قل

.مركبش به راه افتاد

هر كس كه مطيع و فرمانبردار است، نماز عصر را : دستور داد كه فرياد بزنند�پيامبر

و ابن ام مكتوم را بر مدينه گماشت و پرچم را به علي داد و ! نخواند مگر در بني قريظه

پيشاپيش فرستاد؛ علي تا نزديك دژهاي بني قريظه رفت و سخنان زشت و ناپسندي او را

رسول خدا با دسته اي از مهاجران و انصار به راه افتاد تا اينكه . از آنها درباره پيامبر شنيد

�مسلمانان، مطابق دستور رسول خدا. رسيد» بئر انّا«ه نام به يكي از چاههاي بني قريظه ب

ما : ؛ بعضي گفتندر بين راه وقت نماز عصر فرا رسيدد. ريظه حركت كردندبه سوي بني ق

كه رسول خدا به ما دستور قريظه، نرسيم، نمي خوانيم؛ چناننماز عصر را تا به ديار بني

هدف رسول خدا، : گروهي گفتند. نماز عشاء خواندندداده است و نماز عصر را پس از

ا خيلي زود و بي درنگ حركت كنيم و بدين بلكه هدفش اين بوده كه ماين نبوده؛

هيچ يك از اين دو گروه را �رسول اكرم . ترتيب نماز عصر را در بين راه گزاردند

�سپاهيان اسالم گروه گروه، رهسپار بني قريظه شدند و به رسول اكرم.سرزنش نكرد

دند و آنها را جمعا سه هزار نفر بودند و در كنار قلعه هاي بنو قريظه فرود آم. پيوستند

، رئيس آنها كعب ابن اسد، سه راه را براي صره كردند و چون محاصره شدت يافتمحا

: قبيله اش پيشنهاد كرد

زنان و فرزندانشان ها و اموال وند و دين محمد را بپذيرند تا خونتسليم شو-1

سوگند به خدا براي همه شما واضح است : د؛ چنانچه به آنان گفتنامان بماندر
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پيامبر خداست و او، همان پيامبري مي باشد كه نام و نشانش را در كه او

. كتابتان مي بينيد

زنان و بچه ها را خودشان بكشند و با شمشيرهاي آخته به پيامبر و يارانش حمله -2

يا يا پيامبر و يارانش را نابود كنند وار رايكسره نمايند تا بدين سان،كنند و ك

.خودشان كشته شوند

؛ زيرا آنان گمان مي كنند كه برندشنبه بر محمد و يارانش يورش بدر روز -3

هيچ يك از اين . يهوديان در روز شنبه به جنگ و كارزار نمي پردازند

.پيشنهادها مورد قبول قرار نگرفت

ويا از روزي كه به دنيا گ: نان كعب بن اسد خشمگين شد و گفتاينجا بود كه رئيس آ

بدين سان براي بني ! كر و انديشه به صبح نرسانده ايد، يك شب را هم با فآمده ايد

البته پيش از آن تصميم گرفتند با . باقي نماند�ز تصميم رسول خداقريظه راهي ج

برخي از مسلمانان هم پيمانشان تماس بر قرار كنند تا بلكه بتوانند نتيجه تسليم شدن در 

ه ابولبابه را به نزد ما بفرستيد؛ بنابر اين درخواست كردندك. را دريابند�برابر پيامبر

آنان . هم پيمان بني قريظه بود و اموال و خانواده اش در منطقه آنان بودند�ابولبابه 

، دست به دامان ابولبابه شدند و ديدند، از جا برخاستند؛ مردانشانهمين كه ابولبابه را 

اي : گفتند. حالشان سوخت، بهريه و زاري افتادند؛ دل ابولبابهزنان و كودكانشان نيز به گ

و با آري : گفت�آيا نظر تو اين است كه به حكم محمد گردن نهيم؟ ابولبابه ! ابولبابه

.منظورش ، اين بود كه همه شما را سر خواهد بريد. دست خود به گلويش اشاره كرد

�به همين دليل نزد رسول خداصله متوجه شد كه خيانت كرده است؛بالفا�ابولبابه

هاي مسجد ن؛ بلكه يك راست به مسجد النبي رفت و خودش را به يكي از ستوشتبرنگ

، او را باز نكند، بر همان با دست مباركش�بست و قسم خورد تا شخص رسول خدا 

.حال باشد و نيز قسم خورد كه هرگز به سرزمين بني قريظه وارد نشود

از ماجرا اطالع يافت و را كشيد، �پس از مدتي كه انتظار ابولبابه �رسول اكرم 

، او مي كردم؛ ولي اينك كه چنين كردهاگر نزد خودم مي آمد، برايش استغفار« :فرمود
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علي رغم اشاره ابولبابه به اينكه » .، توبه او را بپذيردا از جايش رها نمي كنم تا خداوندر

پيامبر ر برابر دستور، بنوقريظه تصميم گرفتند ددر صورت تسليم شدن، كشته مي شوند

؛ اين در حالي بود كه يهود بني قريظه مي توانستند مدت طوالني محاصره را تسليم شوند

هايشان آب داشت و قلعه غذايي زيادي ذخيره داشتند و چاهزيرا مواد. تحمل نمايند

بيرون از دژها در معرض سرماي ، مسلمانان،و در مقابل. محكم بودهايشان نيز محفوظ و 

داشتند و از طرفي خستگي چند روز پياپي جنگ احزاب، مسلمانان شديد و سخت قرار

.البته جنگ بني قريظه يك جنگ رواني بود. را خسته و رنجور كرده بود

. ، در دلهايشان ترس و وحشت انداخت و روحيه آنان را ضعيف و سست نمودخداوند

پيش رفتند و �ترس يهوديان زماني به اوج رسيد كه علي بن ابي طالب و زبير بن عوام

سوگند بخدا، يا همچون حمزه به شهادت مي رسم و يا ! يماناي سپاه ا: فرياد زد�علي

.دژهايشان را فتح مي كنم

د و خود را در اختيار حكم اينجا بود كه بنو قريظه با سرعت از قلعه هايشان پايين آمدن

و تحت نظر محمد بن بند كنند دستور داد مردان را جدا و در�پيامبر. نهادند�پيامبر

قبيله . نگهداري شوند و زنان و بچه ها را به كناري دور از مردان بردند�مسلمه انصاري

اي : گفتندرفتند و �اوس كه در گذشته هم پيمان بني قريظه بودند، نزد رسول خدا

؛ آنها هم پيمانان برادران همان كاري كردي كه خود مي داني،قينقاعبا بني ! رسول خدا

در حق اينها ؛ با اينها به نيكي رفتار كن وهستندو اينها هم پيمانان ما جي ما بودندخزر

آيا اگر يكي از خود شما درباره اينها قضاوت كند، راضي : فرمود�پيامبر. لطفي بفرما

» خواهيد شد؟

. سعد بن معاذ، اين كار را بكند: فرمود�پيامبر. ما به همين راضي هستيم ،آري: گفتند

.قبول است: تندگف

بر اثر �سعد بن معاذ. سعد بن معاذ فرستادكسي را به دنبال �بنابراين رسول خدا

.، نتوانست در غزوه بني قريظه شركت كندخمي كه در جنگ احزاب برداشته بودز
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راه از دو افراد قبيله اوس در مسير. آمد�سوار براالغي نزد رسول خدا�سعد بن معاذ

تو را حكم و �زيرا رسول خدا. كنبه هم پيمانان خوبي ! سعداي: طرف مي گفتند

.قاضي قرار داده است كه به آنها خوبي كني

،ناآل: اصرار و پافشاري كردنـد، گفـت  در پاسخ چيزي نمي گفت و چون زياد�سعد

بـه خـاطر خـدا از سـرزنش هـيچ سـرزنش كننـده اي بـاكي         �وقت آن رسيده كه سعد

بـاز گشـتند و از مـردم    ، بعضـي بـه مدينـه    اين را از سـعد شـنيدند  آنها وقتي .نداشته باشد

نزديــك �وقتــي ســعد . يظــه آمــاده شــوندقرخاكســپاري يهوديــان بنويخواسـتند بــرا 

بـه احتـرام سـردارتان بلنـد شـويد، و چـون او را از االغ       : فرمود�رسيد، پيامبر�پيامبر

آيا : گفت�سعد . و شده انداين جماعت، تسليم حكم ت! اي سعد: پايين آوردند، گفتند

آيـا مسـلمانان و كسـاني كـه     : گفـت .آري: قضاوتم درباره اينها اجرا خواهد شـد؟گفتند 

به خاطر احترام آنگاه سعد . آري: مي پذيرند و اجرا مي كنند؟ گفتندمراحكم ،اينجايند

. اشاره نمود، ولي چيزي نگفت�با دستش به طرف آن حضرت�و تعظيم رسول خدا

قضـاوت مـن ايـن    : گفـت �سـعد  . قبول استقابلآري، براي من هم: فرمود�رپيامب

.است كه مردان كشته و زنان و بچه ها اسير شوند و اموالشان بين مسلمانان تقسيم گردد

همان حكمي را صادر كـردي كـه خداونـد از    در مورد اينها، عيناً«: فرمود�رسول خدا

.»كرده بود، صادرباالي هفت آسمان

اوت سعد در نهايت عدالت و انصاف بود، زيرا بنوقريظه عالوه بر خيانتي كه مرتكب قض

شدند، براي مقابله با مسلمانان يكهزار و پانصـد شمشـير و دو هـزار نيـزه و سيصـد زره و      

.پانصد سپر دفاعي آماده كرده بودند كه پس از فتح و پيروزي، به دست مسلمانان افتاد

ي شدند و جار زنداننبنو قريظه در خانه دختر حارث زني از بني مردان �به دستور پيامبر

دسـته  هايي در بازار مدينه كندند و سپس دسـتور داد كـه آنـان را دسـته    براي آنها گودال

ها گردنشان را مي زدند و در همان گـودال هـا آنهـا را    بياورند و بدين ترتيب كنار گودال

. دفن مي كردند
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به نظر تو با مـا چـه كـار    : ارشان كعب بن اسد بودند، پرسيدندآناني كه در زندان، با سرد

مگر نمي بينيد كـه مـرد   ! در هيچ شرايطي عقلتان را به كار نمي اندازيد: مي كنند؟ گفت

جنگ از حرفش باز نمي آيد و هركس كه از ميان شما مي رود، باز نمـي گـردد؟ بخـدا    

د تن بود كه همـه آنهـا را گـردن    تعداد آنان، ششصد تا هفتص. كه اين، نشانه مردن است

.زدند

بدين ترتيب افعيهاي نيرنگ و خيانت، بكلي نابود شـدند؛ آنـاني كـه پيمانهـاي مؤكـد را      

شكستند و با احزاب، در شرايطي بر ضد مسلمانان دست به يكي كردند كه مسـلمانان در  

رين يهوديـان بـا ايـن كارشـان در رديـف بـزرگ تـ       . بحراني ترين لحظات بسر مي بردند

جنايت كاران جنگي قرار گرفتند و سزاوار محاكمه و اعدام شدند و با آنان، شيطان بنـي  

كشـته  ،كاران جنگ احـزاب بـود  ب نيز كه يكي از بزرگ ترين جنايتنظير حيي بن اخط

بـن اخطـب بـراي    يحيـ . بـود �اين مرد، پدر ام المؤمنين صفيه همسر رسـول خـدا  . شد

جنگ احزاب، با كعب بن اسد بسته بود، به دژهاي بنـي  وفاداري به پيماني كه در جريان 

وقتي او را آوردند، عبايي گرانبها بر تن داشت كه .قريظه رفته و همراه آنان دستگير شد

آن را از هر طرف به اندازه يك انگشت پاره كرده بـود تـا بـه دسـت مسـلمانان نيفتـد و       

به خـدا خـودم را بـه خـاطر     سوگند: گفت�وي به پيامبر. به گردنش بسته بوددستانش 

دشمني با تو مالمت و سرزنش نمي كنم كـه هـركس، بـا خـدا درافتـد، برافتـد و سـپس        

سوزي ست؛ بلكه سرنوشت و جنگ خانمانامر خدا هر چه باشد، باكي ني!اي مردم: گفت

.سپس نشست و گردنش را زدند. است كه خداوند، بر بني اسرائيل نوشته است

يكـي از پسـران   . پسران بالغ را بكشند و پسران نابالغ را واگذارنددستور داد كه�پيامبر

�نابالغي كه بدين ترتيب زنده ماند، عطيه قرظي بود كـه اسـالم آورد و صـحابي پيـامبر    

درخواست كرد كه زبير بن باطا و خانواده و اموالش را به �ثابت بن قيس از پيامبر. شد

واگـذار  �زبيـر را بـه ثابـت   �رسول خدا. ده بوداو واگذارند؛ زيرا زبير به او نيكي كر

ت را به من واگذار كرده اييتو و خانواده و دارا�رسول خدا: ثابت به زبير گفت. كرد

بخاطر نيكي اي كه به !اي ثابت: همين كه زبير، كشته شدن قومش را شنيد، گفت! است
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راين ثابت گردنش را زد بناب. تو كرده ام، از تو مي خواهم كه مرا به دوستانم ملحق كني

.و او را به دوستان يهوديش ملحق نمود

ثابت از فرزندان زبير بن باطا ، عبدالرحمن بن زبير را زنده نگهداشت كه مسـلمان شـد و   

سلمي دختر قيس نجاري از پيامبر خواست كـه رفاعـه   ،ام منذر.گرديد�از ياران پيامبر

موافقت نمود و او نيـز مسـلمان شـد و از    �بن سموأل قرظي را به او واگذار كند، پيامبر

وي بـه قصـاص خالدبـن    . از زنان بني قريظه ، تنها يك زن به قتل رسيد. اصحاب گرديد

.سويد كشته شد كه سنگ آسيا را بر سرش انداخته و او را به قتل رسانيده بود

گروهي از بني قريظه در همان شب و پيش از تسليم شـدن بنـي قريظـه مسـلمان شـدند و     

تنها مردي -و در همان شب عمرو. بدين وسيله زنان و داراييشان به خودشان واگذار شد

را محمد بن سلمه، فرمانده -كه در خيانت بني قريظه عليه رسول خدا شركت نكرده بود

.گشتي پيامبر ديد و راهش را باز نمود، و پس از آن معلوم نشد كه به كجا رفت

را جدا نمود و سپس باقيمانده اموال را اين گونه تقسـيم  خمس اموال بني قريظه �پيامبر

دو سـهم بـراي اسـب و يـك سـهم بـراي       : براي هر سـواركار، سـه سـهم قـرار داد    : نمود

زيـر نظـر   رابرخي از اسيران�خدارسول. منده پياده، يك سهمسواركار و براي هر رز

بـل اسـلحه و اسـب    سعد بن زيـد انصـاري بـه نجـد فرسـتاد تـا آنهـا را بفروشـد و در مقا        

.خريداري كند

يكي از زنان به نام ريحانه بنت عمرو خناقه را براي خودش انتخـاب نمـود و تـا    �پيامبر

1.، به عنوان كنيز در ملك ايشان بود؛ اين ، گفته ابن اسحاق است�آخر عمر پيامبر

او رد؛هجري با او ازدواج كـ 6او را آزاد نمود و در سال �رسول خدا: كلبي مي گويد

2.از حجه الوداع درگذشت و در قبرستان بقيع دفن شد�به هنگام بازگشت رسول خدا

و چون كار بني قريظه يكسره شد، دعاي بنده نيكوكـار خـدا، سـعد بـن معـاذ مسـتجاب       

در مسـجد  �رسول خدا. گرديد؛ همان دعايي كه پيشتر در جنگ احزاب يادآوري شد

)2/245(نگاه سيره ابن هشام 1
)2/245(تلقيح فهوم اهل االثر 2
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پس از غزوه بني قريظه دوباره زخم او . عيادت كندخيمه اي برپا نمود تا از نزديك او را 

و خـون رفتـه   از آن وزخـم او دوبـاره سـر بـاز كـرده بـود      : عايشه مي فرمايد. سرباز كرد

پا بود تا اين كه خـون  بردر مسجد خيمه ديگري از بني غفار . كس، متوجه نشده بودهيچ

ست كه از سـمت شـما   اين چي!اي اهل خيمه: آنها گفتند. اري شدبه سوي خيمه آنان ج

رفتـه و در آخـرين   �به سوي ما مي آيد؟ بدين سان ديدند كـه خـون زيـادي از سـعد     

1.بر اثر همين خونريزي درگذشت�سعد . لحظات زندگي است

رحمـان بـه خـاطر    شعـر «: فرمـود �ن از جابر روايت است كه رسول خـدا در صحيحي

2.»مرگ سعد بن معاذ لرزيد

چقدر جنازه اش سبك : ه سعد را برداشتند، منافقان گفتندوقتي جناز: مي گويد�انس 

3.يقينا مالئكه جنازه سعد را حمل مي كردند: فرمود�پيامبر! است

شهيد شد؛ يكـي  �بن سويددر اثناي محاصره بني قريظه، يكي از مسلمانان به نام خالد

حاصـره بنـي   همچنـين در زمـان م  . از زنان يهودي سنگ آسيايي را بر سر او انداخته بـود 

.قريظه، ابوسنان برادر عكاشه بن محصن نيز به مرگ طبيعي در گذشت

شش شبانه روز به ستون مسجد بسته بود؛ زنش وقت نماز مي آمد و او را بـاز  �ابولبابه 

�پيـامبر . يرفتـه شـد  مي كرد و پس از نماز دوباره او را مي بسـت تـا اينكـه توبـه اش پذ    

خانـه  ام سـلمه بـه درب  . كه قبولي توبه ابولبابه نازل شدسحرگاهان در خانه ام سلمه بود 

مردم آمدند تا او را . توبه ات را پذيرفت،مژده كه خداوند!اي ابولبابه: اش رفت و گفت

مرا بـاز كنـد و   هيچ كس جز رسول خدا حق ندارد: باز كنند؛ ولي او اجازه نداد و گفت

.مودبه نماز صبح آمد، او را باز ن�وقتي كه رسول خدا

اين غزوه در ماه ذيقعده سال پنجم هجري به وقوع پيوست و محاصره بيست و پنج شبانه 

1.روز به طول انجاميد

)2/591(صحيح بخاري 1
).2/294(؛ صحيح مسلم ) 1/536(بخاري صحيح 2
).2/225(جامع الترمذي 3
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خداوند متعال درباره جنگ احزاب و غزوه بني قريظه آياتي در سوره احزاب نازل نمود 

ن كه اساسي ترين جزئيات را بررسي مي كند و اوضاع و احوال مؤمنـان و منافقـان را بيـا   

. مي نمايد و سپس پيامد دسيسه بازي اهل كتاب را توضيح مي دهد

كشته شدن سالم بن ابي الحقيق
رافع بـود، يكـي از بزرگتـرين جنايتكـاران يهـود بـه       م بن ابي الحقيق كه كنيه اش ابوسال

شمار مي رفت كه احزاب را عليه مسلمين بسيج كرده و اموال و مواد غذايي فراوانـي در  

2.ن گذاشته بوداختيار آنا

بنـي قريظـه،   پس از بازگشت مسـلمانان از . آزار زيادي مي رساند�وي، به رسول خدا

پـيش از آن، كعـب بـن    . اجازه خواسـتند تـا سـالم را بكشـند    �خزرجيان از رسول خدا

اشرف، بدست اوسيان به هالكت رسيده بود؛ بنـابراين طايفـه خـزرج مـي خواسـتند كـه       

سـالم  به همين دليل در اجازه خواستن بـراي كشـتن   .كنندفضيلتي همانند اوسيان كسب

.پيشدستي كردند

براي اين منظور پنج . اجازه داد و در عين حال از كشتن زنان و بچه ها نهي نمود�پيامبر

زيـرا قلعـه ابـو    . تن از بني سلمه به فرماندهي عبداهللا بن عتيك به سوي خيبر به راه افتادند

به قلعه او نزديك شدند كه خورشيد غروب كرده بـود و مـردم   زماني.رافع، در آنجا بود

شما سر جايتان بنشـينيد  : عبداهللا بن عتيك به يارانش گفت. به خانه هايشان باز مي گشتند

شايد بتوانم وارد دژ شوم و آنگاه به نزديك دروازه نزديك شد و خودش را ؛تا من بروم

هد قضاي حاجت كنـد؛ در همـين حـال    به لباسش پيچيد و چنان وانمود كرد كه مي خوا

اگر مي خواهي وارد شـوي، بيـا كـه مـي خـواهم درب را      ! اي بنده خدا: دربان فرياد زد

داخل شدم و كمين زدم؛ وقتي مردم به خانه ها رفتنـد  : عبداهللا بن عتيك مي گويد. ببندم

مختصـر  ) 2/72(؛ زادالمعـاد  )2/590(صحيح بخـاري  : 273تا 233، ص 2سيره ابن هشام ج: نگا1

287ص : السيره
)7/343(فتح الباري : نگا2
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: گويـد عبداهللا مي. و دروازه بسته شد، دربان كليدها را بر ميخ مخصوصش آويزان نمود

رافـع هنـوز بيـدار اسـت و     ديـدم ابو . برخاستم و كليدها را برداشتم و دروازه را باز كردم

تعدادي اطرافش هستند و او در جـاي ويـژه اش بـود، همـين كـه اطرافيـانش رفتنـد و او        

هر دري را كه باز مي كردم، از داخل مي بسـتم تـا اگـر مـردم     . خوابيد، به سراغش رفتم

بـه سـالم بـن ابـي الحقيـق رسـيدم؛ وي در يـك اتـاق         . به من نرسدباخبر شوند، دستشان

تاريك و ميان خانواده اش خوابيده بود و چون جايش را دقيقا نمـي دانسـتم او را بـا نـام     

،كيست؟ به طرف صدا رفتم و با ترس و وحشـت ضـربه اي بـه او زدم   : صدا زدم، گفت

يرون شدم و لحظه اي درنگ كردم ولي به هدفم نرسيدم و او فرياد كشيد و من از خانه ب

ايـن چـه صـدايي بـود كـه      ! اي ابو رافع: و دوباره برگشتم و صدايم را تغيير دادم و گفتم

ضـربه  : گويـد . مادرت هالك شود، لحظه اي پيش مردي مرا با شمشير زد: گفت. شنيدم

ديگري به او زدم، ولي كشته نشد و سپس با نوك شمشـير بـه شـكمش فشـار دادم تـا از      

؛ رسـيدم پس از آن دربها را يكي پس از ديگري باز كردم؛ بـه پلـه اي   . تش بيرون شدپش

پايم را به حساب اينكه به زمين رسيده ام ، پايين گذاشتم؛ اما در آن شـب مهتـابي، سـاق    

: با خودم گفـتم . پايم شكست؛ عمامه ام را به پايم بستم و بيرون رفتم تا به دروازه رسيدم

تا اينكه بدانم او را كشته ام يا خير؟ هنگام خروسخوان بـر بـاالي   امشب بيرون نمي شوم 

.قلعه اعالم كردند كه ابورافع، بازرگان حجاز، كشته شد

دا ابـو رافـع را   نزد يارانم برگشتم و گفتم خودتان را نجات دهيد كه خ: عبداهللا مي گويد

پايـت را  : فرمود�پيامبر. ن را براي وي تعريف كردمرفتم و جريا�كشت و نزد پيامبر

شد كه گويا اصـال هـيچ دردي   خوبپايم را دراز كردم و دست كشيد، چنان. دراز كن

1.در بدنم نبوده است

ابن اسحاق روايت مي كند كه همگي آنان بر ابو رافع وارد شدند و با هم او را كشـتند و  

اهي كـه  پشتشان حمل كردند و از طريق آبربرشكست و او را �پاي عبداهللا بن عتيك 

يهوديـان، آتـش روشـن    . به يكي از چشمه هايشان منتهي مي شـد، از قلعـه بيـرون رفتنـد    

).2/577(بخاري 1



434

. رافع بازگشـتند نزد جنازه ابواميد شدند،جستجوي قاتالن پرداختند و چون ناكردند و به 

�را بـر دوش خـود حمـل كردنـد و نـزد رسـول خـدا       �خزرجيان، عبداهللا بن عتيـك  

2.يا ذيحجه سال پنجم هجري ، اعزام گرديداين سريه در ذيقعده 1.رفتند

شـد و از جنايتكـاران جنگـي    آسوده خـاطر  از احزاب و بني قريظه �هنگامي كه پيامبر

بـه  زيـرا ؛انتقام گرفت، حمالتي تأديبي را آغاز نمود و آهنگ قبايل صحرانشين را كـرد 

ينند و بـه  غير از زبان زور و منطق جنگ، راهي وجود نداشت كه آنـان، سرجايشـان بنشـ   

.امنيت و سازش تن دهند

بن مسلمهسريه محمد
، سريه محمد بن مسـلمه اسـت كـه    امي پس از جنگ احزاب و بني قريظهاولين سريه اعز

قرطا در ناحيه ضريه از منطقـه بكـرات در سـرزمين    . با سي سوار، به سوي قرطا عازم شد

سريه در دهم محرم سال ششم اين . نجد واقع شده و از مدينه هفت شبانه روز فاصله دارد

هجري به سوي طايفه بني بكر بن كالب حركت كرد و بر آنان شـبيخون زد؛ آنهـا همـه    

محرم 29فرار نمودند و مسلمانان، چارپايان و گوسفندان زيادي به غنيمت گرفتند، و در 

.به مدينه بازگشتند

عضاي اين سريه گذاشته ثمامه بن اثال، رييس بني حنيفه، خود را بطور ناشناس در ميان ا

را بـه  �و به دستور مسيلمه كذاب با افراد سريه همراه شده بود تا مخفيانـه رسـول اكـرم   

3.قتل برساند

مسلمانان، در راه او را دستگير كردند و بـه مدينـه آوردنـد و او را بـه يكـي از سـتونهاي       

: چه كنم؟ پاسخ دادانتظار داري با تو ! اي ثمامه: از او پرسيد�رسول خدا.مسجد بستند

انتظار خير و خوبي دارم؛ اگر مـرا بكشـي، كسـي را كشـته اي كـه خـوني بـه        ! اي محمد

)2/274(سيره ابن هشام 1
)2/223(رحمه للعالمين 2
)2/297(الحلبيه السيره 3
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گردن اوست و اگر لطف كني و در گذري، بر كسي لطـف كـرده اي كـه سپاسـگزار و     

ممنون است؛ اگر مال و ثروت مي خواهي، درخواست كن تا هر چه بخواهي، به تو داده 

پس از چندي دوباره از كنارش . ه همان حال گذاشت و رفتاو را ب�رسول خدا. شود

دسـتور داد تـا ثمامـه را    �بار سوم رسول خدا. عبور نمود و همان سخنان رد و بدل شد 

باز كنند و چون بازش كردند، به نخلستان نزديك مسـجد رفـت و غسـل كـرد و آمـد و      

مـن هـيچ چهـره اي    سوگند بـه خـدا تـا بـه امـروز بـراي      ! اي پيامبر: مسلمان شد و گفت

. منفورتر از چهره شما نبود؛ اما اينك چهره شما محبوب ترين چهره، در نـزد مـن اسـت   

بخدا قسم كه هيچ ديني بر روي زمين، براي من منفورتر از دين شـما نبـود، ولـي اينـك     

سـپاه شـما در حـالي مـرا     ! اي رسـول خـدا  . محبوب ترين دينها نزد مـن اسـت  دين شما،

او را به آينده خوبي مـژده  �رسول خدا. ، قصد اداي عمره داشتممندستگير كردند كه 

به مكه رفت، قريشيان به �زماني كه ثمامه . داد و امر نمود كه عمره اش را بجاي آورد

خيـر، بـه خـدا سـوگند مسـلمان شـده و بـه        : بي دين شده اي؟ گفت! اي ثمامه: او گفتند

دانـه  يـك  از يمامه به شما ،د اجازه ندهدو سوگند به خدا تا محم! محمد ايمان آورده ام

و يمامــه منطقــه سرســبز . اجــازه دهــد�داد مگــر ايــن كــه پيــامبرهم نخــواهــم گنــدم 

طقـه خـودش رفـت و دسـتور داد كـه      بـه من �ثمامـه  . خيزي در اطراف مكه بـود حاصل

چنـان هموي،.دانه گندم و يا چيز ديگري بفروشـد يك كس حق ندارد به اهل مكه هيچ

كه قريش به تنگ آمدند و بـه پيـامبر نامـه اي    قطع نمود تا اينرا اهل مكه به م گندفروش

نوشتند و از وي به خـاطر خويشـاوندي خواسـتند كـه نامـه اي بـه ثمامـه بنويسـد و از او         

1.نيز چنين كرد�رسول خدا. اد غذايي را باز نمايدبخواهد كه راه حمل و نقل مو

لحيانغزوه بنو
نفر از ياران پيامبر خيانت كردند و موجـب  10بودند كه در رجيع به بنولحيان، طايفه اي 

از آنجا كـه محـل سـكونت بنـي لحيـان، در وسـط سـرزمين حجـاز و         . اعدام آنان شدند

292؛ مختصر السيره، ص )2/119(زاد المعاد 1
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صحرانشـينان  نزديك به مكه بود و درگيريهاي شـديدي ميـان مسـلمانان و قـريش و نيـز     

دشـمن نفـوذ كنـد؛    دل سـرزمين در صالح نمي دانست كه �وجود داشت، رسول خدا

ولي هنگامي كه احزاب شكست خوردند و توان و كيـان آنـان، رو بـه سسـتي و نـاتواني      

وقـت آن رسـيده   اينـك  : گفت�دودي ضعيف شدند، آن وقت رسول خدانهاد و تا ح

ي االولـي سـال ششـم    بنـابراين در ربيـع االول يـا جمـاد    . كه از بني لحيان انتقـام بگيـريم  

اه دويست تـن از يـارانش خـارج شـد و در مدينـه، ابـن ام       به همر�هجري، رسول خدا

. مكتوم را به عنوان جانشين خود معين نمود و چنان وانمود كرد كه به سوي شام مي رود

» عسـفان «و » امـج «در بـين  » غـران «آنگاه شتابان مسير بني لحيان را در پيش گرفتند تا بـه  

؛ نددر آنجا به شهادت رسـيد �ان رسول خدارسيدند؛ غران، همان مكاني است كه يار

.برايشان طلب رحمت و دعاي خير نمود�به همين خاطر رسول اكرم

، باخبر شدند و به كوه ها فرار كردند، و كسـي از آنـان   �بنو لحيان از آمدن رسول خدا

دو روز در سرزمين آنان اقامت كرد و سريه هاي مختلفـي بـه ايـن    �پيامبر. گرفتار نشد

؛ ولي كسي از آنان به دام نيفتاد و سپس به عسـفان رفـت و   نمودام طرف و آن طرف اعز

ده سواركار را به كراع الغميم فرستاد تا قريش را از آمدنش آگاه كند و سپس به مدينـه  

.بازگشت؛ رفت و برگشت وي چهارده روز بطول انجاميد

سريه هاي ديگر
تعدادي از آنها را يادآوري سريه هاي زيادي به هر طرف فرستاد كه �پس از اين پيامبر

:مي كنيم

در ربيـع االول يـا ربيـع اآلخـر سـال شـش       : سريه عكاشه بن محصن به سـوي غمـر  -1

تمـام  . بيرون شد و غمر نام آبي از بنواسـد اسـت  ،نفر به طرف غمر40هجري عكاشه با 

.آن قوم، گريختند و مسلمانان، دويست شتر به غنيمت گرفتند و با خود به مدينه بردند

در ربيع االول يا ربيع االخر سال ششـم هجـري   :سريه محمدبن مسلمه به ذي القصه-2

محمدبن مسلمه با ده رزمنده بـه ذي القصـه در ديـار بنـي ثعلبـه رفـت و چـون بـه آنجـا          

رسيدند، صد تن از بني ثعلب، كه در كمين آنها بودند، آنان را زير نظر گرفتنـد تـا ايـن    
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ش برده و همه آنها را كشتند بجز ابن مسلمه كه زخمـي  كه خوابيدند؛ آنگاه بر آنان يور

. شد و فرار كرد

در ربيـع االخـر سـال ششـم هجـري      :اعزام سريه ابي عبيده بن جراح بـه ذي القصـه  -3

نفـر بـه   40را بگيرد؛ او بـا  �را فرستاد كه انتقام محمدبن مسلمه �ابو عبيده �پيامبر

بح به ديار بني ثعلبه رسيدند و بر آنان حمله راه افتاد و تمام شب را پياده طي كردند و ص

كردند؛ همه پا به فرار گذاشتند بجز يك نفر كه دستگير شد و پس از آن مسـلمان شـد؛   

.البته چارپايان و گوسفندان فراواني به غنيمت گرفتند

جموم نام آبي اعزام سريه زيد بن حارثه به جموم در ربيع االخر سال ششم هجري؛-4

، به ديار آنان رسيد، زني از مزينـه بـه نـام    �وقتي زيد . الظهران استر مراز بني سليم د

حليمه، مسلمانان را به يكي از محله هاي بني سليم راهنمايي كرد . حليمه را دستگير كرد

و . و بدين ترتيب مسلمانان، به چارپايـان و گوسـفندان و اسـيران فراوانـي دسـت يافتنـد      

.آن زن را آزاد كرد�چون به مدينه آمدند، رسول اهللا

در جمادي االخري سال ششم هجري سريه ديگري به فرماندهي زيد �رسول خدا-5

آنان رفتند و همه . به جايي به نام عيص گسيل فرمود كه مشتمل بر هفتاد سوار بودرا �

كاروانساالرش بـود، بـه غنيمـت    �اموال قافله قريش را كه ابو العاص داماد رسول خدا

اص فرار كرد و نزد زينب آمد و امان خواست و از زينب خواست كـه از  ابوالع. گرفتند

زينب نيز اين كار را كرد و پيامبر بـدون  . پيامبر بخواهد تا اموال قريش را به او برگرداند

؛اينكه مردم را مجبور كند، غير مستقيم از مردم خواست كه خواسته اش برآورده شـود 

به ابو العاص تحويل دادند و ابو العاص به مكه رفت مردم نيز موافقت كردند و اموال را 

�مسـلمان شـد و هجـرت نمـود، و پيـامبر     و اموال را به صاحبانشان تحويل داد و سپس 

زينب را با همان نكاح اول پس از سه سال و انـدي بـه او برگردانـد، و ايـن موضـوع از      

1.حديث صحيح ثابت شده است

.عون المعبود، شرح سنن ابي داود: نگاه1
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خانه شوهرش برگرداند كه آيه تحريم زنان مسـلمان بـر   به اين دليل او را با نكاح اول به 

كفار تا آن زمان نازل نشده بود؛ ولي آنچه در روايت آمده كه با نكـاح جديـد بـه خانـه     

شوهرش برگردانده شد و يا بعد از شش سال برگردانده شد، درست نيست؛ زيرا سند آن 

پذيرنـد و مـي   صحيح نيست؛ جاي تعجب است كه عده اي، اين حديث ضـعيف را مـي   

ابوالعاص در اواخر سال هشتم هجري اندكي قبل از فتح مكه مسلمان شده اسـت  : گويند

زينب در اوايل سـال هشـتم وفـات    : و سپس خودشان را در تناقض مي يابند و مي گويند

عقبـه مـي   بـن  موسي . اين بحث را بطور مفصل در حاشيه بلوغ المرام باز كرده ايم. نمود

هفتم هجري توسط ابي بصير و يارانش رخ داد؛ اما اين نظر، نـه  سالراين حادثه د: گويد

.با آن حديث صحيح مطابقت دارد و نه با اين حديث ضعيف

سريه ديگر زيد به جايي به نام طرف يا طرق در جمادي االخر سال ششم هجـري ؛  -6

ردنـد؛ زيـرا مـي    فـرار ك ،آن جماعـت . زيد با پانزده رزمنده بـه سـوي بنـي ثعلبـه رفـت     

به آنها حمله كند؛ به همين دليل گوسـفند و شـتر فراوانـي نصـيب     �ترسيدند كه پيامبر

.شد و اين سريه چهار شبانه روز طول كشيدمسلمانان 

به اتفاق دوازده تن براي كسب اطالعـات از  �و در رجب سال ششم هجري زيد -7

ي بـه آنـان   در آنجا ساكنان وادي القر. تحركات احتمالي دشمن، عازم وادي القري شد

�يورش بردند و نه نفر از آنان را به شهادت رساندند، ولي سه نفر ديگر از جمله زيـد  

.گريختند

اين سريه در رجـب سـال هشـتم هجـري اعـزام شـد؛ ولـي از        :گفته اند: سريه خبط-8

مضمون گزارش تاريخ در اين زمينه، چنين برمي آيد كـه ايـن سـريه، پـيش از حديبيـه      

ما را با سيصد سوار به فرمانـدهي ابـو عبيـده    �پيامبر: جابر مي گويد.اتفاق افتاده است

بن جراح فرستاد كه بر سر راه قافله قريش كمين بزنيم و در آنجا گرسنگي چنان بـه مـا   

برگهاي درختي كه خـبط ناميـده مـي شـد، بخـوريم تـا       از فشار آورد كه مجبور شديم 

ام شدن گوشت، دوباره سه شتر ديگر اينكه مردي سه شتر براي ما ذبح كرد و پس از تم

كـرد تـا اينكـه    عكشتن شترها را ممنو�ابوعبيده . ذبح نمود و سه شتر ديگر هم كشت
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تـا پـانزده روز   .ناميده مي شد» عنبر«خداوند، از دريا براي ما حيواني بيرون انداخت كه 

از لحـاظ  مان را نيز چرب مي كرديم تا اينكه گوشت آن خورديم و از روغن آن بدناز 

جسمي، فربه و سالم شديم؛ ابوعبيده يكي از دنده هاي پهلـوي آن را در نظـر گرفـت و    

بلند قامت ترين فرد سپاه و بزرگترين شتر را انتخاب كرد؛ آن دنده، چنان بلنـد بـود كـه   

ما، مقداري گوشت عنبر را بـه عنـوان توشـه    . شتر از زير آن عبور كردآن فرد، سوار بر

�شتيم و هنگامي كه بـه مدينـه رسـيديم، داسـتان را بـراي رسـول خـدا       راه با خود بردا

رزقي بوده است كه خداوند آن را از دريـا بـراي   : فرمود�بازگو كرديم؛ آن حضرت

آيا از گوشت آن بـا شـما هسـت؟ اگـر هسـت بـه مـا        : شما بيرون انداخته است و فرمود

1.اديمفرست�بدهيد تا بخوريم، و ما آن گوشت را براي رسول خدا

ما بدان دليل گفتيم كه اين سريه قبل از صلح حديبيه روي داده كـه مسـلمانان، هيچگـاه    

.پس از صلح حديبيه، راه تجارتي كاروانهاي قريش را نبستند

)2/145(به صحيح مسلم ) 2/625(صحيح بخاري 1
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غزوه بني مصطلق يا غزوه مريسيع
گسترده و دامنه دار نبود، اما در اين غزوه حوادثي رخ داد كه از ،نظامينظر اين غزوه از 

بساماني در جامعه اسـالمي گرديـد و از سـوي ديگـر،     ناپريشاني و بروزسو موجب يك

همچنين به دنبال اتفاقاتي كه در غزوه بني مصطلق . اسباب رسوايي منافقان را فراهم نمود

روي داد، مجموعه اي از قوانين جزايي، تشـريع گرديـد كـه سـيماي ويـژه اي از لحـاظ       

.بخشيدكرامت و طهارت، به جامعه اسالمي

.نخست به گزارش اين غزوه مي پردازيم و سپس، اين اتفاقات را شرح مي دهيم

1.بنابر قول صحيح، اين غزوه در سال ششم هجري و در ماه شعبان رخ داد

خبر رسيد كه سردار بني مصطلق، حارث بن �سبب اين غزوه اين بود كه به پيامبر خدا

را �با آن حضـرت رزارصحرانشينان، قصد كاابي ضرار با قوم و قبيله اش و تعدادي از

بريـده  ؛براي تحقيق، بريده بن حصيب اسلمي را به منطقه اعزام كرد�رسول خدا. دارند

افك ثابت مي شود كه جريان مذكور، پس از نزول حكم حجاب روي داده و آيه حجاب از جريان 111

، از �زيرا آن حضـرت  . بوده است�ن زمان همسر رسول خدا درباره زينب نازل شده و زينب در آ

من، گوش و چشمم را نگاه مي دارم و عايشه رضي : پرسيد و او گفت) ارضي اهللا عنه(او درباره عايشه 

. رقابـت داشـت  با مـن  �تنها كسي بود كه در ميان ازواج پيامبر) ارضي اهللا عنه(زينب : اهللا عنها گفت

با وي در اواخر سال پنجم هجري ، پـس از غـزوه بنـي قريظـه صـورت      �عقد ازدواج رسول خدا

اما اينكه در داستان افك آورده اند كه سعد بن معاذ و سعد بن عباده درباره ماجراي افـك، بـا   . گرفت

پـس از غـزوه بنـي    �همديگر كشمكش پيدا كردند، توهم و اشتباه راويان است؛ زيرا سعد بـن معـاذ  

ابن اسحاق، داستان افك را از زهري از عبيداهللا بن عبداهللا از عايشه روايت قريظه درگذشت؛ همچنانكه

نبرده است و فقط نام اسيد بن حضـير را بـه ميـان آورده    �آن هيچ نامي از سعد بن معاذ كرده و در 

بدون شك، همين درست است و ذكر نام سعد بن معاذ در اين داستان، توهمي : ابن حزم مي گويد. است

البته جاي تعجب است كه شيخ محمد غزالي، ايـن را بـه   ). 115، ص 2زادالمعاد، ج : نگا. (تبيش نيس

ابن قيم نسبت داده كه وي، اين غزوه را در شمار رخدادهاي سال پنجم هجري آورده است؛ در صورتي 

.آمده است) 2/115(كه اين نظريه، برخالف مطلبي است كه در الهدي 
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بازگشـت و  �و با او سخن گفت و نزد رسول خدابه مالقات حارث بن ابي ضرار رفت

پـس از اينكـه از درسـت    �رسـول خـدا  . ارائـه داد �گزارش كارش را به آن حضرت

. ودن خبر مطمئن شد، از يارانش خواست كه هرچه سريعتر بـراي خـروج آمـاده شـوند    ب

.بدين ترتيب، پيامبر در دوم شعبان از مدينه بيرون شد

نمي كردند، بيـرون  در اين غزوه گروهي از منافقان كه معموال در غزوات ديگر شركت

برخـي  .ود تعيين نمودرا در مدينه به عنوان جانشين خ�هزيد بن حارث�شدند و پيامبر

.را بر مدينه گماشت�ابوذر :هم گفته اند

. ار، جاسوسي فرستاده بود كه اخبار سپاه اسالم را به او گـزارش دهـد  رحارث بن ابي ض

وقتي كه خبر حركت سپاه مسلمانان و . مسلمانان، جاسوس او را دستگير كردند و كشتند

د، بــه وحشــت افتادنــد و كشــته شــدن جاســوس حــارث، بــه حــارث و همراهــانش رســي

همچنان رفـت تـا   �رسول خدا. صحرانشيناني كه با او همراه شده بودند، پراكنده شدند

يـارانش را بـا صـفوف    �جنگ شـدند و پيـامبر  آماده كه به مريسيع رسيدند، در آنجااين

بود و پرچم انصار بدست سـعد  �منظم آماده مي كرد و پرچم مهاجرين بدست ابوبكر 

دستور حمله داد�؛ آنگاه رسول خداسپري شدتيراندازي طرفين بااعتي س�بن عباده 

قتـل  ه و با همين حمله پيـروز شـدند و مشـركان شكسـت خوردنـد و عـده اي از آنـان بـ        

رسيدند و زنان و بچه هايشان اسير شدند و تعدادي دام و گوسفند نيز از آنان بـه غنيمـت   

.گرفتند

كشته شد كه او را مردي از انصار، به گمان اينكه در اين غزوه از مسلمانان فقط يك نفر

اين، مطلبي است كه صاحبان مغازي و سيرت آورده اند؛ . از دشمن است، به قتل رسانيد

. اين، گماني بيش نيست؛ زيرا جنگي بين دو گروه بوقوع نپيوست: ولي ابن قيم مي گويد

لـه كردنـد و بچـه هـا را اسـير      بلكه آنان كنار آبي بودند كه پيامبر و يارانش بـر آنـان حم  

ه در حـديث صـحيح آمـده كـه رسـول      چنانك. نمودند و اموال آنان را به غنيمت گرفتند

1.طلق را غافلگير كرد و بر آنان شبيخون زدصبني م�خدا

)1/345(صحيح بخاري : نگا1
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يكي از زناني كه اسير شده بودجويريه دختر حارث سردار اين قوم بود كه در سهم ثابت 

�رسـول خـدا  . داد مكاتبه تنظـيم كـرد  ا جويريه ، قرارب�ثابت . ابن قيس قرار گرفت

او را داد و او را آزاد نمود و با او ازدواج كـرد، مسـلمانان بـه همـين دليـل،      1پول مكاتبه

اينهـا،  : يكصد خانه وار از بني مصطلق را كه مسلمان شده بودنـد، آزاد نمودنـد و گفتنـد   

2.هستند�خويشاوندان همسر پيامبر

ث و باني جرياناتي كه در اين غزوه رخ داد، سركرده منافقان، عبـداهللا بـن   از آنجا كه باع

ابي و يارانش بوده اند، لذا ابتدا به بررسي بخشي از عملكرد منافقـان در جامعـه اسـالمي    

.مي پردازيم

:منافقان پيش از غزوه بني المصطلقنقش 
اسـالم و بـويژه نسـبت بـه     بارها يادآوري كرديم كه عبداهللا بن ابي، نسبت به مسـلمانان و 

كه ابن ندزيرا اوس و خزرج اتفاق كرده بود. كينه شديدي داشت�شخص رسول خدا

ابي را سردارشان كنند و برايش تاجي درست كرده بودند كه در همـان اثنـا، اسـالم، در    

مدينه ظهور كرد و اوس و خزرج از تصميمشان منصرف شدند و ابن ابي معتقد بـود كـه   

از اينرو كينه عبداهللا بن ابي نسبت به اسالم، از همان . شاهي را از او گرفته استپيامبر، پاد

آغازين روزهاي هجرت و پيش از آنكه بظاهر مسلمان شود و نيز پس از آنكه تظاهر بـه  

.اسالم نمود، همواره آشكار و نمايان بود

رفت؛ از كنـار  مي �بر االغي سوار بود و به عيادت سعد بن عباده �روزي پيامبر خدا

: ابن ابي، بينيش را با دست گرفـت و گفـت  . مجلسي گذشت كه عبداهللا بن ابي آنجا بود

.ما را خاك آلود نكن

قراردادي بودكه براساس آن، مالك برده به برده اش ايـن اختيـار را مـي داد كـه بـا      : قرارداد مكاتبه1

.پرداخت مبلغي پول خود را آزاد كند
)2/289(؛ سيره ابن هشام )2/112(زادالمعاد 2
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در خانه ات بنشين و به ما : براي آن جماعت قرآن خواند، ابن ابي گفت�و چون پيامبر

1.در مجالسمان، آزار نرسان

.هنوز تظاهر به اسالم نكرده بودابيعبداهللا بناين ماجرا، مربوط به زماني است كه

عبداهللا بن ابي پس از جنگ بدر كه تظاهر به اسالم نمود، بجـز دشـمني بـا خـدا و پيـامبر      

خدا و مؤمنين كاري نداشت و هميشه در فكر تفرقه افكني در جامعه اسالمي و توهين به 

م در جريـان بنـي   اسالم بود و با دشمنان اسالم دوستي مي كرد؛ همان طور كه قبال گفتـي 

.قينقاع مستقيما دخالت نمود

همچنين در جنگ احد نيرنگ بازي و حيله گري نمود و باعث تفرقه بين مسلمانان شـد؛  

.او، با سيصد نفر برگشت و در سپاه مسلمانان هرج و مرج و نابساماني ايجاد كرد

ر جمعـه پـس از   از جمله حيله گريهاي اين منافق، اين بود كه بعد از تظـاهر بـه اسـالم هـ    

اين، رسول خدا : براي خطبه بر منبر مي نشست، برمي خاست و مي گفت�راينكه پيامب

خداوند، شما را به وسيله او كرامت و عـزت داده اسـت؛   . است كه در ميان شما مي باشد

و سـپس مـي   . پس كمكش كنيد و از او پشـتيباني نماييـد و مطيـع و فرمـانبردار او باشـيد     

. بر مي خاست و خطبه مي خواند�نشست و پيامبر 

يكي از كارهاي زشت اين منافق گستاخ، اين بود كه در نخسـتين جمعـه پـس از جنـگ     

مسـلمانان، از هـر طـرف    . احد، برخاست تـا همـان سـخن هميشـگي اش را تكـرار كنـد      

بنشين، تو شايستگي اين حرفها را نداري؛ ! اي دشمن خدا: لباسهايشان را گرفتند و گفتند

اموش كرده اي كه چه كار زشتي انجام داده اي؟ او از باالي سر و گردن مردم و مگر فر

گويا كـار بـدي كـردم كـه     ،سوگند به خدا: از ميان جمعيت ، به بيرون رفت و مي گفت

به درب مسجد كه رسيد، مردي از انصار جلويش را گرفـت  . برخاستم تا او را تأييد كنم

.برايت استغفار نمايد�خدابازگرد تا رسول ! واي بر تو: و گفت

2.سوگند به خدا نمي خواهم برايم طلب مغفرت كند: عبداهللا بن ابي گفت

)2/9(و صحيح مسلم ) 2/924(صحيح بخاري : ؛ نگا)1/584/587(سيره ابن هشام 1
)2/105(ابن هشام 2
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اگر شما را بيـرون  ،عبداهللا بن ابي با يهوديان بني نضير نيز ارتباط داشت و به آنان قول داد

. مكنند، ما نيز با شما بيرون مي شويم و اگر با شما بجنگند ، ما به شما كمـك مـي نمـايي   

در جنگ احزاب نيز او و يارانش، از هيچ اقدامي فروگذار نكردنـد تـا در دل مسـلمانان،    

خداي متعال، در سوره . چنانچه پيشتر، به اين موضوع پرداختيم. وحشت و هراس بيفكنند

.احزاب، نقش و موضع منافقان را در جنگ خندق، بيان نموده است

كان به خوبي مي دانسـتند كـه سـبب پيـروزي     دشمنان اسالم اعم از يهود، منافقان و مشر

بلكـه سـبب پيـروزي اسـالم و     . مسلمانان، برتـري مـادي و كثـرت اسـلحه و نيـرو نيسـت      

مسلمانان، فضايل و ارزشهاي اخالقي و الگوهاي پسنديده اي است كه جامعه اسالمي از 

شخص تا حد اعجاز، آن بهره مند است و نيز خوب مي دانستند كه سرچشمه اين خوبيها

دشمنان اسالم، پس از پنج سال جنگ مسلحانه فهميده بودند كـه از  . است�رسول خدا

بين بردن اين افراد و اين دين از طريق اسلحه غير ممكن است؛ بنـابراين تصـميم گرفتنـد    

كه جنگي تبليغاتي از ناحيه ارزشهاي اخالقي و آداب اجتماعي بر ضد اسالم آغاز كنند؛ 

نخستين هـدف بـود و از آنجـايي    �وسيع، شخصيت رسول اكرمتبليغاتي در اين جنگ

كه منافقين در صفوف مسلمين به منزله ستون پـنجم بـه حسـاب مـي آمدنـد و در مدينـه       

و هر لحظه در جريـان  زندگي مي كردند و مي توانستند با مسلمانان ارتباط مستقيم داشته

كه بازهم عبداهللا بـن ابـي،   اتفاقات باشند، سركردگي اين جنگ تبليغاتي را آغاز كردند

دسيسه منافقان، پس از جنگ بـدر، بـدانگاه نمايـان شـد كـه زيـد بـن        . در رأس آنان بود

زيـد، در خانـه   . ا طـالق داد ر)ارضـي اهللا عنهـ  (همسرش زينـب بنـت حجـش    �حارثه 

يكـي از آداب و  . بزرگ شده بود و پسر خوانده آن حضرت محسوب مي شـد �پيامبر

عتقـد بودنـد   ود كه پسرخوانده را همانند فرزند صلبي مـي دانسـتند و م  رسوم عربها، اين ب

رزندي گرفته، خوانده، براي هميشه بر كسي كه آن شخص را به فازدواج با همسر فرزند

بنابراين . ازدواج كرد)اعنهرضي اهللا(به دستور وحي با زينب �رسول خدا. حرام است

ا جـوي نامناسـب بـر ضـد پيـامبر      پيدا كردند تـ منافقان بنابه پندار خود، دو روزنه مناسب 

: ايجاد كنند�اكرم
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بود و قرآن ازدواج با بـيش از چهـار زن را روا ندانسـته    �زينب پنجمين زن پيامبر-1

است؛ بنابراين منافقان، تبليغات وسيعي به راه انداختند كه چرا محمـد، بـرخالف حكـم    

قرآن عمل كرده است؟

خوانـده را  ازدواج بـا زن مطلقـه فرزند  ،رابود و اعـ خوانده پيامبر بزينب همسر پسر-2

حرام و گناهي بس بزرگ مي پنداشتند؛

بنابراين تا توانستند تبليغات منفي به راه انداختند و داستانها و افسانه ها ساختند؛ مـثال مـي   

محمد ناگهاني زينب را ديده و عاشق و دلباخته شـده و چـون ايـن خبـر بـه زيـد       : گفتند

دايـره تبليغاتشـان چنـان گسـترده     ! ا طالق داده تا محمد با او ازدواج كندرسيده، زينب ر

مـي  بود كه تا اين زمان در بعضي از كتـب تفسـير و حـديث، آثـار تبليغاتشـان بـه چشـم        

اين تبليغات ، بر روحيه افراد سست ايمان اثر منفي گذاشت تا اينكه خداونـد، در  . خورد

. و همين آيات، دلها را بهبود و تسكين بخشـيد اين باره آيات واضح و روشني نازل كرد

تبليغات منافقان، در اين باره بقدري گسترده بود كه خداوند، سوره احـزاب را بدينگونـه   

:آغاز نمود

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿϑ〉Ψ‰Πς⇒√≅…ϑ〉Ψ‰Πς⇒√≅…ϑ〉Ψ‰Πς⇒√≅…ϑ〉Ψ‰Πς⇒√≅…Ξ⊂ΠςΤ�≅…Ξ⊂ΠςΤ�≅…Ξ⊂ΠςΤ�≅…Ξ⊂ΠςΤ�≅…Ωϑð/≅…Ωϑð/≅…Ωϑð/≅…Ωϑð/≅…‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩΞ⊗ΤΨ≠ΣΤ�Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤ�Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤ�Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤ�Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…%Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω%Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω%Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω%Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…ΩΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…Ωϑð/≅…Ωϑð/≅…Ωϑð/≅…Ωϑð/≅…

φ†Ω{φ†Ω{φ†Ω{φ†Ω{†[∧†[∧†[∧†[∧∼Ψ∏Ω∅∼Ψ∏Ω∅∼Ψ∏Ω∅∼Ψ∏Ω∅†_∧∼Ψ∇Ωš†_∧∼Ψ∇Ωš†_∧∼Ψ∇Ωš†_∧∼Ψ∇Ωš(1)(1)(1)(1))از خــدا بتــرس و از !اي پيــامبر«: يعنــي) 1:احــزاب

.»حكمت استيروي مكن، قطعا خداوند دانا و باكافران و منافقان پ

اينها، اشاراتي گذرا و تصويرهاي كوچكي از كارهاي منافقان قبل از غزوه بني مصـطلق  

. ش و مـدارا تحمـل مـي كـرد    تمام اين آزارها را با صبر و آرامش و نرم�پيامبراما؛بود

زيـرا بـه   ! عموم مسلمانان نيز از شر آنان در امان نبودند و با بردباري، تحمـل مـي كردنـد   

چنانچه خداي متعـال مـي   ؛دنبال رسوايي هاي پياپي منافقان، ديگر آنان را شناخته بودند

�Τ⊃ΣΤÿℑℑℑℑΠΞΣ{ΠΞΣ{ΠΞΣ{ΠΞΣ{ξζ†Ω∅ξζ†Ω∅ξζ†Ω∅ξζ†Ω∅Ζ〈Θ�Ζ〈Θ�Ζ〈Θ�Ζ〈Θ�Τ⊃ΣΤÿφΣ⇒ΩΤ�Τ⊃ΣΤÿφΣ⇒ΩΤ�Τ⊃ΣΤÿφΣ⇒ΩΤ�ΩjΩςΚ…‚ΩjΩςΚ…‚ΩjΩςΚ…‚ΩjΩςΚ…Ω⇐Ω≤ΤΩΤÿΩ⇐Ω≤ΤΩΤÿΩ⇐Ω≤ΤΩΤÿΩ⇐Ω≤ΤΩΤÿψΣΠςΤ⇓Κς…ψΣΠςΤ⇓Κς…ψΣΠςΤ⇓Κς…ψΣΠςΤ⇓Κς…φΣ⇒ΩΤ‚: فرمايد Ω≤ΤΩΘ∨Ω≤ΤΩΘ∨Ω≤ΤΩΘ∨Ω≤ΤΩΘ∨ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…ΞκΩΤ�ϑð≤ΤΤΩ∨ΞκΩΤ�ϑð≤ΤΤΩ∨ΞκΩΤ�ϑð≤ΤΤΩ∨ΞκΩΤ�ϑð≤ΤΤΩ∨

ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjφΣŠΣ�ΩΤÿφΣŠΣ�ΩΤÿφΣŠΣ�ΩΤÿφΣŠΣ�ΩΤÿ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑φΣ≤Πς{ΠςϒΩΤÿφΣ≤Πς{ΠςϒΩΤÿφΣ≤Πς{ΠςϒΩΤÿφΣ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ(126)(126)(126)(126))آيا نمـي  «: يعني) 126: توبه
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و سـپس توبـه نمـي    مـي شـوند  ) و رسـوا (دو بار آزموده بيني كه اينها در هر سال يك يا

»!كنند و به خود نمي آيند؟

عملكرد منافقان در جنگ بني مصطلق
. بيـرون شـدند  �راي جنگ بني مصطلق فرا رسـيد، منافقـان نيـز بـا پيـامبر     زمان خروج ب

∨ς√⌠ς√⌠ς√⌠ς√Ν…Σ–Ω≤Ω`Ν…Σ–Ω≤Ω`Ν…Σ–Ω≤Ω`Ν…Σ–Ω≤Ω`ψΡ∇∼Ψ⊇ψΡ∇∼Ψ⊇ψΡ∇∼Ψ⊇ψΡ∇∼Ψ⊇†ΘΩΤ∨†ΘΩΤ∨†ΘΩΤ∨†ΘΩΤ⌠: خداوند، بيرون شدن آنها را اين گونه به تصوير كشيده است

⌠¬ΡΣ …Ωƒ⌠¬ΡΣ …Ωƒ⌠¬ΡΣ …Ωƒ⌠¬ΡΣ …Ωƒ‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚_j†Ω‰Ω`‚_j†Ω‰Ω`‚_j†Ω‰Ω`‚_j†Ω‰Ω`Ν…Σ⊕ΤΩ∂Κς‚ΩjΩΝ…Σ⊕ΤΩ∂Κς‚ΩjΩΝ…Σ⊕ΤΩ∂Κς‚ΩjΩΝ…Σ⊕ΤΩ∂Κς‚ΩjΩ⌠¬Ρ∇ς∏ΗΤς∏Ψ`⌠¬Ρ∇ς∏ΗΤς∏Ψ`⌠¬Ρ∇ς∏ΗΤς∏Ψ`⌠¬Ρ∇ς∏ΗΤς∏Ψ`Σ¬Σ|ΩΤ⇓Σ⊕‰ΩΤÿΣ¬Σ|ΩΤ⇓Σ⊕‰ΩΤÿΣ¬Σ|ΩΤ⇓Σ⊕‰ΩΤÿΣ¬Σ|ΩΤ⇓Σ⊕‰ΩΤÿΩ◊ΩΤ⇒�Ψ⊃<√≅…Ω◊ΩΤ⇒�Ψ⊃<√≅…Ω◊ΩΤ⇒�Ψ⊃<√≅…Ω◊ΩΤ⇒�Ψ⊃<√≅…)47: توبـــه (

بيرون شوند، چيزي جز شر و فساد بـر شـما   ) براي جهاد(همراه شما ) منافقان(گر ا«: يعني

نمي افزايند و شتابان در ميان شما حركت مي كنند تا در ميان شما آشفتگي و اختالف و 

.»تفرقه ايجاد كنند

منافقان، سخت در تالش و تكاپو بودند تا در صفوف مسـلمين، تفرقـه ايجـاد كننـد و از     

بـه راه انداختنـد كـه بـه گـزارش      �غات منفي گسترده اي بر ضد رسول اكـرم اينرو تبلي

:بخشي از آن مي پردازيم

:فرومايگان را بيرون خواهند كرداشراف مدينه،: اين گفتار منافقان كهـ 1
گروهي از مردم از جمله عمـر  . پس از پايان جنگ در مريسيع اقامت نمود�رسول خدا

با �كارگر عمر . ه او جهجاه غفاري مي گفتند، آمدندو كارگري كه ب�بن الخطاب 

و جهجـاه  ! اي گروه انصار: جهني فرياد كشيد! جهني بر سر آب درگير شدبربن وسنان

!اي جماعت مهاجرين: فرياد كشيد

آيـا هنـوز هـم شـعارهاي جاهليـت سـر مـي        : كه اين صحنه را ديد، فرمود�رسول خدا

. »هستم؟ اينها، شـعارهاي زشـت و پوسـيده اي اسـت    دهيد، در حالي كه من در بين شما 

وي، در آن هنگـام در  . زماني كه اين خبر به عبداهللا بن ابي رسـيد، سـخت ناراحـت شـد    

نيـز در ميانشـان حضـور    �ميان عده اي از افراد قوم و قبيلـه اش بـود كـه زيـدبن ارقـم      

 بن ابـي منـافق،   عبداهللا. نوجواني كم سن و سال بودزماندر آن�داشت؛ زيد بن ارقم 
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گويـا آنهـا در شـهر و ديـار خودمـان، بـا مـا        ! آيا واقعا چنين كردنـد؟ : برآشفت و گفت

سگت را چاق : سرجنگ دارند؟ به خدا سوگند مثال ما و اينها، چنان است كه مي گويند

ولي به خدا قسم، همين كه به مدينـه بـازگرديم، اشـراف مدينـه،     . كن تا تو را گاز بگيرد

همـان  ايـن،  : رو بـه اطرافيـانش كـرد و گفـت    گاهآن. را از آن بيرون مي كنندفرومايگان 

است كه خودتان بر سر خود در آورديد؛ اينها را در سـرزمين خـود، جـا داديـد و     باليي

اموالتان را با آنها تقسيم كرديد؛ بخدا قسم كه اگر به آنان كمك نمي كرديد، به شـهر و  

.ديار ديگري مي رفتند

قـم رفـت و مـاجرا را بـراي     جريان را به عمويش گفت عموي زيد بن ار�زيدبن ارقم

دسـتور  : كه آنجا حضور داشت ، عرض كـرد �عمر فاروق . بازگو كرد�رسول خدا

.بده تا عباد بن بشر، او را بكشد

:چگونه اين كار را بكنم؟ اگـر چنـين كـنم، مـردم مـي گوينـد      ! اي عمر: فرمود�پيامبر

.خير؛ ولي اعالم كن كه حركت مي كنيم. كشدمحمد، يارانش را مي 

همـه بـه راه   . در چنـان سـاعتي، حركـت نمـي كـرد     �پيش از آن، هيچگاه رسول خـدا 

چه شـد در لحظـه اي   : اسيد بن حضير با پيامبر مالقات كرد و سالم نمود و گفت. افتادند

مگـر نشـنيدي كـه   : فرمـود �كه معموال چنين نمي كردي؟ پيـامبر دستور حركت دادي 

چه گفته اسـت؟ رسـول   : او پرسيد. ابن ابي بود�منظور پيامبر؟رفيق شما چه گفته است

وقتـي بـه مدينـه بـازگرديم، اشـراف، فرومايگـان را بيـرون        : گفتـه اسـت  : فرمود�خدا

.خواهند كرد

اين، شماييد كـه اگـر بخواهيـد، او را بيـرون خواهيـد كـرد؛       ! اي رسول خدا: اسيد گفت

اي : آنگاه افـزود . و ذليل است و شماييد كه عزيز و گرامي هستيدبخدا قسم كه او پست 

با او مدارا كنيد؛ خدا، شما را براي ما بدينجا فرستاد، در حـالي كـه قـومش،    ! رسول خدا

او را سردارشان كنند؛ او هنوز هم گمان مي كنـد كـه   تاتاجي براي او آماده كرده بودند 

.شما، پادشاهي را از او گرفته ايد
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آن روز را تا شب و آن شب را تا صبح و مقداري از روز را راهپيمايي كردند و به مردم،

دسـتور داد كـه مـردم    �آنگاه رسول خـدا . ه آفتاب، داغ شدراهشان ادامه دادند تا اينك

هدف رسـول  . گي به خواب رفتندوقتي كه اطراق كردند، همه از فرط خست. اطراق كنند

اين باره گفتگو نكنند و خستگي، آنان را از اين كار اين بود كه مردم، ديگر در�اكرم

.باز بدارد

رسانده اسـت، نـزد آن حضـرت    �ر را به پيامبرببن ابي متوجه شد زيد بن ارقم خاوقتي

رفت و قسم خورد كه آنچه را زيد خبر آورده است، من نگفته و هرگز در اين موضـوع  

بچه ، شـايد ايـن پسـر   !اي رسـول خـدا  : حاضرين انصار گفتنـد . چيزي بر زبان نياورده ام

لـذا  . سخن او را درست متوجه نشده يـا عـين سـخن ايـن مـرد، در ذهـنش نمانـده اسـت        

.بپذيريد كه اين مرد، راست مي گويد

در خانـه  . در اين وقت چنان غمگين شدم كه هيچگاه غمگين نشده بـودم : زيد مي گويد

وقتـي  «: يعني) 1: منافقون(…≅√>∧ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ…ð∉ƒ∫:†Ω–ð∉ƒ∫:†Ω–ð∉ƒ∫:†Ω–ð∉ƒ∫:†Ω–Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ…: نشستم تا اينكه اين آيه نازل شد

�Σ¬Σ∑Σ¬Σ∑Σ¬Σ∑Σ¬Σ∑Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆Ωÿ‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΝ…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ�Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ�Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ�Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ: تا آنجا كه مي فرمايد» كه منافقان نزد تو مي آيند

υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨⌠⇑Ω∨ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΞΣ♠Ω⁄ΞΣ♠Ω⁄ΞΣ♠Ω⁄ΞΣ♠Ω⁄ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…υΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�Ωš%Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇒Ωÿ%Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇒Ωÿ%Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇒Ωÿ%Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇒ΩÿΨΨ ΨΨ)آنـان كسـاني   «: يعنـي ) 7: منافقون

در اطـراف پيـامبر هسـتند، انقـاق نكنيـد تـا پراكنـده        بر كساني كه : هستند كه مي گويند

منافقون (…≅Υφ⇔Ω–Ξ≤«Σ∼ς√Υφ⇔Ω–Ξ≤«Σ∼ς√Υφ⇔Ω–Ξ≤«Σ∼ς√Υφ⇔Ω–Ξ≤«Σ∼ς√ΣΘ∞Ω∅ΚΚς‚≅…ΣΘ∞Ω∅ΚΚς‚≅…ΣΘ∞Ω∅ΚΚς‚≅…ΣΘ∞Ω∅ΚΚς‚≅…†Ω⇒Ψ∨†Ω⇒Ψ∨†Ω⇒Ψ∨†Ω⇒Ψ∨ΘΩ&Ω′ςΚ‚≅…ΘΩ&Ω′ςΚ‚≅…ΘΩ&Ω′ςΚ‚≅…ΘΩ&Ω′ςΚ‚:وند، مي فرمايدتا آنجا كه خدا» شوند

 :8 .(

خداوند، تو را : كسي را دنبالم فرستاد و آيات را برايم تالوت نمود و گفت�رسول اهللا

1.تصديق نمود

منافق، فرزندي به نام عبداهللا داشت كه مردي شايسـته و از نيكـان صـحابه    عبد اهللا بن ابي 

وقتي سپاه اسالم، به دروازه هاي مدينه رسيد، جلـوي  . وي، از پدرش بيزاري جست. بود

پدرش را گرفت و شمشيرش را از غالف بيـرون آورد و قسـم خـورد كـه تـا رسـول اهللا       

)2584(؛ صحيح مسلم، حديث شماره )729-2/727(و ) 1/499(بخاري 1
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. او با عزت است و تو ذليل و پست هستياجازه ندهد نمي گذارم وارد مدينه شوي؛ زيرا 

پـس از اجـازه   . د مدينـه شـود  از راه رسيد، بـه او اجـازه داد كـه وار   �وقتي رسول خدا

اي : پيش از آن عبداهللا بن عبداهللا بن ابي گفتـه بـود  . فرزندش راهش را باز نمود�پيامبر

خدا قسم كـه مـن،   اگر خواستيد او را بكشيد، دستور قتلش را به من بدهيد؛ ب! رسول خدا

1.سرش را براي شما مي آورم

:ماجراي افك-2
عايشـه  : قضيه افك نيز در خالل همين غزوه رخ داد كه خالصـه اش از ايـن قـرار اسـت    

رضي اهللا عنها در غزوه بني مصطلق بنا بر قرعـه اي كـه بنـامش درآمـده بـود، بـا رسـول        

ا و غـزوات، يكـي از   بر اين بـود كـه در سـفره   �عادت آن حضرت. همراه شد�خدا

در راه بازگشـت از جنـگ بنـي مصـطلق، در     . همسرانش را با خود، به قيد قرعه مي بـرد 

در اين اثناء گردنبندي . عايشه براي قضاي حاجت بيرون شد. يكي از منازل، بار انداختند

در . لذا بازگشـت تـا آن را پيـدا كنـد    . را كه از خواهرش به عاريت گرفته بود، گم كرد

ال سپاه حركت نمود و كساني كه كجاوه عايشه را بـر شـتر حمـل مـي كردنـد،      همين ح

آمدند و كجاوه را بار كردند و چون عايشه كم سن و سال بود و وزن چنـداني نداشـت،   

در كجاوه است همچنين وقتي چند نفـر كجـاوه   )ارضي اهللا عنه(گمان كردند كه عايشه 

اس نمي كنند؛ لذا اگر يك يا دو نفر، كجاوه را پايين و باال بگذارند، سنگيني آن را احس

.را بلند مي كردند، چه بسا متوجه مي شدند كه كسي در كجاوه نيست

، گردنبند را پيدا كرد و چون به بارانداز كاروان بازگشت، كسـي  )ارضي اهللا عنه(عايشه 

مـي  زيرا فكر مي كرد كه كاروانيان بزودي متوجه غيبـتش  . را نيافت؛ لذا همانجا نشست

شوند و بدنبالش مي آيند؛ اما خداوند، كار خودش را مي كند و تـدبير كارهـا از بـاالي    

.عرش خداوند، به همان گونه اي صورت مي گيرد كه خواست خدا باشد

277؛ مختصر السيره، ص ) 2/292(سيره ابن هشام 1
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در همان حال عايشه بخواب فرو رفت و زماني از خواب بيدار شد كه صداي صفوان بن 

!؛ همسر رسول خدا؟)ليه راجعونانا هللا و انا ا: (را شنيد كه مي گفت�معطل

صفوان در انتهاي لشكر، بار انداخته بود؛ همينكه عايشه را ديد، او را شناخت؛  زيرا قبـل  

بـرد تـا ام   )ارضـي اهللا عنهـ  (شتر را نزديك عايشه . از نزول حكم حجاب، او را ديده بود

نهـا چيـزي   وي، حتي يك كلمه هم با ام المؤمنين سخن نگفـت و ت . المؤمنين سوار شود

سپس صفوان شتر را . شنيد، كلمه استرجاع بود�كه عايشه صديقه از صفوان بن معطل 

وقتي مردم، آمدن صفوان . حركت داد و رفت تا اينكه در گرماي نيمروزي به سپاه رسيد

ديدنــد، هــركس، مطــابق )ارضــي اهللا عنهــ(را بــه همــراه عايشــه صــديقه �بــن معطــل 

.ن بودشخصيتش، چيزي گفت كه اليق آ

دشمن خدا، عبداهللا بن ابي، آن مرد پليد، از شدت حسد و نفاقي كه داشت با آب و تاب 

تمام شروع به پخش كردن قضيه افك نمود؛ وي، تا آنجا كه توانست اين ماجرا را شـاخ  

يارانش نيز در اين راستا، هرچـه  . و برگ داد و برايش طول و تفصيل ساخت و پرداخت

.توانستند، كردند

سـكوت كـرده بـود و    �ي افك، باال گرفت؛ اما رسول اكـرم مدينه، سخن از ماجرادر 

هيچ سخني نمي گفت و چون نزول وحي به تأخير افتاد، با اصحابش درباره جدا شدن از 

مي تواند همسر ديگـري غيـر از   �با اشاره به اينكه پيامبر�علي . عايشه مشورت نمود

اسـامه و برخـي ديگـر از    . اهللا عنهـا مشـورت داد  عايشه بگيرد، به جدايي از عايشه رضي 

از عايشـه جـدا نشـود و نسـبت بـه سـخنان       �اد كردنـد كـه رسـول خـدا    اصحاب پيشنه

. بر فراز منبر به نكوهش عبداهللا بن ابـي پرداخـت  �رسول اكرم. دشمنان، بي خيال باشد

بـن  سـعد بر. ، رييس اوسيان، داوطلب شد كه عبداهللا بن ابي را بكشد�اسيد بن حضير 

زيرا عبداهللا بـن ابـي از طايفـه    . غالب شدحميت قبيله ايرييس طايفه خزرج ، �عباده 

به هرحال سخناني ميان اسيد بن حضير و سعدبن عباده رد و بدل شـد كـه دو   . خزرج بود

.آنان را آرام نمود�رسول خدا. ياروي هم برآشفته ساختطايفه آنان را رو
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ريان افك بي خبر بود و پس از بازگشت، يـك مـاه مـريض    از ج)ارضي اهللا عنه(عايشه 

او، ابراز مـي  ه كه در بيماريها، ب�كه از لطف و محبت هميشگي پيامبرشد؛ اما مي ديد

انـدكي بهتـر شـد و يـك بـار بـه همـراه ام        )ارضي اهللا عنه(عايشه . داشت، خبري نيست

ين خـورد؛ ام مسـطح،   مسطح بيرون شده بود كه پاي ام مسطح به دامنش گير كـرد و زمـ  

به ام مسطح اعتراض كرد كه چرا مسطح را )ارضي اهللا عنه(عايشه . پسرش را نفرين كرد

عايشـه  . بـازگو كـرد  )ارضـي اهللا عنهـ  (ام مسطح ، ماجرا را بـراي عايشـه   . نفرين مي كند

اجازه خواست تا نزد پدر و مـادرش بـرود و از چنـد و    �دااز رسول خ)ارضي اهللا عنه(

خبر، مطلع شود و چون اجازه گرفت و به نزد پدرش و مادرش رفت و از چنـد  چون اين

دو شـب و يـك روز چنـان گريـه     . و چون اين ماجرا، باخبر شد، شروع به گريستن نمود

كرد كه نه خواب رفت و نه اشكش قطع شد و چيـزي نمانـده بـود كـه گريـه بـي امـان،        

.جگرش را پاره كند

بنـابراين نـزد عايشـه رفـت و     . ناراحت بود)ارضي اهللا عنه(نيز مانند عايشه �رسول خدا

درباره تو به مـن چنـين و چنـان گفتـه انـد؛ اگـر تـو بـي گنـاه باشـي،           ! اي عايشه«: فرمود

خداوند، پاكي تو را اعالم خواهد نمود و اگر گناهي مرتكب شده اي، از خداوند طلـب  

ف كنـد و توبـه نمايـد، خداونـد     مغفرت كن و توبه نما؛ زيرا بنده هرگاه به گناهش اعترا

.»توبه اش را مي پذيرد

امـا آنهـا نمـي    . جـواب بدهيـد  : در اينجا اشك عايشه قطع شد و به پدر و مادرش گفـت 

.دانستند چه بگويند

درتـا جـايي كـه   . سوگند بخدا من مي دانم كه شما اين سخن را شنيده ايد: عايشه گفت

در –اگـر بگـويم پـاكم    .باور كرده ايـد وجودتان جاي گرفته است و شما اين حرف را 

شما، حرفم را باور نمي كنيد و اگر به گناهي اعتراف كنم كه به -حالي كه به خدا پاكم

خدا، از آن، پاكم، شما حتما باور مي كنيد؛ به خـدا قسـم در جـواب شـما، پاسـخي جـز       

∨π♥Σ∧<√≅…υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω�π♥Σ∧<√≅…�π♥Σ∧<√≅…�π♥Σ∧<√≅…��χ⁄ιð±ΩΤ⊇χ⁄ιð±ΩΤ⊇χ⁄ιð±ΩΤ⊇χ⁄ιð±ΩΤ⊇∃β∼Ψ∧Ω–∃β∼Ψ∧Ω–∃β∼Ψ∧Ω–∃β∼Ψ∧Ω–ΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣ⇐†Ω⊕Ω�Σ⇐†Ω⊕Ω�Σ⇐†Ω⊕Ω�Σ⇐†Ω⊕Ω:گفته پدر يوسف نمي يابم كـه گفـت  

Ω⇐Σ⊃Ψ±Ω�Ω⇐Σ⊃Ψ±Ω�Ω⇐Σ⊃Ψ±Ω�Ω⇐Σ⊃Ψ±Ω�)من، به زيبايي، صبر خواهم كرد و تنها خداست كه بايد در «: يعني) 18: يوسف
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در همـان  . آنگاه به كناري رفت و به پهلو خوابيد. »برابر گفته هايتان از او ياري خواست

ر ي كـه بـ  و تبسم مي كرد و اولـين كلمـه ا  پيامبر خوشحال گرديد. حي نازل شدلحظه و

عايشه بهمادر عايشه. ئت تو را اعالم نمودخداوند، برا! اي عايشه:زبان آورد، اين بود كه

از ايآنكـه نشـانه  بـراي )ارضـي اهللا عنهـ  (عايشـه . يزواز رسول خدا تشكر كنبرخ: گفت

: داشـت، چنـين گفـت   �بت اطميناني كه به محبت رسول خـدا پاكدامني او باشد و از با

.وم و از كسي جز خدا تشكر نمي كنمبخدا كه نزد ايشان نمي ر

نـازل  و پاكي عايشه صديقه بدين ترتيب، آياتي از سوره نور، در ارتباط با ماجراي افك 

.شد

:تعدادي از اهل افك شالق خوردند كه عبارتند از

ضربه شـالق  80حمنه بنت جحش؛ به هر يك -3حسان بن ثابت -2مسطح بن اثاثه -1

ه بر عبداهللا بن ابي، آن مرد پليد و سركرده منافقان كه داستان زدند؛ اين در حالي است ك

افك را ساخت و پرداخت، اين حد شرعي را جاري نكردند؛ شايد بدين دليل كه اجراي 

حدود شرعي، از عذاب گنهكاران مي كاهد؛ در حالي كه خداونـد بـه عبـداهللا بـن ابـي،      

ه خـاطر همـان مصـلحتي كـه     بـ وعده عذاب بزرگي  در آخرت را داده بود و شـايد هـم   

از كشتن عبداهللا بن ابي، صرف نظر كرد، از همان بابت نيز از اجـراي حـد   �رسول خدا

1.شرعي بر ابن ابي، خودداري فرمود

بدين ترتيب پس از يك ماه، ابر سياه شك و ترديد و پريشاني و اضطراب، از جو مدينـه  

كـه اگـر انـدكي شـعور در     كنار رفت و سـركرده منافقـان چنـان رسـوا و بـي آبـرو شـد       

.وجودش يافت مي شد، ديگر تا آخر عمر سر بلند نمي كرد و از خانه بيرون نمي شد

پس از اين جريان، هرگاه ابن ابي، كاري مي كرد يا دسته گلي به : ابن اسحاق مي گويد

آب مي داد، قومش، اولين كساني بودند كه او را سرزنش و مؤاخذه مـي كردنـد و او را   

تـا  2/297(و ابـن هشـام   ) 115-2/113(؛ زاد المعـاد  )698-2/696(، )1/364(صحيح بخاري 1

307(
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نظرت، چيسـت؟ بـه   ! اي عمر: فرمود�به عمر�رسول خدا. ار قرار مي دادندحت فشت

خدا قسم، آن روز  كه به من گفتي او را بكشم، اگر مي كشتم، خيلي ها به حمايت از او  

.»برمي خاستند؛ اما اگر امروز به همانها دستور دهم كه او را بكشند، حاضرند

سريه هاي پس از غزوه مريسيع
به ديار بني كلـب در دومـه الجنـدل در شـعبان سـال      �رحمن بن عوفسريه عبدال-1

او را روبروي خود نشانيد و با دست خود، عمامه بر سر او پيچيد �امبرششم هجري؛ پي

اگر از تو اطاعت كردند، «: و او را به خوشرفتاري در جنگ سفارش نمود و به او فرمود

، سه روز در آنجا ماند و آنهـا  �ف عبدالرحمن بن عو. با دختر پادشاهشان ازدواج كن

همگي مسلمان شدند و عبدالرحمن با تماضـر بنـت األصـبغ كـه     . را به اسالم دعوت داد

. پدر تماضر، رييس و پادشاه بني كلب بود. مادر ابي سلمه باشد، ازدواج كرد

ر شـعبان سـال ششـم    طالب به ديار بني سعد بن بكـر در فـدك د  سريه علي بن ابي-2

كمـك يهوديـان   خبر رسيد كه جمعي از بني سعد  مي خواهنـد بـه   �امبرهجري؛ به پي

آنان، شب راه مـي رفتنـد و روز   . را با دويست مرد فرستاد�علي �پيامبر. خيبر بيايند

جاسوس آنها . در مسير راه، جاسوسي از آنان را دستگير كردند. را استراحت مي كردند

تا به يهوديـان در قبـال خرمـاي خيبـر، در زمينـه      اقرار نمود كه او را به خيبر فرستاده اند 

جاسوس دستگير شده، محل تجمع بني سعد را بـه  . كمك به آنها، اعالم آمادگي نمايند

بدين ترتيب مجاهدان، بر بني سعد شبيخون زدند و پانصد شتر . سپاهيان اسالم، نشان داد

نجـا كـوچ كردنـد؛    و دو هزار گوسفند به غنيمت گرفتند؛ بني سـعد، بـراي هميشـه از آ   

.رييس بني سعد، وبر بن عليم بود

. سريه ابوبكر صديق يا زيد بن حارثه به وادي القري در رمضان سال ششـم هجـري  -3

را �ابوبكر �بنابراين پيامبر. را داشتند�ايفه بني فزاره، قصد ترور پيامبرعده اي از ط

با او خارج شدم؛ وقتي نمـاز  من نيز : سلمه بن اكوع مي گويد. براي مقابله با آنها فرستاد

صبح را گزارديم، فرمان حمله داد و ما بر آنان يـورش بـرديم؛ بـر سـر بركـه آب آنـان       

گروهي از آنـان را ديـدم كـه بـا زنـان و بچـه       . رفتيم و ابوبكر آنان را از دم تيغ گذراند
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.ترسيدم كه پيش از من، خودشان را بـه كـوه برسـانند   . هايشان به سوي كوه مي گريزند

در ميان آنان زنـي بـه   . همين باعث شد كه بايستند. لذا تيري به ميان آنها و كوه انداختم 

نام ام قرفه بود كه پوستين كهنه اي بر تـن داشـت و دختـرش كـه از زيبـاترين دختـران       

ابوبكر، آن دختر را به . آنان را با خود به نزد ابوبكر بردم. عرب بود، كنارش ايستاده بود

آن دختر را به مكه فرستاد تا در �ه او دست نزدم تا اينكه رسول خدا، بمن. من بخشيد

ام قرفه، شيطاني بود كه نقشه ترور پيامبر . قبال آن، شماري از مسلمانان اسير را آزاد كند

در نتيجـه  . را كشيده و سي سوار از خاندانش را براي اجراي نقشه اش آماده كـرده بـود  

.سوار كشته شدندبه سزاي كارش رسيد و همه سي 

گروهـي از  . به عرنيين ، در ماه شوال سال ششـم هجـري  1سريه كرز بن جابر فهري-4

ن عكل و عرينه تظاهر به اسالم كردند و بـه مدينـه آمدنـد؛ آب و هـواي مدينـه، بـه آنـا       

آنها را به چراگاه شـتران فرسـتاد و دسـتور داد كـه از     �پيامبر. نساخت و مريض شدند

پيـامبر  . را كشـتند �كه بهبود يافتند، ساربان پيامبرآنان، وقتي. وشندبول و شير شتران بن

يـان  نيحابه به دنبال آنها فرسـتاد و عر فهري را با بيست نفر از صهم كرز بن جابر �خدا

اده را براي و راه و جنماچشمانشان را نسبت به جاده كور ! خداوندا: را چنين نفرين كرد

، �خداوند هم راهشان را مسدود نمود، بنـابراين كـرز   . »تر بگردانآنان، از دستبند تنگ

دست و پاهايشان را قطع كردند و چشمانشان را در آوردنـد تـا بـه    . آنها را دستگير نمود

2.كيفر كاري كه كرده بودند، برسند؛ آنگاه آنان را در اطراف حره رها كردند تا بميرند

ه ضمري به همراه سلمه بن ابي سلمه سيرت نويسان، پس از اين سريه، سريه عمرو بن امي

را در ماه شوال سال ششم هجري ، ذكر كرده و نوشته اند كه اين سريه به مكـه بـه قصـد    

.فرستاده بود�ترور ابوسفيان اعزام شد؛ زيرا ابوسفيان، باديه نشيني را براي ترور پيامبر

مله برد و اين كـارش، بـه غـزوه    او، همان كسي است كه پيش از جنگ بدر، به چراگاههاي مدينه، ح1

.وي، بعدا مسلمان شد و در فتح مكه به شهادت رسيد. سفوان، انجاميد
صـحيح  . (؛ داستان اين جماعت در صحيح بخاري، به روايت انـس آمـده اسـت   )2/122(زاد المعاد 2

)602، ص 2بخاري، ج
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. ايـن و نـه آن  روشن است كه هيچ يك از اين مأموريتها، به موفقيـت دسـت نيافـت؛ نـه     

را نيـز در  �، پيكر شهيد خبيـب  �عمرو : عمرو، در راه سه مرد را كشت و مي گويند

، چند روز يا چند ماه پس از حادثه �خبيب : گفتني است. اين سفر، از مشركين گرفت

رجيع به شهادت رسيد و حادثه رجيع نيز در سال چهارم هجري اتفاق افتاد؛ لذا نمي دانم 

ه، در نظر سيره نويسان به هم آميخته يا اين دو موضوع، مربـوط بـه يـك    آيا اين دو سري

به هرحال عالمه منصور پوري بر اين باور اسـت  . سفر در سال چهارم هجري، بوده است

قابل يادآوري است ، سراياي . كه جنگ و درگيري، در دستور كار اين سريه نبوده است

تفاق افتاد و در هيچ يك از ايـن سـريه   مذكور، پس از جنگ احزاب و غزوه بني قريظه ا

بيشتر اين سريه . ها، درگيري و كشتار سختي رخ نداد؛ بلكه درگيريهايي جزئي روي داد

ها بيشتر جنبه كسب خبر از تحركات دشـمن يـا ايجـاد وحشـت در ميـان صحرانشـيناني       

و پـس از جنـگ احـزاب، اوضـاع دگرگـون شـد      . داشت كه هنـوز آرام نگرفتـه بودنـد   

را هر روز از دست مي دادند و ديگر برايشان اميدي نمانده بود كه خود ن، روحيه دشمنا

اين تحـول،  . روزي بتوانند دعوت اسالم را شكست دهند و يا شوكت آن را از بين ببرند

با عقد قرارداد حديبيه واضحتر مي گردد و بدين سان روشن مي شـود كـه بـراي قـريش     

به رسميت شـناختن آن در سـرزمين جزيـره العـرب     چاره اي جز اقرار به قدرت اسالم و

.باقي نمانده بود
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صلح حديبيه

:انگيزه عمره حديبيه
وقتي اوضاع جزيره العرب، تا حد زيادي به نفع مسلمانان تغيير نمود، نشانه هـاي بـزرگ   

مسـلمانان رسـميت پيـدا مـي كـرد و      پيروزي اسالم اندك اندك ظاهر مي شد و حقوق 

د كه مسلمانان نيز حق عبادت كردن در مسجد الحرام را دارند؛ اين در ركين، پذيرفتنمش

كــه گذشــته، مشــركين، از ورود مســلمانان بــه ســرزمين مســال حــالي بــود كــه در شــش 

در خواب ديد كه با يـارانش وارد مسـجد الحـرام    �رسول خدا. جلوگيري كرده بودند

عمره بجـا آوردنـد و بعضـي    شدند و كليدهاي كعبه را گرفته و خانه را طواف نمودند و

خـوابش را بـراي   �پيـامبر . موهايشان را كوتـاه كردنـد  و بعضي ندسرهايشان را تراشيد

اصحاب بازگو كرد و آنها هم خوشحال شدند و چنين پنداشتند كه در همـان سـال وارد   

همچنـين بـه يـارانش خبـر داد كـه قصـد عمـره دارد و        �رسول اكرم. مكه خواهند شد

.اده سفر شدنداصحابش نيز آم

اعراب حومه مدينه و روستاهاي نزديـك را نيـز بـراي رفـتن بـه حـج فـرا        �رسول خدا

لباسـهايش را شسـت و   �پيامبر.را پذيرفتند�خواند؛ بسياري از اعراب، فراخوان پيامبر

نميله ليثي را بر مدينه گماشـت و روز  باو ابن ام مكتوم. بر شترش به نام قصواء سوار شد

ذي القعده سال ششم هجري به همراه ام سلمه و هزار و چهارصد و به قـولي  دوشنبه اول

در اين سفر، هيچ سالحي با خود نداشتند جـز شمشـيرهايي   . هزار و پانصد نفر بيرون شد

كه در نيام بود و جزو توشه مسافر محسوب مي شد و در آن زمان به همين شـكل، رايـج   

.بود

حركت مسلمانان به سوي مكه
ليفـه رسـيدند، شـترهاي    حهنگامي كه بـه ذي ال و ان به طرف مكه حركت نمودند مسلمان

،پيشـاپيش . مخصوص قرباني را قالده و نشانه گذاري كردند و براي عمره، احرام بسـتند 

وقتـي بـه   . جاسوسي از قبيله خزاعه را مأمور كردند كه اخبار قريش را بـه ايشـان برسـاند   
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د كه كعب بن لؤي، احابيش را عليه شما بسـيج  عسفان رسيدند، جاسوس ايشان خبر آور

كرده و جمعيت زيادي را براي جنگ با شما تدارك ديده اند تا شما را از زيارت كعبـه  

اگـر مناسـب مـي بينيـد بـه خانـه و       :گفـت وبا يارانش مشورت نمود�پيامبر. باز دارند

ا به اسارت بگيريم تـا  فرزندان اين جماعت كه به ياري آنان رفته اند حمله كنيم و اينها ر

به مثابـه اگر سرجايشان بنشينند، شكست خورده و غمگين باشند و در غير ايـن صـورت،  

خواهيد همچنان به قصد خانـه  گردني خواهند بود كه خدا، آن را قطع كرده است يا مي

خداونـد و رسـولش   : خدا برويم و با هركس كه مانع مـا شـود، بجنگـيم؟ ابـوبكر فرمـود     

ما بشـود، بـا   به نيت عمره آمده ايم نه براي جنگ؛ اما هركس مزاحم عبادت داناترند؛ ما

.پس حركت كنيد و همه به راه افتادند: فرمود�پيامبر. او مي جنگيم

ممانعت قريش از رفتن مسلمانان به زيارت خانه خدا
را شنيدند، جلسـه اي بـراي مشـورت ترتيـب     �امي كه قريشي ها خبر خروج پيامبرهنگ

د و در آن تصويب كردند كه هر طور شده مسـلمانان را از ورود بـه مكـه و زيـارت     دادن

.خانه خدا باز دارند

از حمله به احابيش اعراض نمود، مردي از بني كعب خبر آورد كه �پس از آنكه پيامبر

الغمـيم، راه  عقريشيان در ذوطوي اردو زده اند و خالد بن وليد با دويست سـوار در كـرا  

خالـد، بـراي ايـن    . مكه را بسته اند تا از ورود مسلمانان به مكه جلوگيري نمايندمنتهي به 

خالد مسلمانان را به هنگام نماز ظهر در حال ركوع و . منظور مسلمانان را زير نظر گرفت

اي كاش اينك كه اينها بي خبرند، بر آنان حمله بريم و كارشـان را  : سجده ديد و گفت

رفت كه هنگام نماز عصر، ناگهاني بر مسلمانان حملـه كننـد؛   آنگاه تصميم گ. تمام كنيم

.اما خداوند، حكم نماز خوف را نازل نمود و اين فرصت از دست خالد رفت

از نبرد خونين����پرهيز پيامبر
راهي پر پيچ و خم را در ميان كوهها و دره ها در پيش گرفـت و همراهـانش را   �پيامبر

در نزديكي حديبيه به پيش برد و راه اصلي مكـه را كـه   به سمت راست از راه ثنيه المرار
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خالد با مشاهده . از تنعيم مي گذشت و به حرم امن الهي مي رسيد، در سمت چپ وانهاد

تغيير مسير كاروان مسلمانان، شتابان به سوي قريش رفت تـا آنـان را از وضـعيت جديـد     

.آگاه سازد

اري ايشان كه قصواء نام داشـت، بـه زمـين    تا ثنيه المرار پيش رفت؛ در آنجا سو�پيامبر

قصـواء  : دسعي كردند تا شتر را به راه اندازند؛ اما شتر از جايش برنخاست؛ گفتن. خوابيد

قصواء، از راه نمانده و چنين عادتي هم نـدارد؛ بلكـه   «: فرمود�رسول اكرم. از راه ماند

و سـپس  » بازداشـته اسـت  همان كسي كه فيل ابرهه را از رفتن بازداشت، اين شـتر را نيـز  

بخدا سوگند هر شيوه اي را كه به من پيشنهاد كنند و در آن حرمت حدود الهي «: فرمود

آنگاه شتر  را حركت دادند و راه خود را تغيير دادنـد  . »را رعايت كنند، خواهم پذيرفت

و رفتند تا به انتهاي حديبيه رسـيدند و در كنـار بركـه كـم آبـي اطـراق كردنـد و طـولي         

. شـكايت كردنـد  �از تشنگي بـه پيـامبر  اصحاب بنابراين . كشيد كه آب بركه تمام شدن

تيري از تير دانش درآورد و دستور داد آن تير را در چشمه فـرو برنـد، سـوگند    �پيامبر

بــه خــدا، از آن چشــمه آنقــدر آب جوشــيد كــه همــه ســيراب شــدند و از آب بــي نيــاز 

.گرديدند

و قريش����ميانجيگري بديل ميان پيامبر
آن استقرار يافت، بديل بن ورقاء خزاعي با جمعي از بني خزاعه نزد �هنگامي كه پيامبر

من از : گفت. در ميان اهل تهامه بودند�داران پيامبرخزاعيها همواره راز. حضرت آمد

آنها كنار آبهاي حديبيه فرود آمده انـد و زنـان و بچـه    . نزد طايفه كعب بن لؤي مي آيم

.نيز با خود آورده اند و مي خواهند راه تو را ببندند و با تو بجنگندهايشان را 

قريشـيان، در  . ما براي جنگ نيامده ايم، و بلكه به قصد عمره آمده ايـم «: فرمود�پيامبر

اگـر مـي خواهنـد از جنـگ بـا آنهـا       . جنگها ضرر كرده و از جنگ بـه سـتوه آمـده انـد    

مردم واگذارند و اگر مي خواهنـد بـه همـان    منصرف مي شوم و آنها هم در مقابل مرا با

اگـر بـه   وراهي  بروند كه مردم رفته اند در غير اين صورت گويا تجديد قوا كـرده انـد  
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دنبال جنگ هستند، سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، چنان با آنـان مـي جـنگم    

.»ان از تنم درآيد يا خداوند، كار خويش را پيش ببردجكه 

: وي ، نزد قـريش رفـت و گفـت   . زودي گفته هايت را به آنان مي رسانمبه: بديل گفت

. من از نزد اين مرد مي آيم و از او سخناني شنيده ام كه اگر بخواهيد به شـما مـي گـويم   

امـا آن دسـته از كسـاني كـه     . ما را نيازي به شنيدن سخنان او نيست: بي خردانشان گفتند

.را براي ما بازگو كنگفته هايش: مقداري عقل داشتند، گفتند

را براي آنان بـاز  �ان مي گويد و تمام حرفهاي پيامبرشنيدم كه چنين و چن: بديل گفت

مكـرز را  �همين كـه پيـامبر  . فرستادند�برقريش نيز مكرزبن حفص را نزد پيام. گفت

همان سـخناني  �او آمد و صحبت كرد، پيامبر. استاين، مردي نيرنگ باز: گفت،ديد

را بـه قـريش   �بديل گفته بود، تكرار كـرد؛ او نيـز بازگشـت و سـخنان پيـامبر     را كه به

.رساند

:����نمايندگان قريش نزد پيامبر
بگذاريـد، مـن نـزد او بـروم و بـا او      : سپس مردي از كنانه به نام حليس بن علقمه، گفـت 

ني و اين، فال: رسيد، پيامبر فرمود�هنگامي كه نزديك پيامبر.برو:گفتند. سخن بگويم

نـد؛ لـذا شـتران قربـاني را بـه سـوي او       راز قومي است كه شتران قرباني را گرامي مـي دا 

. گسيل كنيد؛ اصحاب چنين كردند و خودشان نيـز لبيـك گويـان از او اسـتقبال كردنـد     

مناسب نمي بينم كه از طواف و زيـارت خانـه خـدا، بازداشـته     ! سبحان اهللا: حليس گفت

شتران را ديدم كه آنها را قـالده بسـته و نشـانه    : ت و گفتآنگاه نزد قريش بازگش. شوند

. گذاري كرده اند؛ من موافق نيستم كه اين جماعت از رفتن به خانه خدا بازداشته شـوند 

. ميان او و قريش، سخناني رد و بدل شد

ايـن مـرد، راه عاقالنـه اي را پيشـنهاد كـرده اسـت؛ از او       : عروه بن مسـعود ثقفـي گفـت   

مد و شـروع بـه گفتگـو    نزد پيامبر آويبرو: گفتند. ا بگذاريد تا نزد او برومبپذيريد و مر

.همان سخناني را كه به بديل گفته بود، به او نيز گفت�پيامبر. نمود
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اگر قومت را ريشه كن كني، چه چيز عايد تو خواهد !اي محمد: فتگ�عروه به پيامبر

ا قوم خويش چنين كرده باشد؟ در غيـر  شد؟ آيا تا كنون شنيده اي كه احدي از عربها، ب

اين صورت من، عده اي اوباش را مي بينم كه اطراف تو را گرفته اند و بعيد نيسـت كـه   

الت اسـم بـت   –شـرمگاه الت را بمـك   : ابوبكر گفـت . تو را تنها بگذارند و فرار كنند

: نـد ايـن، كيسـت؟ گفت  : آيا ما او را تنها مي گـذاريم؟ گفـت  -معروفي از جاهليت است

به خدا سوگند اگر خوبيهايي كه پيش از اين، بر مـن روا داشـته اي،   : گفت. ابوبكر است

عروه گهگاهي ضمن . نبود، حتما جوابت را مي دادم و آنگاه گفتگو با پيامبر را ادامه داد

�مي برد و مغيره بـن شـيبه بـاالي سـر پيـامبر     �مذاكره دستش را به سوي ريش پيامبر

ري به دست و كاله خودي به سر داشت؛ هرگاه عروه مـي خواسـت   ايستاده بود و شمشي

دسـتت را از ريـش   : ريش پيامبر را بگيرد، با دسته شمشير به دستش مي زد و مـي گفـت  

مغيـره بـن شـيبه    : ايـن كيسـت؟ گفتنـد   : عروه سرش را بلند كرد و گفت. پيامبر دور كن

و نيرنگبازي تـو، آن همـه   مگر من نبودم كه براي جبران خيانت ! اي بي وفا: گفت. است

مغيره در زمان جاهليت، با گروهي همراه شده بود : تالش و كوشش كردم؟ گفتني است

وي، پس از اين ماجرا، مسـلمان  . و سپس آنها را كشته و اموال آنها را به غارت برده بود

مسلمان شدن تو را مي پذيرم و در قبال مالي كـه ربـوده اي، مسـئوليتي   : پيامبر گفت. شد

آنگاه عروه ارتباط و محبت ياران رسـول خـدا را زيـر    . مغيره برادر زاده عروه بود. ندارم

به خدا سوگند كـه مـن   ! اي قوم من: نظر گرفت و سپس به نزد يارانش بازگشت و گفت

نجاشي رفته ام؛ به خدا پادشاهي نديده ام ونزد پادشاهان زيادي از جمله قيصر و كسري 

.گرامي مـي دارنـد  او را�كه ياران محمدگرامي بدارندندازه ايكه يارانش، او را به ا

به خدا اگر آب دهان بيندازد، همه، دستهايشان را پيش مي برند تا نصـيب يكـي از آنـان    

هرگاه دستوري بدهد، بي درنـگ دسـتورش را   . شود و آن را به صورت و اندامش بمالد

رات آب وضـويش، بـا همـديگر    اجرا مي كنند و چون وضو مي گيرد، بر سر گرفتن قطـ 

رقابت مي كنند و هرگاه سخن مي گويد، همه صداهايشان را پايين مي آورند و به خاطر 
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كه او روش عاقالنه اي به شما پيشنهاد كرده اسـت؛  اين. احترامش به او خيره نمي شوند

. از او بپذيريد

ناكامي جنگ افروزان
و مشاهده كردند كه رهبرانشان بـه صـلح   از آن جا كه جوانان قريش آزمند جنگ بودند 

لذا تصميم گرفتند شـب هنگـام   . عالقه دارند، نقشه اي كشيدند تا جلوي صلح را بگيرند

. بر سپاه مسلمانان شبيخون بزنند و حادثه اي بيافرينند تا شعله هاي جنگ برافروخته شـود 

م بيرون شـدند و بـه   آنان عمال دست به كار شدند و هفتاد يا هشتاد تن از آنها، شب هنگا

�بـن مسـلمه فرمانـده ي گشـتي پيـامبر     طرف كاروان مسلمانان به راه افتادند؛ اما محمد

در .كـرد از روي صـلح جـويي همـه آنهـا را آزاد     �همه آنها را دستگير نمـود و پيـامبر  

∅ΩΣ∑ΩΩΣ∑ΩΩΣ∑ΩΩΣ∑ΩΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ϑð∪ςϑð∪ςϑð∪ςϑð∪ς⌠¬ΣΩÿΨŸΤÿΚς…⌠¬ΣΩÿΨŸΤÿΚς…⌠¬ΣΩÿΨŸΤÿΚς…⌠¬ΣΩÿΨŸΤÿΚς…⌠¬Ρ∇⇒Ω∅⌠¬Ρ∇⇒Ω∅⌠¬Ρ∇⇒Ω∅⌠¬Ρ∇⇒Ω:همين مورد خداونـد، ايـن آيـه را نـازل نمـود     

⌠⌠ ⌠⌠¬Ρ∇ΩΤÿΨŸΤÿςΚ…Ω¬Ρ∇ΩΤÿΨŸΤÿςΚ…Ω¬Ρ∇ΩΤÿΨŸΤÿςΚ…Ω¬Ρ∇ΩΤÿΨŸΤÿςΚ…Ω¬Σ⇒Ω∅¬Σ⇒Ω∅¬Σ⇒Ω∅¬Σ⇒Ω∅Ξ⇑π≠Ω‰ΨŠΞ⇑π≠Ω‰ΨŠΞ⇑π≠Ω‰ΨŠΞ⇑π≠Ω‰ΨŠΩ◊Πς∇Ω∨Ω◊Πς∇Ω∨Ω◊Πς∇Ω∨Ω◊Πς∇Ω∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠ⌠⇐Κς…⌠⇐Κς…⌠⇐Κς…⌠⇐Κς…¬Σ{Ω≤Ω⊃<ℵ≡ςΚ…¬Σ{Ω≤Ω⊃<ℵ≡ςΚ…¬Σ{Ω≤Ω⊃<ℵ≡ςΚ…¬Σ{Ω≤Ω⊃<ℵ≡ςΚ…π&ψΞ∼ς∏Ω∅π&ψΞ∼ς∏Ω∅π&ψΞ∼ς∏Ω∅π&ψΞ∼ς∏Ω∅)24: فتح (

او خدايي است كه در درون مكـه، دسـت كـافران را از شـما و دسـت شـما را از       «: يعني

.»شما را بر آنان پيروز كرده بود) در جنگهاي قبلي( ايشان ، كوتاه كرد، بعد از آنكه 

به سوي قريش����مان بن عفان، سفير پيامبرعث
تصميم گرفت سفيري نزد قريشيان بفرستد تا براي قريش موضـع آن  �در اين اثنا پيامبر

بنابراين عمر را فراخواند تا او را بفرستد؛ اما . حضرت و هدفش از اين سفر را روشن كند

از بني عـدي  من كسي را در مكه ! اي رسول خدا: معذرت خواهي نمود و گفت�عمر

بهتـر  . بن كعب ندارم كه اگر مورد آزار و اذيت قريش قرار گيرم، از مـن حمايـت كنـد   

است كه عثمان را بفرستي؛ زيرا خويشاوندانش در مكه اند و قطعا او مي تواند پيامـت را  

ما براي جنـگ  : به آنها بگو: نيز عثمان را به نزد قريشيان فرستاد و گفت�پيامبر.برساند

همچنين بـه عثمـان   . ايم، بلكه به نيت عمره آمده ايم و آنها را به اسالم دعوت بدهنيامده 

برود و به آنها مـژده فـتح و   ،دستور داد كه نزد مردان و زنان مسلماني كه در مكه هستند
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پيروزي را بدهد كه خداوند دينش را غالب خواهد نمود تا ديگـر كسـي، مجبـور نباشـد     

.كه ايمانش را مخفي كند

پيامبر : كجا مي روي؟ گفت: گفتند. با قريشيان روبرو شد» حدبل«مان به راه افتاد و در عث

آنچـه گفتـي   : گفتند.را، به آنان رساند�آنگاه پيام رسول خداخدا مرا فرستاده است و 

برو تا اينكه نيازت را برآورده كني يعني برو و پيام را به سـران قـريش برسـان و    . شنيديم

ن عاص به استقبالش آمد و به او خوشامد گفت و اسـبش را زيـن كـرد و    ابان بن سعيد ب

. يدعثمان را بر اسبش سوار نمود و او را امان داد و پشت سرش سوار نمود تا به مكه رسـ 

هنگامي كه مـذاكره بـه پايـان رسـيد،     . را به بزرگان قريش رساند�عثمان پيام نبي اكرم

: د؛ اما عثمان اين پيشنهاد را قبول نكرد و گفتپيشنهاد كردند كه به طواف خانه خدا برو

.طواف نكند، من طواف نمي كنم�تا رسول خدا

و انگيزه بيعت رضوان����شايعه كشته شدن عثمان
قريشيان، عثمان را نزد خودشان نگه داشتند؛ شايد بدين خاطر كه بـا همـديگر بـه خـوبي     

امـا ايـن   . قطعـي برگرداننـد  مشورت كنند و تصميم قاطعي بگيرند و عثمان را بـا جـواب  

شايعه هنگامي كه اين. حبس طوالني شد و خبر قتل عثمان در بين مسلمانان شايع گرديد

از اينجا تكان نمي خوريم تا اينكه كارمان را با قـريش يكسـره   : رسيد، گفت�به پيامبر

عالقه اصحاب با عشق و. سپس از يارانش خواست كه بر اين امر با او پيمان ببندند. كنيم

پيمان بسـتند تـا سـرحد مـرگ     �رار نكنند و حتي گروهي با پيامبرپيمان مي بستند كه ف

�ابن اكوع نيز سه بار با رسول خدادر رأس اينها، ابوسفيان اسدي بود و مسلمه . بجنگند

بر مرگ، پيمان بست؛ يك بار در جمع بيعت كنندگان اول، بار ديگر با گروه دوم و نيـز  

ايـن  : دست خود را بر دست ديگر نهاد و فرمود�رسول خدا. كنندگانبا آخرين بيعت 

هنگامي كه بيعت به پايان رسيد، عثمان نيز از راه رسيد و بـا او  . هم بيعت از طرف عثمان

يس قمگر يكي از منافقين به نام جدبن . هيچ كس، از اين بيعت تخلف نكرد. بيعت نمود

.
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را �دسـت پيـامبر  �كه عمـر در حالي،زير درخت گرفت�اين بيعت را رسول خدا

�شاخه درخت را باال گرفته بود تا آن را از سر آن حضـرت نيزگرفته و معقل بن يسار

:اين، همان بيعت رضواني است كه خداوند اين آيه را در مورد آن نازل نمـود . دور كند

!!!!ŸΩ⊆Πς√ŸΩ⊆Πς√ŸΩ⊆Πς√ŸΩ⊆Πς√φΨ∂Ω⁄φΨ∂Ω⁄φΨ∂Ω⁄φΨ∂Ω⁄ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…ð∠ΩΤ⇓Σ⊕Ψÿ†Ω‰ΣΤÿð∠ΩΤ⇓Σ⊕Ψÿ†Ω‰ΣΤÿð∠ΩΤ⇓Σ⊕Ψÿ†Ω‰ΣΤÿð∠ΩΤ⇓Σ⊕Ψÿ†Ω‰ΣΤÿðŒ™ΩΤ�ðŒ™ΩΤ�ðŒ™ΩΤ�ðŒ™ΩΤ�Ψ〈Ω≤Ω•Πς↑√≅…Ψ〈Ω≤Ω•Πς↑√≅…Ψ〈Ω≤Ω•Πς↑√≅…Ψ〈Ω≤Ω•Πς↑√≅…

.»ي شدضه زير درخت با تو بيعت كردند، راقطعا خداوند از مؤمنيني ك«: يعني) 18: فتح(

صلح حديبيه و مواد آن
قريشيان، با درك تنگنايي كه در آن قرار گرفته بودند، بـي درنـگ سـهيل بـن عمـرو را      

دهد كـه در ايـن سـال    براي بستن پيمان صلح فرستادند و تأكيد كردند كه هرگز اجازه ن

سهيل بن عمـرو  . ده استعمره به جاي آورند تا عربها نگويند محمد به زور وارد مكه ش

كـار برايتـان آسـان شـد؛ وقتـي كـه       : او را ديد، گفـت �آمد و چون پيامبر�نزد پيامبر

سهيل آمد و مفصال صحبت نمـود و سـپس   . تصميم صلح بگيرند، اين مرد را مي فرستند

: مواد صلحنامه عبارت بود از. هاي صلح به توافق رسيدندبر اصول و بند

ولي سال آينده مسـلمانان مـي تواننـد بـه     ،امسال برگردد و وارد مكه نشود�پيامبر-1

مكه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت كنند و اجازه دارند سواري و اسلحه معمـولي  

و قريش حق هيچ گونه تعرضي به با خودشان بياورند؛ اما شمشيرها بايد در غالف باشند 

.آنان را ندارد

تا ده سال آتش بس بين طرفين برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در اماننـد و هـر   -2

.دو گروه دست از جنگ بكشند

الحـاق او رسـميت دارد و   ،هركس بخواهـد در عهـد و پيمـان محمـد داخـل شـود      -3

د، الحـاق او نيـز رسـميت    هركس دوست داشته باشد در عهد و پيمان قريش داخـل شـو  

دارد؛ همچنين هر قبيله يا طايفه اي كه به هر يـك از ايـن دو طـرف بپيونـدد، جـزو آن      

طرف بشمار مي آيد و هرگونه تعرض و تجاوزي به چنين طايفـه اي، تجـاوز بـه طـرف     

.قرارداد بشمار مي رود
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شـود و  هركس از قريش بدون اجازه به محمد بپيوندد، بايد به قـريش بازگردانيـده  -4

.هركس از ياران محمد به قريش پناه ببرد، قريشيان مجبور نيستند كه او را باز گردانند

امـالي  �رسـول خـدا  . را فراخواند تا صلحنامه را بنويسد�، علي�اكرمآنگاه رسول 

به خدا نمي دانيم : سهيل گفت» بسم اهللا الرحمن الرحيم«: قرارداد را شروع نمود و فرمود

دستور داد كه همين عبارت، نوشـته  �پيامبر» باسمك اللهم«بنويس يست؟كنكه رحم

: سهيل گفـت . ...و �پيمان صلحي بين محمد رسول خدا،اين: شود و سپس امال فرمود

رسـول خـدايي، راه تـو را نمـي بسـتيم و بـا تـو نمـي جنگيـديم؛          تو، اگر مي دانستيم كه 

يامبر خدايم؛ اگرچه شما مـا را تكـذيب   من ، پ«: پيامبر فرمود. محمد پسر عبداهللا : بنويس

اما . محمد بن عبداهللا و لفظ رسول اهللا را پاك كند: كنيد و به علي دستور داد كه بنويسد

پـس از ايـن نوشـتن    . با دست خودش، آن را حـذف كـرد  �قبول نكرد، پيامبر�علي 

هد و پيمان صلح نامه به پايان رسيد؛ هنگامي كه پيمان صلح بسته شد، طايفه خزاعه در ع

داخل شدند و اينهـا از زمـان عبـدالمطلب هـم پيمانـان بنـو هاشـم بودنـد؛         �رسول خدا

چنانچه قبال هم اشاره اي كرديم و دخولشان در اين عهد، تأكيد بـر پيمـان گذشـته شـان     

.بود و بنو بكر در پيمان قريش داخل شدند

بازگرداندن ابو جندل
جيـر بسـته بـود،    هيل در حالي كه پاهـايش بـا زن  ابو جندل بن س،نامهدر حين نوشتن صلح

وي، با دست و پاي بسته، از پايين مكه به راه افتاده بود تـا  . رسانيد�خودش را به پيامبر

اين، اولين كسي است كه بايـد برگردانـي و   : سهيل گفت. خودش را به مسلمانان برساند

ا هنوز صلحنامه را ننوشـته  م: پيامبر فرمود. در غير اين صورت صلحي بين ما و شما نيست

او را بـه مـن   : فرمـود �پيـامبر . اگـر چنـين اسـت، صـلحي نيسـت     پس : سهيل گفت. ايم

: گفت. »چرا؛ اين كار را بكن«: فرمود�پيامبر. من، او را به شما نمي دهم: گفت. ببخش

باالخره سهيل يك سيلي به صورت ابـو جنـدل نواخـت و او را كشـان كشـان      . نمي كنم

تا دين د نمرا به نزد مشركان باز مي گردان! اي مسلمانان: ابو جندل فرياد مي زد. برگرداند

بردبار باش و اين را به خاطر خدا تحمل ! اي ابو جندل: فرمود�پيامبر. مرا از من بگيرند
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زيرا خداوند براي تو و همراهانت كه در مكه به آنها ظلم مي شود، گشايشي فراهم . كن

قوم پيمان صلح منعقد كرديم و براساس آن، با آنهـا عهـد بسـتيم و    ما با اين. خواهد كرد

.»خيانت نمي كنيمآنهابه،آنان نيز با ما عهد و پيمان بستند و ما

اي ابـو  : از جا برجست و در كنار ابو جندل به راه افتـاد و مـي گفـت   �عمر بن خطاب 

همزمـان بـا   �عمر . تجندل بردبار باش، اينها مشركند؛ خون اينها، مانند خون سگ اس

دليـل ايـن   �اين گفتگو، قبضه شمشير را به ابوجنـدل نزديـك مـي كـرد؛ عمـر فـاروق      

اميدوار بودم كه ابوجندل، شمشـير را بگيـرد و بـا آن گـردن     : كارش را چنين گفته است

.نخواست خون پدرش را بريزد�را بزند؛ اما ابوجندل ) سهيل(پدرش 

بيرون آمدن از احرام عمره
بلند شـويد و قربانيهايتـان را   : فرمود�صلح نامه به پايان رسيد ،پيامبرمي كه نوشتنهنگا

سوگند به خدا هيچ كـس برنخاسـت؛ آن حضـرت، سـه بـار      : راوي مي گويد. ذبح كنيد

وقتي ديد كه كسي بلند نمي شود، نزد همسرش ام سـلمه رفـت و رفتـار آن    ؛تكرار نمود

اگـر دوسـت داري كـه    ! اي پيام آور خدا: مه گفتام سل.جماعت را براي او بازگو نمود

چنان كنند، بيرون برو و بدون آنكه چيزي بگويي، شترت را قرباني كن و سـلماني خـود   

مردم با ديدن اين صحنه . همين كار را كرد�رسول خدا. بزن تا سرت را بتراشدرا صدا

آنــان هنگــام . دند، برخاســتند و قربــاني هايشــان را ذبــح نمودنــد و سرهايشــان را تراشــي 

تراشيدن سر يكديگر، بقدري ناراحت بودند كه گاهي چيزي نمي ماند كـه همـديگر را   

رسول خدا شتري را . هر هفت نفر، در قرباني يك شتر يا يك گاو شريك شدند! بكشند

كه مسلمانان از ابوجهل به غنيمت گرفته بودند و در بينـي اش، حلقـه اي  نقـره اي بـود،     

.ن وسيله بر خشم و ناراحتي مشركين بيفزايدكرد تا بدينحر

براي كساني كه سرهايشان را تراشـيده بودنـد، سـه بـار دعـا نمـود و       �پس از اين پيامبر

در همين سفر بود كه . براي كساني كه موهايشان را كوتاه كرده بودند، يك بار دعا كرد

ز احـرام، سـرش را   خداوند، حكم كفاره را براي كسي نازل فرمود كه پيش از درآمدن ا
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اين : بتراشد؛ فديه يا كفاره چنين عملي، روزه يا صدقه يا قرباني اضافي بود؛ گفتني است

. آيه درباره كعب بن عجره نازل شد

خودداري پيامبر از بازگرداندن زنان مهاجر
سرپرسـتان  . رفتنـد �خـدا پس از مدتي تعدادي از زنان مكه مسلمان شدند و نزد رسول

امـا  . نـان را بازگرداننـد  رخواست كردند كه مطـابق صـلحنامه حديبيـه، ايـن ز    آن زنها، د

: ، چنين آمـده بـود  را رد كرد؛ زيرا در متن صلحنامه، درخواست اهل مكه�رسول خدا

هر مردي از ما كه بـه سـوي شـما بيايـد، هرچنـد بـر ديـن شـما باشـد، بايـد او را بـه مـا             «

1.»برگردانيد

پيمان صلح مطرح نبودند؛ خداوند در همين مورد ايـن آيـه   طبق اين ماده ، اصال زنان در

ــود ــازل نمـ ∨ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿð⇑ΤÿΨϒΠς√≅…ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅…ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅…ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅…Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫…ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ…⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω–⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω–⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω–⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω–〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…ξ‹.Ω≤Ξ•ΗΤΩΣ∨ξ‹.Ω≤Ξ•ΗΤΩΣ∨ξ‹.Ω≤Ξ•ΗΤΩΣ∨ξ‹.Ω≤Ξ•ΗΤΩΣ†: را نـ

ΘΩ∃⇑Σ∑Σ⇒Ψ™ΩΤ�∨≅†ΩΤ⊇ΘΩ∃⇑Σ∑Σ⇒Ψ™ΩΤ�∨≅†ΩΤ⊇ΘΩ∃⇑Σ∑Σ⇒Ψ™ΩΤ�∨≅†ΩΤ⊇ΘΩ∃⇑Σ∑Σ⇒Ψ™ΩΤ�∨≅†ΩΤ⊇ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…Σ¬ς∏∅Κς…Σ¬ς∏∅Κς…Σ¬ς∏∅Κς…Σ¬ς∏∅Κς…∃ΘΩ⇑ΞΨ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨΤŠ∃ΘΩ⇑ΞΨ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨΤŠ∃ΘΩ⇑ΞΨ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨΤŠ∃ΘΩ⇑ΞΨ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨΤŠ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�⌠∧Ψ∏Ω∅ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�⌠∧Ψ∏Ω∅ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�⌠∧Ψ∏Ω∅ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�⌠∧Ψ∏Ω∅ξŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨ΘΣξŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨ΘΣξŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨ΘΣξŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨ΘΣ∨∨∨∨ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇

ΘΩ⇑Σ∑Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤ�ΘΩ⇑Σ∑Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤ�ΘΩ⇑Σ∑Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤ�ΘΩ⇑Σ∑Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤ�ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…Ψ∃⁄†Πς⊃Σ|<√≅…Ψ∃⁄†Πς⊃Σ|<√≅…Ψ∃⁄†Πς⊃Σ|<√≅…Ψ∃⁄†Πς⊃Σ|<√≅…‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΘΩ⇑Σ∑ΘΩ⇑Σ∑ΘΩ⇑Σ∑ΘΩ⇑Σ∑ΘβΨšΘβΨšΘβΨšΘβΨš⌠¬ΣΠς√⌠¬ΣΠς√⌠¬ΣΠς√⌠¬ΣΠς√‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑⌠¬Σ∑Ω⇐ΠΡ∏ΨðµµšΩ⇐ΠΡ∏ΨðµµšΩ⇐ΠΡ∏ΨðµµšΩ⇐ΠΡ∏Ψðµµš∃ΘΩ⇑Σς√∃ΘΩ⇑Σς√∃ΘΩ⇑Σς√∃ΘΩ⇑Σς√

¬Σ∑ΣΤ�…ƒ∫Ω¬Σ∑ΣΤ�…ƒ∫Ω¬Σ∑ΣΤ�…ƒ∫Ω¬Σ∑ΣΤ�…ƒ∫Ω:†ΩΘ∨:†ΩΘ∨:†ΩΘ∨:†ΩΘ∨&Ν…Σ⊆Ω⊃⇓Κς…&Ν…Σ⊆Ω⊃⇓Κς…&Ν…Σ⊆Ω⊃⇓Κς…&Ν…Σ⊆Ω⊃⇓Κς…‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩΩ—†ΩΤ⇒Σ–Ω—†ΩΤ⇒Σ–Ω—†ΩΤ⇒Σ–Ω—†ΩΤ⇒Σ–ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…ΘΩ⇑Σ∑Σ™Ψ∇⇒ΩΤ�ΘΩ⇑Σ∑Σ™Ψ∇⇒ΩΤ�ΘΩ⇑Σ∑Σ™Ψ∇⇒ΩΤ�ΘΩ⇑Σ∑Σ™Ψ∇⇒ΩΤ�:…Ω′ΜΞ…:…Ω′ΜΞ…:…Ω′ΜΞ…:…Ω′ΜΞ…

ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�∼ΩΤ�…ƒ∫ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�∼ΩΤ�…ƒ∫ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�∼ΩΤ�…ƒ∫ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ�∼ΩΤ�…ƒ∫Υφ&⇔Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ…Υφ&⇔Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ…Υφ&⇔Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ…Υφ&⇔Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ…‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩ‚ΩjΩΝ…Ρ∇Ψ♥∧ΣΤ�Ν…Ρ∇Ψ♥∧ΣΤ�Ν…Ρ∇Ψ♥∧ΣΤ�Ν…Ρ∇Ψ♥∧ΣΤ�γ¬Ω±Ψ⊕ΨΤŠγ¬Ω±Ψ⊕ΨΤŠγ¬Ω±Ψ⊕ΨΤŠγ¬Ω±Ψ⊕ΨΤŠΞ≤Ψ�Ξ≤Ψ�Ξ≤Ψ�Ξ≤Ψ�⊇…Ως∇<√≅…⊇…Ως∇<√≅…⊇…Ως∇<√≅…⊇…Ως∇<√≅…)ــه ) 10: ممتحنــــ

هنگامي كه زنـان مـؤمن، بـه سـوي شـما مهـاجرت كردنـد، ايشـان را         !اي مؤمنان«: يعني

هرگـاه ايشـان را مـؤمن يافتيـد،     –) بيازماييد؛ خداوند از ايمان آنان آگاه تر است تا شـما 

ن زنان اين زنان براي آن مردان، و آن مردان براي اي. آنان را به سوي كافران بازنگردانيد

خرج كرده اند بدانان مسـترد  -به عنوان مهريه-حالل نيستند، آنچه را كه همسران ايشان

داريد؛ گناهي بر شما نخواهد بود اگر چنين زناني را به ازدواج خـود درآوريـد و مهريـه    

.»ايشان را بپردازيد و همسران كافر را در همسري خود نگه نداريد

)1/380(صحيح بخاري : نگا1
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با طرح شروط بيعت، مي آزمود و اگر به شروط رسول نيز زنان مهاجر را �رسول اكرم

، آنان را مي پذيرفت و آنها را به كفار بـاز نمـي   �اقرار مي كردند، آن حضرت�خدا

. اين نكته در آيه دوازدهم سوره ممتحنه بيان شده است. گرداند

ان ، همزمـ �چنانچه عمـر  . همچنين بنابراين آيه مسلمانان، زنان كافرشان را طالق دادند

دو همسر مشرك را كه ازپيش داشت، طالق داد؛ با يكي از آن دو، معاويه و با ديگـري  

.صفوان بن اميه ازدواج كرد

دستاوردهاي صلح حديبيه
، در مـي يابـد كـه ايـن صـلح، فـتح و       دبينديشـ هركس، در ژرفاي مواد صلحنامه حديبيه 

مي خواستند مسلمانان را قريشيان، پيش از آن. پيروزي بزرگي براي مسلمانان بوده است

آري، آنـان  . ريشه كن كنند؛ اما در واقع با اين قرارداد مسلمانان را بـه رسـميت شـناختند   

پيشتر منتظر روزي بودند كه نابودي مسلمانان را تماشا كنند و با تمام توانشـان سـعي مـي    

دينـي و  كردند كه بين دعوت اسالمي و مردم مانع ايجاد كنند و همچنـان تنهـا زمامـدار    

تنظيم قرارداد صلح، نشانه اعتراف آنان بر قـدرت و  . دنيوي مردم در جزيره العرب باشند

. مسـلمانان را نـدارد  بـا  مـي داد كـه قـريش، يـاراي مقابلـه      نشـان  وشوكت مسلمانان بود

همچنين از بند سوم صلح نامه چنين برمي آيد كه قريش، صدارت و پيشوايي خود را در 

چراكه براساس . بوداز ياد برده و تنها به فكر حمايت از كيان خويشامور ديني و دنيوي

نمـي  يان، هيچ ربطي به قريش نداشت و قريشـ مي شدنداين بند، اگر تمام عربها مسلمان

آيا اين خود شكسـتگي فـاحش،   . كوچكترين دخالتي در اين زمينه داشته باشندند توانست

بـود؟ هـدف از جنگهـاي خـونيني كـه بـين       براي قريش و فتحي آشكار، براي مسلمانان ن

ال و از بين بـردن جانهـا و كشـتن    ومسلمانان و دشمنانشان صورت گرفته بود، مصادره ام

مردم نبود يا مسلمانان نمي خواستند دشمنانشان را مجبور كنند كه مسـلمان شـوند؛ بلكـه    
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يـده و ديـن   تنها هدف مسلمانان از اين جنگها، اين بود كه به مـردم آزادي كامـل در عق  

1.»هركه مي خواهد ايمان بياورد و هركه مي خواهد، كفر پيشه كند«داده شود تا 

اين هدف ، با تمام جزئيات و لوازم آن، از طريق صلح، بگونه اي تحقق يافـت كـه نظيـر    

آن در جنگهاي فاتحانه بدست نمي آيد و به خاطر همين آزادي عقيده بود كه مسلمانان، 

دعوتشان بدست آوردند؛ زيرا پيش از اين صلح، شمار مسـلمانان،  موفقيتهاي بزرگي در

بيش از سه هزار نفر نبود؛ اما دو سال بعد يعني هنگام فتح مكه، شمار لشكريان اسالم، به 

. ده هزار نفر رسيد

زيرا مسلمانان . زي آشكار بودبند دوم صلحنامه نيز بخش ديگري از اين فتح مبين و پيرو

تنهـا  2.بلكه هميشه قريشيان، جنـگ را آغـاز مـي كردنـد    ؛گ نبودندگاه آغازگر جنهيچ

هدف مسلمانان از جنگيدن با قريش اين بود كه قريشيان به خود آينـد و ديگـر، سـد راه    

خدا نشوند و با آنها به مساوات و برابري رفتار نمايند و هر يك از طرفين بر دين خودش 

ايـن بنـد   . سال آتش بس برقرار باشد10تا در پيمان صلح، قيد شده بود كه. عمل نمايند

صلحنامه، يكه تازي قريشيان را محدود مـي كـرد و از كارشـكني هـاي قـريش در قبـال       

به عبارتي قرارداد آتش بس ده ساله، دليل شكست آغـازگران جنـگ   . اسالم مي كاست

.و سستي آنان بود

نتوانند مانع ورود مسلمانان به بند اول قرارداد نيز تنها قريشيان را محدود مي كرد تا ديگر

تنها توفيق و امتياز قـريش  . مسجد الحرام شوند و اين، شكست ديگري براي قريشيان بود

در اين صلحنامه، اين بود كه ورود مسـلمانان بـه مسـجد الحـرام را يـك سـال بـه تـأخير         

رم، هر چند به بند چها. به عبارت ديگر سه بند اول قرارداد، به نفع مسلمانان بود. بيندازند

ظاهر امتيازي براي قريش بود، اما در حقيقت خيلي بي محتوا و بي ارزش بود؛ زيرا هـيچ  

د مي شد و قطعا مسلمانان هيچ نيـازي  تمسلماني از مدينه نمي گريخت مگر زماني كه مر

د از جامعه اسالمي، به مراتب بهتر از مانـدن  تلذا جدا شدن مر. د نداشتندتبه نگهداري مر

سوره كهف29بخشي از آيه 1
13توبه، آيه سوره: ك .ر2
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بـه آن، اشـاره   �همان نكته اي است كـه رسـول خـدا   ،ر ميان مسلمانان بود و اينوي د

هركس از ما جـدا شـود و بـه آنـان بپيونـدد، خداونـد، او را دور و محـروم        «: كرده است

همچنين هرچند تازه مسلمانان مكـه نمـي توانسـتند بـه مدينـه مهـاجرت       . »گردانيده است

بروند؛ چنانچه بيش از آنكه اهل مدينه، چيـزي از  كنند، اما مي توانستند به جاهاي ديگر 

ن، همـان نكتـه اي   اسالم بدانند، دروازه هجرت به حبشه به روي مسلمانان بـاز بـود و ايـ   

آنها پيش ما بيايد، آن كس از«: به آن اشاره نموده و فرموده است�است كه رسول خدا

ذيرش اينگونه شرايط پ. خداوند بزودي برايش برون رفت و گشايشي مقدار خواهد نمود

اگر چه به ظاهر مظهر عزت براي قريش بود، اما حقيقتا نشانگر انتهـاي نـاتواني و سسـتي    

آنان بود و نشان مي داد كه تا چه اندازه نگران از بين رفتن كيان سـركش و بـت پرسـت     

هستي آيين بت پرسـتي بـر   و گويا آنها به خوبي احساس كردند كه كيان . خويش بودند

اين شرط را پذيرفت كـه هـر مسـلماني    �اينكه رسول خدا. قرار گرفته استتگاهلبه پر

�كه به سوي قريش گريخت، برگردانده نشود، دليلي بود بر اطمينان خاطر آن حضرت

�به تثبيت دين و آيين اسالم از هر جهت؛ لذا هيچ دليلي وجود نداشت كه رسول خـدا 

. از پذيرش چنين شرايطي، بترسد

مسلمانان و موضعگيري عمر در قبال صلح حديبيهنگراني 
و دلگيـر دو مسئله، موجب شده بود كه مسلمانان از بابت آنها سـخت » صلحنامه«در اين 

نگران شوند، اول اينكه به مسلمانان وعده طواف خانه داده شده بود و اينك بايـد بـدون   

خداونـد، وعـده داده   دوم اينكه محمد پيامبر خدا و بر حق است و. طواف بازمي گشتند

قـريش را  كه دينش را غالب گرداند؛ لذا مسـلمانان، هـيچ دليلـي نمـي ديدنـد كـه فشـار       

ايـن دو مسـئله باعـث بوجـود آمـدن شـك و       . كارانه تن دهندبپذيرند و به صلحي سازش

وسوسه و گمانهاي زيادي در بين مسلمانان شد و احساسات گرم مسلمانان به خـاطر ايـن   

نتوانسـتند كـه بـه  ردد و غم و انـدوه، چنـان بـر آنهـا غلبـه كـ      يدار گرددو مسئله جريحه 

.ينديشندبدستاوردهاي مثبت صلح 
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زيرا مسـتقيما هـر آنچـه را كـه در     . بيش از همه ، متأثر و ناراحت شده بود�گويا عمر 

يـا  : رفـت و گفـت  �نزد رسول خـدا �عمر . در ميان گذاشت�ذهن داشت، با پيامبر

آيا كشـته هـاي مـا    : گفت�ا بر حق نيستيم و آنها بر باطل نيستند؟ پيامبرآيا م! رسول اهللا

پـس  : گفـت �عمر . چرا: گفت�هاي آنها در جهنم نيستند؟ پيامبردر بهشت و كشته 

مـن،  ! اي پسر خطـاب «: چرا ما آشكارا در كار دينمان، به خواري تن دهيم؟ پيامبر گفت

هرگز ي كنم؛ او نيز يار و مددكار من است ورسول خدا هستم و نمي توانم خدا را نافرمان

.»مرا ضايع نمي كند

بلـه،  ((: مگر نگفته بودي كه بزودي خانه خدا را طواف مي كنيم؟ فرمـود : گفت�عمر 

حاال هـم بـه   «: فرمود�برپيام. نه: گفت. »اما آيا به تو گفتم كه امسال به آنجا مي رويم؟

�آنگاه عمر با خشم نزد ابوبكر . »كردمكه خواهي رفت و خانه خدا را طواف خواهي 

نيـز �رفت و همان حرف هايي را كه به پيامبر گفته بود، به ابوبكر هم گفت و ابـوبكر  

تا زنده هستي، دامان او را : داده بود و افزود�امبرهمان جواب هايي را به عمر داد كه پي

.رهان مكن كه بخدا قسم ، او، بر حق است

فرستاد و اين �كسي را به دنبال عمر �پيامبر. ره فتح نازل شدن آيات سوآنگاه نخستي

آيـا همـين، فـتح اسـت؟     ! اي رسـول خـدا  : گفت�عمر . خواند�آيات را براي عمر 

عمر مـي  . خوشحال شد و از آنچه كرده بود، پشيمان گرديد�آري، عمر : پيامبر فرمود

، پيوسته صدقه مـي دادم و روزه  به خاطر اين اشتباه، كارهاي بسياري انجام دادم« : گويد

مي گرفتم و نماز مي خواندم و برده آزاد مي كردم تا اين كار نادرسـتم را جبـران كـنم؛    

زيرا از سخناني كه گفته بودم، خيلي ترسيده بودم؛ تا آنجا اين كارها را كردم كه ديگـر  

1.»احساس نمودم اشتباهم را جبران كرده ام

؛ صـحيح  )458-7/439(فـتح البـاري   : تفصيل صلح حديبيه و مطالب مربوط به آن را بنگريـد در  1

؛ سـيره ابـن هشـام    )106تا 2/104(؛ صحيح مسلم )717، 600، 2/598(و ) 381-1/278(بخاري 

)2/122(؛ زادالمعاد )322تا 2/308(
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حل مشكل مستضعفان
به مدينه بازگشت و آرامش خود را بازيافت ، يكي از مسلمانان كه �پيامبرهنگامي كه

وي، ابوبصـير نـام داشـت كـه از     . در مكه شديدا زير شكنجه قرار گرفتـه بـود، گريخـت   

آن دو، ضـمن  . قريش، دو تن را به دنبال او فرسـتادند . طايفه ثقيف، هم پيمان قريش بود

. استند كه ابوبصير را بـه آنـان تحويـل دهـد    خو�يادآوري صلح حديبيه، از رسول خدا

اين دو نفـر ابوبصـير را گرفتنـد و بـه سـوي مكـه بـه راه        . ابوبصير را تحويل داد�پيامبر

افتادند تا اين كه به ذوالحليفه رسيدند و آن جا اطراق كردند تا خرما بخورند، ابوبصير به 

مشيرش را بيرون كشـيد و  آن مرد، ش. به خدا كه شمشير خوبي داري: يكي از آنها گفت

بده ببينم و همين كه شمشير را : ابوبصير گفت. شروع به تعريف كردن از شمشيرش نمود

آن يكي فرار كرد و خود را به مدينه رساند و نفـس زنـان،   . گرفت، آن شخص را كشت

.رفيقم كشته شد و نزديك بود كه من هم كشته شوم: وارد مسجد پيامبر شد و گفت

به خدا قسم كه شما به عهد خود عمل كرديد و مرا ! اي رسول خدا: و گفتابوبصير آمد 

: فرمـود �پيـامبر . مـرا از آنـان رهـايي بخشـيد    به آنان تحويـل داديـد؛ اينـك خداونـد،     

. »آتش جنگ را شـعله ور مـي سـاخت   ،مادرش، هالك شود؛ اگر همدستي مي داشت«

ضـرت، او را بـه اهـل مكـه     فهميد كـه آن ح �صير، با شنيدن اين سخن رسول اكرمابوب

ابوجنـدل هـم از   . بنابراين مدينه را ترك كرد و به ساحل دريـا رفـت  . تحويل خواهد داد

مي �مكه فرار نمود و به ابوبصير پيوست، از آن پس، تازه مسلمانان قريش، به ابوبصير 

.پيوستند و بدين ترتيب جمعيت قابل توجهي گرد آمدند

تجاري قريش به سوي شام را مي بسـتند و آنـان را مـي    اين جماعت، سر راه كاروانهاي 

پيام فرسـتادند و  �قريشيان براي رسول خدا. ي گرفتندكشتند و اموالشان را به غنيمت م

آن حضرت را به خداوند و حق خويشاوندي سـوگند دادنـد تـا كسـي را بـه دنبـال ايـن        

نيـز بـه   �ول خدارس. بيايد، در امان  باشد�اعت بفرستد و هركس نزد رسول اكرمجم

1.دنبال آنان فرستاد و همگي به دستور آن حضرت، به مدينه رفتند

مراجع پيشين1
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اسالم آوردن عده اي از قهرمانان قريش
هجري، يعني پس از صلح حديبيه، عمـرو بـن عـاص، خالـد بـن وليـد و       7در اوايل سال 

: ودهنگامي كه آنان، نزد پيامبر آمدنـد، آن حضـرت فرمـ   . عثمان بن طلحه مسلمان شدند

1.»مكه پاره هاي جگرش را به سوي ما افكنده است

مرحله جديد دعوت و جهاد
زيـرا قـريش، قـويترين و    . ديـد در زنـدگي مسـلمانان بـود    جصلح حديبيه آغـاز تحـولي   

انتقال قريش از ميدان جنگ به عرصه صلح و سـازش،  بانيرومندترين دشمن اسالم بود و 

ريش، غطفان و يهود، در هم شكست و از آنجا نيرومندترين جناح ائتالف احزاب يعني ق

كه قريش، سمبل و نماينده آيين بت پرستي در جزيره العرب بود، حساسـيت سـاير بـت    

از اينـرو پـس از صـلح    . پرستان نسبت به اسالم و مسلمين، تا حـد زيـادي كـاهش يافـت    

نـان  حديبيه، اعراب غطفان، كارشكني چنداني نكردند و اگر گهگـاهي ، تحركـاتي از آ  

.نمودار شده، از ناحيه تحريك يهود بوده است

يهوديان، پس از اينكه از اطراف مدينه رانده شدند، خيبـر را مركـز توطئـه هـا و دسيسـه      

هايشان قرار دادند و شيطانهاي يهود در آنجا تخم گذاري مي كردند و جوجـه پـرورش   

نشـين اطـراف مدينـه را    مي دادند و آتش فتنه ها را شعله ور مي ساختند و اعـراب باديـه   

تحريك مي نمودند و براي از بين بردن پيامبر و مسلمانان شبها را تـا بـه صـبح نقشـه مـي      

كشيدند يا حداقل براي وارد آوردن خسارت ها و ضربات شديد بر پيكره اسالم، دسيسه 

.مي چيدند

بيشتر كتابها، سال هشتم . اصحاب، اختالف نظر فراواني وجود دارددر مورد تاريخ مسلمان شدن اين1

خالـد و عثمـان بـن    . هجري را آورده اند؛ اسالم آوردن عمرو بن عاص در دربار نجاشي،مشهور است

طلحه هنگام بازگشت عمرو از حبشه مسلمانان شدند و با عمـرو در مدينـه مالقـات كردنـد و اسـالم      

.ريهج7يعني در سال . آوردند 
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حضرت، پس از صلح حديبيه، همان جنگ خيبر بود كه آن �بنابر اين اقدام قاطع پيامبر

پـس از صـلح حديبيـه فرصـت مناسـبي بـراي       . قصد نمـود آشـيانه خيانـت را نـابود كنـد     

مسلمانان فراهم آمد كه دعوت اسالمي را گسـترش دهنـد و آن را بـه اقصـي نقـاط دنيـا       

فعاليت مسـلمانان، در آن شـرايط ابعـاد گسـترده اي يافـت و فعاليتهـاي دعـوتي        . برسانند

از اينـرو، ايـن دوران را بـه دو    . فعاليتهـاي نظـامي گرديـد   مسلمانان در آن زمان بيشـتر از  

:قسمت تقسيم مي كنيم

.فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ يا نامه نگاري به پادشاهان و فرمانروايان-1

فعاليتهاي نظامي-2

موضوع نامه نگاري به پادشاهان و فرمانروايان را بر مبحث فعاليتهـاي نظـامي مقـدم قـرار     

ا دعوت اسالم، مقدم است و هدف اصلي از جنگها و مصائب و مشكالتي مي دهيم؛ زير

.كه دامنگير مسلمانان شده بود، همين دعوت و تبليغ اسالم بوده است

نامه نگاري به پادشاهان و فرمانروايان
از حديبيه برگشـت، نامـه هـايي بـه     �ال ششم هجري هنگامي كه رسول اهللادر اواخر س

قصـد نامـه نگـاري بـه     �زماني كه پيامبر. دادرا به اسالم دعوتپادشاهان نوشت و آنها 

پادشاهن، عادت دارند كه نامه بي مهر ! اي رسول خدا: پادشاهان را نمود، به ايشان گفتند

سـت نمـود و بـر آن    رانگشتري از نقره بـراي خـودش د  �بنابراين پيامبر. را نمي خوانند

در سـطر بـاالي   » رسـول «در يك سطر »محمد«بدين ترتيب كه ،نوشت محمد رسول اهللا

، عده اي از ياران ورزيـده اش را بـه عنـوان    �رسول خدا1.در باالترين سطر» اهللا«آن و 

.سوي پادشاهان گسيل نمودابامه رسان انتخاب فرمود و آنان راپيك و ن

در اول مـاه محـرم سـال    �تأكيد نوشته است كه نمايندگان پيامبراعالمه منصور پوري ب

2.به خيبر، اعزام شدند�ز عزيمت آن حضرتهجري يعني چند روز پيش اهفتم 

)873، 2/872(صحيح بخاري : نگا1
)1/171(رحمه للعالمين 2
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نامه پيامبر به نجاشي پادشاه حبشه
نامه اي براي �رسول اكرم. ش، اصحمه بن ابجر بودنام. نجاشي، لقب پادشاه حبشه بود

وي نوشت و در آخرين روز سال ششم هجري يا در يكي از روزهاي محرم سـال هفـتم   

طبري، متن اين نامه را آورده است؛ . ا عمرو بن اميه ضمري، ارسال نمودن را بآهجري، 

�متن آن نامه اي نيست كه رسـول خـدا  اما اندكي تأمل در اين متن، نشان مي دهد كه 

�متن آن نامـه اي اسـت كـه رسـول خـدا     بلكه گويا. پس از صلح حديبيه نگاشته است

اشي فرسـتاده اسـت؛ زيـرا در آخـر     رييس مهاجران حبشه، به نج�ابي طالببنباجعفر

مـن، پسـر   «: نامه، به صراحت ، يادي از مهاجرين به ميان آمـده اسـت؛ بـدين الفـاظ كـه      

عمويم جعفر را به اتفاق گروهي از مسلمانان، نزد تو فرستاده ام؛ از آنان پـذيرايي كـن و   

.»به آنان ستمي روا مدار

ايـن، نامـه   : نجاشـي را چنـين آورده اسـت   بيهقي به نقل از ابن اسحاق متن نامه پيامبر بـه  

سالم بر كسي كه از هدايت ؛بزرگ حبشه-اصحم–است به نجاشي �محمد پيامبر خدا

نيست دبحقي جز اهللاپيروي كند و به خدا و رسولش ايمان بياورد و گواهي دهد كه معبو

و و او يكتاست و شريكي ندارد؛ نه همسري دارد و نه كسي را به فرزنـدي گرفتـه اسـت   

تو را به اسالم دعوت مي دهـم؛  . نيز گواهي دهد كه محمد، بنده و فرستاده اش مي باشد

بـه سـوي سـخن    ! اي اهل كتـاب (:زيرا من، پيامبر خدا هستم؛ مسلمان شو تا نجات بيابي

جـز خداونـد يگانـه را    ) و آن، اينكـه (يكساني بياييد كه ميان ما و شـما، مشـترك اسـت    

و نكنيم و برخـي از مـا، بعضـي ديگـر را بـه جـاي خداونـد        نپرستيم و چيزي را شريك ا

گـواهي دهيـد بـر اينكـه مـا،      : يگانه، به خدايي نپذيرند؛ آن وقت، اگر نپذيرفتند، بگوييد

قـوم و قبيلـه   ي كني، گناه تمام نصـرانيهاي راگر تو، از اسالم آوردن، خوددا1.)مسلمانيم

.»ات، بر گردن توست

سوره آل عمران؛ در متن نامه آن حضرت اين آيه آمده بود و ما، فقط ترجمـه اش را  64ترجمه آيه 1

)مترجمان. (آورديم
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را منتشر كرده كه اخيرا به آن دست يافته و بـا مـتن نامـه اي    دكتر حميداهللا، متن نامه اي 

وي، تصوير ايـن نامـه را در كتـاب    . كه ابن قيم آورده، تنها در يك كلمه، اختالف دارد

:خود آورده است كه از اين قرار است

بسم اهللا الرحمن الرحيم

. پيروي كندسالم بر كسي كه از هدايت . از محمد پيام آور خدا به نجاشي بزرگ حبشه

در اين نامه ام به تو، سپاس مي گويم خدايي را كه معبودي به جز او نيست و آن : اما بعد

من و مهيمن مي باشد ؤهمچون قدوس، سالم، ميپادشاهي است كه داراي صفات مقدس

و گواهي مي دهم كه عيسي پسر مريم روح خدا و كلمـه اش هسـت كـه آنـرا در مـريم      

؛قا فرمود و مريم از روح و دميدن خداوند، به عيسي حامله شـد بتول، پاك و پاكدامن ال

چنانكه خداوند، آدم را با دستش خلق نمود من تـو را بـه خـداي واحـدي كـه شـريكي       

نيز به اينكه از من پيروي كني و بـه آن چيـزي كـه خداونـد بـه      وندارد، دعوت مي كنم

تو و سپاهت را به سـوي  . ستمسوي من فرستاده است، ايمان بياوري كه من، پيامبر خدا ه

خداي بزرگ فرا مي خوانم و كار تبليغ و نصـيحت را انجـام دادم؛ نصـيحتم را بپـذير، و     

اين، متن نامه دكتر حميد اهللا تأكيد كرده كه1»سالم بر كسي كه از هدايت پيروي نمايد

ن در مورد صـحيح بـود  . بعد از صلح حديبيه به نجاشي نوشته است�اي است كه پيامبر

اين متن، شكي نيست؛ اما دليلي وجود ندارد كه آن را همان نامه اي بـدانيم كـه پـس از    

البته آنچه بيهقـي از ابـن اسـحاق نقـل مـي كنـد شـباهت        . صلح حديبيه نوشته شده است

زيـرا  . بيشتري به نامه هايي دارد كه پيامبر بعد از حديبيه به پادشاهان نصراني نوشته اسـت 

ه آل عمران استناد شده است؛ چنانكـه شـيوه آن حضـرت در نامـه     سور64در آن به آيه 

همچنين در متن نامه بيهقي، نام نجاشي، يعني اصحمه، بيـان  . نگاري به نصاري بوده است

و شده است؛ در حالي كه در متن نامه اي كه دكتر حميد اهللا آورده، نـام نجاشـي نيامـده    

ده كه گويا اين نامه، بـه جانشـين نجاشـي    بوين دليل بد،به نظر من، عدم نام بردن نجاشي

. نوشته شده است

).3/60(؛ زاد المعاد 125-122، 109، 108، ص )به زبان اردو(رسول اكرم كي سياسي زندگي : نگا1
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هيچ دليل قاطعي وجود ندارد كه بيانگر اين ترتيـب باشـد و تنهـا برخـي از     : گفتني است

شـگفت، اينجاسـت كـه دكتـر     . شواهد موجود در متن نامه ها، بيانگر ايـن ترتيـب اسـت   

ع همان نامـه اي دانسـته   ور قطحميداهللا ، نامه روايت شده از ابن عباس توسط بيهقي را بط

به جانشين اصحمه فرستاده است؛ در حالي كه نـام اصـحمه در آن نامـه، بـه     �كه پيامبر

1!صراحت آمده است

نجاشـي نامـه را بـر    ،را بـه نجاشـي داد  �نامه پيـامبر �هنگامي كه عمروبن اميه ضمري 

بن ابي طالب ديدگانش گذاشت و از تختش پايين آمد و بر زمين نشست و بدست جعفر 

:نوشت كه متنش، چنين است�سلمان شد و نامه اي هم به پيامبرم

بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيامبر خدا از طرف نجاشي اصحمه؛ سالم و رحمت و بركات خدا بر تـو اي  �به محمد

.جز او نيستبحقيپيامبر خدا؛ آن خدايي كه معبودي

: اما بعد

از عيسي پسر مريم، يادي به ميان آورده بودي، بدسـتم  نامه ات كه در آن ! اي پيامبر خدا

آنچـه كـه يـادآور شـده اي، ذره اي     باسوگند به پروردگار زمين و آسمان، عيسي. رسيد

فرق نداشته و متفاوت نبوده است؛ او همانطور بوده كه شما نوشته بوديد؛ مـا، رسـالتي را   

م و پسـر عمـو و يارانـت را    كه به آن مبعوث شده ايـد، شـناختيم و بـه آن اذعـان نمـودي     

پذيرايي كرديم؛ گواهي مي دهم كه پيامبر خدايي؛ راستگو هستي و از جانب خدا مورد 

تأييدي؛ من، با شما و پسر عموي شما بيعت كردم و بدست وي مسلمان شدم؛ والحمدهللا 

2.»رب العالمين

كـرده  جرتهاز نجاشي خواسته بود كه جعفر و همراهانش را كه قبال به حبشه�پيامبر

بودند، باز پس بفرستد و نجاشي هم آنها را با دو كشتي به همراه عمرو بـن اميـه ضـمري    

، 114، 108: صـفحات ) به زبان اردو(رسول اكرم كي سياسي زندگي : ك.براي تفصيل اين مطالب، ر1

131و 121
)3/61(زاد المعاد 2
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وارد شدند كه ايشان در قلعـه  �مسافران حبشه، زماني بر رسول خدا. باز پس فرستاد�

.خيبر بود

در �ز جنگ تبوك از دنيـا رفـت و پيـامبر   اين نجاشي، در رجب سال نهم هجري بعد ا

پـس  . خبر وفات وي را به يارانش اعالم نمود و بر او نماز جنازه غائبانه خواندزوهمان ر

نامـه اي بـراي او نيـز فرسـتاد و معلـوم      �كار آمدن پادشاه جديد ، رسول خـدا روي از 

1نيست كه وي، مسلمان شد يا نه؟

نامه به مقوقس پادشاه مصر
ه مصر و اسكندريه نوشت كـه  ملقب به مقوقس پادشا2بن متيجنامه اي به جري�پيامبر

:متنش از اين قرار است

بسم اهللا الرحمن الرحيم

سـالم بـر كسـي كـه از هـدايت      . س بزرگ قبطيانقبنده و رسول خدا به مقو�از محمد

اسـالم بيـاور تـا در امـان بمـاني؛ و      . من تو را به اسالم فرا مي خـوانم : اما بعد. پيروي كند

ه قبطيهـا  و چندان بدهد و اگر اسالم نياوري، گناه هممسلمان شو تا خداوند پاداشت را د

در ادامه نامه، همچون نامه اي كه براي نجاشـي فرسـتاد،   �به گردن توست؛ رسول خدا

.سوره آل عمران استناد كرد كه پيشتر ترجمه اش را آورديم64به آيه 

امي كـه  هنگـ . را برگزيـد �براي بردن اين نامه به مصر حاطـب بـن ابـي بلتعـه     �پيامبر

قبل از تو مردي بر اين جـا حكومـت مـي كـرده كـه      : حاطب بر مقوقس وارد شد، گفت

خود را خداي برتر مي پنداشته است؛ خداوند، او را عبرت دنيا و آخرت قرار داد و از او 

.تو از ديگران عبرت بگير، مبادا كه عبرت ديگران شوي. انتقام گرفت

برداشت نمود�به نقل از انس) 2/99(به نحوي مي توان اين مطلب را از روايت صحيح مسلم 1
اما دكتر حميداهللا : است) 1/178(مين اين نام، مطابق نظريه عالمه منصور پوري در كتاب رحمه للعال2

141رسول اكرم كي سياسي زندگي ، ص : نگا. گفته است كه نام وي بنيامين بوده است
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ايش نمي كنيم مگر بـه آنچـه كـه بهتـر از آن     ما ديني داريم كه هرگز ره: مقوقس گفت

.باشد

تو را به دين اسالم فرا مي خوانم كـه خداونـد، بوسـيله آن، كمبـود سـاير      : حاطب گفت

اين پيامبر، مـردم را بـه ايـن ديـن دعـوت داد؛ در برابـر ايـن        . اديان را جبران كرده است

ورزيدنـد؛ امـا   پيامبر، قـريش بـيش از همـه سرسـختي و يهوديـان بـيش از همـه دشـمني        

سي ماننـد  كه بشارت موسي به عيمقسم مي خور. نزديكترين مردم به وي، نصاري بودند

عينـا هماننـد   ،است و دعوت ما كه تو را به قرآن مـي خـوانيم  �بشارت عيسي به محمد

هر پيامبري كه يك قوم را . دعوت دادن اهل تورات به سوي عمل كردن به انجيل است

تش به شمار مي روند و بر آنها الزم است كه از او پيروي كننـد،  درك كرد، آن قوم، ام

و تو از كساني هستي كه از امت اين پيامبر، محسوب مي شوي؛ ما تو را از دين مسيح باز 

!نمي داريم؛ بلكه تو را به اين آيين، امر مي كنيم

ز نواهي در مورد كارهاي اين پيامبر تحقيق نمودم؛ ديدم كه به هيچ يك ا: مقوقس گفت

اين دين، دستور نمي دهد و او را اصال جادوگر و گمراه يا كاهن و دروغگو نمي بينم و 

از آيات و نشانه هاي نبوت وي، موارد پنهاني را دريافته ام كه خبر داده و نيز اسراري را 

.بيش از اين، تحقيق خواهم كرد. كه باز گفته، درك كرده ام

آن را در محفظه اي از جنس عاج نهاد و سرش را مهر را گرفت و �مقوقس، نامه پيامبر

آنگاه يكي از منشيان خود را كه مخصوص نوشتن نامه . نمود و به يكي از كنيزانش سپرد

:بنويسد�تا نامه اي بدين شرح به رسول خداهاي عربي بود، فراخواند 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

م بر تو، اما بعد؛ نامه ات را خوانـدم و  به محمد بن عبداهللا از مقوقس، بزرگ قبطيان؛ سال

مـن مـي   . آنچه را كه در نامه ات ذكر كرده بودي، فهميدم و دعوتت را خـوب دريـافتم  

دانستم كه يك پيامبر ديگر باقي مانده كه بايد ظهور كند؛ اما فكر مي كردم كه در شـام  

شما فرستاده ام كـه  فرستاده ات را مورد تكريم قرار دادم و دو كنيز براي . ظهور مي كند
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ند؛ همچنين مقداري لباس بـه شـما هديـه    رنزد قبطيان از مقام و موقعيت وااليي برخوردا

.»و سالم بر شما. كرده ام و نيز قاطري براي شما فرستاده ام كه بر آن سوار شويد

مقوقس، بيش از اين چيزي ننوشت و مسـلمان هـم نشـد، آن دو كنيـز ، ماريـه و سـيرين       

ماريـه را  �پيامبر1.ر اهدايي هم دلدل نام داشت كه تا زمان معاويه باقي ماندبودند و قاط

چنـين هم. پسـري بـه نـام ابـراهيم بـه دنيـا آورد      �كنيزي گرفت كه ماريه براي پيامبربه 

.داد�سيرين را به حسان بن ثابت انصاري 

نامه به خسرو ، پادشاه ايران
: به پادشاه ايران چنين نوشت�يامبرپ

م اهللا الرحمن الرحيمبس

سـالم بـر كسـي كـه از هـدايت و حقيقـت       . بزرگ ايران2از محمد پيامبر خدا به كسري

پيروي كند و به خدا و پيامبرش ايمان بياورد و گواهي بدهد كه خدايي جز خداي يگانه 

من تـو  . نيست كه شريك هم ندارد، و گواهي دهد كه محمد، بنده و فرستاده خدا است

كه خداوند فرستاده، فرا مي خوانم كه من پيامبر خدا به سوي تمـامي مـردم   را به آن چه

هستم تا انسان هاي زنده را بيم بدهم و سخن خداوند، در مورد كفر پيشگان تحقق يابد؛ 

.سيان بر گردن تو خواهد بودمجواگر انكار كني، گناه همه . مسلمان شو تا در امان بماني

سـهمي، نامـه را بـه    . را برگزيد�عبداهللا بن حذافه سهمي براي بردن اين نامه،�پيامبر

حاكم بحرين تسليم كرد؛ اما نمي دانيم كه آيا حاكم بحرين، يكي از مـردان خـودش را   

به هرحال وقتي . به نزد شاه ايران فرستاد و يا همچنان عبداهللا سهمي را نامه رسان قرار داد

مـردي  : اره كـرد و بـا غـرور و تكبـر گفـت     كه آن نامه را براي خسرو، خواندند، آن را پ

رسـيد،  �وقتي اين خبر بـه پيـامبر  ! نويسد؟حقير از رعيتم، اسمش را قبل از اسم من مي

.فرمود�اره كند و همانطور شد كه پيامبرخداوند، پادشاهي اش را پ: فرمود

)3/61(زاد المعاد 1
)مترجمان. (كسري، همان معرب خسرو است كه لقب شاهان ايران بوده است2
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ك خسرو، نامه اي به باذان، كارگزار خويش در يمن نوشت و دستور داد كه دو نفر چاب

باذان دو نفر را به مدينه فرستاد . به سوي اين مرد حجازي بفرست تا او را نزد من بياورند

ارسال كرد مبني بر اينكه بايد همـراه آن دو مـرد، بـه    �و همراهشان نامه اي براي پيامبر

يكـي از آن دو  . رفتند�هنگامي كه آن دو به مدينه رسيدند، نزد پيامبر. نزد خسرو برود

خسرو به باذان حاكم يمن دستور داده كه كساني را بفرستد تا شما را بـه  شاهشاهن: گفت

و آنگـاه سـخنان تهديـد    . را با همـين حكـم فرسـتاده اسـت    امنيزشاه يمن . نزد وي ببرند

به آن دو دستور داد كه فردا براي مالقـات ايشـان،   �رسول اكرم.آميزي بر زبان آورد

.بيايند

شكست سختي كه سپاه ايـران در برابـر روميـان متحمـل شـد،      در همان زمان، گذشته از 

انقالب بزرگي نيز در درون دربار و خانه خسرو، بر ضـد وي آغـاز شـد و شـيرويه پسـر      

ايـن  . خسرو، عليه پدرش قيام نمود و پدرش را كشـت و پادشـاهي را بـه دسـت گرفـت     

اين خبـر را از  هم�و پيامبر1االولي سال هفتم هجري رخ دادجماديجريان در سيزده

آمدند، پيـامبر آنهـا   �فرداي آن روز كه دو قاصد، نزد پيامبر. طريق وحي دريافت نمود

هيچ مي فهمي چه مي گـويي؟ مـا بـه    : آنها گفتند. را از كشته شدن خسرو خبر دار نمود

آيا اين خبر را از . خاطر مسأله و جرم كوچكتري به اينجا آمده ايم تا تو را دستگير كنيم

آري؛ اين مطلب را از طـرف  : فرمود�يمن خبر دهيم؟ پيامبرتو بنويسيم و به شاهطرف 

من به او گزارش دهيد و نيز بگوييد كه آيين من و قلمروش، تا آنجـا كـه قلمـرو خسـرو     

پيش رفته، پيش خواهد رفت و تا آنجا گسترش خواهد يافت كه سم اسبها و شـترها، بـه   

اگر اسالم بياوري، قلمرو حكومتت را همچنـان بـه تـو    : همچنين به او بگوييد. آنجا برسد

ن رفتند و بـر بـاذا  �آن دو مرد از نزد پيامبر. مي دهمقرار 2مي بخشم و تو را سرور ابناء

پس از اندكي، نامـه شـيرويه، بـه    . گفته بود، باز گفتند�وارد شدند و آنچه را كه پيامبر

)8/127(فتح الباري 1
)مترجمان.(وچ كرده بودندابناء، اخالف ايراني بودند كه به يمن ك2
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در : ه در اين نامـه دسـتور داده بـود   شيروي. دست باذان رسيد كه حاكي از قتل خسرو بود

.مورد آن مردي كه پدرم به تو فرمان داده بود، هيچ اقدامي نكن تا فرمان من، به تو برسد

1.همين امر، سبب اسالم آوردن باذان و ايرانيان مقيم يمن شد

نامه به قيصر روم
دشـاه روم  بـه هرقـل پا  �والني، مـتن نامـه اي را كـه پيـامبر    امام بخاري ضمن حديثي ط

:يت مي كند كه بدين شرح استارو،نوشته

بسم اهللا الرحمن الرحيم

سالم بر كسي كه از هـدايت پيـروي   . بنده و رسول خدا به هرقل بزرگ روم�از محمد

نمايد؛ اسالم بياور تا در امان بماني؛ مسلمان شو تا خداوند، پاداشت را دو چندان بدهد و 

... .، بر گردنت خواهد بوداگر نپذيري، گناه عموم مردم روم

2.سوره آل عمران استناد نمود64به آيه �در اين نامه نيز رسول اكرم

براي بردن اين نامه دحيه بن خليفه كلبي را انتخاب نمود و به دحيـه دسـتور داد   �پيامبر

: ابن عباس مي گويـد . برساند3كه نامه را به فرمانرواي بصري بدهد تا او، نامه را به قيصر

براي تجارت به شام رفته بـوديم كـه هرقـل    : ابوسفيان بن حرب برايم چنين حكايت كرد

ايـن جريـان،   . (كسي را به دنبال قافله قريش فرستاد و مـا را بـه دربـار خـويش فراخوانـد     

با ابوسـفيان و كفـار قـريش، معاهـده صـلح بسـته       �خدامتعلق به زماني است كه رسول 

هرقـل،  . رفتيم و همه بزرگان روم نيز آنجا حضور داشـتند به دربار هرقل4در ايلياء.) بود

)8/127(؛ فتح الباري )1/147(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه 1
)5و1/4(صحيح بخاري : نگا2
مترجمان.قيصر، معرب سزار است و لقب شاهان روم3
بود و از حمص به بيت المقدس آمده بـود تـا بـه    -بيت المقدس–قيصر روم، در آن هنگام در ايلياء 4

صـحيح مسـلم   : نگـا . ختي كه بر ايرانيها وارد كرده بـود، شـكر خـدا را بجـاي آورد    خاطر شكست س

؛ ايرانيان، خسرو پرويز را كشته و بـا روميـان صـلح كـرده و قـرار گذاشـته بودنـد كـه تمـام          )2/99(



482

چه كسي از شما از نظر نسـب بـه ايـن مـردي كـه      : مترجمش را به حضور طلبيد و گفت

من، از بستگان بسيار : گفتم: خود را پيامبر مي پندارد، نزديكتر است؟ ابوسفيان مي گويد

آنگـاه  . رانش مرا نزدش بردنديا. او را نزديك من بياوريد: هرقل گفت. نزديك او هستم

من از ايـن مـرد دربـاره آن شخصـي كـه ادعـاي       : به همراهان او بگو: به مترجمش گفت

: ابوسفيان مي گويد. پيامبري كرده چيزهايي مي پرسم؛ اگر دروغ گفت، تكذيبش كنيد

ي مـتهم نماينـد، حتمـا    به خدا سوگند اگر از همراهانم نمي ترسيدم كه مرا به دروغگـوي 

.دروغ مي گفتم�پيامبرعليه 

اصـل و نسـبش در بـين شـما     : نخستين پرسشي كه هرقل از من پرسيد، اين بود كه گفت

آيا قبل از اين مـرد،  : گفت. در ميان ما داراي بهترين نسب مي باشد: چگونه است؟ گفتم

آيـا از پـدرانش، كسـي،    : پرسـيد . خيـر : كسي از شما چنين سخناني گفتـه اسـت؟ گفـتم   

آيـا اشـراف و بزرگـان از او پيـروي مـي كننـد يـا        : گفت. خير: است؟ گفتمپادشاه بوده 

آيا طرفـدارانش رو بـه افـزايش هسـتند يـا رو بـه       : گفت. مستضعفين: مستضعفين؟ گفتم 

آيا كسي بعد از اينكه به او ايمان بياورد، دوبـاره از  : پرسيد. رو به افزايش: كاهش؟ گفتم

ا قبل از ادعاي پيامبري، به دروغگـويي مـتهم   آي: گفت. خير: دينش برگشته است؟ گفتم

نه اما مدتي است كه با او پيمان : آيا خيانت مي كند؟ گفتم: پرسيد. نه: بوده است؟ گفتم

جـز جملـه   : ابوسفيان مـي گويـد  . صلح بسته ايم و نمي دانيم پس از اين چه خواهد كرد

حال با او جنگيـده ايـد؟   آيا تا به: گفت. بگويم�نتوانستم چيز ديگري، عليه پيامبرفوق 

گاهي به نفع او و گاهي به نفـع  : نتيجه جنگ چگونه بوده است؟ گفتم: گفت. بلي: گفتم

خـداي يگانـه را   : مـي گويـد  : چه پيامي براي شما دارد؟ گفتم: پرسيد. ما تمام شده است

عبادت كنيد و كسي را با او شريك نگردانيد و آنچه را كـه پـدرانتان گفتـه انـد، تـرك      

. او، ما را به نماز خواندن و راستگويي و پاكدامني و صـله رحـم دسـتور مـي دهـد     . دكني

سرزمينهايي را كه از قلمرو روميان اشغال كرده اند، بازپس دهند و نيز صليب مقدس را كـه بـه پنـدار    

هرقل به شكرانه ايـن پيـروزي در   . بر آن به دار آويخته شده، به قيصر بازگردانند) ع(عيسي مسيحيان،

.ميالدي، يعني سال هفتم هجري به بيت المقدس رفته بود629سال 
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از نسـب  : از تو درباره نسـبش پرسـيدم، گفتـي   : به اين مرد بگو: هرقل به مترجمش گفت

: از تـو پرسـيدم  . اصل و نسب شناخته شده اي دارندنيزخوبي برخوردار است و پيامبران 

اگر كسي قبل : با خود گفتم. نه: يي گفته است؟ گفتيآيا كسي قبل از او چنين حرف ها

از او چنين حرفهـايي مـي زد، مـي گفـتم كـه او مـردي اسـت كـه مـي خواهـد سـخنان            

آيا از آبا و اجـدادش  : پرسيدم. پيشينيانش را تكرار كند و از مدعيان گذشته، تقليد نمايد

ن جـواب، مـي   كسي قبال پادشاه بوده است؟ پاسـخ منفـي دادي؛ در صـورت مثبـت بـود     

آيا متهم به دروغگـويي بـوده   : پرسيدم. شايد او مدعي ميراث پدران خويش است: گفتم

است؟ جواب منفي دادي؛ يقين نمودم كسي كه به مردم دروغ نگفته، نمي تواند دربـاره  

: آيا اشراف و بزرگان از او پيروي مي كنند يا ضـعفا؟ گفتـي  : پرسيدم. خدا دروغ بگويد

آيـا پيـروانش   : از تو پرسـيدم . پيروان پيامبران، از مستضعفين بوده اندآري، هميشه. ضعفا

: پرسـيدم . زياد مي شوند؛ روند ايمان هم همين طـور اسـت  : كم مي شوند يا زياد؟ گفتي

آيا كسي پس از پذيرش دين او، دوباره از ديـنش برگشـته اسـت؟ جـواب منفـي دادي؛      

آيا : پرسيدم. ميزد، ديگر از بين نمي رودايمان نيز چنين است كه وقتي نورش با دلها درآ

به چه چيـزي دسـتور   : پرسيدم. نه؛ پيامبران هم خيانت نمي كنند: خيانت مي كند؟ گفتي

به عبادت خدا و شرك نورزيدن به او امر مي كند و از عبادت بتها بـاز  : مي دهد؟ گفتي

هرقـل در  . دهـد و گفتي به نماز خواندن و راستگويي و پاكدامني دسـتور مـي   . مي دارد

اگر آنچه كه گفتي، حقيقت داشته باشد، به زودي جاي پاي مرا تصرف مي : پايان گفت

كند؛ من مي دانستم كه چنين پيامبري ظهور خواهد كرد، اما نمي دانستم كه  او از ميـان  

اگر مي دانستم كه مي توانم خودم را به او برسانم، بـا تـالش بـه سـويش مـي      . شما باشد

ل، آنگـاه هرقـ  . را خـواهم شسـت  ) مباركش(بتوانم ار را بيابم، شخصا پاهاي رفتم و اگر 

را بياورنـد و آن را خوانـد؛ پـس از خوانـدن نامـه ، سـرو       �فرمان داد تا نامه رسول خدا

. به دستور قيصر، ما را بيرون كردنـد . صداي اطرافيانش بلند شد و اعتراض ها باال گرفت

كار پسر ابي كبشه باال گرفت؛ زيرا : به همراهانم گفتمدر آن هنگام : ابوسفيان مي افزايد
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يقين داشتم كه خداوند، �از آن پس به كار پيامبر. مي برندزردپوستان هم از او حساب 

1.او را به زودي بر دنيا مسلط مي گرداند تا اينكه خداوند اسالم را نصيب من گرداند

بازتـاب  . فيان نيـز آن را مشـاهده كـرد   به قيصر روم كه ابوس�اين بود بازتاب نامه پيامبر

مال و لباس داد؛ امـا  �، به دحيه كلبي حامل نامه پيامبرديگر اين نامه، اين بود كه هرقل

از طايفه جذام راه را بـر او بسـتند و   اي منطقه اي به نام حسمي رسيد، عدهوقتي دحيه به

رفت و قبـل از اينكـه بـه    �دحيه نزد پيامبر. تمام آنچه را كه همراه داشت، از او گرفتند

داد و ايـن مـاجرا را بـه آن حضـرت     �خانه اش برود، گزارش كارش را به پيامبر اكـرم 

.بازگفت

نفـر بـه حسـمي كـه آن سـوي وادي القـري بـود،        500ازيد بن حارثه را ب�رسول خدا

زيد بر قبيله جذام شبيخون زد و تعداد قابـل مالحظـه اي را كشـت و زنـان را بـه      . فرستاد

وي، جمعـا هـزار شـتر و پـنج هـزار      . را به غنيمت گرفـت اناسارت درآورد و چارپايانش

ميـان  . گوسفند به غنيمت گرفـت و يكصـد تـن از زنـان و كودكـان آنـان را اسـير كـرد        

ايـن  بنابراين زيد بن رفاعه جـذامي، يكـي از رهبـران   . و قبيله جذام، پيماني بود�پيامبر

ت و داليلي مبني بر بي گناهي طايفه جذام ارائـه داد و  رف�قبيله، شتابان نزد رسول خدا

ياد آور شد كه وي و تعدادي از قوم و قبيله اش ، مسلمان شده اند و به هنگام راهزني از 

.دحيه، به ياري او شتافته اند

عمـوم سـيره   . پيامبر داليلش را پذيرفت و دستور داد كـه اسـيران و غنـائم را پـس دهنـد     

ا قبل از حديبيه نوشته اند و اين، اشتباه واضـحي اسـت؛ زيـرا ارسـال     نويسان، اين سريه ر

اين سريه، قطعا : بنابراين ابن قيم مي گويد. نامه به قيصر پس از جريان حديبيه بوده است

2.پس از حديبيه ، روي داده است

بن ساوينامه به منذر

)99-2/97(؛ صحيح مسلم )1/4(صحيح بخاري 1
29؛ تلقيح فهوم أهل األثر، پانوشت ص )2/122(زادالمعاد 2
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عـالء  . اسالم فراخوانـد نامه اي به منذر بن ساوي حاكم بحرين نوشت و او را به �پيامبر

منـذر در پاسـخ بـه    . به سوي منذر بـن سـاوي بـود   حامل نامه رسول خدا �ي مبن حضر

: چنين نوشت�پيامبر اكرم

نامـه شـما را بـراي اهـل بحـرين خوانـدم؛ بعضـي از اينهـا اسـالم را          ،من!اي رسول خدا

رزمين مـن  پسنديدند و مسلمان شدند، و بعضـي از آنهـا اسـالم را خـوش نداشـتند در سـ      

در جـواب  �پيـامبر . به من ابالغ كنيـد فرمانتان را در اين باره . مجوس و يهود نيز هستند

: منذر، چنين نوشت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

از محمد پيامبر و فرستاده خدا به منذر بن ساوي سالم عليك؛ همانا من ستايش مي كـنم  

بنـده و فرسـتاده   �م كه محمـد او نيست و گواهي مي دهبجزبحقيخدايي را كه معبود

هـركس، خيرخـواه باشـد، در واقـع     . من، خدا را به تو يادآوري مي كنم: اما بعد. اوست

خير خودش را خواسـته اسـت و هـركس از نماينـدگان مـن پيـروي كنـد و از فرمانشـان         

تبعيت نمايد، از من فرمانبرداري كرده است و هركس، خيرخـواه آنـان باشـد، خيرخـواه     

مايندگان من، ذكر خير تو را داشته اند و من سفارشت را درباره قـوم و قبيلـه   ن. من است

گردانيده ام؛ تو نيز براي مسلمانان قومت، هـر آنچـه را   انات، پذيرفته ام و تو را شفيع آن

كه به هنگام مسلمان شدن، داشته اند، واگذار و من ، گناهكارانشان را بخشيده ام؛ تو هم 

تا زماني كه تو صالحيت خود را حفظ كني، ما، تو را عزل نخـواهيم  عذر آنان را بپذير؛ 

1.»هركس كه بر يهوديت يا مجوسيت باقي بماند، بايد جزيه بدهد. كرد

نامه اي به هوذه بن علي فرمانرواي يمامه
: نوشتبه هوذه بن علي فرماندار يمامه هم نامه اي بدين شرح�پيامبر

بسم اهللا الرحمن الرحيم

)62-3/61(زاد المعاد 1
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سالم بر كسي كه از هدايت، تبعيـت كنـد؛   . پيام آور خدا به هوذه بن علي)�(مداز مح

لذا اسالم . بدانكه دينم تا آنجا گسترش خواهد يافت كه پاي اسبان و شتران، بدانجا برسد

. »دسـتانت قـرار مـي دهـم    مـن نيـز تـو را همچنـان كـارگزار زير     بياور تا در امان بماني و 

با نامه �وقتي سليط . ، سليط بن عمرو عامري را تعيين نمودبراي بردن اين نامه�پيامبر

.شده، بر هوذه وارد شد، هوذه به او خوشامد گفت و به خوبي از او استقبال نمودمهر

: چنين نوشت�هوذه در پاسخ پيامبر. سليط نامه را براي هوذه خواند

بخشي از كار را مي برند؛ابدعوت شما، چقدر زيبا و نيكو است؛ قوم عرب، از من حس

جـوايزي داد و جامـه هـايي    �وي بـه سـليط   . »به من واگذاريد تا من نيز پيرو شما شوم

مـد و مـاجرا را   آ�سليط بـا تمـام ايـن جـوايز و هـدايا، نـزد پيـامبر       . گرانبها، هديه كرد

اگر از من، يك قطعـه از زمـين را هـم    : نامه وي را خواند و فرمود�پيامبر. گزارش داد

ر هم خودش از ميان بـرود و هـم تمـام آنچـه كـه د     . مي كرد، به او نمي دادمدرخواست 

از فتح مكه باز مي گشت، حبرئيل، خبر مرگ هوذه را �هنگامي كه پيامبر. اختيار دارد

در يمامه دروغگويي پديدار خواهد شد كه ادعاي پيامبري : فرمود�به پيامبر داد؛ پيامبر

اي رسـول خـدا،   : شخصـي پرسـيد  . تل خواهد رسيدخواهد كرد و پس از وفات من، به ق

و همـين طـور نيـز    . »تو و يارانـت «: فرمود�چه كسي، او را خواهد كشت؟ رسول اكرم

1.شد

نامه به حارث بن ابي شمر غساني فرمانرواي دمشق
: به او چنين نوشت�پيامبر

بسم اهللا الرحمن الرحيم

م بر كسي كه از هدايت پيروي كنـد و  از محمد فرستاده خدا به حارث بن ابي شمر، سال

م بـه اينكـه بـه خـداي     نمن، تو را فرا مي خـوا . به خداي يكتا ايمان بياورد و تصديق كند

. يكتاي بي شريك ايمان بياوري تا فرمانروايي ات، برايت باقي بماند

)3/63(زاد المعاد 1
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. براي بردن اين نامه، شجاع بن وهب از طايفه بنـي اسـد بـن خزيمـه را برگزيـد     �پيامبر

ن آلچه كسي پادشاهيم را از دستم مي گيـرد؟ ا : ي نامه به حارث رسيد، با خشم گفتوقت

1.به سوي او عزيمت خواهم كرد و مسلمان نشد

نامه به فرمانرواي عمان
نوشـت كـه   نامـه اي نامه اي به پادشاه عمان جيفرو برادرش عبد پسران جلنـدي �پيامبر

: چنين است،متنش

بسم اهللا الرحمن الرحيم

. سالم بر كسي كه از هدايت پيروي كند. ز محمدبن عبداهللا به جيفرو عبد پسران جلنديا

من، فرستاده خدا . اسالم بياوريد تا در امان بمانيد. اما بعد، شما را به اسالم فرا مي خوانم 

. به سوي تمام مردم هستم تا زندگان را بيم دهم و فرمان خدا، درباره كافران، تحقق يابد

مان شويد، بر پادشاهيتان خواهيد ماند و اگـر دعـوت مـرا نپذيريـد، فرمـانروايي      اگر مسل

شما، از دستتان خواهد رفـت و لشـكرم بـه سـوي شـما خواهـد آمـد و پيـامبري مـن، بـر           

.فرمانروايي شما چيره خواهد شد

حركـت  : عمـرو مـي گويـد   .را برگزيـد �براي بردن اين نامه، عمروبن عاص �پيامبر

كه بردبـارتر و خـوش اخـالق تـر بـود، رفـتم و       ا به عمان رسيدم؛ نزد عبدرفتم تكردم و

برادرم از نظر سن و : گفت. من فرستاده ي رسول خدا به سوي تو و برادرت هستم: گفتم

. سال و پادشاهي از من مقدم تر است و من تو را نـزد او مـي بـرم تـا نامـه ات را بخوانـد      

داي يكتـا و بـي شـريك فـرا مـي      سوي خـ تو را به : عوتت چيست؟ گفتمد: سپس گفت

خوانم و تو را فرامي خوانم به اينكه از عبادت غير خدا دست بكشي و گواهي دهي كـه  

اي عمرو تو فرزند بزرگ قومت هستي؛ پـدرت  : گفت. محمد بنده و فرستاده خدا است 

د، از پـيش از آنكـه ايمـان بيـاور    : چگونه رفتار كرد تا ما نيز همانند او عمل كنيم؟ گفتم 

خود من نيـز  . دنيا رفت؛ اما من، خيلي دوست داشتم كه ايمان بياورد و او را تصديق كند

)1/146(؛ محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه )3/63(زاد المعاد 1
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چند وقت است : پرسيد. ابتدا ايمان نياوردم تا اين كه خداوند مرا به اسالم راهنمايي كرد

: كجـا اسـالم آوردي؟ گفـتم   : پرسيد. مدت كمي است: كه از او پيروي مي كني؟ گفتم

با ، مردمانش آن وقت: پرسيد. م مسلمان شده استاو گفتم كه نجاشي هنزد نجاشي و به 

. بـر پادشـاهيش مانـد   او همچنـان  و از او پيروي كردنـد  : فرمانروايي او چه كردند؟ گفتم

دقـت  ! اي عمـرو : گفت. آري: ها و راهبان نيز از او پيروي كردند؟ گفتمآيا اسقف: گفت

.نـده اي بـدتر از دروغگـويي نيسـت    كن كه چه مي گويي؟ زيرا هيچ خصلت رسـوا كن 

فكـر نمـي   : سپس گفـت . دروغ نگفتم و حتي دروغ گفتن در دين ما حالل نيست: گفتم

از كجا مي : پرسيد. چرا، خبر دارد: كنم هرقل از مسلمان شدن نجاشي باخبر باشد؟ گفتم

نجاشي قبل از مسلمان شدن بـه  : داني كه هرقل از مسلمان شدن نجاشي خبر دارد؟ گفتم

؛ ولي از وقتي كه مسلمان شده و پيامبر را تصديق نمـوده،  .هرقل خراج پرداخت مي كرد

اين خبر . پرداخت نخواهم كرد،به خدا اگر يك درهم از من خراج بخواهد: گفته است

چگونه، اجازه مي دهي كه زير دسـتت، خـراج   : برادرش يناق به او گفت. به هرقل رسيد

چـه مـي تـوانم    : ديد درآيـد؟ هرقـل در جـواب گفـت    ندهد و به دين ديگران و آيين ج

بكنم؟ سوگند به خدا، اگر ترس از بين رفتن پادشاهي ام نبود، من نيز همان كاري را مي 

بـه خـدا   : گفتم! دقت كن چه مي گويي؟! اي عمرو: عبد گفت. كردم كه او كرده است

ايي بـاز مـي   به من بگو به چه چيزي امر مي كند و از چه چيزهـ : گفت. راست مي گويم

به اطاعت خدا دستور مي دهد و از معصيت خدا باز مي دارد و همچنين بـه  : دارد؟ گفتم

نيكوكاري و صله رحم دستور مي دهد و از ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و نيز از زنـا،  

دعوتش، چـه خـوب   : گفت. نوشيدن شراب و عبادت بت و سنگ و صليب باز مي دارد

همراه مي شد، فورا سوار مركب مي شـديم و مـي رفتـيم تـا بـه      اگر برادرم، با من! است

اما برادرم به خاطر از بين رفتن پادشـاهي اش  . ايمان بياوريم و تصديقش نماييم�محمد

اگر ايمان بياورد، رسـول  : گفتم. خيلي نگران است كه مبادا پادشاهيش را از دست بدهد

ن قلمروش، صدقه بگيرد و به مسـتمندان  او را پادشاه قومش مي كند تا از ثروتمندا�اهللا

اين، اخالقي نيكوست؛ اما صدقه چيست؟ براي او نصاب و : گفت. قلمرو خويش برساند
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آيـا از چارپايـان   ! اي عمرو: گفت. ميزان زكات را بازگفتم تا به نصاب زكات شتر رسيد

. آري: مما  كه در صحرا مي چرند و از آب بيابان مي نوشند نيز زكات مي گيريد؟ گفـت 

به خدا سوگند گمان نمي كنم كه قوم و قبيله ام، با وجود كثرت تعدادشان و نيـز  : گفت

چند روز همانجا : مي گويد�عمرو . اعت كنندـور اطـدوري سرزمينهايشان از اين دست

ماندم و او اخبار مرا به بردارش انتقـال مـي داد تـا اينكـه روزي بـرادرش جيفـر، مـرا بـه         

آزادش : گفـت . ي بـه نـزدش رفـتم، دو نفـر، بـازوان مـرا گرفتنـد       وقتـ . حضور خواسـت 

خواسـته  : گفـت . به او نگاه كردم. رهايم كردند؛ رفتم كه بنشينم؛ اما نگذاشتند. بگذاريد

سـپس نامـه   . واندنامه مهر شده را به او دادم؛ نامه را گشود و نامه را تا آخر خ. ات را بگو

مشـاهده كـردم كـه عبـد بـيش از جيفـر       . آخر خوانداو هم نامه را تا ورا به برادرش داد

آيا به مـن نمـي گـويي كـه قـريش، بـا وي چگونـه رفتـار         : جيفر گفت. متأثر شده است 

از او پيروي كردند؛ بعضي از آنها بـه رغبـت خـود و بعضـي هـم بـه زور       : كردند؟ گفتم

آن را بـر  مردم به اسـالم رغبـت نمودنـد و    : چه كساني با او هستند؟ گفتم: گفت. شمشير

ساير اديان ترجيح دادند و براساس عقل خود و رهنمود الهي دريافته اند كـه آنـان، قـبال    

اگر تـو نيـز   . گمان نمي كنم كه جز تو كسي ديگر باقي مانده باشد. در گمراهي بوده اند

و . امروز مسلمان نشـوي و از او پيـروي نكنـي، سـوارانش تـو را لگـدمال خواهنـد كـرد        

پس مسلمان شو تا در امان بمـاني و همچنـان   . را از ميان خواهند بردسرسبزي زندگانيت

امروز را به مـن  : گفت. فرمانرواي قومت باشي و ديگر، سپاهيان اسالم، به سوي تو نيايند

.مهلت بده و فردا به نزد من بازگرد

اي عمرو، اميدوارم مسلمان شود؛ البته اگر جاه طلبـي اش، : گفت. نزد برادرش عبد رفتم

نـزد بـرادرش   . فرداي آن روز، به نزد جيفر رفتم؛ اما او، مرا به حضور نپـذيرفت . بگذارد

مـن، دربـاره   : جيفـر گفـت  . عبد ، مرا نزد جيفـر بـرد  . عبد رفتم و ماجرا را به او بازگفتم 

دعوتت انديشيدم، اگر قدرتم را به ديگري واگذار كنم، در اين صورت نـاتوانترين مـرد   

نه ، پاي لشكريان او به اينجا نخواهد رسيد و به فرض اينكه برسد، عرب خواهم شد و گر

وقتي . من، فردا مي روم: گفتم. با چنان نبردي مواجه خواهند شد كه قبال مواجه نشده اند
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مـا تـوان   : و گفت. مطمئن شد كه عازم رفتن هستم، برادرش با او به تنهايي صحبت نمود

نامـه اش را تـاكنون دريافـت كـرده ، دعـوتش را      مقابله با اينها را نداريم؛ هركسـي كـه  

را �اد و هـر دو مسـلمان شـدند و پيـامبر    صبح روز بعـد، بـه دنبـالم فرسـت    . پذيرفته است

1.تصديق نمودند و در برابر كساني كه با من مخالفت كردند، مرا ياري رساندند

دشاهان، به اين دو از اين داستان معلوم مي شود كه اين نامه پس از نامه نگاري به ساير پا

دعوتش را به �با اين نامه ها پيامبر. بوده استبرادر نوشته شده و ظاهرا پس از فتح مكه 

. بيشتر پادشاهان روي زمين ابالغ نمود كه بعضي ايمان آوردند و بعضي ايمـان نياوردنـد  

ين قرار گرفت و بد�ند نيز تحت تأثير افكار رسول خداالبته افكار آنان كه كفر ورزيد

.در همه جا شناخته شد�سان نام و نشان و دين و آيين پيامبر اكرم

)3/62(زادالمعاد 1
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فعاليتهاي نظامي و رزمي مسلمانان پس از صلح حديبيه

غزوه غابه يا ذي قرد
اين غزوه، حركتي رزمي در تعقيب گروهي از بني فزاره بود كه شتران بـار دار و شـيرده   

پـس از  �غزوه اي است كه رسول خدا، اولين اين. را غارت كرده بودند�رسول خدا

امام بخاري در ايـن بـاب   . صلح حديبيه و پيش از غزوه خيبر، در آن شركت داشته است

آورده كه اين غزوه سه روز قبل از خيبر بوده است و امام مسلم نيز اين مطلب را با سـند  

غـزوه  ايـن  : جمهور سيره نويسان مي گويند. متصل از سلمه بن اكوع روايت كرده است

1.قبل از حديبيه بوده است؛ اما روايت صحيحين، از روايت سيره نويسان صحيح تر است

: وه، چنـين اسـت كـه مـي گويـد     خالصه داستان به روايت سلمه بن اكوع قهرمان اين غز

شتران شيرده خود را با غالمش رباح به چرا فرستاد؛ من نيز سوار بـر اسـب ابـي    �پيامبر

حگاهان عبدالرحمن فزاري شتران را غـارت كـرد و همـه را بـه     صب. طلحه همراه او بودم

اين اسب را بگير و بـه ابـو طلحـه   ! اي رباح: گفتم. سرقت برد، و ساربان را به قتل رساند

اطالع بده؛ سپس بر فـراز تپـه اي رفـتم و رو بـه طـرف      �برسان و اين ماجرا را به پيامبر

و آنگاه به تعقيب غارتگران پـرداختم، و  » !يا صباحاه«: مدينه كردم و سه مرتبه فرياد زدم

: ضمن تيراندازي اين شعر را مي خواندم

نا ابن االكوع             و اليوم يوم الرضعأخذها 

زنـاني دالور را  بگير كه من، پسر اكوع هستم و امروز روز مرداني است كـه شـيرِ  «: يعني

زدم و مـانع رفتنشـان مـي شـدم و     به خدا سوگند همچنان آنها را با تيـر مـي   . »خورده اند

هرگاه يكي از آنان به طرف من برمي گشت، به تنه درختي پناه مـي بـردم و او را بـا تيـر     

مي زدم و به خاك مي انداختم تا اينكه وارد تنگه باريكي شدند؛ بر فراز كوه باال رفتم و 

شتران رسول ه همه همچنان آنها را تعقيب كردم تا اين ك. به سويشان سنگ پرتاب كردم

)2/113(؛ صحيح مسلم )2/603(صحيح بخاري: نگا1
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پشت سر من قرار گرفتند؛ باز هم تعقيبشان كردم و به سويشان تيرانـدازي نمـودم   �خدا

نكه بيش از سي برد يماني و سي نيزه را براي سبكبار شدن انداختند و رفتند؛ روي هر آتا 

و يـارانش  �خـدا چيزي كه آنها مي انداختند، سنگي براي نشانه مي گذاشتم تا رسـول 

آنان به راهشان ادامه دادنـد تـا بـه تنگـه     . دند، متوجه شوند و آنها را بردارندكه در راه بو

من، بر فراز قله اي نشسـتم؛ چهـارتن از آنـان،    . يك تپه رسيدند و نشستند تا غذا بخورند

هريـك از شـما را   . آيا مرا مي شناسيد؟ من، سلمه بن اكوع هسـتم : گفتم. نزد من آمدند

كنم؛ اما امكان ندارد كه كسي از شما مرا تعقيب كند و بـه  كه تعقيب نمايم، دستگير مي 

دم كـه متوجـه شـدم سـواران رسـول      هنوز همان جا بو.بنابراين باز گشتند. من دست يابد

.از باالي درختان نزديك مي شوند�خدا

أخـرم بـا   . خرم از همه جلوتر بود و پشت سرش ابو قتـاده و پـس از او مقـداد بـن اسـود     اَ

ي درگير شد و اسب او را پي كرد و عبدالرحمن نيز با نيزه اي، اخرم را عبدالرحمن فزار

ابو قتاده سر رسـيد و عبـدالرحمن را بـه قتـل     . كشت و بر اسب وي سوار شد تا فرار كند

من، با پاي پياده به تعقيب آنان پـرداختم تـا آنكـه    . غارتگران، پا به فرار گذاشتند. رسانيد

ط راز فـ . ي قرد رسيدند كه در آن چشمه سـاري بـود  پيش از غروب خورشيد به وادي ذ

تشنگي مي خواستند از آن آب بنوشند؛ اما مـن نگذاشـتم كـه قطـره اي از آن بنوشـند و      

. و سـپاهيانش بـه مـن رسـيدند    �آنها را از آب دور كردم تا اين كه شب هنگام، پيـامبر 

اسبانشان را مي گيرم و اين قوم تشنه اند اگر مرا با صد نفر بفرستي ! اي رسول خدا: گفتم

اكنـون كـه بـر آنهـا چيـره شـدي،       ! اي بـن اكـوع  : فرمود�پيامبر. همه را اسير مي كنم 

امـروز بهتـرين   «: همچنين فرمـود . آنها اكنون در سرزمين غطفان هستند: درگذر و فرمود

هنگام تقسـيم  �رسول خدا. »منده ي پياده ما سلمهسواركار ما ابو قتاده بود و بهترين رز

رهم سهم پياده نظام و هم سهم سواره نظام و مرا پشت سرش بـ : نايم به من دوسهم دادغ

ابن ام مكتـوم  �در اين غزوه پيامبر. شترش به نام عضباء سوار نمود و به مدينه بازگشتيم

1.را به عنوان جانشين در مدينه تعيين نمود و پرچم را به مقداد بن عمرو سپرد

)2/120(صحيح بخاري و صحيح مسلم؛ زادالمعاد : نگا1
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فتح خيبر
خيبـر شـهري بـزرگ و    . دي القري در محرم سال هفتم هجـري روي داد غزوه خيبر و وا

داراي قلعه هاي محكم و كشتزارهاي فراواني بود كه شصت يا هشتاد ميل از شمال مدينه 

.فاضله داشت و اينك روستايي است كه آب و هواي مطلوبي ندارد

:انگيزه اين غزوه
احزاب ، يعني قريش آسوده خاطر از ناحيه قوي ترين جناح�بعد از اين كه رسول خدا

شد و از جانب آنان، احساس امنيت نمود، تصميم گرفت با دو جناح ديگر يعني يهوديان 

و قبايل نجد، تسويه حساب كند تا امنيت و صلح كامال استقرار يابد و آرامش ، بر منطقه 

ديـن خـدا را   حاكم شود و مسلمانان از درگيري هاي خونين پياپي فراغت يابند و بتوانند 

از آنجـا كـه خيبـر النـه دسيسـه هـا و       . تبليغ كنند و مردم را بـه سـمت آن دعـوت دهنـد    

و پايگاه تحريكات و شـعله ور  �رنامه ريزيهاي نظامي عليه پيامبركارشكني ها و مركز ب

نمودن جنگ ها عليه ايشان بود، شايسته بود كه مسلمانان پيش از هر اقدامي، اين پايگـاه  

متحـد نمودنـد و   �زيرا اهل خيبر بودند كه احزاب را بر ضد رسول خدا. برندرا از بين ب

سـتون پـنجم   –بني قريظه را نيز تحريك كردند؛ همچنين اهل خيبر بودند كه با منـافقين  

و نيز با جناح سوم احزاب يعني قبيلـه غطفـان و باديـه نشـينان،     -دشمن در جامعه اسالمي

خودشان را براي رويـايي مسـتقيم بـا مسـلمانان آمـاده      ارتباط تنگاتنگي برقرار نمودند و 

�رسـاندند و حتـي بـراي تـرور پيـامبر     كردند و مصايب و رنجهاي زيادي به مسـلمانان 

.دسيسه چيدند

براي رويارويي با چنين اقداماتي بود كـه مسـلمانان مجبـور شـدند، مأموريتهـايي نظـامي       

م بن ابـي الحقيـق و اسـير بـن زرام را از     تدارك ببينند و سران اين نيرنگبازان از قبيل سال

قطعا وظيفه ديني مسلمانان در برابر اين يهوديان، فراتـر و بيشـتر از ايـن بـود و     . بين بردند

تنها عاملي كه پرداختن به ايـن وظيفـه را بـه تـأخير انـداخت، وجـود دشـمني نيرومنـد و         
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هه نبرد بـا قـريش ، شـرايط    با پايان يافتن جب. سرسخت تر در برابر اسالم به نام قريش بود

.براي حسابرسي اين تبهكاران فراهم گرديد و روز تسويه حساب با آنها فرا رسيد

حركت به سوي خيبر
حجه و چنـد روزي از  ماه ذياز حديبيه،پس از بازگشت �پيامبر: ابن اسحاق مي گويد

سـرين مـي   مف. محرم را در مدينه اقامت كرد و در همان ماه محـرم، آهنـگ خيبـر نمـود    

: خيبر، همان وعده اي بود كه خداوند بـه پيـامبر و مسـلمانان داده و فرمـوده بـود     : گويند

Σ¬Σ{ΩŸΩ∅ΩΣ¬Σ{ΩŸΩ∅ΩΣ¬Σ{ΩŸΩ∅ΩΣ¬Σ{ΩŸΩ∅ΩϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ðψΨ⇓†Ω⊕Ω∨ðψΨ⇓†Ω⊕Ω∨ðψΨ⇓†Ω⊕Ω∨ðψΨ⇓†Ω⊕Ω∨⊥〈Ω⁄κΨ‘Ω{⊥〈Ω⁄κΨ‘Ω{⊥〈Ω⁄κΨ‘Ω{⊥〈Ω⁄κΨ‘Ω{†ΩΩΤ⇓ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�†ΩΩΤ⇓ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�†ΩΩΤ⇓ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�†ΩΩΤ⇓ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�ΩΘΩ•Ω⊕ΩΤ⊇ΩΘΩ•Ω⊕ΩΤ⊇ΩΘΩ•Ω⊕ΩΤ⊇ΩΘΩ•Ω⊕ΩΤ⊇⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇ς√−ΨΨϒΗΤΩ∑−ΨΨϒΗΤΩ∑−ΨΨϒΗΤΩ∑−ΨΨϒΗΤΩ∑)ــتح ) 20: ف

مـي  خداوند، غنيمتهاي فراواني را به شما وعده داده است كـه آنهـا را بـه چنـگ    «: يعني

.»را زودتر برايتان فراهم ساخت) يعني غنايم خيبر(آوريد؛ ولي اين يكي 

شمار لشكريان اسالم
از آنجا كه منافقين و افـراد سسـت ايمـان در غـزوه حديبيـه پيـامبر را همراهـي نكردنـد،         

♠Σ⊆Ω∼Ω♠〉Σ⊆Ω∼Ω♠〉Σ⊆Ω∼Ω♠〉Σ⊆Ω∼Ω〈: خداونــد بــه پيــامبرش دســتور داد كــه ايــن آيــه را در ميــان آنهــا تــالوت كنــد 

φΣ⊃Πς∏Ω«Σ∧φΣ⊃Πς∏Ω«Σ∧φΣ⊃Πς∏Ω«Σ∧φΣ⊃Πς∏Ω«Σ∧<√≅…<√≅…<√≅…<√≅……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ…ψΣ�πΤ⊆ς∏ς≠⇓≅…ψΣ�πΤ⊆ς∏ς≠⇓≅…ψΣ�πΤ⊆ς∏ς≠⇓≅…ψΣ�πΤ⊆ς∏ς≠⇓≅…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…ðψΨ⇓†φΤΤΤ⊕Ω∨ðψΨ⇓†φΤΤΤ⊕Ω∨ðψΨ⇓†φΤΤΤ⊕Ω∨ðψΨ⇓†φΤΤΤ⊕Ω∨†Ω∑ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�Ψ√†Ω∑ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�Ψ√†Ω∑ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�Ψ√†Ω∑ΣϒΣ`<Κ†ΩΤ�Ψ√†ΩΤ⇓Σ⁄ς′†ΩΤ⇓Σ⁄ς′†ΩΤ⇓Σ⁄ς′†ΩΤ⇓Σ⁄ς′⌠∃¬Ρ∇⊕Ψ‰Πς�ΩΤ⇓⌠∃¬Ρ∇⊕Ψ‰Πς�ΩΤ⇓⌠∃¬Ρ∇⊕Ψ‰Πς�ΩΤ⇓⌠∃¬Ρ∇⊕Ψ‰Πς�ΩΤ⇓

φΣŸÿΞ≤ΣΤÿφΣŸÿΞ≤ΣΤÿφΣŸÿΞ≤ΣΤÿφΣŸÿΞ≤ΣΤÿ⇐ςΚ…⇐ςΚ…⇐ςΚ…⇐ςΚ…Ν…ΣΤ√ΠΨŸΩ‰ΣΤÿΝ…ΣΤ√ΠΨŸΩ‰ΣΤÿΝ…ΣΤ√ΠΨŸΩ‰ΣΤÿΝ…ΣΤ√ΠΨŸΩ‰ΣΤÿΩ¬ΗΤς∏ςΩ¬ΗΤς∏ςΩ¬ΗΤς∏ςΩ¬ΗΤς∏ςϑðΨ&/≅…ϑðΨ&/≅…ϑðΨ&/≅…ϑðΨ&/≅…ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈⇑ςΠ√⇑ςΠ√⇑ςΠ√⇑ςΠ√†ΩΤ⇓Σ⊕Ψ‰Πς�ΩΤ�†ΩΤ⇓Σ⊕Ψ‰Πς�ΩΤ�†ΩΤ⇓Σ⊕Ψ‰Πς�ΩΤ�†ΩΤ⇓Σ⊕Ψ‰Πς�ΩΤ�⌠¬Ρ∇Ψ√.ΩϒΩ{⌠¬Ρ∇Ψ√.ΩϒΩ{⌠¬Ρ∇Ψ√.ΩϒΩ{⌠¬Ρ∇Ψ√.ΩϒΩ{Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈

ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨∃Σ‰ΩΤ∈∃Σ‰ΩΤ∈∃Σ‰ΩΤ∈∃Σ‰ΩΤ∈Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ΩΤŠΩΤŠΩΤŠΩΤŠ&†Ω⇒ΩΤ⇓ΣŸΣ♥µðš&†Ω⇒ΩΤ⇓ΣŸΣ♥µðš&†Ω⇒ΩΤ⇓ΣŸΣ♥µðš&†Ω⇒ΩΤ⇓ΣŸΣ♥µðšΩΤŠΩΤŠΩΤŠΩΤŠΝ…Ν…Ν…Ν…ΣΤ⇓†Ω{ΣΤ⇓†Ω{ΣΤ⇓†Ω{ΣΤ⇓†Ω{‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjΩ⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿΩ⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿΩ⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿΩ⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿ‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…

„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈„∼Ψ∏ΩΤ∈(15)(15)(15)(15))برجاي ماندگان و كساني كه به جهـاد نرفتنـد، خواهنـد    «: يعني) 15: فتح

هرگاه بسوي غنيمتهاي جنگي رفتيد تا آنها را بگيريد، ما را بگذاريد تا دنبال شما : گفت

نمي توانيد به دنبال مـا  هرگز شما: بگو! هند سخن خدا را تغيير دهنداآنان، مي خو! يميبيا

آنان نيز پاسخ خواهند داد كه شما بـا مـا   ؛خداوند، پيش از اين چنين فرموده است.بياييد

.»داما آنان بجز اندكي از ايشان، شعور ندارن! حسادت مي ورزيد
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فقـط كسـاني كـه بـا     : تصميم گرفت به سوي خيبر برود، اعالم كـرد �اوقتي رسول خد

بنـابراين تنهـا اصـحاب شـجره     .ا دوست دارند، با ما به جهاد بياينـد ايمان و يقين، جهاد ر

عـازم خيبـر   �چهارصد نفر بود، همراه رسول خداكه تعدادشان هزار و) بيعت رضوان(

ابن اسـحاق  . را در مدينه به عنوان جانشين تعيين كرد�سباع بن عرفطه �پيامبر. شدند

به عنوان جانشين تعيين كـرد و قـول اول نـزد    بن عبداهللا ليثي را در مدينهيله نم: مي گويد

1. محققان، صحيحتر است

از مدينه به قصد خيبـر، ابـوهريره وارد مدينـه شـد واسـالم      �پس از خروج رسول اكرم

، �او نيز به ابوهريره . رفت�هنگام نماز صبح نزد سباع بن عرفطه �ابوهريره . آورد

رسـانيد و بـا   �تابان بـه رسـول اكـرم   ره، خـودش را شـ  ساز و برگ جنگي داد و ابـوهري 

ــوهريره �رســول خــدا. مســلمانان گفتگــو نمــود  ــانش را در �و صــحابه، اب و همراه

.تيرهايشان شريك كردند

جاسوسي منافقان براي يهوديان
به سمت خيبر شدند، همكاري �حظات اوليه كه متوجه حركت پيامبرمنافقان از همان ل

داهللا بـن ابـي، ريـيس منافقـان ، كسـي را نـزد يهوديـان        با يهوديان را شروع نمودند و عبـ 

محمد قصد شما را دارد و هم اكنون به سوي شما حركت كرده : فرستاد تا به آنها بگويد

است، مواظب خودتان باشيد و از او نترسيد؛ چون تعداد جنگجويان و وسايل جنگي شما 

گامي كه اهل خيبر، اين پيام هن. زياد است و ياران محمد، اندكند و سالح چنداني ندارند

را دريافت كردند، كنانه بن ابي الحقيق و هوذه بن قيس را بسوي قبيله غطفان فرستادند و 

بدين سان يهوديان خيبر . از آنها كمك خواستند؛ زيرا آنها، هم پيمانان يهود خيبر بودند

ه بـر  از هم پيمانانشـان كمـك خواسـتند و وعـده دادنـد كـه در صـورت پيـروزي و غلبـ         

.مسلمانان، نيمي از محصوالت خيبر را به آنان بدهند

)2/132(؛ زادالمعاد )7/465(فتح الباري : نگا1
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در راه خيبر
عصـر و سـپس از كـوه صـهباء     هدر مسير حركت بـه سـوي خيبـر، ابتـدا از كـو     �پيامبر

گذشت و در وادي رجيع كه با محل سكونت قبيله غطفان، يك شبانه روز فاصله داشت، 

ند، براي يـاري يهـود راه خيبـر را در    غطفان كه خودشان را آماده كرده بود. اطراق نمود

پيش گرفتند؛ در بين راه همهمه و سـرو صـدايي شـنيدند كـه آنهـا را مشـكوك نمـود و        

گمان كردند كه مسلمانان بر خانه هايشان شبيخون زده و اهل و اموال آنان را به غنيمـت  

آنگاه . بازگذاشتندبه سوي خيبر را �گرفته اند؛ بنابراين از ميانه راه برگشتند و راه پيامبر

دو تن از راهنماياني را كه لشكر اسالم را به پيش مي بردند و نـام يكـي از آنهـا    �پيامبر

حسيل بود، فراخواند و از آن دو خواست تا بهترين مسير به سـوي خيبـر را بگونـه اي در    

پيش بگيرند كه بتوانند از سمت شمال يعنـي از سـوي شـام وارد خيبـر شـوند و راه فـرار       

يكـي از  . وديان به سوي شام را ببندند و در عين حال نگذارند به قبيله غطفان بپيوندنـد يه

وي، لشكر را به پيش بـرد تـا   . من شما را راهنمايي مي كنم!اي رسول خدا: آن دو گفت

ان به اي پيامبر خدا، از تمام اين راهها مي تو: اينكه به يك چهارراه رسيدند؛ آنگاه گفت

اسـم  : راهنما گفـت . دستور داد كه اسم هر يك از راهها را بگويد�پيامبر. مقصد رسيد

نام اين راه شـاش  : راهنما گفت. از رفتن به آن راه امتناع ورزيد�پيامبر. اين حزن است

نـام راه ديگـري حاطـب    : راهنما گفت. از رفتن به اين راه نيز امتناع نمود�پيامبر. است

.خودداري كرداز رفتن به آن راه نيز �پيامبر. است

: نام آن چيست؟ گفت: پرسيد�عمر. يك راه ديگر باقي مانده استفقط : حسيل گفت

.همين راه را در پيش گرفت�پيامبر. مرحب

ماجراهاي بين راه
به سوي خيبر بـه راه افتـاديم؛ شـبانه    �روايت مي كند كه با پيامبر�سلمه بن اكوع ) 1

آيـا از سـروده هايـت بـراي مـا نمـي       ! اي عـامر :راه مي پيموديم كه مردي به عامر گفت

: خواني؟ عامر، مردي شاعر بود؛ از مركب فرود آمد و به آهنگ، چنين خواند
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اـا و ال صلّينـاللّهم لوال انت ما اهتدينا         وال تصدقن

و ثبت األقدام إن القيناداء لك ما أبقينا       ـفاغفر ف

إنا إذا صيح بنا أتيناا   ـينـلـه عـن سكينـو ألقي

وا عليناـعولحـاالصيـو ب

اگر تو نبودي، هدايت نمي شديم و زكات نمي داديم و نماز نمي خوانـديم  ! پروردگارا«

.با دشمن، ما را ثابت قـدم بگـردان  ييفدايت شويم؛ گناهان ما را بيامرز و هنگام رويارو

كه هرگاه ما را صدا دردهنـد  ) ي هستيمكسان(آرامش را بر ما فرو فرست، ما ! پروردگارا

چراكه با صداي بلنـد، از مـا كمـك مـي     . و به جهاد فرا خوانده شويم، درنگ نمي كنيم

.»خواهند

خـدا،  «: فرمود�پيامبر. عامر بن اكوع است: گفتنداين ساربان كيست؟ : پرسيد�پيامبر

اي . ر او واجب شـد شهيد شدن ب!اي رسول خدا: مردي از آن ميان گفت. »او را ببخشايد

1.كاش مي گذاشتي از او بهره بيشتري مي برديم

بـراي فـردي بـه صـورت خـاص      �خوبي مي دانستند كه هرگاه پيامبربه �ياران پيامبر

2.طلب آمرزش و رحمت نمايد، حتما شهيد مي شود و عامر در اين غزوه شهيد شد

اهللا : (اال بردند و تكبيـر گفتنـد  در مسير راه، مردم، بر فراز يك بلندي، صداهايشان را ب) 2

؛ زيـرا  )و آهسـته بگوييـد  (با خود مدار كنيد «: فرمود�پيامبر).  اكبر؛ الاله اال اهللاكبر اهللا

شما ذات كر و غائبي را فرا نمي خوانيد؛ بلكه كسي را مي خوانيـد كـه شـنوا و نزديـك     

3.است

قامه كرد و سپس دستور داد نماز عصر را ا�در وادي صهباء در نزديكي خيبر، پيامبر) 3

دسـتور داد از آن آرد ثريـد   �پيـامبر . چيزي جز آرد نداشتند. ندتوشه سفر را حاضر كن

)4196(حديث شماره صحيح بخاري،1
)2/115(صحيح مسلم، 2
)2/605(بخاري 3
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تهيه كنند، خودش از آن ثريـد خـورد و مـردم هـم خوردنـد؛ آنگـاه بـراي نمـاز مغـرب          

برخاست و دهانش را شست و مردم هم دهانشان را شستند؛ سـپس نمـاز خوانـد و وضـو     

2.گاه نماز عشاء را خواندو آن1.نگرفت

لشكر مسلمانان پشت باروهاي خيبر
مسلمانان، آخـرين شـبي را كـه در صـبح فـرداي آن جنـگ در گرفـت، نزديـك خيبـر          

معمـوال  . گذراندند و يهوديان با اين كه سـپاه اسـالم نزديكشـان بـود، متوجـه آن نشـدند      

آنـان قصـد جنـگ    هرگاه شب هنگام به محل سكونت قومي مي رسيدند كه بـا �پيامبر

نماز صبح را در همان ابتـداي وقـت كـه هنـوز     . داشت، تا صبح به آنان نزديك نمي شد

اهل . مسلمانان، پاي در ركاب نهادند و آماده حمله شدند. هوا، تاريك بود، اقامه كردند

خيبر، بي خبر از حضور مسـلمانان، بيـل و كلنـگ بدسـت گرفتنـد و بـه سـوي زمينهـاي         

بخـدا  ! محمـد : با ديدن سپاه اسـالم فريـاد زدنـد   . قلعه ها بيرون شدندكشاورزي خود، از 

ويران خيبر، !اهللا اكبر«: فرمود�پيامبر. به قلعه هايشان گريختنداهگمحمد و لشكرش؛ آن

هرگاه ما، به سرزمين قومي وارد شويم، بيم داده شـدگان  ! ويران شد، خيبر؛ شد؛ اهللا اكبر

3.»چه بامداد بدي خواهند داشت

پيش آمد و �حباب بن منذر . مكاني را براي فرود آمدن لشكر در نظر گرفت�پيامبر

ي جنگـي  اي رسول خدا اين جا را خداوند تعيين نموده است يـا نظـر و كارشناسـ   : گفت

ايـن  : گفـت �حبـاب  . اسـت ) شخصي من(اين، نظر : فرمود�شما است؟ رسول اكرم

م جنگجويان خيبر، در اين قلعه هستند و بـر  مكان، به قلعه نطاه، بسيار نزديك است و تما

تمام اوضاع و شرايط ما مسلط هستند و ما را تحت نظر دارند، اما ما از وضعيت آنهـا بـي   

همچنـين از شـبيخون   . خبريم و در تيررس آنها قرار داريم و آنها، در تيـررس مـا نيسـتند   

)2/603(صحيح بخاري 1
112المعازي، واقدي، ص 2
)2/603(صحيح بخاري، باب غزوه خيبر 3
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فضاي آن بسـته و زمـين آن   اين مكان، در ميان نخلستان قرار دارد و. آنان در امان نيستيم

شـته  اگر دستور دهيد درجايي اردو بزنيم كه اين كاستي هـا را ندا . نامناسب و گود است

در . نظر درست همين است كه تو مشورت دادي: فرمود�پيامبر. باشد، خيلي بهتر است

در معـرض  وقتي به خيبر نزديك شـدند و خيبـر،  . نتيجه به جايي ديگر نقل مكان كردند

: دعا كـرد و گفـت  �رسول اهللا؛لشكر ايستاد. بايستيد: فرمود�قرار گرفت ، پيامبرديد 

اي خــداي آسـمانهاي هفــت گانـه و آنچــه زيـر آنهــا قـرار دارد و اي خــداي     ! خداونـدا 

هفتگانه و آنچه بر روي آنها قرار دارد و اي پروردگار شيطانها و آنچه كه آنهـا  زمينهاي 

بادها و آنچه كه به حركت درمي آورند؛ من، از تو خير گمراه كرده اند و اي پروردگار

اين آبادي و خير ساكنان آن و خير هر آنچه در آن است را مسألت مي نمـايم و از بـدي   

بـه  «: آن و بدي اهل آن و از شر آنچه كه در آن است، به تو پناه مي برم و آنگـاه فرمـود  

.»نام خدا، به پيش رويد

يبرآمادگي رزمي و قلعه هاي خ
فردا پرچم را به كسي خواهم داد «: فرمود�ه فردايش وارد خيبر شدند، پيامبردر شبي ك

وقتي صبح . »كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نيز او را دوست دارند

م جنـگ بـه   آمدند و يكايك آنان اميـدوار بودنـد كـه پـرچ    �شد، همه نزد رسول خدا

: فرمـود . چشمانش درد مي كند: علي كجاست؟ گفتند: يدپرس�پيامبر. ايشان داده شود

از آب دهـان مبـارك بـه    �را آورنـد، پيـامبر  �وقتـي علـي   . كسي را دنبالش بفرستيد

چشمان وي ماليد و براي او دعا كرد؛ علي، بهبـود يافـت چنـان كـه گـويي اصـال دردي       

ا آنـان مـي   بـ ! اي رسـول خـدا  : علـي گفـت  . داد�آنگاه پرچم را به علي . نداشته است

عادي و آرام، راهت را در پيش بگيـر و بـرو   «: فرمود�پيامبر. جنگيم تا همانند ما شوند

تا در حريم آنها فرود آيي، آنگاه آنها را به اسالم دعوت كن و حقوق الهي را در اسالم 
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؛ زيرا سوگند به خدا اگر خداوند، يك نفـر را  نماكه بر عهده آنان است، به آنها گوشزد 

1.»يله تو هدايت كند، برايت از شتران سرخ موي فراوان بهتر استبه وس

قلعـه  -1: خيبر به دو بخش تقسيم مي شد كه در يك بخش آن، پنج قلعه وجـود داشـت  

قلعه نزار-5بي اقلعه -4بيرقلعه ز-3قلعه صعب بن معاذ -2ناعم 

ي به نـام شـق واقـع شـده     سه قلعه اول در منطقه اي به نام نطاه و دو قلعه ديگر در منطقه ا

.بودند

بي الحقيق از اكه قلعه بني : قلعه قموص-1: بخش ديگر خيبر به نام كتيبه، سه قلعه داشت

در خيبر عالوه بر اين هشت قلعه ، قلعه هاي . قلعه ساللم-3قلعه وطيح -2. بني نضير بود

ذكور، كـوچكتر  ديگري نيز وجود داشت؛ با اين تفاوت كه اين قلعه ها، از هشت قلعه م

جنگ و كشـتار  . بودند و در نتيجه همچون هشت قلعه اصلي، محكم و نفوذناپذير نبودند

سخت، در بخش اول خيبر درگرفت و بخش ديگـر خيبـر بـا وجـود سـه قلعـه محكـم و        

.فراواني مردان جنگاوري كه در آن بودند، بدون جنگ تسليم شد

آغاز جنگ و فتح قلعه ناعم
ايـن قلعـه، موقعيـت    . مسـلمانان بـه آن حملـه كردنـد، قلعـه نـاعم بـود       اولين قلعه اي كـه  

همچنين ايـن قلعـه،   . استراتژيكي داشت و خط مقدم دفاع يهوديان نيز به حساب مي آمد

.قلعه مرحب قهرمان مشهور يهود بود كه او را با هزار مرد جنگجو برابر مي دانستند

ن قلعه رفت و در وهله اول، يهوديان به همراه مجاهدان به سمت اي�طالب علي بن ابي

را به اسالم فرا خواند؛ اما يهوديان نپذيرفتند و با پادشاهشان مرحب، به مقابله با مسـلمانان  

. مرحب، در ميدان كارزار، مبارز طلبيد. پرداختند

وقتي به خيبر رسيديم، پادشاه يهوديان، مرحب ، بيرون آمـد و  : گويد�سلمه بن اكوع 

خيبريان، همه مي دانند كـه  : شمشيرش را در هوا تكان مي داد، چنين گفتدر حالي كه

و دمن، مرحب هستم؛ پهلوان كار آزموده و سر تا پا مسلحم بـدانگاه كـه جنـگ درگيـر    

)2/605(صحيح بخاري 1
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به مقابله با او بيرون آمـد و  �عمويم عامر : مي گويد�سلمه . آتش جنگ زبانه كشد

تاپـا مسـلح هسـتم و قهرمـاني بـي بـاك و       خيبريان مي دانند كه من، عامرم و سـر  : گفت

.جسورم

و مرحب رد و بدل شد كه شمشير مرحب بر كـاله خـود عمـويم    �دو ضربه ميان عامر 

خودش را پايين كشيد تا ضربه اي به ساق پاي آن يهـودي،  �عامر . فرو رفت�عامر 

ان وي خـودش خـورد و جـ   وارد كند؛ اما چون شمشيرش كوتاه بود، كمانه كرد و به زان

او دو پاداش دارد، و دو انگشتش را كنار هم قرار داد «: درباره وي فرمود�پيامبر. سپرد

در رفتـار و در  (او، مردي كوشا و مجاهد بود و كمتر عربي پيدا مـي شـود كـه    «: و افزود

از روايات چنين برمي آيد كه مرحب، بـار ديگـر نيـز همـاورد     1.»همانند او باشد) ميدانها

بـراي مبـارزه بـا    �اين بار علي بن ابي طالب . ان رجزخواني كرده استطلبيده و همچن

: در پاسـخ گفـت  �علـي  : مـي گويـد  �سلمه به اكوع . مرحب خيبري، قدم پيش نهاد

ناميـده اسـت؛ همچـون شـيران نـر      -شير ژيان–من آن كسي هستم كه مادرم مرا حيدر «

تجاوزي از سوي آنان، بـا  در صورت مشاهده اندك . جنگل با قيافه پر هيبت و ترسناك

.»كيفري بزرگ مجازاتشان مي كنم

اين رجز را خواند و سپس ضـربه اي بـر سـر مرحـب زد و او را كشـت و خيبـر       �علي 

2.فتح شدعليبدست 

به قلعه هاي خيبر نزديك شد، مردي يهودي از باالي قلعه سرك كشـيد و  �وقتي علي 

بـه  سـوگند :گفـت يمرد يهود. هستمعلي بن ابي طالب : گفت�كيستي؟ علي : پرسيد

آنگاه ياسر برادر مرحب بيـرون آمـد و فريـاد    . كه برتري يافتيدوسي نازل شدهآنچه بر م

)2/603(؛ صحيح بخاري )2/132(صحيح مسلم 1
رحب چه كسي بـوده و مرحـب، در   درمنابع، اختالف زيادي مشاهده مي شود در مورد اينكه قاتل م2

حتي در روايات و مضامين صحيحين . چه روزي به قتل رسيده و در كدامين قلعه، سكونت داشته است 

البته شيوه گزارش اين رخدادها را از صحيح بخاري برگرفته ام؛ زيرا از . نيز اين اختالف، موجود است

.ديدگاه من، رجحان دارد
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اي : صـفيه، مـادر زبيـر گفـت    . بـه ميـدان آمـد   �كيست كه با من مبارزه كند؟ زبير : زد

شـد و  نه، بلكه پسـر تـو، او را مـي ك   : فرمود�پيامبر! او، پسرم را مي كشد؟!رسول خدا

جنگ سختي در اطراف قلعه ناعم درگرفت و تعـدادي از سـران يهـود در    . چنين نيز شد

آنجا كشته شدند و بر اثر آن، مقاومـت يهوديـان درهـم شكسـت و از ايـن رو نتوانسـتند       

از منابع مختلف چنين برمي آيد كه اين جنـگ، چنـد   . جلوي يورش مسلمانان را بگيرند

بـا ايـن حـال يهوديـان از     . ا مقاومت شديدي روبـرو شـدند  روز ادامه يافت و مسلمانان، ب

مقابله با مسلمانان نا اميد نشدند و از اين قلعه به قلعـه صـعب نقـل مكـان كردنـد و بـدين       

.ترتيب مسلمانان، قلعه ناعم را فتح نمودند

فتح قلعه صعب بن معاذ
ي گرفـت كـه   قلعه صعب، از لحاظ استحكام و آسيب پذيري ، پس از قلعه ناعم قـرار مـ  

به آن حمله كردند و آن را تا سـه روز  �مسلمانان به فرماندهي حباب بن منذر انصاري 

بـراي فـتح ايـن قلعـه دعـاي      �ردر محاصره خـود گرفتنـد و روز سـوم محاصـره، پيـامب     

سهم از قبيله اسـلم  ابن اسحاق روايت مي كند كه گروهي از طايفه بني. مخصوصي كرد

. و چيزي در اختيار نـداريم تنگدستيم ! سول خداراي : فتندآمدند و گ�نزد رسول خدا

تو حال ايشان را مي داني و مي داني كه ايشان را تـوان و  ! خداوندا«: دعا فرمود�پيامبر

بزرگترين و ! قدرتي نيست و مي داني كه من هم چيزي ندارم كه به اينها بدهم؛ خداوندا

و چربـي فـراوان داشـته باشد،برايشـان     ثروتمندترين قلعه را كه مواد خوراكي و گوشـت  

.»بگشاي

فرداي آن روز خداوند قلعه صعب بن معاذ را برايشان گشود وهيچ دژي در خيبر بيش از 

1.اين قلعه مواد خوراكي، گوشت و روغن نداشت

مسـلمانان را بـه جنـگ و تهـاجم بيشـتر تشـويق نمـود؛ در آن         �پس از اين دعا، پيـامبر 

ميدان مبارزه، در كنـار قلعـه صـعب    . ين پيشتازان اين يورش بودندهنگام بني اسلم فعالتر

)2/332(برگرفته از سيره ابن هشام1
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سرانجام در همان روز قبل از غروب خورشـيد، قلعـه صـعب فـتح شـد و مسـلمانان،       . بود

به خـاطر گرسـنگي شـديد كـه در     . منجنيق ها و ارابه هاي متعددي از آن بدست آوردند

ريدند و ديگ ها را بر سر آتـش  روايت ابن اسحاق آمده، بعضي از مردم، االغها را سر ب

متوجه موضوع شد، اعالم كرد كه گوشـت االغ اهلـي، حـرام    �برهمين كه پيام. نهادند

.است

فتح قلعه زبير
بـه قلعـه زبيـر پنـاه     ت، يهوديان از قلعه هاي منطقه نطاپس از فتح قلعه هاي ناعم و صعب

ان و مردان جنگي نمي توانسـتند  قلعه زبير، حصاري بلند بر فراز قله كوه بود و اسب. بردند

ايـن قلعـه را نيـز محاصـره نمـود و      �پيامبر. به خاطر بلندي و راه دشوارش به آن برسند

اي : بعد از آن مردي يهودي، نزد پيـامبر آمـد و گفـت   . محاصره سه روز به طول انجاميد

ين، اگر يك مـاه هـم اينهـا را محاصـره كنـي، پروايـي ندارنـد؛ زيـرا زيـر زمـ          ! ابوالقاسم

آبشخورها و چشمه هايي دارند كه شبها بيرون مي آينـد و از آن آب مـي نوشـند و آب    

برمي دارند و دوباره به قلعه و حصار خويش باز مي گردند و در برابر شما مقاومـت مـي   

بنـابراين  . دان جنـگ بياينـد  اگر آب را بر روي آنان ببندي، ناچار مي شوند بـه ميـ  . كنند

د و آنها نيز بيرون شدند و جنگ سختي درگرفت و تني چند از آب را قطع نمو�پيامبر

سـرانجام رسـول   . مسلمانان به شهادت رسيدند و حدود ده نفر از يهوديان نيز كشته شدند

.اين قلعه را نيز فتح نمود�خدا

فتح قلعه ابي
. پس از فتح قلعه زبيـر، يهوديـان بـه قلعـه ابـي نقـل مكـان كردنـد و در آن پنـاه گرفتنـد          

دو نفر از جنگاوران يهـود يكـي پـس از ديگـري     . سلمانان، آنجا را نيز محاصره كردندم

كسي كه جنگجـوي  . بيرون آمدند و مبارز طلبيدند كه هر دو را قهرمانان مسلمان كشتند

دوم يهوديان را كشت، پهلوان مشهور مسلمانان ابو دجانـه سـماك بـن خرشـه انصـاري،      

از كشتن جنگجوي يهودي، به سرعت وارد قلعه وي، پس. صاحب پيشاني بند سرخ بود
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مدتي جنگ در داخل قلعه ادامه يافت . شد و در پي او سپاهيان اسالم نيز وارد قلعه شدند

و پس از آن، يهوديان، اين قلعه را نيز تخليه كردند و به قلعه نزار پناه بردند كـه آخـرين   

.قلعه ناحيه اول خيبر بود

فتح قلعه نزار
يهوديـان فكـر مـي كردنـد كـه      . محكمترين قلعه يهوديـان در ايـن بخـش بـود    ،اين قلعه

. مسلمانان ، نمي توانند اين قلعه را فتح كنند؛ هر چند كه تمام توانشان را بـه كـار گيرنـد   

. بنابراين بر خالف قلعه هاي ديگر، در اين قلعه، زنان و كودكان را نيز سـكنا داده بودنـد  

ت در محاصره خود گرفتند و يهوديـان را تحـت فشـار قـرار     مسلمانان، اين قلعه را به شد

دادند؛ اما چون اين قلعه، بر فراز كوهي بلند، واقع شده بود، مسلمانان، راهي بـراي ورود  

يهوديان نيز جرأت بيرون آمدن را نداشتند؛ اما بـا تيرانـدازي و پرتـاب    . به آن نمي يافتند

ر سرسختانه مقاومـت كردنـد،   ي قلعه نزاوقتي اهال. سنگ، سرسختانه مقاومت مي كردند

دستور داد منجنيقها را نصب كنند و چنان كه پيداست قلعه را سنگباران كردنـد  �پيامبر

و شكافهايي در ديوار قلعه پديد آمـد و مسـلمان توانسـتند وارد قلعـه شـوند و جنـگ در       

را ماننـد  داخل قلعه ادامه يافت و يهوديان شكست خفت باري خوردند؛ زيـرا ايـن قلعـه   

قلعه هاي ديگر تخليه نكرده بودند و به خاطر وجود زنان و بچه ها تا توانستند جنگيدند و 

.پس از آن پا به فرار گذاشتند و همه چيز حتي زنان و كودكانشان را رها كردند

. پس از فتح اين قلعه مستحكم فتح قسمت اول خيبر يعني ناحيه نطاه و شق به پايان رسيد

يه قلعه هاي كوچك ديگري نيز وجود داشت كه به مجرد سـقوط ايـن قلعـه،    در اين ناح

.يهوديان، آن قلعه هاي كوچك را تخليه كردند و به قسمت دوم خيبر گريختند

فتح بخش دوم خيبر
همه فرارياني . به سوي ناحيه كتيبه رفت�و شق فتح شد، پيامبرتناحيه نطاكههنگامي

سيره نويسان درباره اينكه . د، در اين ناحيه پناه گرفته بودندكه از نطاه و شق گريخته بودن
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در عبـارت  . آيا جنگي در سه قلعه ناحيه كتيبه رخ داده است يا خير، اختالف نظر دارنـد 

1.ابن اسحاق تصريح شده كه قلعه قموص با جنگ فتح شده است

ح شـده  اما واقدي با صراحت تمام مي نويسد كه قلعه هاي ايـن بخـش بـدون جنـگ فـت     

است؛ البته ممكن اسـت كـه مـذاكره اي بـراي تسـلم قلعـه مقـوص، بـه دنبـال جنـگ و           

.درگيري انجام شده باشد و دو قلعه ديگر بدون جنگ، به دست مسلمانان افتاده باشند

14در ناحيه كتيبه ، حلقه محاصره را تنگ نمود؛ اين محاصره، �به هر حال رسول خدا

به هيچ عنوان از قلعه هايشان بيـرون نمـي آمدنـد تـا آنكـه      يهوديان. روز به طول انجاميد

تصميم گرفت منجنيق نصب كند و چون يهوديان يقين پيدا كردند كـه هـالك   �پيامبر

.خواهند شد، درخواست صلح نمودند

مذاكرات صلح
آيم و بـا شـما   فرستاد و پيغام داد، اجازه دهيد فرود �ابن ابي الحقيق كسي را نزد پيامبر

مبني بر اينكه خـون جنگجويـان   كردمصالحه او موافقت نمود و با�پيامبر. ره كنممذاك

متحصن در دژها مصون و محفوظ باشد و زنان و كودكان و يهوديان در اختيار خودشان 

ها، زمينها م داراييقرار گيرند و يهوديان، به همراه زنان و كودكانشان، از خيبر بروند و تما

بگذارند و تنها با لباسـهايي  �و سالحهاي خود را در اختيار پيامبر و طال و نقره و اسبها 

2.كه بر تن دارند، خيبر را ترك كنند

از نحوه گزارش ابن اسحاق، معلوم مي شود كـه در فـتح   ). 337، 336، 2/331(ابن هشام سيرة: نگا1

.قلعه مقوص، هيچ مذاكره اي صورت نگرفته است
در روايت ابو داورد رحمه اهللا، تصريح شده كه براساس اين پيمان صلح، مسلمانان به يهوديان اجـازه  2

از اموال و داراييهـاي خـويش، بـا    به اندازه بار شترانشان،م خروج از خيبر، دادند كه يهوديان به هنگا

)2/76(سنن ابي داود : نگا. خود ببرند
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اگر چيزي را از من پنهان كرده باشيد، خدا و رسولش بـراي شـما   : فرمود�آنگاه پيامبر

بدين ترتيب يهوديان، اين مطلب را نيز ضمن معاهده صـلح  . هيچ تعهدي نخواهند داشت

1.تندپذيرف

.به دنبال اين قرارداد، همه دژها تسليم مسلمانان شد و فتح خيبر به پايان رسيد

كشتن دو فرزند ابي الحقيق به خاطر پيمان شكني
علي رغم اين عهد و پيمان، دو پسر ابو الحقيق اموال فراواني را پنهـان كردنـد؛ از جملـه    

داشت، حيي بن اخطب بعد از پوستي را كه در آن پول و جواهرات حيي بن أخطب قرار 

: ابن اسحاق مـي گويـد  . آواره شدن بني نضير، اين اموال را با خودش به خيبر آورده بود

رسـول  . آوردند كه گنج هاي بنـي نضـير در اختيـار او بـود    �كنانه بن ربيع را نزد پيامبر

ان از جايش: گنجينه هاي بني نضير كجاست؟ اول انكار كرد و گفت: از او پرسيد�خدا

ايـن  من كنانه را هر شب مي ديدم كه در: مردي از يهوديان آمد و گفت. اطالعي ندارم

قبول داري كه اگر گنجينـه هـا را نـزد تـو     : به كنانه گفت�پيامبر. خرابه، پرسه مي زند

مقداري از . دستور داد آن خرابه را حفر كنند�آري، پيامبر: گفت. م، تو را بكشيمييافت

امـا او از دادن آنهـا   ؛از بقيه گنجينه ها پرسيد�پيامبر . آنجا پيدا كردندگنجينه ها را در

او را شكنجه كن تا هر آنچه را «: سپرد و گفت�او را به زبير �پيامبر. خودداري كرد

زبير سنگ آتش زنه اي بر سينه اش كشيد تـا ايـن كـه در    . »كه نزد اوست ، از او بگيريم

سپرد تا او را به �كنانه را به محمد بن مسلمه �پيامبرآنگاه. ه مرگ قرار گرفتآستان

محمود بن مسلمه به سـايه قلعـه نـاعم پنـاه     . بكشد�قصاص برادرش محمود بن مسلمه 

. برده بود كه سنگ آسيا روي سرش انداخته و او را كشتند

دستور داد دو پسر ابي الحقيق را بكشـند و كسـي كـه قضـيه     �پيامبر: ابن قيم مي گويد

.عموي كنانه بودرساند، پسر�دن گنجينه ها را به اطالع پيامبرپنهان نمو

)2/136(زادالمعاد 1
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وي، همسر كنانه . در اين غزوه، صفيه دختر حيي بن اخطب را به اسارت گرفت�پيامبر

.پسر ابي الحقيق بود و به تازگي با هم ازدواج كرده بودند

تقسيم غنايم
بگـذار مـا   !اي محمد: ند؛ اما آنها گفتندپيامبر تصميم گرفت يهوديان را از خيبر بيرون ك

اينجا بمانيم و از آن نگهداري كنيم و به كار زراعت بپردازيم؛ زيرا مـا در كشـاورزي از   

و يارانش نه خود فرصت كار در خيبر را داشتند �تريم و از آنجايي كه پيامبرآگاهشما 

ان در خيبـر بماننـد و در   و كسي هم نداشتند كه برايشان كار كند، لذا پذيرفتند كه يهودي

البته مشروط بـه اينكـه هرگـاه    . مقابل، نيمي از محصول و ميوه خيبر را به مسلمانان بدهند

نيز بـراي تخمـين و   �عبداهللا بن رواحه . پيامبر، اراده كند، مي تواند آنها را بيرون نمايد

ود كـه هـر   سـهم تقسـيم نمـ   36خيبر را به �پيامبر. برآورد ميزان محصوالت، تعيين شد

سـهم، از  1800بنـابراين  . سهم مي شـد 3600سهم بود كه جمعا 100سهم نيز مشتمل بر 

پيـامبر  . نيز با سهم ديگران، مساوي بود�سهم پيامبر اكرم. آنِ پيامبر و مسلمانان مي شد

جدا نمود و آن را بـراي اتفاقـات پـيش بينـي نشـده،      ،سهم بود1800نصف ديگر را كه 

سهم تقسيم نمود، اين بود كه خيبـر  1800علت اين كه پيامبر آن را به اما. كنار گذاشت

پاداشي بود براي كساني كه در حديبيـه شـركت كـرده بودنـد كـه تعدادشـان يكهـزار و        

چهارصد تن بود و دويست اسب نيز با خود داشتند و بـه هـر اسـب، دو سـهم تعلـق مـي       

اسب سوار، سه سـهم و بـراي هـر    براي هر : سهم تقسيم شد1800اين بود كه به . گرفت

1.پياده، يك سهم

ابـن عمـر   . از روايت امام بخاري، چنين بر مي آيد كه غنايم خيبر، بسيار زياد بوده اسـت 

نيـز  )ارضي اهللا عنهـ (عايشه . »تا زمان فتح خيبر، غذاي سير نخورده بوديم«: مي گويد�

2.»ا سير مي شويماكنون از خرم: هنگامي كه خيبر فتح شد، گفتيم«: گفته است

)2/137(زادالمعاد 1
)2/609(صحيح بخاري 2
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نخل هايي را كه انصار به آن  ها بخشيده بودنـد، بـه   ،و چون مهاجران به مدينه بازگشتند

1.خودشان باز پس دادند؛ زيرا ديگر خودشان، ثروتمند و داراي نخلستان شده بودند

طالب و اشعريانآمدن جعفر بن ابي
ب و ابو موسي اشعري به اتفـاق  طالجعفر بن ابي�در اثناي اين غزوه پسر عموي پيامبر

�در يمن بوديم كه خبر عزيمت پيـامبر : مي گويد�ابوموسي. يارانشان از يمن آمدند

نفـر از افـراد قبيلـه ام بـه     50به سوي خيبر، به ما رسيد؛ بنابراين من و دو برادرم با بيش از 

به حبشه و حركت كرديم و بر كشتي سوار شديم؛ كشتي، ما را �قصد پيوستن به پيامبر

ما �پيامبر: جعفر به ما گفت. در آنجا با جعفر و يارانش مالقات كرديم. نزد نجاشي برد

مـي  �ابـو موسـي   . را فرستاده و دستور داده كه در اين جا بمانيم؛ شما نيز بـا مـا بمانيـد   

آمـديم و  �ما نيز با آنها آنجا مانديم تا اين كـه هنگـام جنـگ خيبـر نـزد پيـامبر      : گويد

سهمي براي ما نيز در نظر گرفت اين ، در حالي بود كه جز براي كساني كه در �پيامبر

حديبيه، با آن حضـرت ، همـراه بودنـد، بـه هـيچ يـك از كسـاني كـه در خيبـر حضـور           

نداشتند، هيچ سهمي تعلق نگرفـت؛ امـا بـراي سرنشـينان كشـتي مـا و همچنـين جعفـر و         

2.همراهانش، سهمي در نظر گرفته شد

سـوگند بـه خـدا    «: او را به آغوش كشيد و بوسيد و گفـت �فر آمد، پيامبروقتي كه جع

3»نمي دانم از كدام يك خوشحالتر باشم؛ از فتح خيبر يا از آمدن جعفر؟

عمرو بن اميه ضمري را نزد نجاشي فرستاد و �آمدن اين گروه بعد از آن بود كه پيامبر

ايـن  . يز آنها را با دو كشتي فرستاداز او خواست كه جعفر و يارانش را بفرستد، نجاشي ن

)2/96(؛ صحيح مسلم )2/148(زاد المعاد 1
)487-7/484(و فتح الباري ) 1/443(صحيح بخاري : نگا2
)2/139(زادالمعاد 3
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سـاير عده، شانزده مرد بودند و عـده اي از زنـان و فرزندانشـان نيـز، همراهشـان بودنـد؛       

1.مهاجران حبشه، پيشتر به مدينه رفته بودند

ازدواج پيامبر با صفيه
قبال يادآور شديم كه كنانه بن ابي الحقيق به دليل خيـانتي كـه كـرده بـود، كشـته شـد و       

وقتي اسيران را جمع كردنـد، دحيـه بـن خليفـه كلبـي      . مسرش صفيه در بين اسيران بوده

بـرو و بـراي   : فرمود�پيامبر. اي رسول خدا، به من هم، يك كنيز ببخشيد: آمد و گفت

مـردي، نـزد   .نمـود بدحيه، صفيه را براي خـودش انتخـا  . خودت كنيزي را انتخاب كن

ه دختر حيي ابن اخطب، بانوي بنـي قريظـه و   صفي! اي رسول خدا: آمد و گفت�پيامبر

بگوييـد  : فرمـود �پيـامبر . اين بانو، فقط در خور شما است! بني نضير را به دحيه داديد؟

به صفيه نگاهي كرد و به �رسول خدا،هنگامي كه دحيه، صفيه را آورد. دصفيه را بياور

را بـه اسـالم   صـفيه �پيـامبر اكـرم  . براي خودت كنيز ديگري انتخاب كن: دحيه گفت

دعوت داد؛ او اسالم را پذيرفت و چون مسلمان شد، آن حضرت او را آزاد كرد و بـا او  

در راه بازگشت به مدينه، بـه سـد صـهباء    . ازدواج نمود و آزاديش را مهريه اش قرار داد

�كه رسيدند، ام سليم ، صفيه را براي زفاف آماده نمود و همان شـب او را نـزد پيـامبر    

از همراهانش با خرمـا، روغـن، و   �جشن عروسي را همان جا گرفتند و پيامبرفرستاد و

سويق به عنوان وليمه پذيرايي نمود و در صهباء سـه شـبانه روز اقامـت نمـود و بـا صـفيه       

2.رضي اهللا عنها بود

اي رسـول  : اين چيست؟ صفيه گفت: در چهره صفيه آثار كبودي ديد و پرسيد �پيامبر

دن شما شبي خواب ديدم كه گويـا مـاه از جـاي خـود كنـده شـد و در       پيش از آم! خدا

خـوابم را  ؛آغوش من افتاد؛ در حالي كه به خدا قسم هيچ چيز درباره شـما نمـي دانسـتم   

)1/128(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه، از خضري 1
)2/137(؛ زادالمعاد )2/604(و ) 1/54(صحيح بخاري 2
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آرزوي رسـيدن بـه   : چهـره ام زد و گفـت  هسـيلي بـ  يكاو،براي شوهرم تعريف كردم،

1!پادشاه مدينه را در دل داري؟

دماجراي گوسفند زهر آلو
–از فتح خيبر، آسوده خاطر شد و در آنجا مستقر گرديد، دختـر حـارث   �وقتي پيامبر

وي، قبال پرسـيده بـود كـه    . هديه داد�گوسفند برياني را به پيامبر-زن سالم بن مشكم

لذا در آن . بازوي گوسفند را: كجاي گوسفند را دوست دارد؟ به او گفته بودند�پيامبر

وقتي گوسفند را نزد پيامبر . تمام گوسفند را زهر آلود كردقسمت، سم بيشتري ريخت و 

آورد و گذاشت، پيامبر از بازوي آن تكه اي گوشت كند و خورد؛ هنوز آنرا فرو نبـرده  

: ايـن، اسـتخوان بـه مـن مـي گويـد      : بود كه گوشت را از دهـانش بيـرون كـرد و گفـت    

چرا : نمود، پيامبر پرسيدزن اعتراف؛پس از اين زن مذكور را فرا خواند. زهرآلود است

از اين گوشت مي خورد و ما اگر پادشاه باشد،: با خودم گفتم:اين كار را كردي؟ گفت

كه همـراه  �بشر بن براء بن معرور . از او راحت مي شويم و اگر پيامبر باشد نمي خورد

و روايات درباره كشتن زينـب . پيامبر بود، تكه اي گوشت خورد و بر اثر آن وفات نمود

برخي هر دو دسته روايت را به اين نحو جمع كرده انـد كـه   . يا بخشيدن او مختلف است

بـه شـهادت رسـيد، او را بـه قصـاص بشـر       �آن زن را بخشيد؛ اما بعد از ايـن كـه بشـر    

2.كشت

كشته شدگان دو طرف در نبردهاي خيبر
يـك نفـر از   تن از قـريش؛ چهـار : نفـر بودنـد  شـانزده شهداي مسلمين در نبردهاي خيبر، 

همچنين گفته شـده  . اشجع، يك نفر از اسلم، يك نفر از اهل خيبر و بقيه از انصار بودند

)2/336(؛ سيره ابن هشام )2/137(زادالمعاد 1
، 2/610(و ) 1/449(اين داستان، در صحيح بخاري ). 7/497(؛ فتح الباري )2/139(زادالمعاد : نگا2

)2/337(ابن هشام سيرة: ك.نيز ر. هم به صورت مفصل و هم مختصر آمده است) 860
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تن بوده اند؛ عالمـه منصـور پـوري، آمـار شـهداي      18كه شهداي مسلمين در اين نبردها 

نـام را  23من، پس از تحقيق و پژوهش، در نهايـت،  : تن آورده و گفته است19خيبر را 

اقـدي  يك نام ديگر نيـز فقـط در مغـازي و   ام را فقط طبري آورده است؛يافتم كه يك ن

يك تن به علت خوردن گوشت زهرآلود به شهادت رسيد و در مورد يـك  . آمده است

تن ديگر اختالف است كه آيا در جنگ بدر شهيد شده يا در خيبر؟ اما قول صـحيح آن  

ي يهوديان در اين جنگ تعداد كشته ها1.است كه در جنگ بدر به شهادت رسيده است

.تن بوده است93

فتح فدك
به خيبر رسيد، محيصه بن مسعود را نزد يهوديـان فـدك فرسـتاد تـا     �هنگامي كه پيامبر

آنها را به اسالم فراخواند؛ اما آنها نپذيرفتند، ولي بعد از اينكه خداوند، فتح خيبر را براي 

فرستادند تا �لذا كسي را نزد پيامبرنمود، اهل فدك به وحشت افتادند؛فراهم مسلمانان 

بدين . نيز پيشنهاد آنها را پذيرفت�پيامبر. با ايشان قرارداد صلحي همانند خيبريان ببندد

ترتيب فدك، ملك خالص شد؛ زيرا مسلمانان براي فتح آن زحمتي متحمل نشده و هيچ 

2.اسب و شتري را به تاخت و تاز درنياورده بودند

وادي القري
در آنجا گروهي از . از فتح خيبر فراغت يافت، به وادي القري رفت�مي كه پيامبرهنگا

يهوديان با جماعتي از اعراب اجتماع كـرده بودنـد، بـه مجـرد اينكـه مسـلمانان در وادي       

دنـد و مـدعم   القري فرود آمدند، يهوديان كه از پيش آماده بودنـد، آنهـا را تيربـاران كر   

!بهشت بر او گوارا باد: شده مردم گفتندكشته�يكي از غالمان پيامبر

)270-2/268(للعالمين رحمة1
)353، 2/337(ابن هشام سيرة2
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سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست، همـان لباسـي   ! هرگز«: فرمود�رسول خدا

چـون  . »كه روز خيبر از غنيمت برداشته بود و در تقسيم نيامد، بر او شعله ور خواهد شـد 

دو بنـد  مـن نيـز يـك يـا     : آمـد، و گفـت  �د پيامبرمردم اين حرف را شنيدند، مردي نز

1.»يك يا دو بند كفش از جنس آتش«: فرمود�كفش برداشته ام، پيامبر

يارانش را براي جنگ آماده نمود و صفهايشان را آراسـت و پـرچم   �پس از اين پيامبر

و پرچم هايي هم به صاحب بـن منـذر و سـهل بـن حنيـف و      . داد�را به سعد بن عباده 

آنـان،  . پيمانانشـان را بـه اسـالم فراخوانـد    داد و سـپس يهوديـان و هـم   �عباده بن بشر 

به مقابله او رفت و �و زبير . نپذيرفتند و مردي از آنان به ميدان آمد و هماورد خواست

شـخص  . او را كشت؛ پس از اين مردي ديگر مبارز طلبيد كه باز هـم زبيـر، او را كشـت   

ايـن رويـه   . ا كشـت به مبارزه برخاست و او ر�طالب ديگري مبارز طلبيد؛ علي بن ابي

.ادامه يافت تا اينكه يازده تن از آنان كشته شدند

.بار ديگر آنان را به اسالم فرا مي خواند�هربار كه مردي از آنان كشته مي شد، پيامبر

در طول اين روز هربار كه وقت نماز فرا مي رسيد، پيامبر و يارانش نماز مي خواندنـد، و  

تـا شـب بـا آنـان     . ان را بـه اسـالم فـرا مـي خواندنـد     دوباره به جنگ برمـي گشـتند و آنـ   

فرداي آن روز كه هنوز خورشيد به اندازه نيزه اي باال نيامده بود، تمام آنچه را . جنگيدند

كه در اختيار داشتند، به مسلمانان تحويل دادنـد و بـدين سـان مسـلمانان بـدون جنـگ و       

سـاز و بـرگ زيـادي بـه غنيمـت      درگيري دوباره ، وادي القري را فتح كردند و غنايم و 

.گرفتند

چهار روز در وادي القري توقف نمود و امـوال غنيمـت را بـين يـارانش تقسـيم      �پيامبر

كرد و يهوديان را بر زمينهاي زراعتي و نخلستانها گماشت كـه ماننـد اهـل خيبـر سـاالنه      

2.نيمي از محصوالت را تحويل مسلمانان بدهند

)2/608(صحيح بخاري 1
)2/146(زادالمعاد 2
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فتح تيماء
ن خيبر و فدك و وادي القري به يهود تيماء رسيد، از خود هيچگونه م شديوقتي خبر تسل

دند و تقاضـاي  فرستا�ندادند؛ بلكه كسي را نزد پيامبرمقاومتي در مقابل مسلمانان نشان

از آنان پذيرفت و به آنان اجازه داد كه آنجا بمانند و اموالشان نيز�صلح نمودند؛ پيامبر

ايـن  : ن شـرح نوشـت  اي آنـان صـلح نامـه اي بـدي    همچنـين بـر  . در دست خودشان باشد

رسول خداست براي بني عاديا مبني بـر اينكـه آنـان در پنـاه مسـلمانان      �قرارنامه محمد

با گذشت روزگار، اين . هستند و بايد جزيه بپردازند، نه جنگي در كار است و نه تبعيدي

1.اين عهدنامه را خالد بن سعيد نوشت. پيمان، استوارتر مي گردد

بازگشت به مدينه
راه بازگشت به مدينه را در پيش گرفت؛ در اثناي راه، يكي از شبها �آنگاه رسول خدا

و صـادر نمـود  ادامه داد و پاس آخر شب، براي استراحت، دستور اطراق ي يراهپيمارا به 

بـالل در حـالي كـه بـه ناقـه اش تكيـه زده بـود،        . »امشب را نگهباني بـده «: به بالل گفت

آنگـاه، اولـين   . در نتيجه تا طلوع آفتاب كسي بيدار نشد. ي مي داد كه خوابش بردنگهبان

از آن منطقه خارج شـدند؛ بعـد از آن،   ؛بود�كسي كه از خواب بيدار شد، رسول خدا

اين ماجرا در سفر ديگـري  : برخي گفته اند. با يارانش نماز صبح را اقامه كردند�پيامبر

2.روي داده است

در اواخر ماه صفر �به نظر مي رسد كه بازگشت پيامبرصيل نبردهاي خيبربا بررسي تفا

.يا اوائل ماه ربيع االول سال هفتم هجرت بوده است

سريه ابان بن سعيد

)1/279(طبقات ابن سعد 1
)2/340(سيره ابن هشام 2
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بهتر از هر فرمانده نظامي ديگري مي دانست كه خالي بودن مدينه پس از پايـان  �پيامبر

زيـرا  .قطعـا از احتيـاط بـدور اسـت    ماه هاي حرام ، از نظر نظـامي كـار درسـتي نيسـت و    

كه مسـلمانان غافـل شـوند تـا     يدندصحرانشينان اطراف مدينه، انتظار لحظه اي را مي كش

براي ترسانيدن صحرانشينان، سريه �بنابراين پيامبر. دست به قتل و غارت و چپاول بزنند

نجـام  پـس از ا �ابـان بـن سـعيد    . به نجـد فرسـتاد  �اي تحت فرماندهي ابان بن سعيد 

غالبا ايـن سـريه در   . پيوست�مأموريتش، بعد از آنكه فتح خيبر تمام شده بود، به پيامبر

اما ابـن  1.امام بخاري نيز اين سريه را ذكر كرده است؛صفر سال هفتم هجري بوده است

2.وضع اين سريه، برايم نامعلوم است: حجر مي گويد

غزوه ذات الرقاع
دو جناح نيرومند از سه جناح آتش افروز جنگ احـزاب  موفق شد�بعد از اينكه پيامبر

را درهم شكند، فرصتي بدست آورد كه سعي و اهتمام خويش را بر سومين جناح جنگ 

افروز يعني صحرانشينان سنگدلي متمركز سـازد كـه در نجـد و حومـه اش زنـدگي مـي       

.كردند و همواره دست به غارت و چپاول مي زدند

نان، در شهر و روستايي مشخص زندگي نمي كردند و در قلعـه  جا كه اين صحرانشياز آن

ها و دژها سكونت نداشتند، لذا خاموش كردن فتنه آنها، كار آساني نبود و جنگ با اينها 

به مراتب دشوارتر از جنگ با اهل مكه و خيبر بود؛ از اينرو جز حمالت چريكـي، نمـي   

اكنـده اي را  رمانان حمالت پيـاپي و پ اين بود كه مسل. توانست درباره آنان كارساز باشد

.به قصد ترساندن و به عقب راندن صحرانشينان ترتيب دادند

ــه خــاطر    �رســول خــدا ــا ب ــه ي ــدرت  خــويش در منطق ــت ق ــه منظــور تثبي ســركوب ب

صحرانشيناني كه در اطراف مدينه به هدف غارت و شبيخون جاي گرفته بودنـد، دسـت   

.ع معروف استبه حمله اي زد كه به غزوه ذات الرقا

)2/608(صحيح بخاري : نگا1
)7/491(فتح الباري2
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سيره نويسان اين غزوه را در سال چهارم هجري ذكـر كـرده انـد، امـا حضـور ابوموسـي       

در اين غزوه، دليل روشني است بـر اينكـه ايـن غـزوه، بعـد از      �و ابوهريره �اشعري 

. جنگ خيبر روي داده و غالبا در ماه ربيع االول سال هفتم هجري به وقوع پيوسـته اسـت  

خبـر  �ويسان درباره اين غزوه آورده اند، اين اسـت كـه بـه پيـامبر    خالصه آنچه سيره ن

بنـابراين  . رسيد كه طوايف انمار يا بني ثعلبه و بني محارب از قبيله غطفان، گرد آمده اند

تن از يارانش به محل اجتماع قبايل مذكور رفـت و در  700يا 400به سرعت با �پيامبر

. را به عنوان جانشين تعيـين كـرد  �ان بن عفان و در روايتي عثم�مدينه ابوذر غفاري 

مجاهدان اسالم، به راه خود ادامه دادند تا به مكـاني بـه نـام وادي نخـل رسـيدند كـه بـه        

در آنجا بـا گروهـي از قبيلـه غطفـان     . اندازه مسافت دو شبانه روز، با مدينه فاصله داشت

با يكديگر به كارزار و قتـال  اما ،روبرو شدند؛ هرچند، طرفين، روياروي هم قرار گرفتند

مـي  �ابو موسي اشـعري  . با يارانش، نماز خوف خواند�با اين حال، پيامبر. نپرداختند

به غزوه اي رفتيم؛ ما اشعريها، شش نفر بوديم و تنها يك شـتر  �همراه نبي اكرم: گويد

شـد؛  به همين خاطر پاهاي همگي ما مجروح . داشتيم كه به نوبت، بر آن سوار مي شديم

پاهاي من نيز زخمي شد وناخنهايم افتاد؛ پاهايمان را با پارچه مي بستيم و به همين خاطر، 

1... .ناميده شد» ذات الرقاع«اين غزوه، 

زيـر درخـت   �پيـامبر . همـراه بـوديم  �از جابر روايت شده كه در ذات الرقاع با پيامبر

يـز هـر يـك بـه سـايه درختـي       سايه داري به قصد استراحت، بار انداخت و ياران پيامبر ن

.رفتند

پس از : جابر مي گويد. شمشيرش را به درخت آويخت و به استراحت پرداخت�پيامبر

نزد ايشان آمـديم؛ ديـديم   . ما را صدا مي زند �خواب كوتاهي متوجه شديم كه پيامبر

من خواب بودم كـه ايـن مـرد،    : فرمود�پيامبر. مردي صحرانشين نزد پيامبر نشسته است

بيدار شدم و ديدم كه با شمشـير آختـه، بـاالي    . مشير مرا برداشت و از نيام بيرون كشيدش

چه كسـي، مـرا از كشـتن تـو، بـاز مـي دارد؟ مـن        : آنگاه به من گفت. سرم ايستاده است

)2/118(؛ صحيح مسلم باب غزوه ذات الرقاع )2/592(صحيح بخاري باب غزوه ذات الرقاع 1
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رسـول  : راوي مـي گويـد  . آن مرد، همان كسي است كـه اينجـا نشسـته اسـت    . اهللا: گفتم

1.، او را مجازات نكرد�خدا

با گروهي دو ركعت نمـاز خوانـد و آنهـا رفتنـد و بـا      �ايتي ديگر آمده كه پيامبردر رو

گروه ديگر هم دو ركعت نماز خواند؛ در نتيجه پيامبر چهار ركعت خواند و هر گروه از 

2.يارانش، دو ركعت خواندند

شمشير را برداشـت  �ست آن اعرابي افتاد و پيامبرشمشير از د: در روايت ابوعوانه آمده

بهتـرين  : چه كسي مي تواند تو را از دست من نجات دهد؟ مشرك گفـت : به او گفتو

گواهي مي دهي كه معبود بر حقي جز خدا نيسـت و  : فرمود�پيامبر. انتقام گيرنده باش

با توعهد مي كنم كه هرگز با تو نجـنگم و بـا قـومي    : من پيام آور خدايم؟ اعرابي گفت

وي، نـزد  . او را رهـا كـرد  �پيامبر: ابوعوانه مي گويد. د، همراه نشومنكه با تو مي جنگ

3.قومش رفت و گفت از نزد بهترين انسان به نزد شما آمده ام

4.اسم آن مرد، غورث بن حارث بوده است: در صحيح بخاري آمده است

. اسم آن مرد دعثور بوده و مسلمان شـده اسـت  : واقدي، گفته است: ابن حجر مي نويسد

واهللا . او چنين به نظر مي رسـد كـه دو مـاجرا در دو غـزوه بـوده اسـت      اما از ظاهر سخن

5.اعلم

شـوهر آن زن،  . در راه بازگشت از اين غزوه، مجاهدان زني از مشـركان را اسـير كردنـد   

آمد تا نـذرش را  شبانه در پي سپاه اسالم . را بريزد�كرد خون يكي از ياران محمدنذر

يكي عباد بن بشر و ديگري : نگهباني تعيين كرده بوددو نفر را براي�پيامبر. عملي كند

مشغول نماز خواندن بود كه آن مرد، تيري به سوي عبـاد پرتـاب   �عباد . عمار بن ياسر

)4135(صحيح بخاري، حديث شماره 1
)2/593(و ) 1/407(صحيح بخاري 2
)7/416(؛ فتح الباري 264مختصر سيره الرسول، ص 3
)2/593(صحيح بخاري 4
)7/428(فتح الباري 5



517

آن مـرد، دو  .كشـيد بدون اين كه نمازش را ترك كند، تير را از پايش بيـرون عباد . كرد

. د تا آنكه آن را به پايان رساند، نمازش را قطع نكر�تير ديگر نيز پرتاب كرد، اما عباد 

: گفـت �چـرا مـرا بيـدار نكـردي؟ عبـاد      ! سبحان اهللا: بيدار شد و گفت�آنگاه عمار 

1!داشتم سوره اي را مي خواندم كه دوست نداشتم آن را قطع كنم

چنانچه اگر سـراياي پـس از ايـن    . اين غزوه، صحرانشينان سنگدل را به وحشت انداخت

قرار دهيم، مي بينيم كه قبايل غطفان ديگر جرأت سر بلنـد كـردن   غزوه را مورد بررسي

حتي ؛گرديدندرا هم نداشتند؛ بلكه رفته رفته نرمتر شدند تا اين كه تسليم و حتي مسلمان 

برخي از همين قبايل در فتح مكه بـا مسـلمانان همكـاري كردنـد و در جنـگ حنـين نيـز        

د و پس از غزوه فـتح، مـأمورين جمـع    دوشادوش مسلمين جنگيدند و از غنايم سهم بردن

. زكـات مالشـان را پرداخـت كردنـد    نيـز شدند و آنهـا اعزام آوري زكات به سوي آنان 

بدين ترتيب هر سه جناح جنگ افروز در هـم شكسـت و امنيـت و صـلح، منطقـه را فـرا       

گرفت و پس از اين مسلمانان به آساني مي توانستند مشـكالتي را كـه در بعضـي منـاطق     

همچنين شرايط فتح شهرها و ممالـك ديگـر نيـز فـراهم شـد؛      . ي آمد، حل نمايندپيش م

تـا  �پـس از بازگشـت از ايـن غـزوه پيـامبر     . زيرا شرايط به نفع مسلمين تغيير كرده بـود 

در طول اين مدت سريه هاي مختلفـي بـه   . هفتم هجري در مدينه اقامت نمودسالشوال

:اطراف اعزام نمود؛ از جمله

در مـاه صـفر يـا ربيـع االول     : بني ملوح در قديـد يالب بن عبداهللا ليثي به سوسريه غ-1

بـراي  �سويد را كشته بودند؛ لذا پيـامبر بني ملوح، همراهان بشر بن. سال هفتم هجري 

را ايمسلمانان، شـبانه بـر آنهـا شـبيخون زدنـد، عـده      . انتقام از آنها ، اين سريه را فرستاد

انشان را به غنيمت گرفتند؛سپاه بزرگـي از دشـمن بـه تعقيـب     كشتند و حيوانات و چارپاي

وقتي به نزديكي مسلمانان رسيدند، از آسمان بارش باران آغاز شد و . ندپرداختنمسلمانا

-2/203(سـيره ابـن هشـام    : ك.؛ براي تفصيل مطالب مربوط به ايـن غـزوه، ر  )2/112(زاد المعاد 1

)428تا 7/417(و فتح الباري ) 112-2/110(؛ زادالمعاد )209
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بـدين ترتيـب مسـلمانان نجـات     . سيل بزرگي به راه افتاد و بين دو گروه فاصـله انـداخت  

.يافتند

هجري كه در بحـث نامـه هـاي پادشـاهان،     سريه حسمي در جمادي الثاني سال هفتم -2

.ذكر آن گذشت

تـن  30ه در شعبان سال هفتم هجري؛ عمر به اتفـاق  بسريه عمر بن خطاب به سوي قر-3

به �خبر سريه عمر . از رزمندگان اسالم، شبانه سير مي كردند و روزها پنهان مي شدند

نها رسـيد، كسـي را   به محل سكونت آ�وقتي عمر . زن رسيد و همگي فرار كردنداهو

.نيافت و به مدينه بازگشت

در شـعبان سـال هفـتم    : سريه بشير بن سعد انصاري بسوي بنـي مـره در ناحيـه فـدك    -4

تن از مجاهدان بسوي بني مره رفتند و گوسفندان و گله هاي آنهـا را  30هجري؛ بشير با 

بح تيـر انـدازي   تـا صـ  .به غنيمت گرفتند؛ در راه بازگشت، شبانه تعقيب و گرفتار شـدند 

كردند؛ در نتيجه تيرهاي بشير و يارانش تمام شد؛ بني مره بـه مسـلمانان حملـه كردنـد و     

و نزد يهود ماند تـا  گريختهمه را كشتند بجز بشير كه زخمي از صحنه جنگ به فدك 

.زخمهايش بهبود يافت و پس از آن به مدينه بازگشت

هفتم هجري به سوي بني عوال و بني عبددر رمضان سال: سريه غالب بن عبداهللا ليثي-5

لبه در ناحيه ميفعه و به قولي به سوي حرقـات، طايفـه اي از جهينـه؛ وي، بـه اتفـاق      عن ثب

تن از مجاهدان بر آنان شـبيخون زد و آنـان را از دم تيـغ گذرانيـد و گـاو و شـتر و       130

، مـرداس بـن   �د در همين سريه بود كه اسامه بن زي. گوسفند فراواني به غنيمت گرفت

آيا : به اسامه گفت�پيامبر. گفته بود، به قتل رسانيد» ال اله اال اهللا«نهيك را پس از اينكه 

!قلب او را شكافتي كه راست مي گويد يا دروغ؟

سوار كار؛ انگيزه اين 30در شوال سال هفتم به اتفاق : سريه عبداهللا بن رواحه به خيبر-6

ام اسير يا بشـير بـن رزام، اعـراب غطفـان را بـراي جنـگ بـا        سريه، اين بود كه فردي به ن

او تن از يارانش راهي مدينه كردنـد و  30مسلمين آماده مي كرد؛ آنها رفتند و اسير را با 

وقتي بـه  .تو را به عنوان فرماندار خيبر تعيين كرده است�را در طمع انداختند كه پيامبر
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و يـاران  ) يا بشير(ماني پديد آمد و به قتل اسير وادي قرقره نيار رسيدند، بين طرفين، بدگ

.همراهش انجاميد

تـن از  300در شـوال سـال هفـتم بـا     1سريه بشير بـن سـعد انصـاري بـه يمـن و جبـار      -7

مجاهدان براي مقابله با جمع بزرگي كه بـراي غـارت و شـبيخون بـه مدينـه گـرد آمـده        

وقتي خبر عزيمت سپاه . گرفتندمجاهدان شبانه سير مي كردند و روزها كمين مي. بودند

دامها و چارپايان بسياري به غنيمت گرفـت و  �اسالم به دشمن رسيد، گريختند و بشير 

.آورد و هر دو مسلمان شدند�دو تن از آنان را اسير كرد و به نزد رسول خدا

ال ابن قيم، اين سريه را همراه سريه هاي س: سريه ابوحدرد اسلمي به سوي ناحيه غابه-8

خالصه ي ماجرا از اين قرار بـود كـه   . هفتم هجري قبل از عمره القضاء ذكر كرده است

مردي از طايفه بني جشم بن معاويه با تعداد زيادي به غابه رفـت و تصـميم داشـت قبيلـه     

ابـو  . ابو حدرد را با دو مـرد فرسـتاد  �پيامبر. گ با مسلمين تحريك نمايدقيس را به جن

دن نقشه نظامي حكيمانـه اي توانسـت دشـمن را شكسـت سـختي      با اختيار نمو�حدرد 

2.بدهد و شتر و گوسفندان فراواني را به غنيمت بگيرد

القضاءرةعم
ل مـاه ذيقعـده،   تواتر حكايت از آن دارد كه بعد از رويـت هـال  ماخبار : حاكم مي گويد

شـوند و هـيچ   به يارانش دستور داد كه براي به جاي آوردن عمره القضاء آماده �پيامبر

.يك از مسلمانان حاضر در صلح حديبيه، از اين عمره تخلف نكند

جبار، نام سرزميني از عظفان بوده و نيز گفته شده از اراضي محل سكونت طوايف فزاره و عذره بوده 1

است
رحمـه للعـالمين   : تفصيل ايـن سـرايا را بنگريـد در    ). 2/629(م ؛ سيره ابن هشا)2/149(زادالمعاد 2

؛ مختصـر سـيره الرسـول ،    31؛ تلقيح فهوم اهل الثر، ص )150-2/148(؛ زادالمعاد )2/229-231(

324-322ص 
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عازم شدند و فقط افـرادي كـه بـه    �تمام كساني كه در حديبيه حضور داشتند، با پيامبر

تعدادي ديگري از مسلمانان نيز بيـرون شـدند و شـمار    . شهادت رسيدند، حضور نداشتند

1.و هزار نفر شدآنها به جز زنان و كودكان، بالغ بر د

در مدينه عويف ابو رهم غفاري را به عنوان جانشين تعيين كـرد و شصـت شـتر    �پيامبر

براي قرباني برداشـت و نگهـداري آنهـا را بـه ناجيـه بـن جنـدب اسـلمي سـپرد و از ذي          

و يارانش بـا  �پيامبر. سلمانان نيز تلبيه گفتندالحليفه، احرام عمره بست و تلبيه گفت و م

سـوي امل و مسلح به اسلحه جنگي خارج شدند؛ زيرا بيم آن مي رفت كه از آمادگي ك

جنگي خـويش  ج رسيدند، تمام وسايل جوقتي به يأ. قريش فريب و خيانتي در كار باشد

نيزه را گذاشتند و اوس بن خولي انصاري را بـا دويسـت رزمنـده،    اعم از سپر و تير و سر

ه فرد مسافر يعني شمشير در غـالف وارد مكـه   مأمور محافظت آنها نمودند و تنها با اسلح

2.شدند

كـه  در حـالي  ،خويش سوار بود و مسلمانان) قصواء(هنگام ورود به مكه بر شتر �پيامبر

.به دور پيامبر حلقه زده بودند، تلبيه مي گفتندوشمشيرهايشان را حمايل كرده

كـوه قعيقعـان در شـمال    و يارانش را شنيدند، بر فراز�وقتي مشركين، خبر آمدن پيامبر

امـروز قـومي نـزد    :آنان به همديگر مي گفتنـد . مكه رفتند تا مسلمانان را زير نظر بگيرند

بـه يـارانش   �پيـامبر . يثـرب، آنهـا را سسـت كـرده اسـت     د كه تب و هواينشما مي آي

و فقـط فاصـله بـين دو    بروند دستور داد كه سه شوط اول را به صورت هروله و با شتاب 

براي رعايت حال اصحاب و يـارانش دسـتور   �برپيام. به حالت عادي راه بروندركن را 

اين فرمان، بدين خاطر صادر شد كـه  . نداد كه همه شوطها را به سرعت و با شتاب بروند

3.مشركين، قدرت و توانمندي آنها را تماشا كنند

)7/700(فتح الباري 1
)2/151(همان؛ زادالمعاد 2
)1/412(؛ صحيح مسلم )611و 2/610(و ) 1/218(صحيح بخاري 3
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بـر شـانه   دستور داد كه طـوري احـرام ببندنـد كـه دو طـرف احـرام را       �همچنين پيامبر

در اصـطالح بـه ايـن نـوع پوشـش اضـطباع       (چپشان بيفكنند و شانه راستشان برهنه باشد؛ 

ون وارد مكـه شـد و در آنجـا مشـركين     جـ حگردنه منتهي بـه  سمتاز�پيامبر). گويند

بستن احرام تلبيه مي گفـت  هنگام از �پيامبر. براي تماشاي مسلمين صف كشيده بودند

ر االسود را استالم نمود و سپس طواف كرد و مسلمين نيز تا اينكه با عصاي خويش، حج

شمشيرش را حمايل كـرده بـود و   �پيشاپيش پيامبر�عبداهللا بن رواحه . طواف كردند

:اين شعر را مي خواند

ر في سبيلهـخلّوا بني الكفّار عن سبيله         خلّوا فكلّ الخي

ي رسولهـلي عـقدانزل الرحمن في تنزيله          في صحف تتل

 هـي قبولـقّ فـت الحـي رأيـه          إنـن بقيلـي مؤمـنإيا رب

لهـي تنزيـضربكم علـوم نـاليي سبيله        ـأن خير القتل فـب

هـلَ عن خليلـل الخليـاً يزيل الهام عن مقيله          و يذهبـضر

رويد كه تمام خير و خوبي، راهش  را باز كنيد و از سر راه كنار ب! اي كافرزادگان«: يعني

.در راه اوست

به يقين خداوند رحمان، در كتابش، در مصحف هايي كه بـر فرسـتاده اش خوانـده مـي     

.شود، پيام خود را نازل نموده است

حقيقت را در پذيرش آن ديده ام و و حق ،من، به گفتارش ايمان دارم و من! پروردگارا

امروز بر مبنـاي تنزيـل او،   . باشداودر راهست كهآننيز فهميده ام كه بهترين كشته شدن،

چنان ضرباتي بر شما فرود مي آوريم كه سرها را از جايشان بركند و دوستان را از حـال  

.»يكديگر ، بي خبر سازد

!در حضور رسول خدا و در حرم الهي، شعر مي گويي؟!اي ابن رواحه: گفت�عمر 
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ن، بـراي آنهـا از رگبـار تيـر،     خـود بگـذار كـه ايـ    او را به حال ! اي عمر: فرمود�پيامبر

1.»تر استمؤثر

ط اول طواف را با شـتاب و هرولـه كنـان، طـواف نمودنـد و      وو مسلمانان سه ش�پيامبر

اينها كسـاني هسـتند كـه    : چون مشركين، اين حالت را در آنها ديدند، به يكديگر گفتند

سست و بي رمق كرده است؛ اينهـا،  يثرب آنها را ) وباي(تب : شما درباره آنها مي گفتيد

.هم چابك ترندآناين واز

بعد از سـعي، در  . ، پس از طواف كعبه، به سعي ميان صفا و مروه پرداخت�رسول خدا

اينجـا، قربانگـاه اسـت و تمـام     «: حالي كه شتران قرباني را در مروه نگه داشته بود، فرمود

قربـاني نمـود و سـرش را تراشـيد و     آنگـاه در مـروه   . »كوي و برزن مكه، قربانگاه اسـت 

ج فرستاد تا در كنـار  جسپس گروهي از مجاهدان را به يأ. مسلمانان نيز همان طور كردند

اسلحه و مهمات جنگـي نگهبـاني دهنـد و آن دسـته از مجاهـدان كـه نگهبـان اسـلحه و         

.مهمات جنگي بودند، بيايند و مناسك عمره را انجام دهند

مكه اقامت نمود و چون روز چهارم شـد، مشـركين نـزد علـي     سه شبانه روز در�پيامبر

�پيـامبر . به رفيقت بگو شهر ما را ترك كند كه مهتلش تمام شده است: آمدند و گفتند

.اقامت نمود» سرف«از مكه خارج شد و در جايي به نام 

! عمـو : از مكه، دختر حمزه به دنبال پيامبر راه افتاد و فرياد مـي زد �هنگام خروج پيامبر

علـي و جعفـر و زيـد بـر سـر      . برگشت و آن دختر خردسال را به آغوش كشـيد �علي 

سرپرستي او را به جعفر سـپرد؛  �پيامبر. نگهداري و سرپرستي آن دختر اختالف كردند

.زيرا همسر جعفر، خاله آن دختر بود

رسـول  . بـا ميمونـه دختـر حـارث عـامري ازدواج نمـود      �در همين عمره بود كه پيـامبر 

. فرسـتاد )ارضي اهللا عنهـ (پيش از ورود به مكه جعفر بن ابي طالب را نزد ميمونه �اكرم

�عبـاس  . ، عباس را كه شوهر خواهرش بود، وكيل خود نمـود )ارضي اهللا عنه(ميمونه 

هنگـام خـروج از مكـه،    �پيامبر اكـرم . درآورد�ميمونه را به عقد ازدواج رسول خدا

)2/107(روايت ترمذي 1
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را به همـراه خـود، بـه    )ارضي اهللا عنه(مكه بماند و ميمونه را مأمور كرد تا در �رافعابو

در ناحيه سرف با ميمونه، زفـاف  �بدين ترتيب رسول خدا. ملحق نمايد�رسول اكرم

1.كرد

به خاطر آن كه قضاي عمـره حديبيـه   -1: اين عمره را از دو جهت عمره قضاء مي نامند

. كه در حديبيه روي داد، انجام شـد ، يعني مصالحه اي »مقاضات«چون بر مبناي -2. بود

2.محققان دليل دوم را ترجيح داده اند

3.صلح-4قصاص -3قضيه -2قضاء -1: اين عمره، چهار اسم دارد

پس از بازگشت از عمره القضاء سريه هاي مختلفي اعزام كرد كه عبارت �پيامبر اكرم

: بودند از

اتفاق پنجاه رزمنده به سـوي بنـي   هجري به 7وي در ذيحجه سال : سريه ابوالعوجاء-1

! ما نيازي به اين دعـوت نـداريم  : گفتند. سليم گسيل شد تا آنها را به اسالم دعوت دهد

لذا جنگ سختي كردند تا جايي كه ابو العوجاء زخمي شد و دو تن از نيروهاي دشـمن  

.اسير شدند

كشـته شـده   د در فدك به سوي محلي كه ياران بشير بن سع: سريه غالب بن عبداهللا-2

نفر به آنجا فرستاد كه تعدادي شتر 200وي را در ماه صفر سال هشتم با �بودند؛ پيامبر

.از آنها به غنيمت گرفتند و عده اي از آنان را كشتند

بنو قضاعه جماعت انبوهي براي . در ربيع االول سال هشتم هجري: سريه ذات اطلح-3

كعـب بـن   �ودنـد؛ بنـابراين پيـامبر   گردآورده بشبيخون زدن و غافلگير كردن مسلمين 

در آنجا با دشمن روبرو شدند و آنان . نفر به آن منطقه فرستاد15را با �عمير انصاري 

در نتيجـه تمـام   . را به اسالم فرا خواندند؛ اما آنان نپذيرفتند و مسـلمانان را بـه تيـر بسـتند    

)2/152(زادالمعاد 1
)7/500(؛ فتح الباري )1/172(زادالمعاد : نگا2
)7/500(فتح الباري 3
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ن شـهدا، بيـرون   مسلمانان به شهادت رسيدند بجز يك نفر كه سست و بـي رمـق، از ميـا   

1.كشيده شد

بني هـوازن،  . هوازن در ربيع االول سال هشتم هجريبني سوي ه ب: سريه ذات عرق-4

شجاع بن وهب اسدي �پياپي دشمنان اسالم را ياري مي كردند و به همين خاطر پيامبر

مرد به آنجا فرستاد؛ اما جنگي رخ نداد و شتران فراواني از دشمن به غنيمت 15را با �

2.تندگرف

تهؤجنگ م
بـا آن  �بود كـه مسـلمانان در حيـات پيـامبر    اين جنگ، بزرگترين نبرد جدي و خونيني

اين جنـگ، در  . در واقع اين جنگ، مقدمه فتح شهرهاي مسيحي نشين بود. روبرو شدند

. مـيالدي روي داد 669جمادي االولي سال هشتم هجري برابر اگوست يـا سـپتامبر سـال    

.ايين دست بلقاء شام بود كه تا بيت المقدس، دو منزل فاصله داشتمؤته، روستايي در پ

تهؤانگيزه جنگ م
را بعنوان سـفير بـا   �دي حارث بن عمير از�اته اين بود كه رسول خدؤسبب جنگ م

شرجيل بـن عمـرو غسـاني كـه از جانـب قيصـر روم،       . نامه اي نزد پادشاه بصري فرستاد 

. گرفت و او را با طنـاب بسـت و گـردنش را زد   �يامبرلقاء بود، راه را بر سفير پحاكم ب

در آن زمان كشتن سفيران از بزرگترين و زشت ترين جنايات بـه حسـاب مـي آمـد كـه      

رسـيد، برايشـان سـخت    �بروقتي اين خبـر بـه پيـام   . مساوي يا فراتر از اعالم جنگ بود

3.م نمودلذا لشكري متشكل از سه هزار رزمنده را به سوي آنان اعزا. گران آمد

)2/231(رحمه للعالمين 1
پانوشت33و تلقيح فهوم اهل االثر، ابن جوزي، ص ) 2/231(رحمه للعالمين 2
)7/511(؛ فتح الباري )2/155(زاد المعاد 3
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بزرگترين سپاه اسالم بود كه در هيچ يك از جنگها �اين سپاه در تاريخ جنگهاي پيامبر

.غير از غزوه احزاب، سپاهي با اين جمعيت سابقه نداشت

اميران سپاه اسالم
اگـر  «: بر اين سريه، زيد بن حارثه را به عنوان فرمانده تعيين كرد و فرمـود �رسول خدا

بن رواحه امير سـپاه  امير سپاه باشد؛ اگر جعفر به قتل رسيد، عبداهللا جعفر ،زيد كشته شد

براي تعيين اين سه فرمانده، پرچم سفيدي بست و آن را به زيد بن حارثه �پيامبر. »است

به آنان سفارش كرد به محل كشته شدن حارث بن عمير بروند و نخسـت آنـان   وداد�

صورت با استعانت در امان هستند؛ در غير اين، اگر پذيرفتند كهدهندرا به اسالم دعوت 

بـه نـام خـدا در راه خـدا بـا      «: همچنين خطاب بـه آنهـا فرمـود   . از خداوند با آنها بجنگند

پيمان شكني نكنيد و هيچ بچـه و زنـي   ؛خيانت نكنيد؛كساني كه كفر ورزيدند؛ بجنگيد

براي عبادت در صـومعه  را نكشيد، به افراد پير و سالخورده تعرض نكنيد و به كساني كه

هستند، كـاري نداشـته باشـيد و درختـان خرمـا و ديگـر درختـان را قطـع نكنيـد و هـيچ           

1»ساختماني را خراب نكنيد

وداع پيامبر با سپاه اسالم
بـا فرمانـدهان سـپاه وداع كـرد     �خروج شد، مردم جمع شدند؛ پيـامبر وقتي سپاه، آماده

. گريسـت �در اين هنگـام عبـداهللا بـن رواحـه     . ندمردم نيز به سپاهيان اسالم بدرود گفت

سوگند به خدا كه من عالقه و محبتـي  : چرا گريه مي كني؟ عبداهللا گفت: مردم پرسيدند

به دنيا ندارم و به شما نيز وابسته نيستم؛ اما شنيدم پيامبر آيه اي از قرآن تالوت مـي كنـد   

هـيچ كسـي از شـما    «: عنـي ي) 71: مـريم (جايگزين آيه: كه در آن ذكر آتش دوزخ است

شود و اين حكم در نـزد پروردگـارت، حتمـي و قطعـي     ننيست مگر اينكه بايد داخل آ

من نمي دانم چگونه خواهم توانست بعد از ورود بـه جهـنم از آن خـارج شـوم؟     . »است

)2/271(و رحمه للعالمين 321رسول، ص مختصر سيره ال1
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خداوند شما را سالمت بـدارد و دشـمن را از شـما دفـع كنـد و شـما را       : مسلمانان گفتند

ايـن  �در اين لحظه بود كه عبـداهللا بـن رواحـه    . يم فراوان به ما بازگرداندپيروز و با غنا

: شعر را سرود

ذات فرغ تقذف الزبداةبو ضرةرـلكنني اسأل الرحمن مغف

تنفذ االحشاء و الكبداةبحربةدي حران مجهزـبيةطعنو أ

اهللا من غاز و قد رشداهرشدأحتي يقال إذا مروا علي جدثي

مغفرت و آمرزش مي خواهم و ضربه اي كوبنده كه ،من، از خداوند رحمانليكن «: يعني

.مغزم را متالشي كند و استخوانم را بشكند

يا زخمي از نيزه كه به دست نيـزه پرانـي مـاهر و كارآمـد، بـا نيـزه اي كـه دل و روده و        

.جگرم را پاره كند

اي كه واقعـا بـه راه راسـت،    چه مجاهد ره يافته : تا هرگاه از كنار قبرم، بگذرند، بگويند

.»تيافته اسهدايت 

. و مسلمانان، سپاه اسالم را تا بيرون مدينه همراهـي و بدرقـه كردنـد   �سول خداآنگاه ر

1.در آنجا مقداري درنگ نمودند و با سپاه اسالم خداحافظي كردند

حركت سپاه اسالم
سـرزمين شـام كـه در    سپاهيان اسالم به سمت شمال حركت كردند و تا منطقـه معـان در   

در آنجا اخباري بـه سـپاه مسـلمانان رسـيد،     . قسمت شمالي حجاز واقع است، پيش رفتند

حاكي از اينكه هرقل در منطقه مĤب در سرزمين بلقاء با يكصد هزار جنگجو از روميـان  

.و يكصد هزار تن از قبايل لخم، جذام، بلقين، بهراء و بلي، آماده كارزار شده است

اي مشورتي در معانتشكيل شور

327؛ مختصر السيره، ص )2/156(؛ زادالمعاد )2/373(سيره ابن هشام 1
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هرگز مسلمانان در محاسبات خويش فكر نمي كردند با سپاهي به اين بزرگـي در منطقـه   

رزمنده ندارد، مي تواند 3000آيا سپاه كوچكي كه بيش از . ندواي دور دست، روبرو ش

جلوي هجوم سپاهي بزرگ كه مانند دريا موج مي زند و تعداد جنگجويانش  به دويست 

بايستد و نبرد كند؟هزار مي رسد،

مسلمانان، پريشان شدند و دو شبانه روز در معان ماندند و تبـادل نظـر و مشـورت كردنـد     

�طي نامه اي آمار سپاه دشمن را بـه رسـول خـدا   : كه چه كار بايد بكنند؟ آنگاه گفتند

يا به مـا دسـتوري خواهـد داد كـه     وبنويسيم، يا ما را با نيروهاي كمكي تقويت مي كند

.ا خواهيم نموداجر

اما عبداهللا بن رواحه اين رأي را نپذيرفت و مردم را به جهـاد، تشـويق و تشـجيع نمـود و     

بخدا آن چيزي كه اينك دوست نداريد، همان شهادت است كـه  !اي مردم: چنين گفت

ما در برابر سپاهيان دشمن با تكيه بر ابزار جنگي و كثرت . در واقع به خاطر آن آمده ايد

اين ديني است كه خدا ما را به آن عزت داده ،مي جنگيم؛ بلكه تنها تكيه گاه ماجنگجو ن

است؛ به جنگ برويد كه در هر حال يكي از دو خوبي را در پيش داريم؛ يـا پيـروزي و   

به كرسي نشست و همه، نظر او را قبـول  �باالخره پيشنهاد عبداهللا بن رواحه . يا شهادت

.كردند

سوي دشمنپيشروي سپاه اسالم به
سپاهيان مسلمان پس از دو شبانه روز درنگ و رايزني در معان، بسـوي سـرزمين دشـمن    

حركت كردند تا اينكه با گروهي از سپاهيان هرقل در يكـي از قريـه هـاي بلقـاء بـه نـام       

تـه  ؤمسـلمانان، خـود را بـه م   . مشارف روبرو شدند؛ دشمن به سپاهيان اسالم نزديكتر شد

مـردي از  . موضع گرفتند و همانجا اردو زدند و آمـاده جنـگ شـدند   ته ؤرساندند و در م

لشكر و مردي از انصار بنام عبـاده  )ميمنه(بني عذره بنام قطبه بن قتاده را بر سمت راست 

.سپاه گماشتند) ميسره(بن مالك را بر سمت چپ 

آغاز جنگ و جايگزيني فرماندهان
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اين در حالي بود كه . سختي در گرفتته دو سپاه با يكديگر روبرو شدند و جنگؤدر م

نبرد . جنگجوي دشمن قرار گرفته بودنددويست هزار رزمنده مسلمان در مقابل سه هزار

شگفت انگيزي بود كه دنيا، آن را با وحشت و حيرت نظاره مي كرد؛ اما وقتي كه نسـيم  

�حارثـه  زيـد بـن   . ورد كه نظيـر نـدارد  آايمان، به وزش درآيد، عجايبي به ارمغان مي 

پرچم را به دست گرفت و با شهامتي عجيـب و شـجاعتي خـارق    �محبوب رسول خدا

چنان جنگيد كه از شدت نيزه هـا  ،العاده كه مانندش فقط در ميان مسلمانان يافت مي شد

طالـب بـه دسـت گرفـت و     همچون كوهي به زمين افتاد؛ آنگاه پرچم را جعفـر بـن ابـي   

از اسب ابلق فرود . ه جنگ از حد طاقت او گذشتجنگي بي مانند شروع نمود تا اين ك

آمد و آن را پي كرد، سپس جنگيد تا دست راستش قطع شد؛ پرچم را به دسـت چـپش   

گرفت و همچنان جنگيد تا دست چپش نيز قطع شد؛ آنگاه پرچم را بـا هـر دو بـازويش    

.گرفت و پرچم را برافراشته نگه داشت تا اين كه شهيد شد

او را چنان با شمشير زد كـه پيكـرش بـه دو نـيم شـد و خداونـد در       مردي رومي : گويند

مقابل دو بازويش به او دو بال در بهشت بخشيد كه با آنها به هر كجا كه بخواهـد پـرواز   

امام بخـاري از نـافع از   . كند؛ به همين خاطر به او جعفر طيار و جعفر ذوالجناحين گويند

بـر بـالين جنـازه جعفـر كـه شـهيد شـده        تـه  ؤابن عمر روايت كرده است كه در جنگ م

1.هيچ يك در قسمت پشت بدنش نبود. زخم شمشير و سرنيزه شمردم50ايستادم و ،بود

تـه بـا مجاهـدين    ؤمن در روز غـزوه م : آمده كه گفت�در روايت ديگري از ابن عمر 

نش بودم؛ براي يافتن  جعفر به جست و جو پرداختيم و او را در بين شهدا يافتيم و در بـد 

2.نود و چند زخم شمشير و نيزه بود

در روايت عمري از نافع، افزون بر اين آمده كه تمام زخم ها، در قسمت جلـوي بـدنش   

1.بود

)2/611(صحيح بخاري 1
همان2
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و بعد از شهادتش، عبداهللا بن رواحه پـرچم را  �پس از نبرد دليرانه جعفر بن ابي طالب 

د شد، اما پـس  رفت؛ لحظه اي در شك و ترديپيش به دست گرفت و سوار بر اسبش به 

آنگـاه  . يدان شوي؛ چه با اكراه و چـه از روي ميـل و رغبـت   جلو از آن با اراده اي قوي 

نم بهشت را ناپسند آهنگ جنگ كنند، چه شده كه مي بيمردم هياهو به راه اندازند وكه،

يكي از پسر عموهايش تكه گوشتي بـراي وي آورد  .از اسب فرود آمدسپس مي داني؟ 

بخور تا قدرت و نيرو بگيري؛ زيرا اين چند روز گرسنگي زيادي كشيده اين را : و گفت

عبــداهللا گوشــت را از دســتش گرفــت و تكــه اي از آن را كنــد و ســپس آن را دور  . اي

.انداخت و شمشير را گرفت و جلو رفت و جنگيد تا شهيد شد

پرچم در دست شمشيري از شمشيرهاي خدا
اي : پـرچم را برداشـت و گفـت   ،نـام ثابـت ارقـم   بـه در اين هنگام مردي از بني عجالن 

ايـن  : گفـت . تـو خـودت اميـر بـاش    : گفتند! اميري براي خودتان انتخاب كنيد! مسلمانان

�خالـد  . را برگزيدنـد �وليـد  بـن بدين ترتيب مردم، خالـد . كار، در توان من نيست

مي كند كه امام بخاري از خالد بن وليد روايت . پرچم را بدست گرفت و شديدا جنگيد

شمشير بدستم شكست و تنها يك شمشير يمـاني را كـه داشـتم،    9ته ؤدر جنگ م: گفت

2.سالم ماند

فقط شمشيري يماني وشمشير بدستم شكست 9ته ؤدر جنگ م: و در لفظ ديگري آمده 

3.در دستم باقي ماند

يد، بوسيله وحي قبل از اينكه خبري از ميدان جنگ بيا�ته رسول خداؤدر روز جنگ م

زيد پرچم را گرفت و شهيد شد؛ بعد از او جعفـر  «: از وضعيت جنگ با خبر شد و فرمود

اختالفي به نظر مي رسـد؛  �هرچند در تعداد زخمهاي پيكر جعفر طيار). 7/512(فتح الباري : نگا1

.اصابت تير نيز به حساب آمده استاما گويا در روايت اخير، زخمهاي ناشي از 
)2/611(صحيح بخاري : نگا2
)2/611(بخاري 3
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وقتـي  . »پرچم را گرفت و شهيد شد و سپس ابـن رواحـه پـرچم را گرفـت و شـهيد شـد      

پـرچم را  : به اينجا رسيد، از دو چشمش اشـك ريخـت تـا اينكـه گفـت     �سخنان پيامبر

1.»ند ، فتح و پيروزي را نصيب آنها كردشمشيري از شمشيرهاي خدا برداشت و خداو

پايان جنگ
با آن همه شجاعت، شهامت و مقاومت سرسختانه مسلمانان باز هم بسيار بعيد به نظر مـي  

رسيد كه اين سپاه كوچك بتواند در مقابل انبوه جنگجويان سپاه روم مقاومت كنـد؛ در  

در پـي نجـات مسـلمانان از    با مهارت و نبـوغ خـود،  �اين هنگام بود كه خالد بن وليد 

.ورطه سقوط حتمي برآمد

اما پس از بررسي . روايات، درباره اينكه جريان اين معركه به كجا كشيده، مختلف است

موفق شد در طول روز در مقابل سـپاه  �تمام روايات چنين برمي آيد كه خالد بن وليد 

دت نياز بـه حيلـه جنگـي    روم مقاومت كند؛ اما دريافته بود كه سپاه كوچك اسالم به ش

كارآمدي دارد تا بتواند تـرس و وحشـت را در دل روميـان بينـدازد و در پـي آن بتوانـد       

. مسلمانان را از آن صحنه نجات دهد؛ طوري كه سپاه روميان هـم آنهـا را تعقيـب نكنـد    

پراكنده شوند و روميان آنها را تعقيـب كننـد،   نوي به خوبي مي دانست كه اگر مسلمانا

در بامـداد روز بعـد، خالـد    . يافتن از چنگال سـپاه روم بسـيار دشـوار خواهـد بـود     نجات 

سـپاه  هبدين صورت كه جاي طليع. وضعيت سپاه را تغيير داد و دوباره صف آرايي نمود

وقتي روميـان وضـعيت سـپاه    . نمودرا با انتهاي آن عوض كرد و ميمنه را با ميسره جابجا 

حتما برايشان نيروي كمكي رسيده است و بـه وحشـت   : اسالم را دگرگون ديدند، گفتند

افتادند؛ خالد، پس از آنكه دو سپاه روبرو شدند و اندكي زد و خـورد كردنـد، بـا حفـظ     

نظم كلي سپاه، اندك اندك، سپاه اسالم را به عقب كشيد؛ روميان فكر كردند مسلمانان 

نند؛ لذا آنها را تعقيـب  قصد حيله نظامي دارند و مي خواهند آنها را به وسط صحرا بكشا

همان1
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بدين ترتيب دشمن به شهر و ديار خود بازگشت و سپاه اسالم را تعقيب نكـرد و  . نكردند

1.مسلمانان به خير و سالمتي به مدينه بازگشتند

كشته هاي دو طرف
از مسلمانان دوازده تن كشته شدند؛ اما از آمار كشته هاي رومـي خبـري   هتؤمدر جنگ 

از تفاصيل معركه چنين بر مي آيد كه آمار كشته هايشـان، خيلـي   در دست نيست؛ ليكن

.باال بوده است

بازتاب اين جنگ
هرچند مسلمانان نتوانستند در اين جنگ انتقامي را كه به خاطر آن دشواري هـا و تلخـي   

ها چشيده بودند، بگيرند، اما براي نشان دادن قدرت نظاميشـان بـه دنيـاي آن روز، تـأثير     

به گونه اي كه تمام عرب ها را به وحشت انداخت؛ زيرا روميـان در آن  . ت بزرگي داش

زمان قويترين قدرت روي زمين بودند و عربها رويارويي با روميـان را بـه معنـاي مـرگ     

حتمي و خودكشي مي دانستند؛ بويژه كه رويارويي سپاهي كوچك و سه هزار نفري بـا  

مالحظه قابلسپاه اسالم بدون خسارتسپاه بزرگ و دويست هزار نفري و نيز بازگشت

ــا       ــد و ب ــوعي ديگرن ــلمانان،  ن ــه مس ــي داد ك ــان م ــود و نش ــان ب ــب آن زم اي، از عجاي

د و از جانـب خداونـد،   نـ جنگجوياني كه عربها با آنـان آشـنا هسـتند، تفـاوت بسـيار دار     

به همين خـاطر مـي بينـيم    . نصرت و ياري مي شوند و رهبرشان، بحق فرستاده خدا است

ايل سرسخت و كينه توزي كه همواره عليه مسلمين دست به شورش مي زدند، پس از قب

تا جايي كه بني سليم، اشجع، غطفان، ذبيـان و فـزار و   ؛اين جنگ به اسالم روي آوردند

از طرفي اين جنگ، سرآغاز و مقدمه فتوحات بعدي مسلمانان . ساير قبايل مسلمان شدند

.وردست توسط مسلمانان مجاهد گرديددر قلمرو روم و فتح سرزمينهاي د

؛ )7/413(؛ فـتح البـاري   )2/611(صـحيح بخـاري   : تفصيل جنگ مؤته را از اين كتابها برگرفتـه ام 1

)2/156(زادالمعاد 
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سريه ذات السالسل
ته از موضع قبايل عرب ساكن در اطراف شام مبنـي بـر   ؤدر جنگ م�وقتي رسول خدا

همدستي با روميان بر ضد مسلمانان، اطالع يافت، احساس كرد كه الزم اسـت چـاره اي   

بيـاورد كـه شـاميان، بـا     بينديشد تا ميان آنها و روميان جدايي نيفكنـد و زمينـه اي فـراهم   

.مسلمانان متحد شوند

گش را انتخـاب نمـود؛ زيـرا مـادربزر    �براي اجراي اين نقشه عمرو بن عاص �پيامبر

تـه  ؤخر سـال هشـتم پـس از جنـگ م    اآلاو را در جمادي �زني از طايفه بلي بود؛ پيامبر

بعضـي  . برقـرار كنـد  دوستي و الفت هو ديگر قبايل آنجا رابط» بلي«اعزام نمود تا با قبيله 

گزارش داده بودند كه جمعي از قبيله قضاعه اجتمـاع نمـوده انـد و    �به پيامبر: گفته اند

را بـه آن  �عمـرو بـن عـاص    �به همين دليـل پيـامبر  . حمله كنندمي خواهند به مدينه

پيـامبر بـه دسـت مبـارك     . امكان دارد هر دو سبب، انگيزه اين سريه باشـد . منطقه فرستاد

اي عمرو بن عاص پرچم سفيدي بست و نيز لوايي سياه با او همـراه نمـود و او   خويش بر

اسـب داشـتند و بـه او    30تن از بزرگان مهـاجرين و انصـار فرسـتاد كـه     300را به همراه 

شـبها سـير مـي كـرد و     �عمـرو  . دستور داد از قبايل بلي، عذره و بلقين كمـك بگيـرد  

من رسيد، به او خبر دادند كه آمار دشـمن،  روزها كمين مي نمود و چون به نزديكي دش

خواسـت نيـروي   فرسـتاد و در �رافع بن مكيث جهني را نزد پيـامبر بسيار است؛ بنابراين 

ابو عبيده را با دويست تن از مهاجرين و انصـار كـه ابـوبكر و    �كمكي كرد؛ رسول اهللا

اي بـراي وي  عمر هم در ميانشان بودند، به كمك عمرو فرستاد و البتـه پـرچم جداگانـه   

و چـون  . بست و به او دستور داد به عمرو بپيوندد و با هم متحد شـوند و اخـتالف نكننـد   

تـو بـه عنـوان    : عبيده به عمرو پيوست ، ابوعبيده خواست پيشنماز شود كـه عمـرو گفـت   

بـدين ترتيـب   . ابو عبيده هم از او اطاعت نمـود . نيروي كمكي آمده اي؛ من امير لشكرم

پا نهـاد و  زيرعمرو به راه خود ادامه داد تا مناطق قضاعه را . ا امام بوددر نمازه�عمرو 

گروهي از اعراب مواجه شدند؛ مسلمانان، به هبه آخرين اراضي قضاعه رسيد؛ در آنجا ب

عـوف بـن مالـك    بنـابراين عمـرو،   . آنان، گريختند و پراكنـده شـدند  . آنها حمله كردند
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ن را در جريان بگذارد كه همگي سالمت هسـتند و  ايشاتافرستاد �اشجعي را نزد پيامبر

ذات سالسل يا ذات سالسل، سرزميني در آن سوي وادي القري است كه . باز مي گردند

مسـلمانان، در سـرزمين   : ابن اسحاق مي نويسـد . فاصله آن تا مدينه، مسافت ده روز است

يه، ذات السالسـل  فـرود آمدنـد؛ بنـابراين ايـن سـر     » سلسل«جذام، بر سرچشمه اي به نام 

1.ناميده شد

به خضرهسريه ابوقتاده
انگيزه اش، اين بود كه بنـي غطفـان در   . اين سريه در شعبان سال هشتم هجري اعزام شد

. مانان جمـع شـدند  به قصـد جنـگ بـا مسـل    -سرزمين بني محارب در نجد-ناحيه خضره

؛ وي، عـده اي از آنهـا را   نفـر بسـوي آن اعـزام كـرد    15ابو قتاده را بـا  �بنابراين پيامبر

2.شبانه روز به مدينه بازگشت15كشت و اسيران و غنايم بسيار گرفت، و پس از 

)2/157(؛ زاد المعاد )626-2/623(سيره ابن هشام 1
33، تلقيح فهوم اهل االثر ، ص )2/233(رحمه للعالمين 2
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فتح مكه
اين بزرگترين فتحي است كه خداوند بوسيله آن دين، پيامبر ، لشكر و : ابن قيم مي گويد

د، حزب خود را كه حامل امانت او بودند، عزت بخشيد و با همين فـتح بـود كـه خداونـ    

خانه خود و شهري را كـه مركـز هـدايت جهانيـان قـرار داده اسـت، از چنگـال كفـار و         

اين فتح، چنان با عظمت بود كه آسمانيان آن را به يكديگر بشـارت  . مشركين نجات داد

مي دادند و خيمه هاي عزت آن را بـر فـراز جـوزاء، برافراشـتند و درپرتـو ايـن پيـروزي        

ه دين خدا درآمدند و زمين، غرق در نـور و روشـنايي   بزرگ بود كه مردم گروه گروه ب

1.شد

انگيزه فتح مكه
پيشتر يادآوري كرديم كه در يكي از بنـدهاي صـلح حديبيـه نوشـته شـده بـود هـركس        

دوست داشته باشد در عهد و پيمان محمد درآيد، آزاد است و نيز هركس بخواهـد مـي   

هم پيمانان هر گروه، به مثابه جزئي از براساس اين قرارداد،. تواند هم پيمان قريش گردد

د؛ لذا تعدي و تجاوز به هم پيمانان هر گروه، به معناي تعدي مهمان گروه بحساب مي آ

حديبيـه ، طايفـه   براساس اين بنـد از صـلحنامه  . و تجاوز به خود آن گروه قلمداد گرديد

از ناحيه يكـديگر  نو بدين ساپيمان دوستي بستند و بني بكر با قريش،�خزاعه با پيامبر

آسوده خاطر شدند؛ زيرا بين اين دو قبيله، دشمني ديرينه اي وجود داشت كـه بـا آمـدن    

امـا  . اسالم و بسته شدن قرارداد حديبيه، ايـن دو طايفـه از ناحيـه همـديگر، ايمـن شـدند      

نوفـل  . را بگيرنـد شـان  شته د و انتقام گذنبنوبكر تصميم گرفتند از اين فرصت استفاده كن

معاويه با جماعتي از بني بكر در ماه شعبان سال هشتم هجري شـبانه بـه خزاعـه حملـه     بن 

. اطـراق كـرده بودنـد   » وتيـر «در آن شب افراد طايفه خزاعه در كنار چشمه اي بنام .كرد

بنـي بكـر اسـلحه رسـانيدند و     بـه  بني بكر تعدادي از مردان خزاعه را كشتند و قريش نيز 

با بني بكر عليه خزاعه جنگيدند؛ آنها به گمان خودشـان از  حتي تعدادي از مردان قريش 

)2/160(زادالمعاد 1
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و چون به . مردان خزاعه مجبور شدند به حرم پناه ببرند. تاريكي شب استفاده كرده بودند

آن . به زمين حرم داخل شده ايـم؛ از خـدا بتـرس   ! اي نوفل: آنجا رسيدند، بنوبكر گفتند

نـي بكـر اينـك انتقـام عزيزانتـان را      اي ب! امروز خدايي نيسـت : وقت بود كه نوفل گفت

شما كه در حرم دزدي مي كنيد، پـس چـرا مـي خواهيـد دسـت از خونخـواهي       ! بگيريد

ي و عـ مردان خزاعه وارد مكه شدند و به خانه بديل بن ورقاء خزا! عزيزان خود برداريد؟

عمـرو بـن سـالم خزاعـي بـا      . منزل يكي از موالي خود كه رافع نام داشت، پناهنده شدند

و يـك راسـت بـه    . سرعت به سوي مدينه حركت كرد و همچنان رفت تا به مدينه رسيد

.را در حالي ديد كه وسط مردم نشسته بود�مسجد رفت و پيامبر

: ايسـتاد و اشـعاري خوانـد كـه ترجمـه اش از ايـن قـرار اسـت        �عمرو روبـروي پيـامبر  

1.ا يـاد آوري مـي كـنم   پيمان ما و پيمان پـدران پيشـين او ر  �من به محمد! پروردگارا«

.وانگهي ما مسلمان شديم و دست از يـاري شـما نكشـيديم   2.شما، فرزند بوديد و ما پدر

بندگان خدا را به ،خداوند، هادي شما باشد؛ اينك ما را قاطعانه ياري ده و براي اين كار

ه رسول خدا، در ميان كساني است كه براي جنگ آماد. كمك بخواه تا به ياري ما بيايند

اگـر  . اند و او مانند ماه شـب چهـارده مـي درخشـد و بـه قلـه هـاي كمـال بـاال مـي رود          

كوچكترين اهانت و تجاوزي به او شود، چهره اش دگرگون مي شود و با لشكري چون 

قريشيان خالف وعده كردند و پيمان مورد تأكيد تو را . درياي خروشان حركت مي كند

كمين نشسته و فكر كرده اند كه من هيچ كس را و براي من در ناحيه كداء در. شكستند

اينان، با آن كه در شرافت افراد و در تـوان جنگـي بـه پـاي مـا      . به كمك نخواهم خواند

و مـا را در حـال ركـوع و سـجده     . شبانه به مـا حملـه كردنـد   » وتير«نمي رسند، در ناحيه 

.»كشتند

يـاري  !اي عمـرو : گفـت �امبراين شعر را تا آخر خواند، پيگويند پس از اين كه عمرو 

اين ابر نشانه نصرت : فرمود�پيامبر. ن ابري در آسمان ظاهر شدو پس از اي. داده شدي 

اشاره به پيماني است كه از زمان عبدالمطلب، ميان خزاعه و بني هاشم برقرار بود1
اشاره دارد به اينكه مادر عبدمناف يعني حبي همسر قصي، از قبيله خزاعه بوده است2
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ز بني خزاعه از گويند بديل بن ورقاء خزاعي هم با تني چند ا. و پيروزي بني كعب است

ي قـريش، بنـ  : آمد و او را در جريان كامل ماجرا قرار داد و گفت�مكه نزد رسول خدا

.بكر را پشتيباني كرده اند؛ و سپس به مكه بازگشت

مالقات ابوسفيان با پيامبر به قصد تجديد پيمان
شكني آشكاري بود و به يش و هم پيمانش، نيرنگ محض و عهدشكي نيست كه كار قر

بنابراين قريش خيلي زود متوجه خيانتشان شـدند و ازعواقـب   . هيچ وجه قابل توجيه نبود

با تشكيل شوراي مشورتي، تصميم گرفتند ابوسفيان را به . هراس افتادندخطرناك آن به 

ــا    ــتند ت ــه بفرس ــه مدين ــريش ب ــدگي از ق ــد  نماين ــد كن ــلح را تجدي ــان ص ــامبر. پيم �پي

گويـا  «: يارانش را از اقدام قريش براي جبران خيانتش، باخبر سـاخت و فرمـود  ،پيشاپيش

.»فزايـد يح را استوار كند و بر مدت آن بمي بينم كه ابوسفيان، نزد شما آمده تا پيمان صل

در بـين راه، در منطقـه   . طبق تصميم انجمن مشورتي قريش، ابوسـفيان عـازم مدينـه شـد    

از كجا مي ! بديل: پرسيد. عسفان به بديل بن ورقاء برخورد كرد كه از مدينه برمي گشت

از نزد : رسيدابوسفيان پ. گشتي در بني خزاعه زدم و داخل صحرا بودم: آيي؟ بديل گفت

. ابوسفيان، حدس زده بود كه بديل از مدينه مي آيـد . خير: محمد نمي آيي؟ بديل گفت

اگر به مدينه رفتـه باشـد، شـترش    : لذا همين كه بسوي مكه رفت، ابوسفيان با خود گفت

لذا به جايي رفت كه بديل شترش را خوابانده بود و پشكل . دانه هاي خرما خورده است

با خودش گفت بخدا سوگند كه بديل از نزد ؛در آن هسته خرما ديد.افتشترش را شك

!محمد مي آيد

خواسـت روي  . حبيبه رفـت ابوسفيان به راهش ادامه داد تا به مدينه و به خانه دخترش ام 

نفهميـدم  ! دخترم: ابوسفيان گفت! ام حبيبه تشك را جمع كردامابنشيند،�تشك پيامبر

ك بنشينم يا تشك قابل آن نبود كه من روي آن بنشـينم؟  من قابل آن نيستم كه روي تش

دوست ! اين، زيرانداز رسول خداست و تو، مردي مشرك و نجس هستي: ام حبيبه گفت

به خدا قسم پس از اينكـه از  : ابوسفيان گفت. بنشيني�ندارم كه تو روي زيرانداز پيامبر

�يرون شد و نـزد پيـامبر  سپس از آن جا ب. من جدا شده اي، شري دامنگير تو شده است
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رفـت و از او  �نزد ابوبكر . پاسخي به او نداد�اما پيامبر. و با ايشان صحبت كردرفت 

رفـت و  �من اين كار را نمي كنم، نزد عمر : ابوبكر گفت. خواست تا ميانجيگري كند

آيـا مـن، سـفارش شـما را نـزد      : عمـر گفـت  . از او خواست كه با رسول خدا حرف بزند

به خدا قسم اگر هـيچ همدسـتي جـز مورچگـان نيـابم بـا شـما جهـاد         ! بكنم؟رسول خدا

نيـز آنجـا حضـور    )هـا رضـي اهللا عن (فاطمـه  . رفـت �آنگاه به خانه علـي  ! ودـخواهم نم

: به علي گفـت . داشت و حسن بن علي، كودكي بود كه ميان دست و بال آنان مي خزيد

كنون براي حاجتي آمده ام و انتظـار  تو از لحاظ خويشاوندي از همه به من نزديكتري و ا

! بر تـو واي : گفت�علي . ندارم كه دست خالي برگردم؛ برايم نزد محمد سفارش كن

!تصميمي بگيرد، ما نمي توانيم درباره آن حرفي بزنيم�چه مي گويي وقتي رسول خدا

ستور آيا مي تواني به اين پسرت د! اي دختر محمد: ابوسفيان به فاطمه نگاه كرد و گفت

بـه خـدا   : فاطمه گفت! دهي كه ما را امان دهد و براي هميشه سرور و ساالر عرب باشد؟

سوگند، او آنقدر سن و سال ندارد كه بتواند كسي را پناه دهند؛ وانگهي هيچ كس عليـه  

مي بينم كه همه كارها ! اي ابوالحسن: ابوسفيان گفت. رسول اهللا ، كسي را پناه نمي دهد

بـه خـدا   : گفـت �علـي . ست؛ تو براي من خيرخواهي كنخت شده ابر من دشوار و س

قسم، كاري به فكرم نمي رسد كه برايت مفيد باش؛ ولي به هرحال تو سـاالر بنـي كنانـه    

.اي؛ برخيز و ميان مردم برو و امان بخواه و سپس به سرزمين خود بازگرد

گمان نمي كنم : فتفكر مي كني اين كار فايده اي داشته باشد؟ علي گ: ابوسفيان گفت

اي مـردم،  : ابوسفيان در مسجد برخاست و گفت. ولي چاره ديگري براي تو سراغ ندارم

نـزد  : چـه خبـر؟ گفـت   : ان گفتنـد قريشـي . آنگاه به مكه بازگشـت . به شما پناهنده شده ام

رفتم و با او صحبت كردم، ولي به من پاسخي نداد؛ سپس نزد پسر ابو قحافـه  ) �(محمد

هم خيري نديدم؛ سپس نزد عمر بن خطاب رفتم و ديدم كه سرسخت ترين رفتم و از او

دشمنان ماست؛ آنگاه نزد علي رفتم، از همه ماليم تر بود و به كاري مرا راهنمـايي كـرد   

بـه چـه كـاري تـو را     : كه انجام دادم به خدا قسم نمي دانم فايده اي دارد يا خير؟ گفتنـد 

آيـا  : هم و چنـان كـردم، گفتنـد   مـردم پنـاه بخـوا   دستور داد ميـان  : گفت. راهنمايي كرد
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واي بر تو، آن مرد تو را مسخره كـرده اسـت و   : گفتند. خير: تأييد كرد؟ گفت�محمد

.به خدا سوگند راهي جز اين نيافتم: گفت. اين كار، فايده اي نخواهد داشت

آماده باش جنگي و تالش براي حفاظت اطالعات
سه روز پيش از گزارش پيمان شكني قـريش، بـه   �ه رسول خدادر روايت طبراني آمد

. عايشه دستور داد كه جهاز سفر ايشان را آماده كند و كسي از اين موضوع با خبر نشـود 

ايـن آمـادگي بـراي    ! دختـرم : بر عايشه وارد شد و گفـت �در اين حال بود كه ابوبكر 

ت اكنـون وقـ  بـه خـدا   : گفت�ابوبكر ! سوگند به خدا نمي دانم: چيست؟ عايشه گفت

بـه خـدا خبـر    : عايشـه گفـت  ! ، قصد كجـا را دارد؟ �جنگ با روميان نيست، پس پيامبر

. ندارم، صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعي با چهل سوار آمد و آن شـعرش را خوانـد  

. پس از آن مردم متوجه عهد شكني قريش شدند؛ بعد از او بديل آمد و سـپس ابوسـفيان  

دستور داد مردم آماده شـوند  �پيامبر. ني قريش باخبر شدنددر نتيجه مردم از پيمان شك

جاسوسـان و  ! پروردگـارا «: و به مردم اعالم كرد كه عازم مكه اسـت و چنـين دعـا كـرد    

! اخبار را از قريش مخفي بدار تا ناگهاني وارد سرزمينشـان شـويم و غافلگيرشـان سـازيم    

سـريه اي متشـكل از   �امبرداشتن قصد عزيمت به مكه، پيـ همچنين به خاطر مخفي نگه

در بـين ذي خشـب و ذي مـروه    » بطـن اضـم  «نفر به فرماندهي ابي قتاده بن ربعـي بـه   80

».فرستاد

در ماه رمضان سال هشتم هجري اين سريه را گسـيل نمـود تـا مـردم فكـر      �رسول خدا

ابي قتاده. كنند پيامبر آهنگ آن منطقه را دارد و جاسوس ها نيز اين گونه گزارش دهند

عـازم  �رفت و در آن جا به او خبر رسيد كـه رسـول خـدا   ،تا جايي كه مأمور شده بود

1.مكه است؛ لذا برگشت و به رسول خدا پيوست

امـا  . ه به مجاهدان با تحيت اسالم، سالم كرددر همين سريه مسلمانان به عامر بن أضبط برخوردند ك1

و در . محلم بن جثامه او را به خاطر اختالفات شخصي كه بين آن دو بود، كشت و وسايلش را برداشت

: به كسي كه به شما سـالم كـرده نگوييـد   «: سوره نساء را نازل كرد؛ يعني94همين مورد خداوند، آيه 
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بـه آنـان   را�حاطب بن ابي بلتعه نامه اي به قريش نوشت تا خبـر حركـت رسـول خـدا    

ن نامـه را بـه   وي نامه را به زني داد و برايش دستمزد و جايزه اي تعيـين كـرد تـا آ   . بدهد

آن زن، نامه را در گيسوانش پنهـان نمـود و راهـي مكـه شـد؛ خداونـد از       . قريش برساند

علي و مقداد را مأمور كـرد  �لذا پيامبر. ن كار حاطب قرار دادآسمان پيامبر را در جريا

روضه خاخ برسـيد و در آن جـا   به برويد تا: كه آن زن را تعقيب و دستگير كنند و فرمود

انشان بيابيد كه حامل نامه حاطب به قريش است؛ علي و مقداد، به سرعت، اسزني را مي

با تـو نامـه   : نخست با او مدارا كردند و به او گفتند! را تاختند تا در همان جا زن را يافتند

علـي  . وسايلش را بازرسي كردنـد؛ چيـزي نيافتنـد   . با من نامه اي نيست: اي است؟ گفت

دروغ نمـي گويـد و قطعـا بـه مـا دروغ نگفتـه       �پيـامبر به خدا سوگند كه هرگز: فتگ

آن زن جديت علـي  . مي كنيمبه خدا سوگند يا نامه را بده يا تو را برهنه و تفتيش. است

از من روي بگـردان؛ وقتـي علـي صـورتش را برگردانـد، آن زن از بـين       : گفتورا ديد

فتنـد و بازگشـتند و نامـه را    نامـه را گر ،آن دو. گيسوانش نامه را بيـرون آورد و بـه او داد  

و در ) از حاطب بن ابي بلعتـه بـه قـريش   : (بودآمده در نامه چنين . كردند�پيامبرتسليم 

حاطـب را  ،�رسـول خـدا  . آن قريش را در جريان حركت رسـول خـدا قـرار داده بـود    

عجله نكن، سوگند بـه  ! اي رسول خدا: اين، چيست؟ حاطب گفت: احضار كرد و گفت

ا و رسولش ايمان دارم و مرتد نشده ام و دينم را تغيير نداده ام؛ اما خانواده خدا من به خد

لـذا خواسـتم بـدين    . ام در ميان قريش هستند و خويشاوندي كه مرا حمايت كند، نـدارم 

: گفـت �عمـر . ام را مورد حمايت قرار دهنـد وسيله دستي به آنان داده باشم تا خانواده 

زيرا به خدا و رسولش خيانت كـرده و منـافق   . را بزنماجازه بده گردنش ! اي رسول خدا

بـرايش از خداونـد   �را نزد رسول خدا آوردند تا آن حضرتبنابراين مسلمانان محلم » مؤمن نيستي

پروردگارا محلم را نيامرز و اين را سه : پيامبر گفت. ايستاد�وقتي در محضر پيامبر. آمرزش بخواهد

ابـن اسـحاق مـي    . محلم در حالي از آنجا رفت كه اشكش را با لباسش پاك مي كـرد . بار تكرار نمود

: نگـا . بـراي او طلـب مغفـرت كـرده اسـت     �ين باورند كه رسول خـدا  قوم و قبيله محلم بر ا: گويد

)2/626(و سيره ابن هشام ) 2/150(زادالمعاد 
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او در جنگ بدر شركت داشته است؛ تو چه مي داني؟ «: فرمود�رسول خدا. شده است

هرچه مي خواهيد بكنيد كه من، شـما را  : خداوند، به اهل بدر، نظر كرده و فرموده است

1.ولش داناترندخدا و رس: آنگاه اشك در چشمان عمر حلقه زد و گفت. »بخشيده ام

بدين سان خداوند، جاسوسها را از رساندن اخبار سپاه اسالم به قريش، ناتوان كرد و تمام 

.روزنه ها را بست تا خبر عزيمت سپاهيان مسلمان به قريش نرسد

حركت سپاه اسالم به سوي مكه
از مدينـه بـه قصـد مكـه     �تم هجـري، رسـول خـدا   در دهم ماه مبارك رمضان سال هش

شد؛ در حالي كه ده هزار تن از صحابه، ايشان را همراهـي مـي كردنـد و ابـورهم     خارج 

وقتي به جحفه يا فراتـر از آن رسـيدند،   . غفاري را در مدينه به عنوان جانشين تعيين نمود

به عباس بن عبدالمطلب برخوردند كه با اهـل و عيـالش مسـلمان شـده و راه هجـرت را      

پسـر عمـويش ابوسـفيان بـن     �ء رسيدند، رسـول خـدا  وقتي به ابوا.درپيش گرفته بودند

حارث و پسر عمه اش عبداهللا بن ابي اميه را ديد و از آنجا كه از آنها آزار زيـادي ديـده   

چنين نباشـد كـه پسـر عمـو و پسـر      : گفت�ام سلمه به پيامبر. ن روي گرداندبود، از آنا

از روبـرو بـه   : حارث گفـت نيز به ابوسفيان بن �علي . عمه ات از همه بدبخت تر باشند

∋Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ν…Ρ√†ΩΤ:نزد پيامبر برو و به ايشان همان سخني را بگو كه برادران يوسف به يوسف گفتند

Ψϑð/≅†ΩΤ�Ψϑð/≅†ΩΤ�Ψϑð/≅†ΩΤ�Ψϑð/≅†ΩΤ�ŸΤΩ⊆ς√ŸΤΩ⊆ς√ŸΤΩ⊆ς√ŸΤΩ⊆ς√ð∉Ω≤ς’…ƒ∫ð∉Ω≤ς’…ƒ∫ð∉Ω≤ς’…ƒ∫ð∉Ω≤ς’…ƒ∫ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…†ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅†ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅†ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅†ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω⇐ΜΞ…Ω†ΘΩ⇒ΤΣ{†ΘΩ⇒ΤΣ{†ΘΩ⇒ΤΣ{†ΘΩ⇒ΤΣ{φκΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩ«ς√φκΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩ«ς√φκΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩ«ς√φκΛΨΤΤΨ≠ΗΤΤΩ«ς√(91)(91)(91)(91))91: يوسف (

ا كـار  ست و ما بي گمان خطـ تو را بر ما برتري داده ا،سوگند به خدا كه خداوند«: يعني

بهتـر از جـواب   جـوابي ،حاضر نخواهد بـود كـه كسـي   �در اين صورت پيامبر» بوديم

.ايشان داده باشد

همان جـوابي را داد كـه يوسـف در پاسـخ بـرادرانش      �فيان نيز چنين كرد و پيامبرابوس

�Ωj‚Ωj‚Ωj‚ΩjðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω�ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω�ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω�ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω�Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅∃Ω⋅Ω∼<√≅…∃Ω⋅Ω∼<√≅…∃Ω⋅Ω∼<√≅…∃Ω⋅Ω∼<√≅…Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿΣ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿΣ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿΣ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…∃�∃‚: گفتـــــــه بـــــــود ∃�∃�¬Ρ∇ς√¬Ρ∇ς√¬Ρ∇ς√¬Ρ∇ς√ΩΣ∑ΩΩΣ∑ΩΩΣ∑ΩΩΣ∑ΩΣ¬Ωš⁄Κς…Σ¬Ωš⁄Κς…Σ¬Ωš⁄Κς…Σ¬Ωš⁄Κς…

)2/612(و ) 1/422(صحيح بخاري : نگا1
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φκΨ∧Ψš.Πς≤√≅…φκΨ∧Ψš.Πς≤√≅…φκΨ∧Ψš.Πς≤√≅…φκΨ∧Ψš.Πς≤√≅…(92)(92)(92)(92))امروز، هيچ سرزنش و توبيخي نسـبت بـه شـما    «: يعني) 92: يوسف

.»خداوند، شما را مي بخشايد و او مهربانترين مهربانان است. در ميان نيست

قسـم مـي خـورم    «:ابوسفيان بن حارث هم شعري خواند كه بخشي از آن بدين شرح بود

مي را به دوش مي كشيدم تا سپاه كفـر بـر سـپاه محمـد پيـروز گـردد،       آنگاه كه من پرچ

سرگشـته و حيـران   شـب هـاي مسافر شب گردي بودم كه در تاريكيبدون شك همچون 

مـرا  . اما اكنون، وقت آن رسـيده كـه مـرا هـدايت كننـد و مـن نيـز هـدايت شـوم         .است

هـدايت و  هدايتگري، جز نفس خـودم، هـدايت كـرد و همـان كسـي مـرا بـه راه خـدا،        

.»مراهنمايي نمود كه من، او را از هر دري رانده بود

1.»تو مرا از هر دري راندي«: وقتي به اين جا رسيد، پيامبر دستي به سينه اش زد و گفت

سپاه اسالم در مرالظهران
–پيامبر و يارانش در حالي كه روزه داشتند، به راهشان ادامه دادنـد تـا اينكـه بـه كريـد      

روزه اش را گشـود و مسـلمانان نيـز    �پيـامبر . رسـيدند -غسفان و قديدان چشمه آبي مي

2.افطار كردند

رسيدند و اطراق -آنگاه به رفتن ادامه دادند تا اينكه شبانگاهان به مرالظهران وادي فاطمه

بنـابراين در ده هـزار   . دستور داد كه هركسي آتشـي روشـن كنـد   �رسول خدا. كردند

انرا به رياست نگهبانـ �عمر بن خطاب �آن شب پيامبر، آتش روشن شد و درنقطه

.گماشت

وي، به خاطر عملكرد گذشته اش، از روي شـرم  . ابوسفيان بن حارث، از آن پس مسلمان خوبي شد1

او را دوست داشـت و بـه بهشـتي    �رسول اكرم. نمي بردباال�و حياء سر خود را نزد رسول خدا 

اميدوارم كه جايگزين خـوبي بـراي حمـزه باشـد وي هنگـام      : بودن اوگواهي داد و درباره اش فرمود

بر من نگرييد؛ زيرا از آن زمان كه مسلمان شده ام، بـه خـدا سـوگند هـيچ سـخن      : مرگش چنين گفت

)2/162(زادالمعاد . اشتباهي بر زبان نرانده ام
)2/613(بخاري 2
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�ابوسفيان بن حرب در محضر پيامبر خدا

را �الظهران، شتر رسـول خـدا  پس از بار انداختن مسلمين در مر�عباس عموي پيامبر

بـر برسـاند تـا پـيش از     يا بيابانگردي را بيابد كه به قـريش خ كشتا شايد هيزم سوار شد

ابوسفيان براي كسب اطالع از . به مكه، بيرون بيايند و از ايشان امان بطلبند�برورود پيام

يك بار با حكيم بـن حـزام و بـديل بـن ورقـاء بـراي       . اخبار، پياپي از مكه خارج مي شد

كسب خبر بيرون آمده بودند و در آن اطراف مشغول گشت زني بودند تا شـايد مطـالبي   

سوار بودم كه ناگهان صداي �دا من بر شتر پيامبربخ: مي گويدبه دست آورند؛ عباس

.ابوسفيان را شنيدم كه با بديل بن ورقاء حرف مي زد؛ هر دو به مكه باز مي گشتند

هرگز اردوگاه و آتشي به بزرگي آتش امشب نديـده ام، بـديل مـي    : ابوسفيان مي گفت

بـه جنـب و جـوش    آنهـا را اينها مردم خزاعه اند كه جنگ بر ايشان گران آمده و : گفت

خزاعـه كـوچكتر و كمتـر از ايـن اسـت كـه چنـين        : ابوسـفيان مـي گفـت   .انداخته است

.اردوگاه و آتشي داشته باشد

تـويي؟ او نيـز صـداي مـرا     ! ابوحنظلـه : صـداي او را شـناختم و گفـتم   : عباس مي گويـد 

پدر و مـادرم، فـدايت؛ چـه شـده     : پرسيد! آري: ابوالفضل تويي؟ گفتم: شناخت و گفت

اين رسول خداست كه با مسلمانان بسوي شما آمده اسـت، بـه خـدا فـردا،     : ست؟ گفتما

پشـت  . به خدا اگر به تو دست يابد، گردنت را مـي زنـد  : گفتم. واي به حال قريش است

ابوسـفيان  . ببرم و از او برايت امان بگيرم�شتر سوار شو تا تو را نزد پيامبرسرم بر همين 

و من او را مي بردم و از كنار هر آتشي كـه مـي   . بازگشتندسوار شدو دو رفيقش به مكه

را مـي ديدنـد كـه مـن بـر آن     �كيستي؟ و چون شتر رسول خـدا : يدندگذشتم،مي پرس

سوار بر شتر اوست تا آنكه به كنار آتـش عمـر   �عموي رسول خدا: سوارم، مي گفتند

پشـت سـرم   راابوسـفيان واين كيست؟ و چون نزديك آمـد : رسيدپ. بن خطاب رسيديم

خدا را شـكر كـه تـو را بـدون     ! ابوسفيان است،اين، دشمن خدا: گفتبر شتر ديد،سوار 

دويد و من هم شتر را به �آنگاه به سوي خيمه پيامبر! عهد و پيمان در اختيار ما قرار داد

. رفـتم �تاخت و تاز درآوردم و از او سبقت گرفتم و از شترم پايين پريدم و نزد پيـامبر 
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اينك ابوسفيان بدون هيچ قيد و شرطي در !اي رسول خدا: نيز وارد شد و گفت�رعم

مـن او را پنـاه   : به پيامبر گفتم: عباس مي گويد. اختيار ماست؛ اجازه بده گردنش را بزنم

به خدا امشب كسي جز مـن هـم سـخن    : را به آغوش گرفتم و گفتم�دادم و سر پيامبر

: براي كشتن ابوسفيان، زياد اصرار مي كند، گفتم�وقتي ديدم عمر . پيامبر نخواهد شد

مـي  ) خانـدان عمـر  (اي عمر آرام باش؛ به خدا اگر ابوسفيان از خاندان عدي بـن كعـب   

مي داني از خانـدان و بزرگـان بنـي عبـد منـاف اسـت،       ولي چون! بود، چنين نمي گفتي

مسـلمان  آرام بگير؛ بـه خـدا سـوگند روزي كـه     ! عباس: گفت�عمر . چنين مي گويي

ود؛ زيرا من مي شدي، اسالم آوردن تو برايم، از اسالم آوردن پدرم خطاب محبوب تر ب

. مـي دارد اسالم آوردن تو را بيشتر از اسالم آوردن خطـاب دوسـت  �دانستم كه پيامبر

. او را نزد خودت ببر و فردا صبح او را نزد من بياور! عباس: فرمود�در اين هنگام پيامبر

او را ديد . رفتم�او نزد پيامبربااو را به خيمه خودم بردم و صبح زود: عباس مي گويد

آن نرسـيده كـه يقـين كنـي معبـود برحقـي جـز اهللا        هنوز هم وقـت !واي بر تو«: و فرمود

چقـدر بزرگـوار، بردبـار و مراعـات كننـده پيونـد       ! پدر و مـادرم فـدايت  : گفت؟»نيست

اي مـن كـاري   ديگري مي بود تا كنون بـر گمان مي كنم اگر معبود! خويشاوندي هستي

واي بر تو هنوز وقت آن نرسيده كه يقين كني من رسول «: فرمود�باز پيامبر! كرده بود

پدر و مادرم فدايت، چقدر بردبار، كريم و رعايت كننـده  : ابوسفيان گفت» ؟!خدا هستم

: گفـتم : عباس مي گويـد . ؟ هنوز هم شكي در دلم وجود دارد!پيوند خويشاوندي هستي

واي بر تو، قبل از آن كه گردنت را بزنند، مسلمان شو و گواهي بده كه معبـود بـر حقـي    

در ايـن هنگـام ابوسـفيان مسـلمان شـد و      ؛رسـول خداسـت  )�(جز اهللا نيست  و محمـد 

ابوسـفيان  ! اي رسول خـدا : به پيامبر گفتم: عباس مي گويد. شهادتين بر زبان جاري كرد

آري، : فرمـود . را دوست دارد؛ بـراي او امتيـازي قايـل شـو    مردي است كه فخر فروشي 

و هـركس در خانـه خـود را بـه روي     . هركسي داخل خانه ابوسفيان شود، در امان اسـت 

.خود ببندد، در امان است و هركس وارد مسجد الحرام شود، در امان است

حركت سپاه اسالم از مرالظهران به سوي مكه
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مرالظهران �ماه رمضان سال هشتم هجري، پيامبر17به صبح همان روز يعني روز سه شن

را به قصد مكه ترك گفت و به عباس دستور داد كه ابوسـفيان را در تنگـه و كنـار پـيچ     

عباس نيز همان كار . د و او، آنان را ببيندنكوه نگه دارد تا سپاهيان الهي از جلويش بگذر

ر مي كردند؛ هر قبيله اي كـه مـي   قبايل با پرچم هاي خود عبو: عباس مي گويد. را كرد

اين، بنـي سـليم   ) مثال: (اين كدام قبيله است و من مي گفتم: گذشت، ابوسفيان مي گفت

اينها از كدام قبيلـه انـد؟ و مـن    : مرا با سليم كاري نيست و مي پرسيد: او مي گفت. است

قبايـل تمـام   تـا ايـن كـه    ! مرا با مزينه كاري نيست: از بني مزينه و او مي گفت: مي گفتم

اين كدام قبيله است و : هيچ قبيله اي نمي گذشت مگر اين كه ابوسفيان مي پرسيد. شدند

بـا  �مرا با اين قبيله كـاري نيسـت تـا ايـن كـه پيـامبر      : چون معرفي مي كردم، مي گفت

مجهـز  بـه زره و اسـلحه   سـراپا آنـان، ؛مهاجرين و انصار بود، آمـد و به همراه پرچم سبز 

: زده شـد و گفـت  مانشان ديده مي شد و بس؛ ابوسفيان سخت شـگفت بودند وفقط چش

اين رسول خداست كه مهاجرين و انصار همـراه  : ؟ گفتم!اينها كيستند!عباس! سبحان اهللا

پادشـاهي  ! ابوالفضـل خـدااي بـه .ر برابر اينان تـاب مقاومـت نـدارد   كسي د: گفت. اويند

ن، پيـامبري و نبـوت اسـت، نـه     سـاكت؛ ايـ  : گفتم. ات بسيار بزرگ شده استبرادرزاده

پرچم انصار به دست سعد بن عباده بود كـه  . پس نبوت هم خوب است: گفت. پادشاهي

همـه حرمتهـا   ،امـروز روز كشـتار و انتقـام اسـت امـروز     : گفـت ،چون به ابوسفيان رسيد

بـه ابوسـفيان   �چـون پيـامبر  . شكسته مي شود و امروز قريش، خوار و زبون خواهد شـد 

ــت  ــيد، گف ــدا : رس ــول خ ــامبر  ! اي رس ــه گفت؟پي ــعد چ ــنيدي س ــد�نش ــه : فرمودن چ

: عثمان و عبدالرحمن بن عوف هـم گفتنـد  . را بازگفت�سخنان سعد ،ابوسفيان؟گفت

�پيـامبر ! از ناحيه سعد نگرانيم؛ مبـادا قـريش را بـه كينـه تـوزي وادارد     ! اي رسول خدا

وزي است كـه خداونـد در   اي ابوسفيان، امروز روز مهر و محبت است و امروز ر: فرمود

آن قريش را گرامي مي دارد و امروز روزي است كه در آن كعبه مورد احترام قرار مـي  

.گيرد
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گرفت و به پسرش قيس داد و چنين صالح �آنگاه كسي  را فرستاد و پرچم را از سعد 

برخـي  . ديد كه پرچم هرچند از سعد گرفته شود، اما همچنان به دست خانواده وي باشد

.داد�گفته اند كه پرچم را به زبير هم

رؤيت ناگهاني سپاه اسالم توسط قريش
بشتاب و قومـت  : به او گفت�از برابر ابوسفيان گذشت، عباس �بعد از اين كه پيامبر

ايـن محمـد اسـت    ! اي قريش:ابوسفيان با سرعت وارد مكه شد و فرياد زد! را نجات بده

وي شما آمده است؛ هركس به خانه ابوسفيان برود، در كه با سپاهيان مقاومت ناپذير به س

اين مرد بـي  : هند بنت عقبه برخاست و موي سبيل ابوسفيان را گرفت و گفت. امان است

ايـن زن،  : و ابوسفيان مي گفت! خير و چاق را بكشيد كه بدترين سركرده و رييس است

كـه شـما را يـاراي    با چنان لشـكري آمـده  . شما را فريب ندهد؛ مواظب جان خود باشيد

خداونـد تـو   : گفتند. هركس به خانه ابوسفيان برود، در امان است. رويارويي با آن نيست

هركس در خانـه خـود را ببنـدد،    : ؟ گفت!را بكشد؛ خانه تو چه دردي از ما دوا مي كند

مـردم از اطـراف وي بـه    . در امان است و هركس وارد مسجدالحرام شود، در امان اسـت 

.يشان و مسجدالحرام پراكنده شدندسوي خانه ها

ايـن جماعـت را جلـو مـي     : ل و اوباش قـريش را جمـع كردنـد و گفتنـد    ذتعدادي از ارا

اندازيم؛ اگر امتيازي نصيب قريش شد كه ما با آنان هستيم و اگر كشته شدند، هر آنچـه  

بي بدين ترتيب سبك سران و سفيهان قريش، پيرامون عكرمه بن ا! بخواهند، خواهيم داد

. جهل و صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو، در خندمه جمع شدند تا بـا مسـلمانان بجنگنـد   

در بين آنها مردي از بني بكر به نام حماس بن قيس نيز حضور داشت كه از پيش سـالح  

خودم را آماده مـي  : اين آمادگي براي چيست؟ گفت: زنش از او پرسيد. آماده مي كرد

)�(به خدا كسي نمي تواند با محمـد : تزنش گف. قابله كنمكنم تا با محمد و يارانش م

! اميدوارم بتوانم برخـي از آنهـا را بـراي خـدمت تـو بيـاورم      : گفت. كندبلهو يارانش مقا

مـن  ، اسـلحه  كاگر همين امروز بيايند، مهم نيسـت و وحشـتي نـدارم، اينـ    «: سپس گفت
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. »از نيام كشـيده مـي شـود   يك نيزه بلند و يك شمشير دو لبه كه خيلي زود : كامل است

.اين مرد، از جمله كساني بود كه در خندمه گرد آمده بودند

سپاه اسالم در ذي طوي
به راهش ادامه داد تا به ذي طوي رسـيد و سـرش را از روي تواضـع بـه درگـاه      �پيامبر

خدا، به خاطر لطفي كه خداوند، از بابت اين فتح، بديشان عنايت كرده بود، چنان به زير 

در همان جا سپاهيانش . افكنده بود كه ريش مبارك با جهاز شترش، تماس پيدا مي كرد

فرمانـدهي جنـاح   �خالـد بـن وليـد    . را تقسيم كرد تا از نقاط مختلف وارد مكه شـوند 

قبايـل اسـلم، سـليم، مزينـه،     افـراد ،لشكرراست سپاه را به عهده داشت و در اين قسمت

پيامبر به او دسـتور داد كـه از قسـمت پـايين     . عرب بودندجهينه و تعدادي ديگر از قبايل 

اگر افراد دشمن خواستند مـانع ورود شـما شـوند، آنـان را درو     «: مكه وارد شود و فرمود

زبير بن عوام فرماندهي سمت چپ را به عهـده  . »ديكنيد تا كنار كوه صفا به ما ملحق شو

او دستور داد كه از باالي مكـه  به �پيامبر. به دست او بود�داشت و پرچم رسول خدا

از كداء وارد شود و به او دستور داد كه پرچم خود را بر فراز تپه حجون برافراشته سـازد  

عبيـده نيـز فرمانـده افـراد پيـاده و بـي       ابو. ود تا پيامبر به آن جا برسدو به جاي ديگري نر

آن يــرد تــا بــه بــه او دســتور داد ميانــه وادي مكــه را در پــيش بگ�پيــامبر. اســلحه بــود

.بپيوندد�حضرت

ورود سپاهيان اسالم به مكه
تمام دسته هاي سپاه اسالم، مطابق مأموريت خود وارد مكه شدند و تنهـا خالـد بـن وليـد     

مجبور به درگيري با مشركين شد و دو نفر به نام هاي كرز بن جابر فهـري و خنـيس بـن    

. ري رفته بودند؛ در نتيجـه كشـته شـدند   خالد بن ربيعه از گروه او دور مانده و از راه ديگ

نفـر  12اما سفيهان قريش در خندمه با خالد روبرو شدند كه پس از لحظاتي زد و خورد، 

از مشركين كشته شدند و شكست خوردند و حماس بن قيس كه براي جنگ با مسـلمين  

درب : اسلحه آماده مي كرد، شكست خورد و به خانه اش گريخت و به همسرش گفـت 
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روز حادثـه  تو اگر «: وي در پاسخ گفت! آن همه ادعايت چه شد؟: زنش، پرسيد. بندرا ب

خندمه را از نزديك مي ديدي كـه صـفوان و عكرمـه چگونـه گريختنـد و مسـلمانان بـا        

شمشيرهايشان به مقابله ما آمدند و دست و پاها و سرها را قطع مي كردند و اگر مشـاهده  

فقـط صـداي غـرش قهرمانـان از پشـت سـر بـه        مي كردي آن زد و خوردي را كه آنجا

گوش مي رسيد و تنها همهمه جنگجويان شنيده مي شد، يك كلمه هم براي سـرزنش و  

!»، بر زبان نمي آورديننكوهش م

و خيابانهاي مكه هاپيش رفت و وارد مكه شد و پس از پشت سر نهادن كوچه�خالد 

ش رفـت تـا روي تپـه حجـون پـرچم      نيز بـه پـي  �زبير . پيوست�در كوه صفا به پيامبر

قبـه اي  �جا براي رسول خـدا ر محل مسجد فتح نصب نمود و در آنرا د�رسول خدا

.آمد�و همان جا ماند تا رسول خداكرد برپا

به مسجدالحرام�ورود پيامبر
برخاست و در حالي كه مهاجرين و انصار در چهار طرفش حركت مي كردند، �پيامبر

د مسجدالحرام شد و حجراالسود را اسـتالم نمـود و پـس از طـواف     همچنان رفت تا وار

بتـي مـي زد كـه در اطـراف كعبـه وجـود       360كه در دسـت داشـت، بـه    با كماني،خانه

ΣΤ∈ΩΣΤ∈ΩΣΤ∈ΩΣΤ∈Ωƒ∫:†ΤΩ–ƒ∫:†ΤΩ–ƒ∫:†ΤΩ–ƒ∫:†ΤΩ–ΣΘ⊂Ω™<√≅…ΣΘ⊂Ω™<√≅…ΣΘ⊂Ω™<√≅…ΣΘ⊂Ω™<√≅…Ω⊂Ω∑Ωƒ:در آن اثنا مي فرمود�رسول خدا. داشت ΩΩ⊂Ω∑Ωƒ ΩΩ⊂Ω∑Ωƒ ΩΩ⊂Ω∑Ωƒ Ω&〉Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅…&〉Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅…&〉Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅…&〉Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…

ðΨ≠ΗΤΩ‰<√≅…ðΨ≠ΗΤΩ‰<√≅…ðΨ≠ΗΤΩ‰<√≅…ðΨ≠ΗΤΩ‰<√≅…Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς†_Τ∈Σ∑Ωƒ†_Τ∈Σ∑Ωƒ†_Τ∈Σ∑Ωƒ†_Τ∈Σ∑Ωƒ(81)(81)(81)(81))زيرا باطل، »حق آمد و باطل رفت«: يعني) 81: سراءا ،

.هميشه از بين رفتني است

ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ƒ∫:†ΤΤΩ–ƒ∫:†ΤΤΩ–ƒ∫:†ΤΤΩ–ƒ∫:†ΤΤΩ–ΣΘ⊂Ω™<√≅…ΣΘ⊂Ω™<√≅…ΣΘ⊂Ω™<√≅…ΣΘ⊂Ω™<√≅…†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨ΩΣΛΨŸ‰ΤΣΤÿΣΛΨŸ‰ΤΣΤÿΣΛΨŸ‰ΤΣΤÿΣΛΨŸ‰ΤΣΤÿΣΨ≠ΗΤΤΩ‰Τ<√≅…ΣΨ≠ΗΤΤΩ‰Τ<√≅…ΣΨ≠ΗΤΤΩ‰Τ<√≅…ΣΨ≠ΗΤΤΩ‰Τ<√≅…†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨ΩΣŸ∼Ψ⊕ΣΤÿΣŸ∼Ψ⊕ΣΤÿΣŸ∼Ψ⊕ΣΤÿΣŸ∼Ψ⊕ΣΤÿ(49)(49)(49)(49)) ًيعنــي ) 49: ســبأ :

) نقش گذشته اش(حق آمد و باطل، نه كار تازه اي را مي تواند انجام دهد و نه مي تواند«

.»گيردبرا از سر

سوار بر ناقه خويش طواف مي كرد �پيامبر. ها، يكي پس از ديگري به زمين مي افتادبت

آنگاه عثمان بن طلحه را بـه حضـور   . و به طواف اكتفا نموداحرام نبسته بوداثناو در آن 

واردكعبـه  �پيـامبر . خواست و كليد كعبه را از او گرفت و دستور داد درب را گشودند
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ن كعبه عكـس ابـراهيم و اسـماعيل را مشـاهده كـرد كـه آنـان را در حـال         شد و در درو

خـدا آنـان را   «: فرمـود �رسـول خـدا  . فالگيري با چوبه هاي تير به تصوير كشيده بودند

رسـول  .»بكشد؛ بخدا قسم كه ابراهيم و اسماعيل، هرگز با چوبه هاي تير فال نگرفته انـد 

ب ساخته شده بود؛ آن را بـا دسـت خـود    در خانه خدا كبوتري را ديد كه از چو�خدا

.را نابود كنندو مجسمه هاشكست و دستور داد كه تصويرها

و ايراد سخنراني در برابر قريش�نمازگزاردن رسول خدا
به �پيامبر. خانه كعبه را بستند؛ اسامه و بالل نيز همراه ايشان بودندبدر�آنگاه پيامبر

ت،تا اين كه به اندازه سـه ذراع بـا ديـوار فاصـله     سمت ديواري كه روبروي درب بود رف

و ستون در سمت چپ و يـك سـتون در   دداشت و طوري ايستاد كه از شش ركن خانه، 

سمت راست و سه ستون در پشت سرشان قرار گرفت و همان جا نماز خواند و سپس در 

درب را بـاز  سـپس . گفـت » اال اهللاهاهللا اكبر و ال الـ «خانه قدم زد و در نقاط مختلف آن، 

دو طـرف چـارچوب در خانـه را گرفـت و     . كرد؛ مردم در بيرون از  خانـه منتظـر بودنـد   

جـز اهللا نيسـت؛ يكتاسـت و شـريك و     يمعبود بـر حقـ  «: خطاب به قريشيان، چنين فرمود

ي احزاب ينهات، و خود به رسانيدياري بنده اشبهانبازي ندارد؛ به وعده خود وفا كرد و

نيد كه هرگونه امتياز قبيله اي يا طلب مال و خونخواهي، زيـر ايـن دو   بدا. را شكست داد

هان، بدانيد كه قتل خطـا، شـبه عمـد    . پاي من است به جز، پرده داري و سقايت حاجيان

.»يعني يكصد شتر كه چهل نفر آنها، آبستن باشند: است و ديه مغلظه دارد

ان را از شما دور ساخته است؛ خداوند نخوت جاهليت و افتخار به پدر! اي گروه قريش«

و سپس آيه سيزدهم سوره حجرات را تالوت نمود » همه مردم از آدمند و آدم از خاك

آفريده ايم و ) به نام آدم و حوا(ما شما را از مرد و زني ! اي مردم: (كه بدين مفهوم است

رامي ترين شما نزد شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا يكديگر را بشناسيد؛ همانا گ

).خدا، با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است
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: گفتنـد ))فكر مي كنيد كه من با شما چگونه رفتار مي كنم؟!اي قريشيان((: سپس فرمود

: فرمـود �پيـامبر . زاده بزرگـوار مـا هسـتي   رفتار نيك؛ چراكه بـرادر بزرگـوار و بـرادر   

ال تثريب عليكم (: كه يوسف به برادرانش گفتهمان جمله اي را به شما مي گويم،من«

.»امروز سرزنش و انتقامي، متوجه شما نيست؛ برويد كه شما آزاد هستيد: )اليوم

بازگرداندن كليد خانه كعبه به كليددار سابق آن
در مسجد نشست؛ علي در حالي كه كليد هاي كعبه را در دست داشـت،  �آنگاه پيامبر

در ! اين منصب و نيز سقايت حجاج را بـه مـا بسـپار   : بر شمادرود! اي رسول خدا: گفت

عثمان : پرسيد�پيامبر. بوده است�اين جمله، عباس ده روايت ديگري آمده كه گوين

كليدهايت را بيا و !عثماناي «:به او گفت�پيامبر. بن طلحه كجاست؟ او را فراخواندند

كليـد را  «: سعد آمـده كـه فرمـود   در روايت ابن. »امروز روز نيكوكاري و وفاست؛بگير

. براي هميشه بگير و جز ظالمان، كسي ديگر منصب كليدداري را از شما نخواهد گرفت

لذا شما نيز از آنچه كه از بابت ؛خداوند، شما را امين خانه اش گردانيده است! اي عثمان

.»اين خانه به شما مي رسد، درست و صحيح استفاده كنيد

كعبهاذان بالل بر بام 
بـالل اذان  . به بالل دستور داد كه بر فراز كعبه اذان بگويـد �پيامبر. وقت نماز فرا رسيد

. ابوسفيان بن حرب و عتاب بن اسيد و حارث بن هشام كنـار كعبـه نشسـته بودنـد    : گفت

خداوند پدرم را گرامي داشت كه زنده نماند تا اين صدا را بشـنود  : عتاب بن اسيد گفت

به خدا قسم اگر مي دانستم كـه او بـر حـق    : حارث گفت. مگين شودو از شنيدن آن خش

من چيـزي نمـي گـويم؛ زيـرا اگـر حرفـي       : ابوسفيان گفت. است، از او پيروي مي كردم

از : پـيش آمـد و گفـت   �پيـامبر . بزنم، همين سنگريزه ها سخن مرا به او خبر مي دهنـد 

،حـارث و عتـاب گفتنـد   . با خبر شدم و براي هر يك صحبتش را نقل كرد،ديآنچه گفت
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گواهي مي دهيم كه تو، رسول خدايي؛ به خدا سوگند كسـي نـزد مـا نبـود كـه بگـوييم       

.حرفهاي ما را به تو خبر داده است

نماز فتح يا نماز شكرانه
به خانه ام هاني دختر ابي طالب رفت و غسل كرد و هشـت ركعـت   �در آن روز پيامبر

برخي فكر كردند كه نماز ظهر را گـزارده اسـت؛   و چون وقت چاشت بود . نماز خواند 

.ام هاني در آن روز دو نفر از اقوام شوهرش را امان داد. اما نماز فتح بود

برادرش علـي  . اي ام هاني آن كسي را كه پناه دادي ما نيز امان مي دهيم: گفت�پيامبر

�و از پيامبراما ام هاني درب خانه را بست! قصد داشت آنها را بكشد�بن ابي طالب 

.نيز پذيرفت و همان پاسخي را داد كه پيشتر گذشت�براي آنها امان خواست؛ پيامبر

حكم اعدام جنايتكاران
نفـر از جنايتكـاران بـزرگ را صـادر     9در آن روز حكم مهدورالدم بودن �رسول خدا

ايـن  آنها رابكشـيد؛ يافتنـد زير پـرده هـاي كعبـه هـم     آنان رانمود و دستور داد حتي اگر

بـن ابـي   اي بن خطل، عبداهللا بن ابي سـرح، عكرمـه   عزعبدال: جنايتكاران عبارت بودند از

ني كه جهل، حارث بن نفيل بن وهب، مقيس بن صبابه، هبار بن اسود، دو كنيز ترانه خوا

شده يكي از فرزندان آزادو ساره كنيز. را هجو مي كردند�از اين خطل بودند و پيامبر

عبـداهللا بـن   . به قريش بـود �زني كه حامل نامه حاطب بن ابي بلتعه عبدالمطلب، همان 

. آورد و شفاعت او را كـرد؛ لـذا خـونش محفـوظ مانـد     �پيامبرابي سرح را عثمان نزد 

عبداهللا بن . ايشان اول سكوت كردند تا شايد كسي از صحابه بلند شود و گردنش را بزند

مكـه برگشـته   بود؛ اما مرتد شده و بهابي سرح، پيش از آن مسلمان شده و هجرت كرده 

. يمـن فـرار كـرد   عكرمـه ابـن ابـي جهـل بـه      . اسالمش را پذيرفتند�باالخره پيامبر. بود

ــزد پيــامبر ــامبر. آمــد و بــراي او امــان خواســت�همســرش، ن . نيــز او را امــان داد�پي

ن اب. همسرش، به دنبال او رفت؛ عكرمه با همسرش به مكه بازگشت و مسلمان خوبي شد

آمد و اين خبر را �مردي ، نزد پيامبر. زان كرده بودخطل خود را به پرده خانه خدا آوي
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آن شـخص بازگشـت و ابـن خطـل را     .او را بكـش : فرمـود �رسـول خـدا  . به ايشان داد

مقيس بن صبابه را، نميله بن عبداهللا كشت و او از پيش مسلمان شده بود؛ اما پـس  . كشت

حـارث، همـان   . پيوسته بـود ه و مرتد شده بود و به مشركيناز آن مردي از انصار را كشت

.او را كشت�را شديدا آزار مي داد كه علي �در مكه رسول خداكهكسي بود

راهـش را  ،�ل خـدا دختر رسـو ب هنگام هجرت زينهبار بن اسود، همان كسي بود كه

هبار پـس  . ه بودبسته و او را بر صخره اي انداخته بود كه در نتيجه جنين زينب، سقط شد

از دو زن ترانه خوان يكي را كشـتند و  . از فتح مكه فرار كرد و بعد ها مسلمان خوبي شد

بـراي سـاره نيـز امـان گرفتنـد و او نيـز       . ديگري مسلمان شد و برايش امان گرفتـه بودنـد  

.مسلمان شد

ابو معشر، نام حارث بن طالطل خزاعي را در رديف كسـاني آورده : ابن حجر مي گويد

حاكم نيشابوري، . ند و نيز ذكر كرده است كه او را علي كشتدكه مهدور الدم اعالم ش

كعب بن زهير را در ليست اين افراد ذكر كرده كه داستانش مشـهور اسـت؛ وي پـس از    

ابـن اسـحاق، وحشـي بـن     . اشـعاري سـرود  �آمد و مسلمان شد و در مدح پيـامبر مدتي 

بوسفيان را نيـز در ايـن ليسـت آورده كـه البتـه      حرب قاتل حمزه و هند بنت عتبه همسر ا

ابن اسحاق، همچنين ارنب كنيز آزاد شده ابن خطل و ام سعد را نام بـرده  . ندمسلمان شد

در عـين  . با اين حساب تعداد اين افراد به هشت مـرد و زن رسـيد  . كه هر دو كشته شدند

شـند و نامشـان بـه    حال احتمـال دارد كـه ام سـعد و ارنـب همـان دو كنيـز آواز خـوان با       

اختالف ثبت شده باشد و يا در ثبت نام و كنيه و لقبشان، خلط و آميختگي ، پيش آمـده  

.باشد

مسلمان شدن صفوان بن اميه و فضاله بن عمير
نبود، اما چون يكي از رهبران و بزرگان قريش بود، ترسـيد  » مهدورالدم«صفوان از افراد 

پيـامبر عمامـه   . براي او امان گرفـت �ول خداعمير بن وهب جمحي از رس. دو فرار كر

عمير زمـاني بـه او رسـيد كـه     . اي را كه هنگام ورود به مكه بر سر داشت، برايش فرستاد

دو مـاه  �وي، از پيـامبر . او را برگردانـد لـذا مي خواست با كشتي از جده به يمن برود؛ 
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پـس از  . ت دادبه او چهـار مـاه فرصـ   �پيامبر. فرصت خواست تا راهش را انتخاب كند

به آن هـا اجـازه داد   �زنش پيش از او مسلمان شده بود؛ پيامبر. آن، صفوان مسلمان شد

جرأت مردي جسوروباهمفضاله.بدهندزناشويي خودادامهزندگينكاح قبلي بهبا همان

پيامبر به او . رفت تا ايشان را بكشد�نگام طواف كعبه به سراغ رسول خدابود؛ وي به ه

.فضاله، همان دم مسلمان شد. قصدش، باخبر استگفت كه از

در روز دوم فتح�سخنراني پيامبر
در ميان مردم، براي سخنراني ايستاد؛ نخسـت، خداونـد را بـه    �روز دوم فتح مكه پيامبر

ه را از روز آفـرينش آسـمان و   خداونـد، مكـ  !اي مـردم «: شايستگي ستود و آنگاه فرمـود 

موجب همان حرمت، تـا روز قيامـت، بلَـد حـرام خواهـد      حرم قرار داده است و به ،زمين

لذا براي كسي كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، شايسته نيست كه در ايـن شـهر   . بود

را مـورد اسـتناد   �اگر كسي اين عمـل رسـول خـدا   . ع كندخوني بريزد يا درختي را قط

ايبود و به شما چنين اجازهخداوند اين اجازه را به رسولش داده: قرار داد، به او بگوييد

را نداده است و براي من هم فقط در قسمتي از يك روز، حالل شـد و از امـروز بـه بعـد     

حاضـران بـه   . حرمتش همانند گذشته مي شود و حرمت آن به حال خود بـاز مـي گـردد   

خارهاي آن قطع نشود و شـكار آن تعقيـب   «: و در روايت ديگري آمده. »غائبان برسانند

هر آنچه بر جاي مانده و هر گمشده اي كه يافت شود، نبايد برداشـته شـود مگـر    نشود و

اي : عبـاس گفـت  . »آنكه يابنده اش، اعالم كند و نيز نبايد علف و گياه حرم، قطع گردد

؟ !به جز اذخر كه آن را براي خوشبويي كنيزان و خانه ها استفاده مـي كننـد  ! رسول خدا

در آن روز مردي از بني ليث را به قصاص يكي از مـردان  قبيله خزاعه . بجز اذخر: فرمود

.خويش كه در دوران جاهليت كشته شده بود، به قتل رساندند

دست از كشتن برداريد كه اگر كشتن، سودي داشت، ! اي گروه خزاعه: فرمود�پيامبر

را شما اينك مردي را كشته ايد كه من، بايد ديه او . قتل و كشتار زيادي انجام شده است

پس از اين، هر آن كس كه كسي را بكشد، خانواده مقتول اختيار دارند يا خون . بپردازم

به روايتي، مـردي از اهـل يمـن    . »قاتل را بريزند و يا اگر بخواهند، خونبهاي او را بگيرند
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ايـن مطلـب را بـرايم    ! اي رسـول خـدا  : مي گفتنـد، برخاسـت و گفـت   » ابوشاه«كه به او 

1.»را بنويسيد) اين مطلب(براي ابوشاه «: ودفرم�پيامبر. بنويس

نگراني انصار از اقامت رسول خدا در مكه
بود، �ايي كه مكه، وطن و زادگاه پيامبربعد از اين كه فتح مكه به پايان رسيد، از آن ج

ا برايشان فكر مي كنيد اينك كه خداوند، زادگاه و شهر پيامبر ر: انصار با خودشان گفتند

ش را بلنـد  تاندر كـوه صـفا دسـ   �جا مي ماند؟ در آن اثنـا پيـامبر  ت، آيا اينفتح كرده اس

:؟ گفتنـد ديـ چـه مـي گفت  : كرده بود و نيايش مي كرد و چون از دعـا فـارغ شـد، پرسـيد    

فشاري و اصرار كرد تا  اين كه آن سخن را براي آن حضـرت  پا�پيامبر. يزي نگفتيمچ

در ميان شما زندگي مـي كـنم و در ميـان شـما     ! پناه بر خدا«: فرمودند�پيامبر. بازگفتند

.»مي ميرم

بيعت مردم مكه با پيامبر
خداوند متعال، مكه را براي پيامبر فتح نمود و بدين سان براي اهل مكـه حـق و حقيقـت    

بنابراين به حقانيـت اسـالم   . روشن شد و دريافتند كه تنها راه موفقيت، اسالم است و بس

كوه صـفا نشسـت و بـا    روي�پيامبر. گرد آمدند�با پيامبران نمودند و براي بيعت اذع

كمي پايين تر از ايشان، از مردم بيعـت مـي   �عمر بن خطاب . مردم بيعت را آغاز نمود

بيعت كردند كه در حد توان و استطاعت خـود و تـا آنجـا    �مردم با رسول خدا. گرفت

.كه مي توانند، مطيع و حرف شنو باشند

زيل نَسفي آمده است كه چون رسول خدا از بيعت مردان، فراغـت  در كتاب مدارك التن

پايين تر از ايشان نشسته بود، از �يافت، در همان حال كه همچنان بر كوه نشسته و عمر 

از زنـان بيعـت مـي گرفـت و نيـز گفتـه هـاي        �بيعت گرفت و عمر به فرمان پيامبرزنان 

؛ و )617، 2/615(و ) 329، 328، 247، 1/22(صـحيح بخـاري   : ك.براي تفصيل ايـن روايـات، ر  1

)1/276(؛ سنن ابي داود )2/415(ابن هشام ة؛ سير)439-1/437(صحيح مسلم 
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، همسـر ابوسـفيان در حـالي آمـد كـه      بنت عتبه . را به زنان منتقل مي كرد�رسول خدا

صورتش را از بيم آن كه مبادا پيامبر او را بشناسد، پوشانده بود؛ به خـاطر كـاري كـه بـا     

مبنـي بـر اينكـه كسـي را     گيـرم شما بيعت مياز : فرمود�پيامبر. جنازه حمزه كرده بود

�برپيـام . بيعـت گرفـت  زنـان بر مبنـاي ايـن شـرط از    �عمر . شريك خدا قرار ندهيد

ابوسفيان، مرد بخيلي است؛ اگر : هند گفت! با شما بيعت مي كنم كه دزدي نكنيد: فرمود

آن چـه برداشـته اي،   : من از اموالش بدون اجازه بردارم، چگونه است؟ ابوسـفيان گفـت  

هنـد  ! بايـد هنـد باشـي؟   : او را شناخت و تبسم كرد و گفـت �پيامبر. برايت حالل باشد 

بـا شـما   : فرمود�پيامبر. اي پيامبر، خداوند از شما درگذرد! از گذشته ها درگذر: گفت

بـر  : فرمـود �مگر زن آزاد زنا مي كنـد؟ پيـامبر  : هند گفت. بيعت مي كنم كه زنا نكنيد

فرزندان كوچكمان را پرورش داديم؛ وقتـي  : باز هند گفت. اين كه فرزندانتان را نكشيد

وي، ايـن را از آن  . بهتـر مـي دانيـد   چنانچـه خودتـان   ! بزرگ شدند، شما آنها را كشـتيد 

�عمـر  . جهت گفت كه يكي از فرزندانش به نام حنظله در جنگ بدر كشته شـده بـود  

با شما : نيز تبسم كرد و سپس فرمود�پيامبر. چنان خنديد كه نزديك بود به پشت بيفتد

ي به خدا كه تهمت و بهتان، كار زشت: هند گفت! بيعت مي كنم كه به كسي تهمت نزنيد

: فرمـود �رسول خدا. است؛ شما، ما را تنها به خير وخوبي هاي اخالق دستور مي دهيد

به خدا ما اين جا ننشسته ايـم كـه   : هند گفت. در كارهاي خوب از پيامبر سرپيچي نكنيد

هند، هنگام بازگشت بتش را مي شكست و خطاب بـه آن  . در انديشه نافرماني شما باشيم

!ورده بوديمما، فريب تو را خ: مي گفت

شب را در مكه ماند و به تثبيت و تحكيم شعائر اسالمي پرداخـت و همـواره   �19پيامبر

بـه  �در همين روزها بود كه پيـامبر . مردم را به راه راست و تقوا پيشگي ارشاد مي كرد

ابو اسيد خزاعي دستور داد تا نشانه هاي محدوده حرم را تجديد كنـد و نيـز سـريه هـاي     

. راي دعوت به سوي اسالم و نيز شكستن بتهاي اطـراف مكـه، گسـيل نمـود    متعددي را ب

منادي پيامبر در مكه ندا داد كه هركس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بتي را در خانـه  

.اش نگه ندارد مگر اين كه آن را بشكند
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سريه هايي كه پيامبر پس از فتح مكه گسيل كرد
را بـراي  �طمينان خاطر پيـدا كـرد، خالـد بـن وليـد      كه از فتح مكه اپس از آن�پيامبر

نابودي بت عزي پنج شب مانده به پايان ماه مبـارك رمضـان سـال هشـتم هجـري اعـزام       

اين بت، بزرگترين . بت عزي در نخله بود و از آن قريش و تمام طوايف بني كنانه. نمود

سـوار بيـرون   30د بـا  خال. ، بت آنان بشمار مي رفت و توليت آن بر عهده بني شيبان بود

.و آن را منهدم كرد و بازگشتگشت محل مأموريتش رهسپار شد و 

آيا چيز بخصوصي ديدي؟: پيامبر از او پرسيد

خالد كه خشمگين شـده  ! پس آن را نابود نكرده اي: فرمودند�پيامبر. خير: خالد گفت

ياه پوسـت، بـا   بود، شمشير از نيام كشيد و رفت و چون به بتخانه رسيد، زنـي لخـت و سـ   

خادم بتكده، داد و فرياد مي زد كه آن زن، مواظب ؛موهاي پراكنده در برابر اوظاهر شد

بازگشـت و  �به دو نيم شد و بـه نـزد رسـول خـدا    خالد ضربتي به او زد كه! خود باشد

.ايشان را در جريان آن چه ديده بود، گذاشت

ميشه از اين كه در سرزمين شـما  آري، آن زن، عزي بود و ديگر براي ه: فرمود�پيامبر

. كسي او را عبادت كند، نااميد شده است

را به سوي بتخانه سواع فرسـتاد تـا آن را نـابود    �در همان ماه عمرو بن عاص �پيامبر

سواع بت مخصوص بني هذيل بود كه در ناحيه رهاط واقع در سه ميلي مكـه قـرار   . كند

مي خواهي چه كار كني؟ : نه از او پرسيدآن جا رفت، خادم بتخا�داشت؛ چون عمرو 

نمـي تـواني   : گفـت ! رسول خدا مرا فرستاده تا اين بت خانه را ويـران كـنم  : عمرو گفت

!چنين كاري بكني

.جلوي تو گرفته خواهد شد: گفت! براي چه؟: گفتم

ي عمرو م! واي بر تو مگر اين ها مي شنوند و يا مي بينند؟! تو هنوز در باور باطلي؟: گفتم

سپس پيش رفتم و بت را شكسـتم و بـه يـارانم دسـتور دادم كـه انبـار مخصـوص        : گويد

.نذورات و هدايا را ويران كنند، اما چيزي نيافتند

! به خداوند بزرگ ايمان آوردم: چگونه ديدي؟ گفت: سپس عمرو از پرده دار پرسيد
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يران كردن بتكـده  را با بيست سوار براي و�سعد بن زيد �در همين ماه رمضان پيامبر

. داشت و از آنِ اوس و خـزرج و غسـان بـود   قرار و بت منات فرستاد كه در ناحيه مشلل 

: مي خواهي چه كار كني؟ گفت: به كنار بتخانه رسيد، خادم بتخانه پرسيد�وقتي سعد 

.مي خواهم منات را نابود كنم

ي سياه پوسـت و  سعد به سوي بت حركت كرد كه ناگهان زن! اين تو و اين منات: گفت

پـرده دار  . برهنه با موهاي آشفته و در حالي كه با دست به سـينه مـي كوبيـد، ظـاهر شـد     

؟ سعد با ضـربه اي او را از پـاي   !برخي از نافرمانان در پي نابودي تو هستند! منات: گفت

.درآورد و بت را نيز شكست

وال همان سـال  در ش�از مأموريت تخريب بتكده عزي بازگشت، پيامبر�وقتي خالد 

هشتم، او را به سوي بني جذيمه فرستاد تا آنها را به اسالم فرا بخواند، نـه اينكـه بـا آنـان     

خالد با سيصد و پنجاه تن از مهاجرين و انصار و بني سليم، راهي آن منطقـه شـد   . بجنگد

بني جذيمه نمي دانسـتند كـه بـراي اظهـار     . آنان را به اسالم دعوت كرد. و به آنجا رسيد

دين «: يعني» ناأصبانأصب«: اسلمنا يعني اسالم آورديم؛ بلكه مي گفتند: اسالم بايد بگويند

.»خود را تغيير داده ايم

خالد، عده اي را كشت و عده اي را به اسارت گرفت و به هـر يـك از افـراد همـراهش     

لـيكن ابـن عمـر و همراهـانش از خالـد      . هر مرد اسـيرش را بكشـد  : اسيري سپرد و گفت

�پيـامبر . بازگو كردند�رسول خدااعت نكردند و ماجرا را پس از بازگشت، براياط

من از آنچه خالد انجام داده است، ! خدايا«: دستانش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت

1.»به درگاه تو بيزاري مي جويم

خالـد  در اين سريه بني سليم اسيرانشان را كشتند؛ اما مهاجران و انصـار در ايـن مـورد از   

را يمهجذعلي را فرستاد تا خونبهاي كشته هاي بني �نكردند، پس از اين پيامبرتاطاع

ف مشـاجره اي  در همين سريه بين خالد و عبدالرحمن بـن عـو  . به بازماندگانشان بپردازد

يارانم را بگـذار كـه   ! اي خالد«: از آن مطلع شد، به خالد گفت�وقتي پيامبر. درگرفت

)2/622(و ) 1/450(صحيح بخاري 1
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ر كوه احد طال شود و سپس آن را در راه خدا انفاق كني، نمي تـواني  اگ! سوگند به خدا

1.»ثواب يك صبح و شام يكي از اصحابم، دست يابيهب

فتح مكه، نبرد سرنوشت ساز و فتح عظيمي بود كه با آن بت پرستي از اساس نابود شد و 

جنگـي را  تمام قبايل، نتيجـه . براي بقايش در جزيره العرب، كوچك ترين، مجالي نماند

انتظار مي كشيدند كه بين مسلمانان و بت پرستان درگرفته بود و اين قبايل يقـين داشـتند   

و اين اعتقاد آنان، از مدتي . كه بر حرم الهي كسي كه بر باطل باشد، تسلط نخواهد يافت

زيرا بيش از نيم قـرن پـيش بـا چشـمان خـويش ديـده       . پيش برايشان به ثبوت رسيده بود

حاب فيل همه هالك شدند و ماننـد علـف نـيم خـورده حيوانـات متالشـي       بودند كه اص

در آن اثنا كه مردم از ناحيـه يكـديگر   . صلح حديبيه، سرآغاز اين فتح عظيم بود. گشتند

آسوده خاطر شدند، باب گفتگو با يكديگر را گشـودند و دربـاره اسـالم بـه تبـادل نظـر       

بودند و پيشتر نمي توانستند عقيده شـان  بدين ترتيب مسلماناني كه ساكن مكه . پرداختند

توانستند اندك اندك دينشان را ظاهر كننـد و بـه   جديدشرايطپيدايش را ابراز كنند، با 

از اينرو گاهي جر و بحث مي كردند و همين، مقدمه و زمينه اي . عقيده شان فرا بخوانند

نفـر تجـاوز نمـي    هـزاز سـه چنانچه سپاه اسالم كه همواره از . براي افزايش مسلمانان بود

اين فتح، چشمان مـردم را بـاز كـرد و    بودكرد، در روز فتح مكه بالغ بر ده هزار نفر شده 

با همين فتح بـود كـه   . آخرين پرده هايي را كه بين آنان و اسالم، قرار داشت، از بين برد

مواضع سياسي و ديني مسلمين بر تمام جزيره العرب تحكـيم يافـت و رهبـري سياسـي و     

بـدين ترتيـب پـس از صـلح حديبيـه برنامـه اي بـه سـود         . يني به دست مسـلمانان افتـاد  د

مسلمانان آغاز شده بود كه با اين فتح مبين به اتمام رسيد و پس از آن نيز برنامه ديگـري  

به نفع مسلمانان آغاز شد و مسلمانان توانستند با آن كامال بر تمام سرزمين جزيره العـرب  

�براي قبايل عرب باقي نماند جـز آن كـه گـروه گـروه نـزد پيـامبر      تسلط يابند و راهي 

؛ صـحيح بخـاري،   )437-2/389(ن هشـام  سـيراب : تفاصيل اين غزوه را  از منابع ذيل نقل كرده ايم1

؛ صـحيح مسـلم   )27-8/3(؛ فـتح البـاري   )622و 615-2/612(كتاب الجهاد و كتاب المناسـك و  

351-322؛ مختصر السيره؛ ص )2/102(و ) 1/437(
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مسلمانان، از آن پـس بـه راحتـي مـي توانسـتند دنيـا را بـه اسـالم         . بيايند و مسلمان شوند

.دعوت دهند و براي اين كار، از دو سال پيش آمادگي الزم را پيدا كرده بودند
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�مرحله سوم و آخرين مرحله دعوت پيامبر

ن مرحله از مراحل زندگي رسول خدا است كـه در آن نتـايج و دسـتاوردهاي    اين آخري

دعوت اسالمي پس از جهاد و مبارزه طوالني و رنجها و دشواريهاي بسيار و نيز به دنبـال  

آشوب ها و پريشاني هاي فراوان و همچنين جنگ هـاي خـونيني كـه در طـول بيسـت و      

ح مكه بزرگترين پيـروزي مسـلمانان، از   فت. اندي سال تجربه كرده بودند، مشهود گرديد

بود كه مسير زندگي عربها تغيير كرد و محـيط و  آغاز دعوت اسالمي بود و با همين فتح

بين ين كننده ايدر حقيقت اين فتح، سر فصل تعي. شدفضاي جزيرة العرب نيز دگرگون 

تيبانان دين بودند زيرا قريشيان از نگاه عربها، حاميان و پش. دوران گذشته و آينده آن بود

تسليم شدن قريش در برابر اسالم . اعراب در اين مورد از قريش پيروي مي كردندسايرو 

.به معناي ريشه كن شدن عقيده بت پرستي از جزيره العرب بود

مي توان اين مرحله از زندگي رسول خدا را در  دو بخش جداگانه، مورد بررسـي قـرار   

ديگري پيشـي گـرفتن قبايـل عـرب از يكـديگر بـراي       يكي بخش جهاد و مبارزه و : داد

در هــر يــك از ايــن مراحــل، . يكــديگر پيونــد تــام داشــتاپــذيرش اســالم؛ ايــن دو، بــ

رويدادهاي آن مرحله ديگر، تداخل داشت و به عبارتي هر دو مرحله، همزمـان صـورت   

را اما طبق ترتيبي كه در طرح مباحث بكار گرفتيم، ترجيح داديم هـر بخـش  . مي گرفت

جداگانه بياوريم و با توجه به اين كه مرحله جهاد و مبارزه، پيوستگي و تناسب بيشتري با 

:مراحل پيشين و مباحث گذشته دارد، ابتدا به اين بخش مي پردازيم

غزوه حنين
ايـن حملـه   . فتح مكه با حمله اي ضـربتي و بـرق آسـا بـر پيكـر اعـراب صـورت گرفـت        

با واقعيتي عملي روبرو كرد و آنان را در برابـر كـار انجـام    ناگهاني، قبايل مجاور مكه را 

به همين خاطر همه تسليم شدند بـه جـز برخـي از طوايـف سـركش و      . شده اي قرار داد

قبايل ديگـري ماننـد   . طغيانگر قوي كه طوايف هوازن و ثقيف در رأس آنها قرار داشتند

شـاخه هـاي قـيس عـيالن     نصر، جشم و سعدبن بكر و گروهي از بني هالل كه همگي از 



560

اين طوايف، آنچنان مغرور بودند كه خود را فراتر از آن مـي  . بودند، با آنان متحد شدند

بنابراين همه طوايـف مـذكور   . دانستند كه در برابر پيروزي اسالم، سر تسليم فرود آورند

.به مالك بن عوف نصري پيوستند و براي جنگ با مسلمانان آماده شدند

فرود آمدنش در اوطاسمسير دشمن و 
وقتي فرمانده كل اعراب متخاصم، مالك بن عوف تصميم گرفت به جنگ بـا مسـلمانان   

كرد و به راه خود ادامه داد برود، اموال و زنان و فرزندان جنگجويان را نيز با سپاه همراه 

رمنطقه اي به نام اوطاس فرود آمدند كه در سرزمين هوازن و نزديـك حنـين اسـت؛    تا د

» ذي المجـاز «حنين، نـام يـك وادي در كنـار    . وادي اوطاس غير از وادي حنين استاما

1.است كه با مكه بيش از ده ميل از سمت عرفات فاصله دارد

پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده
اطـرافش جمـع شـدند؛ در    نيزمالك بن عوف فرمانده كل در اوطاس فرود آمـد و مـردم   

اينجا كجاسـت؟  : دريد پرسيد. نام دريدبن صمه بودميان آنها پيرمردي جنگ آزموده به

ا آري، نه بلند است و سنگالخ و نه پست است و سسـت؛ امـا چـر   : اوطاس، گفت: گفتند

مالك، اموال و زنان و بچه هاي : ؟ گفتند!هم مي شنومصداي حيوانات و گريه بچه ها را

ز مالك جويا شـد،  مالك كجاست و پس از آنكه علت را ا: مردم را آورده است؛ پرسيد

خواستم زنان و فرزندان و اموال جنگجويان را پشت سرشان قـرار دهـم تـا    : مالك گفت

چوپــان ،ســوگند بــه خــدا، ايــن: دريــد گفــت. بــراي دفــاع از اينهــا سرســختانه بجنگنــد

گوسفندان است؟ آيا مگر چنين چيزهايي ، جنگجويان شكست خورده را از فرار باز مي 

دارد؟

تو باشد، تنها مردان جنگي با شمشيرها و نيزه هايشـان بـه درد تـو مـي     اگر جنگ به سود

. يخورند؛ اما اگر جنگ به سود تو تمام نشود، به خاطر خانواده و اموالت رسوا مي شـو 

)42و 8/27(فتح الباري : نگا1
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تـو بـا   !اي مالـك : آنگاه دريد، سراغ برخي از طوايف و سردارانشان را گرفـت و افـزود  

هستي آنان، كاري از پيش نخواهي برد؛ لذا آوردن خانواده هاي هوازن و آوردن كيان و

زنان و كودكان و دارايي هوازن را به سرزمينهاي دور دست و ارتفاعـات محـل زنـدگي    

كـه  اگر جنگ به نفع تو تمام شد. اينها منتقل كن و آنگاه با از دين برگشتگان روبرو شو

ام شـود اهـل و   آنها پشت جبهه اند و به تو خواهند پيوست و اگر جنگ به ضـرر تـو تمـ   

! سوگند به خدا: اما مالك اين خواسته دريد را نپذيرفت و گفت. مالت را حفظ كرده اي

به خدا قسم كه . تو پير و فرتوت شده اي و عقلت نيز پير شده است؛اين كار را نمي كنم

فشار مي دهـم تـا از پشـتم    را به سينه امشمشيراين هوازن بايد از من فرمانبرداري كند يا 

!رون بيايدبي

.مالك دوست نداشت از دريد در ميان هوازن، نام و يادي به ميان بيايد

امروز در جنگي حضور دارم كه : دريد گفت.از تو اطاعت مي كنيم: مردم هوازن گفتند

اي كـاش مـن در ايـن جنـگ     «: ي بدين مضمون خواندتا كنون شركت نكرده ام و شعر

سـبان  و گاه خسته مي راندم و مي تـاختم و ا جواني چست و چاالك مي بودم و گاه تند

.»مدست گرفته ارابهراندم كه گويي گوسفندان نارسيدهبلند را چنان ميمو

نيروهاي اطالعاتي دشمن
جاسوساني كه مالك براي كسب خبر فرستاده بود در حالي برگشتند كـه لـرزه بـر انـدام     

؟!مگر شما را چه شده! بر شماواي: مالك گفت. آنها افتاده بود و سخت هراسان بودند

مرداني سفيد پوش ديديم كه بر اسباني ابلق سوار بودند؛ بخدا نتوانسـتيم خـود را   : گفتند

!كنترل كنيم و طولي نكشيد به اين حال شديم كه مي بيني

�نيروهاي اطالعاتي پيامبر

را �لمي حدرد اسـ ابوبنابراين . رسيد�اخبار مربوط به حركت و مسير دشمن به پيامبر

فرستاد و به او دستور داد به ميان هوازن و هم پيمانانشـان بـرود و چنـد روزي بـين مـردم      

.بماند تا از اهداف و اخبار آنها، اطالعاتي كسب كند و او نيز چنين كرد
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از مكه به سوي حنين�عزيمت پيامبر
ن ترك مكه را به قصد حني�در روز دوشنبه ششم شوال سال هشتم هجري، رسول خدا

در ايـن روز جمعيـت سـپاه    . دبه مكه بـو �گفت؛ اين روز، نوزدهمين روز ورود پيامبر

نفر بود كه ده هزار نفر از مدينه و اطرافش آمده بودنـد و دو هـزار   هزاردوازده�پيامبر

از صـفوان  �پيامبر. ن تازه مسلمان شده بودندنفر از مكه به آنها پيوستند كه اكثريت آنا

زره و اسلحه به عاريت گرفت و بر مكه عتاب بن اسيد را به عنـوان جانشـين   بن اميه صد 

آمـد  �پاسي از شب گذشته بود كه سواركاري نمايان شد و نزد رسول خدا. تعيين كرد

من بر قلـه فـالن كـوه رفـتم و ديـدم كـه هـوازن، يكپارچـه بـا خانـه و امـوال و            : و گفت

ان شـاء اهللا  : تبسمي كرد و گفـت �خدارسول . در حنين، جمع شده اندچارپايان خود،

در آن شب انس بن ابي مرثد غنوي داوطلبانه حراسـت  . آنها غنائم مسلمانان خواهند بود

1.و نگهباني اردوگاه را بر عهده گرفت

» ذات انـواط «در راه حنين، مردم به درخت سدر بزرگ و سرسبزي برخوردند كه به آن 

ه ايـن درخـت آويـزان مـي كردنـد و در پـاي آن       عربها، اسلحه هايشـان را بـ  . مي گفتند

بـراي مـا   !اي رسول خدا: برخي از سپاهيان گفتند. درخت، قرباني و اعتكاف مي نمودند

تكبيـر گفـت و   �پيـامبر . كـافران ذات انـواط دارنـد   ذات انواطي قرار بده همانطور كـه 

در در دست اوسـت، شـما حرفـي گفتيـد كـه     �سوگند به ذاتي كه جان محمد«: مودفر

: و موسـي گفـت  ! براي ما الهي قرار بده مانند خداي آنها: گذشته قوم موسي گفته بودند

؟ ايـن، راه و رسـم پيشـينيان اسـت و شـما راه و رسـم       !شما قـومي جهالـت پيشـه هسـتيد    

!»گذشتگانتان را دنبال مي كنيد

وب امـروز هرگـز مغلـ   : مغرورانه مي گفتنـد ،برخي از افراد سپاه به خاطر كثرت جمعيت

.گران آمد�؟ اين سخن بر رسول خدا!خواهيم شدن

)2/10(سنن ابي داود : نگا1
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غافلگير شدن سپاه اسالم
شب چهارشنبه دهم شوال سپاهيان مسلمان به حنين رسيدند؛ اما مالك بن عـوف از آنهـا   

سبقت گرفته و شب هنگام سپاهش را وارد وادي حنين كرده و جنگجويـانش را بـر سـر    

ه بود و بدين سان جنگجويان دشمن تمام دره راه هاي مسلمين در كمينگاهها متفرق كرد

ند، وو دستور داشتند به مجرد اين كه سپاهيان اسالم ظاهر ش. ها و تنگه ها را گرفته بودند

سـحرگاه  �پيـامبر . كبـاره بـر آنـان يـورش برنـد     يبـه  آنان را تير بـاران كننـد و همگـي    

ت و آنهـا را بـه   سپاهيانش را آمـاده سـاخت و صـفها را مرتـب نمـود و پـرچم هـا را بسـ        

برنامه رفتنش را طوري تنظيم كرده بود كه مسلمانان، سپيده دم به �پيامبر. شكريان دادل

وادي حنين رسيدند و در حالي كه از كمين دشمن بي خبر بودند، وارد وادي شدند و در 

همان حال كه به سرعت از وادي پايين مي رفتند، رگبار تير بر سرشان باريد و دسته هاي 

تب و يكپارچه دشمن، بر آنها حمله ور شدند و مسلمانان پا به فرار گذاشـتند؛ طـوري   مر

: شكست واضح و روشني بود؛ چنانچه ابوسفيان گفت! كه كسي متوجه كسي ديگر نبود

امروز سحر : جبله يا كلده بن جنيد گفت. ادامه خواهد يافت» درياي احمر«فرار لشكر تا 

: حال به سمت راست سپاه رفت و پيوسته مي گفـت در همين�و رسول خدا! باطل شد

و در موضع ! من محمد پسر عبداهللا هستم! من، رسول خدايم! اي مردم نزد من باز گرديد

جـا  ايشان كسي جز شمار اندكي از مهاجرين و تعدادي از انصار، باقي نمانده بـود؛ ايـن  

سمت دشـمن حركـت   نمايان شد و سوار بر شترش به �بود كه شجاعت بي نظير پيامبر

!من، پسر عبدالمطلبم! من، پيامبر خدايم و دروغ گو نيستم: نمود و پيوسته مي گفت

ه بـود؛  فتـ در همين حال ابوسفيان بن حارث لگام شتر پيامبر و عباس نيز ركـاب آن را گر 

از شتر �به پيش رود؛ در اين هنگام پيامبربا سرعت �آن دو نمي گذاشتند رسول خدا

نصـرتت را نـازل   ! پروردگـارا «: ز خدايش كمك خواست و چنين دعا نمودپياده شد و ا

.»فرما

بازگشت مسلمانان و گرم شدن تنور جنگ
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به عمويش عباس كه صدايي بلند و رسا داشت، دستور داد تا اصحاب ايشان را �پيامبر

.زندبصدا 

دا هنگـامي  كجايند؟ سوگند به خسمره اصحاب : با آواز بلند فرياد زدم: گويد�عباس 

كه مسلمانان، آوازم را شنيدند، مانند گـاواني كـه صـداي گوسـاله شـان را بشـنوند و بـه        

چنانچه اگر شخصي مي خواسـت شـترش را   ! طرفش بدوند، لبيك گويان باز مي گشتند

برگرداند و شتر بر نمي گشت، زرهش را بر مـي داشـت و بـه شـانه اش مـي گذاشـت و       

. ت و شتر را رها مي كرد و به دنبال صدا مـي رفـت  شمشير و سپرش را به دست مي گرف

.جمع شدند و شروع به جنگ كردند�ين ترتيب صد نفر در اطراف پيامبربد

آنگـاه  ! اي جماعت انصار: انصار را مورد خطاب قرار دادم و فرياد زدم: عباس مي گويد

ركـه را  دسته دسـته همـان طـور كـه مع    بدين ترتيب . بني حارث از خزرج را فرا خواندم 

�و نبرد سختي پرداختند؛ رسول خدادو گروه به جنگ. ترك كرده بودند، جمع شدند

تنـور جنـگ رو بـه گـرم شـدن      مشاهده كرد كـه  به ميدان جنگ نظري انداخت و چون 

.»االن تنور جنگ گرم شد«: است، گفت

رويتان : مشتي خاك برداشت و با آن به روي دشمن پاشيد و گفت�آنگاه رسول اكرم

!ياه بادس

هيچ انساني نبود مگر ايـن كـه از همـان مشـت خـاك در چشـمش رفتـه بـود؛ در نتيجـه          

.ند و ورق به زيانشان برمي گشتدمشركين همچنان سست مي ش

شكست دشمن
لحظاتي پس از پاشيدن مشت خاك، دشمن تن به شكسـت آشـكاري داد و تنهـا از بنـي     

اسلحه و گوسفندان قابل مالحظـه اي بـه   نفر كشته شدند و مسلمانان، اموال و 70ف،ثقي

Ω⋅⌠ΩÿΩΩ⋅⌠ΩÿΩΩ⋅⌠ΩÿΩΩ⋅⌠ΩÿΩ: خداي متعـال، ايـن دگرگـوني را بـدين سـان بيـان فرمـوده اسـت        . غنيمت گرفتند
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در روز حنـين  ) و از جملـه (را در مواقـع زيـادي يـاري كـرد     داوند، شما خ«: يعني) 26و 

بدانگاه كه فراواني جمعيتتان، شما را به اعجاب انداخت؛ اما آن لشكريان فـراوان، اصـال   

بكار شما نيامدند و زمين با تمام وسعتش ، بر شما تنگ شد و از آن پس پشت كرديـد و  

پيامبرش و بر مؤمنان، نازل كـرد و  پا به فرار گذاشتيد؛ سپس خداوند، آرامش خود را بر

كـافران را مجـازات   ) بدينوسـيله (لشكرياني فرو فرستاد كه شما، ايشان را نمـي ديديـد و   

.»نكرد و اين است كيفر كافرا

عمليات تعقيب و گريز
ه وقتي دشمن شكست خورد، گروهي از آنها به طـائف، گروهـي بـه نخلـه و گروهـي بـ      

گروهـي از سـوارانش را بـه فرمانـدهي ابـو عـامر       �برپيـام . سوي اوطاس متواري شدند

دو گروه اندكي آنجا زد و خـورد كردنـد و مشـركين دوبـاره     . اشعري به اوطاس فرستاد

بـه  �شكست خوردند و در اين زد و خورد فرمانده سواركاران اسالم، ابوعامر اشـعري  

كه به نخله گروهي ديگر از سواران مسلمان، مشركين شكست خورده را . شهادت رسيد

. رفته بودند، تعقيب كردند و دريد بن صمه را دستگير نمودند؛ ربيعه بن رفيع او را كشت

شخصا پس از جمع آوري �رسول خدا. ي به سوي طائف گريختندبيشتر مشركان فرار

. غنايم، به تعقيب آنان پرداخت

غنايم اين جنگ
هـزار رأس گوسـفند و چهـار    شش هزار اسير جنگي، چهل هزار نفر شتر، بيست و چهار 

دستور داد تا آنهـا را  �وردهاي جنگ حنين بود كه رسول خداهزار اوقيه نقره، از دستا

�در جايي به نام جعرانه جمع كنند و نگهداري غنائم را بـه مسـعود بـن عمـرو غفـاري      

.سپرد و آنها را پس از جنگ طائف تقسيم كرد
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وقتـي او را  . امبر بودديه خواهر رضايي پيدر بين اسيران اين جنگ شيما دختر حارث سع

او را احترام �رسول خدا. معرفي كرد�آوردند، خودش را به رسول خدا�نزد پيامبر

نمود و ردايش را براي او پهـن كـرد و وي را بـر آن نشـاند و آنگـاه بـر او منـت نهـاد و         

.آزادش كرد و او را به قومش باز گرداند

غزوه طائف
ت ادامه و دنباله جنگ حنين بود؛ چون بيشتر فراريان هوازن و ثقيف با اين غزوه در حقيق

.فرمانده خود به طائف گريختند و به آنجا پناه بردند

پس از جنگ حنين و جمع آوري غنايم در جعرانه، به �در همان ماه شوال، رسول خدا

ن، ر سـپاهيا طائف رفت؛ ابتدا يك هزار رزمنده به فرماندهي خالد بن وليد، پيش از ديگـ 

بـا سـپاهيانش بـه طـائف رفـت و در مسـير راه از       �سپس رسول خدا. وارد طائف شدند

لذا . دژ مالك بن عوف بوددر آنجا. عبور كرد» ليه«و » قرن المنازل«،»نخله يماني«مناطق 

دستور داد آن را ويران كنند و سپس به راهش ادامه داد تا به طائف رسـيد و در  �پيامبر

كه دشمنان بـه آن پنـاه بـرده بودنـد، اردو زد و سـاكنان قلعـه را محاصـره        نزديكي دژي 

.كردند

.مدت محاصره چهل روز طول كشيده است: در روايت مسلم از انس آمده

مدت محاصره، بيست روز بوده : سيره نويسان در اين باره اختالف دارند؛ برخي گفته اند

در طول 1.ثبت كرده اندنيز ه روز را است و برخي، ده روز و بعضي ديگر، هجده و پانزد

اندازي و پرتاب سنگ مكرر روي مي داد و مسلمانان در همـان آغـاز   مدت محاصره تير

محاصره آماج تير باران شديد واقع شدند؛ چنان كه گويي گروه بزرگي از ملخ سر آنان 

بـه لذا تعدادي از مسـلمانان مجـروح شـدند و دوازده تـن از مجاهـدان     . فرو ريخته است

ــامبر رشــهادت ــا جــايي كــه ســپاهيان پي ــه عقــب نشــيني شــدند و  �ســيدند ت ــور ب مجب

در اين جنگ �رسول خدا. روزي طائف منتقل كردنداردوگاهشان را به محل مسجد ام

).8/45(فتح الباري1
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نهـاد  ويراني ديوار دژ رو به آنكه منجنيق نصب كرد و اهل طائف را سنگ باران نمود تا 

امروزه، در زبان عربـي بـه   : گفتني است. عه راه يافتندو مسلمانان بوسيله دبابه، به درون قل

، دبابه مي گويند؛ اما دبابه آن روزگار، شباهت چنداني به تانكها و زره پوشـهاي  »تانك«

كردند و فرد جنگجو داخل آن مـي  بلكه آنرا از چوب درست مي. امروزي نداشته است

ثقيف از داخل . سوراخ مي كردندمي كوبيدند و دژ  را» دژ«رفت و با اين دبابه به ديوار 

مسلمانان ناچار از زير ديوار دژ بيرون . حصار، تكه هاي آهن گداخته بر سر آنها ريختند

!آمدند و دشمنان، آنها را تير باران كردند و گروهي از ايشان را به شهادت رساندند

طـع كننـد و   به عنوان يك راهبرد نظامي، دسـتور داد كـه تاكسـتانهاي آنهـا را ق    �پيامبر

تقاضـا كردنـد كـه بـه خـاطر خـدا و پيونـد        �آنگـاه ثقيـف از رسـول خـدا    . آتش زنند

نيز به خاطر خدا و رعايـت پيونـد خويشـاوندي    �پيامبر. اوندي، اين كار را نكنيدخويش

هـر غالمـي   . فرياد زد�شند؛ اين جا بود كه منادي پيامبردستور داد از آن كار دست بك

1.تن از غالمان از دژ پايين آمدند23؛د استكه از دژ فرود آيد، آزا

از آن جمله ابوبكره بود كه از ديوار دژ طائف بـاال رفـت و خـودش را روي چـرخ چـاه      

. او را ابـوبكره ناميدنـد  �به همـين مناسـبت، پيـامبر   . يين آمدانداخت و از باالي قلعه، پا

از مسلمانان سپرد تـا او  تمام اين برده ها را آزاد كرد و هر يك را به يكي �رسول خدا

.تمام شداين موضوع بر اهل طائف بسيار دشوار. را سرپرستي كند

مسـلمانان، از تيـر   . محاصره به طول انجاميد و اهل دژ، همچنان به سركشـي ادامـه دادنـد   

ساكنان قلعه، به اندازه مخارج يك سال غذا . باران و آهنهاي گداخته آسيب بسيار ديدند

اينهـا،  : او گفـت . با نوفل بن معاويه مشورت كـرد �پيامبر. كرده بودندمكانات آماده و ا

همچون روباهي در سوراخ خزيده اند؛ اگر آنها را ترك كني، به تو زياني نمي رسانند و 

تصـميم گرفـت بـه    �جـا بـود كـه رسـول خـدا     اين! اگر بخواهي مي تواني آنـرا بگيـري  

دستور داد �تيب رسول خدا به عمر بدين تر. محاصره پايان دهد و اعالم حركت نمايد

مسـلمانان  رايـن موضـوع بـ   ! انشاءاهللا ما فردا كوچ مي كنـيم : كه در ميان مردم اعالم كند

).2/620(صحيح بخاري 1
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�؟ پيـامبر !ف بـراي مـا فـتح نشـده اسـت     برگرديم حال آنكـه طـائ  : دشوار آمد و گفتند

و مسلمانان صبح روز بعد، جنـگ را شـروع كردنـد   . بامداد، جنگ را آغاز كنيد: فرمود

انشـاء اهللا فـردا كـوچ خـواهيم     : فرمود�پيامبر. آنان، مجروح و زخمي شدندتعدادي از 

نيـز  �ارا آماده كوچ كردنـد و رسـول خـد   كرد؛ مسلمانان، خوشحال شدند و خودشان

آئبـون  : بگوييـد : فرمود�فر بستند و آماده شدند، رسول خداوقتي بار س. تبسم مي كرد

توبـه كنـان، عبـادت كنـان و سـپاس گويـان بـراي        «: يعنـي تائبون عابدون لربنا حامدون؛ 

رسـول  . »ثقيـف را نفـرين كنيـد   «:گفتند�به رسول خدا. »از مي گرديمپروردگارمان، ب

.»ثقيف را هدايت كن و آنها را نزد ما بياور! بار خدايا«: فرمود�خدا

تقسيم غنائم در جعرانه
روز در جعرانـه توقـف نمـود و    از طائف برگشت، بيش از ده شـبانه �وقتي رسول خدا

امـا  غنائم را تقسيم نكرد تا شايد نمايندگان هوازن بيايند و اموالشان را بـاز پـس بگيرنـد؛   

غنائم را تقسيم كرد و براي اين كه اشراف و بزرگان مكـه  �كسي نيامد؛ بنابراين پيامبر

ه آنهـا سـهم   را كه تازه مسلمان شده بودنـد، آرام كنـد و دل آنهـا را بـه دسـت آورد، بـ      

�آن هـا بودنـد كـه از عطايـاي پيـامبر     » مؤلفـه القلـوب  «بنـابراين  . بيشتري از غنـايم داد 

؟ !پسـرم يزيـد  : او گفـت . داداوقيه 40شتر و 100به ابوسفيان بن حرب . برخوردار شدند

؟ به او نيز همان مقـدار  !پسرم معاويه: باز گفت. اوقيه داد40شتر و 100به او نيز �پيامبر

شتر ديگر نيز به او 100،شتر داد و چون دوباره تقاضا نمود100و به حكيم بن حزام . داد

1.شتر داد100به صفوان بن اميه سه بار و هر بار . بخشيد

شتر داد و همين طور به هر يك از سران قبايل قريش و غيره صد 100به حارث بن كلده 

: تـا جـايي كـه مـردم مـي گفتنـد      دچهـل شـتر دا  برخـي و به بعضي پنجـاه و بـه  . شتر داد

صحرانشـينان  . آنقدر بذل و بخشش مي كند كه هيچ باكي از تنگدسـتي نـدارد  �محمد

را به كنـار  �درخواست مال كردند و چنان فشار آوردند و رسول خداكه هجوم آورند 

.چنانچه در كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفي ، از قاضي عياض چنين آمده است1
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! اي مـردم : فرمـود �رسول خدا. درخت گير كرد و افتادرداي ايشان به؛درختي راندند

ا بياوريد سوگند به ذاتي كه جانم در دسـت اوسـت، اگـر سـرزمين تهامـه پـر از       ردايم ر

آنگـاه مـي ديديـد كـه مـن بخيـل ، ترسـو و        ! گوسفند مي بود، همه را تقسيم مي كـردم 

آنگاه از پشت شـترش، تـار مـويي كنـد و وسـط انگشـتانش قـرار داد و        . دروغگو نيستم

ده به اندازهيك تـار مـو هـم سـهمي     به خدا قسم از غنيمتهاي بدست آم! اي مردم: گفت

سهم مؤلفه القلوب را �به شما برمي گردد تا وقتي پيامبرندارم مگر خمس و خمس نيز 

سـپس شـروع بـه    وداد، از زيد بن ثابت خواست بقيه غنائم را بياورد و مردم را جمع كند؛

شتر يا 12، داد و اگر سواركار نيز بودگوسفند مي40شتر يا 4به هر رزمنده.تقسيم نمود

زيـرا  . اين طرز تقسيم، پشـتوانه سياسـي حكيمانـه اي داشـت    . گوسفند عطا مي كرد120

وي عقـل؛  ربسياري از مردم به خاطر شكمشان تسليم حق مي شوند، نـه بـا شـناخت و از    

برخي . همچون حيواني كه بايد دسته اي علف بدست گرفت و او را به سوي آغل كشيد

1.نه به سوي حق كشيده شوند تا با ايمان انس بگيرنداز مردم نيز بايد بدينگو

�احتي انصار از نحوه تقسيم پيامبرنار

بسـياري از  بـراي اين شيوه تقسيم غنايم بر اساس سياست حكيمانه اي بـود كـه در ابتـدا   

مسلمانان قابل درك نبود؛ بنابراين بسياري لـب بـه اعتـراض گشـودند و انصـار از جملـه       

ن مسأله بر آن ها گران تمام شد؛ چرا كه از غنائم حنين كامال محروم كساني بودند كه اي

بـه  �وقتـي رسـول خـدا   : دري روايـت مـي كنـد   ابن اسحاق از ابي سعيد خ. شده بودند

قريش و ديگر قبايل عرب هرچه خواست داد و به انصار چيزي نداد، گروهـي از انصـار   

و قـال زيـادي تبـديل شـد و برخـي      قلبا ناراحت بودند تا جايي كه اين نـاراحتي بـه قيـل    

�نابراين سعد بن عباده نزد پيامبر؟ ب!به قوم و قبيله اش افتاده است�چشم پيامبر: گفتند

گروهي از انصار به خاطر تقسيم اين غنائم ناراحت هستند؛ ! اي رسول خدا: آمد و گفت

پيـامبر  !زيرا غنائم را بين خويشاوندان خودت تقسيم كـردي و بـه انصـار چيـزي نـدادي     

.298فقه السيره، محمد غزالي، ص : نگا1
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از قـوم و  من هـم مـردي   ! اي رسول خدا: موضع تو چيست؟ سعد گفت! اي سعد: پرسيد

محوطـه جمـع   حال كه چنين اسـت، قومـت را در ايـن    : فرمود�پيامبر. قبيله خود هستم

. گفتـه بـود  �را به جايي فرا خوانـد كـه پيـامبر   و قومشرفت �سعد از نزد پيامبر. كن

به آنان اجازه ي ورود داد و چون گروه ديگري آمدند، گروهي از مهاجرين نيز آمدند؛ 

انصار جمع شدند ! اي پيامبر: سعد اجازه ورود نداد؛ وقتي جمع شدند، سعد آمد و گفت

اي : آمد و پس از حمد و ثنـاي خداونـد، فرمـود   �پيامبر. اده مالقات با شما هستندو آم

ه است مبني بر اينكه از مـن  اين چه حرفي است كه از قول شما به من رسيد! گروه انصار

خداونـد، شـما را بـه    تا اينكهگمراه نبوديد،ناراحت هستيد؟ آيا زماني كه نزد شما آمدم

آري، خداونـد و رسـولش، منـت گـذار مـا      : وسيله من دوست يكديگر گردانيد؟ گفتند

: ؟ گفتند!چرا پاسخ من را نمي دهيد! اي گروه انصار: فرمود�خداآنگاه رسول . هستند

اما به خـدا سـوگند اگـر مـي خواسـتيد، مـي       : ي پيامبر چه پاسخي به شما بدهيم؟ فرمودا

تو ) مي گفتيد: (توانستيد، بگوييد و اگر مي گفتيد، راست مي گفتيد و تصديق مي شديد

. در حالي نزد ما آمدي كه همگان تو را تكذيب كرده بودند، و ما تو را تصـديق كـرديم  

دند و ما تو را ياري و پشتيباني كرديم؛ در حـالي بـه نـزد مـا     همگان تو را تنها گذاشته بو

آمدي كه آواره بودي و ما به تو جا و مكان داديم؛ مستمند بودي و ما با تـو همـدردي و   

! بخاطر پر گياهي از دنيا، در دل از من ناراحت شديد؟! همراهي كرديم؛ اي گروه انصار

طه آن، دل عـده اي را بدسـت آورم تـا    آن هم به خاطر پر گياهي كه مي خواستم به واس

آيا نمي پسنديد كه مـردم، گوسـفند و   . مسلمان شوند و شما را به اسالمتان واگذار كردم

سوگند به خدا اگر هجرتي در كار ! شتر با خود ببرند و شما، رسول خدا را با خود ببريد؟

ر بـه راه ديگـري ،   نبود، من مردي از انصار بودم و اگر همه مردم به راهي برونـد و انصـا  

انصـار را بيـامرز، و   !پروردگـارا : و فرمـود . من، همـان راه انصـار را در پـيش مـي گيـرم     

انصار چنان گريسـتند كـه ريشهايشـان خـيس شـد و      ! فرزندان و نوادگان انصار را بيامرز
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�آنگـاه رسـول خـدا   . مـا شـد، خشـنوديم   ، سـهم و بهـره  �از اينكه رسول خدا: دگفتن

1.ز پراكنده شدندبازگشت و مردم ني

ورود نمايندگان هوازن
پس از تقسيم غنائم حنين، چهارده نفر از نمايندگان هوازن به رهبري زهير بن صـرد كـه   

ابو برقان عموي رضاعي رسول خدا نيز در ميان آنان بود، آمدند و مسلمان شدند و بيعت 

به آنهـا برگردانـد و بـا    آنها از رسول خدا تقاضا نمودند كه اسيران و اموالشان را. كردند

.لحني صحبت كردند كه دلها را به رحم مي آورد

با من كساني هستند كه مي بينيد و همانـا بهتـرين سـخنها    : در جواب گفت�رسول خدا

زنان و فرزندانتان برايتـان محبـوب تـر اسـت يـا اموالتـان؟       . نزد من راست ترين آنهاست

وقتي نماز ظهر را : رسول خدا فرمود. ر نمي دانيمهيچ چيز را با اهل و عيالمان براب: گفتند

منـان را نـزد رسـول خـدا     ؤمنـان و م ؤما رسول خدا را نـزد م : خواندم، برخيزيد و بگوييد

نمـاز  �؟ وقتي رسول خـدا !به ما برگردانندشفيع قرار مي دهيم كه زنان و فرزندان ما را 

.ظهر را خواند؛ نمايندگان هوازن طبق دستور عمل كردند

مهـاجرين و انصـار   . آنچه از من و بني عبـدالمطلب اسـت از آن شـما باشـد    : امبر فرمودپي

.باشد�آنچه سهم ماست، از آنِ رسول خدا:گفتند

اقرع بن حابس به نمايندگي از بني تميم و عينيـه بـن حصـن بـه نماينـدگي از بنـو فـزاره        

! م چنين نمـي كنـيم  من و بني سليم ه: عباس بن مرداس گفت! ما چنين نمي كنيم: گفتند

عبـاس بـه بنـو سـليم     ! بيهوده مي گويد، سهم ما از آنِ رسول خدا اسـت : بني سليم گفتند

!مرا خوار و زبون كرديد: گفت

پيش از اين تا مـدتي اسيرانشـان را   . اينها مسلمان شده و نزد من آمده اند: فرمود�پيامبر

حاضــر نشــدند در برابــر زن و اكنــون نيــز آنــان را مخيــر قــرار دادم، امــا . تقســيم نكــردم

صـحيح بخـاري   : ؛ نظير اين روايت را امام بخاري نيز روايـت كـرده اسـت   )2/499(ابن هشام سيرة1

)2/602.(
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فرزندانشان جايگزيني دريافت كنند، هركس اسيري از اينها در دست دارد، اگر با طيـب  

خاطر آن را آزاد مي كند، اين يـك راه اسـت و هـركس حاضـر نيسـت بـدين صـورت        

اسيران اين جماعت را بازگرداند، باز هم اسيران سهميه اش را آزاد كند و در عـوض بـر   

كه در قبال هر سهم، از اولين غنيمتي كه خدا بـراي مـا برسـاند بـه او شـش      عهده ماست 

مـا  : فرمـود �رپيـامب ! مه را به رسـول خـدا بخشـيدم   از صميم قلب ه: گفتند! سهم بدهيم

كساني را كه رضايت داده اند، از كساني كه رضايت نداده اند، نمي شناسيم؛ بازگرديـد  

زنـان و  ،همـه مـردم  . را بـراي مـا روشـن كننـد    ما بيايند و وضـع شـما  نزدتا بزرگان شما

ه بن حصـن كـه سـرپيچي كـرد و از رهـا كـردن       ينفرزندان هوازن را رها كردند، بجز عي

بـه  �او نيز بعدها اسيرش را رها كرد؛ پيـامبر ! پيرزني كه به دستش بود، خودداري نمود

.هر اسير، يك لباس كتاني، داد

اداي عمره و بازگشت به مدينه
پس از تقسيم غنايم در  جعرانه، از همان جا براي عمره احرام بست و پس �دارسول خ

در مكه عتاب بن اسيدرا بـه عنـوان والـي تعيـين     . از اتمام مراسم عمره به مدينه بازگشت

.ذيقعده سال هشتم به مدينه بازگشت24كرد و در 

، تاج عـزت را  خداوندسوگند به خدا كه اين دوران پيروزي كه : محمد غزالي مي گويد

داشت كـه پيـامبر بـه ايـن ديـار بـا       قبل تفاوت بسياري با هشت سال ،نهاد�بر سر پيامبر

!!ارزش آمد

در حالي به مدينه آمد كه مشركان در تعقيـب او بودنـد و او بـه    هشت سال قبل�پيامبر

در. دنبال امنيت؛ او غريبي ناآشنا و وحشت زده بود كه به دنبال انس و الفت مـي گشـت  

آن اثنا مردم مدينه، او را با اكرام و احترام، پناه و ياري دادند و از نوري كـه بـر او نـازل    

او كه هشت سال ! پيروي كردند، در حالي كه تمام مردم با او دشمني مي كردند،مي شد

قبل، به عنوان مهاجري نگران به مدينه آمده بود، اينك و دوباره، در حالي به مدينه قـدم  
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كه مكه تسليم او شده و سركشي و جهالتش را به پاي وي افكنـده و تسـليم   مي گذاشت 

1.پيامبر شده بود تا با اسالم، عزتش دهد و  از اشتباهات گذشته اش درگذرد

پس از بازگشت از غزوه فتحايا و مأموريتهايسر
از پس از بازگشت از اين سفر طوالني و پيروزمندانه، در مدينـه اقامـت نمـود و    �پيامبر

. نمايندگان قبايل استقبال مي كرد و كارگزاران را به اطراف و اكناف گسيل مي داشـت 

و در عين حال كساني را كه با استكبار و سركشي از پذيرش آيين الهي سر باز مي زدنـد  

. و نمي گذاشتند مردم در برابر واقعيتي تعيين كننـده، تسـليم شـوند، سـركوب مـي كـرد      

: اوضاع و احوالاينك تصوير كوچكي از آن 

مأمورين جمع آوري زكات
در اواخر سال هشتم هجري به مدينـه بازگشـت و   �پيشتر ياد آور شويم كه رسول خدا

رسول خدا كارگزارانش را . طولي نكشيد كه هالل ماه محرم سال نهم هجري رؤيت شد

.براي جمع آوري زكات و صدقات به قبايل و مناطق مختلف اعزام نمود

: ام و منطقه مأموريتشان از اين قرار استفهرست و ن

. يزيد بن حصين به سوي قبيله اسلم و غفار-2. عيينه بن حصن به سوي قبيله بني تميم-1

عمـرو بـن   -5رافع بن مكيث به سـوي جهينـه   -4. عباد بن بشر به سوي سليم و مزينه-3

بشير بـن سـفيان   -7. ضحاك بن سفيان به سوي بني كالب -6. عاص به سوي بني فزاره

مهاجر بن ابي اميه بـه سـوي   -9. ابن لتيبه ازدي به سوي بني ذبيان-8. به سوي بني كعب

زيـاد بـن لبيـد بـه سـوي      -10. صنعاء كـه در آن جـا اسـود عنسـي عليـه او خـروج كـرد       

مالك بـن نـويره بـه سـوي     -12. عدي بن حاتم به سوي طي و بني اسد-11. حضرموت

قـيس بـن عاصـم بـه     -13بن بدر به سوي شاخه اي از بنـي سـعد   زبرقان -13بني حنظله 

-2/160(زاد المعـاد  : ك.ن و طـائف، ر براي تفصيل غزوات فتح مكـه، حنـي  . 303، ص فقه السيرة1

).58-8/3(؛ فتح الباري )622-2/612(؛ صحيح بخاري )501-2/389(ابن هشام رة؛ سي)201
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علي بن ابي-16عالء بن حضرمي به سوي بحرين -15سوي شاخه اي ديگر از بني سعد 

همـه ايـن   . هم براي جمع آوري زكات و هم براي گـرفتن جزيـه  ،طالب به سوي نجران

اين كارگزاران پـس از  كارگزاران در محرم سال نهم فرستاده نشده اند؛ بلكه تعدادي از 

در محرم سال نهم اعزام اين كارگزاران سرآغازآري. مسلمان شدن قبايل فرستاده شدند

و اين خود، نشان دهنـده ميـزان   هجري صورت گرفت و از اهميت زيادي برخوردار بود

موفقيت دعوت اسالمي است پس از صلح حديبيه است؛ چه رسد به پس از فتح مكه كه 

.ه دين خدا را مي پذيرفتندمردم گروه گرو

سريه ها
همزمان با اعزام كارگزاران جمع آوري صدقات، علي رغم اين كه امنيت �رسول خدا

بر منطقه حاكم شده بود، باز هم به حكم نياز چندين سريه را گسيل نمود؛ فهرسـت ايـن   

:سرايا بدين قرار است

هجري بـا پنجـاه سـوار كـه در     سريه عيينه بن حصن بن فزاري در ماه محرم سال نهم -1

انگيزه . به سوي بني تميم اعزام شد؛اين سريه،ميان آنان، كسي از مهاجرين و انصار نبود

تحريك كردند و آنان �ني تميم، قبايل را عليه رسول خدااعزام اين سريه، آن بود كه ب

تا اين كه در عيينه، شبها راه مي پيمود و روزها كمين مي كرد. از جزيه دادن بازداشتندرا

30زن و 21مـرد،  11در نتيجـه  .گريختنـد و همـه  . پهنه ي صحرا بـه آن هـا حملـه كـرد    

ها را در خانه رمله دختـر  آن�پيامبر. رت گرفت و به مدينه آوردكودك از آن ها به اسا

.حارث اسكان داد

و نـدا  آمدنـد �خانه پيامبربنفر از بزرگان بني تميم به مدينه و به در10در همين حال 

. سـت بـه دامـان پيـامبر شـدند     آنـان ، د . بيـرون آمـد  �بيرون بيا؛ پيامبر!اي محمد: دادند

ها سخن گفت، آنگاه رفت و نماز ظهـر را خوانـد و سـپس    اندكي ايستاد و با آن�پيامبر

باب مباهات را �ايل كردند كه با پيامبرآنها آمدند و اظهار تم. در صحن مسجد نشست

. نمـود سـخن گفـتن  شـروع بـه   عطارد بن حاجب را جلو كردند و او خطيبشان. باز كنند

. دسـتور داد پاسخشـان را بدهـد   -مسلمانان-به ثابت بن قيس بن شماس خطيب�پيامبر
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نيز به شـاعر  �پيامبر. لو آوردند تا شعر بسرايدرقان بن بدر را جبآنگاه آنان، شاعرشان ز

وقتي خطيبها و شـاعران از كارشـان   . هداسالم، حسان بن ثابت دستور داد جوابشان را بد

خطيبش از خطيب ما قوي تر و شاعر او نيز از شاعر ما : فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت

صدايشان نيز از صداهاي ما بهتر و گفتارشان از گفتار ما برتر اسـت؛ آنگـاه   ! تواناتر است

رزندانشـان را بـه   به آنهـا جـوائز ارزنـده اي داد و زنـان و ف    �رسول خدا.مسلمان شدند

1.خودشان بازگرداند

به سوي طايفه اي از خثعم در ناحيه تباله در نزديكي تربه در مـاه  : سريه قطبه بن عامر-2

صفر سال نهم هجري؛ وي به همراه بيست تن، عازم نبرد شد؛ آنان ده شتر داشتند  كه بـه  

فين درگرفـت و  ه بر آنها شبيخون زد و جنگ سـختي بـين طـر   طبق. نوبت سوار مي شدند

و قطبـه هــر كــس را كــه توانســت كشــت و  تعـداد زيــادي از دو طــرف مجــروح شــدند 

.مسلمانان، شتران، زنان و گوسفندان زيادي به مدينه آوردند

فيان كالبي به سوي بني كالب در ربيع االول سال نهـم هجـري؛   سسريه ضحاك بن -3

ه اسالم دعوت دهند؛ بنـي كـالب   اين سريه، به سوي بني كالب، اعزام شدند تا آنها را ب

مسـلمانان آنهـا را شكسـت دادنـد و يـك نفـر از آنهـا را        . نپذيرفتند و جنگ در گرفـت 

.كشتند

؛ هجـري خـر سـال نهـم   سريه علقمه بن مجزر مدلجي به سواحل جده در ماه ربيـع اآل -4

سيصد تن از رزمندگان اسالم را به سوي عده اي از احبـاش گسـيل كـرد    �رسول خدا

سيره نويسان يادآور شده اند كه اين سريه در محرم سال نهم هجري بوده اسـت كـه خـالي از ايـراد     1

بس تا به آن روز مسـلمان نشـده بـود، در    نيست؛ زيرااز سياق روايت، چنين بر مي آيد كه اقرع بن حا

حاليكه پيشتر يادآور شده بودند كه وقتي پيامبر خواست اسيران هوازن را برگرداند، اقـرع بـن حـابس    

الزمه اين روايت، اين است كه اقرع پـيش از ايـن   . من و بني تميم سهميه مان را بر نمي گردانيم: گفت

!سريه مسلمان شده باشد
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علقمـه از راه دريـا   . ر سواحل جده براي غارت و چپاول اهل مكه جمع شده بودنـد كه د

1.رفت تا به جزيره رسيد وهمين كه دشمنان از آمدن مسلمانان باخبر شدند، فرار نمودند

وي را براي ويران كردن بت خانه اي از قبيلـه بنـي   �طالب؛ پيامبرسريه علي بن ابي-5

نفـر كـه   150در ماه ربيع االول سال نهم هجري، با �علي .اعزام كرد» قلس«طي به نام 

صـبح  . شتر و يك پرچم سياه و يك پرچم سفيد داشتند، عزيمـت نمـود  50اسب و 100

مسـلمانان، بـت   .. هنگام به منطقه حاتم شبيخون زدند و عدي بن حاتم به شام فـرار كـرد  

دي اسـير، گـاو و گوسـفند    خانه را ويران كردند و با دستاني پـر از غنيمـت و تعـداد زيـا    

عـدي بـه شـام فـرار كـرده بـود و       . در بين اسيران خواهر عدي بـن حـاتم بـود   . بازگشتند

در بـين راه، غنـائم را تقسـيم    . مسلمانان در گنجينه بت خانه سه شمشير و سـه زره يافتنـد  

نگهداشتند و تقسيم نكردند و آل حـاتم را نيـز   �ودند و شمشيرها را براي رسول خدانم

.شمار اسراء، تقسيم نكردنددر 

خواست كـه بـر او منـت    �ه آوردند، خواهر عدي از رسول خدااسيران را به مدينقتيو

پـدرم مـرده و كسـي    ! اي رسول خـدا : گفت�و ترحم نمايد و  خطاب به پيامبرگذارد

كه عهده دار هزينه ام بوده، فرار كرده و من پيرزني هستم كـه كـاري از دسـتم بـر نمـي      

: پرسـيد �رسـول خـدا  . ابراين بر من منت بگـذار، خداونـد بـر تـو منـت گـذارد      بن. آيد

: عـدي بـن حـاتم؛ پيـامبر فرمـود     : سرپرست تو چه كسي بوده است؟ خواهر عدي گفت

پيامبر اين را گفت و او را به حال خـودش  ! همان كسي كه از خدا و رسولش فرار كرد؟

را تكـرار نمـود، پيـامبر نيـز     گذاشت و رفت، فرداي آن روز خواهر عدي همان جمالت

و رفت و چون روز سوم شد، باز خواهر عدي همان جمالت كرد همان جواب را تكرار 

كنار رسول خدا مردي بود؛ آن مرد كه احتماال . پيامبر بر او منت گذاشت. را تكرار كرد

ن ايـ از پيامبر سواري و هزينه راه بخواه و چون او : علي بوده است، به خواهر عدي گفت

.پيامبر خواسته اش را برآورده كرددرخواست را مطرح نمود،

)8/59(فتح الباري 1
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ادرش را يافـت، خـوبي هـاي رسـول     خواهر عدي به شام و نزد برادرش رفت و چون بـر 

! محمد، كاري كردي كه پدرت نكرده بود: را برايش تعريف كرد و سپس گفت�خدا

�و اماني نزد پيامبردر نتيجه عدي بدون هيچ گونه نامه. در هر صورت بايد نزد او بروي

پـس  �آمد و جلوي پيامبر نشست، پيامبرعدي. آمد، در حالي كه ايشان در خانه بودند

چه چيز موجب شـد كـه فـرار كنـي؟ آيـا فـرار كـردي كـه         : از حمد و ثناي خدا، گفت

آيا مگر معبودي جـز خـداي واحـد سـراغ داري؟     ! نيست؟اهللا جز ينگويي معبود بر حق

آيـا  ! آيا از گفتن اهللا اكبـر فـرار كـردي؟   : فرمود�اكرماه رسول خير، آنگ: عدي گفت

: فرمـود �پيـامبر .خيـر : چيزي يا كسي بزرگتر از خداوند يكتا سراغ داري؟ عدي گفت

من مسلمان حنيف : عدي گفت! ول غضب خدا هستند و نصاري، گمراهندميهوديان، مش

ان شد و دستور داد در خانه نماي�ب آثار شادماني در چهره رسول خدابدين ترتي! هستم

1.يكي از انصار سكونت كند و صبح و شام به نزد ايشان بيايد

عدي را در برابـر خـود در خانـه اش نشـاند و بـه او      �اسحاق، رسول خدابه روايت ابن

؟ ركوسيه به آييني مي گويند كه ميانـه  !حاتم مگر تو ركوسي نبوديبن اي عدي : گفت

آيا تو، همراه قومـت بـه ايـن    : فرمود. چرا: گفت�عدي .مسيحيت و صائبي بوده است

سو و آن سو نمي تاختي و يك چهارم امـوال را بـراي خـودت بـر نمـي داشـتي؟ عـدي        

به : گفتم! اما اين كار، در دين خودت، برايت حالل نبود:دوباره فرمودچرا : گفتم: گويد

و رسـول خـدا اسـت،    يقين كردم كه او پيـامبر  : عدي گويد! خدا سوگند همينطور است

رسـول  : و در روايت احمـد آمـده  2.زيرا چيزهايي مي دانست كه هيچ كس نمي دانست

! مـن خـودم دينـدارم   : عدي گفـت . مسلمان شو تا در امان بماني : به عدي گفت�خدا

يـك  آيـا  آيا تو ركوسـي نبـودي و   ! من، از تو نسبت به ديني كه داري، آگاهترم: فرمود

مـي كـردي كـه در ديـن     ندر حـالي جمـع آوري   نيزراي خودت چهارم اموال قومت را ب

ايـن  ازچيزي نگذشت كـه بعـد  ! آري: گفتم: عدي گويد! برايت حالل نبود؟نيزخودت

)2/205(زادالمعاد 1
)2/581(سيره ابن هشام 2
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�در آن لحظاتي كه مـن نـزد پيـامبر   : در روايت بخاري آمده است! جمله مسلمان شدم

راهش بوسيله بودم مردي آمد و از تنگدستي شكايت كرد و ديگري آمد و از بسته شدن 

آيا منطقـه حيـره را ديـدي؟ اگـر عمـرت،      !اي عدي: پيامبر فرمود. راهزنان شكايت كرد

كعبـه  و كفاف كند خواهي ديد كه يك زن تنها، از حيره سوار شود و بدون ترس بيايـد  

را به تنهايي طواف كند و بجز خدا از كسي نترسد واگر عمرت كفاف كند، خواهي ديد 

اگـر عمـرت   ! واي عـدي . به تصرف مسـلمانان در خواهـد آمـد   كه گنجينه هاي كسري 

طوالني شود، خواهي ديد كه مردي مشتي از طال و نقره بر مي دارد و كسي را نمي يابد 

زني را ديدم كه از حيره به تنهايي و بدون تـرس آمـد و   : گويد�عدي . كه آنرا بپذيرد

و من خودم در ميان كسـاني  خانه كعبه را طواف مي كرد و از كسي جز خدا نمي ترسيد 

بودم كه گنجينه هاي كسري را فتح كردند و اگر زندگي به من اجـازه بدهـد، آن مـورد   

خواهي ديد كه مردي دستانش پر از طال و : گفت�ديگر را خواهم ديد كه رسول خدا

1.نقره باشد و كسي را نيابد كه آنها را بپذيرد

غزوه تبوك
فتح مكه براي هميشه فيصله ميان حق و باطل گرديد تـا  همانطور كه پيشتر يادآور شديم

جايي كه پس از فتح مكه، ديگر جـايي بـراي شـك و گمـان در مـورد حقانيـت رسـول        

به همين خاطر وضعيت، بكلي تغييـر كـرد و گـروه گـروه     . براي عربها باقي نماند�خدا

هيـد ديـد و نيـز    چنانچه در فصل بعد خوا. دين خدا را قبول مي كردند و تسليم مي شدند

بـدين  . بودند، گواه اين مطلب اسـت �رسول خدادر حجه الوداع با آمار مسلماناني كه 

ترتيب مشكالت داخلي مسلمانان تقريبا حل شده بود و مسلمانان پس از سـالها جنـگ و   

. كشيدند و مي توانستند آزادانه شريعت و دين خدا را ترويج دهنديتالش، نفس راحت

گانگيزه اين جن

)2/524(مشكاه المصابيح : صحيح بخاري؛ نگا1
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اما از طرفي تنها قدرتي كه احتمال مي رفـت بـه مسـلمانان تعـرض كنـد سـپاه قدرتمنـد        

پيشتر يادآور . روميان بود كه در آن زمان بزرگترين قدرت روي زمين به شمار مي رفت

�حـارث بـن عميـر ازدي    �شديم كه اين تعرض و تهديد، با كشتن سفير رسول خدا

به دست شـرجبيل بـن   �ي بود، آغاز شد؛ حارث به پادشاه بصر�كه حامل نامه پيامبر

د كـه در  سريه زيـد بـن حارثـه را فرسـتا    �از اينرو پيامبر. به شهادت رسيدعمرو غساني

نتوانست انتقامش را از ظالمان بگيرد؛ هرچند اعزام اين سريه، ومؤته با روميان روبرو شد

يصر نيز معتقد بـود  رفي قوحشت زيادي در دل عرب هاي نزديك و دور انداخت و از ط

از اين رهگذر بود كه قيصر بيم . ته تأثير بزرگي به نفع مسلمانان داشته استؤكه جنگ م

آن داشت كه بسياري از قبايل عرب تابع قيصر، اعالم استقالل كنند و بـا مسـلمانان كنـار    

از سويي مسلمانان قدم به قـدم تـا  . بيايند و اين براي روم خطر بزرگي به حساب مي آمد

مرزهاي شام كه تحت كنترل روم بود، نزديك و نزديك تر شده و روميان را با خطـري  

ته نگذشـته بـود كـه قيصـر     ؤبنابراين هنوز يك سال از جنگ م. جدي روبرو كرده بودند

روم سپاهي متشكل از روميان و جنگجويان عرب وابسته به روميـان اعـم از آل غسـان و    

نان آماده كرد و سپاهي عظيم بـراي جنـگ خـونين و    ديگران را براي رويارويي با مسلما

.سرنوشت ساز تدارك ديد

ي بـزرگ تـر و   يـ از اين رو قيصر روم تصميم گرفـت پـيش از آن كـه مسـلمانان بـه نيرو     

خطري غير قابل پيشگيري تبديل شـوند و آشـوب هـا و شـورش هـايي در ميـان اعـراب        

ور كار خود قرار دهد و آنان را از مجاور روميان به پا شود، جنگ با مسلمانان را در دست

.پاي درآورد

آمادگي روميان و غسانيان براي جنگ با مسلمانان
پياپي به مدينه خبر مي رسيد كه روميان براي جنگـي كوبنـده و سرنوشـت سـاز بـر ضـد       

مسلمانان آماده مي شوند و مسلمانان هر لحظه در بيم و هـراس بـه سـر مـي بردنـد و هـر       

. به گوششان مي رسيد، تصور مي كردند روميـان حملـه كـرده انـد    صداي غير عادي كه

.اتفاق افتاد�اين وضعيت را مي توان از ماجرايي دريافت كه براي عمر بن خطاب 
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كرد و از همسران خـويش  1»ايالء«به مدت يك ماه �در همين سال نهم هجرت، پيامبر

حابه از حقيقـت امـر خبـر    ابتـدا صـ  . كناره گيري نمود و در اتاق كوچكي ، عزلت گزيد

از ايـن رو غـم و   . همسرانش را طـالق داده اسـت  �داشتند و فكر مي كردند كه پيامبرن

.اندوه و پريشاني بر روح و روان همه اصحاب سايه افكنده بود

دوستي از انصار داشتم كه هرگـاه  : كه راوي اين داستان است، گويد�عمر بن خطاب 

�جريان اخبـار مجلـس پيـامبر   برسم، او مرا در �اهللان نمي توانستم به خدمت رسول م

ند و بـه صـورت   عمر و دوست انصاريش، در باالدست مدينه سكونت داشت. مي گذاشت

عمـر  . مـي رفتنـد  �رسول اهللاو شب ديگر دوستش، به خدمت�نوبتي يك شب عمر 

حملـه  در آن ايام از بابت يكي از پادشاهان آل غسان كه شايع شده بود قصـد  : گويد�

به ما را دارد، در بيم و هراس بوديم و اين مسأله فكر و ذكر ما را به خـود مشـغول كـرده    

.بود

!باز كن! باز كن: در همين حال بود كه شبي دوست انصارم در زد و گفت

غساني ها حمله كردند؟: گفتم

2.رسول خدا از همسرانش كناره گيري كرده است! از آن هم بدتر: گفت

اره با هم سخن مي گفتيم كـه  بمدتي بود در اين : آمده است�ر از عمر در روايت ديگ

دوسـتم در روز نوبـت   . غسانيان براي جنگ با ما ساز و برگ جنگـي تـدارك مـي بيننـد    

آيا مگر او : خانه مرا به تندي كوبيد و با خودش مي گفتبخود، بعد از عشا آمد و در

خوابيده است؟-عمر–

چه اتفاقي؟ غسانيان حملـه كـرده   : گفتم. افتاده استمهمي فاق ات: در را باز كردم؛ گفت

اند؟ 

3!رسول خدا همسرانش را طالق داده است. تراز آن هم مهمخير،: گفت

.ايالء، عبارتست از كناره گيري مرد از همسرش به خاطر سوگندي كه خورده است1
)2/730(صحيح بخاري 2
)1/334(صحيح بخاري 3
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. با دوستش، بيانگر ميزان نگراني مسلمانان از حملـه روميـان اسـت   �اين گفتگوي عمر 

روميـان بـه مدينـه مـي     همچنين رفتار منافقان در اين موقعيت حساس كه اخبار آمـادگي  

.رسيد، بر فشار روحي و رواني مسلمانان افزود

را در تمام ميدانها تجربه كرده بودند و مـي  �عليرغم آن كه پيروزي هاي پيامبرمنافقان

دانستند كه ايشان از هيچ قدرتي در جهان بيم و هراس ندارد و هر مانع احتمالي را از سر 

بدي براي مسلمانان در سر مي پروراندند و همچنان راهش بر مي دارد، باز هم آرزوهاي

در انتظار بودند كه مسلمانان گرفتار مصيبت و دردسر جديدي شوند و از آنجا كه تحقق 

اين آرزوي پليدشان را نزديك مي ديدند، يك النه توطئه و نيرنگ را در قالـب مسـجد   

هدفشـان  . از بخوانـد خواستند كه در آن نم�تأسيس كردند و از پيامبر-د ضرارمسج–

اين بود كه مسلمانان را فريب دهند تا مسلمانان متوجه نشوند كه چه دسيسه هايي در اين 

النه دسيسه، بر ضد آنان در جريان است تا بدين سان نسبت به افرادي كه به ايـن آشـيانه   

نيرنگ رفت و آمد دارند، حساسيتي بوجود نيايد و در نتيجه ايـن مسـجد، بـراي منافقـان     

اما رسول خدا . ساكن مدينه و دوستانشان در خارج از مدينه به صورت مركز امني درآيد

نماز خواندن در آن مسجد را به بازگشت از غزوه تبوك موكول كرد و اشتغال بـه  ) ص(

بدين ترتيب منافقان بـه نتيجـه نرسـيدند و    . تدارك آمادگي براي جنگ را بهانه قرار داد

تا آنكه سرانجام رسول خدا، پس از بازگشت از تبوك آن را خداوند، آنها را رسوا كرد

.ويران كرد و هرگز در آن نماز نخواند

اخبار ويژه جنگ
در ايـن  . مسلمانان در اين وضعيت بسـر مـي بردنـد و پيوسـته ايـن اخبـار را مـي شـنيدند        

بحبوحه، نبطياني كه از شام روغن مي آوردند، گزارش دادند كـه هرقـل لشـكر بزرگـي     

نفر آماده كرده است و فرماندهي آن را به يكـي از جنگـاوران رومـي    40000شكل از مت

سپرده و طوايف غسان، لخم، جذام و ديگر قبايل مسيحي عرب را بسـيج كـرده و طليعـه    

.بدين سان مسلمانان با خطر بزرگي مواجه شدند. لشكرشان به ناحيه بلقاء رسيده است
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فصل گرماي شديد فرا رسيد و مردم با سـختي هـا و   آنچه مزيد بر علت شد، اين بود كه 

از سوي ديگر ميوه ها رسيده بود و مردم در آن گرما . گرسنگي ها گرفتار و روبرو بودند

. و گرسنگي، به سايه وميوه درختان دل بسـته بودنـد و تمـايلي بـه بيـرون شـدن نداشـتند       

واري، فـرا رويشـان قـرار    مسافت راه نيز بسيار طوالني بود و راه پـر فـراز و نشـيب و دشـ    

.داشت

�يامبرپتصميم قاطعانه 

شرايط و تحوالت جاري را با نگاهي دقيق و حكيمانه تر از ديگران تحت �رسول خدا

ايشان مي دانست كه اگر در اين شرايط كوتاهي كند و در جنگ با روميـان  . نظر داشت

ت كنتـرل مسـلمانان   از خود سستي نشان دهد و بگـذارد تـا سـپاهيان روم در منـاطق تحـ     

جاسوسي و نفوذ نمايند و به مدينه حمله كنند، قطعا بدترين پيامدها بر دعوت اسـالمي و  

موقعيت نظامي مسلمانان را بدنبال خواهـد داشـت و بـدين سـان منافقـاني كـه در انتظـار        

شكست و نابودي مسلمانان هستند و از طرفي با پادشاهان روم به وسـيله ابـو عـامر فاسـق     

ط داشتند، بزودي از پشت به مسلمانان خنجـر مـي زننـد و روميـان نيـز بـه مسـلمانان        ارتبا

حمله مي كنند و در نتيجه تمام تالشهاي او و يارانش كه در راه گسترش اسـالم بـه كـار    

گرفته بودند، نقش بر آب خواهد شد و تمـام امتيـازات و پيروزيهـايي كـه بـا جنگهـايي       

. نـد، از ميـان خواهـد رفـت    نظامي بدست آورده بودخونين و پياپي و نقشه هاي مختلف

مسائل را مي فهميد، با وجود تمـام مشـكالت و سـختيها،    اين كه به خوبي �رسول خدا

تصميم گرفت كه جنگي سرنوشت ساز را بوسيله لشكريان اسالم عليه روميان در داخـل  

المي حملـه  خاك خودشان بر آنها تحميل كند و به آنها مهلت ندهد كه به سـرزمين اسـ  

!كنند

رسول خدا، پس از اتخاذ اين تصميم، با صراحت تمام در ميان يارانش اعـالم نمـود كـه    

براي جنگ با روم آماده شوند و به اهل مكه و قبايل عرب اطراف پيام فرستاد كه آمـاده  

كمتـر از خـارج   ،مي خواسـت بـه جنگـي بـرود    �رسول خداهر گاه در گذشته . شوند

با توجه به قدرت و نيروي دشمن، الزم ديد كه از تمـام نيروهـاي   كمك مي گرفت؛ اما 
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دور و نزديك كمك بگيرد و با صراحت به مردم اعـالم نمـود كـه دشـمن از قـدرت و      

امال آمـادگي  سالح نيرومندي برخوردار است؛ ايـن، بـدان خـاطر بـود كـه مسـلمانان كـ       

كـرد و در همـين زمـان    مردم را به جهاد در راه خـدا تشـويق مـي   �پيامبر اكرم. بگيرند

ت نيز نازل شد كه مسلمانان را به جهـاد و تـالش بـر مـي انگيخـت و      ئبخشي از سوره برا

مسـلمانان را  �پيـامبر . ، پايداري كنندهاآنها را تشويق مي كرد كه با وجود همه سختي

!تشويق و ترغيب مي نمود كه بهترين اموالشان را در راه خدا انفاق كنند

لمانان از يكديگرپيشي گرفتن مس
را براي جهاد با روميان شنيد، سـعي مـي   �هر يك از مسلمانان كه فراخوان رسول خدا

مسلمانان با سرعتي هرچه تمام تر آماده مي شدند و قبايل از . كرد از ديگران پيشي بگيرد

نقاط مختلف بسوي مدينه سرازير گشتند و هـيچ يـك از مسـلمانان راضـي نبـود از ايـن       

كند مگر كساني كه منـافق بودنـد و نيـز بـه اسـتثناي سـه نفـر از مسـلمانان         جنگ تخلف 

مي آمدنـد و از ايشـان مـي خواسـتند كـه      �فقيران و تهيدستان نزد پيامبر حتي . راستين

امـا  ؛تـا در جنـگ شـركت كننـد    مركب و ساز و برگ جنگي در اختيارشان قـرار دهـد  

يار شما قرار دهم و آنها در حـالي  من، مركبي ندارم كه در اخت: مي فرمود�رسول خدا

باز مي گشتند كه اشك از چشمانشان سرازير بود؛ بدين خاطر كه چيزي نمـي يافتنـد تـا    

در همين حال كه مسلمانان از يكديگر سبقت مي گرفتند، عثمان .در راه خدا انفاق كنند

و توشـه اي  شتر و دويست اوقيه نقره را با تمـام زاد  200كارواني مشتمل بر �بن عفان 

شـتر ديگـر بـا    100كه براي تجارت شام آماده كرده بود، در راه خدا صدقه داد و سپس 

�پيامبر. تحويل داد�ار دينار طال آورد و به رسول خداوسايل الزم براي هر شتر و هز

از امروز به بعد، عثمان هر عملي كه انجـام  «: در حالي كه آنها را زير رو مي كرد، فرمود

اسب 100شتر و 900عثمان همچنان به انفاق ادامه داد تا اينكه . »نخواهد ديددهد، زيان

اوقيـه نقـره، انفـاق    200عبدالرحمن بن عوف . غير از پولهاي نقد، در راه خدا انفاق كرد

. كرد
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درهم بود، انفاق كـرد و بـراي خـانواده اش    4000تمام دارايي و مالش را كه �ابوبكر 

اولين كسي بود كه اموالش را آورد و انفـاق  �ابوبكر . ذاشتفقط خدا و رسولش را گ

. نصف مالش را انفاق كرد، عباس هم مال زيادي آورد و در  راه خدا داد�عمر . نمود

. طلحه و سعد بن عباده و محمد بن مسـلمه نيـز امـوال زيـادي آوردنـد و تقـديم نمودنـد       

پيـاپي ، تمـام مسـلمانان  . ردوسق خرمـا آورد و در راه خـدا انفـاق كـ    70عاصم بن عدي 

حتي كساني بودند كه يك مد و يـا دو مـد انفـاق    وصدقاتشان را كم و زياد مي آوردند

زنـان نيـز زيـور آالت، دسـتبندها، خلخالهـا و      . مي كردند؛ زيـرا تـوان بيشـتري نداشـتند    

غيـر از  . مـي فرسـتادند و نثـار مـي كردنـد     �يـامبر گوشواره ها و انگشترهايشان را نـزد پ 

بلكـه منافقـان، انفـاق داوطلبانـه     . افقان كسي ديگر در انفاق في سبيل اهللا بخـل نورزيـد  من

1.مؤمنان ونيز اعالم آمادگي مسلمانان تهيدست را به مسخره گرفتند

حركت سپاه اسالم به سوي تبوك
محمـد بـن مسـلمه و بـه قـولي      �رسول خدا. اسالم آماده و مجهز شدبدين ترتيب سپاه 

را بـراي  �و علـي  . را در مدينـه بـه عنـوان جانشـين خـود تعيـين كـرد       سباع بن عرفطـه 

، را نكـوهش  �منافقـان، علـي   . شـت ارسيدگي به مسايل خانوادگي خود در مدينـه گذ 

او را بـه  �امـا پيـامبر  . ا به رسول خدا پيوسـت كردند، لذا او از مدينه بيرون شد و رفت ت

راي مـن بمنزلـه هـارون بـراي موسـي      آيا نمي پسندي كه تو، ب«: مدينه برگرداند و گفت

.»البته جز اينكه پس از من پيامبري نخواهد بود! باشي؟

. شـمال و بـه قصـد تبـوك حركـت كـرد      سوي روز پنج شنبه از مدينه به �رسول خدا

تـا آن زمـان چنـين سـپاه     . لشكر اسالم بسيار بزرگ و متشكل از سـي هـزار رزمنـده بـود    

بـا آن كـه مسـلمانان هرچـه در اختيـار و تـوان       . بـود بزرگي براي مسلمانان فـراهم نشـده   

باز هـم پيـامبر نتوانسـت تمـام مجاهـدان و سـپاهيان را       ،در راه خدا انفاق كردند،داشتند

نفـر يـك   18تا جايي كه هر . و سپاه با كمبود غذا و مركب روبرو بود. كامال مجهز كند

.ستسوره توبه، به خوبي بيان شده ا79اين موضوع در آيه 1
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بسـااز گرسـنگي، بـرگ    شتر در اختيار داشتند كه نـوبتي بـر آن سـوار مـي شـدند و چـه      

درختان را مي خوردند كه اين امر موجب شده بود لبهايشان ورم كند و گاهي از شـدت  

تشنگي علي رغم كمبود مركب، شترها را نحر مي كردند تا آب ذخيره در شكمبه آن را 

سـپاهيان اسـالم از منطقـه اي    . ناميدند» جيش العسره«به همين خاطر اين سپاه را . بخورند

گذشتند، مجاهدان از چاه آن وادي بود،سرزمين قوم ثمودكهجر در وادي القري بنام ح

از آب ايـن چـاه ننوشـيد و    : فرمـود �رسول خـدا ،از آنجا كه دور شدند؛آب برداشتند

و ! وضو نگيريد و هرچه با آب اين چاه خمير كرده ايد، به شتران بدهيد و از آن نخوريد

از آن آب مي خـورده اسـت، آب   ) عليه السالم(لح دستور داد از آب چاهي كه شتر صا

از ناحيـه حجـر   �كه وقتي رسـول خـدا  : عمر روايت استدر صحيحين از ابن . بردارند

به منازل قومي كه بر خود ستم روا داشته اند، جز با گريـه و شـيون وارد   : گذشت، فرمود

! نها گرفتار شده اندكه بيم آن مي رود شما نيز به همان عذابي گرفتار شويد كه آ! نشويد

در بين راه سـپاهيان  . آنگاه سرش را پوشيد و به سرعت سير نمود تا از آن وادي دور شد

و ؛شـكايت نمودنـد؛ ايشـان دعـا كردنـد     �دي به آب پيدا كردنـد و بـه پيـامبر   نياز شدي

زشـان آب  خداوند ابري فرستاد و چنان باريد كه همه مردم سيراب شدند و بـه انـدازه نيا  

انشاءاهللا فردا به چشمه تبوك : نزديك تبوك رسيد، فرمود�وقتي رسول خدا. تندبرداش

هركس كنار چشمه رسيد به آبش دست نزند ! مي رسيد و تا وقت چاشت نخواهيد رسيد

وقتي به آنجا رسيديم دو نفـر زودتـر خـود را بـه آب     : معاذ مي گويد! تا من خودم برسم

آيا به : از آن دو پرسيد�ارسول خد. يرون آمدآب اندكي ب،و از چشمه؛رسانده بودند

آنچه خواست خدا بود، به آنها گفـت و  �رسول خدا! آري: ست زده ايد؟ گفتنآب د

سپس با دستانش اندك اندك آب جمع كرد تا مقداري آب جمع شد و با آن دسـت و  

از چشـمه آب زيـادي جـاري    . صورتش را شست و آن آبها را دو باره در چشمه ريخت

اگر عمرت، كفاف كند، بـزودي اينجـا   ! اي معاذ: سپس فرمود. و مردم آب خوردندشد 

در راه يـا هنگـامي كـه بـه تبـوك      �رسـول خـدا  . باغ و بوستان مـي بينـي  را پوشيده از

هـركس  ؛امشب باد تندي مي وزد؛ كسي از شما از جـايش بلنـد نشـود   «: رسيدند، فرمود
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باد او را برداشت و به مردي بلند شد؛ . دي وزيدباد تن. »شتر دارد، بايد آن را محكم ببندد

رسول خدا در بين راه، نماز ظهر را بـا عصـر و نمـاز مغـرب را بـا      . انداختيءكوه بني ط

.عشاء يكجا مي گزارد؛ گاهي به صورت جمع تقديم و گاهي با جمع تأخير

سپاه اسالم در تبوك
دشمن كامال آمـاده  براي مقابله باسپاه مسلمانان در تبوك فرود آمد و همانجا اردو زد و 

در آن جا براي مردم سخنراني نمود و خطبه اي بليغ ايراد فرمود و در �رسول خدا. بود

اثناي آن كلمات جامع به كار برد و مردم را به خير دنيا و آخرت تشويق كرد و وعـده و  

لحه و وعيد داد تا روحيه لشكر تقويت شـود و كمبودهـاي غـذا و مـواد خـوراكي و اسـ      

. امكانات جبران گردد

را �از سوي ديگر روميان و هـم پيمانـان ايشـان وقتـي خبـر لشـكر كشـي رسـول خـدا         

بلكه در سر زمين . شنيدند، به وحشت افتادند و جرأت پيشروي و جنگ از آنها سلب شد

خودشان متفرق شدند و از مرزهايشان خارج شدند، اين رويداد، تأثير بسزايي بر شـهرت  

توان نظامي مسلمانان در دنيـا بجـاي گذاشـت و مسـلمانان بـه امتيـازات سياسـي        و آوازه

بزرگ و ارزشمندي دست يافتند كـه اگـر درگيـري بـين دو سـپاه رخ مـي داد، بـه ايـن         

.امتيازات دست نمي يافتند

آمد و با ايشان صلح كرد مبني بـر اينكـه   �يله، نزد رسول خداايحنه بن رؤبه فرمانرواي 

صلح كردند و قرار گذاشتند جزيـه  �هل جرباء و اذرح نيز با رسول خداا. دجزيه بپرداز

: براي يحنه امان نامه اي نوشت كه متن آن چنين است�خدارسول . بپردازند

ي است از طرف خداي يكتا و محمد پيامبر خدا، ااين امان نامه. بسم اهللا الرحمن الرحيم

آنهـا  .ا و كاروانهايشان در دريا و خشـكي آنهبه واهالي ايله و كشتيهايؤبراي يحنه بن ر

مردم شام و يمن و ساحل نشينان دريا كه با ايشان . قرار دارنداودر پناه خدا و امان پيامبر

در اين ذمه و پناه قرار دارند، و هركس از ايشان فتنه انگيزي كنـد، امـوالش مـانع    ،باشند

همچنـين  . رد، برايش حالل اسـت مجازاتش نخواهد شد و هركس از مردم كه آن را بگي
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براي كسي روا نيست كه اينها را از هر آبـي كـه بخواهنـد از آن اسـتفاده كننـد و از هـر       

.راهي چه دريايي و چه خشكي كه بخواهند رفت و آمد نمايند، باز دارد

خالد بن وليد را با چهارصد و بيست اسب سوار به سوي اكيدر فرمانرواي �رسول خدا

او را در حـالي مـي يـابي كـه مشـغول شـكار گـاو        : فرستاد و به خالد گفتدومه الجندل 

خالد رفت تا به جايي رسيد كه دژ اكيدر بن عبـدالملك ديـده مـي شـد و     . وحشي است

گاوي وحشي آمد و با شاخ هايش به درب قصر او مي زد و اكيدر از قصر بيرون آمد تا 

حملـه كردنـد و او را نـزد    ش  بـه او  خالـد و همراهـان  . آن را شكار كند؛ شبي مهتابي بود

از ريختن خونش درگذشت و بـا او بـه دو هـزار شـتر و     �پيامبر. آوردند�رسول خدا

و قرار شد كه دومه الجندل نيز . هشتصد اسب و چهارصد زره و چهارصد نيزه صلح كرد

.ساالنه همانند يحنه، تبوك، ايله و تيماء جزيه بپردازند

دسته از قبايل عرب كه به نفع روميان كار مي كردنـد، دريافتنـد   به دنبال اين پيروزي آن 

كه دوران اعتماد به سروران پيشين ايشان سپري شده است؛ لذا به خواسته هـاي مسـلمين   

بدين ترتيب قلمرو حكومت اسالمي توسعه يافت و تا مرزهاي روم پيش رفت . تن دادند

.رسيدندو مزدوران روميان تا حد زيادي به سزاي اعمالشان 

بازگشت سپاه اسالم به مدينه
ز تبـوك  لشكريان اسالم، پيروزمندانه و سربلند و بـدون هـيچ گونـه جنـگ و درگيـري ا     

در مســير . منـان را از جنـگ بـا كفـار بـي نيـاز كـرد       ؤو م�برگشـتند و خداونـد، پيـامبر   

را �رمنافقان درصدد برآمدند كه پيامببازگشت از تبوك، در گردنه اي، دوازده نفر از 

شتر لگام�عبور از اين گردنه بود و عمار در حال �بكشند و اين زماني بود كه پيامبر

اين منافقـان،  . شتر را مي راند و مردم از داخل وادي مي رفتند�را گرفته بود و حذيفه 

با دو يارش مي رفت، سـر و  �در همين حال كه رسول خدا! فرصت را غنيمت شمردند

را �شت شـنيد كـه نقـاب زده بودنـد و قصـد تـرور رسـول خـدا        صداي گروهي را از پ

حذيفـه را فرسـتاد تـا بـا زوبينـي كـه       �رسول خدا. داشتند و به ايشان نزديك مي شدند

خداوند، آنها را به وحشـت انـداخت و فـرار كردنـد و در ميـان      . داشت، آنها را دفع كند
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بـه حذيفـه گفتنـد و بـه     نام تك تك آنهـا و هدفشـان را  �پيامبر . جمعيت ناپديد شدند

در همـين مـورد خداونـد    . مي ناميدند�همين خاطر، حذيفه را صاحب سر رسول خدا 

1.»قصد كاري را كردند كه به آن دست نيافتند«: مي فرمايد

ايـن طابـه اسـت، و ايـن واحـد      «: نشانه هاي مدينه را از دور ديـد، فرمـود  �وقتي پيامبر 

مـردم از آمـدن رسـول    . »ا نيز آن را دوست داريماست؛ كوهي كه ما را دوست دارد و م

باخبر شدند؛ زنان و كودكان از ايشان بـه گرمـي اسـتقبال كردنـد و بـا شـور و       ) ص(خدا

: د مي خواندندروشوقي فوق العاده س

من ثنيات الوداعناـدر عليـطلع الب

2له داعـا لـما دعوجب الشكر علينا

غـزوه  . شـدند و در مـاه رمضـان برگشـتند    در ماه رجب سـال نهـم بيـرون    �رسول خدا

از اين مدت، بيست روز را در تبـوك  . تبوك، روي هم رفته، پنجاه روز به طول انجاميد

در آن �گذراندند و بقيه را در راه بودند و اين، آخرين غزوه اي بـود كـه رسـول خـدا    

.شركت داشتند

ماجراي برجاي ماندگان
ان بزرگي از سوي خداوند متعـال بـود كـه بـه     اين جنگ، از بابت اوضاع سختش ، امتح

وسيله آن، مؤمنان راستين از ديگران شناخته شدند؛ همچنان كه سـنت خداونـد، در ايـن    

منـان را بـه   ؤخدا بر اين نبوده است كـه م ) سنت(«: خداوند مي فرمايد. گونه موارد است

بـه حـال   ) گرنـد و در ميان شما مؤمن و منافق، آميزه يكدي(همان صورتي كه شما هستيد 

74سوره توبه ، آيه 1
به مدينه آورديم كه به نظر ابن قيم، مراسم استقبال، مربوط به اين سفر بوده �در مبحث ورود پيامبر 2

.است
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) مـؤمن (ناپـاك را از  ) با امتحانـاتي از قبيـل جهـاد، منـافقِ    (بلكه خداوند، : خود واگذارد

1.»پاك جدا مي سازد

لذا تخلف از اين جنگ، . تمام مؤمنان راستين در اين غزوه سرنوشت ساز حضور داشتند

را اسـم  كسـي  �هرگاه نزد رسول خدا . عالمتي روشن براي نفاق افراد بشمار مي رفت

اگر در او خيري مـي  ! رهايش كنيد: مي بردند كه از جنگ تخلف كرده بود، مي فرمود

و اگر جز آن باشد، خداوند، شـما را از شـرّ   . بود، خداوند او را به مؤمنان ملحق مي كرد

.»او آسوده گردانيده است

و تكـذيب  عده اي نيز از روي عنـاد  . تنها كساني از اين جنگ بازماندند كه عذر داشتند

خدا و رسول، از اين جنگ تخلف كردند كه همان منافقان بودند كه با بهانه هاي واهي، 

عـالوه بـر ايـن    . اجازه گرفتند در مدينه بمانند يا اصـال اجـازه نگرفتنـد   �از رسول خدا 

بي آنكه عذري داشته باشـند، از  و مؤمنان صادق نير بدون قصد و غرضافراد، سه نفر از

پس از بازگشت بـه مدينـه، طبـق عـادت وارد     �رسول خدا. باز ماندندحضور در جبهه

منافقـان كـه   . مسجد شد و دو ركعت نماز خواند و آنگاه براي مالقات بـا مـردم نشسـت   

آمدند و عـذرها و بهانـه هـا    مي �تعداد آنها به هشتاد و اندي مي رسيد، نزد رسول خدا

عذرشـان را پـذيرفت   �رسول خدا . خوردندمي تراشيدند و حتي به دروغ، سوگند مي 

و با آن ها بيعت كرد و برايشان آمرزش خواست و بـاطن آن هـا را بـه خداونـد واگـذار      

اما آن سه مؤمن راستين كه عبارت بودند از كعب بن مالـك، و مـراره بـن ربيـع و     ! نمود

رف به يارانش دستور داد با آن ها ح�رسول خدا . ي را پيشه كردندتهالل بن اميه، راس

مسلمانان شديدا از ارتباط با اين سه نفر خودداري كردند و رفتار مـردم نسـبت بـه    . نزنند

آن ها تغيير نمود تا جايي كه زمين با تمام وسعتش برايشان تنگ آمد وحتي از خودشـان  

قطع رابطه مردم با آنان تا جايي شدت گرفت كـه پـس از گذشـت    . هم متنفر شده بودند

. ند كه با زنانشان نيز قطع رابطه كننـد دقطع رابطه محكوم به اين شچهل روز از آغاز اين 

: پنجاه روز پس از اين محكوميت، خداوند، توبه آنهـا را پـذيرفت و ايـن آيـه نـازل شـد      

.سوره آل عمران179مفهوم آيه 1
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تـا آن كـه   . خداوند توبه آن سه نفر را پذيرفت كه از جنگ برجاي ماندنـد «: يعني) 118

و جـان بـر لـب شـدند و بـاور كردنـد كـه هـيچ         . زمين با تمام وسعتش برايشان تنگ شد

پناهگاهي از خدا جز برگشت به سوي خدا وجود ندارد؛ سپس خداوند، پيام توبه داد تـا  

به درستي كه خداونـد، توبـه   ) كه توبه كردند و خداوند توبه شان را پذيرفت. (توبه كنند

.»تپذير و مهربان اس

؛ آن سه نفر نيز چنـان  گشتندمسلمانان، از اين كه توبه اين سه نفر پذيرفته شد، خوشحال 

خوشحال شدند كه به مژدگاني اين خبر، بـه ايـن و آن هديـه دادنـد و آن روز، يكـي از      

خداوند در باره آنهايي كه به خاطر عذر موجه نتوانستند . بهترين روزهاي زندگيشان بود
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ندارند، گناهي نيست در صورتي كه بر ايمان به خدا و پبامبرش ) خدادر راه(براي انفاق 

.»خالص و خير خواه باشند

در : به مدينه نزديك شـد، در مـورد معـذورين چنـين گفـت     �هنگامي كه رسول خدا 

مدينه كساني هستند كه شما هيچ مسيري طي نكرديد و از هيچ وادي نگذشتيد مگر ايـن  

اگـر  : گفتنـد ! به خاطر عذر موجه شان نتوانستند با شـما بياينـد  آناني كه! كه با شما بودند

!اگر چه در مدينه بودند: فرمود�پيامبر ! چه در مدينه بودند؟

آثار و نتايج غزوه تبوك
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اين جنگ، تأثير بسزايي در گسترش نفوذ مسلمانان در جزيره العرب داشـت و مـردم بـه    

و . نمي توانـد در جزيـره العـرب بـاقي بمانـد     يقين دريافتند كه هيچ قدرتي، غير از اسالم

بدين ترتيب بر پس مانده هاي آرزو ها و رؤياهاي جـاهلي و نفـاق آنـاني كـه در انتظـار      

. شكست مسلمين بودند، خط بطالن كشيده شد؛ چون آنها بـه روميـان اميـد بسـته بودنـد     

ارا نشان دهند و ديگر وقت آن نبود كه مسلمانان در مقابل منافقان از خودشان نرمي و مد

خداوند، دستور داد كـه بـر آنـان سـخت بگيرنـد تـا جـايي كـه مسـلمانان را از پـذيرش           

صدقاتشان و نيز از نماز خواندن بر جنـازه هايشـان و از ايـن كـه برايشـان طلـب مغفـرت        

دستور داد كه النه دسيسه و توطئه اي را كه تحت عنـوان  �كنند، منع فرمود و به پيامبر 

همچنين خداي متعال، درباره منافقان آياتي نازل كـرد  . بودند، ويران كندمسجد، ساخته

كه آنها را رسواي عام و خاص نمود و پس از اين براي شناسايي آنها، نكتـه پوشـيده اي   

ميـزان  . نگذشت؛ گويا بعضي از آيات، نام منافقان مدينه را به صراحت اعـالم مـي كـرد   

مي شود كه هرچند پس از فتح مكه و حتـي قبـل از   تأثير غزوه تبوك، از آنجا نمايان تر

مي آمدند، پـس از ايـن   �آن، نمايندگان قبايل عرب، دسته دسته به خدمت رسول خدا

1.غزوه، آمدن نماينده ها و هيئت ها به اوج خود رسيد

نزول آيات قرآن در مورد غزوه تبوك
ه نازل شده است كه بعضي بسياري از آيات سوره توبه پيرامون مسايل مربوط به اين غزو

پيش از جنگ و بعضي در هنگام جنگ و بعضي هم پس از بازگشت به مدينه نازل شده 

اين آيات، ماهيت غزوه تبوك، رسوايي منافقان، فضيلت مجاهـدان و مخلصـان و   . است

اعالم پذيرش توبه مسلمانان راستين اعم از آنانكه در جبهه نبرد حضور يافتند و آنانكه بر 

.ماندند، بيان شده استجاي 

؛ زادالمعاد )537-2/515(سيره ابن هشام : تفاصيل مربوط به غزوه تبوك، برگرفته از اين منابع است1

؛ صحيح مسلم با شـرح نـووي بـر آن    )637-2/633(و ) 414، 1/252(؛ صحيح بخاري)3/2-13(

407-391و مختصر السيره، صص ) 126-8/110(؛ فتح الباري )2/246(
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برخي از رويدادهاي مهم سال نهم هجري
در سال نهم هجري، چنـد اتفـاق ديگـر، روي داد كـه داراي اهميـت تـاريخي اسـت؛ از        

: جمله

از تبوك، نخسـتين بـار حكـم لعـان، ميـان عـويمر       �پس از بازگشت رسول خدا -1

.عجالني و همسر وي، اجرا شد

و پس از آنكه كودكش را از شـير گرفتنـد، وي را   زني غامدي به زنا اعتراف كرد -2

.سنگسار كردند

بر جنازه او نماز غائبانـه  �نجاشي كه نامش اصحمه بود، وفات نمود و رسول خدا -3

.خواند

بسـيار  �وفـات كـرد و رسـول خـدا     �ام كلثوم دختر رسول خدا همسـر عثمـان   -4

به عقد و ازدواج تـو در  اگر دختر ديگري داشتم باز هم«: غمگين شد و به عثمان فرمود

.»مي آوردم

علـي رغـم   �سردسته منافقان عبداهللا بن ابي بن سلول از دنيا رفـت و رسـول خـدا    -5

مخالفت عمر بر او نماز جنازه خواند و طلب مغفرت كرد و آياتي از قـرآن نـازل شـد و    

.نظريه عمر را تأييد كرد

سرپرست كاروان حجابوبكر
را به عنوان امير حجاج به مكه �ابوبكر �ال نهم، پيامبر در ذي القعده يا ذي الحجه س

پس از رفـتن كـاروان حاجيـان دو آيـه نخسـت      . فرستاد تا مناسك حج را به جاي بياورد

سوره برائت نازل شد كه به طور يك طرفه، نقض تمام پيمان ها و قراردادها را اعالم مي 

ستاد تا اين مطلب را بـه مـردم اعـالم    را فر�طالب علي ابن ابي�بنابراين پيامبر . كرد

را بشكنند، جلوتر اعالم يكند و اين رسم عربها بود كه وقتي مي خواستند عهد و يا پيمان

عـرج يـا   در منطقـه اي بـه نـام    �علـي  . هد و پيماني بين ما نيستمي كردند كه ديگر ع

ده اي يا مأمور؟ فرستاده شبه عنوان امير : پرسيد�ابوبكر .پيوست�صجنان، به ابوبكر 
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حج را انجام داد تا آنكه علي سپس رفتند؛ و ابوبكر مراسم. خير، مأمورم: گفت�علي 

�رسول خدا : در روز عيد قربان بلند شد و پس از رمي جمره، بين مردم اعالم كرد�

نيسـت و  ،ما و آنهـايي كـه پيمـان بسـته بوديم    به او دستور داده كه اعالم كند عهدي بين 

و همچنين كساني كه عهـد و پيمـاني بـا مسـلمين     اننيز براي هم پيمانان مسلمانچهار ماه

نداشتند، تعيين نمود و براي آن دسته از هم پيمانان مسلمين كه براي مسـلمانان از چيـزي   

دادهايشان را تا بودند، قرارفرو گذار نكرده و يا حداقل با دشمنان اسالم، همدست نشده 

.مقرر و ماندگار دانستپايان مدت آنها، همچنان 

مرداني را فرستاد تا اعالم كنند كه از سال آينده هيچ مشركي حق شركت در �ابوبكر 

را عريان طواف كنـد؛ ايـن نـدا، يـك     كعبه مراسم حج را ندارد و كسي حق ندارد خانه 

اعالميه همگاني و سراسري، مبني بر اين بود كه دوران بت پرستي براي هميشه در جزيره 

.ب پايان يافته و ديگر آيين بت پرستي، در آن سرزمين، ظهور نخواهد كردالعر

�نگاهي به غزوات پيامبر 

را مـورد بررسـي قـرار    �اگر به دقت غزوه ها، سريه ها و گروه هاي اعزامي رسول خدا

دهيم، نه تنها براي ما بلكه براي هر كسي كه درباره جنگ ها، تأثيرات و پيامدهاي آنهـا  

بزرگ ترين، باهوش ترين �كند، به خوبي روشن مي شود كه رسول خداپژوهش مي

و قوي ترين فرمانده در تمام دنيا بوده است و دقت نظر ايشان در مسايل نظامي و سياسي 

نظير نداشته است؛ همان طور كه در امر نبوت از همه پيامبران بـزرگ تـر و بلكـه سـرور     

مگر اين كه از بهتـرين شـرايط و موقعيـت    به هيچ جنگي نرفت �رسول خدا . آنان بود

به همين خاطر در هيچ يك از جنگ . هاي آن با قاطعيت و شجاعت و تدبير استفاده كرد

توان سـپاه بـه سسـتي بگرايـد يـا بـه خـاطر        �ها نبوده كه به خاطر لغزش و اشتباه پيامبر 

اطق اقدامات آن حضرت، در زمينه چگونگي آرايـش لشـكر و مسـتقر كـردن آن در منـ     

هميشـه بهتـرين و   �استراتژيك، سپاه اسالم ناتوان و زمينگير شـود؛ بلكـه رسـول خـدا     

مطمئن ترين مكانها را براي اردو زدن لشكرش و مقابله بـا دشـمن تعيـين مـي كـرد و بـا       

وي، در تمـام  . بهترين نقشه ها وارد عمل مي شد تا بتواند جنگ را به خوبي رهبري كند
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نان شگرد و قدرتي در عرصه فرماندهي برخوردار است كه جنگ ها ثابت كرد كه از چ

اما آنچه در احد و حنين . با مظاهر فرماندهي شناخته شده براي بشر، كامال متفاوت است

اتفاق افتاد، ناشي از سستي و ضعف برخي از افراد سپاه در حنين و يا برخاسته از نافرماني 

بـر اسـاس برنامـه هـاي     �رسـول خـدا   برخي از سپاهيان نسبت به اوامر مؤكدي بود كه

در ايـن  �قهرماني و نبوغ نظامي رسـول خـدا   . حكيمانه خويش، بر آنان الزم كرده بود

دو جنگ در هنگام شكست مسلمانان به خوبي نمايـان مـي شـود كـه شخصـا رويـاروي       

دشمن ايستادگي كرد و با دانش و حكمت بي نظيرش، دشمن را از رسيدن به اهـدافش،  

و ناكام ساخت، چنانچه در احد، چنين كرد و يا در جنگ حنين، مسـير جنـگ را   نا اميد 

از شكست به پيروزي تغيير داد؛ آن هم با وجودي كه اين چنين شكسـت هـايي، مشـاعر    

فرماندهان را از كار مي اندازد و بدترين آثار سـوء را بـر اعصـاب و روان بـه جـاي مـي       

.مي شوند و بسگذارد تا جايي كه فقط به فكر نجات خويش 

نشـان داد كـه از نظـر نظـامي بهتـر از هـر فرمانـده ديگـري مـي توانـد           �اما رسول خدا 

توانست �سپاهيانش را نجات دهد و دشمن را به عقب براند؛ از سوي ديگر رسول خدا 

با جنگ هايش صلح و امنيت را گسترش دهد و آتش فتنه ها را خاموش كند و قدرت و 

نگ اسالم با بت پرستي در هم شكند و بيشـتر آنهـا را مجبـور بـه     نيروي دشمنان را در ج

منان مخلص را از ؤهمچنين توانست م. صلح كند و راه انتشار دعوت اسالمي را باز نمايد

عالوه بر اين رسـول  . منافقاني كه در دل، تخم نفاق و كينه و نيرنگ را داشتند، بازشناسد

فرماندهان نظـامي تربيـت كنـد كـه پـس از      توانست تعداد زيادي را به عنوان) ص(خدا 

توانستند در ميدان هاي مختلف در عراق و شام، نبرد بـا فـارس و روم را   �وفات پيامبر 

رهبري كنند و آنها را از خانه و كاشانه شان كه باغ ها و بستان هاي فراوان و كشتزارها و 

و اسالم را در قلمـرو دو  ند نمايمناطق زيبا و سرسبز و نيز ميوه هاي فراوان داشت، بيرون 

�در پرتـو همـين جنـگ هـا بـود كـه رسـول خـدا         . ابر قدرت آن روز گسـترش دهنـد  

و حتـي موفـق   آوردتوانست براي مسلمانان مسكن و زمين زراعتي و شغل و كار فـراهم 

شد، مشكالت پناهندگاني را كه آواره و تهيدست بودند، حـل كنـد و اسـلحه واسـب و     
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ه بـدون ذره اي  كـ مهمتر از همـه اين . سپاهيان اسالم را تهيه نمايدوسايل جنگي و مخارج

رسـول  . ظلم و ستم و طغيان و تجاوز در حق بندگان خدا، به اين همه نتايج دست يافتنـد 

توانست اهداف و انگيره هـايي را كـه در جاهليـت بـه خـاطر آن آتـش جنگهـا        �خدا 

جنگ، به معناي غـارتگري، خـراب   در دوره جاهليت. هميشه بر افروخته بود، تغيير دهد

كاري، چپـاول، قتـل و كشـتار، سـتم و تجـاوز، دشـمني و خونخـواهي و انتقـام جـويي،          

كودكـان و  بـه  ضعيف كشي، ويرانگري، هتك حرمت زنان، خشونت و سنگدلي نسبت 

اما همين جنگ دوران جاهليـت  . كنيزان و نسل كشي و از بين بردن آبادي و آباداني بود

م به جهادي مقدس براي رهايي انسان از نظام خشونت و دشمني و بر قـرار  به بركت اسال

كردن عدل و انصاف تغيير يافت و نظام جنگ دوره جاهليت كه شـالوده اش بـر پايمـال    

به دست قوي، استوار بود، به نظـام ديگـري تبـديل شـد كـه درآن،      فضعيحقوق شدن 

تـا حـق ضـعيفان، از آنـان گرفتـه      در نظر گرفته مي شدندفافراد قوي و زورمدار، ضعي

آري، نهاد و طبيعـت جنـگ، بكلـي دگرگـون شـد و بـه صـورت جهـاد و مبـارزه          . شود

فداكارانه اي درآمد تا به داد و فرياد مردان و زنـان و كودكـاني برسـد كـه پيوسـته مـي       

ما را از اين شهر و ديار كـه سـاكنان آن سـتمكارند، نجـات بـده، و      ! پروردگارا«: گويند

بوسيله جهـاد بـود كـه زمـين از     » 1.ما از جانب خودت، سرپرست و ياوري بفرستبراي

نيرنگ و خيانت، گناه و تجاوز، رها شدو صلح و امنيـت، محبـت و مهربـاني، رحمـت و     

.رعايت حقوق ديگران و جوانمردي گسترش يافت

اد و براي جنگ قوانيني تدوين كرد و اصول شرافتمندانه اي بنيان نه�آري رسول خدا 

سپاهيانش را با آن مقررات آشنا كرد و به رعايت آن، ملزم نمود و تجاوز از آن اصول و 

سليمان بن بريده از پدرش روايت مـي  . مقررات را در هيچ شرايطي برايشان روا ندانست

فرماندهي سـپاه يـا سـريه اي را بـه يكـي از اصـحاب مـي        �كه رسول خدا زماني: كند

بنـام خـدا و   : مي كرد و مي فرمـود سفارش را به تقواي الهي سپرد، خودش و همراهانش 

جهـاد كنيـد، امـا    ؛در راه خدا بجنگيد، و با كساني كه به خدا كفر ورزيده انـد، بجنگيـد  

.سوره نساء75مضمون آيه 1
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نكنيـد؛ بچـه هـا را    ) بريدن بينـي و گوشـي  (خيانت و پيمان شكني نكنيد، و كسي را مثله 

و سـخت  . آسـان بگيريـد  : مـود و دستور مي داد كه سخت گيـر نباشـند و مـي فر   . نكشيد

1.»نگيريد و اعتماد مردم را جلب كنيد و آن ها را متنفر نكنيد و از خود مرانيد

هرگاه شبانگاه به محل سكونت قومي مي رسيد، تا بامدادان بر آن ها هجـوم نمـي بـرد و    

بشدت از سوزاندان خانه و كاشانه مردم و از كشتن بچـه هـا و زنـان نهـي مـي كـرد و از       

: دن اموال غنيمت و به تاراج بردن اموال در جنگها باز مي داشت؛ چنانكه مي فرموددزدي

از �رسـول خـدا   . تر نيسـت لي كه از غنيمت دزدي مي شود از گوشت مردار حاللام

مگـر در حالـت   . ويران كردن كشتزارها و كشتن حيوانات و قطع درختان نهي مـي كـرد  

زخمـي هـا را نكشـيد و    : فتح مكـه فرمـود  در . اضطراري كه راهي جز آن وجود نداشت

و از كشـتن  از كشـتن سـفيران و نماينـدگان    ! اسـيري را نكشـيد  ! فراريها را دنبـال نكنيـد  

: كافراني كه هم پيمان مسلمانان و يا در امان آنها هسـتند، بـه شـدت نهـي كـرد و فرمـود      

اهد رسـيد  هركس كافري را كه با او پيمان بسته ايم، بكشد، بوي بهشت به مشامش نخو«

بـا تبيـين اصـول و    �پيـامبر  . »اگر چه بوي آن از فاصله چهل سال راه، به مشام مي رسد

قواعد ارزشمند جهاد، قتل و كارزار را از زشتي ها و پليدي هـاي دوران جاهليـت پـاك    

2.نمود و جنگ را به جهادي مقدس مبدل كرد

مردم گروه گروه ، به دين خدا مي گروند
م فتح مكه جنگ سرنوشت سازي بود كه براي هميشه بت پرسـتي را  همان طور كه گفتي

در پرتو اين جنگ، عرب ها، حق را از باطل باز شناختند و شك . از جزيره العرب برچيد

عمـرو بـن سـلمه    . و شبهه ها، از بين رفت و در پذيرش اسالم از همديگر سبقت گرفتنـد 

ود، زندگي مي كـرديم؛ كـاروان   ما، كنار چشمه آبي كه محل رفت و آمد مردم ب: گويد

چه ! چه خبر؟: ها پيوسته از آن جا رفت و آمد مي كردند و ما از آن ها سؤال مي كرديم

).2/82(صحيح مسلم 1
).68-2/64(زادالمعاد : ك.براي تفصيل مطلب، ر2
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ايـن مـرد، تصـور    : كيست و چه مي گويد؟ در پاسخ مي گفتنـد -پيامبر–اين مرد ! خبر؟

خداونـد بـه مـن    : گويـد مي كند كه فرستاده خداوند است و به او وحي مي شـود و مـي  

من حرفهايي را كه مي گفتند، چنان حفظ مي كـردم كـه گويـا    ؛وحي كرده استچنين

عربها، اسالم آوردن را به فتح مكه موكول كـرده بودنـد و مـي    . در قلبم نقش بسته است

آن گاه كـه  .اگر پيروز شد، پيامبر راستين استاو را با قوم و قبيله اش واگذاريد؛ : گفتند

پدرم، پيش از قوم و قبيله اش . مان شدن، شتاب مي كردمكه فتح شد، هر قبيله براي مسل

سـوگند بـه خـدا كـه از نـزد پيـامبري       : رفت و مسلمان شـد و گفـت  �به مالقات پيامبر 

و . نماز بخوانيد و وقت هر نمـاز را بـه مـا يـاد داد    : راستين به نزد شما آمدم كه مي فرمود

اذان بگويـد و هـركس از   هرگاه وقت نماز فرا رسـد، بايـد يـك نفـر از شـما     : مي گفت

1.قرآن مي داند، پيشنماز شما شودبيشترشما

اين حديث بيانگر ميزان تأثير فتح مكه و دگرگوني شـرايط و نيرومنـدي اسـالم و تعيـين     

اين آثار، پس از جنگ تبـوك،  ! موقعيت اعراب و تسليم شدنشان در برابر دين خداست

ندگان قبايل گروه گروه و پياپي در سـال  دو چندان شد؛ به همين خاطر مي بينيم كه نماي

چنانچه سـپاهيان اسـالم در   . نهم و دهم هجري وارد مدينه مي شدند و اسالم مي آوردند

نفـر رسـيد كـه    30000آمار سپاه اسالم در جنگ تبوك بـه  ونفر بودند10000فتح مكه 

اسالم بدين ترتيب در مدت زماني كمتر از يك سال، سپاهيان! همچون سيل موج مي زد

سه برابر شده بودند؛ سپس در حجه الـوداع دريـايي از مـردان مسـلمان را مـي بينـيم كـه        

�هزار نفر گفته انـد و در آن روز پيرامـون رسـول خـدا     144هزار تا 100تعدادشان را 

و نداي لبيك، تكبير، تسبيح و تحميد مسلمانان در هر سو طنين انداز بـود  . موج مي زدند

.به لرزه درآورده بودو سرزمين حجاز را

يأتهاي نمايندگيه

).616، 2/615(صحيح بخاري : نگا1
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گروه است كه بررسي شرح 70شمار نمايندگاني كه سيره نويسان ذكر كرده اند بيش از 

بـا ايـن حـال بـه طـور      . و تفصيل تك تك آنها مقدور نيست و فايده چنداني هـم نـدارد  

. دار اسـت اجمالي مواردي را مي آوريم كه در تاريخ از اهميت قابل مالحظه اي برخـور 

هرچند ورود عموم نمايندگان قبايل پس از فتح مكه بوده است، اما برخـي  : گفتني است

.فرستادند�از قبايل، نمايندگان خود را قبل از فتح مكه به حضور پيامبر 

ن بار يفرستاد كه اولنماينده�اين قبيله دو بار به حضور رسول خدا -وفد عبدالقيس-1

يكي از افراد اين قبيله به نام منقـذ بـن حيـان همـواره     . از آن بودسال پنجم هجري يا قبل 

به مدينـه بـراي   �پس از هجرت رسول خدا . براي تجارت به مدينه رفت و آمد داشت

�تجارت به مدينه آمد و با ماهيت اسالم آشنا شد و اسالم آورد و با نامـه رسـول خـدا    

14-13تيـب در مـاه محـرم گروهـي     بـه ايـن تر  . آنها نيز مسلمان شدند؛نزد قومش رفت

االتي در ؤآمدنـد و از ايشـان سـ   �نفري به نمايندگي از طرف قومشان نزد رسول خـدا  

بزرگشان در اين سفر اشج عصري بـود كـه   . رابطه با ايمان و احكام و نوشيدنيها پرسيدند

هـا را  و خصلت پسنديده است كـه خداونـد آن  در تو د: در مورد او فرمود�رسول خدا 

.عقل و بردباري: ست دارددو

يعني سال نهم هجري بـه  » عام الوفود«چهل نفر از نمايندگان اين قبيله ، براي بار دوم در 

آمدند كه جارود بن عالء عبـدي نصـراني در بـين ايـن نماينـدگان      �ديدار رسول خدا 

1.بود؛ وي مسلمان شد و مسلماني نيك گرديد

وايل سال هفتم هجري هنگامي كـه رسـول خـدا    نمايندگان اين قبيله در ا: وفد دوس-2

پيشتر داستان مسلمان شدن طفيل ابن عمرو دوسـي را  . به جنگ خيبر رفته بود، آمدند�

آورده ايم كه وي، در دوران مكي دعوت اسالم، مسلمان شد و پـس از مسـلمان شـدن،    

از آنهـا  نكـه  اينها نمي پذيرفتنـد تـا   بين قومش رفت و آنها را به اسالم دعوت كرد؛ اما آ

. آمد و از ايشان خواست كه بـراي قبيلـه دوس دعـا كنـد    �اميد شد و نزد رسول خدا نا

ديـري نگذشـت كـه دوسـيان     . دوس را هـدايت كـن  ! پروردگـارا : فرمود�رسول خدا 

).86و 8/85(؛ فتح الباري 33، ص 1شرح صحيح مسلم، نووي، ج1
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مسلمان شدند و طفيل به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از قبيله اش بـه مدينـه آمـد و چـون     

.پيوستند�ته بود، به آن جا رفتند و به پيامبر به خيبر رف�رسول خدا 

فـروه يكـي از فرمانـدهان عـرب نيروهـاي رومـي و       : فرستاده فروه بن عمرو جـذامي -3

كارگزار آنان در مناطق عرب نشين وابسته به آن ها بود كه در منطقه معـان و حومـه آن،   

اهـدان اسـالم   شجاعت و راستي مجوي پس از آن كه. ام زندگي مي كرددر سرزمين ش

فرستاد تا �ته در سال هشتم هجري تجربه كرد، پيكي به نزد رسول خدا ؤرا در جنگ م

اسالم آوردن وي را به اطالع ايشان برساند و در ضمن شتر سفيدي نيـز بـه عنـوان هديـه     

وقتي روميان از مسلمان شدنش آگاه شدند، او را دسـتگير و زنـداني   . براي ايشان فرستاد

او را در فلسـطين كنـار آبـي بنـام صـفراء بـه دار آويختنـد و پـس از آن         كردند و سپس 

.گردنش را هم زدند

از جعرانـه در سـال   �اين نمايندگان، پس از بازگشت رسول خدا : نمايندگان صداء-4

سـريه  �ماجرا از اين قرار بود كه رسول خدا . آمدند�هشتم هجري به مالقات پيامبر 

ه آماده كرد و دستور داد به ناحيـه اي از يمـن بنـام صـداء     اي متشكل از چهارصد رزمند

اردو زده بودنـد كـه زيـاد بـن     » صـدر قنـاه  «سپاهيان اسالم در منطقه اي بنـام  . حمله كنند

عنوان نماينده نزد تـو  ه از طرف قبيله ام ب: آمد و گفت�حارث صدايي نزد رسول خدا 

ين قومم مردم را به اسالم دعوت مي آمده ام؛ سپاهت را باز گردان و من از طرف تو در ب

اين مرد صدائي نزد قومش رفت و آنها را ترغيب و تشويق نمود تـا بـه نـزد رسـول     . كنم

آمدند و با ايشـان  �بيايند؛ در نتيجه پانزده نفر از قومش با او به نزد رسول خدا �خدا 

بدين ترتيب اسـالم  .بر اسالم بيعت كردند و بازگشتند و قوم خود را به اسالم فراخواندند

�بين آن ها منتشر شد تا جايي كه يكصد تن از آنهـا در حجـه الـوداع بـه رسـول خـدا       

.پيوستند

وي از شـاعران بـزرگ و از   : �آمدن كعب بن زهير بن اسلمي به نـزد رسـول خـدا    -5

از جنـگ  �گـاه كـه رسـول خـدا     د كه رسول خدا را هجو مي كرد؛ آنجمله كساني بو

�در كعب، بجير بن زهير طي نامه اي به او نوشت كـه رسـول خـدا    طائف برگشت، برا
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مكه را فتح كرده و شاعراني را كه هجو مي كردند، كشـته اسـت و عـده اي از شـاعران     

برو؛ زيرا �اگر زندگيت را دوست داري، خودت نزد رسول خدا . قريش فرار كرده اند

ا مي بخشـد و اگـر نمـي خـواهي     او كسي را كه توبه كند و نزد او برود، نمي كشد واو ر

نامه هاي زيادي بين آنها رد و بدل شد، ! بروي، به فكر نجات خودت باش�نزد محمد 

تا جايي كه زمين بر كعب تنگ شد و باالخره به مدينـه آمـد و بـه خانـه مـردي از قبيلـه       

مرد جهنمي بـه وي پيشـنهاد كـرد كـه نـزد      . جهينه رفت و چون با او نماز صبح را خواند

رفـت و كنـارش نشسـت و    �بدين ترتيب، كعب نزد رسول خـدا  . برود�سول خدا ر

او را نمــي �گذاشــت در حــالي كــه رســول اهللا �دســتش را در دســت رســول خــدا 

كعب بن زهير مسلمان شده و توبه كـرده اسـت و از شـما    ! اي رسول اهللا: گفت. شناخت

. آري: فرمـود �ي؟ رسول خـدا  اگر او را بياورم، توبه اش را مي پذير. امان مي خواهد

اجـازه  �مـردي از انصـار برخاسـت و از رسـول خـدا      . من، كعـب هسـتم  : كعب گفت

آزادش بگذار كه توبه كرده و از «: فرمود�خواست تا گردنش را بزند؛ اما رسول اكرم 

اينجا بود  كه كعب، قصيده مشهورش را با اين . »كردگار گذشته اش دست كشيده است

:مطلع، سرود

بانَت سعاد فقلبي اليوم متبولُ       متيم اثرَها لم يفد مكبول

فراق او جريحه دار است و به دنبـال او هماننـد اسـيري    رددلم وسعاد كوچ كرده : يعني

.است كه براي او فديه اي پرداخت نشده باشد، دست و پايش در غل و زنجير است

: زش خواست، شعر ذيل بودپو�از جمله ابياتي كه در آن، از رسول خدا 

والعفو عند رسول اهللا مأمولاهللا أوعدنينبئت أن رسول 

ـقرآن فيها مواعيظ و تفصيللـعطاك نافله اأمهالهداك الذي 

أري و أسمع ما لو يسمع الفيلُهلقد اقوم مقاماً لو يقوم ب

اذن اهللا تنويلـرسول بـن الـمهـون لـد إال أن يكـلظلّ يرع

ات قيله القيلـفي كف ذي نقمهـيميني ما أنازعحتي وضعت

وب و مسؤولـك منسـإن: و قيلهـدي إذ أكلمـفلهو أخوف عن
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لـه غيـن عثر غيل دونـفي بطهم بضراء األرض مخدرهغمن ضي

ولـسلـوف اهللا مـن سيـد مـمهنإن الرسول لنور يستضاء به

�كـرده اسـت؛ امـا از رسـول خـدا      مرا تهديد �به من گفته اند كه رسول خدا «: يعني

.»همواره اميد عفو و گذشت مي رود

همان خداوندي كه قرآن را به تو ارزاني داشـته و در آن موعظـه هـاي فـراوان و     ! آرامتر

.شرح و تفصيل مطالب موجود است، شما را رهنمون گردد

دربـاره  مرا به گفته سخن چينان بازخواست نكنيد؛ من، مرتكب گناهي نشده ام، هرچنـد  

من، در مقامي قرار گرفتـه ام و چيزهـايي مـي بيـنم و مـي      . من سخنان زيادي گفته باشند

شنوم كه اگر فيل به جاي من بود و مي شنيد، به خود مـي لرزيـد؛ مگـر آنكـه از جانـب      

تا آنكـه  . به اذن خدا، مشمول رحمت و بخشش خداوند، قرار مي گرفت�رسول خدا 

فت و نزاعي، در دسـت كسـي قـرار دادم كـه مـي توانـد       دست راستم را بدون هيچ مخال

وقتي با او سـخن مـي گـويم و او بـه مـن مـي       . انتقام بگيرد و قول و حرفش، قطعي است

كه چنين و چنان به تو نسبت داده اند و تو بايد پاسخگو باشـي، بـراي مـن هيبـت     : گويد

مـين كـرده و انبـوه    ك» عثّر«درخت، در وادي شيري كه در بيشه اي پرآنبيشتري دارد از

!درختان، او را در برگرفته باشد

نوري است كه همگان، از پرتو او روشني مـي گيرنـد و شمشـيري    �آري، رسول خدا 

.»تممتاز و آخته در ميان شمشيرهاي خدا اس

وي، در ادامه قصيده اش، مهاجران قريشي را ستود؛ زيـرا هـيچ يـك از آنـان بـه هنگـام       

كعب، در اثناي مدح مهاجرين، بـه كنايـه   . يكي، سخن نگفتورود كعب، جز به خير و ن

اجازه گرفته بـود كـه   �انصار را نكوهش كرده بود؛ زيرا يكي از انصار، از رسول خدا 

:كعب مي گويد. گردن كعب را بزند

ضرب إذا عرّد السود التنابيلصمهميمشون مشي الجمال الزّهر يع

هيبت بـه آن هـا   اه سـياهان بـد  رونـد، و هرگـ  همچون شتران نر خوشرنگ راه مي«: يعني

.»تعرض كنند، ضربات شمشيرشان، از ايشان حفاظت مي كند
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شد، در قصيده اي جداگانه انصـار را سـتود و قصـوري را    يوي، بعدها كه مسلمان كامل

هـركس،  : در آن قصـيده مـي گويـد   . كه نسبت به آنان، مرتكب شده بـود، جبـران كـرد   

دارد، بايد در ميان گروهي از صالحان انصـار زنـدگي كنـد؛    زندگي باكرامت را دوست 

نيست كه نيكان، همواره فرزندان يترديد؛آنها خوبي ها را نسل در نسل به ارث برده اند

.نيكان هستند

نفري كه يكي از آنها حمزه بن نعمان بـود، در مـاه صـفر    12اين وفد : وفد بني عذره-6

از چـه طايفـه اي   : ال شـد ؤوقتـي از آنهـا سـ   . دآمدنـ �سال نهم هجري نزد رسول خدا 

ما از قبيله بنو عذره و برادران مادري قصي هستيم و ما بوديم : هستيد؟ سخنگويشان گفت

و مــا بــا شــما . خزاعــه و بنــي بكـر را از مكــه بيــرون كــرديم . كـه قصــي را يــاري داديــم 

ح شام را داد به آنها خوشامد گفت و مژده فت�رسول خدا . خويشاوندي نزديكي داريم

و آنها را از اين كه نزد جادوگران و كاهنان بروند، نهي فرمود و از ذبح حيوانات، مطابق 

آنهــا مســلمان شــدند و چنــد روز در مدينــه ماندنــد و ســپس . آيــين جاهليــت منــع كــرد

.بازگشتند

آمدنـد و  �اين گروه، در ماه ربيع االول سال نهم نـزد رسـول خـدا    :نمايندگان بلي-7

ابوالضبيب، رئيس اين وفد، درباره مهمان . مان شدند و سه شبانه روز در مدينه ماندندمسل

آري و هر نيكي و احساني كـه  : فرمود�نوازي پرسيد كه آيا ثواب دارد يا خير؟ پيامبر 

وي، همچنـين دربـاره   . به فرد ثروتمند يا فقيري، انجام دهي، صدقه به حسـاب مـي آيـد   

درباره گوسفند گم شده . سه شبانه روز: فرمود�سول خدا ر. مدت ميهماني سوال كرد

. از آن تو يا از آن برادرت و يا از آن گـرگ اسـت  : فرمودند�سوال كرد؟ رسول خدا 

آن چـه كـار داري؟ آن را واگـذار تـا     ابـ : فرمود�از شتر گم شده پرسيد؟ رسول خدا 

.صاحبش آن را پيدا كند

از غـزوه تبـوك در   �پس از بازگشت رسول خدا اين نمايندگان : نمايندگان ثقيف-8

: داستان مسلمان شدن آنها از اين قـرار اسـت  . آمدند�رمضان سال نهم نزد رسول خدا 

از جنگ طائف پيش از �رئيس آنها عروه بن مسعود ثقفي بعد از بازگشت رسول خدا 
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و رفـت  ه اش به مدينه برسد، نزد ايشان آمد و مسلمان شد و بين قبيل�كه رسول خدا آن

از آن جايي كه عروه از بزرگان و از جمله كسـاني بـود كـه    . آنها را به اسالم دعوت داد

قوم ثقيف از او اطاعت مي كردند و حتي او را از فرزندانشان بيشتر دوست داشتند، فكـر  

اما پس از آن كه قـومش  . مي كرد كه قومش همچون گذشته از او اطاعت خواهند كرد

پـس از شـهادت عـروه    . ت داد، او را تير باران كردند تا به شهادت رسيدرا به اسالم دعو

، ثقيفي ها چند مـاهي بـر همـان حـال بودنـد؛ امـا پـس از آن بـه مشـورت و رايزنـي           �

پيمان �پرداختند و چون ديدند كه تمام اعراب اطرافشان مسلمان شده  و با رسول خدا 

و ارنـد، در نتيجـه اتفـاق نظـر پيـدا كردنـد      بسته اند و از طرفي توان مقابلـه بـا همـه را ند   

كنـد و آنهـا   بفرستند تا با ايشان مذاكره �كه فردي را نزد رسول خدا تصميمي گرفتند

اما او نپذيرفت و ترسيد كه اگر از نزد رسـول  . ياليل پيشنهاد كردندهم اين كار را به عبد

؛ه تنهـايي نمـي روم  مـن بـ  : برگردد، مانند عروه او را نيز خواهند كشت و گفـت �خدا 

بدين ترتيب دو نفر از هم پيمانان و سه نفر . به همراهم بفرستيدرا نيزبايد چند مرد ديگر

ابـي العـاص   نعثمان ب. از بني مالك را همراه او فرستادند كه در مجموع شش نفر شدند

. ثقفي كه از همه جوان تر بود نيز همراهشان بود

خدا در گوشه اي از مسجد برايشـان خيمـه اي زد تـا    هنگامي كه به مدينه آمدند، رسول

چنـد روزي را  . قرآن را بشنوند و ببينند كه مردم نماز مـي گزارنـد  ؛در آن سكونت كنند

آنها را به اسالم �رفت و آمد داشتند و رسول خدا �در مدينه ماندند و با رسول خدا 

برايشـان صـلح نامـه اي    خواست تـا  �دعوت مي كرد تا اينكه رييسشان، از رسول خدا 

بنويسد و در آن به ثقيف اجازه دهد كه زنا كنند، شراب بنوشند، و بـت الت را برايشـان   

رسول . دنبگذارد و آنها را از نماز معاف كند و ثقيف، بت هايشان را به دست خود نشكن

هيچ يك از خواسته هاي آنان را نپذيرفت؛ لذا با هم خلوت كردند و به مشورت �خدا

�چاره اي نيافتند جز اين كه تسليم رسول خـدا  ،هرچه فكر كردند؛ايزني پرداختندو ر

خانـه  بت�شوند و به اين ترتيب مسلمان شدند و درخواست كردنـد كـه شـخص پيـامبر     

�رسول خدا ! ثقيف را خراب كند و ثقيف هرگز به دست خودش آن را خراب نكنند
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اي نوشت و عثمان بن ابي العاص را اميـر آنـان   اين را از آنها پذيرفت و براي آن ها نامه 

ا از همه آنان بيشتر به يادگيري اسالم و قـرآن عالقـه داشـت و هـر روز كـه      رزي. گردانيد

نوبت عثمان بن ابي العاص بود كه از وسايل نگهباني كند و بقيه به خـدمت رسـول خـدا    

مـي رفـت و   �مي آمدند، پس از بازگشت آنان، عثمان به تنهـايي نـزد رسـول خـدا    �

مـي  �خوابيده بود، نـزد ابـوبكر   �اسالم و قرآن مي آموخت و اگر احياناً رسول خدا 

عثمان بن ابي العاص، بعدها كه برخي از قبايـل عـرب، مرتـد    . رفت و قرآن مي آموخت

.شوند، نقش بسزايي در جلوگيري از ارتداد ثقيف داشت

شـما  ! اي جماعت ثقيـف : آنها گفتزيرا وقتي ثقيف مي خواستند مرتد شوند؛ عثمان به 

اين سخن . از همه مردم ديرتر اسالم آورديد؛ لذا اولين كساني نباشيد كه مرتد مي شويد

.باعث شد كه ثقيف بر آيين اسالم ثابت قدم بمانند و مرتد نشوند

نمايندگان بازگشتند؛ اما حقيقت را در ابتدا پوشيدند؛ زيـرا مـي ترسـيدند مـردم بـا آنهـا       

�رسـول خـدا   : و آنها را بكشند و به مردم اظهار غم و انـدوه كردنـد و گفتنـد   بجنگند 

دسـت برداريـد و در   ... و خواريمسلمان شويد و از زنا، نوشيدن شراب، ربا: گفته است

ثقفي ها را غرور و نخوت جاهليشان واداشت كه . غير اين صورت با شما خواهيم جنگيد

خداوند در قلب هايشان وحشـت انـداخت و بـه    اما! در مدت سه روز آماده جنگ شوند

در اين جا بود كه نماينـدگان حقيقـت   . برويد هرچه مي گويد بپذيريد: نمايندگان گفتند

بـدين ترتيـب قبيلـه ثقيـف مسـلمان      . را گفتند و از صلح و مسلمان شـدن پـرده برداشـتند   

.شدند

. انه الت را ويران كندبتختا فرستاد �را به رهبري خالد بن وليد مرداني �رسول خدا 

بخدا هم اينـك كـاري خـواهم كـرد كـه شـما از       : مغيره بن شعبه تبري برداشت و گفت

آنگـاه تبـر را بلنـد كـرد و فـرود آورد و سـپس خـود را بـه زمـين          . دست ثقيف بخنديد

! الهـه الت، او را كشـت  ! ردخداوند، مغيره را هالك ك: گفتند. انداخت و دست و پا زد

اين تپه اي از خـاك و  . خداوند چهره هايتان را زشت كند: ند  شد و گفتمغيره از جا بل

شن بيش نيست و سپس با تبر درب بتخانه را شكست و بر بلندترين ديوارش باال رفـت و  
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به دنبال او مردان ديگر نيز باال رفتند و بتخانـه را ويـران كردنـد تـا جـايي كـه بـا خـاك         

ت را بيـرون كردنـد و   لبـاس هـا و زيورهـاي ال   وقتي پايه هـايش را كندنـد،   . يكسان شد

خالد با آن چه از خزانه بت خانه برداشـته  ! چنان حيرت زده نگاه مي كردندهم،ثقيفي ها 

بازگشت و رسول خدا همـان روز غنـايم را بـين مـردم تقسـيم      �بودند، نزد رسول خدا 

1.كرد و خدا را ستايش نمود كه پيامبرش را ياري و عزت داده است

از تبوك بازگشتند، نامـه پادشـاهان   �پس از آن كه رسول خدا : امه پادشاهان يمنن-9

و نعمان بـن قيـل و   لحارث بن عبد كالل و نعيم بن عبد كال: حمير كه عبارت بودند از 

نام پيكشان مالك بـن مـره   . و همدان و معافر به دست ايشان رسيدنرئيس قبايل ذي رعي

رسـول  . شته بودند كه مسلمان شده انـد و از شـرك بيزارنـد   آنان به پيامبر نو. رهاوي بود

هم نامه اي نوشت و در آن، حقوق و وظـايف مسـلمانان را بيـان كـرد و بـه هـم       �خدا 

رسول خـدا  . پيمانانش، از جانب خدا و خود، امان داد، مشروط بر اين كه جزيه بپردازند

.تادمرداني را تحت سرپرستي معاذ بن جبل به منطقه آنها فرس�

از �اين وفد در سال نهم هجري پس از بازگشـت رسـول خـدا   : نمايندگان همدان-10

براي آنهـا نامـه اي نوشـت و در آن، ملـك و آب و     �رسول خدا . تبوك به مدينه آمد

آنها قرار زمينهايي را كه درخواست كرده بودند، به نام آنها كرد و مالك بن نمط را امير 

.به سوي ديگران فرستاد تا آنها را به اسالم فرا بخواندرا �داد و خالد بن وليد 

آنگـاه  . شش ماه بين آنها بود و آنها را به اسـالم فراخوانـد؛ امـا آنهـا نپذيرفتنـد     �خالد 

را �خالـد را به سوي آنها فرستاد و دستور داد كه كـار  �علي بن ابي طالب �پيامبر 

دا را براي آنها قرائت كـرد و آنهـا   به همدان رفت و نامه رسول خ�علي . پيگيري كند

مژده مسلمان شدن مردم همـدان را بـه   �علي. را به اسالم فراخواند؛ همه مسلمان شدند

وقتي سرش را . ، به سجده افتاددنامه را خوان�نوشت و چون رسول خدا �رسول خدا

!سالم بر مردم همدان! درود بر مردم همدان: از سجده بلند كرد، گفت

).542-2/537(؛ سيره ابن هشام )28-3/26(زادالمعاد 1
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�نهم هجري پس از بازگشت رسـول خـدا   لاين وفد در سا: دگان بني فزارهنماين-11

آنها بيش از ده مرد بودنـد و آمـده بودنـد كـه آيـين اسـالم را       . از تبوك به مدينه آمدند

پيامبر به منبر رفت و دست بـه دعـا   . بپذيرند و از خشكسالي در مناطقشان شكايت داشتند

زمينها و چارپايانت را سيراب ! خداوندا: يش گفتبلند كرد و طلب باران نمود و در دعا

رس و باراني فريـاد !فرما وسفره رحمتت را بگستران، و زمين مرده را زنده كن؛ خداوندا

آسـمان فـرود آيـد و    ازگوار، سازگار، گسترده و فراگير بر ما فرو فرست كه بي درنـگ  

يت كن نه باران عـذاب  باران رحمت را به ما عنا! خداوندا. بخش و بدون زيان باشدسود

مـا را بـه بـاران    !؛ خـدايا راو نه باران تباه كننده و از بـين برنـده  ب راو ويران گر و سيال

1!سيراب فرما و بر دشمنان پيروز گردان

بـود  نجران، سرزمين پهناوري در هفت منزلي مكه از سمت يمـن  : نمايندگان نجران-12

تاز، از ابتدا تـا انتهـاي آن را يـك روزه    يزيك سواركار تداشت و كه هفتاد و سه آبادي 

نمايندگان نجران در سال نهـم  . مسيحي بوديصد هزار جنگجوداراي و. سپري مي كرد

اشراف نجران بودنـد و  تن از آنان از24مرد بودند، 60هجري به مدينه آمدند كه جمعا 

اقب مي گفتند كه ها سه تن از رهبران نجران حضور داشتند؛ يكي از آنها را عدر ميان آن

و اسمش، عبدالمسيح بود و دومي را سيد مي گفتند و داشت بر عهده راحكومت نجران

اسمش شرجيل يا ايهم بود كه امور فرهنگـي و سياسـي را زيـر نظـر داشـت و سـومي را       

اسقف مي گفتند كه پيشوايي مذهبي و رهبـري دينـي و روحـاني را بـر عهـده داشـت و       

وقتي نمايندگان نجران به مدينه آمدند و بـا رسـول خـدا    2.ه بودنامش، ابوحارثه بن علقم

سپس پيامبر . آنها نيز سؤاالتي كردند؛االتي كردؤها ساز آن�مالقات كردند، پيامبر �

�از پيـامبر  . ها خواست كه مسلمان شـوند و بـراي آن هـا قـرآن تـالوت كـرد      از آن�

ت كرد تا اينكه اين ن روز سكوآ�؟ رسول خدا يدر مورد عيسي چه مي گوي:پرسيدند

).3/48(زادالمعاد 1
).8/94(فتح الباري 2
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Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ÿΞ≤Ω�Τ∧Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ω�Τ∧Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ω�Τ∧Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ω�Τ∧Σ∧<√≅…(60)(60)(60)(60)⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ð∠ΘΩ–:†Ωšð∠ΘΩ–:†Ωšð∠ΘΩ–:†Ωšð∠ΘΩ–:†ΩšΨ∼Ψ⊇Ψ∼Ψ⊇Ψ∼Ψ⊇Ψ∼Ψ⊇?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ΨŸΨŸΨŸΨŸ⊕ΩΤŠ⊕ΩΤŠ⊕ΩΤŠ⊕ΩΤŠ†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ð∉ƒ∫:†Ω–ð∉ƒ∫:†Ω–ð∉ƒ∫:†Ω–ð∉ƒ∫:†Ω–Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨γψ<∏Ψ⊕<√≅…γψ<∏Ψ⊕<√≅…γψ<∏Ψ⊕<√≅…γψ<∏Ψ⊕<√≅…

Σ⊆ΩΤ⊇Σ⊆ΩΤ⊇Σ⊆ΩΤ⊇Σ⊆ΩΤ⊇Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ�Σ℘ŸΤΩΤ⇓Σ℘ŸΤΩΤ⇓Σ℘ŸΤΩΤ⇓Σ℘ŸΤΩΤ⇓†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…ψΣ{ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…ΩψΣ{ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…ΩψΣ{ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…ΩψΣ{ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…Ω†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤ♥ΨΤ⇓Ω†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤ♥ΨΤ⇓Ω†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤ♥ΨΤ⇓Ω†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤ♥ΨΤ⇓Ω⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤ♥ΨΤ⇓Ω⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤ♥ΨΤ⇓Ω⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤ♥ΨΤ⇓Ω⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤ♥ΨΤ⇓Ω

†Ω⇒ΤφΤΤΤ♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω†Ω⇒ΤφΤΤΤ♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω†Ω⇒ΤφΤΤΤ♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω†Ω⇒ΤφΤΤΤ♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…ΩϑðψΡ’ϑðψΡ’ϑðψΡ’ϑðψΡ’ΞΩΤ�‰ΩΤ⇓ΞΩΤ�‰ΩΤ⇓ΞΩΤ�‰ΩΤ⇓ΞΩΤ�‰ΩΤ⇓φΤΤΤΤ⊕•Ω⇒ΩΤ⊇φΤΤΤΤ⊕•Ω⇒ΩΤ⊇φΤΤΤΤ⊕•Ω⇒ΩΤ⊇φΤΤΤΤ⊕•Ω⇒ΩΤ⊇ðŒΩΤ⇒⊕Πς√ðŒΩΤ⇒⊕Πς√ðŒΩΤ⇒⊕Πς√ðŒΩΤ⇒⊕Πς√ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅

φκΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅…φκΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅…φκΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅…φκΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅…(6(6(6(61)1)1)1))عيسـي  ) آفـرينش (مثـال  «: يعني) آل عمران61-59:آل عمران

: سـپس بـه او گفـت   ونزد خداوند، همانند آفرينش آدم است، كه او را از خاك بيافريد

حقيقتـي از جانـب   ) ايـن نحـوه آفـرينش عيسـي    . (پديـد آمـد  ) و بـي درنـگ  (پديـد آي  

بـا تـو در مـورد    پس بـه آن كسـاني كـه    . پروردگار توست پس از شك كنندگان مباش

بياييـد  : عيسي پس از آن به ستيز پرداختند كه علـم و دانشـي بـه تـو رسـيده اسـت، بگـو       

بخوانيم فرزندان ما را و فرزندان شما را و زنان ما را و زنان شما را و خود مـا و شـما نيـز    

و همه ما بر دروغ گويان لعنت مي كنـيم فـرداي آن روز   . ))نماييممي رويم و مباهله مي

نظريه اش را در مورد عيسي با همين آيات اعالم كرد و آنهـا را بـه حـال    �ل خدا رسو

از آنهـا خواسـت كـه    �رسول خدا .خود گذاشت تا فكر كنند؛ اما آنها مسلمان نشدند

در حالي كه حسن و حسـين را در زيـر   �براي مباهله آماده شوند و شخص رسول خدا 

. مي آمـد، آمـاده مباهلـه شـد    �سر پيامبر رداي مخملي اش داشت و فاطمه نيز از پشت

عاقـب و  . نمايندگان نجران كه وضعيت را چنين ديدند خلوت كردند تـا مشـورت كننـد   

كار را بكنيم، زيرا سوگند بـه خـدا اگـر پيـامبر باشـد و      نبايد اين: سيد به يكديگر گفتند

كسـي از مـا بـر    مالعنه كند، هيچ گاه ما و آيندگان ما روي رستگاري را نخواهيم ديد و 

حكـم در نهايت موافقت كردند كه. روي زمين نخواهد ماند مگر اينكه هالك مي شود

و بـا آن هـا   . از آنها خواست كه جزيـه بپردازنـد  �رسول خدا. را بپذيرند�رسول خدا 

مصالحه نمود مشروط به اينكه ساليانه دو هزار حله، يكهزار آن در ماه رجـب و يكهـزار   
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ه هر حله، يك اوقيه، به عنوان جريمه بپردازد و آنان نيز در مقابـل ،  در ماه رجب و همرا

.در امان خدا و رسولش قرار گرفتند

آنها را آزاد گذاشت كه هرجـا بخواهنـد مراسـم دينـي خـود را      �همچنين رسول خدا 

خواستند كه �در همين زمينه برايشان نامه اي نوشت و آن ها از رسول خدا .انجام دهند

امـين امـت ابـو    نيـز �رسول خـدا . ن همراهشان بفرستد تا مال صلح را بپردازندمردي امي

سپس اسالم بين مسيحيان نجران انتشار يافـت و  . را همراهشان فرستاد�عبيده بن جراح 

رسـول خـدا   . مسلمان شدند،گفته اند كه سيد و عاقب پس از آن كه از مدينه باز گشتند

بديهي اسـت  . ال زكات و جزيه را جمع آوري كندرا به نجران فرستاد تا امو�علي �

1.كه قيد كلمه زكات، در اين روايات درباره كساني است كه مسلمان شده بودند

هفده تن بودند كه در سال نهم هجـري بـه همـراه مسـيله     آنها : نمايندگان بني حنيفه-13

ر بـن حبيـب   مسيلمه بن ثمامه بن كبيـ : نسب مسيلمه چنين است. كذاب وارد مدينه شدند

اين گروه به خانه يكي از انصار رفتند و سپس نزد رسـول خـدا   2.بن حارث از بني حنيفه

لمه مختلف است كـه از بررسـي تمـام    يروايات در رابطه با مس. رفتند و مسلمان شدند�

روايات چنين برمي آيد كه مسيلمه از خود كبر و غرور نشان مي داد و تمام هم و غمش 

. نرفـت �و سروري بود؛ مسيلمه كذاب با ديگران نزد رسـول خـدا   رسيدن به حكومت 

خواست كه با گفتار و رفتار نيكو، دلش را به دست آورد، اما متوجه �رسول خدا ابتدا 

قـبال در خـواب   �رسول خدا . شد كه سودي ندارد، لذا از جانب او احساس خطر كرد

دو دستبند در دستهايش افتـاد؛ امـا   ديده بود كه گنجينه هاي زمين را نزد ايشان آوردند و

و در همان حال خداوند به او . و اين موجب اندوه و نگراني ايشان شد. برايش گران آمد

رسـول  . وحي فرستاد كه به آن دو دستبند بدمد و چون فوت كرد، آن دو ناپديـد شـدند  

مي كنند دو دستبند را به دو دروغگو تعبير كرد كه پس از ايشان ادعاي پيامبري �خدا 

اگـر  : از پيش با خبر شده بود كه مسيلمه گفته است�وچون مسيلمه تكبر كرد و پيامبر 

).41-3/38(؛ زاد المعاد )95، 8/94(فتح الباري : نگا1
).8/87(فتح الباري 2
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لذا در حالي كـه  ،بعد از خودش اين امر را به من بسپارد، از او پيروي مي كنم�محمد 

بود، به همراه ثابت بن قيس بن شماس �شاخه اي از درخت خرما به دست رسول خدا 

. يلمه رفت و با مسيلمه كه در بين يارانش بود، ايستاده صحبت كردخطيب ايشان، نزد مس

اگر مي خواهي تو را به اين امر وامي گذارم، تو نيز پـس از خـودت ايـن    : مسيلمه گفت

اگر ايـن چـوب را هـم از مـن بخـواهي، بـه تـو        : فرمود�رسول خدا . امر را به ما بسپار

باره خود تجاوز كني و اگر پشت كني، تو هرگز نمي تواني از حكم خدا در! نخواهم داد

فكر مي كنم تو همان كسـي هسـتي كـه در مـورد او     . خداوند، تو را هالك خواهد كرد

اين را گفـت و  . چيزهايي خواب ديدم و اين ثابت، به نيابت از من، جواب تو را مي دهد

سـيلمه بـه   وقتي م. به فراست از او دريافته بود، به وقوع پيوست�آنچه پيامبر 1.بازگشت

يمامه بازگشت مدتي همچنان در كارش مي انديشيد تا آنكه ادعا كرد كه در امر نبـوت  

از طرفي مطالبي شعر گونه بـه هـم بافـت و    . شريك است و ادعاي نبود نمود�با پيامبر 

نوشيدن شراب و زنا را براي قومش حالل قرار داد و اين در حـالي بـود كـه بـه پيـامبري      

بدين ترتيب قومش فريب خوردند و از او پيروي و بـا او  . مي دادگواهي �رسول خدا 

گفتند كه اين ، نشانه آن بود كه او را بسـيار بـزرگ   » رحمان يمامه«بيعت كردند و به او 

. نامه اي نوشت كه من در نبـوت بـا تـو شـريك شـدم     �وي به رسول خدا . دانستندمي

در جـوابش  �رسول خدا . قريشهمانا نيمي از نبوت از آن ماست و نصف ديگرش از 

زمين از آن خداست، به هركس از بندگانش بخواهد آن را به ارث مي رسـاند و  «:نوشت

ابن نواحه و ابن أثال فرسـتادگان  : گويدابن مسعود مي2»!عاقبت از آن پرهيزكاران است

آيـا گـواهي مـي    : خطاب به آنها گفت�رسول خدا . آمدند�مسيلمه نزد رسول خدا 

! رسـول خداسـت  ) كذاب(گواهي مي دهيم مسيلمه : كه من رسول خدايم؟ گفتنددهيد 

).4374، 4373(صحيح بخاري 1
).3/31(د المعاد زا2
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اگـر قـرار بـود سـفيري را بكشـم، بـدون       ! به خدا و رسولش ايمان دارم: فرمود�پيامبر 

1.شك شما دوتا را مي كشتم

و در جنگ يمامه در زمان ابوبكر صـديق  . مسيلمه در سال دهم هجري ادعاي نبوت كرد

دومـين  . قاتل حمزه كشت،ول سال دوازدهم كشته شد و او را وحشيدر ماه ربيع اال�

كرد و او را فـردي  بوتاو در يمن ادعاي ن؛فردي كه ادعاي نبوت كرد اسود عنسي بود

از طريق �كشت و رسول خدا �به نام فيروز يك شبانه روز قبل از وفات رسول خدا 

و در �، اما پس از وفات پيامبر وحي باخبر شد و يارانش را در جريان اين خبر گذاشت

2.زمان خالفت ابوبكر صديق اين خبر از يمن به مدينه رسيد

–وفد بني عامر بن صعصعه، در اين وفد، دشمن خدا عامر بن طفيل و اربد بن قيس -14
و خالد بن جعفر و جبار بن اسلم كه همه از سران و شـياطين قومشـان   -برادر مادري لبيد

عامر، همان شخصي بود كه اصـحاب بثـر معونـه را بـا نيرنـگ بـه       . ندبودند، حضور داشت

عامر و اربد بـا  . و چون اين نمايندگان تصميم گرفتند به مدينه بيايند. شهادت رسانده بود

وقتي اين نمايندگان به . را ترور كنند�هم پيمان بستند و دسيسه چيدند كه رسول خدا 

�گفتن كرد و اربد پشت سـر رسـول خـدا    نزد رسول خدا آمدند، عامر شروع به سخن

دور مي زد و شمشيرش را به اندازه يك وجب از غالف بيرون آورد كه خداوند دستش 

.را خشك گردانيد طوري كه نتوانست شمشيرش را از غالف بيرون آورد

آنهـا را نفـرين كـرد در راه    �لـذا رسـول خـدا    ؛بدين ترتيب خدا پيامبرش را حفظ كر

شترش بر اثر صاعفه اي سوختند و عامر نيز به خانـه زنـي از بنـي سـلول     بازگشت اربد و

آيا ممكـن اسـت مـن    : وي، در حالي كه مي گفت؛غده اي در گردنش پديد آمد.رفت 

.جان داد و مرد! بايد در خانه ي اين زن بميرم؟آيا و ! غده اي مانند غده شتر پيدا كنم؟

تو را بين سه چيـز مخيـر   : رفت و گفت�عامر نزد پيامبر : در صحيح بخاري آمده است

مرا بعد از -2. امير شهرنشينان باش و امارت روستائيان را به من واگذار كن-1: مي كنم

).2/347(مشكاه المصابيح : روايت امام احمد؛ نگا1
).8/93(فتح الباري 2
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به اتفاق قبيله غطفان و يكهزار شتر نر سرخ مـو و  -3خودت به عنوان جانشين تعيين كن 

خانه زني بـود، مـي   پس از آن در حالي كه در . يكهزارشتر ماده سرخ مو با تو مي جنگم

آيا ممكن است درخانه زني از فالن قبيله، در من غده اي مانند غده شـتران پديـد   : گفت

پس از آن اسبش را سوار شد و در حالي كـه سـوار اسـب    . اسبم را بياوريد! آمده باشد؟

!بود، به هالكت رسيد

، و پيوسته از آوردند�نفري، زكات قومشان را نزد پيامبر 13اين وفد : وفد تجيب-15

درخواسـت  �چيزهايي از رسـول خـدا   ؛ال مي كردند تا ياد بگيرندؤقرآن و سنت ها س

�وقتـي رسـول خـدا    . كردند كه آنها را برايشان نوشت و در مدينه زياد توقف نكردند

آنها را مرخص كرد، پسر بچه اي را كه در اين مدت نگهبان وسايلشان بود، نـزد رسـول   

هيچ هدفي از آمدن به اين جا نداشتم جز اين : ، آمد و چنين گفتفرستادند؛ وي�خدا 

كه از خداوند برايم بخواهي كه گناهانم را ببخشد، به من ترحم كنـد و بـي نيـازي را در    

برايش دعا كرد و او، بيش از همه قناعـت پيشـه گرديـد و    �رسول خدا ! قلبم قرار دهد

ماند و قومش را نصيحت كرد تا جـايي  در زمان مرتد شدن عرب ها، بر اسالم ثابت قدم

همين نمايندگان بار ديگر در حجه الـوداع بـا   . كه آنها هم، بر اسالمشان ثابت قدم ماندند

.مالقات و ديدار داشتند�رسول خدا 

�ل آمدنـد؛ وقتـي بـا رسـول خـدا      يـ اين نمايندگان بـه همـراه زيـد الخ   : وفد طيء-16

آنها اسالم آوردند و مسلمانان خوبي ؛لمان شوندصحبت كردند، به آنها پيشنهاد كرد مس

ذكر خير هيچ عربي را نزد من نگفتـه بودنـد   : در مورد زيد، فرمود�رسول خدا . شدند

ل كـه تمـام خـوبي    يـ يافتم؛ مگـر زيـد الخ  ،مگر اين كه آن را كمتر از آن چه مي گفتند

.ير ناميداو را زيد الخ�از اينرو رسول خدا ! هايش را به من نگفته بودند

سـيره  .ي نهـم و دهـم بـه مدينـه مـي شـتافتند      به همين ترتيب نمايندگان پياپي در سال هـا 

نمايندگان يمن، ازد و بني : عبارتند ازكه نويسان نمايندگان ديگري را نيز ذكر كرده اند

سعد هذيم از قضاعه و بني عامر بن قيس، بني اسد، بهراء، خوالن، محارب، بنـي حـارث   

د، بني المنتفق، سالمان، بنـي عـبس، مزينـه، مـراد، زبيـد، كنـده، ذي مـره،        بن كعب، غام
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بني عيش ونخع كه اين گروه ، آخرين وفد بودند و در پانزدهم محرم سال يـازده  ،غسان

آمدند اكثر نمايندگان در سالهاي نهـم و  �هجري با دويست مرد به حضور رسول خدا 

آمـدن پيـاپي   . ال يـازدهم نيـز آمدنـد   دهم هجري آمدند امـا بـا ايـن حـال بعضـي در سـ      

نمايندگان، حكايت از ميزان موفقيتي داشت كـه دعـوت اسـالمي بـه آن دسـت يافتـه و       

.مورد قبول عموم مردم قرار گرفته و سيطره اش به تمام جزيره العرب گسترش يافته بـود 

نمـي  اعراب، به مدينه با ديده تجليل مي نگريستند و چاره اي جز تسليم شدن براي خود

نمي توانست مدينـه را  پايتخت جزيره العرب گرديد و هيچكسبدين سان مدينه. ديدند

اما نمي توان گفت كه دين اسالم در قلبهاي همـه آنهـا جـاي گرفتـه بـود؛      . ناديده بگيرد

فرهنگ بودند، صرفا به خاطر پيروي از سران بيوبيسواد زيرا بسياري از صحرانشينان كه 

آورده بودند و هنوز روحيه غارت گري در وجودشان ريشه داشت و و بزرگانشان اسالم 

. تعاليم اسالم به سبب كوتاه بودن مدت مسلمانيشان آنهـا را پـاك و مهـذب نكـرده بـود     

ϑ〉ŸΩ→Κς…ϑ〉ŸΩ→Κς…ϑ〉ŸΩ→Κς…ϑ〉ŸΩ→Κς……_≤Τ⊃Σ{…_≤Τ⊃Σ{…_≤Τ⊃Σ{…_≤Τ⊃Σ{†_ΤΤ∈†Ω⊃ΨΤ⇓Ω†_ΤΤ∈†Ω⊃ΨΤ⇓Ω†_ΤΤ∈†Ω⊃ΨΤ⇓Ω†_ΤΤ∈†Ω⊃ΨΤ⇓Ω: قــرآن مجيــد برخــي از اينهــا را ايــن گونــه معرفــي مــي كنــد

Σ⁄ΩŸ–Κς…ΩΣ⁄ΩŸ–Κς…ΩΣ⁄ΩŸ–Κς…ΩΣ⁄ΩŸ–Κς…Ω‚ΠςjΚς…‚ΠςjΚς…‚ΠςjΚς…‚ΠςjΚς…Ν…Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΝ…Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΝ…Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΝ…Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ ΣŸΣšΩ ΣŸΣšΩ ΣŸΣšΩ ΣŸΣš:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅−%ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄−%ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄−%ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄−%ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄ΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…Ω}ψ∼Ψ∏Ω∅}ψ∼Ψ∏Ω∅}ψ∼Ψ∏Ω∅}ψ∼Ψ∏Ω∅

χ¬∼Ψ|Ωšχ¬∼Ψ|Ωšχ¬∼Ψ|Ωšχ¬∼Ψ|Ωš(97)(97)(97)(97)Ω⇑Ψ∨ΩΩ⇑Ψ∨ΩΩ⇑Ψ∨ΩΩ⇑Ψ∨ΩΨ‡…Ω≤∅ΚςΚ‚≅…Ψ‡…Ω≤∅ΚςΚ‚≅…Ψ‡…Ω≤∅ΚςΚ‚≅…Ψ‡…Ω≤∅ΚςΚ‚≅…⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨ΣϒΨ«Πς�ΩΤÿΣϒΨ«Πς�ΩΤÿΣϒΨ«Πς�ΩΤÿΣϒΨ«Πς�ΩΤÿ†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨Σ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿΣ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿΣ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿΣ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿ†_Τ∨Ω≤πΤ⊕Ω∨†_Τ∨Ω≤πΤ⊕Ω∨†_Τ∨Ω≤πΤ⊕Ω∨†_Τ∨Ω≤πΤ⊕Ω∨〉°ΠςŠΩ≤Ω�ΩΤÿΩ〉°ΠςŠΩ≤Ω�ΩΤÿΩ〉°ΠςŠΩ≤Ω�ΩΤÿΩ〉°ΠςŠΩ≤Ω�ΩΤÿΩ

〉ψΡ∇ΨŠ〉ψΡ∇ΨŠ〉ψΡ∇ΨŠ〉ψΡ∇ΨŠ&Ω≤ΜΞ:…ðϑðŸ√≅…&Ω≤ΜΞ:…ðϑðŸ√≅…&Ω≤ΜΞ:…ðϑðŸ√≅…&Ω≤ΜΞ:…ðϑðŸ√≅…ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅Σ〈Ω≤ΜΞ:…Ω Σ〈Ω≤ΜΞ:…Ω Σ〈Ω≤ΜΞ:…Ω Σ〈Ω≤ΜΞ:…Ω Ψ%∫ΘΩ♥√≅…Ψ%∫ΘΩ♥√≅…Ψ%∫ΘΩ♥√≅…Ψ%∫ΘΩ♥√≅…ΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…ΩΣϑðϑðΣ/≅…Ω}⊗∼Ψ∧Ω♠}⊗∼Ψ∧Ω♠}⊗∼Ψ∧Ω♠}⊗∼Ψ∧Ω♠χψ∼Ψ∏Ω∅χψ∼Ψ∏Ω∅χψ∼Ψ∏Ω∅χψ∼Ψ∏Ω∅(98)(98)(98)(98)) 97: توبــــه-

در كفر و نفاق از ديگران سـر سـخت ترنـد و از آنـان     ) صحرانشينان(اعراب «: يعني) 98

بيشتر انتظار مي رود كه حدود و احكامي را كه خداوند بر رسولش نازل كرده است، در 

برخي از اعراب نفقـات خـود را غرامـت    . نيابند و نفهمند و خداوند، عليم و حكيم است

و (انتظار مي كشند كه روزگـار بـر خـالف شـما بگـردد      مي شمارند، و پيوسته ) جريمه(

بالها و مصـيبتها، گريبـانگير خودشـان بـاد و خداونـد،      .)گرفتار مصيبت و شكست شويد

.»شنوا و دانا است

ــد    ــي فرماي ــتوده و م ــينان را س ــر از صحرانش ــي ديگ ∨φ⇔Ψ∨Ωφ⇔Ψ∨Ωφ⇔Ψ∨Ωφ⇔Ψ∨ΩΨ‡…Ω≤∅ΚΚς‚≅…Ψ‡…Ω≤∅ΚΚς‚≅…Ψ‡…Ω≤∅ΚΚς‚≅…Ψ‡…Ω≤∅ΚΚς‚≅…⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω: و گروه

Σ⇑Ψ∨ΣΤÿΣ⇑Ψ∨ΣΤÿΣ⇑Ψ∨ΣΤÿΣ⇑Ψ∨ΣΤÿΨϑð/≅†ΨŠΨϑð/≅†ΨŠΨϑð/≅†ΨŠΨϑð/≅†ΨŠΨζ⌠Ω∼√≅…ΩΨζ⌠Ω∼√≅…ΩΨζ⌠Ω∼√≅…ΩΨζ⌠Ω∼√≅…ΩΞ≤Ψ`›‚j≅…Ξ≤Ψ`›‚j≅…Ξ≤Ψ`›‚j≅…Ξ≤Ψ`›‚j≅…ΣϒΣϒΣϒΣϒΨ«Πς�ΩΤÿΩΨ«Πς�ΩΤÿΩΨ«Πς�ΩΤÿΩΨ«Πς�ΩΤÿΩ†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨Σ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿΣ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿΣ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿΣ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿ]ŒΗΤΩΤŠΣ≤ΣΤ∈]ŒΗΤΩΤŠΣ≤ΣΤ∈]ŒΗΤΩΤŠΣ≤ΣΤ∈]ŒΗΤΩΤŠΣ≤ΣΤ∈ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…
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ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…χ⁄Σ⊃Ω∅χ⁄Σ⊃Ω∅χ⁄Σ⊃Ω∅χ⁄Σ⊃Ω∅χ¬∼ΨšΘΩ⁄χ¬∼ΨšΘΩ⁄χ¬∼ΨšΘΩ⁄χ¬∼ΨšΘΩ⁄(99)(99)(99)(99)) برخي از اعراب به خدا و روز قيامـت  «: يعني) 99: توبه

در (، و آن چه را انفاق مي كنند، وسيله نزديكي به خدا و سبب دعاي پيـامبر  ايمان دارند

اسـت  ) به خداوند متعال(بي گمان انفاق آنان، مايه تقرب آنها ! هان. مي دانند) حق خود

.»و خداوند، رحمتش را شامل آنان خواهد كرد؛ براستي خداوند، غفور و رحيم است

نيز مـردم ثقيـف و بسـياري از اهـالي     مي كردند واما كساني كه در مكه و مدينه زندگي

1.يمن و بحرين، اسالمشان قوي بود و بزرگان صحابه، از ميان آنان بودند

پيروزي دعوت اسالمي و بازتاب آن
را مـورد  �كه قدمي به جلو برداريم و آخرين روزهـاي زنـدگي رسـول خـدا     قبل از آن

�ا بـر كارنامـه و عملكـرد رسـول خـدا     مطالعه قرار دهيم، شايسته است كه نگاهي گذر

عملكردي كه در آن به روشني امتياز رسول خدا بر ساير پيـامبران واضـح و   . داشته باشيم

مي يابد كه چرا خداونـد تـاج سـروري اولـين و     در،بدين سال خوانندهروشن مي شود و

نيـز  فرمان قيام رسيد و آن حضـرت  �به رسول خدا . آخرين را بر سر ايشان نهاده است

و بيش از بيست سال تمام سختي هاي بار امانـت بـزرگ بشـريت را بـر روي     بپا خواست 

زمين به دوش كشيد و سختي هاي عقيده و مبارزه و جهـاد در راه خـدا در ميـدان هـاي     

تمـام سـختي هـاي    �رسـول خـدا   . مختلف را تحمل كرد و هم چنان در حال قيام بـود 

بشري كه در اوهام و تصورات جاهليت وجدان و مبارزه و جهاد را در ميدان هاي ضمير 

بشـر  ؛آن هـم در شـرايطي كـه   غرق شده و به زنجيرهاي شهواني بسته بود، تحمـل نمـود  

صـحيح بخـاري   : ؛ تفاصيل مربوط به وفود را بنگريد در )1/144(محاضرات تاريخ األمم اإلسالميه 1

؛ )601-560، 542-537، 514-510، 503-2/501(؛ سيره ابن هشام )630، 2/626(و ) 1/13(

).103-8/83(؛ فتح الباري )60-3/26(ادالمعاد ز
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چنان مشتاق پستي هاي شهوت شده بود كه امكان شكسـتن آن زنجيرهـا و آزادي بشـر،    

.بعيد به نظر مي رسيد

ي از يـارانش، فراغـت   سـازي ضـمير و وجـدان برخـ    همين كه از كار پاك�رسول خدا 

يافت و موفق شد اصحابش را از فشار انبـوه عادتهـاي جـاهلي و حيـات خـاكي برهانـد،       

نبردي ديگر در ميداني ديگر به روي آن حضرت گشوده شد و بلكه نبردهايي پيـاپي در  

اين جا بود كه جبهه نبرد با دشمنان دعـوت  . مياديني گسترده و به هم پيوسته بوجود آمد

ه شد؛ دشمناني كه پايگاه نوپاي دعوت را در محاصره خويش گرفته و از هر الهي گشود

رس شجره طيبه ؛ دشمناني كه قصد داشتند نهال نوطرف مؤمنان را هدف قرار داده بودند

اسالم را از ريشه بر كنند و نگذارند كه ريشه هاي آن به اعماق زمين و شاخه هاي آن به 

!يه خود درآورداوج آسمان برسد و زمين را زير سا

در اثناي نبرد با دشمنان، همچنـان نبـرد اصـلي و نخسـتين در ميـدان وجـدان بشـري، در        

زيرا ايـن نبـرد، نبـردي    . جريان بود و در صحنه ضمير و روان تازه مسلمانان، ادامه داشت

بي امان و هميشگي است كه شـيطان، علمـدار يـك سـوي آن مـي باشـد و لحظـه اي از        

هم چنان در حال �از سوي ديگر محمد . ر انساني غفلت نمي كندفعاليت خود در ضمي

دو جبهه دروني و بيرونـي را رهبـري مـي    ،قيام بود و در ميدان هاي مختلف و دور از هم

كرد و در حالي كه دنيا به او روي آورده بود، اما همچنان در تنگدستي به سر مي برد، و 

اي امنيـت و آرامـش خـاطر بـه اسـتراحت      در شرايطي كه مؤمنان مي توانستند در سايه ه

در سختي هاي مستمر و پيـاپي بـه سـر مـي بـرد و هـم چنـان در برابـر تمـام          او بپردازند، 

مشكالت با صبر و تحمل، شب ها را زنده داري و عبادت مي كرد و قرآن را با ترتيـل و  

1.بودخواند و بنا به دستور خداوند، از همه چيز بريده و به خدا پيوسته خشوع مي

سـال طـول   20به همين صورت پيامبر اسالم در معركه اي سخت و پيوسـته كـه بـيش از    

در طول اين مدت، پرداختن به كـاري، او را از انجـام كـار ديگـري     . كشيد زندگي كرد

بازنداشت تا آنكه دعوت اسالمي به آن همه موفقيت دست يافت كـه عقـل هـا در برابـر     

.169و 168، 29في ظالل القرآن، سيد قطب، ج1
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تسليم او شد و غبارهاي جاهليـت از هـر كـران آن    جزيره العرب! آري! آن حيران است

زدوده گرديد و عقل هاي بيمار بهبود يافت تا اين كه بتـان را تـرك كردنـد و حتـي بـه      

.دست خود بتها را شكستند

بانگ توحيد زمين را زنده كرد و اذان نمازهاي پنج گانه، آفاق آسمان را مي شـكافت و  

ي شدند و آيات قرآن را مي خواندند و احكامش قاريان قرآن به شمال و جنوب اعزام م

.را به مرحله اجرا مي گذاشتند

قبايل و طوايف كه از هم پاشيده و متفرق شـده بودنـد، بـا هـم متحـد شـدند و انسـان از        

ــه بنــدگي خداونــد يكتــا روي آورد  و ديگــر در آن . بنــدگي بنــدگان نجــات يافــت و ب

كوم و ظالم و مظلوم وجود نداشت؛ بلكه غالب و مغلوب، آقا و برده، حاكم و مح،محيط

تمام مردم عبادتگزار خدا و برادراني يكدل شده بودند كه يكديگر را دوسـت داشـتند و   

خداونـد، عيـوب و پسـتي هـا و فخـر      . به احكام و دستورات يك معبود عمل مي كردند

را عرب بر عجم و عجـم  ترجيح دادن فروشي هاي جاهلي آنان را زدود؛ اين جا بود كه 

بي مفهوم و بي معنـا شـده بـود و اصـال رنـگ سـرخ و سـياه و سـفيد، امتيـاز و          ،بر عرب

مـي  . اعتباري محسوب نمي شد؛ بلكه مالك برتري يك چيز بود و آن هم ، تقواي الهي

!همه فرزندان آدمند و آدم از خاك است:گفتند

و  عدالت اين طور بود كه به بركت اين دعوت، يكپارچگي قوم عرب و وحدت بشريت

اجتماعي محقق شد واسباب رستگاري دنيا و آخرت جنس بشـر فـراهم گرديـد و مسـير     

اين . و مسير تاريخ عوض گرديد. گردش روزگار تغيير كرد و چهره زمين دگرگون شد

در حالي بود كه پيش از دعوت اسالمي، روح جاهليت بر جهان، چنـان حـاكم بـود كـه     

معذب شده بود و ارزش ها و مقياس ها در آن جـو  وجدان بشر متعفن و روحش بيمار و 

منحرف شده بودند و جهان را ظلم و بردگـي فـرا گرفتـه بـود و خوشـگذراني و فسـق و       

سراسـر گيتـي را پـرده اي از كفـر و گمراهـي و      . فجور و محروميت در آن موج مـي زد 

چ سيطره اي تاريكي فرا گرفته بود؛ عالوه بر اين، اديان آسماني تحريف شده بودند و هي

.بر روح و روان انسانها نداشتند و در مراسم خشك و بي روح خالصه شده بودند
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از آن هنگام كه دعوت اسالمي در حيات بشري شروع به ايفاي نقش كرد، روح بشر، از 

اوهام و خرافه پرستي، بندگي و بردگي تعفن و آلودگي، نجات پيدا كـرد و بـدين سـان    

ن، گسســتگي و افســردگي و اخــتالف طبقــاتي و اســتبداد جامعــه بشــري از ظلــم و طغيــا

.فرمانروايان رهايي يافت

اسالم، براي سازندگي جهان بر اساس عفت و پاكيزگي و مثبت نگري و سخت كوشـي  

و آباداني و آزادي و تجديد حيات و شـناخت و اطمينـان و اعتمـاد و ايمـان و برابـري و      

يي ارائه داد كه به ترقـي زنـدگي معنـوي    بزرگواري، همت گماشت و كارها و برنامه ها

با اين تغييـر شـرافتمندانه بـود كـه جزيـره      . انجاميد و صاحبان حق به حقوق خود رسيدند

در دوران سازندگي آن را مشـاهده كـرد؛   آن راالعرب شاهد نهضت مباركي گرديد كه

آن، نهضت بي نظيري كه تاريخ قوم عرب، نه قـبال، هماننـد بـه خـود ديـد و نـه پـس از       

.همانندش را مشاهده نمود

حجه الوداع
جديد بر اسـاس  جامعه رو به پايان بود و بناي �كار دعوت و ابالغ رسالت رسول خدا 

و گويا هاتفي از درون . عبادت خداوند يكتا و نفي عبادت خدايان باطل شكل گرفته بود

. رو بـه پايـان اسـت   ندا سر مي داد كه دوران زندگاني ايشان در ايـن دنيـا  �قلب پيامبر 

شـايد بعـد از امسـال    ! اي معـاذ : ضمن سخنانش به او گفـت �چنانچه هنگام اعزام معاذ

در غـم فـراق رسـول    �معاذ . ديگر مرا نبيني، و شايد تو، از كنار مسجد و قبرم بگذري

نتيجـه دعـوتش را   �خداوند چنين خواسـته بـود كـه پيـامبر     . به شدت گريست�خدا 

در مسيرش انواع و اقسام سختيها را در بيست و اندي سال متحمل شـده  ببيند، دعوتي كه 

در اطراف مكه با قبايل مختلـف عـرب و غيـره اجتمـاع مـي      �از اينرو رسول خدا . بود

�رسـول خـدا   پايان،كند تا احكام و مسائل شرعي را از او بپرسـند و يـاد بگيرنـد و در    

وده و رسالتش را ابالغ كرده و از نصـيحت  اعراب را گواه بگيرد كه امانت الهي را ادا نم

.و خيرخواهي به امت كوتاهي نكرده است
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بـه  . حـج بگـذارد  كه همه مسـلمانان با حضور اعالم كرد كه تصميم دارد �رسول خدا 

همـه دوسـت داشـتند فريضـه حـج را تحـت       . همين خاطر جمعيتي انبوه به مدينـه آمدنـد  

روز شـنبه  1.و همراه ايشان بجاي آورنـد �سرپرستي و به پيشوايي و امامت رسول خدا 

پـيش از حركـت   2.آمـاده حركـت شـد   �چهار روز مانده به پايان ذيقعده، رسول خدا 

و شتر قرباني خود پوشيد موهاي سر و ريش را شانه كرد و روغن زد و ازار و ردايش را 

بـه ذوالحليفـه   را قالده نمود و پس از نماز ظهر به راه افتاد تـا اينكـه پـيش از نمـاز عصـر      

صبح كـه  . رسيدند و نماز عصر را دو ركعت خواندند و همانجا شب را به صبح رساندند

ديشب كسي از جانـب پروردگـار آمـد و گفـت در همـين وادي      «: شد به يارانش فرمود

قبل از اداي نماز ظهـر، غسـل احـرام    3.»مبارك نماز بگزار و حج و عمره با هم نيت كن

ي اهللا عنها با دستان خود، با عطرياتي از جمله مشك، بدن و سـر  كرد و آنگاه عائشه  رض

را خوشبو گردانيد به اندازه اي كه عطرها در ريش و گيسوان ايشان بـرق  �رسول خدا 

مي زد و بي آنكـه آنهـا را بشـويد، ازار و ردايـش را پوشـيد و نمـاز ظهـر را دو ركعـت         

گفتن بيها هم نيت كرد و شروع به تلو در همان جا احرام بست و حج و عمره را ب. خواند

نمود و بر ناقه قصواء لبيك گفت و پس از آن در بيداء نيز لبيـك مـي گفـت و همچنـان     

رفت تا به نزديكي مكه رسيد و در ذي طوي شب را گذراند و بامداد روز يكشنبه چهارم 

ان جمعا سفرشـ . ذيحجه سال دهم نماز صبح را خواند و غسل كرد و سپس وارد مكه شد

وقتـي وارد  . هشت شب طول كشيد و اين زمان متوسطي براي طي كردن ايـن مسـير بـود   

مسجد الحرام شد، خانه را طواف كرد و بين صفا و مروه سـعي نمـود و احـرامش را بـاز     

نكرد؛ زيرا نيت قران كرده و گوسفندان و شتران مخصوص قرباني را بـا خـودش آورده   

د و همانجا اقامت نمود و جـز بـراي طـواف حـج،     فرود آم) حجون(بود و در باالي مكه 

و به آن دسته از يارانش كه قرباني همراه نياورده بودند، دستور داد . طواف ديگري نكرد

).1/394(صحيح مسلم : نگا1
).8/104(فتح الباري : نگا2
).1/207(صحيح بخاري 3
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را به جاي آورنـد كه احرامشان را احرام عمره بگردانند و طواف و سعي بين صفا و مروه

�آن حضـرت  . ددچـار ترديـد شـدن   �همراهان رسول خدا . و سپس از احرام درآيند

اگر آينده كارم را مي دانستم، قرباني خود را نمي آوردم و اگر قرباني به همـراه  «: فرمود

.»نياورده بودم، احرامم را باز مي كردم

بنابراين كساني كه با خود قرباني نياورده بودند، از احرام درآمدند و سخن رسول خدا را 

. شنيدند و اطاعت كردند

به مني رفت و آنجا نماز ظهر و عصر و �رسول خدا) روز ترويه(روز هشتم ذي الحجه

مغرب و عشاء و نماز صبح روز بعد را خواند؛ آنگاه اندكي مكث كرد تا خورشيد طلوع 

ديد كه خيمه اي بـرايش برپـا كـرده انـد؛     . نمود؛ از آنجا حركت كرد و به عرفات رفت

سپس در . ستور داد قصواء را بياورندآنجا فرود آمد و تا زوال آفتاب صبر كرد و آنگاه د

حالي كه يكصد و بيسـت و چهـار هـزار يـا يكصـد و چهـل و چهـار هـزار مسـلمان، در          

اي «: اطرافش گرد آمده بودند، خطابه اي ايراد فرمود و اين سخنراني جامع را بيان نمـود 

ا را در سخنم را بشنويد و اطاعت كنيد؛ زيرا من نمي دانم، شايد پس از امسال شـم ! مردم

همانا خونها و اموالتان بر شما محترم است، مانند حرمت اين روز در 1.اينجا مالقات نكنم

اين ماه و در اين شهر؛ شما آگاه باشيد كه تمام مسائل مربوط به جاهليت و افتخـاراتش،  

و . از امروز زير پاهاي من نهاده شده و بي اعتبار اسـت و خونهـاي جاهليـت هـدر اسـت     

–ي كه از خودمان هدر اعالم مي كنم خون پسـر ربيعـه بـن حـارث اسـت      نخستين خون
رباهاي جاهليت، بي اعتبار -يل او را كشتذير خوار ميان بني سعد كه قبيله هكودكي ش

در مـورد  !اي مـردم . و نخستين رباي لغو شده، رباي عباس بـن عبـدالمطلب اسـت   . است

الهي گرفته و با حكم خدا، رابطه زناشويي زنها از خدا بترسيد؛ زيرا شما، آنها را به امانت

و حق شما، بر زنان اين اسـت كـه هرگـز كسـي را     . با آنها را براي خود حالل ساخته ايد

كه شما دوست نداريد، به خانه و زندگي شما راه ندهند و اگر چنين كاري كردنـد، مـي   

شكسـتن يـا مجـروح    توانيد آنها را بزنيد؛ نه زدني كه آنان را ازپاي درآورد و يـا باعـث  

)2/603(سيره ابن هشام 1
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شدن عضوي از اعضاي آنها شود، و حق آنان بر شما، اين است كه خوراك و پوشـاك  

.آنان را به خوبي و در حد متعارف فراهم كنيد

من در ميان شما چيزي گذاشتم كه اگر به آن چنگ زنيـد، هرگـز گمـراه نمـي شـويد و       

امتي بعد از شما نخواهد وآيدپس از من پيامبري نخواهد! اي مردم1!آن كتاب خداست

و نمازهـاي پـنج گانـه را ادا نماييـد؛     . آگاه باشيد كه پروردگارتان را عبـادت كنيـد  . بود

خانـه خـدايتان   حـج  . رمضان را روزه بگيريد و زكات اموالتان را با ميل و رغبـت بدهيـد  

شـما  از2!و از زمامدارانتان اطاعت كنيد تا به بهشت خـدايتان وارد شـويد  بجاي آوريدرا

گواهي مي دهـيم كـه وظيفـه    : درباره من خواهند پرسيد؛ شما چه خواهيد گفت؟ گفتند

آنگاه .تبليغ دين و اداي رسالت و خير خواهي نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده اي

: در حالي كه با سبابه اش به طرف آسمان اشاره مي كرد، سه مرتبه فرمود�رسول خدا

را بـا آواز بلنـد   �آن كسي كه در عرفـات سـخنان رسـول خـدا    3.»گواه باش! خداوندا«

بـه  �پس از اين كه سخنراني رسـول خـدا  4.تكرار مي كرد، ربيعه بن اميه بن خلف بود

ــامبر     ــر پي ــه ب ــن آي ــيد، اي ــان رس ــد �پاي ــازل ش  Ω⋅⌠Ω∼<√≅…Ω⋅⌠Ω∼<√≅…Ω⋅⌠Ω∼<√≅…Ω⋅⌠Ω∼<√≅…〉Œ<∏Ω∧{ςΚ…〉Œ<∏Ω∧{ςΚ…〉Œ<∏Ω∧{ςΚ…〉Œ<∏Ω∧{ςΚ…⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇ς√⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ: ن

〉Œ∧Ω∧Τ�ςΚ…Ω〉Œ∧Ω∧Τ�ςΚ…Ω〉Œ∧Ω∧Τ�ςΚ…Ω〉Œ∧Ω∧Τ�ςΚ…Ω⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅Ψ�Ω∧⊕ΨΤ⇓Ψ�Ω∧⊕ΨΤ⇓Ψ�Ω∧⊕ΨΤ⇓Ψ�Ω∧⊕ΨΤ⇓〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω〉Œ∼Ψ∂Ω⁄ΩΣ¬Ρ∇ς√Σ¬Ρ∇ς√Σ¬Ρ∇ς√Σ¬Ρ∇ς√Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ≅…Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ≅…Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ≅…Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ≅…&†_Τ⇒ÿΨ &†_Τ⇒ÿΨ &†_Τ⇒ÿΨ &†_Τ⇒ÿΨ )يعنــي) 3: مائــده :

امروز دينتان را براي شما كامل گردانيدم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم «

.»براي شما برگزيدم) خداپسند(را به عنوان آيين 

: چرا گريـه مـي كنـي؟ گفـت    : پرسيد�پيامبر.گريست�عمر ،وقتي اين آيه نازل شد

: فرمـود �پيامبر. گز چيزي كامل نمي گردد، مگر آنكه رو به نقصان مي گذاردزيرا هر

)1/397(صحيح مسلم 1
)1/263(للعالمين معدن االعمال؛ روايت ابن ماجه و ابن عساكر؛ رحمه2
)1/397(صحيح مسلم 3
)2/605(سيره ابن هشام 4
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نماز ظهر را �اذان و اقامت گفت و رسول خدا،بالل، پس از خطبه1.راست مي گويي

سپس بدون اينكه بين اين دو نمـاز، نمـاز بخوانـد، بالفاصـله نمـاز عصـر را       . برگزار نمود

در آن حال شكم شتر قصواء را به صخره هاي . خواند و سپس سوار شد و به موقف آمد

دامنه جبل الرحمه چسبانيد و حيوانات قرباني را جلوي روي خود قرار داد و رو بـه قبلـه   

و قـرص  . ايستاد و همچنان تا غروب خورشيد ايستاد و چون زردي خورشيد از بين رفت

ه رفـت و در آنجـا   خورشيد پنهان شد، اسامه را پشت سرش سوار نمود و شتابان به مزدلف

نماز مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه جمع نمود و بين اين دو نماز، هيچ تسـبيحي  

نخواند و پس از طلوع صبح صادق و هنگامي كه هوا، بخوبي روشن شد، نمـاز صـبح را   

شـعرالحرام رفـت و   مسپس بر ناقه قصواء سوار شد و به . با يك اذان و يك اقامت خواند

ه ايستاد و دعا كرد و تسبيح و تكبير و تهليل گفـت و همچنـان ايسـتاد تـا اينكـه      رو به قبل

هوا، كامال روشن شد و آنگاه پيش از طلوع خورشيد، از مزدلفه به مني رفت و فضل بن 

عباس را پشت سرش سوار كرد و رفت تا به بطن محسر رسيد؛ مقـدار ديگـري بـه پـيش     

ره كبري منتهي مي شد، تـا اينكـه   جمرفت كه به رفت و آنگاه راه ميانه اي را در پيش گ

به آنجا رسيد و در آن زمان، درختي، آنجا بود؛ آن را جمره عقبه و جمره اولي نيز ناميده 

ر سـنگريزه اهللا اكبـر   جمره عقبه را هفت سنگريزه، نمود و با پرتاب هـ �رسول خدا. اند

آنگـاه  . دي جمع كـرده بـود  ريزه ها نه درشت بود و نه ريز كه از همان واسنگ. مي گفت

شـتر  37دسـتور داد  �سـپس بـه علـي    . شتر با دستش قرباني كرد63به قربانگاه رفت و 

شتر شدند و علـي را در قربانيهـايش شـريك نمـود و     100ديگر را قرباني كند كه جمعا 

دستور داد از هر قرباني تكه اي گوشت بريدنـد و داخـل ديگـي پختنـد؛ هـر دويشـان از       

.گوشت آن خوردندگوشت و آب

كعبه رفت و نماز ظهر را در مكـه خوانـد و بـه    سوي سوار بر ناقه به �آنگاه رسول خدا

سراغ فرزندان عبدالمطلب رفت كه از چاه زمزم آب بر مـي داشـتند و مـردم را آب مـي     

آب بكشيد اگر بيم آن نبود كه مردم بر شما غالـب مـي   !فرزندان مطلب : فرمودند. دادند

)1/265(رحمه للعالمين : نگا1
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از �پيـامبر دلوآب به پيامبر دادنـد؛ يكآنها! من هم با شما آب مي كشيدمشوند امروز 

1.آن نوشيد

هنگـامي كـه خورشـيد بـاال آمـده بـود       �نيز پيامبر) دهم ذي الحجه(در روز عيد قربان 

صدايشـان  �و علـي ،به ايراد سخنرانيسوار بودابلق در حالي كه بر شتر ) وقت چاشت(

2.مردم نشسته و بعضي ايستاده بودندازمي رسانيد و بعضيرا با تكرار سخنانشان به مردم

بخاري و مسـلم از ابـوبكره   . در اين سخنراني برخي از سخنان روز گذشته را تكرار كرد

زمان، به همان : در روز قرباني سخنراني كرد و فرمود�روايت كرده اند كه رسول خدا

ماه 12و هر سال . در گردش استروالي كه روز آفرينش زمين و آسمان داشته، همواره 

ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجـب كـه بـين    : دارد كه چهار ماه آن، ماههاي حرامند

خداونـد و پيـامبرش   : اين، چه ماهي اسـت؟ گفتـيم  : و فرمود. جمادي و شعبان قرار دارد

داناترند؛ ايشان سكوت كردند تا جايي كه گمان كرديم مي خواهد براي ايـن مـاه نـامي    

ايـن چـه   : سـپس فرمـود  ! آري: مگر اين ماه ذيحجه نيسـت؟ گفتـيم  : فرمود! ديگر بگويد

باز سكوت كرد تا جايي كـه گمـان كـرديم    ! خدا و رسولش داناترند: شهريست؟ گفتيم

! چـرا : مگر اين شهر مكه نيسـت؟ گفتـيم  : نامي ديگر بر اين شهر خواهد گذاشت؛ فرمود

باز سكوت كـرد تـا جـايي    . رسولش داناترندخدا و: اين چه روزي است؟ گفتيم: فرمود

آيـا مگـر روز قربـاني نيسـت؟     : فرمـود ! كه گمان كرديم اسمش را عوض خواهـد كـرد  

همانا خونهايتان و اموالتان و آبرويتان محترم است و بايـد حرمـت آن   : چرا گفت: گفتيم

زودي بـا  بـ . نگـه داريـد  ) حرم(را همانند حرمت اين روز در اين ماه حرام و در اين شهر 

آگـاه  . گيريـد اعمالتان مـورد بازخواسـت قـرار مـي    درباره و . خدايتان مالقات مي كنيد

پس از من به گمراهي روي نياوريد كه باعث شود، برخـي از شـما گـردن برخـي     ! باشيد

: فرمـود . آري: آيا پيام خدا را بـه شـما ابـالغ كـردم؟ گفتنـد     : سپس گفت. ديگر را بزنند

)400-1/397(صحيح مسلم 1
)1/270(سنن ابي داود 2
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د حاضران به غايبان برسانند؛ چه بسا كسي كه به او ابالغ شود، از گواه باش باي! خداوندا

1.»، شناخت و دقت بيشتري داشته باشد)و كسي كه مستقيما پيام را مي شنود(شنونده 

آگاه باشيد كه هيچ : در همان سخنراني فرمود�در روايت ديگري آمده كه رسول خدا

نايت كرده است؛ هشدار كـه هـيچ   جنايتكاري جنايت نمي كند مگر آنكه بر خويشتن ج

جنايتكاري به فرزندش جنايت نمي كند و هيچ فرزندي به پـدر و مـادرش جنايـت نمـي     

آگاه باشيد كه شيطان از اينكه ديگر در سرزمين شـما عبـادت شـود، نـا اميـد شـده       ! كند

اما همچنـان در ضـمن كارهـايي كـه كوچـك بـه حسـاب مـي آوريـد از شـيطان           . است

�رسول خـدا 2.د و او از همان كار كوچك هم راضي خواهي شديكنفرمانبرداري مي 

ايام تشريق را در مني ماند تا به اداي مناسكش بپردازد و احكام شريعت را تعلـيم دهـد و   

در آن جا خدا را عبادت كند و سنتهاي الهي را مطابق دين حنيف ابراهيمي احيـا كنـد و   

.از روزهاي تشريق سخنراني كرديكي در �پيامبر. شرك و آثارش را محو نمايد

امام ابوداود با سندي از حسن از سراء دختر نبهان رضـي اهللا عنهـا روايـت مـي كنـد كـه       

آيا امروز، : براي ما سخنراني كرد و فرمودروز مياني ايام تشريق در �رسول خدا: گفت

ي در ايـن روز، هماننـد سـخنران   �سخنراني رسـول خـدا  3روز مياني ايام تشريق نيست؟

.ايشان در روز عيد قربان و پس از نزول سوره نصر بوده است

رفت و در محل خيف بنـي كنانـه در   ناز مني بيرو�ذي الحجه رسول خدا13در روز 

وادي ابطح فرود آمد و بقيه آن روز و آن شب را همان جا مانـد و نمـاز ظهـر و عصـر و     

شد و به سوي خانـه خـدا   مغرب و عشاء را خواند و اندكي استراحت كرد و سپس سوار

.رفت و طواف وداع را انجام داد و به مردم نيز دستور داد طواف وداع را انجام دهند

)1/234(صحيح بخاري 1
)1/234(و اين ماجه در باب حج و مشكاه المصابيح ) 135تا 2/38(ترمذي 2
)1/269(سنن ابي داود 3
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پيامبر پس از اداي مناسكش ، به سرعت رهسپار مدينه شـد؛ نـه بـراي آنكـه در آنجـا بـه       

خاطر مشكالت سفر، استراحت كند؛ بلكه به سوي مدينه شتافت تـا بـار ديگـر مبـارزه و     

1.را از سر بگيردجهادش

�آخرين سريه اعزامي رسول خدا

قدرت و تكبر روميان، آنان را بر آن داشته بود كه براي كساني كه به خدا و رسول ايمان 

ته به روميـان را كـه   آورده بودند، حق حيات قايل نباشند؛ بنابراين هر يك از اعراب وابس

جذامي را كه كـارگزار روميـان در   بن عمرو هد، مي كشتند؛ چنان كه فرواسالم مي آور

.معان بود، كشتند

در پاسخ به جسارت و طغيان روميان، شروع به آماده سازي �به همين خاطر رسول خدا

�هجري، اسامه بن زيد بن حارثـه  11رسول خدا در ماه صفر سال . سپاهي بزرگ كرد

در مناطق بلقـاء و داروم از  ها را ه تعيين نمود و دستور داد كه اسبرا به عنوان امير اين سپا

ين وسيله روميان را به وحشت اندازد و اعتمـاد  دن فلسطين، به حركت درآورد تا بسرزمي

و اميد به اسالم را در قلوب اعراب ساكن در مرزهاي شام، زنده كند و كسي گمان نكند 

سـاني  كه كسي توان رويارويي با قدرت كليسا را ندارد يا مرگ، تنها ارمغان اسالم بـه ك 

برخي از مردم به فرمانـدهي سـپاه بـه خـاطر كمـي سـن او،       . است كه به اين دين بگروند

كـه  �رسـول خـدا  ! اعتراض داشتند و به همين دليل در حركت تأخير نشان مـي دادنـد  

اگر در مورد امارتش به من طعنه مي زنيـد،  : خطاب به آنها فرمود،متوجه اين مطلب شد

سوگند به خـدا، او شايسـته فرمانـدهي    ! م خرده مي گرفتيددر مورد امارت پدرش هقبالً

؛ صحيح مسـلم ،  )2/631(و نيز 1صحيح بخاري، كتاب المناسك، ج: يل اين حج را بنگريد در تفص1

؛ سـيره ابـن هشـام    )110-8/103(، شرح كتـاب المناسـك و نيـز    3باب حجه النبي؛ فتح الباري، ج 

).240-218و 1/196(؛ زادالمعاد )2/601-605(



624

و امـروز ايـن اسـامه هـم از     . است و آن وقت پدرش از محبوب ترين مردم در نظرم بـود 

1.»محبوب ترين انسان ها نزد من است

از پس از اين مسلمانان به سرعت اطراف اسامه جمع شدند و سپاهش منظم شـد و عمـالً  

اما ؛يك فرسخ از مدينه دور بودفرود آمدند كه حدوداً» جرف«و دربيرون رفتند مدينه 

آنهـا را از حركـت بازداشـت تـا ببيننـد      �اخبار نگران كننده درباره بيماري رسول خـدا 

خداوند با رسولش چه مي كند؛ اما خداوند مقدر كرده بود كه اين، اولين سـپاهي باشـد   

2.اعزام شود�كه در دوران خالفت ابوبكر صديق 

)2/612(صحيح بخاري 1
)560و 2/606(ن هشام ؛ سيره اب)2/612(صحيح بخاري 2
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�رحلت رسول خدا 

مقدمات جدايي
انـدك  بعد از آن كه دعوت كامل شد و اسـالم بـر اوضـاع جزيـره العـرب تسـلط يافت،      

.نمايان شد�در روحيه، گفتار و رفتار پيامبر ،ثار و نشانه هاي وداع با زندگانيآاندك

روز در ماه مبارك رمضان به اعتكاف نشست، در حـالي 20پيامبر در سال دهم هجري، 

جبرئيل نيز قرآن را دو بار بـا ايشـان   . كه سالهاي قبل، فقط ده روز به اعتكاف مي نشست

نمي دانم، شايد پس از امسال : در حجه الوداع گفت�همچنين رسول خدا . تكرار كرد

مناسـكتان را از مـن   : و در آينده در اينجا شما را مالقات نكنم و در جمـره العقبـه فرمـود   

و در روز مياني ايام تشريق سوره نصر، نـازل  ! اين نتوانم حج كنمگيريد كه شايد پس از

خبر وفات اوست كه به ،گرديد و پيامبر متوجه شد كه وقت وداع و جدايي رسيده و اين

.او داده اند

هجري به كوه احد رفت و بر شهدا درود فرستاد چنان كـه گويـا   11در اوايل صفر سال 

سـپس بازگشـت و بـه منبـر رفـت، و      . داحافظي كنـد مي خواهد از زنده ها و مرده ها خـ 

ن از من، پيشاپيش شما هستم و گواه شما خواهم بود و بـه خـدا سـوگند گويـا اآل    : فرمود

كليد گنجينه هاي زمين يا كليدهاي زمين بـه مـن داده   ! جا به حوضم نگاه مي كنمهمين

ين مي ترسم كه سوگند به خدا از اين نمي ترسم كه مشرك شويد، بلكه از ا. شده است

بـه  -نصـف شـب  –در يكي از شبها 1.در جمع آوري مال دنيا از يكديگر سبقت بگيريد

درود بر شما اي اهل قبور، بـراي  : بقيع رفت و براي اهل بقيع طلب آمرزش كرد و گفت

وضعيتي كه در آن هستيد در مقايسه با وضعيت مردم؛ فتنه هـا هماننـد   « نشما گوارا باد آ

ر روي آورده اند و يكي پس از ديگري و از پي يكديگر فرا مي رسـند  پاره هاي شب تا

.»ما نيز به شما خواهيم پيوست«: و در آخر فرمود. و آن دومي بدتر از اولي است

)3/248(؛ فتح الباري )2/585(صحيح بخاري 1
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آغاز بيماري
در �روز دوشنبه بيست و هشتم يا بيست ونهم صفر سال يـازدهم هجـري رسـول خـدا     

باز مي گشت، در راه دچار سردرد شـديدي  وقتي . تشييع جنازه اي در بقيع شركت كرد

شد و حرارت بدن ايشان باال رفت تا جايي كه مي گويند از روي پارچـه اي كـه رسـول    

روز در �11رسـول خـدا   . حرارت احساس مـي شـد  ،بر پيشاني خود بسته بود�خدا 

روز، بيماري ايشان روي هم رفته، سيزه يا چهارده. حال بيماري با مردم نماز مي خواندند

.طول كشيد

آخرين هفته
فـردا كجـايم؟   : شدت يافت، پياپي از همسرانش مي پرسـيد �وقتي بيماري رسول خدا 

فردا كجايم؟ همسرانش كه منظور او را فهميده بودند، اجازه دادند هر كجا كـه دوسـت   

بدين ترتيب در حالي كه پيشانيش را با پارچه بسـته بـود و يـك شـانه اش را     . دارد بماند

طالب گرفته بود و پاهايش به زمين كشيده ضل بن عباس و شانه ديگرش را علي بن ابيف

را در خانـه ي عايشـه   اشمي شـد، بـه خانـه عايشـه رفـت و آخـرين هفتـه ي زنـدگاني        

.گذراند

رار گرفته بود، مي خواند و بـر بـدن آن   فرا كه از رسول خدا دعاهايي عايشه معوذات و 

.يدكشرا مي گرفت و بر بدن ايشان مي �پيامبر حضرت دم مي كرد و دست خود

روز قبل از وفاتپنج 
، بيماري و تب ايشان شـدت يافـت   �روز چهارشنبه، پنج روز قبل از وفات رسول خدا 

هفت مشك آب از چاه هاي «: تا جايي كه بيهوش شد و چون اندكي بهبود يافت، فرمود

رسـول  . »يرون شـوم و آنـان را وصـيت كـنم    مختلف بياوريد و بر بدنم بريزيد تا از خانه ب

: در طشتي بزرگ نشانيدند و آن قـدر آب بـر سـر ايشـان ريختنـد كـه فرمـود       را�خدا 

اين جا بود كه احساس سـبكي و راحتـي كـرد در حـالي كـه      » .كافي است. كافي است«

ملحفه اي بر شانه هايش انداخته و سرش بـا پارچـه بسـته بـود، وارد مسـجد شـد و بـراي        
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! اي مردم نـزد مـن بياييـد   : پس از حمد و ثناي خداوند، فرمود. بار بر منبر نشستآخرين

در ضـمن سـخنانش   . همه شتابان به سوي ايشان شتافتند و مردم در اطرافش جمـع شـدند  

و در » !خدا بر يهـود و نصـارا كـه قبـور پيامبرانشـان را مسـجد قـرار دادنـد        ت لعن«: گفت

خداونـد، يهـود و نصـارا را بكشـد كـه قبـور       «: روايت ديگـري آمـده اسـت كـه فرمـود     

قبرم را بتي قرار ندهيد كه مورد عبـادت  : و فرمود1».پيامبرانشان را سجده گاه قرار دادند

هـركس را شـالقي زدم اگـر بـه     «: سپس خود را آماده قصاص كرد و فرمـود 2.واقع شود

ي تواند قصـاص  پشتش زدم اين پشتم و اگر به پهلويش زدم، اين پهلويم آماده است و م

سپس از منبر پايين آمد  و نمـاز ظهـر را خوانـد و دوبـاره همـان سـخنانش را در       » !بگيرد

من از تو سه : گفت�مردي خطاب به پيامبر . تكرار كرد... مورد كينه توزي، دشمني و 

.طلبش را بده!اي فضل: پيامبر فرمود. درهم طلب دارم

ار سفارش مي كنم چرا شما را در مورد انص«: سپس در مورد انصار سفارش كرد و فرمود

داشته اند، انجام داده انـد و  داران و خواص من هستند و آنچه را كه بر عهدهكه آنها راز

لذا از نيكوكارانشان، نيكي ها را بپذيريد . چه بايد برايشان انجام دهيم، باقي مانده استآن

.»و از خطا كارانشان درگذريد

مردم زياد مي شوند و انصار كم تا آن كـه ماننـد نمـك در غـذا     «: در روايتي ديگر آمده

مي شوند، هركسي از شما به قدرت و موقعيتي دست يافت كه مي توانسـت بـه ديگـران    

نفع يا ضرر برسـاند، بايـد نيكـي هـاي نيكوكـاران را بپـذيرد و از خطـاي خطاكارانشـان         

3.»درگذرد

چـه  ه از آن بخواهد يا آندنيا و هر آنچخداوند بنده اي را ميان خوبي هاي «: سپس فرمود

.»چه را كه نزد خداست، انتخاب كرده استد خداست، مخير گردانيده و او، آننز

360؛ موطأ امام مالك، ص )1/62(صحيح بخاري 1
65موطأ امام مالك ، ص 2
)1/536(صحيح بخاري 3
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پدران و مادران : گريست و گفت�با شنيدن اين سخن، ابوبكر : ابوسعيد خدري گويد

!ما فداي شما

�نيد، رسـول خـدا   اين مرد را ببي: مردم گفتند! تعجب كرديم�ما از اين جمله ابوبكر 

چه نزد خداست مخيـر شـده،   گويد كه بين خوبي هاي دنيا و آندرباره بنده اي سخن مي

!اما اين مرد مي گويد پدران و مادران ما فداي شما... 

متوجه شده بود كه آن بنـده، شـخص   ،كه از همه ما داناتر بود�ابوبكر : ابوسعيد گويد

يكي از كساني كـه بـيش از همـه در    : ودفرم�سپس رسول خدا 1.است�رسول خدا 

است و اگر قرار بود از ميـان مـردم   �مصاحبت و كمك مالي بر من منت دارد، ابوبكر 

را برمي گزيدم، اما پيوند دوستي و برادري �دوستي را براي خود برگزينم حتما ابوبكر

اقي در مسـجد بـ  -از درهايي كه به مسجد باز مي شـود –اسالمي كافي است؛ هيچ دري 

2.�نماند، مگر در خانه ي ابوبكر

چهار روز قبل از وفات
كاغـذ و  : ، بيماريش شدت يافـت، فرمـود  �روز پنج شنبه چهار روز قبل از وفات پيامبر 

در خانـه تعـدادي از   . قلم بياوريد تا دستخطي بنويسم كه هرگز پس از من گمراه نشـويد 

درد پيامبر شدت يافته اسـت،  : گفت�عمر . حضور داشتند�اصحاب و از جمله عمر 

كسـاني كـه آنجـا    . قرآن در ميان شما و در دست شماست؛ شما را كتاب خـدا كافيسـت  

برخـي  . قلم و كاغذ بياوريـد : برخي گفتند. بودند با همديگر اختالف و بگو مگو كردند

�همان حرف عمر را مي گفتند چون اختالف و بگو و مگو باال گرفـت، رسـول خـدا    

3.يد و بيرون شويدبرخيز: فرمود

؛ متفق عليه)2/546(مشكاه المصابيح : نگا1
)2/548(مشكاه المصابيح : متفق عليه، نگا2
)2/638(و ) 429،449، 1/22(صحيح بخاري 3
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مي خواست در اين جلسه بنويسد، پوشيده نماند؛ بلكه �گفتني است آن چه رسول اهللا 

:يارانش را به سه مورد سفارش كردبعداً

بيرون كردن يهود و نصارا و مشركين از جزيره العرب-1

بـه  �به همان نحوي كه شخص رسول خـدا به نمايندگان دادن هديه و جايزه -2

. ي دادآنان هديه م

شايد سفارش به چنگ زدن بـه كتـاب خـدا و    . راوي مي گويد سومي را فراموش كردم

سنت رسولش بوده است و يا اعزام نمودن سپاه اسـامه و يـا سـفارش بـه نمـاز و رعايـت       

.حقوق بردگان

تمام نمازهاي پنج گانه را با مردم مي خواند تا روز پنج �علي رغم بيماري، رسول خدا 

چهار روز قبل از وفات كه در آن روز نماز مغرب را با مـردم خوانـد و در آن   شنبه يعني 

1.سوره مرسالت را تالوت كرد

.اما هنگام نماز عشاء بيماري ايشان شدت يافت و نتوانست به مسجد برود

آيا مردم نماز خوانده اند؟: پرسيدند�رسول خدا: عايشه گويد

!منتظر شمايند�اي رسول خدا،خير: گفتيم

طشتي برايم آب كنيد و چون طشت را آب كرديم، وضو گرفت و بلند شد كه به : گفت

آيا مردم نماز خوانده اند؟: و چون به هوش آمد، پرسيد. مسجد برود، اما بيهوش شد

همين كه خواست بلند شود و بـه مسـجد   . آب خواست و وضو گرفت؛منفي بود،جواب

آيا مردم نماز خوانده اند؟ تا سه بار وضـو  : برود، بيهوش شد؛ وقتي به هوش آمد، پرسيد

بگوييـد، بـا مـردم نمـاز     �بـه ابـوبكر   : گرفت و چون نتوانست به مسـجد بـرود، فرمـود   

با مردم نماز مي گزارد، در روزهاي بيماري رسول خدا �در آن روزها ابوبكر . بگزارد

.مردم امامت دادبراي ابوبكر جمعا هفده نماز �

را پـيش نمـاز نكنـد؛    �خواست كـه ابـوبكر   �عايشه از رسول خدا سه يا چهار مرتبه 

نپذيرفت �چون بيم آن داشت كه مردم اين مسأله را به بد فالي بگيرند؛ اما رسول خدا 

)2/637(صحيح بخاري 1
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. با مردم نماز بگزارد�بگوييد ابوبكر ؛شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد: و فرمود

قرآن ،ما بايستد از شدت گريه نمي تواندبر جاي ش�اگر ابوبكر : عايشه به ايشان گفت

را به بد فالي �اما در دلش چنين بود كه مبادا پيامبر وفات كند و امامت ابوبكر . بخواند

.بگيرند

سه روز قبل از وفات
كسي از ! آگاه باشيد«: سه روز قبل از وفات مي فرمودند�شنيدم پيامبر : گويد�جابر 

1.»د حسن ظن داشته باشدشما نميرد مگر آن كه به خداون

يك يا دو روز قبل از وفات
احساس كرد مقداري بهبود يافته است در حـالي كـه   �روز شنبه يا يكشنبه رسول خدا 

با مـردم نمـاز ظهـر را مـي     �دو نفر شانه هايش را گرفته بودند، به مسجد آمد و ابوبكر 

بكشـد؛ امـا رسـول    شد، خواست خود را كنـار �خواند؛ وقتي متوجه ورود رسول خدا 

مرا كنار ابوبكر بنشانيد، لذا ايشـان  : فرمود! با اشاره نگذاشتند خود را كنار بكشد�خدا 

�و مردم به ابـوبكر  �به پيامبر �را سمت چپ ابوبكر نشاندند، به اين ترتيب ابوبكر 

2.صداي تكبير را به مردم مي رساند�اقتدا كردند و نماز گزاردند و ابوبكر 

ز قبل از وفاتيك رو
تمـام بردگـانش را آزاد كـرد و هفـت     -يك روز قبل از وفـات يعنـي يكشـنبه   �پيامبر 

ديناري را كه در اختيار داشت، صدقه داد و اسلحه خود را بـه مسـلمانان هبـه كـرد و در     

، عايشه همسـر ايشـان چـراغش را بـه خانـه يكـي از زنـان        �آخرين شب زندگي پيامبر 

خواست كه از ظرف روغن چراغش، مقداري روغن در آن بريزد همسايه فرستاد و از او

)1/99(صحيح بخاري 1
)1/99(صحيح بخاري 2
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صـاع جـو، در   قبـال سـي   به دست مردي يهـودي در  �و در همين حال زره رسول خدا

!گرو بود

�آخرين روز زندگي پيامبر 

مسلمانان روز دوشنبه در مسجد، نماز صبح را بـه امامـت   : انس بن مالك روايت مي كند

پرده خانه عايشه را كنار زد و از داخل �اگهان رسول خدا مي خواندند كه ن�ابوبكر 

خانه در حالي كه مردم با صف هايي فشرده نماز مي گزاردنـد، بـه آنهـا نگـاهي كـرد و      

ابوبكر خواست عقب برود و در صف نماز قرار بگيـرد؛ زيـرا گمـان كـرده     . تبسم فرمود

.مي خواهد براي نماز بيرون بيايد�بود كه رسول خدا 

بـا  �امـا رسـول خـدا    ! دنـ مردم از فرط شادي خواستند نمازشان را قطـع كن : گويدانس

دست مبارك اشاره نمود كـه نمازتـان را تمـام كنيـد و پـرده را انـداخت و داخـل خانـه         

1.رفت

زنده باشـد و چـون چاشـت شـد،     �پس از اين ديگر وقت نمازي نيامد كه رسول خدا 

به وي در گوشي چيزي گفتند كه گريست و باز ورا به حضور خواستندفاطمه �پيامبر 

.دوباره چيزي گفتند كه خنديد

�رسـول خـدا   : بعدها علت خنده و گريه اش را پرسيدم؛ فاطمه گفت: عايشه مي گويد

لذا من گريستم و باز . اول به من گفت كه از اين بيماري بهبود نمي يابم و از دنيا مي روم

2!از اينرو خنديدم؛پيونديمي اهل بيتم هستي كه به من تو اولين فرد از : دوباره گفتند

به فاطمه مژده داد كه وي، سرور زنان جهان است؛ طبق برخي از �همچنين رسول خدا

در آخـرين روز زندگيشـان نبـود، بلكـه در     �روايات اين سـخن و مـژده رسـول خـدا     

4448، 1205، 754، 681، 680: ؛ بخاري، احاديث شماره)2/193(فتح الباري : نگا1
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باعث بيهوشي را كه �وقتي فاطمه سختي و درد رسول خدا -1.آخرين هفته بوده است

!اي واي از درد و رنجي كه پدرم را آزار مي دهد: ايشان مي شد، مشاهده كرد، گفت

2.پس از امروز، ديگر بر پدرت سختي نخواهد بود: فرمود�پيامبر 

ها را بوسيد و در مورد آنها سـفارش  ود كه حسن و حسين را صدا زد و آندر همين روز ب

.ا خواست و آنها را پند و اندرز دادبه خير ونيكي كرد و نيز همسرانش ر

درد، همچنان شديد و شديدتر شد و اثر گوشت زهرآلودي كه ايشـان در خيبـر خـورده    

همواره درد ناشي از آن غـذايي را  ! اي عايشه: فرمود�خدارسولوگشت بود، آشكار 

ثر بر امنكه در خيبر خورده بودم، مرا آزار مي دهد و اكنون احساس مي كنم كه نخاع

رو اندازي را كه بر صـورتش انداختـه بودنـد، هرگـاه،     �پيامبر 3!زهر آن قطع مي شود

يك مرتبه در همين حـال آخـرين   .خُلقشان تنگ مي شد، آن را از صورت بر مي داشت

لعنـت خـدا بـر يهـود و نصـارا كـه قبـور        «: و فرمـود سخنانش را خطاب بـه مـردم گفـت   

4.»نبايد دو دين در سرزمين عرب باقي بماندپيامبرانشان را مسجد قرار دادند، هرگز

نماز را، نماز را پاس داريد و با غالمان و كنيزانتان : و در اين سفارش خود به مردم فرمود

5!به خوبي رفتار كنيد

حالت احتضار
عايشـه همـواره   ؛به حال احتضار درآمد و عايشه او را به خودش تكيه داد�رسول خدا 

در خانه ام و روز نوبتم در �متهاي الهي بر من، اين بود كه پيامبر يكي از نع: مي گفت

)1/282(رحمه للعالمين 1
)2/641(صحيح بخاري 2
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و آب دهـانم بـا آب دهـان    . كه ميان سينه و گلويم تكيه داده بـود، رحلـت فرمـود   حالي

در آن �به ايـن صـورت كـه عبـدالرحمن بـن ابـوبكر       . ايشان هنگام مرگ مخلوط شد

حالي كه به مـن تكيـه داده   در �هنگام وارد شد و مسواكي بدست داشت؛ رسول خدا 

بـه پيـامبر   . فهميدم كه دوست دارد، مسواك بزنـد : عايشه گويد. بود، به او نگاه مي كرد

را برايت بگيرم؟مي خواهي آن: گفتم�

آيا : مسواك را گرفتم و چون زبر بود، گفتم. با سر اشاره كردند كه آري�رسول خدا 

با دهانم نرمش كنم؟

دادم و ايشـان بهتـر از   �دهانم مسـواك را جويـدم و بـه پيـامبر     با ؛اشاره كرد كه آري

ظرف آبي پيش رويش قرار داشت؛ دستش را با آن آب خـيس مـي   . هميشه مسواك زد

و سـختي هـاي   مـرگ سـكرات   » ال اله اال اهللا«: كرد و به صورتش مي كشيد و مي گفت

1!دشواري دارد

و . دستش يا انگشـتش را بلنـد نمـود   باقي نمانده بود كه �چيزي از مسواك زدن پيامبر 

بطـرف  آن حضـرت را عايشـه . چشمانش به طرف سقف بلند شد و لبانش حركتي كـرد 

با آن كساني كه بـه آنـان نعمـت داده اي، اعـم از     : مي گفتايشان خودش مايل نمود و 

بگردان تمرا بيامرز و مرا مشمول رحمت! پيامبران، صديقان و شهدا و صالحين؛ بار خدايا

و جمله آخر را سه بار تكرار كرد 2!به رفيق اعلي! مرا به ملكوت اعلي برسان؛ بار خداياو 

لحظه وفات رسـول خـدا   » انا هللا و انا اليه راجعون«. و دستش افتاد و به رفيق اعلي پيوست

بـدين  . هجـري بـود  11ربيع االول سال 12در شدت گرماي قبل از ظهر روز دوشنبه �

.سال و چهار روز بوده است63ترتيب عمر ايشان 

فشار غم و اندوه بر اصحاب

)2/640(صحيح بخاري 1
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به همه جا رسيد و مدينـه بـر مـردم تيـر و تـار شـد و       �وفات رسول خدازخبر جانگدا

.سراسر آن را ظلمت و تاريكي فرا گرفت

به مدينه نديدم و نيز روزي �روزي درخشانتر و نيكوتر از روز ورود پيامبر : انس گويد

1.�ر از روز وفات رسول خدا زشت تر و تاريكت

دعوت پروردگارش ! پدر جان: گفت)ارضي اهللا عنه(وفات كرد، فاطمه �پيامبر وقتي 

پـدر  ! باغ فردوس، جايگـاه اوسـت  ! را بدانگاه كه او را فرا خواند، اجابت كرد؛ پدر جان

2!خبر وفاتش را با جبرئيل باز مي گوييم! جان

�واكنش عمر

يدن اين خبر از حالت عـادي خـارج شـده بـود، بـر درب خانـه       عمر بن خطاب كه از شن

. وفات كـرده اسـت  �گمان كرده اند كه رسول خدا ،گروهي منافق: ايستاد و فرياد زد

نمرده، بلكه به مالقات خدايش رفته است؛ همانطور كه موسي عليـه  �قطعا رسول خدا 

نزد آنـان بازگشـت، در   السالم رفت و چهل روز از ميان قومش غائب گرديد و آنگاه به

بـاز خواهـد گشـت و    �بخدا قسـم رسـول اهللا   . مرده است: دصورتي كه همه گفته بودن

.رسول خدا وفات كرده است، قطع خواهد كرد: دست و پاي كساني را كه مي گويند

�واكنش ابوبكر 

سجد ابوبكر از خانه اي كه در منطقه سنح قرار داشت، سوار بر اسب شتابان آمد و وارد م

. وارد خانه عايشه شد�شد و با كسي صحبت نكرد تا اين كه به قصد ديدن رسول خدا 

ديد پيامبر را با رو اندازي يمني پيچيده اند؛ پارچه را از صورتش كنـار زد و خـود را بـر    

،پـدر و مـادرم  : جسد ايشان انداخت؛ آنگاه آن حضـرت را بوسـيد و گريسـت و گفـت    

)2/547(مشكاه المصابيح 1
)2/641(صحيح بخاري 2



635

امـا رحلتـي كـه    . اي تـو دو مـرگ را مقـدر نكـرده اسـت     هرگز خداونـد، بـر  ! فدايت باد

.خداوند، برايت مقدر كرده بود، فرا رسيد

. سـخنراني مـي كـرد   �عمـر  در آن هنگام .بيرون شد و به مسجد رفت�سپس ابوبكر 

ابوبكر شروع به سخنراني كرد؛ مـردم از  . بنشين؛ اما عمر نپذيرفت! اي عمر: ابوبكر گفت

هـركس  ! اما بعـد : ابوبكر گفت. ابوبكر جمع شدنداطراف و دگشتناطراف عمر پراكنده

وفات كـرد وهـركس خـدا را عبـادت مـي      �را مي پرستيد، بداند كه محمد �محمد 

Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†: خداونـد متعـال مـي فرمايـد    . كند، همانـا خداونـد زنـده اسـت و هرگـز نمـي ميـرد       

δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…‚ΠςjΜΞ…βΣ♠Ω⁄βΣ♠Ω⁄βΣ♠Ω⁄βΣ♠Ω⁄ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈ŸΩΤ∈πŒς∏Ω`πŒς∏Ω`πŒς∏Ω`πŒς∏Ω`⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ΨΨΤ∏Τ‰ΩΤ∈ΨΨΤ∏Τ‰ΩΤ∈ΨΨΤ∏Τ‰ΩΤ∈ΨΨΤ∏Τ‰ΩΤ∈&ΣΣ♠&ΣΣ♠&ΣΣ♠&ΣΣ♠ΘΣ≤√≅…ΘΣ≤√≅…ΘΣ≤√≅…ΘΣ≤√≅…⇑ΟΤÿΞΜ†ΩΤ⊇ςΚ…⇑ΟΤÿΞΜ†ΩΤ⊇ςΚ…⇑ΟΤÿΞΜ†ΩΤ⊇ςΚ…⇑ΟΤÿΞΜ†ΩΤ⊇ςΚ…ð‹†ΘΩ∨ð‹†ΘΩ∨ð‹†ΘΩ∨ð‹†ΘΩ∨ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ…

ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ΩΨΤΤ�ΣΤ∈ΩΨΤΤ�ΣΤ∈⌠¬ΣΤ�‰ς∏Ω⊆⇓≅…⌠¬ΣΤ�‰ς∏Ω⊆⇓≅…⌠¬ΣΤ�‰ς∏Ω⊆⇓≅…⌠¬ΣΤ�‰ς∏Ω⊆⇓≅…υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅&⌠¬Ρ∇Ψ‰ΗΤΩΤ⊆∅ςΚ…&⌠¬Ρ∇Ψ‰ΗΤΩΤ⊆∅ςΚ…&⌠¬Ρ∇Ψ‰ΗΤΩΤ⊆∅ςΚ…&⌠¬Ρ∇Ψ‰ΗΤΩΤ⊆∅ςΚ…⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨ΩπˆΨ∏Ω⊆⇒ΩΤÿπˆΨ∏Ω⊆⇒ΩΤÿπˆΨ∏Ω⊆⇒ΩΤÿπˆΨ∏Ω⊆⇒ΩΤÿυς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅Ψ∼ΤΩ‰Ψ⊆Ω∅Ψ∼ΤΩ‰Ψ⊆Ω∅Ψ∼ΤΩ‰Ψ⊆Ω∅Ψ∼ΤΩ‰Ψ⊆Ω∅⇑ς∏ΩΤ⊇⇑ς∏ΩΤ⊇⇑ς∏ΩΤ⊇⇑ς∏ΩΤ⊇ΘΩ≤〉∝ΩΤÿΘΩ≤〉∝ΩΤÿΘΩ≤〉∝ΩΤÿΘΩ≤〉∝ΩΤÿ

ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…%†_ΤΛΤΤ∼Ω→%†_ΤΛΤΤ∼Ω→%†_ΤΛΤΤ∼Ω→%†_ΤΛΤΤ∼Ω→Ξ∞πΤ•Ω∼Ω♠ΩΞ∞πΤ•Ω∼Ω♠ΩΞ∞πΤ•Ω∼Ω♠ΩΞ∞πΤ•Ω∼Ω♠ΩϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΠς↑√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΠς↑√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΠς↑√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΠς↑√≅…(144)(144)(144)(144))محمـد  «: يعني) 44: آل عمران�

سوالني بوده اند كه مردند؛ پس آيا اگـر او بميـرد يـا    رسولي بيش نيست كه پيش از او ر

كشته شود، شما به حال نخست برمي گرديد؟ هركس به عقب برگـردد، هرگـز بـه خـدا     

.»و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. زياني نمي رساند

ند كـه  تا وقتي ابوبكر ايـن آيـه را خوانـد ، گويـا مـردم نمـي دانسـت       : ابن عباس مي گويد

خداوند در كتابش اين آيه را نازل كرده است؛ وقتي ابوبكر، آيه را خواند، مردم اين آيه 

.ند و هركس كه اين آيه را مي شنيد، او نيز شروع به تالوتش مي كرددرا به ياد آور

بخدا سوگند ايـن آيـه را فرامـوش كـرده بـوديم تـا آنكـه        : عمر گفت: ابن مسيب گويد

وفـات كـرده   �پس از اين به زمين افتادم و يقين كردم كـه پيـامبر   .ابوبكر آن را خواند

1.است

�خاكسپاري پيكر رسول اكرم 

)641-2/640(صحيح بخاري 1
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، بين مهاجرين و انصار اختالف و بگو مگـو بـاال   �پيش از خاكسپاري پيكر رسول خدا 

گرفت و در سقيفه بني ساعده ، بحث و جدل فراواني ميان آنها در مورد خالفت رسـول  

روز . اتفاق پيـدا كردنـد  �د و سرانجام همه بر جانشيني ابوبكر صديق روي دا�اكرم 

دوشنبه با همين اوضاع و احوال گذشت و شب فرا رسيد مردم تـا پايـان شـب از كفـن و     

يمني بر پيكر مبارك كشيده شـده  آن بازماندند و همچنان رو انداز �دفن جنازه پيامبر 

.بودنددرب حجره را بسته �بود و خانواده پيامبر 

كسـاني كـه جنـازه ايشـان را     . را با همان لباسها غسل دادنـد �روز سه شنبه رسول خدا 

عباس، علي، فضل و قثم فرزندان عباس و شقران برده آزاد شده : غسل دادند، عبارتند از

.و اسامه بن زيد واوس بن خولي�رسول خدا

دنـد و اسـامه و شـقران آب    را پهلو به پهلو مي گردان�عباس و فضل و قثم پيكر پيامبر 

.مي ريختند و علي او را غسل مي داد و اوس او را به سينه اش تكيه داده بود

را سه بار غسل دادند، نخست با آب، سپس بـا سـدر، مرتبـه سـوم بـا آب      �پيكر پيامبر 

كه متعلق بـه سـعد بـن خثيمـه و در ناحيـه قبـاء بـود و از آن آب مـي         » غرس«چاهي بنام 

1.نوشيدند

را در سه پارچه سفيد سحولي، از جـنس پنبـه كفـن كردنـد و پيـراهن و      �س پيامبر سپ

2.نبود�عمامه، جزو كفن رسول اكرم 

از : گفـت �ابـوبكر .اختالف افتاد�نيز ميان صحابه�در مورد محل دفن رسول خدا 

هيچ پيامبري قبض روح نمـي شـد مگـر آنكـه در همـان      : شنيدم كه فرمود�رسول خدا

بـر  �پس از آن ابوطلحه فرشي را كـه پيـامبر   . ان مي سپرد، دفن مي گرديدججايي كه 

.حفر كرد و براي قبر لحدي نيز حفر نمودراآن وفات كرده بود برداشت و همانجا

سپس مردم، در قالب گروههاي ده نفري وارد خانه شدند و بـه صـورت فـرادي و بـدون     

نمـاز جنـازه   �ين كسـاني كـه بـر پيـامبر     اول. اينكه كسي امام باشد، نماز جنازه خواندند

)281-2/277(طبقات ابن سعد 1
متفق عليه2
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ســپس مهــاجران و بعــد انصــار، آنگــاه زنــان و ســپس . گزاردنــد، خويشــاوندانش بودنــد

عايشـه مـي   . روز سه شنبه به همين منوال سپري شد و شب چهارشنبه فرا رسـيد . كودكان

بي خبر بوديم كـه در دل شـب و بـه روايتـي آخـر      �ما هنوز از دفن رسول خدا : گويد

1.چهارشنبه صداي بيل ها را كه خاك مي ريختند، شنيديمشب 

����پيامبرخانواده

. قبل از هجرت از خود ايشان و خديجه دختر خويلد تشـكيل مـي شـد   �خانواده پيامبر 

25در حالي با خديجه رضي اهللا عنها ازدواج كرد كـه سـن خـود ايشـان     �رسول  خدا 

است و تا زماني كـه  �سر رسول خدا خديجه اولين هم. سال بود40سال و سن خديجه 

از خديجـه چنـد   . با زنـي ديگـر ازدواج نكـرد   �خديجه رضي اهللا عنها زنده بود، پيامبر 

امـا دختـران   . البته هـيچ يـك از پسـران، چنـدان زنـده نماندنـد      . پسر و چند دختر داشتند

، بـا زينـب   ابوالعاص بن ربيع قبـل از هجـرت  . زينب، رقيه، ام كلثوم و فاطمه: عبارتند از

فاطمه . عثمان بن عفان با رقيه و ام كلثوم يكي پس از ديگري ازدواج نمود. ازدواج كرد

هم در فاصله دو جنگ بدر و احد، به ازدواج علـي درآمـد كـه از او حسـن و حسـين و      

در باب ازدواج از ويژگي �ناگفته پيداست كه رسول خدا. زينب و ام كلثوم متولد شد

برخوردار بوده و مي توانسته بيشتر از چهار زن را به ازدواج خـود  خاصي نسبت به امتش

تا از آنها در 9تا هستند كه 13درآمدند �تمام زنهايي كه به عقد رسول خدا . درآورد

�دو تـن از ايشـان در حيـات پيـامبر     . هنگام وفات پيامبر زنده و در خانـه ايشـان بودنـد   

بـا دو تـا از آنـان    . مساكين زينب بنت خزيمهيكي خديجه، و ديگري ام ال: وفات كردند

پـس از خديجـه مـي    �همسران پيـامبر  ساير ذيال به شرح حال . زفاف نكردند�پيامبر 

:پردازيم

صحيح بخاري، باب مرض النبـي و چنـد   : مختصر السيره؛ تفصيل مطلب پيرامون وفات پيامبر را نگا1

؛ رحمـه للعـالمين   )665-2/649(باب پس از آن؛ صحيح مسلم؛ مشكاه المصابيح؛ سيره ابـن هشـام   

)1/277-286(
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سوده دختر زمعه بوده است كه رسول خدا �دومين زن رسول خدا:سوده بنت زمعه

سوده پـيش از  .چند روز پس از وفات خديجه در شوال دهم نبوت با او ازدواج كرد�

بـا  �پس از وفـات سـكران، رسـول خـدا     . آن همسر پسر عمويش سكران بن عمرو بود

.سوده ازدواج كرد

ـ (عائشه دختر ابوبكر صديق  در شـوال سـال   �رسـول خـدا   ):مـا ي اهللا عنهرض

يازدهم بعثت، يكسال پس از ازدواج با سوده، عايشـه را بـه عقـد ازدواج خـود درآورد؛     

عائشه در شش سالگي به عقـد  . ماه قبل از هجرت بوده است5سال و 2اين عقد ازدواج 

درآمد و در شوال سـال اول هجـرت پـس از گذشـت     ) لي هللا عليه و سلمص(رسول خدا 

عايشه در آن زمـان نـه   . با عائشه رضي اهللا عنها زفاف كرد�هفت ماه از هجرت، پيامبر 

با او ازدواج كـرد،  ) لي هللا عليه و سلمص(ساله و دوشيزه بود؛ تنها زن باكره اي كه پيامبر 

او را از ساير زنان بيشـتر دوسـت داشـت و او فقيـه تـرين زن      �رسول خدا. عايشه است

برتـري وي بـر   �امت و بطور مطلق داناترين زن اين امت بوده است و بـه تعبيـر پيـامبر    

57ن سـال  وي در هفدهم ماه رمضـا . ديگر زنان همانند برتري ثريد بر ديگري غذاها بود

.وفات كرد و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد58يا 

در فاصـله دو جنـگ   )ارضـي اهللا عنهـ  (حفصه ):ماي اهللا عنهرض(حفصه دختر عمر 

بدر و احد، شوهرش خنيس بن حذافه را از دست داد و بيوه شد و پس از عده وفات در 

ق هـ45ر شعبان سال حفصه د. درآمد�شعبان سال سوم هجري به ازدواج رسول خدا 

.در سن شصت سالگي در مدينه وفات كرد و در بقيع به خاك سپرده شد

از طايفه بنـي هـالل بـن عـامر بـن صعصـمه و       ه زينب دختر خزيم:زينب بنت خزيمه

بوده است كه به خاطر مهرباني و دلسوزي نسبت به مساكين، بـه  �پنجمين همسر پيامبر 
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ام مساكين با عبداهللا بن حجـش ازدواج كـرده   �پيامبر قبل از . ام مساكين شهرت يافت

در سال چهارم هجري �پس از او رسول خدا . اما عبداهللا در جنگ احد شهيد شد. بود

�با اين زن ازدواج كرد؛ زينب حدود سه ماه پس از ازدواج درگذشت و رسـول خـدا   

.ندبر او نماز گزارد و او را در بقيع دفن كرد

ابوسلمه در جمـادي االخـري   . وي، همسر ابوسلمه بود:ر ابي اميهام سلمه هند دخت

رضـي  (در شوال همان سال با ام سـلمه  �سال چهارم هجري از دنيا رفت و رسول خدا 

.ازدواج كرد)ااهللا عنه

ش بـن ربـاب از طايفـه بنـي اسـد بـن       جحزينب دختر :ش بن ربابجحبنت بزين

زينـب  �ا، وي زن زيد بن حارثه بود؛ زيـد  ابتد. بود�خزيمه و دختر عمه رسول خدا 

∋ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇υΩ∝ΩΤ∈υΩ∝ΩΤ∈υΩ∝ΩΤ∈υΩ∝ΩΤ†: پس از اين خداوند ضمن آياتي، آيـه زيـر را نـازل فرمـود    . را طالق داد

βŸΤÿΩƒβŸΤÿΩƒβŸΤÿΩƒβŸΤÿΩƒ†Ω⇒ΨΘ∨†Ω⇒ΨΘ∨†Ω⇒ΨΘ∨†Ω⇒ΨΘ∨…_≤ð≡Ω…_≤ð≡Ω…_≤ð≡Ω…_≤ð≡Ω†Ως∇ΗΤΩΤ⇒–ΘΩΩƒ†Ως∇ΗΤΩΤ⇒–ΘΩΩƒ†Ως∇ΗΤΩΤ⇒–ΘΩΩƒ†Ως∇ΗΤΩΤ⇒–ΘΩΩƒ)و چون زيد، حاجاتش را از او «: يعني) 37: احزاب

.»برآورد، او را به ازدواج تو درآورديم

مسـأله پسـر   شـرح سوره احزاب درباره زينب نـازل شـد و بـه    از وضوع آياتيدر همين م

ري و بـه روايتـي سـال    در ذي القعده سال پنجم هجـ �رسول خدا . خواندگي پرداخت

بود و بـيش از  �زن پيامبرگزارترينوي عبادت. ش ازدواج كردجحبنت بچهارم با زين

يستم هجري در سن پنجـاه سـالگي   زينب رضي اهللا عنها در سال ب. ديگران صدقه مي داد

وفـات  �وي، نخستين فرد از مادران مؤمنين بـود كـه پـس از رسـول خـدا      . در گذشت

.بر وي نماز گزارد و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد�كرد؛ عمر بن خطاب 

. پدر وي، حارث رييس طايفه بني مصطلق از قبيلـه خزاعـه بـود   :جويريه بنت حارث

. سيران بني مصطلق بود كه در سهم ثابت بن قـيس بـن شـماس در آمـد    جويريه يكي از ا
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با پرداخت مبلغ قرارداد بـه ثابـت،   �ثابت، با جويريه قرارداد مكاتبه بست؛ رسول اكرم 

.به ازدواج خويش در آوردهجريجويريه را در ماه شعبان سال ششم

وي، نخست همسر .استرمله دختر ابوسفيان ،ام حبيبه:ام حبيبه رمله بنت ابوسفيان

ش بود و با عبداهللا به حبشه هجرت كرد؛ عبداهللا در حبشه مرتـد شـد و بـه    جحعبداهللا بن 

. اما ام حبيبه بر دين و هجرتش ثابت قدم و پايبند ماند. دين نصاري گرويد و همانجا مرد

را با نامـه اش در محـرم سـال هفـتم     �عمرو بن اميه ضمري �هنگامي كه رسول خدا 

نزد نجاشي فرستاد، وي، به نمايندگي از رسول خدا، ام حبيبـه را خواسـتگاري و   هجري 

�سپس به ازدواج ايشان درآورد و او را با شرجيل بن حسنه به مدينـه نـزد رسـول خـدا    

33يا 42ام حبيبه در سال ؛با او زفاف كرد،از فتح خيبر بازگشت�وقتي پيامبر . فرستاد

.ق در گذشتهـ 50يا 

.ير و از بنـي اسـرائيل بـود   ضپدر صفيه رئيس قبيله بني ن:نت حيي بن اخطبصفيه ب

صفيه در ميان اسيران خيبر بود و رسول خدا او را در سهم اختصاصي خود قـرار داد و از  

اول او را آزاد كـرد و پـس از فـتح    �او خواست تا مسلمان شود؛ او مسلمان شد؛ پيـامبر 

در دوازده ميلـي خيبـر، هنگـام    » سـد صـهباء  «د و در خيبر در سال هفتم با او ازدواج نمـو 

. بازگشت به مدينه با او زفاف كرد

در �رسـول خـدا   . وي خواهر ام الفضل لبابه بنت حارث اسـت :ميمونه بنت حارث

سال هفتم و در ماه ذي القعده هنگام عمره القضاء و طبق روايت صحيح پس از آن كه از 

.آورداحرام درآمد، وي را به عقد خويش

با آنان زفاف كرده �را ذكر كرديم كه رسول �تا اين جا يازده تن از همسران پيامبر 

در حيات پيامبر وفات » خديجه و زينب معروف به ام المساكين«از اينها يعني است، دوتا
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در حالي از دنيا رفت كه نه تن از همسرانش در قيد حيـات  �كرده بودند و رسول خدا 

.بودند

آنها را به عقد خود درآورد، ولي با آنها زفاف نكرد، يكي �ايي كه رسول خدا اما دوت

در ايـن مـورد اختالفـاتي    . از بني كالب و ديگري از بني كنده معروف بـه جونيـه اسـت   

نيز مشـهور اسـت كـه آن    �از كنيزان رسول خدا . وجود دارد كه نياز به ذكر آن نيست

يكي ماريه قبطيه است كـه آنـرا مقـوقس بـه     : ستحضرت با دو تا از آنها هم بستر شده ا

متولـد شـد و در   �ايشان هديه كرده بود و از همـين كنيـز ابـراهيم فرزنـد رسـول خـدا       

27شوال سال دهم هجري برابـر بـا   29يا 28در �كوچكي در زمان حيات رسول خدا 

ي بـا وي همبسـتر  �كنيز ديگري كه رسـول خـدا   . ميالدي وفات كرد632ژانويه سال 

كرده است، ريحانه دختر زيد نضريه يا قرظيه است كه بين اسيران بني قريظه بـود و آنـرا   

و نيز گفته شده است كه وي از همسران رسـول  . در سهم خويش قرار داد�رسول خدا

امـا ابـن قـيم،    . بوده است كه پس از اسارت وي را آزاد كرد و با او ازدواج نمود�خدا

عالوه بر اين، ابوعبيده نام دو كنيز ديگر را نيز ذكر كـرده  . تقول اول را ترجيح داده اس

و ديگري كنيزي اسـت  . يكي جميله كه بين برخي از دسته هاي اسيران بوده است: است

را �هركس به دقت زندگي رسول خدا1.كه زينب بنت جحش به ايشان اهدا كرده بود

بـا ايـن تعـداد از    �سول خدا مورد بررسي قرار دهد، به خوبي در مي يابد كه ازدواج ر

زنان، آن هم در اواخر عمر مبارك ودر حالي كه حدود سي سال از بهترين دوران عمـر  

گذرانـده بـود، از   -خديجـه و سـوده  –و نشاط جواني خود را با دو همسر نسبتا سـالمند  

روي شهوت و شيفتگي نسبت به زنان نبوده كه تنها با تعدد زوجات و ازدواجهاي پيـاپي  

روي آوردن رسـول  . ل كنترل مي گردد؛ بلكه اهدافي ديگري مورد نظـر بـوده اسـت   قاب

و نيز –به پيوند خويشاوندي با ابوبكر و عمر از طريق ازدواج با عايشه و حفصه �خدا 

رقيه و ام كلثـوم يكـي پـس از    –درآوردن فاطمه به عقد علي، و درآوردن دو دخترشان 

مـي  �ايـن واقعيـت اشـاره دارد كـه رسـول خـدا       ديگري به ازدواج عثمان بن عفان به 

)1/29(زاد المعاد 1
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خواسته با اين چهار نفر رابطه قوي و محكمي داشته باشد؛ زيرا اين چهار نفر در مراحـل  

. مختلف هرچه در توان داشتند، انجام دادند و در آزمونها سربلند و موفـق بيـرون آمدنـد   

اسالم بـه سـالمتي از   با كوشش و فداكاري ايشان و به خواست و اراده خداوند، كهچرا

همچنين از آنجا كه عربها احترام خاصي نسبت به فردي كـه  . آن بحرانها نجات پيدا كرد

وسيله اي براي ارتبـاط قبايـل و   رااز طايفه آنها زن مي گرفت، قايل بودند و اين پيوندها

تيره هاي مختلف آن مي دانستند و ستيز با خويشاوندان سببي را براي خـود ننـگ و عـار   

اقدام به ازدواج با زنـان متعـدد از قبايـل مختلـف كـرد؛      �تلقي مي كردند، رسول خدا 

زيرا مي خواست از اين  طريق شدت دشمني قبايل عرب با اسالم كـاهش يابـد و آتـش    

وقتي با ام سلمه كـه از بنـي مخـزوم، طايفـه     ! بغض و كينه توزيهاي آنان را خاموش كند

واج نمـود، باعـث شـد بعـد از آن ديگـر خالـد، ماننـد        ابوجهل و خالد بن وليد است، ازد

قرار نگيرد و بلكه پس از مدتي نه چندان طوالني بـا  �جنگ احد در مقابل رسول خدا 

با دخترش ام حبيه، ) ص(ابوسفيان پس از ازدواج پيامبر . ميل و رغبت خود اسالم بياورد

ر اسـت كـه مـي بينـيم     و از همين رهگذ! قرار نگرفت�در هيچ جنگي روياروي پيامبر 

بـا جويريـه و صـفيه ديگـر از آن     �بني مصطلق و بني نضير پس از ازدواج رسول خـدا  

دشمني و عداوتي كه با پيامبر داشتند، كاستند و جويريه با بركت تـرين زن بـراي طايفـه    

خود بود؛ زيرا اصحاب پيامبر يك صد خانوار از قـوم و قبيلـه او را بـه خـاطر ازدواج بـا      

واضح اسـت كـه   ! اين ها خويشاوندان پيامبر هستند: ا آزاد كردند و مي گفتندرسول خد

باالترين و مهمتر از . شتاين چنين اعمالي تأثير عميقي بر روان و دل آنان بجاي مي گذا

مأمور بود به تزكيه و ارشاد قومي بپـردازد كـه بـا آداب و    �ها اينكه رسول خدا همه اين

مأمور بود كه �همچنين رسول خدا . چنداني نداشتندفرهنگ و تمدن درست، آشنايي 

مردم را بر مباني همياري در جهت سازندگي پرورش دهد؛ براسـاس اصـول سـازندگي،    

لـذا  . مردان اجازه نداشتند بي قيد و بند، با زنان اختالط و نشست و برخاست داشته باشند

طح فرهنگي زنان تـالش  با رعايت قوانين جديد هر مردي نمي توانست براي باال بردن س

كند؛ در حالي كه نياز زنان به تعليم و تربيت، از مردان كمتر نبود؛ بلكه با توجه به شرايط 
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بـا زنـاني از رده هـاي    �بدين ترتيب نـاگزير پيـامبر   . زماني نياز زنان از مردان بيشتر بود

تربيت زنان و سني مختلف و با استعدادهاي متفاوت، ازدواج كرد تا بتواند جهت تعليم و 

به هدف مورد نظر برسد؛شايد راهـي بهتـر و مناسـب تـر از     ،زش احكام و تعاليم دينوآم

بدين سان زنان مسلمان توانستند به خوبي فرهنگ اسالمي را از طريق . اين وجود نداشت

مادران مـؤمنين، زنـان صحرانشـين و شهرنشـين و پيـر و      . همسران پيامبر بفهمند و دريابند

فرهنگ و آداب و رسوم اسالمي آگـاه كردنـد و بـا تربيـت و آمـاده سـازي       جوان را از 

بودنـد  �اين همسران رسول خـدا  . زنان، مسايل و احكام دين را به همگان تبليغ نمودند

ايفـا كردنـد؛   �و زنـدگي اجتمـاعي پيـامبر    يكه نقش مهمي در روايت احوال شخصـ 

مـدت  �پـس از رسـول خـدا    بخصوص ام المومنين عايشه صديقه رضـي اهللا عنهـا كـه    

يكي . را به مردم انتقال داد�روايات زيادي از اقوال و اعمال پيامبر ومديدي زنده ماند

يشـه دار جاهليـت يعنـي قـانون     رسـوم ر از از ازدواجهاي ايشان به منظور شكسـتن يكـي   

ها در دوران جاهليت رسم داشـتند كـه تمـام حقـوق و     عرب. گرفتخواندگي انجام فرزند

خوانده نيز قايل شوند كه با اين نكاح از بين رفت ي كه پسر نسبي داشت، براي پسرثيتحي

و ل از طرفـي ايـن رسـم، بـا اصـو     . و اين در حالي بود كه از بين بردنش كار آساني نبـود 

مباني اسالمي در رابطه با طالق و ازدواج، و ميراث و ديگر مسايل اجتمـاعي، مخـالف و   

رسم، بسياري از مفاسد و امور زشتي را كـه اسـالم بـراي    و همچنين اين. در تعارض بود

خداوند متعال چنين مقدر كـرده بـود كـه نـابودي     . نابود آنها آمده بود، گسترش مي داد

خداونـد متعـال دسـتور داد    ! اين رسم جاهليت به وسيله شخص رسول اهللا صورت گيـرد 

يد، ازدواج كنـد؛  با دختر عمه خود، زينب بنت جحش همسر مطلقه ز�كه رسول خدا 

زيد و زينب اختالف خانوادگي داشتند تا جايي كـه زيـد   . زيد، فرزند خوانده ايشان بود

�آنها براي حل اختالف خـود بـه رسـول خـدا     .تصميم گرفته بود كه او را طالق دهد

مراجعه كردند و رسول خدا از شواهد موجود و از طريق وحي دريافته بود كه اگـر زيـد   

. دهد، پس از پايان عده اش به پيامبر امر خواهد شد كه با او ازدواج كنـد زينب را طالق 

از طرفي اين ماجرا در شرايطي اتفاق مي افتاد كـه مشـركان بـر ضـد پيـامبر و مسـلمانان،       
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از آن بيم داشت كه اگر اين ازدواج صورت گيرد، �رسول خدا . همدست شده بودند

افقان، مشركان و يهوديان درآيد و بدين وسـيله بـا   تبليغاتي براي من) بهانه اي(به دستاويز 

شايعات نادرست و افكار خرافي، كارشكني كنند و در نتيجه آثـار نـاگواري بـر روحيـه     

را در جريـان گذاشـت كـه مـي     �مسلمانان سست ايمان بگذارد؛ لذا وقتي زيـد، پيـامبر  

كنـد و زينـب را   خواهد زينب را طالق دهد، پيـامبر بـه او دسـتور داد كـه ايـن كـار را ن      

اين براي آن بود كه پيامبر نمي خواست در آن شرايط سخت، با قضيه ازدواج . نگهدارد

خداوند اين ترديد و بيم پيامبر را نپسنديد، تـا حـدي كـه ايشـان را سـرزنش      . روبرو شود
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كرده اي كه زنت را نگه دار و از آن كس كه خداوند به او نعمت داد و تو نيز به او انعام 

خدا بترس؛ در دل خود چيزي را پنهان مي كني كه خداوند آن را آشكار مي سازد و از 

بـاالخره زيـد،   . »ي مردم مي هراسي؛ در حاليكه خداوند سـزاوارتر اسـت كـه از او بترسـ    

ه در روزهاي محاصره بني قريظه و پس از پايان عـد �زينب را طالق داد و رسول خدا 

واجب كرده و مجـالي  �زينب، با او ازدواج كرد؛ زيرا خداوند اين ازدواج را بر پيامبر 

براي اختيار و انتخاب ايشان نگذاشته بود؛ تا آنجا كه خداوند، اجراي عقد اين ازدواج را 

ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇υΩ∝ΩΤ∈υΩ∝ΩΤ∈υΩ∝ΩΤ∈υΩ∝ΩΤ∈βŸΤÿΩƒβŸΤÿΩƒβŸΤÿΩƒβŸΤÿΩƒ†: خودش بر عهده گرفته بود؛ چنانچه در ادامه اين آيـه مـي گويـد   
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، او را بــه )و از او صــرف نظــر كــرد و طالقــش داد(خواســته اش را از او بــرآورد ،زيــد

منـان در ازدواج بـا پسـر    ؤدواج تو در آورديم تا پس از اين، حـرج و مشـكلي بـراي م   از

خواندگان آنها وجود نداشته باشد بدانگاه كه فرزنـد خوانـدگان، از همسرانشـان صـرف     

.»نظر كنند
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اين بدان خاطر بود كه رسم فرزند خواندگي عمال از بين برود؛ همانطور كه خداوند، مي 

را بـه پـدران خودشـان    ) پسر خواندگان(ايشان «: يعني) 5: احزاب(يهجايگزيني آ: فرمايد

همچنـين  . »نزد خداوند عادالنه تر اسـت ) كه صدا زدن آنها به نام پدرانشان(نسبت دهيد 
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ðψΩΤ�†Ω`ΩðψΩΤ�†Ω`ΩðψΩΤ�†Ω`ΩðψΩΤ�†Ω`ΩΩ%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Π�Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Π�Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Π�Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Π� ς⇒√≅…ς⇒√≅…ς⇒√≅…ς⇒√≅…)پدر هيچ يك از مردان شـما نبـوده   �محمد «: يعني) 40: احزاب

.»رسول خدا و خاتم پيامبران استبلكه. است

ها تنهـا در قالـب   مردم جا افتاده و از بين بردن آنچه بسيارند آداب و رسومي كه در ميان 

ر عمـره  ايـن، از عملكـرد مسـلمانان د   .ست؛ بلكه بايد با عمل همراه باشـد گفتار ممكن ني

كمال عالقه خود به رسـول خـدا   ،ن مي شود؛ زيرا آنها در اين سفرحديبيه به خوبي روش

چنانچـه عـروه بـن مسـعود ثقفـي در آنجـا       . بـه نمـايش گذاشـتند   را در برابر دشمنان �

آب دهان مي اندازند، مسلمانان با دستهايشـان آن  �مشاهده كرد كه هرگاه رسول خدا 

به خاطر تبرك جستن به آب وضوي ايشان �گرفتن پيامبر را مي گيرند و هنگام وضو 

آري همينها كه بر سر مقاومت تا مرگ و ايستادگي ! نزديك بود به زد و خورد بپردازند

تا پاي جان، بيعت بستند و براي اين منظور زير درخت رضـوان از يكـديگر سـبقت مـي     

دنـد، پـس از پيمـان    در ميانشـان بو �و عمـر  �گرفتند و شخصيتهايي همچون ابوبكر 

دستور داد قربانيهايشان را ذبح كنند، كسـي  �صلح حديبيه، در آن زمان كه رسول خدا

اما وقتـي  ! نگران و پريشان شد�براي اجراي اين دستور برنخاست؛ از اينرو رسول خدا 

قرباني خـويش نحـر   رابه مشورت ام سلمه بدون اينكه با كسي حرفي بزند، ابتدا خودش

با امثال . را نحر كردندشترهايشانب بي درنگ به عمل ايشان اقتدا نمودند و كرد، اصحا

تفـاوت تـأثير عمـل و    بـه  اين حوادث و رويدادها است كه به خوبي مي تـوان دريافـت،   

منافقان دست به شبهه . پي برد حرف براي از بين بردن قوانين و رسوم جا افتاده اجتماعي

اي، در مورد اين ازدواج زدنـد كـه تـا حـدودي بـين      افكني و ادعاهاي دروغين گسترده 

. بـود �بويژه كـه زينـب پنجمـين همسـر رسـول خـدا       . افراد سست ايمان موثر واقع شد

آگـاهي نداشـتند و زيـد فرزنـد     �مسلمانان از جواز بيش از چهار زن براي رسول خـدا  
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جـاهلي  شناخته مي شد و ازدواج با زن فرزنـد خوانـده در رسـوم   �خوانده رسول خدا 

خداونـد در سـوره احـزاب ايـن مطالـب را در دو      ! عمل بسيار زشتي به شـمار مـي رفـت   

موضوع بصورت شافي و كافي نازل بيان نمود و صحابه دريافتند كـه فرزنـد خوانـدگي،    

همچنين فهميدند كه خداوند به پيامبرش به خاطر اهداف پسنديده . در اسالم جايي ندارد

�از چهار زن بگيرد و اين فقط مخصوص شـخص پيـامبر   اي اجازه داده است كه بيش 

با همسرانش در نهايـت بزرگـواري، بلنـد طبعـي و نيكـويي      �زندگي رسول خدا .است

همانطور كه همسران ايشان نيز به بهترين وجه از شرافت و قناعت، بردبـاري،  . بوده است

پيامبر آن قدر آن هم در شرايطي كه. تواضع، خدمتگزاري و شوهرداي برخوردار بودند

در تنگدستي و كمبود امكانات و مواد غذايي به سر مي برد كه كسي توان تحمـل آن را  

تا هنگام مرگ، نان نرمـي خـورده   �فكر نمي كنم رسول خدا : انس مي گويد. نداشت

گاهي مي شد كه دو ماه مي : عائشه گويد1.باشد و يا بره برياني به چشم خود ديده باشد

بار هالل ماه را در آسمان مشاهده مي كرديم، اما در هيچ يـك از خانـه   گذشت و ما سه 

پرسيديم چگونه زندگي مـي  : عروه مي گويد! آتش روشن نمي شد�هاي رسول خدا 

بـا وجـود تمـام    . روايات زيادي در اين باره آمده اسـت 2!با خرما و آب«: كرديد؟ گفت

صادر نشـد كـه آنهـا را    �يامبر تنگدستي و سختيهاي زندگي، هيچگونه عملي از زنان پ

مستوجب عتاب و سرزنش بگرداند مگر يكبار كه آن هم به مقتضاي بشر بودن سـرزد و  

آن هم موجب تبيين پاره اي از قوانين و احكام شريعت گرديد و خداوند در ايـن رابطـه   

اگـر زنـدگي و زينـت دنيـا را مـي     : بـه زنانـت بگـو   !اي پيامبر«: آيه تخيير را نازل فرمود

خواهيد بياييد به شما از كاال و مال بدهم و به خوبي از شما جدا شوم و اگر شـما خـدا و   

رسول و زندگي آخرت را مي خواهيد، همانا خداوند براي نيكوكـاران پاداشـي بـزرگ    

3»آماده كرده است

)2/956(صحيح بخاري 1
همان2
سوره احزاب29و 28آيات مفهوم3
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در باب شرافت و بزرگواري و خوبي همسران پيامبر، همين بس كـه خـدا و رسـولش را    

همـين طـور اخـتالف    . و حتي يكي از آنها هـم بـه دنيـا تمايـل پيـدا نكـرد      اختيار كردند 

وجود نداشت؛ آنگونـه كـه معمـوال هووهـا بـا هـم       �چنداني ميان همسران رسول خدا 

هر چند خيلي جزئي و به ندرت، به اقتضاي بشـر بـودن، چنـين اختالفـي     . اختالف دارند

بـه  . قرار داد، ديگر تكرار نكردنـد بروز كرد؛ اما همين كه خداوند، ايشان را مورد عتاب

در خاتمه اين مبحث ، چنين بـه نظـر مـي    . مورد نيز در سوره تحريم اشاره شده استاين

. نيسـت �رسد كه ديگر نيازي بـه ادامـه بررسـي موضـوع تعـدد زوجـات رسـول خـدا        

هركس، به دقت زندگي اروپاييان را بررسي كند و آن رنج ها و بدبختي ها و تلخ كامي 

ي را كه آنان از اين بابت به جان مي خرند، مورد بررسي قـرار دهـد و بـه جنايـات و     هاي

كارهاي زشت و غير انساني اروپاييان بنگرد و گرفتاريها، نگرانيها و نابسـامانيهايي را كـه   

از اين بابت دامنگير آنان است، در نظر بگيرد، ديگر نيازي بـه دليـل و برهـان و بحـث و     

زندگي كساني كه منكر اين اصل هستند، خود گواه عادالنه بودن چرا كه؛گفتگو نيست

.اين حكم و اصل اسالمي است

�صفات و اخالق پيامبر 

از جهت زيبايي ظاهري و كمال اخالقي آن چنان ممتـاز بـوده اسـت كـه     �رسول خدا 

تحت تأثير همين اوصاف بود كه دلها سرشار . وصف ايشان، در بيان و گفتار نمي گنجد

تجليل و تكريم ايشان بود و مردم، در حفاظت و احترام او، جانشان را فدا مي كردند؛ از

آنان كـه بـا   . به گونه اي كه تاريخ، براي هيچ فرد ديگري، چنين  امتيازي را سراغ ندارد

دوست مي داشـتند؛ تـا جـايي كـه اگـر      خيلي زندگي و معاشرت كردند، او را �پيامبر 

هم باكي نداشتند؛ ولي حاضر نبودند خراشـي بـر روي نـاخن    گردنشان قطع مي شد، باز 

دليل اين همه ابراز محبت، آن بود كه تمام اوصـاف كمـال بشـري در    ! شودايجادايشان

ضمن اذعان به اينكه روايت تمام اوصاف جمال و كمال نبـي اكـرم   . ايشان وجود داشت

.در توان ما نيست، به برخي از اين ويژگي ها مي پردازيم�

�زيبايي شمايل و اوصاف ظاهري پيامبر 
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را كه هنگام مهاجرت از كنار خيمه هايشان عبـور كـرده بـود،    �ام معبد خزاعي پيامبر 

زيبايي اش چشم گير بود، چهـره اي درخشـان و   : براي شوهرش چنين توصيف مي كند

مردي خوش اخالق بود، بدنش را بزرگي شكم يا سر نامتناسب نكـرده و . نوراني داشت

چشـماني  . كوچكي سر نيز قيافه اش را معيوب نساخته بود؛ مردي زيبـا و خـوش رو بـود   

ابـروانش، كمـاني و   . سياه، مژگاني بلند و صدايي صاف و گرم و گردني كشيده داشـت 

وقتي سكوت مي كرد، سراپا وقار بود و چـون لـب بـه    . كشيده بود و گيسوانش، سيه فام

از دور زيباترين و پر شـكوه تـرين مـردم بـه     . سخن مي گشود، هيبتش دو چندان مي شد

گفتـارش شـيرين و دلچسـب    . نظر مي رسيد و از نزديك شيرين گفتارتر از همگـان بـود  

سخنانش چون رشته هاي مرواريـد بـود؛   . به اندازه سخن مي گفت، نه زياد و نه كم. بود

هرگـاه در ميـان   همچون شاخه پر طراوتي بود كـه  . قامتي ميانه داشت؛ نه بلند و نه كوتاه

همراهـاني داشـت كـه دورش    . تر بـود يگر قرار مي گرفت، زيباتر و نيكومنظردو شاخه د

سپردند و چون دسـتور  يحلقه زده بودند و هرگاه سخن مي گفت، به سخنانش گوش م

رو ترش. واره پيرامونش گرد مي آمدندهم. مي داد، بي درنگ فرمانش را اجرا مي كردند

1.نمي كردنبود و كسي را تحقير 

نه بيش از حد بلند قامت بود و نه «: مي گويد�در توصيف پيامبر �علي بن ابي طالب 

بيش از اندازه كوتاه ؛ بلكه ميانه قامت بود و خوش اندام؛ گيسوانش نه چندان فر خورده 

چهره اش چاق و برآمـده نبـود و گونـه    ؛و نه چندان صاف بود؛ بلكه اندكي چين داشت

بدون گوشت نيز نبود و در عين حال چهره اي متمايل به گردي و سفيد هايش برجسته و

شـت بـا مژگـاني بلنـد     چشـماني سـياه و در  . گندمگون داشت كه مانند ماه مـي درخشـيد  

هاي ساعد و بازوانش، كشـيده و كـف دسـتانش، فـراخ و در عـين حـال       استخوان. داشت

بود و در سينه و شكمش از زير گلويش تا ناف يك رشته موي ظريف رسته . درشت بود

داشـت و چـون راه مـي    يدستان و پاهاي، كشـيده و درشـت  . موي ديگري وجود نداشت

. سريع و پرتوان حركت مي كرد؛ چنانكه گـويي در سراشـيبي حركـت مـي كنـد     ، رفت

)2/54(زاد المعاد 1
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ميان شانه هايش مهـر نبـوت   . وقتي به سوي كسي بر مي گشت، با تمام بدن بر مي گشت

بـا شـهامت   ،ر دليرتراز همه مـردم سـخاوت منـدت   . يامبران بودقرارداشت كه نشانه خاتم پ

از همه بيشـتر تواضـع   . راستگوتر و از همه مردم در عهد و پيمان باوفاتر و بردبارتر بود،تر

داشت  و در نشست و برخاست از همه بهتر و نيكوتر بود؛ هركس بـراي اولـين بـار او را    

كس با او همنشين مي شد، دوسـتش  مي ديد، هيبت آن حضرت بر او چيره مي شد و هر

1.هرگز مانند او كسي نديده ام: هركس او را توصيف مي كرد، مي گفت. مي داشت

ســر آن حضــرت بــزرگ و : چنــين نقــل شــده اســت�و در روايــت ديگــري از علــي 

رشته مويي از سينه تا نافش رسـته بـود و چـون راه مـي رفـت بـا       . استخوانهايش قوي بود

2!كه گويا از سراشيبي فرود مي آيدقدرت و توان مي رفت

دهاني نسبتا بزرگ و چشماني بادامي و در عـين  �رسول خدا : جابر بن سمره مي گويد

3.داشت و باسنهايش فربه نبوددرشتحال 

چهره سفيد و نمكين و قدي ميانه داشت  كه نه بلنـد و  �رسول خدا: ابوطفيل مي گويد

4.نه كوتاه بود

دستاني ستبر و درشت داشت؛ خـوش سـيما   �رسول خدا : يدمي گو�انس بن مالك 

وقتـي كـه از دنيـا رفـت، شـمار      . و نمكين بود؛ نه سفيد و بي نمك و نه خيلي گندمگون

تنها اثـر انـدكي از پيـري،    ... موهاي سفيد ريش و سر مبارك، به بيست تار مو نمي رسيد

چنـد تـار   �رسول خدا در سر: به روايت ديگر. روي شقيقه هاي ايشان مشاهده مي شد

5.موي سفيد، وجود داشت

)4/303(؛ تحفه االحوذي )402-1/401(سيره ابن هشام 1
)4/303(تحفه االحوذي 2
)2/258(صحيح مسلم 3
)2/258(صحيح مسلم 4
)1/502(صحيح بخاري 5
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1.ديدم تعدادي از موهاي زير چانه شان سفيد شده است: ابو جحيفه ميگويد

2.موهاي سفيد وجود داشت�در زير لب پايين پيامبر : عبداهللا بن بسر گويد

گيسـوان انبـوهي  . چهار شانه بود و فاصله دو كتف ايشان زيـاد بـود  �پيامبر : براء گويد

او را در حله اي سرخ ديدم و هرگز كسي . داشت كه الله هاي گوشهايش را پوشيده بود

ابتدا دوست داشت موهايش را همانند اهل كتـاب بيارايـد؛   3.را به آن زيبايي نديده بودم

4.اما پس از مدتي فرق باز كرد و موهايش را به دو طرف شانه مي كرد

5.و اخالقش نيكوتر بودچهره اش از همه مردم بهتر : براء گويد

. خير؛ بلكه ماننـد مـاه بـود   : مانند شمشير بود؟ گفت�آيا چهره رسول خدا: پرسيده شد

6.در روايتي آمده كه به گردي تمايل داشت

اگر او را مي ديدي، گويـا خورشـيدي را در حـال طلـوع ديـده      «: ربيع دختر معوذ گويد

7.»اي

دا را در حالي كه حله اي سـرخ پوشـيده   در شب چهارده رسول خ: جابر بن سمره گويد

8.ديدم در نظرم او از ماه شب چهارده زيباتر است. او را با ماه مقايسه كردم. بود، ديدم

گويا در چهره اش خورشيد مـي تابيـد و   ؛زيباتر نديدم�از رسول خدا: ابوهريره گويد

ن زيـر پـايش   ؛ گويـا زمـي  تنـد راه بـرود  �هيچ كس را نديدم كه به اندازه رسـول خـدا   

)1/502(صحيح بخاري 1
)1/502(صحيح بخاري 2
)1/502(صحيح بخاري 3
)1/502(صحيح بخاري 4
)2/258(؛ صحيح مسلم )1/502(صحيح بخاري 5
)1/502(صحيح بخاري 6
)2/517(مشكاه المصابيح 7
)2/518(؛ مشكاه المصابيح 2شمائل ترمذي، ص 8



651

ما با ايشان همراه مي شديم و براي رسـيدن  ! د و زمين را در هم مي نورديدكشيده مي ش

1.به ايشان به زحمت مي افتاديم؛ اما خودش احساس خستگي نمي كرد

چهـره اش، همچـون   ،شادمان و خوشحال مي شد�وقتي پيامبر : كعب بن مالك گويد

2.پاره ماه مي درخشيد

در خانـه عايشـه رضـي اهللا عنهـا مشـغول تعميـر و دوخـتن نعلـين         �يك بار رسول خدا

خويش بود، و عايشه سرگرم ريسـيدن نـخ بـود؛ در آن اثنـا دانـه هـاي عـرق بـر پيشـاني          

سوگند به خدا اگر ابـو كبيـر   : مبارك نشست  برق زد؛ عايشه مات و مبهوت شد و گفت

يگري به مصداق اين شـعر  به يقين در مي يافت كه تو از هر كس د،هذلي تو را مي ديد

هنگامي كه به چهره اش بنگري چنان مي نمايد كـه گـويي ابـري سـفيد در     : سزاوارتري

3.كنار آسمان به سوي تو مي آيد و برق مي زند و مي درخشد

امين و برگزيده است و همه را : را مي ديد، مي گفت�پيامبر �هرگاه ابوبكر صديق 

4.ه شب چهارده كه تيرگي و تاريكي، از آن فاصله داردبه نيكي فرا مي خواند؛ همانند ما

4.دارد

ياد مي كرد به شعر زهيـر دربـاره هـرم بـن نسـان      �از پيامبر �و هرگا عمر بن خطاب 

:استشهاد مي كرد كه سروده است

اگر تو چيزي جز بشر مي بودي؛ قطعا ماه شب چهارده و روشني بخش شب هاي مهتابي 

5.اين گونه بود�پيامبر : و سپس مي گفت! بودي

ناراحت مي شد، چنان چهره اش سرخ و گلگون مي شـد كـه انگـار در    �هرگاه پيامبر 

1!فشرده اندرا گونه هايش دانه هاي انار 

)2/518(؛ مشكاه المصابيح )4/306(تحفه االحوذي 1
)1/502(صحيح بخاري 2
)2/172(رحمه للعالمين 3
20خالصه السير، ص 4
20السير، ص خالصه5
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فربه نبود و با ديگر اعضاي بدنش تناسـب  ) ص(ساقهاي پاي پيامبر : جابر بن سمره گويد

نگاه مي كردي، مي گفتي داشت؛ هرگز خنده ايشان از تبسم نمي گذشت و هرگاه به او

چشـمانش شايد به چشمانش سرمه كشيده است در حالي كه سـرمه نكشـيده بـود؛ بلكـه    

2.سياه بود

بين دندان هايش اندكي فاصله وجود داشت كه وقتـي حـرف مـي زد،    : ابن عباس گويد

3.گويا نوري از دندان هايش بيرون مي شد

درخشندگي نقره بود و مژگاني بلند چون گردن پيكرهاي عاجي و به هم�گردن پيامبر 

ابروان پيامبر بـه هـم پيوسـته و در    . و برگشته و ريشي انبوه و پيشاني بلند و فراخي داشت

بيني باريك و كشيده اي داشت و ميان گونـه هـايش   . عين حال از يكديگر متمايز بودند

ود داشت برجسته و پر گوشت نبود؛ از زير گلو تا ناف ايشان يك رشته موي ظريف وج

زيده بود و شـكم  بازو و سرشانه هايش ور. و در سينه و شكمش، موي ديگري نرسته بود

سينه اي پهن و ستبر داشت؛ مچ دست ها و ساق پاهايش بلند و كشيده . و سينه اش، برابر

بود و گودي كف پاهايش از حد معمول بيشتر بود و اندام درشت و ورزيده اي داشت و 

4.يش را از زمين بلند مي كرد و با وقار و سريع راه مي رفتهنگام راه رفتن پاها

لمـس  �هيچ گاه حرير و ديبايي نرمتر از دسـتان مبـارك رسـول خـدا     : انس مي گويد

5!نبوييدم�از بوي بدن پيامبر بهترو بويي خوشتر و ! نكردم

را گرفتم و بر چهره ام گذاشـتم احسـاس كـردم    �دست رسول خدا : ابو جحيفه گويد

6.ه از برف خنك تر و از مشك خوشبوتر استك

)2/35(؛ سنن ترمذي )1/22(مشكاه المصابيح 1
)4/306(تحفه االحوذي 2
)2/518(مشكاه المصابيح 3
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گونـه ام را بـا دسـتان    �پيـامبر  : جابربن سمره از خاطرات كودكيش چنـين مـي گويـد   

مبارك لمس كرد، دستانش بسيار خنك بود، يا بسيار خوشبو بود كه گويي از طبله عطر 

1!فروش بيرون آورده بود

خوشـبوتر از هـر   : م سـلمه مـي گويـد   و ا! عرقش مانند دانه هاي مرواريد بود: انس گويد

2.عطري بود

كه همه از بوي خوش ايشان مي از هيچ راهي نمي گذشت مگر آن�پيامبر : جابر گويد

.از بوي خوش عرقش: يا گفت. فهميدند كه آن حضرت از آن جا عبور كرده است

ميان دو شانه اش، مهر نبوت مشاهده مي شد كه ماننـد تخـم كبـوتر و همرنـگ پوسـتش      

اين برآمدگي كه شبيه يك مشت بسته بود، در قسمت باالي كتف چپ ايشان قـرار  . بود

3.داشت و مانند برآمدگي هاي گوشتي روي پوست بدن، خال هاي متعدد داشت

�هاي اخالقي پيامبر ساني و خوبيكماالت نف

ن و از اين جهت در برتريدر فصاحت زبان و بالغت سخن از همگان ممتاز بود�پيامبر 

گفتـاري قـاطع بـا    وجايگاه قرار داشت كه غير قابـل انكـار اسـت و داراي طبعـي سـالم     

ايشان از جوامع كلم برخوردار بود و حكمت هـاي  . مفاهيم درست و بدور از تكلف بود

به زبان و گويشهاي مختلف عربي آشنا بود؛ تا جايي كه بـا  . بديع به وي ارزاني شده بود

كرد و هر قبيله اي را با زبان خودشان مورد خطـاب  هركس به زبان خودش صحبت مي

قرار مي داد، شوخ طبعي و بديهه گويي صحرانشينان و فصاحت و لفظ قلـم و سـخنوري   

همه اينها از تأييد الهي و پيشتياني وحي نيـز  بر شهرنشينان را با هم يك جا داشت؛ عالوه 

.برخوردار بود

)2/256(صحيح مسلم 1
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بر در برابر سختي ها، از ويژگي هـايي  بردباري و حوصله، گذشت در هنگام قدرت و ص

از هر فرد بردبار، لغزشي سـر مـي زنـد و    . بود كه خداوند ايشان را بدان پرورش داده بود

به رغـم آزار و اذيـت فراوانـي    �برخورد نادرست و خطايي به جاي مي ماند؛ اما پيامبر 

ر از سـوي  كه مي كشيد، فقط بر صبر و شـكيبايي ايشـان افـزوده مـي شـد و هرچـه بيشـت       

.جاهالن زياده روي مشاهده مي كرد، بر بردباريش افزوده مي گشت

كـه آسـان تـر را    بين دو كار مخير نمي شد، مگـر آن �هيچ گاه پيامبر : عايشه مي گويد

اختيار مي كرد تا وقتي كه گناه در كار نبود؛ اما اگر كاري بود كه گناه بـه حسـاب مـي    

خـاطر خـودش انتقـام    هيچ گاه از كسي به.ز مي كرداز همه مردم از آن پرهيبيشتر آمد، 

ن صـورت بـه خـاطر خـدا     آكه حريم شريعت خدا پايمال مي شد كه در نگرفت مگر اين

از همه مردم ديرتر ناراحت مي شد و زودتر از همه مردم، رضايت مي 1.انتقام مي گرفت

.داد

اد و از فقـر و  چـه را كـه داشـت، صـدقه مـي د     سخاوتمند بود كه گـاهي ، تمـام آن  چنان

.تنگدستي، بيم و ترس نداشت

سخاوتمندترين مردم بود در رمضان كه جبرئيل بـه مالقـاتش   �پيامبر : ابن عباس گويد

مـي  �جبرئيل در ماه رمضان هر شب نـزد پيـامبر   . مي آمد،بخشنده تر از هميشه مي شد

بخشـش  ودر بـذل �آمد و به ايشان قرآن را باز خواني مي كرد و آن وقت رسول خدا 

هيچ گاه نشد از او چيـزي درخواسـت   : جابر گويد2!از بادهاي باران زا سخاوتمندتر بود

3.نه: كنند كه بگويد

از نظر شجاعت، دالوري و جوانمردي در درجه اي قرار داشـت كـه بـر كسـي پوشـيده      

در جاهاي مختلف با سـختيهايي روبـرو شـد كـه دليـر      . از همه مردم شجاع تر بود. نيست

در جنگها هيچ گاه بـه دشـمن   . از كنار ايشان گريختند، اما ايشان استقامت ورزيدمردان

)1/503(بخاري صحيح 1
)1/502(صحيح بخاري 2
همان3
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از هر فرد دالور و شجاع، گريـز و  . پشت نمي كرد و ترديد و سستي به خود راه نمي داد

وقتي تنور جنـگ داغ مـي   : علي گويد! �عقب نشيني مشاهده مي شود بجز پيامبر خدا 

پناه مـي بـرديم و او در   �ت، ما به رسول خدا شد و چشمان جنگجويان، خون مي گرف

1.شرايط سخت، بيش از همه به دشمن نزديك و روياروي آنان بود

شـبي اهـل مدينـه در نيمـه شـب صـدايي وحشـتناك شـنيدند و ترسـيدند و          : انس گويـد 

را در حالي ديدنـد كـه سـوار    �در بين راه رسول خدا . رفتندصداآن سويگروهي به

ابوطلحه، شمشيرش را حمايل كرده بود و از سوي صدا برمي گشـت  بر اسب بدون زين

2!نترسيد نترسيد: و به مردم مي گفت

.از همه مردم شرم و حيا داشت و از امور ناپسند دوري مي كردبيش�رسول خدا

از دوشيزگان زير چادر، شرم و حيـاي بيشـتري   �پيامبر : مي گويد�ابو سعيد خدري 

بـه  3.خوشش نمـي آمـد، مـا آن را از چهـره اش مـي فهميـديم      داشت و هرگاه از چيزي

كسي خيره نمي شد و همواره پلكهايش فروهشته بود و بيشتر اوقات بـه زمـين نگـاه مـي     

حيا روي از . كرد تا به آسمان؛ بيشتر به نيم نگاهي اكتفا مي كرد و نگاهش، مستقيم نبود

و هرگز كسي را كـه از او  و كرامت نفس، چيزي را كه خوش نداشت، مطرح نمي كرد 

چرا برخـي چنـين و   «: كار ناشايستي به وي گزارش مي شد، نام نمي برد؛ بلكه مي فرمود

: او از همه به اين مدح فرزدق سزاوارتر بود كه» ؟!چنان مي كنند

مال يكلّم إلّا حين يبتسته        فَابيغضي حياء و يغضي من مه

نگاهشان را به زمين مي ،كند و ديگران نيز از هيبتشاز فرط حيا به زمين نگاه مي«: يعني

!اندازند؛ لذا فقط زماني با ايشان حرف مي زنند كه تبسم مي كند

)1/89(الشفاء از قاضي عياض : نگا1
)1/407(؛ صحيح بخاري )2/252(صحيح مسلم 2
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. از همه مردم با انصاف تر، پاك دامن تر و راستگوتر و امانت دار تر بـود �رسول خدا 

» امـين «و را چنانچه پـيش از بعثـت، ا  . دشمنان و دوستانش، بر اين مطلب اذعان كرده اند

.مي ناميدند

ما تو را تكذيب نمي : روايت مي كند كه ابوجهل به پيامبر گفت�امام ترمذي از علي 

.كه آورده اي، قبول نداريم و آنها را تكذيب مي كنيمراكنيم، اما آنچه

ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇‚Ωj‚Ωj‚Ωj‚Ωjð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿΘΩ⇑Ψ∇Η�ΘΩ⇑Ψ∇Η�ΘΩ⇑Ψ∇Η�ΘΩ⇑Ψ∇Η�Τς√ΩΤς√ΩΤς√ΩΤς√Ω¬⌠:در همين مورد خداوند، ايـن آيـه را نـازل فرمـود    

Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…γŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…Ω⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿΩ⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿΩ⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿΩ⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿ(33)(33)(33)(33)) اينهــا، تـــو را  ! اي پيــامبر «) 33: انعــام

.»تكذيب نمي كنند؛ بلكه ظالمان، آيات خدا را تكذيب و انكار مي كنند

آيا آن كسي كه ادعاي پيامبري مي كند، مـتهم بـه   : هنگامي كه هرقل از ابوسفيان پرسيد

!خير: است؟ ابوسفيان گفتدروغگويي بوده

كـه مـردم بخـاطر    تر و از تكبـر دورتـر بـود و از اين   از همـه مـردم متواضـع   �رسول خدا 

پادشاهان بلند شـوند، منـع مـي كـرد و بـه مالقـات و ديـدن        هنگام ورودورودش همانند

دعـوت  . بينوايان و مساكين مي رفت و با تهيدستان و فقيران نشسـت و برخاسـت داشـت   

يكـي از  ،مي پذيرفت و با يارانش به گونه اي رفتار مي كرد كه بدون تفـاوت بردگان را 

.آنان به نظر مي رسيد

تعميـر مـي كـرد و لباسـهايش را مـي      كفشـهايش را شخصـاً  �پيـامبر  : عائشه مي گويد

مانند همه انسانها، لباسهايش را وصله . دوخت؛ در خانه مانند يك نفر عادي كار مي كرد

1!ش را مي دوشيد و خودش خادم خودش بودمي زد و گوسفندان

از همه مردم در عهد و پيمان با وفاتر و در رعايت صله رحـم حسـاس تـر    �رسول خدا 

در معاشـرت و رعايـت آداب از همـه    . درمهرباني و شـفقت و رأفـت نظيـر نداشـت    . بود

.نيكوتر و بهتر بود و نسبت به عموم مردم از همه خوشروتر و خوش اخالق تر بود

)2/520(مشكاه المصابيح 1
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نـه بـه صـراحت و نـه بـه كنايـه،       �پيـامبر  . همه مردم از بداخالقي تنفر داشتبيشازو

دشنام نمي داد؛ كسي را نفـرين نمـي كـرد؛ بلكـه عفـو و گذشـت، پيشـه او بـود و نمـي          

و از غالمان و كنيزانش در خـوردن و نوشـيدن   . گذاشت كسي پشت سرش حركت كند

ه او خـدمتي مـي كـرد، پاسـخش را بـا      هركس بـ . و حتي پوشيدن تمايز و برتري نداشت

ف نگفـت و اصـال خـدمتكاري را بـه     اُ،هيچگاه به خـدمتگزاري . دادخدمت متقابل مي 

مساكين را دوست داشت و بـا آنهـا همنشـيني    . خاطر انجام يا ترك كاري سرزنش نكرد

ع جنازه ها شركت مي كرد و هيچ گاه فقيري را به خاطر فقرش تحقيـر  يدر تشي. مي كرد

در يكي از سفرهايش قرار شد گوسفندي براي تهيه غـذا آمـاده كننـد؛ يكـي     . نمودنمي 

: سـومي گفـت  ! من آن را پوست مي كـنم : ديگري گفت! من آن را ذبح مي كنم: گفت

اي : گفتنـد ! من هم هيـزم جمـع آوري مـي كـنم    : پيامبر فرمود! مسئوليت پخت آن با من

من مي دانستم كـه شـما ايـن    : فرمود. ما از طرف شما هيزم جمع مي كنيم!�رسول خدا

زيرا در نظـر خداونـد   . كار را مي كنيد؛ اما ناپسند مي دانم از شما متمايز و متفاوت باشم

ناپسند است كه ببيند يكي از بندگان از دوستانش متمايز اسـت و خـودش را بـاالتر مـي     

1!بلند شد و به جمع آوري هيزم پرداختآنگاهداند و

او . را بـراي مـا توصـيف كنـد    �ن ابي هاله مي نشـينيم تـا پيـامبر    اينك پاي سخن هند ب

هميشـه  �پيـامبر  «: مـي گويـد  �ضمن روايت مفصـلي دربـاره رفتـار و كـردار پيـامبر      

غمگين و پيوسته در فكر و انديشه بود، هيچگاه آسايش و استراحت نداشت؛ بدون نياز و 

سخن مي گفت و كلمات و بي تكلف. بيشتر اوقات ساكت بود. بيهوده سخن نمي گفت

جمالتش قول فصل بود و در سخنانش فزوني و كاسـتي  . سخنانش، جامع و پر محتوا بود

نه درشتي مي كرد و نـه خـود را سـبك و    . خوي و خصلتي معتدل داشت. وجود نداشت

نعمتهاي خدا را بزرگ مي شمرد؛ حتي اگر كوچك بود وهيچ چيز . بي ارزش مي نمود

. خوردني ها و نوشيدني ها را نه نكـوهش مـي كـرد و نـه تعريـف     . را نكوهش نمي كرد

وقتي به حق و حقيقت تعرضي مي شـد، هـيچ كـس را تـوان مقاومـت در برابـر خشـم و        

22خالصه السير، ص 1
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. و انتقـام نمـي گرفـت   خشـميگن نمـي شـد   كسي بربه خاطر خودش .غضب ايشان نبود

ده مي شـد،  وقتي اشاره مي كرد با تمام دستش اشاره مي كرد و چون از چيزي شگفت ز

. دستش را پشت و روي مي كرد وچون ناراحت مي شد، روي بر مي گرداند و مي رفت

و هنگـام خنـده   را مـي بسـت؛ خنـده اش، تبسـم بـود     شهرگاه شادمان مي شـد، چشـمان  

هيچگاه سخني كه به ايشان مربوط نمي . مانند دانه هاي تگرگ ظاهر مي شديشدندانها

بزرگان هـر قـوم و قبيلـه    . و دوستي تشويق مي كردشد، نمي گفت و يارانش را به الفت

اي را بزرگ مي داشت و با آنها دوستي مي كرد و زمان امور مردم را بـه خودشـان مـي    

همچنين مردم را از درگيري با آنان برحذر مي داشت و خود نيز از آنان پرهيز مي . سپرد

.كرد؛ بدون آنكه از بديهاي آنان چشم پوشي نمايد

دلجويي مي نمود و در مورد آنچه بين مردم مي گذشت، پرس و جو مي كرد از يارانش 

و كارهاي پسنديده را ستايش و تصويب مي نمود و كارهاي نكوهيده را، نكوهيـده مـي   

در همه كارها، راه اعتدال را پيشه مي كـرد وافـراط و تفـريط    . دانست و زشت مي شمرد

در رابطه . در همه حال آماده بود. ت شوندنمي نمود تا مبادا يارانش غفلت كنند و يا سس

كسـاني كـه بـا او همـراه مـي شـدند،       . با حق نه كوتاهي مي كرد و نه از حق مي گذشت

كسي بود كه خيرخـواه تـر از ديگـران    �بهترين مردم، نزد پيامبر . نيكان و خوبان بودند

بيشتري با وي باشد و باالترين مقام را در نزد ايشان كسي داشت كه همدردي و همراهي 

بلند مي شد، با ذكر خدا بر مي خاست و هرگـاه مـي نشسـت بـا     �هرگاه پيامبر . داشت

ذكر خدا مي نشست، در مجالس جايي خاص براي نشستن نداشت؛ بلكه وقتي به جلسـه  

. اي مي رفت، هرجا خالي بود، مي نشست و به يارانش نيز همين عمل را توصيه مي كرد

دا مي نمود؛ چنانكه هر يك از همنشينان تصور مـي كـرد از همـه    حق تمام همنشينان را ا

هركس، پيامبر را براي گفتگو نشسته يا ايستاده نگاه مي ! محبوبتر است�در نزد محمد 

داشت، با صبر و شكيبايي بيشتر از خود طرف، تحمل مي كرد، تا زماني كه طرف مقابل 

اسـته اش را بـرآورده مـي    هـركس از او چيـزي مـي خواسـت،  يـا خو     . منصرف مي شد

اخـالق و خوشـرويي   . ساخت و يا سخني پسـنديده و خوشـايند در پاسـخ او مـي گفـت     
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اش،همه مردم را تحت پوشش قرار مي داد؛ گويي براي همه پدري مهربـان بـود و همـه    

مردم از نظر حقوق و وظايف نزد ايشان برابر بودند و تقوا و پرهيزكاري معيار برتري نزد 

صـداها در محضـرش   . ل ايشان، محفل بردباري، حيا، صبر و امانتـداري بـود  محف. او بود

همه با هم براساس تقـوا و پرهيزكـاري،   . بلند نمي شد و به آبروي كسي تعرض نمي شد

محبت و عطوفت داشتند؛ به كوچكان ترحم مي كردند و نياز نيازمندان را بـرآورده مـي   

هميشـه چهـره اش   . نـان انـس مـي گرفتنـد    از غريبان پذيرايي مي كردنـد و بـا آ  . ساختند

داد نمـي زد  . شاداب و اخالقش نرم بود و حالت عادي داشت؛ سخت گير وتند خو نبود

مداح هم نبود و اگر رفتار فـردي را نمـي   . و دشنام نمي داد و كسي را سرزنش نمي كرد

شـدت  از سه چيـز بـه  . پسنديد، خودش را به بي خبري مي زد و از او نا اميد هم نمي شد

و گفـتن و انجـام   ) پر خوري يـا پـر گـويي   (؛ زياده روي )ريا(خودنمايي : پرهيز مي كرد

: از مردم مي خواست كه سه چيز را انجام ندهنـد .دادن حرفها و كارهاي بي معني و پوچ

. در جستجوي عيب كسي نباشند-3كسي را رسوا نكنند -2. از كسي بدگويي نكنند-1

ت كه در آن خير و يا اميد پاداش وجـود داشـت و هرگـاه    تنها در مواردي سخن مي گف

و آنان چنـان سـكوت مـي كردنـد كـه      . سخن مي گفت، به همنشينان خود نگاه مي كرد

سكوت مي فرمود، يـارانش نيـز   �گويا بر سر آنها پرنده اي نشسته است، و چون پيامبر 

ر و بحـث  پيرامـون هـيچ موضـوعي جـ    �هيچ گاه در حضور پيامبر . صحبت مي كردند

نمي كردند؛ هر يك لب به سخن مي گشود، ديگران سكوت مي كردند تا  حرفش تمام 

هركس اول چيـزي مـي گفـت، سـخن همـه، بـه حسـاب مـي آمـد؛ از آنچـه مـي            . شود

و از آنچه ابراز تعجب مـي كردنـد، آن حضـرت نيـز     . نيز مي خنديد�خنديدند، پيامبر 

شخاص غريب، پر حوصله و صبور بود و مـي  در برابر سخنان تند ا. ابراز تعجب مي كرد

هرگاه نيازمندي را ديديد، حاجتش را برآوريد و از او به خوبي پذيرايي كنيـد و  : فرمود

هرگز انتظار ثنا و سپاس نداشته باشـيد مگـر آنكـه خـود آن شـخص، در صـدد تشـكر و        

1.قدرداني برآيد

؛ شمائل ترمذي)126-1/121(الشفاء، قاضي عياض : نگا1
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قارتر بود؛ دست و پـايش را  هنگام نشستن از همه باو�پيامبر : خارجه بن زيد مي گويد

از . هرگز بدون ضرورت سخن نمي گفـت و بيشـتر اوقـات سـاكت بـود     . دراز نمي كرد

. كسي كه حرفهاي خوب و پسنديده نمي زد روي برمي گرداند و خنـده اش تبسـم بـود   

از �خنـده اصـحاب در حضـور پيـامبر     . قول فصل بود، نه كم نـه زيـاد  �سخن پيامبر 

1.پيروي از ايشان بودروي احترام و بخاطر 

به تمام صفات كمال و بي نظير آراسته بـود و خداونـد او را بـه    �خالصه اين كه پيامبر 

وي و خطـاب بـه   ،از او تعريف مـي كنـد  چنانكه خداوند. بهترين شكل پرورش داده بود

براستي تو داراي خلق و خـوي بـس   «:يعني∅ð∠Πς⇓ΜΞ…Ωð∠Πς⇓ΜΞ…Ωð∠Πς⇓ΜΞ…Ωð∠Πς⇓ΜΞ…Ωυς∏Ω⊕ς√υς∏Ω⊕ς√υς∏Ω⊕ς√υς∏Ω⊕ς√∴⊂ΣΤ∏Σ`∴⊂ΣΤ∏Σ`∴⊂ΣΤ∏Σ`∴⊂ΣΤ∏Σ`ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ξψ∼Ψℵ≠Ω:مي گويد

كه مي شد باعث اينها عواملي بود كه قلبها را به ايشان نزديك مي كرد و . »زرگ هستيب

بها آرزوي همراهي اين ويژگيها، از او رهبري ساخته بود كه قل. او را دوست داشته باشند

.پس از تكبر و سركشي گروه گروه وارد دين خدا شدند،باالخره قومش.اش را داشتند

امـا  .بـود �فقط بخشي از مظاهر كمال و صفات رسول  خـدا  ويژگيهايي كه برشمرديم

درك و فهم است؛ چراكه ازفراتر �در حقيقت شمايل و خصلتها و عمق فضايل پيامبر 

كسي نمي تواند به عمق و حقيقت شخصيت بزرگترين انسان عالَم وجود دست يابد كـه  

كـه  بـود جايي رسيدهبه اوج قله كمال رسيده و از نور پروردگارش، روشني گرفته و به

!بوداو اخالق ،قرآن كريم، كتاب خدا

 إنّك لي آل ابراهيمو ع لي ابراهيمع كما صلّيت ،دمحو علي آل م دمحلي ملِّ عاللهم ص

مجيد حميد

اللهم بارك علي محمد و علي آل محمد، كما باركت علي ابراهيم و علي آل ابراهيم؛ 

إنّك حميد مجيد.

)1/107(مرجع سابق 1
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